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  چکیده

استقبال . بوده استهاي مختلف به زبان فارسی رواج یافته و رشد آن تصاعدي ي شعر از زباني اخیر ترجمهدر چند دهه

به زعم ما همین استقبال . ها چندین بار تجدید چاپ شوندهاي ترجمه شده باعث شده است تا این کتابمخاطبان ایرانی از کتاب

حال تأثیرهاي زیادي از ترجمه در کنار عوامل دیگر سبب شده است که شعر منثور معاصر فارسی از شروع نهضت ترجمه تا به

در . شناسی، واژگانی و نحوي را نام بردي زیباییتوان حوزهها میي این حوزهاند و از جملهاي تأثیرپذیري گستردههحوزه. بپذیرد

هاي شعر براي این منظور از میان کتاب. شوداین پژوهش تأثیرپذیري نحوي شعر منثور معاصر از اشعار ترجمه شده بررسی می

ها و میزان ها و یا جایزه گرفتن در آنگرفتن سه عامل تعداد دفعات چاپ، شرکت در جشنوارهمنثور معاصر چند کتاب را با در نظر 

ها هاي شعر ترجمه شده نیز تعدادي از کتاباز میان کتاب. ، انتخاب کردیم)حداقل صد هزار یافته(جوي گوگل ونتایج موتور جست

-هاي شعر مربوط به هر دو گروه از کتابنمونه. انداند انتخاب شدهگرفتهکه شاعران معتبري دارند و در ایران نیز مورد استقبال قرار 

در پایان . اندهاي تأثیرپذیري و وجوه افتراق یا شباهت آنها توضیح داده شدهویژگی. ایمها را بررسی و علل تأثیرپذیري را بیان کرده

دهد که کند و نشان میبررسی وجود تأثیرپذیري را اثبات مینتایج. اندي تأثیرپذیري بررسی شدهکنندهساز و تسهیلعوامل زمینه

تواند ناشی از فاصله گرفتن شعر منثور معاصر از سنّت شعري گذشته، ارتقاي کمی و مند نیست و بیشتر میتأثیر پذیري مکان

  .هاي مختلف با یکدیگر و تالش مترجم براي سادگی و فهم پذیري متن مترجَم باشدکیفی روابط فرهنگ
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  مقدمه

از طرف دیگر، . کندشکل سرایش شعر و نیز میزان تأثیرپذیري آن از عوامل مختلف در طول زمان تغییر می

ها در مواجهه با عوامل تأثیرگذار ممکن است در طول زمان تغییر شکل دهند یا حذف شوند، بنابراین تأثیرگذاري آن

تأثیرپذیري شعر از یک سو و میزان و کیفیّت . کندتواند نباشد، تغییر میعوامل مختلف که لزوماً مربوط به شعر نیز می

  .ي عوامل مختلف بر شعر از سوي دیگر ثابت نیستتأثیرگذاري بالقوّه

-روبرو شود، بدون شک بر کلّ جامعههاي مختلف اگر با استقبال به زبان) از جمله شعر(ترجمه شدن آثار ادبی 

اي ما در ، تولید ترجمه1357تا 1320از سال . ي مقصد به طور خاص اثرگذار استي مقصد به طور عام و شعر جامعه

شاید . این روند ترجمه تا به امروز نیز ادامه داشته است). 94: 1364براهنی، (ها برابر تولید ملّی ما بود ها دهي عرصههمه

العاده را پیدا کرده است و حتّی اهمّیّت آن از نویسندگی بیشتر یران و کشورهاي جهان سوم، ترجمه این اهمّیّت فوقدر ا

که موجب ) به طور کلّی غیر ادبی(مسلّماً عالوه بر دالیل اقتصادي، علمی و صنعتی ). 162همان، (تلقّی شده است 

عقیلی . شناسی نیز در ایجاد این گرایش مؤثّر استبی و مخاطبشود، دالیل ادگرایش جامعه به آثار ترجمه شده می

ي فرهنگ ملل دیگر، عالقه به باال بردن آگاهی مردم و دلسردي نسبت به نگارش به دلیل آشتیانی، کنجکاوي درباره

ال مخاطبان از استقب). 10-11: 1382عقیلی آشتیانی، (داندهاي اخیر میسانسور را از جمله عوامل افزایش ترجمه در سال

محمّد . ي آثار ادبی به فارسی مسلّما  بر آثار ادبی داخلی تأثیر فراوانی داردآثار ترجمه شده و به دنبال آن افزایش ترجمه

ي نقش ترجمه در تحوّل و تأثّر شعر که در آن به تفصیل دربارهبا چراغ و آینهرضا شفیعی کدکنی در جاي جاي کتاب 

ها و بدایع شعر مدرن ایران تابعی از کند که تمام تحوّالت و بدعتاست به این نکته اشاره میمعاصر فارسی بحث شده 

).25: 1390شفیعی کدکنی، (متغیّر ترجمه در زبان فارسی است 

ي نظریه پردازي شعر نیز مؤثّر ها بر شعر داخلی، آثار ادبی و اشعار ترجمه شده بر حوزهعالوه بر تأثیر ترجمه

ي تصویر پردازي نیما را که بخش اعظم آن مربوط به حوزه، نظریّهبوطیقاي شعر نوجورکش در کتاب است؛ شاپور

هاي سمبولیسم و رئالیسم تأثیر نهضت). 70: 1390جورکش، (داند است، متأثّر و الهام گرفته شده از ادبیّات غرب می

هاي آثار ادبی مربوط به این باشد، حاصل ترجمهمسلّماً بیش از آنکه منتج از اصل متون و محتواي صرفًا نظري آن 

نیز » موج نو«جریان شعري «ي نظریّه مبرّا از تأثیرپذیري نیستند؛ هاي شعري جدید نیز در حوزهجریان. مکاتب است

پیروان این جریان شعري کوشش دارند گرامر زبان فرانسه را با . اندتقلیدي است و نام آن را از زبان فرانسوي گرفته

  ).747-748: 1378پاشایی، (» گرامر زبان فارسی بیامیزند
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تأثیرپذیري صرفی و نحوي در زمان نیما وجود داشته است، امّا شاید این تأثیرپذیري بیشتر در عدم پیروي از 

مسألۀ تأثیر از ساختارهاي نحوي و . هاي نحوي زبان فارسی در خروج از نرمهاي آن بیشتر وجود داشته باشدساخت

هاي از جمله نمونه. توان وارد آن شدهاي فرنگی بر ادبیات و شعر این دوره چندان گسترده است که نمیزبانصرفی

ما در زبان فارسی صفت «. تأثیرپذیري دستوري زمان نیما، استفاده از صفت تفضیلی و عالی در شکلی جدید است

تواناتریِن «یا » تواناترِ مردان«: اي باید بیاوریمحتماً کلمه» تر«و بعد از » ترین«بعد از . بریمتفضیلی با عالی را بکار می

-گونه سابقهکنیم که هیچهاي فرنگی، در شعر و ادب این دوره به مواردي برخورد میولی بر اثر فرورفتن در زبان» مردان

همچنین در این ). 254-1390:253شفیعی، (» بدون مضاف الیه» !اي تواناترین«مثالً . اي در عرف ادبی زبان فارسی ندارد

براي شروع شعر در شعر جدید فارسی تحت تأثیر شعر اروپایی اشاره » واو عاطفه«و » چرا که«، »امّا«کتاب به استفاده از 

  ).285-284همان،(شود که در سنّت ادبی ما بی سابقه است می

ي توان آنها را نمایندهده که میدر این پژوهش تأثیرپذیري نحوي شعر منثور معاصر از برخی اشعار ترجمه ش

شعرهاي ترجمه شده متعلّق به جوامع مختلف خواهد بود تا حوزة مورد . شودشعر جوامع مبدأ دانست بررسی می

از میان آثار داخلی نیز آثار مشهور و معتبر . تر باشدبررسی گستردگی کافی را داشته باشد و نتایج به دست آمده دقیق

-ها، شرکت و یا برنده شدن در جشنوارهك ما در خصوص شهرت و اعتبار تعداد دفعات چاپ کتاباند؛ مالانتخاب شده

هاي این موتور جستجوگر حداقل یافته. دهدهاي ادبی و میزان نتایجی است که موتور جستجوي گوگل به ما نشان می

بعد از انتخاب موارد . شرط را داشته باشداز میان سه شرط گفته شده، هر کتاب باید حداقل دو. باید صدهزار یافته باشد

را ارائه خواهیم کرد و در صورت ) اشعار داخلی و شعرهاي ترجمه شده(بررسی، شواهد شعري مربوط به هر دو گروه 

  .ي آنها توضیح خواهیم دادلزوم درباره

  :اندهاي زیر بررسی شدهدر این پژوهش کتاب

محمّد شمس (میرم به جرم آنکه هنوز زنده بودممی، )رضا یاوري(دارندها همدیگر را دوست کاکتوس: کتب داخلی

  )بیژن نجدي(خواهران این تابستان ، )گروس عبدالملکیان(کنندها و سطرها در تاریکی جا عوض میحفره، )لنگرودي

ویسواوا (ها روي پل آدم،  مجموعۀ اشعار لورکا، )ریچارد براتیگان(لطفًا این کتاب را بکارید: هاي ترجمه شدهکتاب

-هوا را از من بگیر خنده، )ناظم حکمت(دنیا را گشتم بدون تو، )توماس ترانسترومر(مجمع الجزایر رؤیا، )شیمبورسکا

  ).پابلو نرودا(ات را نه 
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  ي تحقیقپیشینه

تأثیرپذیري شعر منثور فارسی از ها به ندرت به طور مستقیم و صریح به بررسی ها و مقالهها، کتابنامهنویسندگان پایان

هاي مختلف هاي شاعران با یکدیگر از جنبههاي و یکسانیدر بیشتر موارد، شباهت. اندشعرهاي ترجمه شده پرداخته

ي خود به نامهدر پایان) 1381(که قصد نشان دادن تأثیرپذیري در میان باشد؛ براي نمونه دهقانیان شود، بدون آنبیان می

هاي مختلف هاي شعري از از این دو شاعر در حوزهیشه و شعر اخوان ثالث و اایلیا ابوماضی پرداخته و نمونهبررسی اند

تأثیر مکتبی ادبی بر شعر یک شاعر یا یک دوره بیشتر مورد . ارائه داده است امّا بحث تأثیرپذیري را مطرح نکرده است

  .بررسی قرار گرفته است

السّمان را ۀاصر عرب و شعر معاصر ایران، اشعار دو شاعر زن یعنی فروغ فرّخزاد و غادّدر تطبیق شعر مع) 1386(مدنی 

ي معنایی و محتوایی را بررسی کرده ي مقاله در بررسی تطبیقی خود بیشتر حوزهنویسنده. با یکدیگر مقایسه کرده است

هاي تاریخی عامل اصلی تأثیر و تأثر حوزههاي مختلفاو روابط و تعامالت فرهنگی ایرانیان و اعراب را در دوره. است

.داندادبی این دو از یکدیگر می

اش اثبات کند که سمبولیسم در شعر معاصر ایران و سمبولیسم شعر فرانسه مبانی است در مقالهسعی کرده) 1390(زارع 

که معتقد است، داند در حالیوي عرفان را عامل بروز سمبولیسم در شعر معاصر ایران می. هاي یکسانی ندارندو ریشه

ي مقاله یکی از به نظر نویسنده. سمبولیسم در شعر فرانسه ناشی از پیروي شاعران از آن به مثابه یک مکتب است

هاي مربوط به طبیعت است که در شعر ي سمبولیسم فرانسوي طبیعت گرایی و استفاده از نمادهاي برجستهویژگی

  . رنگ استمعاصر فارسی کم

آنها در . دانندهاي مهم ادبی در شعر معاصر ایران میسمبولیسم اجتماعی را یکی از جریان) 1380(سا و حسین پور شمی

هاي مکتب سمبولیسم و سمبولیسم اجتماعی در ایران، وجوه افتراق و اشتراك این ي خود، ضمن اشاره به ویژگیمقاله

. ي شعر ارائه شوداجتماعی سعی شده است از شاعران مختلف نمونههاي سمبولیسم در بیان ویژگی. انددو را بیان کرده

  .اندهاي اصلی و محوري سمبولیسم اجتماعی را بیان کردهدر پایان نویسندگان ویژگی

وي در آن . هاي تحوّل شعر معاصر فارسی پرداخته استبه بررسی ریشهبا چراغ و آینهدر کتاب ) 1390(شفیعی کدکنی 

نویسنده ضمن پرداختن به بحثی تاریخی در . داندرا مهمترین عامل تحوّل شعر معاصر فارسی میکتاب عامل ترجمه 
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هایی از تأثیرپذیري خصوص عوامل زمینه ساز آشنایی فرهنگ ایرانی با فرهنگ اروپایی و شروع و شیوع ترجمه، نمونه

  .دهدشعر معاصر نیز ارائه می

  

  بحث و بررسی

ساختار تعداد قابل توجّهی از . اند به صورت شعر منثور استترجمه شدهشکل ظاهري اغلب شعرهایی که 

منظور ما . هاي نحوي در جمالت بسیار کم استکند و جابجاییاي از نحو معیار تبعیّت میجمالت در شعرهاي ترجمه

شود ی، معرّفی میهاي آموزش دستور زبان فارساي است که عموماً در کتاباز نحو معیار در جمالت، آن ساختار جمله

ي این موضوع، توجّه رسد یکی از دالیل عمدهبه نظر می. و منظور ما از جابجایی نحوي، تغییر محّل ارکان جمله است

همچنین ممکن است اصل شعر در زبان مبدأ . پذیري آن براي مخاطب استمترجم به روان بودن ترجمه و سهولت فهم

رمان توسّط ترجمه نیز در موضوع -هاي ادبی جدید، نظیر شعرظاهراً معرّفی قالب. کرده استاز ساختار معیار تبعیّت می

در این آثار بسامد کاربرد جمله مطابق با نحو معیار بسیار زیاد تبعیّت از نحو معیار در شعر داخلی مؤثّر است، چراکه 

  .است

دارد؛ ضرورت نداشتن رعایت موسیقی در شعر منثور، تبعیّت از ساختار معیار در جمالت بسامد قابل توجّهی 

- آورد و ظاهراً دیگر شاعران براي نشان دادن تأکید در کالم خود، از جابجاییالتزامی براي جابجایی نحوي به وجود نمی

هاي نحوي بیشتر دیدهرویم، جابجاییتر میهاي پیشین، هرچه عقبدر شعر منثور سال. کنندهاي نحوي استفاده نمی

ایت اسلوب شعر نیمایی که واجد موسیقی است، باعث شد که نیما و شاعران نیمایی بعد از او مثل سپهري، رع. شودمی

اخوان و فرّخزاد به ضرورت از نحو معیار خارج شوند و نیز این امکان وجود دارد که همین خروج از نحو معیار به 

، به غیردستوري هاي منفردگزارهدر کتاب . عر شودشناسی شاي بکارگیري مکرّر آن، تبدیل به بخشی از زیباییواسطه

توان در جهت شعریّت بخشیدن ، این غیر دستوري بودن را می).59/ 1: 1377باباچاهی، (شود بودن شعر نیما اشاره می

از کند، براي جلوگیريبه اثر دانست؛ ظاهرًا با این استدالل که عدم جابجایی ارکان جمله، اثر را شبیه متون رسمی می

با توجّه به این موضوع امکان دارد حتی در مواردي که ضرورت . گرفته استایجاد این شباهت، جابجایی صورت می

نیز به کالسیک بودن بوطیقاي شعر نودر کتاب . وزن مانع کاربرد نحو معیار نشود، این خروج از نحو معیار دیده شود

که یکی از وجوه کالسیک بودن زبان، عالوه بر کاربرد واژگان و مسلّم است شودزبان شاملو در اشعارش اشاره می

آرکائیسم و تأثیرپذیري از نثر کهن در شعر شاملو سبب خروج از نحو . هاي نحوي در جمالت استقدیمی، جابجایی
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تا قرن اي از خصایص فنّی نثر شاملو نتیجۀ بازخوانی و شناخت آثار منثور قدماي مابی گمان بخش عمده. شودمعیار می

مثال زیر بخشی از یکی از شعرهاي شاملو است که آرکائیسم و تأثیرپذیري از ). 288: 1390شفیعی کدکنی، (ششم است 

  :شودنثر کهن در شعر آن دیده می

                  ستعفونت از صبري

                    ايکه پیشه کرده  

                .ي وهنبه هاویه  

                      تو ایوبی

                    که از این پیش اگر  

                      به پاي       

  برخاسته بودي      

                      خضروارت 

ي سبزینه                    به هر قدم  

                        چمنی

                        به خاك  

  .گستردمی  

  )716: 1384شاملو، (

با تواند صورت بگیرد که هاي نحوي  به منظور تأکید یا عدم تأکید شاعر بر یک یا چند واژه نیز میجابجایی

به هر صورت، گرایش به نحو معیار در شعر منثور فارسی از . دهدها در جمالت آن را نشان میتقدّم و تأخّر کلمه

شود امّا این تواند نشأت گرفته باشد و گرچه هنوز هم در شعر منثور جابجایی نحوي دیده میگذشتۀ شعر معاصر نمی

در . هاي قبل استشود، بیشتر متعلّق به شاعران نسلی دیده میها نسبت به گذشته کمتر است و اگر جابجایجابجایی

  :شودایم این مسئله به وضوح دیده میبخشی از شعر سیّد علی صالحی که به عنوان نمونه ارائه داده
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  بگذار

  همیشه از نیاز ستاره

  بماند

  دِینی به گردن ماه

  که نازکتر از زانوان علفی

  .لرزدمی

  )32: 1389صالحی، (

  

نویسند و اي میروزه شاعران معاصر براي نشان دادن تأکید معموالً کلمات مورد نظرشان را در سطور جداگانهام

در این شیوه، مکثی که خواننده هنگام خوانش هر سطر دارد عامل اصلی ایجاد . دهندبه این طریق تأکید خود را نشان می

تواند به فهم شعر کمک کند و میفارسی خوانش متن را ساده میکاربرد نحو معیار در شعر منثور . تأکید در کالم است

  .کند

تبعیّت از . هاي کاربرد جمله در ساختار معیار در شعرهاي ترجمه شده و اشعار منثور داخلی فراوان استنمونه

به طور . ردیابی استافتد بلکه در بخش قابل توجّهی از شعر قابل هاي شعر اتّفاق نمیساختار معیار لزوماً در تمام جمله

توان گفت، از آنجا که کاربرد نحو معیار در گذشتۀ شعر معاصر ما به نسبت کاربرد کمتري داشته است و از خالصه می

رسد یکی از عواملی شود، به نظر میها در ساختار معیار به وفور دیده میطرف دیگر در اشعار ترجمه شده، کاربرد جمله

د ساختار معیار در شعر معاصر پررنگ باشد تأثیرپذیري مستقیم یا غیر مستقیم از اشعار که سبب شده است تا کاربر

ي شاعران بود و به تبع آن، خروج از نحو ترجمه شده باشد؛ همانطور که در گذشته، ادبیّات کالسیک منبع اصلی مطالعه

جمه شده به یکی از منابع اصلی معیار پررنگ بود، با رونق ترجمه، آثار ادبی ترجمه شده به خصوص شعرهاي تر

البته باید گفت که در تبعیّت از نحو .  ي آن کاربرد نحو معیار گسترش پیدا کردي شاعران بدل شدند و در نتیجهمطالعه

معیار، صرف الگوبرداري از اسلوب نگارش شعرهاي ترجمه شده مؤثّر نیست بلکه علل، عوامل و اهداف دیگري نظیر 

-ي شاعران، استفاده از شکلاصول شعر سپید شاملو و شعر نیمایی، تغییر یافتن منابع ادبی مورد مطالعهفاصله گرفتن از 
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با . توانند بی تأثیر باشندتر شعر توسّط مخاطب نیز نمیهاي بیانی جدید براي تأکید و شاید توجّه به فهم پذیري راحت

براي نشان دادن تأثیرگذاري شعر ترجمه . غیرمستقیم دانستتوان این نوع تأثیرپذیري راتوجّه به نقش این عوامل می

  .پردازیمهاي شعر منثور فارسی میکنیم و سپس به ذکر نمونههایی از شعر ترجمه شده را ذکر میشده، ابتدا نمونه

  )فعل+ مسند + نهاد (رؤیاها شبیه باد هستند 

  )و جمله استاین سطر د) (فعل+ حرف ربط + فعل (کنند وزند و عبور میمی

  )فعل+ مسند + نهاد (اند هاشان نسیمکوچک

  )فعل+ مسند + قید + نهاد + حرف ربط همپایه ساز . ( اندها هم رفتنیاما آن

  )42: 1388براتیگان، (

  

  )فعل+ مسند+ مفعول+ نهاد(ام تو را بانو نامیده

(....)  

  اما بانو تویی

  

به معناي زمان . این جمله واره قید زمان است براي سطر بعد«فعل + متمم: جمله وارة وابسته (گذري از خیابان که می

  )» گذشتن تو از خیابان

  )فعل+ متمم+ مفعول: جمله وارة هسته( . کشانینگاه کسی را به دنبال نمی

  )فعل+ مفعول+ نهاد(بیند، کسی تاج بلورینت را نمی

  ...)متمم + نهاد(کسی بر فرش سرخ زرین زیر پایت 

  )فعل+ مفعول(... . افکندنمی نگاهی
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  )فعل+ مسند+ قید(و زمانی که پدیدار شوي

  آیندها به نغمه در میتمامی رودخانه

  در تن من،

  )فعل+ مفعول+ نهاد(لرزانند، ها آسمان را میزنگ

  )فعل+ مفعول دوم+ مفعول اوّل+ نهاد(. کندو سرودي جهان را پر می

  

  ...)نهاد+ قید( تنها تو و من، 

  ...)بدل+ تکرار نهاد(تنها تو و من، عشق من، 

  )فعل+ مفعول+ متمّم(. سپریمبه آن گوش می

  )اندکنند، پررنگ شدههایی که از نحو معیار تبعیّت میجمله(

  )14-15: 1390نرودا، (

  

  )فعل+ متمّم قیدي+ مفعول+ فاعل (تکاند سنگی درخت را از کالغ می

  ))فعل در سطر بعد+(متمّم قیدي + فاعل +حرف ربط ( و سنجاقکی در دوردست 

  )فعل+ مسند.   (شودگم می

  )39: 1388یاوري، (

  

  ...)مسندالیه (دریا 
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  )فعل+ مسند(... اي است بقچه

  )»جمله وارة وابسته در نقش صفت«فعل + قید+ نهاد(زند که هوا زیر بغل می

  )فعل+ متمم(سپارد و به آفتاب می

  )فعل مرکّب+ حرف ربط: کنیمتا فراموش(تا فراموش کرده 

  )فعل+ مسند+ مفعول: آن را ابر بنامیم . ( و ابرش بنامیم

  )39: 1389لنگرودي، (

  

  ...)قید + مسند الیه(پرواز هم 

  )فعل+ مسند+ قید(... دیگر رؤیاي آن پرنده نبود 

  

  )فعل+ مفعول+ قید: جمله وارة هسته( دانه دانه پرهایش را چید 

  ...)متمم + حرف ربط: جمله وارة وابسته در نقش متمّم قیدي( تا بر این بالش 

  )فعل+ مفعول. (... خواب دیگري ببیند

  )32: 1390، )ب(عبدالملکیان(

  

  

  )فعل+ متمّم(در مبل فرو رفتی 

  )فعل+ متمّم(در مبل لرزیدي 
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  )فعل+ متمّم(در مبل عرق کردي 

  )فعل+ قید+ قید: جمله وارة هسته: (پنهانی، گوشۀ تقویم نوشتم

  )فعل+ متمّم+ نهاد: جمله وارة وابسته در نقش نهاد ( کند نهنگی که در ساحل تقلّا می                 

جملۀ مرکّب در نقش مفعول براي فعل ) (فعل+ متمّم: جمله وارة هسته. (کس نیامده استبراي دیدن هیچ                 

  )نوشتم

  )12: 1390، )آ(عبدالملکیان(    

  

شاید بتوان گفت که . دهدنوع دیگري از تأثیرپذیري وجود دارد که مستقیم است و تأثیرپذیري را بهتر نشان می

. سهم آثار ترجمه شده در بروز این نوع تأثیرپذیري خیلی بیشتر از تأثیر عوامل دیگر است و آن ساختار نقل قول است

  .تانی و شعر زبان انگلیسی به صورت زیر استیکی از ساختارهاي معمول براي نقل قول در ادبیّات داس

  ناقل جمله+ ي گفته شده جمله

  مثال

"Good workers, aren't they, Oliver?" Said the old man. (Dickens, ١٣٨٦:٢١) 

  :ي تحت اللفظی این جمله از کتاب اولیور تویست به شکل زیر استترجمه

  .فتپیرمرد گ"کارگران خوبی هستند اولیور، نه؟"

ها در ي آنسه نمونه از سه شاعر مختلف همراه با ترجمه. در شعرهاي انگلیسی نیز این نوع نقل قول کاربرد زیادي دارد

  :زیر ارائه شده است

"Poor wanderer", said the leaden sky,

"، آسمان سربی گفت"ي بیچارهآواره

  ي همین شعرو در ادامه
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"Tomorrow I attack thee, wight",

Said sickness. Thomas Hardy(Perrine, 1963: 29)

  .، بیماري گفت"فردا حمله خواهم کرد"

'Sh! Not so loud: he'll hear you,' Mary said.

.او خواهد شنید، ماري گفت: خیلی بلند نگو! هیس

  ي همین شعرو در ادامه

'What town is this?' I asked. Robert frost

  من پرسیدم"این؟چه شهري است "

(Frost, 1973: 45)

"For beauty", I replied-

  ، من پاسخ دادم"براي زیبایی"

" And I – for Truth- themselves are one-

We brethren, are", he said

  ".، او گفت"و به حقیقت قسم من باید بگویم که ما برادریم و در عین کثرت وحدت داریم

( Miller and Greenberg, 1981: 16)  

همین شکل از نقل . ها به همین صورت است که مثال زدیمي نقل قولاي، ترجمهدر برخی از کتب شعر ترجمه

  .شودقول در شعر منثور نیز دیده می

مستقیم بودن این تأثیرپذیري به این خاطر است که همان شکل نقل قول موجود در زبان مبدأ عیناً به فارسی 

شود، یعنی مترجم ساخت رایج نقل قول در زبان فارسی را جایگزین ساختار نقل قول به کار رفته در زبان دانده میبرگر

  .اندکند و برخی از شاعران فارسی عین همین ساختار را در شعر منثور خود به کار بردهمبدأ نمی

  :شودهایی از این نوع ساختار نقل قول ارائه مینمونه
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.چیست؟ گفتند موران بیقرار ستارگان دیگر

)54: 1388لورکا، (

  

  .دست کم نشانم بده کجاست-

  بین لبۀ این ابر پاره پارة خاکستري-

  و آن شاخۀ کوچک اقاقیاي خمیده به چپ

  .دهمپاسخ می –آهان - 

  )69: 1391، )آ(شیمبورسکا (

کنمام و خلیج را نگاه میبر فراز کوه ایستاده

  اند بر سطح تابستانآرامیدهها قایق

  »هایی سرگردانخوابگردانیم ما، ماه«

  .هاي سفیدگویند بادبانچنین می

  )51: 1384ترانسترومر، (

  

سیگار داري؟-
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  .گفت

  دارم-

  .گفتم

  )59: 1386حکمت، (

  

  دیگر بس است « 

  -باد گفت –

  امدري خستهاز دربه

  » خواهمهمسایه و بستري می

  )28: 1389لنگرودي، (

  

چقدر داشتن صابون

  )...گفتمادرم می(تی است خآب و طناب و رخت چرك خوشب

  تن بهاي طال، گران شدن ناگهانی نفت در کشتار مردان خاورمیانهسندان

  )...گفتممن از ترس نمی(ست خوشبختی

  چقدر داشتن یک سفره، سبزي پلو، ماست و خیار و یک لبخند

  )گفتمادر می( ست خوشبختی

  )106: 1390نجدي، (
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هاي شعري این نوع تأثیرپذیري کمتر بودن نمونه. شواهد شعري مربوط به این شکل از تأثیرپذیري کمتر است

شود تا مخاطب و یا شاعر تواند علل زیادي داشته باشد که یکی از آنها مستقیم بودن تأثیرگذاري است که باعث میمی

ساخت استفاده شده متعلّق به زبان اصلی نیست، فهم این موضوع توسّط شاعر زود آن را درك کند و متوجّه شود که 

علّت احتمالی دیگر کم کاربرد بودن ساخت نقل قول در شعر است؛ نقل قول . را جایگزین کندشود که آنسبب می

به مراتب بیشتر از هاي مختلف در داستان عمومًا در داستان کاربرد دارد چراکه شخصیّت پردازي و استفاده از شخصیّت

در شعر کمتر است و همین امر باعث ) چه شکل تأثّري چه غیر تأثّري آن(شعر است؛ بنابراین اصوًال ساخت نقل قولی 

تواند در کم بودن این نوع تأثیرگذاري دخیل عامل دیگري که می. هاي شعر مربوط به آن نیز کمتر باشدشود تا نمونهمی

در زبان فارسی است، اگر زبان ما ساختاري براي بیان نقل قول نداشت، شاعر ناچار بود باشد، وجود ساختار نقل قول

تعلیقی که از آوردن گویندة سخن پس از . هاي دیگر استفاده کندساختاري ابداع کند یا از ساختارهاي رایج در زبان

زیبایی آفرینی در نظر گرفته شود، این تواند توجّه مخاطب را به خود جلب کند و به عنوان جنبۀشود میسخن ایجاد می

توان از جمله دالیل به کارگیري این ساختار نقل قول و پذیرش آن توسّط شاعران منثور فارسی از شعر مسئله را می

  .ترجمه شده دانست

  .هاي دو شکل تأثیرپذیري که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت به طور خالصه در جدول زیر آمده استویژگی

  ساختار نقل قول  تبعیت از نحو معیار

  شواهد شعري کم  شواهد شعري زیاد

  تأثیرپذیري مستقیم  تأثیرپذیري غیر مستقیم 

  آسان بودن اثبات تأثیرپذیري  سخت بودن اثبات تأثیرپذیري

  

  

  

  نتیجه گیري
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هاي نظري از ترجمه، دو تأثیرپذیريي نهضت ترجمه و تأثیرپذیري و نیز در این مقاله پس از پرداختن به پیشینه

نوع اوّل تأثیرپذیري از نحو معیار . نوع تأثیرپذیري نحوي شعر منثور معاصر از اشعار ترجمه شده معرّفی و بررسی شد

جدید براي نشان دادن تأکید به عنوان عوامل عدم التزام به موسیقی، فاصله گرفتن از شعر سنّتی و استفاده از ساختی. بود

تر و در عین وجود همین عوامل نیز باعث شده است که این تأثیرپذیري گسترده. ید این نوع تأثیرپذیري بیان شدندتشد

  .تر باشدحال غیر مستقیم

ي چند نمونه از کاربرد این ساختار در زبان اصلی اي بود که پس از ارائهنوع دوم، کاربرد ساختار نقل قول ترجمه

در . لفظی آنها، شواهد شعري ترجمه شده و نیز شواهد شعر منثور فارسی ارائه شدندي تحت الي ترجمهو ارائه

خصوص این نوع تأثیرپذیري، کم کاربرد بودن ساخت نقل قول در شعر و نیز وجود ساختار نقل قول در زبان فارسی و 

مّا این نوع تأثیرپذیري هاي شعري این مورد کمتر باشد اوضوح تأثیرپذیري در این حوزه باعث شده است تا نمونه

تعبیر عام بدین معنا است که . تأثیرپذیري دستوري در هر دو نوعی که ما بررسی کردیم عام است. تر استمستقیم

توان تأثیرپذیري نحوي را در دو سطحی که ما بررسی بنابراین نمی. ها از متن خاص یا فرهنگ خاصی نیستتأثیرپذیري

  .مند بدانیمکردیم، مکان
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