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، استاد زبان و ادبیات فارسی و استاد تاریخ اندیشه اسالمی در کارلو ساکونه با تالش تحسین برانگیز پروفسور

دانشگاه بولونیا، سرانجام خوانندگان ایتالیایی ترجمۀ یکی از زیباترین آثارادبی فارسی را در دست دارند. بوستان 

ب ، سیاست مدار و ادیمحمد علی فروغیسعدی شیرازی از منظر سخنوری، زیبایی، جذابیت و ظرافت، چنانچه 

 در صحنۀ ادبیات فارسی و حتی در ادبیات جهان.   ( در بارۀ آن می نویسد، متنی ست یگانه1942ایرانی )

هنوز « بوستان»سعدی به زبان ایتالیایی داشتیم، « گلستان»پیش از این ترجمه، در حالیکه چهار برگردان از 

ت که ترجمه این اثر پیش رو می گذارد و سرزمینی ناشناخته باقی مانده بود. و این بدلیل مشکالت فراوانی اس

برای ترجمه اش را ( تاکید می نمود این اثر ادبی بارها و بارها هر تالشی 1969) الف. جی. آربِریهمانگونه که 

خنثی کرده بود، و این نه تنها به این دلیل است که این منظومه آموزشی، مملو از بیت های خردورزانه و دارای 

رفانی بسیار پیچیده است، بلکه سبک آن نیز بر دشواری ترجمۀ آن افزوده است. منظورمان مضامین نظری یا ع

                                                                                             سبک خاص سعدی است معروف به "سهل ممتنع" که علیرغم سادگی ظاهری اش، به دشواری تقلید پذیر است.                                    
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 1257در شیراز درسال  را« بوستان» سعدی  در دورۀ سالخورده گی، پس از بازگشت از سفرهای متعددش

تقدیم شده است. متن کتاب به ده باب تقسیم گردیده و در  ابوبکر بن سعد زنگیمیالدی تألیف کرد. این منظومه به 

درهر بخش ازچندین داستان  سعدی برای تفهیم این فضایلهر باب آن به یک فضیلت خاص پرداخته شده است. 

 برجستۀشناس ، خاوراَِلّساندرو بائوزانی)حکایت( استفاده کرده و پند و اندرز خود را بطور فشرده افزوده است. 

چنین می گوید: "دقت بیان شیرین" همراه با " لحن روایی سخنورانه، یکدست « بوستان»( درباره 1988یی )ایتالیا

و اعجاب انگیز" ، دو شاخصۀ سبکی سعدی است که به مثابه آوازی متعادل و متجانس برای همگان قابل درک می 

معصران سعدی و آیندگان را نه تنها بیت است و در بحر متقارب سروده شده، ه 4.100که حاوی « بوستان»باشد. 

با مجموعه ای از نصایح و تربیت خردمندانه، درباره دولت داری و ادب روبرو می سازد، بلکه تابلوی شگفت 

انگیزی از فضیلت های عرفانی ترسیم نموده و پژواک روشن تصوفی است که سعدی از اعضای آن است زیرا 

که دارای  «بوستان»بود. راه عرفانی ای که بخصوص در باب سوم وی در بغداد به مکتب سهروردیه پیوسته 

تامالت عمیق بر عشق عرفانی است بازتاب می یابد. از طرفی با عرفانی متعادل و عرفی مواجهیم و از جانبی 

دیگر با متون عرفانی الهام بخشی که در کنار اشعری بودن خالق اثر، تجربیات شخصی و عملی وی ، چه حقیقی 

ها باید افزود که نوعی حکمت عامیانه و بکار گیری مکرر طنز نیز  الی را منعکس کرده اند. عالوه بر اینچه خی

در عین حال با تناقضی آشکار بین عنصر « بوستان»از دیگر مشخصه های اثر شاعرانه وی هستند. با خواندن 

های این مثنوی زیبا با گویشی روان و  یتشویم که در البالی ب گرایانه روبرو می عرفانی و فرهیخته و عنصر واقع

 اغواگرانه قابل مشاهده است.   

بر این مبنا پروفسور ساکونه در متن مقدمۀ ترجمه اش از روشنگری دینی سعدی سخن می گوید. تساهل دینی وی 

در عین دربارۀ دیگری و دگراندیشان، به مثابه توجه خاص به معنای روحانی قوانین مذهبی )شریعت( است. ولی 

های بیرونی و قانونمندانۀ مذهب، بر گرایش های دینی صادقانۀ وی نیز داللت دارند که  حال توجه شاعر به جنبه

در آن انسان و دنیا هرگز فراموش نمی شوند. بدین ترتیب برای سعدی دلداری دادن به قلبی مجروح از هزاران 

می است که طبیعت کنجکاو و منتقد شاعری را باز می آینه روشن فرد گرایی سال« بوستان»دعا ارزشمندتراست. 

به همراه عرف قرآنی و سنت پیامبرحضرت  –تابد که هرگز از خرد سر پیچی نمی کند. خرد، قطب نمای واقعی 

در وعظ سعدی روشنگر است؛ وعظی که همواره جانب فروتنی گزیده و حسادت و بدگویی را سمومی  –محمد 

شاعر فضایلی محتاطانه و ضد قهرمانانه می آموزد و از خوی خوش تقدیر می کند بس خطرناک معرفی می کند. 

بدانگونه که بجای پرداختن به عیوب دیگران به عیوب خودش می پردازد، آن چنان که عرف جوانمرد توصیه می 

نیز به خوبی  عمیقا ریشه دوانده و توانسته است آن را به دیگران« بوستان»نماید. و این فضیلتی ست که در شاعر

 انتقال دهد.

در پایان چند نکته دربارۀ ترجمه. پروفسور ساکونه در ترجمه اش ساختار عمودی  بیتها را حفظ نموده است و 

بدین منوال خواننده می تواند شکل ظاهری اثر را ارزیابی کند. ولی این بدین معنا نیست که وی تالش کرده تا 

در این مورد  «بوستان»را باز آفرینی کند. مترجم  آوایییه ها و تجانس آهنگ ظریف و بازی با کلمات، یا قاف

اساس کار را بر انتقال محتوا و معنای متن قرار داده است، و برای هر حکایتی عنوانی برگزیده است تا خواننده را 

ده اند نام می برد:  هدایت کند. استاد ساکونه خود در ابتدای کتابش از کمکهایی اساسی که به ترجمه اش یاری رسان

( و بازبینی 1598، اثر دانشمند عثمانی بوسنوی، احمد سودی )«شرح سودی بر بوستان سعدی»ترجمۀ فارسی 

 محقق ایرانی خانم ناهید نوروزی.  به کوششدقیق ترجمه 
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ع" توانسته آیا مترجم در برگردان اثری ترجمه ناپذیر، با در نظر داشتن سبک "سادگی دست نیافتنی" یا "سهل ممتن

در یکی از نوشته های خود والتر بِنجامینمعروف آلمانی است موفق باشد؟ اگر چنانچه فیلسوف 
1
کند که  تاکید می 

دگرگونگی رویاروست، و نه با حوزه های انتزاعی برابری یا پیوستۀ ترجمه در معیار خود با فضاهای » 

ترجمه، دگرگونگی شکل متن غیر قابل اجتناب است ، می توانیم به این پرسش پاسخی مثبت بدهیم. در «شباهت

ولی این ترجمه بیشک خوانندگان را ـ حتی اگر ترجمه در قالب موسیقی اصیل متن نباشد و آن تجانس بی بدیل 

محتوا و شکل باز آفرینی نشده باشد ـ  با منبعی قابل اعتماد، دقیق، وفادار آشنا می کند، و بارور است از تالقی 

جراجویی ها و  دنیاها و تجارب انسانی. تجاربی که در عین حال عرفان و معنویات را نیز تداعی می افکار و ما

کنند. سعدی بزرگ که آثارش، بارها تقلید شده اما تقلید ناپذیر مانده، به درستی "چکیدۀ روح ایرانی و تفکر اسالمِی 

 اینچنین زنده و معاصر باشد. غیر عربی"  نامیده شده است و به این دلیل امروزه توانسته است

   

Fabio Tiddia  

 

                                                           

1  Über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen (درباره زبان به طورعام و درمورد زبان انسان), 

1916 


