
 
 

 های دیک دیویس درنگی بر ترجمه
 ادبیّات فارسی : آرتور ویلیِدیویس دیک

 
  1مصطفی حسینی

 

 مهمقد
هایو، دولتی اُ دانشگاهِ فارسیکالسیک ات زبان و ادبی ، استاد ممتاز( -1945) دیک دیویس

خالقِ آثاری ارزشمند و در این سه حوزه و  است دستچیرهمترجمی و شاعر، محقّق، 
است.  در بابِ هر یک مستقل یجستار نیازمندِ هااین حوزهپرداختنِ بایسته به  .خواندنی
 ،از فارسی به انگلیسی استفقط هم دیویس؛ آن هنر ترجمۀبررسی حاضر جستار موضوعِ 

در گمان، دیویس بی .ترجمه کرده است انگلیسینیز آثاری را به ئی ایتالیا که او از زبان چرا
کارنامۀ درخشانی در کار ترجمۀ متون ادبی از »است که کامیابی مترجمانِ دسته از  عدادِ آن

 هایترجمه در ادامه(. در ابتدا به اختصار زندگینامه و 393)امامی، « فارسی به انگلیسی دارد
  کنیم.او را مرور می

در جنوب انگلستان، به دنیا شهری ساحلی  ،پورتموث در 1945دیک دیویس در سال 
 ،کوچک نزدیک مرز اسكاتلند یش را در دها انگیز کودکیبیشتر دوران خاطرهآمد. امّا 

ات مدرسه او را به خواندن و سرودن ادبیم معلبه مدرسه رفت. آنجا گذراند. دیویس در 
ات ادبیم به دانشگاه کیمبریج رفت و معلترغیب کرد. دیویس بعدها با تشویق همین 

 1970و  1966. او مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشدش را به ترتیب در انگلیسی خواند
ات کالسیک فارسی در ادبیات انگلیسی از دانشگاه کیمبریج، و دکترایش را در ادبیدر رشتۀ 

های متعددی مثل کالیفرنیا، در دانشگاهوی کرد. دریافت از دانشگاه منچستر  1988سال 
ات ادبی ممتاز بازنشستۀ استاد 2012از سال ده، و نیوکاسل، دورهام و تهران تدریس کر

 .اوهایوی آمریكاست دولتیشناسی دانشگاه ایران فارسی و
 ،مند ساختهعالقشاعری  به شعر ونیز شیفتگی مادر به کتاب و شعر، دیویسِ نوجوان را 

یكی . آشنا شد بزرگ انگلیسیبسیاری از شاعرانِ آثار با ه پیش از ورود به دانشگاکه چنان
 ترجمۀ فیتزجرالد، او را با دنیای رباعیّات عمر خیّامهای کتابخانۀ کوچک مادرش، از کتاب
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های خیلی عزیز دورۀ بچگی یكی از کتاب: »انگیز شعر کالسیک فارسی آشنا کردشگفت
سال این ترجمه را از حفظ داشتم و  قلم فیتزجرالد بود. برای چند من ترجمۀ رباعیّات خیّام به

ها بعد که دیویس به ایران سال (.149دهباشی، « )کنم بیشترش را هنوز از حفظ دارمفكر می
معشوقِ دیرین دیگربار چهره نمود و او را با خود به جهانِ شكوهمند شعر کالسیک آمد، 

که آن را کشف کردم برایم خیلی ت شعر در فرهنگ ایرانی چیزی بود که زمانییاهم» :برد
این  (.29، )اپلتن« یكی از عواملی بود که مرا در ایران ماندگار کردجذّاب بود؛ شعر فارسی 

به تحقیق و  1978تا  1970از های حضور خود در ایران تا در سالاو را بر آن داشت عالقه 
ها بود که هم در این سال. ارسی اهتمام ورزدروز پدر گسترۀ درازدامنِ ادب دیرینهتتبّع 

برگزید و ات آن دلباخته بود که به ادبی سرزمینیاز م دربندی، افخبانو  ،اش راشریکِ زندگی
عشق به شعر فارسی که بر اثر »، با وی ازدواج کرد. پس از ترک ایران 1974 سال در

، دیویس را بر آن داشت تا به ه بودمعنوی در او شكوفا شد مثنویِخواندن نخستین جلد 
 «فارسی در دانشگاه منچستر انگلستان بپردازد کالسیک تحصیل در مقطع دکترای ادبیات

 . (135 )فرهادی،
ترتیب زمانی عبارتند  دیویس آثار متعددی را از فارسی به انگلیسی ترجمه کرده که به

جان یدائرمان ( 3(، 1992) داستان سیاووش( 2(، 1984عطّار نیشابوری ) الطّیرمنطق (1از: 
ای از اشعار کوتاه کالسیک فارسی گزیدهها: دردانه( 4(، 1996ایرج پزشكزاد ) ناپلئون

و ( 2007ین اسعد گرگانی )فخرالدّ ویس و رامین( 6(، 2006فردوسی ) شاهنامۀ( 5(، 1996)
برای را متعددی های مدخلوی همچنین (. 2012) عشق: حافظ و شاعران شیراز صور( 7

 اسالمالمعارف ــ و دایره و رامینویس ، ــ مثالً مدخل ادوارد فیتزجرالد ایرانیكادانشنامۀ 
افزود. ات انگلیسی نیز ادبیدربارۀ را متعددی های ها و مقالهکتابها باید بر این نوشته است.

 مسلک انگلیسی توماس تراهرنمجموعه اشعار شاعر عارفتصحیح از آن جمله است: 
مه، مقد(. دیویس بر ترجمۀ فیتزجرالد 1989ترجمۀ فیتزجرالد )رباعیّات عمر خیّام ( و 1980)

  پنجم رسید. سال به چاپ حواشی و تعلیقات بسیار سودمندی افزوده است. این کتاب طی هفت
 

 شدهآثار ترجمه
عطّار را  الطّیرمنطقدر گام نخست افخم دربندی،  به کمک همسرش، دیویس .الطّیرمنطق (1

به درازا دو سال انجام آن و  ،است بیت 4500تقریباً  این ترجمهبه انگلیسی ترجمه کرد. 
تر نیز کسانی در این پیش ،شدانگلیسی ترجمه میبه  الطّیرمنطقبار نبود که  این نخستین کشید.

 ای ازگزیده بار با عنوان ، اوّلینانجمن مرغان)فیتزجرالد ادوارد ( 1 راه قدم نهاده بودند:
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سوم متن عطّار  . این ترجمه محذوفات فراوانی دارد و فقط یک(1889، 1عطّار انجمن مرغان
 شود:را شامل می

عطّار( الطّیر منطقاز  )مأخوذ انجمن مرغان، ات فارسیادبیمین ترجمۀ فیتزجرالد از سو
میان گاه و بیگاه سرگرم ترجمۀ آن بود. در  1862تا  1856های است، که او در فاصلۀ سال

های فارسی او این ترجمه کمترین توفیق را به دست آورد. شاید فیتزجرالد خود این ترجمه
سبب اهتمامِ چندانی به انتشار آن نداشت. افزود و  نكته را به فراست دریافته بود، بدین

جامی است. به علّت عدم  سالمان و ابسالِی بیشتر از حتهایِ معمول او در این ترجمه کاست
زئیّات اثر او چندان از متن کتاب کاسته که ساختار آن، که نظر مساعدی هم نسبت درک ج

(، به طور جدّی آسیب دیده است؛ او در متن خیلی 252، ص. 2بدان نداشت )ترهیون، ج 
 ،دخل و تصرّف کرده، و گهگاه متن را ــ شاید به نیّت انتشار ــ نیز تلطیف و تنقیح کرده

. شاید بتوان .  . بازی وجود داشته استمتن اصلی شائبه همجنس مخصوصاً در مواردی که در
که پرندگان سیمرغ های پایانی )مانند وقتیی از این ترجمه را ــ خاصّه بخشیهابخش
ها باید های نابِ شعر انگلیسی دانست. بر اینکنند( ــ از نمونهای را مالقات میافسانه

موجز که در آن کودکی در شبی توفانی با چراغ بیرون ترجمۀ بسیار زیبا و استادانۀ حكایتی 
 .(1396 )دیویس، رود را نیز افزودمی
تر و فیتزجرالد کامل ۀاز ترجم ، محقّقی هندی،ترجمۀ مسنی (.1924) 2مسنیه. ر. ( 2
، امّا نثر مسنی چندان روان این ترجمه به نثر استفادارتر است. برخالف ترجمۀ فیتزجرالد و

 ت. ترجمۀ اسمی(1932) تمارگرت اسمی (3. و با حذفیاتی نیز همراه استنیست  سلیسو 
. این در لندن منتشر شد 1932به سال ، 64 -34، صفحات 3عرفای ایرانی: عطّاردر کتاب 

 الطّیر منطقاز ی هائگزیدهشامل  آیدکه از عنوان آن برمیمنثور است و چنانترجمه نیز 
و این ترجمه نیز به نثر است (. 1971م برکلی ، چاپ دو1954) 4استنلی ناتچارلز  (4 است.

ترجمۀ فرانسوی بر اساس دانست، که نات فارسی نمیبه دلیل آن ،محذوفاتافزون بر داشتنِ 
  است. 5گارسن دو تاسی
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صادق گوهرین )بنگاه دچاپ دکتر سی عطّار الطّیرمنطقترجمۀ دیویس به نظم و بر اساس 
تواند یكی ترجمۀ یک منظومه به انگلیسی، مترجم میدر ( است. 1349ترجمه و نشر کتاب، 

سرائی به انگلیسی، را از دو قالب عروضی شعر سپید یا مثنوی، دو قالب سنّتی منظومه
زیادی به قالب مثنوی فارسی  را برگزید زیرا که شباهت 1مثنویبرگزیند. دیویس قالب 

ی هستند. ترجمۀ دیویس نیز دو مصرع مقفّمانند مثنوی فارسی هرعالوه در این قالب  د، بهدار
بیت،  242و انجام ) (103-79بیت، صص.  616)با دخل و تصرّفاتی همراه است. او آغاز 

، کدکنی( شفیعی )مطابق تصحیح دکتر بیت 858 را که جمعاً الطّیرمنطق (277-267صص. 
برای خوانندۀ غربی ضروری ی آن را گوئپنجم کل کتاب را، که  یعنی نزدیک به یک

ی به کتاب اهخرمه و مؤجای این دو بخش مقد دانسته، حذف کرده است. دیویس به مین
دیویس ایرادهائی  هایِافزوده که برای خوانندۀ غربی مفید و ضروری است. بر این افزوده

ها را برشمرده است. این ترجمه آن برش ا گزاری مؤید در کتابحشمت وارد است که استاد 
رو بوده و ناشر معتبری، انتشارات پنگوئن، آن را هب ترجمۀ دیویس با حسن اقبال فراوانی رو

شاهكاری است در ترجمۀ ادبیات  الطّیرمنطق ترجمۀ»قولی به زیور چاپ آراسته است. به 
که به زبان  این است ... امتیاز این ترجمه .رهای اخیکالسیک فارسی به انگلیسی در سال

آن را بهترین  منتقدیعالوه،  به(. 23نژاد، )پارسی «درآمده است نامروزیروشنِ انگلیسی 
کنون صورت ه از زمان رباعیّات فیتزجرالد تاک»ترجمۀ انگلیسی شعر کالسیک فارسی 

ای شیرین و گیرا آن را ترجمه نیز نظریصاحب(. 569)بنانی،  برشمرده است «گرفته است
(. 723)یارشاطر،  گاه به لحاظِ سبک بر اصل برتری دارددر مواردی  کهتوصیف کرده 

اللّفظی پیتر اِیوری  بیت و تحت به برگردان بیتالطّیر منطقترجمۀ ترین تازه است کهگفتنی 
 است. (1998)کیمبریج،  2سخن مرغانعنوان زیرِ 

بیشتر : »چربدزیبائی بر وفاداری می ، امّادیویس ترجمۀ زیبا و وفاداری است الطّیرِمنطق
خواستم شعر خوب و روانِ انگلیسی بنویسم و سعی کردم به شعر و معنی عطّار هم از همه، می
را ترجمه کردم  الطّیرمنطقکه آن موقعی . ]زیرا[م ولی این نگرانی اوّلم نبود ..وفادار بمان

ت اانتشار 2011در سال (. 24فر، )خزاعی« ائی را بیشتر دوست داشتمیبجوان بودم و ز
، از جمله یرالطّمنطق شامل کلّ ویس را بازچاپ کرد. این چاپ جدیددی الطّیرِمنطقپنگوئن 

 .ل، استچاپ او مه و موخرۀ محذوفمقد
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از  مین ترجمۀ دیویسدوفردوسی شاهنامۀ از  1سیاوش داستانِ(. 1992) سیاوشداستان ( 2
 منتشر کرد. دیویس 1922در سال  را بود که انتشارات پنگوئن آنات کالسیک فارسی ادبی

 «شاهنامهرعیت در ـ پسر و پادشاهـ تضاد پدر» عنوانزیرِ خود رسالۀ دکتری برای نگارشِِ 
ته ، البرا این رسالهاو بعدها . در مطالعه گرفت ، که دو سال طول کشید،را شاهنامهابتدا تمام 

نه »این اثر منتشر کرد.  2حماسه و آشوبدر قالب کتابی با عنوان  هائی،افزود و کاستبا 
های اساسی آن است، بلكه و نمودن مایه شاهنامهمنطق در تحلیل  لیغ و خوشکتابی بتنها 

و هنر ادبی آن به مردم مغرب زمین شاهنامه کوشش کامیابی هم در نشان دادن اهمیت 
نامد، می حماسه و نافرمانیکه آن را را،  این اثر دیویسامین بنانی . (722)یارشاطر،  «است

 نوشته شده است [در غرب] شاهنامه که در سالیان اخیر دربارۀ برشمردهبهترین کتابی 
دانستنِ برخی  نیز با وجود مردود، دکتر محمود امیدساالر، نامدارِ پژوهشاهنامه .(572 )بنانی،
سهوهائی از این دست در سراسر کتاب وجود ... » ستاید:کتابِ او را می های دیویس،دیدگاه

های نوآورانۀ اهت تفاسیر و نگاند، امّا از اهمیدارد. درست است که این سهوها آزاردهنده
به  شاهنامهترین کتاب دربارۀ شبختترین و لذّاصیل هم این کتاب هنوز کاهد.دیویس نمی

 (.243 )امیدساالر،« انگلیسی است
( ترجمه کرد. پیش بدونِ قافیه )شعر آهنگین امّا را به شعر سپید داستان سیاوشدیویس 

به زبان انگلیسی  شاهنامهاز تمام یا گزیدۀ  ی به نظم و نثرهای کامل و ناقصترجمه ،ایناز 
ها مانند ترجمۀ ژول مول، برادران وارنر، آنبه برخی از دیویس به گفتۀ خود  .وجود داشت

روان،  :است یدیگرلونِ . امّا ترجمۀ درخشان او از ه استروبن لوی نیز مراجعه کردو 
های  کتاب از [زبانانگلیسیهای ]در بعضی از دانشگاه به حق»نگین، و جذّاب. این ترجمه آه

 ساخته بود(مقفّی )که ای کاش آن را هم  ترجمۀ موزون او. درسی ادبیات شرق است ..
 دیویس .(569 )بنانی، «است که در دست داریم شاهنامهای از بهترین برگردان انگلیسی پاره

چند سال پیش داستانی از »در باب این ترجمه چنین گفت: آمیز بعدها با بیانی حسرت
های آن نیستم امّا را به شعر سپید ترجمه کردم، اگرچه مُنكر ارزش داستان سیاوش، شاهنامه

مترجمی که و  استمنظوم سراسر  مهشاهنا، زیرا کردمترجمه می را به نظمآن ای کاش 
)دیویس، « باید قالب نظم را برگزینداست ف صوری متن اصلی ظرائ صددِ برگردانِ در
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فردوسی از زیبائی و روانی جادوانۀ به سخن  تام ترجمۀ دیویس افزون بر وفاداریِ. (1395
 حفظ کند.را، توأمان، امانتداری و زیبائی که  استچشمگیری برخوردار است. او کوشیده 

ه شعر، میانۀ خوبی ندارد ، خاصّدیویس که با ادبیّات معاصر(. 1996) دائی جان ناپلئون( 3
ایرج  قلم به 1دائی جان ناپلئون رمان طنزآمیزِ رمان رفت،سراغِ یک مین کار به برای سو

 2ناصر تقوائیپس از آن  .خورشیدی نوشت 1349در سال را  کتابپزشكزاد. پزشكزاد این 
پایۀ  بر ،گذشته چند دهۀ های تلویزیونیِسریالماندگارترین یكی از با ساختِ  ،1355در سال 

دائی جان  دیویس .شهرتِ آن را به اوج رساند، همین نامبه ای در مجموعهو  این رمان
داند. میم رمان ایرانی پس از جنگ جهانی دو پسندترینترین و عامهبرجسته را ناپلئون

را کتاب  2006در سال   4انتشارات معتبر رندم هاوس و 1996جوالی سال  در 3انتشارات میج
نخست برگزید. به دو دلیل این اثر را  دیویس. ندکرد تجدید چاپمنتشر و  ،ترتیب به

اصطالحات عامیانۀ فارسی ترجمۀ در را های خود خواست توانائیبود و میشیفتۀ آن که،  این
آید. امّا کار دشواری است. چون خیلی از افراد از این کار خوشم می» :بیازماید به انگلیسی

کنند و پیدا کردن اصطالحات انگلیسی این رمان با اصطالحات بسیار عامیانه صحبت می
زنده، واقعی، تصویر این رمان  که،ایندیگر . (154 )دهباشی،« سانی نیستها کار آمعادل آن

، عشق، قهر، آشتی خنده، گریه، لبخند، اشک، ــ مردم ایرانطفی اع وجوهِو گویائی از 
از  ، عموماً منفی،که غربیان دیگری د و با تصویرکنمی عرضه ... ــ راستی، دروغ، کلک

 ددهها نشان نخواست به آمی ترجمه این. او از رهگذر ایرانیان دارند کامالً متفاوت است
وت و ، با همان نقاط قّکه مردم ایران مثل مردم تمام دنیا هستند با همان عواطف و احساسات

که عاشق این رمان هستم . . . را ترجمه کردم؟ . . . چون دائی جان ناپلئون چرا»: ضعف
. . . با تصویری  ن رمانکه تصویر اجتماع ایران در ایته دالیل دیگری هم بود. یكی اینالب

ترجمۀ دیویس  ،مجموع(. در25فر، )خزاعی« یشتر مردم غرب دارند خیلی متفاوت استکه ب
 توفیق بوده است. قرینِبه گمانم  وبه متنِ اصلی، بسیار وفادار 
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ها:  دردانهای با عنوان دیویس ترجمه 1997در سال (. 1997) ها: اشعار کوتاه فارسیردانهدُ( 4
مانندِ اشعار کوتاه گزیدۀ  شامل ترجمۀجُنگ بازار کرد. این روانۀ را  1اشعار کوتاه فارسی

پنج شش طی  که است شعر کالسیک فارسی آغازینِ از قرون یو قطعاتها ها، دوبیتیرباعی
به هر بخش  ابتدایدر جامع،  ایمهافزون بر نگارشِ مقد وی .سامان رسیده استبه  سال
توضیح کوتاه مترجم دربارۀ این شاعران »است: پرداخته نیز نظر مدّ فی مختصر شاعرِمعر

کند بلكه کنجكاوی بیشتری را نیز در برای درک بهتر اشعار آنان فراهم می تنها زمینه را نه
 (.575)تلطّف، « زندذهن خواننده دامن می

یا چندان و زبان اصالً  شاعرانی که دیویس برای این مجموعه برگزیده در دنیای انگلیسی
عمارۀ مروزی، مذی، ازرقی هروی، رمنجیک ت توان بهاز آن میان می نیستند، شدهشناخته

دختر ساالر، و . . .   ملک خاتون، عایشه سمرقندی،غاجی بخارائی، مهستی گنجوی، جهانآ
ترجمۀ دیویس  ها: اشعار کوتاه فارسیدردانهکتاب  ات خواندنیكی از لذّ»: اشاره کرد

زبان[ چندان معروف نیستند . . . من فقط یک یای انگلیسیدر دنکه ] ستواشعاری برگزیده ا
است  عنصریای از قطعه د. مرا(588)بیرد،  «قطعه را پیدا کردم که قبالً ترجمه شده است

البّته وی آن  ،آن را در قالب شعر آزاد ترجمه کرده (1985 -1900) که پیشتر بزل بانتینگ
اشعار آنان را در کتاب خود  شاعرانی که دیویس شمارِرا به رودکی نسبت داده است. 

برگردان این  برای )قالب عروضی( شكل و قالب مناسبانتخاب  رسد.تَن می 68به آورده، 
زبانه دوکتاب  ایندرجِ اشعار فارسی . از نقاطِ قوّتِ کار دیویس استنیز اشعار 

از  که نشان ،حسین تابناک هنرمندِ خوشنویس، به خط نستعلیقِفارسی( ـ  )انگلیسی
 است.ی و وزانتِ کتاب افزوده ذوقی ناشر دارد، بر زیبائ خوش

هماوردِ سترگی چهارمین پیر هژیر توس، جاودانِ اثر  ،شاهنامه. (2004 -1998) شاهنامه( 5
 داستان سیاوشافزون بر که پیشتر آمد، چنانوی . پنجه در پنجۀ آن افكندکه دیویس است 

و ام وفا کرد، . خوشبختانه ایّبودنوشته در باب فردوسی و شعرش کتاب و مقاالتِ چندی 
 -1998) این ترجمه شش سال. دست یازید شاهنامهمغتنم به ترجمۀ  دیویس در مجالی

(، 1998)2شیر و سریرعناوین ها کتاب را زیر فاصلۀ این سالدرازا انجامید. وی در ( به 2004
انتشارات سپس  .روانۀ بازار کرد (2004) 1غروب امپراتوری(، و 2000) 3پدران و پسران

                                                           
1
 Borrowed Ware: Medieval Persian Epigrams 

2
 The Lion and the Throne 

3
 Fathers and Sons 



 یکم و شصت ه/ شمارمشش و ///فصلنامه مترجم/ سال بیست///96

مجموعه آن را در یک جلد و در  (2007)سال  پنگوئنانتشارات و  (2006)سال  وایكینگ
 .ندمنتشر کرد شاهنامۀ فردوسی عنوانزیر  مۀ آذر نفیسی،، با مقدهای کالسیک کتاب

 2006سال « ده کتاب برتر»ترجمۀ شاهنامۀ او را به عنوان یكی از  واشنگتن پستروزنامۀ 
 .(136)فرهادی،  معرفی کرد

، امّا بود به نظم و نثر انگلیسی ترجمه شده ، کالً و جزئاً، بارهاشاهنامهاز دیویس پیش 
ای از نظم و نثر است. با یزهترجمۀ دیویس آم .دارد یدیگر بوی و ترجمۀ دیویس رنگ

برای انتقال ظرائف  به گمان او ،خواهان ترجمۀ شعر به نظم بوده همارهکه طبعِ وی  این
کاری سترگ و شاهنامه امّا ترجمۀ منظوم تمام صوری متن اصلی باید قالب نظم را برگزید، 

 شاهنامه هایگرایانه است. از این رو، وی شیوۀ نقّالی، شیوۀ رواج عامیانۀ داستان بس آرمان
در متن فرهنگ  شاهنامهکه  . به دو دلیل: نخست ایندانست ترین شیوهدر فارسی، را مناسب

ها دائماً توسط نقّاالن به صورت شفاهی روایت و اجرا ایرانی همیشه به منزلۀ جُنگی از داستان
ها بیشتر الی روایتای از نظم و نثر است، در نقّالی آمیزهنقّ ،کهدیگر این شده است.می
، و شاهنامهنقّالی متضمّن اشاعۀ روایات  ثورند، امّا نقاطِ اوج داستان منظوم است. به عالوهمن

، 1395)دیویس،  آشكارترین جلوۀ حیاتِ عام این روایات در متن فرهنگ ایرانی بوده است
 .(34ص. 

 عرضۀ آن به طیف ، بلكهاهل فنارائۀ متنی برای نه  شاهنامه از ترجمۀ دیویسقصدِ 
من شاهنامه را نه برای ادبا و اهلِ فن که به متن اصلی، که : »است امع مخاطبان وسیعی از

های نسبتاً خوب موجود است، دسترسی دارند، بلكه برای نسلی در آستانۀ اکنون در چاپ
به گفتۀ دیویس  (.34، ص. 1395)دیویس، « امــ یعنی خوانندۀ عام ــ ترجمه کرده انقراض
: یكی حجم و دیگری موضوع. ترجمۀ روست در رو با دو مشكل عمده شاهنامهمترجم 
طول به  سال دیویس بیستبرآورد  ، و بهبر استبسیار دشوار و زمانکاری به نظم  شاهنامه

ی در حت: »تابدرا برنمی بلندو روائی منظوم  خواندن متونعالوه خوانندۀ انگلیسی  به. انجامد می
، هیچ دیوان شعری چه 17و  16ات انگلیسی، یعنی در قرن ادبیسرائی در اوجِ رونق منظومه

، 1395)دیویس،  «است در قالب مثنوی، و چه شعر سپید متجاوز از دو هزار صفحه نبوده
 ای نخواهد داشت.خواننده هامروز از این دست، که شعریاست بدیهی  رو ینا زا(. 32ص. 

 واژگانی الزم برای توصیفذخیرۀ و  بالغی اتتمهیدبه دلیلِ نبودِ  انگلیسی در زبانِوانگهی 
ات انگلیسی ادبیحماسه در معنی واقعی کلمه در : »خالی است مترجم ، دستِو آوردگاهنبرد 
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است، که آن هم به زبان  بیوولفترین نمونۀ انگلیسی به ژانر حماسه وجود ندارد؛ نزدیک
عیار از ای تمامانگلوساکسن است، نه انگلیسی، و تنها بخشی از آن حماسی است، نه نمونه

ای جان میلتن است، که حماسه بهشت گمشدۀاین نوع ادبی. در زبان انگلیسی حماسۀ واقعی 
حماسی هومر های نبرد فرشتگان در آن به تقلید از آثار است مذهبی، نه عرفی، اگرچه صحنه

 (.37، ص. 1395)دیویس،  «و ویرژیل سروده شده است
ویس و که دیویس به ترجمۀ آن همّت گماشت  دیگری اثر (.2008) ویس و رامین( 6

 طولبه  (2008 -2004) چهار سالاین کتاب  ترجمۀفخرالدّین اسعد گرگانی بود.  رامینِ
ترین ترین و جذّابمهّم ایرانی، و یكی از درخشان 1خستین هوسنامۀنآن را دیویس . انجامید
از اسالمی و مسیحی،  قرون وسطا، اعمدر سرتاسر جهانِ که  داندمیای های عاشقانهداستان

 (1959/ 1337محجوب )دکتر  از روی چاپ  2جرج موریسن ،او پیش ازنوشته شده است. 
حاصل »: (1972 )نیویورک، بودای منثور و نه چندان وزین از کتاب عرضه کرده ترجمه

ی، با صنایع و بدایع ادبی غنائی فخرالدّین گرگان ، ودلنشین ،آور است. زبان شیرینلکار مال
 نژاد،)پارسی «اثر استف موسیقائی آن، در زبان نثر امروز انگلیسی رنگ باخته و بیو ظرائ

رست است که در د: »را چنین ارزیابی کردهریسن ودیویس ترجمۀ منثور جُرج م .(25
 ]رفع[ در بابرا ا برخی پیشنهادات او امنظر دارم،  تفسیر بعضی ابیات با مریسن اختالف

عالقۀ وافر سرّ (. 41، ص. 2008 )دیویس،« دانمبسیار مفید می ویس و رامینابهامات 
شاعر یا نویسندۀ این پرسش که به  او در پاسخ به این منظومۀ عاشقانۀ فارسیدیویس را 

توان به نیكی می تان کدام است؟اثر محبوبو عالقۀ شما کیست و چرا؟  کالسیک مورد
 :دریافت

شناسم طبعاً آثاری پاسخ این سؤال بسیار دشوار، و احتماالً ناممكن است. آثاری که بهتر می
ته البکند، چیز مانندِ ترجمه به شناختِ یک اثر کمک نمیام )هیچهستند که ترجمه کرده

ها درست مثل این است که از درستی انجام دهد( و انتخاب بین آن فرد کارش را بهاگر 
پدری یا مادری بخواهی تا از بین فرزندانش یكی را برگزیند. کار بس دشواری است زیرا 

ها ها هستم )ترجمۀ آثاری که اندکی به آنکنم که عاشق آنمن فقط آثاری را ترجمه می
که پای آثار محبوبِ من در میان است(. اما اگر ویژه وقتی به فایده است،مندم بی عالقه

گزینم که عالقۀ فخرالدّین اسعد گرگانی را برمی ویس و رامینِمجبور به انتخابِ یكی باشم، 
خاصّی بدان دارم. این اثر متأسفانه در خودِ ایران هم چندان محبوب نیست، امّا برای من شعر 
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ترین  نظرم یكی از بزرگ جذابیّت یگانه است، و به شگرفی است، به لحاظ زیبائی و
کردم به که اثر گرگانی را ترجمه میوقت مانندِ زمانی های عاشقانۀ جهان است. هیچ داستان

ام؛ گوئی که او هراسناک گهگاه در اتاق کنار من بود، ای احساسِ نزدیكی نكردهنویسنده
آورِ  . پس از او حافظِ شگفتکه در سكوت شب سرگرمِ ترجمه بودممخصوصاً وقتی

اگر «. نایافتنی استهمیشه دست»ــ شاعری، که به تعبیر دوستی،  ناشدنی است درک
کنم گرگانی با بخواهم رابطۀ متفاوتِ خود با شعر گرگانی و حافظ را بازگویم، فكر می

بخشی از  واقع، آزارد؛ درآید، امّا حافظ مدام مرا مسحورانه میآغوشی گرم به استقبالم می
شود سر از جذّابیّت شعر حافظ در این است که به میزانِ صراحت، مبهم نیز هست. اصالً نمی

 (.76 کارش درآورد )اپلتن،
اش را گرگانی ی نام رایانامهش به این اثر حتا جدا از این، دیویس به خاطر دلبستگی

یكی چاپ  این شعر صورت گرفته: از بر اساس سه چاپ ۀ دیویسترجمگذاشته است. 
 (، دیگر چاپ ژاپنی به اهتمام امیكو اُکادا و1959/ 1337محمّدجعفر محجوب )تهران 

عالوه، وی  به(. 1381/2003 ،تهران)( و چاپ محمّد روشن 1991 ،کوزهیكو ماچیدا )توکیو
مراجعه  ،شودبه بهترین نسخۀ خطی بازماندۀ شعر، که در کتابخانۀ ملّی پاریس نگهداری می

آغاز »های خطی عنوان آن که در نسخه شودمیی شروع ئجااز  ترجمۀ دیویسکرده است. 
که عمدتاً به تعریف و  ،ماتی پیش از آن رامقد است، و مطالب« داستان ویس و رامین

مطالب است. وی  حذف کرده ،پردازدتمجید از ممدوح گرگانی و خدم و حشم او می
ها با هم فرق . در مواردی که چاپاست دهتمجیدآمیز بعد از پایان داستان را نیز حذف کر

 . است موارد ــ مبنا قرار داده ۀته نه در همالبدارند عموماً چاپ محمّد روشن را ــ 
تقریباً آن است، ابیات  مثنویهای فارسی در قالب منظومههمچون دیگر  ویس و رامین

شود. از آنجا که در نامیده می «بیت حماسی»انگلیسی است که  1شبیه بیت پنج ضربی
به بعد بیت پنج ضربی ابزاری برای سرایش شعر روائی بوده،  قرون وسطاات انگلیسی از ادبی

از  برای این ترجمه دیویسترین قالب انگلیسی به شعر گرگانی است، و این قالب نزدیک
ترجمه یک بیت فارسی را به یک بیت انگلیسی دیویس کوشیده است . است آن بهره برده

یک بیت فارسی را ناچار  بهانتقال معنی  دلیلِته نه در تمامی موارد، بعضی اوقات به الب، کند
به دو بیت انگلیسی ترجمه، و در مواردی اندک دو بیت فارسی را در یک بیت انگلیسی 

را آن ام لحن برای انتقال روند معنی داستان کوشیده» ،هاتلخیص کرده است. افزون بر این
ها گفتگوهای طوالنی در جریان است؛ از آنجا تکه بین شخصیّنم، خاصّه وقتینیز عرضه ک
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ترجمۀ در  ،داستان گرگانی داردفضای سزائی در انتقال بنقش ها استعارهکه تشبیهات و 
عناوین موجود با ، به استثنای یک مورد، ام. عناوین انگلیسیها به زحمت افتادهبرخی از آن

 .(40، ص. 2008 )دیویس،« داردمطابقت در متن فارسی 
منسوب به مایۀ سیاسی طنزآمیز با رنگاثری است  موش و گربه (.2008) موش و گربه (7

عباس چاپ  های مختلف متفاوت است مثالً درپابیات آن در چاشمار عبید زاکانی، که 
موش و بیت(.  170محجوب ) (، و چاپ محمّدجعفربیت 99پرویز اتابكی )چاپ  اقبال و

تربیت  به انگلیسی ترجمه شده است. که به ربا شش، ی از آنهائتمام و یا بخش، کنونتا گربه
عباس آریانپور ( 3(، 1945( مسعود فرزاد )2(، 1928ادوارد براون )( 1زمانی عبارتند از: 

( دیک دیویس 6و  (،2000نتینگ )ابزل ب( 5(، 1972شكسپیر پاوند )ـ عمر( 4(، 1971)
 . مستقل استنوشتاری و نیازمند  خارج ها از حوصلۀ این جستاربررسی این ترجمه (.2008)

 در کتاب سپس توسط انتشارات لوگان الم، ،2008سال  بار درلاودیویس ۀ ترجم
در سرانجام اثر حسن جوادی و  (2008) 1االشراف و سایر آثار طنزآمیز عبید زاکانی اخالق
زیر ن اثر را منتشر شد. دیویس ای 2حافظ، و شاعران شیرازصور عشق: در کتاب  2013سال 
کرده است. ترجمۀ وی به نظمی تندرست و استوار و  ، ترجمه«گربه و موش» مأنوسِ عنوانِ

مناسب این شعر قالب  ایبرتصحیح پرویز اتابكی است. او  کلیّات عبید زاکانیبر اساس 
خوانندۀ ی آشنا و مقبولِ طبعِ که الگوئ ؛را برگزید 3بدلی/ آمیزحماسۀ هزل مثنوی، و زیرژانرِ

 -1660نوکالسیک )موسوم به دورۀ  ،. اوج طنزسرائی در ادبیات انگلستاناست انگلیسی
غالب بود و بزرگانی مانند جان ژانری ( است. در این دوره طنز، منظوم و منثور، 1798

 .سرآمدانِ آن بودند از جمله 7، و سموئل جانسن6، جاناتان سویفت5، الكساندر پوپ4درایدن
است و اثر معروف او  پوپالكساندر  ،آمیز/ بدلی در شعر انگلیسیحماسۀ هزلاستاد مسلّم 

نظم نیز قالب و سبک مناسب و  دلیلِزبانزد خاص و عام. ترجمۀ دیویس به  8،«زلف تطاولِ»

                                                           
1
 The Ethics of the Aristocrats and. Other Satirical Works 

2
 Faces of Love: Hafez and the Poets of Shiraz 

3
 mock-epic 

4
 John Dryden 

5
 Alexander Pope 

6
 Jonathan Swift 

7
 Samuel Johnson 

8
 The Rape of the Lock 
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 [ها دیگر ترجمه در سنجه با]»: استتر پیشین قویهای ترجمهاز و  آمیزموفقیت هشاعران
سخنی از  دانم. شاید این پاسختر میتر و هم به شعری انگلیسی نزدیکام را هم دقیقترجمه

ت کنید دقّ لطفاً) دانستمها نمیام را بهتر از سایر ترجمهنظر برسد اما اگر ترجمهه سر غرور ب
 .(140)فرهادی،  «کردمهرگز آن را چاپ نمی( ام خوب استکنم ترجمهعا نمیکه ادّ

آل اینجو یعنی  دربارسه تن از شاعران (. 2012) صور عشق: حافظ، و شاعران شیراز( 8
از آن میان است. های دیویس بخشِ ترجمهپایانملک خاتون، و عبید زاکانی حافظ، جهان

تر است. ملک و عبید زاکانی نسبت به غزلیّات حافظ به مراتب آسانترجمۀ شعر جهان
که گوهری کرده است؛ به امید آن موّاج شعر حافظ خطر به غوّاصی در بحرِ دیویسبار  این

 ترجمۀ غزلیّات حافظ به زبان انگلیسی، و توسعاً به هر زبانناگفته پیداست که  .فراچنگ آرد
تان های میان ترجمهاز »وی در پاسخ به این پرسش که:  .غایت دشوار هب است ، کاریدیگری

 گوید:چنین می« و چرا؟ترین بوده کدام سخت
ناپذیری در باب ترجمه»شعر حافظ دشوارترینِ شعرها برای ترجمه است، و من در مقالۀ 

ناپذیری شعر ها موضوع بحث بود، چرائی ترجمهتمد، که پس از انتشار تا «شعر حافظ
ای از غزلیّات او را حافظ را توضیح دادم. با وجود این، چند سال بعد بر آن شدم تا  گزیده

، بازی با معنوی، پاشانی مضمونترجمه کنم، غنایِ زبان، تلمیحات مكرّر، ابهام لفظی و 
های مختلف زبانی، همه در خدمتِ تبدیل فضای شعر به آوردگاهی برای مترجم است. گونه

 توان کرد این است که به تعبیر سموئلتنها کاری که می و حاصل چیزی جز ناکامی نیست؛
 (.31 بكت  شكست را پیروزمندانه پذیرا شوی )اپلتن،

ها  و سال شتهناپذیری شعر حافظ وقوف دادیویس خود به دشواری و ترجمه ،كه آمدچنان
 : بوده نوشت چنین، «ناپذیری شعر حافظترجمهباب در » ،رهگشا و روشنگرمقالۀ  پیش در

ای از غزلیّات حافظ را به نظم ها پیش ناشری از من خواست که در صورت تمایل گزیدهسال
ترجمه کنم. من از این پیشنهاد خیلی خوشحال شدم، زیرا از نگاهِ عموم، حافظ )شاعر قرن 

ای از غزلیّات او برای هر سرایِ ایران است، و ترجمۀ گزیدهترین غزلهشتم ق.( بزرگ
دم، پس از ارزد. دست به کار ترجمۀ چند غزل شمترجم امر خطیری است و به زحمتش می
های حافظ از آنچه کننده بود. ترجمۀ منظوم غزلحکّ و اصالح مكرّر، نتیجه کامالً نومید

کردم دشوارتر بود، همۀ مشكالتی که هنگام ترجمۀ دیگر شاعران کالسیک ر میتصو
ها مواجه شده بودم دوچندان شد، ناکامی و شكست در ترجمۀ غزلیّاتِ ناب فارسی با آن

به مشكالتی که در این زمینه وجود دارد بیندیشم. جستارِ حاضر ماحصلِ  حافظ سبب شد که
 .(63، 1391)دیویس،  آن تأمالت است
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 ، در سایۀ نبوغ و ذوق شاعرانگی خود،ها پیش از دیویس ادوارد فیتزجرالدکه سال شگفتا
و معنائی  آوائیف دقائق و ظرائ برده بود، چرا که به باور او حافظ پیی شعر ناپذیرترجمهبه 

کاول در این باب چنین ادوارد ای به رود. وی در نامهشعر حافظ در ترجمه از دست می
زنم، زیرا او خداوندگار ناپذیرند حرف نمینابش ترجمه .. حافظ، که غزلیّاتِ. از»نوشت: 

ترین است، موسیقی کلمات است . . . مطمئنم آنچه تنیسن به شما گفته ــ که حافظ شرقی
 .(1394)حسینی،  «ترینِ پارسیان است ــ کامالً درست استگفت که پارسیر بود مییا بهت

اشارتی ژرف بدین نكته است که  ،پنداشتن ترین پارسیانیا پارسیو ترین یشرقحافظ را 
که  رأی صوابی. اوست تا روزگار فارسی زبانِ و ایرانی فرهنگِ عصارۀخواجه رندانۀ شعر 

 است:با آن همدل دیویس نیز 
دانند، شاعرانی که روح شاعرانۀ ملّت خویش را ناپذیر میشعر برخی از شاعران را ترجمه

( در روسیه، گوته در 1837 -1799کنند: مانند پوشكین )ترین وجه ممكن بیان میبه ظریف
( در ایران. شاعرانی که آثارشان هویت یک 792 - 722(، و حافظ )1832 -1749آلمان )

بسا این دهد و چه هائی هستند که شعرشان به ترجمه تن نمیکند همانمیملّت را آینگی 
ترین بخشد. شعر آنان از آنجا که از عمیقای از تخیّل و تفاخر میخصیصه به آثار آنان هاله

ترجمه آورد؛ به هیچ زبان دیگری قابلمی های روح فرهنگ و نژاد یک ملّت سر برالیه
 (.74، 1391)دیویس، نیست 
ای مبسوط در باب این سه شاعر و مهدارای مقد ور عشق: حافظ، و شاعران شیرازص
بار است که  نخستینبه یاد دارم این  است. تا آنجا که بخشای مفید و آگاهیمؤخره
ران و دوستداای از اشعار جهان ملک خاتون به انگلیسی ترجمه شده و در اختیار  گزیده
 که به نظمی صور عشق: حافظ، و شاعران شیراز در مجموع، مندان قرار گرفته است.عالقه
های دیویس، در عین وفاداری و و پخته به انگلیسی درآمده مانند سایر ترجمه سخته

 خوان است. امانتداری، سلیس، روان و خوش
 

  فرجام سخن
ر سر تحصیل، تدریس، و را بخود  بدلِعزیز بیاز عمر  هدیک دیویس نزدیک به چهار ده

او سر که برفِ پیری بر . با آناست گذاشتهات کالسیک، ویژه ادبی ات فارسی، بهترجمۀ ادبی
ات یناپذیر ادبباید او را مترجم خستگی . به حقبالنده استنشسته، طبعش همچنان جوان و 

. یافته استنیز قبول  هایش حسنِکه ترجمهویژه آن ؛ بهدانست در روزگار ما کالسیک فارسی
خوش ، و اکنون، به تعبیری که به واقعیت پیوستهبه گمانم آرزوی دیرینش رو  ینا زا
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یكی از خیل شیفتگانِ ادبِ عنوان  بهنگارنده . ات فارسی استادبی 1دارد، آرتور ویلی می
معرفی در  ۀ اووقفبی تالشِنهم و به پاس می دیویس را ارجدریغِ پارسی جهد بی کالسیکِ

 در ادامۀ راه پرتنگنای ترجمهایشان برای و  ،دارمزبان کاله از سر برمینگلیسیبه دنیای اآن 
 .آرزومندمرا ها و غنای کارنامۀ درخشانش بهترین
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 کالسیک ادبیّات خواهممی چرا پرسید من از میراهنما استاد کردم آغاز را دکتری ۀدور در تحصیل کهوقتی 1

 . . . «باشم فارسی زبان( 1966 –1889) ویلی آرتور که است این آرزویم» گفتم جواب در. بخوانم فارسی
 از او ۀترجم. بود بیستم قرن لاو ۀنیم در ژاپنی و چینی کالسیک ادبیّات انگلیسی مترجم بهترین لییو آرتور

 دیگر از زیادی تعداد و چینی، کالسیک غنائی آثار از ،نجیگِ ۀقص ژاپنی، کالسیک نویسیداستان شاهكار
 برای را راه فوراً و داد، قرار انگلیسی مندعالقه مخاطبان دسترس در را آثار این زبان، دو این ادبی شاهكارهای

 به زیرا گرفتند، ایراد او بر محقّقان از بعضی بعدها همه، این با. کرد هموار زمینمغرب در آنان ادبی حضورِ
 و مشتاقان او آثار امّا. است بوده غربیان پسند و ذوق مطابق اندازه از بیش لییو هایترجمه آنان گمان

 در یریچشمگ نقشِ انگلیسی زبان قئدقا بر او تسلّط و تبحّر گمانبی و یافت، زیادی بسیار خوانندگان
 و خوانندگان از عظیمی خیلِ چنین به فارسی کالسیک آثار از من هایترجمه که امیدوارم. داشت او تیّموفق

 . (1395)دیویس،  یابد دست مندانعالقه
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