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در داستاني دلانگيز در دوران پادشاهي شهریارِ ساساني ،خسرو پرویز ،باربدِ خنياگر
خود را در ميان درختان باغِ شاهي پنهان ميكند ،و از گوشهای ناپيدا دربارۀ شُكوه و
عظمت باستانيِ پارس برای پادشاه نغمههای دلنشين ميخواند :آنگاه كه خورشيد به
افق مغرب خراميد ،و شب الژورد فرا رسيد ،باربد بربط برگرفت و سرودی پهلواني
نواخت .باربد پنهان در ميان شاخ و برگ سروِ سلطنتي ،سرود شورانگيزش را ،كه اكنون
«دادآفرید» نام دارد ،برخواند .از زخمۀ دلنواز ساز ،پادشاه از خود بيخود شد .حاضران
نيز به شگفت آمدند ،و هر كس از سر سودا چيزی گفت .شاه به ملتزمينِ ركاب امر كرد
سراسر باغ را بجویند ،فراوان جستند ،امّا تهيدست بازگشتند.
پریچهرۀ ميگسار جامي بياورد ،و همينكه شهریار ساغر از كف او برگرفت ناگاه
باربد سرود دیگری به نام «پيكار گُردان» ساز كرد .خنياگر چربدست ميخواند و شاه،
سرگرم بادهگساری ،به آواز او دل ميداد .پادشاه دگرباره فرمان داد خنياگر را بيابند ،و
در صورتِ لزوم باغ را زیر و باال كنند .آنان ،چراغ به دست ،همهجا را گشتند ،امّا جز
درختان و قرقاوالن -كه در ميان گُلها ميخراميدند -چيزی نيافتند .شاه جام دیگر
خواست ،و به سرود دیگر گوش فراداد .این بار باربد ،همراه نوایِ بربط ،سرودی دیگر
آغازید ،كه اكنوناش «سبز در سبز» مينامند ،تا بدینگونه مكر و فسون سازد.

 1این نوشته ترجمۀ سخنراني دیک دیویس ،استاد ادبيّات فارسي در دانشگاه ایالتي اوهایو ،به زبان انگليسي است
كه در  24مارس  2004در برنامه سخنرانيهای نوروزی استادان ممتاز ایرانشناسي -كه هر سال به دعوت مشترک
بنياد مطالعات ایران و دانشگاه جورج واشنگتن در این دانشگاه برگزار ميشود -ایراد شد( .برگرفته از مجلّۀ
ایراننامه)
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باربد بانگ برابری ،نبرد و جادو سر ميدهد؛ شهریار مفتون و مسرور این
نغمههاست ،امّا از این رامشگر ،كه با آواز دلنشيناش این نغمهها را در گوشِ جانش
زمزمه كرده ،هيچ نام و نشاني ندارد .مترجمِ ایدهآل باید چون باربد باشد؛ او باید تمام
توش و توان خود را به كار بندد تا داستانهای باستان را ،كه موهبتِ دستيابي به آنها
ارزانياش شده ،به اخالفش منتقل كند؛ و این كار را با تبحر و طالقتِ تمام انجام دهد،
امّا باید البهالی شاخ و برگ باغ تاریخي ،كه زیبایياش را ميستاید ،در گوشهای پنهان
بماند.
مترجم ،آنچه را كه بدو تعلق ندارد به دیگران انتقال ميدهد ،از این رو باید در
پسزمينۀ متن ،در ميان شاخ و برگ باغ به هنگام غروب پنهان شود ،امّا كار او چنانكه
مينماید تنها یک انتقال ساده و بيواسطه نيست .مترجم باید ،مثل باربد ،صدای خویش
را نيز بدان بيفزاید ،و برای نيل بدین مراد باید دست به گزینشهای متعدد ،بزرگ و
كوچک بزند ،گزینشهایي كه بر عرضه و مقبوليتِ اثری كه بدو محوّل شده تأثيرگذار
است .در این فرصت دربارۀ برخي از گزینشهایي كه هنگام ترجمۀ شاهنامه انجام
دادهام صحبت خواهم كرد.
اوّلين گزینش پيش روی مترجم یک منظومه انتخاب قالب مناسب است -باید آن را
به نظم ترجمه كرد یا به نثر؟ طبعِ من هماره خواهان ترجمۀ شعر به نظم بوده است.
برای ترجمۀ یک منظومه ،عمالً ميتوان یكي از دو قالب عروضي شعر سپيد 1یا مثنوی،2
دو قالب سنّتي منظومهسرایي به انگليسي ،را برگزید .چند سال پيش داستاني از شاهنامه،
داستان سياوش ،3را به شعر سپيد ترجمه كردم ،گرچه مُنكر ارزشهای آن ترجمه نيستم
امّا اكنون افسوس ميخورم كه چرا آن را به نظم برگردان نكردم ،زیرا شاهنامۀ فردوسي
سراسر به نظم است ،بنابراین ،مترجمي كه ميخواهد ظرایف صوری متن اصلي را نيز
برگردان كند ،باید قالب نظم را برگزیند .امّا ترجمۀ منظوم تمام شاهنامهكاری سترگ و
بس آرمانگرایانه است .در اوایل دهۀ ( 19)80من و افخم دربندی منطقالطّير عطّار را به
نظم ترجمه كردیم؛ ترجمۀ آن كتاب ،تقریباً  4500بيت ،دو سال طول كشيد ،و نتيجۀ
نهایي كار ،كتابي  234صفحهای شد .تعداد ابيات شاهنامه ده برابر منطقالطّير است؛ آیا
blank verse
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ميبایست جداً بيست سال وقت ميگذاشتم و كتابي در حدود  2500صفحه را ترجمه
ميكردم ،كه هيچ ناشر عاقلي زیر بار چاپ آن نخواهد رفت؟ و به فرض اینكه ناشری
هم پيدا شود ،چه كسي حوصلۀ خواندن آن را خواهد داشت؟ حتّي در اوجِ رونق
منظومهسرایي در ادبيّات انگليسي ،یعني در قرن  16و ،17هيچ دیوان شعری چه در
قالب مثنوی و چه شعر سپيد ،متجاوز از دو هزار صفحه نبوده؛ و بدیهي است كه چنين
شعری عمالً امروز هيچ خوانندهای نخواهد داشت.
ظاهراً چارهای نداشتم جز این كه به دامان نثر پناه ببرم ،و شعر فاخر كالسيک فارسي
را به نثر خشک و بيروح انگليسي معاصر تنزّل بدهم .در این اثناء سنّت نقالي ایراني به
ذهنم خطور كرد .شاهنامه در متن فرهنگ ایراني هميشه ،دستكم ،به دو شكل حضور
داشته است -از سویي ،به عنوان متني كه در دربار پادشاهان استنساخ ميشده و مورد
احترام اُدبا بوده ،و از سوی دیگر به منزلۀ جُنگي از داستانها كه دائماً توسط نقاالن به
صورت شفاهي روایت و اجرا ميشده است .این روایتها عمدتاً منثور هستند ،امّا نقاط
اوج داستان منظوم است .به تعبير كوميكو یاماموتو 1در كتاب گرانقدرش ،زمينۀ شفاهي
حماسههای فارسي( 2ليدن« ،)2003،نثر برای روایتِ داستان به كار ميرود ،و نظم برای
مشخص كردن قسمتهای دروني روایت  . . .در ساختار روایت ،نظم نيز گهگاه پدیدار
ميشود  ...مثالً برای افزایش تأثيرات نمایشي ،تبيين احساسات و عواطف شخصيتها،
و یا جمع بندی داستان .بنابراین از نظم برای جلب توجّه در روایت ،و عرضۀ
ضربآهنگهای مختلف برای روایت منثور استفاده ميشود» (ص  .)28نقاالن گاه
اشعار فردوسي را بيكموكاست روایت ميكنند ،و گاه این اشعار ساخته و پرداختۀ ذهن
آنان در ادوار مختلف است كه كامالً با سرودههای شاعر توس فرق دارد .از این رو ،اگر
كسي متن یک نقالي را ثبت و ضبط كند ،و به سروقت ظرایف صوری آن برود،
محصول آن نثر آميخته به نظم است ،متني كه عمدتاً منثور است امّا در لحظات مهم
روایت از نظم نيز سود جُسته است .نثر آميخته به نظم در ادب كالسيک فارسي قالب
متداولي است -شاید گلستان سعدی مشهورترین نمونۀ آن باشد -و در ادبيّات قرون
وسطای اروپا نيز قالب نامتعارفي نيست؛ شاید بهترین نمونههای آن تسلّای فلسفه
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بوئتيوس 1و حيات جدید دانته 2باشد .ترجمۀ شعر كالسيک فارسي به قالب كالسيک
اروپایي امری است كه ظاهراً ظرایف صوری متن اصلي را كامالً مخدوش نميكند.
دليل دیگری نيز وجود داشت كه شيوۀ مطلوب نقاالن را انتخاب كردم .نقالي
متضمن اشاعۀ روایات شاهنامه ،و آشكارترین جلوۀ حياتِ عام این روایات در متن
فرهنگ ایراني بوده است .غرضِ من از ترجمۀ شاهنامه ارائۀ متني برای اُدبا نبوده است،
بلكه بر آن بودهام كه آن را در دسترس تعداد كثيری از مخاطبان غيرمتخصص قرار دهم.
تردید دارم كه بگویم مخاطبِ عام .شاید هيچ اثر كالسيک ادبي ،متعلق به هر فرهنگي،
امروز نميتواند حضوری واقعاً عام داشته باشد .ما آثار كالسيکمان را به شكل بازاری
6
و تصنعيشان ميپسندیم .مثالً ارباب حلقهها 3را به بيوولف ،4كيمالت 5را به ملری
ترجيح ميدهيم .با این همه ،هنوز هم انبوهي از خوانندگان ،خاصّه خوانندگان نسبتاً
جوان هستند كه متخصص نيستند ،و چهبسا به خواندن بيوولف و ملری همّت بگمارند،
و برای آنان بود كه من بدین ترجمه دست یازیدم .من شاهنامه را نه برای ادبا و اهلِ فن
كه به متن اصلي ،كه اكنون در چاپهای نسبتاً خوب موجود است ،دسترسي دارند،
بلكه برای نسلي در آستانۀ انقراض -یعني خوانندۀ عام -ترجمه كردهام .در این ميان،
انتخاب شيوۀ نقالي ،شيوۀ رواج عاميانۀ داستانهای شاهنامه در فارسي ،مناسبترین
شيوه است.
امّا مدعي نيستم كه با انتخاب این شيوه چيزی از دست نميرود .نثر آميخته به نظم
آشكارا بخشهای نظم و نثر را از هم متمایز ميكند ،و تلویحاً بدین معناست كه
بخشهای منظوم جذّابترند .اثری ك ه تماماً به نظم است مانند اپرای منظوم قرن نوزده
است ،كه در آن تکتک كلمات متن در همراهي نوای اركستر دخيل ،و تقریباً به یک
اندازه مهماند .نثر آميخته به نظم مانند اپرای قرن هجده است ،كه اركستر برخي از
قسمتهای آن (تکخواني ،كه معادل بخشهای منظوم نثر آميخته به نظم است) را
حمایت مي كند ،و بخشهای دیگر (جمعخواني بين تکخواني ،كه معادل بخشهای
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منثور است) تنها با نغمههای پراكندۀ سازِ كالوس حمایت ميشود .تبدیل یک اثر از
قالبي به قالب دیگر مستلزم تغييراتي است كه در متن اصلي وجود ندارد .به بيان
دقيق تر ،مترجم باید تصميم بگيرد كه چه بخشهایي را ترجيحاً به نظم و كدام بخشها
را به نثر ترجمه كند.
گاه چنين انتخابهایي دشوار نيست .مثالً در داستانهایي كه بخش اعظم آنها
شامل گفتوگوی كنایهآميز است ،خود روایت را به نثر ،و گفتوگوی شخصيتها را
به نظم ترجمه كردهام .شاهدِ مثال من داستاني از دوران سلطنت بهرام گور است .بهرام
كه ناشناس سفر ميكند ،در راه به مردی فقير برخورد ميكند و از او ميخواهد كه شبي
او را پناه دهد .گفتارِ موجز ،مفيد و كنایهآميز صاحبخانه را به نظم ،و مابقي داستان را
به نثر برگرداندم.
بهرام خسته و مانده بود ،از اسب پياده شد و در خانه نظر كرد .همهجا پر از سرگين
گوسفند بود ،امّا عمارت خوبي بود ،بزرگ و جادار .بهرام گفت:
چنين داد پاسخ كه بر ميزبان
نه افكندني هست و نه خوردني

به خيره چرا خندی ای مرزبان
نه پوشيدني و نه گستردني

بهرام گفت :الاقل بالشي آر تا اندكي بر آن تكيه كنم.
بدو گفت كایدر نه جای نكوست

همانا ترا شيرِ مرغ آرزوست

بهرام سرش را تكان داد و گفت :پس مقداری شير گرم برایم بياور و اگر هست اندكي نان
نرم.
چنين داد پاسخ كه ایدون گمان
اگر نان بدی درتنم جان بدی

كه خوردی و رفتي ،بزی شادمان
اگر چند جانم به از نان بدی

بهرام پرسيد :اگر گوسفندی نداری ،كه در سرای تو سرگين افكنده است؟
چنين داد پاسخ كه شب تيره گشت
یكي خانه بگزین كه دارد پالس
چه باشي به نزدیكي شوربخت
ز زر تيغ داری و زرین ركيب

مرا سر ز گفتار تو خيره گشت
خداوند آن خانه دارد سپاس
كه بستر كند شب ز برگ درخت
نباید كه آید ز دزدت نهيب
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چو خانه بدینگونه ویران بود

گذرگاه دزدان و شيران بود

بهرام گفت :اگر دزدان شمشير مرا بربایند كسي تو را سرزنش نخواهد كرد.
كدیور بدو گفت ازین در مرنج

كه در خان ما كس نيابد سپنج

بهرام اصرار كرد كه چرا پيرمردی چون تو باید از همراهي من به رنج آید؟ گمان ميكنم
چندان جوانمرد هستي كه جام آب خنكي برایم بياوری؟
كدیور بدو گفت كاین آبگير
همانا ندیدی تو درویش مرد

ندیدی فزون از دو پرتاب تير
ز پيری فرو مانده از كاركرد

بهرام در پاسخ گفت :اگر مهتر نيستي ،با لشكر جنگ مكن .نام تو چيست؟
چه نامي؟ بدو گفت :فرشيدورد

نه بوم و نه پوشش ،نه آب و نه خورد

بهرام پرسيد كه چرا در پي نان و آباد كردن سرا نيستي؟
كدیور بدو گفت :پروردگار
چرا آمدی در سرای تهي؟

سرآرد مگر بر من این روزگار
كه هرگز مبادت مهي و بهي

این بگفت و چنان زار زار بگریست كه شهریار از فرط آه و نالۀ او خانهاش را ترک كرد.
اندكي بعد سپاه بهرام از راه رسيد و او شهر را ترک گفت.

در داستاني دیگر ،بهرام در منزل گوهرفروشي ]ماهيار[ اتراق ميكند كه دختری
چنگنواز دارد ،در این داستان روایت اصلي را به نثر ،و سرودهای دختر ]آرزو[ را به
نظم ترجمه كردم .در این موارد ،در متن اصلي به تفاوتهای صوری -ميان روایت و
كالم ،بين گفتار و سرود -اشاره شده و من برای تبيين این ظرایف صوری از نظم و نثر
بهره بردم .امّا از آنجا كه این تمایزها گاه در متن اصلي وجود ندارد ،تصميمگيری
دربارۀ كاربردِ نظم ،كامالً آسان نيست.
مشكل خاص دیگر مترجم شاهنامه به انگليسي ،موضوع این كتاب است .اگر در
زبان مقصد برای مترجمِ شعر ابزار بالغي مرتبط با موضوع اثری كه ترجمه ميكند
وجود داشته باشد كار او خيلي آسانتر است؛ این تمهيدات بالغي دست مترجم را باز
مي گذارد ،زیرا مترجم برای انتقال نسبتاً آسان مفاهيم و مضامين ،كلمات و تعبيراتي در
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اختيار دارد .شاهنامه معموالً اثری حماسي تلقي ميشود ،و موضوع آثار حماسي ،رزم
است .با نگاهي به تاریخ پُر از جنگ و ستيز بریتانيا ،جای شگفتي است كه در زبان
انگليسي ابزار بالغي الزم برای توصيف صحنههای نبرد وجود ندارد ،امّا این واقعيتي
انكارناپذیر است .حماسه در معني واقعي كلمه در ادبيّات انگليسي وجود ندارد؛
نزدیکترین نمونۀ انگليسي به ژانر حماسه بيوولف است ،كه آن هم به زبان
انگلوساكسن است ،نه انگليسي ،و تنها بخشي از آن حماسي است ،نه نمونهای تمامعيار
از این نوع ادبي .در زبان انگليسي حماسۀ واقعي بهشت گمشدۀ ميلتن است ،كه
حماسهای است مذهبي ،نه عرفي است ،اگرچه صحنههای نبرد فرشتگان در آن به تقليد
از آثار حماسي هومر و ویرژیل سروده شده است.
1
سالها پيش بر جُنگي به نام شعر جنگ طبع دانشگاه آكسفرد نقدی نوشتم ،و
یادآور شدم كه همۀ این اشعار عمالً نه در مدح جنگ ،كه بعضاً در قدْح آن سروده
شده اند .زبان انگليسي نه تنها خزانۀ واژگاني الزم برای توصيف جنگ و جنگاوری را
ندارد ،بلكه امروزیان ستایش جنگ را ،آنگونه كه در گذشته در آثار هومر ،ویرژیل،
فردوسي ،و داستانهای بلند ایسلندی قرون وسطا 2وجود داشت ،امری كامالً خصمانه
تلقي مي كنند .خود زبان انگليسي ،به عنوان زباني شاعرانه ،با تعابير جنگي چندان بر سر
مهر نيست ،و فرهيختگان معاصر غرب ،درست مانند مترجم ،به جنگ مانند فاجعه ،و
در بهترین حالت چون شرّی ناگزیر مينگرند .ما نسبت به شعری كه جنگ را ميستاید
نظر مساعدی نداریم ،و دشوار است كه با چنين ابزار بالغي سخنان مجابكننده بزنيم.
وقتي در شعر با آن مواجه ميشویم به نحو دیگری آن را ميستایيم ،ما نميخواهيم
چيزی را همانطور كه هست بپذیریم ،و در عوض در متن به دنبال شواهد و قرائني
ميگردیم كه شاعر از آن تعابير ویرانگرانه استفاده كرده؛ یعني دوست داریم بپذیریم كه
او شریک تعصّبات ماست.
من از این امر آگاهم ،و به عنوان مترجم شاهنامۀ فردوسي از آن اظهار تأسف
ميكنم ،امّا آگاهي و اظهار تأسف مانع آن نميشود كه فرزند زمان خود نباشم .از این
رو برای من دشوار است كه جنگ و خونریزی را در اشعار پرشور عرضه كنم ،و باید
اقرار كنم كه در ترجمۀ داستانهای شاهنامه ندرتاً چنين كوششي كردهام .صحنههای
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پرشور نبرد در شاهنامه بسيار است ،امّا من تعداد اندكي از آنان را به نظم برگرداندم.
اكنون ممكن است بپرسيد اصالً چرا شاهنامه را برای ترجمه انتخاب كردم ،ونتورث
دیلن ،1شاعر سدۀ هفده ،در رسالهای پيرامونِ ترجمۀ شعر 2خطاب به مترجم آینده
ميگوید برای ترجمه «نویسندهای را برگزین كه گویي دوست برميگزیني» ،یعني
نویسندهای را برای ترجمه انتخاب كن كه آثار و روحياتش ،آنگونه كه در اثرش مشهود
است ،كامالً با افكار و روحيات تو مطابقت داشته باشد .اگر ترجمۀ آثار رزمي را
نميپسندم ،چه لزومي دارد كه فردوسي را ترجمه كنم؟ پاسخ این است كه گرچه
شاهنامه شاملِ ابياتي در ستایش پيكار و نبرد است ،امّا شمارِ آنها نسبتاً كم ،و به گُمان
من ،تا حدودی مرسوم و متعارفاند ،یعني نه بيانگرِ نظر شاعر ،بلكه بر زبان قهرمانان
داستانها جاری شدهاند .ابياتي كه جنگ را ميستاید متعادلاند ،و به نظر من ،در قوّت
و اصالت به پای آنچه وی دربارۀ مضامين مربوط به جنگ سروده -مثالً سوگنامهها،
مرگِ عزیزان ،درک حزنانگيز ناگزیری جنگ و ستيز ،یادآوری مكرر شُكوه و عظمت
گذشته ،و مضمون یاد باد 3كه برای شاعران اروپایي و ایراني به یک اندازه ارزشمند
است -نميرسد .در زبان انگليسي برای موضوعاتي از این دست ،تمهيدات بالغي الزم
وجود دارد ،و در چنين ابياتي است كه من با فردوسي واقعاً خویشاوندی فكری و
عاطفي دارم ،همان قرابت و سنخيتي كه ونتورث دیلن توصيه ميكرد ،و اشعاری را كه
برای ترجمۀ منظوم برگزیدهام نيز در همين راستاست.
در آغاز سخنانم عرض كردم كه شاهنامۀ فردوسي از نظر حجم تقریباً ده برابر
منطقالطّير عطّار است ،امّا ترجمۀ من از شاهنامه به هيچ وجه ده برابر ترجمۀ من و
افخم دربندی از منطقالطّير نيست .بخشهایي را حذف ،و بخشهایي را تلخيص
كردهام .تصميمگيری دربارۀ اینكه از كدام بخشها صرف نظر و كدام بخشها را
برجسته كنم بر اساس همان مالکهایي بوده كه به من كمک كرد كدام قسمتها را به
نظم و كدام قسمتها را به نثر برگردان كنم .به طور كلي ،هنگام ترجمۀ یک داستان
خاص ،چيزی را حذف نكردهام ،و اگر احياناً ابياتي را حذف كردهام معموالً به این دليل
بوده كه تكراری بودهاند .مثالً در قسمت سلطنت پادشاهان متأخر ابيات زیادی دربارۀ
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پند و اندرز است كه حين تاجگذاری یا در بستر مرگ بر زبان پادشاهان جاری ميشود.
بخش اعظم این نصایح كامالً تكراری است ،و بيشتر آنها را حذف كردهام .این كار
البّته ساختار شعر فردوسي را تغيير ميدهد ،و شایسته است كه خواننده از این موضوع
آگاه باشد .امّا حوصلۀ ما برای شنيدن نصيحت به مراتب كمتر از انسانهای ادوار پيشين
است ،و سعي من بر آن نبوده كه خوانندۀ عام را -كه دوباره تأكيد ميكنم مخاطبان مدّ
نظر من هستند -پُرحوصله تصوّر كنم .برعكس ،در قسمتهایي كه به گمان من از
بهترین داستانهای شاهنامه هستند ،مثل داستان سياوش یا داستان اسفندیار ،چيزی را از
قلم نينداختهام .مخصوصاً در ترجمۀ ابيات مربوط به احوال دروني پهلوانان و تردیدهای
اخالقي آنان دقّت و وسواس بيشتری به خرج دادهام ،تنها به این دليل كه این ابيات در
زمرۀ برجستهترین و تحسينبرانگيزترین بخشهای شاهنامه هستند.
ممكن است شما ،بر اساس گفتههایِ پيشين من ،تصوّر كنيد كه قطعاً برخي از
داستانها را كه عمدتاً دربارۀ جنگ و ستيز است حذف كردهام .مهّمترین نمونۀ آنها،
داستان دوازده رخ است ،كه در بين جنگ كيخسرو عليه توران اتّفاق ميافتد .به اعتقاد
هوشنگ گلشيری این داستان قلب شاهنامه است ،و صرفاً مبيّن این است كه چگونه دو
خوانندۀ شيفتۀ شاهنامه ميتوانند ،از روی حُسن نيت ،و از دو منظر كامالً متفاوت به آن
بنگرند .این داستان كامالً تكراری است (البّته این تكرار آگاهانه است ،ولي بابِ طبع
خوانندۀ مدرن نيست) ،و به نظر من توصيفات آن ناالزم ،و شدیداً نژادپرستانه است .این
مثالي است افراطي از داستاني كه در حماسههای نژادپرستانۀ سراسر جهان نيز یافت
ميشود؛ امّا تا آنجا كه من ميدانم هيچ حماسۀ دیگری داستاني همانند داستان سياوش،
یا داستان اسفندیار ندارد ،از این رو هنگام گزینش یا حذف این داستانها ،سياوش یا
اسفندیار را به دوازده رخ ترجيح دادم.
پيشتر عبارت «حماسههای نژادپرستانه» را به كار بردم ،و شاید شما آن را حشوِ
مليح تلقي كنيد ،زیرا همۀ حماسهها ،فينفسه ،نژادپرستانهاند .در این سخن حقيقتي
نهفته است ،امّا چنانكه در چند مقالۀ دیگر یادآور شدهام این صبغۀ نژادپرستانه فقط
دربارۀ بخشي از شاهنامه مصداق دارد .پهلوانان اصلي بخش اساطيری شاهنامه مادراني
انيراني دارند؛ انيرانيان به بخش اساطيری شاهنامه حيات ميبخشند ،و از آنجا كه این
پهلوانان غالباً به دست یا دسيسۀ خویشاوندان و اقوام ایرانيشان كُشته ميشوند ميتوان
چنين گفت كه مادران انيراني به پهلوانان شاهنامه جان ميبخشند و ایرانيان جان آنان را
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ميستانند .این دید به هيچ وجه نژادپرستانه نيست .به همين قياس ،حماسه سنّتاً با
پدرساالری و ستایش مردانگي مرتبط است ،امّا در جای دیگری این حقيقت را یادآور
شدهام كه فردوسي تعداد زیادی از زنان شاهنامه را ،خاصّه در بخش اساطيری ،بهخاطر
تدبير و تسلّطشان بر سرنوشت ستوده است .در آثار حماسي ندرتاً از احوال دروني ،و
ستایش بيگانگي و زنانگي سخن ميرود ،و به باور من جذّابترین داستانهای شاهنامه
دقيقاً همانهایي هستند كه با خصایص كليشهای روایات حماسي مطابقت ندارند .به
نظر من این پيچيدگيهای ساختارِ حماسي شالودۀ عظمت شاهنامه است ،و در این
ترجمه تعمداً وقت و دقّت بسيار صرف چنين آناتي كردهام كه فردوسي آنان را
برجسته كرده ،به سخنِ دیگر ،لحظههای كليشهای را به ناگزیر -مثل داستان دوازده
رخ -در سایه نگاه داشتهام.
امّا این حقيقت كه حجم این ترجمه ،از نسخۀ اصلي بسي كمتر است را نباید نادیده
گرفت .آثار بسياری وجود دارد ،از جمله شاهنامه ،كه حجم زیاد آنها جزء الینفک
هویت آنان است؛ قصۀ گنجي ،1مهابهارتا ،2و در جستجوی زمان از دست رفته 3اثر
مارسل پروست ،4نميتوانند كوتاه باشند و همان كه هستند بمانند .امّا معيار ما برای
شعر ترجيحاً شعر غنایي است ،كه مشتمل بر زبدۀ عواطف و احساسات است و شعر
حماسي ،چنانكه پيشتر ذكر كردم ،فراتر از محدودۀ تجربه و توقع ادبي معمول ماست.
شالیرماخر ،5در مقالۀ ممتازش در باب ترجمه ميگوید مترجم خوب ،خواننده را به نزد
نویسنده ميبرد ،او نویسنده را مجبور نميكند كه به نزد خواننده بياید .من به دليل جوّ
بازار كتاب ،و تأمّل دربارۀ بهترین راه صرف وقت ،الاقل در موضوع مربوط به حجم
ترجمه ،به جای اصرار در رفتن بر آستان فردوسي ،او را به نزد خوانندگان آوردهام.
خواننده باید آگاه باشد كه بهناچار چيزی در این ميان قرباني شده است ،كه كمترین آن
ساختار تودرتوی شاهنامه است ،كه بيش از حد بر استحكام بسياری از داستانها
ميافزاید .مثالً بخش عمدۀ قوّت و استحكام عواقب غمانگيز نبرد رستم با اسفندیار
مدیون ذهن خوانندهای است كه غرق در نبردهای متعدد رستم ،برای حفظ تاج و تخت
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كياني است .عظمت و قطعيت صفحات پایاني داستان رستم با اسفندیار اساساً مرهون
درک خواننده از حوادث متنوع گذشته است ،و اختصار و ادغام این وقایع قهراً از
ارزش هنری آنها ميكاهد .ترجمۀ خالصهای از شاهنامه ،خاصّه ترجمهای كه عمدتاً
به نثر است ،ناگزیر باید اندكي شبيه تنظيم كردن قطعۀ دایرۀ واگنر 1برای پيانو و سپس
تقليل زمان طوالني آن به یک ساعت باشد .شاید بخش اعظم این تنظيم كار ممتازی
بشود ،و انتخابِ محذوفات بجا و استادانه باشد ،امّا هيچكس نميتواند مدعي شود كه
چيزی از دست نرفته است.
ممكن است شما از این سخنان چنين برداشت كنيد كه من شاهنامۀ خودم را
سرودهام ،و آنچه ذیل این عنوان در ترجمۀ انگليسي آمده ،اثر فردوسي نيست .اصالً
اینطور نيست .به دالیل مادی و عملي ،بعضي از قسمتها را حذف و بعضي قسمتها
را تلخيص كردهام ،زیرا ميخواستم برخي از قسمتها را به نظم و برخي دیگر را به
نثر ترجمه كنم ،و این اصالً بدین معنا نيست كه من شاهنامۀ خودم را سرودهام .تمامِ
این ترجمه بر اساس شاهنامۀ فردوسي است ،و از خودم چيزی بدان اضافه نكردهام.
دخل و تصرّفات من اندک است ،و فقط جنبۀ تأكيدی دارد و نه ماهيتي .به هر حال این
دخل و تصرّفات صورت گرفته ،و بهتر است كه بدان اعتراف كنم .در واقع ،هيچ
مترجمي نميت واند متني را از زباني به زباني دیگر بدون دخل و تصرّف ،و به جا
گذاشتن ردّ پایش بر متن ترجمه كند ،و بهتر است كه از حضور ناگزیر خود در متن
آگاه باشد ،و حتّياالمكان آگاهانه برای جبران آن بكوشد ،نه اینكه در اثری كه دارد
ترجمه ميكند تظاهر به پنهان كردن ردّ پای خودش بكند .در آغاز سخنانم عرض كردم
كه ،مترجم باید مانند باربد خودش را البهالیِ شاخ و برگ متن پنهان كند؛ امّا مترجم
باید در روایتگری ،مانند باربد در رامشگری ،صدای خویش را نيز به متن بيفزاید.
وقتيكه تحصيل در دورۀ دكتری را آغاز كردم استاد راهنمایم از من پرسيد چرا
ميخواهم ادبيّات كالسيک فارسي بخوانم .در جواب گفتم «آرزویم این است كه آرتور
ویلي )1966 –1889( 2زبان فارسي باشم» .شاید برخي از شما نام او را شنيده باشيد ،یا
احتماالً برای بعضيها ناشناخته باشد ،اجازه بدهيد به اختصار او را معرفي كنم .آرتور
ویلي بهترین مترجم انگليسي ادبيّات كالسيک چيني و ژاپني در نيمۀ اوّل قرن بيستم
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بود .ترجمۀ او از شاهكار داستاننویسي كالسيک ژاپني ،قصۀ گنجي ،از آثار غنایي
كالسيک چيني ،و تعداد زیادی از دیگر شاهكارهای ادبي این دو زبان ،این آثار را در
دسترس مخاطبان عالقهمند انگليسي قرار داد ،و فوراً راه را برای حضور ادبي آنان در
مغربزمين هموار كرد .با این همه ،بعدها بعضي از محققان بر او ایراد گرفتند ،زیرا به
گمان آنان ترجمههای ویلي بيش از اندازه مطابق ذوق و پسند غربيان بوده است .امّا آثار
او مشتاقان و خوانندگان بسيار زیادی یافت ،و بيگمان تبحّر و تسلّط او بر دقایق زبان
انگليسي نقشِ چشمگيری در موفقيّت او داشت .اميدوارم كه ترجمههای من از آثار
كالسيک فارسي به چنين خيلِ عظيمي از خوانندگان و عالقهمندان دست یابد .یک
كتاب و چند مقاله در باب شاهنامه نوشته ام ،هنگام نگارش این آثار در مقام یک محقق
بودهام و اميدوارم مرا بدان چشم داوری كنند؛ امّا در ترجمههایم در كسوت یک عاشق
ادبّيات ،دوستدار زیبایي آثار هنری و -به قدر وسعم -یک شاعر ظاهر شدهام.
سخنانم را با باربد آغاز كردم ،و دوست دارم كه با او نيز به پایان آورم .چنانكه
پيشتر آمد ،به گُمان من یكي از بهترین بخشهای شاهنامه سوگنامههای آن است .در
این سوگنامهها ،آدمي ميپندارد كه سوگواری بر یک شخص توسعاً سوگواری بر شُكوه
و عظمت از دست رفتۀ یک تمدّن ،گذرایي جاه و جالل انسان ،و ناپایداری حيات
آدميست .كالمم را با ترجمۀ منظومي از سوگ سرود باربد در رثای پادشاهِ خویش،
خسرو پرویز ،خاتمه ميدهم.
بزرگا سترگا دالورگوا
همي گفت اال ای ردا خسروا
كجات آن همه فرّوبخت وكاله
كجات آن بزرگي وآن دستگاه
كجا آن همه یاره و تخت عاج
كجات آن همه برز و باال و تاج
كجات آن دژ و بارگاه سران
كجات آن شبستان ورامشگران
كجات آن همه تيغهای بنفش
كجات افسر و كاویاني درفش
كه با تخت زر بود و با گوشوار
كجات آن سرافراز جانوسپار
زگوهر فگنده گره بر گره
كجات آن سرخود و زرّین زره
كه زیر تواندر بدی ناشكيب
كجات اسب شبدیز زرّین ركيب
كه دشمن شدی تيغشان را نيام
كجات آن سواران زرّین ستام
كجات آن هيونان ویيل سپيد
همه گشته ازجان تو نااميد
كجات آن دل و رای روشن روان
كجات آن سخنگوی شيرین زبان
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ز دفتر چنين روزكي خواندی
كه زهرش فزون آمد از پادزهر
كنون ازپسر بختت آمد به مشت
ز رنج زمانه بيآهو شوند
چو باالی فرزند او گشت راست
به گيتي نبایدش گستاخ بود
كنام پلنگان و شيران شمر
كه چون او نبيند كسي تاج وگاه
برآمد همه كامه بدگمان
زلشكر كه آمدش فریاد خواه
كنون اندر آید سوی رخنه گرگ
نه این بد سزاوار این پيشگاه
چو برخيزد از چارسو كارزار
سر بدسگالت نگونسار باد
به نوروز و مهر و به خرّم بهار
بسازد مبادا به من بر درود
بدان تا نبينم بداندیش را
بریده همي داشت در مشت خویش
1
همه آلت خویش یكسر بسوخت

زهر چيز تنها چرا ماندی
مبادا كه گستاخ باشي به دهر
پسر خواستي تا بود یار و پشت
ز فرزند شاهان به نيرو شوند
شهنشاه را فرّو نيرو بكاست
هرآن كس كه او كار خسرو شنود
همه بوم ایران تو ویران شمر
سرتخم ایرانيان بود شاه
شد این تخمه ویران و ایران همان
فزون زین نباشد كسي را سپاه
گزند آمد از پاسبان بزرگ
به شيروی گویند بي شرم شاه
نباشد سپاه تو هم پایدار
روان ترا دادگر یار باد
به یزدان و نام تو ای شهریار
اگردست من زین سپس نيز رود
بسوزم همه آلت خویش را
ببرّید هر چار انگشت خویش
چو در خانه شد آتشي برفروخت
*****
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