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 (بخش اول)   ها ترکیبِ  کیفی ِ واژه 
 

 
 اي بر شعرخوانی مقدمه 

 نویسنده: محسن حسینی

 : که است مان آنپرسش نیاول م،یکنیاز هنر مدرن را نگاه م ینقاش کی یوقت چرا م؟یازمندین ییبه چه الگوها ،ياثر هنر کیدرك  يبرا
 یلمیف ای ینقاش  ایشعر    انگار آنست!  يمعادل خبر دیاثر، تول  کی  ياز ترجمه   که توقع ما  است  آن  يمعنا» خودش به  ؟چه  یعنین«یا  چه؟  یعنی

 و  !میکنیبرقرار نم یارتباط گونهچیما با آن اثر ه صورتن یا ریغ  در !ییو روا یفی توص يجمله  نیبه چند میکن لشیتبد میکه بتوان میفهمیرا م
 نظر من:است. بهاشتباه تمام دوران مدرسه و دانشگاه ما بوده  نیترمهم نیا

، قابل فهم شود. دقیقا همان کاري که با شعرهاي حافظ و سعدي شاعر  براي آنکه یک شعر را روان به خواننده عرضه کنیم ، بهتر است منظور  -1
کردیم. این کافی نبود. شاید تبدیل به تعدادي جمله ي خبري میرا    "عالم خیال": زیر ابیات، معانی را می نوشتیم. یعنی  یمدر مدارس می کرد

 مند کردن خواننده نبود.زد اما در حالت کلی، راه کاملی براي رسیدن به عمق شعر و یا عالقهدر جایی شکوفه می
که در  موضوعی. همان برجسته کنیماش را  "صنایع ادبی"عنوان یک اثر هنري معرفی کنیم بهتر است براي آنکه شعر را به خواننده به -2

حال که گاهی شگفت انگیز بود،  نمی توانست در شعر مدرن خیلی جایگاه شد . و این، درعینهاي ادبی تدریس میمدارس تحت عنوان آرایه 
 ند.مدونی پیدا ک

تري بوده و بنویسیم: خب این روش جامع "نقد"براي آنکه شعر را به خواننده، به عنوان یک اثر چند بعدي، بشناسانیم ، بهتر است برایش  -3
 راه سوم  ي پشت کلمات و تاریخ و آرایه و معنا را به خواننده نمایش دهیم.هست. یعنی محدود به یک جمله یا یک سطر نشویم. بیاییم فلسفه

ي دو راه اول نیز هست، در حال حاضر گویا تنها راه حل مورد وفاق است. اما در واقعیت نقدها بر روي شعر به درد کسی خورده که دربرگیرنده
واردها به دنیاي شعر ي شاعري یا شعرخوانی بوده است. منظورم این است که معموال نقد، براي ورود تازهتر جز خانوادهاست که خودش پیش

مند به دنیاي شعر هست اما راه ورودش اي که عالقهخورد ! پس ما براي خوانندهبرانگیز نبوده است. نقد حافظ به درد حافظ خوان می وسه وس
 بندي کنیم:؟! بگذارید موضوع را کمی طبقهباید بکنیمشناسد چه را نمی

وقتی خواننده می خواهد براي درك بهتر زبان   ناقض اولیه می شود.به زبان فارسی دانشگاهی است و همین منجر به تموجود،  زبان نقدهاي    -1
 با متنی روبروست که از فرط ادبی بودن، گاهی باید خودش ترجمه شود. ،شعر دست به دامن نقد شود

را با ترتیب مقدمه ، پس به سرعت مقاله ي کامل خود  منتقد پذیرفته است که باید از دریچه ي او به شعر نگاه کنیم نه از دریچه ي شاعر! -2
 متن و نتیجه عرضه می کند . اتفاقی که می افتد این است که نگاه شاعر گم می شود.

منظورم از نگاه شاعر آن حس زیبایی شناسی است که در ذات شعر وجود دارد . ما بعد از خواندن شعر به سمت نقدي می رویم که اوال زبانش 
. می خواهیم معنا و آرایه هایش را به خواننده بشناسانیم . در واقع   داي نداربه حس شاعرانه هیچ اشاره  با شعر به شدت فاصله دارد و دوم اینکه

منتقدین . "لذت شعر"منتقد می خواهد سختی هایی که یک شعر دارد را براي خواننده روان کند . اما یک چیز این وسط پنهان مانده است: 
 به الي معنا کردن فراموش شده است! معموال براي این قسمت کار ویژه اي انجام نداده اند یا اگر هم بوده در ال
 هاي عالم خیال باشد .با نوشتن این چند سطر می خواهم بگویم نقد یک شعر باید نقد تکنیک 

 پس :
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 زبانش نباید کالسیک باشد . -1
ر هم باشد . باید خواننده را به لذت شعراهی براي ورود صنایع ادبی باید  وبه غیر از معنا (که شامل تاریخ شناسی ، فلسفه ، سیاست و ... )  -2

 ند.در ابتدا به وجد بیاورد بعد به او بگوید حاال بیا در مورد معنا و صنایع ادبی باهم صحبت کنیم. نقدهاي پیش رو ، دنبال این اهداف هست
ي شعر صحبت می کنم و حتی دارم این مقاله . همان زبانی را انتخاب کرده ام که وقتی با خودم دربارهباشدسعی کرده ام زبانم روان   •

 را می نویسم : زبان روان 
اي اوقات این قسمت به معنا نزدیک شود اما در قسمت اول به هیچ عنوان به در ابتدا به  لذت شعر پرداخته ام. ممکن است در پاره •

 .شودبا خواننده قسمت  ،اول برده ام براي بارم . می خواهم لذتی را که در خواندن شعر سمت معنا کردن نمی رو
 به معنا و صنایع ادبی هم رسیده ام اما نه از زاویه ي ادبیات فاخر ! نخواسته ام با توضیح زیاد درمورد صنایع ادبی ، آموزش آرایه هاي •

به درد همین شعر می خورد و در معنا به سمت نوشتن یک کتاب جدید  ادبی بدهم . قصدم آن است که صنایعی را معرفی کنم که
نرفته ام. فلسفه و تاریخ تدریس نمی کنم و سطر به سطر شعر را نیز معنا نکرده ام . معناي کلی که خواننده پس از خواندن یک شعر 

ک شعر را معنا کرده ام . و براي آنکه این الگوي جدید نیاز دارد را مورد توجه قرار داده ام . در واقع با تجربه اي که در شاعري دارم ی
با این دیدگاه که این شعر قبال در فارسی   شعر ترجمهرا تمرین کنم به سمت شعرهایی رفته ام که تا به امروز عرضه نشده است، یعنی  

 آرسنی تارکوفسکیشعري از  :حالجی نشده است
 

 آرسنی تارکوفسکی
   آرش ثابتینویسنده:  

.  بوددیگر شعر ترجمه کرده    زباندو  یکیشاعر و یا حتا خبرنگار. از عربی، گرجی، ارمنی و  بیشتر مترجم بود تا  ،  تارکوفسکی  آندرهپدر  ،    1آرسنی تارکوفسکی
دو اتفاق  بگذارید یکی شود.  گمانم نمیبه  ؟ننوشت، اما شعر خوب  کردي شعر  ترجمهو    بودهاي دیگر را هم بلد  زبان  هم  و   شود ذوق شاعري داشتمگر می   اما

که نقش اساسی در زندگیِ  ي شعر به غیر از ترجمهدیگر 
 ي او بازي کرده است را هم نام ببرم:  شاعرانه 

 کرد.میعنوان خبرنگار کار  در جنگ دوم جهانی به •

پایش    ها،هاي نظامی آلمان در یکی از حمله •
گیرد و طی شش  می قانقاریا    دارد.جراحت برمی 

زمانی مختلف،  در شش مقطع عمل جراحی،  
 د.کننها پایش را قطع می پزشک 

 

 

 

ي  درباره    حتوشییک  که به دلیل سرودن    1921فرار از زندانش در سال  نهایتا  و    و محکوم به مرگ شدن  ي زندانی شدنها را کنارهم بگذارید و تجربه تمام این
از مرگش،  ؛ کسی که پس ترین شاعرهاي اتحاد جماهیر شورويتبدیل شدن به یکی از بزرگ  شودنتیجه می م بود را هم به آن اضافه کنید. به نظر لنین

 
1 Arseny Tarkovsky (1917-1989) 

 ©MAGNUM photos 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4%D8%AD
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ست  شاعري او  "گفت  و مدام می   داده بود  "شاعر واقعی"لقباو  به    آنا آخماتوواتر کسی که  و از همه مهمدهند.  را به او هدیه می  ي دولتی اتحاد شورويجایزه 
 .  "هم شعرش مدرن است و هم فناناپذیرکه  

ترجمه  شعرشان را ست که شاعرهایی با دیگر ماتر از رابطهبسیار متفاوت  ، با شعرهاي او آرسنی تارکوفسکیهاي شعر  بعضی از ِ عنوان مترجمي من به رابطه 
  شاعرهاي هاي شاعر، نوع تصویرسازيِ  شاعرهاي روسی که با  انتخاب واژه .  وقت گذاشتمدوهفته  ي هر شعر از او تقریبا  ترجمهبراي  ام. درابتدا باید بگویم  کرده 

 اصلی صرف این زمان طوالنیروي شعرهایش شاید دلیل    ي سنگین جنگو سایه   اندازهاز بیش  ِ ، و درد2کنندزبان بسیار فرق میزبان و البته فارسی انگلیسی 
ها استفاده کرده است، من  هایی که در آناسمها و و اشاره  آرسنی تارکوفسکیي شعرهاي ، باید بگویم ترجمه ي بعددر مرحله. ا بوده استهبراي ترجمه آن 

اش  هاي نظامیهاي قطارش، بیمارستان ایستگاه هایش، رودخانه  ،آن کشورمردم  باورهاي حیت از جنس یهایش، مسبا دیگر شاعرهاي آن کشور، گورستانرا 
 آشناتر کرد.  ان آن سرزمین  بنددرنهایت سرما و یخو  

     دین و احترامی به ایشان کرده باشم.مندها خواهم گذاشت، اداي در اختیار عالقه  این طریقآن را از    ،بارهرچندروزیک که    ي این شعرهاترجمه با  امیدوارم  

 .ي بعدي بخوانیدشعر را در صفحه

  

 
 .اماي جداگانه این تفاوت را بررسی کرده مقالهدر  2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7_%D8%A2%D8%AE%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%88%D8%A7
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 نام)(بی شعر

 شاعر آرسنی تارکوفسکی
 مترجم آرش ثابتی

 

 ام، شکننده و دشوار فرومانده 
 در یوغ ِ بخت بد.

 گویی.براي آخرین بار از هوس سخن می
 دهد. یمان میهوس نیست. ماتم است که شکنجه

 
 

 خراش یک پیامبرنویدهاي گوش
 دهد.گسیخته را سامان نمیدنیاي ازهم

 جرنگ جرنگ النگوها و یا اشک را چه سود
 پیچد؟هایمان میها که در گوشبا بادِ  گورستان

 
 

 تندباد ِ نبردِ  مقدر
 مانند. ها ناکام میکند. واژهمی را خفه ]ي آسمانی [هاهمه وعده

 تو روحی گذرایی، من ابدي نیستم. 
 
 

 پناهی نه صلح، هیچ چیز نمانده است: نه جان

 ستارهاي بر فراز ِ مَغاك بینه فرشته 
 .و تو تنهایی، تنها در کائنات

 
 
 

 1941نوامبر  7
 1320آبان  16
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 ي شعرگانهسهبررسی  
 نویسنده: محسن حسینی

 

 برداشت اول: لذت شعر 
 ش، در حال براي متالشی شدن خود  تصور کنید فردي را که    این یک جمله ي مدرن است !و    !ي زمین خوردنم ، آماده ي متالشی شدن  هآماد

و این بر خالف  ! ش خواهد بودنتیجه اش زمین خوردن خودتمهیداتی است که  دست به کار آماده شدن ،یعنی با فکر قبلی .شدن استآماده 
براي   حاال اما  آنجا به ناگاه زمین می خوردي ، به ناگاه متالشی می شدي و در یک لحظه براي نابودي غافلگیر می شدي !  دنیاي گذشته است .

 و را براي نابودي افراد دیگرتودرت  ِه هاي مدونو این نقشه خیلی هم پیچیده نیست . شما نقش نشسته اي ! به نقشه کشیدن،نابودي خودت 
  دنیاي از هم گسیخته را سامان نمی دهد! نویدهاي گوش خراش یک پیامبر کشید اما براي نابودي خودتان یک سطر کافیست:می

  و تمام.
حاال  ، منشی ، مسلکی ، ... و دینی !می رود . به دنبال کسی ، فردي ، جمله اي بال پناهگاهی در لحظه هاي عمیق نا امیدي هر کس به دن

او تنهاست ؛ می خواهد با مسیح  نه جان پناهی ، نه صلح ، نه فرشته اي ....: پذیرفته است ،در لحظه هاي آخر زندگی اش ز مذهبی ما سربا
دردهاي پیرامونش  داي پیامبرش هیچ لطفی براي بهبودنمی داند وقتیکه ، اما نقشه ي نابودي اش را خودش مدون کرده است  سخن بگوید .

 . هایش می پیچدشگورستان در گو  ِحاال بادهاي ندارد . پس خودکشی آغاز شده است .
 

 برداشت دوم: معنا
کسی که به  شاید باشد !شعر به تصویر آخرین نجواهاي یک جنجگو نشسته است . البته شاید (( جنگجو )) کلمه ي مناسبی نباشد و یا 

سنی معادل   ،که جنگ ها  براي همین است  جنگ توام با نوید پیروزي است .  جستن  د الزاما فرد بدنیتی نیست . معموالستجوي جنگ می روج
یدان جنگ می روي سمت م، به  داده اي خودتبه حاال با نویدي که بارها  می شود.به نوید پیروزي اندازه  رونقش ! در واقعنددار هاسن انسان

می دانید حکایت پاداش پیروزي اگر نباشد ، شکست ،  می کند .صدچندان طعم تلخ شکست را  ،ستهمین نداي درونی که پیروزي با من ا و
و شکننده بودن  است حاال فرومانده اتفاقی که براي این سرباز رخ داده است! فقط تلخ است ! اما با امید پیروزي ، شکست نابود کننده است !

  آخر نمی داند چگونه رویا کند ! دم دماي داستان ما درسرباز  .ین تلخی ها را حواله به تقدیر میکند اآنچنان تسخیرش کرده است که 
صویر می بریده ! از شادي و زیبایی و رنگ هاي دلفریب زنان که در نماد النگو به ت ، از دین و حواله هاي پیامبر همنشین است هوس با ماتم
د را می شنوصداي گورستان    است.حتی از اشک که خیلی وقت ها نماد آرامش و یا دردي است که قابلیت درمان دارد نیز بریده    کشد ، بریده !

بادها جدید  تفاوت من تا به امروز چنین تصویري از گورستان نداشته ام . اینجا یک شعر منحصر است ! .ر سازي شاعر استو این اوج تصوی !
با این تقسیم بندي   شما تصور کنید گورستانی را که در دل یک جنگل ایجاد کرده باشند .  انگار باد گورستان با باد جنگل فرق می کند .  است .

دوباره  .ي کافیستیاس و ناامید ر این نگاه براي بیانو چقد بادي که بر فراز قبرها می پیچد با بادي که بر فراز گیاه می پیچد ، متفاوت است .
 :بخوانیم

 ... با باد گورستان ها که در
 ...گوش هایمان می پیچد 
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حتی کلمه ها ناکام مانده  دیگر آماده ي پذیرفتن یاس تمام و کمال هستیم . حاال به خوبی می پذیریم که همه چیز شاعر ضربه را زده است.
حاال بهتر می   نگاه کسی که در حال مرگ است ، دنیایش در حال نابودي است .  واقعی دنیا ، اما ازالزاما مفهوم  نه    دنیا دارد تمام می شود .  اند !

 را درك کرد . "واژه ها ناکام می مانند "توان 

 برداشت سوم: ساختار شعر
وقتی یک اثر هنري، که متعلق به فرهنگ و تاریخ مردم روس   کند!  و گاهی شعر را وارد یک دنیاي غریب می  سر شعر می آورد  بال  ترجمه گاهی

است و میخواهد به گوش مردم ان طرف کره برسد ،حتما نیازمند یک واسطه است اما این واسطه کارش همتراز خالق است. و اوج اهمیت این 
(به خواندن  اهمیت شعر خارجی ! دوم نیز بدمدرا در کالبد جسم اثر اول ح رو ،مترجمی است که غیر از تبدیل کلمات به زبان دومواسطه ، 

 ، معادل اهمیت ترجمه ي آن است !معناي عام)
من توقعم از خواندن یک شعر قطعا ضربه خوردن است و درست به همین دلیل است که خواندن   خب این جمالت کلی را بیشتر شرح می دهم .

حاال اگر قرار است یک شعر ضربه مناسب را به من بزند پس باید فضاسازي  کنند !اي من یک شعر را تکمیل نمی آرایه ها و ایماژها بر متراکم
پس مترجم یک شعر  رف نکند.وردن آن ضربه منحو تصویرها در خدمت آن ضربه ي اصلی باشند طوري که هیچ کلمه ي اضافه اي مرا از خ

پس احتماال خطر   واسطه اندر واسطه !   گلیسی به فارسی بر می گرداند !روس اصال کار ساده اي ندارد . باالخص آنکه دارد این شعر را از زبان ان
مترجم ابتدا باید ضربه ي شعر را شناسایی  ؟!. اما چرا این اتفاق نیفتاده استبیشتر از نجات پیدا کردنش است  ،نابودي این شعر به زبان فارسی 

این براي ضربه ي سرباز در لحظه هاي آخر است.یک کجاي شعر رخ داده است ؟ بیایید دنبالش بگردیم .موضوع شعر مرگ ،خب ضربه  کند .
و براي بسط دادنش   نه این هم تکراري است  ، گفتگوي سرباز با خداوند است.یک شعر بودن بیش از اندازه کلیشه است . خب شاید ضربه ي شعر

 فتاد !ي تکرار خواهد اقطعا در ورطه 
 پس ضربه کجاست ؟

مترجم که اصلی این همان روح شعر است . وظیفه ي  ضربه یک تصویر است . باید با سرهم بندي کلمات یک تصویر وجود خواننده را بلرزاند !
پیامبران ، هم زیبایی زنان ، هم همه چیز روبه اتمام است . هم موعظه ي  ضربه در این شعر گورستان است ! باید به زبان بعدي منتقل کند !

حاال سردي هواي روسیه در میدان نبرد با واژه ي باد گورستان ضربه را به خواننده   هم ماتم ، هم وعده هاي غرور آفرین و هم جان سرباز!  ،هوس
با زبان مادري اش همسان می  نگاه کنید از اینجا به بعد کار مترجم چقدر ساده است ! به سادگی سوار کلمات می شود خودش را می زند .

انگار پزشکی است که درد را  چرا که او ضربه را به درستی فهمیده است ! مداوم به زبان مادري سرازیر ! ،کند و کلمه ها را از زبان بیگانه
این یعنی یک شعر   ی دهد .به خورد خواننده م،حاال این شعر را بدون حضور خودش    تشخیص داده و حاال با آرامش ، دنبال درمان رفته است !

 دقیق با ضربه ي منحصر و آرایه هاي مناسب .
 و اما وظیفه ي بعدي مترجم:

  .کائنات مغاك، پناه،جان آسمانی، هايوعده ، مقدر، نبرد  ِتندباد جرنگ،جرنگ  گسیخته، ازهم نوید، دشوار،: ببنید را هاترکیب و هاکلمه این
 چرا  ؟"قول "نه و ،"نوید" چرا ؟"سخت" نه و ،"دشوار" چرا فارسی؟ در دیگرشان هايمعادل جايبه کرده انتخاب را  هاواژه این مترجم چرا

 ؟"هستی" نه و ،"کائنات" چرا ؟ "پناهگاه" نه  و ،"پناهجان"
 ! دارد را خواننده به معنا انتقال و مترجم  ِهوش از فراتر کاربردي و دلیل ، ترجمه هنگام هاآن فارسی معادل هاده میان از هاواژه انتخاب

 .موازي و دستیک. قطارند ریل مثل هاکلمه
 بشنوند،  کج لحظه یک در حتا نباید هاریل این. است نشسته شعر آن يخواننده ترن، این در و کند منتقل مقصد به مبدا از  را مفهوم ترن باید 

 هاي نیمه  در  درست  ایستگاهی  در  را  خواننده  است  ممکن  هاواژه  ضعیف  انتخاب  و.  شود  خارج  مسیر  از  نباید  شعر  قطار.  بشوند  دور  یا  نزدیک  هم  به
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 "روح"  برساندنش،  هم  مقصد به  اگر  تازه. کند  منصرف شاید  سفر  يادامه  از  را  خواننده  هم،کنار  هاواژه  چینش در  دستییک  عدم. کند  پیدا  شعر
  .دهد  انتقال نتوانسته را شعر در مستتر

 درمانده و سخت ام،شده بیچاره"
 "بداقبالی دستان در

 است از متفاوت بسیار
 دشوار  و شکننده ام،فرومانده"

 ".بد بخت  ِیوغ در
 بیچاره" با بود قرار که دهندمی انتقال دردي از) ترانسانی و باالتر پله چند حتا و( ترعمیق و ترسنگین را شاعر "درد" حتا هاواژه این انتخاب

 . دانستهمی خوب را موضوع این شعر این مترجم بختانهخوش و. کند پیدا انتقال "اقبالبد  ِدست" و "شدن
 
 
 

Instagram/Telegram: @arashsabeti 

Instagram: @seyed.mohsenhosseini 
Telegram: @seyed_mohsen_hosseini1357 
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