
 
 

 رامشگري در باغ
 (1فردوسي شاهنامۀ )در باب ترجمۀ

 ديك ديويس
 2ترجمۀ مصطفي حسیني

خنياگر  یارِ ساساني، خسرو پرویز، باربدِانگيز در دوران پادشاهي شهردر داستاني دل
شُكوه و  ای ناپيدا دربارۀكند، و از گوشه خود را در ميان درختان باغِ شاهي پنهان مي

گاه كه خورشيد به آن: خواندهای دلنشين ميرس برای پادشاه نغمهعظمت باستانيِ پا
برگرفت و سرودی پهلواني  فرا رسيد، باربد بربط شب الژورد و ،افق مغرب خراميد

ش را، كه اكنون انگيزشورسلطنتي، سرود  نواخت. باربد پنهان در ميان شاخ و برگ سروِ
حاضران  د شد.خوپادشاه از خود بي ،ساز دلنواز ۀنام دارد، برخواند. از زخم «دادآفرید»

 امر كردركاب  گفت. شاه به ملتزمينِ یهر كس از سر سودا چيز و نيز به شگفت آمدند،
 .دست بازگشتندتهيسراسر باغ را بجویند، فراوان جستند، امّا 

كه شهریار ساغر از كف او برگرفت ناگاه همينو پریچهرۀ ميگسار جامي بياورد، 
خواند و شاه، ميدست چربساز كرد. خنياگر  «انپيكار گُرد»به نام  دیگری سرودباربد 

خنياگر را بيابند، و فرمان داد . پادشاه دگرباره دادگساری، به آواز او دل ميسرگرم باده
جا را گشتند، امّا جز ال كنند. آنان، چراغ به دست، همهلزوم باغ را زیر و با در صورتِ
نيافتند. شاه جام دیگر چيزی  -خراميدندمي هاگُل در ميان كه -اوالنقرقدرختان و 
این بار باربد، همراه نوایِ بربط، سرودی دیگر . فراداددیگر گوش  سرود و بهخواست، 

 گونه مكر و فسون سازد.نامند، تا بدینمي« سبز در سبز»اش آغازید، كه اكنون
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این  مسرورمفتون و دهد؛ شهریار باربد بانگ برابری، نبرد و جادو سر مي
 ها را در گوشِ جانشاش این نغمهآواز دلنشينهاست، امّا از این رامشگر، كه با  نغمه

چون باربد باشد؛ او باید تمام باید  آلایده زمزمه كرده، هيچ نام و نشاني ندارد. مترجمِ
ها ه آنهای باستان را، كه موهبتِ دستيابي بتوش و توان خود را به كار بندد تا داستان

مام انجام دهد، ت تبحر و طالقتِاش شده، به اخالفش منتقل كند؛ و این كار را با ارزاني
ای پنهان ستاید، در گوشهمي اش راشاخ و برگ باغ تاریخي، كه زیبایي الیالبهامّا باید 

 بماند.
ر دهد، از این رو باید دانتقال مي به دیگران را كه بدو تعلق ندارد چه آن ،مترجم

 كه پنهان شود، امّا كار او چنان غروبهنگام به متن، در ميان شاخ و برگ باغ  ۀزمينپس
نيست. مترجم باید، مثل باربد، صدای خویش  واسطهساده و بيانتقال تنها یک نماید مي
و  بزرگ ،های متعددبدان بيفزاید، و برای نيل بدین مراد باید دست به گزینشنيز را 

تأثيرگذار  ل شدهمحوّبدو اثری كه  مقبوليتِهایي كه بر عرضه و شبزند، گزین كوچک
انجام  شاهنامه ۀكه هنگام ترجم هایيبرخي از گزینش ۀاست. در این فرصت دربار

 ام صحبت خواهم كرد. داده
باید آن را  -است مناسب اوّلين گزینش پيش روی مترجم یک منظومه انتخاب قالب

بوده است.  نظمبه  شعر ۀخواهان ترجم من هماره طبعِ د یا به نثر؟به نظم ترجمه كر
، 2مثنوییا  1توان یكي از دو قالب عروضي شعر سپيدميعمالً یک منظومه،  ۀبرای ترجم

 ،شاهنامه. چند سال پيش داستاني از برگزیدسرایي به انگليسي، را دو قالب سنّتي منظومه
های آن ترجمه نيستم نكر ارزشگرچه مُ ،را به شعر سپيد ترجمه كردم ،3داستان سياوش

فردوسي  شاهنامۀزیرا  ،خورم كه چرا آن را به نظم برگردان نكردماكنون افسوس ميامّا 
خواهد ظرایف صوری متن اصلي را نيز مترجمي كه مي ،بنابراین ،به نظم استسراسر 

و  سترگكاری شاهنامهتمام منظوم  ۀباید قالب نظم را برگزیند. امّا ترجم ،برگردان كند
به  ار راعطّ يرالطّنطقممن و افخم دربندی  19(80ۀ )گرایانه است. در اوایل ده آرمانبس 

نتيجۀ و  ،سال طول كشيد دو ،بيت 4500 تقریباً ،كتابآن  ۀنظم ترجمه كردیم؛ ترجم
 آیا ؛است يرالطّمنطقده برابر  شاهنامهای شد. تعداد ابيات صفحه 234كتابي نهایي كار، 
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ترجمه  را صفحه 2500كتابي در حدود  و مگذاشتميبيست سال وقت  جداً بایستمي
 ناشری كه فرض اینو به  ؟كه هيچ ناشر عاقلي زیر بار چاپ آن نخواهد رفت ،مردكمي

 رونق داشت؟ حتّي در اوجِ خواندن آن را خواهد ۀپيدا شود، چه كسي حوصلهم 
ی چه در ، هيچ دیوان شعر17و 16قرن یعني در انگليسي،  در ادبيّاتسرایي منظومه
و بدیهي است كه چنين  ؛دو هزار صفحه نبوده متجاوز از ،چه شعر سپيدو  مثنویقالب 

 ای نخواهد داشت.شعری عمالً امروز هيچ خواننده
فارسي كالسيک كه به دامان نثر پناه ببرم، و شعر فاخر ای نداشتم جز اینظاهراً چاره

نقالي ایراني به  سنّت در این اثناء. تنزّل بدهمي معاصر روح انگليسرا به نثر خشک و بي
حضور كم، به دو شكل هميشه، دستفرهنگ ایراني  متندر  شاهنامه ذهنم خطور كرد.

 مورد شده ومي استنساخ اهاناز سویي، به عنوان متني كه در دربار پادش -داشته است
كه دائماً توسط نقاالن به  هااستاناز د نگيجُ ۀمنزل هب از سوی دیگرو اُدبا بوده،  احترام

ط اهستند، امّا نق منثورها عمدتاً شده است. این روایتميو اجرا صورت شفاهي روایت 
شفاهي  ۀزميندر كتاب گرانقدرش،  1به تعبير كوميكو یاماموتو است.منظوم اوج داستان 

ود، و نظم برای رداستان به كار مي روایتِنثر برای »، (2003)ليدن، 2های فارسيحماسه
گهگاه پدیدار  نيز نظم ،تدر ساختار روای. . .  روایت های درونيقسمت مشخص كردن

ها،  مثالً برای افزایش تأثيرات نمایشي، تبيين احساسات و عواطف شخصيت. شود ..مي
عرضۀ و در روایت،  نظم برای جلب توجّهاز . بنابراین بندی داستان و یا جمع

گاه نقاالن  (.28)ص  «شوداستفاده ميبرای روایت منثور های مختلف آهنگ ضرب
 ۀ ذهنته و پرداختخگاه این اشعار سا د، وكننوكاست روایت ميكمبيرا اشعار فردوسي 

اگر  ،شاعر توس فرق دارد. از این رو هایسروده در ادوار مختلف است كه كامالً با آنان
برود، آن صوری  ظرایفت به سروقو كند،  ي را ثبت و ضبطنقال متن یک كسي

م دتاً منثور است امّا در لحظات مهاست، متني كه عم نظم آميخته بهنثر آن محصول 
 فارسي قالبكالسيک آميخته به نظم در ادب  نثرروایت از نظم نيز سود جُسته است. 

ات قرون و در ادبيّ -اشدآن ب ۀسعدی مشهورترین نمون گلستان شاید -است يمتداول
 ای فلسفهتسلّآن  هایشاید بهترین نمونه ؛نيز قالب نامتعارفي نيست وسطای اروپا
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كالسيک قالب  بهكالسيک فارسي شعر  ۀباشد. ترجم 2دانته حيات جدیدو  1بوئتيوس
 .كندمخدوش نميظرایف صوری متن اصلي را كامالً ظاهراً كه  اروپایي امری است

انتخاب كردم. نقالي  مطلوب نقاالن را ۀدليل دیگری نيز وجود داشت كه شيو
متن این روایات در  عام حياتِ ۀآشكارترین جلوو ، شاهنامهروایات  ۀضمن اشاعمت

دبا نبوده است، متني برای اُۀ ارائ شاهنامه ۀمن از ترجم بوده است. غرضِایراني فرهنگ 
متخصص قرار دهم. سترس تعداد كثيری از مخاطبان غيرد ام كه آن را دربلكه بر آن بوده

هنگي، رهر ف متعلق به، كالسيک ادبيعام. شاید هيچ اثر  ید دارم كه بگویم مخاطبِترد
را به شكل بازاری مان كالسيکتواند حضوری واقعاً عام داشته باشد. ما آثار امروز نمي
 6ملریبه را  5التمكي ،4بيوولف را به 3هاارباب حلقه مثالًپسندیم. مي شانو تصنعي

خوانندگان نسبتاً  خاصّه، خوانندگانهنوز هم انبوهي از  ،همه با ایندهيم. ترجيح مي
ارند، مگهمّت ب ملریو  بيوولف به خواندن بساچه و نيستند، متخصص كه هستند جوان

اهلِ فن و  برای ادبانه را  شاهنامه. من زیدمیادست  ین ترجمهبدآنان بود كه من برای و 
 ،ود است، دسترسي دارندجخوب مو تاًهای نسبكه به متن اصلي، كه اكنون در چاپ

ام. در این ميان، ترجمه كرده -یعني خوانندۀ عام -كه برای نسلي در آستانۀ انقراضبل
 تریندر فارسي، مناسبشاهنامه های انتخاب شيوۀ نقالي، شيوۀ رواج عاميانۀ داستان

 شيوه است.
نثر آميخته به نظم رود. این شيوه چيزی از دست نميانتخاب  باامّا مدعي نيستم كه 

كند، و تلویحاً بدین معناست كه های نظم و نثر را از هم متمایز ميآشكارا بخش
منظوم قرن نوزده ه تماماً به نظم است مانند اپرای ترند. اثری كهای منظوم جذّاب بخش

دخيل، و تقریباً به یک تک كلمات متن در همراهي نوای اركستر است، كه در آن تک
برخي از  اركستراند. نثر آميخته به نظم مانند اپرای قرن هجده است، كه ماندازه مه

های منظوم نثر آميخته به نظم است( را خواني، كه معادل بخشهای آن )تکقسمت
های خواني، كه معادل بخشخواني بين تک)جمعهای دیگر كند، و بخش حمایت مي
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تبدیل یک اثر از شود. ميحمایت س كالو سازِ ۀپراكندهای تنها با نغمهمنثور است( 
مستلزم تغييراتي است كه در متن اصلي وجود ندارد. به بيان قالبي به قالب دیگر 

 هابخش كدامهایي را ترجيحاً به نظم و تر، مترجم باید تصميم بگيرد كه چه بخش دقيق
 را به نثر ترجمه كند.

ها ایي كه بخش اعظم آنههایي دشوار نيست. مثالً در داستانگاه چنين انتخاب
ها را وی شخصيتگو و گفتآميز است، خود روایت را به نثر، گوی كنایهوشامل گفت

از دوران سلطنت بهرام گور است. بهرام داستاني مثال من  ام. شاهدِبه نظم ترجمه كرده
شبي خواهد كه ند و از او ميكبه مردی فقير برخورد ميدر راه كند، كه ناشناس سفر مي

داستان را  مابقيرا به نظم، و خانه صاحبآميز موجز، مفيد و كنایه پناه دهد. گفتارِ او را
 .برگرداندم به نثر

جا پر از سرگين . همهنظر كرد خانه دراز اسب پياده شد و  ،بهرام خسته و مانده بود
 بهرام گفت: بزرگ و جادار. خوبي بود، گوسفند بود، امّا عمارت

 خندی ای مرزبان به خيره چرا  بر ميزبان چنين داد پاسخ كه
 نه پوشيدني و نه گستردني نه خوردني و نه افكندني هست

 آن تكيه كنم. بر آر تا اندكيبالشي  الاقلبهرام گفت: 

 مرغ آرزوست همانا ترا شيرِ گفت كایدر نه جای نكوست بدو

 ناناندكي  گر هستو ا بياوربرایم  شير گرممقداری تكان داد و گفت: پس  ش رابهرام سر
 . نرم

 كه خوردی و رفتي، بزی شادمان چنين داد پاسخ كه ایدون گمان
 یداگر چند جانم به از نان ب  یدرتنم جان بد دیاگر نان ب

 است؟  افكندهسرگين  سرای تودر كه  ،بهرام پرسيد: اگر گوسفندی نداری

 خيره گشت گفتار تو سر ز مرا چنين داد پاسخ كه شب تيره گشت
 خداوند آن خانه دارد سپاس ي خانه بگزین كه دارد پالسیك

 برگ درخت كند شب ز كه بستر چه باشي به نزدیكي شوربخت
 دزدت نهيب نباید كه آید ز  ز زر تيغ داری و زرین ركيب
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 گذرگاه دزدان و شيران بود  گونه ویران بود چو خانه بدین

 سرزنش نخواهد كرد. راو مرا بربایند كسي ت شمشير بهرام گفت: اگر دزدان

 كه در خان ما كس نيابد سپنج كدیور بدو گفت ازین در مرنج

كنم گمان ميكه چرا پيرمردی چون تو باید از همراهي من به رنج آید؟  اصرار كردبهرام 
 برایم بياوری؟ خنكي چندان جوانمرد هستي كه جام آب

 ندیدی فزون از دو پرتاب تير  كدیور بدو گفت كاین آبگير
 پيری فرو مانده از كاركرد ز  انا ندیدی تو درویش مردهم

 . نام تو چيست؟لشكر جنگ مكن، با يستيبهرام در پاسخ گفت: اگر مهتر ن

 خوردنه  نه آب و ،نه پوشش نه بوم و وردگفت: فرشيد بدو چه نامي؟

 ؟ در پي نان و آباد كردن سرا نيستيبهرام پرسيد كه چرا 

 من این روزگار  رآرد مگر برس  كدیور بدو گفت: پروردگار
 مهي و بهيمبادت  كه هرگز  چرا آمدی در سرای تهي؟

. اش را ترک كرداو خانه ۀفرط آه و نالزار بگریست كه شهریار از  این بگفت و چنان زار
 شهر را ترک گفت.او اندكي بعد سپاه بهرام از راه رسيد و 

كند كه دختری اتراق مي ]رماهيا[ گوهرفروشيي دیگر، بهرام در منزل در داستان
را به  ]آرزو[دارد، در این داستان روایت اصلي را به نثر، و سرودهای دختر  نوازچنگ

روایت و  ميان -های صوریدر متن اصلي به تفاوتنظم ترجمه كردم. در این موارد، 
از نظم و نثر  صوری برای تبيين این ظرایف من و اشاره شده -، بين گفتار و سرودكالم

گيری ین تمایزها گاه در متن اصلي وجود ندارد، تصميمكه ا جا نبهره بردم. امّا از آ
 كامالً آسان نيست. ،نظمدربارۀ كاربردِ 

. اگر در موضوع این كتاب است ،به انگليسي شاهنامهمشكل خاص دیگر مترجم 
د كنمرتبط با موضوع اثری كه ترجمه مي ابزار بالغيزبان مقصد برای مترجمِ شعر 

دست مترجم را باز بالغي  تمهيداتتر است؛ این وجود داشته باشد كار او خيلي آسان
كلمات و تعبيراتي در  ،گذارد، زیرا مترجم برای انتقال نسبتاً آسان مفاهيم و مضامينمي
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رزم  ،شود، و موضوع آثار حماسيمي اثری حماسي تلقيمعموالً  شاهنامهاختيار دارد. 
است كه در زبان  شگفتيجنگ و ستيز بریتانيا، جای از ریخ پُر است. با نگاهي به تا
های نبرد وجود ندارد، امّا این واقعيتي برای توصيف صحنهالزم انگليسي ابزار بالغي 

ات انگليسي وجود ندارد؛ انكارناپذیر است. حماسه در معني واقعي كلمه در ادبيّ
ست، كه آن هم به زبان ا بيوولفحماسه ژانر ترین نمونۀ انگليسي به نزدیک

عيار ای تمامانگلوساكسن است، نه انگليسي، و تنها بخشي از آن حماسي است، نه نمونه
ميلتن است، كه بهشت گمشدۀ از این نوع ادبي. در زبان انگليسي حماسۀ واقعي 

های نبرد فرشتگان در آن به تقليد اگرچه صحنه نه عرفي است، ،مذهبياست ای حماسه
 هومر و ویرژیل سروده شده است.اسي آثار حماز 

نوشتم، و  نقدی 1شعر جنگ طبع دانشگاه آكسفردپيش بر جُنگي به نام ها سال
سروده  در قدْح آن عضاًنه در مدح جنگ، كه بآور شدم كه همۀ این اشعار عمالً یاد

اند. زبان انگليسي نه تنها خزانۀ واژگاني الزم برای توصيف جنگ و جنگاوری را شده
گونه كه در گذشته در آثار هومر، ویرژیل،  آنبلكه امروزیان ستایش جنگ را،  ارد،ند

، امری كامالً خصمانه وجود داشت 2قرون وسطا ایسلندی های بلندداستانفردوسي، و 
كنند. خود زبان انگليسي، به عنوان زباني شاعرانه، با تعابير جنگي چندان بر سر تلقي مي

فاجعه، و  به جنگ مانندمانند مترجم،  درست ،غربعاصر م فرهيختگانمهر نيست، و 
ستاید كه جنگ را مي شعریبه نسبت د. ما ننگری ناگزیر ميچون شرّ حالتدر بهترین 

. كننده بزنيمسخنان مجاب ابزار بالغيچنين دشوار است كه با نظر مساعدی نداریم، و 
خواهيم ستایيم، ما نمييشویم به نحو دیگری آن را مشعر با آن مواجه ميدر وقتي 

و قرائني  طور كه هست بپذیریم، و در عوض در متن به دنبال شواهدچيزی را همان
م كه یبپذیردوست داریم ه؛ یعني گرانه استفاده كرد گردیم كه شاعر از آن تعابير ویرانمي

 بات ماست.او شریک تعصّ
ز آن اظهار تأسف فردوسي ا شاهنامۀمن از این امر آگاهم، و به عنوان مترجم 

باشم. از این ن خود شود كه فرزند زماننميآن كنم، امّا آگاهي و اظهار تأسف مانع  مي
را در اشعار پرشور عرضه كنم، و باید  و خونریزی كه جنگ استرو برای من دشوار 

های م. صحنهاهتاً چنين كوششي كردرند شاهنامههای داستان ۀدر ترجمكه اقرار كنم 
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 بسيار است، امّا من تعداد اندكي از آنان را به نظم برگرداندم. شاهنامهدر  نبردپرشور 
را برای ترجمه انتخاب كردم، ونتورث شاهنامه  چرا ممكن است بپرسيد اصالً اكنون
آینده  خطاب به مترجم 2شعرترجمۀ پيرامونِ ای رسالههفده، در  ۀسد، شاعر 1دیلن

، یعني «گزینيای را برگزین كه گویي دوست برمينویسنده» برای ترجمهگوید  مي
اثرش مشهود  گونه كه دره آثار و روحياتش، آنای را برای ترجمه انتخاب كن كنویسنده

اگر ترجمۀ آثار رزمي را  است، كامالً با افكار و روحيات تو مطابقت داشته باشد.
گرچه اسخ این است كه چه لزومي دارد كه فردوسي را ترجمه كنم؟ پپسندم،  نمي

مان به گُ و نسبتاً كم، ها نشاملِ ابياتي در ستایش پيكار و نبرد است، امّا شمارِ آ شاهنامه
یعني نه بيانگرِ نظر شاعر، بلكه بر زبان قهرمانان اند، مرسوم و متعارف تا حدودی من،

 تقوّ درظر من، اند، و به نستاید متعادلميابياتي كه جنگ را اند. ها جاری شدهداستان
ها، سوگنامهمثالً  -سروده مضامين مربوط به جنگ ۀوی دربار چه نآ به پای و اصالت

كوه و عظمت شُمكرر ، یادآوری و ستيزناگزیری جنگ انگيز درک حزن، عزیزان مرگِ
كه برای شاعران اروپایي و ایراني به یک اندازه ارزشمند  3یاد بادو مضمون  گذشته،

تمهيدات بالغي الزم برای موضوعاتي از این دست، زبان انگليسي ر د. رسدنمي -است
خویشاوندی فكری و واقعاً با فردوسي  من در چنين ابياتي است كه ، ووجود دارد

كه اشعاری را كرد، و مي كه ونتورث دیلن توصيه يو سنخيت قرابتدارم، همان  عاطفي
  نيز در همين راستاست.ام برای ترجمۀ منظوم برگزیده

فردوسي از نظر حجم تقریباً ده برابر  شاهنامۀدر آغاز سخنانم عرض كردم كه 
من و  ۀبرابر ترجم به هيچ وجه ده شاهنامهمن از  ۀار است، امّا ترجمعطّير الطّمنطق

هایي را تلخيص و بخش ،هایي را حذفنيست. بخش يرالطّمنطق افخم دربندی از
را  هابخش كدامو  صرف نظرها بخش كدامز ا كه این ۀگيری دربارام. تصميم كرده

را به  هاكدام قسمتبوده كه به من كمک كرد  يهایمالکهمان بر اساس نم ك برجسته
یک داستان  ۀان كنم. به طور كلي، هنگام ترجمدرا به نثر برگرها قسمتكدام نظم و 

موالً به این دليل ام معحذف كردهام، و اگر احياناً ابياتي را خاص، چيزی را حذف نكرده
 بارۀدر قسمت سلطنت پادشاهان متأخر ابيات زیادی در اند. مثالًبوده كه تكراری بوده
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. شودبر زبان پادشاهان جاری مي تاجگذاری یا در بستر مرگ حينكه  استپند و اندرز 
 كار ام. اینرا حذف كرده ها نبيشتر آ تكراری است، وكامالً بخش اعظم این نصایح 

دهد، و شایسته است كه خواننده از این موضوع ساختار شعر فردوسي را تغيير مي البّته
 ادوار پيشينهای نصيحت به مراتب كمتر از انسان شنيدنما برای  ۀآگاه باشد. امّا حوصل

كنم مخاطبان مدّ كه دوباره تأكيد مي -راعام  ۀخوانندسعي من بر آن نبوده كه است، و 
از من گمان  كه به هایيقسمتبرعكس، در كنم.  رتصوّ هرحوصلپُ -هستند نظر من

چيزی را از اسفندیار، داستان هستند، مثل داستان سياوش یا  شاهنامههای بهترین داستان
پهلوانان و تردیدهای  احوال درونيابيات مربوط به  ۀدر ترجم . مخصوصاًامقلم نينداخته

این ابيات در كه  تنها به این دليلم، اهت و وسواس بيشتری به خرج داددقّ آناناخالقي 
 .هستند شاهنامه هایبرانگيزترین بخشترین و تحسينبرجسته ۀزمر

قطعاً برخي از كنيد كه  رتصوّ پيشين من، هایِگفته، بر اساس شما استممكن 
، ها آنۀ ترین نمونام. مهّمجنگ و ستيز است حذف كرده ۀها را كه عمدتاً دربارداستان

به اعتقاد افتد. فاق ميدوازده رخ است، كه در بين جنگ كيخسرو عليه توران اتّداستان 
چگونه دو  ن این است كهو صرفاً مبيّاست،  شاهنامه بهوشنگ گلشيری این داستان قل

از دو منظر كامالً متفاوت به آن و  ،از روی حُسن نيت ،تواننديم شاهنامه ۀشيفت ۀخوانند
 طبع بابِ وليته این تكرار آگاهانه است، البّ)تكراری است  . این داستان كامالًبنگرند
این  .پرستانه استنژاد ، و شدیداًالزم ناو به نظر من توصيفات آن  مدرن نيست(، ۀخوانند

یافت نيز سراسر جهان  ۀهای نژادپرستانكه در حماسه از داستاني افراطياست  يمثال
اسۀ دیگری داستاني همانند داستان سياوش، دانم هيچ حممي كه من جا نامّا تا آ ؛شودمي
ها، سياوش یا رو هنگام گزینش یا حذف این داستان اسفندیار ندارد، از اینداستان یا 

 اسفندیار را به دوازده رخ ترجيح دادم.

 را حشوِآن شما  شایدو  ،را به كار بردم «پرستانههای نژادحماسه»عبارت تر پيش
ند. در این سخن حقيقتي انژادپرستانه، نفسه في ،هاحماسه، زیرا همۀ يح تلقي كنيدمل

فقط  انهپرستصبغۀ نژادام این شده در چند مقالۀ دیگر یادآور كه نا چناامّ ،نهفته است
مادراني  شاهنامهمصداق دارد. پهلوانان اصلي بخش اساطيری  شاهنامهبخشي از  ۀدربار

این كه  جا آنو از  ،بخشندحيات مي امهشاهن انيرانيان به بخش اساطيری ؛يراني دارندنا
توان شوند ميشته ميشان كُایراني و اقوام خویشاوندان ۀبه دست یا دسيس غالباًپهلوانان 

بخشند و ایرانيان جان آنان را مي جان شاهنامهيراني به پهلوانان نچنين گفت كه مادران ا



 نهم/ شماره پنجاه و پنجمترجم/ سال بيست و //////فصلنامه م40

با  تاًحماسه سنّ ،قياسمين به ه .پرستانه نيستدید به هيچ وجه نژاد. این ستانندمي
ی دیگری این حقيقت را یادآور ا در جاامّ ،پدرساالری و ستایش مردانگي مرتبط است

خاطر به ،در بخش اساطيری خاصّه را، شاهنامهتعداد زیادی از زنان فردوسي ام كه شده
و  ،احوال دروني ازدر آثار حماسي ندرتاً . استستوده  بر سرنوشت شانطتسلّتدبير و 

 شاهنامه هایترین داستانابجذّبه باور من  رود، ومي سخنستایش بيگانگي و زنانگي 
به د. نماسي مطابقت ندارای روایات حهایي هستند كه با خصایص كليشههمان دقيقاً

این و در  است، شاهنامهشالودۀ عظمت حماسي  های ساختارِپيچيدگي ایننظر من 
كه فردوسي آنان را  امچنين آناتي كردهر صرف ت بسياوقت و دقّ عمداًت ترجمه

وازده مثل داستان د -ای را به ناگزیرهای كليشهبه سخنِ دیگر، لحظه ،برجسته كرده
 ام.در سایه نگاه داشته -رخ

كمتر است را نباید نادیده بسي اصلي  ۀاز نسخاین ترجمه، ا این حقيقت كه حجم امّ
جزء الینفک  ها نكه حجم زیاد آ، شاهنامهله از جم ،وجود دارد بسياریآثار  .گرفت

 اثر 3مان از دست رفتهدر جستجوی زو  ،2مهابهارتا ،1گنجي ۀقص ؛است انهویت آن
 ما برای ا معيارامّ .توانند كوتاه باشند و همان كه هستند بمانند، نمي4مارسل پروست

و شعر  عواطف و احساسات است ۀزبدمشتمل بر كه  ،است غنایي ترجيحاً شعرشعر 
عمول ماست. تجربه و توقع ادبي م ۀفراتر از محدود كردم،تر ذكر پيش كه نچنا ،حماسي

خواننده را به نزد  ،گوید مترجم خوبدر مقالۀ ممتازش در باب ترجمه مي ،5ماخرشالیر
جوّ  دليلبه من  ند كه به نزد خواننده بياید.كنمي برد، او نویسنده را مجبورنویسنده مي

در موضوع مربوط به حجم ل الاق ،بهترین راه صرف وقت ل دربارۀتأمّو  ،ببازار كتا
ام. دوسي، او را به نزد خوانندگان آوردهرفتن بر آستان فر دربه جای اصرار  ،ترجمه

كه كمترین آن  ،قرباني شده است در این ميان ناچار چيزیبهخواننده باید آگاه باشد كه 
ها از داستان بسياریبر استحكام  ش از حدبي، كه است شاهنامهساختار تودرتوی 

انگيز نبرد رستم با اسفندیار ت و استحكام عواقب غمقوّ ۀبخش عمد مثالً .افزاید مي
 برای حفظ تاج و تخت ،رستم متعدددر نبردهای  قاست كه غر ایون ذهن خوانندهدیم
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مرهون اساً اسصفحات پایاني داستان رستم با اسفندیار عظمت و قطعيت  .است كياني
قهراً از این وقایع متنوع گذشته است، و اختصار و ادغام  حوادثدرک خواننده از 

 ای كه عمدتاًه ترجمهخاصّ ،شاهنامهاز  ایخالصه ۀترجمكاهد. مي ها ارزش هنری آن
برای پيانو و سپس  1واگنر ۀدایر ۀتنظيم كردن قطع يهشباندكي باید ناگزیر  است، به نثر

 ممتازیكار تنظيم این بخش اعظم شاید  .باشدآن به یک ساعت الني وطزمان تقليل 
كه  شودتواند مدعي كس نميا هيچامّ ،جا و استادانه باشدمحذوفات ب ، و انتخابِدوبش

 نرفته است. دستچيزی از 
خودم را  ۀشاهنامسخنان چنين برداشت كنيد كه من این ممكن است شما از 

 اثر فردوسي نيست. اصالً ،آمدهانگليسي  ۀن در ترجمو آنچه ذیل این عنوا ،امسروده
ها ها را حذف و بعضي قسمتاز قسمت بعضي ،مادی و عمليبه دالیل  .طور نيستاین

ها را به نظم و برخي دیگر را به خواستم برخي از قسمت، زیرا ميامرا تلخيص كرده
 ام. تمامِودم را سرودهخ شاهنامۀنيست كه من  بدین معنا و این اصالً ،نثر ترجمه كنم

ام. از خودم چيزی بدان اضافه نكردهو  ،است فردوسي شاهنامۀبر اساس ه ترجماین 
. به هر حال این يو نه ماهيت ی داردكيدأت ۀجنبو فقط  ،فات من اندک استدخل و تصرّ

، هيچ در واقع .و بهتر است كه بدان اعتراف كنم صورت گرفته،فات دخل و تصرّ
به جا  و ،فواند متني را از زباني به زباني دیگر بدون دخل و تصرّتمترجمي نمي

و بهتر است كه از حضور ناگزیر خود در متن  ،پایش بر متن ترجمه كند گذاشتن ردّ
در اثری كه دارد  نكهنه ای ،آن بكوشد جبراناالمكان آگاهانه برای و حتّي ،آگاه باشد
كند. در آغاز سخنانم عرض كردم بخودش  ردّ پایتظاهر به پنهان كردن كند ترجمه مي

ا مترجم امّ ؛شاخ و برگ متن پنهان كندالیِ البهمترجم باید مانند باربد خودش را  ،كه
 به متن بيفزاید.نيز صدای خویش را  ،مانند باربد در رامشگری ،گریباید در روایت

رسيد چرا از من پ ا آغاز كردم استاد راهنمایمر دكتری ۀدورتحصيل در كه وقتي
 آرزویم این است كه آرتور»فارسي بخوانم. در جواب گفتم كالسيک ات خواهم ادبيّ مي
 یا نام او را شنيده باشيد،از شما  برخيشاید  «.زبان فارسي باشم (1966 –1889) 2یليو

 آرتور .اجازه بدهيد به اختصار او را معرفي كنم ،ناشناخته باشد هابعضيبرای احتماالً 
ل قرن بيستم اوّ ۀچيني و ژاپني در نيمات كالسيک ین مترجم انگليسي ادبيّلي بهتریو
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از آثار غنایي  ،گنجي ۀقص ،يژاپن كالسيک نویسياو از شاهكار داستان ۀبود. ترجم
در را این آثار  ،های ادبي این دو زبانشاهكار دیگر ، و تعداد زیادی ازكالسيک چيني

را برای حضور ادبي آنان در  راه فوراً ، وار دادقر انگليسي منددسترس مخاطبان عالقه
، زیرا به بر او ایراد گرفتندبعضي از محققان بعدها با این همه، زمين هموار كرد. مغرب
ا آثار مطابق ذوق و پسند غربيان بوده است. امّاندازه لي بيش از یهای وآنان ترجمه گمان

او بر دقایق زبان  طر و تسلّحّگمان تب، و بيبسيار زیادی یافت و خوانندگان او مشتاقان
های من از آثار . اميدوارم كه ترجمهت او داشتنقشِ چشمگيری در موفقيّ انگليسي

دست یابد. یک  مندانو عالقه عظيمي از خوانندگان چنين خيلِبه فارسي كالسيک 
محقق  یکدر مقام آثار  هنگام نگارش این، ام نوشته شاهنامهكتاب و چند مقاله در باب 

هایم در كسوت یک عاشق رجمها در تامّ ؛اميدوارم مرا بدان چشم داوری كنند م واهبود
 ام. یک شاعر ظاهر شده -وسعم به قدر -دوستدار زیبایي آثار هنری و ،ياتادبّ

 كه نو دوست دارم كه با او نيز به پایان آورم. چنا ،سخنانم را با باربد آغاز كردم
در  .های آن استسوگنامه شاهنامههای از بهترین بخش یكين مان مبه گُ ،آمدتر پيش

كوه سوگواری بر شُ كه سوگواری بر یک شخص توسعاًپندارد ها، آدمي ميسوگنامهاین 
حيات ناپایداری و  ،انسانجاه و جالل  يگذرای ،نیک تمدّ ۀو عظمت از دست رفت

 ،شخوی پادشاهِ رثای درسرود باربد  سوگمنظومي از  ۀست. كالمم را با ترجمآدمي
 دهم. ، خاتمه ميخسرو پرویز

 وابزرگا سترگا دالورگ همي گفت اال ای ردا خسروا
 كجات آن همه فرّوبخت وكاله كجات آن بزرگي وآن دستگاه

 كجا آن همه یاره و تخت عاج تاج باال و و كجات آن همه برز
 كجات آن دژ و بارگاه سران كجات آن شبستان ورامشگران

 های بنفشكجات آن همه تيغ ت افسر و كاویاني درفشكجا
 با گوشوار كه با تخت زر بود و كجات آن سرافراز جانوسپار

 زگوهر فگنده گره بر گره زرّین زره كجات آن سرخود و
 كه زیر تواندر بدی ناشكيب كجات اسب شبدیز زرّین ركيب

 امشان را نيكه دشمن شدی تيغ كجات آن سواران زرّین ستام
 كجات آن هيونان ویيل سپيد همه گشته ازجان تو نااميد

 رای روشن روان كجات آن دل و كجات آن سخنگوی شيرین زبان
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 دفتر چنين روزكي خواندی ز چرا ماندی زهر چيز تنها
 كه زهرش فزون آمد از پادزهر دهره مبادا كه گستاخ باشي ب

 مشته آمد ب بختت كنون ازپسر خواستي تا بود یار و پشت پسر
 آهو شوندرنج زمانه بي ز ز فرزند شاهان به نيرو شوند

 گشت راست او باالی فرزند چو بكاست  نيرو فرّو شهنشاه را
 بود گيتي نبایدش گستاخ ه ب شنود خسرو كار هرآن كس كه او

 كنام پلنگان و شيران شمر همه بوم ایران تو ویران شمر
 نبيند كسي تاج وگاه او كه چون سرتخم ایرانيان بود شاه

 برآمد همه كامه بدگمان شد این تخمه ویران و ایران همان
 زلشكر كه آمدش فریاد خواه سپاه فزون زین نباشد كسي را
 آید سوی رخنه گرگ كنون اندر گزند آمد از پاسبان بزرگ

 نه این بد سزاوار این پيشگاه شرم شاه شيروی گویند بيه ب
 چارسو كارزار برخيزد از چو رایدانباشد سپاه تو هم پ

 سر بدسگالت نگونسار باد روان ترا دادگر یار باد
 خرّم بهاره نوروز و مهر و به ب یزدان و نام تو ای شهریاره ب

 من بر دروده بسازد مبادا ب رود اگردست من زین سپس نيز
 بدان تا نبينم بداندیش را بسوزم همه آلت خویش را

 مشت خویش بریده همي داشت در گشت خویشان چار هر ببرّید
 1همه آلت خویش یكسر بسوخت آتشي برفروخت خانه شد در چو
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