
 
  وری ترجمه بيژن الهیئتر تطوّ 

 مهدی گنجوی
 
 

اين مقاله بر آن است تا به جست و جوی روند تکوين نظريه ترجمه بيژن الهی در طول آثارش بپردازد. بيژن الهی گرچه در طول حياتش 
هايی مجزا به  نيز در يادداشتهايش نوشت و  هايی که بر ترجمه در باره نظريه شعر خود سخنی منتشر نکرد، اما در اشارات و يادداشت
دهد که در اوايل  ) نشان می۱۳۶۳تا  ۱۳۴۷ها به ترتيب زمانی ( توضيح و تشريح نظريه ترجمه خود پرداخته است. بررسی اين يادداشت

های  ول سالکند، که در پاسخ به آن در ط عصرانش، خود را وارد کشاکشی نظری می ای از هم دهه پنجاه، الهی با نفی ميراث ترجمه عمده
پردازد. در طول اين مسير، او که در ابتدای دهه پنجاه، ترجمه خود  بعد به ساختن ترمينولوژی، تغيير و تفصيل رويکرد نظری خود می

بنامد. “شعر فارسی” های متاخرش را کرد، بدان سو رفت که در اواخر اين دهه ترجمه تلقی می “راهنماواره ناقص”را    
 

  
 

پرداخته است. با اين حال از اوايل دهه پنجاه است که او به وضوح، به  بيژن الهی از اواخر دهه چهل به انتشار ترجمه اشعار خود می
اس اليوت، در عين آن  در ابتدای ترجمه چهارشنبه خاکستر، اثر تی ۱۳۵۱شود. الهی در سال  اش کشيده می نوشتن درباره نظريه ترجمه

اش را در  ترجمه“ ام پذير را از يک کار اليوت ارائه فارسی زبانان کرده کم، تحمل گرداندۀ ، دست نخستينبرآنم ”ه شود ک که مدعی می
ها را ترجمه  مختصات اين نوع ترجمه که بعدها خود او آن )۱(داند. ) می۱۳۵۱“ (راهنماوارۀ ناقصی... در بازخاندن متن اصلی”نهايت 

ها از سيلويا پالت نيز قابل تشخيص است. او  های او از اشعار گاليور و کلمه ديگری از او مثل ترجمهناميد در  ترجمه شعرهای “ مقيد”
ترين لغتی که بتواند معنی  کند: انتخاب دقيق اش رعايت می های آغازين، مترجمی ست که عمدتا اصول زير را در ترجمه در اين ترجمه

ا حد ممکن به ريخت زبان اصلی نزديک باشند، تقطيع شعر فارسی تا حد امکان به تقطيع هايی که ت سازی کلمه انگليسی را برساند، ترکيب
 و شکل شعر انگليسی نزديک باشد، و در نهايت مترجم هيچ کلمه يا عبارتی را مازاد بر شعر اصلی نياورده باشد. 

 
عصران خودش بود. او در  راث ترجمۀ عمده همهای ارزشی و نفی مي زمان با ايجاد دوگانه تطّور رويکرد نظری الهی در ترجمه، هم

اند که از زيبايی  استثناها به کنار، مترجمان ادبی ما نشان داده”گويد:  ) نوشته است می۱۳۵۳هُلدرلين (“ نيت خير”تذکری که در ابتدای 
، گذشته از اين که نگاهی گردانز بيند و عاری ا گردد، که همين پيش روی را می تصور ايستايی دارند، چون کرگدنند، با گردنی که نمی

بسا که ”او اين دسته از مترجمان را “ های فارسی، کم و بيش، نيم چندان اضافه بر اصل است از لحاظ حجم.  دقيق هم نيستند: اکثر ترجمه
، اين گونه، در اين محيط، ترجمه” نويسد:  کاوی اين افراد می داند  و با روان می“ تر از شخص نويسنده به حتم کم مايه”، “آدمی فرومايه

 “ چه بسا عقدۀ سرکوفتۀ آفرينندگی ست.
هر ” نويسد  دانند. او به بازآفرينش اعتقاد دارد و می می“ رقصی در زنجير”قرار داده که ترجمه را “ همدهان با برخی”او سپس خود را 

او “. مان گندزدايی شود از کثافت و ايستايی، و لطيف  بايیدريافت زي”کند که  البته اين جمله را متکی بر اين می“. تر، زيباتر  چه دقيق
هايش توجهی  پردازد که در برخی از ترجمه ای می او به بيان گزاره“ کنند.  ها تضمين می نامه توان حتا گفت، واژه دقت را، می” يسد:  نو می

يا “ طعمی تازه” و هلدرلين بايد در زبان فارسی های رمبو، فلوبر  دارد که ترجمه آثاری مثل نوشته حاکم بوده است. او بيان می
بدهند.“ ناشناخته”  
 
 

فضای نظری خود را مهيای “  تعبير”يک سال بعد در ابتدای ترجمه خود از شطحيات منصور حالج، الهی با پررنگ کردن مفهوم  
-بندی تازه کند. اين بازنگری در اواخر اين دهه به صورت می“ دقت”بازنگری در مفهوم   

نويسد: اش از منصور حالج می انجامد. الهی در ابتدای ترجمه می“ دقت”تری از مفهوم    
اين متن خوب يا بد فاضالنه و يا دانشگاهی نيست، قرار نبوده باشد، بيشتر، شايد خصوصی ست. اگر اين اشاره کوتاه بتواند جوابگوی ” 

توان حکم کرد نوعی  جا البته، که در بعضی از خطوط، جاهايی که می بشمارند. و نه همه قلب معناچيزی باشد که احتمال داشت برخی 
“ شود، گه گاه از آن به دور نمانده است.  اش که پاک فاضالنه و دانشگاهی فرض می که، اما، خود ماسينيون هم، در ترجمه تعبير

)۱۳۵۴(  
ها  پذيرد که در اين ترجمه شود و مترجم می ايش میوارد ترجمه شعره“ تعبير”همان طور که خود الهی نيز صراحتا اشاره کرده است  

نويسد:  نامد و می ای تغيير می ترجمه را گونه“ اقتلونی يا ثقاتی”صورت گرفته باشد. او در توضيح خود بر “ قلب معنا”امکان دارد، 
در اين “ ون بازی نقش کسی. اصل مستندی، چ براساسشمرم  است، داستانی می تغييرای  ترجمه را، از آن جا که به هر حال گونه”

ثم ”کند. برای مثال او  خود اعمال می“ تعبير”ها ديگر، الهی به شکل شعر اوليه لزوما وفادار نيست و تقطيع مناسب را با توجه به  ترجمه
و ديگر سه ”را به “ و باقی الحرف مرموز معمی”کند. و يا  ترجمه می“ و المی ضرب المی/ بارشی رگبار”را به “ الم زيادة فی المعانی

کاوافی را نيز در همين دسته قرار داد.  در “ شهر”شايد بتوان ترجمه برخی اشعار مثل شعر  )۲( کند. ترجمه می“ معماست:/ شبی لياليی
قل هايی ديگر منت ترجمه اين شعر نيز الهی ابايی از جا به جا کردن تکيه سطرها ندارد. (بنگريد به سطر پايانی) مضمون را با واژه

ای برای  کند. جای "کشتی ترجمه می“ ام خورد هر تيشه زدم به ريشه”کند. به عنوان مثال: "اينجا هر چه کردم به جايی نرسيد" را  به  می
دارد تا شعر  کند. او حتی تقطيع شعر را بر می ترجمه می“ راه به خارج نيست، نه از زمين نه از دريا”تو نيست راهی برای تو نيست "، 

  )۳( نثور را به شکل  شعر منثور بنويسد.غير م
 



هايش يافت، با  توان آن را مواجهه او با منتقدان ترجمه ) نوشته است، در آن چه می۱۳۵۹های رمبو ( ای که بر کتاب اشراق الهی، در اشاره
نويسد:  ، می“نيت خير”اش بر  در قياس با مقدمه“ دقت”بندی خود از مفهوم  تغيير صورت  

ايم،  مان (که تازه منتخبند، نه کامل)، اهل خبرت انصاف تواند داد که ما، همه جا، پابند اصولی دشوار بوده های توجيهی نظر به يادداشت”
برای وفاداری خود لغت معنی های  تر از دفترچه دهند بی که بتوانند محکی متين بيش از آن آدميان، مسلمن، که گريبان امانت چاک می

“ کنند. دست و پا   
“ تصور محدود”کند و به نقد  تقسيم می“ عامل”و ترجمه “ ناقل”او برای روشن کردن منظور خود ترجمه را به دو دسته ترجمه 

بوده  نقلتصور ما از ترجمه محدود به ” دارد  ها اعالم می های آن بر شمردن ترجمه“ نقل”پردازد و با  عصرانش از ترجمه می هم
“ايم در ترجمه شعر فی المثل.  ش دهنسوزی بيرون ندادهبدبختانه، لذا هرگز آ  

نويسد: گرايی و تصوف در تاريخ ايران است، می او در ادامه اين متن، که مستظهر به ترمينولوژی باطنی  
و گاه  باطنو  ظاهرزمان در دو سطح  کند. هم عمل. مترجم عامل اما، بايد عين واقعه را  ظاهرکند در سطح  می نقلناقل عين واقعه را  ” 

يا  باطنبه نفع ظاهر اگر، به مقتضای فرهنگ و زبان خود، حفظ تعادل نتواند ميان هر دو سطح، يعنی اگر گاه ناچار شود واگرايد از 
“  يابد.  می حضوربالعکس، بايد ناقدانه بسنجد که متن، گوهر متن، در اين زايش تازه، در کدام يک از دو سطح بيشتر   

ها شرح می دهد،  او در مقدمه کتاب اشراق) ۴( نامد. می“ شعر فارسی”های خود را  ر در همين مقدمه است که الهی گردانهبرای اولين با 
های پيشين خود از اين شعرها  برای بار سوم سراغ ترجمه ۱۳۵۶اتفاق افتاده است. در سال  ۱۳۵۶ها سال  پاشنه چرخش برای اين ترجمه

 رفته است.
ام همه حسی  های قبلی توان به حاق اين شعرها رسيد. تجربه که دريافتم پس از اين همه سال که جز از راه تفکر نمی در همين نشست بود” 
“  بدل شده به لطف الهی.  ذوق. در اين نشست به  غريزهخورد فقط  بود، از غريزه شاعرانه آب می   

نويسد  اند. خودش می های قديم دست نبرده است. و همگی همان ويرايش کند که شعرهای بخش تتمه را، اما در ادامه همين متن او اذعان می
ندارند. و معتقد است که: “ شعريت”های اين بخش  ترجمه  

شدند. بقيه  نمی فرهنگگرفتند به شعر فارسی، بدل به   نمی تعلقدر نهايت دقت هم، چون به اقتضای حوالت قلبی ما و حوالت وقتی ما ”
“اند، فرهنگ فارسی.  فرهنگ، و حال جزو  اند بحمدل گرفته تعلق  

 
 

هايش اشاره کرده است و  ) بر چاپ دوم ساحت جوانی نوشته است نيز به شعر بودن ترجمه۱۳۵۹او در اشاره کوتاهی که در همين سال (
نويسد: می  

، به شرطی rythmeدقيق خاصی است از حيث نواخت  نظم، همه را نثراند، نه  شعرسرانجام افزودنی ست که اين قطعات، اوال، همه ”
های قالبی به قصد معرفی شاعری که در فرانسه شعر سروده! هم از اين  اند، نه ترجمه شعر فارسیکه درست خوانده شوند، ثالثا، همگی 

معنای جدی مکتبی البته، نه به  کار کرد در شعر فارسی، به comedieتوان  ای تازه مواجهيم در زبان، اين که چگونه می نظر، با تجربه
“معنای فکاهيات و هجويات.   

  
 

های پاوند از اشعار منسوب به کنفوسيوس به عنوان الگويی از ترجمه  ) الهی که چشم به ترجمه۱۳۶۳در ترجمه از زبان عالم و آدم (
و “ قواعد اعمالی”د. ترجمه مقيد را ترجمه با کن تقسيم می“ مختار”و ترجمه “ مقيد”مطلوب دارد، ترجمه را اين بار به دو نوع ترجمه 

نامد. در اين جا اما برای اولين بار او در دسته دوم، که دسته مطلوب اوست، تقسيم بندی  می“ قواعد اختياری”ترجمه مختار را ترجمه با 
دخل و ”و ديگری ترجمه که رسانای اشتراک در سر و لون و ساخت است. “ همرازی”کند: ترجمه  ای را تعريف می دوگانه تازه

اش بر ترجمه اشعار هُلدرلين که به نوعی هنوز به مفهوم  توان گفت که برخالف اشاره که قصدش آزادروی ست. در نتيجه می“ تصرف
با  هايی از همين متن نهد. در ادامۀ بخش را در دستۀ ترجمۀ مختار قرار داده و ارج می“ آزادروی”پايبند بود در اين متن ترجمۀ “ دقت”

نثر گفتار صنيعی ”و يا به عبارتی “  که نثرعادی آقا معلمی دارد”دارد که ترجمه متن وايلدر، که به قول او  ای اشاره می تعريف خاطره
)۵(دارد مجاز است. “ نحو محو”که “ گفتار صنيعی شخصی”دارد به “ نوعی  

 
بايستی تحت ترجمه مختار از نوع دخل و تصرف دانست. دخل  دهد، را هايی که تحت عنوان تشبه به غير ( محاکات ) صورت می ترجمه

دهد. او در ترجمۀ يادداشتی منتشر شده از چندلر جمله : "بدون  و تصرف او در تحت اين دسته، لحن و سبک نويسنده را آزادانه تغيير می
شد  هنر، علم يقين نقل انبرک سر بلند ماما می بی”فايده است"، را به جمله:  هنر علم مثل يک جفت انبر جراحی در دستان يک لوله کش بی

شد" را  بازی احساساتی می معنی و حقه های عاميانه بی کند و جمله: "بدون علم هنر انبوهی از ترانه تبديل می“ دست اوس اصغر لوله کش
او در پايان اين بند از کتاب “. شد عينا، با تجويز رب سوس و ماما جيم جيم عوض ماما  علم هم هنر نقل کلثوم ننه می بی”به جمله 
گذارد که  حقيقت علم هم نمی”دهد" به جمله  ) جمله: "حقيقِت علم هنر را از مضحکه شدن نجات می۱۹۷۶های ريموند چندلر ( يادداشت

)۶(کند.  ترجمه می“ هنر مضحکۀ مثال بيژن و بهرام شود  
ترسيديم" را به  دهد. "من می تغيير می“ ها نترسی”.  او "مرا بچسب" را به دهد در ترجمه سرزمين هَرز باز تشبه به غير را الگو قرار می

و پايين ” کنی" را به   ها، آن جا که احساس آزادی می رفتيم. درکوه کند و "پايين می ترجمه می“ رفت ام می ريخت پايين، زهره دلم می”
کند. "بيشتر طول شب را به  ترجمه می“ وی کوه انگار آزادیسريديم و نفس در سينه حبس و، پای کوه، آزاد با آهی از شادی. ر می

کند. و در پايان اين بند "زمستان  ترجمه می“ کشم تا صبح خوانم و خط زير خط زير آن خط می ها، بيشتر می شب”گذرانم" به  خواندن می
)۷( کند. ترجمه می“ روم بوشهر زمستان می”روم جنوب" را به  می  

 
 

های منسوب به کنفوسيوس  ) در توضيح بوطيقای ترجمه شعر خود سه ترجمه انگليسی از سروده۱۳۶۳او در متن (از زبان عالم و آدم، 
های  گيری از استعاره کند و با تشبيه محصول نهايی به يک زن، با بهره های کارلگرن، ولی، و پاوند را) با هم مقايسه می را (ترجمه



های يک  را نه شعر، که ترجمه ۱۹۵۰کند. او ترجمه برنارد کارلگرن منتشر شده به  ها را توصيف می ين ترجمهمحرميت و نامحرميت ا
های آرتور ولی را  نيست.  ترجمه“ محرم”داند. بنا به توصيف وی در اين نوع ترجمه زن (يعنی ترجمه نهايی) به خواننده  چين شناس می

دهند (يعنی به عبارتی   اجازه نزديکی نمی“ شرايع ادبی”نيست، اما “ نامحرم”ها زن  ن ترجمهنويسد گرچه در اي داند ولی می می“ شعر”
نويسد در اين  کند و می های ازرا پوند را انقالبی در تاريخ ترجمه شعر عنوان می است.) و ترجمه“ محارم”نيست ولی از “ نامحرم ” زن

“توان سراغش رفت.  در آمده و میزن نه نامحرم و نه از محارم است. به عقد ”ها  ترجمه  
 

شود که حالی  پاوند که از چينی به همان مايه حالی او می”نويسد:  الهی، در مورد دليل موفقيت ازرا پوند در ترجمه اشعار کنفوسيوس می
ينه چينيات. ثالثا چند زبانه کند با من و تو. اوال نابغه است، که من و تو نيستيم. ثانيا زياد خوانده در زم من و تو! شخصا عظيم فرق می

شاعری بيگانه.  بطنشعری، از موانع فقه اللغوی، چنگ انداخت در  نطفهست و اين که به شم قوی شاعری عالوه شود، شايد بتوان به  
)۸( داند. می“ همرازی”ها را از مقوله  او اين ترجمه“  
 

 
 
 

 
با گذر زمان ای دست يافته است و هم  های تازه طول زمان به ترمينولوژیبندی بوطيقای ترجمه خود هم در  الهی در تقسيمروشن شد که 

به اوج خود  “تشبه به غير” های خود او تحت عنوان زادروی که در تمرينداده است. آزادروی در ترجمه شعر اجازه بيشتری برای آ
 های ترجمه دارد مراتبی به انواع اين دسته سلسلهو اش نگاهی ارزشی  های نظری متن فت که او در همهرگ توان نتيجه رسد. می یم

است  “ترجمه از زبان عالم و آدم”، و تنها در متن )“مقيد”به ترجمه  “مختار”ترجمه ترجيح و  “ناقل”به ترجمه  “عامل”(ترجيح ترجمه 
تفصيل بيشتری يافته طوری  ،ع ترجمهاش از انوا اما بيان توصيفی ،اش قابل رويت است گرچه هنوز سلسله مراتب ارزشی در نوشته ،که
مينولوژی تر تری ديگر همراه با ورود بيشر از سواين تطوّ . نيز حاوی ارزش مطلوب گرديده است “مختار با دخل و تصرف ۀترجم” که

مينولوژی گيرد. تر میگردد. اين ترمينولوژی دو وظيفه را بر عهده  میبه نوشتار نظری الهی از اواسط دهه پنجاه گرايی و صوفيزم  باطنی
 ۀنظريسازی  از بومینوعی  و احياناهايش  بندی طبقهتفصيل او در به  ،های الهی از انواع ترجمه بندی يمدر تقسگاه  ،مستظهر به صوفيزم

انتقال کنش وظيفه ) گاه نيز اين ترمينولوژی ، و محرمحضور فاده الهی از مفاهيم ظاهر، باطن،رساند. (بنگريد به است ياری می اش ترجمه
ی چون تبديل شدن غريزه به ذوق به لطف الهی، و يها (بنگريد به گزاره .گيرد الزم جهت انجام ترجمه شعر مطلوب را برعهده می روشو 

ز به تفاسير الهياتی اغير از وظايف فوق،  ،والت وقتی). در هر دوی اين موارد البته اين ترمينولوژیيا مفاهيمی چون حوالت قلبی و ح
د.گشاي می و يا از پروسه خلق نيز راه متن  

 
 پانوشت:

در نوشتن اين مقاله از نظرات محققين ارجمند غالمرضا صراف، و نوژن نوروزی بهره بردم. از مهرناز منصوری هم به خاطر کمک  
های متن البته همه بر دوش من است.  هايش به اين مقاله ممنونم. کاستی  

ام.  ام برای پرهيز از گيومه در گيومه از فونت ايتاليک بهره جسته قول کرده توضيحی درباره متن: در مواردی که از بيژن الهی نقل  
) را بدون اشاره خاصی به تئوری ترجمه شعرش ۱۳۵۲“ (بيست شعر عاشقانه و يک سرود نااميدی”. سال بعد کتاب اشعار نرودا ۱

کند. منتشر می  
توان  ناميد، نيز می“ دخل و تصرف”شعار حالج را درعين حال نقطه آغازينی برای دستيابی به آن چه بعدها ترجمه مختار با . ترجمه ا۲

 ديد.
ام. درگيری الهی با نگارش و زبان ترجمه از اولين کتابی که حاوی  های شعر الهی نشده در اين مقاله وارد بحث درباره زبان ترجمه .۳

و اما درباره نگارش شعرها اين تذکار بجاست ”نويسد:  ) قابل رويت است. آن جا می۱۳۴۷ترجمه شعرهای اوست (گزيده اشعار لورکا، 
مثال) برای نزديکتر شدن به افسانه ی ماه، ماه مرزهای معين دستور زبان فارسی نهاده شده (در آغاز و انجام که هر گامی فراتر از 

خانی، برتر شمرده شد چارچوب  در چارچوبی ميرزا عبدالعظيم -رفت  جا که امکان خفه شدن شعر می گوشت واقعی شعر بوده است. آن
  “ی سوادی تعبير کنند!)بشکند تا اين که شعرخفه گردد. (اساتيد به ب

های من از چند سال پيش تا به حال  کوشش”نويسد:  می ۵۴هايش از اشعار کاوافی در مجله تماشا در فروردين  خود او درباره زبان ترجمه
در يی که دارد و خواهد داشت  ، با ادامهدوره سياه در سرايش پارسی: ۴۹، به صورت شعرهايی از بهار ۴۸(به صورت فکرهايی از 

 ) برای پروردن يک زبان خاص، که تلفيق زبان نوشتاری با زبان گفتاری تنها يکی از ظواهر آنشويم به آغاز ماجرايی نو کشيده می
 :شود الهی در پايان اين اشاره مدعی می“ های حاضر را در بر گرفت.  ی خود، گردانده است، در دنباله

همين صراحت، و عجب ش منم در شعر فارسی. (به  آيد، که، به اين صورت، بانی زبان میاين  ثبتد شعر، فعال، و فقط، به قصد اين چن” 
 ) “!مدعی ناحق پيدا نکند لورکاچون  صراحت غمگينی! تا

    .های احمد شاملو از لورکاست يی ضمنی به ترجمه رسد جمله پايانی اشاره به نظر می
ها منتشر شده در مجله تماشا نوشته بود  های الهی از برخی از شعرهای اشراق ای که بر ترجمه . پيش از اين فيروز ناجی هم در اشاره۴

ها را شعر فارسی ناميده بود.   آن ترجمه  
رف نحو (برای مثال جويس) کند که ترجمه گفتار صنيعی نوعی (نثر افرادی چون کافکا) به گفتار صنيعی شخصی با ص .  البته بيان نمی۵

  هم مجاز است يا خير.
 

6. Great Thought" (19 February 1938), published in The Notebooks of Raymond Chandler (1976): There 
are two kinds of truth: the truth that lights the way and the truth that warms the heart. The first of these is 
science, and the second is art. Neither is independent of the other or more important than the other. Without 



art science would be as useless as a pair of high forceps in the hands of a plumber. Without science art 
would become a crude mess of folklore and emotional quackery. The truth of art keeps science from 
becoming inhuman, and the truth of science keeps art from becoming ridiculous. 
7. And when we were children, staying at the arch-duke’s, 
My cousin’s, he took me out on a sled, 
And I was frightened. He said, Marie, 
Marie, hold on tight. And down we went. 
In the mountains, there you feel free. 
I read, much of the night, and go south in the winter. 

 
بدون “ لی من و تو! شود که حا پاوند که از چينی به همان مايه حالی او می”گويد:  چه الهی در بارۀ پاوند می . بايستی گفت که آن۸   

تواند منجر به سوبرداشت شود. خوانش پاوند از زبان چينی متاثر از رساله ارنست فنولوزا (حروِف چينی به مثابه  توضيح کافی می
خوانی متد محور پاوند از حروِف چينی منجر به  مديومی برای شعر) بوده است. مسلما پاوند دانشجوی زبان چينی نبوده است اما غلط

بخش تاسيس ايماژيسم در شعر اروپا گرديد. شد که خود الهام the ideogrammic methodجاد متد اي  
  


