
 
 

  کمدی الهینگاهی به ترجمۀ جدید 
 میرعباسی  به قلم کاوه

 سمانه فرهادی

 ؛(1949سایرز، دارد ) ای نفرت که از هرگونه ترجمه گفته استمهمانی دانته در کتاب 
. این 1کنندرا ترجمه کمدی الهی اثر او  اند که شاه مترجمان زیادی کوشیده ،با این حال

 مسیحی(، تمثیلی مذهبی باورهای ای از ی )مجموعهاز مسائل مذهب اثر متنی التقاطی
در  حوادث واقعی عصر دانته( و (، تاریخی )مجموعهباستان  روم و یونان )اساطیر
اشعار آخرین  ،به عقیدۀ تی اس الیوتشناسانه به زبان شعر است.  نقدی جامعه ،نهایت

)جیمز،  تسروده شده اس  تاکنون که اشعاری استباترین زی کمدی الهیبهشت در 
خلق اثری است که نشان دهد چنین  کمدی الهیرسالت مترجم  ،درنتیجه .(2013
را دانته  کمدی الهیبرگردان  سیر تاریخی ،در این نوشتار .استپر بیراه نبوده  تیقضاو

به  -1394- ترجمۀ این اثرآخرین و کنیم امروز مرور میبه زبان فارسی از گذشته تا به 
  .گذرانیمنظر می ا از ر میرعباسی ۀقلم کاو

به آلیگیری است که حاصل سیر و سیاحت دانته متافیزیکی  اثری تمثیلی و کمدی الهی
این اثر را  . دانتهلم ارواح و تخیالت متافیزیکی استهمراهی ویرژیل و بئاتریس در عا

سالۀ هجران سروده است.  پس از نفی بلد از موطن خود فلورانس و در دوران بیست
 بورخس،دهد ) میهای کنایی سه صورت وجودی انسان را نشان  با رنگ هیکمدی ال

نامد.  می دوزخپردازد و آن را  می «رذالت»نویسنده به  ،بخش ؛ در نخستین(30: 1377
است و  «پرهیزگاری»دومین قلمرو مرگ و دومین بخش کتاب، گذر از رذالت به  برزخ

اند به پاداش ابدی یعنی  وصف حال رستگاران است که موفق شده ،سومین بخش
هزار بیت تشکیل شده  14قریب به  دست یابند. کتاب از صد سرود و مجموعاً بهشت
سرود و یک سرود مقدماتی پیش از سرود اول جهنم  33که هر بخش حاوی است 
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 ترجمه نثر یا نظم به را اثر این بخش سه هر یا بخشی مترجم، هشت و نود انگلیسی زبان در تنها ،نمونه برای   

 دو هر( آمریکایی و یانگلیس ادبیات) زبان انگلیسی ادبیات دو» نویسد می دانته دربارۀ ای مقاله در بورخس .اند کرده
 .باشد ها ترجمه این فراوان دتعدّ دلیل شیفتگی همین شاید و( 40 :1377بورخس،) «است دانته و دریا شیفتۀ
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گانۀ شعرش  دانته در معماری سهآید.  شمار میه ب کمدی الهیاست که درآمدی بر تمام 
2

Terza Rima  همواره منبع الهام هنرمندان، شاعران، را خلق کرده است که اثری
   های مختلف هنری بوده است.  سازان و نقاشان در دوره مجسمه

و  نویسندهنگار، تاریخ (1360-12۸0نصراهلل فلسفی )، 1306در سال نخستین بار  
 دوزخاز کتاب  ابیاتی آینده شناسی ایران در مجلۀای در باب دانته  در مقاله ایرانیمترجم 

، و 36-22، 9-1ترجمه بندهای را ترجمه و به خوانندگان معرفی کرد. این  بهشتو 
 سرودآخرین اشعار  از سرود دهم و 129-112ندهای ، بدوزخاز سرود سوم  40-51

بند  36 ،1331( در سال 1345-1274سعید نفیسی ) ،آن پس از گیرد. را دربرمی بهشت
به چاپ رساند. اندکی بعد در  انشکدهد مجلۀ ادبیرا ترجمه و در  دوزخن اشعار از اولی

در سه جلد به زبان فارسی  کمدی الهی، نخستین نسخۀ کامل 1335در سال هه، همان د
رئیس  نویسنده، پژوهشگر، مترجم و ،(13۸9-1297الدین شفا ) و به ترجمۀ شجاع

به ای بر هر یک از سه جلد  شفا در مقدمهکتابخانۀ ملی پیش از انقالب منتشر شد. 
پرداخته و  بر ادبیات جهان آنتأثیر  ، زندگی و آثار دانته و نقش وکمدی الهیمعرفی 

مترجم ، 3رونبرای شرح مباحث و موارد دشوار اثر از توضیحات الکساندر ماسِ
به گفتۀ  ای ترجمه 137۸ مهدوی دامغانی نیز در سال هفریدبهره برده است.  ،فرانسوی

 (13۸0، مهدوی دامغانی« )قایی و هماهنگمنثور با ماهیتی شاعرانه و طنین موسی»خود 
از این اثر در سه جلد و در بیش از دو هزار و پانصد صفحه به همراه شرح، تفسیر، 

از جمله  و مترجمان این اثر شناسان دنیا های بسیار گسترده از دانته توضیحات و پاورقی
در  نیز محسن نیکبخت ،همچنین ارائه داده است. 5جان دی سینکلر و 4دورتی سایرز

مترجم  ،تازگیه بان ایتالیایی در سه جلد ترجمه کرده است. این اثر را از زب 13۸5سال 

                                                           
2
 شده سروده( سوم قافیه)  Terza Rima فرد به منحصر شیوۀ به که است الهی کمدی ابیات ساختار منظور   

هم سوم و اول بیت بند، سه هر در یعنی است (ABA – BCB - CDC) لشک به اشعار قافیۀ شعر این در. است
 عالقۀ از شیوه این باورند این بر کارشناسان .است قافیههم ،بعدی بند سوم و اول ابیات با نیز دوم بیت و قافیه
 . کند می حکایت( مسیحیان تثلیث) سه عدد به دانته

3 Alexandre Masseron 
4 Dorothy Sayers 
5 John D. Sinclair 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 کارگاه فیلم و سپاسمیرعباسی این اثر را ترجمه و انتشارت  هکاوآشنای کشورمان  نام
 ده است.به چاپ رسان آن را نفیسدر سه نسخۀ 

 ، کارگردانی سینماۀ رشت ۀآموخت دانش و  هنویسند ترجم،م ،(1334)میرعباسی  هکاو
 فرانسوی و انگلیسی های بانزاز ست که ازبان اسپانیایی  شدۀشناختهن مترجمایکی از 

کیهان سالگی در مجلۀ  12را از  که فعالیت نویسندگی میرعباسی. کند ترجمه مینیز 
لوییس  ،گابریل گارسیا مارکزنویسندگان مشهور از جمله آثاری از  ،غاز کردهآ ها بچه

عنوان کتاب ترجمه  50او بیش از است. را ترجمه کرده  کارلوس فوئنتس و بورخس
خاطرۀ ، 6ژرژ سیمنوناثر  شمال آمد ۀمسافری که با ستارتوان  از جمله میکرده که 

را نام  کارلوس فوئنتساز  راسر هیدو گابریل گارسیا مارکز  ۀنوشت دلبرکان غمگین من
 ارجاعات بینامتنیکه  است سین مثل سودابه گانۀ هفت همچنین نویسندۀ رمان ویبرد. 

در این  پلیسی های مه و داستانتا اشعار شاهنا ی کهنها از اسطوره توان یرا مای  گسترده
 یافت.  رمان

 The Divine Comedy (1 را براساس سه نسخۀ انگلیسیِکمدی الهی میرعباسی 

translated by C. H. Sisson ،2 )The Divine Comedy translated by 

Robert. M. Darling   3و )The Divine Comedy by Henry W. Longfellow 

 . استفادۀاند مبنای اصلی کار او بوده ،و دوم دو نسخۀ اولکه البته است ترجمه کرده  
پر از صناعات  بسیار شاعرانه،ای  ترجمه که( فلوالنگترجمۀ ترجمۀ سوم )از میرعباسی 

عبارات برخی از تنها ظاهراً بوده و مترجم غیرمستقیم  ،گرا است انی کهنو با زب ادبی
ها  آنگاه نیز  انگلیسیکه دو مترجم ی عاتالهام گرفته است؛ عبارات و صنا بدیع النگفلو

ت دارلینگ که در سه رابر ترجمۀ که بر این باور است میرعباسی .اند به عاریت گرفته را
های  ، بیشتر از سایر متنبه چاپ رسیده -یایی و انگلیسیایتال -زبانهو به صورت دوجلد 

کمدی ترجمۀ فارسی برای  میرعباسیهمچنین  .استبوده وفادار  دانتهبه متن  انگلیسی
 . 7است دو ترجمۀ فرانسه و یک ترجمۀ اسپانیایی را نیز در نظر داشته الهی

 La Divinaالیاییایتکنیم. عنوان این اثر در  آغاز می و ترجمۀ آناز عنوان کتاب 

Commedia   و به انگلیسیThe Divine Comedy به را این عنوان  ،مترجمست که ا
                                                           

6 Georges Simenon 
7
از  شخص مترجممیرعباسی را  هکاوموارد دربارۀ ترجمۀ  نیز برخیو  ی که در باال بدان اشاره شداطالعات    

 بسیار سپاسگزارم. ختیار اینجانب گذاشتند. از ایشانگوی شخصی )رایانامه( در او طریق گفت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%B3_%D9%81%D9%88%D8%A6%D9%86%D8%AA%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%B1%DA%98_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D9%86%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%B3_%D9%81%D9%88%D8%A6%D9%86%D8%AA%D8%B3
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=C.+H.+Sisson&search-alias=books&field-author=C.+H.+Sisson&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Henry+W.+Longfellow&search-alias=books&field-author=Henry+W.+Longfellow&sort=relevancerank
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در  .است بازگردانده« کمدی الهی»به گرا  ای لفظ با ترجمهقبلی روال همان شیوه و 
عنوان را به همان قصد داشته  دست به کاری غیرمعمول نزده و شاید میرعباسی ،حقیقت

و خواننده  است رچراکه از ماهیتی شناخته شده برخورداگذارد، ش باقی بشیوۀ سابق
. پیش از هر چیز د نکته ضروری استذکر چنجا  در این شناسد. می بازآن را  درنگ بی

وجه  به هیچ در عرف ادبی آن زمان و برای دانته کمدی الهیشویم که  یادآور باید
رفته است.  شمار میه انوی بفقط نوعی عنوان ث «کمدی»ۀ واژ کمدی نداشته وکارکرد 

 ،برای نمونه: تراژدی و کمدی. گرفتندمقوله جای میدو  در ها فقط شتهنو ،در آن زمان
به معنای زیرا تراژدی در عصر او  نامد می ویرژیل را تراژدی انئیددانته کتاب 

که کمدی از سبکی میانه و متوسط برخوردار  ، حال آناست سبکی واال برخورداری از
ای  فظی آن( و مکاشفهلال )به معنای تحت کمدی الهیالزم است میان همچنین  است.

ترجمۀ  بهزاد قادری در مقدمۀتمایز قائل شویم. رسیدن به رستگاری برای  گونه یتارو
در خالل نقد و  ،داند دانته می اثر که آن را نقیضی ازهنریک ایبسن  مرغابی وحشی

 The از الهی کمدیعنوان برگردان  ویسدن می یدر پانوشت بررسی این نمایشنامه

Divine Comedy رستگاری آسمانیرا این اثر نارساست و در زبان فارسی  دانته 
را حکایتی مجازی از سیر و سلوک به سوی خداوند یگانه  کمدی الهی اگر . ۸نامد می

ه که از قلمرو دوزخ آغاز و به بهشت زمینی و پس از آن، باست ای  تجربه ،تلقی کنیم
عاملی  که خودبئاتریس همراه ه انته بد. شود ری ابدی ختم میقلمرو آسمانی و رستگا

سعادت و »یعنی   Beataجنس سراسر از چون» برای این سعادت و رستگاری است
در سیری استعالیی ، (115 :13۸0،نقل از مهدوی دامغانی، کازُناو)؛ «است« آمرزش الهی

الزم به خوانندگان هشدار داده است که  خودانته د ،بعالوه رسد. سرمنزل مقصود می به
 چهار هر از -های خودش را چیز، نوشته ای، و بنابراین بیش از هر هر نوشتهاست 
معنای مذهبی درک  ،قی و باالخرهی لفظی، مجازی، اخالامعن آن یعنی موجود معنای

  .(107: 13۸0نقل از مهدوی دامغانی، ، کازناو)و فهمید  کرد
امری نه الزم اما  شده های ترجمه نوشتاری که در کتابرویم،  مقدمه میبه سراغ  

بدیل و  این امر برای ترجمۀ اثری بیو ترجمۀ میرعباسی فاقد مقدمه است است. مرسوم 

                                                           
۸
 دست در مجدد، ویرایش آقاعباسی، یداهلل و ریقاد بهزاد مترجمان ایبسن، هنریک از اثری وحشی مرغابی   

 . چاپ



 145///// به قلم کاوه میرعباسی کمدی الهینگاهی به ترجمۀ جدید 

ای که به  فر در مقاله خزاعیرسد. قدری عجیب به نظر می کمدی الهیسنگین همچون 
لف را ؤالمللی حق م ق ایران به میثاق بینپردازد، عدم الحا های مجدد می بررسی ترجمه

شاهد وضعیتی هستیم که  ،نتیجۀ این امر درداند که  یکی از دالیل ترجمۀ مجدد می
تری به های ضعیفترجمه ،های درخشان از یک اثر کالسیکوجود ترجمه حتی گاه با»

ترجمه هم  گاهی اصالً» به اعتقاد اوکه  هایی(؛ ترجمه1394فر،  )خزاعی« آیدبازار می
روی  از همین. «های قبلی استاز همان ترجمه« عمدتاً ناشیانه»برداری نیست بلکه نسخه

نیازمند توضیح مترجم است. ترجمۀ مجدد بدون  ،هر ترجمۀ مجدد»معتقد است که  وی
 جا آن . اما نکتۀ دیگری نیز در این بین هست. از«کندتوضیح مترجم مشکوک جلوه می

واکنش تند مترجم یا ناشر با »مه در ایران به آسانی میسر نیست چون که امکان نقد ترج
دهند یا نقد نکنند و  شود صاحبان اندیشه که صالحیت نقد دارند ترجیح میروبرو می

های پیشین را  فر یک راه نقد غیرمستقیمِ ترجمه )همان(. خزاعی« یا غیرمستقیم نقد کنند
همچنین به طور طبیعی از رده خارج شود.  داند تا ترجمۀ قبلی ترجمۀ مجدد اثر می

ای هرچند کوتاه بر شود اما مقدمه شناس نمی دانته ،کمدی الهیکس تنها با ترجمۀ  هیچ
و دانته باشد. او در  کمدی الهیتوانست بیانگر دیدگاه مستقل میرعباسی از  این اثر می

رجمه با اثر پیدا اساس ارتباطی که در نتیجۀ ت توانست بر مقام یک مترجم متعهد می
هایی را انجام دهد که پرتویی دیگر بر برخی از وجوه  ها و قضاوتکرده است ارزیابی
بعالوه، که این شناخت از درون خود اثر بوده است، نه از خارج.  این اثر بتاباند چرا

و مطالعات  ترجمه، ادبیات حوزۀ در پژوهش تواند به امر نگارش مقدمه بر ترجمه می
تواند با نگارش مسائلی چون شیوۀ ترجمه، مشکالت و  اری رساند. مترجم میی تطبیقی
گیری از شاعران و نویسندگان زبان مقصد برای انتخاب  های آن و احتماالً بهره سختی

سبک مناسب اثر، اطالعات پیرامونی و مکملی را در اختیار خواننده و یا پژوهشگر 
بارۀ نحوۀ ترجمۀ اثر را بیشتر در مصاحبه جای توضیحات در»ترجمه بگذارد. میرعباسی 

در اکثر  اند،گونه که دیگران نیز گفته همان، اما 9«داند تا در ابتدای اثری چنین سترگ می
هنگام مصاحبه با مترجمِ »ایم که  ایم کمتر دیده ها خوانده هایی که در این سال مصاحبه

ان ترجمه است، از او سوالی دربارۀ کار اصلی مترجم، که هم ]...[گر  کتابی، مصاحبه
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 سایت از «وسطی قرون بینش و دانش تبلور الهی، کمدی» عنوان با میرعباسی کاوه با گفتگویی از برگرفته   

 . کتاب شهر رسانی اطالع پایگاه
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االت بر محور نویسنده، ؤها اکثراً س (. در این مصاحبه97: 13۸9)اکبری، « پرسیده باشد
 چرخد. میو سبکی کتاب ادبی های ویژگیمضمون و یا 

ای  اشارهالزم است پردازیم، اما پیش از آن  میرعباسی میبه سبک و زبان ترجمۀ 
مترجم ، 10یو جیمزکال های دانته در این اثر از زبان ژگیویکوتاه داشته باشیم بر یکی از 

دهه برای  که قریب به پنج (2013) به زبان انگلیسی کمدی الهیجدیدترین ترجمۀ 
سبک ای در باب ترجمۀ دانته دربارۀ  در مقاله جیمز .وقت گذاشته استترجمۀ این اثر 

رمز : »گوید می ،شناس و دانتهاستاد زبان ایتالیایی ، 11پرو شاو نقل ازه ب این شاعرشعری 
ها  ترین صحنه دانته در سرودن اثری است که همواره حتی در پیچیدهکمدی الهی عظیم 

اش سه  برای اثبات گفته شاو .(2013)جیمز،  «نیز به موفقیت شعری نایل شده است
انتخاب کرده است و در  -پائولو و فرانچسکا - دوزخای را از سرود معروف پنجم  بیتی
 کند:  گونه بحث می رد آن اینمو

را به لبه و او و پائولو پرسد چه چیزی  که از او می  فرانچسکا در پاسخ به دانته زمانی»
 : توانیم از ترجمه دریابیم که دانته چه گفته است( )می گوید می ،پرتگاه گناه کشاند

 خواندیم، از سر تفنن،  روزی نشسته بودیم و می
 (72 :دوزخ )ترجمۀ میرعباسی، به دامگه عشق درافتادسرگذشت النسلوت را، که 

One day we reading were for our delight 

Of Launcelot, how Love did him enthral. (Longfellow’s translation) 

 خوانیم: همین بیت را در ایتالیایی میاما دانته آن را چگونه گفته است؟ 
“Noi leggevam quel giorno per diletto  

Di Lancelotto, come l’amor lo strinse.”  
در ابتدای خط   lottoرسد، صدای به پایان می letto- با صدای مصرع اولکه  پس از آن

از بیرون بلکه باید از درون  شود؟ نه تنها گونه این امر محقق میسازد. چ دار می دوم آن را قافیه
ای شبیه شعر  اندازه تاایتالیایی در اولین نظر هجایی  11تر به اثر نگاه کنیم. بیت  و عمیق

انگلیسی است و ممکن است خیال کنید شعر  (Iambic Pentameter)ضربی دوهجایی  پنج
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دارد. اما دانته  12تکانشی یو ترتیب نظم بیتی،سه ، یا همان واحد تکرارشوندۀTerzinaگانۀ  سه
در زبان  اتفاقاًبه فکر ایجاد قافیه که  در وهلۀ نخست نه در اندیشۀ این نظم و ترتیب است و نه

برای یک شاعر ایتالیایی سرودن شعری  ،در حقیقت؛ رسد نظر میه ایتالیایی خیلی هم ساده ب
سازی آشکار دانته تنها چهارچوبی ابتدایی است که ساختار  دار دشوار نیست. طرح قافیه قافیه

ت که همۀ این تعامالت فشرده اس Terzinaاصلی شعر از آن طریق محقق شود. در چارچوب 
ترین نمونه در تاریخ ادبیات  دانته را عالی 14و ورنون واتکینز 13فیلیپ الرکینگیرد.  صورت می

دار در پایان ابیات  دانند و معتقدند شعر برجسته تنها شعری قافیه در اصول پیشرفتۀ سرایش می
 .(2013)جیمز،  «شود نیست، بلکه قافیه در سراسر ابیات دیده می

معمول بوده نیز زبان  های درونی و میانی در اشعار شاعران فارسی استفاده از قافیه
مرده بدم زنده شدم گریه بدم »غزل  مثالًبرخی غزلیات موالنا توان به  میاز جمله  .است

اشاره کرد که دکتر غالمحسین یوسفی این غزل را از حیث قافیۀ داخلی و  «خنده شدم
: 1374)یوسفی،  اند زبان فارسی معرفی کردههای  ترین غزل ردیف در شمار برجسته

دار  اشعار قافیهبرای ساخت زبان فارسی قابلیت بسیاری گفتنی است که همچنین (. 212
قافیه آن هم برای این حجم عظیم ابیات دشوار است، چه برسد به  تولید قطعاًدارد اما 

احیاناً می اگر مترج بنابراین، زد.بسا که مترجم بخواهد قافیۀ درونی هم برای شعرش آن
 ،ایجاد کنددیگر  در زبانی دانته مورد نظر یی در چارچوب شعریِها قافیه موفق شود

برد به همان ترتیبی دانته نخواهد و شیوۀ سرایش سبک  نتیجۀ حاصله احتماالً راهی به
ذاتی ترجمۀ های حدودیتهای دیگر، به دلیل مکه هنر موالنا یا حافظ در ترجمه به زبان

دربارۀ زیبایی و  (C.H. Sisson) سیزون. رودشعری، تا حد زیادی از بین می غآثار نواب
بازگردانی تقلید و »که  گوید می (Terza Rima) کمدی الهی شعری ساختار استحکام
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 همواره که است دوهجایی ضربی پنج شعر وزن نموزو حرکت (rocking regularity) تکانشی نظم از منظور   
(. ...قوی -ضعیف قوی، -ضعیف قوی، -ضعیف) آید می تکیه بی سیالبی دنبال به ،دارکیهت( هجای) سیالب یک

 : زد مثال را شکسپیر ژولیت و رومئو از بیتی توان می ،نمونه برای
But soft / what light / from yon /der win /dow breaks? 

It is / the east / and Jul / iet is / the sun.  

 وزن از جا این در جیمز اما نویسند، نمی نظم این به کامل طوره ب اغلب شکسپیر خصوصاً انگلیسی شاعران البته
 . گوید می سخن شعر نوع این اصلی

13 Philip Larkin 
14 Vernon Watkins 
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قص آن است که دلقکی بخواهد رمثل انگلیسی زبان در شعر همان نوع به  سبک دانته
در چنین مواردی، که مترجم البته  .(2013)جیمز،  «قلید کندیک رقصندۀ باله را ت

 آل دست یابد، ایده شناختی فرهنگی به معادل زیباییات زبانی و تواند بنا به مقتضی نمی
جای دیگر و یا به نحو دیگری به  دهد که در این اجازه را به مترجم می 15جبراناصل 

را اصطالحی ناگزیر است اگر مترجم  ،نهبپردازد. برای نمو ای های ترجمه جبران کاستی
در موقعیت دیگری با تواند می، برگرداندغیراصطالحی  یمعادلبه مبدأ در زبان 

 فزاید. ترجمه بیاصطالحی از زبان مقصد را به متن  ،گیری از استراتژی جبران بهره
جمله قافیه در ترجمۀ میرعباسی بحثی  بررسی سبک و وجوه شعری از قطعاً 

های  به برخی ویژگیکلی صورت ه بو طور اختصار ه کند ولی ب ا طلب میطوالنی ر
 شعر سپید به نوعی بانی شاعرانه دارد،ز . ترجمۀ میرعباسیپردازیم می ترجمۀ ایشان

چون به اعتقاد است این اثر  16از ترجمۀ اسپانیاییگرفته  الهام رویکرد کلی آنو  است
از  مورد نظر ترجمۀ اسپانیایی، ی الهیکمد های دیگرِ خالف تمام ترجمه بر ،مترجم
نویسان  که نمایشنامه است مند بهره -شعر سپید -عرگونهاز و ساختار نحوی شایج زبان،

در نگارش  1۸و کالدرون دال بارکا 17ادبیات اسپانیا، یعنی لوپه دبگا« عصر طالیی»
جمۀ اثر ادبی، تر»اگر این اصل بنیادی را بپذیریم که  کردند. استفاده می از آن آثارشان

خود یک اثر ادبی است، یعنی با معیارهای عرفی زبان مقصد اثری ادبی به حساب 
 ها و حل به راه بکوشد تااید ب شعر نیز ( پس مترجم142: 13۸0فر،   )خزاعی« آید می

به  ؛ای منظوم و شعرگونه دست یابد یی از وزن و قافیه برای تولید ترجمهاه میانگین
که  شود رایند ترجمۀ شعر، با این هدف از رسانۀ شعر استفاده میدر ف اعتقاد هولمز

. (13۸6 ،نقل از خان جان) شعری باشد در خود و برای خودترجمه  نهاییِمحصول 
ها را  آن انتخاب وبرای آشنایی با سبک ترجمۀ میرعباسی، فرازهایی را از ترجمۀ ایشان 
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16
 منتقد و مترجم نگار،رساله شاعر، ،(1926 - 1995) (Angel Crespo) کرسپو خلآن قلم به ای ترجمه - 

 و شد منتشر 1973 در دوزخ: کرد ترجمه سال ده حدود طی در ناپیوسته صورت به را الهی کمدی او. اسپانیایی
 . شد سال ۀترجم بهترین جایزه برنده و 19۸1 در الهی کمدی کل
 

17  Lope de Vega 
18 Calderón de la Barca 
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ها ناگزیر به ترجمۀ همان ابیات  دادهبهتر  برای تحلیل ،در بعضی مواردکنیم.  بررسی می
 پردازیم.  مهدوی دامغانی نیز می هفرید یا الدین شفا وشجاعبه قلم 

 دار:  ابیات قافیهای از  نمونه

 . همزمانعشق رهنمونمان شد تا بمیریم »
 .جانمانقابیلگه منتظرِ اوست که ربود 

 .(71، ص دوزخ)« .سخنانما را گفتند آنان این 
 بَرَدشان میها  ل رها که باو همچون سا»

 های انبوهِ به هم فشرده، فوجبه فصل سرما در 
 (.66، ص دوزخ) «ارواح پلید را. دبَرَ میآن باد نیز چنین 

)واج  19تجانس آواییگیری از آرایۀ  و یا بازگردانی همزمان معنا و صوت با بهره 
تکرار  طریق همین از البتهبخشی از معنا  ؛ت زیر( در ابیا«ا»ت و مصو «ش»صامت 
 محقق شده است:« ش»صدای 

 کشند بسانِ کبوترها که، با ندای عشق، پر می»
 بال، به سوی آشیان شیرین و مهربان،  افراشته

 (.69 ص ،دوزخ) «رهسپاران به برکتِ بادِ اشتیاق

 فام شامگاه شبقای چون  از تعبیرات و کنایات شعرگونهفراوان گیری  بهره ،بعالوه  
در  گون مویش برف مردی؛ کهنسال، «فام شبق شد و در شامگاه روز رهسپار می»در 

آمیخته به »در  آمیخته به انجم دل، «گون برفمردی؛ مویش  جا مشاهده کردم کهنسال آن»
جای ه ، و یا استفاده از ترکیب مقلوب صفت و موصوف ب«چکید میانجم دل، فرو 

در دلپذیر هوایی که طربناک »در  اییدلپذیر هوموصوف و صفت در ترجمه چون 
فراخ و  «و دیدیم دردمندتر جماعتی»در  دردمندتر جماعتی، «آفتاب شود از می

  .مشهود است «مانفراخ جویباری خمیده چون ک»در  جویباری
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در بازگردانی ابداعات و  عموماً مناسبهایی  گزینی واژهو  خوانش نقادانه
 ،های ترجمۀ میرعباسی است. برای نمونه دیگر ویژگی دانته نیز از های کالمیِ استعاره

 نگاه کرد: برزخاز سرود اول  13وان به بیت ت می

Dolce color d'oriental zaffiro,  

che s'accoglieva nel sereno aspetto  

del mezzo, puro infino al primo giro,  

نویسد دانته در این  یای به بررسی استعارۀ این بیت پرداخته و م بورخس در مقاله
کند  آسمان شرقی و پگاه را توصیف و رنگ آن را به رنگ یاقوت کبود تشبیه می ،بیت

سنگی است قیمتی با رنگی بین »یاقوت کبود ، (. به گفتۀ بوتی120: 1377 )بورخس،
آبی آسمانی و آبی که برای چشم بسیار مطبوع است و یاقوت شرقی نوعی از آن است 

 dolce color. بورخس معتقد است در (76 :)همان« شود اد یافت میسرزمین م که در

d’oriental zaffiro خورد زیرا شرق با یاقوت تعریف  ها به چشم می نوعی بازی آیینه
است؛ یعنی یاقوتی که آکنده از غنای کلمۀ شرقی « یاقوت شرقی»شود و این یاقوت  می

 . )همان( است

 و اما ترجمۀ میرعباسی: 
 رنگِ یاقوتِ مشرقینواز چشم

 ابر سپهرِ  ی بی خرامان بر پهنه
 (. 16تا  13، ترجمۀ میرعباسی، ابیات زخبرفاف تا نخستین دایره ) سرود اول صاف و ش

 ترجمۀ مهدوی دامغانی: 
 رنگ الجوردی درخشان و بس مالیمی که در آرامش
 هوای پاک و شفاف اطراف، از سوی ارتفاعات جنوبی

، ترجمۀ مهدوی برزختا نخستین سپهر ادامه داشت )سرود اول نمایان و از خط افق 
 (. 16تا 13دامغانی، ابیات 

  الدین شفا: و ترجمۀ شجاع
کنده سرحد حلقۀ نخستین آ ک صفابخش را تارنگ دلپذیر لعل خاوری که هوای تابنا

 (.الدین شفا ، ترجمۀ شجاعرزخب)سرود اول داشت 



 151///// به قلم کاوه میرعباسی کمدی الهینگاهی به ترجمۀ جدید 

دو بخش از ظاهراً  ،بیشتر آن «روایی»بۀ به دلیل جن دوزخترجمۀ رای میرعباسی ب
« تساین اثر را سرپا نگه داشته ا»که ای  ؛ ویژگیاست بوده تر مفرح دیگر کتاب
های  منظومه ،ترجمه مترجم در طولنیست که هم دلیل  یب ،(120: 1377)بورخس، 

 عطار نیز شعر را به قصد چه است خواندهبازران سرزمینمان شاع عطار را بیش از دیگر
که اشاره کرد  الطیر منطقزبان عطار در توان به  می ،برای نمونه گیرد؛میروایت به کار 

اثر  در هر دو .غ و عقاب و..، تمثیل سیمرسفر مایۀ بُن اشتراکات زیادی ازجمله اتفاقاً
در موجود  و تشبیهات فراوان تر امروزی زبان عطار را میرعباسی. موجود است

هایی  ویژگی داند؛ می ترسازگار کمدی الهیو با متنی نظیر دیع بمدرن،  های او را سروده
برگردان وی متقابالً، اغ گرفت. توان سر فردوسی میلحن حماسی کمتر در  برای مثالکه 

تر اعرانه دشوارزبانی شیابی به دستبه  نیاز و آن استداللی دلیل جنبۀه ب را بهشتبخش 
بهره گرفته بارها و بارها نیز  فارسیالسیک کشیوای شعر از تعابیر میرعباسی داند.  می

هایش را در  نس و الفت داشته باشند، نمونهوانندگانی که با شعر کهن فارسی اخاست. 
 این مدعاست:  ی برابیات زیر شاهد .یابند ترجمۀ میرعباسی فراوان می

 سخنان ای چشم و چراغ همه شیرین
 پشتیبانم باش، به پاس ارادتم به تو

 ( ۸5تا ۸2ابیات  -وزخات! )سرود اول د بردم برای مکاشفۀ منظومه بسی رنج که

 :حافظغزل  از مصرعی استعبارت مورد نظر که 
   ت و نظر بر من درویش انداختمست بگذش

 گفت ای چشم و چراغ همه شیرین سخنان

 و نیز در بیت زیر: 
 ؛ زیرادل قوی دار»مرا قوت قلب بخشید: 

 تواند باز نمیهر چقدر هم قَدَرقدرت باشد، 
 . (13تا  10ابیات  -دوزخ )سرود هفتم« مانع شود که فرود آیی از این صخره

 سعدی است: غزلیات برگرفته از یکی ازعبارت مورد نظر که 
 که بنیاد بقا محکم ازوست دل قوی دار  عمر ۀسعدیا گر بکند سیل فنا خان

 از اشعار شاعران معاصر: گیری  بهرهو یا  
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 گویم از او، نمینجا، و دیگر روایت رهایش کردیم آ
 ام را غریوی سخت بلند،  چرا که همان گه آزرد شنوایی

تا  64ابیات -دوزخ )سرود هشتم، خیره مانده به پیش رو همه تن چشم شدمچنان که  آن
67). 

 :فریدون مشیری کوچهاز شعر  
  .خیره به دنبال تو گشتم ،همه تن چشم شدم

داند: از  خواندن بدون توقف میرا  کمدی الهیمطالعۀ بهترین شیوه برای سایرز 
و از حرکت تند و سریع  و تا آخرین خط منظومه پیش برویدنخستین خط آغاز کنید 

کند که هیچ  پیشنهاد میکتاب وی به خوانندگان  (.1949، )سایرز ابیات لذت ببرید
ای است که  نکنند و این همان شیوه تاریخی و توضیحات مذهبیتلمیحات توجهی به 

نیز بر همین سیاق ترجمۀ میرعباسی برای خواندن اثرش پیشنهاد داده است. خود دانته 
در دشوار  برخی مواردِ کهاست  آمدههایی در پایان هر سرود  نوشت پی ندارد اماپاورقی 
 است.مند را در مطالعات آینده راهبر  و خوانندۀ عالقهرا توضیح داده سرودها 

اسامی خاص است؛  زیادتعداد حضور  کمدی الهیت ترجمۀ یکی دیگر از مشکال
مناطق و شهرها( در این اثر وجود دارد. ش از دو هزار اسم خاص )اشخاص، بی

به  ،المللی برخوردارند و بین آشنااز ماهیتی  را که شده های بسیار شناخته ناممیرعباسی 
شده را مطابق ضبط آن  شناخته شان به کار برده است و اسامی کمتر همان صورت رایج

  .دانته با ضبط ایتالیایی آورده است با پیروی ازصلی اسامی در زبان ا
 با کمدی الهیهای  همچون روال مرسوم در سایر ترجمهمیرعباسی جمۀ تر

گری گوستاو دوره نقاش معروف فرانسوی آراسته شده است. تصاویری به تصویر
 درک کهدید آمدن اثری شده است حضور همزمان رمزگان کالمی و تصویری، سبب پ

دو نظام نوشتاری و تصویری، واقع،  و دراست  کردهتر  درونی را آسان عمیق مفاهیم
نقوش کتاب به مثابۀ ابزارهای  کنند. دیگر را در فضایی مشترک تکمیل میمعانی یک

کنند، داستان را تقویت ای از این نمایش الهی را روایت میصحنهموازی که نما یا 
 . اند دهکر
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 :20و اما نظر دیک دیویس را دربارۀ ترجمۀ میرعباسی بخوانیم

 -کمدی الهیترین لحظات  در مجموع باید بگویم، ترجمۀ جدید در احساسی و هیجانی»
، یعنی اولیس در بهترین حالت ممکن سروده شده دوزخبرای نمونه در سرود بیست و ششم 

و دانته در توصیفش در روبروشدن با اولیس  ای که هم اولیس در سخنانش است. شور شاعرانه
( دارد به زیبایی در این ترجمه دوزخترین لحظات در  ترین و شاعرانه )یکی از برجسته

آور است. اما در  که برای نمونه ترجمۀ شفا از همین بخش مالل برگردانده شده است، درحالی
ترجمۀ جدید سعی کرده با استفاده اً بعضای موارد که زبان دانته ساده است، به اعتقاد من،  پاره

ای به اثر ببخشد و قدری با سادگی زبان ایتالیایی فاصله گرفته  از زبانی پرشور احساس شاعرانه
به زبانی عامیانه سرود، البته نه زبانی کوچه و  را عمداً کمدی الهیاست. از یاد نبریم که دانته 

لحظات نابی در این ترجمه  اد. اما حقیقتاًبازاری بلکه به زبان امروزی و برای مردم باسو
 «شود. دیده می ،که متن اصلیِ دانته آشکارا احساسی و شاعرانه است زمانی خصوصاً

دیک دیویس ترجمۀ شفاءالدین شفا را از نظر معنایی بسیار به  که جالب توجه آن
ا در ترجمه گانۀ شعری دانته ر داند. البته شفا قالب سه متن دانته وفادار و نزدیک می

اش مشخص  بیتی را در ترجمه سهرعایت نکرده است؛ با این حال، آغاز و پایان هر 
ترین تفاوت  مدهع توان به نثر است که میالدین شفا  همچنین ترجمۀ شجاعه است. کرد

 ست.داندر همین امر را با ترجمۀ میرعباسی او ترجمۀ 
 سه بیت ،بپردازیم. بدین منظور مهبه ترج تر تر و جزئی ، دقیقنگاه کلیاین پس از 

در تمام  که به اعتقاد کارشناسان دشوارترین سرود دوزخاز سرود نخست آغازین 
 کنیم:  ترجمۀ میرعباسی را بررسی می و را انتخاب سرودهای کتاب است

Nel mezzo del cammin di nostra vita     
                                                           

20
 برجستۀ مترجم و انگلیسی شاعر اوهایو، دانشگاه از فارسی ادبیات و زبان بازنشستۀ استاد دیویس دیک از  

 گربه و موش و گرگانی اسعد رامین و ویس عطار، الطیر منطق ازجمله انگلیسی زبان به فارسی ارزشمند آثار برخی

 پدر از دیویس. بگویند میرعباسی کاوه ترجمۀ دربارۀ را نظرشان نظر، صاحب یک مقام در تا خواستم زاکانی عبید

 هم ایتالیایی زبان از ایشان. دارد ایتالیایی زبان با کامل آشنایی و است شده متولد ایتالیایی و انگلیسی مادری و

 گینزبرگ ناتالیا نوشتۀ (نیاندرو و ونیبر) خانه و شهر و تقوا اندکی به توان می جمله از که کرده ترجمه را آثاری

 هایم پرسش تمام به و بررسی را مترجم سه هر از سرود سه التفات و لطف نهایت در دیویس دیک. کرد اشاره

 . سپاسگزارم بسیار ایشان از. دادند پاسخ آن ترجمۀ و الهی کمدی دربارۀ
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mi ritrovai per una selva oscura, 

ché la diritta via era smarrita. 

Sisson’s translation: 
Half way along the road we have to go, 

I found myself obscured in a great forest, 
Bewildered, and I knew I had lost the way. 

Longfellow’s translation: 
Midway upon the journey of our life 

I found myself within a forest dark, 

For the straightforward pathway had been lost. 

 : میرعباسی ترجمۀ
 ی سفر عمر  در میانه

 گذرم افتاد به جنگلی ظلمانی 
 .(10، ص دوزخزیرا به بیراهه رفتم از مسیر مستقیم )سرود یکم 

 گم شدهدر میانۀ زندگی در جنگلی تاریک  -در این شعرمظهر نوع بشر  -نتهدا 
 است. نداده یصتشخاز بیراه دور افتاده و راه را ه کند که از جاده ب میو احساس است 

ه تابد در جستجوی راه نجات ب در این جنگل تاریک که از هیچ جانب فروغی نمی
 -«ما»به معنیِ   -nostra” (our)“ واژۀ ،کنید طور که مالحظه می هماننگرد.  اطراف می

در متن النگفلو ترجمه و  ضمیراین  که درحالی است حذف شده در ترجمۀ میرعباسی
 اللفظی تحتدر ترجمۀ سیزون به صورت ضمیر فاعلی برگردانده شده است. برگردان 

شناخت شرایط . «ما در نیمه راه سفر زندگیِ»گونه است:  این مصرع از زبان ایتالیایی این
بررسی  برایدر حد مجالِ این مقاله تاریخی، سیاسی و اجتماعی زمان سرایش این اثر 

کمدی در قرن سیزدهم یعنی قرن دانته و  ترجمۀ این بخش به ما کمک خواهد کرد.
دودستگی و هیچ سرزمینی به پراکندگی ایتالیا نبود. فلورانس در آن زمان در آتش  الهی

پس از اختالفات فراوان بین دو ، 1300؛ سرانجام در سالسوخت اختالفات داخلی می
دست ه ، زمام امور بنمایندۀ طبقات عامه «ها سیاه»مندان و نمایندۀ ثروت «سفیدها» گروه

بسیاری از اشخاص سرشناس شهر از  ،فانها پس از تصفیۀ مخال آن افتاد و« ها سیاه»
یک دوره آوارگی ، . از این پس(2۸: 1352)شفا،  محکوم و تبعید کردند جمله دانته را
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در  در همین زمان را کمدیدانته  ت.ممتد برای دانته آغاز شد که تا پایان عمر ادامه داش
تنها تسلی دانته برای جبران  ؛ درحقیقتنا و در خلوت و سکوت و انزوا سروداوشهر ر

 کمدی الهیدر جدایی دانته از خداوند » است. کمدیفقدان وطن و خانواده، سرودن 
( و «ما» 21دربرگیرندۀفراگیر یا بپیوندد )ضمیر  «ما»شود برای شاعر تا به  ای می وسیله

  .(1۸7، 19۸9)تیلور،  «وایش را جبران کندتنهایی و انز
زیباترین  ،شود با آن شروع می کمدی الهیکه را کارشناسان این مصرع همچنین 

دهندۀ دو  با این ابیات نشان کمدی الهیشروع . اند مطلع در آثار شاعرانۀ ایتالیا دانسته
. اما شروع خود شعرنیز و  زخ و بهشتبه بر شروع یک سفر از دوزخآغاز است: 

 ترفند از آنیای  نشانه دانتهکننده است.  سرراستی این آغاز گمراهر و آشکاسادگی 
 ارزشاو قصد دارد »ف به اعتقاد اسکاکُکند.  رو می «آغاز»همین از اش را  شناختی زیبایی

جان  ،لحن شاعرانۀ اثربرجستگی  در اینکند و  فرد را برجسته نویسنده و « من»
 :2012) «کند را توصیف می «زندگی»در این مصرع اسم  «ما»ضمیر ملکی . گیرد یم

دارد و معتقد  nostraتوجه خاص به ضمیر این مصرع  در خوانشف اسکاکُ (.135
ما دانته به زندگی » ؛را در متن اصلی دست کم بگیریم نباید ارزش این ضمیر است

موسیقی  او یکاما  یابد ی تاریک میخود را تنها در جنگلشاعر گرچه  کند. اشاره می
همچنین خوب  .)همان(« گزیند تا دیگران را نیز با خود همراه کند را برمیدوضربی 
نوشت سرود اول  در پیرا در ترجمۀ میرعباسی مرور کنیم. نوشت این مصرع  است پی

د به نقل از عه -«میانۀ سفر عمر»-در ترجمۀ میرعباسی دربارۀ تمثیل این مصرع  دوزخ
و اشارۀ دانته نیز به  (10-)مزمور نَوَدم « یام عمر ما هفتاد سال استا»خوانیم  میعتیق 

گونه  ز ارزشی تمثیلپس این ضمیر ا (.22: 1393)میرعباسی،  «همین مطلب است
نخستین صفت شعر، در جامۀ مبدل ضمیر ملکی، تمثیلی »درحقیقت  برخوردار است.

 (. 135: 2012ف، )اسکاکُ« است وفقنی مو همگا است و در آمیزش قلمرو شخصی
های  واژه دهد که تک نشان می -«nostra»ترجمۀ واژۀ -این نمونۀ کوچک بررسی 

کلیت تواند چه نقش مهمی در برساختن معنی و  می« ما»همچون ضمیر ملکی  خردی
درست است به چالش بکشاند؛ ترجمۀ ادبی را  خصوصاًترجمه  ود کند بزرگ اثر ایجا

مان اندازه حائز ه نیز به« چه گفتن»اهمیت دارد اما در ترجمۀ ادبی « نه گفتنچگو»که 
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 ،ترجمه کند. باریاثر را اهمیت است. گاه مترجم ناچار است با دقت تمام لفظ به لفظ 
ها  نخورد و اجتنابی از آهایی به چشم میای کاستی واهی نخواهی در هر ترجمهخ

  .نیست
را به زبان انگلیسی  کمدی الهی ،مترجم 9۸ ه تاکنونک ر ابتدای مقاله اشاره شدد

میل  تکرار ترجمۀ یک متن در هر فرهنگی نشانۀ»قادری بهزاد به اعتقاد اند.  برگردانده
ها از فرایند درزمانی فکری آن جامعه است، و هرچه این تکراربه رشد و توسعۀ 

(diachronicبه یک کنش هم )( زمانیsynchronicبرسد، بیش ا )ز پیش نویدبخش 
مترجمی که از میان این . (در دست چاپقادری، « )رشد نقد سازنده در میان مردم است

با های گذشته و  با وجود ترجمهرا  کمدی الهیدشواری و زحمت ترجمۀ  ،همه کتاب
ها و  اش این است که با رفع کاستی کند، تنها خواسته این حجم عظیم بر خود هموار می

مند کند. خوانندگان بیشتری را به مؤلف و آثار او عالقه ،پیشین های نقایص ترجمه
ها را سبب شده و به  بحث دربارۀ ترجمه ،های متفاوت از یک اثر ترجمهوجود 
 هایی که سزاوار ستایش ؛ ترجمهخواهد شدمنجر  تر آینده تر و دقیقهای کامل ترجمه

  .باشد و بر تارک ادبیات آن سرزمین خوش نشیند

 مهناکتاب

، الدین شفا شجاعترجمۀ  ،بهشت برزخ، دوزخ،: الهی کمدی (.1352)انته د آلیگیری،
 تهران:انتشارات امیرکبیر. 

ترجمۀ فریده مهدوی دامغانی،  کمدی الهی: دوزخ، برزخ، بهشت.(. 13۸0) آلیگیری، دانته
 تهران: انتشارت تیر. 

جمۀ کاوه میرعباسی، تهران: تر کمدی الهی: دوزخ، برزخ، بهشت.(. 1393آلیگیری، دانته)
 انتشارت کارگاه فیلم و گرافیک سپاس. 
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