
 
 
 
 

 *هايي از ترجمة شعر در قرن چهارم و پنجمنمونه
 

 اللهيابوالقاسم حبيب

 

 ادبياات و زباا  تدريس به مشهد ادبيات دانشكدة در كه پيش سال چند از

يتاي بگاهي درضمن ترجمه و تفسير بعضي از اشعار عرباي  امداشته اشتغال عرب

عرباي داشات و يار باه مضامو  كرد كه شباهت بسافارسي به خاطرم خطور مي

يا  باه گاهي عيناً ترجمة شعر عربي بود. پس از اينكه شعر عربي را براي دانشجو

كردم آ  بيت فارسي را هم كاه در مضامو  شابيه باه نثر سادة فارسي ترجمه مي

كردم كه خواند  شعر فارساي خواندم و احساس ميشعر عربي بود براي آنا  مي

ز كرد و به مراتب بايش ار شگرفي در آنا  ميكه تقريباً ترجمة شعر عربي بود تأثي

قبيا  نترجمة ساده در آنا  مؤثر بود. از اين جهت درصدد برآمدم كه آنچاه از اي

آوري كانم و درموقاع اشعار كه مضمو  آ  در هردو زبا  آورده شده است جمع

 مناسب براي دانشجويا  بخوانم.

ر عربي و فارسي گارد ك در اشعاگونه مضامين مشترتاكنو  مقداري از اين

 ام و درصدد هستم كه آنها را به طبع رسانيده و در دسترس دانشجويا  قرارآورده

 دهم.
                                                           

.147تا  140*. مجلة دانشكدة ادبيات مشهد، سال دوم، شمارة دوم و سوم، صص   
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كاردم گااهي باه ابيااتي درضمن كاوش و تفحصاي كاه در ايان بااب مي

زبا  قر  چهارم و پنجم هجري از عربي خوردم كه بعضي از شاعرا  فارسيبرمي

ها عالوه بر زيبايي و فصااحت اففااو و رجمهبه فارسي ترجمه كرده بودند. اين ت

اي درست و مطابق باا اصا  باود كاه اندازهحفظ اسلوب و قواعد زبا  فارسي به

شد. فن ترجمه چنا  كاه اللاب افعاده باعث شگفتي و اعجاب ميبراي بنده فوق

دانند يكي از دشوارترين فنو  است مخصوصاً ترجمة شعر كه بعضاي مطلعين مي

اند. شايد ترجمه مطافب علمي و تاريخي و سياسي له محاالت شمردهآ  را ازجم

گاناه و اخالقي آنقدرها دشوار نباشد و مترجم ماهري كه در يكاي از زبانهااي بي

گوناه تسلط كام  داشته باشد و به اصطالحات علمي نيز واقف باشاد بتواناد اين

خوبي ؤفاف را باهطوري كه خواننده مقصاود ممطافب را به زبا  خود نق  كند به

  درك كند. فكن ترجمة شعر چيز ديگري است. زيرا در شعر عالوه بر مضمو  آ

كااه قاباا  ترجمااه اساات هاازارا  نكااات و دقااايق و اصااطالحات و اشااارات و 

كنند و محال است آ  را در كار است كه فقط اه  آ  زبا  درك مي ها كاريريزه

 به زبا  ديگري ترجمه كرد. 

علت آميزش اعراب با سااير ملا  دانشامنداني عباسيا  بهدر آلاز خالفت 

بزرگ پيدا شدند كه به زبانهاي يوناني و سرياني و فارسي آشانايي داشاتند و باه 

دستور منصور و مأمو  عباسي كتابهاي زيادي در طب و منطق و هيئت و رياضي 

الوه بر و اخالق از زبانهاي يوناني و سرياني و فارسي به عربي ترجمه كردند و ع

گاه باه ترجماة اشاعار آنها كتاب شعر ارسطو را نيز به عربي درآوردند. فكن هيچ

شاعرا  يوناني نپرداختند و به اين جهت انواع شعر يونااني از تارايدي و كمادي 

وليره با اينكه ارسطو در كتاب خود آنها را ذكر كارده باود باراي اعاراب بكلاي 
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رشد هم كه كتاب شعر ارسطو را خالصه ابنسينا و مجهول و ناشناخته ماند و ابن

 اند به حقيقت شعر يوناني پي نبردند.كرده

  آيقيناً يكي از عل  عدم توجه به ترجمة اشعار يوناني دشاواري ترجماه 

اناد دا  بودهبوده است عالوه بر اينكه چو  مترجما  اللاب پزشاي ياا رياضاي

علت ديگر اين باوده اسات كاه  اند و شايددانستهترجمه شعر را كاري بيهوده مي

ت و اساطير يونا  )ميتوفويي( با افكار مسالمانا  مباينات و مخاففات داشاته اسا

 بدين جهت اقدام به ترجمه آ  نشده است.

امروز هم كه فن ترجمه نسبت به سابق بسيار ترقي كرده اسات و هرساال 

ه صاحي  و شود بازهم ترجمچندين كتاب از زبانهاي بيگانه به فارسي ترجمه مي

كام  كه هم منطبق با قواعد و دستور زبا  فارسي باشد و هام مقصاود نويسانده 

اصلي را روشن سازد بسيار كم است مخصوصاً ترجمة شاعر كاه از دشاوارترين 

بينيم كه بعضي از مترجما  شعري را از زباا  هاست. در اين ايام بسيار ميترجمه

وجه در شنونده و خوانناده هيچجمه بهكنند فكن آ  تربيگانه به فارسي ترجمه مي

زبا  تأثيري را كه از شعر متوقع است ندارد. همچنين اشعاري را كه بعضي فارسي

كنند اللب فطاف و زيباايي از خاورشناسا  به زبانهاي خود از فارسي ترجمه مي

اي عافي و زيبا باشد   به اندازهدهند مگر شعري كه مضمو  آدست مي خود را از

افشعاع خود قرار دهد مانند بعضاي   و قافيه و ديگر صنايع شعري را تحتكه وز

از رباعيات خيام كه به زبانهاي مختلف ترجمه شده و ماورد پساند قارار گرفتاه 

ذفي مترجم رباعيات خيام به انگليسي يعني فيتز جرافاد عاين رباعياات است. مع

رده و ساپس باا خيام را ترجمه نكرده است بلكاه مضامو  آ  را باه خااطر ساپ

تصرفاتي به انگليسي درآورده اسات و چاو  خاود او نياز شااعري اساتاد باوده 
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خوبي از عهدة اين كار برآمده است و آ  رباعيات زيباا شاهرت جهااني يافتاه به

 است.

زبا  مانند خاقاني و نظامي و حافظ در شعر اللب از شاعرا  بزرگ فارسي

 ود پساند جهانياا  اسات دقاايق و ليره هم عالوه بار مضاامين عاافي كاه ماور

آهنگااي و اوزا  مطبااوع و هاااي ديگااري ازقبياا  تناسااب اففاااو و همكاريريزه

نواز كه مانند افحا  موسيقي است و ديگر صنايع شعر از آهنگهاي دفپسند و گوش

نهاا آتجنيس و ترصيع وليره كه مربوط به اففاو است وجود دارد كه گاهي تاأثير 

زبا  بيش از تأثير مضمو  شعر است چنانكاه مكارر فارسيدر خواننده و شنونده 

خوبي درك زبانا  كه معني شعر حافظ را باهديده شده است كه بسياري از فارسي

برند. باري مقصود اين است كنند از آهنگ و وز  و تناسب اففاو آ  فذت مينمي

توانااد كااه متاارجم خااارجي هرچنااد در زبااا  فارسااي ماااهر باشااد بااازهم نمي

 وصيات وز  و آهنگ و اصطالحات و كنايات آ  را به زبا  خود ترجمه كندخص

كناد محاال اسات در زبا  ميو بدين جهت تاأثيري را كاه در خوانناده فارساي

 خواننده خارجي به وجود آورد.

هايي است لرض از تمهيد اين مقدمات نشا  داد  اهميت و ارزش ترجمه

د و چنا  كاه نوشاتيم چناد تان از شااعرا  كه در آلاز اين مقافه به آنها اشاره ش

اند زبا  قر  چهارم و پنجم هجري اشعاري را از عربي به فارسي نق  كردهفارسي

را  اند يعناي اشاعار عربايو درواقع كاري را كه نزديي به محال است انجام داده

ذفاي اصاافت و درساتي زباا  اناد و معتقريباً ففظ به ففظ به فارسي ترجمه كرده

طوري كه اگر كسي اشعار عرباي را قابالً نشانيده اند بهي را كامالً نگاه داشتهفارس
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برد كه آ  اشعار فارسي از زبا  ديگري ترجماه شاده وجه گما  نميهيچباشد به

 كنيم.باشد. ايني براي نمونه چند ترجمه فارسي را با اص  عربي آ  نق  مي

اين بيت را از بحتري ترجمه  افبالله در ذي  صنعتصاحب كتاب ترجما 

 (1)كند كه در وصف قلم گفته است.نق  مي

 مشية حيةفه حد صمصام و 

 زينحو قافب عشاق و قلب 

 نويسد:و در ترجمه آ  اين بيت را از رودكي مي

 تيزي شمشير دارد و روش مار

 لمگين ةكافبد عاشقا  و گون

ز آ  باه االفباب اين بيت را باا ياي بيات پايش امحمد عوفي نيز در فباب

 (2)دهد.رودكي نسبت مي

 يابفنگ رونده است گوش ني و سخن

 بينگني فصي  است چشم ني و جها 

 تيزي شمشير دارد و روش مار

 لمگين ةكافبد عاشقا  و گون

فرمايند شعر رودكي ترجمة ففظ به چنا  كه خوانندگا  محترم مالحظه مي

يباايي يت بحتري است بدو  يي كلمه زياد يا كم و اففاو آ  نيز در كمال زففظ ب

بندي آ  نيز كامالً مطابق دستور و قواعاد زباا  فارساي و فصاحت است و جمله

وجه اثري از ترجمه و تأثير زبا  عرب در آ  آشكار نيسات و ايان هيچاست و به

 آيد.شمار ميها بهرجمهترين و زيباترين تترجمه از بديع
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 شايد خوانندگا  محترم بگويند كه ترجمه يي بيت آنقدرها دشوار نيسات

، و ممكن است كه مطابقت اففاو فارسي و عربي بر سبي  تصادف و اتفااق باشاد

زبا  هر بيت آ  را به فارساي آوريم كه شاعر فارسيايني ما چند قطعه عربي مي

سي را مراعات كرده است با  فارزطوري قواعد و اسلوب ترجمه كرده است و به

افدهر در يتيمةرود. ثعافبي در جلد اول كه ابداً تصور ترجمه در آ  قطعه نمي

دهد كاه در وصاف افدوفه حمداني اين قطعه را به او نسبت ميذي  ترجمه سيف

 قوس  قزح گفته است:

 و ساق صبي  فلصبوح دعوته

 افغمض سنةه نفقام و في اجفا

 يطوف بكاسات افعقار كانجم

 ن بين منقض علنا و منقضمف

 وقد نشرت ايدي افنجوم مطارفا

 االرضافجود كنا وافحواشي عليعلي

 طرزها قوس افغمام باصفرب

 و افبعض اقصر من بعض مصبغة

نويساد: و هاذا مان افتشابيهات ثعافبي پس از نق  ابياات فاوق چناين مي

اي هادشاهانتشبيهات پافملوكيه افتي اليكاد يحضر مثلها فلسوقه. يعني اين تشبيه از 

 (3)است كه آورد  آ  براي مردم ديگر ميسر نيست.

االفباب پاس از اينكاه قطعاه عرباي فاوق را نقا  عوفي در جلد اول فباب

بيتاي را باه  رسيد هار (4)اففض بننويسد: اين قطعه به امير طاهركند چنين ميمي

 (5).نظم ترجمه كرد به پارسي
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 خورد روي صبوحي بر منآ  ساقي مه

 خرّم ساز خواب دو چشمش چو دوتا نرگ

 وا  جام مي اندر كف او همچو ستاره

 ناخورده يكي جام دگر داده دمادم

 وا  ميغ جنوبي چو يكي مطرف خز بود

 همددامن به زمين برزده همچو  شب ا

 بربسته هوا چو  كمري قوس قزح را

 لمعاز اصغر و از احمر و از ابيض م

 ت از دو سه گونهگويي كه دو سه پيرهن اس

 وز دامن هريي ز دگر پارككي كم

فرمايند ترجمة كاملي اسات اين قطعه نيز چنا  كه خوانندگا  مالحظه مي

افدوفه و ابيات آ  نيز معادل ابياات عرباي اسات و در فصااحت و از قطعة سيف

 جزافت نيز كمتر از اشعار عربي نيست.

بن محماود ن عمارحميدي، مؤفف آ  قاضاي حميدافادي تدر كتاب مقاما

كند در وصف زمستا  نق  مي (7)بن حسين باخرزياي عربي از عليقطعه (6)بلخي

 كنيم:آورد ايني هردو قطعه را نق  ميو سپس ترجمه آ  را به شعر فارسي مي

 افجليد جلودافبس افشناء من

 فافبس فقد بردافزما  برودا

 كم مومن قرصته اظفار افشتا

 وداا افسكا  افجحيم حسدفغ

 و تري طيور افماء في ارجانها
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 داوتختار خرافنار وافسف

 افهواسي فيأو اذ ارميت بفض  ك

 افعقيق عقوداعادت عليي من

 يا صاحب افعودين ال تهملها

 حرق فنا عوداً و خرك عودا

 (8)ايني ترجمه قطعة فوق به فارسي:

 چرخ و زمين ز برف و يخ كرد برگ و ساز

 در فرازدرپوش پوستين كه دي آمد ز 

 بس مؤمن بهشتي كز خوف رنج دي

 خواهد كه در ميا  جهنم شود دراز

 هست از كمال شدت سرما در آبگير

 مرلا  آب را به سوي بابز  نياز

 س براندازي از هواأهاي كور جرعه

 آيد هزار عقد عقيقين بر تو باز

 اي آنكه عود داري در جيب و در كنار

 ازسيي عود را بسوز و دگر عود را ب

شود اين قطعه فارسي هم ترجمه بيت باه بيات بلكاه چنا  كه مالحظه مي

كار بارده شاده ففظ به ففظ قطعه عربي است و كمال مهارت در ايان ترجماه باه

 است.

معتاز نسابت افعجم باه ابنتاهمافدين صفدي در شرح الاين قطعه را صالح

 (9)دهد.مي
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 قا تبشر بافصب  طائر ه

 اافلي  بعد ما انتصفهاج من

 نابمذكر بافصبوح صاح 

 كخاطب فوق منير و قفا

 فنا حةصفق اما ارتيا

 افدجي اسفاافصب  و اما علي

 شود:مسعود سعد در قصيده بسيار فصي  خود كه با اين مطلع آلاز مي

 شد مشي شب چو عنبر اشهب

 ه عقيق مركببَشد در شَ

 دادما را به صب  مژده همي

 بگو خروس مجرّآ  راست

 ال خود را برهمبر زد دو ب

 از چيست آ  ندانم يارب

 هست از نشاط آمد  روز

 شب ف شد ِيا از تأسّ

باشاد تقريبااً ترجماة نظير زبا  فارسي مياين قطعه كه يكي از قطعات كم

معتز است وفي به عقيدة من از حيث فصاحت و جزافت به مراتب بر آ  قطعة ابن

 ظر نرسيده است.نه اي بدين زيبايي تاكنو  بترجي  دارد و ترجمه

هايي از ترجمه شعر به شعر در قر  چهاارم و پانجم و ايان اين بود نمونه

نادرت يافات ها بهگونه ترجماهنكته را نيز بايد متذكر شد كه در قرنهاي بعد اين

زبا  قر  چهارم و پنجم آشنايي كام  شود و علت اين است كه شاعرا  فارسيمي
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اند يعني به عرباي و ند و اللب آنها ذوافلسانين بودهابه زبا  و ادبيات عرب داشته

اند چنا  كه چند تان اند و در هردو زبا  تسلط كام  داشتهسرودهفارسي شعر مي

بن باخرزي از شااعرا  و نويساندگا  مشاهور از آنا  مانند ابواففت  بستي و علي

نويسا  عرب آيند و شرح حال و اشعار آنا  را مورّخا  و تذكرهشمار ميعرب به

 اند.مانند ابن خلكا  و ثعافبي در كتابهاي خود آورده

ترين در قرنهاي بعد تنها كسي كه توانسته است اشعار عرباي را باا فصاي 

افمتكلمين شيخ اج  ساعدي شايرازي اسات ص فعبارتي به فارسي ترجمه كند ا

طباع  اي كه اينجانب گارد آورده و عنقرياب باهچنا  كه خوانندگا  در مجموعه

 خواهد رسيد مشاهده خواهند فرمود.
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افقصر از شاعراني است كه به هردو زبا  فارسي و عرباي بن حسين باخرزي صاحب كتاب دميه. علي7

گفته است. در جواني مدتي به تحصي  فقه اشتغال داشته و چنادي نياز در زماا  سالطنت مي شعر

پرداخته است و كار كتابت ميبيي سلجوقي و وزارت عميدافملي كندري در ديوا  رسائ  بهطغرل

نويساد در گيري كارد و بااالخره چناا  كاه ابان خلكاا  ميدر اواخر عمر از مشال  دوفتي كناره
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