
رضا قيصريه    دربارةترجمه

جنبههایتاريخی
ترجمه مسلماً يكی از عواملی است كه در روند شناخت فرهنگ های گوناگون از يكديگر 
و جهانی ش��دن آنها سهم بس��زايی دارد و به موازات آن نقش تاريخی ارزنده ای را در برقراری 
روابط سياس��ی ميان ملل. در واقع گس��ترش روابط سياسی حتی به آگاهی از زبان و فرهنگ 
هم می رسد كه در نهايت يعنی شناخت زبان و ادبيات و اين امر خواه و ناخواه از وادی ترجمه 
می گذرد، همانگونه كه در مورد روابط سياسی ميان ايران و ايتاليا پيش آمد به ويژه در نيمة 
دوم س��دة ش��انزدهم كه عالقه و توجه به فرهنگ پارس��ی در ايتاليا انگيزة بيشتری را برای 

برقراری روابط ديپلماتيك با ايران به وجود آورد.
ام��ا پيش از آن كه به اين مقول��ه بپردازيم نگاهی می اندازيم به روابط و چالش های ميان 
غرب مس��يحی و شرق اس��المی در س��ده های ميانه كه اغلب به كشمكش و جنگ ها منجر 
می شدند به ويژه ميان مسلمانان شمال افريقا و اروپای جنوبی. از جملة آن سلطة مسلمانان 
بر سيس��يل و بر جنوب ايتاليا كه تا دروازه های ُرم هم رس��يد و بر اس��پانيا. اوج اين چالش ها 
در جنگ ه��ای صليبی در 1019 م. بروز كرد كه در چند نوبت صورت گرفت و نزديك به دو 
سده به طول انجاميد، گرچه با پيروزی مسلمانان پايان گرفت اما بسياری از ميراث فرهنگی 
و ذخاير معنوی شرق اسالمی را به غرب كشاند و بسياری از مراكز تمدن و فرهنگ شكوفای 
آن را به غرب منتقل كرد و از خالل آن قس��مت عظيمی از دس��ت  آوردهای علمی، فلسفی و 
ادبی را. در نتيجه از عوامل مؤثر و زمينه س��از دوران پر رونق اومانيس��م – رنسانس گرديد كه 
در اين رهگذر س��هم شرق اسالمی انكارناپذير است. البته پيش از آن غرب از طريق حكومت 
مس��لمانان بر اس��پانيا و سيسيل ش��ناختی را از اين تمدن چند مليتی پيدا كرده بود. حتی 
بنابر رواياتی فرانسيسكوی قديس را به هنگام نبردهای صليبی به مصر كشاند و بعدها دانته 
را در دوران تبعيدش به اس��پانيا. از جمله اين تأثيرات در دربار مداراگر فرديك دّوم پادش��اه 

/////ISSN: 1023-5906  /107-117 مترجم 53-52/ صص /////



108//////

س��وئدی تبار مشهود است كه در واقع محفل و مركز برخورد 
و آش��نايی هايی شده بود برای شاعران، فيلسوفان، مترجمان 
غرب و ش��رق، به ويژه ش��عرا و ادبای عرب. كثرت اين ادبا به 
ح��دی بود كه حاصل آن در ادبيات ش��عری ايتاليا به مكتب 
سيسيل )Scuola Siciliana( و يا به قول دانته، قافيه پردازان 
سيس��يلی )Rimatori Siciliani( اشتهار دارد كه در ضمن 
از تأثير ش��عر عرب هم بی بهره نمانده ب��ود. مترجمان دربار 
فردريك دوم )1250 م( بس��ياری از آثار و از جمله آثار زبان 
عربی را به التين برگرداندند. از اواسط سدة سيزدهم و پايان 

جنگ های صليبی و بازگشت غربيان به اروپا كه حال كوله باری از فرهنگ مشرق زمين را هم 
به همراه داشتند ترجمه آثار فكری و معنوی شرقيان فزونی می گرديد.

مترجمان زيادی دس��ت به كار می ش��وند و آثار ادبی فلسفی را ترجمه می كنند، از جمله 
آثار ابن س��ينا، ابن رشد، ابن خلدون و كتبی مانند كليله و دمنه، مهاباهاراتا و هزار و يکشب. 
اين كتاب بانی گونه ای روايتگری به شيوة داستان در داستان می شود كه حاصل آن دِكامرون 
اثر بوكاچوس��ت كه نوول نويس��ی را باب می كند. نويسندة معروف ايتاليايی آلبرتو موراويا در 
يكی از سخنرانی های خود در قاهره برای نويسندگان مصری اذعان می كند كه داستان نويسی 
م��درن در ايتاليا و در اروپا با بوكاچو آغاز می گردد كه خود تحت تأثير هزار و يکش��ب بوده 
اس��ت. براس��اس نظرات منتقدان دانته شناس، اين ش��اعر در تنظيم اثر سترگ خود كمدی 
الهی از آخرت انديشی مصريان، هنديان و ايرانيان باستان بی تأثير نبوده است. كافی است به 

اردويراف نامه دوران ساسانيان بنگريم.
بعد از به قدرت رس��يدن عثمانيان در بيزانس بس��ياری از انديشمندان بيزانسی به ايتاليا 
كوچيدند و به اومانيس��ت های ايتاليايی پيوستند و به ترويج و تدريس علم و دانش و به ويژه 
فلسفه پرداختند و مدارسی را در علوم انسانی بنيان گذاردند و اين مقارن است با نيمه های دوم 

سدة پانزدهم و آغاز دوران رنسانس اومانيستی.
هدف اومانيس��ت ها كه در واقع دانش پژوهان عصر خويش بودند فراگيری علوم و فنون از 
اقصی نقاط دنيای آن زمان بود. گرچه ديگر از فرهنگ مشرق زمين آگاهی نسبتاً خوبی داشتند 
اما فضال و عالمان بيزانسی به شناخت ژرف تر آنان از اين ذخاير فرهنگی كمك شايانی كردند و 
دانسته شد كه آثار بسياری از انديشمندان يونان باستان و از جمله افالطون و ارسطو به زبان 
عربی ترجمه ش��ده است و از اين رو جنبش بزرگ ترجمه آغاز شد كه دامنة وسيعی يافت و 
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آثار بسياری از انديشمندان شرق اسالمی به التين برگردانده 
ش��د و هم چنين افالطون و ارسطو كه قباًل به عربی ترجمه 
شده بودند. عثمانی ها يا به عبارت ديگر سالجقة روم با قدرت 
يافتن از طرفی هم رقيب سرس��خت جمهوری ونيز شدند و 
هم از طرف ديگر رقيب ايران در عرصة نظارت بر رفت و آمد، 
بازرگانی ميان آسيا و مديترانه. جمهوری ونيز و پاپ نشين رم 
كه از طريق ارمنس��تان متوجه به قدرت رس��يدن حسن آق 
قويونلو )1478-1457( و برقراری يك پادشاهی مستقل در 
مرزهای شرقی امپراتوری عثمانی شده بودند سعی در ايجاد 
رابطه سياسی با اوزن حسن و بعدها با حكومت صفويان كردند. در دوران فرمانروايی اوزن حسن 
است كه سفرا، سياحان، بازرگانان چندی راهی ايران می شوند، سياحت نامه های متعددی در 
اين زمينه نگاشته می شود كه از مهم ترينشان سفرنامه های »باربارو«1 و »آمبرجوكنتارينی«2 
است دربارة اوزن حسن و شاه اسماعيل صفوی. ايران شناس سرشناس ايتاليايی آنجلو ميكله 
پيدمونتزه3 در پژوهش خود تحت عنوان تاريخچه ايران شناس��ی در ايتاليا می نويس��د: حتی 
لئوناردو داوينچی هم در مورد شاه اسماعيل صفوی كه تشّيع را استحكام بخشيد نگارش هايی 
دارد و از او به نام »پيامبر نو« نام می برد و ديگرانی چون ميكله ممبرو4 در سال 1544 دربارة 

شاه تهماسب اّول.
بايد گفت كشف ادبيات پارس��ی و همت به ترجمة آن مرهون دانش پژوهی اومانيست ها 
و محاف��ل و انجمن ه��ای گوناگون آنان در ش��هرهای بولونيا، فلورانس و رم اس��ت و آغاز آن 
به نيمة س��دة ش��انزدهم ميالدی برمی گردد. نكته اساس��ی اين كه تا قبل از آن زمان علما و 
دانش��مندان مغرب زمين تنها يك زبان را از جهان اس��الم می ش��ناختند و آن عربی بود، اما 
اكنون بعد از آشنايی های جغرافيايی و به دنبال آن رابطة سياسی كه يك سده پيش از آن و 
در طی حكومت اوزن حسن پا گرفته بود دگرگونی های اساسی را در ديدگاه ها به وجود آورد. 

پيدمونتزه می نويسد:
بر اثر پژوهش��گری اومانيست ها مشخص ش��د كه ايران دارای زبانی از 
آن خويش اس��ت كه از زبان عربی و تركی جداس��ت و افزون بر آن دارای 
يك ميراث درخشان ادبی است. حال اين واقعيت بزرگ فرهنگی چگونه 

1- Barbaro
2- Ambrogio Contarini 
3- Angelo Michelo Piemontese 
4- Michele membro 
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پديد آمده اس��ت. هنوز قابل مطالعه و بررس��ی اس��ت ليكن بی گمان آن 
دوران تاري��خ اروپا هم كه به نام مدرن خوانده می ش��ود همراه با آگاهی 
از موجوديت يك زبان بزرگ دوم در جهان اس��الم آغاز می گردد. اش��اره 
به اين نكته حايز اهميت اس��ت كه كشف زيبايی زبان پارسی و اهميت 
ادبيات ايران به دور از منافع قدرت های سياسی و به دور از عرصة منافع 
اقتصادی مرهون تالش های اومانيست هاس��ت كه انگيزه ش��ان بيشتر 
ش��ناخت و آگاهی علمی بوده است. از اين بابت می توان گفت فرهنگ و 

ادب ايران هم سهمی در روند رنسانس در ايتاليا داشته است.
و ب��از در پژوهش پيه مونتزه می خوانيم: ديباچة دوران مدرن هنگامی نگاش��ته ش��د كه 
استفان پنجم، اسقف ايالت مسيحی ارمنستان بزرگ كه پايتخت سياسی اش در اثنای سلطنت 
شاه تهماسب اول تبريز بود، دست نوشته ای غيرعادی را به پاپ پائولوی سوم هديه كرد )1548 
م(. اين يك »االنجيل المعظم« بود و به زبان فارس��ی. اين دست نوشته كه اكنون در فلورانس 
نگهداری می ش��ود نسخه ای از چهار انجيل بی مانند در جهان است و بايد كاماًل مورد بررسی 

قرار گيرد.
ش��گفت تر از اين، انتش��ار اثری اس��ت در ونيز )1557 م( به نام  »سفر زيارتی« شاهزاده 
س��رانديب كه به همت شخصی به نام »كريس��تو فرارمنی« و انجمن اومانيست يا ادبای ونيز 
از پارسی به ايتاليايی ترجمه شده است. اين كتاب نخستين اثر ادبی پارسی است كه به يك 
زبان اروپايی برگردانده ش��د. دومين اثر ترجمة كتاب گلستان سعدی است به زبان فرانسه به 

كوشش دورير )1634(.
پيه مونتره اشاره می كند كه توانسته است بر پايه سندی كه در بايگانی واتيكان نگهداری 
می ش��ود نشان دهد كه كريستوفر به احتمال يك ارمنی مسيحی است كه اصليتش تبريزی 
است. تا چند سال پيش هويت اين اثر فارسی كه در ونيز ترجمه و انتشار يافته اسرارآميز بود. 

پيه مونتره در اين باره می نويسد: 
در واق��ع اين كتاب كه مجموعه ای از داس��تان های كوتاه را دربرمی گيرد 
كه سرآغاز آن حكايت سه شاهزاده سرانديب و پرولوگ )بيش داستان( 
آن داستان بهرام گور و دالرام است، پيش از آن كه يك ترجمه باشد يك 
اقتباس اس��ت. يعنی همانگونه كه زمانی متداول بود، آميخته يی است 
از يك متن اصلی همراه با عناصر اخذ ش��ده از متون ديگر. اين كتاب در 
اروپا، به ويژه در فرانسه و انگلستان معروف شد و بار ديگر ترجمه و مورد 
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تقليد قرار گرفت چرا كه داستان هايی با ماهيت رمز و ابهام و بخش هايی 
ساده لوحانه در خود داشت. بدين جهت اين كتاب از آغاز سدۀ هفدهم به 
منزله ی مدل تكاملی نوول نوع پليسی به كار برده شد. با تحقيقی تازه 
توانستم به يقين ثابت نمايم كه اثر ترجمه شده پارسی به ايتاليايی در 
ونيز به س��ال 1557 م هشت بهشت امير خس��رو دهلوی است. بر اين 
متن اصلی عناصر ناهمگن كه از هفت پيكر نظامی، سبعۀ سياره اميرعلی 
ش��يرنوايی، مثنوی به زبان تركی و ش��ايد حتا از هفت منظر هاتفی – تا 
آنجا كه به تاريخ بهرام گور و دالرام، يا به عبارتی آزاده در فردوسی و فتنه 

در نظامی مربوط است – اخذ و بر آن افزوده شده است.
گزينش هش��ت بهش��ت امير خس��رو دهلوی به منزلة نخس��تين اثر ادبی وارده به اروپا 
شگفت انگيز است. اين يك مثنوی است كه تقريباً هنوز برای خود ايران شناسان امروز ناشناخته 
مانده است. همانا از اين شگفت تر اين واقعيت است كه برای چاپ مجدد كتاب انجمن ادبای 
ونيز، ميان مثنوی های فارسی و تركی كه زمينة اصلی آن ماجرای بهرام گور است مقايسه يی 
به عمل آورده و با اين مقايسه كاری را به ثمر رسانده است كه در دايره ايران شناسی هنوز هيچ 

يك از ادبا به تحليل يا تعميق آن نپرداخته است.
بايد گفت در اين دوران اس��ت كه ترجمه و چاپ كتاب های شرقيان در ايتاليا، به ويژه در 
ونيز و ُرم اوج می گيرد از جمله نخس��تين چاپ قرآن مجيد در اروپا توسط يك چاپ خانه در 
ونيز صورت می گيرد حدود س��ال های 1538-1518 م. چاپ خانه ش��رقی مديحی در 1584 
پايه گذاری می ش��ود و از جمله آثار اين چاپ خانه كتاب القانون فی الطب ابن س��ينا در 1593 
م در رم و تحريراالصول اقليدس به تصحيح خواجه نصيرالدين طوس��ی در 1514 م. در واقع 
اگر قبل از دوران رنسانس تنها متون عربی بود كه به عنوان متون علمی ترجمه شد حال در 
دوران رنس��انس اين متون علمی پارسی اس��ت كه ترجمه می شود. اولين محققی كه ادبيات 
علمی پارسی را كشف می كند جووانی باتيستا رايموندی5 )ناپل 1536- رم 1614 م( است كه 
حتی از طرف دانشمندی چون گاليله مورد تجليل قرار گرفت زيرا او آثار اخترشناسی پارسی را 
ترجمه كرده بود و اين قابل بررسی است كه آيا اين ترجمه بر كار گاليله تأثيری داشته است.

در ه��ر حال كتاب های ابن س��ينا آن قدر مورد توجه قرار گرفت��ه بود كه بار ديگر انجمن 
اومانيست های رم دست به كار می شوند و در سال 1617 پيترو دال والّه6 را راهی ايران می كنند 
به اين اميد كه او بتواند نسخه هايی از كتاب های ابن سينا را به دست آورد. والّه در سفرنامة خود 
5- Giovanni Batista Raimondi 
6- Pietro della valle 
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می نويسد آنها فكر می كردند در ايران هم مثل ايتاليا كتابفروشی وجود دارد كه با مراجعه به 
آن بتوانی كتابی را گير بياوری. اگر بخت با تو باشد شايد بتوانی در يك عطاری نسخه هايی را 
به دست آوری. جالب اين كه خود آقای پيرمونته كه به مدت يازده سال از 1368 تا 79 رايزن 
فرهنگی ايتاليا در ايران بود ترجمه ای از نوول دِكامرون به فارسی در يكی از عطاری های بندر 

بوشهر پيدا كرده بود كه چاپ سنگی بود و مربوط به دوران احمدشاه قاجار.
پيترو دالواله در س��فرنامه خود اصفهان را شهری ترسيم می كند كه شباهت های زيادی 
به رمان شهرهای نامرئی ايتالو كالوينو دارد يعنی يك شهر آرمانی. شهری كه به قول او زيباتر 
از قسطنطنيه است. واله آن قدر از زيبايی باغ ها و معماری  خانه ها نهرهای جاری در اصفهان 
تعريف می كند كه می گويد رم، ناپل و پالرمو به زيبايی اصفهان نيستند حتی شعری به زبان 
پارسی در وصف اصفهان می سرايد منتها از آنجا كه نوشتن را نمی دانسته شعر را به فارسی اما 

با الفای التين می نويسد:
البته استنتاج از شعر را خود پيه مونته انجام داده است و چنين است:

نزديك رودخانة زنده رود
يك شبان غريب تنها نشست
و گوسفندها، او می چرانست

كه سبز بسيار در آنجا بود
چناری بااليش سايه نمود

اما خودش فقير كه خوشحال نيست
از درد عشق اين قدر می گريست
كه زآب و شكستن اب روان افزود

به كوه آتشگاه نظر انداخت
وز اندرون دل دود را كشا

آه گفت اين نام ترا نمی شايد
سينة من كه به حق می سوزد

سينه ام كه آتش جانم تنور ساخت
آتشگاه بگويد درست )حقيقت را بگويد(

م��ن در اينجا به اين نمونه ها از نقش تاريخی ترجمه بس��نده می كن��م به ويژه در رابطة 
سياس��ی يا ديپلماتيك ميان دو سرزمين باستانی و تمدن ساز كه مسلماً به همين جا خاتمه 
نمی يابد و با اين كه در عهد قاجار اين رابطه به گس��تردگی رابطة ايران با ديگر كش��ورهای 
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اروپايی به ويژه انگلستان و روسيه نيست اما می توان گفت اين رابطه از نقطه نظر فرهنگی با 
ايتاليا و قدرت آن كم نظير است.

اما در مورد خود كار ترجمه و چگونگی هايی آن مس��لماً نظريه های متفاوتی وجود دارد 
اومبرتو اكو، نويس��نده و نشانه شناس ايتاليايی می گويد: ترجمه يعنی گفتن همان چيزها به 
زبان ديگر. تعريفی س��اده و كافی اما ش��يوه و روش ها برای عملی كردن آن ظاهراً در تضاد 
كامل با مفهوم ضرب المثل معروف و فراگير ايتاليايی قرار می گيرد كه می گويد: مترجم خائن 
است و مقصودش اشاره به تفاوت های ساختاری زبان ها در ارتباط با روند شكل گيری تاريخی 
آنهاست كه در واقع باعث می شود تا ارزش های دقيق ادبی در ترجمه ناممكن شود. اين نظر 
حتی می تواند تأثير منفی در كار ترجمه بگذارد و باعث شود تا برداشت های اختياری و تفاسير 
من درآوردی از كار ترجمه بشود كه نتيجة آن جز ساده گرايی و تعديل نخواهد بود كه اغلب 
به گونة خودسرانه در ترجمة اثر موردنظر )شعر، داستان، و ...( صورت می گيرد البته با در نظر 
گرفت��ن اين كه ترجمه در نفس خود يك كار هنری اس��ت و برخوردار از جنبه های ابتكاری 
و ب��ه همين علت نياز دارد به يك پژوهش كلی دربارة جنبه های مختلف متن ادبی )مقصود 
از نظر زبان، س��بك اس��ت( از طرف مترجم تا بتوان به ترجمه ای رسيد كه نه تنها زيبا بلكه 
وفادار به متن اصلی باش��د. به كالم ديگر مترجم بايد بيش��تر در فكر كم كردن فاصله ميان 
زبان هايی باشد كه كار ترجمه را بر روی آنها انجام می دهد تا فكر به خيانت. ترجمه اصوالً بانی 
و آفرينندة "فضاهای نوين" اس��ت كه می توان به آن "فضاهای خالقيت پذير" اطالق كرد كه 
حاوی تأثيرات متقابل اس��ت كه در چارچوب و محدوده های آن شكل گيری های نوين ادبی و 
حتی نوآوری هايی حاصل می شود و دگرگونی های فرهنگی اجتماعی بزرگی را در دوران های 

مختلف به وجود می آورد. در اين ارتباط به ذكر نمونه های چندی می پردازيم:
ترجمة آثار فلسفی يونان، به ويژه افالطون، ارسطو به زبان آرامی و سريانی و پس از آن به 

زبان عربی و بار ديگر از عربی به التين در دوران موسوم به اومانيسم – رنسانس.
تأثي��رات مكات��ب مختلف ادبی س��دة نوزده��م در مدرنيزه كردن ادبي��ات جهان. نمونة 
ب��ارز آن در ايتالياس��ت و مقاله ای كه رمانتيك فرانس��وی مادام دس��تال در روزنامة ميالنی
 "il conciliatore" نوش��ت كه در آن نويس��ندگان ايتاليا را متهم می كرد كه بيش تر از 

حد معمول به نئوكالسيسيس��م می پردازند و از اين رو از مدرنيسم ادبی كه او در رمانتيك ها 
می ديد به دور افتاد ه اند. بنابراين او آنها را به خواندن آثار مدرن نويس��ندگان فرانسوی دعوت 
می ك��رد. اين مقاله بحث های متضاد زيادی را ميان ادب��ای ايتاليايی برانگيخت و باعث ورود 

رمانتيسم به ايتاليا شد.



114//////

نمونه اخيرتر آن نئورآليس��م ادبی ايتاليا بعد از جنگ جهانی دوم است. نئورآليسمی كه 
مستقيماً تحت تأثير ادبيات آنگلو امريكن و نويسندگانی چون شروود آندرُسن، ويليام فالكنر، 
ارنست همينگوی و جان استين بك بود. البته اين عقيده ها را خيلی ها در ايتاليا از جمله دو 
نويس��ندة ش��هير ايتاليايی چزاره پاوزه – و آلبرتو موراويا قبول ندارند. موراويا عقيده دارد كه 
نئورآليس��م تنها در سينمای ايتاليا وجود دارد نه در ادبيات و آنچه به نام نئورآليسم ادبی در 

ايتاليا خوانده می شود چيزی جز آثار اتوبيوگرافی خود نويسنده ها نيست.
حال در كل بايد گفت مترجم بايد از نقش و عملكرد فرهنگی تاريخی خود آگاه باشد نه 
تنها در ارتباط با زبان مبدأ بلكه خصوصاً با زبان مقصد. برای روش��ن تر ش��دن موضوع نگاهی 

می اندازيم به برخی جنبه های ترجمة كمدی الهی دانته به فارسی:
اثر دانته بيانگر نقطه عطفی در ادبيات س��ده های ميانه ايتالياست زيرا به زبان نو التين يا 
ُولگار س��روده ش��ده است، زبانی كه به نوبة خود پاية اصلی زبان مدرن ايتالياست كه پيش از 
آن دچ��ار يك روند آميختگی، پااليش و ظريف كاری هايی ش��ده ب��ود و نمايانگر نوانس های 
زيادی براس��اس گويش های متفاوت بود به خصوص گويش��ی كه اصليت پرووانسی داشت. با 
كمدی الهی ادبيات ملی در ايتاليا و در اروپا طلوع می كند. اولين نشانه های مليت در سرزمينی 
كه به خاطر دولت ش��هرهای مختلف، اعم از جمهوری، شاهزاده نشين ها و دوك نشين ها دچار 

گسستگی و تشدد بود و فاقد يك انسجام ملی.
در ادبيات ايتاليا كمدی الهی همان مقامی را دارد كه اثر س��ترگ فردوسی شاهنامه برای 
ايرانيان. اگر كتاب شاهنامه بازتاب و بيانگر قدمت تاريخی ايران زمين است كمدی الهی بازتاب 
س��ده های ميانه و تاريخ اجتماعی آن اس��ت و اگر شاهنامه اوج سبك خراسانی در شعر ايران 
است كمدی الهی نمايانگر كمال سبكی است كه در شعر سدة چهاردهم ميالدی به آن »سبك 

لطيف نو« می گويند.
وجه مش��ترك دانته و فردوس��ی در اولويتی است كه هر دو به خرد انسانی و به مركزيت 
انس��ان در عالم هس��تی می دهند. اوج اين خرد در دانته در عدل الهی كه براساس آن هستی 
بنا ش��ده اس��ت، تبلور می يابد و در فردوس��ی به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديش��ه 
برنگذرد. انس��ان ها اعمالش��ان بر خردورزی اس��ت كه در روح آنان موجود است كه در ضمن 

مأوای اهورامزدا و اهريمن است.
دانته در كمدی الهی شاعر رم باستان ويرژيل را به عنوان راهنما در دنيای آخرت معرفی 
می كند كه فرس��تادة بئاتريچه معبود آسمانی اوست. ويرژيل نمادی از پيروزی خرد بر تفكر 
تعبدی كليسايی است. بنابراين ضروری است برای مترجمی كه فرضاً به ترجمه اين اثر اهتمام 
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می ورزد ش��ناخت ژرفی از تاريخ س��ده های ميانه و اروپا و تكامل زبانی، س��بك های شعری، 
انديش��ه های نو افالطونی كه دانته با آن خو گرفته بود داش��ته باشد و همانطور هم آگاهی از 

سبك ها و اوزان شعر ايران و مسلماً از ذوق شاعرانه هم برخوردار باشد.
در اين ارتباط نگاهی اجمالی می اندازيم به ترجمة كمدی الهی به زبان فارسی كه ترجمة 
اّول آن در سال 1334 است و به ترجمه شجاع الدين شفا. اين ترجمه از هرگونه غنای شعری 
ويژه آثار منظوم عاری است و بيشتر نثرگونه است. مشخص است كه مترجم با وجود تالش 
قابل توجه اش نخواسته يا نتوانسته است با سه مصرعی های دانته خطر كند و نه با اوزان شعر 
كالسيك ايران. نه حتی با سبك و وزن نيمايی شعر مدرن ايران به عنوان يك آلترناتيو ميانی 
در ترجمة ش��عر دانته. اين از آن جهت اس��ت كه زبان پارس��ی به علت پشتوانه قوی ادبيات 
ش��عری اش انعطاف پذيری و قابليت های زيادی را داراس��ت، چرا كه در اين رهگذر مهم ايجاد 
فضايی شعری است كه در آن بتوان ارتباطی غنايی را با سراينده برقرار كرد وگرنه يك نسخه 
نثرگونه شعر شكل سخنورانه ای به خود می گيرد كه با ذات زيباشناسانة شعر مقصد هماهنگ 

نيست.
اي��ن نكته دربارة ترجمه اش��عار موالن��ا رومی به ايتاليايی هم صدق می كند كه توس��ط 
ايران شناس معروف ايتاليايی الساندرو بائوزانی صورت گرفته است و در سال 1980 در ايتاليا 
به چاپ رس��يد. بائوزانی به خاطر شناخت گسترده اش از ادبيات ايران سعی دارد فضاهايی را 
خلق كند كه در چارچوب آن مفاهيم و معانی اش��عار رومی فهم پذير باش��د به عبارت ديگر 
او از طريق ترجمه ای كه بيش��ترش معنايی اس��ت و حول مفاهي��م دور می زند از جنبه های 
زيباش��ناختی و غنايی آن كه از ويژگی های اش��عار رومی است می گذرد و با نگرشی بر اشعار 
برخی شاعراِن مذهبی � عرفانی سده های ميانه مانند ياكوپونه داتودی7، جووانی دالكروچه8و 

سانتاترزا9 كار ترجمه را به ثمر می رساند. 
يادآوری اين نكته ضروری است كه مفاهيم زيادی را در اشعار ايران می توان به گونه ای در 
برخی از ش��اعران اروپا چه در سده های ميانه چه در عصر رنسانس و باروك و حتی در اشعار 
ميكل آنژ و شاعر انگليسی جان دان پيدا كرد. مثاًل بعضی از اشعار دانته، به خصوص در وصف 

بئاتريچه يادآور اشعار سنايی است در ستايش پروردگار.
بد نيس��ت در اين فرصت به شعر معروف بشنو از نی موالنا با ترجمة بائوزانی به ايتاليايی 
نظری بيندازيم كه او عنوان اش را شكايت نی ”LAMENTO del flauto” گذاشته است. در 

7- Jacopone de Todi 
8- Giovanni della Croce 
9- Santa teresa 
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اينجا سعی می كنيم ترجمة ايتاليايی اين مثنوی را بار ديگر به فارسی بازگو كنم.
بشنو از نی )فلوت(/ چگونه او داستانش را روايت می كند

چگونه نی غمگين است، از جدايی شكوه دارد،
از آن هنگام كه مرا از آوای خود جدا كرده اند

از آوای لطيف من مردان و زنان بسياری گريسته اند
قلبی آرزو دارم

قلبی پاره پاره از جدايی دوست.
همانطور كه می بينيم ترجمة بائوزانی بر حول مفاهيم شعر دور می زند و قصد دارد مفهوم 
عرفانی و اصالت وجودی شعر را برساند كه از طريق استعاره ها بيان می شود. شايد اگر بائوزانی 
بر آثار شعری ايجازگرانی سدة بيستم ايتاليا مانند اونگارتی، مونتاله تمركز كرده بود حاصل كار 

متفاوت تر و پذيرفتنی تر می شد.
طبيعی است در ترجمة اشعار به ويژه كالسيك ترس زيادی در روبه رو شدن با متن اصلی 
وجود دارد و اين باعث می ش��ود بيش��تر به مفاهيم توجه شود و در قالبی از نظر زيباشناختی 
پذيرفتن��ی از زبان مقصد ارايه گ��ردد. اين ترس را حتی در كار بزرگانی چون احمد ش��املو 
می بينيم كه پرلود ورود به جهنم دانته را به زيبايی ترجمه كرده است و در كار مجتبی مينويی 
كه مونولوگ معروف بودن يا نبودن هاملت شكسپير را و معلوم نيست چرا آنان به ترجمة كل 

اثر اهتمام نكردند كه مسلماً كار درخشان تری می شد ومی توانست راهگشا باشد.
در اينجا تكه هايی از دو نمونه متفاوت از ترجمة يكی از اشعار معروف شاعر سده نوزدهم 
ايتاليا، جاكومو لئوپاردی10 )1837-1798( را به عنوان مثال و آلترناتيوای پذيرفتنی می آوريم. 
عنوانش خطاب به ايتالياست11. البته لئوپاردی آن را در جهت برانگيزاندن ايتاليايی ها به يك 
خيزش ملی برای رس��يدن به وحدت و يكپارچگی ايتاليا س��روده اس��ت. ناگفته نماند دوران 
لئوپاردی مصادف است با يكی از آشفته ترين و تلخ ترين دوران تاريخ سياسی و اجتماعی ايتاليا.
ترجمة اول از دكتر امان اهلل مهاجر ايروانی اس��ت كه تا س��ال ها به تدريس زبان و ادبيات 
ايتاليا در دانش��گاه تهران و آزاد اس��المی اشتغال داشت. ترجمه در مجموعة برگزيدگان شعر 
ايتاليا در سدة نوزدهم توسط انتشارات بخش فرهنگی سفارت ايتاليا در ايران به سال 1370 

به چاپ رسيد: ترجمه به شيوة شعر آزادست.
ای ميهنم / می بينم حصارها و تاق هايت را / می بينم ستون ها و تنديس ها 
و برج های متروک اجدادمان را / ولی اين، نه از سيادت و شوكت اثريست 

10- Giacomu Leopardi
11- All Italia 
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/ نه از بساک افتخار ديرين خبری / و نه از خيل سالح هايی / كه پدرانمان 
را هماره بر كف بود، جلوه و شرری / تكيده و بی دفاع / عريان تر از پيش 
/ اكنون، نه تاج بر س��ر / و نه زره بر س��ينه داری / دريغا چه می بينم؟ / 
تن��ی زخميده / تنی كبود و كوفته / تن��ی حزن آلود / چه می بينم؟ / ای 

پری پيكر ...
ترجمة ديگر از همين ش��عر از آقای احس��ان زارع فارغ التحصيل زبان ايتاليايی در سال 

1368 است در وزن فعالتن فعالتن فعالتن، فعلن:
اشكم از ديده كنون رخصت ديدار تو خواست
رعشه بر كلك من افتاده تو گويی چه بالست

ای وطن، پارۀ تن، اشك گرانمايه تر است
قلم از بهر تو آغشته به خون دل ماست

در تو بينم همه آثار سلف بی كم و كاست
ز ستون های بلندت كه كنون پا برجاست

تا به صد پيكره و تاق و حصار كج و راست
كه به حق خاک تو زان شهره در اين ارض خداست

برج هايی به بلندای قد و قامت عشق
كه فرو رفته و محزون به كناری به عزاست

همة ابنيه ات را نگرم من به عيان
ليكن آن تاج غرور وزره ات كو، به كجاست؟
اين چنين بی زره و تاج در اين عصر خراب

سينه و سر به تماشا به نهادن، نه بجاست؟
آن چه بينم به تنت زخم و كبودی است صنم
اين همه درد و غم ای رب به تن زار رواست؟


