
 
 
 

  بورخسهای فارسی ترجمه گذشته و آیندۀ در باب
 کورش عموئی

 
 من خاطرات عالم و آدم را»

 در دایره 
 «امدر باغ کاشته

 امآنچه نوشتهرضا براهنی: 
 

مردی ]»از بورخس آمده است:  «دیدهداستان دو خواب»ای با عنوان قطعه ۀدر میان
 ۀخاطر، زیر درخت انجیری در باغچافسردهاز اهالی قاهره[ یک شب، خسته و کوفته و 

چکید، از از او میاش خوابیده بود. در خواب دید یک نفر که خیس بود و آب خانه
طال درآورد و به او گفت: به درستی که بخت تو در ایران و در اصفهان  ۀدهانش یک سک

 i«وجویش برخیز و به دستش آور.است، پس به جست
نویسد: میکتاب موجودات خیالی اش از ه بر ترجمهو بعد احمد اخوت در مقدم

اکنون چند سالی است که بورخس روی در نقاب خاک کشیده و دیگر در میان ما »
بود  1975افتم که از اولین و آخرین دیدار او دارم: سال ای مینیست، و من به یاد خاطره

شهر نورمن، آمده بود ]...[. و بورخس برای ایراد چند سخنرانی به دانشگاه اکالهما، در 
[ خیالی موجودات کتابای هم به کتاب حاضر ]او در سخنان خود، به مناسبتی، اشاره

دانشگاه  ۀهای کتابخانباین کتاب شده بودم در فهرست کتا ۀکرد و من که سخت شیفت
افتم. یتصادف نزد دوستی ها بعد در زادگاهم اصفهان آن را بهاکالهما آن را نیافتم. سال
میل دعوت او را این کتاب به من اشاره کرده بود. من باکمال ۀبورخس ظاهرًا برای ترجم

 «را روی این اثر کار کردم. 1372پذیرفتم و تمام تابستان 
 ست در میان آثار بورخستنها موردی «دیدهداستان دو خواب»که اطالع دارم، تاجایی

کوتاه  ۀجالبی دارد. این قطع ۀهمین یک مورد نکتام برده. اما از اصفهان ندر آن که 
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 ۀ. این داستان ازجمله در نسخهزار و یک شباز  351بازنویسِی بورخس است از شب 
انگلیسی ریچارد برتون، با عنوان  ۀ، یعنی ترجمهزار و یک شببورخس از  ۀعالقمورد

ترین تغییری آمده است. مهم «دز طریق یک رویا دوباره ثروتمند شای که امرد بیچاره»
جایی مکان آن از بغداد به اصفهان که بورخس در بازنویسی این قطعه انجام داده، جابه

دانیم، ولی ؟ پاسخ را نمیجایی تصادفی استاست. اما چرا اصفهان؟ و چقدر این جابه
دانسته که ای میگونهدهد که خیال کنیم بورخس بهاحمد اخوت سرنخی می ۀخاطر 

 رنوشتش در زبان فارسی در شهر اصفهان رقم خواهد خورد.س
(، کاوه 1378)انتشارات نیلوفر، چاپ اول  بابل ۀکتابخان ۀ اش بر ترجمنامچهدر تقدیم

تقدیم به روان پاک احمد »کند: سیدحسینی ذکر می
اولین « میرعالئی که ما را با آثار بورخس آشنا کرد.

های ویرانه»ترجمه از بورخس به فارسی داستان 
 ۀاحمد میرعالئی در مجل ۀاست به ترجم «مدّور

. میرعالئی )که آِه جاِن 1345به سال ُجنگ اصفهان 
قطعه از بورخس را  پنجاهمظلومش بلند باد!( قریب 

طی سالیان در مجالت و بعدتر در قالب کتاب منتشر 
انتشارات کتاب  وسطها که تکرد. اکثر این کتاب

 اند، اماحاال نایاب شدهزمان به چاپ رسیدند 
( به نظر حاوی تمام 1393)انتشارات جویا، چاپ اول  های هزارپیچباغ گذرگاه ۀمجموع
ام، من زندگی نکرده»ۀ س است. و البته این مجلد با مقالهای میرعالئی از بورخترجمه

اولین بار در  شود. این مقاله کهاز هوشنگ گلشیری بسته می «خواهم دیگری باشممی
مکتب ادبی  ۀترین چهر ادای ِدین مهم iiبه چاپ رسیده، فرهنگ و زندگی ۀدر مجل 1350

زده و مسحور سبک بورخس است که اصفهان است به بورخس. گلشیری اینجا حیرت
 ۀراستی را که سک» ازد.سستن در قالب آن را ممکن میچه طور اندیشیدن به دیگری و زی

 ۀجمل ؛«ترسمیم نکند کور شویم، یا من میترسگاه میکند که گهبورخس چنان فتنه می
( که 1374) «گنج نامه»پایانِی مقاله است. و البته گلشیری داستان کوتاهی دارد به نام 

هم مستند روزهای آخر زندگِی میرعالئی است، هم چندوچون اشتیاق این دو اصفهانی به 
کلماتی که هستند یا خواهند بود،  ۀحروف باشد و هم ۀاگر الف الفبای ما هم»بورخس. 
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کس که نوشته است یا  جاست؛ من هم تو هستم یا هرپس اینجا یا هر جا که باشم همه
را که بورخس ازجمله در  (pantheism)انگاری خدایری روِح همهگلش «خواهد نوشت.

ها بعد در سوگلِی نویسد و سالبیند و میاسپینوزا و عطار یافته بود در الِف میرعالئی می
ترین است میان این همه اشکال کامل»زند که از دایره حرف می نامهجنهایش یعنی رمان

باال و پایین هم ندارد و از ست و هر پایانش آغاز، هندسی، چرا که هر آغازش پایان هم ه
چرخد نقاطش تا آن مرکز به یک فاصله است، پس هستی هم بر همین دایره است، می ۀهم

 «. تو بنویس!»کند که ؛ و با این عبارت رمان را تمام می«به گرد ما
طویل است اقبال بوده و فهرست کامل ترجمه از آثارش بورخس در فارسی قطعًا خوش

م. طاهر نوکنده )انتشارات نیلوفر، چاپ  ۀبه ترجم الفاین متن. کتاب  ۀو خارج از حوصل
جهت ثقیل از لحاظ ساختار ای ناخواناست و بی(، با وجوداینکه به نظرم ترجمه1387اول 

شباهت به نثر سرراست و سهل و ممتنِع بورخس، در انتها جمالت و انتخاب کلمات و بی
شود. را شامل می 86ست که البته تنها تا سال شناسی بورخس در فارسیکتاب حاوی

 دانم که ذکر کنم.، دو مورد را الزم می86های بعد از برای سال
های بورخس را در هفت مجلد توسط تقریبًا کامل داستان ۀعالمه مجموعمانی صالحی

اند ها سلیساین ترجمهبه چاپ رسانده است.  91بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه در سال 
های هر مجلد )از لحاظ شمول و ترتیب( ترین نکته این است که داستانو خوانا، اما مثبت

های اند با اصل مجموعه داستانی که بورخس به اسپانیایی به چاپ رسانده. ترجمهمطابق
د. این انهای مختلفهای او از مجموعهداستان ۀهای بورخس عمدتًا گزیدداستان دیگر از

شود. بورخس نه های انگلیسی از بورخس هم دیده میمسئله البته برای مثال در ترجمه
هایش با این هایی از داستان، اما گزیدهبابل ۀکتابخانو نه  هزارتوهاای دارد به نام مجموعه

عالمه با این حساب های صالحیعناوین هم در انگلیسی و هم در فارسی موجودند. ترجمه
کار را برای مخاطبان جدی و پژوهشگران باز کرده که جهان بورخس را در توالی تاریخی 

رند. البته متعجبم که ها دنبال کنند و سیر تطّور او را در نظر بگینگارش و چاپ داستان
ذکر اند، اواًل جایی ها را رعایت کردهاین هفت مجلد بااینکه شمول و ترتیب داستان

 چندم از سری است و با رجوع به منابع دیگر باید به توالی ۀاند که هر مجلد شمار نکرده
ان عناوینی دارند که مطابق با اصل مجموعه داستاز آنها  یدومًا که بعض ؛آنها پی برد

سه است؛  های چندشاخهباغ جاده ۀدر واقع مجموع بابل ۀکتابخاننیست. در این سری، 
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در  اسیر ۀداستان جنگجو و دوشیز است؛ و  هانیرنگ ۀدر واقع مجموع روایت از یهودا
اضافه کنم که گرچه این هفت مجلد طرح جلد شکیلی دارند  .است الف ۀواقع مجموع

سفانه از لحاظ ویرایش و أمت، ولی استاین مزیتی اند که و با کاغذ سبک به چاپ رسیده
می حیف هایی دارند که کار را کدقتیرعایت عالئم سجاوندی بیمخصوصًا از لحاظ 
س بورخس آمده و زیرش قید ، عکاسیر ۀداستان جنگجو و دوشیز  ۀکرده. مثاًل در دیباچ

ناشران روزی واقف  ۀامیدوارم هم! «در کلمبیا( 1937گابریل گارسیا مارکز )متولد »شده 
 شود.ظاهر کوچک ماندگار نمیشوند که کتاب بدون رعایت دقت در این جزئیاِت به

توسط نشر بیدگل است.  90 ۀپ آثار بیژن الهی در اواسط دهمورد بعدی، تجدید چا
 ی شاعر است«هاگردانده»ها یا به تعبیر الهی ای از ترجمهمجموعهعلِف هزار رنگ  ۀدرّ 

ولین بار سال شود که اقطعه از بورخس هم می دهکه شامل  )با همکاری عزیزه عضدی(
ترجمه به چاپ رسیده بودند. کاری که الهی کرده نه بهرستاخیز جوان  ۀنامدر هفته 6135

کردن جهان و لغات بورخس در ظرف نثر کهن است شکل معمول، که ریختن و ذوب
در تواریِخ معتبر مضبوط است )والله اعلم( که در ایام گذشته »که عجیب خوش نشسته. 

که معماران و ساحران خویش را فراهم خواند و برگماشت تا او  بابلسلطانی بود از جزائر 
چنان تودرتو که هیچ عاقل بدان درنیارستی آمد، و چنان زیرکانه که  را هزارتویی بنا کردند

یب تنها هر که بدان درآمدی راِه خود غلط کردی. این عمل کفر بود، زیرا تحّیر و عجا
به  «هزارتودو سلطان و دو »خواند خطوط ابتدایی ؛ چنین می«خدای راست و نه انسان را

د را دارند و فقط کاش الهی چند لقمه بیشتر خاص خو لطف قطعه  دهالهی. این  ۀگرداند
و الحق که چاپ نشر بیدگل ببرد. حّظ وافر خواننده گذاشت که بورخس در طبق می

 دقیق کتاب ماندگار است. ۀنمون
کتاب سازی بود که برسم به احمد اخوت و اینها که گفتم به یک معنا زمینه

تر دو کتاب از بورخس را به فارسی که هیجانم را برانگیخت. اخوت قبلش فرشتگان
)نقش  اطلس( و 1373)آرست، چاپ اول  کتاب موجودات خیالیبرگردانده بود. 

یاب الاقل هست. ام و نایاب اگر نگویم، کمرا ندیده اطلس(. 1379خورشید، چاپ اول 
گفتارهای در یکی از پیش ست.نظیریاما به واقع کتاب بی کتاب موجودات خیالی

عنوان این کتاب مبّین درستی این نظریه است که در جهان »نویسد: کتاب، بورخس می
همه چیز با هم پیوند دارد: از شاهزاده هملت گرفته تا نقطه، خط و سطح، سطوح مستوی 



 91///// های فارسی بورخسترجمهگذشته و آیندۀ  در باب 

با  های کلی گرفته تا شاید وابستگی هر یک از ماگسترده و کثیرالوجه، از پیوند میان اسم
این همان الِف « چیزها با هم، با جهان. ۀانواع. مختصر بگوییم پیوند هم یکی از ارباب

که وجود ندارند  چیزهایی المعارِف دایره. بینی بورخسست در قلب جهانانگاریخداهمه
که وجود دارند برای بورخس جذاب است، چنانکه در چیزهایی  المعارِف دایره ۀبه انداز 

فایده و غریب لذتی های بیموضوع ۀپژوهش دربار »نویسند: گفتاری دیگر میپیش
بسیار  ۀکتاب حاضر از چنین لذتی بهر  ۀلیف و ترجمأر دارد. ما هنگام تکاهالنه در ب

و شخصًا مطمئنم  «در این لذت ما اندکی سهیم شوند. بردیم. امیدواریم خوانندگان نیز
به عنوان کتاب  انگیز و زیستگاه آنهااران شگفتجانو که جی. کی. رولینگ برای نوشتن 

خیالی جادوگری هاگوارتز، کتاب بورخس را هم در نظر داشته، هر چند  ۀدرسی مدرس
بر این دلیلی خود جایی اذعان نکرده، اما مدخِل باسیلیسک در کتاب بورخس برای مثال 

 گمان من است.
ست. دیگری المعارفدایره( که 1390)نشر افق، چاپ اول  کتاب فرشتگان  و اما

کتاب » کتاب ذکر کرده، هیچ کتابی از بورخس با عنوان ۀطور که اخوت در مقدمهمان
ای از به هیچ زبانی وجود ندارد. اخوت در این کتاب، با حوصله، هر نوشته «فرشتگان

آوری نموده و ترجمه کرده و توضیحات بورخس که در مورد فرشتگان بوده را جمع
سه صفحه حجم دارند و حتی گاهی از خود  هایی که بعضًا دومفصل داده در پانوشت

گونه که در روی جلد آمده، همان درستی،شوند. کتاب بهتر میمتن بورخس طوالنی
است،  کتاب موجودات خیالیاحمد اخوت است. کتابی که مکمل  «لیفأت»ترجمه و 

فرشتگان. و مقّدر بود  المعارفدایرههیوالهاست، این یکی  المعارفدایرهکه اگر آن یکی 
دست کسی که بورخس نبود؛ اما چنانکه خبرگزاری که این کتاب در اصفهان زاده شود به

کار  «بزرگداشت بورخس اصفهان»با تیتر  98ایمنا خبر بزرگداشت اخوت را در فروردین 
اش است. کرد، اخوت با همتی که برای این کتاب کرده، لقب بورخس اصفهان برازنده

صفحه(، فشرده است و سرشار از مطالب و  150اش )رغم کوتاهیعلی رشتگانکتاب ف
الخفایایی. شناسانه و البته علمشناسانه و ادبیاتی و زبانکلیات و جزئیات تاریخی و اسطوره

های باطنی ست از بورخس به فارسی که جنبهکه اطالع دارم، این تنها کتابیتاجایی
(esoteric) تر نموده. نسبت بورخس با در آثار و افکار بورخس را شرح داده و روشن

(، با نامش آشناست از او کانت هاینقد ۀبه واسطکه در ایران عمدتًا امانوئل سودنبرگ )
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ای مطرود از مسیحیت( و با جان دی گری )شاخهکاباال )عرفان یهودی(، با غنوصی
اند که در این کتاب به گرایانههای باطنیله جنبهاعظم دربار الیزابت اول(، ازجم )جادوگر

اجنه مطلب هست، هم  ۀهست. و البته در کتاب هم دربار آنها اشاراتی 
طور علی گریستند، و همینبنحسین هایی که بر شهادت، و هم فرشتهالمخلوقاتعجایب

 کتاب فرشتگاناش. ویرایش دقیق و طرِح جلد شکیل از شناسی اسالمیریلکه و فرشته
ست در انتها، که ایها بماند. تنها چیزی که کم دارد نمایهمجلدی ساخته که برای نسل

رسد و امیدوارم در گونه بودن کتاب، وجودش ضروری به نظر میالمعارفدایرهعطف به 
 های آینده اضافه شود.چاپ

ترین چیزی که در دارم. مهمبورخس  آثار ترجمه نشده از بارۀنکته یا پیشنهادی هم در
یا مقاالت اوست.  (essays)ای مدّون از ُجستارها فارسی از بورخس غایب است، مجموعه

اند که بورخس بیشتر از هر ژانر ادبی دیگر )اعم از داستان و شعر(، کمتر به این نکته واقف
شود. البته کاوه سیدحسینی ُجستار نوشته است که شامل صدها نقد کتاب و فیلم هم می

ه مقاله دربار و محمدرضا رادنژاد  ه فارسی ( را ب1393)انتشارات نیلوفر، چاپ اول  دانته ۀنُ
را اول خوانده  الهی کمدیآید که ست که به کار کسانی میاند، ولی این کتابیبرگردانده

مالت بورخس در أکه ازجمله ت «سیمرغ و عقاب» باشند )هرچند در این کتاب ُجستارِ 
ای از پژوهش ادبیات تطبیقی لطف خود را دارد، و سخنرانی عطار است و نمونه الطیرمنطق

ترین متن بورخس از میان هم پیوست کتاب است که به نظرم مهم «شب هزار و یک»
است، که اینجا تکلیف او با گفتارهای  هزار و یک شبباب  هایش درتمام نوشته

هایی جغرافیایی، که شود: شرق و غرب برای بورخس نه واقعیتشناسانه مشخص میشرق
خوان با نقد ادوارد سعید است و نه هماند، و این رویکرِد او هایی ادبی و فرهنگیبرساخته

 (.iiiدر تضاد با آن
سیاسی  ۀکنند. یکی جنبتر میاو را روشن مقاالت بورخس چندین جنبه از جهان

مریکای آهای ای به سوسیالیسم و انقالبروست. عالقهاست: بورخس یک لیبرال میانه
ست. انتقادت گراییدشمن سرسخِت هر شکلی از ملی ،التین ندارد، اما در مقابل

هایی هم ش هزینهها در آرژانتین برایگرای پرونتندوتیزش از حکومت فاشیستی و ملی
هایش از دوران جنگ ملی آرژانتین(. یادداشت ۀل از ریاست کتابخانت )مشخصًا عزداش

ستیزی حساس است اند، و گرچه به یهودیجهانی دوم به صراحت ضد نازیسم و فاشیسم
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تفتیش عقاید مجبور به  ۀهای اسپانیایی بودند که در دور )اجداد مادری بورخس یهودی
گرایی نوبی شدند(، اما صهیونیسم را شکلی از ملیمریکای جآمهاجرت به پرتقال و سپس 

ش به اسپینوزا فلسفی، اشتیاق ۀن را از بین خواهد برد. از جنبوطنِی یهودیاداند که جهانمی
دانان شوند، و البته فلسفهاش به نیچه در مقاالت مرتب تکرار میو شوپنهاور و عدم عالقه

سطو خواهند شکافت )درک محدود من این بهتر از من نسبت بورخس را با افالطون و ار 
 ۀیک افالطونِی ارسطویی(. و جنب ست، و نهاست که بورخس یک ارسطویِی افالطونی

هایش به سال دینی یا مذهبی هم هست. در مورد وجود خدا، بورخس در یکی از مصاحبه
 ایاگر منظورمان از خدا یک شخصیت واحد یا یک تثلیث است، گونه»گوید: می 1956

مرد ماوراِءطبیعی، یک قاضی بر اعمال و افکار ما، من به آن وجود باور ندارم. در مقابل، 
اگر منظورمان از خدا هدفی اخالقی یا ذهنی در هستی باشد، من قطعًا به او باور دارم. 

ها و یک تطّور ]...[ این که نظمی در هستی وجود دارد، یک سیستم متناوب از بازگشت
دانم وجود یک قانون کتمان میقابلست. به همین سیاق غیربدیهیعمومی، برای من 

 ۀبه عالق iv«ایم یا بد.اخالقی را، یک احساس درونی که در هر موقعیتی نیک رفتار کرده
گاه، ای کردم. البته بورخس هیچتر اشارهالخفایا قبلبورخس به َاشکالی از علم

اند، عضو هیچ فرقه یا او نقل کرده ۀنامویسندگان زندگیکه اطالع داریم و ن»تاجایی
 «طلوع طالیی» ۀام باتلر ییتس مدتی ریاست فرقتشکل مخفی نبود )چنانکه برای مثال ویلی

کنند، دگرایان با برچسب خرافات طرد میرَ بسیاری گفتارها را که ِخ  را به عهده داشت(، اما
داند برای درک هستی و جهان. مقاالت دوقلوی هایی جّدی میبورخس سیستم

( از جمله متونی هستند که در 1932) «ای بر کاباالدفاعیه»و «گرانای بر غنوصیدفاعیه»
هزار و مترجمان » ۀه قرار داده. مقالرا مورد مداقآنها بورخس َاشکالی از دانش مطرود 

های اروپایی کتاب شهرزاد ترجمه ۀ( هم هست که بررسی و مقایس1936) «یک شب
ثیر نبوده أتبیمتن پیش رو ین مقاله در نوشتن ا است )و باید اعتراف کنم که خواندن

 نویسیمقاله ۀثیر شیو أاذعان دارد که تحت ت از لحاظ سبک نگارش، بورخس خوداست(. 
دانم چرا در ، که نمیاعترافات یک تریاکی انگلیسی ۀتوماس ِد کوئینسی است )نگارند

اند به معتاد!(، که ِد کوئینسی هم خود جهانی این کتاب تریاکی را ترجمه کرده ۀترجم
های اشعارش ر کتابکه بورخس بهایی هخواندنی دارد. این را هم اضافه کنم که مقدم
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بخش آنها که دستی در شعر های نثر او هستند و الهامنوشته، از بهترین و زیباترین نمونه
  دارند.

i   .عالمه. مانی صالحی ۀ. ترجمعدالتی و شرارتای عمومی از بیتاریخچهبورخس، خورخه لوئیس
 .106-105. ص1397تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، چاپ سوم 

ii  کالسی قدیمی خانم مهدخت قربانی که مشخصات چاپ اول این مقاله تشکر از دوست عزیز و هم
 را در اختیارم گذاشت.

iii  گرایانه و امور مربوط نیش با گفتارهای باططور نسبتشناسانه، و همینی شرقنسبت بورخس با گفتارها
 الخفایا را در متن یا متون دیگری مفصل توضیح خواهم داد، اگر عمری باقی بود.به علم

iv  در کتاب: بورخس، خورخه  «آیا شما به خدا باور دارید؟ مصاحبه با بورخس»نگارنده از  ۀترجم
 .105. ص2010پنگوئن، . نیویورک: انتشارات (On Mysticismی عرفان )دربارهلوئیس. 

                                                           


