
  

  

  

  

  

  ؟»بيدار تُرْك«يا  ؟»بيدار تَرَك«: حكيم نظامي
 

  رحيم مسلمانيان قبادياني

  

  

سرايي در ادبيات ) خمسه(بنيانگذاِر پنجگانه ) ٥٣٠ -٦١٤)/ (١١٤١ -١٢٠٩(حكيم نظامي گنجوي 
سوي فرهنگ و تمدن هرچه تُندتر گام بردارد، شهرت و  گمان جهان به بي. فارسي و تاجيك است

  .تر خواهد شد ي مانند همين شاعر، همان اندازه افزونخدمت بزرگوار
رسد، گفتنيهايي  نظر مي  به اند،  وي بسيار گفته مرد و آثار جاويدانة هرچند دربارة اين بزرگ  

 -»ليلي و مجنون«اي خواهد بود، از داستان   واژه يكي از چنين گفتنيها دربارة. هنوز در پيش هست
  .»كتَرار بيد«يا » كتُربيدار «: يعني
شروانشاه اخستان از نظامي خواسته تا عشق ليلي و : بهانة تصنيِف داستان روشن است  

وي در ضمن، اين معني را هم اشارت كرده كه داستان به زباني بلند، . نظم درآورد مجنون را به
  :يعني دري باشد، نه به تركي

  تركانه سخن سزاي ما نيست     وفــاي ما نيست١تركي صفت
  ٢او را سخـــن بلنـــد بايــد    ـز نسـب بلنـــد زايـــدآن كـ

دنبال آورده كه  اين نكته بحثي به.  است آيد كه نظامي تركي را نيز بلد بوده از اين اشاره برمي  
  :هاي روسي همين ابيات بايد افكند اينجا نگاهي به ترجمه در. خواهد آمد
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شناس شهير روس استاد  ايران  هست،  علمي روسي را، تا آنجاكه آگاهي نخستين ترجمة  
  :است برتلس انجام داده 

Vernost nasha ne otlichaetsiya tiurhshimi svoiystvami [poetomu] na tiurkshiy lad 
slova nam ne podobaiut.  

Tomu, Rto roditsiya iz visorogo roda,  

 nuzhni I visoriye slova.3 
شناس  دنبال، ادبيات به.  نيست، از اصل دور هم نيستاين ترجمه، اگرچه چندان دقيق  

تاجيك، شادروان پروفسور سعداهللا اسداهللا يف، كه در اين داستان تحقيقي جداگانه انجام داده بود، 
  :كمي تغييرات در مصراع دوم وارد كرد

Tiurkskiye svoystva nam ne podobaiut.
4 

 است كه موجِب گوناگون فهمي شده، »تركي صفتي«يا » تركي صفِت«تركيِب موردنظر   
نسبت، همچون يك واژة مركب، و گاهي » ياي«اند، با   خواندهturkisifatiكه بعضي آن را  چنان

turki--sifatiيعني با كسرة اضافه، همچون دو واژه .  
را دارد، در ترجمة » سبك تركي« معنِي tiurkskiy lad: همين تركيب در ترجمة برتلس  

  . را-ويژگي تركي» --tiurkskiye svoystva«: اسداهللا يف
ليلي و «يف، كه  شناس مشهور آذربايجان شوروي سابق، پروفسور رستم علي اما ايران  
تركي « كه معني ٥ آوردهtiurkstvo، آن را در شكل ه است را به روسي ترجمه كرد-»مجنون
  .نمايد تر مي  را دارد، و به اصل هم نزديك-»گري
سبب اصلي در نزاكتهاي . اصلي و فرعي: ن گوناگون فهمي دو سبب داردتوان گفت، اي مي  

هر واژه و : اند ترش كرده زبان پارسِي دري نهان است كه بزرگواراني مانند حكيم نظامي، نازك
شود به تركيب  و اما سبب فرعي، مربوط مي. تواند چند تابِش معنوي داشته باشد عبارت مي

؟ همين بيت در چاپهاي »...» صفِت-تركي«بوده؟ و يا » كي صفتيتر«يعني آن در اصل : موردنظر
  : ايران صورتهاي گوناگون دارد، چنانچه

  ٦تركانه سخــن ســزاي ما نيست    وفاي ما نيست» صفتي«تركي صفت 
  .تواند چنين بگويد روشن است كه مصراع يكم ناروا بوده، و هرگز نمي
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 و اما در چاپ نسخة قلمي سال ٧.شود ديده مي درويش نيز -عيِن همين صورت در چاپ نعماني
  :اي ديگر است  ق گونه٧١٨

  ٨تركانــه صفـت رآه ما نيست    تركانـه صفــت وفآء ما نيست
  .اين متن هم چندان درست نيست

رسد، و درست هم هست، همان  و اما شكلي كه در شهرهاي دوشنبه و مسكو به چاپ مي  
:  تقريباً همان است كه استاد وحيد دستگردي گفتهو شرحش هم. است كه در باال آورده شد

گونه  پس آن. وفاي ما چون تركان، و عهد ما چون سلطان محموِد ترك نيست كه شكسته شود«
ما را نسبِت كياني بلند است، بايد .  براي ما ناسزاوار است سخن، كه سزاي پادشاهان تركست،

  ٩.»شود، بلند باشد سخني كه بنام ما ساخته مي

  .هاي شاعرانه بيفكنيم نون بايد نگاهي به ترجمهاك
  :نزاكِت شعري ما سه اندازة سنتي را داراست

 سومي هنگام برگردان چندان منعي بعِداين .  وزن و قافيه-٣ جنبة معنوي، -٢ تصوير شاعرانه، -١
زن و روند و ترجمان از روي قانونهاي زبان خودش و خواه و ناخواه از ميان مي: كند ايجاد نمي

كوشد طبيعت وزِن اصل را درست  گفتني است، ترجماني نازك طبع مي. كند قافيه اختيار مي
و اما دريافِت معنِي اصلِي شاعرانه و تابشهاي . دريابد و معادل همان را در شعر خود پديد آورد

  . اي نيست  كار ساده آن، و گنجاندِن آن در وزن و قافية دلخواه،
  .است  شاعرانه داشته  كه آگاهي هست، دو ترجمة ييجا شعر موردنظر، تا آن

  ١٠: پاول آنتوكلسكي ترجمة

No k tourkskim nravam neprichasten dvor  

Nam tiurkskiy neprilichen razgevor.
11 

  . سخِن تركانه شايستة ما نيست/ به رسوم تركها ربطي ندارد} ما{كاخ : يعني
  ١٢:ترجمة خانم تانيا ناِاسترشنياوا

Mi vo dvortse ne terpim tiurkshiy durh,  

I tiurkskiye slova nam rezhut slukh.
13 

  .خراشند و سخنان تركي گوش ما را مي/ دربار ما روح تركي را تاب ندارد: يعني
  .ويژه در آذربايجان شوروي  به  پايه،سستهايي درگرفت گفتگودرزمينة همين تركيب 
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اشارة اخستان به عهدشكني محمود است : ردي تخمين كردهطوري كه گذشت، استاد وحيد دستگ
 وي احتمال داده كه اين تكه ١٤.و اما برتلس بر اين گفته شبهه دارد. پيِش فردوسِي بزرگ
  ١٥.دستكاري شده باشد

، ١٧، پژوهشگر مرادخانف١٦نويسنده اردوبادي: هايي از آذربايجان شوروي، همانند چهره  
، معتقدند كه نظامي خواسته داستان را به ١٩شناس محمد عارف بيات، اد١٨پژوهشگر حميد آراسلي

  . يعني آذربايجاني انشاء كند، و اما اخستان مانع شده، و ناچار، به فارسي سروده زبان خود،
ه نوشته، گفت» ليلي و مجنون«گفتاري كه براي  اف در پيش نويس مشهور، ميرزا ابراهيم رمان  
استان به زبان مادري شاعر، يعني آذربايجاني، بلكه به زباني بيگانه سفارش اخستان، كه د:  كهاست

 ترجمان تركِي آذربايجانِي همين ٢٠.تأليف گردد، شاعر بزرگ را سخت آزرده كرد) فارسي(
  ٢١.است  پروفسور مبارزعيزاده نيز همين عقيده را به قلم داده  داستان،

نكته اينجاست كه . كند  به تمام رد نمييف اشارة اخستان را دربارة پاداش، پروفسور علي  
را سروده، و به اتابك جهان پهلوان پيشكش كرده، » خسرو و شيرين«نظامي، پيش از اين، داستاِن 
ولي متأسفانه، جهان پهلوان هميشه در «و پاداشي شايسته وعده داده،  و او با شادماني پذيرفته، 

  ٢٢.»مسئوليت، شاعر چيزي دريافت نكرد يميدان نبرد حضور داشت، و با گناِه مأموراِن ب

» واالي«گيرد كه اخستاِن يكم، كه نژادش را خودپسندانه به خاندان  انه نتيجه ميمبرده دلپرنا  
است با   چسبانده، و افتخار به نسب داشته، و بدبين به تركان بوده خواسته - ساسانيان-ايران باستان

  ٢٣.اش فرو ريزد  غضب خود را بر سر دشمن سياسي استفاده از شرايط،

توان به تمام ناديده گرفت، بايد ويژگيهاي زبانها را نيز  جرا را نمياگرچه انگيزة سياسي اين ما  
م زبانهاي ادبي ١٢در آسياي ميانه، در سدة «ويد، گ كه استاد برتلس مي طوري همان. درنظر داشت

 برداشت ٢٤.» و اما در منطقة قفقاز در اين مورد اطالعي در دست نيست تركي تشكيل يافته بودند،
سبك شاعرانه است، نه « از همين بيت خيلي هم روشن است؛ ويژگيهاي زباني، يف استاد اسداهللا

  ٢٥.»بيشتر

يف سخت بر اين باور است كه اخستان مجبور كرده، تا نظامي داستان را نه به  پروفسور علي  
 :آورد براي تقويت فكر خود، وي روي به مصراعهاي بعدي مي. زبان مادري خود انشاء كند
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  از دل به دمــاغ رفت هوشــم    افت گوشمچون حلقــة شاه ي
   يابـم٢٦نه ديده كه ره به گنــج    نه زهــره كه سر ز خط بتـابم
   عمر و ضعِف حالتسستِياز     سـرگشته شدم در آن خجالت
  ٢٧وين قصــه به شـرح باز گويم    كس محــرم نه كه راز گــويم

خاطر زبان آزرده شده و قهر كرده  توان بركشيد كه نظامي به از اين عبارت چنين معني نمي  
خجالت از «آيد و روشن است، اين است كه سفارش، سياره بلند است، اما  آنچه برمي. باشد

  .» عمر و ضعف حالتسستِي
و در . دبر نظامي آتش غضِب خود را فرو : نوشته كهيف با اطميناني كامل پروفسور علي  

  :گويد  وي در ادامه مي٢٨.ان رساندرا به پاي» ليلي و مجنون«چهار ماه داستان 
وي تصميم گرفته در حملة اخستان بر مقابل تركها پاسخ بگويد، و آن را در خاتمة كتاب جاي «

بلكه او را وادارد كه داستان را تا پايان   چرا كه نخواسته شروانشاه را در همان آغاز برنجاند،  داده،
  :صل فارسي آن تكه اين است، كه ا٢٩شاعر خطاباً به اخستان گفته. بخواند

  هستنــد ترا نصيحــت آمــوز    گــرچه دل پاك و بخت پيـروز
  بشنو دو سه حرف صبح گاهي    زيـن ناصــح نصــرت الهـــي
  وز چنــد ملــوك بازماندست    بنگر كه جهان چه سرفشاندست
  ٣٠ك شــو، ار تــوانيتَربيــدار     بيــدار شهـــي به كــاردانـــي

  :است يف اين تكه را چنين ترجمه كرده  ر عليپروفسو
Khotya chistoe serdse I pobedonosnoe schastye  

I yavliyayutsiya tvoimi dobrimi sovetchikami,  

Vse zhe I ot etogo sovetchika s bozhyey blagodatyu  

Vislushay dva-tri slova, slovno utrenniyiu Molitva.  

Posmotri, skolko golov poyubil mir  

I skolko tsarey on perezhil. 

Ti, bditelniy shakh, znayushiy svoye delo,  

Stanovis zhe [teper], esli smozhesh, bditelnim tiurkem. 

برگردان . توان پذيرفت ترجمة روسي سه بيت نخست ايرادي ندارد، و اما بيت پاياني را نمي
  : بودفارسي اين بيت چنين خواهد
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  ِك بيداري تُرتوان،  ، اگر مي)اكنون(باش   داني شاِه بيداري هستي، كار خود را ميتو 
است، زيرا شاعر  روشن است كه معنِي اين دو مصراع، دانسته يا ندانسته، از اصل دورافتاده   
را تو شاِه بيداري هستي و كار خود «: ، ترجمان آورده»بيدارشاهي به كارداني است«: است گفته 
  .»داني مي

، »تواني بيدارتر بشو، اگر مي«: شاعر گفته. ه استتر در مصراع دوم ره يافت اما عيبي جدي  
 [bedortarak]» كتَربيدار  « يعني كلمة. »تواني  بيداري، اگر ميتَرِكباش اكنون «: ترجمان آورده

  . توضيح هم باشدرود، نيازي به گمان نمي.  است  خوانده شده[bedorturk]» ْك بيدار تُر«
  
  ها نوشت پي
نظر  آمده و همين درست هم به» صفتي«اند،  كه در چاپ مسكو استفاده شده» ح«و » چ«و » ج«هاي قلمي  در نسخه. ۱

  .رسد مي
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  .خواست مي
  .۴۹، ص ليلي و مجنون. ۲۷
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، و الحاقي »بيدارشهر«به » بيدارشهي« با بدِل  اند؛ وحيد دستگردي در حاشيه آورده،  درويش انداخته-بليبيت را ش. ۳۰

  .دانسته


