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  چكيده
هاي گوناگون زبان و ادبيات فرانسه تحقيـق و فعاليـت كـرده و      ياثي در زمينهغ محمدتقي

 ،ر زمينة ترجمة آثار منثور فرانسويد ويژه  به ،هاي متعددي از زبان فرانسه به فارسي  ترجمه
ة شـعر فرانسـه اختصـاص    شدة وي دو كتاب به ترجم ارائه داده است. از ميان آثار ترجمه

چهار قطعه شعر پل الوار بـا   و ترجمة محمدتقي غياثي از چهل 1357دارد. ابتدا در زمستان 
انتشارات  را شعر فرانسه در سدة بيستم 1385منتشر شد و سپس در سال  اي آزاديعنوان 
آن است كند   آثار منظوم فرانسوي به زبان فارسي صدق ميچه درمورد  . آنمنتشر كردناهيد 
شعردوسـتان  انـد و بـه ايـن ترتيـب       صورت پراكنده ترجمه شـده  گونه آثار غالباً به  كه اين
انـد. در نوشـتار     زبان با اشعار غني و تأثيرگذار فرانسوي آشنايي چنداني پيدا نكـرده   فارسي

كوشيم بـا بررسـي داليـل      ميپردازيم و   مي شعر فرانسه در سدة بيستمحاضر به نقد كتاب 
هـاي    بنـدي تـاريخ شـعر فرانسـه بـه دوره       ينش اشعار، روش معرفي شاعران و تقسـيم گز

ميزان زمينة مساعد  به چه كتاب مذكورنشان دهيم    گوناگون و نيز روش مترجم در ترجمه
  وجود آورده است. هدوستان ايراني با شعر فرانسه را ب  آشنايي ادب
  ادبيات فرانسه.غياثي، ترجمه، شعر فرانسه،  ها: كليدواژه

  
  مقدمه .1

آثار منثور ادبيات فرانسه همواره موردتوجه مترجمان ايراني بوده و گاه چند متـرجم در  
اند. اما آثار منظوم فرانسوي غالبـاً    هاي گوناگون يك رمان فرانسوي را ترجمه كرده  دوره
 زمينة ترجمه و معرفيتوان به برخي از اين آثار در   اند. مي  صورت پراكنده ترجمه شده به
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 خصـوص   ايـن  ها در  ترين تالش  اشعار و انواع شعر فرانسوي اشاره كرد. يكي از قديمي
اثر حسن هنرمندي اسـت   بنياد شعر در فرانسة امروز و پيوند آن با ادبيات فارسيكتاب 

 يـر دو   اثـر پـي  شاعران امـروز فرانسـه    . كتابمنتشر شد 1350بار در اسفند  كه نخستين
شـركت انتشـاراتي علمـي و فرهنگـي      را 1373بوادفر ترجمة سيمين بهبهاني در سـال  

 هـاي   زبان در فاصلة سـال   . اين كتاب به بررسي شاعران فرانسوي يا فرانسويرساندچاپ  به
چشـم   پردازد و ترجمة قطعات كوچكي از اشعار فرانسوي نيز در آن به  مي 1986 - 1940
رو بوده است و  هتري روب ترجمة شعر فرانسوي با اقبال بيش ،هاي اخير در دهه خورد.  مي

كـه در ايـن    ،ويژه اشعار سوررئاليست و متعهـد قـرن بيسـتم     شده به تعداد اشعار ترجمه
بـراي   ،شاهدي بر اين ادعاست. گاه يك شـاعر خـاص   ،ها ياد خواهيم كرد  نوشتار از آن

راني قرار گرفته و اشعار زيادي از او موردتوجه مترجمان اي ،)Paul Eluardمثال پل الوار (
شـعر   چهـار قطعـه   و ترجمة چهـل  1357غياثي در زمستان  ترجمه شده است. محمدتقي

اي   متن دوزبانه 1382منتشر كرد. محمدرضا پارسايار در سال اي آزادي الوار را با عنوان 
هـاي    جديـدترين ترجمـه  چاپ رساند. يكي از  هب تنهايي جهان از اشعار الوار را با عنوان

برگردان جواد فريد است كه انتشـارات نگـاه در سـال     با نيروي عشقاشعار الوار كتاب 
  .منتشر كرد 1393

نظـر   ترين آثاري به  يكي از كامل ،اثر محمدتقي غياثي ،شعر فرانسه در سدة بيستمكتاب 
هـاي نـوزده و     رسد كه با گردآوري بيش از صد قطعه شعر از سي شاعر فرانسوي سده  مي

بيست فرانسوي سعي كـرده شـاعران بـزرگ فرانسـوي و اشـعار آنـان را بـه خواننـدگان         
تـرين و    بشناساند. انتخاب شاعران با دقت صورت گرفته و تقريبـاً نـام بـزرگ   بان ز يفارس

متـرجم در ديباچـة كتـاب    ــ   تأثيرگذارترين شاعران فرانسوي در آن مشهود است. مؤلـف 
شعر در سدة بيستم زير نفوذ انديشه و تأثير زبان شاعرانة شـماري از  چون «دارد:   اظهار مي

بزرگان سدة نوزدهم قرار داشت، تني چند از شـاعران ايـن دوره هماننـد هوگـو، بـودلر،      
بهتـر   ،رو ). ازايـن 5: 1385 (غياثي» و ماالرمه را نيز آورديم ،آمون، رمبو  گوتيه، نروال، لوتره

يـا  » هـاي نـوزدهم و بيسـتم     اي از اشـعار فرانسـوي سـده     گزيـده « بود عنواني ديگر، مـثالً 
شـد. در ايـن     انتخـاب مـي  » هاي نـوزدهم و بيسـتم    هايي از گلستان شعر فرانسه: سده  گل«

بنـدي تـاريخ شـعر      كوشيم داليل گزينش اشعار، روش معرفي شاعران و تقسيم  نوشتار مي
هـا را نقـد و بررسـي كنـيم و       م در ترجمهو نيز روش مترج ،هاي گوناگون  فرانسه به دوره

دوستان   ميزان زمينة مساعد آشنايي ادب به چهشعر فرانسه در سدة بيستم نشان دهيم كتاب 
  وجود آورده است. ايراني با شعر فرانسه را به
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  . شعر در ادبيات فرانسه2
كـه زبـان    ،شـانزدهم برانگيز آن است: از قرن  فرانسه تداوم تحسينهاي شعر   يكي از ويژگي

به اين سـو   ،ديهاي خود را استحكام بخش  پايه) Pléiadeمدد شاعران مكتب پلئياد ( فرانسه به
جسورانه  اًهاي گوناگون و بعض  شكل فقطشعر هرگز صحنة ادبيات فرانسه را ترك نكرد و 

هـاي ميـاني، رونـدو      هـاي سـده    به خود گرفت. شعر اوايل قرن شـانزدهم از همـان قالـب   
)rondeau (و باالد )ballade( جويد و با ارائة نـوعي حقيقـت اخالقـي بـه خواننـده        بهره مي

درد به همان اشعار غنايي و درباري دورة   بايست خوشايند او واقع شود. البته اشرافيت بي مي
جـو سـروده     پيش گرايش دارد؛ اشعاري كه در وصف عشق به زن و هنـر زنـدگي معاشـقه   

، ديگر شعردوستان آن زمان انتظار داشتند كه شعر اسرار جهان را بر آنـان  شدند. درمقابل مي
در قـرن   ،انـد  كـه در ابتـدا بسـيار قـراردادي     ،انواع شعر فرانسه ،آشكار سازد. به اين ترتيب

و بنـد مشـخص    ،كنند و شعر بنابر صورت و ظاهرش يعني بيت، قافيـه   شانزدهم ظهور مي
)، لـوئيز البـه   Clément Marotايـن دوره از كلمـان مـارو (   شود. تعداد پرشـمار شـاعران     مي

)Louise Labé(،    تا حلقة شاعران مكتب پلئياد خود دليلي بر اهميت شعر در قـرن شـانزدهم
توانـد    اندازة زبان التين و ايتاليـايي مـي   است. شاعران پلئياد بر اين باورند كه زبان فرانسه به

گـري اسـت كـه بـه الهـام بسـنده         هنرمند باشد صنعتكه   شاعرانه باشد و شاعر بيش از آن
كند: او بايد قواعد حرفة خود را بشناسد، چنان روي سبك خود كار كنـد تـا آن را بـه     نمي

كمال رساند و براي نيل به اين هدف از پيشينيان تقليد كند. شـاعران ايـن مكتـب بـيش از     
 )Driol 1980: 50( »نو خـو  ،گوشـت، اسـتخوان، اعصـاب   «و  انـد  هرچيز در انديشة شـكل 

سازند. در اين ميان، نقـش    گيرند و زبان فرانسه را از يوغ زبان التين رها مي  گذشتگان را مي
تدوين اصول شعر ستودني است: ) در Joachim du Bellay(پردازي چون ژواكيم دوبله   نظريه
هان را فردي است كه اسرار ن شخص منحصربه كهگري پرتالش نيست، بل صنعت فقطشاعر 
به توصيف حاالت رواني و فـردي   فقطهاست. اثر او   داند و در انديشة آشكارساختن آن  مي

  گيرد.  شمول به خود مي  اي جهان  كند و جنبه  شاعر اكتفا نمي
هاي ادبي حضوري فعال دارد. همين بس كه بـه    در عصر كالسيك، شعر در تمام عرصه

و برخــي از  ،)Racine( راســين )،Corneille( كــورنيهــاي   كــاربرد زبــان نظــم در تــراژدي
) اشاره كنيم. شعر حتي بـه يكـي از موضـوعات موردبحـث در     Molière( هاي مولير كمدي

) بـا سـرودن شـعري مبتـذل     Trissotinپردازي چون تريسـوتن (   شود و قافيه  كمدي بدل مي
در تـاريخ شـعر    انگيزد. قرن هجدهم را بايـد يـك اسـتثنا     فروش را برمي  تحسين زنان فضل
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همه پايان اين  چراكه فيلسوفان اين قرن اعتنايي به شعر ندارند. بااين ،حساب آورد فرانسه به
) اسـت كـه در   André Chénierنـام آنـدره شـنيه (    قرن شاهد ظهـور شـاعري بلنـدآوازه بـه    

شـود.    بازداشـت و محكـوم بـه اعـدام بـا گيـوتين مـي        1789رويدادهاي پـس از انقـالب   
داننـد. در دورة نسـل دوم     گـام شـعر رمانتيـك مـي     اي قـرن نـوزدهم او را پـيش   ه رمانتيك
تـأمالت شـاعرانة   شـود و ديـوان     مندي بدل مـي   هاست كه شعر به نوع ادبي ارزش رمانتيك

)Méditations poétiquesــارتين () آ ــونس دو الم ــدبخش Alphonse de Lamartineلف ) نوي
 (وثوقي» تمام دورة سلطة رمانتيسم حضور دارددر «روزگاري خوش براي شعر نو است كه 

هاي ادبي بعدي قرون نوزدهم و بيستم ازقبيل هنـر بـراي     ها و جنبش  در مكتب). 56: 1388
دهد. در كتاب   چنان به حيات خود ادامه مي  و سوررئاليسم شعر هم ،هنر، پارناس، سمبوليسم

چشم  ها به  عار مربوط به اين گرايشترجمة بسياري از بهترين اششعر فرانسه در سدة بيستم 
  جاست نظري به مقدمة كتاب بيفكنيم.  خورد. پيش از بحث درمورد ترجمة اشعار به  مي

  
  . مقدمة كتاب3

شـعر   دربارة، پس از توضيحاتي »درآمدي بر شعر معاصر فرانسه«در نخستين بخش كتاب، 
در قرن بيستم، از سرآمدان شعر فرانسه سخن به ميان آمده و تـاريخ شـعر فرانسـه بـه سـه      

. در 1940و پـس از   ،دوره تقسيم شده است: پيش از جنـگ جهـاني اول، ميـان دو جنـگ    
دار اين دوره سه تن مانـدگار   از پنج شاعر نام«هايي از اين مقدمه ابهاماتي وجود دارد:   بخش

همـه   آيـد. بـااين    ). اما نامي از اين شـاعران بـه ميـان نمـي    11: 1385(غياثي » كنند جلوه مي
به بعد گسترش فراگيـر   1940كه از   با اين«كند:   درستي اعالم مي نويسنده در همان صفحه به

» عصر طاليـي شـعر  «همه احتماالً سدة بيستم  دار قصه، از هوادارن شعر كاسته، بااين  و دامنه
مان). شمار و گوناگوني شاعران ايـن دوره گـواه ايـن ادعاسـت. البتـه      (ه» شود شناخته مي

در قـرن بيسـتم را بايـد در فاصـلة ميـان دو جنـگ جهـاني        » عصر طاليـي شـعر فرانسـه   «
هـاي خـود را     هاي فرانسوي در وهلة نخست توانايي  چراكه سوررئاليست ،جو كردو جست

ترش ايـن جنـبش انكارناپـذير    دهند و سهم شعر و نقاشي در گسـ  در عرصة شعر نشان مي
گرداننـد و بـه     اندك از اين جنبش روي برمـي  است. هرچند كه شاعران سوررئاليست اندك

يابنـد. در كتـاب موردنقـد مـا ايـن وزن        اجتماعي گرايش ميـ   و سياسي ،شعر متعهد، مبارز
كه  ورط  مشهود است و شاعران سوررئاليست پيشين و هواداران شعر متعهد پرشمارند. همان

  ،دارد  مؤلف اظهار مي
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هـر اديـب آينـده     اًاي دارد و ظـاهر   پيش از جنگ جهانگير نخست شعر جايگـاه ويـژه  
بايست با جنگ شعر وارد ميدان شود. به همين جهت كساني چـون ژول رون، ژرژ   مي

عنوان شاعر مطرح نيستند و هر سه بسيار زود بـه قصـه    و فرانسوا مورياك به ،دو هامل
  .(همان) آورند  ميروي 

) Francis Carco) و فرانسـيس كـاركو (  Jean Cocteauاتفاق ژان كوكتو ( اين سه اديب به
كنند. سـه شـاعري     با شعر فعاليت ادبي خود را آغاز مي 1910تا  1904هاي   درابتدا بين سال

 ) درunanimismeگرايي (  راند نخست تحت لواي جنبش همگان  كه مؤلف از آنان سخن مي
L’Abbaye de Créteil ــه ــ   مجموع ــاون ب ــة تع ــار از روحي ــعاري سرش ــاي بشــري اش ا دني

  .كنند   مي  منتشر
رفت نويسندة محترم بـه تـاريخ     ، انتظار مي1918شعر پيش از  دربارةپس از توضيحاتي 

چـه    ويژه از انقالب سوررئاليست و آن  اي كند و به  شعر در دورة بين دو جنگ مختصر اشاره
) و پـل  Paul Valéryدهد و از نقش اديباني چون پـل والـري (    جريان رخ مي در حاشية اين

شـود تـا     خن به ميان آورد. فقدان اين توضـيحات مـانع از آن مـي   س )Paul Claudelكلودل (
  ، برقرار شود.1940بخش پيشين و بخش بعدي، شعر پس از  بينارتباطي 

گذرد اثري   در دنياي شعر فرانسه مي 1960چه پس از   از اين گذشته، در اين مقدمه از آن
 ،1960 - 1940هـاي    گيري خطوط اصلي شعر در سـال   پس از شكل ،درميان نيست. درواقع

توان در حركت شـعر    دشواري مي دهد، به  الشعاع قرار مي  كه كل تاريخ شعر فرانسه را تحت
ورد تشخيص داد. خ  چشم مي چه در دورة پيشين به  معاصر فرانسه خطوطي اصلي همانند آن

گيري تداوم و گسسـت را مشـاهده     رسد بتوان در اين شعر درحال شكل  نظر مي همه به بااين
شعر كه در كتاب  ،»افتراق«جز  در اين دوره به بنابراين، .(Lagarde etMichard 1973: 50) كرد

به اين ترتيب كـه   .به آن اشاره شده است، نوعي تداوم نيز وجود داردفرانسه در سدة بيستم 
گرايـي    موضوع اصلي همانـا درون  (Marc Alyn)در آثار برخي از شاعران ازقبيل مارك آلن 

 ،درگذشـت  1975كه در سال  ،ارژون پرس ـ  كتاب، غياثي سن 13غنايي است. در صفحة 
دشمن زبان ايـزو  «نويسد كه وي   كند و مي  ترين چهرة شعر امروز فرانسه معرفي مي  برجسته

گـر فريـاد، حـق     كند و به حروف الفبا، يعني بيـان   ت كه در عصر اتم، از بيان خلع يد مياس
  ).13: 1385 (غياثي» دهد  تقدم مي

چه در عرصة شعر در كشور فرانسه و بيـرون از مرزهـاي     در كتاب موردنقد ما از آن
اي   وسيله دهد سخني به ميان نيامده است. در اين دوره شعر به  روي مي 1950آن پس از 
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دنـي گـارنوي   ــ   شود و بـه ايـن ترتيـب سـن      وجوي هويت بدل مي ممتاز براي جست
)Saint Denys Garneau) مه سزركانادايي، ا (Aimé Césaireو لئوپولد سدار سنگور  ،) آنتيلي
)Léopold Sédar Senghorخورند.  ) سنگالي به هم پيوند مي  

  
  شاعران قرن نوزدهم 1.3

و ترجمة قطعاتي  ،ما نام هفت شاعر قرن نوزدهم، معرفي اجمالي آناندر كتاب موردنقد 
كه هريك نمايندة گرايشي خاص در شـعر   ،خورد. اين شاعران  چشم مي از اشعارشان به
آمـون    )، كنـت دو لـوتره  Victor Hugoانـد از: ويكتـور هوگـو (     عبـارت  ،فرانسه هسـتند 

)Comte de Lautréamont) ژرار دو نـــروال ،(Gérard de Nerval تئوفيـــل گوتيـــه ،(
)Théophile Gautier) شارل بودلر ،(Charles Baudelaire) آرتور رمبو ،(Arthur Rimbaud(،  و

). نخستين شاعري كـه بررسـي بسـيار اجمـالي شـيوة      Stéphane Mallarméاستفان ماالرمه (
ويكتـور هوگـو    آورد  شاعري او مجالي براي پرداختن به شعر در قرن نوزدهم فراهم مي

رو شـد. ابتـدا رمانتيسـم بـود،      شعر فرانسه در دورة او با تحوالت گوناگون روبه«است: 
قـد برافراشـتند. شـاعران    » هـا   پارناس«ها،   پيشگي رمانتيك سپس در اعتراض به سياست

اينـان بـه اسـتحكام پيكـرة شـعر اهميـت       ». شعر شعار نيسـت «گفتند:   جوان پارناس مي
جز  به .)17(همان: » كوشيد» هنر براي هنر«گاه سمبوليسم در رد  زيبايي. آندادند و به   مي

ويكتور هوگو از ديگر شاعران رمانتيك نشاني نيست. در قرن نوزدهم، شعر فرانسـه در  
آلفـونس دو   تـأمالت شـاعرانة  دومين موج رمانتيسم در اواخـر دهـة بيسـت بـا انتشـار      

حال كه مؤلـف   بنابراين،رسد.   كوفايي ميالمارتين پس از بيش از يك قرن سكوت به ش
بهتـر بـود    ،محترم ترجيح داده است بررسي و ترجمة اشعار را از قرن نوزدهم آغاز كند

و  ،)Alfred de Mussetقطعاتي از شاعراني چون آلفونس دو المارتين، آلفـره دو موسـه (  
كـه دو شـاعر آخـر در      ويـژه آن   شد، به  ) نيز ترجمه ميAlfred de Vigny( آلفره دو وينيي

اند. شاعران مكتب پارناس نيز در اين   اشعار خود بسيار به مقولة شعر و شاعري پرداخته
تر از نظرات آنان سخن بـه ميـان آمـده اسـت.      كه پيش  درحالي ،مجموعه حضور ندارند

نيـز از قلـم    ،)Paul Verlaineيعنـي پـل ورلـن (    ،گامان سمبوليسم ترين پيش  يكي از مهم
روشني  به» شيوة شاعري«شعر  هدر قطع» زادة شاعران شاه«اده است. اين شاعر ملقب به افت

دهـد و پـس از او شـاعران سمبوليسـت تـوجيهي بـراي         اصول شعر خود را شـرح مـي  
  يابند:  هاي خود مي  نظريه
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  موسيقي كالم پيش از هرچيز
  را ترجيح دهي» هجاهاي فرد«و براي اين كار بايد مصراع با 

  تر،  تر است و در هوا سيال  مهمكه 
  آن ثقيل باشد يا تكيه كندكه چيزي در  آن بي

  ).273: 1350(هنرمندي 

با » سرود شيپور«و » آواي ني«و ، »رنگ«و » رنگ  نيم«، »صريح«و » مبهم«در اشعار ورلن، 
  ،آميزند. ازنظر ورلن  هم درمي

نقاشـي؛ و ماننـد موسـيقي     تر باشد تا به پيكرتراشـي و   شعر بايد به موسيقي نزديك
دادن خطوط و اشكال  كه نقاشي يا وصف و نشان  بايد تأثرات شاعر را القا كند نه آن

باشد. كلمات دور از ادعاي دقت و صحت كه كمال مطلوب نثر توصيفي يا تحليلي 
ظاهر نادرست، نيـروي   اي به  كار رود و در هالة كلمه به» نوعي تحقير به«است، نبايد 

آميز خود چشم پوشد و به ايـن    جا دارد. قافيه بايد از تجمل و شكوه حمله شاعرانه
كه آزارش دهد و اشعار بـا شـمارة     آن  خرسند شود كه اندكي با گوش آشنا گردد بي

جــا گذارنــد   فـرد هجاهــاي خــود، بايــد در ذهــن خواننـده نــوعي ناخرســندي بــر  
  ).283  (همان:

آلـود    بـر سـرايندگان جـواني كـه نـام دشـنام      و ماالرمـه   ،نظرات بـودلر، ورلـن، رمبـو   
را بر خود نهادند و درادامه بر شاعران سمبوليسـت پايـان قـرن نـوزدهم،     » گرايان انحطاط«

)، شــارل كــرو Tristan Corbièreيــر (  )، تريســتان كــوربيJules Laforgueژول الفــورگ (
)Charles Cros(، ) و رنه گيلRené Ghil ( ـ دادن تـأثير   نشـان أثيري شـگرف داشـت. بـراي    ت

 ،شاعران سمبوليست قرن نوزدهم بر شاعران قرن بيستم همين بس كه از بدعت اصلي آنـان 
  اد كنيم.ي ،)poème libre( يعني شعر آزاد
نام دارند. قطعة اول ترجمة » اما من«و » رسالت شاعر«شدة نخست   شعر ترجمه  دو قطعه

منتشـر   1840در سـال  هـا    پرتوها و سايهاز مجموعه اشعار غنايي » شاعر رسالت«بخشي از 
كمك الهام كشتي بشريت را   كه به«است. ازنظر هوگو شاعر بايد چونان ناخدايي باشد  شده

كـه   ،). برخالف قطعـة بسـيار مشـهور نخسـت    93: 1388(وثوقي » به ساحل نجات برساند
به عـدم ذكـر    توجهيافتن اصل قطعة دوم با ،توان آن را بوطيقاي هوگو تلقي كرد  نوعي مي به

را مترجم براي اين شعر انتخاب كرده است كه با بنـد آخـر   » اما من«منبع دشوار بود. عنوان 
  خواني دارد:  شعر هم
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  اما سر من،
  در زير تازيانة روزگار،
  شود  تر خم مي هر روز اندكي بيش

  .)22: 1385(غياثي 
 Les Feuilles( پـاييزي هـاي    بـرگ كـه بـه دفتـر شـعر      ،عنوان اصلي اين شـعر  ،درواقع

d’automne( تعلق دارد، ) يك بيت الكساندرنAlexandrin:يعني دوازده هجايي است (  
Le soleil s’est couché ce soir dans les nuages. 

مترجم ترجيح داده است صورت شعر را تغيير دهد و اين بيت را به سه بيت در ترجمه 
  تبديل كند:
  گاه امروز، شام

  ابرهاي انبوه آفتاب در دل
  فرو خفت

  .(همان)

ها به زبان فرانسـه    منبع بسياري از اشعار ذكر نشده است. براي يافتن آن ،در كتاب غياثي
جـوي  و گاه به جست  ها يا ابيات را ابتدا به فرانسه ترجمه كنيم، آن  ناچار شديم نخستين واژه

هاي   توان منبعي مناسب براي دوره  كه اين كتاب را مي  به آن شعر در اينترنت بپردازيم. باتوجه
كارشناسي و كارشناسي ارشد ترجمه و ادبيات فرانسه دانست و از آن براي دروسـي چـون   

و  ،»ادبيات فرانسه در فارسي«، »اي فارسي و فرانسه  دستور زبان مقايسه«، »ترجمة متون نظم«
د. اميد است مترجم و ناشر رس  نظر مي ذكر منابع اشعار ضروري به ،استفاده كرد» نقد ترجمه«

شـده بـه زبـان     هاي شـعر ترجمـه    در چاپ بعدي اثر به اين مهم توجه كنند. برخي از كتاب
ترجمـة   خاكستر ناتمـام ترجمة محمدرضا پارسايار يا  تنهايي جهانمانند  ،اند  فارسي دوزبانه

سازد. عدم ذكـر    اين امر زمينه را براي مطالعة تطبيقي اشعار مهيا مي حسين معصومي همداني.
هـاي    قـول  بسـياري از نقـل   كـه بل ،كنـد   شده صدق مـي  تنها دربارة اكثر قطعات ترجمه منبع نه

جاي  هاي به  قول  اند. براي مثال نقل  نويسندگان گوناگون در بخش معرفي شاعران نيز فاقد منبع
)، پـل  Maurice Maeterlinck)، مـوريس مترلنـك (  André Gideنويسندگاني چون آندره ژيد (

و لئـون   ،)Francis Ponge( )، فرانسـيس پـونژ  Albert Camus)، آلبر كامو (Paul Eluard(الوار 
بـود   انجامد، اما بهتر تر اين شاعر ناآشنا مي آمون به شناخت بيش  ) دربارة لوترهLéon Bloy(بلوآ 

  نامه است.  فاقد كتاب شعر فرانسه در سدة بيستمطور كلي كتاب  شد. به  منبع نظرات نيز ذكر مي
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دومين شاعري كه كتاب به بررسي نسبتاً مفصل و ترجمـة قطعـة بلنـدي از او پرداختـه     
) بـراي او  25(همـان:  » شـاعري ديگـر  «كه مترجم از زيرعنـوانِ پرمفهـومِ    ،آمون است  لوتره

دليل انديشة غريـب شـاعرانه و بيـان خـاص خـود بسـيار         استفاده كرده است. اين شاعر به
ها و زندگي و آثارش خارج از جريان معمول زمانه است. لذا ايـن    موردتوجه سوررئاليست

اي از او، بسـيار مناسـب اسـت و      زيرعنوان، پيش از پرداختن به افكـارش و ارائـة ترجمـه   
 يـوم آپـولينر    دو شـاعر ديگـر گـي    فقـط آمون   جز لوتره  انگيزد. به  كنجكاوي خواننده را برمي

)Guillaume Apollinaire» (همان: » روحية نو در شعر و شاعري)ژون پـرس،  ـ   ) و سن138
نـام   Profilند. در كتاب تاريخ ادبياتي چون دار) زيرعنوان 317(همان: » شاعر شاعران زمان«

 سوسياليسم يا پگي شارل«عنوان آراسته شده است: براي مثال:   همة ادبيان موردبررسي به زير
 ييلـو « و ،)ibid.: 47( »مغنـاطيس  نيـروي  يـا  بروتـون  آندره«)، Berton 1980: 36( »روحاني

 نكـردن يا ذكر كردنرد ذكرها درمو  ). از اين نوع ناهماهنگيibid.: 51» (با سنت يزآراگون، ست
  ها در كتاب مشهود است.  هاي التين آن  و معادل ،سال تولد و مرگ، نام كامل شاعران

آمون و ترجمة رسا و دقيق بند سيزدهم از ترانة دوم مشهورترين اثر اين   صحبت از لوتره
متـرجم  ـ   جاست؛ اما مؤلف  يار به) بسLes Chants de Maldoror( هاي مالدورور  ترانهشاعر، 

اشعار شاعران منتخب خود استفاده نكـرده اسـت،    ةساني براي معرفي و ترجم از روش يك
تر   كه خوانندگان ايراني كم ،آمون  پذير است. براي مثال لوتره  كه البته در بسياري موارد توجيه

شود و نُه صفحه به ترجمة اشعار او   تفصيل معرفي مي با او آشنايي دارند در هشت صفحه به
تر نزد مخاطبان ايراني در يـك    شده يابد و شيوة شاعري بودلر شاعري شناخته  اختصاص مي

چـون   اگـر هـم   ،همه شود. بااين  ر سه صفحه آورده ميصفحه و ترجمة چند قطعه شعر او د
بنـدي    هاي مناسـب دسـته    هاي تاريخ ادبيات فرانسوي شاعران در مجموعه  بسياري از كتاب

ارتبـاط   ،خـورد   اي زنجير به مجموعة بعد از خود پيوند مي  شد و هر مجموعه چون دانه مي
 Itinéraires littérairesكتاب قرن نـوزدهم  شد. در   بهتري با آنان و ترجمة آثارشان برقرار مي

انفجار غنايي: آلفونس دو المارتين،  .1تاريخ شعر فرانسه در چند بخش بررسي شده است: 
 ؛و نـروال  ،جريـان سورناتوراليسـت: نوديـه، برتـران     .2 ؛و آلفره دو ويينـي  ،آلفره دو موسه

 ؛و ژوزه ماريـا دو هرديـا   ،وسوسة شكل: گوتيه، لوكنت دو ليـل  .4 ؛كاشف اسرار: هوگو  .3
وسوسـة   .7 ؛ وو ماالرمـه  ،آمـون   وسوسة مطلق: رمبـو، لـوتره   .6 ؛از مالل به آرمان: بودلر  .5

  و كرو. ،ير  گسست: ورلن، الفورگ، كوربي
دربـارة  تـاريخ ادبيـات فرانسـه قـرن نـوزدهم      ر كتـاب  ) دPierre Brunel( ير برونـل   پي
  گويد:  مون چنين ميآ  لوتره
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اثر رمبو جهان ناخودآگاه، ناگهان  ها  اشراقآن  از و پس هاي مالدورور  نغمهبا ظهور كتاب 
سوي جهاني  شدن اين دريچة جديد به كند و با گشوده  صورت امري مقدس ظهور مي به

شود   كند) آشكارتر مي  آمون از طرح اوليه (كه خود بدان اشاره مي  ناشناخته، هدف لوتره
  ).319: 1388 (وثوقي

آمون به نقـد آثـار     كند. لوتره  دو اثر بزرگ ارتباط برقرار مي بينبرونل  ،به اين ترتيب
عصـري ديگـر و آغـازي     ،پردازد. از همـين رو   ويژه هوگو و حتي بودلر مي  رمانتيك، به

ها تاحد   باوجود كاستي بنياد شعر در فرانسة امروزگيرد. كتاب   ديگر در ادبيات شكل مي
ن رويكردهـاي گونـاگون شـعر فرانسـه را بـه      بـي زيادي توانسته است تداوم و گسست 

قـايق  ”رمبـو از قطعـة   «كند كه   خوانندة خود عرضه كند. غياثي به اين توضيح بسنده مي
گـردد.   “بينا”گرويد تا به هر وسيله  “توهم”به  “فصلي در جهنم”خصوصاً از  “مست

تفصـيل   ). هنرمندي بـه 63: 1385 (غياثي» ه نديدني را ببيندنظر او بينا شاعري است ك به
دهـد    دهد و حتـي ترجمـة بخشـي از نامـة او را ارائـه مـي        دربارة اين شاعر توضيح مي

  ).351 -349: 1350 (هنرمندي
هـاي قـرن     آمون تأثيري شگرف بر سوررئاليسـت   يكي ديگر از شاعراني كه دركنار لوتره

بالنـد، زيـرا ريشـة      نروال را نياي خود شمرده و بر آن مـي «آنان بيستم گذاشته نروال است؛ 
كارهاي خود را در زمينة تحليل رواني، كاوش در ضمير ناخودآگاه و عوالم پيچيدة رؤيا در 

 ة). در كتاب موردبررسي ما بنـد اول قطعـ  147: 1388 (وثوقي» بينند  هاي نروال مي  پژوهش
از اين شاعر ترجمه شده است. ايـن شـعر   » محروم«به اي ديگر موسوم   و قطعه» پندار«شعر 

بـرد.    دهد و بندهاي بعدي آن ما را به دوران كهن مـي   رابطة ميان رؤيا و واقعيت را نشان مي
  شود:  آخرين بند اين قطعة چهاربندي چنين تمام مي

  بينيم  گاه زني را دركنار پنجرة بلند كاخ مي آن
  دوران كهن چشم در جامة موي و سياه زني زرين

  ام  گويي اين زن را در زندگي پيشين خود يك بار ديده
  آورم  و اينك دوباره به يادش مي

  .)51: 1350 (هنرمندي

كند. اين شعر يكـي از    زندگي و فعاليت هنري شاعر را خالصه مي ،»محروم«قطعة دوم، 
است كـه از دو بنـد چهـاربيتي و دو بنـد      (sonnet)انواع ثابت شعر فرانسه موسوم به سونه 

كه بـا   درحالي ،بيتي تشكيل شده است؛ اما در برگردان شعر صورت آن حفظ نشده است سه
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توان اندكي درمورد آن شرح داد و به اين ترتيب   شعر و حفظ آن مي ةشكل قطع  وفاداري به
هـا ازسـوي شـماري از      هاي سنتي شعر فرانسه و عدم رعايت آن  بابي را براي توضيح قالب

لـذا   ،شاعران قرن بيستم گشود. درك اين شعر بدون شرح واژگان تقريبـاً غيـرممكن اسـت   
مترجم در پانوشت برخي از كلمات و اصطالحات را توضيح داده است كه در جـاي خـود   

  باره بحث خواهيم كرد.                دراين
روال آغاز كرده است و پـس از  حسن هنرمندي تحقيق خود درمورد شعر فرانسه را از ن

از تقابل  اش  فرانسوي اخالف بررسي نسبتاً مفصل شيوة شاعري، ترجمة اشعار و تأثير او بر
پذيري صادق هدايت از ايـن اديـب فرانسـوي      و تأثير بوف كور) و Sylvie(سيلوي دو متن 

غناي كتاب  سخن رانده است. اين آمدوشدهاي هرچند گذرا ميان آثار فرانسوي و فارسي به
  هنرمندي افزوده است.

او يكي از قهرمانان پرشور مكتـب رمانتيسـم   «نويسد:   مؤلف در معرفي تئوفيل گوتيه مي
گـردد. او نخسـتين     رو جوانان هوادار پارناس مـي  به بعد، آموزگار و پيش 1850[و] از سال 

شعري كه از ايـن  ). 51: 1385 (غياثي» شود  هنر غايت خود شناخته مي«كسي بود كه گفت: 
  گر نظريات گوتيه دربارة شاعري است: زيبايي ترجمه شده بيان شاعر انتخاب و به

  ام  باخته بگذاريد پيشاني رنگ
  بر دستم تكيه كند!

  مگر نه آن است كه من،
  چون ققنس از پهلوي خود
  كه روانم از آن جاري است،

  گردانم  ساري جاري مي چشمه
  شود  كه نوع بشر از آن سيراب مي

  .)52(همان: 

ــاره  ــس از اش ــينة    پ ــه پيش ــذرا ب ــك  اي گ ــاني    رمانتي ــرد هرن ــش او در نب ــه، نق گوتي
)La bataille d’Hernaniتوان از يأس و سـرخوردگي او    نگار مي  عنوان روزنامه  ) و فعاليتش به

سخن بـه   »هنر براي هنر«وردن به آ و قطع رابطه با شعر متعهد و روي 1848پس از انقالب 
را ترجمه كرد. در بخشي از اين » هنر«ميان آورد و براي اثبات آن قطعة معروف و جاويدان 

  سرايد:  قطعه، گوتيه چنين مي



  1397 خرداد سوم، شمارة هجدهم، سال ،انساني علوم هاي برنامه و متون انتقادي نامة پژوهش   22

  گذرد. تنها هنر ناب است  چيز مي همه
  ماند.  كه تا ابد مي

  تنديس
  بازماندة شهر است
)Carlier 1988: 295.( 

)، Horace( هـوراس  بـه  اي  اشاره با وي ؛بسرايد فوالد از تر  محكم ابياتي بود آن بر گوتيه
 گوتيه غياثي، كتاب در). .ibid( »ماندگارتر فوالد از ام  كرده پا به بنايي«: گويد  مي ،التين شاعر

 ايـن  بـه  و خـورد   مـي  پيونـد  بيستم قرن شاعران از برخي به و بودلر، شارل بعدي، شاعر به
 گوتيـه  چـون  هـم  بـودلر . آيـد   مي وجود  به شاعران از دسته اين ميان مناسب ارتباطي ترتيب

كـه   ،يـه مانند گوت يكه در كوشش خود شكست خورده است. و سازد  مي متهم را رمانتيسم
 اخالقي اي  وظيفه شاعر براي ،دارد  مي تقديم او به را ودخ) Les Fleurs du Mal(شر  هاي  گل
 هنـر  مخـالف  و دانـد   نمـي  دخيل اجتماعي و سياسي مبارزات در را شاعر و سازد  نمي مقرر
: انـد   شده ترجمه و انتخاب »روابط« و »طوفان مرغ« مشهور قطعات بودلر از. است دار  جانب
 شـاعري  شـيوة  بـه  دومي و فراوان هياهوي درميان تبعيدي شاعر سرنوشت به نخست قطعة
 لـوئي  ازجملـه  هـا   سوررئاليسـت  ويـژه  به بيستم قرن شاعران بخش  الهام نيز بودلر. پردازد  مي

 بـودلر  از خود سوررئاليست هاي  رمان در تر بيش دو اين البته. است بروتون آندره و آراگون
). Nadja( ناجـا در  ي) و دومـ Le Paysan de Paris( يسپار روستاييدر  ي: اولاند  گرفته تأثير
 از يكـي . داننـد   يمـ  )212: 1388 ي(وثوق »اخالق حوزة در سوررئاليست نخستين« را بودلر

 سـاختار  بررسـي  خـورد   مـي  چشـم  بـه  ادبيـات  تـاريخ  هاي  كتاب در كه اي  شايسته كارهاي
 يكياست. » مرگ«به » مالل و آرمان«شاعر از  يرو شرح مس شر هاي  گلدفتر شعر  گانة شش

خطـاب بـه   «شـعر   كند،  مي خالصه نيز را شاعر نظرية كه ،بودلر اشعار هاي  نمونه يناز بهتر
 از و كشـد   مي تصوير به را شاعر مادرِ بودلر اخير، قطعة در. اوست »خير دعاي« يا »خواننده

  :گويد  مي او قول
  كه اين موجود مسخره را به شير خود بپرورم  جاي آن  آه! به

  چرا افعي نزادم!
  هاي زودگذر  لعنت بر آن شب لذت

 كه شكمم بارور اين كفارة گناهانم شد!

  ).108: 1350 (هنرمندي
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كند كه اين شاعر جوان به دعوت پل ورلن   درمورد آرتور رمبو، غياثي به اين امر اشاره مي
، همان سال آشنايي با ورلن، سرودن شعر را بـه  1875رمبو به سال «شود:   رهسپار پاريس مي

، كـرد پيشة شاعري را رها  1875). درست است كه رمبو از سال 63: 1385 (غياثي» كنار نهاد
) در پاريس تحت محاصره است كه با ورلن Commune، در زمان كمون (1871اما در فورية 

گر ايـن دورة    روايتفصلي در دوزخ كند. دفتر شعر   شود و دو سال را با او سپري مي  آشنا مي
تـرين قطعـات شـعر      نـام   جمه شـده جـزء بـه   پرآشوب است. سه قطعه شعري كه از رمبو تر

تفصـيل شـرح داده    قطعة آخر بـه ». دمان  سپيده«و  ،»دمان  داللت سپيده«، »خفتة دره: «اند فرانسه
اسـتثنايي  توانسـت ويژگـي     بهتـر مـي  » هـا   مصـوت «يـا  » زورق مست«همه  شده است. بااين

سـت كـه رمبـو در جيـب     همان شعري ا» زورق مست«هاي اين شاعر را نشان دهد.   نوآوري
شود. هنرمندي در كتاب   سپار پاريس مي جوي افتخار به دعوت ورلن ره  و  نهد و در جست  مي

اي  خود دو ترجمه از اين قطعه ارائه داده است: يكي ترجمه به شعر فارسي، درنتيجه ترجمـه 
 ،ها رها شده كه در اقيانوس ،واژه و مبدأگرا. زورق مست به اي واژه  مقصدگرا و ديگري ترجمه

هاي بسيار، سـرانجام خـود را بـه كـام       كنايه از سرنوشت شاعر است كه پس از ماجراجويي
بسـتگي ميـان    كسوت خـويش، بـودلر هـم     دنبال پيش رمبو به» ها  مصوت«سپارد. در   مرگ مي

واننـدگان  تـر رمبـو بـه خ    ها و صداها را نشان داده است. هنرمندي براي شناساندن بيش  رنگ
  را نيز ترجمه كرده است. 1871زبان بخشي از نامة معروف وي مورخ پانزدهم مه   فارسي

داند و بخش قرن نوزدهم را بـا ماالرمـه     غياثي ماالرمه را شاگرد بودلر و استاد والري مي
كند و به اين ترتيب پيونـدي معقـول ميـان      دهد و بخش بعدي را با والري آغاز مي  پايان مي

  .شود. ماالرمه سرمشق بزرگي براي شاعران قرن بيستم است  سه شاعر برقرار مي اين
پل والري مريد و مصاحب ديرينة وي در قرن بيسـتم شـعر را تـا مـرز دقـت عالمانـة       

چنان تعادلي در بيان حساسيت شاعرانه و سـاختمان عالمانـة    و برد  دان پيش مي  رياضي
شناسـان اسـت    نجان و سـخن سـ    يك قطعه شعر پديـد آورد كـه مايـة شـگفتي سـخن     

  ).378  (همان:

و اسـتعاره   ،كه سرشار از تمثيل، كنايه ،سرودة ماالرمه» نيلگونة آسمان«شعر  ةدرك قطع
رسـد و متـرجم     نظـر مـي   كن بـه چون ديگر اشـعار وي بسـيار مشـكل و غيـرمم     است، هم

 “كـردن  فهميدني”كوششي براي «گويد:   درخصوص ترجمة آن و ديگر اشعار اين شاعر مي
االرمـه در زبـان   عمل نيامده است. برعكس، سعي شده است كه منظور و مقصود م  اشعار به

  ).75همان: » (شود  فارسي هم برآورده
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  اشعار قرن بيستم 2.3
ذكر شد، غياثي بررسي و ترجمة اشعار قرن بيستم را با پل والـري  كه پيش از اين طور  همان

مندانه پايان كار ماالرمه و آغاز فعاليت والري را به هم   آغاز كرده است و به اين ترتيب هوش
شمردن والري را بـر شـاعراني چـون اميـل ورارن      بود دليل مقدم  گره زده است. اما بهتر مي

)Emile Verhaeren  فرانسـيس ژم ( لنـك متر)، مـوريس ،Francis Jammes(،    و آنـا دو نـوآي
)Anna de Noaillesبندي تـاريخ شـعر در مقدمـة كتـاب       داد كه دقيقاً بنابر دسته  ) توضيح مي

  گيرند.  قرار مي 1914نخستين شاعراني هستند كه در شعر پيش از 
گيرد و   مي) موردبررسي قرار 89(همان: » دستگاه شعر او«عنوان  باوالري در بخشي 

فـن  «شود. براي نگارش ايـن بخـش از خالصـة      دقت توضيح داده مي استعارة نرگس به
 اسـتفاده شـده اسـت    Lagarde et Michardوالري موجود در كتاب تاريخ ادبيـات  » شعر

)Lagarde et Michard 1973: 304-309.(  
) Dreyfusدر بخش معرفي شارل پگي، مؤلف از هواداري ايـن اديـب از دريفـوس (   

هـاي    جا بود به قضية دريفوس و بازتاب آن در همـة عرصـه    نويسد. در اين بخش به مي
شـده از    شـعر ترجمـه    اي شـود. قطعـه    و غيرة فرانسه نيز اشاره ،سياسي، اجتماعي، ادبي

س،     » ك شارترپا بي  معرفي منطقة بس به بي«شارل پگي  نـام دارد. در توضـيح دربـارة بـ
غيـاثي  » (ستايد  در اين شعر پگي هم منطقه و هم حضرت مريم را مي«نويسد:  غياثي مي

هـاي پگـي آشـنايي نـدارد كـافي        ). اما اين توضيح براي كسي كه با انديشه133: 1385
كه بـه   ،گيرد نذرش را براي شفاي پسرش  ، شاعر تصميم مي1912نيست. در نيمة ژوئن 

رود؛ اواخـر    ) مـي Chartreساي اعظم شـارتر ( ادا كند و به زيارت كلي ،حصبه مبتال شده
جـا بـراي آرامـش روح يكـي از       گـردد و در آن   همان سـال، دوبـاره بـه شـارتر بـازمي     

دارد. ردپـاي ايـن دو     تازگي درگذشته، دست بـه دعـا برمـي    كه به ،سرا  دانشجويان دانش
ديده » شارتر معرفي منطقة بس به بانوي مقدس«شعر   ها در قطعه  زيارت و ديگر زيارت

دارد، از ابتـدا    پيمايي زائري كه آهسته گام برمي  شود. اين شعر با آهنگي مشابه آهنگ راه  مي
زار   چون گسـترة مـواج گنـدم    رود و از بندي به بند ديگر هم  تا انتها موزون و آرام پيش مي

شـاعر ادا شـده   شـود نـذر     كه نوك پيكان منارة كليسـا پديـدار مـي    يابد و هنگامي  بسط مي
). Lagarde et Michard 1973: 161( شـود   وگويي مريم مقدس بـه روح شـاعر ظـاهر مـي    

وانست پگي را بهتر بـه خواننـدة   ت  به آهنگ ابيات مي ترجمة كامل اين شعر و توضيح راجع
  زبان بشناساند.  فارسي
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  نويسد:  مي ،ديگر شاعر قرن بيستم ،درمورد آپولينر ياثيغ
» روحية نو«زد شاعران و منتقدان گرديد   راني كه زبان آپولينر در يك سخن 1917در سال 

در شعر آغاز سدة بيستم را به توصيف كشـيد. از آن پـس ايـن اصـطالح عنـوان گـروه       
  ).138: 1385 گردد (غياثي  و بلز ساندرار مي ،نفرة شاعراني چون آپولينر، ماكس ژاكب سه

 ،دهد. درواقع  وجوه مشترك اين گروه از شاعران ميآن توضيح مختصري دربارة  از و پس
شـود كـه    مشخص مي ،كنند. به اين ترتيب  دو شاعر آخر در حاشية سوررئاليسم فعاليت مي

كه نظريه باشد يك ماجراست و اين روحية ماجراجويي نـزد ديگـر     سوررئاليسم بيش از آن
) كه Reverdyو رووردي ( (Cendrars)ساندرار خورد؛ شاعراني چون   شم ميچ  شاعران نيز به

) و Jean Cocteauهرگز در آن حـل شـوند و ژان كوكتـو (    كه  آن  بيدر تماس با گروه بودند 
كنند كه گاه به آن نزديـك    اي كامآلً فردي را دنبال مي  ) كه تجربهMax Jacobماكس ژاكوب (

  شوند.  و گاه از آن دور مي
كه مترجم ما » پلِ ميرابو«بينيم:   ندگار اين شاعر را مياز آپولينر ترجمة يكي از قطعات ما

بيتي تشـكيل شـده و     تغيير داده است. اين قطعه از چهار بند پنج» زيرِ پلِ ميرابو«عنوان را به 
شـود. آپـولينر از آن دسـته شـاعراني اسـت كـه         هريك از بندها با دو بيت تكراري تمام مي

داده است اين شكل را رعايت نكند. در بنـد دوم،   اما مترجم ترجيح ،وسوسة شكل را دارد
كه بعد موسيقيايي اين شعر مديون همين تكرار است.  درحالي ،اند  ابيات تكراري حذف شده

رود. يقيناً شاعري چون   با اين حذف هم جنبة موسيقيايي و هم ساختار دوار شعر از بين مي
كـه   زند. شاعر با تكـرار ايـن    ابيات دست مياي آهنگين به تكرار   آپولينر آگاهانه و با دغدغه

دهـد.    حرمـان خـود را نشـان مـي     ،گذرد و آب جاري است و عشق در گذر است  زمان مي
هاي كار آپولينر حذف عالئم   كه يكي از ويژگي  درحالي .گذاري شده است  ترجمة شعر نقطه

هـاي متكثـر را نيـز      ويلأها و ت  بخشد و خوانش  سجاوندي است كه حالتي سيال به شعر مي
شويم كه درابتدا هـر بنـد از     متوجه مي ،درپي دارد. اگر به تاريخچة اين قطعه نظري بيفكنيم

شكل كنوني تبـديل كـرده اسـت.     هجايي تشكيل شده بود، سپس آپولينر آن را به سه بيت ده
دي گرچه او نيز اندكي عالئم سـجاون  ،هنرمندي در ترجمة اين شعر شكل آن را حفظ كرده

  اند. ترجمان دغدغة آشكارسازي را داشتهرسد كه به اين ترتيب م  نظر مي كار برده است. به به
خالي اسـت بـا    ،يعني آندره بروتون ،درميان شاعران سوررئاليست جاي پيشواي مكتب

قـول   از ژون پرسـ  شويم. براي مثال دربارة سن  رو مي  وي روبه نظرياتبا كه در كتاب  اين
سـالگي شـعر او را خوانـد دربرابـر دسـتاورد       وقتـي در بيسـت  «شـود كـه     بروتون نقل مـي 
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). شـاعران ديگـر سوررئاليسـت    317: 1385 (غيـاثي » بلندپروازانة او سر تعظيم فـرود آورد 
چهار قطعه  و كه پيش از اين وي چهل  به آن تري در كتاب غياثي دارند. باتوجه  حضور پررنگ
در اين كتاب سه قطعه و بخشي از يك شعر الوار  ،ترجمه و منتشر كرده بود شعر از الوار را

بـراي  «دهـد    خـوبي الـوار سوررئاليسـت را نشـان مـي      يابيم. يكي از اشعاري كـه بـه    را مي
كه در آن است  چون پرتقالي زمين نيلي است همنام دارد. اين شعر از مجموعة » بار نخستين

  توان ديد:  ن تشبيهات سوررئاليست را ميمشهورتري ترين و  يكي از بديع
  چون پرتقالي زمين نيلي است هم

  گويند  ها دروغ نمي  خطايي دربين نيست واژه
  دارند  شما را ديگر به خواندن وا نمي

  ديگر را دريابند  هاست كه هم  اينك نوبت بوسه
  ها  ديوانگان و عشق

  زمين با دهان وصلش
  رازها و لبخندهايش ةبا هم

  گذشتهايي از   جامهو چه 
  كه گويي سراپا برهنه است
  ).47 - 46: 1393 (فريد

طور كلي قالب اشعار فرانسوي در فارسي رعايت نشـده اسـت.     در كتاب موردنقد ما به
اند صورت اشعار فرانسوي و فارسي را بر هم منطبـق    بسياري از ديگر مترجمان تالش كرده

هاي فرانسـوي را    با دقت و وسواس قالب الوار اشعار ةمجموعسازند. جواد فريد در كتاب 
نيـز صـورت   شعر معاصر فرانسه، نيمة دوم قرن بيستم رعايت كرده و گروه مترجمان كتاب 

دو زبان با هم انطبـاق دارنـد. يكـي     اند و بندهاي شعر در هر  اشعار فرانسوي را حفظ كرده
  ودن آن است.ب   هاي كتاب اخير دوزبانه  ديگر از حسن

  
  تحليل ترجمة اشعار. 4

شـده در ايـن كتـاب بسـيار زيـاد اسـت و بررسـي همـة اشـعار در            تعداد اشعار ترجمه
سـه قطعـه شـعر كليـدي را انتخـاب و       ،گنجد. به همين دليل  چهارچوب يك مقاله نمي

  يم.كنها را تحليل   كنيم ابعاد گوناگون آن  تالش مي



 27  فرانسه  شعر ترجمة و غياثي محمدتقي

  استفان ماالرمهسرودة » La Brise marine = نسيم دريايي« 1.4
طوركه مترجم نيز در معرفي اين   نخستين قطعة انتخابي از اشعار استفان ماالرمه است. همان

) اوست. ايـن شـعر را پـيش از    73: 1385 (غياثي» پيچيدگي از اركان شعر« ،گويد  شاعر مي
ة تـري از ايـن قطعـ     اما غياثي ترجمة بهتـر و دقيـق   ،غياثي، هنرمندي نيز ترجمه كرده است

دل مـرا كـه در   » «ce cœur qui dans la mer se trempe«دهد. هنرمندي براي   مشهور ارائه مي
برگزيده است كه معادلي بسيار » زند  اين دل را كه به دريا مي«و غياثي » خورد  دريا غوطه مي

گر آن است كه شاعر دل بـه دريـاي     خوبي بيان چراكه به ،نزديك به فعل فرانسوي است
هـاي كهـن كـه ديـدگان       نـه بـاغ  «زند. براي بيت بعدي غياثي از عبـارت بهتـر     شعر مي
را انتخـاب  » شـود   گر مـي   هاي كهني كه در ديدگان جلوه  نه باغ«و هنرمندي » تابند بازمي
صورت اسم مفعول  كه به ،»refléter«تر و منطبق بر فعل   مناسب» بازتابيدن«اند. فعل  كرده

چراكه شاعر دوسـت دارد بازتـاب اشـياء را    ؛ تر است  نزديك ،رفتهكار   در متن فرانسه به
صـورتي   را هنرمنـدي بـه  » la clarté déserte de ma lampe«ببينـد تـا خـود آن اشـياء را.     

فـروغ ايـن    روشـنايي كـم  «تر و   و غياثي آن را دقيق» روشني تنهاي چراغ من«نامفهوم و 
زن «و هنرمنـدي از  » همسـرم «از  »la jeune femme« ترجمه كرده است. غياثي بـراي » چراغ
استفاده كرده است. منظور شاعر نيز همسر خويش است كـه درحـال شـيردادن بـه     » جواني

دختر كوچكشان است كه در همان سال ديده به جهان گشود. اما بهتر بود مترجم بـه اصـل   
 Itinéraires littéraires تاب قرن نوزدهمك ماند و مانند پانوشت  كاررفته وفادار مي كلمات به
داد كه اين زن جوان كسي جز همسر و همدم روزگار سخت شاعر نيست. براي   توضيح مي

هنوز به «غياثي از معادل » Un ennui … qui croit à l’adieu suprême des mouchoirs«عبارت 
هـا را در    هنوز گمان بدرودهاي پرارج دستمال«و هنرمندي از » وداع نهايي چشم بسته است

است.  »… croire en« براي تري  معادل مناسب» بستن چشم«اند. فعل   استفاده كرده» پزد  سر مي
  عين وفاداري به متن روان است.شعر فرانسه در سدة بيستم درترجمة اين قطعه در كتاب 

  
 سرودة ژرار دو نروال» El Desdichado = محروم« 2.4

اما بهتر بود دليل انتخاب ايـن واژه   ،بسيار مناسب استبراي عنوان اين شعر » محروم«كلمة 
پوش رمان تاريخي   هاي سياه  اين واژة اسپانيايي نام يكي از شواليه ،شد. درواقع  داده مي  شرح 
دهد و   ست كه همة دارايي خود را از دست مي) اWalter Scott( نوشتة والتر اسكات آيوانهو

كه در ترجمـة   صورتي به سونة معروفاين كند.   پنداري مي  ذات شاعر با او هم ،به اين ترتيب
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و  ،دهد. ترجمه چهار بند شش، هفت، هفـت   شود قالب شعر ثابت را نشان نمي  آن ديده مي
و قافية اشعار فرانسـوي را   ،توان دقيقاً وزن، آهنگ  . البته در ترجمة فارسي نميداردبيتي   پنج

نظـر   همه به اند؛ بااين  رعايت كرد. اسامي خاص و كلمات دشوار در پانوشت شرح داده شده
كـه   اي آن«زيبـاي   دارد. در توضيح بيتنياز رسد درك كامل شعر به توضيحات تكميلي   مي

شد كـه    اشاره مي )Virgile( جا بود به گور ويرژيل  به» اي در شب ظلماني گورم  تسكينم داده
تپـة روشـن   «ديـدار كـرد.    1834شاعر در حوالي آن با يك دوشيزة جوان انگليسي در سال 

صورت اسم خاص آمده و بهتـر بـود شـكل آن حفـظ       در شعر نروال به» Pausilipp«، »ناپل
شد كه اين تپه در نزديكي بندر ناپل ايتاليا واقع شده كه گـور    شد و در پانوشت اشاره مي مي
گلي روي  ة) شاعر ايتاليايي قرن شانزدهم بوتPétrarqueرژيل بر آن قرار گرفته و پترارك (وي

زن «اثـر نـروال اسـت.     سـيلوي آن كاشته است. منظور از آالچيق نيز خانة سيلوي در رمان 
ها با آواز سحرانگيز خود دريانوردان   ، پريان دريايي كه در داستان»sirène«معادل كلمة » جادو
رود » Achéron«معادلي است بـراي  » شط جهنم«كار رفته است.  كشانند، به  راهي مي گمرا به 

اش از آن   رفتـه  جـوي همسـر ازدسـت   و هاي يوناني اورفـه در جسـت    مردگان كه در افسانه
هاي جنون را تجربه كرده   قول غياثي سال پندارد كه به  اي مي  گذشت. نروال نيز خود را اورفه

  معنا شده است.» خداوندگار روشنايي«زيبايي  م بهه» Phébus«است. 
چـه    دهد. گاه شاعر از آن  رؤيا و واقعيت را نشان مي بينخوبي رابطة   ترجمة اين شعر به
اي اسـت    نيز بوسـه » بوسه«زند. منظور از   مي  گويد و گاه به تاريخ نقب   خود تجربه كرده مي

) شاعر و نيز Alain Chartierدهم نثار آلن شارتية (زاده مارگريت اسكاتلند در قرن پانز كه شاه
  كند.  ) ميAdrienneراوي نثار آدرين (

  
 يوم آپولينر  سرودة گي» La Chanson du mal-aimé = نصيب  بيمرد «ترانة  3.4

 پـردازيم   يكي ديگر از اشعاري كه به بررسي اجمالي ترجمـة برخـي از بنـدهاي آن مـي    
La chanson du mal-aimé يوم آپولينر است. براي صفت فرانسوي   اثر گي»mal-aimé « معادل

» bien-aimé«درنظـر گرفتـه شـده اسـت. ايـن صـفت متضـاد واژة        » نصيب  مرد بي«مناسب 
شود كه از وضعيت خويش در رنج است.   به شخص مطرودي اطالق مي» محبوب«معناي  به

ايـن منظومـة بلنـد    «گفتة مترجم  د. بهنيز استفاده كر» منفور«لذا شايد بتوان از صفت فارسي 
). و به ايـن ترتيـب   141: 1385(غياثي » مصراع است 295مصراعي، يعني  بند پنج 59داراي 

  اند:  دهند درنظر گرفته نشده  پنج بيت تقديمي كه بند اول اين قطعه را تشكيل مي
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Et je chantais cette romance 

En 1903 sans savoir 

Que mon amour à la semblance 

Du beau Phénix s’il meurt un soir 

Le matin voit sa renaissance.  

  و من اين داستان عشقي را
  كه بدانم كه نآ   سرودم بي 1903در سال 

  دادگي ما چونان ققنوس زيبا دل
  اگر شامگاه جان سپارد
  گيرد.  بامداد جاني تازه مي

هجايي تشـكيل شـده و همـة ابيـات       ) هشتquintilبيتيِ (  اين منظومه از شصت بند پنج
جزء اشعار سنتي فرانسه  ،چه عالئم سجاوندي در آن رعايت شده بود  اند و چنان  داراي قافيه

تفاده شـده و مرزبنـدي ابيـات    شد. در ترجمة شعر از عالئـم سـجاوندي اسـ     بندي مي  طبقه
  نشده است.  رعايت

آلود ترجمـه شـده اسـت. در بنـد       نبند از اين ترانة حز 49در كتاب موردبررسي ما 
كـه  «بايد به » كه چون خيزاب گشوده بودند«اند:   حذف شده» درياي سرخ«دوم، كلمات 

  تغيير يابد. بند سوم چنين ترجمه شده است:» چون خيزاب درياي سرخ گشوده بودند
  اي كاش اين امواج آجرها فرو ريزد

  اي،  ه بايد محبوب نبودهك   اي كاش تو، چنان
  رواي مصر، از پي فرمان من

  معشوقه و سپاهش روانه هستم
  اي كاش تو تنها عشق نبودي
  ).142همان: (

ام، اي كاش در زير   كه بايست به تو عشق نورزيده  منظور شاعر آن است كه اگر من چنان
و سـپاهش   ،آوار اين ديوارهاي آجري اخرايي مدفون شوم و به سرنوشت فرعـون، همسـر  

حال سـادة  » suis«دچار گردم كه درميان امواج درياي سرخ غرق شدند و از بين رفتند. فعل 
باشد » être«شخص مفرد فعل  رسد اول  نظر مي كه به  درحالي ،درنظر گرفته شده» suivre«فعل 

 .»!Que je sois le souverain d’Egypte, sa sœur-épouse et son armée«و به اين معنا: 
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(همان) (معادلي مناسـب  » سروپا  آن الت بي«نماي خود،  دنبال راه در بند چهارم، شاعر به
هاي قرمزرنگ آن به جراحـاتي    رسد كه چراغ  اي مي  ، سر كوچه»)ce mauvais garçon«براي 
شود   بخشد. ناگهان زني پديدار مي  فامي مي  مانند و به مه لندن روشنايي سرخ  چكان مي  خون
خـوار بـه     ها اشاره به رنجي است كه زن خون  ). اين زخمAnnie Playdenدن (  آني پلي شبيه

  مرد روا داشته است:

  هاي نماي خود،  اي، كه با همة شعله  در خم كوچه
  آلود  نخو ةمسوختند، چون زخ  مي

  دادند  در آن نماها ناله سر مي
  زني كه مانند او بود

  (همان).

خودآزاري ـ  رحمي آني است. اما شاعرِ مبتال به دگر  يادآور بي نگاه اين زن غيرانساني و
 je reconnus la fausseté de l’amour«نويسد:   جا شاعر مي  كند. در اين  احساس رضامندي مي

même «منظـور  ». بـردم  به دروغ همان عشـق پـي  : «است درستي چنين ترجمه شده كه به
  ارزشي دروغين دارد و چيزي جز سراب نيست.فريبد،   شاعر آن است كه عشق ما را مي

از  Odyssée اوديسـه داند و با اشاره به منظومـة    ها مي  شاعر عشق راستين را از آنِ افسانه
كند. پنلوپ تجسم وفاداري   ياد مي ،»Ulysse«، همسر اوليس »Pénélope« وفاي سگ و پنلوپ

نزديـك دسـتگاه    است و در زمان غيبـت همسـرش سـرگرم بافـت پارچـة كفـن اسـت و       
  اوليس است. منتظرفي خود با هپارچ

در بند هفتم، آپولينر به افسانة عشقي ديگري از سرزمين هند و متعلق به قرن پنجم پس 
شـود و آنـان تصـميم      كند. چاكونتاال با پادشاه دوچمانتـا آشـنا مـي     از ميالد مسيح اشاره مي

شـود و    اما حلقه گـم مـي   ،دهد  اي مي  حلقه گيرند با هم ازدواج كنند. پادشاه به چاكونتاال مي
جا   برد و در آن  كند. چاكونتاال به جنگل پناه مي  راند و از قصر بيرون مي  شاه او را از خود مي

يابـد و    كه شاه حلقه را مي  دهد تا اين  دهد و غزالي نر را پرورش مي  به زندگي خود ادامه مي
يابـد. در    ش عشق پادشاه را بـازمي ا چاكونتاال به لطف وفاداري ،كند. درواقع  با او ازدواج مي

  دهيم:  جا اين بند و ترجمة دقيق آن را ارائه مي  اين
L’époux royal de Sacontale 

Las de vaincre se réjouit 

Quand il la retrouva plus pâle 
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   D’attente et d’amour yeux pâtis 

   Caressant sa gazelle mâle. 

  دار ملكه چكونتاال همسر تاج
  خسته از پيروزي، شادمان گرديد

  تر از انتظار  باخته وقتي او زنش را رنگ
  دادگي يافت مرده از شور دل و دل

  نواخت  غزال نرش را مي
  (همان).

  ترجمة بند نهم:
  هايي كه جهنم بر آن بنا گشته است  دريغ

  اي كاش آسمان فراموشي بر ديدگانم گشوده شود
  دار، اي از شاهان نام  براي بوسه

  خرند،  مرگ را به جان مي
  و براي خود او، ساية خود را حاضر بودند بفروشند

  (همان).

كند: قهرمان داستان، پتر شلميل   ) را نقل ميChamisse( شاميسشاعر داستان  ،در اين بند
)Peter Schlemihl(،  ازآن  روشـد و پـس  ف  درازاي ثروت و مكنت به شيطان مـي را ساية خود

مـرگ  «دار درازاي بوسة او  گردانند. منظور شاعر آن است كه شاهان نام  همه از او روي برمي
شوند كه حاضرند سـاية    و به اين ترتيب به بيچارگان مشهوري بدل مي» خرند  را به جان مي

  خود را بفروشند.
و غيـره   ،اي، تـاريخي   طور كلي اين منظومه سرشار از اشارات گوناگون ادبي، اسطوره  به

  رسد.  نظر مي غيرممكن به اًاست و درك آن بدون توضيحات دقيق مترجم دشوار و تقريب
  

  گيري . نتيجه5
منـدان بـه آثـار ادبـي فرانسـوي از ديربـاز        هرسي عالق ايجاد تسهيالت گوناگون براي دست

واسـطه    دهند بي  يمتداول بوده است. بسياري از دانشجويان و مدرسان زبان فرانسه ترجيح م
زبـاني دشـوار     ر ايـن ارتباطـات ميـان   د چـه   و مستقيم از آبشخور ادبيات سيراب شـوند. آن 
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ويژه زماني كه بحث   طلبد ترجمة آثار به زبان مقصد است به  نمايد و شهامت زيادي را مي مي
شد و اين ترجمة شعر درميان باشد. براي نيل به اين هدف مترجم بايد به زبان مبدأ مسلط با

كند. وي ساليان متمادي به تـدريس زبـان و ادبيـات      امر درمورد محمدتقي غياثي صدق مي
هاي كشور مشغول بوده و نقشي اساسي در   فرانسه در مقاطع گوناگون تحصيلي در دانشگاه

زبانان داشته است. اما آشنايي به زبان مبدأ براي آفـرينش    شناساندن ادبيات فرانسه به فارسي
ترجمة خوب كافي نيست؛ مترجم قطعات منظوم بايد از استعداد شعري نيز برخـوردار  يك 

كه در عرصة ترجمة شعر نيـز شـهرت    اند باشد. براي مثال بودلر و ماالرمه ازجمله شاعراني
انـد:    پرداختـه  )Edgar Allan Poeاثر ادگار آلن پـو (  گوردارند. اين دو شاعر به ترجمة قطعة 

لفـظ و وحشـي    بـه  اي لفـظ   گفتة خود به ترجمه  برداري كرده و به  اصلي گرتهماالرمه از شعر 
بـرداري از   گرتـه  ،دست زده، اما ترجمة خود را به توضيحات تكميلي آراسته است. بنابراين

هـاي ترجمـه قلمـداد كـرد.       توان يكي از روش  اثر اصلي و افزودن توضيحات مترجم را مي
هاي خود در كتاب موردبررسي مـا بـه ايـن شـيوه مبـادرت        غياثي نيز در بسياري از ترجمه

ورزيده و در توضيحات به بسـط انديشـة شـاعر پرداختـه اسـت. شـايان ذكـر اسـت كـه          
قدر زبـان انگليسـي     هاي بزرگاني چون ماالرمه نيز خالي از اشكال نيست. ماالرمه آن ترجمه

يسي به زبان فرانسه تلقـي كـرد.   دانست كه بتوان او را مترجمي خوب در زمينة آثار انگل  مي
شناس برجسته با مقايسة دو ترجمة بودلر   انگليسي) Léon Lemonnierهمه لئون لومنيه ( بااين

دادن اشـتباهات و اشـكاالت متعـدد ترجمـة      اثر ادگار آلن پو و با نشـان  غرابو ماالرمه از 
دارد كه   اظهار مي ،رسد  مي نظر لفظ است كه مبهم و تاريك به به شك چنان لفظ  كه بي ،ماالرمه

اي است كه بودلر از همين اثر انجام داده است. در   تر از ترجمه  اين ترجمه دركل بسيار دقيق
شـود. البتـه بايـد ميـان       ترجمة شعر، غالب اوقات، دقت فداي رواني و سيالي ترجمـه مـي  

  بودن آن تميز قائل شد. اللفظي  ودن يك ترجمه و تحتب   دقيق
هاي محمدتقي غياثي در اين كتاب صورت اشعار ناپديد شده اسـت    از ترجمه در برخي

. متـرجم يـك قطعـه شـعر     شـود االمكان بايـد رعايـت     كه شكل ظاهري شعر حتي  درحالي
و موظف به رعايـت الزامـاتي    نداردشود   كه يك شاعر براي خويش قائل ميرا هايي  آزادي

و موسـيقي اسـت. البتـه اگـر      ،چوب شعر، وزنو چهار ،ها  چون ارزش معنايي متن، تناسب
تواند   مي ،كه در بسياري موارد ناگزير از آن است ،مترجم از رعايت اين الزامات سر باز زند

اي متفاوت زند: وي كامالً مجاز است شـعر را    از روش ديگري بهره جويد و دست به بازي
صـورت نتيجـه نيـز     درايـن صورت نثر آزاد البته با رعايـت دقـت ترجمـه كنـد و شـايد       به

ماننـد   ،هـا در تـاريخ ترجمـة شـعر در فرانسـه       برانگيز باشد. از ايـن گونـه ترجمـه    ستايش
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محمدتقي غياثي نيز در بسـياري از   .شود يافت مي ماالرمه از اشعار ادگار آلن پوهاي  ترجمه
ايي هاي خود از اشعار فرانسوي توانسته است به اين هدف نائـل شـود و بـاب آشـن      ترجمه

  زبان را با دنياي پررمزوراز شعر فرانسه بگشايد.  تر خوانندگان فارسي  هرچه بيش
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