
 545 563 تا 543از صفحه ، 1398، پاییز و زمستان 2شماره ، 24دوره ، ادبیات معاصر جهانپژوهش 
Doi : :10.2205910.22059/jor.2019.140648.13312019.140648.1331 
 41314131-25882588: : (issn)؛ شاپاي چاپی ؛ شاپاي چاپی 25882588-70927092اي الکترونیکی: اي الکترونیکی: شاپشاپ

 pajuhesh@ut.ac.ir، پست الکترونیک: ، پست الکترونیک: http//jor.ut.ac.irنشانی اینترنتی مجله: نشانی اینترنتی مجله: 

تزجرالد با ترجمه پیتر ایوري یاز ف رباعیات خیامبررسی و مقایسۀ ترجمه 
 و جان هیث استابس

 *مالیکمحمود 
 ،تهران ام نوریدانشگاه پ یات فارسیبدار زبان و ایاستاد

 ، ایرانانتهر
 **ين مرتضویالد د جمالیس

 یات و علوم انسانیده ادبکدانش یداستان اتیادب گروه، زبان و ادبیات فارسی اریاستاد
 ،شهرکرددانشگاه 
 ، ایرانشهرکرد
 ***پور ندهیاعظم پو

 ،ام نوریدانشگاه پ یات فارسیبدزبان و ا مربی
 ایران 

 )1398دي : تاریخ چاپ، 18/03/95 :تاریخ تصویب، 22/10/94: تاریخ دریافت(
 یدهکچ

اي برخوردار است تا آنجا کـه برخـی آن را    ویژه ترجمۀ شعر از حساسیت و دشواري ویژه ترجمۀ ادبی و به
اند. در این میان شعر فارسی با برخورداري از ظرایف، صنایع ادبـی و وزن و عـروض ویـژه     ناپذیر دانسته امکان

تر کرده است. رباعیات خیام نیز یکی از شاهکارهاي ادبی اسـت کـه سرشـار     پذیري خود را سخت خود، ترجمه
هـاي   دهد. بـا ایـن وجـود مترجمـان زیـادي از زبـان       از روح فرهنگ ایرانی است و به آسانی تن به ترجمه نمی

ادوارد  توان ترجمـۀ انگلیسـی   ها، می اند تا این اشعار را به زبان خود ترجمه کنند. از میان آن مختلف، سعی کرده
فیتزجرالد و پیتر ایوري و جان هیث اسـتابس از رباعیـات خیـام را نـام بـرد. ترجمـۀ ادوارد فیتزجرالـد آزاد و        

اللفظی است و حدود صد سال بعد از ترجمۀ فیتزجرالـد صـورت گرفتـه اسـت. در      ترجمۀ ایوري و هیث تحت
پردازیم تا نکات ضـعف و قـوت    هیث میاین پژوهش به بررسی و مقایسۀ ترجمۀ فیتزجرالد با ترجمۀ ایوري و 

تـر بـوده    هر کدام نشان داده شود و این نکته معلوم شود که کدام ترجمه در انتقال مفاهیم مورد نظر خیام موفـق 
اللفظی است و مترجمـان تـا    و کدام مترجم مفهوم رباعیات را بهتر فهمیده است. کدام ترجمه یک ترجمۀ تحت

سازي تا چه حـد در ترجمـۀ    اند و به اصطالح بومی بق فرهنگ خود ترجمه کردهچه حد مفاهیم رباعیات را مطا
هاي خیام تا چه حد در ترجمه منعکس گردیـده و سـرانجام    هاي و اعتراض مترجمان تاثیر گذاشته است؟ گالیه

 توان معادل رباعیات خیام در نظر گرفت، نه برداشتی آزاد از شعر او. اینکه کدام ترجمه را می
 .ثیجان هي، وریتر ایپ، تزجرالدیفی، ترجمه ادب، رباعیات خیام اي کلیدي:ه واژه
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 مقدمه -1
خیام نیشـابوري اسـت و   ، شورکران در بیرون از مرزهاي یشاخص شعر اهاي  از چهره یکی

البتـه  . این شناخت و شـهرت مـدیون ترجمـه انگلیسـی ادوارد فیتزجرالـد از رباعیـات اوسـت       
 ۀترجمـ  ةهاي گوناگون از رباعیات انجام شـده اسـت امـا بـه انـداز      هاي فراوانی به زبان ترجمه

پیتر ایوري ، تزجرالدیپس از حدود صد سال بعد از ترجمۀ ف. اند رو نشده فیتزجرالد با اقبال روبه
اي  ه بـه گفتـه خودشـان ترجمـه    کـ اي از خیـام زدنـد    دسـت بـه ترجمـه   ، و جان هیث استابس

البته بـا توجـه بـه    . یتزجرالد مبناي این پژوهش استف ۀاین ترجمه و ترجم. اللفظی است تحت
زیـاد   كدرصد رباعیات مشتر، اند ردهکه مترجمان از منابع مختلفی از رباعیات خیام استفاده کاین

در ترجمـه ایـوري نیسـت و    ، رده اسـت کـ ه فیتزجرالـد ترجمـه   کیعنی بعضی رباعیات ؛ نیست
 .شود در ترجمه فیتزجرالد دیده نمی رده استکه ایوري ترجمه کهمچنین بیش از صد رباعی 

ه کـ  یقـات یهاي مختلف نوشته شده است اما تنها تحق هاي مختلفی به زبان تابکدربارة خیام 
پیشینۀ ، اند ویژه ترجمه فیتزجرالد و پیتر ایوري پرداخته به بررسی و نقد ترجمه رباعیات خیام به

 .آیند این پژوهش به شمار می

میالدي شخصـی بـه   میالدي شخصـی بـه     18181818ه در ه در ککتابی است تابی است ککی دربارة خیام ی دربارة خیام ار تحقیقار تحقیقککظاهراً اولین ظاهراً اولین ««
سه سـال  سه سـال  . . نام نلسون با ترجمۀ تعدادي از رباعیات خیام به زبان فرانسوي انجام داده استنام نلسون با ترجمۀ تعدادي از رباعیات خیام به زبان فرانسوي انجام داده است

ن پاریس نقدي بر این ترجمه ن پاریس نقدي بر این ترجمه ککنویسندة ایرانی سانویسندة ایرانی سا) ) علی نوروزعلی نوروز((  حسن مقدمحسن مقدم، ، 18211821بعد در بعد در 
  مـیالدي مـیالدي   18571857در سال در سال . . شته استشته استنگانگا((  نشریۀ ایرانی چاپ پاریسنشریۀ ایرانی چاپ پاریس  ککیی») ») پاریسپاریس««  در مجلۀدر مجلۀ

تـه در  تـه در  ککچند نچند ن««  اي با عنواناي با عنوان  مقالهمقاله، ، شناس مشهور فرانسويشناس مشهور فرانسوي  مترجم و شرقمترجم و شرق» » گارسن دوتاسیگارسن دوتاسی««
 ).).2929عالیی حسینی عالیی حسینی » (» (ردردککمنتشر منتشر » » ککژورنال آزیاتیژورنال آزیاتی««  باب رباعیات خیام در مجلۀباب رباعیات خیام در مجلۀ

تـاب  ، ک»نگاهی به ترجمه انگلیسـی رباعیـات خیـام   « اي با عنوان نجف دریابندري در مقاله
نـد و  ک مـی  نقـد ، ریم امامی اسـت که ترجمۀ انگلیسی رباعیات خیام به قلم کرا  شراب نیشابور

 .در پاریس به چاپ رسیده است 1367ردتاب کاین . ندک ات جالبی را بیان میکن
 ۀچنـد ربـاعی از ترجمـ   » رباعیات عمر خیام« تاب خود با عنوانکادوارد هرون آلن نیز در 
ترجمه برخـی   ه فیتزجرالد درکاو معتقد است . ررسی قرار داده استفیتزجرالد را مورد نقد و ب

 .عطار و جامی الهام گرفته است، رباعیات از حافظ
نون بررسی و مقایسه ترجمۀ فیتزجرالد با ترجمه پیتر ایوري انجام نشده اسـت و نقـد و   کتا
 .فیتزجرالد هم در حد چند رباعی بیشتر نیست ۀهاي موجود از ترجم بررسی
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بررسی رباعیات فارسی خیام از دو تصحیح مشهور آن یعنی تصحیح صادق هـدایت   جهت
ار پیتـر ایـوري   کـ ه البته همین دو نسخه هم اسـاس  کو تصحیح محمدعلی فروغی استفاده شد 

فیتزجرالد در داخل ایران بارها چاپ شده اسـت   ۀانگلیسی رباعیات خیام به وسیل ۀترجم. است
ه از کـ پیتر ایـوري در ایـران موجـود نبـود      ۀوسیل نگلیسی آن بها ۀو در دسترس است اما ترجم

 .شور تهیه شدکخارج از 
، موفـق  ۀترجمـ  هـاي یـک   ن امر ترجمه و شاخصهییجهت تبی، ش از ورود به بحث اصلیپ

 .میم داشته باشین مفاهیا ةدر حوز یبهتر است تامل

 ترجمه -2
» ردن زبـانی را بـه زبـان دیگـر    کـ تفسـیر  : «ترجمه چنین آمده اسـت  ةنامه ذیل واژ در لغت

» ترزبـان « و معـرب » ترجمـان « دهخـدا مأخـذ ایـن واژه را   ). ذیل حـرف ت ، نامه دهخدا لغت(
ه لغتـی را از زبـانی بـه زبـان     کسی را گویند ک: «در ذیل واژة ترجمان چنین آمده است. داند می

را نیـز معـرب   ند و این لفظ عربی است و اصل آن در فارسـی ترزبـان بـوده آن    کدیگر ترجمه 
 )ذیل حرف ت، نامه دهخدا لغت» (اند. هاند ترزفان گفت ردهک

ترین معادل براي واژگـان  ترین معادل براي واژگـان    ترین و دقیقترین و دقیق  ککترجمه در اصالح عبارت است یافتن نزدیترجمه در اصالح عبارت است یافتن نزدی««
 ).).77معروف معروف » (» (ه روش و سیاق گوینده حفظ گردده روش و سیاق گوینده حفظ گرددککبه طوري به طوري ، ، زبان مبدأزبان مبدأ

 هاي مترجم ویژگی -2-1
امـل بـا زبـان    کآشـنایی  : اند اي شخص مترجم نوشتهبیشتر نویسندگان سه ویژگی مهم را بر

 .تسل ط بر زبان مقصد و آشنایی با موضوع مورد ترجمه، مبدأ
 :برد مترجم نام می کمترجم فرانسوي پنج ویژگی را براي ی 1اتین دوله

 ..امالً بفهمدامالً بفهمدککمترجم باید متن و قصد نویسنده را مترجم باید متن و قصد نویسنده را   -11««
 ..أ و مقصد داشته باشدأ و مقصد داشته باشدزبان مبدزبان مبد  ةةاملی درباراملی دربارککمترجم باید اطالعات مترجم باید اطالعات   -22
چون هم به معناي متن اصلی و هم به چون هم به معناي متن اصلی و هم به ، ، لفظ به لفظ بپرهیزدلفظ به لفظ بپرهیزد  ۀۀمترجم باید از ترجممترجم باید از ترجم  -33

 ..زندزند  زیبایی بیان صدمه میزیبایی بیان صدمه می

 __________________________________________________________________________  
١- Etienne Dolet 
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 ..ار گیردار گیردککگفتار رایج را به گفتار رایج را به   ةةمترجم باید شیومترجم باید شیو  -44
» » ندندککلحن و تأثیري مناسب را ایجاد لحن و تأثیري مناسب را ایجاد ، ، لماتلماتککمترجم باید با انتخاب و نظم مناسب مترجم باید با انتخاب و نظم مناسب   -55

))Nida 1515.(.( 

 ترجمۀ ادبی -2-2
ترجمـۀ  . زبان به زبان دیگر نیسـت  کلمات و جمالت از یکترجمۀ ادبی تنها انتقال معناي 

مترجم متن ادبـی بایـد داراي اسـتعداد و قـدرت     . خواهد اي می هاي ویژه متن ادبی توانایی کی
و  فرهنگ و آداب و رسوم زبان مبـدأ ، زبان ةتشخیص باال باشد و مهارت و آگاهی خوبی دربار

 .مقصد داشته باشد
ناپذیري شعر و دیگري  ترجمه ۀی نظریکی: رو هستیم شعر با دو نظریه روبه ۀدر بحث ترجم

 .ها و توجیهات خود را دارند پیروان هر دو نظریه استدالل. ان ترجمه شعرکام ۀنظری

» » خـود شـعر اسـت   خـود شـعر اسـت   ، ، رودرود  ه در ترجمـه از بـین مـی   ه در ترجمـه از بـین مـی   ککگوید چیزي گوید چیزي   رابرت فراست میرابرت فراست می««
))Gentzler 2727((.. 

 یبحث و بررس -3
)، م1794 -1746( ر ویلیـام جـونز  دستور زبان فارسی اثر س    کمکبا ه کادوارد فیتزجرالد «

ات یـ در طول زندگی خود چهار ویرایش از ترجمـۀ رباع ، ندک شروع به آموختن زبان فارسی می
ه کـ شود  هاي او پس از مرگش منتشر می ند و ویرایش پنجمی هم بر اساس نوشتهک را منتشر می

 .شود اشعاري حذف و اضافه می، ها دام از این ویرایشکدر هر 
  شناسی و آفریقـایی دانشـگاه   مطالعات شرق ۀه در مدرسکبار هنگامی  براي اولینپیتر ایوري 

شعر فارسی  ۀشروع به ترجم» استابس ثجان هی« ي شاعر نابیناراکبا هم، ردک لندن تحصیل می
رد و در کـ س در هنـد خـدمت   یدر ارتش انگل یدر جوان هک است یسیشناس انگل رانیا او. ردک
س اسـتخدام شـد و در   یران و انگلـ ینفت ا یت ملکسپس در شر. آشنا شد یجا با زبان فارس آن

شدن نفت در استخدام  یبعد از مل يوریا. ها شد یسیبه انگل یآبادان مسئول آموزش زبان فارس
 يو. شـتر آشـنا شـد   یب یات فارسیزبان و ادب ق باین طریماند و از ا یران باقینفت ا یت ملکشر

ـ . اسـت   انتشـار داده  یرانشناسـ یدر حـوزه ا  يادیدر طول عمر خود آثار ز  ۀن اثـر او ترجمـ  یاول
 Johnاستابس ثیجان ه کمکه با کغزل از حافظ  یام و سیات خیرباع یاست از برخ کیمشتر
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Heath-Stubbs زبـان   یرسـ ک يدارا یشناسـ  رانیاستاد ان یا .است  انگلیسی ترجمه شده شاعر
از  ینینـو  ۀث بـه ترجمـ  یـ جـان ه  يارکـ با هم 1979در سال  يو، جیمبرکدر دانشگاه  یفارس
ـ یشخصـ  ةدربـار  يو. ردکـ همت  یسیام به انگلیات خیرباع و  يو ۀترجمـ ، تزجرالـد یف یت ادب

ال س سخني  هاز آنها در مجل یه برخکنگاشته است  یز مقاالتیام نیاو با خ یروحهاي  مشابهت
مشترکی است از برخی رباعیات خیام که با  ۀن اثر او ترجمیاول. ه استشدچاپ  یشمس 1338

) شـاعر انگلیسـی ترجمـه و اولـین     John Heath-Stubbsکمک جان هیث استابس (انگلیسی: 
 است. منتشر شده  1979چاپ آن در سال 

نیز به مدت نیز به مدت   19721972ه و از سال ه و از سال ککادبی ملادبی مل  ةةجایزجایز  ةةبرندبرند  19731973ه در سال ه در سال کک  1هیث استابسهیث استابس
با پیتـر  با پیتـر  ، ، 19501950سفورد شد در اواخر سفورد شد در اواخر ککمرتون آمرتون آ  ةةددککرسی آموزشی در دانشرسی آموزشی در دانشککدو دهه صاحب دو دهه صاحب 

ار بـه معنـی   ار بـه معنـی   کـ کـ ایـن  ایـن  . . ردردکـ کـ اري اري ککرباعیات خیام همرباعیات خیام هم  ۀۀدر ترجمدر ترجم، ، شناس برجستهشناس برجسته  ایرانایران، ، ایوريایوري
ی از اعضـاي مشـتاق   ی از اعضـاي مشـتاق   کـ کـ س او یس او یکـ کـ بر عبر ع. . بسیار آزاد فیتزجرالد نبودبسیار آزاد فیتزجرالد نبود  ۀۀشمردن ترجمشمردن ترجم  ککوچوچکک
  2626هیـث اسـتابس در   هیـث اسـتابس در   . . نوشـیدند نوشـیدند   نجا به سالمتی فیتزجرالد باده مینجا به سالمتی فیتزجرالد باده میه در آه در آککلوپ خیام بود لوپ خیام بود کک

 ).).Meyer 1010((  از دنیا رفتاز دنیا رفت  20062006دسامبر دسامبر 

 یمقوالت بالغ يریناپذ ترجمه -4
ه کـ شناختی و از محسنات ادبی خاصـی برخـوردار اسـت     هاي زبان شعر فارسی از ویژگی«

هاي ادبـی ماننـد    ها و زیبایی تاین ظراف. گرچه قابل فهمند ولی قابل ترجمه نیستندها  اغلب آن
قابل انتزاع از صورت متن اصلی هستند و  غیر آهنگی اغلب رسایی و خوش، شیوایی، قافیه، وزن

 .لذا بدون تغییر اساسی قابلیت انتقال به زبان دیگري را ندارند

فارسی هر چه دقیق و اسـتادانه هـم   فارسی هر چه دقیق و اسـتادانه هـم     ککالسیالسیککهاي انگلیسی اشعار هاي انگلیسی اشعار   از ترجمهاز ترجمه  ککهیچ یهیچ ی
هـایی از ماهیـت شـعر و    هـایی از ماهیـت شـعر و      اي جنبهاي جنبه  در هر ترجمهدر هر ترجمه؛ ؛ امل با متن اصلی نداردامل با متن اصلی نداردککبقت بقت ه باشد مطاه باشد مطاکک

انگیز و آن انگیز و آن   و لذا آن لذّت دلو لذا آن لذّت دل، ، لی از بین رفته استلی از بین رفته استککمحسنات ادبی آن دگرگون شده و یا به محسنات ادبی آن دگرگون شده و یا به 
تواند به دست آید با خوانـدن  تواند به دست آید با خوانـدن    ه از خواندن متن اصلی میه از خواندن متن اصلی میککاحساس خوشایند و شورانگیز احساس خوشایند و شورانگیز 

 ).).142142 منافی اناريمنافی اناري((» » گرددگردد  اي حاصل نمیاي حاصل نمی  هیچ ترجمههیچ ترجمه

 __________________________________________________________________________  
١- Heath Stubbs 
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ان کـ ه امکـ بسـیار زیباسـت   » و مـاه ) به معنی زیبارو( ماه، ماهتاب« ر تناسب بینیت زیدر ب
معنی چرخیـدن و  » ماه« با توجه به؛ ز دو معنی داردین» بگردد. «انتقال آن در ترجمه وجود ندارد

ط بـا مـاه را ترجمـه    ایوري تنها مفهوم مرتب. دهد معنی دنبال چیزي گشتن می» نیابد« با توجه به
 ):revolve: (رده استک

 ماه که ماه اي، ماهتاب به نوش می
 را ما نیابد و بگردد بسیار

drink wine in the moonlight, my dear, 
because the moon will revolve a long time and not find us. 

 ب لفظـی آن بـا  در ربـاعی خیـام و تناسـ   » دور« ز حضور معناهاي مختلفین ین رباعیدر ا
انـد   ز نتوانسـته یـ پذیر نیست و دو مترجم ن ه ترجمهکزیبایی خاصی به آن بخشیده است » جور«
 :ار را انجام دهندکن یا

 غور ناپیدا سپهر دایرة در
 جوره ب است دور که خوشدلی به نوش می

 مکن آه رسد تو دوره ب چو نوبت
 !دوره ب چشانند را جمله که است جامی

 هیوزن و قاف -5
از آزاد بـودن ترجمـۀ    ، غیـر ه بین ترجمۀ فیتزجرالد و ایـوري وجـود دارد  کاي  تفاوت عمده

 Iambicفیتزجرالـد از وزن  . «نـد کرده است وزن را رعایـت  که او سعی کاین است ، فیتزجرالد
و قافیه را هم بـر  ) 73 داد» (رده استکاستفاده ، رانه داردکآهنگی مالیم و متف ه ضربکپنج پایه 
ه کـ رده کـ از مصـراع سـوم قافیـه را رعایـت      غیـر  ها مصراع ۀیعنی در هم، رباعی آوردهاسلوب 

امـا ایـوري خـود را    . ام و زیبایی خاصی به ترجمه او بخشیده اسـت کاستح، رعایت این مسئله
ه کـ همـین امـر باعـث شـده     ، اللفظی بودن رده است و جدا از تحتکار نکملتزم به رعایت این 

 .فیتزجرالد ناهموار به نظر آید ۀاو در برابر ترجم ۀترجم

ه برخـی از  ه برخـی از  کـ کـ در حالی در حالی . . اي ناهموار استاي ناهموار است  ایوري و هیث از دید زبانی ترجمهایوري و هیث از دید زبانی ترجمه  ۀۀترجمترجم««
ثیر ادبـی  ثیر ادبـی  أأنظر تنظر ت  خوبی نقل شده است اما ازخوبی نقل شده است اما ازه ه خیام در این زبان مدرن بخیام در این زبان مدرن ب  ۀۀانانککهاي زیرهاي زیر  اندیشهاندیشه
مانـد و گـاه بـا    مانـد و گـاه بـا      میمیهمه زبان اختیار شده همواره نیز مدرن باقی نهمه زبان اختیار شده همواره نیز مدرن باقی ن  با اینبا این. . قوتی نداردقوتی ندارد    چندانچندان
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خـود قافیـه و   خـود قافیـه و     ۀۀه در ترجمـ ه در ترجمـ کـ کـ انـد  انـد    ردهردهککمترجمان تالشی نمترجمان تالشی ن. . آمیزدآمیزد  میمی  دردر    هنه شدههنه شدهککواژگانی واژگانی 
هـا از  هـا از    آنآن  ۀۀه ترجمـ ه ترجمـ کک  ه البته قابل پذیرش است اما اینه البته قابل پذیرش است اما اینککنظر بگیرند نظر بگیرند   آهنگی واژگان را درآهنگی واژگان را در  همهم

و آهنـگ  و آهنـگ    ککدسـتی سـب  دسـتی سـب  ککیی  نانا. . ه بتوان پذیرفته بتوان پذیرفتککنیست نیست   بهره باشد چیزيبهره باشد چیزي  حس غنایی هم بیحس غنایی هم بی
اهـد و گـاه تـا بیسـت     اهـد و گـاه تـا بیسـت     کک  سطر به شش میسطر به شش می  هرهر    هايهاي  گاه سیالبگاه سیالب. . ه هم آزاردهنده استه هم آزاردهنده استترجمترجم

جامی جامی » (» (گیردگیرد  ه همواري و آسانی خواندن را میه همواري و آسانی خواندن را میککاین چیزي است این چیزي است . . یابدیابد  سیالب افزایش میسیالب افزایش می
415415-416416.(.( 

 يها در مصراع Divine, resign‘ Wineيها تزجرالد با آوردن واژهیفی، ن رباعیدر ترجمۀ ا
 :ن ساخته استیرده و ترجمۀ خود را آهنگکت یه را رعایقافی، همانند رباع ،دوم و چهارم، اول

Perplext no more with Human or Divine, 

To-morrow's tangle to the winds resign, 

And lose your fingers in the tresses of 

The Cypress-slender Minister of Wine 

هـا بـدون داشـتن وزن و     ت نشـده و طـول مصـراع   یعاه ریث قافیو ه يوریاما در ترجمۀ ا
 :وتاه و بلند است، کآهنگ

It is morning, let us pour out the rose-red wine, 

Smashing on the rocks the glass of fame and reputation: 

Let us draw back from much projected hopes, 

Turning towards long tresses and the strings of the harp. 

 اتینادرست رباع ۀفهم و ترجم -6
 و» عقـل « او دو واژة. مفهوم مصراع نخست را درست نفهمیـده اسـت   یایوري در این رباع

 reativeب مـرخم خوانـده و  کـ صـفت فـاعلی مر  ) آفـرین  عقل( را با هم و به صورت» آفرین«

Reason  ختنرا به معناي قالب ریختن و سا» زندش می« رده وکترجمه :Cast   رده کـ برداشـت
 .است

 زندش می آفرین، لعق که است جامی
 زندش یم جبین بر مهر ز بوسه صد

It is a bowl the Creative Reason casts, 
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Pressing in tenderness a hundred kisses on its brim; 

 :ز درست نفهمیده استیرا ن ین رباعیمصراع دوم ا
 ستا نام عالم که را رباط کهنه این

 است شام و صبح ابلق آرامگه
This is an old inn whose name is ' The World', 

It is the piebald resthouse of night and day: 

 piebald resthouse: رده اسـت کـ گرفته و این چنـین ترجمـه   » آرامگه« را صفت» ابلق« او
بنـابراین  . استراحت آن استه دنیا محل که صبح و شام به اسب دو رنگی تشبیه شده کدرحالی 
 :اللفظی مصراع دوم چنین باید باشد درست و البته تحت ۀترجم

It is the resthouse for piebald of night and day! 

ه در ادبیات فارسی منظور از ابلق معموال  اسـب ابلـق   کته را در نظر داشت کالبته باید این ن
 .دهد است و مجازا  معناي روزگار و زمانه هم می

شـود و بـه    تشبیه صبح و شام به اسب دو رنگ دیده نمی، تزجرالدیدر مصراع دوم ترجمۀ ف
سردر « به معنی portalواژة ، دهد می» جاي آرام گرفتن« ه در اینجا معنايک» آرامگه« جاي واژة
 :را آورده است» و دروازه

Think, in this batter'd Caravanserai 

Whose Portals are alternate Night and Day, 

 بـه معنـی   anxiouslyرا نفهمیـده و بـه جـاي آن    » زبـان حـال  « ر مفهـوم یت زیدر ب يوریا
 :آورده است» مشتاقانه«

 :گفتند من با حال زبانه ب یک هر
 ؟فروش کوزه و خر ه کوز و گر کوزه کو

Each was anxiously asking, 

'Where is the potter, and the buyer and seller of pots?' 

 :آورده است» ردنکاعتراض « به معناي protestز به جاي آن یگر نید یدر رباع
 :گفت می او با حال زبانه ب گل وان

 !خورد خواهی لگد بسی من چو که، ]نکبس [ ساکن
The clay protested, 

'Stop it, you like me will be stamped on by many a foot.' 
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ـ « ز مفهومیفیتزجرالد ن ) all-obliterated Tongue( را نفهمیـده و بـه جـاي آن   » ان حـال زب
 :آورده است» ؟امال محو شدهکزبان «

And with its all-obliterated Tongue 

It murmur'd—“Gently, Brother, gently, pray!” 

گـردش  ( را دور» دور« ر ایوري مفهوم قسمت دوم مصـراع دوم را نفهمیـده و  یز یدر رباع
 :رده استکرا هم ترجمه ن» جور« دن شراب پنداشته ونوشی) براي

 ،غور ناپیدا سپهر دایرة در
 ؛جوره ب است دور که خوشدلی به نوش می

 ،مکن آه رسد تو دوره ب چو نوبت
 !دوره ب چشانند را جمله که است جامی

In the circle of the unfathomable sphere 

Drink heartily, because the cup is going the round: 

When your turn is reached, do not complain- 

All are made to taste when this cup comes round. 

گـوي اسـت    کزمین تصویري از ی: مصراع نخست ایوري چنین است ۀترجم، ریت زیدر ب
ه وجـه شـبه بـین گـردون و قـد      کـ مشخص اسـت  ! هم پیوسته است  هاي ما به ه از استخوانک

 :نفهمیده است، ل بودن استکش ه همان قوسیکرا  فرسوده
 ماست فرسودة قد زنگري  گردون
 ماست پالودة اشک ز اثري جیحون

The globe is the image of a ball compacted of our bones, 

The Oxus, a trickle of our distilled tears; 

 ی)رانیحذف عناصر فرهنگ اي (ساز یبوم -7
. نـد کبه فرهنگ خود ترجمـه   کند تا مفاهیم رباعیات را مطابق و نزدیک فیتزجرالد سعی می

ایـن اصـطالح را بـراي نخسـتین بـار الرنـس       . گوینـد  مـی  1»سازي بومی« ار در ترجمهکن یبه ا
 :ار بردکبه  1995پرداز ترجمه در سال  نظریه، 2ونوتی

 __________________________________________________________________________  
١- Domestication 
٢- Lawrence Venuti   
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سـازي  سـازي    ش بـومی ش بـومی رورو  زیـرا زیـرا ؛ ؛ بردبرد  ار نمیار نمیکک  سازي را با دید مثبت بهسازي را با دید مثبت به  وِنوتی اصطالح بومیوِنوتی اصطالح بومی««
هـاي  هـاي    ها و فرهنگها و فرهنگ  ه به زبانه به زبانککفرهنگی فرهنگی   -است است ککبر امریبر امریککروش متداولِ ترجمه در فرهنگ متروش متداولِ ترجمه در فرهنگ مت

ه ه ککسی سی . ک. کدیگر اعتنایی ندارد و مایل است همه چیز را به زبان روان و آشناي خود بخوانددیگر اعتنایی ندارد و مایل است همه چیز را به زبان روان و آشناي خود بخواند
چون اصالً وجـودش در مـتن ترجمـه    چون اصالً وجـودش در مـتن ترجمـه    ، ، ند مترجمی نامرئی استند مترجمی نامرئی استکک  به این روش ترجمه میبه این روش ترجمه می

در ایـن  در ایـن  . . خواند ترجمـه اسـت  خواند ترجمـه اسـت    ه میه میککند متنی را ند متنی را کک  خواننده احساس نمیخواننده احساس نمی. . شودشود  احساس نمیاحساس نمی
ه بتواند بـه سـهولت آن را بـه روش    ه بتواند بـه سـهولت آن را بـه روش    ککگزیند گزیند   مترجم اوالً متنی را براي ترجمه برمیمترجم اوالً متنی را براي ترجمه برمی، ، روشروش
ند تا ترجمـه بـودنِ   ند تا ترجمـه بـودنِ   کک  ی روان ترجمه میی روان ترجمه میککثانیاً متن را به زبان و سبثانیاً متن را به زبان و سب؛ ؛ ندندککسازي ترجمه سازي ترجمه   بومیبومی

ی روان و ی روان و ککبـراي ایجـاد سـب   بـراي ایجـاد سـب   ، ، ه متـرجم ه متـرجم ککطبیعی است طبیعی است . . متن را از چشم خواننده پنهان داردمتن را از چشم خواننده پنهان دارد
مجبور است چیزهایی به متن بیفزایـد و چیزهـایی از   مجبور است چیزهایی به متن بیفزایـد و چیزهـایی از   ، ، مطابق با انتظارات و سلیقه خوانندهمطابق با انتظارات و سلیقه خواننده

 ).).7474فر فر   خزاعیخزاعی» (» (ندندککم م ککآن آن 

ـ یا یشتر عناصر فرهنگیب يوریشود و ا یده میشتر دیتزجرالد بیف ۀن مورد در ترجمیا را  یران
، »اللـه « ر بـه جـاي  یـ ت زیـ او در ب: شـود  یده میهم د يه است اما مواردردکبا همان نام منتقل 

ه کـ ه خواننده غربی با گل سوسن آشناتر است تا الله کبه این دلیل . آورده است» lily: سوسن«
 :اصالتا  ایرانی است و از قرن هفدهم به بعد وارد هلند شده است

 :نهفت راز این تو مگو کسه ب زنهار
 .بشکفت نخواهد، پژمرد که الله هر

Take care you tell no one this hidden secret, 

'No lily that withers will bloom again'. 

مفهـوم   کسلطان ی. رده استک» جمشید« را جایگزین» سلطان« واژة، ریت زیتزجرالد در بیف
ري هیچ چون از پادشاهان اساطی؛ بوده است، شده حساب» جمشید« لی است اما انتخابکعام و 

سـلطان بـراي    ةه واژکـ دیگـر این  ۀتـ کن. است وه و عظمت پادشاهی جمشید را نداشته کدام شک
در مصراع چهارم و » بهرام«، با توجه به حذف عنصر فرهنگی دیگر. غربی آشناتر است ةخوانند

 :سازي انجام شده است ه بومیکتوان گفت  می، البته زیبا، آوردن تصویري دیگر
 ،است جمشید صد ندةواما که است بزمی

 است بهرام صد خوابگاه که گوریست
How Sultán after Sultán with his Pomp 

Abode his destin'd Hour, and went his way 
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ه بـه فرهنـگ سـوزاندن    کـ  buried Ashesگوید  تزجرالد در مصراع اول مییف، ریت زیدر ب
البتـه  . یست اما در انگلستان رایـج اسـت  ه در ایران مرسوم نکند ک ها اشاره می مردگان و دفن آن

 !لی رباعی منتقل شده است اما با تصاویري از جنس فرهنگ فیتزجرالدکمفهوم 
 شراب بوي کاین، شراب بخورم چندان
 ،تراب زیر روم چون، تراب ز آید

Then even my buried Ashes such a snare 

Of Vintage shall fling up into the Air 

آورده ) سـال نـو  : New Year، (»نـوروز « به جاي واژة يوریا ،ریز تیدر ب
 :است

 دسته بگیر  قدح نوروز به الله چون
 هست فرصت ترا اگر یرخ هالل با

Take the cup in your hand as the tulip at New Year does; 

If you have the chance, gleefully gulp wine 

امال  حذف شـده  کدر ترجمه ی، ایران این نماد» نوروز« تزجرالدیف ۀدر ترجم
 :است

As then the Tulip for her morning sup 

Of Heav'nly Vintage from the soil looks up, 

Do you devoutly do the like, till Heav'n 

To Earth invert you like an empty Cup. 

را » قیصـر « واژة خـاص » شـهریار « ر به جـاي واژة عـام  یز یفیتزجرالد در مصراع دوم رباع
را ) گـل رز و سـنبل  ( هـا در فرهنـگ خـودش    هاي آن همرنگ، آورد و به جاي الله و بنفشه می
همان مفهـوم ربـاعی خیـام    ، ار برده هم متفاوت است اما مفهومکه به کالبته تصویري . آورد می

 :است
 ست ا زاري بوده ه اللهکدر هر دشتی 

 ست ا از سرخی خون شهریاري بوده
 روید ز زمین میکشاخ بنفشه هر 

 ست ا ه بر رخ نگاري بودهکخالی است 
I sometimes think that never blows so red 
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The Rose as where some buried Cæsar bled; 

That every Hyacinth the Garden wears 

Dropt in her Lap from some once lovely Head. 

 حذف و اضافهیی، جا جابه -8
 یعنـ ی ییجـا  جابـه : «سـند ینو می» ترجمه يبرا یروش« در مقالۀ 2و ژان داربلنه 1نهیپل وژان 

عالوه  یی، جا جابه. امیر در مفهوم پییگر بدون تغید يا از واژگان با دستهاي  هردن دستکن یگزیجا
 .ار گرفته شودکتواند به  یز میدر درون زبان ن، ژة ترجمه استیروش و یکه کنیبر ا

  ییضرورتاً از نظر ارزشضرورتاً از نظر ارزش، ، ه و عبارت جابجا شدهه و عبارت جابجا شدهییجملۀ پاجملۀ پا، ، شناسانهشناسانه  ککگاه سبگاه سبددییاز داز د... ...  
انجام انجام   ییییتواند جابجاتواند جابجا  میمی  مترجممترجم، ، ندندککدا دا ییپپ  يين اگر ترجمه مفهوم بهترن اگر ترجمه مفهوم بهترییبنابرابنابرا. . ستندستندییسان نسان نیکیک

 ).).Venuti 8888» (» (ندندککرا حفظ را حفظ   کیکیسبسب  ییجزئجزئ  ييهاها  ف و تفاوتف و تفاوتییات ظرات ظرککا نا نییبدهد بدهد 
  ییفرهنگـ فرهنگـ   ييهاها  ا تفاوتا تفاوتیی  ييو دستورو دستور  یییینانامعمع  ييهاها  ل مختلف از جمله تفاوتل مختلف از جمله تفاوتییگاه به دالگاه به دال««
  ككقابـل در قابـل در   غیرغیر  خوانندة زبان مقصد مبهم وخوانندة زبان مقصد مبهم و  ييترجمۀ لغت به لغت متن مبدأ براترجمۀ لغت به لغت متن مبدأ براي، ي، و اعتقادو اعتقاد

آورد و بـه خـود اجـازه    آورد و بـه خـود اجـازه      ییمـ مـ   ييمعموالً مترجم به ترجمۀ آزاد رومعموالً مترجم به ترجمۀ آزاد رو  يين مواردن مواردییدر چندر چن. . شودشود  ییمم
ـ سـنده  سـنده  ییروشن ساختن مقصود و مـراد نو روشن ساختن مقصود و مـراد نو   ييدهد برادهد برا  ییمم ـ ی شـتر و  شـتر و  ییبب  ححییا رفـع ابهـام و توضـ   ا رفـع ابهـام و توضـ   ی
البتـه  البتـه  . . ددییفزافزاییقۀ خود به ترجمه بقۀ خود به ترجمه بییرا به سلرا به سل  ییا چند عبارت فرعا چند عبارت فرعیی  ، یک، یکاتاتککنن  ییبرخبرخ  ييادآورادآوریی

ـ ن و دقن و دقییست و مترجمان امست و مترجمان امییشه نشانۀ مهارت نشه نشانۀ مهارت نییافزودن به متن همافزودن به متن هم ـ ی وشـند  وشـند  کک  ییق همـواره مـ  ق همـواره مـ  ی
ـ   ييارارککند و از دسـت ند و از دسـت ییسنده را به خواننده منتقل نماسنده را به خواننده منتقل نماییالم نوالم نوککن ن یین عن عککتاحد ممتاحد مم ـ ب ـ مـورد پ مـورد پ   ییب ـ ی ام ام ی

 ).).2020-1919  ییمالمال(ک(ک» » اجتناب ورزنداجتناب ورزند
اهش اهش کـ کـ لمـات و  لمـات و  ککمتر به حذف متر به حذف ککتوانا و طراز اول در ترجمۀ آثار توانا و طراز اول در ترجمۀ آثار ، ، دهدهییمترجمان ورزمترجمان ورز««

ـ یییینند ترجمـۀ آنـان آ  نند ترجمـۀ آنـان آ  کک  ییمم  یین است سعن است سعککه ممه ممککپردازند و تا آنجا پردازند و تا آنجا   ییمم  ییعبارات متن اصلعبارات متن اصل ـ ن   ۀۀن
مـوارد  مـوارد    ييباربار. . ابدابدییمال به خواننده انتقال مال به خواننده انتقال ککسنده تمام و سنده تمام و ییام نوام نوییباشد و پباشد و پ  ییمتن اصلمتن اصل  يينمانما  تمامتمام
نادر است و مترجم وفـادار جـز در مواقـع    نادر است و مترجم وفـادار جـز در مواقـع      ییار محدود و حتار محدود و حتییبسبس، ، ف در ترجمۀ خوبف در ترجمۀ خوبحذحذ

ن ن ییترتر  عمدهعمده، ، ههییرورو  بیبی  ه حذفه حذفککچرا چرا ، ، ندندکک  یینمنم  ییر اقدام به حذف مطلبر اقدام به حذف مطلبییناپذناپذ  و اجتنابو اجتناب  ييضرورضرور
 ).).2222همان همان » (» (شودشود  ییب ترجمه محسوب مب ترجمه محسوب مییعع

 __________________________________________________________________________  
١- Jean-Paul Vinay 
٢- Jean Darbelnet 
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ه کالی رده است در حکرا حذف »  می« براي» لعل« صفت، ریز یدر مصراع اول رباع يوریا
حـذف ایـن   . red wine: باشـد  می redدر زبان انگلیسی برابر مناسبی براي آن وجود دارد و آن 

ترجمـه  » سـد رمـق  « مفهـوم ، در مصراع دوم. صفت در ترجمۀ فیتزجرالد نیز اتفاق افتاده است
 :باشد می a bare subsistenceدر زبان انگلیسی برابر آن . نشده است

 انیدیو و خواهم لعل می تنگی
 نانی نصف و باید رمقی سد

 ویرانی در نشسته تو و من وانگه
 سلطانی ملکت ز آن بود خوشتر

I need a jug of wine and a book of poetry, 

Half a loaf for a bite to eat, 

Then you and I, seated in a deserted spot, 

Will have more wealth than a sultan's realm. 

. شــود جــایی دیــده مــی اضــافه و جابــه، ر نیــز حــذفیــز یتزجرالــد از ربــاعیف ۀدر ترجمــ
underneath the Bough وsinging بـه  . به مصـراع دوم رفتـه اسـت   »  می تنگ« اضافه شده و

ه بگویـد  کدر مصراع آخر به جاي این. آمده است Wilderness» بیابان و صحرا«، »ویرانی« جاي
گوید در این شرایط بیابان براي مـن   ، میانی برتر استت سلطکچنین موقعیت و شرایطی از مل

 :همچون بهشت است
A Book of Verses underneath the Bough, 

A Jug of Wine, a Loaf of Bread—and Thou 

Beside me singing in the Wilderness— 

Oh, Wilderness were Paradise enow! 

لی رباعی خیام منتقل شده اما عناصر آن حذف کمفهوم ، ریز یتزجرالد از رباعیف ۀدر ترجم
 peevish boy» پسربچه تندخو«، »مست« مثال به جاي يبرا. ل دیگري ارائه شده استکو به ش

سـخن  » ردن گلـدان کخراب « از» ف دستکسر و ساق نازنین و « گفته است و به جاي نابودي
 :راند می

 پیوست هم در که اي پیاله اجزاي
 مست دارد نمی روا آن بشکستن
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 دست کف و نازنین ساق و سر چندین
 ؟شکست که کین به و پیوست که مهر از

Then said a Second—“Ne'er a peevish Boy 

“Would break the Bowl from which he drank in joy; 

“And He that with his hand the Vessel made 

“Will surely not in after Wrath destroy. ” 

مصـراع   ۀفیتزجرالد نخست ترجمه مصراع دوم رباعی خیام و سـپس ترجمـ  ، ریز یاعدر رب
اي  ه در فرهنـگ غربـی از اهمیـت ویـژه    (کـ  مفهوم ناپدید شدن گل رز. نخست را آورده است

به جاي گذشت دوران جـوانی  . رده استکرا اضافه و دي شدن بهار را حذف ) برخوردار است
 .رانده استسخن  nightingaleهم از رفتن بلبل 

 ،شد طی جوانی نامه که افسوس
 ،شد دي زندگانی بهار تازه وان

 ،گفتند جوانی نام ورا که حالی
 !شد کی، آمد کی او که نشد معلوم

Yet Ah, that Spring should vanish with the Rose! 

That Youth's sweet-scented manuscript should close! 

The Nightingale that in the branches sang, 

Ah whence, and whither flown again, who knows! 

اما فیتزجرالد . رویم جا میکایم و به  جا آمدهکدانیم از  ه نمیکند ک خیام بیان می، ریت زیدر ب
 مصـراع  یـک خیام در . رویم ایم و چرا می دانیم چرا آمده ه نمیکند ک می این مطلب را هم اضافه

آورده ! Drinkآورده اما فیتزجرالد در هر دو مصراع » خوش باش« گریع دو در مصرا» نوش می«
 :است

 اي جا آمدهکنوش ندانی ز  می
 جا خواهی رفتکه خوش باش ندانی ب

Drink! for you know not whence you came, nor why: 

Drink! for you know not why you go, nor where. 
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 اتیادغام رباع -9
ام را یـ خ یچنـد ربـاع   یتزجرالد گاهیشود اما ف یده نمید يوریا ۀدر ترجمات یب رباعکیتر

ات یـ از رباع یق برخـ یـ ردن معـادل دق کـ دا یل پین دلیبسازد به هم یرباع یکند تا ک یب مکیتر
 :ریز یدر رباع. ام دشوار استیات خیتزجرالد در رباعیلۀ فیوس ترجمه شده به
 شدیم استاد به کودکی به چند یک
 شدیم شاد خود ستاديا ز چند یک
 رسید چه را ما که شنو سخن پایان
 شدیم باد چون و برآمدیم آب چون

 :ن ترجمهیام در مصراع آخر ایخ یمصراع آخر رباع
With them the seed of Wisdom did I sow, 

And with my own hand wrought to make it grow; 

And this was all the Harvest that I reap'd— 

“I came like Water, and like Wind I go. ” 

 :ن ترجمه آمده استیام در دو مصراع اول ایخ یو قسمت اول رباع
Myself when young did eagerly frequent 

Doctor and Saint, and heard great Argument 

About it and about: but evermore 

Came out by the same Door where in I went. 

 :ام استیخ ین رباعیز ترجمۀ مصراع آخر ایتزجرالد نیف ین رباعیمصراع آخر ا
 بازي بودم پریده از عالم راز

 ه برم ره ز نشیبی به فرازکشاید 
 سی محرم رازکاینجا چو نیافتم 

 ه در آمدم برون رفتم بازکزان در 
 ی:ن رباعیت اول ایب

 اووس به استک کز مل می جرعه کی
 ت طوس به استکاز تخت قباد و مل

 ه رندي به سحرگاه زندکهر ناله 
 از طاعت زاهدان سالوس به است
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 ی:ن رباعیت دوم ایو ب
 تا در تن توست استخوان و رگ و پی

 از خانۀ تقدیر منه بیرون پی
 گردن منه ار خصم بود رستم زال

 ش ار دوست بود حاتم طیکمن ت م
 :را ساخته است ین رباعیرده و اکب کیرا تر

Well, let it take them! What have we to do 

With Kaikobád the Great, or Kaikhosrú? 

Let Zál and Rustum bluster as they will, 

Or Hátim call to Supper—heed not you. 

 اقتباس -10

متـرجم در برگـردان   متـرجم در برگـردان   ، ، ررییسـپ سـپ ککشش  ييهاها  از جمله نوشتهاز جمله نوشتهی، ی، از آثار ادباز آثار ادب  ييارارییدر ترجمۀ بسدر ترجمۀ بس««
شـه بـا مـتن در    شـه بـا مـتن در    ییهمهم، ، سـنده سـنده ییالم نوالم نوکـ کـ   ییییباباییحفظ زحفظ ز  ييبرابرا  ییولول، ، ندندکک  میمی  حفظحفظ  معنا رامعنا را، ، هاها  واژهواژه
مطلوب از مطلوب از   يياا  به ترجمهبه ترجمه  ییابابییدستدست  ييبرابرای، ی، در متن اصلدر متن اصل  يير عناصرر عناصرییییاز به تغاز به تغیینن. . ش استش استککشمشمکک

چ ترجمـۀ  چ ترجمـۀ  ییه هـ ه هـ کـ کـ تـا آنجـا   تـا آنجـا   ، ، زدزدییآمآم  ییدر هم مدر هم م  ییرا با اقتباس ادبرا با اقتباس ادب  ییر ترجمۀ ادبر ترجمۀ ادبییناگزناگز، ، آن متنآن متن
ـ ، ، الزمۀ هر ترجمه استالزمۀ هر ترجمه است  ییییگراگرا  اصالتاصالت. . تتسسییر نر نییپذپذ  انانککبدون اقتباس امبدون اقتباس ام  ییییباباییزز ـ ول چنانچـه  چنانچـه    ییول

  ككرقابل دررقابل درییبه نظر خواننده ناهنجار و غبه نظر خواننده ناهنجار و غ، ، ممییننککناً وارد زبان مقصد ناً وارد زبان مقصد ییرا عرا ع  ییییهاها  م قالبم قالبییبخواهبخواه
  ييبه معنابه معنا  ییببییه آسه آسکک  ييبه نحوبه نحو، ، در ترجمهدر ترجمه  ییو بالغو بالغ  ییل زبانل زبانییرو تعدرو تعد  ننییاز ااز ا. . ردردککجلوه خواهد جلوه خواهد 
 ).).8383  ييخاورخاور» (» (رش استرش استییقابل پذقابل پذ، ، جمله نرسدجمله نرسد

تزجرالـد  یامـا ف  شـود  یده نمـ یـ اقتباس در آن دي، وریبودن ترجمۀ ا یاللفظ وجه به تحتبا ت
به جـاي   یدر این رباع: ار برده استکاقتباس به ، ادیا زیم کبه صورت ، اتیبا  در تمام رباعیتقر

ه خود خواسته و البتـه بـا رعایـت سـاختار ربـاعی      کرده و آن گونه کمفهوم را اقتباس ، ترجمه
 :رده استکرا بیان  ایرانی آن

 ،آراست طبایع ترکیب چو دارنده
 ؟کاست و کم اندر اوفکندش چه بهر از
 ؟بود چه بهر از شکستن، آمد نیک گر
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 ؟کراست عیب، صور این نیامد نیک ور
After a momentary silence spake 

Some Vessel of a more ungainly Make; 

“They sneer at me for leaning all awry: 

“What! did the Hand then of the Potter shake?” 

 :ن استیفیتزجرالد از این رباعی چن ۀمعنی فارسی ترجم
 وت زودگذرکس کپس از ی

 !حاصل ساخته شد بی وزهکچند 
 ردندکلی آنها مسخره کآنان مرا به خاطر بدش

 ؟وزه گر در آن وقت لرزیده استکآیا دست 
در . به مصراع چهـارم ربـاعی خیـام اسـت     کارم نزدیتا حدودي مصراع چه، ریز یدر رباع

به فرهنگ مترجم ترجمـه شـده    کهاي دیگر مفهوم رباعی گرفته شده و با مفهومی نزدی مصراع
ها انسان نیـز دوبـاره    پس از سال، اش همچون سبزهاي ک کهشود  در رباعی خیام گفته می. است

اي جـاري دیـده    اش چشـمه اي کـ  کـه د شـو  فیتزجرالد گفته می ۀشد اما در ترجم برانگیخته می
ه وقتـی آب بـه آن   کـ جانی تـازه بگیرنـد هماننـد گیـاهی     ، حال شد تا رهگذران خسته و بی می
شد  می، ام نبودیخ یشاید اگر مصراع آخر تا حدودي شبیه رباع. شود رسد تازه و سرسبز می می

 :خود فیتزجرالد است ةه این رباعی سرودکگفت 
 بودي آرمیدن جاي که کاش اي
 بودي رسیدن را دور ره این یا

 خاك دل از سال هزار صد پی از کاش
 !بودي بردمیدن امید سبزه چون

Would but the Desert of the Fountain yield 

One glimpse—if dimly, yet indeed, reveal'd, 

To which the fainting Traveller might spring, 

As springs the trampled herbage of the field! 

فایده بودن غم خوردن براي سرنوشت این گونه  مفهوم بی، ریت زیفیتزجرالد از ب ۀدر ترجم
 !ردکنخواهد  كرا پا) سرنوشت( واژه از آن کهاي تو حتی ی کاش: تصویر شده است
 بداد بایست آنچه هر ازل روز در
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 است بیهوده ما کوشیدن و خوردن غم
Shall lure it back to cancel half a Line, 

Nor all thy Tears wash out a Word of it. 

مـاه  « به معنـی » غ ر ه. «رده استکر را به صورت آزاد ترجمه یز یمصراع چهارم رباع يوریا
ایوري دیده  ۀاست اما این معانی در ترجم» روز آخر ماه« به معناي» سلخ« و» نو و اول هر چیز

 :شود نمی
 بلخ چه بغداد چه، رسد سره ب عمر چون
 تلخ چه و شیرین چه، دوش پر چو پیمانه
 بسی ماه تو و من از بعد که باش خوش

 !سلخه ب غره از، آید غرهه ب سلخ از
When life comes to an end it will be the same in Baghdad or 

Balkh, 

When the cup brims over, it is the same if sweet or bitter: 

Be glad, because after our time many a moon 

Will grow full, and then wane. 

با این تصویر زیبا در مصـراع چهـارم   » چون عمر به سر رسد« مفهوم، تزجرالدیدر ترجمۀ ف
بغـداد  « به جاي. افتند ی پس از دیگري به زمین میکهاي درخت عمر ی برگ: ترجمه شده است

 :آورده است» و باب لنیشابور «، ز در مصراع اولین» و بلخ
Whether at Naishápúr or Babylon, 

Whether the Cup with sweet or bitter run, 

The Wine of Life keeps oozing drop by drop, 

The Leaves of Life keep falling one by one. 

. شـود  یمـ  تفاکن چند نمونه ایه به همکتزجرالد فراوان است یاقتباس در ترجمۀ ف يها نمونه
هـرون آلـن   ، میریـ گر شاعران بگیاز اشعار د یگرفتن مفهوم ترجمه رباع یاگر اقتباس را به معن

و عطـار   یجـام ، موارد به اشعار حـافظ  یات در برخیتزجرالد در ترجمۀ رباعیه فکمعتقد است 
 :ر استکر قابل ذیز ۀرده دو نمونکر که هرون آلن ذک ياز موارد متعدد. نظر داشته است
 جرم گل سیاه تا اوج زحلاز 
 لی را حلکالت کردم همه مشک
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 ل به حیلکبگشادم بندهاي مش
 هر بند گشاده شد بجز بند اجل

Up from Earth's Centre through the Seventh Gate 

I rose, and on the Throne of Saturn sate, 

And many a Knot unravel'd by the Road; 

But not the Master-knot of Human Fate 

ایـن  ، گوید فیتزجرالد در هنگام ترجمه سه مصراع نخست این ربـاعی  ادوارد هرون آلن می
 )Heron Allen 23: (الطیر را در ذهن داشته است ابیات منطق

کــل بــا او نهــاده در نهــان    ر س    کرده در شب سوي معراجش روان
ــه ...   ــی  هــم ز حــق بهتــر کتــابی یافت ــل ب ــل ک ــم ک ــابی یا ه ــهحس فت

 )18عطار (
 :را ین رباعیار رفته در ترجمه اکگوید فیتزجرالد تصویر به  می ادوارد هرون آلن

 ناز مایۀ اي خیز، است سحر وقت
 نواز چنگ و خور باده نرمک نرمک
 کسی نپایند بجایند کهها  کان
 !باز آید نمی کس شدند کهها  وآن

And, as the Cock crew, those who stood before 

The Tavern shouted—“Open then the Door! 

“You know how little while we have to stay, 

“And, once departed, may return no more. ” 

 )Heron Allen 13: (از این ابیات حافظ برگرفته است
ــا اصــحاب  ه بسـت سـحاب  دمد صبح و کل  می ... الصــبوح الصــبوح ی

ــته...   ــه بسـ ــد د در میخانـ ــرانـ ــواب   گـ ــتح االبــ ــا مفــ ــتح یــ افتــ
کــه ببندنــد میکــده بــه شـــتاب     ایــن چنــین موســمی عجــب باشــد

 )11 حافظ(

 جهینت -11
 :دیر حاصل گردیج زینتا، زبان یسیاشعار دو مترجم انگل ۀسیو مقا یپس از بررس
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در بعضـی از  . یا دو ربـاعی خیـام گرفـت    کتوان در ی رد بسیاري از اشعار فیتزجرالد را می
امال  . کـ شـود  هم ردپاي اشعار دیگر شاعران ایرانی همانند عطار و حـافظ نیـز دیـده مـی     اشعار

ه کـ اللفظـی ارائـه بدهـد     امال  تحتکترجمۀ  کخواسته است ی ه فیتزجرالد نمیکمشخص است 
هـم   او آزادانه اشـعار را بـه  . او با زبان و ادبیات فارسی باشد كآن آشنایی اندهاي  ی از علتکی

تـوان گفـت    یه مکند تا آنجا ک یب میکدهد و آنها را با هم تر دمان آن را تغییر میریزد و چی می
ام یات خیتوان معادل آن را در رباع یم یتزجرالد است و به سختیاز اشعار سرودة خود ف یبعض

 .افتی
بسـیاري از  ، مثـال  يبـرا . دهـد  فیتزجرالد در بسیاري از جاها مفهوم رباعی را نیز تغییر مـی 

گـذارد امـا    را بر عهده خواننده مـی گیري  هاي خیام غیرمستقیم است و نتیجه ا و گالیهه اعتراض
 .ندک طور مستقیم موضوع را مطرح می به، خود، فیتزجرالد

ند و کبه فرهنگ خود ترجمه  کند تا مفاهیم رباعیات را مطابق و نزدیک فیتزجرالد سعی می
ه در ترجمـه فیتزجرالـد معرفـی    کـ یـامی  خ، بر همین اسـاس . ندک می» سازي بومی« به اصطالح

سازي مربوط  ه به بومیکته دیگر کن. شناسیم تا حدودي تفاوت دارد ه ما میکبا خیامی ، شود می
حذف عناصر خاص فرهنگ ایرانی همانند نوروز و نام پادشـاهان باسـتانی ایرانـی در    ، شود می

 .ترجمۀ بعضی رباعیات است
اللفظی است امـا   تحت ۀترجم کاش ی ه ترجمهکگوید  پیتر ایوري در مقدمۀ ترجمۀ خود می

ه قـرار  کبا وجود این. مفهوم فارسی را نفهمیده و برابر نامربوطی آورده است، در بعضی رباعیات
 کاللفظی باشد اما در بعضی جاها مجبور شده است براي رساندن مفهـوم یـ   است ترجمه تحت

بـه  ، مفهـوم ربـاعی را توضـیح نـداده اسـت     ه کعبارت یا جمله بیاورد و در جاهایی  کی، واژه
 .معناي آن آسیب زده است
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