
 
 
 

 در باب ترجمه دیویس دیکآراء 
 

  1مصطفی حسینی
 

 مقدّمه
به  ارسیپشعر کالسیک  ترین مترجمانِیکی از موفّق (1945ت. ) دیک دیویستردید بی

که سیاهۀ آنها  ــ ارسیپشعر کالسیک  د او ازهای متعدّدر روزگار ماست. ترجمه انگلیسی
به شعر تندرست و مستحکم انگلیسی تحسین همگان، خاص و عام،  ــ در ادامه خواهد آمد

 ویس و رامینیا شابوری عطّار ن یرطّالمنطق را برانگیخته است. تنها ترجمۀ شاعرانه و استادانۀ
بر آمده، کافی است تا مترجمی  ها، که دیویس به نیکی از عهدۀ آنفخرالدّین اسعد گرگانی

قرین. در ، اثر سترگ و شگرف فردوسیِ بیشاهنامهرجمۀ را جاودانه کند چه رسد به ت
نیازی به  در اینجا که امهای دیویس را معرّفی کردهترجمه نوشتار دیگری، البّته به اختصار،

 شعر ۀترجمآراء دیک دیویس در باب  جستار حاضر بررسی . غرض2ِتکرار آن نیست

ها، و ها، مصاحبهها، مقالهمی سخنرانیارسی است. برای نیل بدین مقصود، تماپکالسیک 
ام آراء او را نظامند کنم باشد که و کوشیده ،امهایش را بررسیدهدیویس بر ترجمه هایمهمقدّ

که به آنفروبستۀ آنان بگشاید. پیش از  نوسفر آید و احیاناً گره از کارِ به کار مترجمانِ
 آشنا شویم. اوتر آن است که اجماالً با زندگینامۀ م، خوشیمبحث اصلی برو سروقتِ

ای در خانواده در جنوب انگلستان، واقع ،پورتموثبندر  در 1945دیک دیویس در سال 
از سنینِ نوجوانی، از رهگذر مادرش، به شعر کالسیک انگلیسی  او. به دنیا آمدکارگری 

 بزرگ انگلیسی را ثار بیشتر شعرایآکیمبریج  به دانشگاهِمند شد، و پیش از ورود عالقه
به آکادمیک نداشت امّا اهل کتاب بود و که مادر دیویس تحصیالت اینخواند. با مشتاقانه 

 رباعیّات عمر خیّاممادرش مجلّدی از  و عزیز کتابخانۀ کوچکدر  شعر عالقۀ بسیار داشت.
شعر  انگیزحیرت او را به دنیایِ تردستانه. این ترجمۀ وجود داشتفیتزجرالد ادوارد ترجمۀ 

های خیلی عزیز یکی از کتابترجمۀ فیتزجرالد به گفتۀ خودش ارسی کشانید. پکالسیک 
                                                           

 استادیار زبان و ادبیّات انگلیسی دانشگاه بوعلی سینا همدان  1
 .1395 زمستان ،103 -89. صص ،61. ش ،26. س ،مترجمفصلنامۀ  ،سیوید کید هایترجمه بر یدرنگ 2
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 بررباعی، را از  101دورۀ نوجوانی او بود. در آن دوران دیویسِ نوجوان تمامِ این ترجمه، 
وی هنوز  اامّ  ،آن نشسته و مصاریع ابیاتفراموشی بر برخی  زمان غبار مرورِ کرد. اگرچه به

 اعظم آن را از حفظ دارد.  بخشِهم 
امّا عشق به  ،تحصیل کند رشتۀ شیمیدر در آغاز قصد داشت که در دانشگاه  دیویس
عشق از این کارها » ، به قول عطّار نشابوری:سوق داددیگری  ات او را به راهِشعر و ادبیّ

ات انگلیسی را برگزید و در دانشگاه ادبیّ لاز این رو، برای تحصی. «کرده است و کند
در رشتۀ ادبیّات  1970و  1966کارشناسی ارشدش را به ترتیب در مدرک کارشناسی و 

، دیویس برای اقامتی دوساله به 1970در سال  دریافت کرد. کیمبریج انگلیسی از دانشگاهِ
و او برای هشت سال در ایران  د،دیگر بو هزمان ایران، سرزمین شعر و شاعری، آمد. امّا نقشِ

، معشوقِ دیرین، شعر کالسیک پارسی، 1978تا  1970اقامت افکند. در این فاصله، از  رحلِ
رخ نمود. در نیز  آغازید، و در این اثنا معشوق دیگری، بانو افخم دربندی، هادگرباره طنازی

 ایران در اوید. ش رخت به سرزمین مادری کشایرانی ، دیویس به همراه همسر1978ِسال 
، که بعدًا استاد 1کالدر ات انگلیسی در دانشگاه تهران، نزد نورمنریس ادبیّدافزون بر ت

به  ،پس از ترک ایران خواند.ارسی میپراهنمای رسالۀ دکترایش نیز شد، ادبیّات کالسیک 
همان ارسی در دانشگاه منچستر پرداخت و در پتحصیل در مقطع دکترای ادبیّات کالسیک 

پس از گذشت سه دهه او هنوز، با  ،ار کرد. خوشبختانهعطّر یّطالمنطق ۀها شروع به ترجمسال
ارسی است و در این مسیر از جوانی به پشعر کالسیک  ۀهمان شور و شوق، سرگرم ترجم

افراشته که قامت  انگیزرشک او بر چکادیِ  اغراق نیست اگر بگویم .ه استپیری رسید
 !آن بزرگوار خداوند دیرزیاد آمال هر مترجم ادبی است. تهایِمن

(، 1984عطّار نیشابوری ) الطّیرمنطق (1عبارتند از:  تاریخ انتشاربه ترتیب  های اوترجمه
اسبابِ ( 4(، 1996ایرج پزشکزاد ) جان ناپلئونییدارمان ( 3(، 1992) داستان سیاووش( 2

ویس و ( 6(، 2006فردوسی ) شاهنامۀ( 5(، 1996)عاریتی: اشعار کوتاه کالسیک پارسی 
  (.2012) عشق: حافظ و شاعران شیراز صور( 7و  ،(2007ین اسعد گرگانی )فخرالدّ رامین

 
 آراء دیویس در باب ترجمه به طور عام

 ل از نظرـترین عاممـموضوع اثر، مهام، و اشراف بر ـّلط بر زبان آغاز و انجـزون بر تسـاف

                                                           
1 Norman Calder 
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این است که برای ترجمه  ،، شاعر انگلیسی زبان سده هفدهم1نلدیویس به نقل از ونتورث دی
و برای  کارمندانه ، زیرا ترجمه کارِ «گزینیچنان که دوست برمیشاعری را برگزین آن»

 عاشقانه: ی استنیست بلکه کار تکلیف اسقاطِ
 

دانم ام. این را میی گرفتهشعر جدّ ۀن را در ترجملدی]ونتورث[  ۀمن همیشه این توصی
که حس چندانی نسبت به کنم، یا اینآثار کسانی که با آنها احساس نزدیکی نمی ۀترجم

ل از همه باید احساس نهفته در شعر را که آنها ندارم، از دست من ساخته نیست. اوّ
بازی اش کنم. ترجمه به نوعی شبیه عشقیابم، دوست داشته باشم تا بتوانم ترجمهدرمی

ا در این صورت بازی کنید، امّکسی که دوستش ندارید عشق توانید باته شما میاست. البّ
 تی هم در آن نیست. و بهای کثیف شکل خواهد گرفت که احساس لذّرابطه احتماالً

 دوستش دارید تر است وقت خود را صرف کسی کنید که واقعاًطور حتم خیلی دلچسب
 .(2013، عابدی)

 
باید ، بلکه آشکار و ملموسی داشته باشد حضورِدیویس، مترجم نباید در متن ر ِبه باو

 شاهنامۀ ، به وام ازدیویس به اثر بیفزاید. مایه خود رارنگدستانه و به طرز نامحسوسی چیره
آثار ادبی مطابق این تمثیل، مترجم کند. استفاده می یبسیار زیبا و کهن فردوسی، از تمثیل

نوازد، امّا ب خواننده را جان ترجم باید تارِمخملین نوایِ م خنیاگر است. زخمۀ چون باربدِ
 متن اصلی پنهان کند: الیِ شاخ و برگ درخت خسروانیِباید خود را در البهمترجم 

 
الیِ شاخ و برگ متن پنهان کند؛ امّا مترجم باید البهدر مترجم باید مانند باربد خودش را 

مترجمِ  ... نیز به متن بیفزایدگری، مانند باربد در رامشگری، صدای خویش را در روایت
های آل باید چون باربد باشد؛ او باید تمام توش و توان خود را به کار بندد تا داستانایده

اش شده، به اخالفش منتقل کند؛ و این کار باستان را، که موهبِت دستیابی به آنها ارزانی
خ و برگ باغ تاریخی، که الی شارا با تبحر و طالقتِ تمام انجام دهد، امّا باید البه

ق ندارد به مترجم آنچه را که بدو تعلّ. د ..بمانای پنهان ستاید، در گوشهاش را میییزیبا
زمینۀ متن، در میان شاخ و برگ باغ به دهد، از این رو باید در پسدیگران انتقال می

 واسطهانتقال ساده و بینماید تنها یک می کههنگام غروب پنهان شود، امّا کار او چنان
نیست. مترجم باید، مثل باربد، صدای خویش را نیز بدان بیفزاید، و برای نیل بدین مراد 

ی که بر عرضه و هاید، بزرگ و کوچک، بزند، گزینشهای متعدّ باید دست به گزینش
 .(1395 )دیویس، تِ اثری که بدو محوّل شده تأثیرگذار استمقبولیّ

                                                           
1 Wentworth Dillon 
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به گمانم اصل آن فرانسوی ، که ستیزانۀ موجزی دربارۀ ترجمه وجود داردالمثلِ زنضرب
ل زن است، اگر زیبا باشد وفادار ترجمه مثْ»و متعلّقِ به قرن هفده است، مطابق این زبانزد 

زیبا و هم وفادار هم از منظر دیویس ترجمه باید . امّا 1«نیست، و اگر وفادار باشد زیبا نیست
، آیددست نمیسانی بهآ، و به است یبسیار دشوارکار ن دو نکته توأمان باشد. امّا رعایت ای

آثار دیویس در ادوار . «آید به دستدامن سروِ بلند آسان نمی»به قول صائب تبریزی: 
اوّلین دغدغۀ  الطّیرمنطقاست. مثالً در ترجمۀ  ی در نوسان بودهبایمختلف بین وفاداری و زی

 ی بود نه وفاداری:دیویس زیبای
 

ی این ، و عالقۀ من و طرز کار کردنم روام از فارسی بوداوّلین کار ترجمه الطّیرمنطق
خواستم شعر خوب و رواِن بیشتر از همه، میهای بعدیم کمی فرق داشت. متن با ترجمه

ر بمانم ولی این نگرانی اوّلم انگلیسی بنویسم و سعی کردم به شعر و معنی عطّار هم وفادا
ی را بیشتر بایرا ترجمه کردم جوان بودم و زی الطّیرمنطقکه نبود . . . ]زیرا[ آن موقعی

خواهم! بدون شوخی، هر مترجم ام وفاداری را میتر شده، حاال که مسندوست داشتم
حفظ ی و وفاداری ــ را در کارش زیبای یک متن ادبی باید سعی کند این دو هدف ــ 

 (.24فر، )خزاعی ، چیز دشواری استکند و هر انتخابی بین این دو
 

ایرج  جان ناپلئونِیدایفردوسی و رمان  شاهنامۀاز مأخوذ  شداستان سیاووامّا در ترجمۀ 
زاد قای پزشکو رمان آ داستان سیاوشدر ترجمۀ » زاد اوضاع کامالً برعکس بود:پزشک

وفاداری (. آری، 24فر، )خزاعی« وفادار به متن اصلی بماند امتم این بود که ترجمهاوّلین دقّ
استشهاد  روزنزویگگفتۀ فرانتس دیویس به . دغدغۀ همیشگی مترجم ادبی است یبایو زی
 گوید:کند و چنین میمی

 
نخستین ارباب، نویسندۀ بیگانه و اثرش، و دوّمین  :ترجمه خدمت به دو ارباب است»

که ما از جای دیگر ، ولی چنان«ارباب، خوانندۀ آشنا و میلش برای تصاحب اثر است
. ترجمه فعّالیّتی است که 2تواند توأمان به دو ارباب خدمت کنددانیم، هیچ آدمی نمیمی

ی، وساطت بایهمواره ــ بین دو زبان، دو فرهنگ، غالباً بین دو دوره، بین وفاداری و زی

                                                           
 یرو ستین وفا و مهر وضع که /بیع تو جمال در گفت نتوان قدر نیا جزیادآور این بیت حافظ است:  1
 .را بایز
 یزاریب یکی از ای: گزارد نتواند ارباب دو خدمت کس(: »24: 6 یمتّ  لِیانج) حیمس کالم به دارد اشاره 2

. داشت خواهد خوار را یگرید و بست خواهد دل یکی به ای داشت، خواهد دوست را یگرید و جست خواهد
  (.اریّس روزیپ ۀترجم دیجد عهد از برگرفته) «گزارد دینتوان توأمان را مال و خداوند خدمت
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توان آن را هنر انتخابِ کند. ترجمه شاید بیش از سیاست به مصالحه وابسته است. میمی
 آغازی که موضوع کار مترجم است ــ زبان هایممکن تعریف کرد. بعد از دانستن زبان

اصلی مهارت، مهارت، و همیشه مهارت است ــ تالش مستمر برای  نیازــ پیش انجام و
 .(1996 دیویس،) های دو ارباب متفاوتبرآوردنِ خواسته

 
دریافت که او ترجمۀ چنین توان می ،هایشگفتارو نوشتارها در ، سخنان دیویس خاللِاز 
 -1809) 1ادوارد فیتزجرالدپسندد. مترجمان محبوبِ او را می محورو خواننده آزادنسبتاً 
(، بهترین مترجم انگلیسی ادبیّات کالسیک چینی و 1966 –1889) 2( و آرتور ویلی1883

آزاد  (نسبتاً) که این دو مترجم نماد ترجمۀ. جالب اینهستندژاپنی در نیمۀ اوّل قرن بیستم، 
مترجم را ستوده و از های این دو شوند. دیویس گاه و بیگاه ترجمهدر انگلستان تلقّی می

بار لب به چندینادوارد فیتزجرالد  از دفاع و حمایت کرده است. وی در حمایت شیوۀ آنان
 : مکنمی شارهسخن گشوده است، برای پرهیز از اطناب کالم فقط به یک مورد آن ا

 
نسبتاً آزاد است. از در برخی از موارد ]ادوارد فیتزجرالد[ طور که گفتم، ترجمۀ او همان

ای از شعر فارسی به انگلیسی وجود ندارد که آنقدر به اصل آن سوی دیگر، هیچ ترجمه
وفادار باشد که لطافت و ظرافت شعر فارسی را به خوانندۀ ناآشنا با آن منتقل کند. 

یق است. ترجمۀ او محشر است، ، لحن، احساس، و فرم موجود در شعر درست و دقهعاطف
مند به شعر فارسی عمیقاً به فیتزجرالد مدیون است. انتقاد زبانِ عالقهندۀ انگلیسیخوانو هر

های دقیق علمی، کمالِ ناسپاسی است، اوّل باید کاری از ترجمۀ او تحتِ عنوانِ بررسی
 .(2014، اپلتن) یمیبه آن خوبی انجام بدهیم، سپس زبان به نقد او  بگشا

 
و سرمشق اوست. آرزوی دیرینۀ دیویس این بوده  محبوب،، آلمترجم ایده آرتور ویلی

ام وی بدین نشان دادهه در جستار دیگری کارسی باشد. چنانپو هست که آرتور ویلی زبان 
 چنین گفته است:آرتور ویلی  جامۀ کردار درپوشانده است. دیویس در باب آرزو

 
نویسی او از شاهکار داستان. ترجمۀ آرتور ویلی زبان فارسی باشم .. آرزویم این است که

ی کالسیک چینی، و تعداد زیادی از دیگر یغنا، از آثار نجیقصۀ گِکالسیک ژاپنی، 
مند انگلیسی قرار شاهکارهای ادبی این دو زبان، این آثار را در دسترس مخاطبان عالقه

زمین هموار کرد. با این همه، بعدها داد، و فوراً راه را برای حضور ادبی آنان در مغرب

                                                           
1 Edward FitzGerald 
2 Arthur Waley 
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های ویلی بیش از اندازه قان بر او ایراد گرفتند، زیرا به گمان آنان ترجمهبعضی از محقّ
مطابق ذوق و پسند غربیان بوده است. امّا آثار او مشتاقان و خوانندگان بسیار زیادی 

چشمگیری در موفقیّت گمان تبحّر و تسلّط او بر دقایق زبان انگلیسی نقِش یافت، و بی
 .(2014 ،اپلتن) او داشت

 
. به مدد نیز هست مبارزۀ فرهنگیترجمه از منظر دیویس نوعی ها، افزون بر همۀ این

  :راستی هدفی بهتر از اینبه ،ها را رفع کردتفاهمءها پل زد و سوتتوان میان ملّترجمه می
 
های مختلف دنیا وجود دارد که تمدّنتفاهم و توهین و نفرت بین متأسفانه آنقدر سوء»

بارزه کنم و ترجمه برای من مهای منفی کنم مجبورم به این ترتیب با این عقیدهحس می
های چند تا دانشجو یا آدم هایمیک نوع مبارزۀ فرهنگی است و اگر بتوانم با این ترجمه

خوشحال و راضی ن جلب کنم خیلی رارزش ایران پُغرب را به فرهنگ و تمدّ معمولی
 (. 156)دهباشی،  «شوممی

 
دانم، تنها تا آنجا که می»پور در پاسخ به پرسش: گو با تامارا ابراهیمودیویس در گفت

 ایرج پزشکزاد است، ۀنوشت جان ناپلئوندایی ایدات فارسی که ترجمه کردهاثر معاصر ادبیّ
مجدداً بر مبارزۀ فرهنگی تأکید  ،«این کتاب را برای ترجمه انتخاب کردید؟ صاًچرا مشخّ

خواستم به مردم کشورهای غربی شاید دلیل اصلی آن بود که می»گوید: کند و چنین میمی
ای به بانهالمللی که همه از آن آگاهیم( نگرش منفی و متعصّهای بینخاطر سیاستکه )به

های جهان پیچیده، طناز، جذاب ه فرهنگ ایرانی چون دیگر فرهنگدهم ک ایران دارند، نشان
 (.2013، پورابراهیم) «کردوفور چنین میب رمان پزشکزاد بهثیرگذار است، و خُتأو 

ی که هایآثار تحقیقی، یعنی کتابخالی از فایده نیست که به نظر دیویس دربارۀ ترجمۀ 
، دشوار ها نیزاز منظر دیویس این ترجمهای بکنم. اشارهشوند، نیز دربارۀ آثار ادبی نوشته می

بیند. وی در یادداشتی که بر که باید قدر نمیبر هستند امّا مترجم چندانو زمان فرساطاقت
 نوشته در فراز پایانی چنین آورده:سهراب طاوسی(  قلم)به حماسه و نافرمانیترجمۀ فارسی 

 
ام به خوبی آگاهم که ترجمه کاری چندی ترجمه کردههای از آنجا که خودم کتاب
هایش، در بر. ترجمۀ خود ادبیّات، با همۀ دشواریفرسا، و زماناست بس دشوار، طاقت

ای دربارۀ ادبیّات و نه ی دارد امّا ترجمۀ نقد ادبی، یعنی نوشتهپایان لذّت و شعف خاصّ 
قدردانی عمیق خود  انم مراتبِتوکاری است و من تنها میدانم صعبخود آن، خوب می

بر نثار سهراب طاوسی کنم. امیدوارم این کار بسیار دشوار و زمان ندادرا برای انجام
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 حماسه و نافرمانیناپذیر خوانندگان این ترجمه نیز مرا در قدردانی از مترجم خستگی
 .(1396)دیویس،  همراهی کنند

 
 ارسی(پترجمه به طور خاص )ترجمۀ شعر کالسیک  دیویس در باب آراء

ی )ب. روایاشعار  ۀ. ترجمالفپردازم: در این بخش به بررسی آراء دیویس در سه بخش می
ها، . ترجمۀ اشعار کوتاه فارسی )ب. م. مفردات، رباعیب ها(؛منظومه و هام. مثنوی

به نظر مرثیه(.  و ی )ب. م. غزلغنایترجمۀ اشعار  .ج ها، و بعضاً قطعات کوتاه(؛ ودوبیتی
این توان می برای راحتی کار که روست،بهآشنا رو مترجم ادبی همیشه با دو مشکلِدیویس، 

شناختی و را ــ که طبیعتاً در اغلب موارد با هم تداخل دارند ــ به ترتیب به زبانشکالت م
دقیق بین دو زبان وجود ندارد؛ و ترجمۀ های درست است که معادل .کردفرهنگی تقسیم 

اللّفظی غالباً مفهوم ۀ تحتآفرین است، و ترجممشکلدشوار و ها المثلاصطالحات و ضرب
تر آسانشناختی را مشکالت زبانکند، امّا با این همه نظر را تمام و کمال منتقل نمیمورد

که در بطن  است یگریمشهود دلِ ضمع فرهنگی، همان مند کرد. مشکلتوان قاعدهمی
واجد طنین فرهنگی آشکاری  أود دارد که برای مخاطب زبان مبدی از متن وجهایقسمت

مقصد دارای تأثیر بسیار ناچیز یا اساساً فاقد تأثیر است.  که برای جامعۀ زبانیِآنحال ،است
 وجود ندارد.ها حل ثابتی برای آنو راهِ گیر باشدپاوتواند دستمشکالت فرهنگی می گمانبی
 

 ها(منظومه و هامثنویب. م. ی )اشعار روای ۀترجم( الف
تواند یکی از دو قالب به انگلیسی، مترجم می منظومۀ پارسیترجمۀ یک در به گفتۀ دیویس، 

، دو قالب سنّتی )بیت حماسی( 1یا مثنوی ()شعر آهنگین امّا بدونِ قافیه عروضی شعر سپید
گ نهای گرانسفقره از مثنویپنج کنون دیویس تای به انگلیسی، را برگزیند. سرایمنظومه

الطیّر منطقی، به جامۀ انگلیسی درآورده است: هایته با اندک تفاوتپارسی را بدین شکل، البّ
ین اسعد گرگانی، فخرالدّ ویس و رامین، شاهنامهاز  برگرفته داستان سیاووشعطّار نشابوری، 

عطّار،  الطیّرمنطقدر ترجمۀ ( 1عبید زاکانی.  موش و گربۀابوالقاسم فردوسی، و  شاهنامۀ
زیادی به قالب مثنوی فارسی دارد،  را برگزید زیرا که شباهت انگلیسی مثنویدیویس قالب 

داستان ( دیویس 2 ؛ی هستنددو مصرع مقفّ مانند مثنوی فارسی هربه عالوه در این قالب 
ویس و ( از آنجا که 3را به شعر سپید )شعر آهنگین امّا بدونِ قافیه( ترجمه کرد؛  سیاوش

های فارسی در قالب مثنوی است، ابیات آن همچون دیگر منظومه گرگانی الدینفخر رامین

                                                           
1 heroic couplet 
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در  کهچون ، وشودنامیده می« بیت حماسی»انگلیسی است که  1تقریباً شبیه بیت پنج ضربی
ی بوده، روایادبیّات انگلیسی از قرون وسطا به بعد بیت پنج ضربی ابزاری برای سرایش شعر 

قالب انگلیسی به شعر گرگانی است، دیویس برای این ترجمه از  تریننزدیکو این قالب 
به و  ،همارهِ خواهان ترجمۀ شعر به نظم بوده دیویسکه طبعِ با این (4؛ آن بهره برده است

وی برای امّا برای انتقال ظرائف صوری متن اصلی باید قالب نظم را برگزید،  گمان او
موش  ترجمۀبرای دیویس ( 5؛ ای از نظم و نثر را برگزیدحکیم توس آمیزهشاهنامۀ  ترجمۀ

را برگزید؛ که  2آمیز/ بدلیقالب مناسب مثنوی، و زیرژانرِ حماسۀ هزلعبید زاکانی و گربۀ 
 ی آشنا و مقبولِ طبعِ خوانندۀ انگلیسی است. الگوی

 
 (کوتاه اتبعضاً قطع و ،ها، دوبیتیهارباعی، اتمفرد ب. م.)اشعار کوتاه فارسی ترجمۀ ( ب

 ( را1996) ارسیپاسبابِ عاریتی: اشعار کوتاه کالسیک در این زمینه دیویس اثری با عنوان 
است شامل ترجمۀ گزیدۀ اشعار متنوّعی واقع، این اثر جُنگ در کارنامۀ ارجمند خود دارد. در

ارسی )از پاز قرون آغازینِ شعر کالسیک  موجز کوتاه مانندِ رباعی، دوبیتی و قطعاتی
الذکر( که طی پنج شش سال با تأنی و تامّل بسیار به سامان رسیده شاعران معروف و خامل

مورد ین اشعار را در قالب شعر عروضی ترجمه کرده، که از قضا بسیار هم است. دیویس ا
رجمۀ این دست از اشعار، واقع شده است. به اعتقاد دیویس، تانگلیسی خوانندگان  خاطر پسندِ

شود. گفتنی است رفیق راه مترجم می ،دی، بسیار دشوار است و ندرتاً توفیقِمتعدّ به دالیل
ترجمۀ این دست اشعار به انگلیسی جستاری سخت خواندنی  که دیویس در باب مشکالت

 :و چند نمونۀ عملی آورده که بسیار راهگشاست نوشته است
 

مانَد در اشعار کوتاه رویّه کامالً متفاوت است؛ مترجم فقط هنگامی از خواندن شعر بازمی
ها به بسیاری از آننگلیسی دارد. ترجمۀ کند توانِ برگردانِ آن را به اکه تصّور می

شود، یا تغییر انگلیسی ناممکن یا به نحوی است که نکتۀ اصلی شعر دچار ابهام می
توان تأثیر دقیق شود. مثالً به احتمال زیاد نمیطور غیرمستقیم عرضه میکند، و یا بهمی

های زبانی که در آوایابهام را از زبانِ آغاز به زباِن انجام بازآفرینی کرد، مانند تمهیدات 
 .(1996)دیویس،  مختلف به ندرت با یکدیگر مطابقت دارند

 
 مرثیه( ، قصیده، وغزلب. م. ) یغنایاشعار ترجمۀ ( ج

                                                           
1 Iambic pentameter 
2 mock-epic 
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ها دشوار است. ناگفته به دیگر زبان ، به دالیل فرهنگی و ادبی،ی پارسیترجمۀ اشعار غنای
نماند که این دشواری از شاعری به شاعر دیگر متفاوت است. به بیان دیگر، این دشواری 

ی جمۀ آثار غنایمثل ترجمۀ غزلیّات حافظ دشوارترین است. در زمینۀ ترلافیمراتبی دارد. 
عۀ ( را به جام2013) صور عشق: حافظ، و شاعران شیرازدیویس اثر ارزشمندی با عنوان 

ی از اشعار سه تن از هایاین اثر مشتمل بر ترجمۀ گزیده .زبان پیشکش کرده استانگلیسی
گمان، ملک خاتون، و عبید زاکانی است. بیشاعران دربار آل اینجو یعنی حافظ، جهان

تر است. مراتب آسانملک و عبید زاکانی نسبت به غزلیّات حافظ بهترجمۀ شعر جهان
 هرحال:به

 
ها، و بعضاً قطعات ها، مثنویی )منظومهروایی در سنجه با ترجمۀ اشعار غنایعار ترجمۀ اش

بلند( یا اشعار کوتاه )مفرد، رباعی، دوبیتی، و قطعۀ کوتاه( مشکالت خاص خود را دارد. 
ای وجود دارد که باید در آن به دیدۀ شمول پذیرفتنیدر هردو قالب مضامینِ جهان

ی داستانی و در شعر روایعنایت نگریست و به برگردان آن اهتمام ورزید. در شعر 
شود. در شعر اختصار در باب طبیعت انسانی بیان میکوتاه نکتۀ ظریفی هست، که به

عملی بسیار اندک است. گسترۀ موضوعی  ی، در مقام مقایسه، مضمون پذیرفتنیِغنای
ی محدود است. تا آنجا که به مضمون ارتباط دارد، معمواًل چگونگی غِنایاشعار 
ی، غنایتر است تا خودِ مضمون. امّا موضوع واقعی یک قطعه شعر داشت آن مهمعرضه

ها و حوادثی دارد، غالباً امری درونی، و تا حدّ زیادی ی که شخصّیتروایخالف شعر بر
ی با عاطفه سروکار غنایوان آن را بیان کرد؛ شعر تمی ناشدنی است، و به زحمتدرک

دارد نه با واقعّیت. مترجم باید بکوشد سبک و عاطفۀ آن را برگردان کند. اگر، 
کم داستانی دارد ی از دست مترجم بگریزد، او دستروایهرازگاهی، عاطفه و قالبِ شعر 

ست دهد، عمالً چیزی در ی را از دغنایه کند؛ امّا اگر عاطفه و قالبِ شعر که بدان تکیّ
 .(2012)دیویس،  دست استاختیار ندارد و تهی

 
 سخن فرجامین

 ترجمه شغِل شاغل دیویس است آراء او در باب ترجمهکه  سال است از آنجا که سالیانِ
های عملی اوست. این عقاید برگرفته از تجربهآموز است، زیرا و درس انگیزتامّلطور عام به

 آراء او در باب ترجمۀ اشعار کالسیک پارسی برای مترجمان آتی کارگاهِ ،کهدیگر این
و  دشوارگذار قدم بگذارند، زیرا این دو فرهنگ ند در این راهِهخوامی تواند بود که عملی
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شاعری دیویس را نیز افزود، که به ما یادآور هنر ها باید شناسد. بر اینزبان را نیک می
 الزم است.نیز « سر سوزن ذوقی»د برای ترجمه شومی
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