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چکیده

کورتە

رباعیات خیّام به زبانهای فراوانی ترجمه شده و شهرتی عالمگیر برای این
شاعر و افتخاری بزرگ برای ادبیات ایران زمین به بار آورده است .ترجمههای
مختلفی از رباعیات خیام به زبان کردی صورت گرفته که یکی از موفقترین
آنها ترجمۀ شاعر ،نویسنده و مترجم مشهور کرد ،عبدالرحمان شرفکندی
متخلّص به «هژار» است .این ترجمه در عین وفاداری به ساختار شعر خیام و
مفهوم و محتوای اصلی آن ،از نوع ترجمۀ آزاد و مفهومی است و مترجم تالش
می کند نگاه خیام به جهان بیرون و درون ،پیام اصلی او و روح کلّی حاکم بر
اشعارش را به مخاطب کُردزبان القا کند و ویژگیهای معنایی و صوری شعر
اصلی از قبیل وزن و قالب ،لحن کالم و استواری سخن خیام و موسیقی بیرونی
و درونی را به برگردان خود منتقل سازد .مقالۀ حاضر با روش توصیفی ـ
تحلیلی و تکیه بر دادههای کتابخانهای و اسنادی ،به نقد و تحلیل این ترجمه
از لحاظ صوری و معنایی میپردازد و شیوۀ مترجم را در برگردان شعر مورد
تجزیه و تحلیل قرار میدهد و به این نتیجه میرسد که عواملی از قبیل شاعر
بودن خود مترجم ،تسلّط کامل او بر زبانهای مبدأ و مقصد ،درک درست از
محتوای متن و قصد نویسندۀ اصلی اثر ،پرهیز از ترجمۀ تحتاللفظی ،انتخاب
لحن و واژههای متناسب با فضای اثر و انتقال و بازسازی موسیقی درونی و
معنوی شعر خیام سبب توفیق مترجم در امر ترجمه شده است.

واژگان کلیدی :ترجمه؛ خیام؛ هژار؛ رباعی؛ زبان کردی.

چوارینەکانی خەیام بۆ چەندین زمانی جیاواز وەرگێڕدراون و ناوبانگێکی
جیهانیی بۆ ئەم شاعیرە و هەروەها شانازییەکی گەورەی بۆ ئەدەبیاتی ئێران
هێناوەتە ئاراوە .چوارینەکانی خەیام چەند وەرگێڕانی بە زمانی کوردی هەیە
کە یەکێک لە سەرکەوتووترینیان وەرگێڕانی شاعیر و نووسەر و وەرگێڕی
بەناوبانگی کورد ،عەبدولڕەحمان شەرەفکەندی ناسراو بە هەژارە .ئەم وەرگێڕانە
سەرەڕای وەفاداربوون بە پێکهاتەی شیعری خەیام و ناوەرۆکی سەرەکیی،
وەرگێڕانێکی ئازاد و واتاییە و وەرگێڕ هەوڵی داوە ڕوانینی خەیام بۆ جیهانی
ناوەوە و دەرەوە ،پەیامی سەرەکی و هەوێنی گشتیی زاڵی سەر شیعرەکانی بخاتە
مێشکی بەردەنگی کوردزمانەوە و تایبەتمەندییە واتایی و ڕواڵەتییەکانی دەقی
سەرەکی وەکوو کێش ،قاڵب ،لەحنی دەربڕین ،پتەویی هەڵبەستی خەیام و
مۆسیقای دەرەکی و ناوەکی بۆ بەردەنگی خۆی بگوازێتەوە .وتاری بەردەست
بە شێوەی وەسفی-شیکاری ،شێوازی وەرگێڕ و دەقی وەرگێڕدراو لە باری ڕواڵەت
و واتاوە دەخاتە بەر باس و لێدوان و بەم ئاکامە دەگەیێت کە هەندێ هۆکاری
وەکوو شاعیربوونی خودی وەرگێڕ ،زاڵبوونی بە سەر زمانی سەرچاوە و مەبەست،
تێگەیشتنی دروست و بێکەمایەسی لە ناوەرۆکی دەقەکە ،ئامانجی شاعیر،
پارێز لە وەرگێڕانی وشە بە وشە ،هەڵبژاردنی لەحن و وشەی شیاوی بەستێنی
بەرهەم و گواستنەوە و داهێنانەوەی مۆسیقای ناوەکیی شیعری خەیام ،بووەته
هۆی سەرکەوتنی ئەم وەرگێڕانە.

وشەگەلی سەرەکی :وەرگێڕان؛ خەیام؛ هەژار؛ چوارینە؛ زمانی کوردی.
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شعرا و نویسندگان بزرگ آن آشنایی دارند .گسترش زبان و ادب فارسی در حوزۀ کردستان «به سبب اشتراکات نژادی،
همریشگی زبانی ،اشتراکات آداب و رسوم ،نفوذ عرفان اسالمی و تأثیر اندیشمندان ایرانی است و عشق به ایران و ایرانی
سبب رواج زبان فارسی در میان فرهیختگان کُرد این سرزمینها شده است» (پارسا .)١3-١١ :١388 ،بهرهگیری از مضامین
رایج در ادب فارسی و کاربرد صور خیال به کاررفته در آن و تضمین شعر شاعران بزرگی چون حافظ ،سعدی و مولوی
از جلوههای نفوذ ادبیات فارسی در ذهن و زبان شاعران کُرد به شمار میآید .برخی از شاعران کُرد چنان مجذوب اشعار
فارسی شدهاند که به ترجمۀ شعر فارسی به زبان مادری خود روی آوردهاند« .دربارۀ علت توجه ادیبان کرد به زبان و ادب
فارسی میتوان دالیل بسیاری آورد .از جمله نیاز به آموختن زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و معیار ـ برای کردهایی
که در ایران زندگی می کنند ـ و همچنین سنت غنی و ریشهدار شعر و ادب فارسی» (هاشمی و دیگران.)١5٢ :١390 ،
رباعیات خیام از آثار محبوب ادب فارسی در میان کردها به شمار میآید .ادیبان کرد پس از شهرت عالمگیر خیام با
او آشنا شدند و شاعرانی چون محمدعالی بدرخان ،شیخ سالم ،گوران ،احمد شالی و  ...رباعیات خیام را به زبان کردی
برگرداندند .شگفتی در این است که با وجود پیوندهای عمیق و ناگسستنی زبان کردی با زبان فارسی و انس ادبای کرد با
شعرا و نویسندگان ادبیات فارسی و تأثیرپذیری از آنها ،خیام بسیار دیر و پس از کسب شهرت جهانی به واسطۀ ترجمۀ
زیبای فیتز جرالد در جامعۀ ادبی کرد شناخته شد و ترجمههایی از اشعار خیام صورت گرفت .به نظر میرسد زمینهساز
آشنایی این مترجمان با خیام ترجمههای عربی رباعیات اوست؛ زیرا آنان در کردستان عراق ساکن بودند و بیشتر با ادب
عربی سروکار داشتند تا ادبیات فارسی .ترجمههای مذکور از اقبال عمومی چندانی برخوردار نیست ،دلیل اصلی عدم توفیق
آنها این است که مترجمان به جای بهرهگیری مستقیم از زبان اصلی رباعیات خیام ،از ترجمههای عربی آن ـ که اغلب
برگردان غیرمستقیم و در حقیقت ترجمۀ ترجمۀ اشعار ادوراد فیتزجرالد بودندـ استفاده کردهاند و بسیاری از ظرایف ادبی
و پیامهای واالی شعر خیام در پیچ و خم ترجمههای ناقص عربی بر آنان پوشیده مانده است .ترجمۀ «هژار» یکی از
موفقترین ترجمههای کردی رباعیات خیام است که نوشتار حاضر به بررسی و نقد آن میپردازد.

 -١-١بیان مسأله
از میان ترجمههای کردی رباعیات خیام ،برگردان شاعر ،مترجم و نویسندۀ نامدار کُرد ،عبدالرحمان شرفکندی متخلص به
«هژار» بیش از دیگر ترجمهها مورد توجه ادبدوستان و عموم مخاطبان کُردزبان قرار گرفته است .هژار که در زبانهای
کردی ،فارسی و عربی تبحر زیادی داشت ،دویست و پنجاه رباعی از رباعیات خیام را برگزید و با همان وزن و قالب به
زبان کردی ترجمه کرد .این برگردان هنرمندانه و متناسب با ذوق کردی که در معرفی خیام و اندیشههای جهانی او به
مخاطبان کرد نقش بسزایی دارد ،در مناطق کردنشین اشتهار و انتشاری بسیار فراگیرتر از خود رباعیات خیام یافته و بارها
تجدید چاپ شده است .پژوهش حاضر با نقد و تحلیل این ترجمه از لحاظ صوری و معنایی در پی یافتن دالیل توفیق
این اثر است .این تحقیق میتواند گامی مؤثر در پیشبرد ادبیات تطبیقی میان ادب فارسی و کردی محسوب گردد و حاوی
مطالبی باشد که به درک بهتر اندیشه و شعر خیام کمک کند.
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 -١-2روش پژوهش
تحقیق حاضر به شیوۀ توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانهای انجام شده است .ابتدا رباعیات خیّام و ترجمۀ
کردی آن به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه به تطبیق اصل رباعیات خیام و ترجمۀ کردی آن و
تحلیل شیوۀ ترجمه پرداخته شد .ابیات کُردی موجود در این متن ،عالوه بر زبان اصلی ،آوانگاری شده است تا شکل
درست تلفظ واژگان شعر مشخص گردد .واجهای موجود در زبان کردی به این شکل آوانگاری شدهاند:
الف) واکه (صامت)ها= ب ،b :پ ،p :ت ،ط ،t :ث ،س ،ص ، s :ج ،j :چ ،ĉ :ح ،ه ،h :خ ،x :د ،d :ذ ،ز ،ظ ،ضz :
 ،ر ،r :ژ ،ž :ش ،ŝ :ع ،Ɂ :غ ، γ:گ ،g :ف ،f :ق ،q :ک ،k :ل ،l :ن ،n :و ،w,v :ی .y :الزم به ذکر است در زبان کردی
صامتهایی از قبیل (ز)( ،س)( ،ت) تنها یک شکل نوشتاری دارند و به صورت (ز)( ،س)( ،ت) نوشته میشوند.
ب) همخوان (مصوّت)ها= بلند :آ ،â:ای ،i:او .u:مصوّتهای کوتاه :ـَ  ،a:ـِ  ،e:ـُ  .o:دو آوای دیگر مختص زبان
کردی یعنی واجهای «ل» و «ر» که به صورت غلیظ و از حلق ادا میشود ،به ترتیب « »Łو « »řدر نظرگرفته شده است .در
مواردی که بین شعر اصلی خیام و ترجمۀ کردی آن در کاربرد واژهها و عبارات تفاوتهایی دیده میشود ،ترجمۀ رباعی
کردی پس از آن آمده است ،اما در رباعیاتی که برگردان دقیق است و با شعر اصلی تفاوت چندانی ندارد ،نگارندگان نیازی
به آوردن ترجمۀ آن ندیدهاند.

 -١-3پیشینۀ پژوهش
در زمینۀ بررسی ترجمۀ رباعیات خیام توسط هژار پژوهشهایی صورت گرفته است؛ رحمان ویسی حصار و منوچهر توانگر
در مقالهای با عنوان «استعاره در ترجمه :نگرشهایی شناختی در مورد ترجمۀ رباعیات خیام به انگلیسی و کردی» به تحلیل
رابطۀ میان گونههای تنوع بینافرهنگی استعاری با انواع الگوهای ترجمۀ استعاره و عوامل مؤثری که در پیدایش انواع تنوعات و
الگوهای ترجمۀ استعاره دخیل هستند ،پرداختهاند .بختیار سجادی در یک پژوهش که به صورت سخنرانی ارائه شده است ،به
بررسی تطبیقی ترجمۀ انگلیسی و کردی رباعیات خیام میپردازد .نجمالدّین جبّاری نیز در یک سخنرانی با عنوان «نگاهی به
ترجمههای کردی خیّام» سعی کرده است به معرّفی نه ترجمۀ رباعیات خیام به زبان کردی بپردازد .متأسفانه نگارندگان نتوانستند
به محتوای این گفتار دست یابند .با وجود این تحقیقات تاکنون پژوهشی جامع در مورد تحلیل ترجمۀ هژار از لحاظ جنبههای
صوری و معنایی صورت نگرفته است.

 -2معرفی مترجم
عبدالرحمن شرفکندی متخلص به «هژار» شاعر ،مترجم و ادیب کُرد در سال  ١300هجری شمسی در مهاباد متولد شد .در ایام
کودکی در مدارس علوم دینی و حوزههای علمی درس خواند و در سال  ١3٢4هجری شمسی در بیست و چهار سالگی به
دلیل فعالیتهای سیاسی به عراق گریخت .هژار دو سال در لبنان و سه سال در سوریه به سر برد ،سپس به عراق بازگشت و با
شروع قیام مالمصطفی بارزانی به این قیام پیوست .او مدتی در بغداد عضو آکادمی علمی بود و با زبانهای بومی مردم عراق،
لبنان ،سوریه و مصر آشنایی کامل داشت؛ ترکی استانبولی ،آذری و فارسی را به خوبی میدانست .هژار مسافرتهایی به فرانسه
و شوروی داشته است .او در سال ( )١369هجری شمسی در کرج وفات یافت .پیکر وی به زادگاهش مهاباد برگردانده شد و
با حضور هزاران نفر از مردم این شهر تشییع و در مقبرهالشعرای مهاباد به خاک سپرده شد( .پارسا.)١80-١8١ :١388 ،
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هژار در حوزههای علمیۀ کردستان با زبان و ادب فارسی آشنا شد .مطالعۀ زندگینامه و دیوان شعری او بیانگر
عالقۀ فراوان وی به زبان و ادب فارسی و شاعران بزرگ آن است .وی در مصاحبه با مجلۀ کیهان فرهنگی در
مورد حافظ میگوید« :من آن قدر نسبت به حافظ عالقه دارم و به او افتخار میکنم که شعر او را به عنوان نمونهای
از نهایت لطافت و زیبایی مورد مثال قرار دادم .به عقیدۀ من در تمام دنیا از او (حافظ) شاعرتر پیدا نمیشود»
(شرفکندی .)6 :١367 ،این شاعر و مترجم کُرد پس از آگاهی از دقایق زبان و ادب فارسی و اشراف بر کنایات و
اصطالحات رایج آن اقدام به فعالیت در حیطۀ ادب فارسی کرد .فعالیتهای او در این زمینه به شکل ترجمه و در

دو صورت زیر انجام گرفته است :الف) ترجمه از زبان عربی به زبان فارسی :قانون بوعلی سینا ،آثار البالد و اخبار
العباد زکریا بن محمد قزوینی ،روابط فرهنگی ایران و مصر آثاری است که هژار از عربی به فارسی ترجمه کرد.

ب) ترجمه از زبان فارسی به زبان کردی :رباعیات خیام به کردی ،پنج انگشت یک مشت است ،شرفنامۀ بدلیسی،
تاریخ اردالن و چهار رسالۀ علی شریعتی آثار برگرداندهشدۀ هژار از زبان فارسی به کردی است .همچنین تألیف
فرهنگ لغت کردی ـ فارسی به نام ههنبانه بورینه احاطۀ او را بر واژهها و اصطالحات زبانهای کردی و فارسی
نشان میدهد.
 -3خیام و هژار

اندیشههاى فلسفى خیام در زمینۀ راز و رمز جهان و سؤاالت اساسی او در مورد هستی انسان و زندگی و مرگ
او و ناپایداری دنیا و لزوم اغتنام لحظات زندگى سبب شده است رباعیات خیام مورد توجّه مترجم و شاعر
کُردزبان قرار بگیرد و نوعی نزدیکی ذهنی و خویشاوندی فکری با خیام احساس کند تا جایی که «با رباعیات
خیام انس بگیرد و چنان مجذوبشان شود که پیوسته در خلوت ،آنها را زیر لب زمزمه کند» (شرفکندی:١370،
نه) .از سخنان هژار برمیآید او عالوه بر خواندن رباعیات خیام و برخی از ترجمههای عربی آن ،منابعی نیز در
مورد شعر و اندیشۀ خیام مطالعه کرده است« :چاپهای گوناگون رباعیات فارسی خیام و ترجمههای گوناگون
آن به زبان عربی به چشمم خورده است و حتی یک کتاب مستقل در مورد خیام از استاد بزرگ کرد زبان ،احمد
الصراف با عنوان عمر الخیام و دمی با خیام نوشتۀ استاد و نویسندۀ بلندپایه ،علی دشتی را مطالعه کردهام» (همان:
چهارده) .هماندیشی هژار با خیام و انس و الفت با رباعیات او ،خواندن منابعی فراوان در مورد زندگی و اندیشۀ
خیام ،دانش گستردۀ او در زمینۀ ادب فارسی و آگاهی از دقایق آن سبب شد مفهوم رباعیات خیام را به درستی
دریابد و دویست و پنجاه رباعی خیام را «در فاصلۀ زمانی بین سالهای  ١34٢تا  ١346شمسی» (شرفکندی،
 :١394سیزده) به شعر کردی برگرداند و پس از آن به تأسّی از خیام ،خود نیز سی و هفت دوبیتی به زبان کردی
بسراید .موفقیت مترجم در برگردان شعر و اندیشۀ خیام چندان است که «بدون اغراق میتوان هژار را فیتز جرالد
کردستان نامید» (ابراهیمی.)٢07 :١393 ،
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 -4بحث و بررسی
 -4-١گزینش رباعیات
رباعیات زیادی به خیام نسبت داده شده است ،تا جایی که «از روی صد و شصت و دو کتاب ،هزار و دویست و
بیست و چهار رباعی استخراج شده است» (دشتی .)١8 :١348 ،مطمئناً همۀ آنها متعلّق به خیّام نیست و محققان و
خیام شناسان در مورد تعداد رباعیات اصیل خیام ،نظراتی مختلف بیان کردهاند .محمدعلی فروغی تعداد  ١78رباعی
را به احتمال قوی از خیام میداند ،اما در مورد صحّت انتساب همۀ آنها شکّ است و میگوید« :این رباعیها را که
ما اختیار کرده و به نام خیام قلمداد می کنیم ،مدعی نیستیم که به طور قطع و یقین از خیام است یا این که رباعیات
خیام منحصر به این است که ما فراهم کردهایم .به نظر ما اینها از نوع سخن حکیم نیشابور است و میتواند کالم او
باشد .اما حقیقتی در این امر ذوق و سلیقۀ ما بوده است نه سند و دلیل و برهان» (خیام .)68-67 :١339 ،صادق هدایت

در مقدّمۀ خود بر ترانههای خیام با معیار قراردادن رباعیات ذکرشده در کتابهای مرصادالعباد و تاریخ جهانگشای
جوینی و مونساألحرار مجموعهای مشتمل بر  ١43رباعی گرد آورده و از راه احتیاط  ٢0رباعی را مشکوک دانسته
است (هدایت .)١4 :١343 ،علی دشتی نیز  36رباعی را به عنوان رباعیهای کلید برگزیده (دشتی )١45 :١348 ،و با
استفاده از این  36رباعی ،تعدادی رباعی را اصیل و خیاموار دانسته است .محققان دیگر نیز هر کدام بر اساس تحقیقات
و ذوق خود به تشخیص سره از ناسره پرداختهاند که در این مجال ذکر همۀ آنها ممکن نیست.
هژار بحث و تحقیق در مورد این که شمار رباعیات اصیل خیام چقدر است و کدام رباعی متعلّق به خیام و کدام
یک منتسب به اوست ،بیارزش و گمراهکننده میداند و در مورد کسانی که به تحقیق و بحث در مورد اصالت اشعار
خیام پرداختهاند ،میگوید:
به اعتقاد من آنها به جای این که درونمایۀ زیبا و دلنشین رباعیات خیام را برای ما آشکار سازند ،با آرایش
رباعیات خیام ،به گمان خود کم و کاستیهای آن را پوشانده و درست آن را از نادرست بیرون کشیدهاند،
اما متأسفانه کاری کردهاند که خوانندگان رباعیات دچار سردرگمی شوند و از ثمرۀ شیرین این درخت پربار
بهره نگیرند (شرفکندی :١370 ،چهارده).

مشخص است که او با داشتن چنین دیدگاهی ،به اصالت رباعیات اهمیتی نمیدهد و بر اساس ذوق شخصی
خود از میان کلّ رباعیات منتسب به خیام ،تعداد  ٢50رباعی را برمیگزیند و آنها را به زبان کردی برمیگرداند .اغلب
رباعیات ترجمهشدۀ او همان شعرهایی هستند که محمدعلی فروغی ،صادق هدایت و علی دشتی آنها را در منتخب-
های خود آوردهاند .اما رباعیاتی نیز وجود دارد که در هیچکدام از این مجموعهها یافت نمیشود .به نظر میرسد
مترجم کُرد مجموعهای کامل از رباعیات منتسب به خیام را پیش رو داشته و با توجه به مالکهایی چون نزدیکی
محتوای شعر به اندیشه و زبان مترجم ،سازگاری آن با روحیۀ مخاطب کردزبان و همچنین دارابودن قابلیت بیشتر
برای ترجمه به زبان کردی اقدام به گزینش رباعیات برای برگردان به زبان کردی کرده است.
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 -4-2ویژگیهای صوری ترجمه :قالب ،وزن و قافیه
خیام برای بیان اندیشههای خود ،قالب رباعی را برگزیده است« .رباعی دو بیت است که قافیه در هر دو مصراع بیت
اوّل و مصراع چهارم رعایت شده و بر وزن مخصوص «ال حو َل و ال قوه إلّا بااهلل» باشد و آوردن قافیه در مصراع سوم
اختیاری است» (همایی .)١5٢-١5١ :١37١،رباعی از کوتاهترین قالبهای شعر فارسی به شمار میرود که برای بیان
اندیشههای فلسفی ،عرفانی و عشقی به کار میرود« .قدما برای رباعی بیست و چهار وزن قائل بودند و آنها را در
دو شجرۀ اخرب و اخرم مرتب کرده بودند .در عروض جدید ،وزن مفعول مفاعیل مفاعیل فعل وزن اصلی آن است»

(شمیسا .) 57 :١386 ،قالب و وزن رباعیات ترجمه شده توسط هژار همان قالب رباعی و وزن (مفعول مفاعیل مفاعیل
فعل) است؛ در شعر زیر میبینیم که وزن و قالب ترجمۀ کردی دقیقاً وزن و قالب شعر اصلی است:
آنــــــان که محیط فضــل و آداب شــدند

در جمع کمال شمع اصحاب شدند

ره زین شــب تـــــاریـــــک نبردند برون

گفتند فسانهای و در خواب شدند
(خیام)65 :١394 ،

هۆزان و بلیمەتان و بیرڕوون و پتەو
تاریکە شەوێک گەڕان بەبێ ڕێ و گێژ بوون

بۆبوون و دەچن؟ نە کەس ئەمی زانی نە ئەو
ئەفسانەیەکیان ئەهۆنی چاویان چووە خەو

(شرفکندی)34 :١370،
Hozânu blimatânu birřun o ptaw. / bo bunu bo daĉn? na kas ami zâni na av.
Târikaŝavek gařan ba be řeu giž bun. / afsânayekiân ahoni ĉâvyân ĉuwa xav.

در مورد قافیه هژار خود را ملزم به یکسان بودن قافیۀ شعر ترجمه شده با شعر اصلی نمیبیند و در برگردان همۀ
رباعیات قافیههایی متفاوت با اصل رباعیات قرار میدهد؛ چنان که در ترجمۀ باال دیده میشود واژههای قافیه در شعر خیام
«آداب ،اصحاب و خواب» و حروف قافیه «اب» و در برگردان کردی واژههای قافیه «پتەو ،ئەو ،خەو» و حروف قافیه
«أو» است .اما در مواردی که ردیف شعر خیام در ذهن مترجم زیبا جلوه میکند ،آن را بدون تغییر در برگردان خود به
کار میگیرد؛ مثالً ردیف «هیچ» (شرفکندی )7 :١370 ،و «نه من» (همان )٢9 :را بدون هیچ گونه تغییری آورده است.

 -4-3ویژگیهای معنایی ترجمه
 -4-3-١لحن و فضا
در ترجمۀ شعر مترجم باید عالوه بر آشنایی کامل با روحیۀ شاعر ،به لحن شعر و فضایی که شاعر در سرودۀ خود
ترسیم کرده است ،توجه داشته باشد و تالش کند در کنار ترجمۀ واژهها و اصطالحات ،فضای حاکم بر شعر اصلی
و ویژگیهای مکانی و زمانی آن را برای مخاطب بازسازی کند تا «متن زبان مقصد از نظر ارزش ارتباطی با متن زبان
مبدأ معادل و یکسان باشد» (لطفیپور ساعدی .)79 :١37١ ،هژار در بازگردانی رباعیات خیام به زبان کردی سعی
میکند به جای ترجمۀ تحت اللفظی و کلمه به کلمه و عبارت به عبارت ،ضمن وفاداری به قالب و وزن شعر ،معنا و
مفهوم و فضای کلّی حاکم بر شعر را انتقال دهد .تطبیق برگردان او با اصل رباعیات نشان میدهد مترجم عالوه بر
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انعکاس مفاهیمی چون کوزه ،مستی ،می ،جام و  ...که در رباعیات خیام با بسامد باال به کار رفتهاند ،فضای شعر و
اندیشۀ خیام در مورد راز و رمز جهان هستی و یأس فلسفی حاکم بر ذهن او را به ترجمۀ خود انتقال داده است .هژار
در این مورد میگوید« :هدف من از ترجمه آموزش زبان فارسی به کُردزبانان نبوده است ،یعنی کلمه را در برابر کلمه
و عبارت را در برابر عبارت قرار نداده ام ،بلکه فقط اندیشۀ خیام را بر اساس صورت و شیوۀ کردی به همزبانهایم
ارائه کردهام» (شرفکندی :١370 ،بیست و دو).
تالش هژار برای بازتاب اندیشۀ خیام و ترسیم فضای رباعیات او سبب شده است در مواردی پیداکردن معادل
فارسی برخی از رباعیات ترجمه شده با توجه به واژهها و عبارات به کار رفته دشوار و حتی غیرممکن گردد تا جایی
که پژوهشگرانی چون صالحالدّین آشتی و محمدماجد مردوخ روحانی نتوانستهاند معادل فارسی شماری از رباعیات
ترجمه شده را در میان رباعیات خیام بیابند .خود مترجم دلیل این امر را چنین بیان میکند« :من شرط نبستهام در برابر
هر رباعی فارسی ،یک رباعی کردی ترجمه کنم ،درست است که اغلب در میان آنها تطابق یک به یک وجود دارد،
اما گاهی پیش آمده که یک رباعی را دو بار ترجمه کرده باشم یا دو رباعی را به یک صورت ترجمه کرده باشم؛ از
این رو مطابقت کامل بین آنها کامالً موفقیتآمیز نیست» (همان :پانزده) .در این گونه موارد باید به مفهوم شعر توجه
داشت ،نه شکل صوری و واژهها و عبارات به کاررفته در آنها؛ برای نمونه در رباعی زیر تنها شباهت ظاهری ترجمه
با شعر اصلی ،برگردان واژۀ «ساقی :مەیگێڕ» و کنایۀ «باد بودن :بیارزش شمردن» است و بیشتر از لحاظ مفهوم میتوان
ادعا کرد این ترجمه متعلّق به کدام رباعی است:
آنـان کـه ز پیش رفتـهانـــــــد ای ســـاقی

در خاک غرور خفتهاند ای ساقی

رو بـاده خــــــور و حقیقـت از من بشـــنو

باد است هر آنچه گفتهاند ای ساقی
(خیام)١9 :١394،

خۆ ال مەدە دەی بااااادە کە بااااا بێ مەیگێڕ!
گوێ بگرە لە من هەر چی مەال و شێخ گوتیان

بەرماااااڵ و جابەت گارەو لە ال باێ مەیاگاێاڕ!
دە گوێی مەگرە! الت وەکوو بااااا بێ مەیگێڕ
(شرفکندی)١١ :١370،

Xo lâ ma da dai bâdaka bâ be maiger. / barmâŁu jobat graw la lâ be maiger.
Gwe bgra la mn har ĉi malâ u ŝex gutian. / Da gwei magra! lât vaku bâ be maiger.

ترجمه :ای ساقی! رو برمگردان و باده را بیاور!  /سجاده و جبهام را در گرو تو میگذارم / .سخن مرا بشنو :هر چه
صوفی و شیخ میگویند  /گوش مده و برایت چون باد بیارزش بشمار.
با وجود این ،در اغلب ترجمههای دیگر به راحتی میتوان کلمات شعر و کنایات و عبارات متن اصلی را در

برابر برگردان آن قرار داد .در رباعی زیر این تطابق دیده میشود و مترجم با قراردادن معادلهای دقیق کردی «خۆزگە،
سانەوە ،سەوزەگیا ،هومێد ،هەڵدانەوە» در برابر واژههای «کاش ،آرمیدن ،سبزه ،امید ،دمیدن» تشخیص این امر را که این
ترجمه به کدام رباعی تعلّق دارد ،آسان کرده است:
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ای کــاش کــه جــای آرمــیــدن بــودی

یا این ره دور را رسیدن بودی

کاش از پی صـد هزار سـال از دل خــــاک

چون

بودی

ئااای خۆزگە ببااایە جێگە بۆ سااااااااااانەوەیەک
سەد خۆزگە لەپاش نەمان وەکوو سەوزەگیا

لەم ڕێگەیە دوورە سااااااااووڕ و پێەاااادانەوەیەک
بااکاارایە لە گاااا هااومااێاااادی هەڵاااادانەوەیەک

سبزه

امید

بر

دمیدن

(خیام)١9 :١394 ،

(شرفکندی)١٢ :١370،
Âi xozga bbâia jega bo sânavayek. / lam řegaya dura suř v peĉdanavayek.
Sad xozga la paŝ namân vaku savzagia. / bkrâia la gŁ humedi haŁdânawayek.

یکی از ویژگیهای اساسی لحن خیام ،تأکیدی بودن آن است .هرچند پرسشها و ابهاماتی فراوان در مورد
چگونگی جهان هستی و آغاز و پایان آفرینش ذهن او را سرگشته و حیران میکند ،اما در کالمش قاطعیت و تأکیدی
فراوان احساس میشود .او این تأکید را به وسیلۀ «استفاده از صفت یا ضمیر این ،استفاده از فعل دیدن و مشتقات آن،
طرح پرسشهای تقریری و انکاری» (حسامپور و حسنلی )١39 :١384 ،در کالم خود آفریده است .مترجم کُرد تأکید
نهفته در کالم خیام را درک کرده و دقیقاً از همان شگردهای خیام بهره گرفته است؛ او در ترجمۀ خویش در برابر
صفات و ضمایر اشارۀ «این» ترجمۀ دقیق کردی آن یعنی «ئەو» ،فعل دیدن و مشتقات آن« :بینین» را به کار برده
است ،همچنین با جمالتی که حاوی پرسشهای تقریری یا انکاری هستند ،سخن خود را همچون سخن خیام قاطع
و استوار گردانیده است؛ در نمونۀ زیر مترجم تأکید شعر خیّام را دقیقاً در ترجمۀ کردی گنجانده است:
از آمــدنـم نـبـود گـردون را ســــود

وز رفتن من جالل و جاهش نفزود

وز هیچ کســی نیز دو گوشــم نشــنود

کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود
(خیام)6١ :١394 ،

بۆ هاتمە سااەر زەوی و لەبەرچی چوون ؟
هاااااتووم و دەچ بێ وە بزان بۆ چی!

بەهرەی چ بوو بۆ خودا نەبوون و بوون ؟
پاش مردنەکەش دوورە دەراوی ڕوون
(شرفکندی)١7 :١370 ،

?Bo hâtma sar zaviu labar ĉi ĉunm? / bahrai ĉ bu bo xuda nabunu bunm
Hâtumu daĉm be va bzânm bo ĉi? / paŝ mrdnakaŝ dura daravi runm.

ترجمه :علّت آمدن و رفتن من به زمین چیست؟  /هستی و نیستی من چه سودی برای خداوند دارد؟ /آمدهام و بدون
این که بدانم این آمدنم برای چه بوده است ،میروم / .امیدی به عالم پس از مرگ هم ندارم.
ابزار دیگر خیام برای تأکیدی کردن کالم ،طرح پرسشهایی در مورد آفرینش است .هدف او از طرح این
پرسشها به اندیشه واداشتن مخاطب است و این که هم شاعر و هم خود مخاطب در پاسخ دادن به آن درمانده هستند.
در اکثر رباعیات خیام این پرسش در مصراع چهارم شعر آمده است ،اما گاهی از چهار مصراع رباعی ،دو یا سه مصراع
پرسشی هستند .در ترجمۀ کردی ،مترجم به تأسّی از سرایندۀ اصلی شعر همان پرسشها را دقیقاً در مصراعهایی که
در شعر اصلی آمده است ،قرار میدهد ،مانند شعر زیر:
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پژوهشنامه ادبیات کردی
تــا کــی غــم آن خــورم کــه دارم یــا نــه؟

وین عمر بـه خوشـــدلی گـذارم یـــــــا نـه؟

پـرکـن قــدح بــاده! کــه مـعـلـومـم نـیســــت

کــایــن دم کــه فــروبــرم بــرآرم یــا نــه؟
(خیام)١5١ :١394 ،

خەم باۆچای لەسااااااااەر باوون و نەباوون دادەگاری؟
مەی پاااڕکە! مەتااارساااااااااااێ بە قەرز ،نااااازانااای

دواڕۆژ چییە کەی دێ؟ چتە وا بۆی دەگری؟
نااێااواناای هەناااااسااااااااەیەک دەژی یااااان دەمااری؟
(شرفکندی)43 :١370 ،

?Xam boĉi la sar bunu nabun dadagri? / Dvařož ĉia kai de? Ĉta vâ boi dagri
?Mai př ka! Matrse ba qarz nâzani. / nevani hanâsayek daži yan damri

هژار در ترسیم فضای حاکم بر شعر خیام به زبان کردی موفق عمل کرده ،لحن و پیام او را به خوبی انتقال داده
است .مخاطب کردزبان فارسیدان با مطالعۀ این ترجمه ،تحیّر و یأس و اندوهی به مراتب بیشتر از آن چه که با خواندن
شعر اصلی به او دست میدهد ،در وجود خود احساس میکند .او در رباعی زیر حیرتی را که خیام به کمک واژههای
«دایره ،رفتن ،آمدن» و تضادی که درواژگان «بدایت و نهایت» پدید آورده ،به خوبی به زبان کردی برگردانده است:

در دایرهای کــامــدن و رفتنِ مــاســــت

او را نه بدایت ،نه نهایت پیداست

کس مینزنــــد دمی در این معنی راسـت

کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست
(خیام)99 :١394 ،

لەم جەغزە کە شااااااااوێنی هاتوچۆی هەموانە
کێ زانی لەکوێوە هااااتووە و کێوە دەچێ؟

بێ ژێر و سەرە و دوور لە پوان و سووانە
هۆزان و نەزان وەک یەکە ،سەرگەردانە!
(شرفکندی)75 :١370 ،

Lam jaγza ka ŝveni hâtu ĉoy hamvâna. / be žer u sarau dur la puânu svâna.
Ke zâni la kueva hâtuvau keva daĉe? Hozânu nazan vak yaka sargardâna.

تفاوتی که در لحن خیام و هژار دیده می شود ،این است که خیام در شعرش عالمی جدی و متفکری معترض
است که «اهل مزاح و مطایبه نیست ،متعرض مردم نمیشود .دنبال سخنوری و لفاظی نیست و همه مستغرق فکر خود
است» (خیام ،) ١8 :١339 ،در حالی که هژار با لحنی نیشدار و طنزآمیز ،آزادانه و بدون هراس ،دینداران ریایی و
قشرگریان و صوفینمایان را به باد انتقاد میگیرد و «مدعیان دین و آیین را کمتر از پیاز و سیر» (شرفکندی:١394 ،
 )5٢می داند .او در گزینش اشعار خیام برای ترجمه به زبان کردی ،عامدانه اغلب رباعیاتی را که حاوی انتقاد و مالمت
این قشر است ،برمیگزیند و در برگردان او انتقاد و طعنهای به مراتب شدیدتر و گزندهتر از شعر اصلی حس میشود.
این امر با توجه به نفوذ و محبوبیت شیوخ ،صوفیان و دینمداران در میان جامعۀ کرد آن دوران بسیار عجیب است و
«اگر پشتیبانی شخصیت بزرگ کرد ،مال مصطفی بارزانی از او نمیبود ،هرگز نمیتوانست با چنان صراحت لهجهای
دست به قلم برد» (شرفکندی : ١394 ،چهارده) .نفرت هژار از زاهدان ریایی و صوفیان به حدی است که در ترجمۀ
برخی از رباعیات ،بدون این که خیام اسمی از آنان برده باشد و شعرش دربردارندۀ سرزنش این طبقه باشد ،آزادانه
مفهوم صوفی را وارد میکند و خطاب شعر خیام را از مخاطب عام به «دهروێش :صوفی» تغییر میدهد:

  ١٠٠نقد و بررسی نامدارترین ترجمۀ کردی رباعیات خیام
از گــردش روزگــار ،بــهــری گــیــر!

برتخت طرب نشین به کف ساغر گیر!

از طاعت و معصــیت خدا مســتغنیســت

باری تو مراد خود ز عالم برگیر
(خیام)74 :١394،

دهروێش وەره! ئااااهم حااااا و حووهت بێ خێره
خوا چااوی لاه دەسااااااااتات نییاه ڕۆژی بادهیاهی

دهم بستهی و تۆزاوی وهکو گاگیره
ژێانێکی که پێی داوی به مهی بسپێره
(شرفکندی)59 :١370،

Darviŝ vara am hâu hovat be xera. / dam bastaiu tozâvi vakw gâgira.
Xvâ ĉâvi la dastt nia řoži bdayai. / žyaneki ka pei dâvi ba may bspera

ترجمه :ای صوفی! ذکر صوفیانه و های و هویت سودی ندارد ،همچون گاو دهان بسته و خاکآلود هستی .خداوند
نیازی به روزۀ تو ندارد ،پس عمری را که به تو بخشیده است ،به نوشیدن شراب سپری کن.
 -4-3-2استفاده از واژهها ،اصطالحات و کنایات رایج کُردی
اقامت هژار در مناطق مختلف کردستان از ایران گرفته تا عراق و سوریه سبب آشنایی او با فرهنگ مردم این نواحی
و گویشها و لهجههای مختلف زبان کُردی شده ،مجموعهای گسترده مشتمل بر واژهها و اصطالحات و ضربالمثل-

های رایج کردی را برای سرایش شعر و ترجمه در اختیار او نهاده است .ترجمۀ واژههای «کوزهگر :هەوڕگەر»،
«مُشت :الوێچ» و «فضولپیشه :بزۆز» (خیام )44 :١394 ،و بسیاری دیگر از واژههای اصیل کردی اشراف این مترجم
شاعر را بر گویشهای مختلف زبان کردی نشان میدهد .این کار چنان ماهرانه صورت گرفته که مخاطب پس از
خواندن ترجمۀ چند رباعی از یاد می برد که این اشعار ترجمه هستند و آن را شعری از شاعری کردزبان میداند .در
رباعی زیر ،مترجم مصراع «آنان که محیط فضل و آداب شدند» ،مترادفهای اصیل کردی «هۆزان :فرزانه» (شرفکندی،
« ،)957 :١388بلیمەت :نابغه» (همان )58 :و «پتەو :محکم» (همان )١04 :را قرار داده است:
آنــــــان که محیط فضــل و آداب شــدند

در جمع کمال شمع اصحاب شدند

ره زین شــب تـــــاریـــــک نبردند برون

گفتند فسانهای و در خواب شدند
(خیام)65 :١394 ،

هۆزان و بلیمەتان و بیرڕوون و پتەو
تاریکەشەوێک گەڕان بەبێ ڕێ و گێژ بوون

بۆ بوون و دەچن؟ نە کەس ئەمی زانی نە ئەو
ئەفسانەیەکیان ئەهۆنی چاویان چووە خەو
(شرفکندی)34 :١370،

Hozânu blimatânu birřun o ptaw. / bo bunu bo daĉn? na kas ami zâni na av.
Târikaŝavek gařan ba be řeu giž bun. / afsânayekiân ahoni ĉâvyân ĉuwa xav.

همچنین هژار از این امر آگاه است که «توصیفات ،زمانی که وارد زبان و ادبیات دیگری میشوند درصورتی که
مسبوق به سابقه نبوده باشند ،باعث گنگ و نامفهوم بودن بیت میشوند» (حسنپور و رادفر)١39 :١393 ،؛ از این رو
در اغلب موارد برای ترجمه از عبارتها و کنایات و امثال و سخنان حکمتآمیز رایج در میان کُردزبانان استفاده

میکند؛ در رباعی:

پژوهشنامه ادبیات کردی
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ایزد بــــــه بهشـــت وعـده بـا مـا میکرد

اندر دو جهان حرام می را کی کرد؟

مردی بــــــه عرب اشــتر حمزه پی کرد

پیغمبر ما حرام می بر وی کرد!
(خیام)99 :١394 ،

جااارێکی بە مەسااااااااتی عەڕەبێکی پێخواس
مەی بۆیە حەرام کراوە ،ساااااا ساااااەیری کەن

نەیزانی لە لۆکی هەمزە ڕاساوە بە داس
کورد بۆیە دەڵێ :لە هەمزە چی داوە هەباس؟!
(شرفکندی)١١ :١370 ،

Jâreki ba masti Ɂařabeki pexvâs. / naizâni la loki Hamza řâsava ba dâs.
Mai boya harâm krâva sâ sairi kan. / kurd boya daŁe ĉi dava la Hamza habâs.

مترجم در ترجمۀ مصراع آخر شعر خیام ،ضربالمثل کردی «لە هەمزە چی داوە هەباس» را که کنایه از «مسئول
بودن هرکس در برابر عمل خود» است ،ذکر میکند .این انتخاب واژهها و عبارات مناسب و گویای کردی برای معادلهای
فارسی و قراردادن هرکدام از این واژهها در جایگاه مناسب خود ،بهرهگیری از ضربالمثلهای رایج در میان کُردزبانان
سبب انتقال سهولت و روانی رباعیات خیام به بازگردان کردی و مقبولیت آن در میان مخاطبان شده است.

 -4-3-3موسیقی درونی و معنوی کالم
خیام از واژهها و صدای آنها برای القای متن بهره می گیرد؛ از این رو با یکدیگر و و با کلّ کالم ارتباطی تنگاتنگ
دارند .از آن جا که هژار نیز خود شاعر است ،از موسیقی درونی شعر که حاصل تناسبهای موجود میان صامت و
مصوتهای واژههای یک شعر و «هماهنگی و نسبت ترکیبی کلمات و طنین خاص هر حرفی در مجاورت با هر
حرف دیگر» است (شفیعیکدکنی )5١ :١39١ ،غافل نمیماند .او میداند که موسیقی درونی شعر با ترجمۀ تحتاللفظی
قابل انتقال نیست؛ از این رو در ترجمه واژههایی را برمیگزیند که در کنار انتقال معنی ،آهنگ و نوای شعر را نیز
بازآفرینی کنند .در رباعی زیر خیام به کمک ترکیب زیبای واجهای «ک» و «ر» نغمۀ حروف و موسیقی درونی
هنرمندانهای آفریده است که از یک سو صدای کوکو «صدا و آواز فاخته» (معین )١١09 :١384 ،و از دیگر سو
پرسشهایی چون «کجا ،کی و کدام» را در ذهن مخاطب تداعی میکند:
آن قصـــر کـه بر چرخ هــــــمی زد پهلو

بر درگه او شهــــان نهــادندی رو

دیــدیــم کــه بــر کــنــگــرهاش فــاخــتــهای

بنشسته همی گفت که کوکو کوکو
(خیام)١59 :١394 ،

ئەو کۆشااااکی ملەی دەکرد دەگەڵ عاساااامانێ
دیااتاا پەپااووسااااااااااێاامااااانەیە لااێاای دەخااوێاانااێ:

شاهانی دەکەوتەوە لە دەرک و بانێ
کوا بگرەوبەردە؟ بەزم و ڕەزمت کوانێ؟
(شرفکندی)43 :١370 ،

Av koŝki mlai dakrd da gaŁ Ɂâsmane. / ŝâhâni dakavtava la darku bâne.
Ditm papvsemânaya lei daxvene: / kvâ bgrau barda? Bazmu řazmt kvâne.

  ١٠2نقد و بررسی نامدارترین ترجمۀ کردی رباعیات خیام
چنان که در ترجمۀ کردی دیده میشود مترجم توانسته است موسیقی معنوی و تناسب بین واژههای «قصر ،درگاه
و شاهان» را در برگردان خود بگنجاند و با تکرار واج «ک» ،فضایی سرشار از پرسش را در ذهن مخاطب ترسیم کند،
اما به دلیل حضور کم رنگ فاخته« :کۆتره باریکه ،کۆتره گایه» (مردوخ روحانی ،١39٢ ،ج )١7٢١ :3در ادب کردی از
واژۀ «پەپووسێمانەیە :هدهد» (شرفکندی )١١6 :١388 ،به جای آن استفاده کرده است .این امر سبب شده است که این واژه
در مفهوم مستقیم خود یعنی« ،کجاست» به کار رود و خوانندۀ کردزبان از ایهام زیبا و نوای طبیعی نهفته در واژۀ «کوکو»
بیبهره بماند .هرچند هژار به سبب محدودیتهای ترجمه از زبانی به زبان دیگر نتوانسته است موسیقی و برخی از ظرایف
شعری خیام را به زبان کردی برگرداند ،اما در اغلب موارد با استفاده از قریحۀ شاعری خود موسیقی تازهای که در شعر
خیام یافت نمیشود ،به ترجمۀ خود وارد کرده است؛ برای نمونه در رباعی زیر:

در دهـر چـو آواز گــل تــازه دهـنــد

فرمای بتا که می به اندازه دهند

از حور و قصـور و ز بهشـت و دوزخ

فارغ بنشین که آن هر آوازه دهند
(خیام)١٢9 :١394 ،

مترجم شاعر با نغمۀ حروف «ش» که یادآور واژههایی همچون شادابی ،شادی و نشاط است ،موسیقی و فضایی
سرشار از سرزندگی را به برگردان کردی تزریق کرده است:
پشاکووتووە گوڵ چ دیمەنێ شاەنگی هەیە
بەس بۆم بڵێ چیرۆکی بەهەشاات و هۆری

مەیگێڕ وەرە بۆم تێکە دڵ ژەنگی هەیە
خێو و جنە ڕەنگی نییە هەر دەنگی هەیە
(شرفکندی)85 :١370،

Pŝkutva guŁ ĉ dimani jvâni haya. / maiger vara bom teka dŁm žangi haya.
Bas bom bŁe ĉiroki bahaŝtu hori. / xev v jna řangi niya har dangi haya.

ترجمه :گل شکفته است ،چه منظرۀ زیبایی دارد / .ساقی! جامی برایم پر کن که دلم مکدّر شده است / .کمتر از افسانۀ
بهشت و حوری برایم سخن بگو / .جن و پری تنها سخن است نه حقیقت.
در مورد موسیقی معنوی ،مترجم در اغلب موارد آرایههایی را که در شعر اصلی وجود دارد ،در ترجمۀ خود گنجانده
است .تضاد ،تلمیح ،ایهام ،مراعاتالنظیر و سایر آرایههای ادبی چنان طبیعی در شعر کردی گنجانده شدهاند که گویی در
شعر اصلی وجود ندارد و خود مترجم آنها را به کار برده است .نمونههایی از کاربرد آرایههای ادبی را ذکر میکنیم:

تضاد:
دادیم

و

نهاد

ستمیم

مـاییم کـه اصـــل شـــادی و کـان غمیم

سرمایۀ

پســـتیم و بــــــلنـدیم و کمـالیم و کمیم

آئینۀ زنگ خورده و جام جمیم
(خیام)63 :١394 ،

شاااااااااااادی لەمەڕایە ،پنجی خەم خۆماااانین
ڕاساااااااتی و بەزەیی و بەرز و نزم بوون ئێمەین

هۆی زۆر و کەمی ڕەوا و ستەم خۆمانین
قاشوولەشکاو و جامی جەم خۆمانین
(شرفکندی)30 :١370،

ŝâdi la ma řâya pnji xam xomanin. / hoi zoru kami řavâu stam xomanin.
Řâstiu bazaiiu barzu nzm bun emain. / xâŝvlkaŝkavu jâmi jam xomanin.

س ،٧ .ش ،2 .پیاپی  ،١2پاییز و زمستان ١٠3  ١٤٠٠

پژوهشنامه ادبیات کردی

واژههای متضاد «شادی و غم»« ،داد و ستم»« ،پستی و بلندی»« ،کمال و کم»« ،آینۀ زنگ خورده و جام جم»

به ترتیب به صورت معادلهای دقیق کردی «شادی و خەم»« ،ڕەوا و ستەم»« ،بەرز و نزم»« ،زۆر و کەم»،
«قاشوولەشکاو و جامی جەم» (شرفکندی )6٢ :١394 ،آمده و مفاهیم متضاد منتقل شده است.
تلمیح:
ذکر اسامی شخصیتهای اسطورهای و تاریخی همچون بهرام ،اسکندر ،جم و حتی نام مکانهایی که کاربردی نمادین
و مجازی دارند ،سبب پدید آمدن تلمیحاتی زیبا در شعر خیام شده است .هژار در ترجمۀ شعر نامهای خاص و
تلمیحات موجود در شعر اصلی را گنجانده است تا بتواند با رمزگشایی از این شخصیتهای نمادین ،پیام شعر و
فضای آن را به زبان مقصد انتقال دهد .در رباعی زیر شخصیتهای اسطورهای و تاریخی «جمشید» و «بهرام» بدون
هیچگونه تغییری در ترجمۀ کردی یافت میشود:
آن قصـــر کـه جمشـــیـد در او جـام گرفـت

آهو بچه کرد و شیر آرام گرفت

بـــــــهـرام کــه گـور مـیگـرفـتـی هـمــه عـمـر

دیدی که چگونه گور بهرام گرفت
(خیام)7 :١394 ،

لەو کۆشاااااک و ساااااەرایەدا کە جەم جامی گرت
باااارام کە هەموو ژیاااانی خۆی گۆڕی دەگرت

ڕێوی ترەکیوە ،مامز ئارامی گرت
دیتت بە چ جۆرێ گۆڕێ بارامی گرت؟!
(شرفکندی)6 :١370،

Lav koŝku sarâyada ka jam jami grt. / řevi trakiva mâmz ârâmi grt.
Bârâm ka hamu žiani xoi goři dagrt. / ditt ba ĉ jore goře Bârâmi grt.

در مواردی که مترجم احساس کرده است نام شخصیت تاریخی یا مکان برای مخاطب کُرد ناآشناست ،از اسم
عامی که همان مفهوم را برساند ،استفاده کرده است ،برای نمونه در رباعی:
مرغی دیـدم نشـــســـتـه بر بـارۀ طوس

در پیش نهاده کـــله کیــــکاووس

با کله همی گفت کــــه افسـوس افسـوس

کو بانگ جرسها و کجا ناله کوس
(خیام)١68 :١394 ،

مترجم به جای اسمهای خاص «بارۀ طوس» و «کیکاووس» به ترتیب از مفاهیم عام «کەالوە :خرابه» و «پاشا:

پادشاه» استفاده کرده است:
چاووکاێااااک لە کەالوەیەک لەبەر البااااایاێ
پااێ ا وا بااوو دەڵااێ باامااگاارە گەر دەتااواناای!

دەیکۆڵی بە دندووکی ،سەری پاشایێ
بەو کەللەیە سوێند دەخۆم لە دەستت نایێ!
(شرفکندی)48 :١370،

Ĉukek la kalavayek la bar lâ bâye. / daikoŁi ba danuki sari pâŝâye.
Pem vâ bu da Łe: bmgra gar datvâni. / bav kallaia svend daxom la dastt nâye.

  ١٠٤نقد و بررسی نامدارترین ترجمۀ کردی رباعیات خیام
ایهام:
ایهام آن است که «کلمه یا عبارتی به گونهای باشد که ذهن بر سر دوراهی قرار گیرد و نتواند در یک لحظه یکی از
آن دو را انتخاب کند» (شفیعیکدکنی .)307 :١39١ ،از آن جا که برگردان واژۀ ایهامدار از زبانی به زبانی دیگر ـ به
گونهای که در زبان مقصد نیز دارای ایهام باشد ـ دشوار است ،مترجم کُرد نتوانسته است واژههای دارای ایهام را که
در رباعی اصلی وجود دارد ،به ترجمۀ خود منتقل کند ،برای نمونه در رباعی زیر:
اس ـ ـــرار ازل را نه تو دان ـ ـ ـ ـــی و نه من

وین حرف معما نه تو خوانی و نه من

هســت از پس پرده گفت وگوی من و تو

چون پـــرده برافتد نه تو مانی و نه من
(خیام)57 :١394 ،

واژۀ «پرده» ایهام دارد و میتواند هم به معنای «حجاب و پوشش» باشد که مفهوم هستی را پوشیده و رازآمیز
جلوه میدهد و هم به مفهوم «نوا و آهنگ موسیقی» باشد که با واژۀ «ره» به معنی دستگاه موسیقی ایهام تناسب
می آفریند .به سبب ناآشنا بودن مخاطب کردزبان با مفاهیم گوناگون پرده ،هژار در ترجمه ،این واژه را در معنی مستقیم
خود که مانع و حجاب است ،به کار میبرد:
چ کراوە بەرێ؟ نە تۆ هەڵیاااادێنی نە من
چی بۆی ئەگەڕێین لە پشااااااتی پەردێکەوەیە

لەو بارە بەڕاست نە تۆی کە دەخوێنی نە من
گەر پەردە نەما نە تۆی کە دەنوێنی نە من
(شرفکندی)٢9 :١370،

Ĉ krâva bare? Na to haŁideni na mn. / lav bâra ba řâst na toe ka daxveni na mn.
Ĉi boi agařein la pŝti pardaiekavaya. / gar parda na mâ na toi ka danveni na mn.

همچنین ایهام لطیفی که در مصراع سوم دیده میشود (در مورد ما سخن میگویند یا این که ما خود سخن
میگوییم) ،در ترجمۀ کردی یافت نمیشود .با وجود عدم توفیق هژار در انتقال دقیق واژههای ایهامدار به زبان کردی،
شاعر بودنش این امکان را به وی داده است که خود به آفرینش ایهام به کمک واژههای کردی بپردازد .در برگردان
زیر از رباعیات خیام دیده میشود که مترجم به جای واژۀ «زار» ،واژۀ ایهامدار «هژار» را که میتواند به مفهوم
«بیچاره و فقیر» (شرفکندی )973 :١388 ،یا تخلّص خود مترجم باشد ،آورده ،ایهامی زیبا آفریده است:
این کوزه چو من عاشـق زاری بوده اسـت

در بند سر زلف نگاری بودهست

این دســـتـه کـه بــــــر گردن او میبینی

دستیست که برگردن یاری بودهست
(خیام)١5 :١394 ،

ئەم گۆزە وەکوو من بووە ،دڵاااادار و هەژار
ئەو هەنگاا و دەسااااااااگرەی لە ملیااا دیوتە

جارێکی دڵی خۆش بووە ،سەد جار خەمبار
دەستێ بووە زۆر خراوەتە سەر ملی یار
(شرفکندی)9 :١370،

Am goza vaku mn buva dŁdâru hažâr. / jâreki dŁi xoŝ buva sad jâr xambâr.
Av hangŁu dasgrai la mlyâ divta. / daste buva zor xrâvata sar mli yâr.

س ،٧ .ش ،2 .پیاپی  ،١2پاییز و زمستان ١٠5  ١٤٠٠

پژوهشنامه ادبیات کردی
 -4-3-4تصویرسازی

یکی از هنرهای خیام در سرایش رباعیات ،تصویرسازی زیبا برای بیان مفهوم است؛ او همچون نقاشی است که پردهای
متشکل از چند عنصر میآفریند و بدین وسیله کالم خود را برای مخاطبش مجسم میسازد .هرچند زبان شعری خیام
پیچیده و حاصل روابط مختلف و ظریفی بـین تمام اجزای لفظی و معنوی شعر است و انتقال آن با تمام ویژگیهای
صوری و معنایی به زبانی دیگر امکان ندارد ،اما هژار تصویرسازی و رابطۀ منسجم میان معنی و لفظ شعر خیام را تا
حد زیادی در ترجمۀ کردی منعکس کرده است .در برخی از رباعیات ،مترجم همان تصاویر شعر اصلی را منتقل
نکرده است و با بهرهگیری از عناصری جدید که در زبان مقصد ملموستر است ،به خلق منظرهای جدید که همان
مفهوم کلّی رباعی را دربرداشته باشد ،میپردازد .در شعر زیر خیام برای بیان شکایت خود از تأثیر فلک بر سرنوشت
آدمیان و زبونی آنان در برابر روزگار ،انسان را چون عروسک و بازیچهای در برابر «عروسک گردان دهر» میداند که
پس از بازی کردن با آدمیان دوباره آنها را به «صندوق» یعنی عالم نیستی بازمیگرداند:
مـا لعبتکـانیم و فلـک لعبـتبـاز

از روی حقیقتـی نه از روی مجاز

بازیچه همی کنیم بر نطــع وجــود

رفتیم به صندوق عدم یکیک ،باز
(خیام)١37 :١394 ،

هژار همین مفهوم درماندگی انسان در برابر «گردون» را با استفاده از تصویری متفاوت با تصویر شعر خیام ،به
بازی کودکان با مهرهها و قراردادن آنها پس از بازی درون صندوق (گور) انتقال داده است:
گەردوون وەکاااوو مااانااااداڵە لەبەر باااێاااکاااااری
تااااوێکی لە بەردەسااااااااتی ئەوا دێین و دەچین

خستینیە دەرێ وەک متوموور بۆ یاری
دەخرێینەوە سندووقی نەمان یەکجاری
(شرفکندی)46 :١370،

Gardun vaku mndâŁa la bar bekâri. / Xstinaia dare vak mtvmur bo yari.
Tâveki la bar dasti avâ deinu daĉin. / daxreinava snduqi namân yak jari.

ترجمه :روزگار چون کودکی است که از سر بیکاری  /ما را چون مهرههایی برای بازی بیرون آورد / .مدتی بازیچۀ
دست او میشویم / .پس از آن دوباره برای همیشه درون صندوق نیستی قرار میگیریم.
در تصویر زیبای رباعی زیر نیز خیام سرگردانی خود از چیستی عالم هستی و ناپایداری و بیارزشی زندگی
دنیوی را از زبان کوزهای بیان می کند .آن چه در تصویر این رباعی بسیار جذاب است ،وجود عنصر «دو هزار کوزۀ
گویا و خموش» است که عالوه بر آفرینش تشخیص ،١سبب پدید آمدن آرایۀ تناقض ٢شده است:
در کــارگــه کـوزه گـری رفـتـــــــم دوش

دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش

نــاگــاه یــکــی کــوزه بــرآورد خــروش

کو کوزهگر و کوزهخر و کوزهفروش؟
(خیام)١37 :١394 ،
. personficantion
. paradox

1
2

  ١٠6نقد و بررسی نامدارترین ترجمۀ کردی رباعیات خیام
در ترجمۀ کردی نیز این تصویر در داخل کوزه گری به خوبی بازسازی شده است؛ با این تفاوت که مترجم به
جای ارائۀ تصویر «گویا و خموش» از کوزهها ،آنها را به خاطر این که خود انسان نیز روزی نیست و نابود و به
کوزه تبدیل میشود« ،گویا و خندان» میبیند:
باۆ گاۆزە کاڕیان دەچاوومە الی گاۆزەکەرێااااک
ئێمەی وەکوو خۆت ئەبەی ساااااااابەینێ خۆشااااااااات

سەد گۆزە بە من پێکەنی ،هەر یەک لە بەرێک
وەک ئێمە دەبی بە گۆزە الی بێخەبەرێک
(شرفکندی)١١ :١٣٧٠ ،

Bo goza křin daĉuma lâi gozakarek. / sad goza ba mn pekani har yak lâ barek.
Emai vaku xot abai sbaine xoŝt. / vak ema dabi ba goza lâi be xabarek.

ترجمه :برای خرید کوزه نزد کورهگری رفتم / .کوزههای فراوانی از هر سو به من خندیدند( / .گفتند) ما را که مانند
تو هستیم با خودت می بری ،خودت هم  /همچون ما کوزهای نزد شخص بیخبری خواهی شد.
تناسب بین اجزای شعر در تصویرآفرینی اهمیتی بسزا دارد .این تناسب عالوه بر استحکام شعر در انتقال معنی به
مخاطب و ملموس کردن هر چه بیشتر پیام برای مخاطب بسیار مؤثّر است .در رباعی زیر ،خیام با آوردن واژههای
«عمر ،دم ،فردا و شب» و کاربرد فعل به شکل مضارع اخباری مفهوم گذر زمان و ضرورت اغتنام فرصت را یادآور
میشود:
این قــافلــۀ عمر عجــب میگــذرد

دریاب دمی که با طرب میگذرد

سـاقی غم فردای حریفان چه خوری

پیش آر پیاله را که شب میگذرد
(خیام)١53 :١394 ،

در ترجمۀ کردی نیز «عمر :ژین»« ،فردا :سبەینێ» و «شب :شەو» و آوردن فعل یکسان از نظر زمانی عالوه بر
تصویر شعر اصلی که تداوم زندگی است ،مفهوم کلّی شعر را که بهرهگیری از لحظات زندگی است ،توصیه میکند:
تااای ماااشااااااااەری ژین بەبێ وچااان هەڵاادەکرێ
مەیگێڕ خەمی چیتە بۆ ساااااااابەینێی قیاامەت؟

زانا ئەوە دڵخۆش دەژی ،بێخەم دەمرێ
بۆم تێکە هەتا دەرفەتە؛ شەو ڕادەبرێ
(شرفکندی)38 :١370،

Tâi mâŝari žin ba be vĉân haŁdakre. / zâna ava dŁxoŝ daži bexam damre.
Maigeř xami ĉita bo sbainei qyâmat? / Bom teka hata darfata ŝav řâdabre.

 -5نتیجهگیری
بررسی ترجمۀ رباعیات خیام به وسیلۀ هژار ،شاعر ،نویسنده و مترجم کُردزبان نشان میدهد که این ترجمه در عین
وفاداری به مفهوم و محتوای اصلی شعر خیام و ساختار آن ،از نوع ترجمۀ آزاد و مفهومی است .نزدیکی محتوای
شعر به اندیشه و زبان مترجم ،سازگاری آن با روحیۀ مخاطب کُردزبان و همچنین دارا بودن قابلیت بیشتر برای ترجمه
به زبان کردی از مالکهای مترجم برای گزینش تعدادی از رباعیات خیام برای برگردان به زبان کردی به شمار میآیند.

پژوهشنامه ادبیات کردی

س ،٧ .ش ،2 .پیاپی  ،١2پاییز و زمستان ١٠٧  ١٤٠٠

تالش مترجم بر این است که ضمن حفظ و انتقال نگاه خیام به جهان بیرون و درون ،روح کلّی اشعار و پیام اصلی
او ،ویژگیهای معنایی و صوری شعر اصلی از قبیل وزن و قالب ،لحن کالم و استواری سخن خیام را به ترجمۀ خود
منتقل کند و همین امر ترجمۀ او را رسا و مقبول ساخته است .همچنین مترجم با انتخاب واژهها و عبارات مناسب و
گویای کُردی برای معادلهای فارسی و قراردادن هرکدام از این واژهها در جایگاه مناسب خود و بهرهگیری از
ضربالمثلهای رایج در میان کُردزبانان سهولت و روانی رباعیات خیام را به بازگردان منتقل کرده است .شاعر بودن
خود مترجم ،تسلّط کامل او بر زبانهای مبدأ و مقصد و آگاهی از دقایق و شکلهای رایج گفتاری این زبانها ،درک
درست از محتوای متن و قصد نویسندۀ اصلی اثر ،پرهیز از ترجمۀ تحتاللفظی ،وجود الگوهای فرهنگی مشترک بین
زبانهای فارسی و کردی و انتخاب لحن و واژهها متناسب با فضای اثر و انتقال و بازسازی موسیقی درونی و معنوی
شعر خیام سبب توفیق مترجم در امر ترجمه شده است.
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