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Opinnäytetyön tavoitteena oli kääntää valikoituja runoja Rumin ja Sohrab Se-

pehrin persiankielisten runoilijoiden runoista suomen kielelle. Rumin valikoidut 

runot ovat Atomin runot ja mitä olet juonut ghazalit, jotka on valittu Dīwān-e 

Shamsin runokokoelmasta. Sohrab Sepehrin käännetyt runot, jotka on valittu 

Dīwān-e Shamsin runokokoelmasta ovat Veden askeleen ääni ja Elämä moder-

nityyliset runot, joita on valikoitu Veden Askeleen Ääni runokokoelmasta. 

 

Kääntämisen tavoitteena on ollut kääntää persialaisia runoja ensimmäistä kertaa 

suomalaisessa oppilaitoksessa opinnäytetyönä. Tavoitteena on ollut myös yhdis-

tää molempien kulttuurien kaunokirjallisuutta runojen näkökulmasta. Pyrkimyk-

senä on myös kääntäjän oma kielitaidon kehittäminen molemmissa työkielissä 

tulevia tulkkaus- ja käännöstehtäviä ajatellen. 

Opinnäytetyö koostuu varsinaisista käännöksistä sekä työn raporttiosuudesta, 

jossa käydään läpi kääntämisen teoriaa sekä käännösprosessin kulkua. Kään-

nöksen laadun varmistamiseksi, käännöksiä on arvoinut molempien kielien luki-

jat. Käännösprosessin osana tutustuttiin molempien runoilijoiden runoihin ja ru-

nokokoelmiin sekä heidän elämäkertoihinsa. Käännösprosessissa on hyödyn-

netty runojen analyyseja sekä muuta persiasta suomen kielelle käännettyä ru-

noutta. 

Opinnäytetyö voi toimia materiaalina opiskeleville sekä aiheesta kiinnostuneille. 

Tämä runokäännös sekä runojen analysointi voi olla hyödyllinen myös Lähi-Idän 

kulttuuritutkimuksen opiskelijoille Suomessa. 
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اشعار  .دبو یبه زبان فنالند یاز اشعار موالنا و سهراب سپهر یا دهینامه ترجمه برگز انیپا نیهدف از ا

اشعار از  نیا  .دال راست بگو” و شعر “اتم”  یانتخاب شده از موالنا عبارتند از غزل “دوش چه خوردها

 یشعر “صدا  ،یسهراب سپهر نیاز اشعار شاعر شعر نو .انتخاب شده اند یزیشمس تبر وانیکتاب د

 است.  دهینام انتخاب گرد نیبه هم یشعر از کتاب نیآب” ترجمه شده است. ا یپا

 

  یفنالند یموسسه آموزش  کینامه در  انیدر قالب پا یبار است که ترجمه اشعار فارس نیاول یبرا نیا

 دگاهیدو فرهنگ متفاوت از د یشعر اتیدادن ادب وندینامه بهم پ انیپا نیا گریهدف د .ردیگ یصورت م

رسی و فرهنگ فارسی  این خود سرآغازی برای آشنایی فنالندی زبانها با تاریخ ادبی فا باشد. یم یشعر

توانایی زبان فارسی و فنالندی خود این ترجمه ها را انجام  شرفتیپزبانان است. همچنین مترجم برای 

 میتواند داشته باشد.داده است، که تاثیر مثبتی بر ترجمه شفاهی وی 

 

شنایی  ه دوم آدر مرحل شاعران آشنا شدم. نینامه ا یبا اشعار و زندگ ،یاشعار انتخاب نیقبل از ترجمه ا

و شرح اشعار برگزیده شده داشته ام. همچنین اشعار فارسی که از قبل ترجمه فنالندی شده  یبررسبا 

راهنما فارسی زبان که توانایی زبان فنالندی را دارد و یک بودند را آنالیز کردم. در نقدگیری ترجمه از یک  

 یدر بخش اصل نیهمچن .تگرفته شده استرجمه، کمک  تیفیاز ک نانیاطم راهنما فنالندی زبان برای

ترجمه کمک گرفته شده   یانتخاب استراتژ یترجمه برااصطالح و  یترجمه اشعار از مطالب درس  یعنی

 است. 

 

از این پایان نامه میتوان به عنوان مطالب درسی استفاده کرد. ترجمه این نوع اشعار کمک بسیاری برای 

  دیمف یانیدانشجو یتواند برا یم نیهمچنه فارسی زبانان میکند. آشنایی فنالندی زبانان با فرهنگ درین

 کنند. یرا در فنالند مطالعه م انهیخاورم  نهیریباشد که فرهنگ د

 

 

 

 واژه های کلیدی: ترجمه اشعار، اشعار فارسی، موالنا، سهراب سپهری 
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The aim of this thesis was to translate selected poems of Rumi and Sohrab 

Sepehri into the Finnish language. Selected Poems of ٍ Rumi the Great and the 

popular Persian Poet are the poems of "Atom" and “Oh my heart what have you 

eaten last night, tell the truth". These poems are selected from Divan of Shams. 

The translated poems of the contemporary poet Sohrab Sepehri are the ‘’The 

water’s footfall’’ and ‘’Life’’. 

 

The aim was to translate Persian poems as a thesis work for the first time in a 

Finnish educational institution. This is the starting point to familiarize Finnish 

speakers with Persian literary history and the culture of Persian language 

speakers. The translator, i.e. the author of this thesis, has also done these 

translations to develop his abilities of Persian and Finnish languages. This can 

have a positive effect on his oral translation as well. 

 

To translate these poems, the author first got acquainted with the poems and 

their life history. In the second stage, he got familiar with the descriptions and 

the explanation of the selected poems. The author also analyzed Persian 

poems that had already been translated into Finnish. In reviewing the 

translation, a Persian language advisor who is fluent in Finnish and a Finnish 

language advisor were used to ensure the quality of the translations. 

 

The content of this thesis can be used as course material. The translation of these 

sorts of poems can be beneficial also to Finnish students of ancient Persian 

culture and Middle East research students. 

 

 

 

 

Keywords: translation of poems, Persian poems, Rumi, Sepehri 
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Tässä teoksessa on käytetty seuraavaa translitterointitaulukkoa:  

 a  آ /ا

 

 b  ب

 t  ت

 ث

 

 پ

 th 

 

p 

 

 ĵ  ج

 ḥ  ح

 خ
 چ

 kh 

 

ch 

 

 d  د

 dh  ذ

 r  ر

 ز
 
 ژ

 z 

 

 

 

jh 

 s  س

 sh  ش

 ṣ  ص
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 ’  ع

 gh  غ

 f  ف

 q  ق

 ك
 

 گ

 k 

 

 

g 

 l  ل

 m  م

 ن

 

 ه

 n 

 

 

h 

 

  h/t  ة 

 v/w / u   و

/ي ى     j / i 

 ḍ  ض

 ṭ  ط

 ẓ  ظ
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1 JOHDANTO 

 

 

Kuiva ja vaiennut ruoko 

ilman suudelmaasi. 

 

Kun painat huulesi minua vasten 

ja hengität minuun 

minä alan soida (Rumi/Hämeen-Anttila 2002) 

 

Näitä Säkeitä on runoillut 700 vuotta sitten suufilaisuuden tärkein edustaja 

Rumi. Hän oli keskiajan tunnetuimpia mystikkoja ja on edelleen tänä päivänäkin 

arvostettu ja kuuluisa. Tämän säkeistön suomentaja on ollut Jaakko Hämeen-

Anttila. 

  

Ihmisten on monesti haastava kertoa omista tunteistaan. Tunteiden sisällön ku-

vaamiseen ja erittelyyn tarvitaan erittäin hyvää kielitaito. Kirjallisuus ja erityisesti 

runous on mahdollistanut syvien tunteiden välittämisen kielen kautta. Histori-

assa on ollut useita runoilijoita, jotka ovat osanneet kielentää tunteita. Erityisesti 

rakkaus on teema, joka on innoittanut monia runoilijoita. 

 

Nykyistä maailmaamme hallitsee tieto. Tieto lisää arvostusta Yhteiskunnat pyrki-

vät muuttumaan tietoyhteiskunnaksi. Tieto on aina ollut väline, jonka kautta ih-

minen on yrittänyt helpottamaan elämäänsä. (Harari, 2018.) Nyky-yhteiskunnat 

välittävät tietoa koulutuksella. Entä miten vanhat yhteisöt tai sivilisaatiot välittivät 

tietoja kansalleen? 

 

Yksi merkittävin keino on ollut runous ja siitä tehdyt laulut. Laulut helpottivat ru-

nojen muistamista. Runoudessa voidaan myös luoda sellaista todellisuutta, jota 

aikaisemmin ei ole ollut olemassakaan. 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on tutustua runojen kääntämiseen ja omaksutun tie-

don perusteella kääntää niistä muutaman valitsemani runot. Teen tämän pienen 

runovalikoiman käännökset oman käännöstaidon persian, darin ja suomen 



7 

 

 

kielen taidon kehittämisen takia. Tavoitteena on hyötyä tästä opinnäytetyöstä 

työelämässä. Runojen kääntäminen on haastavaa, ja opinnäytetyössäni voin 

yrittää vastata haasteisiin. Opinnäyteyöni kohderyhmänä ja runojen lukijoina pi-

dän tavallisia ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita runoudesta ja etsivät oman elä-

män tarkoitusta. 

 

Ensimmäisenä perehdyn Rumin runoihin. Ghazal on lyhyt runo, joka koostuu rii-

miparista, nimeltään bayt, joka suomen kielellä tunnetaan parillisena säkeis-

tönä. Jotta runoa pidetään kunnollisena ghazalina, siinä on oltava vähintään 

viisi paria. Toisena osana perehdyn modernin runoilijan Sohrab Sepehrin nyky-

runoihin. Valikoin Sohrab Sepehrin Ḥaĵm-e Sabz ja Sedaj-e Pāj-e Āb runoko-

koelmasta moderneja runoja. Rumin ghazaltyyliset runot on kirjoitettu keskiai-

kana 1200-luvulla jaa  ja Sepehrin runot vuosina 1930-1980. 

 

Valikoin Rumin runoja Dīwān-e Shamsin runokokoelmasta ja käännän suoraan 

lähdekielestä eli persian kielestä suomen kielelle. Rumi perusti suufilaisuuden, 

joka edusti uutta uskonnon tietä. Suufilaisuus on islamin mystiikka, joka 

korostaa henkilökohtaista yhteyttä Jumalaan. Suufilaisuuden kultakausi oli (900-

1200) luvuilla. Se vaikuttaa yhä ympäri maailmaa (Kaleva sanomat, 2003). 

Mystiikalla on keskeinen asema Islamin perinteessä. Islamin suufilaisuutta 

voidaan löytää 700-luvulta alkaen. Suufit ovat uskovaisia henkilöitä, jotka 

henkilökohtaisesti pyrkivät lähestymään Jumalaa kohtaan. (tieteessä tapahtuu 

1/2008) 

 

Valitsin runot sen perusteella, että niiden kääntäminen oli taitojeni mukaan mah-

dollista ja lisäksi ne olisivat kulttuurin ja sisällön osalta ymmärrettäviä suomen-

kieliselle lukijalle. Opinnäytetyössäni kuvaan käännösprosessiani ja käännöksiin 

liittyviä valintoja. Kerron käännösten haasteista ja miten olen ratkaissut niitä. 

Valittujen runoilijoiden runojen kääntämisessä suomen kielelle erityisesti koros-

tuvat lähde- ja kohde kulttuurien erot ja eri aikakausina kirjoitettujen runojen 

kääntäminen. 
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2 PERSIALAISET RUNOT 

 

 

Persialaisia runoja on käännetty tänä päivänä laajasti. Rumin käännetyt runot 

englannin kielelle ovat vieläkin suosituimpia kirjoja Yhdysvalloissa. Amerikkalai-

nen johtava verkkokirjakauppa tuntee 196 kirjoittajaan liittyvää nimikettä joka 

vuosi. (Rumi/Hämeen-Anttila 2002.) Miksi tällä vuosisadalla Rumin runoista ol-

laan edelleen kiinnostuneita? 

 

Yksi syy on se, että Yhdysvalloissa yleisesti on kiinnostusta islamilaista spiritu-

aalisuutta kohtaan. Siellä on perustettu monenlaisia suufijärjestöjä. Suurim-

massa osassa ghazal runoissa Rumi kertoo rakkaudestaan rakastetulleen eli ju-

malalle. Hämeen-Anttila kuvaa Rumin kieltä näin: ”runoissa käytetyt kielikuvasto 

ja syvän henkilökohtainen sävy monissa runoissa puhuttelee lukijaa ajasta ja 

paikasta riippumatta. Hänen runoissansa lukija tuntee rakkauden äänen, Juma-

laa, luomakuntaa ja yksittäistä ihmistä kohtaan. Hän käyttää kielifraaseja, joita 

lukija ei voi kuvitellakaan. Niissä voi aistia, kuinka niiden läpi virtaa jotakin hyvin 

syvältä kumpuavaa, joka ei ole sidoksissa tekijän henkilöön, vaan tulee sen toi-

selta puolen Jumalalta”J. (Rumi/Hämeen-Anttila 2002, 262.)  

 

Toisaalta runot ovat hyvin yksinkertaisia. Suurin osa runoista käsittelee 

arkielämän aiheita, joten jokainen lukija voi tulkita runon omalla tavallaan. Syynä 

tähän helppomuotoiseen runouteen on, että runoilija runoili itselleen. Keskiajan 

tunnetut persialaiset runoilijat kuten Ḥāfez ja Sa’dī runoilivat ruhtinaille ja 

kuninkaille. Rumin runot ovatkin eräs parhaista lähteistä jäljittämään 1200-luvun 

jaa tavallisen kansan elämää. (Rumi/Hämeen-Anttila, 2002, 261.)  

 

Valitsin toiseksi erityylisen runoilijan Sohrab Sepehrin runoja. Tähän on monta 

syytä. Hämeen-Anttila ensimmäisensä käännöksen kokoelmassaan vuonna 

1999 käänsi nykypersialaista runouden tyyliä nimellä Vain ääni jää 

runokokoelma. Runokokoelmassa on valittu kolmen runoilijan runot, johon mahtui 

Sepehrin runot. Tämä kokoelma oli ensimmäinen nykypersialaisen runouden 

suomennos ja on yhä pysynyt ainoana lajissaan. Sepehrin runoutta pidetään 

nykyisen mystisen runouden tärkeimpänä edustajana Persiassa. 
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3 MAULANA RUMI 

 

Eilen olin älykäs, 

joten halusin muuttaa maailmaa. 

Tänään olen viisas, 

joten olen muuttamassa itseäni. 

( Rumi/Saberi) 

 

Tämän filosofisen kahden säkeistön runon on runoillut Maulānā Ĵalāl al-Dīn 

Muḥammad Ibn Ḥusain Balkhī Rūmī. Hänet tunnetaan Rumin nimellä. Hän syn-

tyi keskiajalla vuonna 1207 jaa Afganistanissa Balkh kaupungissa ja kuoli 

vuonna 1273 jaa Turkin kaupungissa Konyassa. (Hämeen-Anttila, 2002.) Rumin 

runot ovat vaikuttaneet Islamiin keskiajasta aina tähän päivään asti. Hänen ru-

nojensa vaikutukset näkyvät islamin filosofiassa, kirjallisuudessa sekä nykypäi-

vän erilaisissa taidemuodoissa, kuten musiikissa ja tanssissa. Hän on runoillaan 

antanut toisen näkökulman Jumalasta ja ihmisen rakkaudesta Jumalaansa koh-

taan, joka on levinnyt tähän asti maailmanlaajuisesti. (Fruzanfar 2006, 8.) 

 

Rumi tunnetaan maailmassa runoilijana, mutta hän oli muutakin kuin vain 

runoilija. Hän oli ja on edelleen suufilaisuuden tärkein edustaja. Suufilaisuus on 

mystinen suuntaus, jossa korostetaan suoran, henkilökohtaisen jumalasuhteen 

saavuttamista ja Jumalan henkisen totuuden tavoittamista jumalalliseen 

rakkauteen perustavien harjoitusten kautta. (Olkkonen 2016.) Rumi runoili, että 

suufilaisuuden ydintavoite on Jumalan rakastamista. Tämä rakkaus on 

molemminpuolista. Islamin suufilaisuuden näkemyksen mukaan ihminen voi 

löytää Jumalaansa merkkejä luonnosta, kauneudesta sekä hyvyydestä. 

(Fruzanfar 2006, 7.) Hänen runojaan käännetään edelleen eri kielille ja joka vuosi 

niistä tehdään uusia analyyseja.  

 

Hämeen- Anttila on kuvaillut Rumia näin: ”kuin kirkkaaksi hiotuksi prismaksi, 

josta heijastuvat persialaisen kulttuurin eri muodot ja keskiajan arkielämä. Mys-

tikko, tarinankertoja, ekstaattinen runoilija, lainoppinut, filosofi, uskonnollisen 

veljeskunnan johtaja maanpakolainen, mietiskelijä ja perheenisä"(Hämeen-Ant-

tila 2002, 245.) Ennen kaikkea hän oli Jumalan rakastaja, joka runoili yli 50 000 
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säettä kuvailemalla rakkautta Jumalaa kohtaan. Tämän rakkauden jyvän istutti 

Shams niminen henkilö Rumin sydämeen. Tästä tärkeästä henkilöstä kerron 

seuraavissa luvuissa. (Fruzanfar 2006, 46.) 

 

Rumin isä Bahā´ al-Dīn Valad (k.1231) oli uskonoppinut, joka saarnasi 

Khorasanissa. Khorasan koostui nykyisen Afganistanin ja Iranin yhteisista 

alueista. Rumi oli vielä lapsi, kun kaupunkiin tuli uutisia Mongolian hyökkäyksestä 

naapurinkaupunkiin. Silloiset Lähi-idän maat joutuivat 1200 luvun alkupuolella 

mongolien hyökkäyksien kohteeksi ja koko islamilainen maailma järkkyi, kun 

mongolit vuonna 1258 jaa valtasivat Bagdadin ja käytännössä lopettivat 600 

vuotta kestäneet kalifaatin. (Hämeen- Anttila, 2002, 241.) Tämän uhan takia Rumi 

ja hänen perheensä pakenivat kohti länttä. 

 

Rumin isä kuitenkin halusi käyttää tämän matkan hyväksi ja tehdä islamilaisen 

pyhän vaelluksessa Mekan kaupunkiin. He matkustivat Iranin kautta, jossa asui 

tuon ajan islamilaiset mystikot ja kuuluisat tieteilijät. On olemassa joitakin lähteitä, 

joiden mukaan Rumin isä oli tavannut näitä mystikkoja ja he olivat vaihdelleet 

kirjoja. Nämä kirjat ovat säilyneet Rumilla jopa hänen ja Shamsin tapaamisen 

jälkeen. Iranista he ovat jatkaneet Irakin kautta Syyriaan, jossa nuori Rumi tapasi 

isänsä kanssa kuuluisan islamilaisen filosofin Ibn ’Arabīn. Ibn ’Arabī (1166-1240) 

oli Islamin filosofi sekä suurimpia Suufilaisuuden edustajia. Suurin osa 

suufilaisuuden mystikoista ovat sitä mieltä, Että Ibn ’Arabī oli lähettänyt Shamsin 

Rumin luokse, jotta suufilaisuus jatkaisi saamaan seuraajia. (Fruzanfar 2006, 31.) 

 

Uskonnollisen vaelluksen jälkeen Rumin perhe asettui rauhalliseen Konyaan 

kaupunkiin, jonka nimi edelleen tunnetaan maailmassa Rumin ja suufilaisuuden 

kaupunkina. Isänsä kuoleman jälkeen Rumi jatkoi isänsä polkua ja opetti 

islamilaista lakia eli Shariat oppilailleen. Nyt Rumista oli tullut kuuluisa saarnaaja, 

kunnes Shams saapui Konyan kaupunkiin. (Fruzanfar 2006, 26.) 

 

Rumin elämän tärkein ja häntä paljon muuttanut tapahtuma oli hänen 

kohtaamisensa shams nimisen henkilön kanssa. Shams oli mystikko, joka vaelteli 

silloisilla mailla ja etsi itselleen elämän tarkoitusta. Rumi sen jälkeen rakastui 
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Shamsin persoonaan ja ajatuksiin. Shams mullisti kokonaisesti Rumin 

näkemyksen Islamista. Tämän jälkeen Rumi kääntyi runouteen.  

 

Kun Rumi oli tutustunut Shamsin ajatuksiin ja Shams oli istuttanut aidon ja 

todellisen rakkauden jyvä jumalaansa kohtaan Rumin sydämeen, Shams aikoi 

lähteä takaisin Damaskokseen. Tämä ero vaikutti Rumiin merkittävästi. Hän oli 

vetäytynyt sisään päin ulkopuolisesta maailmasta eikä halunnut kuin vain 

runoilla. Rumin tärkein teos nimeltään Mathnavi va Ma’navin ensimmäista runoa 

sanotaan, että, se on tärkein runo ja se sisältää kokonaisuudessaan Rumin 

kaikkien runojen sisällön ja viestin. (Fruzanfar 2006, 28.) 
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4 SOHRAB SEPEHRI 

 

 

Sohrab Sepehri (1929-1980) tunnetaan modernina runoilijana. Hän oli myös 

taidemaalari ja valokuvaaja, jonka teokset saivat Pariisissa ja Roomassa 

näytöksiä. 

 

Sepehrin elämästä tiedetään yllättävän vähän. Nämä tiedot mitkä tiedetäänkin 

ovat peräisin hänen Veden askeleen ääni runokokoelmasta. Sohrab Sepeheri eli 

koko elämänsä Kashanin maakunnassa. sulkeutuneena ja erillään. 

(Sepehri/Hämeen-Anttila 2006, 13.) Hän julkaisi kahdeksan kokoelmaa tai 

suurempaa runoa, jotka hän kokosi yhteen hieman hänen kuolemastaan.  

 

Hämeen-Anttila (2006,15) toteaa, että Sohrab Sepehrin runot ovat suomalaisille 

lukijalle lähetettäviä kuin muut runot suomalaiselle lukijalle, koska Hämeen-

Anttilan mukaan: ”Hänen runoissaan koko ympäröivä maailma on vain jatkoa 

runoilijan minälle. Hänen runojensa aiheet ovat minuus ja tätä minää ympäröivä 

luonto sekä tietoisuus Jumalan läsnäolosta.” Sepehri runoilee runoissaan näin: 

Ihminen on vain osa luontoa, eräänlainen laite, jonka kautta luonto ilmaisee 

itseään”: Sepehrin elämään kuului niin kuin hänen runoissaan kerrotaan. 

Runoilija tuli harvoin esille suurkaupunkien kirjallisuus piireihin. 

(Sepehri/Hämeen-Anttila 2006,15) 

 

Tähän kokoelmaan olen valinnut Sepehrin tärkeimmästä runokokoelmasta 

Veden askeleen ääni ja Elämä runot. 
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5 KAUNOKIRJALLISUUDEN JA RUNOJEN KÄÄNTÄMINEN 

 

 

Kirjallisuus on avainasemassa, kun puhutaan kielen kehityksestä ja 

merkityksestä. Suomen kieli on riippuvainen suomenkielisestä kirjallisuudesta, 

niin kotimaisesta kuin käännetystäkin kirjallisuudesta. Suomalaisilla kirjailijoilla on 

tärkeä tehtävä kielen ammattilaisina, mutta yhtä tärkeä on suomentajan työ. 

(Teva 2018, 26.)  

 

Kaunokirjallisen tekstin tavoitteet ja kohderyhmä ovat erilaisia. Kaunokirjallisia 

tuotteita voidaan kirjoittaa rajatulle ryhmälle. Esimerkiksi vain lapsille, naisille tai 

miehille. Yleisesti tietyn kirjallisuudenlajin harrastajille. Pekkasen mukaan 

taiteellista tuotetta voidaan myös kirjoittaa kokonaan ilman ajatusta tulevasta 

lukijakunnasta tai sen ominaisuuksista. Kaunokirjallisuuden tavoite on antaa 

lukijalleen toisenlaista näkemystä katsoa maailmakuvaa kertomalla muusta kuin 

lukijan omasta kulttuuripiiristä. Se voi kuvata paikkoja, tapahtumia henkilöitä tai 

ajatuksia. (Pekkanen 2006, 84.) 

 

Kaunokirjallisuuden teksteissä päämäärä ja funktio ei ole informatiivinen. Se on 

laaja-alainen ja epämääräinen, ja siksi kaunokirjallisuuden kääntäjällä on 

enemmän liikkuma-alaa kuin rajalliselle kohderyhmälle välittävällä. (Pekkanen 

2006, 84.)  

 

Kääntäjä kohtaa vieraiden kulttuurien piirteitä, jotka täytyy kuvata suomalaiselle 

lukijalle ymmärrettävästi, mutta samalla toista kulttuuria kunnioittaen. (Teva  

2018, 26.) 

 

Runous kuuluu kaunokirjallisuuteen. Oittinen on todennut että 

”kaunokirjallisuuden kääntämistä ymmärretään perinteisesti sanataiteen 

kääntämiseksi: se on lapsille tai aikuisille suunnatun runon, romaanin, novellin, 

näytelmän tai kuvakirjan kääntämistä”. Kaunokirjallisuuden kääntämisessä 

korostuu erityisesti sanomisen tapa. Käännöksessä ymmärretään aina muodon 

ja sisällön liitoksi. Esimerkiksi kun otetaan huomioon koko kääntämisen tilanne, 

kaunokirjallisuuden kääntämisen tilanne mutkistuu ”kääntäminen tapahtuu aina 
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ajassa ja paikassa ja kääntämisen lopputulos on aina suunnattu jonkinlaisille 

lukijoille, mikä vaikuttaa kääntäjän ratkaisuihin ja syntyvään 

lopputulokseen”.(Oittinen 2004, 165.) 

 

Opinnäytetyön tarkoitus on kääntää runoutta. Runous on lyriikka. Lyriikka on kir-

jallisuuden vanhin laji. Vaihtelevan mittaisistä säkeistä ja säkeistöistä muodos-

tuvat yleensä pieni muotoinen kirjallisuuden laji. Runous onkin kaunokirjallisuu-

den kolmas päälaji, epiikan ja draaman ohella. Runouden tyypillisiä tunnus-

merkkejä ovat runomitta, riimillisyys sekä vakiintuneet säe- ja säkeistörakenteet. 

Runoudessa voi olla kielen soinnillisuus, toisaalta kuvallisuuden ja symboliikan 

korostaminen. Runouden alalajeja ovat keskeislyriikka, mietelyriikka ja kertova, 

eli eeppinen lyriikka.(Tieteen termipankki 2013.) 

 

 

5.1 Käännösten valta 

 

Kääntäminen on aina viestimistä, puhetta tai kirjoittamista, ihmiseltä ihmiselle. 

Aina on joku, joka jostain syystä haluaa lähettää viestin, ja aina on niitä, jotka sen 

haluavat vastaanottaa (Oittinen & Mäkinen 2007, 13). Kääntämisen tekijät, jotka 

vaikuttavat kääntäjän kääntämään ovat tarkoitus ja toimeksianto. Tässä 

opinnäytetyössä kääntäjällä on tarkoitus. 

 

Käännökset ympäröivät meitä yhä enemmän tällä hetkellä. Varsinkin 

globalisaatio on tehnyt maailmasta pienen kylän. Pienen kylän asukkaat puhuvat 

keskenään eri kieltä ja ovat eri kulttuurista. Tässä kääntäjien asema korostuu. 

Kääntäjien on mahdollisimman hyvin käännettävä viestiä kielestä toiseen, jotta 

nämä kansat tutustuisivat toisiin ja eläisivät ilman ennakkoluuloja. 

 

Kääntäjät käyttävät ideologista valtaa. Nykyään meidän käsityksemme muusta 

maailmasta pohjautuu mediaan sekä kirjallisuuteen, jota käännetään. Ellei 

kirjallisuutta suomenneta, Olemme pelkkien uutisten vaarassa. Näin on 

esimerkiksi Aasian persiankielisten maiden kohdalla käynyt. Suomalaisten 

käsitys persiankielisestä Afganistanista pohjautuu vain televisiossa esitettyyn 
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sotaan tai vallankaappauksiin. Tiedämme hyvin vähän persiankielisten maiden 

kulttuurista ja historiasta. 

  

Kääntäjän on hyvä tutustua näiden maiden kulttuureihin ja heidän ajattelun 

tapoihin. Näin kääntäjällä ei ole vääriä ennakkoluuloja. Niin kuin 

Opinnäytetyössäni tarkastelema runoilija Sohrab Sepehri sanoo, meidän on 

pestävä silmiämme ja katsoa eri tavalla. (Sepehri 1964.) Tevan mukaan 

”käännöskirjojen puute merkitsee inhimillisen tiedon puuttumista ja se taas 

merkitsee ymmärryksen puuttumista”. (Teva 2018, 32.) Kirjojen kääntäminen 

helpottaa myös maahanmuuttajien elämää vieraissa maissa, kuten Suomessa, 

jossa tarvitaan enemmän tietoa maahanmuuttajien kulttuurista, jotta voisimme 

vähentää maahanmuuttajavastaista asenteita. Jotta ennakkoluuloja saataisiin 

kiteytyä pois, täytyy ihmisten tietää, mistä kääntämisessä ja tulkkauksessa 

todella on kyse. Tietoa tarvitaan myös, jotta ammatin arvostus nousisi. 

 

 

5.2 Käännösstrategiat 

 

Tässä opinnäytetyössä käsiteltävät runot on tuotettu toisessa ajassa ja paikassa, 

toisessa kulttuurissa, toisenlaiselle lukijakunnalle ja mahdollisesti toisenlaisia 

tarkoituksia varten. Nämä runot ovat tämän vieraan kontekstin tuote. Runot ovat 

kirjoitettu persian kielellä. Runojen tyyli noudattaa vieraita konventioita, ja ne 

saattavat sisältää viittauksia vieraisiin kulttuuri-ilmiöihin. Tämän vieraan tekstin 

pohjalta kääntäjä tuottaa uutta tekstiä, jota luetaan suomalaisessa kulttuurissa ja 

toisenlaisessa kontekstissa. Kääntäjänä on siis otettava huomioon lähdetekstin 

vieraus ja päätettävä, miten menetellä sen kanssa. 

 

Aion kääntää runovalikoimaa moderniksi suomenkieliseksi. Olen tutustunut kah-

teen käännösstrategiaan. Kotouttaminen ja vieraannuttaminen ovat kään-

nösstrategioita, joita kääntäjänä hyödynnän mukauttaessani runoja Suomen 

kulttuuriin. Kotouttaessa runo mukautetaan hyvin lähelle kohdekielen kulttuuria, 

mikä voi johtaa tiedon häviämiseen lähtötekstistä. Vieraannuttaessa lähdeteks-

tin informaatio pyrin säilyttämään ja sen säilymiseksi kohdetekstin konventioita 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kääntäminen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kääntäminen
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rikon tietoisesti. Käytän molempia käännösstrategiaa jokaista runoa sekä runon 

kielikuvastoa.  

 

Kääntäjänä vierauden välittämistä koskevia päätöksiä kääntäjän on hyvä tietää, 

millaisia päätöksiä muut kääntäjät ovat yleensä vastaavissa tilanteissa tehneet, 

Eli kääntäjän on tietävä mitkä ovat hänen vallitsevat käännösnormit.  

 

Ruokosen mukaan teologi ja filosofi Friedrich Schleiermacher (1768-1834) mää-

ritteli vieraannuttavan ja kotouttavan kääntämisen ja suositteli vieraannuttavien 

strategioiden käytön. Saksalaiset romantikot kritisoivat kotouttamista monesta 

syystä. Heidän mielestään kansa ja sen kieli olivat erottamattomia eikä kotout-

tava kääntäminen kiinnitä riittävästi huomiota vieraan kielen ja kulttuurin erityis-

piirteisiin. (Ruokonen 2004, 64.) Runokirjallisuudessa ei ole tärkeä ainoastaan 

mitä runossa sanotaan, vaan yhtä tärkeää on miten asiat ilmaistaan. Schleier-

macherin mielestä  "kääntäjä ei saa keskittyä pelkästään tekstin sisältöään, vaan 

hänen on välitettävä lukijoille myös vieraan kielen ja vieraan kirjoittajan henki ja 

sisin olemus” (Ruokonen 2006). 

 

5.3 Pragmaattiset käännösongelmat ja alluusioiden kääntäminen 

 

Kuten mainittu kääntäjän ja tulkin kielitaitoon kuuluu kulttuurin tuntemus. 

Kulttuurin käsitettä ymmärretään nykyään laajasti. Siihen kuuluu taiteen ja tieteen 

ohella koko yhteiskunta tapoineen, näkemyksineen ja rakenteinen. Kulttuuriin 

liittyvien käsitteiden siirtäminen kielestä toiseen edellyttää myös tietoa siitä, miten 

lähde- ja kohdekielen kulttuurit suhteutuvat toisiinsa ja miten hyvin voi olettaa 

lukijan tuntevan lähdekulttuurin. (Sunnari 2006, 28.)  

 

Sunnarin mukaan ”jos lähdetekstiin sisältyy käsitteitä, joilla ei ole vastinetta 

kohdekulttuurissa tai eivät sellaisenaan käännettyinä toimi hyvin kohdekielessä, 

niitä voidaan muokata ja sopeuttaa lukijoiden kulttuuri- ja kieliympäristöön 

sopivaksi”. (Sunnari 2006, 28.) Näitä tilannevaikeuksia nimetään pragmaattisiksi 

käännösongelmiksi. Niiden ratkaisemiseksi vaaditaan paljon pohdintaa ja 

taustatietoa. Pragmaattisten käännösongelmien ratkaisut liittyvät siihen, 

valitaanko vieraannuttaa tai kotouttaa kääntämisen strategia.  
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Toinen haaste, joka voi esiintyä on alluusioiden kääntäminen. Sunnarin mukaan 

”alluusiot ovat kätkettyjä viittauksia maailmaankulttuurin tai lähdekulttuurin 

historiaan, kirjallisuuteen, tai tunnettuihin henkilöihin. Alluusioihin niveltyy myös 

intertekstuaalisuus, joka tarkoittaa tekstin sisältämiä viittauksia ja suhdetta toisiin 

teksteihin. Alluusioiden ja intertekstuaalisuuden viittausten tunnistaminen ja 

ymmärtäminen perustuvat siihen, että viestin lähettäjällä ja vastaanottajalla on 

yhteistä taustatietoa”. (Sunnari 2006, 29.)  

 

 

5.4 Kääntäjän vapaus ja rajat 

 

Pekkasen mukaan ”kaunokirjallisuuden kääntämisessä kääntäjän vapaus ja 

kääntäjän rajat selviävät, kun vertaillaan kaunokirjallisuuden ja asiatekstin 

kääntämistä yhdessä”. Ainakin kääntäjällä on ollut ennakkoluuloa, että 

asiatekstin kääntäjä tekee täsmällistä työtä tiukkojen rajojen puitteissa ja että 

kaunokirjallisuuden kääntäjä on vapaampi antautumaan luovaan kirjoittamiseen. 

Mutta näin yksinkertaista jaottelua ei ollutkaan. Pekkasen mukaan ”yleisesti 

kääntäjän liikkumavapaus asettuu vuorovaikutusten jatkuvasti muuttumaan 

viitekehykseen, jonka osatekijöitä ovat toimeksianto, lähdeteksti, lähdekieli, 

lähdekulttuuri, kohdekulttuuri.” (Pekkanen 2006, 83.)  
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6 LYHYEESTI KÄÄNNETYISTÄ RUNOISTA 

 

Käännän Rumin Kullījāt  Shamsin valikoituja ghazal runoja ja Sohrab Sepehrin 

Ḥaĵm-e Sabz ja Sedaj-e Pāj-e Āb runokokoelmasta valitut runot. 

Kullījāt  Shamsin runotuotantoa nimetään yleisesti Dīvān Shams Tabrīzī eli 

”Tabrizin auringon runokokoelma”, josta olen tähän opinnäytetyöhön kääntänyt 

pienen valikoiman. Tässä runokokoelmassa Rumi on runoillut noin viisikym-

mentä tuhatta säettä. Rumi kuvailee taivallista rakkauttaan maalliseksi rakkau-

deksi. Esimerkiksi hän runoili: tämä maailma on kuin vuori ja meidän tehtä-

vämme on huutaa. Jälleen tuo huutoja kaikuna.  Hän on yksi niistä runoilijoista, 

joka on pystynyt taitavasti kuvastamaan rakkauttaan. 

 

Jaakko Hämeen-Anttila on Islamin ja arabiankielen professori. Hän toimi Helsin-

gin yliopiston Islamin professorina. Hän on kääntänyt laajasti Rumin ghazaleita 

sekä Sepehrin nykyrunoja suomeksi. Hänen käyttämäni Rumin käännetyt teok-

set ovat seuraavat: Rakkaus on musta leijona ja Ruokopillin tarinoita. Myös 

Anni Sumarin käännös runokirja Kalebassin veistämisen taito on käännetty suo-

meksi, englanti välikielenä. Hämeen-Anttila on perehtynyt Rumin Islamin mystii-

kan filosofiaan Jumalasta Juopuneet käsikirjassaan (Hämeen-Anttila 2002). 

Vastaavasti hän on myös kääntänyt Sepehrin runoja kuin Vain ääni jää runoko-

koelmassa 

 

Olen kääntänyt Rumin kahta kuuluisaa runoa nimeltään Atomi ja Mitä olet juo-

nut. Molemmat runot ovat käännettyjä muille kielille, esimerkiksi englannin ja 

espanjan kielille. Runot ovat saaneet hyvän vastaanoton muissa kulttuurissa ru-

nojen käsiteltävän aiheen perusteella. Sohrab Sepehrin runoista valistin Veden 

askelen ääni, joka on itsessään jo suuri kokoelma runoja ja Elämä nimisen ru-

non. Valitsin näitä kahta Sepehrilta aiheen ja kääntäjä kieleitaidon perusteella. 
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6.1 Sepehrin runo ”Veden askeleen ääni” 

 

Minä olen Kashanista kotoisin. 

Elämä ei ole niin huonoa. 

minulla on pala leipää, hieman viisautta, pikkuisen motivaatiota. 

Minulla on äiti, joka on parempi kuin puun lehti 

ja kavereita, jotka ovat parempia kuin virtaava vesi. 

 

Jumala on tässä lähellä 

yön tuoksujen laskoksissa, tuon korkean kuusen juurella, 

veden ymmärryksen yllä, kasvin lain päällä. 

 

Minä olen Muslimi. 

Rukoilen punaista ruusua kohti. 

Rukousmattoni on lähde, rukouskiveni on valo 

Rukousmattoni on keto. 

Peseydyn ikkunoiden sykkivällä valolla rukousta varten. 

Kuu virtaa rukoukseeni, rukouksessani virtaa revontulet. 

Kivi näkyy rukoukseni takaa 

kaikki rukoukseni atomit ovat yhtyneet 

Minä luen rukoukseni, 

kun tuuli on huutanut rukouskutsun sypressin minareetista. 

Minä luen rukoukseni, kun ruoho on ylistänyt Jumalan suuruutta,  

ja kun aalto on jo noussut valmiiksi rukoilemaan. 

 

Minun Kaabani on veden äärellä, 

Kaabani on akaasien alla. 

Kaabani kulkee kuin aamun tuuli, puistosta puistoon, kaupungista kaupunkiin. 

Minun Kaabani Musta Kivi on pienen puutarhan loisto. 

 

Minä Olen Kashanista. 

Ammattini on maalari: 

Silloin tällöin teen häkkejä väreistä, myyn niitä teille, 

jotta vankeudessa elävien vuokkojen äänillä, 
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teidän yksinäinen sydämenne sykkisi tuoreella rytmillä taas. 

kuvitelmia, kuvitelmia, tiedän sen 

kankaani on eloton. 

Hyvin sen tiedän, että maalarin allas on ilman kaloja. 

 

Minä olen Kashanista, 

Juureni ehkä juontuvat 

ruohosta Intiassa, Sialkin saviruukun mullasta. 

Juureni ehkä juontuvat langenneesta naisesta Bukharassa. 

 

Isäni kahden pääskysten tulon, kahden lumen alla, 

isäni kahden kuisessa yössä nukkumisen alla 

isäni on maannut kuolleena aikojen alla. 

Kun isäni kuoli, taivas oli sininen, 

Äitini tajuttomasti heräsi unesta, siskoni tuli kauniiksi. 

Kun isäni kuoli, Yön vartijat olivat kaikki runoilijoita. 

Kadun kauppias kysyi minulta: Montako kiloa meloneita haluat? 

Minä kysyin häneltä: Mitä maksaa onnellinen sydän? 

 

Isäni maalasi. 

Teki luuttuja, ja soitti niitä. 

Hänellä oli kaunis käsiala myös. 

 

Meidän tarhamme kasvoi viisauden varjossa. 

Meidän tarhassamme aistit ja kasvit solmiutuvat yhteen 

Meidän tarhamme oli katseen, häkin ja peilin kohtauspiste. 

Meidän tarhamme oli ehkä onnellisuuden vihreän ympyrän kehä. 

Sinä päivänä pureksin Jumalan raan hedelmän unissani. 

Join vettä ilman filosofiaa. 

Poimin marjoja ilman tietoa. 

Kun vain granaattiomena halkesi, käsi oli heti pyytämässä. 

Joskus yksinäisyys painoi kasvonsa ikkunaa vasten. 

intohimo saapui, tarttui aistien kaulaan, 

ajatukset leikkivät. 
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Elämä oli kuin keväinen sade, kuin sammaloitunut plataani. 

Elämä oli silloin kuin rivi valoa ja nukke, 

Oli kuin selkä vailla taakka. 

Elämä silloin oli sävelten lammikko. 

 

Lapsi varpaillaan, hiljaa, katosi kauas, sudenkorennon kujalle. 

sidoin taakan harteilleni, kuljin pois kevyiden haaveiden kaupungista, 

Sydämeni on täynnä korennon kodittomuutta. 

 

Minä lähdin maailman vierailuille: 

lähdin huolen tasangolle, 

lähdin tiedon tarhaan, 

lähdin opin valaistuun paviljonkiin. 

Nousin uskonopin portaita 

epäilyksen kujalle asti, 

rakkauden kosteaan yöhön. 

Minä menin tapaamaan erästä rakkauden toiseen puoleen. 

Minä menin, minä menin naiseen asti, 

nautinnon loppuun, 

toiveiden vaikenemiseen, 

yksinäisyydentäyteiseen huutoon asti. 

 

Näin kaikenlaisia maanpäällä: 

näin lapsen haistelevan kuuta, 

näin ovettoman häkin, jossa kirkkaus räpytteli siipiään, 

Näin portaita, joilla rakkaus kiipesi pitkin jumaluuden terassille. 

Minä näin naisen jauhavan valoa survimessa. 

Heillä oli lounaaksi leipää, vihanneksia, vadissa kastetta, maljassa kiehuvaa 

rakkautta. 

 

Näin lampaan, joka söi leijoja, 

Näin aasin, joka ymmärsi ruohoa, 

Näin neuvon laitumella naudan, joka oli kylläinen. 
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Näin runoilijan, joka puheessaan teititteli liljaa. 

 

Näin kirjan, jonka sanat olivat kristallia. 

Näin paperin, joka oli tehty keväästä. 

Näin museon, joka oli kaukana vihreydestä, 

näin moskeijan, kaukana vedestä, 

 

Näin junan, joka kuljetti kirkkautta. 

Näin junan, joka kuljetti uskonoppia ja kuinka raskaasti se liikkui! 

Näin junan, joka kuljetti politiikkaa ja kuinka tyhjänä se liikkui! 

Näin junan, joka kuljetti lootuksen siemeniä ja kanarialinnun laulua. 

Ja tuhansien jalkojen korkeudessa 

lentokoneen ikkunasta näkyi maa: 

pienen harjalinnun töyhtö, 

perhosen siiven täplät, 

sammakon heijastus lammikossa. 

 

 

6.2 Sepehrin runo ”Elämä”  

 

Elämä on tyytyväisyyden tapa 

Elämällä on kuolemankokoiset siiveniskut. 

rakkaudenmittainen hyppy. 

Elämä ei ole jotain, joka poistaisi tapojen komeron meidän muististamme. 

Elämä on poimivan käden liikahdus. 

Elämä on ensimmäinen musta viikuna kesä happamassa suussa. 

Elämä on siis hyönteisen silmissä puu. 

Elämä on lepakon kokemus pimeässä. 

Elämä on vieras tunne muuttolinnun mielessä. 

Elämä on junan pilli, joka kulkee unessa sillan yli. 

Elämä on niityn näkeminen lentokoneen tiiviistä ikkunasta. 

Tieto avaruuteen lähteneestä raketista, 

kuun yksinäisyyden kosteus, 

ajatus kukan haistamisesta toisella planeetalla. 
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Elämä on lautasen peseminen. 

 

Elämä pennin löytäminen katuojasta. 

Elämä on peilin neliöjuuri. 

Elämä on kukka ikuisuuden vallalle. 

Elämä on maan syke meidän sydämemme sykkeessä. 

 

Minun on hyvä olla missä olenkin. 

Taivas on minun. 

Ikkunat, ajatukset, ilma, rakkaus ja maa ovat minun. 

Mitä väliä sillä, 

jos silloin tällöin vierauden sieniä nousee mullasta. 

 

Minä en tiedä, 

miksi ihmiset sanovat: Hevonen on jalo eläin, kyyhky on kaunis. 

Ja miksi kenenkään häkissä ei ole korppikotkia! 

Miksi apilaa pidetään punaista tulppaania vähäisempänä. 

Peskää silmänne, katsokaa toisella tavalla! 

Sanat pitää pestä. 

Sanan on oltava itse tuulta, sanan on oltava itse sadetta. 

 

Suljetaan sateensuojat, 

pitäisi mennä sateen alle. 

Ajatukset ja muistot on vietävä sateen huuhdeltavaksi. 

Kaikkien kaupungin asujien kanssa on mentävä sateen alla 

Ystävää on tavattava sateen alla, 

Rakkautta on etsittävä sateen alla. 

On maattava vaimon kanssa sateen alla. 

Leikittävä sateen alla. 

Kirjoitetaan jotakin sateen alla, jutellaan, kylvetään vesililjoja. 

Elämä on kastumista askel askelelta, 

Elämä on kylpemistä nykyhetken lammikossa 

Otetaan vaatteet pois: 

vesi on askeleen päässä 
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6.3 Rumin runo ”Atomi”  

 

Hei päivä koittaa! 

Särästä valosäteesi, 

Jotta atomit tanssisi. 

 

Kiitos hänelle, maailman kaikkeus tanssisi. 

Sielut hillittömästi onnesta tanssisi. 

 

Kuiskaan korvellesi missä he tanssisi! 

 

Jokaista atomia ilmassa ja aavikossa, 

arvosta sen! Se on kuin me rakastunut. 

 

Nämä atomit eivät ole erilaisia kuin me, 

onnellinen tai surullinen. 

 

Olemme kaikki riippuvaisia valonsäteeltä, rakastetulta. 

 

Muuta ei ole sanottavissa. 

 

 

6.4 Rumin runo ”Mitä olet juonut”  

 

Hei mitä olet juonut? 

Rakas sano totuutta! Älä piilottele. 

Älä näyttele kuin syyttömältä, äläkä katso taivaasta! 

 

Oletko juonut erikoisen viinan? Kyllä sen haju tulee! 

Älä nyt laita melonia suuhun. 

 

Hei kaadoit viinan ja pakenit meidän luota! 

Tällä kertaakin sain sinut kiinni, älä enää toistaa. 
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Hei särkyn sydämeni! 

Häneen kohtaaminen on kipuni lääke. 

Hän on suojani ja tukeni, älä luota tähän maailmaan. 

 

En kestä enää, veitsi on mennyt luihin asti. 

Kun valitan kivusta, Hän sanoo: 

Älä valita, äläkä kerro. 

 

Älä valita, Jotta minä parantaisin kipu. 

Susi olet sinä, paimentaja olen minä. 

Älä tee itsestäsi paimentajaa kuin minä. 

 

Juo viina ja ole päissä: sitten eläköön. 

Juo ulkoisen viina, juo sisäisen mystiikan viina. 

Jos sen haju pettää, älä sinä kerro suulla. 

 

Tabrizista uskonnon aurinko saapuu tänne. 

Käännä katseesi valoon päin, 

älä tulisijaan päin! 
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7 OMAN KÄÄNNÖSPROSESSIN KUVAUS 

 

Valikoin runoja Rumin Dīwān-e Shamsin runokokoelmasta sekä Sohrab Se-

pehrin ”Hajme Sabz” ja ”Sedāj-e Pāj-e Āb” runokokoelmasta. Olen tutustunut 

hyvin muihin runokäännöksiin, joita on tehty persian kielen ja suomen kielen vä-

lillä. Tutustuin erityisesti niihin yksityiskohtaisesti. Näiden jälkeen ryhdyin kään-

tämään valikoituja runoja. 

 

Ennen runojen valitsemista aloitin lähdetekstien analysoinnin päässäni. Valitsin 

Sepehrin runokokoelmasta ”Veden askeleen ääni” runon, joka mitoiltaan on 

pitkää. Veden askeleen ääni käsittelee runoilijan sisäistää elämää hyvin. Tässä 

runossa runoilija yhdistää hyvin uskontonsa pääpiirteitä ympäröivään luontoon. 

Esimerkiksi hän samaistaa Islamin uskonnon harjoittamista luontoon. Hän sanoo 

rukousmattoni on aavikko. Samanlaisia vertauskuvia runoilija kertoo pitkin runoa. 

Kääntäjänä olen analysoinut Sepehrin runoa kritisoimista saman ajan ideologisiin 

pirteisiin. Sepehrin aikana varsinkin runoilijan asuinpaikassa kiinnitettiin huomiota 

paljon uskonnon yksityiskohtiin ja miten uskontoa harjoitettaisiin, jotta jumala 

hyväksyisi palvonnan. Hän kuitenkin yrittää saada paikallisen ihmistä ytimeen ja 

keskittymään keskeiseen asiaan eli Jumalaan. 

 

Sohrab sepehrin runot ovat moderneja runoja ja niitä on melko helppoa ymmärtää 

ja runoilijan lähin tarkoitusta runoistaan. Sepehrin runot ovat lyhyt säkeistöisiä 

runoja. Runot ovat koostuneet arkipäivän asioista tai jopa politiikan 

kannanotoista. Esimerkiksi Sepehri yhdessä kohdassa kertoo elämän 

helppoudesta, että Elämä on kuin lautasen pesu. Tämä yksikertainen elämän 

vertailu lautasen pesuun on hyvin ratkaiseva nykyisen ihmisen elämässä. 

Lautasen pesussa tiskaaja keskittyy rauhallisesti vain pesuun ja siihen hetkeen 

Tällä tavalla runoilija haluaa kääntää lukijan katsetta keskittymään tähän hetkeen 

elämässään. Toisessa kohdassa Sepehri ottaa kantaa politiikasta sekä uskonnon 

sijasta yhteiskunnassa. Sepehri runoilee: ”näin junan, joka kuljetti uskonoppia ja 

kuinka raskaasti se liikkui, näin junan, joka kuljetti politiikkaa ja kuinka tyhjänä se 

liikkui”.  
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Olen käyttänyt vieraannuttavaa käännösstrategian suurimmissa käännöskoh-

dissa. Valitsin vieraannuttavan käännösstrategian, koska tässä käännöksessä 

runon todellinen viesti jää alkuperäiseksi ja aidoksi. Toisaalta tämä ratkaisu 

tuotti muita haasteita kuten alluusioiden kääntämistä suomen kielelle, joilla ei 

ole aina vastineita. Olen käyttänyt samaa strategiaa molempien runoilijoiden 

käännöksissä. Käsittelen käännösongelmia seuraavissa kappaleissa. 

 

Esimerkiksi rukous sanalla on suomen kielessä tietty kristilliseen kulttuuriin juur-

tunut merkitys, jossa yleensä rukoilija pyytää Jumalalta jotain, mutta sillä myös 

viitataan islamilaisessa kontekstissa päivittäisiin rituaali rukouksiin, joita musli-

mit suorittavat ja jotka ovat enimmäkseen Jumalan ylistämistä ja tarkemmin ku-

vailtuna Jumalan palvontaa. Persiaksi näihin päivittäisiin rukousiin viitataan sa-

nalla namāz. Toisaalta pyyntörukous, jossa rukoilija pyytää Jumalalta jotain vii-

tataan sanalla du’ā. Sepehrin käyttämä termi onkin namāz, mutta Jumalan pal-

vonta on liian ponteva termi käytettäväksi runon käännöksessä. Koska runoilija 

puhuu säkeissä uskonnon opin harjoittamisesta konkreettisesti päätin kääntää 

namāz termin suomalaiselle kulttuurille tutumpana rukouksena. 

 

Runossa esiintyy myös mohr termi, joka Jumalanpalvonnan kontekstissa 

tarkoittaa namāz rukouksessa käytettyä kiveä, tai savesta tehtyä kovaa pientä 

laattaa. Mohr persian kielessä kuitenkin kirjaimellisesti tarkoittaa sinettiä tai 

leimaa. Oikeampi käännös onkin selkeästi siis rukouskivi, koska runossa eräänä 

toistuvana teemana esiintyy islamin uskonnon harjoittaminen. 

 

Toinen esimerkeistä, jonka voimme mainita on ṭeif sanan kääntäminen, joka 

persian kielessä tarkoittaa muunmuassa valon spektriä, erilaisia poliittisiä ryhmiä 

ja tai valon taivaalla tuottamia eri väriä. Koska Sepehrin runossa esiintyy 

avaruuteen ja kuuhun liittyvää symboliikkaa ja sanastoa, päätin käyttää 

”revontulet” termiä, joka on eräs ṭeif sanan ilmentymä, mutta suomalaiselle 

lukijalle tuttu. 

 

Eräs suurista haasteista, jonka kohtasin oli suomenkielisen vastineen löytämi-

nen persiankielisiin alluusioihin. Esimerkiksi Sepehrin Veden askeleen ääni ru-

nossa, esiintyy monia uskonnollisia termejä, kuten vuḍu´ käsite, joka tarkoittaa 
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rukoukseen valmistumista varten kasvojen ja käsien pesemistä vedellä, sekä 

pään ja jalat pyyhkimistä. Olen olen valinnut ”peseytyminen” verbin sanan kään-

nökseksi. Koska vuḍu´toiminta ennen rukousta on peseytyminen vedellä ensisi-

jaisesti ja peseytyminen sopii hyvin.  

 

Tai esimerkiksi Sepehri käyttää kahdessa kohdassa Veden askeleen ääni 

runossa bāgh termiä, joka voi tarkoittaa puistoa, puutarhaa tai Paratiisia, persian 

kielessä. Ensimmäisessä kohdassa runoilija sanoo. ”Kaabani kulkee puistosta 

puistoon, kaupungista kaupunkiin.” Tässä kohdassa kääntäjänä kohtasin vaikean 

valinnan, sillä molemmat merkitykset sisältyvät kontekstiin. Päätin kuitenkin 

kääntämään sen puistoksi, koska runoilija kertoo kaupungista ja puisto sopii 

hyvin kaupungin maisemaan. Toisessa kohdassa Sepehri käyttää monessa 

säkeistöissä bāgh termiä näin: dar bāgh-e mā eli ”meidän puutarhassa.” Valitsin 

tässä kohdassa puutarha, koska runoilija kertoo omasta kodistaan ja puutarha on 

sopivin siinä kontekstissa. 

 

Tavoitteeni on ollut ulkoasun vastaavuus lähde- ja käännösrunojen välillä.  

ulkoasun asetuksessa olen pyrkinyt säilyttämään runojen asettelua läh-

deasiakirjan mukaan. Olen pyrkinyt vielä säilyttämään kaikki lähderunojen tie-

toja käännösrunoissa. Hämeen-Anttila on myös kokenut haasteena runojen ul-

koasun valitsemista. Millainen olisi hyvä suomenkieliselle lukijalle sopiva runo-

asu, jotta lukijan olisi mielekästä lukea. Koska suomalainen runo traditio on hy-

vin lyhyt ja ohut eikä anna mahdollisuuksia samanlaiseen taiturointiin kuin pitkä 

ja monivivahteinen persialainen perinne, niin olen antanut sama kuin Hämeen-

Anttila runoille nykyaikaiseen lyriikan asun. 

 

Rumin käyttämät kuvailut runoissaan tuotti vaikeuksia kääntämisessä suomen 

kielelle. Esimerkiksi, kun Rumi esittää juojaa, joka on katunut ketoaan. Rumi on 

käyttänyt kulttuurikohtaista kuvailua, jossa kertoo, että juoja, joka on jäänyt 

kiinni, katsoo taivaasta sekä laita melonia suuhun huijatakseen. Ratkaisin tä-

män haasteen käyttämällä vieraannuttavan käännösstrategian ja luulen, että lu-

kija saisi kokonaisen kuvan tästä Rumin kuvailusta. Runo analysoiden 

Qomshein ja Dinanin mukaan Rumi kuvailee tässä runossa Jumalan ja ihmisen 

rakkauden suhdetta. Jumala kysyy ihmiseltä missä olit ja mitä teit eilen yöllä, 
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kun et pyrkinyt nousta unesta ja rukoilla aamurukousta. Ihminen on katunut ke-

toaan ja laita melonia suuhun ja katso taivaasta päin, jotta syntinsä ei paljas-

tuisi. 

 

Rumin Atomin runon otsikoksi valitsin Atomin, Vaikka Rumi runoilee hiukka-

sista. Rumi runoilee: Hei päivää koittaa, särästä valosi, jotta atomit tanssisi. 

Hiukkasen vastine on zarrat persiankielessä. Tarkistin englannin kielisiä kään-

nöksiä vastaavasta runosta ja huomasin, että toiset kääntäjät ovat valinneet 

englannin kielessä Atomin vastine runon otsikoksi. Myös minä valitsin Atomin 

otsikoksi. 

 

Olen panostanut erityisesti runojen kääntämiseen. Olen kerännyt erilaisia kään-

nösmateriaalia sekä aineistoa suomenkielinen sanakirja, persiankielinen sana-

kirja, jossa vanhoja persiankielisiä termiä ja sanoja selkokielellä, joilla pyrin tuot-

tamaan laadukasta käännöstä 

 

Tämän käännöstyön laadun varmistamiseksi, olen valinnut kaksi oikolukijaa läh-

dekielestä, jotka osaavat molempia kieliä. Lisäksi yksi suomenkielinen lukija, 

joka tarkistaa runokäännösten suomen kielen kieliasun kannalta. Olen lähettä-

nyt käännösprosessin aikana käännökset näille lukijoille ja ottanut huomioon 

heidän näkemyksensä ja korjausehdotuksensa lopullisessa käännöksessä. He 

ovat auttaneet käännöksen ulkoasussa, viestin perille saavuttamisessa ja kielen 

sekä termien valinnassa. Lähdekielen lukija on auttanut erityisesti runojen ana-

lysoinnissa sekä esittänyt erilaisia näkökulmia runojen kääntämisen perusteella. 
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8 POHDINTA 

 

 

Kääntäjä on oman kulttuurinsa myös oman aikaansa edustaja (Oittinen & 

Mäkinen 2007, 14). Koska käännös on aina tulkintaa, epäilemättä tämä taustani 

ja historiani on myös vaikuttanut tulkintaani tekstistä. Luonnollisesti tämä on 

muuttanut alkuperäistä tarkoitusta jossakin määrin, mutta myös toivon mukaan 

rikastuttanut sitä omalla tavallaan. 

 

Kääntäjän varsinainen työn tavoite on se, että kääntäjä huomaa jotain hyödyl-

listä tai hyvää toisessa kirjallisuudessa ja pyrkii kääntämään sitä toiselle kielelle 

ja näin olleen saa aikaan jotain hyvää. (Qomshei 2001.) Tällä runokäännöksellä 

minä myös pyrin tutustuttamaan kahta kirjallisuuskulttuuria toistensa kohtaan. 

 

Toinen asia, johon pyrin vaikuttamaan, on se, että mielestäni nykymaailman ih-

miset ovat unohtaneet runoutta ja sen vaikutus ja merkitys on vähissä erityisesti 

Suomalaisessa kirjallisuudessa. Toivon tällä runokäännöksellä tehdä oman 

osani ja tuottanut jotain uutta. 

 

Mahdollisesti tätä runo valikoimaa voi jatkaa opinnäytetyön jälkeen myös. Voin 

lisätä vielä runoja tähän runokokoelman. 
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