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 چکيده
هدا  هدا و ناهمسدانینیشناسی تطبیقی با مقایسه ساختار متنی و فرامتنی دو متن مبدأ و مقصدد، میدنان همسداسبک

 عندوانه بد شنوع دریافت مترجم از متن اصلی، میدنان مدوفقیت ،در این نوع پژوهشدهد. سبکی هر دو را نشان می

جامعدۀ  تدثییر، و  در سطوح زبانی، ادبدی و فکدر  مدتن اصدلی تصرّفمینان  انتقال سبک اصلی نویسنده، ۀواسط

ا  بدا عندوان   بهار در قصیدهالشّعراملک  .شودارزیابی می قصدم ۀپذیرش جامع مینان گاهیو  هترجمگیرنده بر 

هدا  زهداو  را بده زبدان فارسدی برگرداندده اسدت. ویژگدی« مياجلحوفثورة في»بخش آغازین قصیدۀ  «نکیر و منکر»

توصدییی و  - کوشدد بدا روش تیلیلدیاین مقالده مدی ؟متن ترجمه شده و متن اصلی کدام است و ناهمگنهمگن 

بده  امّدا ،کوشد از سبک اصلی دور نشدودبهار می اگرچهیادشده، به این پرسش پاسخ دهد.  دو متن سنجش سبکی

ها  غالب دو ملدت عدراو و ایدران، ندوع در  و بافت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و یا ایدئولوژ  مانند ،دالیلی

ایدن قصدیده  انی در ترجمۀفراوها  ها  و  با زهاو ، دگرگونییی اندیشهسوهمخوانش بهار از قصیدۀ اصلی و 

 ه است تا ترجمه.کردتر شناختی ایجاد کرده که آن را به تثلیف و اقتباس نندیکزبانی و چه زیبایی طحچه در س

 .زهاو مفيثرة ففیفاجلحشناسی تطبیقی، ترجمه، نکیر و منکر بهار، سبک :یکليدواژگان  
 

                                                           
 23/5/1333 تاریخ پذیرش:    33/3/1333 تاریخ دریافت:. 1

 mirzaeifaramarz@yahoo.com . رایانامۀ نویسندۀ مسئول:2
 rahimiazin@chmail.ir . رایانامه:3



 1333، تابستان 11نامۀ ادبیّات تطبیقی، سال چهارم، شمارۀ / کاوش121
 

 پيشگفتار .4
پدذیر را بده سدخره ا ساختی طننآمین، کج باورهدا  مردمدی سدتمزهاو  ب« جهنّمشورشی در »قصیدۀ بلند 

هدا  سیاسدی، وادار کدرد کده   بهار را، بعدد از ناکدامیالشّعراا  که دو دهه بعد ملک گیرد. ویژگیمی

 شدمار  ایدن قصدیده تنهدا برگدردان و  بده بخش آغازین آن را به فارسی برگرداند. بهار متدرجم نیسدت و

کوشدد قصدیده زهداو  را ر برگرداندی ایدن قصدیده آشدکار اسدتا زیدرا مدیرود. سدبک ادبدی و  دمی

زیرکانده بیگدانگی معندا را بدرا  خواننددۀ  امّاکوشد از متن اصلی دور نشود، آنکه می . باکند  سازیبوم

 در دو بعددد زبددانی و بنیددان  هدداییدگرگددونی ،کددار نیددابدده کلددی پددا  کددرده اسددت. بددرا   زبددانیفارسدد

زباندان این قصیده را بر اساس خوانش خدود و میدنان پدذیرش فارسدیو  آوردمیوجود ه شناختی بزیبایی

سددو، ی و فرهنگددی فددارس و عددر  و از دیگرزبددانهددا  هماننددد از سددویی  البتّدده. کندددآفرینی مددیبدداز

  بهدار از سدبک قصدیدۀ زهداو  توجّدهمدان  از دور  قابد   دو شداعریکسان  باًیتقرسبک  ها وایدئولوژ 

 د. شومی

ویژگی متمداین سدبک مدتن ترجمده  ترینمهم. 1 ه این دو پرسش بدهد:پاسخی ب کوشدمی ،این مقاله 

. کدام مشترکات فکر ، فلسدیی، مدذهبی و 2 شده نسبت به سبک متن اصلی در این دو قصیده چیست؟

را هدار بخشدی از ایدن قصدیده کده ب آورده وجدوده اجتماعی بین دو شاعر زمینه ایجاد چندین فادایی را بد

 ؟ ترجمه کند

شدده را در سده سدطح زبدانی، پژوهی، سبک متن اصلی و ترجمدهمقاله با تکیه بر علم ترجمه ،بنابراین

کند و با استناد به ابیات این دو قصیده، به نوع خوانش بهار و مینان پذیرش ایدن ادبی و فکر  بررسی می

 پردازد. ترجمه در زبان مقصد می

 پيشينة پژوهش .4-4
شناسی تطبیقی فرانسو  و انگلیسدی: پد  وینده و ژان سبک»توان به کتا  شناسی تطبیقی میسبکدربارۀ 
 ، بده صدورت خهصده مباحدل اصدلی آن را بیدان  ا اشاره کرد که مهدران زندده بدود  در مقالده« داربلنه
و شناسدی فرانسدو  سدبک»ا  تیدت عندوان مقالده ،ایدن کتدا  بر اساسنقشگر  میمّدکند. همچنین می

بدر هدا  آن را تدرین دیددگاهنوشدته اسدت و اساسدی« فارسی مبتنی بر دیدگاه ژان پ  وینده و ژان داربلنده
تیلید  و بررسدی ترجمدۀ فارسدی کتدا  »کندد. مقالدۀ فرانسو  بیان مدی -ها  متون فارسیترجمه اساس

اسدت.  روش نیبدر همد ( هدم1333) «منشنیا و ولی علیربیعی: عبدالیمید اخلطوباملوراظ ف ففهبفيطباقفالذ فأ
شده، فقط به ندوع ها  سبکی متن ترجمهها و همسانیو  از الگو  خاصی تبعیت نکرده و با بیان تیاوت

 کند. سبک مترجم تکیه می
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 ادبیّدات مجلّدۀکده در سدوزان باسدنت « پژوهدیترجمده»کتا  هوه بر دو ع ،پژوهیدر رابطه با ترجمه

« دةاسوا فالمجهو »عندوان  تیدتفؤاد عبدالمطلب  توسّط ونویسی هبه صورت مقاله خهص ،(1331)تطبیقی، 

 ، ، احمددد صدالح طددامیدبفاملقواة ثري:فدةاسوا فيفاأأالت وفیلوإهو فمو فالمج فکتددا   اسدت،شدده بده عربدی ترجمدده 

تطبیقدی  ادبیّدات»، (1333)، «پژوهی: سوزان باسنتتطبیقی تا ترجمه ادبیّاتاز »هایی چون مقالهتوان به می

  هدداآند کدده در تمددامی اشدداره کددر( 7002)ف«اأدبفاملقوواة دبيوو ف فالمجهوو فاأ»، (1331) ،«پژوهددیرجمددهو ت

 کددامچیه متثسدیانه امّدا، شدودتطبیقدی بررسدی مدی ادبیّداتپژوهی به عنوان رویکرد  برگرفتده از ترجمه

 اند. ها  مورد  ارائه ندادهراهکار خاصی برا  پژوهش

مقاالت فراوانی به فارسی و عربی نگاشدته شدده  ،میاهیم شعر  بهار و زهاو  و اجلحويمفيفةثورةدربارۀ 

 ی کده دکتدر د خطّدا  یافدت نشدد، جدن چندبهدار هدیچ کتدا  یدا مقالده« نکیدر و منکدر»دربدارۀ  امّاا است

، دربدارۀ ترجمدۀ هداآنیدک از دربارۀ آن نوشته است. همچنین هدیچ هبا کاروان حلّدر کتا   کو زرّین

رو از ایدن ا  ندارندد. بهدار اشداره توسّدطفارسدی یدا ترجمدۀ آن  بده ویدژهها  دیگر به زبان اجلحويمفثرة في

 رسد. امر  الزم به نظر میدر این زمینه  پژوهش

 شناسی تطبيقیترجمه و سبک .4-4
آن را  بدود وهدا ادبیّداتدیگدر  و سدنجش  ادبیّداتتی، ترجمه راهی برا  شدناخت تطبیقی سنّ ادبیّاتدر 

 ا41: 2338 ید،السّد  ا87: 1333 باسدنت،) دانسدتند.مدی دیگدر از زبدانی بده زبدان انییک پیام انسگردان بر

 و تثییرگدذار  میددود  الهدام منبد  بررسدی بده»ت ترجمده اهمیّو  (17: 1373 گنتنلر،ا 3: 1375صیو ، 

 رود و وارد اتدر مدیایدر ادبدی بدا ترجمده از مرزهدا  زبدانی فر»که چرا ،(14: 1331)انوشیروانی، « شد.می

)عبدود، « کندد.جدید را با ایر ادبی بیگانده، آشدنا مدی خوانندگان وشود ها  دیگر  میها و فرهنگزبان

 معندا بده شدمار کدو   واسدطه و ابدنار تطبیقدی تنهدا ادبیّدات( از این رو، ترجمه در نگرش سنتی 31: 1335

 رفت.می

نخسدتین بدار « پژوهدیترجمده» دانشبا نام  وهم تنیده در ادبیّاتبا دانش تطبیقی اکنون، ترجمه علمی 

مدتن  مطدرح گردیدد. در ایدن دیددگاه 1از طرید  سدوزان باسدنت ا  خدا به عنوان رشدته در دهۀ هشتاد

هدایی کده در تطبیقی نیسدت بلکده بده خداطر دگرگدونی ادبیّاتترجمه شده فقط ابنار کو  معنا در حوزه 

آن را بده نظریده خدوانش و گیدرد و شدک  مدیبداره از مدتن دهدد، خوانشدی دوسبک متن اصلی رو  می

کننددۀ منیعد  داندش نیسدت، دیگر دریافت»یک خواننده  جم به مثابۀیعنی متر کندانندیک می 2دریافت

                                                           
1. Susan Bassnett 
2. Reception 
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افد  »( و در ترجمدۀ خدود دارا  11: 1333 )سدید ، «بلکه فعاالنه در آفریددن معندا  مدتن شدرکت دارد

 ادبیّداتدرواق ، ترجمه نوعی خوانش و تیسیر است و از این رو بدا » (ا47: 1374است )ساجد ، « 1انتظار

بده عندوان مدتن،  دوّممترجم یا نویسدنده  اساس، بر این. (17: 1331 )انوشیروانی، «خورد.تطبیقی پیوند می

ها  خود، مدتن جدیدد  یابد و از میان یافتهدیدگاه خود درمی بر اساسیا گیرنده، متن را  تثییرپذیرفرد »

آفریند که نسخۀ تکرار  ایر قبلدی نیسدت و بده انددازۀ تیداوت دو فرهندگ بدا مدتن ابتددایی در تقابد  یم

سدویه دیگر جریدانی یدک»ترجمه  بنابرایننق  از پ  وان تیگم(  به 11 :1333 )میرقادر  و کیانی،« است.

بده  73: 1333 )باسدنت،« از فرهنگ مبدأ به فرهنگ مقصد نیست و کدار  فرافرهنگدی و دوسدویه اسدت.

: 1333 )باسدنت، 2«بیندافرهنگی مطالعدات» تعبیر از آن برا  باشد که این بهتر شاید یرا( ونق  از السه و 

 کنیم. استیاده (33

پژوهدی، دو سدبک ترجمده بر اساس ،تطبیقی ادبیّاتا  دیگر از به عنوان شاخه« شناسی تطبیقیسبک» 

ود دارد و تغییراتی را که مترجم بندابر دالید  مختلدف از متیاوتی که در متن اصلی و متن ترجمه شده وج

جمله نوع استقبال جامعۀ مقصد، بافت اجتماعی، سیاسدی و فرهنگدی جامعدۀ مبددأ و مقصدد و... بدر رو  

 بندابراین بررسدی اکندددهد را در سه حوزۀ زبانی، ادبدی و فکدر  بررسدی مدیسبک متن اصلی انجام می

ا  مترجم در ایر ترجمه شده و یا پایبند  بر سدبک مدتن اصدلی مقولده تغییر سبک نویسنده و غلبۀ سبک

هدا  فرهنگدی تیداوتمتدرجم و  تثییرپدذیر و  مدتن تثییرگدذار تطبیقی کده بده میدنان  ادبیّاتاست در 

 بستگی دارد.

 . پردازش تحليلی موضوع4

 « نکير و منکر»و « جهنّم در شورشی»گذری بر دو قصيدة  .4-4

-1283زهداو  ) یصددق  یدجم و( ش .دهد 1333-1245  بهار )ملک الشّعرا دو شاعرپیوندها  دربارۀ 

مدر   درر و منکدر و مرییدۀ بهدار یکتوان در نله را میو( سخن بسیار است. نمونه بارز این مسئ .ده 1351

و  از اشدعار عربدی از جملده  تثییرپذیر همچنین آشنایی بهار با زبان عربی،  .زهاو ، به وضوح دریافت

بده نظدم و نثدر عربدی،  خیّدامهدایی از رباعیدات تمای  زهاو  به شعر فارسی، ترجمه گنیدده، ر زهاو شع

تواندد بدان فارسدی و عربدی، مدیش و سرودن اشعار  بده ز .هد 1313 شرکت در کنگرۀ فردوسی در سال

 فارسی. عربی و زبان  به هاآن پیوندی باشد برا  دلیل

                                                           
1. Horizon of expectation 

2. intercultural studies 
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بده  (م 1323سدال ) اواخدر حیدات خدودرا  (جهنّمشورشی در ) «يمثرة فيفاجلحو»زهاو  قصیدۀ طوالنی 
هدا  صدینه، (بیدت 133قسمت ) 23و در  سرود معرّ ابوالعه  ةسوال فالفرونا دانته و  کمد  الهیپیرو  از 
بده بداد انتقداد  انیرافدات عقیددتی مدردم راکندد و خرت را ترسیم میسیر خیالی شاعر به دنیا  آ مختلف

فرشدتۀ موکد  قبدر  ود« نکیدر و منکدر»آن مربوط به  اوّل( صینۀ 53: 1375 چمازکتی، ادنژعلیگیرد. )می
نکیدر و »ت با آن دو فرشته اختصا  داده اسدت. قصدیدۀ بیت را به گیت و شنود میّ 233است که حدود 

 یعنی حددود م 1318ش/  .هد 1324بوده که در سال  ثرة فيفاجلحيمبهار ترجمۀ منظوم بخش ابتدایی « منکر
 سال بعد از زهاو  سروده است و از آنجا که تمامی شعر و  دربارۀ دو فرشدته مدذکور اسدت عندوان 17

 م 1337را در سدال « جهدنّم»، قصیدۀ ثرة فيفاجلحويمو  قب  از  البتّه. گنیندقصیده را هم بر این اساس برمی
ات رتصدوّو برخدی  تدازدیم مشروطهنهات مخالف  یکارانمیافظه برو در آن  ایدسرمیبر همین منوال 

ثورة فيف» تثییرپدذیر بده شدباهت دو عندوان،  توجّدهبدا  رواز ایدن  کندد.عوام را نسبت به دوزخ تمسخر می
 .  تدور از ذهن نیس« جهنّم»از  «اجلحيم

 « جهنّمدر شورشی »با « نکير و منکر»شناسی تطبيقی سبک .4-4
اسدت  توجّدههدا مدورد در تمدامی ترجمده آنچده امّداها  گوناگونی برا  ترجمه ارائده شدده اسدت، روش

شدده و مدتن اصدلی مترجم به متن اصلی استا اینکه مترجم تا چه اندازه بین سبک متن ترجمه« وفادار »
حیظ امانت ]تعادل[ در ترجمه یعنی ترجمۀ لیظ بده  :پندارنداکثر مترجمان می. رده استایجاد ک« تعادل»

، علّدتچده بسدا بده همدین  (11: 1331 )انوشدیروانی،انجامدد. حیظ سبک نویسدندۀ اصدلی مدی لیظ که به
هدا  مدتن با وجود فواید  که ترجمده دارد ولدی حیدظ تمدامی ویژگدی»جاحظ معتقدند: ی چون منتقدان
 ( 13تا: ههل، بی )غنیمی« در شعر کار  بس دشوار است. به ویژهاصلی 
، «صدورت»تدا سدرحد امکدان بده »ت سدبکی آید که با وجدود تغییدراا  وفادار به شمار میترجمه امّا

 و همددان تددثییر  کدده مددتن در ( 81: 1373 )دیکلددو،«   مددتن منبدد  وفددادار اسددت. «حددال و هددوا»و « معنددا»
 1روژه کدایوا» وجدود بیداورد.ه شده بدا  به زبان ترجمهگذارد را در خوانندها  به زبان اصلی میخواننده

بندد  و سدبک( واژگدان و جملده ست از ابداع متنی )اعدم ازگوید: ترجمۀ خو  عبارت ادر این باره می
 بده 11: 1331)انوشدیروانی، « نوشدت.بود آن را مدیاش همان زبان مترجم میکه نویسنده اگر زبان مادر 

 نق  از ابوالیسن نجیی(

و بدیش  الشّدعراکه ملدک  و از آنجا ، ترجمۀ شعر سنتی به شعر سنتی استثرة فيفاجلحويمترجمۀ بهار از 

خودآگداه یدا ناخودآگداه سدبک ادبدی و  بدر ترجمده  تدثییر، است پیش از آنکه مترجم باشد یک شاعر

                                                           
1. Roger Caillois 
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، شدعر خدو  شدعر  بهداردر نظدر »شعر بدر مخاطدب اسدتا  تثییردنبال ه بیشتر از ترجمه بو  آشکار است

ندوع هدا ایدن ( برخدی178: 1331   و همکداران،میمّدد) «زیاد  داشدته باشدد. تثییراست که بر مخاطب 

لیف قدرار ثاقتباس همانی است که مابین ترجمه و تد»نامندا می« ساختن خود آنِ از»یا « اقتباس»ترجمه را 

ا  ندو و یدا چدارچو  جدیدد  بده و آن بازساز  آیار ادبی بیگانده بدا هددف بخشدیدن اندیشده گیردمی

و مکددان اسدلو ، شخصدیات، سداختار و جواندب هندر  دیگددر آن اسدت کده پدذیرش را در یدک زمدان 

 ( 213: 1335)عبود،  «تر بکند.مشخص و از طرف مردمی مشخص راحت

نوعی بازآفرینی متن استا آفرینشِ ایر جدید  که دیگر برگرداندی  بهار در این قصیدهکار بنابراین 

شدناخت  ۀخهقیت بدیعی است که بدر پاید ندیبرآو ساده از متن اصلی نیست، بلکه ظهور خوانشی جدید 

 بدر اسداسبدا تغییراتدی کده  و از ایر ادبی اسدت «دوّم مؤلّف»یا به بیانی  خا  خوانندهبک و در پی آن س

 )صدیو ،« رندگ و بدو  ترجمده»وجدود آورده، کمتدر ه خوانش خود و مخاطبانش در مدتن برگدردان بد

 ( گرفته است.17: 1387

  زیددرا ا، بسددیار مهددم اسددتمتنددیبددرونو  زبدانیمتنددی یددا درون بدرا  بررسددی ایددن نددوآور  دو عامدد 

 شددناختی دربددارۀ ناپددذیر ِ زبددانشددناختی و فرهنگددی اسددت. ترجمددهناپددذیر  بدده دو گونددۀ زبددانترجمدده»

سدازتر ناپذیر  فرهنگی که به مراتدب مشدک و ترجمه ها  مبدأ و مقصد استها  زبانی در زبانتیاوت

( 134: 2332 )باسدنت،« د.شدوها  مبدأ و مقصد مربوط میها  مشابه فرهنگی در زباناست به نبودِ مقوله

متدرجم و ندوع خدوانش و  از مدتن اصدلی  تثییرپذیر مینان  ترین شیوۀ نقد در بررسیاین روش نندیک

 است. 

 متنیساختار درون. 4-4-4

 شود:شناسی می، شام  دو سطح زبانی و زیباییعوام  متنی ترینمهم

 زبانی .4-4-4-4

   .گرددعبارات و جمهت میسطح زبانی شام  دو بخش واژگانی و ساختار 
 واژگان. 4-4-4-4-4

بسدامد  هداآنخا ، واژگان کلید ، نوواژگدان. از میدان  در این قصیده سه نوع واژه وجود دارد: اسامی

هدا  آن را بده یداد و جدوا  سدؤالها  ترسنا  بعد از مر  و که صینه واژگان کلید  بسیار باالست

تکیه بدر ترجمدۀ دقید  الیداا نداشدته و  امّاکند، ثر واژگان را ترجمه میبه اینکه اک توجّهآورد. بهار با می

: ةقوة »، «: گدورحروري: »همدنعکس کندد. از جملد راخدود سدبک ادبدی ادبی یا میهومی، با ترجمۀ سعی دارد 



 123/صدقی زهاو  « شورشی در جهنّم»ملک الشّعرا  بهار با « نکیر و منکر»شناسی تطبیقی سبک
 

: ةضاأ حتو »، «: جَسدتمأیقو »، «: باندگصويح »، «: اسدیرمقبورة»، «: تنورناةا»، «: دهانی شیروَشثيفمفالل ف»، «خیته

 «. اند: افشُتنسل»، «در: زَهرهَفظ ني»، «: نهیبضجيج»، «زهدان خا 

قمووطنینف ف»خدورد، بده جدن دو واژۀ مهجدور واژگان نو و یا عامیانه کمتر در ابیات زهاو  به چشم مدی
و  همچدون از آنجایی که کند. را جایگنین آن دو می« نر ریشآهن تیته و »که بهار معادل رایج « الَعنقروري

دنبدال کلمدات و عبداراتی صدریح و گویاسدت. ه اسدت، بد معیارزهاو  شاعر  کهسیک و مقید به زبان 

 عبارات تمثیلی:  به ویژههمچنین است ترجمۀ عبارات، 

وووووووووووووووووووووووووووووومثووووووووووووووووووووووووووووووناُ فاأَف فيسووووووووووووووووووووووووووووووا فتَفناِثفالتوَفح 
 

فعريُفهوووووووووووووووووووووووووووذافَ وووووووووووووووووووووووووووٌ ف فطَووووووووووووووووووووووووووون فهوووووووووووووووووووووووووووذ فحِفف
ف

ف(227:ف2فجف،2727ف،الز ها ي) 
 .این یکی گندم آرد و آن یکی جو کشاورز  یکسان نیستندا ترجمه: میصوالت

 ندم و جدو هدر دو را کاهیسدت لیدکگ
 

 فددرو بسددیار اسددت بددین ایددن دو کدداه 
 

 (883: 1 ج ،1357)بهار، 

 ساختار جمالت. 4-4-4-4

 «تیصدی »ماند و دچدار در بازگردانی جمهت همچون واژگان درگیر معانی لیظ به لیظ نمی الشّعراملک 

یکی از انیرافات زبانی و ، ترجمۀ یک جمله یا یک بیت در چندد جملده و  به تعبیر ، است. «تقلی » یا

 13بیدت را در  11تدا جدایی کده  بیت و بالعکس و یا در بسیار  موارد، جابجایی ابیات و جمدهت اسدت

 گوید: چنین می 11طور مثال زهاو  در بیت ه بیت ترجمه کرده است. ب

فاأةِضفمثَّفِحوووووووووووووووووووووووووووراةٌفف َفٌ فحَت ووووووووووووووووووووووووووويحَفَصووووووووووووووووووووووووووو
 

ف ةُفةُفبيوووووووووووووووووووووووووو فیَووووووووووووووووووووووووووأقسووووووووووووووووووووووووووا اف ففبوووووووووووووووووووووووووونيَفف
ف(927:ف2فجف،2791ف،الز ها ي)ف

 ترِ آن دو آغاز گردید.تندخو گیتگویی بین من و برآمد، آنگاه ترجمه: فریاد  در زیر خا 

 و  کنددتغییدر ن هداسداختار جملدها  برگرداندده اسدت کده بده گونده 18و  15بهار این بیت را در دو بیدت 

 :یدبیابه همان صورت  یسؤالها  انشایی، توصییی یا جمله

 کده خیددن زاندانبانگ زد بر مدن یکدی 

 گیتگدددو برخاسددت در زهددددان خدددا 
 

 مختصدددر آور پاسدددخهرچددده گدددددویم  

 ترکیدنند بین مدن و آنیدددک کده ب ددد
 

 (883: 1 ج ،1357)بهار، 

 و ادبی یباشناختیز عامل .4-4-4-4-4
 کند.، نقاشی میکه به جا  سخن گیتن ی، فاایی است ایماژیستثرة ففیفاجلحيمفاا  شعر  در قصیدۀ 
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 تصویرسازی. 4-4-4-4-4
شدییعی ) «ات بیدانی و مجداز تصدرّفمجموعه » 1استا خیال« خیال»عام  تصویرساز  در شعر  ترینمهم

ا ولدی «خیالی»است و گاه « انگینخیال»گاه  هااین صورت .برا  تصویرساز  است (14: 1373کدکنی، 
بده تصداویر حسدی،  توجّهکوشش زهاو  بیشتر مشود. و پویایی شعر می ت باعل تیر در هر دو صور

در روایدت تمثیلدی ایدن قصدیده و و اند که در شعر سنتی کاربرد فراوانی داشتهتشبیه و استعاره است  ویژه
ت در ترسیم چهرۀ نکیدر و منکدر و فدرد میّد هاآناکثر  البتّهدارند.  متیاوتی تثییر، عراحس و حال شترسیم 
تدر از زهداو  عمد  کدرده اسدت. چده، بدا وجدود هدا  نکیدر و منکدر موفد بهار در ترسدیم صدینه. است

ان تدر بیدساختار زیبایی شعر، توانسدته اسدت تصداویر زیبدایی را میسدوس ترجمهپیچیدگی ادبی و بهغی 
 : ها شاخ و بر  بدهدکند و بدان
وووووووووووووووووووووووووووافهووووووووووووووووووووووووووورفنَف اقِف ووووووووووووووووووووووووووووروووووووووووووووووووووووووووا ف ف أ   فنٌفس 
 

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووظُففماَموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ُففأَف وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووأ  ف فف فررُةفص 
ف(927:ف2فجف،2791ف،الز ها ي)ف

 ترجمه: او همچون کرکس بر سرم فرود آمد و من در برابرش گویی گنجشکی بودم. 

 مددن چددو گنجشددکی حقیددر شیپددا ریددز

 

 بگشددوده پددر او چددو کددرکس از بددرم 

 (883: 1 ج ،1357)بهار،  

ادۀ شدکار( و )بگشوده پر به معنا  آمد در این بیت بهار عهوه بر تشبیه، صیات دیگر  برا  کرکس
را آورده است که هدف بیان تشبیه یعندی: هولندا  « پایش زیر»، « اقرا ف»برا  گنجشک )حقیر( و به جا  

کندد. بهدار در ترسدیم تدر ترسدیم مدیزده بودن میدت را زیبداتر و بلید بودن فرشتۀ موک  عذا  و وحشت
اده، ییدر داده و یدا بدرا  عبدارات سدرا تغ هداآناستعارات هم همین شیوه را دارد و در بسیار  موارد ندوع 

 : توصییی استعاره آورده است
ففيهمووووووووووووووووووووووووافنوووووووووووووووووووووووو  فتَفإبو ففهووووووووووووووووووووووووا ِفموووووووووووووووووووووووواف   فلَف

 

ووووووووووووووووووووووا ف   ووووووووووووووووووووووافقَفن ُ فظُفالَشوووووووووووووووووووووو  فنیوووووووووووووووووووووونُفطَفم فش 
ف(927:ف2فجف،2791ف،الز ها ي)ف

 که شر در آن دو النه کرده بود. نیخشمگ وعبوس  ۀترجمه: دو چهر

 رو  چددددون از آهددددن تیتدددده سدددد ر

 

 آیددات شددر گشددته رسددم نشددانیجب بددر 

 (883: 1 ج ،1357)بهار،  

 « ر و بدد النده کدردن شد»را جدایگنین اسدتعارۀ « حکداکی شدر و بدد »استعارۀ  دوّمو  در مصراع 
بیشدتر تصداویر بدرا   تثییرشبه را در تشبیه و استعاره حیظ کرده است و تنها برا  همان وجه البتّهکند. می

 . را تغییر داده است هاآنخوانندۀ زبان مقصد 

                                                           
1. Image 
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 خدورد کده برگرفتده ازدر ایدن ابیدات زیداد بده چشدم مدی عهوه بر تشبیه و استعاره، اسدتعارۀ تمثیلدی

خوددار  کرده و سدعی  هاآناز ترجمۀ لیظی  الشّعراآمین بودن دو قصیده است و ملک رویکرد حکمت

 مانند:  االمث  صریح فارسی برگرداندرا به ضر  هاآندارد 

فالفي فمووووووووووووووووووووويمٌفنرووووووووووووووووووووواُقف َفاأدیووووووووووووووووووووِبفا ُووووووووووووووووووووونِ 
 

فمرُيفَینضووووووووووووووووواُ فمنوووووووووووووووو فالَ وووووووووووووووووهوووووووووووووووورفمووووووووووووووووافال ف 
ف(927:ف2فجف،2791ف،الز ها ي)ف

 شود.در نند ادیب آزاده، زشت و نکوهیده است و درونش با آن خشنود نمی ییدوروترجمه: نیاو و 

 سدددددنجمدددددرد نکتددددده آزاد خددددداطر

 

 ناسدددددنا باشدددددد نیددددداو از هوشدددددیار 

 (883: 1 ج ،1357)بهار،  

 را هداآندرگیر معانی لیظی نیست و در اکثدر مدوارد  ها  معنو  دیگرۀ آرایههمچنین بهار در ترجم

 کند.به نی  زبان فارسی تعدی  می
 موسيقی .4-4-4-4-4

و فخامدت  سدروده شدده اسدت. ایدن وزن بده صدهبت و خشدونت« خییدف»در بیر  مثرة ففویفاجلحويقصیدۀ 

به جنبۀ انتقداد  ایدن  آنکهجایی که بهار بیش از از آن امّا( 33: 1375 نژاد چمازکتی،کند. )علیداللت می

 پرخداش، متدین وبدیوزن آرام، « خییدف»نظدر دارد، بده جدا   داشته باشد، پند و انددرز را مددّ توجّهشعر 

 و مناسدب شدعرها  وصدییو  ندرم، آرام و دلنشدین»این وزن  را انتخا  کرده است.« رم » گرا اندیشه

)نجیدی، .« اسدتهدا  فارسدی نامدهتدرین اوزان مثندو از رایدج»( و 31: 1377 )داوودیان،« داستانی است.

گنیندد. ایدن را برمدی« ر»تداب  شدعر اصدلی اسدت و حدرف « رو »( در حرف قافیه یدا 121تا: سمیعی، بی

 هداآنحرف از حروف آرام است و تجانس آن بدا وزن انتخدابی بهدار بیشدتر و آهندگ برآمدده از تلیید  

 «.  خییف»فخیم تر است تا وزن دلنشین

تکدرار صدامت، مصدوت، جملده یدا »، «جنداس»عوام  موسیقی درونی در هر دو قصیده  ترینمهم امّا

وندی در بیدان معندا  رفدراوان موسدیقی د تدثییربده  توجّدهاسدت. بهدار بدا « داللت موسیقایی»و « تکرار معنا

ثورة فگاه موسیقی دروندی در کند از حال و هوا  قصیدۀ زهاو  دور نشود. با این وجود قصیده، سعی می
را نددارد و گداه شددت آن در نکیدر و منکدر  تدثییرگیرد و در نکیر و منکر آن شددت شدت می يفاجلحويم

گدردد بده میددود مدی اجلحويمفيفثرة طور مثال جناس در این بخش از به  است. ثرة فيفاجلحيمبسیار بیشتر از 

وجدود دارد. ولدی در شدعر بهدار « ايودنو   یودو  موأمرةو  آمون ،ة ةیوو  نیوُأد، يوريختو  اةيخ»جناس اشتقاقی که بین 

 . ... : گور و دور، خا  و چا ، تنگ و لنگ ودرانواع جناس وجود دارد، مانند جناس ناقص 
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 هداآن برا  کاهش مهلت برآمده از حشدو زائدد،تکرار معانی در ابیات زهاو  بسیار است ولی بهار 

کده در دو بیدت « أتيو »مانند  اکندها  متیاوتی ترجمه میقرییۀ خود به گونهکند و یا با را یا ترجمه نمی

 بار تکرار شده است: 3زهاو ، 

فَ فحي ووووووووووووووووا فن ووووووووووووووووإ ف ُفف،تيوووووووووووووووو َفأَفمووووووووووووووووا اففقووووووووووووووووا َف
فآتيتوووووووووووووووُفُ فن وووووووووووووويتف ُف لوووووووووووووويَ فيفأظمووووووووووووووا فال وووووووووووووو

 

فقوووووووووووووووووريُفحَففتيووووووووووووووووو ُفأَفذيفال وووووووووووووووووفُ ووووووووووووووووولُففف:قلووووووووووووووووو ُف 
ووووووووووووووأَففاأةضِففظلوووووووووووووویف  وووووووووووووو ِفوووووووووووووووهاف فطووووووووووووووريُفٌنفخَفم 

ف

ف(927:ف2فجف،2791ف،الز ها ي)
اسدت. در میدان اعمدالی  ارزشیبدام پسدت و ا ؟ گیتم: تمام توشهات با خود چه آوردهترجمه: گیت: از زندگی

 ام کار  مهم و بنر  ندارم.که بر رو  زمین انجام داده

 اعمددال تددو؟گیددت: وقددت زندددگی، 

 در جهدددان از مدددن نیامدددد در وجدددود
 

 گیتمش چدون دیگدران پسدت و حقیدر 

 و امدددر  خطدددیر هیدددچ کددار  عمددده
 

 (883: 1 ج ،1357)بهار، 

هدا  موجدود در داخد  هدا و مصدوتاشترا  صامت»و یا  آوایی  هاهماهنگیداللت موسیقایی و 

( برگرفته از حالدت دروندی شداعر و یدا خدود موضدوع 13: 1377 شییعی کدکنی،« )سراسر زنجیرۀ گیتار

 طدور مثدال در بیدت زیدر کداربرده . بدمتیاوت اسدت هالبتّو ماهرانه هر دو قصیده در و به همین دلی   است

از داخد  قبرهدا هیبت و تدرس و پر پریشان  ،و صدا تصویر  ترسنا ، پر سر «و»و  «ج» ،«ض»هجاها  

 :کندترسیم می

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ففألَف فيبفالَن یَّووووووووووووووووووووووووووووووووووووُ فَحت ووووووووووووووووووووووووووووووووووووویفمَّ
 

فِموووووووووووو فَضووووووووووووجيِجفقَوووووووووووو يفالُقبُووووووووووووورةُففَضووووووووووووِجن  ف 
ف(927:ف2فجف،2791ف،الز ها ي)ف

 بر سرم فرود آمد که دیگر قبرها از ناله قبرم، نالیدند. ن، چنان مصیبتیترجمه: پس از آ

 کند: همین تصویر را در شعر خود ایجاد  تا حدود  توانسته است «ز» و «ع»و  «هد»بهار با حروف 

 الجرم بر من گذشت آن بد که خاست

 

 از نهددددیبش نعدددددره از اهددددد  مددددددنار 

 (883: 1 ج ،1357)بهار،  

بعدد  در امّداو  حیدظ کندد سدبک  را در تعادل ،زهاو  قصیدۀ بیت از 11در ترجمۀ کوشد میبهار 

تددا معنددا  مددتن را بددرا  آفریندد هددایی مددیدگرگددونی، ذوو خددود بددر اسداسشناسددی واژگدانی و زیبددایی

ترجمدۀ شدعر بده شدعر ». در به وجدود آوردبین دو سبک را توازن  و تر کندروشنزبان خوانندگان فارسی

هدا  آن شود و مددلولشعر از قالب زبانی عاد  خارج می چراکهناپیمودنی بیشتر  وجود داردا  فواص 
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هدا  عداد  تواندد از قالدببه همان نسبت، مترجم نین مدی البتّهگیرند و از مصداو خود فاصلۀ بیشتر  می

 )دیکلدو،« زبان مقصد خارج شود و با اسدتیاده از خهقیدت خدود، بدرا  شدعر اصدلی همنادآفریندی کندد.

 )همدان،« نسبت به ترجمۀ شعر به نثر، به ساختار شعر مبدأ وفدادارتر اسدت.»این نوع ترجمه  امّا( 82: 1373

1373 :82 ) 

، مشدتر  . روح زبان فارسدی و عربدی تدا حددود بسدیار زیداد 1 دلی  تقار  معنایی دارد:به دو  امّا

در ترجمده  آنچه» .آمده استرا بدون ترجمه عربی و تصاویر تا جایی که در برخی موارد، واژگان  است

 مهم است انتقال همین روح زبانیِ پنهانی اسدت کده در مدتن زنددگی و فعد  و انیعداالت اشدخا  سدایه 

کند که با کدامین واژه یا عبارت سخن بگوید تا بتواند مدتن مبددأ را بدا کمدال افکند و به آن الهام میمی

بده نقد  از  7: 1134 )ابوالیسدین،« بگذارد. تثییرانندگان زبان مقصد انتقال دهد و در جان خو  دارامانت

آنکده و بدا  کارنددو میافظهبهار و زهاو  تا حدود  یکسان استا هر دو نزبانی . سبک 2عنانی(  میمّد

 . دورند بهها  شعر نو گوییپیچیدهاز  امّادگرگونی بیافرینند  در زبان شعرکوشند می

 نیمتساختار برون .4-4-4

ها  فرهنگدی و اجتمداعی مدؤیر در مدتن اصدلی و زمینهبه پس توجّهدر ساختار فرامتنی یا سطح فکر ، با 

 تدرینمهم، به عندوان دو متنها و بینامتنی موجود در ، نوع خوانش از نشانههاآنو نویسندگان  ترجمه شده

 گردد. ابعاد فرازبانی بررسی می

 و اجتماعی عامل فرهنگی .4-4-4-4

با میتوا  طنن انتقاد  سدوو داد، ورود خرافدات ا  هکه زهاو  را به سرودن قصیدا  هشاخص ترینممه

، اجلحويمفثورة فيتدرین بعدد قصدیده اصدلی علّدتپذیر  مردم بدود. بده همدین ها  اسهمی و سلطهدر آموزه

افکدار   یّدامخاو همچدون » ،از سدو  دیگدرشورش برعلیه ظلم و استبداد و جنگیدن برا  آزاد  اسدت. 

در بیدان بعادی » البتّده( 11: 1358 )الرییدانی،« مشکو  است. نیچهمهبه  معرّ الیاد  دارد و همچون 

( همچنین نیدوذ اسدتعمار، 81: 1333 پور و باقر ،)شریف« تر است.متعادل خیّامموارد نسبت به ابوالعه و 

پردازان غربدی و تیکدرات نظریه تثییرباعل ترویج افکار الیاد  و کمونیستی گردید و زهاو  هم تیت 

چدون »برخدی مسدائ  اعتقداد  ایدن قصدیده، در ( بندابراین در 83-81: 1338 )ادهدم، ها بدود.ماتریالیست

مسلمانی مردد در ایمان خود وارد موضوع شده است و در آن لطدایف فکدر  و خیدالی جدیدد  آورده 

آورد و حتدی مدتهم بده کیدر  وجدوده   زیاد  بدهاجنجال علّت( به همین 212: 1358 )الرییانی،« است.

 .شد
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 شدبیه عدراو بدود. پدایین بدودن سدواد، با کمی تیداوت،« نکیر و منکر»وضعیت ایران در زمان سرودن 

و در پدی آن طلبدان و سدتمگران که باعدل نیدوذ قددرتاز تعالیم دینی و گسترش خرافات  فهم نادرست

پرسدتی ندند خرافدات»استا در سرودن این قصیده  ترین مشکهت فرهنگی مؤیرعمده، شکست مشروطه

شمارد. هر جا که در این اشعار به این اوهام و خرافدات نمی انتید جنءبهار میکوم است و این را دیگر 

 مانندد( و  387: 1383 ،کدو زرّیدن« )نیش و ریشخند سرشار است. کند، سخنش ازنامقبول اشارت می

چنان تصویر شگیت و جدالبی عرضده  جهنّمقصیدۀ » :اندت و حتی نوشتهاس معرّ و  خیّاماز  تثیّرزهاو  م

آورد... انددازد و لیدن او را بده خداطر مدیابوالعه می« رساله الغیران»اختیار به یاد کند که انسان را بیمی

مدردم مانندد  از سدو  دیگدر،( 387)همان: « است. تثییرگذارهمین دیدگاه در سرودن نکیر و منکر بسیار 

پنددارد، بلکده بده هددف اصدلی الیداد  نمدی -بیشتر در بخش ترجمه شده البتّه -و  را زهاد  افکار عا

بده دو دلید  فقدط بخدش  امّدا ااست تا حدود  با اف  انتظارات بهار یکسانو ستین  پی برده ظلم، قصیده

 را ترجمه کرده است: ثرة ففیفاجلحيم اوّل

مخاطب خدود و یدا  همگام با اف  انتظاریان علیه مهئکه را جهنّم  انقهتصویر  به ویژهافراط در انتقاد،  .1

نمدود و حتدی باعدل بسیار ضدعیف مدی ایران دانست و پذیرش در بافت موقعیتینمی «هویت بومیِ خود»

 سدتاخوشد مانند زهاو  مورد تکییر بخدش اعظدم مدردم عداد  قدرار بگیدرد، در حدالی کده او نمدیمی

بهار در ابراز مخالیت با خرافات، از غوغا  عدوام پروایدی نددارد. مکدرر » احمایت آنان را از دست دهد

چدون اهد  سیاسدت هدم  امّا انالدکند و از جه  عوام میدر طی اشعار خویش از دست عوام شکایت می

 انددگیتدهعوام را نین در امور اجتماعی منکر نیست و گاه مانند رومیان قدیم که مدی تثییرهست، قدرت و 

در ایدن صدورت ( 387)همان:  «کرده است.به قدرت و تعصب عوام تکیه می« مردم، آواز خداستآواز »

کده از  گوندههمان. 2 .دیگدر کنشدی فردگرایانده نیسدت و کنددکارکرد  اجتماعی پیدا مدی متن خوانش

 تر است. آید، انیراف اعتقاد  مردم ایران نسبت به عراو کمرنگبرمی هاآناشعار 

 نماد. 4-4-4-4

 )سدجود  و کاکده خدانی،« شدوند.مدی 1رمنگذار بیش وبار معنایی خاصی در زبان مبدأ دارندا »نمادها 

ها  زبدان دیگدر ها  یک زبان با نشانهرا تعبیر نشانه یفرازبانو یا  «ترجمۀ بین زبانی»( گنتنلر 113: 1333

بدر فقدط ا  پنهدان معندایی، دیگدر هد، به دلید  داشدتن الیدهگونه متون( چه، این8: 1373 تنلر،داند )گنمی

                                                           
1. Overcode 
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و بایدد بدا بافدت فرهنگدی مقصدد منطبد  باشدند. در ایدن یابندد ها  صور  زبان انتقال نمدیمعادل اساس

متدرجم بده عندوان  توسّدط( 113: 1333 )سدجود  و کاکده خدانی، «هدا  فرهنگدیرمنگان»ابتدا  ،ترجمه

ندوع  بدر اسداسو سد س  شده  است، رمنگشایی شناسانه متن مبدأ مطلا  که از معیارها  زیباییخواننده

در بخدش ترجمده شوند. میمنگذار  و یا ترجمۀ نماد  ، دوباره رمقصد ۀجامع فرهنگ و برداشت خود

 .نمادها هستند ترینمهم ،ت، قبر، نکیر و منکرمیّ ثرة فيفاجلحيم ۀشد
 تميّ .4-4-4-4-4

گاه به مید  خدود زنددگی نکدرده و همیشده هیچخواهی است که نماد آزاد  وقبر  در گرفتار رهمان شاع

خواهدد از ایدن عقایدد  کده حتدی بعدد از مدر  باعدل گرفتار اعتقادات نادرست مردم بوده است و می

بیابد. زهداو  او را فدرد  نداتوان بده  هاآناند، یا رهایی یابد و یا پاسخی مناسب برا  ناخشنود  او شده

شده است. بهار با این فدرد کرده، متهم به کیر میی مخالیت میکشد که هرگاه با عقاید خرافتصویر می

عقایدد به او بیشتر صدیت حکدیم و فیلسدوفی داندا کده از  ، با این تیاوت کهکنداحساس همنادپندار  می

بخشدد و از آنجدایی کده در ابیدات ابتددایی چنددین بیدت در می ،مردمِ زمانۀ به ستوه آمده استنادرست 

 نماید.تر میبرا  این شخصیت شایستهحکمت است، این صیت 

فو ال ووووووووووووووفر ِفموووووووووووووافَحبَوووووووووووووور ف ووووووووووووووي ا فموووووووووووووو فا َوووووووووووووو
فا ِفف ووووووووووووووووا َف فثوووووووووووووووووريجوووووووووووووووواةُ فتَفخووووووووووووووووريا فموووووووووووووووو  

 

ف ةُفةُفحتوووووووووووووووووویفُأدیوووووووووووووووووووَنفمووووووووووووووووووافالیَوووووووووووووووووووفة ِفة فوووووووووووووووووووقُف 
فأمرةُفٌنف الَموووووووووووووووووووووووووووووووووووووحيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووُثفالآِمووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ف

ف(927:ف2فجف،2791ف،الز ها ي)
ساکتی کده نده فرماندده و نده . سنگ چرخیدترجمه: توان و اختیار  به من نداده بودند تا بچرخانم چرخی که نمی

 است، از من بهتر بود. برفرمان

 ندددی هندددر تدددا دهدددر را پدددیچم عندددان

 بهتددر از مددن پددارۀ سددنگی کدده نیسددت
 

 ندددی تدددوان تدددا چدددرخ را بنددددم مسدددیر 

 آمددددر و مددددثمور و گویددددا و بصددددیر
 

 (883: 1 ج ،1357)بهار، 

 قبر .4-4-4-4-4

گدردد. شداعر خدود را در هدا مدییان صدریح اندیشدهمان  باست که مختن   یفاای در نماد زندگی سخت

هدا مخدالف عقایدد بیند که برا  هر کار  باید پاسخگو باشد و اگر این پاسدخدنیایی تنگ و تاریک می

، بلکده گیرد. این توصییات در شعر بهار نه تنها کمرنگ نیسدتمردمی باشد مورد خشم و عذا  قرار می

و عطف بین جمهت بهار، این نوع فادا را بهتدر مجسدم کدرده مکل  گردد. همچنان کهشدیدتر هم می

 است:
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وووووووووووووووووووووووقَففَوبَوووووووووووووووووووووووةافال  فخووووووووووووووووووووووور  فضوووووووووووووووووووووووي قا ف اف َففنُفبو 
فضووووووووووووووووووي  ففحروووووووووووووووووونٌ ف ا ُفف،خووووووووووووووووووابَفف  فَموووووووووووووووووولِففأَف

 

ففريُفنٌقفَصووووووووووووووووووووراِءفَخووووووووووووووووووووَهوووووووووووووووووووولل ففمووووووووووووووووووووافبوووووووووووووووووووو ِف 
فةینُفغَووووووووووووووووووووووووووٌ ف فَضوووووووووووووووووووووووووو  ففوووووووووووووووووووووووووواَ فةَفف  فَموووووووووووووووووووووووووو لِف

ف

ف(927:ف2فجف،2791ف،الز ها ي)
دارد و  برا  هوا  تدازه نداشدت. آیدا ناامیدد، گدودالی تندگ ترجمه: قبر تنگ و بد هوا شد، حتی روزنۀ کوچکی

 ؟رستگار گلستان و نهر 

 نددده هددددوا و ندددده فاددددا و ندددده نسددددیم

 گددور تنددگ اسددت از بددرا  مجرمددان
 

 سینه تندگ و پدا  لندگ و جسدم عدور 

 از بددرا  مؤمنددان بدداغی اسددت گددور؟
 

 (883: 1 ج ،1357)بهار، 

 نکير و منکر .4-4-4-4-1

در ظاهر دربارۀ اعتقدادات  اگرچه اندشده منیرفماد نمایندگان مردمی هستند که دو فرشتۀ موک  قبر، ن

یدا تصدویر حاکمدان  امعتقدندد هداآنهایی هستند که خود بده دنبال پاسخه به واق  ب امّاپرسند اسهمی می

 کده بده کنند و یا رؤسدا  ظداهربینیویی میکه از عقاید خرافی مردم به نی  خود سودج هستند  ستمگر

کنندد را وحشتنا  توصیف مدی هاآناند. هر دو شاعر ها درآمیختهاحکام نا  اسهم خرافات و نابخرد 

 پاسخ گویند دچار عذا  خواهند شد.  هاآنکه اگر برخهف خواستۀ 

هدا  برگرفتده از دیددگاه چراکدهاین سه نماد دینی در دو بافت عراو و ایران تیاوت چندانی نداردا 

تصدویر  از اصدول عقیددتی رایدج مدردم، اوضداع  بدر اسداسزهداو  و بهدار  امّا ااست مذهبی مسلمانان

در نگاه سطیی و خوانش عدوام، هدر د، در حالی که کننپرآشو  سیاسی و اجتماعی آن دوره را نقد می

 عالم قبر است.و یا انتقاد توصیف  قصیده فقطدو 

 بينامتنی .4-4-4-1

انی در خوانش و ترجمۀ متدون بسدیار مهدم اسدت. زهداو  در شدعر تداخ  متون به عنوان یک عام  فرازب

طدور مثدال توصدیف چهدرۀ نکیدر ه خود از قرآن کریم و احادیل و روایات بسیار استیاده کرده اسدت. بد

. همچندین اسدت( 13)انسدان/  «نایِم فةَبِ نافیرما فَظبرسا فقمَطنفإنُافََناُفف» :آیه ازبرگرفته که « نیقمطنف»مۀ کلبا منکر 

وصییات دیگر  وجود دارند که از لیاا معنایی شبیه توصییات قرآنی هستند با این تیداوت کده قدرآن ت

بسدیار  از مدتن مثد  اسدم نکیدر و منکدر و یدا  البتّدهبه کار برده است نه نکیر و منکر.  جهنّمرا برا   هاآن

ول اکثدر مدذاهب اسدهمی در قبر، برگرفته از احادیل، روایات و تیاسدیر مدورد قبد هاآنها  برخی سؤال

به دنیا  پدس از مدر  برگرفتده از متدون  هاآناز آنجایی که نوع دیدگاه دو شاعر و مخاطبان و  (1)است

 .بسیار زیاد  یکسان است حدود تا است اسهمی
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 نتيجه
چهدار عنصدر: خدوانش  بدر اسداسزهداو  « جهدنّمشورشی در »بررسی بازگردانی بهار از بخش آغازین قصیدۀ از 

رز هدا  بداشدده، اندیشدهشده، بافت موقعیتی مدتن اصدلی و ترجمدهر از متن اصلی، پذیرش مخاطبان متن ترجمهبها

 :شودمیروشن زهاو  در این قصیده، 

نکیدر و » هبهار با ذوو شعر  و متناسب با سیاو فرهنگی جامعه ایرانی و رسوبات ذهنی آنان، عنوان قصیده را بد .1

پایبند به معانی کلی متن اصدلی اسدت ولدی دربندد  یهومیبافت متنی بهار از لیاا م در ترجمه کرده است و« منکر

اگرچه گداهی از زهداو  شناختی، و در سطح زیبایی کندمعانی لیظی نیست و بر اساس ذوو ادبی خود ترجمه می

   .نیست ولی همیشه موف گو  سبقت را ربوده، 

وجود نیاورده است و تقریبداً تداب  مدتن اصدلی ه   تغییرات بنیاد  ب، بهار به دو دلیدر سطح فرامتنی یا بعد فکر  .2

بر آزاد  نسدبت بده زنددگی بشدریت،  دیتثکمسائ  وجود و بدبینی و یی دیدگاه بهار و زهاو  در سوهم. 1است: 

  و هداهمچدون مشدترکات بنیداد  زبدان. قرابدت فرهنگدی، اجتمداعی و سیاسدی دو کشدور 2ا با کمی تیداوت البتّه

   .بینی و باورها  دینیجهان

در قصدیدۀ خدود ایجداد  یمتنبرونبافت  بر اساسدر سبک متن اصلی دگرگونی بنیادین   بهار دو الشّعراملک  .3

تنهدا بخدش   :دهدد، مدیشیوۀ بیان را از طنن انتقاد  میض به شیوۀ نقد، موعظده و حکمدت تغییدر  الف:: کندمی

 بدا افد  انتظدار سدوهدمرو  در انتقاد از باورها  مردمدی را زیادهیرا ا زکندترجمه میبه فارسی را  آغازین قصیده

و ابدوالعه،  خیّداماز  تدثییربهدار بدا وجدود همچندین  د.داندخود نمدی شرایط فرهنگیو « هویت بومی»مخاطب و یا 

است. بده  ترانیراف اعتقاد  مردم ایران نسبت به عراو کمرنگزیرا  اپذیردنمی وجهچیهرو  زهاو  را به زیاده

 ، انتقاد در اشعار اجتماعی زهاو  بسیار بیشتر از بهار است. علّتهمین 

 هانوشتپی
فل املسأاصول کافی، با   ا224بن یعلی،  میمّدطبقات الینابله، قاضی ابوالیسین، برا  اطهعات بیشتر رجوع کنید به: ( 1)

 5 ، حدیل215: 4 ج ،نواربیار األ ا234و  231: 3 جو  431 :2 ج ،فیفالق 
http://www.hawzah.net/fa/question/questionview/62360 

 کتابنامه
 هاالف: کتاب

 ففميقنآ ف نفف
 ، تهران: س هر.اوّلچاپ چهارم، جلد ، دیوان اشعار (ا1357) تقی میمّدبهار، . 1

 .لياجل ت: دارو ي ب  خ(یتاةف)ةح  ف ففقلبفالعناق(؛ 7591) نينای،  ا حيالر . 2
 .چاپ ششم، تهران: علمی، هبا کاروان حلّ (ا1383) عبدالیسین، کو زرّین. 3
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 ها: مجلّهج
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ف
ف

 2يللزها ف«فثرة فيفاجلحيم»ف هباةففالش عنالوفملکف«ف فمنکننکريف»تنه فقصية فبنيفاملقاةن فاأسلربي ف

ف2يیفنامن فمري ا
 ايرا) مهدا)   ناجنا ع  بوعلي سين  آداهبناغ  العربي  و اللّ قس  ي ستناذ أ

  منفضي فةحيميفآ ی 3
   مهدا)  ايرا)جنا ع  بوعلي سيننا  هبنااآدي  و غ  العربلّ ال فر  ي ة ناجستي 

 ففصخ فلامل
 زا دراس  ناتف عل  ، بني   املقناری   األس  لوبي  جم  نا  جدي د لدراس  نات ال مج     ي م يعت  و  ا  نا    ن الب  وا املقناریي    ي األدب املق  نار)  رّک 

ي نات امل   ج   تص  رّفن  االص  ل، و   د، ات البنيوي    ف  ، ال  ن  امل   ج    قناری       ع اس  لوب ال  التغ  يّ   يت  نا ال  ن  لکش   ال  ن  و 
 االسلوب کوسيط  امر.

 قصيدة  عنوی  ب   ي ترمج   نظو  زهناو، ال، الفنارسي  لل« ثورة ي اجل ي »   ن قصيدة وّ هبنار اجلز  األ الّشعراقد ترج   لک  
س بناب کا ية ي ات ألجهده لئ، يبتعد عن اسلوب الن  األصلي لکن ف لل ا العدي د   ن التغ يّ   ع أیّف بذ  کلو « یکي و  نکر»

ت ادّ  يتالعوا  ل الّ قتب نا   ن ف ال ، ال مج  . و االالفکر، للقصيدة  ي م ص نار عمل ف أق رب ال ، الت  لي  و واجلمنال، و  ياملستو، اللغو 
  ن  ي راينالت،ف تلّقي الش ناعر اإل؛ و يرايناإلو  يالعراق شعبنيل  والسيناسي  لجتمناعي  والاقنافيببهنار هلذه التغييات ترجع ال، البني  اإل

 ن هذا فکرينا.  الّزهناويکذلک توافقف  ع و  صل، وفهمف  نف؛ ن الن  األ الّشعرا لک  بإيديولوجيناتف؛ واسلوب تلق، ت ثّر  املالنّ 
 يت  نا ال  ن   ق  نام بتغي ي ملس  تو، اللغ  و، واجلم نال، لل  ن  و ا الرئيس  ،  فق  د غ ي« ث  ورة ي اجل  ي »رغ    الت  زام هب نار بناس  لوب  املن ل ا

 و نکر عند هبنار.  االرشنادي  لنکيي اجل ي  ال، البني  احلکمي  و  لقصيدة ثورة تبدلت البني  التهکمي  لتنناّص  يماکنالر وز و 

  للزهناو،. ثورة ي اجل ي قصيدة یکي و  نکر لبهنار  املقناری  األسلوبي   :فالة ليلي  کلما فال
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