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چراغ راهنمایي ترجمۀ شعر                   
احمد پوري

رابرتفراستوقتيميگویدشعرآنچیزياستکهدرترجمهنابودميشود،حرفدل
بس��یاريرازدهاستاماش��ایدحتيخوداوقادربهحلاینتناقضنباشدکهباارائۀچنین
حکميچگونهميشودحضوراینهمهبرگردانازشعردرزبانهايگوناگونراتوجیهکرد.
آیاواقعاه�مۀاشعاربرگشتهبهزباندیگراجساديهستندکهدرعبورازتونلترجمهجاناز

دستدادهاندوماباگورستانيازاشعارجانباختهروبروهستیم؟
ظاهرادرصدورچنینحکمهایياحساس��اتوکمدقتيجايواقعیتراگرفتهاست.در
اینکههزارانبیتوقطعهشعرغیرقابلترجمهراميتواندرهرزبانينشانهکردشکينیست

اماتعمیمآنبهکلاشعارواصوالبهمقولۀشعربیشترکليگویياستتاحکميمستدل.
کارب��ردویژةواژگانوحتيساختاریکزب�اندرشعرکهب��هقولمعروفحاصلکاررا
»حادثهايدرزبان«ميکندآنرابیشترازنثربهزبانوابستهميکند.درمواجههبازباني
دیگرکندناینوابستگيوایجادوابستگيدیگردرزبانوفرهنگيدیگربسیارحساسخواهد
بود،اینجاس��تکهاگرمترجمش��عربهبایدهاونبایدهاویابهبیانيدیگرچراغراهنمایي
ترجمهتوجهکندجایيبرايمجادلهباقينخواهدماند.بهنظرمنبیشترمترجمینيکهدست
بهترجمۀشعرزدهاندبهطورطبیعيبااینعالئمراهنمایيآشناشدهاند.اینیادداشتکهمي
توانستمفصلتروغنيترباشدصرفاتالشبرايجوابيسردستيبهکسانياستکهاعتقاد

دارندترجمهشعررانابودميکند.

چراغ قرمز ترجمۀ شعر :
اش��عاريکهبهلحاظبازيهايزبانيوادبيوابس��تگيزیاديبهزبانمبدادارندتنبه

ترجمهنميدهند.اینوابستگيميتواندصورتهايگوناگونداشتهباشد.
الف�جناسوایهاموبازيبامعانيمختلفیکواژةواحد:

از ننگ چه گویي که مرا نام ز ننگ است 
وز نام چه گویي که مرا ننگ ز نام است  

 
بازيزیبايحافظدراینبیتبادوواژةناموننگکهازنظرموسیقایيهمقرابتآشکاري
دارندنميتوانددرزبانيدیگربازآفرینيش��ودمگراینکهمترجمبهترجمۀمفهوميویابه

قوليمعنایيآنبسندهکندکهدراینصورتحاصلکارچندانجذابنخواهدبود.
یادرقصیدةمعروفایوانمدائنآنجاکهخاقانيهمۀواژههايشطرنجرادریکبیت

جمعکردهوازمعنايدیگراینواژههانیزبهرهبردهاست
از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخ نه   

زیر پي پیلش بین شهمات شده نعمان  
هرکوششيبرايترجمۀآنبهزبانغیرفارسيبهایندلیلروشنکهآنزباناینواژهها

رابهمعنايجنبيکهدرفارسيهستندارد،بیهودهخواهدبود.
یامثالراجرمگافش��اعرانگلیس��يدراینشعربسیارکوتاهشبهنامشعريعلیهحکم

اعداممیگوید:
I live in the capital

This is the punishment

بازيبامعانيدیگرcapitalوpunishmentکهدرصورتبهمچس��بیدنمعنيحکم
اعدامراخواهدداش��تای���نش��عرراغیرقابلترجمهکردهاست.نمونههايزیاديازاین

دستراميتواناززبانهايدیگرارائهداد

ب�ارجاعاتفرهنگيوتاریخيکهبرايصاحبانزبانمبداآشناستونیازبهتوضیحندارد.

گر ز مسجد به خرابات شدم عیب مکن 
مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد  
ماه شعبان منه از دست قدح کین خورشید  

)حافظ(  از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد.  
ویا

آن یار کزو گشت سر دار بلند 
جرمش این بود که اسرار هویدا مي کرد  
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کهدرمورداینبیتاخیرعالوهبراشاراتتاریخي،ایهامرندانۀبلندبودنداروسربلند
بودنآنهمبهزیبایيبیتافزودهاس��ت.درچنینموارديمترجمالبتهميتواندش��عررا
ترجمهکندوبرايتوضیحبیشترپانویسيبرآناضافهنمایداماشعرمتنيتاریخيوعلمي
نیستکهخونسردانهدرحینخواندنآنراقطعکنيوبهسراغتوضیحاتبیشتردرپانویس
برويوبعددوبارهبااستداللآنپانویسسعيکنيازآنلذتببري.شعررابایدالجرعهسر
کشیدوهرچهدراینسرکشياخاللایجادکندشعررانابودکردهاست.البتهگاهدرموارد
بس��یارنادراگرنیازبهپانویسمختصريدربارةیکنامباش��دشایدلطمۀچندانزیاديبه
ترجمۀشعرنزندامااگرمراددرجمقالهايدربارةیکبیتبرايتوجیهآنباشدبهنظرمن
دنیايزیبايشعرراویرانخواهدکرد.مثاليدیگرميتواندراینبارهبازاز»راجرمگاف«زد.
POSH

Where I live is posh

Sundays the lawns are mown

My neighbours drink papaya squash

Sushi is a favourite nosh

Each six-year-old has a mobile

Where I live is posh

………………………

Appliences by Miele and Bosch

Sugar free on whole meal scone

My neighbours drink papaya squash

Were I live is posh

اینشعرارجاعاتفرهنگيبسیارآشنابرايیکانگلیسيدارد»چمنزدنیکشنبههاو
خوردنسوشي)یکغذايژاپنياشرافيوگرانقیمت(،داشتنموبایلبرايبچهها...«.این
استکهاودرسرتاسرشعرازطنزگزندهوزیبايمگافلبخنديبرلبشمينشیندوبدون
نیازبههیچتوضیحيازآنلذتميبردوچهبس��اآنرابهس��ادگيبهخاطرميسپارد.اما

برايخوانندةمثالایرانيبرايهربندآنبایدتوضیحوپانویسارائهکرد.
پ�وابستگيموسیقایيشعر

گاهشاعردرپيآفریدننوعيموسیقيبهواسطۀواژههاستکهدرآنموسیقيدستباال
راداردوواژههاهمهکمربهایجادآنبستهاندوخودازاهمیتمعنایيکمتريبرخوردارند.

)حتيگاهبرهنهازمعنيميشوند.(
خواجه بیا ، خواجه بیا ، خواجه نگه دار بیا

دفع مده ، دفع مده ، اي شه عیار بیا
روز تویي ، روزه تویي ، حاصل دریوزه تویي

آب تویي ، کوزه تویي ، آب ده این بار مرا

دراینبیتهاوغزلیاتبس��یاريازایندس��تدرکارهايمولويچگونهميش��وداین
حالوتراکهصرفاازموسیقيبرميخیزددرقالبزباندیگرآفرید.درای��ناشعار،واژگان
مانندنُتهایيهس��تندکهب���رايقطعاتموسیقيسماعب���هکارميروند.باخواندناین
اشعارميتوانرقصیدوسماعکرد.حالمترجماگرقصدبرگرداندنایناشعارراداشتهباشد
اوالبایدس��راغفرهنگهایيبرودکهدرآنهاس��ماعوجودداردودرثانيبایددرمحدودة
واژگانآنزبانسراغآنواژههابرودکهباکنارهمنشستن،اینموسیقيراایجادميکنند

کهاینکارتقریباغیرممکناست.

چراغ زرد ترجمۀ شعر
گاهاش��عاريهستندکهباکوششبیشتروابتکاروذوقميتوانبااندكفاصلهگرفتن
اززبانمبداآنرابهزبانمقصدبرگرداند.اینبیشتردرموردشعرهایيصادقاستکهتکیه
بهنظاماوزانيجاافتادهدرزبانمبداکردهاندومترجمبادرنظرگرفتنشباهتهادرزبان
مقصد،آنرادرقالبنظاموزنيدیگريميریزد.دراینمواردباتوجهبهآشنایيپیشینو
جاافتادهایناوزاندرذهنمخاطبخطربوميشدنورنگوبويشدیدزبانمقصدگرفتن
برايش��عروجوددارد.برايمثالاگرشعريراازلردبایرونویاشليوشکسپیرکهبهطور
کاملدرقالبهايوزنيوس��نتيشعرانگلیسيریختهشدهاندبخواهیمدرقالبهايوزني
شعرکالس��یکخودمانیعنينظامعروضيبریزیمنخستینخطر،رنگوبويایرانيدادن
بهاینشعرهاستچراکهنظامعروضيباسابقۀنزدیکبههزارسالدرشعرفارسيچنانبا
اش��عاردرقالبهایشیکيشدهکههرکالميدرقالبآنهابالفاصلهارجاعبهحالوهواو
رنگوبويشعرایرانيخواهدداشت.سابقبراینبزرگانيچونملکالشعرابهاروتقيزادهو
دیگراناشعاريرااززبانهايفرانسهوروسيبهفارسيبرگرداندندکهاگرنامشاعربرباالي

ایناشعارنبودميشدآنهاراباشعرفرخيویادقیقيوعنصرياشتباهگرفت.
برگرداندنایننوعاشعاربایدباوسواسبیشتريانجامشود)البتهاگرمترجمقصدداشته



59 فصلنامه مترجم/سال بیستم/شماره پنجاه و پنجاه و یک////////////58

باشددرزبانمقصدنیزازوزنيآهنگینوکالسیکپیرويکند(.دراینزمینهگاهنمونههاي
موفقيداشتهایمکهميتوانبهترجمۀ»حکایتهايکنتربري«اثرجفريچاسربهقلم
آقايعلیرضامهديپوراشارهکرد.حالوهوايشعرچاسروداستانگویياوهمخوانيقابل
قبوليباشکلروایيمثنويدرشعرفارسيدارد.ایناستکهمهديپورباتالشيقابلستایش
تاحدزیاديدربرگردانآنکهاززبانچاسريوانگلیسيامروزياست،موفقبودهاست.

نمونه:

When that Aprill with his shoures soote 

the droghte of March hath perced to the roote 

And bathed every veyne in swich licour 

of which vertu engendered is the flour

whan Zephiru eek with his sweete breeth 

Inspired hath in every holt and heath.

بابهارانبازفروردینوبارانچونرسید
خشکياسفندرفتوسبزهازبنبردمید
آببارانچونکهنازلشدبرآوندنبات
کردآنراباردارازفیضونیرويحیات
ازمسیحایيدمشبادصبادربیشهها

زندهگردانیدبرگوبنبهشاخوریشهها

یامثالدرشعرعامیانۀSolomon Grundyکهدرذهنبسیاريازانگلیسيزبانهاستو
آنرابرايبچههاميخوانند،ميتوانباجایگزینکردننامGrundy کههمقافیهاستبا
روزهايهفتۀانگلیسيباناميفارسيکهآنهمچنینویژگيدارد،شعررابهنحويترجمه
کردکهباآسیبمختصريبازسازيشودوهمانوظیفهراکهسرگرمکردنکودکانوایجاد

طنزآشنايآنهاستبهدوشکشد.
Solomon Grundy

Born on Monday 

Christened on Tuesday

Married on Wednesday

Took ill on Thursday

Worse on Friday

Died on Saturday

Buried on Sunday

This was the end of Solomon Grundy

ترجمه:
نادر بي جنبه

دنیا اومد شنبه
ختنه شد یکشنبه
داماد شد دوشنبه

مریض شد سه شنبه
بدتر شد چهارشنبه

مرحوم شد پنجشنبه
دفن شد جمعه

این بود پایان کار نادر بي جنبه

البتهدرچراغزردترجمۀشعرحرفوحدیثبسیارمفصلترياستکهمثالچهاصراري
هستکهحتياینخطرکوچکراهمکردودستبهتعبیراتغیرمجازدرشعرزد.چون
درواقعهرگونهمحدودش��دنبهوزنيکهتمهیداتویژةخودرادارددس��تمترجمرابراي
برگرداندنوفادارانهخواهدبست.امابهنظرمناگرشعرآسیبکمتريببیندميشودخطر

کردوآنرابرگرداند.
پیشازپرداختنبهچراغسبزبایدبگویمکهموانعقرمزوزردشعربهموارديکهاشاره
کردممحدودنميش��ود.موانعریزترومتنوعيهموجودداردکهپرداختنبههمۀآنهادر

حوصلۀاینیادداشتنیست.سرتیترهايباالعامهترینوکليترینبودند.

چراغ سبز
هرش��عريکهعاريازقیودیادش��دهدرزبانمبداباش��دتنبهترجم��هخواهددادو
اینجاس��تکهمترجمپسازاینکهمهرقابلترجمهش��دنرابرآنزد،کاردش��واراوآغاز
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خواهدش��د.ناقدانومتخصصینادبیاتدراینزمینهبسیارگفتهاند.یکمراجعهسریعاز
طریقموتورجس��تجويگوگلدراینترنتوتای��پ Translatability  of poetryکوهياز
مقاالت،نظرهاوکتابه����ارادرمقابلماقرارخواهددادکهاغلببهظرائفودشواريهاي
اینکارپرداخت���هاند.امایکنکتۀرانبایدازنظردورکردک�هترجمۀشعرباتماميخصلت
فنبودناشنیازبهذوقداردکهمترجمبایدبدوناینکهتنهابهتوصیههايناقدانبپردازد،
خودبهطورغریزيوطبیعيروحشعررابیابدوباوسواسوامانتداريکاملآنرادرقالب
زبانيدیگربریزدچراکهروحدرشعراصلاستوتنهاآناستکهتکانمانميدهدوتاثیر
رويمانميگذارد.حالاینروحچیس��توچگونهميشودبهآندستیافتخودحدیثي

استکهشایدبهتقریروبیاننتوانازآندمزد.همین.


