
 
 
 
 

 دشواری ترجمۀ شعر معاصر فارسیباب در 
 

 مصطفی حسینی
 

عروضی ن اوز ا ها وتساوی مصراعسبب به ـ ـ کالسیک فارسیکه ترجمۀ شعر ایم کم نشنیده
درست است، ای اندازهاین سخن تا است.  نو (نیمایی)دشوارتر از ترجمۀ شعر بسی  ــثابت 

خون دل به کنار  سهل و آسان است و بینیمایی  ناِب  اما بدان معنا نیست که ترجمۀ شعر
ناصواب نشان دهم  این پنداشِت د در ر شواهدی  داشِت با عرضهتا نم آبر  رنوشتا. در این آیدمی
مترجم را دست  ،ها و اوزان عروضی ثابتتساوی مصراعمشکل  شعر نیمایی هرچند در که

در  ایو فرهنگی زبانیدقایق و ظرایف مانند شعر کالسیک، به در شعر نیمایی، اما  بنددنمی
  هر مترجمی است.پاشنۀ آشیل  کار است که

 ایعاشقانه .است خانیحسینمحسن ، روزگاراز شاعر هم ای کوتاهقطعهشاهِد نخست، 
   : دارممیدوست  بسیاررا که آن صمیمی 

 چای را که آوردی،
 خودت هم بنشین

 من
  قندپهلو، دوست دارم!...چای را 
به یک زبان نیز . ترجمۀ آن ند و وزن عروضی ثابتی هم وجود نداردبلندها کوتاه و مصراع

هزار نکتۀ  اما ،چندان دشوار نیست م)یی دار آشناآن اروپایی (مانند انگلیسی که اندکی با 
 :ی کنمررسام که برخی از آنها را بکوشیدهدر ادامه  تر ِز مو اینجاست.باریک

 ؛ترین نوشیدنی آن چای استسرزمینی است که محبوبجهاِن شاعر زیست. ١ 
 یپالن آورِ یاد کنند نه آقایان؛می »سرو«ها  این نوشیدنی را خانممعموالً در این سامان . ٢ 

مرد صحنۀ مالقاِت . )٩٥١٣ تا١٩١٣( یارستمکیعباس  باد ما را خواهد برددر فیلم درخشان 
 دادن احساِس شگفتی به او.و دست چی در روستایی اطراف کرمانشاههخبرنگار با زنی قهو 

 روزها ،به آقایانگوید در جواب پرسش او می فراست دریافته استاین احساس را به کهزن 
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 در منزل؛ هانوشاند و شبچای می خانهدر قهوه
 خورند نه با شکر یا شکالت یا...؛چای را معموًال با قند میسرزمین شاعر، . در ٣
که در آن استکاِن کمر باریک به همراه  است یم نوعی چاه (دیشلمه)، . قندپهلو٤ 

م شیرینی عالَ «و هم یادآور معشوق که به قول حافظ  دشو می» سرو«نعلبکی و چند حبه قند 
گفتنی است که قند . دارد نشینیخانهقهوهاشارتی نیز به سّنت افزون بر این دو، . »با اوست

فراگیر آن  ۀتهیوری آفندر گذشته است که ست گرانبها متاعیدر شعر کالسیک پارسی 
اند. زدهل میثَ که بدان مَ چندان موغوب بوده است مصری  قندِ از میان قندها،  .نبوده است

بر  /آورندبه دل گفتم از مصر قند « :بشنویم بوستان ۀمقدمسخن هم در از سعدی شیرین
ای زبانی باشد، پیش از آنکه مؤلفهبه گمان من این ظرایف و طرایف . »دوستان ارمغانی برند

نصیب مترجم از آن، بازگردان روساخت  ودهد نمی به ترجمهتن که ای فرهنگی است فرآورده
و گوهرهای  است بند فرهنگتختهای عاشقانه و امروزین تا این اندازه شعر است. وقتی سروده

که که شعر حافظ توان انتظار داشت چگونه می افتدترجمه نمی فرهنگی نهفته در آن، در تورِ 
با مخاطب دیگر ترجمه شود و  یزبانهای لفظی و معنوی آمیخته است به اصناف آرایهبه 
 . و هوای عواطف حافظی مخاطِب بالیده در جهان اندیشۀ ایرانیکند که با  آن ،زبانفارسیغیر 

  :امسهراب سپهری را برگزیده) ١٣٤٥( مسافر منظومۀ بلنداز  نۀ دوم بخشیبرای نمو 
 آیممن از سیاحت در یک حماسه می

 آب و مثِل 
 سهراب و نوشدارو را قصۀتمام 

  روانم 
ند و وزن عروضی ثابتی هم وجود بلندها کوتاه و مصراعمانند نمونۀ قبلی در این قطعه نیز 

را برای خوانندۀ این شعر  جمۀتر  فرهنگیلطایف زبانی و همچون نمونۀ پیشین دقایق  ندارد، اما
 :کندزبان دشوار میغیرفارسی

و نوشدارو نوعی مراعات نظیر است و برای خوانندۀ ایرانی  ،سهراب ،حماسهکلمات . ١
 ؛فردوسی شاهنامۀیادآور 
 ،آب سادگی است اما با ترکیب مثِل آسانی و بهبه معنی به» مثِل آب«. اصطالح ٢
بودن  و ساری دارد: یکی، جاری ابودن در اینجا دو معنکند. روانهام ایجاد میببودن اروان

 برو خواستند بگویندما وقتی می یشینیانپ گذشته. در است و دیگری حفظ بودن/ از بر بودن
 ؛گفتند برو درست را روان کن!می درست را بخوان، یا برو درست را آماده کن
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 پستوِی برگرفته از داستان رستم و سهراِب فردوسی است در که . سهراب و نوشدارو ٣
از مرگ سهراب است و پس  نوشدارو المثِل دارد و یادآور ضربحضور هر ایرانی  ذهن

مخاطب زبان برد، اما آیا و از آن لذت میگیرد انس میبا آن  محض شنیدنبهایرانی خوانندۀ 
هنگامی استفاده  این زبانزداز در زبان فارسی  کند؟را درک می ادبیلذت این مقصد نیز 

و تا «گر سخن سعدی است تداعیدیگر نیز ازسوی .کار از کار گذشته است که شودمی
 ؛»تریاق از عراق آورده باشد مارگزیده مرده باشد

فارسی  ادبیات معاصرآشنا با ۀ برای خوانند »نوشدارو بعد از مرگ سهراب«ترکیِب . ٤
  :است شهریارحسین سرودۀ محمد »حاال چرا؟« آمیزدریغ یادآور بیتی از غزلهمچنین 

  ؛خواستی حاال چرا؟دل این زودتر میسنگ      نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی 
 بسیار شاید به زحمتبه گمان من، است. » سهراب«نام شاعر نیز . افزون بر همۀ اینها، ٥

بازگردان شعر به زبانی  یا اصًال نتوان این ظرایف زبانی و فرهنگی را به زبانی دیگر برگرداند.
انگیز است و هم ماَند؛ چرا که هم شیرین و وسوسهدیگر به شیرجه زدن در حوض عسل می

 ای که شاید هرگز نتوان از آن خالصی یافت. موجِب فروافتادن در ورطه
ابراهیم « از دفترا. بامداد  ۀسرود» سرود ابراهیم در آتش«بند پنجم این مدعا، سوم شاهد 

   است: »در آتش
 مرداکوهدریغا شیرآهن

 که تو بودی،                        
 وارو کوه 

 یافتپیش از آنکه به خاک 
 نستوه و استوار

   ُمرده بودی                      
شعر را اگر  این برش ازترجمۀ نحو آرکائیک نمادگرایی و شاعر در کاربسِت  آمیزنبوغقریحۀ 

و چنانکه مبارزان سیاسی ــ سرودی در رثای کرده است. سوگناممکن ولی بسیار دشوار نه 
) ١٣٥٧ تا ١٣٢٠م (دو ــ دورۀ پهلوی  )١٣٥١ تا ١٣٣١( مهدی رضاییخوِد شاعر گفته است 

در چشم ا. بامداد که انقالبی  یمبارز .تیر چیتگر تیرباران شددر میدان  ١٣٥٢ است که در
همچون با الهام از داستانی قرآنی او را  روازاین؛ استس و فناناپذیر تبدیل شده مقّد  ایچهرهبه 

شاعر در خزانۀ گرفتار شده است. انتقام َنمرودیان که در آتش کند ابراهیم تصویر می
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و از عهدۀ  باشدشخصیت ویژه این برازندۀ که است  عبارتیبه دنبال واژه یا اش واژگانی
جویی زبانی به آفریدن و در پایانۀ کشاکشی ذهنی و جست داشِت یاد او برآید.ستایش و زنده

 کند. ترکیبی تازه خطر می
های معنایی الیه متضّمِن  کهاست » شیر ـ آهن ـ کوه مردا«حاصل آن ابداع ترکیِب بدیع 

» کوه«صالبت و مقاومت، و » آهن«شجاعت و جسارت، » شیر«مثال، برای  متعددی است.
نشستن این سه فضیلت در کنار یکدیگر عظمت و  .آوردفرایاد میرا  بلندیسراستواری و 

عالوه، بهصالبت شخصیِت محبوب شاعر را در چشم خواننده نیز دو چندان ساخته است. 
خاطرۀ حضور او را جاوادانه کرده  »مرد«ه لفِظ ا. بامداد با افزودن الِف تفخیم و تکثیر ب

تأیید عظمت آن مرد مبارز و اظهار شگفتی در برابر ی سویاز  الفاین چرا که افزودِن  است؛
 کاربرد توانچگونه میبدین ترتیب، برکشیدِن وی به مقامی بلند.  ،دیگرسویو از کار اوست 

شناختی شعر زبانی و زیباییبر دقایق اشراف شاعر از که را  دستانۀ الِف تفخیم و تکثیرچیره
آنکه بیبازگرداند دیگر  یرا به زبان و سمبولیسم نهفته در آن کندحکایت می پارسی السیکک

 زوال کند؟ هایی را که برشمردیم دستخوِش همۀ این ویژگی
فریدون عشق و انسانیت،  از شاعر ستایشگرِ  عروضی یاقطعه آغازین یتب ،پایانی نمونۀ

     :ه) سرود١٣٥٩ تا١٣٠٧در سوِگ سهراب سپهری (که آن را ، است )١٣٧٩تا  ١٣٠٥( مشیری
 سهراب کجا رفت ای دوست چه پرسی تو که

  خدا رفت و سروقِت  سهراب سپهری شد
گیرم که  ،عروضی آن نیست قالبکند آنچه ترجمۀ این بیت را دشوار میبه گمان من، 

با  ،دکنترجمه هم  با حفظ ردیف به انگلیسیحتی را  بیتاین کاردیده بتواند  یمترجم
 ؟کندچه میآن متن پنهان)  /بینامتنیت /تناص( آمیزیهای زبانی و متنبازی
سوگناک  ای به این سرودۀ صمیمِی ویژهایی طنین آو  ،شش مرتبه ،تکرار آوای /س/. ١

پاسخی دیگر ازسویمرگ است. مآًال گر سکوت، خاموشی و سویی تداعیبخشیده است. از 
 ؛ پاسخ سکوت است!و سهراب کجا رفت؟  است به پرسش

 از طرفی» سپهری«نوعی ایهام است.  ــ »سپهری« ــ . بازی با نام خانوادگی شاعر٢
وح و پرکشیدن ر » شدنسپهری«به و از طرف دیگر  ،اشارتی است به نام خانوادگی سهراب

  ؛رفتن و پشت حوصلۀ نورها دراز کشیدنسرود سهراب می او به آسمان، یا چنانکه خود
 سبز حجمِی سپهری در دفتر »هاپیغام ماهی«برگرفته از شعر  »سروقت خدا رفت«. ٣

 آمیزی است:) است که نوعی متن١٣٤٦(
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 چنار رفت به سروقِت باد می
 خدا من به سروقِت 

  ؛ رفتممی
در سراسر شعرش گرا بود و طبیعتمشرب و عارفدانید سپهری شاعری که می. چنان٤

ای مرثیهبا تأسی به او مشهود است. مشیری نیز  عناصر مربوط به تصوف مدرن و طبیعت
پندارد که سرگرم واننده میمألوف اشعار اوست و خیادآور فضای مأنوس و که است  سروده

 ؛ای از سهراب استقطعه خواندن
مشربانۀ سپهری به نگرد که یادآور نگاه صوفیمرگ میشاعر از منظری صوفیانه به . ٥

س همواره با نفَ  /تماشاست ت پیوسته در مسیرعادغبار « برای نمونه بنگرید به:مرگ است. 
پیداست که . »طالیی مرگ صورِت  /و فوت باید کرد تا پاک پاک شود /تازه باید راه رفت

رو کار ُخردی نیست و بر پایۀ آنچه در این هیچبازگردان این لطایف معنوی و ظرایف زبانی به
که نه هر که در آن قدم  گیرو کارزاری است نفس نوشتار گفته آمد کاری است کارستان

 نهاد، به سالمت برون ُشد. 
وزن و قافیه، چینش و گزینش سبِب به های نغز کهنه یا نو سروده ترجمۀکوتاه سخن اینکه 

توفیق بسیار دشوار، فرساینده، کم یبند، و فرهنگیمعنو و  یلفظهای آرایهالفاظ و عبارات، 
شاعری به ـ  مترجم، قهر شاعر مفلِ  اشعار نابرای برگردان بروی ازاین هماجر است. و کم

را با های نیکو آن سروده الزم است تا از عهدۀ این کاِر سترگ برآید و او قدرت و استعداد
 به زبانی دیگر ترجمه یا بازآفرینی کند.   صورت و معناحفظ اصالِت 


