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چکیده
مقاله حاضر مي کوشد جايگاه موسيقي شعر را در ترجمه نشان دهد .به همين دليل ناگزير به بحثیي
کوتاه در باب ذات ترجمه و مسائل پيچيده مربوط به آن ميپیردازد .در آغیاز بحی  ،افیراد ویوش بیين
نسبت به ترجمه از افراد بدبين متمايز شده و سپس به دو مفهوم بسیيار مهیم میتن اصیلي و همچ یين
مفهوم مع ا و يا مع ای مع ا در زبان و ترجمه به گونهای فشرده پرداوته و نشان داده ميشود کیه فهیم
درست از اين دو مفهوم مهم ميتواند تأثيری اساسي بر روی نگرش ما از ترجمه شعر داشته باشد و ما را
در امر ترجمه شعر در مسير درست قرار دهد .مسئله ديگری که به گونهای چشمگير به متیرجم در امیر
ترجمه شعر کمک مينمايد درک جايگیاه ويی ه موسیيقي شیعر اسیت ،کیه قسیمت آویر مقالیه بیه آن
مي پردازد .نتيجه مباح موجود در مقاله از آغاز تا پايان اين است که مترجمي که موسيقي يک شعر را
با مهارت و ز يبايي در ک ار روح دنيای مفهومي آن شعر ترجمه کرده باشد مترجم موفقي است.
واژگان کلیدي :شعر ،ترجمه ،موسيقي شعر ،مع ا ،متن اصلي
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مقدمه
مقاله حاضر تالشي است با هدف آغاز بحثي در باب ترجمه و موسيقي شعر ،و نيز مسائلي که به
طور طبيعي بر چ ين حرکتي مترتّب ميگردد .بدين گونه است که بح (هرچ د کوتاه) درباره ترجمه
ادبي و پيچيدگيها و دشواریهای آن از طرفي ،و وي گيهای معماگونه شعر از طرفي ديگر ،امری ناگزير
وواهد بود .مسلماً دانش چشمگير انتقادی نانوشتهای در ذيل رابطه ميان شعر و موسيقي (و نيز موضوع
ترجمه شعر) در ميان موسيقي دانان ،شاعران ،نويس دگان ،مترجمان و انديشم دان ايراني ديروز و امروز
وجود داشته و دارد ،به اين مع ا که آگاهي و دانش ژرفي در اين افراد درباره رابطه فوق وجود دارد ،اما
اين آگاهي لزوماً شکل نوشتاری به وود نگرفته است .آن بخش از اين آگاهي که به نگارش در آمده
است نيز ،چشمگير است ليکن به شايستگي مورد نقد و بررسي قرار نگرفته است .شايد مهمترين اثری
که در اين زمي ه در دوران معاصر در ايران نگاشته شده است موسيقي شعر ( ،1351چاپ اول) به قلم
دکتر محمدرضا شفيعي کدک ي باشد ،کتابي ارزشم د ،که حاوی نگاه تاريخي و ادبي عميق و مثالهايي
جالب و تأمل برانگيز ميباشد .اما غ ای س ت شعری و موسيقايي ايران به اندازهای است که مقالهها و
کتابهای پرشمارتری را ميطلبد ،تا زوايای بيشتری کشف گردد .در نوشته حاضر ،وواهيم کوشيد به
موضوع ترجمه و موسيقي شعر از م ظر س ت غرب وارد شويم و زوايا و مسائلي را مطرح نماييم که تا
ک ون يا مطرح نگرديدهاند ،يا به اين شکل به آن پرداوته نشده است .آنچه که نوشتن مقالهای همچون
مقاله حاضر را دوچ دان دشوار ميسازد اين است که در هر دو س ت غرب و شرق ،نه در مورد تعريف
ترجمه و نه در مورد تعريف شعر هيچ اتفاق نظری وجود ندارد ،ب ابراين آنچه از دست يک نويس ده
برميآيد مطالعه و تحليل بهترين و مهمترين م ابع موجود در مقياسهای کوچک و بزرگ با هدف ارائه
درکي فردی و روش گرانه است .اميد است حاصل اين کار ايجاد فرصتي برای کسب آگاهي درباره
ترجمه ادبي از نگاه س ت غرب و نيز ايجاد امکاني برای مقايسه ميان اين س ت و س ت ادبي ايران باشد.
"آيینه و چراغ" :نگاهی به پديده ترجمه ادبی
به يک مع ا ،ترجمه حقيقتي جاری و ساری در زندگي انسان از ازل تا ابد است .شايد حرکت انسیان
در بستر زمان ملموسترين مثال برای اين مفهوم باشد .برآي د طبيعي اين حرکت (بعید از آن کیه عیالم
آفري ش را به ع وان تجلي و ترجمه اراده ايزد يکتا بديهي شمرديم) ترجمه ثانيهها و دقيقهها به مراحیل
و س ين مختلف در زندگي ماست .در اين حالت ،زمان که بهطور مکانيکي به واحدهای کوچیک و ویرد
تبديل شده است ،در کسوت مترجمي دقيق و بيرحم ،هستي ما و فرصت زندگي ما در ساحت واک را
آهسته آهسته به شکلي ديگر از هستي ترجمه ميک د .امیا از بعید هسیتي شی اوتي ايین موضیوع کیه
بگذريم ،در مع ای وسيعتر ،مي توان چ ين گفت که ترجمه از ديرباز همراه بشر بوده و تبادل فره گي را
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امکان بخشيده است .برای نمونه ،در ايران از زمان هخام شيان ( 321-354ق.م ).ترجمیه کتيبیههیا بیه
زبانهای ديگر (از جمله زبان آرامي) و فرستادن آنها به سرزمينهای ديگر وجیود داشیته اسیت .الیواح
سفالي ي که نماي دگان کوروش به ديگر نقاط و ديگر ساتراپها ميفرسیتادند بیه زبیان مقنید نگاشیته
ميشد .نمونه بارز ديگر روزگا ر ساسانيان و دوران حکمراني انوشيروان است ،دوراني که ترجمه به يکباره
رونقي بيسابقه يافت (اين اقبال بيمان د به ترجمه تا حدی وامدار تأسيس "ج دی شاپور" بیود ،کیه در
آنجا انديشه و علوم يوناني و رومي به پارسي برگردانده ميشد) .اما افزون بر اين ج به انتقیال فره گیي،
ج به بقای فره گي از طريق ترجمه نيز همواره مطرح بوده است (دنيای غرب به مدد بیاز ترجمیه آثیار
علمي و ادبي از زبان عربي ،که وود ترجمهای از حکمت پارسي بودند ،رو به رشد و شکوفايي گذاشیت).
به هر روی ،ترجمه در همه ابعاد اجتماعي (اقتنادی ،سياسي ،فره گي) زندگي بشر نيز ديده ميشیود و
به کار مشغول است ،بدين مع ا که در تمام تبادالت روزانه و روزمره بشر از طلوع تا غروب وورشيد ،اعم
از معامالت و مکالمات و مکاتبات ،و يا هر نوع ک ش يا اتفاق ديگر ،ترجمه انجام ميشود ،يع یي تفسیير
صورت گرفته و مع ا حاصل ميگردد .و چه بسا که اين ترجمهها و تفسيرها به دوستيها و دشیم يها و
اتفاقات کوچک و بزرگ م جر گردند .پس انسان را از ترجمه ،به رغم تمام دشواریها و سوء تفاهمهیای
ناشي از آن ،گريزی نيست.
همانطور که در ب د پيش اشاره شد ،حرکت ترجمه در ايیران قیدمت زيیادی دارد و بیه زمیانهیای
باستان و نيازهای متفاوت هر دوره تاريخي واص در ايران زمين بیر میيگیردد ،امیا ترجمیه بیه مع یای
امروزی آن به طور کلي ،و به طور جدی و متمرکز از يک سده و انیدی پیيش و بیه ويی ه پیس از دوران
مشروطه آغاز گرديد .دليل اصلي اين حرکت جدی و پر شتاب نياز به کسب آگاهي درباره دانش و علوم
و ف ون روز بود که اروپائيان در آن ها در مقايسه با نقاط ديگر دنيا سرآمد بودند .ب ابراين نظیام سياسیي
دربار قاجار با اعزام افراد و به ونوص دانشجويان به کشورهای اروپايي و ترجمیه متیون میورد نيیاز ،در
صدد رفع اين نياز مهم بود .نياز مبرم به ترجمه متون ویارجي بیه فارسیي م جیر بیه بیه وجیود آمیدن
تشکيالتي شد به نام اداره "دارالترجمه" به رياست محمید حسین ویان معیروف بیه اعتمادالسیلط ه از
 1211تا  .1319بهتدريج با آغاز شکلگيری چ ين پيوندهايي ميان ايران و اروپا ،بیه نيیاز مهیم ديگیری
پاسخ داده ش د :نياز به ترجمه متون حوزه علوم انساني ،بیه ويی ه متیون ادبیي شیامل داسیتان و شیعرو
نمايش امه.
اما ترجمه ادبي ،و در رأس آن ،شعر ،وود داستان ديگری است .از آن زمیان کیه آثیار ادبیي ،اعیم از
شعر ،داستان ،نمايش امه و نيز آثار فلسفي ،و دي ي ،ولق و وارد زندگي بشر شدند ،نياز به ترجمه را نيیز
با وود آوردند .ترجمه اين آثار وود م شأ الهامات ،آفري شها و تحوالت کوچک و بزرگ ادبي ،فره گیي،
اجتماعي ،و سياسي شدند .بي ترديد بهترين گواه صحت اين گفته در غرب ظهور حادثه عظیيم نیوزايي
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( )Renaissanceبود که به سان طوفاني ب يانکن تمام زيرسیاوتهای اجتمیاعي ،اقتنیادی ،فره گیي،
دي ي و سياسي غرب را به گونهای شگفتآور دستووش تحوالت شیگرف و غيیر قابیل برگشیت نمیود.
نقش ترجمه در بروز اين حادثه عظيم ،کليدی و انکارناپذير بود چراکه به واسیطه مطالعیه آثیار ترجمیه
شده در زمي ه های گوناگون ،انديشم دان ،شاعران و ه رم دان مختلف به ترسیيم و تجسیم عیالم و آدم
ديگری رسيدند ،و تأثيرات بسيار بزرگي در حوزههای مختلف ايجاد نمودند.
مطالب فوق مؤ يد اين مطلب است که ترجمه ادبي امری مهم و ضروری است و بايد انجام شود ،اما
انجام آن بس دشوار و گاه محال است .بي دليل نيست که پُل ريکور )1413-2005( 1از "دشواریهای
بزرگ و شادیهای کوچک ترجمه" سخن ميگويد ( .)On Translation, 3ترجمههای بد فراوان د ،اما
ترجمههای ووب ،به قول راي ه ماريا ريلکه )1175-1421( 2همچون تکشاخ افسانهای دست
نيافت ياند (ص  .(Simon, “On Translation” 335به همين واطر است که به زعم جان سايمون
"موفقيت نسبي در ترجمه اثری بزرگ ،از موفقيت کامل در نوشتن اثری کوچک بسي ارزشم دتر
است" (ص  .)331همان طور که اشاره شد ،ترجمه مي تواند م شأ تحوالت عظيم اجتماعي ،اقتنادی،
فره گي ،دي ي و سياسي باشد ،پس به همين دليل ميبايست قول آن دسته از مخالفين را ناديده
گرفت که معتقدند ترجمه ،کم ارزش و يا بي ا رزش بوده و دارای زندگي و ذاتي انگلي است .ميتوان از
ع وان کتاب معروف نويس ده و م تقد شهير آمريکايي ام .ايچ .ابرامز 3استفاده نمود و گفت که ترجمه
ادبي هم آيي ه است و هم چراغ ،بدين مع ا که هم به سان آيي های ادبيات و زمان گذشته را م عکس
کرده و نشان ميدهد ،و هم همچون چراغي به زمان حال نور ميتابد و آن را روشن مينمايد .بيهوده
نيست که شاعری به بزرگي ازرا پاوند ( 9)1115-1472درباره جايگاه و اهميت ترجمه چ ين ميگويد:
"ادبيات انگليسي از ترجمه جان ميگيرد و از آن تغذيه ميک د؛ ترجمه م شأ هر نشاط نو و هر حرکت
نويي است؛ هر دوران بزرگي دوران ترجمههاست" ( .)Pound, Literary Essays, 31-35اين گفته پاوند
در تقابل مستقيم با آراء کساني است که هرگز چ ين جايگاهي برای ترجمه قائل نيست د .برای نمونه،
پارک آر .کُلب 5به صراحت ميگويد که " ترجمه در زمره ه رهای بزرگ به حساب نميآيد" (،103
 .)Kolbeالبته ميتوان از ک ار چ ين سخ اني به راحتي گذشت ،چراکه با اندکي دقت و صرف کمي
وقت مي توان دريافت که ،برای مثال ،اکثر قريب به اتفاق شاعران و نويس دگان بزرگ و طراز اول غربي
دوره مدرنيسم هم وود مترجمان بزرگي بوده و هم به اهميت و جايگاه وي ه آن توجه بسيار زياد
1. Paul Ricoeur
2. Rainer Maria Rilke
3. M. H. Abrams
4. Ezra Pound
5. Park R. Kolbe
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داشتهاند .پاوند و تي .اس .اليوت ( 1)1111-1415از آش اترين و مطرحترين نمونههای اين قلمرواند.
اک ون به م ظور کسب آش ايي مختنر با بروي وي گي ها و زوايايي از ذات ترجمه ادبي به بررسي آراء
ت ي چ د از چهرههای بارز اين زمي ه ميپردازيم تا بعد ،ترجمه شعر و موسيقي شعر در بستر چ ين
بحثي قرار داده و نتايجي گرفته شود.
يکي از مهمترين چهرهها در زمي ه نظريه ترجمه ادبي ،شاعر و م تقد بل د آوازه انگليسي جان
درايدن ( 2)1131-1700است .بهطورکلي ،وی به سه نوع ترجمه قائل ميباشد .نوع اول را درايدن
” “metaphraseمينامد ،و اين به مع ای ترجمهی تحتاللفظي است ،نوعي از ترجمه که در آن مترجم
مي کوشد دوالت وود را در امر برگرداندن متن به حداقل برساند .نوع دوم ” “paraphraseنام دارد .در
اين نوع از ترجمه ،مترجم برای وود درجه ای قابل توجه اما نه بي حساب از آزادی قائل است ،به گونه
ای که وی قادر است در برگردان شکل و محتوا مانورهايي بدهد .و اما نوع سوم ” “imitationنام دارد،
نوعي که در آن مترجم از آنچه "اصل" يا ” “originalناميده ميشود فاصله گرفته ،کامالً مخير است به
هر روش که مي وواهد با اثر رفتار نمايد ( .)Dryden ،237درايدن آزادی مطلق نوع سوم را مطلقاً
نميپس دد و آن را مردود ميشمرد (همان .)234 ،نظريهپردازاني که پس از درايدن آمدند کم و بيش
با اصول ارائه شده از جانب وی موافق بودند و صرفاً بر سر درجهی آزادی مترجم بح مينمودند .از
گفتههای درايدن چ ين بر ميآيد که در نظر وی بهترين نوع ترجمه نوع دوم است که در آن آزادی
مترجم محدود و تعريف شده است .فلسفهی پيروی از چ ين رويکرد آرام و معتدلي ارائه رونوشت و يا
نسخهی ثانوی از متن اصلي است .در اين رويکرد ،آنچه نسخهی اصلي ووانده ميشود ،هميشه در صدر
نشانده شده و برتر قلمداد ميشود ،و ترجمه يک اثر هميشه گزارشي ضعيف از آن اثر است .شايد
بهترين نمونه آن ذه يتي که متن اصلي را صاحب کماالت و وي گي های غير قابل ترجمه ميداند بتوان
در گفته ی معروف دون کيشوت ،شخنيت اصلي و شيرين رماني به همين نام از نويس دهی شهير
اسپانيايي ميگوئل دو سروانتس ( 3)1597-1111مشاهده کرد" :ترجمه از زباني به زباني ديگر  ...مان د
نگاه کردن به پشت تابلو فرشهای تزئي ي فالندری است؛ گرچه نقشهای تابلو فرش از پشت قابل
رويت است ،وجود رشته نخهای بسيار ،آنها را تار جلوه داده ،نميگذارد ظرافت و روش ي روی اصلي را
به ووبي ببي يم" ( .)Lednicki ،309اين گفته حاوی حداقل دو نکتهی مهم است :يک نکتهی زيبايي
ش اوتي و يک نکته ی عملي و اوالقي .نخست اي که دون کيشوت با اين گفته وود را در زمرهی
کساني قرار ميدهد که معتقدند ترجمهی يک اثر يع ي فاصله گرفتن از زيبايي و اصالت آن اثر ،و
1. T. S. Eliot
2. John Dryden
3. Miguel de Cervantes Saavedra
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نکته ی دوم استينال مترجم در برابر اثر است  ،بدين مع ا که عين يک اثر هرگز به زباني ديگر قابل
انتقال و برگرداندن نيست ،و اين کار به سان آب درهاون کوبيدن است .گوتفريد ويلهلم فون اليب يتس
( 1)1191-1711و ب تو کروچه ( 2)1111-1452فيلسوف و م تقد ايتاليايي نيز نظر مشابه بلکه بدبي انه
تری در مورد انتقال شکل و محتوا از يک زبان به زباني ديگر دارند (همان) .البته فهرست بدبي ان در
زمي هی ترجمهی ادبي بل دتر از اينهاست .مثالً ووزه اورتگاای گاست ( 3)1113-1455فيلسوف
اسپانيايي در مقالهی مشهور وويش دربارهی ترجمه چ ان مينمايد که ترجمه آرماني وهم آلود است
( .)Gasset ،43آرتور شوپ هاور ( 9)1711-1110آلماني نيز پس از اشاره به "نقينه گريزناپذير موجود
در همهی ترجمهها" چ ين ميگويد که "يک گالری مملو از ترجمههای مختلف ،به يک گالری مملو از
کپي نقاشيهای اصل ميماند" ( .)Schopenhauer ،33و البته عبارتي که به کوتاهترين و سادهترين
شکل ممکن ديدگاه بدبي انه نسبت به ترجمه را بيان مي نمايد اين عبارت معروف ايتاليايي است:
” ، “traduttore traditoreبه مع ي "مترجم وائن است" ) .(Danto, 61نگاهي متعادل به اين عبارت اين
نکته را در نظر وواهد گرفت که سرزمين های مختلف دنيا به طور چشمگيری غ ا و رونق فره گي وود
را وامدار مترجمان بودهاند.
يک چ ين بدبي ي و نگاه م فيای نسبت به ترجمه ميتواند انگيزههايي متفاوت داشته باشد .يکي از
اينها انگيزهی دي ي و مذهبي است .معموالً اديان مختلف با نگاهي م في به ترجمهی کتب مقدس و
دي ي مينگرند ،چراکه اصوالً معتقدند کالم موجود در اين متون ،تجلي حقيقت الهي است ،ب ابراين
دست بردن در آنها از طريق ترجمه تحريف آنهاست و به پيام آسماني صدمهای جدی وارد ميک د.
به ع وان نمونهای گويا و روشن ،جورج استاي ر به کتابي به نام  Megillath Taanithاشاره مينمايد که
طبق آن ،پس از ترجمه ی شريعت موسي (ع) به زبان يوناني ،سه روز تمام جهان در تاريکي مطلق فرو
ميرود ( .) After Babel ،234البته نبايد اين نکته را از نظر دور داشت که به طور کلي در اکثر اديان
عالم ،نوا و آوای موجود در متون مقدس دارای پيوند ناگسست ي با حقيقت است و راه ورود به اين
حقيقت ،بر زبان آوردن و گوش فرا دادن به الهامات سروش و کالم وداست ،و ترجمه طبعاً تحريف آن
نوا وواهد بود.
يکي ديگر از انگيزههای مخالفت با ترجمه مربوط ميشود به نوعي ايدئولوژی رمانتيک که طبق آن
تخيل بي بديل و ن بوغ م حنر به فرد شاعر در شعر و اثر  ،چه از نظر شکل چه از نظر محتوا ،ظهور
مييابد .پس اگر در يک اثر ،اتفاقي به نام ترجمه يا تغيير در شکل و محتوای اثر به وجود بيايد ،به مثابه
1. Gottfried Wilhelm von Leibnitz
2. Benedetto Croce
3. Jose Ortega y Gasset
4. Arthur Schopenhauer
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آن است که شعر يا اثر ،همچون گياهي زيبا و حساس ريشه کن گرديده و دچار فقر و زوال وواهد شد.
شاعر رمانتيک و پرآوازه انگليسي پرسي بيش شلي ( ،1)1742-1122با استفاده از استعارهی ريشهکن
کردن گياه و آن را در واکي ديگر قرار دادن در اثر مشهور وود به نام دفاع از شعر (A ،1190
 )Defense of Poetryنسبت به ترجمه شعر هشدار ميدهد و آن را کاری "عب " ميداند (،501
.)Shelley
اين نگاه م في به مسئله ترجمه نگاهي عاری از واقعبي ي و بررسي دقيق امر مهم ترجمه ادبي است.
همانطور که پيش تر نيز اشاره گرديد ،ترجمه نه ت ها در قلب و متن زندگي ،بلکه در قلب و میتن ویود
زبان نيز جاری و هويداست ) .(Steiner, “Foreword”, xبه گفته استاي ر "هر تبیادل نشیانهشی اوتي ،و
هر نوع ارسال و دريافت مع ي ،مدلي از ترجمه ارائه ميدهد" (همان) .بیه بیاور او" ،رمزگشیايي از يیک
پيام ،کم و بيش م طبق با آن پيام است .اين انطباق هرگز کامل و صد در صید نخواهید بیود" (همیان).
بروي از عوامل میؤثر در ايین عیدم انطبیاق کامیل عبارت ید از ویاطرات ،تیداعيهای مختلیف انسیاني،
داللتهای ضم ي واژهها و غيره .به اعتقاد استاي ر "فقط نمادهای رياضي و لگاريتمهای فراجبری م طق
صوری به طور کامل قابل انتقال ،يع ي قابل ترجمهاند" (همان) .استاي ر اين امر را بديهي ميشمرد کیه
يک شخص (چه يک ووان ده عام ،چه يک فرد تحنیيل کیرده ،و چیه يیک م تقید ادبیي و يیا متیرجم
هوشم د و حرفهای) به طور کامل و صد در صد درست ،قادر به رمزگشايي و فهم يک گفتیه يیا نوشیته
نيست .او همچ ين معتقد است که تفاوتي ميان ترجمه از زباني به زباني ديگر ) ،(interlingualو ترجمه
در درون يک زبان ) (intralingualوجود ندارد .ذات مشکالت و دشواریها يکسان اسیت .بیه گفتیه وی
اين "شاعران و نمايش امهنويسان و استادان داستاننويسي هست د که به طور حسي و شهودی ميدان ید
که تبادالت ميان مردان و زنان ،و زنان و مردان ،غالباً به گونهای ناقص و اشتباه رمزگشايي میيگردنید"
(همان) .از اين سخ ان ميتوان اينگونه نتيجه گرفت که آگاهي از وي گيها و ذات زبان و تبادالت زباني
بشر به هر شکل و از هر نوع ،به وي ه در حوزه تفسير و ترجمه ادبي ،اين ديد را بیه وجیود میيآورد کیه
فهم مطلق در پيوند با ک شهای زباني انسان ،به طور عام ،و دست يابي به فهم و مع ای کامل از متیون
ادبي ،به طور واص ،کاری عمالً غير ممکن و دور از ذهن است .ايین وضیعيت در امیر ترجمیه ادبیي بیه
ووبي احساس ميگردد .به همين واطر الزم است در ديدگاههای موجود نسبت به ترجمه ادبیي نیوعي
تجديد نظر به عمل آيد ،تا عاری از انتظارات نابجا و غير واقعي بتوان به حداکثر نتايج دروشیان در ايین
حوزه دست يافت .برای مثال ،يکي از اصليترين مسائلي که بايد میورد تجديید نظیر قیرار بگيیرد ،فهیم
مترجمان از مفهوم کليدی وفیاداری در ترجمیه اسیت ،مفهیومي کیه گیاه م جیر بیه بیه وجیود آمیدن

1. Percy Bysshe Shelley

211

مجله مطالعات انتقادي ادبيات /سال اول /شماره مسلسل سوم /پاييز 39

ترجمههايي بسيار ضعيف و بد ميگردد .دو قرن پيش ،متيو آرنولد( 1)1122-1111شاعر و م تقد شهير
انگليسي اين مسئله مهم را به گونهای ساده اما تأثيرگذار چ ين بيان داشت" :احتماالً همه بیر سیر ايین
موضوع توافق دارند که نخستين وظيفه مترجم وفادار بودن است؛ اما مسئله اين است کیه وفیادار بیودن
در اي جا به چه مع است" ( .)Seidman, 1به عقيده آرنولد ،تجديد نظر در تعريف از مفهوم وفاداری ،بیه
روشن شدن مسائل ب يادين ترجمه ادبي کمک به سزايي وواهد نمود ،و اين سخ ي درست و بجاست.
ترجمه ،اصل و آغاز ،و معناي معنا
در دوران معاصر ،به وي ه پس از ظهور پديدهی نوگرايي در ادبيات در دهههای آغازين قرن بيسیتم،
نظريههای جديدی در مورد ترجمهی ادبي مطرح شده و رويکردی کامالً متفاوت از گذشته شکل گرفته
است .به طور کلي مي تیوان گفیت کیه امیروزه ترجمیه عبیارت اسیت از کُ شیي تفسیيری کیه وي گیي
آفري شگرانه داشته و م جر به ولق اثری جديد در زباني ديگر ميگردد .پس هیر ترجمیهای در حقيقیت
تفسير يا ووانشي از يک اثر است .بديهي است که چ ين نگاهي به امیر ترجمیه ناشیي از ايین برداشیت
است که کار ترجمه کاری والقانه ،با م زلت و شیرافتي باالسیت ،و بیدون هرگونیه احسیاس حقیارت و
وودکمبي ي در برابر آن چيزی است که معموالً اثر اصلي ووانده ميشود.
ميتوان از زاويهها و م ظرهای گوناگون اين رويکرد نوگرايانه به ترجمه را مورد بررسي قرار داد .اما
در اين مقاله با تمرکز بر روی دو موضوع به ترجمه به طور عام ،و به ترجمه شعر به طور واص ،نظر
وواهيم کرد .مطلب نخست ،درگيری و وابستگي شديد بروي افراد و مترجمان به حقيقتي به نام اثر
اصلي ميباشد .اين افراد اثری را که ميوواه د ترجمه ک د اثر اصلي ،و صاحب نوعي ارزش ذاتي
واص مي دان د .اين افراد اثر مورد نظر وود را سرآغاز و سرچشمه ميدان د ،و ترجمه اثر را دور شدن و
فاصله گرفتن از آن اثر تلقّي مينماي د .ارزش قائل بودن برای اثری به مثابه م شأ و سرچشمه ،در
ادبيات و فلسفهی نوگرايي و پسانوگرايي به طور جدی در دهههای گذشته مورد پرسش قرار گرفته و
چ ين رويکردی از اوج به زير کشيده شده است .اک ون ديگر در تفسير يک اثر (و به تبع آن ترجمه آن
اثر) به آن اثر به ع وان وجودی مستقل ،ناشي از انديشههای فردی نابغه ،و نقطه آغاز نگاه نميشود،
بلکه آن اثر به ع وان حرکتي در ميان حرکتهای بيشمار ادبي ديده ميشود که از گذشتهای نامعين
آغاز شده و به سمت آي دهای نامعلوم طي مسير مي نمايد .اين طرز تلقي از يک اثر ،تأثير بسيار زيادی
بر روی مسئله ترجمه مي گذارد ،بدين مع ا که وقتي جايگاه وي ه ،و ارزش انحناری از يک اثر گرفته
شود ،آن اثر مي تواند از طريق ترجمه شدن ،در حرکتي جمعي به سوی آي ده نقشآفري ي نموده و

)1. Matthew Arnold (1822-1888
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حيات و ارزشي نو به ادبيات ببخشد .درست است که مترجم ،بر والف نويس ده يک اثر ،با يک صفحه
کامالً سفيد مواجه نيست ،اما شايد کار مترجم دشوارتر هم باشد ،چراکه واژههايي که اثر در اوتيار او
قرار مي دهد ،او را به عبارتي محدود نموده و نوعي چارچوب و نظم واص را بر او تحميل مينمايد .به
هر ترتيب با اين عقيده که يک اثر ،صاحب اصالتي تکرارناپذير ،نوعي سرچشمه ،و نقطه آغازی بي بديل
نيست ،مترجم ميتواند نه به برگرداني مکانيکي و بردهوار ،بلکه به بازآفري يای ستودني ،و ولق دوباره
آن اثر در زباني ديگر دست يابد .غالباً نتيجه اعتقاد به اصالت ذاتي يک اثر و غير قابل ترجمه بودن اين
اصالت برای يک مترجم شکست و نوميدی است .به قول يک م تقد "صح ه ترجمه ،صح ه شکست
ناگزير است ،جايي که مترجمان به واسطه ساده لوحي و لجاجت در کوششي عب به م ظور احيای
دورانها ی گذشته برای حال و ترجمه مع ای حقيقي يک اثر که البته هيچ گاه قابل ترجمه نيست ،وود
را دائم در معرض مسخره شدن قرار ميده د" ( .)Bannet, 580در اثبات اين ادعا مب ي بر غير قابل
ترجمه بودن کمال گرايانه و ظاهری يک اثر ،بَ ِت به اين گفته معروف ياکوبسون متوسل ميگردد که
"وقتي مي گوييم مترادف ،م ظورمان برابری و تعادل کامل ميان دو واژه نيست" (همان).
هدف اين نوع سخ ان نوميدانه و شکستمحور ،مترجماني هست د که به قول بَ ِت با "ساده لوحي و
لجاجت" به دنبال ترجمهای وفادارانه (البته وفاداری با تعريفي که وود از آن ارائه ميده د) و بينقص
از يک اثر ميباش د .با نَقلي بجا از سخ ان فيلسوف و م تقد شهير بل يکي پُل دو مان)1919-1983( 1
بَ ِت بر بيهو دگي و نيز اشتباه بودن اين ديدگاه درباره ترجمه تأکيد ميورزد" :مترجم ،بر اساس تعريف
ذاتي وود ،محکوم به شکست است .مترجم هرگز قادر به انجام آنچه متن اصلي کرده است نيست.
جايگاه هر ترجمهای نسبت به متن اصلي جايگاهي ثانوی است ،و بدين گونه است که مترجم پيش از
آنک ه کار وود را آغاز ک د شکست وورده است" (همان) .اين سخ ان دومان ناظر بر اين حقيقت است
که آنچه مترجم برای هر چه بهتر انجام دادن کار وود بدان نيازم د است نه ابزاری نو بلکه ديدگاهي نو
درباره ترجمه است ،ديدگاهي با تأکيد بر اين که ترجمه ،کاری پست و دست دوم نبوده بلکه آفري شي
بس ارزشم د است .در بطن اين ديدگاه نو البته استعارههای سياسي نهفته است ،بدين مع ا که متن
ترجمه شده مت ي مستقل و آزاد تلقي شده و به طور آشکار دارای مشروعيتي ( legitimised and
 )canonisedبي قيد و شرط و بي چون و چراست.
همانطور که گفته شد ،به عقيده ياکوبسون "برابری و تعادل کامل ميان دو واژه" ممکن نيست.
برآي د و پيامد چ ين سخ ي برای امر ترجمه ادبي اين است که رابطه ميان آنچه متن اصلي ناميده
ميشود و متن ترجمه شده رابطهای مبت ي بر تفاوت و نه شباهت است ،و اين دقيقاً نکتهای است که

1. Paul de Man
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والتر ب جامين )1892-1940( 1بر آن تأکيد وي ه دارد .به طور والصه ميتوان گفت که طبق نظر
ب جامين هدف مترجم – يا شايد بهتر است بگوييم هدف اصلي او – بازنمايي 2متن اصلي نيست يا نبايد
باشد .تفسير و ترجمه دومان از نظر ب جامين در باب ترجمه به روشن شدن موضوع کمک مينمايد.
دومان چ ين ميگويد" :آنچه ب جامين ميگويد اين است که يک ترجمه به زندگي متن اصلي تعلق
ندارد چرا که متن اصلي مرده است ،بلکه به زندگي بعد از مرگ متن اصلي متعلّق است ،و بدين ترتيب
تأييدی بر روی مرگ متن اصلي است ( .)Bannet, 583طبق فهم و برداشت دومان از نظر ب جامين در
باب ترجمه ،ترجمهها پيامآوران مرگ د" ،آنها متن اصلي را ميکش د" (همان) .برآي د چ ين
ديدگاهي ،آزادی عمليِ سودآور و پُر چالش برای ترجمه به طور عام ،و ترجمه شعر ،به طور واص است.
مطلب دومي که مقاله حاضر بر روی آن متمرکز است مسئله بسيار مهمّ مع ای مع است .در امر ترجمه
ادبي – به وي ه در ترجمه شعر که دشوارترين و پُرچالش ترين نوع ترجمه محسوب ميگردد – برگردان
دقيق و موفق مع ای يک متن هميشه يکي از بزرگترين نگرانيها بوده است .اين امر در شعر وضعيتي
بسيار حساستر و پيچيدهتر مييابد ،چراکه رمزگشايي از مع ای مع ا وود به يکي از ضروریترين و اما
پيچيدهترين موضوعات بدل ميگردد.
دلمشغولي درباره مع ا و مع ای آن سابقهای طوالني در ميان نويس دگان و فيلسوفان دورانهای
مختلف دارد .البته در اين مقاله کوتاه نه قند و نه مجال پرداوتن به اين موضوع مهم وجود دارد ،اما بد
نيست بدانيم که يکي از مهمترين کتابهايي که توجه وي ه افراد عالقهم د به اين موضوع را به وود
جلب نمود – کتابي که برای نخستين بار و به گونه ای آشکار وارد اين وادی پروطر شد – کتابي است
به قلم سي .کي .اُگدِن (1889-1957) 3و آی .اِی .ريچاردز (1893-1979) 9با ع وان جالب و چشمگير
مع ای مع ا ( )The Meaning of Meaningکه دقيقاً نود سال پيش يع ي در سال  1423برای نخستين
بار به چاپ رسيد .نويس دگان اين کتاب مهم ج بههای گوناگون مفهوم مع ا را به تفنيل و با مثالهای
گوناگون بررسي مينماي د .البته هدف مقاله حاضر پرداوتن به اين کتاب نبوده بلکه جلب توجه
ووان ده به اين نکته اساسي است که مع ا ،مفهومي است که نمي توان و نبايد آن را روشن و بديهي
قلمداد نمود ،بلکه مفهومي پيچيده و پررمز و راز است .به همين دليل است که بسياری از نويس دگان و
شاعران بزرگ دورانهای مختلف دنيا در برابر اين پرسش که مع ای فُالن شعر ،رمان ،و يا نمايش امه
چيست ،يا اصالً چيزی برای گفتن نداشت د و يا آنچه بهع وان پاسخ ارائه ميدادند مبهم و اسرارآميز بود
و شايد ش ونده پاسخ را بيشتر گيج و حيران مي کرد .با ارائه دو مثال کوشش وواهد شد اين موضوع
1. Walter Benjamin
2. representation
3. C.K. Ogden
4. I.A. Richards
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وضوح بيشتری بيابد ،چراکه کج فهمي در مسئله مع ای مع ا ميتواند م شأ آسيبهای فراوان در
وواندن و نيز ترجمه متون ادبي به وي ه شعر باشد .مثال نخست مربوط به يوهان ولفگانگ فون گوته
) (1749-1832شاعر نام آش ای آلماني و مثال دوم مربوط به بَزِل بانتي گ (1900-1985) 2شاعر تقريباً
گم ام انگليسي است .گوته در کتاب مشهور گفتگوهای گوته 3که به کوشش جِي .پي .اِکِرمان(1792- 9
) 1854در سال  1131به چاپ رسيد نکات بسيار جالب و ژرفي را در باب زندگي بشر و نيز شعر و
ادبيات بيان مينمايد .اتفاقاً يکي از مسائل مهمي که گوته در اين اثر به آن ميپردازد مسئله مع ا و
جايگاه آن در ادبيات و آثار ادبي است .گوته به وضوح نشان ميدهد که از توجه بيمارگونه و بيش از حد
ووان دگان آلماني به مع ای آثار به وي ه در کسوت ايدههای انتزاعي ناراحت و متعجّب است .برای مثال
در جايي از اين کتاب ،در والل گفتگو با اِکِرمان درباره نگرش غلط ووان دگان آلماني نسبت به آثار
ادبي و مع ای آنها ،گوته چ ين ميگويد " :گمان مبر فقدان ايده و انديشه انتزاعي در يک اثر نشانه
پوچي و بيهودگي است" ( .)Ellman and Feidelson, 69در ادامه و به طرزی گوياتر ،گوته اظهار
ميدارد" :سپس آمده و از من ميپرس د که قند به تنوير کشيدن چه ايده و مع ايي را در فاست
داشتهام؟ تو گويي وود اين را ميدانسته و يا ميتوانستم به آنها بگويم" (همان) .سپس اضافه مينمايد
که "به ع وان يک شاعر هيچگاه در قاموس من نبوده است که بکوشم مع ايي انتزاعي را در آثارم جای
دهم" (همان) .و سخ ان وود را چ ين به پايان ميبرد" :يک اثر شعری هر چه غير قابل فهم تر بهتر"
(همان .)70 ،همانگونه که مشاهده ميشود ،برای گوته مع ای يک اثر ،به ونوص از نوع انتزاعي آن،
آن گونه که اکثر ووان دگان به دنبال آن د ،کوچکترين اهميت و ارزشي ندارد .مع ای يک اثر هر چه
باشد ايده انتزاعي استخراج شده از آن نيست.
بانتي گ نيز همان د نويس دگان و شاعران بسيار زياد پيش و پس از وود ،سخ ان گوته را به شکلي
ديگر تکرار مي نمايد .بانتي گ در زمره شاعراني است که از توجه و وقت گذاشتن برای مسائل مربوط به
مع ا و ايدههای انتزاعي در شعر به م ظور کسب درکي از آن بيزار است و آن را امری کامالً بيربط و
بيهوده مي داند .در عوض او معتقد است که مهمترين چيز در يک شعر ،که البته قویترين نشانه
موفقيت يک شاعر ووب و بزرگ است ،صوت ،نوای ووش و موسيقي دل انگيز آن است .برای نمونه
بانتي گ در جايي اظهار ميدارد" :معتقدم که ب يادينترين چيز در شعر ،صوت و نوای ووش است ،به
طوری که مع ای شعر هر چه که باشد ،و نيت شاعر در آن جهت هر چه که باشد ،اگر شعر از نظر صوت
و نوا موفق نباشد ،شعر نيست" ) (Williams and Meyer, 39و باز در جايي ديگر ميگويد" :صدا
1

1. Johann Wolfgang von Goethe
2. Basil Bunting
)3. Conversations of Goethe (1836
4. J. P. Eckermann
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ضروریترين و اصليترين چيز است .بدون آن شعری وجود ندارد" ) .(Mottram, 5بانتي گ هرگز وجود
مع ا را در شعر م کر نمي شود ،بلکه دائم بر اين مسئله تأکيد دارد که مع ای شعر از نوعي ديگر است،
البته آشکار نمينمايد – يا بهتر است گفته شود به صورت انتزاعي توضيح نميدهد -که آن مع ای ديگر
چيست ،اما با تمرکز و تأکيد يک واوت و دائم بر روی اهميت صدا و موسيقي شعر به طور تلويحي و
غيرمستقيم به ووان ده وود مي فهماند که مع ای شعر را بايد در صدا و موسيقي شعر جُست و نه در
جای ديگر .بانتي گ در مقاله کوتاهي به نام "ديدگاه شاعر" ( )1411با شدت و اعتقادی راسختر از
هميشه بر اهميت صدا و موسيقي در شعر پا ميفشرد" :شعر ،همان د موسيقي ،بايد ش يده شود .شعر
با صدا سر و کار دارد" ) .(Herbert and Hollis, 80او سخن وود را اينگونه تکميل مينمايد" :شعر بر
روی صفحه کاغذ جاني ندارد و مرده است تا اي که صدای کسي به آن زندگي ببخشد  ...شعر بايد با
صدای بل د ووانده شود  ...در سکوت وواندن شعر ،ريشه نيمي از کجفهميهايي است که موجب بي
اعتمادی عموم مردم نسبت به شعر گرديده است" (همان) .بانتي گ گفته وويش را چ ين پي ميگيرد:
"در سکوت وواندن شعر همان د ويره شدن به وطوط يک متن م ثور است ،جايي که ووان ده به
دنبال مع است .فلسفه وجودی نثر انتقال مع ا ست ،و شعر هرگز قادر به انتقال آن مع ايي که نثر بيان
مينمايد نيست .کار شعر انتقال مع ا نيست  ...شعر نه در پي ولق مع ا بلکه در پي ولق زيبايي است"
(همان .)10-11 ،همانطور که به وضوح ديده ميشود ،بانتي گ شعر را از وظيفه انتقال مع ا معاف
نموده و آن را متعلّق به قلمرو زيبايي ميداند ،و بر همين اساس معيار ووبي و بدی و قدرت و ضعف
يک شعر را نيز موفقيت شاعر در آفري ش موسيقي زيبا و گيرای آن ميداند.
نکته پاياني دروور توجه و مربوط به مسئله مع ا در متون ادبي ،نگاه بروي از اديبان و فيلسوفان
ه دی درباره مفهوم مع است .طبق اين نظر ،مع ا – واژه ای که در زبان ه دی به مع ي مع است artha
ميباشد به مع ي هدف يا چيزی که به سمتش نشانه ميروند – چيزی نيست که از پيش وجود داشته
است و ت ها نياز به کشف شدن دارد ،بلکه هدفي است که بايد به سمتش نشانه رفت ،با اين احتمال که
ممکن است تير رها شده به هدف اصابت ن مايد ( .)Griffith-Dickson, 77ب ابراين گفته ،اتّکا و اعتماد
بيش از حد به چيزی به نام مع ا در شعر نوعي ماجراجويي پرمخاطره است که هميشه نتيجه دلخواه را
به بار نميآورد.
ترجمه و موسیقی شعر
با ع وان نمودن انديشه بروي نظريهپردازان و انديشم دان نظير ب جامين و دومان مب ي بر عدم
وجود امکان ترجمه از زباني به زبان ديگر در عين وفاداری کامل و حفظ تمام وي گيهای متن اصلي ،و
نيز نشان دادن ديدگاههای چهرههايي نظير گو ته و بانتي گ ،شايد مشخص شده باشد که در ترجمه
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شعر بايد کاری ديگر کرده و رويکردی متفاوت اوتيار نمود .چه بسيار شعرهايي که پس از ترجمههای
وفادارانه تقريباً نابود شدهاند و به جسمي بيجان بدل ميگردند .پس ترجمه شعر ميبايستي به نوعي
معماری دوباره هستي شعر در ز باني ديگر باشد ،بدين مع ا که مترجم بايستي با امکانات موجود در زبان
مقند به آفري ش دوباره روح شعر مورد نظر وود بپردازد و در اين ميانه از وود ،آگاهي و توجهي وي ه
نسبت به موسيقي شعر نشان دهد .رويکرد درست به ترجمه شعر ،پيوندی بديهي و ناگسست ي با
رويکرد درست به وود شعر دارد .مترجمي که با رازهای دنيا و زبان شعر بيگانه است ،از ترجمه
موفقيت آميز شعر عاجز و محروم وواهد ماند .مترجم هوشم د پرسش درباره هدف از سرودن و بودن
شعر را پرسشي مهم و ضروری ميداند .بدون داشتن تنوير و تنوّری درست از اين موضوع ،کار دشوار
مترجم دشوارتر وواهد شد.
در اين مقاله مجال پرداوتن به آراء و ديدگاه های شاعران و م تقدان معروف غربي درباره چيستي و
فلسفه وجودی شعر نيست ،اما با درجه بااليي از اطمي ان ميتوان گفت که تقريباً تمام آنان جايگاه
بسيار وي های برای موسيقي شعر قائل شده و آن را مهمترين و دلانگيزترين قسمت شعر دانستهاند.
آنان که معتقد بودهاند شعر دارای رسالتي واص از نوع اجتماعي-سياسي-اقتنادی است ويلي جدی
گرفته نشده و مورد اعت ا نبودهاند ،مگر اي که نخست شعرشان شعری ووب و ووش نوا و از لحاظ
موسيقايي به ياد ماندني بوده است .حتي شاعری مان د جان درايدن (1631-1700) 1که برای آموزنده
بودن در شعر جايگاهي واص قائل بود ،مسئله "لذت دادن" )” (“delightو لذت بردن از شعر را کم و
بيش اصليترين وي گي و وظيفه آن ميدانسته است ( .)Adams, 228ساموئل تيلور کولريج(1772- 2
) 1834چهره نامدار ديگری در ادبيات انگليس است که موسيقي شعر را مهمترين وي گي آن تلقي
مينموده است" :به راست ي آنکه موسيقي در روحش نيست هرگز شاعری ناب و والص نخواهد بود"
( .)Hopkins, 54ويليام وُردزورث شاعر بل دآوازه مکتب رُمانتيسيسم تا جايي پيش ميرود که قنيدهای
در ستايش صدا و موسيقي شعر مينويسد به نام ” “On the Power of Soundيا "در باب قدرت صدا"،
شعری که به جايگاه يگانه صدا ،هم در زندگي بشر و هم در شعر ،پرداوته و در قسمت آغازين شعر ،آن
را "اندام بي ايي و بنيرت" ” (Wordsworth, 117) “organ of visionوطاب مينمايد .ريچاردز – که
نامش پيشتر ذکر شد – در مقاله وود به نام "زيبايي و حقيقت" ) (“Beauty and Truth”, 1975پيوند
ناگسست ي ميان شعر ،موسيقي و صدا را تأييد مينمايد" :شعر ،همان د موسيقي ،ه ر صداها است"
( .) 220شاعر و م تقد به نام آمريکايي آيوِر وي ترز )1400-1411( 3نيز "با صدای بل د وواندن شعر" را
1. John Dryden
2. Samuel Taylor Coleridge
3. Yvor Winters
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امری حياتي برای شعر ميشمرد" :بدون بل د ووانده شدن و ش يده شدن...شعری وجود ندارد" ).(83
شاعر و م تقد بل دمرتبه آمريکايي جانهال در 1که برای گوش و ش يدن در شعر جايگاه واصي قائل
است چ ين ميگويد" :شباهتها ی ميان موسيقي و شعر ،به رغم اي که در عالم انساني هر دوی اينها
به فعاليتهايي کامالً متفاوت بدل گشتهاند ،ه وز برای ما جالب د" (.)The Untuning of the Sky, 3
شاعراني نظير بانتي گ وهال در نسبت به استفاده مکانيکي از يک رشته تک يکهای شعری در جهت
به وجود آوردن نوعي موسيقي در شعر هشدار ميده د و بر اين باورند که صدا ،آواز ،بل د ووانده شدن
و نيز ش يده شدن شعر است که پيوندی درست و واقعي ميان شعر و موسيقي به وجود ميآورد .به غير
از شاعران بزرگي همچون پاو ند و اليوت که تأکيد و تمرکز بسيار زيادی بر روی موسيقي شعر داشت د،
از چهرههای قابل مالحظه ديگری نيز ميتوان در اين زمي ه نام برد .برای مثال ،مي ا لوی(1882- 2
) 1966شعر را "نثر افسون شده ،موسيقي انديشههای تنويری ،و صدای انديشه" ميداند (“Modern
) ).Poetry”, 157لوئيس زوکافسکي 3آمريکايي نيز معتقد است که "صدای واژهها گاه نود و پ ج درصد
ارائه شعری است" (.)51
سخ اني که تا اي جا نقل شد بروي از مهمترين گفتهها در زمي ه اهميت صدا و موسيقي در شعر
است و ميتوان به آنها به مثابه معياری برای بازبي ي چيستي شعر و نيز ترجمه شعر نگريست .ميتوان
از اين سخ ان چ ين نتيجه گرفت که مع ا و محتوای مفهومي يک اثر در صدر مالحظات کاری يک
مترجم قرا ر نداشته و يا نبايد قرار داشته باشد .شايد اين گفته پاو ند در باب مسائل ذاتي زبان در اين
بازبي ي کمک نمايد .او بر اين باور است که زبان ميتواند "قدرتم دترين وسيله ويانت" ،يا وسيلهای
"برای پ هان کردن ،و کدر کردن مع ا" ) (“Literary Essays”, 77باشد .پس در ترجمه شعر بايد بسيار
احتياط کرده و توصيههای بزرگاني چون پاوند را جدی گرفت .وطر پرداوتن صرف به دنيای مفهومي و
مع ايي يک شعر حداقل دو چيز است :يکي اي که مترجم – با توجه به سخن پاوند در مورد قابل اعتماد
نبودن زبان - 9در انتقال مع ا و مفهوم موجود در متن اصلي با مشکالتي جدی و عظيم روبرو وواهد
بود ،و همچ ين در صورتي که مترجم موفقيتي اندک کسب نمايد ،معموالً اين موفقيت به اين دليل
1. John Hollander
2. Mina Loy
3. Louis Zukofsky
 .4شایان ذکر است که شاعر توانا و طراز اول آمریکایی لورا رایدینگ ( )1991- 1991به دلیل رسیدن به این نتیجه که به
لحاظ دارا بودن برخی ویژگیهای ذاتی ،شعر از بیان حقیقت عاجز است ،به طور کامل سرودن و نوشتن شعر را حدود
چهل سالگی کنار نهاد و باقی عمر طوالنی خود را صرف توضیح و توجیه این تصمیم نمود .ویژگیهای دیداری -شنیداری
– به خصوص ویژگیهای شنیداری – شعر ،در نظر رایدینگ ،همان ساحرههای دریاییاند که ملوانان (حقیقت) نگون بخت
را فریب داده و به کام مرگ میکشانند.
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است که او وي گيهای ديداری-ش يداری متن اصلي را ناديده گرفته و حاصل کار چيزی مکانيکي ،بي
روح و مالل آور است.
1
در اي جا بجاست که ويلي کوتاه به دليل يا داليل موفقيت ادوارد فيتزجرالد ( )1104-1113شیاعر
و مترجم انگليسي در ترجمه بينظير رباعيات حکيم عمر ويام ( )1091-1131اشاره شود .بديهي اسیت
يکي از داليل مهم و اصلي اقبال عمومي به ترجمه رباعيیات ،مالحظیات زمیاني و تیاريخي اسیت .چیاپ
2
ترجمه رباعيات ويام در انگليس قرن نوزدهم منیادف بیود بیا حاکميیت انديشیههای چیارلز دارويین
( )1104-1112و به تبع آن انديشههای جبرگرايانه ،بدين مع ا کیه ویوانش ووان یدگان انگلیيس قیرن
نوزده ووانشي جبرگرايانه بود و اشعار ويیام را مهیر تأييیدی بیر روی انديشیههای جبیری زمانیه ویود
ميدانست د .اما اين همهی داستان نيست ،چراکه اگر اينگونه بود ،ترجمه فيتزجرالد به مرور زمیان و بیا
حاکميت انديشههای جذاب جديد کم کم رنگ ميباوت و ديگر جذابيت اوليه وود را برای ووان یدگان
امروز نميداشت .راز اصلي موفقيت فيتزجرالد اين بود که بردهوار به متن اصیلي نمينگريسیت و در پیي
اين نبود که يک وفاداری متعنبانه به م ظور برگردان رباعيات ويام به کار بب دد .فيتزجرالد بیر آن بیود
که روح کلي اشعار – به مع ي فضای کلي مفهومي و فضای کلي موسيقايي اشعار – را در زبان انگليسي
بازآفري ي نمايد ،و البته با درجه بااليي از موفقيت همين کار را هم انجام داد .حتي با نگیاه و مقايسیهای
سريع مي توان مشاهده کرد که فيتزجرالد چ دان در ب د دنبالیه روی از میتن اصیلي نبیوده و چيزهیای
ديگری در سر داشته است .اما حاصل کار آن شد که اک ون پس از بيش از يک سده و نیيم ،ترجمیه وی
هر روز بيشتر و بيشتر مورد توجه ووان دگان انگليسي زبان سراسر دنيا قرار ميگيرد .کیار فيتزجرالید از
تالش برای کسب صرفاً نوعي فهم از ويام فراتر رفتیه و بیه واک شیي انتقیادی يیا نقید اشیعار وی بیدل
مي گردد ،و اين نقد وود در کسوت آفري شي نو تظاهر يافته و جلوهگیری مينمايید .بیه طیور والصیه،
موفقيت فيتزجرالد را ميتوان مديون سه عامیل مهیم در امیر ترجمیه دانسیت .اول اي کیه او قداسیت و
هيبتي ولع سالح ک ده برای متن اصلي شعر قائل نبوده و همچ ين در زمره کسیاني بیوده کیه فهمیي
متفاوت از ترجمه داشته و به آن ووشبين بوده است .دوم آنکه فهمیي متفیاوت و همچ یين درسیت از
مفهوم مع ا در شعر داشته و تم ای برگرداني ظاهری از دنيای مفهومي و مع یايي ويیام در دل نداشیته
است  .و آور اي که جايگاهي وي ه برای آه گ و موسيقي شعر قائل بوده و ه گام ترجمیه ويیام بیه ايین
مسئله مهم توجه بسيار داشته است .اگر فيتزجرالد موفقيتي در امر ترجمه ويام داشته عمیدتاً بیه ايین
سه دليل بوده است.

1. Edward Fitzgerald
2. Charles Darwin
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حال پيش از آنکه اين مقاله به پايان برسد ه گام آن است که با مثالي کوتاه ديدگاههای موجود در
نوشته حاضر وضوح بيشتری ياب د .برای اين م ظور چ د بيت از نخستين غزل ديوان حافظ با ترجمه
پروفسور آرتور جي .آربری )1405-1414( 1انتخاب گرديده است .به غير از ايرانيان ،جهانيان نيز به
سهم وود با مرام شعری و جادوی کالم کيمياگر واژهها حافظ آش ايي دارند و آنان که ش اوتي از او
دارند از اين نکته آگاه د که از لحاظ موسيقايي شعر حافظ در اوج است .يکي از بهترين نمونههای اين
آگاهي در يک غير ايراني ،ديدگاه بانتي گ انگليسي در مورد موسيقي شعر حافظ است ،آنجا که ه گام
سخن گفتن از موسيقي شعر حافظ ميگويد" :از اين همه زيبايي ،اشک به چشمان آدمي سرازير
ميشود" ) .(Williams, “An Interview...”, 82در جايي ديگر بانتي گ اظهار ميدارد" :حافظ  ...بي
شک يکي از موسيقاييترين و ووش نواترين شاعران جهان است" ) .(Figgis and McAllister, 39اين
سخ ان متعلق به کسي است که عاشق زبان و شعر کالسيک فارسي بوده و آن را ووب و عميق
ميش اوته است .ب ابراين به چالشهای عظيمي که پيش روی مترجم حافظ بوده نيز وقوف کافي
داشته است .پس از آربری ،از بانتي گ نيز مثالي کوتاه وواهيم آورد.
و اما بيت نخست از غزل نخست ديوان لسانالغيب" :اال يا ايها الساقي ادر کأساً و ناولها  /که عشق
آسان نمود اول ولي افتاد مشکلها" ) .(Khatib Rahbar, 37آربری ،بر والف آنچه در وود ديوان حافظ
ميبي يم ،برای غزلهای حافظ ع وان انتخاب نموده و نام يا ع وان اين غزل نخست را "بيداری عشق"
)” (“Love’s Awakeningنهاده است .آربری در اين غزل هر بيت را که مشتمل بر دو منرع است به
واحدهای چهار وطي بدل نموده تا هم فضای مفهومي و مهمتر از آن فضای موسيقايي هر بيت اين
غزل را هر چه بهتر مديريت نمايد:
Ho, saki, haste, the beaker bring,
;Fill up, and pass it round the ring
__Love seemed at first an easy thing
)But ah! The hard awakening. (Arberry, 83

به نظر نويس دگان اين مقاله ،آربری با زيرکي و استادی تمام کار وود را انجام داده و در اين راه به
کارهای جديدی دست زده است ،از جمله اي که نظم ديداری وطوط غزل حافظ را بر هم زده است،
بدين مع ا که هم به جای دو منرع چهار منرع و هم اي که اين وطوط نه به شکل افقي بلکه به شکل
عمودی در پي هم آمدهاند .آربری به ووبي تشخيص داده که به دليل مالحظات موسيقايي و آوايي
مجبور است دو منرع نسبتاً بل د حافظ را وُرد و به واحدهای کوچکتر تبديل نمايد وگرنه حتي به
شبحي از تأثير دلخواه – آنچ ان که در حافظ ميبي يم – نيز در ترجمه وود نخواهد رسيد .بيت حافظ
حاوی يک رشته واکه يا منوت بل د است که فضايي متين و جدی و در عين حال آهسته و دروور
1. Arthur John Arberry
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حرکات پُرکرشمه ساقي به وجود ميآورد .واکههای بل د موجود در "اال يا ايها الساقي" که نشانگر درد و
نياز گوي دهاند و طرز چيده شدن حروف و واکه ها در ک ار هم تعيين ک ده زمان تقريبي برای ادای اين
قسمت توسط ووان ده است .حروفي مان د "ا"" ،ی"" ،ل" ،و "س" به ت اسب در ک ار هم آمده و نياز
گوي ده را با آوايي ووش م تقل مي نماي د .اگر ب ا بود آربری و يا هر مترجم ديگری به تمام اجزاء بيت
وفادار بماند بايد تمهيدی ميانديشيد که تمام واژههای در "اال يا ايها" يک به يک برگردانده ميشد،
کاری اگر نه غيرممکن ،حداقل بيهوده و نازيبا .آربری واژه ” “hoرا به جای اين سه واژه مينشاند،
واژهای که آوای "ايها" را به واطر ميآورد .درست است که آربری دغدغه برگردان درست مفهوم
موجود در بيت – و البته تمام بيتهای ديگر حافظ – را دارد ،اما اين دغدغه بيشتر از دغدغه وی
درباره بازآفري ي زيبای موسيقي شعر حافظ نيست .به همين دليل تا آنجا که برايش امکان داشته،
تالش نموده است موسيقي حافظ را در زبان انگليسي متبلور نمايد .در همين جهت در وط کوتاه
نخست ،به گونهای معجزهآسا – در ک ار بهره جستن از واکهها و واکههای مرکب – از سه حرف يا آوای
” ،“s” ،“hو ” “bاستفاده نموده است و به مؤثرترين شکل ممکن م ظور حافظ را ميرساند .البته
تفاوتهای نامحسوسي نيز در اين ميانه به چشم ميوورد ،از جمله اي که بر والف گوي ده حافظ که در
عين نياز با ساقي با صبوری بروورد نموده و به او رونت مي دهد که نخست جام مي را به ديگران داده
و سپس به دست او برساند ،در ترجمه آربری نوعي عجله و شتاب وجود دارد و اين حس به ووان ده
م تقل مي گردد که گوي ده تمايل دارد ساقي جام را نخست به او و سپس به ديگر نيازم دان برساند.
اين است اهمّيت و حسّاسيت موسيقي در شعر ،چراکه با انتخاب بروي حروف و آواهای واص و طرز
قرار گرفتن آنها در ک ار هم باز به گونهای واص ،مع ای شعر تعديل يا دگرگون ميگردد .آربری منرع
دوم را نيز به شکلي زيبا ترجمه نموده و در اين امر توجه زيادی به موسيقي در زبان انگليسي داشته
است .در ميان زيباييهای بسيار منرع دوم ميتوان از در ک ار هم قرار گرفتن "اول" و "ولي" در درون
منرع نام برد .اين همنشي ي تأثير دردسرها و ناکامي های پس از عاشق شدن را دو چ دان مينمايد،
چراکه واژه "ولي" بالفاصله پس از "اول" ميآيد – يع ي آن زمان که عشق از وود چهرهای آسان و
زيبا نشان ميدهد – و همچ ين اي که شباهت آوايي ميان دو واژه به صورتي ک ايي تضاد مع ايي بين
آنها را بيشتر به رخ ميکشد .معادلهای انگليسي ” “easy thingو ” “hard awakeningنيز در موقعيت
ترسيم شده توسط حافظ بسيار م اسب و دل شين جلوه ميک د.
آنان که دغدغه وفادار ماندن به متن اصلي را در ترجمه دارند ميتوان د از ترجمه آربری از "شب تاريک
و بيم موج و گردابي چ ين حائل  /کجا دان د حال ما سبکباران ساحلها" (همان )37 ،درسهای
زيادی بگيرند:
A mountain sea, moon clouded o’er,
—And nigh the whirlpool’s awful roar
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How can they know our labour sore
?Who pass light-burthened on the shore

اگر بخواهيم استادی آربری را والصه ک يم بايد گفت که او با فاصله گرفتن از ظاهر بيت به باطن آن
نفوذ نموده و موفق به برگردان شگفت انگيز آن شده ،و بدين ترتيب حتي به ظاهر بيت نيز دست يافته
است ،چراکه توا نسته روح بيت حافظ را تا حد امکان در زبان انگليسي بازآفري ي نمايد .با بررسي دو
وط نخست ترجمه آربری به مهارت وی در ترجمه اين بيت پي وواهيم برد و وواهيم ديد با چه
درجهای از استادی موفق به ولق موسيقيای ستودني و ترجمهای درست شده است .يک مترجم
معمولي هرگز آنچه آربری انجام داده است انجام نميداد .اول اي که به احتمال قريب به يقين سعي
مي نمود ترتيبي را که در بيت حافظ وجود دارد رعايت نموده و واژه ها و عبارات را در پي هم آورد .دوم
ال "شب تاريک" را ” “dark nightو "بيم موج" را “fear of
اي که در سطح و ظاهر بيت باقي مانده و مث ً
”wavesترجمه مينمود ،اما آربری به هيچ وجه چ ين روشي را نميپس دد و کاری ميک د که هم
مفهوم و هم موسيقي متن اصلي را با امکانات و وي گيهای زبان انگليسي در آن زبان بازآفري ي
مينمايد .نخست اي که با بهره بردن از واکههای بل د ،آه گي آهسته و کمي ترس اک به منرع ميدهد
و دوم اي که با فاصله گرفتن از ظاهر منرع فارسي ،اين امکان را به وود ميدهد که يک موسيقي زيبا و
در عين حال هيبتناک که م طبق با فضای مفهومي بيت است به وجود بياورد .استفاده آربری از
” “mountainو ” “moonکه هر دو حاوی حروف ” “o” ،“mو ” “nميباش د کاری بزرگ و ستودني
است چراکه با انجام اين کار نه ت ها موفق به انتقال دنيای مفهومي منرع شده است ،بلکه توانسته
معادل موسيقايي پيوند ميان "شب تاريک" و "بيم موج" را نيز به بهترين وجه به تنوير بکشد .شايد
زيباترين و جالب ترين بخش ترجمه اين منرع هم قافيه کردن ” “soreو ” “shoreباشد که به گونهای
بسيار تأثيرگذار تفاوت ميان "حال" آنان را که در دريايي تاريک و طوفانياند با "سبکباران ساحلها"
نشان ميدهد ،تفاوتي به ظرافت ” “hدرون ”( “shoreحرفي که به ياد آورنده آهي است که گرفتاران
دريا را از"سبکباران ساحلها" متمايز مينمايد) و تفاوتي هم ش يداری و هم ديداری .به هر صورت
مشاهده مي شود که در عين توجه به مع ا و مفهوم ابيات حافظ ،دغدغه اصلي آربری بازآفري ي دنيای
موسيقايي شعر حافظ بوده و به ووبي از عهده اين کار برآمده است.
با مثالي از بخشي از ترجمه بانتي گ از م وچهری دام غاني نوشته حاضر را به پايان ميبريم .بانتي گ
م وچهری را يکي از بزرگترين شاعران دنيا مي دانست و برای او احترام عجيب و فوقالعادهای قائل بود
) (Terrell, 243و با ترجمه بروي از اشعار او عالقه عميق وود را به او نشان ميداد:
ای ماه رو! شرم نداری ز روی ما؟
ای با عدوی ما گذرنده ز کوی ما
با هر کسي همي گله کردی ز ووی ما
نامم نهاده بودی بدووی ج گجوی
)(Siyaghi, 21
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ترجمه بانتي گ:
You, with my enemy, strolling down my street,
?You’re a nice one! Aren’t you ashamed to meet me
?’Didn’t you call me ‘malignant’, and ‘quarrelsome
?Don’t you complain of my impossible character

مقايسهای کوتاه نشان وواهد داد بانتي گ با چه موفقيتي توانسته صداهای مسلّط در متن اصلي که
عبارت د از "م"" ،ن"" ،ک" و نيز"د" را در ترجمه وود وارد نمايد .البته اين به هيچ وجه کار آساني
نبوده است .کاری که بانتي گ انجام داده در حقيقت به نوعي ايدهآل و آرمان هر مترجمي است ،يع ي
انتقال توأمان موسيقي و مفهوم متن اصلي .وط اول ترجمه بانتي گ را در نظر بگيريد که شاهکار
کوچکي از دقت موسيقايي وی است .به ع وان مثال ،متن اصلي با "ای" شروع ميشود که بانتي گ
هوشم دانه واژه انگليسي " "youرا جانشين آن ميسازد و اين کاری است که در حقيقت به گونهای هم
موسيقي و هم مفهوم اين واژه را انتقال ميدهد "my enemy" .و" "my streetبه ترتيب برگردان
"عدوی ما" و "کوی ما" هست د .واکههای موجود در واژه " "enemyدر حد بااليي از نظر موسيقايي و
کاربردی با واکههای موجود در واژه "عدو" هموواني دارد .به همين م وال واکه بل د موجود در کلمه
" "streetتالش قابل ستايشي است برای برگرداندن واکه بل د موجود در واژه "کوی" .همچ ين هر دو
واکه در ميان صامتها جای گرفتهاند .دو بار تکرار کلمه " "myتوسط بانتي گ تقريباً برگردان دقيق
مع ا و موسيقي واژه "ما"ست که در شعر دو بار تکرار شده است .و اما حرف " "dدر واژه ""down
نسخه بدل "د" در کلمه "عدو" است .مثالهای ديگری مي توان از همين قطعه کوتاه يافت و در
موردش سخن گفت اما در اين فرصت به همين چ د مورد بس ده ميک يم چراکه قند اصلي ما بيش و
پيش از هر چيز ديگری در معرض ديد قرار دادن احترام فوقالعاده بانتي گ نسبت به شعر فارسي و
تالش قابل ستايش او در جهت ولق ترجمه هايي است که در آن موسيقي نقش اصلي ترجمه را عهده
دار است.
نتیجه گیري
تالش اين مقاله آن بود تا با بررسي کوتاه نظرات ت ي چ د از چهرههای مهم ادبي و فلسفي که در
باب ترجمه سخ اني قابل توجه بيان نمودهاند به رويکردی درست درباره مسئله ترجمه به طور عام و
ترجمه شعر به طور واص دست يابد .پس از اين مقدمه به مفاهيم متن اصلي و مسئله مع ا و انتقال آن
در ترجمه پرداوته شد تا نمايان شود کج فهمي در اين موارد از موانع اصلي در امر مبادرت به ترجمه
شعر بوده و موفقيتهای احتمالي را از بين ميبرد .همچ ين با بحثي درباره موسيقي شعر و اهميت
توجه به آن در ترجمه شعر در سايه بررسي ترجمههايي از حافظ و م وچهری توسط آربری و بانتي گ
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 مسئله موسيقي در صدر قرار داشته و ترجمهای که به،به اين نتيجه دست يافتيم که در ترجمه شعر
.اين امر بي اعت ا بوده و يا ضعيف باشد ترجمهای ناموفق است
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