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چکیده
مقالة حاضـر به بررسـی ترجمة فارسی یکی از مقاالت دانشنامة ایرانیکا تحت عنوان «تأثیر
رباعیّات عمر خیّام بر ادبیّات و جامعة غرب» ( )8002میپردازد که مصطفی صداقترستمی
آن را با عنوان «عمر خیّام؛ در صــحنة ادبی و اجتماعی آن ســوی آبها» ،ترجمه کرده و در
ماهنامة گلســتانه ،تیرماه  ،5939شــمارة  ،595ص  73 -76منتشــر شــده اســت .متأســفانه
خطاهای پُرشمار و متنوّعی به این ترجمه راه یافته است که برخی از آنها عبارتند از :ضبطِ
نادرست نام افراد ،توجّهنکردن به ضبط اشهر عناوین کتابها ،ترجمهنکردن برخی عناوین،
ترجمة نادرسـت برخی جمالت و مواردی از این دسـت .نویسـندة حاضر این موارد را در
هفت فقره دسـتهبندی و در هر مورد پیشـنهاد و توضـیحی مناسـ

عرضه کرده است .این

موارد عبارتند از )5 :تلفظ و ضــبط نامهای فرانســوی )8 ،تلفظ و ضــبط نامهای آلمانی)9 ،
تلفظ و ضـبط نامهای انگلیسـی )4 ،تلفظ و ضـبط نامهای هلندی )1 ،عناوین ترجمهنشده،
 )7عناوینی که غلط ترجمه شــدهاند و  )6ترجمههای نادرســت برخی از جمالت .ناگفته
نماند که این گونه ترجمههای شــتابزده مصــدا کوشـ

بیفایده اســت و نهتنها باری از

دوش مشـتاقان این عرصـه بر نمیدارد ،بلکه میتواند مبتدیّان و خوانندگان نوسفر را نیز به
کژراهه بیفکند.
کلیدواژهها :ایرانیکا ،ترجمه ،عمر خیّام ،یوس بیخستراتن ،مصطفی صداقترستمی.
مقدمه

بی هیچ گمان عمر خیّام مشـهورترین شاعر ادبیّات فارسی در مغرب زمین است .این آوازه،
از سـو ی ،مرهون مضامین جاودانة رباعیّات اندکشمار اوست که در آن به زبانی سخته و بیانی
موجز و آهنگین کاری کارسـتان کرده است و از دیگر سو بهدلیل ترجمة شاعرانه و افسونکارانة
____________________________
تاريخ دريافت 1932/1/52 :تاريخ پذيرش1932/6/59 :

554

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

شمارة دوم

ادوارد فیتزجرالد ( ،)5229-5203شاعر ـ مترجم انگلیسی .ناگفته پیداست که شعر خیّام به مددِ
ترجمة منظوم فیتزجرالد جهان غرب را درنوردید .شـاید یکی از علل این کامیابی رشکانگیز و
حُسـن قبوِ بیسـابقه آ ینهای اسـت که او در برابر غربیان نهاد تا آنان تصـویر سرگشتگیها و
درماندگیهای خود را به عیان در آن ببینند تو گو ی خیّام از ذهن و زبان آنان سخن میراند ،و
نه آیا «خوشتر آن باشد که سرّ دلبران /گفته آید در حدیثِ دیگران».
به گفتة شــادروان جواد حدیدی ( )5925 -5955در کتاب گرانقدر از ســعدی تا آراگون،
خیّام در اروپا همچون حافظ در ایران است .یکی از کشورهای اروپا ی که خیّام در آنجا شهرتی
بســزا دارد هلند اســت .شــاعران و مترجمان بزرگی بارها و بارها رباعیّات او را از روی ترجمة
فیتزجرالد و گاه نســخههای فارســی به هلندی ترجمه کردهاند .بهعالوه ،هلندیها ،به تبعیت از
انگلیسـیها و آمریکا یها ،در ســاِ  5330صــاح

انجمن عمر خیّام شــدند .در کتاب ارجمندِ

عمر خیّام بزرگ :پذیرش جهانی رباعیّات )8058( 5که زیر نظر دکتر علیاصــغر ســیّد غراب،
اسـتاد برجستة ادبیّات فارسی دانشگاه لیدن هلند ،گردآوری شده پنج فصل به جنبههای مختلف
پذیرش خیّام در هلند اختصاص یافته است.
مثالً مارکو خود ،8استاد دانشگاه فرای آمستردام ،در جستار «تأثیر عمر خیّام بر ادبیّات مدرن
هلند» به بررســی پذیرش خیّام در ادبیّات مدرن هلند میپردازد و به برخی از مترجمان هلندی
رباعیّات خیّام نظیر کریس فان بالن ( ،)5350ی .ه .لئوپلد ( ،)5355پ .ک .بوتنز ( ،)5359و
ویلم دو مرود ( )5395و چندین شـاعر مشـهور دیگر اشاره میکند .فان هالسما ،9استاد دانشگاه
فرای آمســتردام ،در مقالة «حقیقتِ تلخ :تأثیر خیّام بری .ه .لئوپلد» از تأثیر فلســفة حکیم عمر
خیّام بری .ه .لئوپلدِ شــاعر (  )5381 -5271ســخن میراند .یوس بیخســتراتن ،4ر یس انجمن
عمر خیّام هلند ،در فصــل «چگونه عمر خیّام بر هنرمندان تجسـّمی هلندی تأثیر گذاشــت » اثر
چهار هنرمند هلندی ویلم آروندیوز ( ،)5349 -5234خر خرتیس ( ،)5371 -5239سـیپ وان
دن برگ ( )5332 -5380و تئو فرر ( )8004 -5389را بررســی میکند که از رباعیّات خیّام
1. The Great Umar Khayyam: A Global Reception of the Rubáiyát
2. M. Goud
3. J.D.F. van Halsema
4. Jos Biegstraaten
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ملهم بودند .روکس دو گروت ،5استاد دانشگاهِ آمستردام ،در مقالة «میراث عمر خیّام در موسیقی
هلند» از واکن

آهنگســازان و تصــنیفســازان هلندی به رباعیّات عمر خیّام ترجمة فیتزجرالد

سخن میگوید .القصّه ،خیام در هلند شاعری نامبُردار است.
یکی از خیّامپژوهان برجسـتة هلندی یوس بیخستراتن ،ر یس انجمن عمر خیّام هلند ،است
که صــاح

چندین کتاب و مقالة عالمانه در این باب اســت .برخی از مقاالت او که مرجع اهل

تحقیق در این حوزه اسـت عبارتند از« .5 :خیّام متبسّم»8؛ « .8تأثیر رباعیّات عمر خیّام بر ادبیّات
و جامعة غرب»( 9دانشـنامة ایرانیکا)8002 ،؛ « .9چگونه عمر خیّام بر هنرمندان تجسّمی هلندی
تأثیر گذاشــت »( 4در عمر خیّام بزرگ :پذیرش جهانی رباعیّات ،انتشــارات دانشــگاه لیدن،
 .)8058مقالة حاضـر به بررسـی ترجمة فارسی یکی از مقاالت او «تأثیر رباعیّات عمر خیّام بر
ادبیّات و جامعة غرب» (دانشــنامة ایرانیکا )8002 ،میپردازد که مصــطفی صــداقترســتمی
(گلسـتانه ،تیرماه  ،5939شمارة  ،595ص )73-76 .آن را با عنوان «عمر خیّام؛ در صحنة ادبی و
اجتماعی آن سـوی آبها» ،ترجمه کرده است .یوس بیخستراتن این مقالة موجز را ،به سفارش
احسـان یارشارر ،برای دانشنامة کرامند ایرانیکا نوشته است .نوشتن مدخل برای دانشنامه کاری
دشـوار و تخصـّصـی است ،مقدّمات و اصولی دارد و از عهدة هر کسی برنمیآید .در زبانهای
غربی برای چنین فردی حتّی واژهای وضـع شـده است ،مثالً در زبان انگلیسی به چنین فردی
( encyclopaedistمدخلنویس) میگویند .بر همین ســـیا  ،ترجمة مداخل دانشـــنامهای نیز
نیازمندِ مقدّماتی چند اســت؛ ســوخته داند که چیســت ،پُختن ســودای خام و از دیرباز ،برای
مترجم دو شـرِِ اسـاسـی را ضـروری دانسـتهاند .یکی ،تسـلّط بر زبان مبدأ و مقصد ،دیگری،
دسـت به قلم بودن و داشـتن «سـر سـوزن ذوقی» .بر این دو ،میتوان آشنا ی با حوزهای را که
مترجم در آن کار میکند نیز افزود.
مترجمی را تصوّر کنید که تاکنون آزمایشگاه شیمی را به چشم ندیده است ،هیچگاه لوازمی
مانند بشـــر ،ارلن ،پیپت ،بورت ،چراغ الکی ،و  ...را از نزدیک ندیده ،نام انرژی اکتیواســـیون،
1. R. de Groot
پرسیکا  ،80لوون ،8001 ،ص2. Omar with a Smile; 96-5 .
3. Omar Khayyam Impact on Literature and Society in the West
4. How Umar Khayyæm Inspired Dutch Visual Artists
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نخورده است .او چگونه میتواند متنی را در

زمینة شـیمی به فارسی ترجمه کند و بهدرستی از عهدة کار برآید .بر همین سیا  ،ترجمة متون
ایرانشـناسـی نیز محتاج آشنا ی با این حوزه است و به صرفِ داشتن کوره سوادی در انگلیسی
و فارســی نمیتوان در این وادی گام نهاد و کاری از پی

بُرد .متأســفانه خطاهای پُرشــمار و

متنوّعی به این ترجمه راه یافته اســت :ضــبطِ نادرســت نام افراد ،توجّه نکردن به ضــبط اشــهر
عناوین کتابها ،ترجمهنکردن برخی عناوین ،ترجمة نادرســت برخی جمالت و غیره .مواردی
از این دسـت را در چند عنوان دسـتهبندی و سـپس برای هر مورد پیشـنهاد خود را نیز عرضه
میکنم .تلفظ و ضــبطِ صــحی نام نویســندگان نیازمندِ مراجعة مترجم به فرهنگ تلفّظ نامهای
خـاص یـا افرادی اســـت کـه با این زبانها آشـــنا ی دارند .افزون بر آنچه آمد ،اگر مترجم در
خصـوص موضـو ترجمه مطالعه داشـته باشـد با محقّقان و عناوین کتابهای مرتبط نیز آشنا
خواهد شد .فیالمثل فردِ آشنا با حوزة خیّامپژوهی در کتابهای پانزده گفتار استاد فقید مجتبی

مینوی (مقالة «گل سـر نشابور») ،صهبای خرد :شرح احواِ و آثار حکیم عمر خیّام نیشابوری
دکتر مهدی امینرضـوی و مقالة علی دهباشی («گزارشی از کنفراس میراث عمر خیّام (دانشگاه
لیدن دانشگاه کمبریج)») با برخی از این نامها مواجه شده است.
 )1تلفظ و ضبطِ نامهای فرانسوی
نادرست
اف ووپک

درست
5

ف .وپکه

جی بی نیکوالس
چارلز گرولو

9

فرانز توسینت

شارلر گرولو
4

فرانتس توسن

1

کلود نه

7

آرتور گی

کلود آنت
آرتور گای

8

ژ .ب .نیکال

1. F. Woepcke
2. J. B. Nicolas
3. Charles Grolleau
4. Franz Toussaint
5. Claude Anet
6. Arthur Guy
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اســم ف .وپکه و ژ .ب .نیکال در مقالة «گل ســر نشــابور» ،در کتاب پانزده گفتار اســتاد
مجتبی مینوی و کتاب صــهبای خرد :شــرح احواِ و آثار حکیم عمر خیام نیشــابوری دکتر
امینرضـوی آمده اسـت .فرانسـویان ،در قرن نوزده ،نخسـت رسـالههای ریاضی خیّام و سپس
اشـعار او را کشف کردند .در ساِ  5215بود که ف .وپکه چاپی انتقادی از رسالة خیّام در جبر
عرضه و سپس آن را به فرانسه ترجمه کرد .ژ .ب .نیکال در حوزة خیّام و فیتزجرالدپژوهی نامی
آشناست .وی در ساِ  5276ترجمهای منثور از  474رباعی منسوب به خیّام را به فرانسه عرضه
کرد .این ترجمه دوّمین ترجمة فرانســوی رباعیّات خیّام بهشــمار میرود .شــایان ذکر اســت که
گارسـن دو تاسی ( ،5)5262 -5634مستشر شهیر فرانسوی ،برای اوّلین بار 50رباعی از خیّام
را به فرانسه ترجمه کرد که در ساِ  5216منتشر شد:
 ...به دنباِ این فت باب بود که گارسـن دو تاسی ترجمة پارهای از رباعیّات را به فرانسوی
بر عهده گرفت .یک دهه بعد ،ژ .ب .نیکال ،که فارســـی را در تهران آموخته بود ،ترجمة مقدار
بیشـتری از رباعیّات را به فرانسه انجام داد .نیکوال مترجم سفارتخانة فرانسه در تهران بود و در
سـاِ  5276به رباعیّاتی که در دربار ایران خوانده میشد گوش داد .او از یک متن چاپ سنگی
در تهران ،کـه اـاهراً اســـاس ترجمـة جـدیـد فیتزجرالد از  505رباعی قرار گرفت ،ترجمهای
تحتاللّفظی کرد .امتیاز این ترجمه نه تنها آن بود که به توسط خاورشناسی کامالً آشنا با فارسی
صـورت گرفته بود ،بلکه بدین سـب

نیز بود که نیکوال با صوفیان ایرانی سدة نوزدهم مرتبط و

تحت نفوذ آنان قرار گرفته بود .ترجمة تفســیری او به وضــوح این گرای

صــوفیانه را نشــان

میدهد (امینرضوی ،5921 ،ص.)956 .
به گفتة فیتزجرالد ترجمة نیکال ،با اینکه تصویری صوفیانه از خیّام عرضه میکند ،امّا «برای
او یادآور چیزهای بســیاری بود و چیزها ی بدو آموخت» و دیگربار عالقة او را به عمر خیّام
برانگیخت.

1. Garcin de Tassy
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 )2تلفظ و ضبطِ نامهای آلمانی
درست

نادرست
جوزف وان همر پورگستاِ
فردری

بودنسندت

8

گراف آدولف وون شک
فردری

روزن

فریدری
9

فریدری
1

روزن

هکتور پرکُنی

7

هانس بتگه

کریستی هرنهولد رمپیس

6

کریستیان هرنهولد رمپیس

2

دانشگاه توبینگن

3

ز .گیتلمان

دانشگاه توبینژن
اس .گیتلمن

بودنشتت

گراف آدولف فون شاک

4

هکتور پرسونی
هنس بسج

5

یوزف فُن هامر پورگشتاِ

ضـبط نادرسـت نام یوزف فُن هامر پورگشـتاِ ( )5217 –5664خطا ی نابخشـودنی است.
عالقهمندان حوزة ایرانشـناسـی با این دیپلمات اتریشی بلندآوازه و پُرکار و خدمات او به زبان
فارسـی نیک آشـنایند .وی در معرّفی ادبیّات فارسـی به کشورهای آلمانیزبان ،و توسعاً جامعة
ادبی و فرهنگی اروپا ،نق

بسزا ی داشته است:

در سـرآغاز آشـنا ی اروپا یان با ادبیّات مشـر زمین شـعر و غزِ فارسی گسترش به حقّ و
شـایسـتة خود را در غرب ،خاصـّه کشـورهای آلمانیزبان ،بی

از همه وامدار شرقشناس قرن

نوزدهم اتری  ،یوزف فون هامر پورگشــتاِ اســت (حدادی ،5924 ،ص .)93 .وی کلّ دیوان
حـافظ را در دو مجلـّد ترجمـه کرد .از گـذر همین ترجمـه بود کـه یوهان ولفگانگ فن گوته
( )5298 -5643با حافظ آشـنا شد و «در پختگی و جهاندیدگی سرآغاز ساِهای پیری چنان از
1. Joseph von Hammer-Purgstall
2. Friedrich Bodenstedt
3. Graf Adolf von Schack
4. Friedrich Rosen
5. Hector Preconi
6. Hans Bethge
7. Christian Herrnhold Rempis
8. Tübingen University
9. S. Gittleman
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این آشـنا ی سر شو آمد که تصمیم گرفت  . . .دفتر شعری (دیوان غربی ــــ شرقی) به شیوة
شـاعران شرقی فراهم آورد» (حدادی ،5923 ،ص .هفت) .فُن هامر پورگشتاِ برای اوّلینبار در
کتاب تاریخ ادبیّات فارسـی که در سـاِ  5252در وین منتشـر شد برخی از رباعیّات خیّام را به
آلمانی ترجمه کرد .از این رو ،وی را باید در شمار اوّلین مترجمان خیّام به زبان آلمانی دانست.
کتاب تاریخ ادبیّات فارسـی مشـتمل بر آثاری از دویست شاعر ایرانی مانند رودکی ،فردوسی،
خیّام ،سنا ی ،سعدی ،حافظ ،مولوی و  ...به همراه گزارشی مختصر از شرح حاِ آنهاست .این
کتاب به احتماِ قوی ،بر اسـاس تذکرهالشـعرای دولتشاه سمرقندی ترجمه و تألیف شده است.
افزون بر اینها ،ورود قال

غزِ فارسـی به شعر آلمانی نیز ،البّته به رور غیرمستقیم ،از رهگذر

هامر پورگشتاِ بود:
فریدری

روکرت ( ،)5277 -5622دیگر شاعر آلمانی هم که عالوه بر سرایندگی ،مترجمی

برجسـته و پرکار بود ،باز پس از مالقات با این شـر شـناس کوشـا در وین در ساِ 5253م .با
غزِهای دیوان شــمس آشــنا شــد و به ترجمه و اقتباس از آنها پرداخت و به این ترتی

قال

غزِ را به عرصة ادب آلمان اضافه نمود (حدادی ،5924 ،ص.)40 .
 )3تلفظ و ضبطِ نامهای انگلیسی
درست

نادرست
سر گور اوسلی

5

سر گور اوزلی

8

برنارد کواریچ
دنته گبریل رزتی
ادموند گاس

برنارد کواریتچ
دانته گابریل روستی
4
ادموند گوس
آلدوس هاکزلی

1

آرتور کنان دویل

آلدوس هاکسلی

7

جی دی یوهنان

9

آرتور کانن دویل
6

ج .د .یوحنّان
1. Sir Gore Ouseley
2. Bernard Quaritch
3. Dante Gabriel Rossetti
4. Edmund Gosse
5. Aldous Huxley
6. Arthur Conan Doyle
7 J. D. Yohannan
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ضبطِ نادرست برخی نامهای خاص انگلیسی مایة شگفتی است )1 :سر گور اوزلی (–5660
 .)5244اوزلی باعث و بانی آشــنا ی ادوارد بایلز کاوِ ،5معلّم فارســی ادوارد فیتزجرالد ،با عمر
خیّام و رباعیّات

شـد .داسـتان از این قرار اسـت :سر گور اوزلی در زمان پادشاهی جرج سوّم

ســفیر بریتانیا در ایران بود .او ری ســاِهای خدمت خود در ایران بهخارر عال ق شــخصــی
شــماری اش ـیای قیمتی و نســخههای خطی از کتابخانههای مختلف ایران گردآوری کرد .اوزلی
پس از اتمام مأموریت و بازگشـت

به انگلستان مجموعة خود را به دانشگاه آکسفورد اهدا کرد

که بخشـی از کتابخانة بادلین آکسـفورد شـد .از قضا کاوِ در این ایّام (احتماالً دهة  )5240در
دانشـگاه آکسـفورد نسخههای خطی فارسی را برای کتابخانة بادلیان فهرستنویسی میکرد ،در
آنجا بود که او به گنجینة اهدا ی ســر گور اوزلی برخورد کرد .در میان این گنجینه مجلّدی از
رباعیّات خیّام نیز وجود داشـت که در ساِ  271هجری در شیراز کتابت شده بود و مشتمل بر
رباعی 512بود .کاوِ در ســاِ  5217مجلّدی از این نســخه را که به خط خود رونویسـی کرده
بود به ادوارد فیتزجرالد هدیه داد و موج

آشـنا ی او با رباعیّات خیّام شـد .افزون بر این ،سر

گور اوزلی در کتاب احواِ و آثار شـاعران پارسـی 8که در ساِ  5247پس از مرگ

منتشر شد

نیز چند رباعی از خیّام را به انگلیســی ترجمه کرد )2 .ادموند گاس ( .)5382 -5243ســاِها
پی

منوچهر امیری ،یکی از مترجمان فقید پیشـکسـوت ،منظومة بلند او ،فردوسی در تبعید ،را

در مجلّة وزین یغما معرّفی کرد( .رک .یغما ،سـاِ بیسـت و هشتم ،مهر  ،5914شمارة ( 6پیاپی
 .))981این منظومه چند سـاِ بعد با عنوان فردوسـی در تبعید در قال

کتاب منتشـر شـد)3 .9

آلدوس هاکســلی ( .)5379 -5234دکتر ســعید حمیدیان ،اســتاد ادبیّات فارســی ،رمان علمی ـ
تخیّلی هاکسـلی ،دنیای قشـنگ نو ،4را ساِها پی

ترجمه کرده است .این اثر هاکسلی حتّی به

چاپ سـوّم هم رسیده است (رک .هاکسلی ،آلدوس .دنیای قشنگ نو .ترجمة سعید حمیدیان).
گفتنی اســت که هاکســلی در ســاِ  5312تکملهای بر این اثر ،در قال

مقالهای ،نوشــت .رُرفه

1. Edward Byles Cowell
2. Biographical Notices of Persian Poets
 .9گاس .ا .)5975( .فردوسی در تبعید .ترجمة منوچهر امیری.
4. Brave New World
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اینکه ابوالقاســم جزایری این مقاله را با عنوان «نگاهی دوباره از دنیای قشــنگ نو» 5به فارســی
ترجمه کرده اسـت )4 .آرتور کنان دویل ( .)5390 -5213بسیاری از آثار کانن دویل به فارسی
ترجمه شــده و در میان پلیس ـینویســانی که آثارشــان به فارس ـی ترجمه شــده دویل نویســندة
شـــناختهشـــدهای اســـت .یکی از مترجمان دویل زندهیاد کریم امامی ،مترجم و ویراســـتاری
دقیقالنظر ،بود (مثالً ،نک .ماجراهای شــرلوک هولمز ،کارآگاه خصــوصـی ،اثر ســر آرتور کانن
دویل 4 ،ج ،تهران :ررح نو  )5 .)5968–5966ج .د .یوحنّان ( .)5336 -5350کتاب معروف او
شـعر پارسی در انگلستان و آمریکا به فارسی ترجمه شده است .موضو این اثر بررسی نفوذ و
تأثیر شعر فارسی بر ادبیّات انگلستان و آمریکا در قرنهای هجده و نوزده است:
جان دیوید یوحنّان در دیلمان ایران به دنیا آمد .خانوادة او تا ســـاِ  ،5352که پدرش
درگذشــت ،در ایران اقامت داشــتند .پس از مرگ پدر ،در ســاِ  5253او به همراه مادر و دو
خواهرش (لو یز و هلن) به آمریکا کوچیدند .یوحنّان شــیفتة فرهنگ و ادبیّات ایران ،به ویژه
کتاب شعر پارسی در انگلستان و آمریکا را با این عبارت

شعر فارسی ،بود .او در اقدامی جال

میآغازد« :به ایران ،زادگاهم» .یوحنّان به به دلیل دلبســتگیاش به شــعر فارســی تحصــیالت
دانشـگاهی

را به مطالعة شـعر فارسـی و تأثیر آن بر شعر و ادب انگلستان و آمریکا اختصاص

داد .این امر به خوبی از عناوین رسـالة کارشـناسی ارشد و دکترای او مشهود است .او از رسالة
کارشـناسـی ارشـدش حافظ ،شـاعر ایرانی ،در انگلسـتان و آمریکا در سـاِ  5393در دانشگاه
بریتی

شعر فارسی در انگلستان تا رباعیّات عمر خیّام در دانشگاه

کلمبیا ،و از رسـالة دکتری

نیویورک در ساِ  5346دفا کرد (حسینی ،5934 ،ص.)818 .
 )4تلفظ و ضبطِ نامهای هلندی
درست

نادرست
جوس بیئگستراتن
انتشارات اوالن

9

8

یوس بیخستراتن
انتشارات آوالن

1. Brave New World Revisited
2. Jos Biegstraaten
3. Avalon Pers
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 )5عناوین ترجمه نشده

در داخل متن ســه عنوان آلمانی وجود دارد که ترجمه نشــده و به همان شــکل آلمانی به
خوانندة فارسـی زبان عرضـه شـده است .بدیهی است که مترجم کتاب یا مقاله را برای کسانی
ترجمه میکند که بدان زبان آشــنا ی و یا مجاِ مراجعه به آن زبان را ندارند .از این رو ،در متن
ترجمهشـده نباید لغت ،اصطالح یا عبارتی به زبان مبدأ وجود داشته باشد .اگر نویسنده الفاظ و
عباراتی از دیگر زبانها ،غیر از زبان مبدأ را بهکار برده اســـت مترجم باید بکوشـــد به کمک
متخصـّصـان آنها را به زبان مقصد ترجمه کند .ترجمة سه عنوان آلمانی ترجمهنشده به ترتی

عبارت اســت از :الف) گنجینههای مشــر زمین (مخزن الکنوز الشــرقیه) ،5ب) عمر خیّام و
رباعیّات  ،8ج) انتشــارات انجمن عمر خیّام آلمان .9شــایان ذکر اســت که مجلّة گنجینههای
مشـر زمین یا مخزن الکنوز شـرقیه نُخستین نشریة علمی شر شناسی به زبان آلمانی است که
یوزف فُن هامر پورگشـتاِ «پیشـاهنگ شـر شناسی در کشورهای آلمانیزبان» آن را راهاندازی
کرد .وی بی

از نُه سـاِ سـرپرسـتی و سـردبیری این مجلّة شر شناسی را که در کنار ترجمة

دیوان حافط در کارنامة علمی او مقامی جداگانه دارد ،به عهده داشت:
یک خان بزرگ لهســتانی به نام گراف رتســوکی به ســب

گرای

و محبّت عمیق خود به

ادبیّات شــر  ،پذیرفت که هامر با حمایت مالی او یک مجلّه شــر شــناسـی با اعتبار بینالمللی
تأســیس کند .این مجلّه فوندگروبن از ســاِ  5203تا  5257م .کانونی پویا و انگیزهبخ

برای

همکاری بسـیاری از شـرقشـناسـان بزرگ آن زمان در سط اروپا بود و برای نمود بخشیدن به

جنبة جهانیاش ،عنوان سـهزبانه داشـت که عربی آن از این قرار است :مخزن الکنوز الشرقیه و
معدن الرموز االجنبیه( .حدادی ،5924 ،ص.)49 .
 )6عناوینی که غلط ترجمه شدهاند

« )1عمر خیام در صـحنة ادبی و اجتماعی آن سـوی آبها» .4بدیهی است که دست مترجم
در ترجمة عناوین اندکی بازتر اسـت .امّا در ترجمة عناوین آثار پژوهشـی (اعم از کتاب ،رساله
1. Fundgruben des Orients/Mines d’Orient
2. Omar Chajjam und seine Vierzeiler
3. Verlag der Deutschen Omar Chajjám-Gesellschaft
4. Omar Khayyam Impact on Literature and Society in the West
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و مقاله) آزادی عمل مترجم به اندازة ترجمة عناوین آثار ادبی (شـعر ،رمان ،نمای نامه ،داستان
کوتاه) نیست .بهنظرم بهتر است عنوان این مقاله را «تأثیر رباعیّات عمر خیّام بر ادبیّات و جامعة
غرب» ترجمه کنیم که رسا و گویاست و نیازی به افزودن چاشنی رمانتیک هم ندارد.
 )2تاریخ دین کهن ایرانی .5عنوان کتاب غلط ترجمه شـده ،ترجمة درست آن چنین است:
تاریخ ادیان پارسـی ،پهلوی ،و مادی قدیم ( .)5600چنانکه در مقالة بیخسـتراتن ذکر شـده سر
تامس هاید ( ،)5609 –5797مســتشــر انگلیس ـی ،اوّلین پژوهشــگر غربی بود که دربارة خیّام
تحقیق و مطالعه کرد .هاید در کتاب

نه تنها بخ

موجزی را به زندگی و آثار علمی خیّام

اختصاص داد ،بلکه یک رباعی منسوب به او را هم به التین ترجمه کرد .و آن رباعی این است:
ای سوختة سوختة سوختنی  /وی آت

دوز ز تو افروختنی

تا کی گویی که بر عُمَر رحمت کن  /حقّ را تو کهیی به رحمت آموختنی
شـایان ذکر اسـت که سـر تامس هاید در ضمیمة کتاب مذکور صفحة  433حکایتی را نقل
میکند که نظامی عروضـی سـمرقندی در مقالت سـوّم چهار مقاله ( ). 115دربارة خیّام آورده
است .بعدها ادوارد بایلز کاوِ ،معلّم فارسی فیتزجرالد ،این حکایت را در مقالة معروف « ،عمر
خیّام منجّم شــاعر ایرانی» ،نقل کرد و از این رهگذر وارد مقدّمة فیتزجرالد بر ترجمة معروف
( )5213شد و پس از او در سطحی وسیع به دنیای ادبی غرب راه پیدا کرد.
 )3نقد و بررسـی آمریکای شـمالی .8عنوان مجلّه غلط ترجمه شده و ترجمة درست آن این
اسـت :مجلّة آمریکای شـمالی .کلمة «ریویو» در این عبارت به معنی نقد و بررسـی نیست بلکه
مراد مجلّهای اسـت که به نقد و بررسـی کتاب و مقاالت میپردازد ( نک .معنای سوّم این واژه
در فرهنگ مرینوبستر.)9
سـردبیر مجلّة آمریکای شـمالی چارلز الیت نورتن ،اسـتاد هنرهای زیبای دانشـگاه هاروارد،
بود .نورتن اوّلین مروّج ربـاعیـّات عمر خیّام ترجمة ادوارد فیتزجرالد در آمریکا محســـوب
میشـود .وی در اکتبر سـاِ  5273در مجلّة آمریکای شمالی اثر فیتزجرالد را نقد و معرّفی کرد.
1. Historia religionis veterum Persarum eorumque magorum
2. North American Review
3. a magazine filled mostly with reviews and articles that describe the writer's thoughts or
opinions about a subject.
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نورتن ایجاز و قدرت بیان ،اسـتحکام لفظ و معنا ،آهنگ و موسـیقی این ترجمه را سخت ستود
و از تطابق آن با روح زمانه در شگفت بود:
حیرتآور است که افکار و عوارف شاعر ایرانی اینقدر به افکار و عوارف امروز ما نزدیک
اسـت .از این رو ،این شـعر در کسوتِ انگلیسیاش بیانگر اوّلین و آخرین تحیّر و تردید نسلی
اســت که ما خود بدان تعلّق داریم .احتماالً در میان انبوهِ ترجمهها یا اقتباسهای انگلیســی از
شـعر شـر ترجمهای وجود ندارد که بتواند با این مُجلّدِ موجز پهلو بزند .شیوا ی و پیراستگی
این ترجمه ،فصــاحتِ لفظ و بالغتِ معنا با قدرت تخیّل و نیروی معنوی کامالً مطابقت دارد
(نورتن ،5273 ،ص.)167 .
به اعتقاد چارلز الیت نورتن اســتعداد شــاعرانة مترجم اثری هنری عرضــه کرد که در عین
وفاداری نسبی به متن اصلی ،میتواند به عنوان اثری مستقل روی پای خود بایستد .بنابراین،
او (فیتزجرالد) را باید «مترجم» نامید فقط به این علّت که لفظ دیگری نمیتوان یافت .او
روح شـاعرانه را از یک زبان به زبانی دیگر درآورده و به قال
قال

تازهای منتقل کرده که یکسره با

سابق آن متفاوت نیست .به عالوه آن را با مقتضیات زمانی ،مکانی ،عادات ،و رویة فکری

بافت جدید سـازگار کرده است .به احتماِ قوی در میان انبوه ترجمهها یا اقتباسهای انگلیسی
از شـعر شر ترجمهای وجود ندارد که بتواند با این مجلّد موجز پهلو بزند .رباعیّات عمر خیّام
کار یک شـاعر اسـت که ملهم از شـاعر دیگری اسـت؛ تقلیدی از آن نیست ،بلکه بازسرا ی آن
است؛ ترجمه نیست ،بلکه بازآفرینی یک الهام شاعرانه است (نورتن ،5273 ،ص.)167 .
 )4الیوت تسخیرشده .5ترجمة عنوان ،دقیق و مناس

نیست .این کتاب دربارة برخورد ت.

س .الیوت ،شاعر و منتقد نامدار آمریکا ی انگلیسی ،با رباعیّات خیّام در ادوار مختلف زندگی
اســت .اوّلین برخورد ت .س .الیوت با رباعیّات خیّام در چهارده ســالگی بود که شــدیداً بر او
تأثیر نهاد و به وادی شعر و شاعریاش کشانید:
بهروشــنی لحظهای را به خارر میآورم که ،در چهارده ســالگی یا همین حدودها ،برحسـ
اتّفا نســخهای از رباعیّات خیّام ،ترجمة ادوارد فیتزجرالد را که جا ی افتاده بود برداشــتم و از
رهگذر آن با عالَم تازهای از عارفه و احساس سخت آشنا شدم .حالت من در آن لحظه به تغییر
1. Eliot Possessed
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ناگهانی دین و آ ین میمانسـت؛ دنیا به نظرم دنیای جدیدی میآمد ،که با رنگهای شاد ،دلپذیر
ولی رنجآور رنگ شده بود (امینرضوی ،5921 ،ص.)832 .
شـاید الیوتِ مجنون یا جنزده عنوان دقیقتری باشد ،زیرا واژة  possessedبه معنی جنزده
اسـت .مجنون هم در اصـل به معنی جنزده اسـت که به مرور زمان توسع معنا ی (دیوانه) پیدا
کرده اسـت .گفتنی است که عنوان رمان داستایوسکی به انگلیسی  The Possessedترجمه شده
اســت .ترجمة اخیر این رمان به قلم ســروش حبیبی با عنوان شــیارین (جنزدگان) روانة بازار
نشر شده است.
 )5شـراب حکمت .5ترجمة عنوان درسـت اسـت ،امّا مشـکل اینجاست که مترجم به ضبط
مشـهورتر آن توجّهی نکرده یا از آن بیخبر بوده اسـت .مجدالدّین کیوانی ،اسـتاد پیشـکسوتِ
زبانشـناسـی ،عنوان زیبای صـهبای خرد :شرح احواِ و آثار حکیم عمر خیام نیشابوری بر آن
نهاده و انتشـارت سـخن ،ناشـری معتبر ،آن را به روشـنای نشر رسانده است (نک .امینرضوی
( .))5962وانگهی ،این کتاب به چاپ دوّم هم رسیده است.
 )6ماجرای عاشــقانة رباعیّات .8ترجمة عنوان این اثر نادقیق اســت .شــاید بهتر باشــد آن را
سرگذشت رباعیّات ترجمه کنیم .واژة  Romanceبه معنی داستان ،هوسنامه و عشقنامه است که
مجازاً سـرگذشـت نیز معنا میدهد .آ .ج .آربری ،مستشر آوازهمند بریتانیا ی ،در این کتاب بر
آن است تا سیر فراز و فرود ردّ و قبوِ رباعیّات عمر خیّام ترجمة فیتزجرالد را بررسی کند:
در این اورا برآنم تا تاریخچة رباعیّات را بررسی کنم .از تابستان  5217که کاوِ اوّلین بار
فیتزجرالد را با خیّام آشنا کرد ،تا بهار  5213و پا نهادن شعر او به جهان؛ بیآنکه توجّه کسی را
برانگیزد .این داســتان پی تر گفته شــده اســت ،امّا نه با این جز یات یا با این درجه از اعتبار و
دقّت؛ از برخی از نامهها که تا کنون منتشـر نشـده ،یا برخی نسخههای دستنویس که از آنها
به رور ناقص اســتفاده شــده ،برای اوّلین بار بهره بردهام .بنابراین امکان پیگیری تدریجی روند
پیشـرفت فیتزجرالد در بزرگترین اثرش ،فراهم شـده است تا شاهد پیدای

و زای

بهترین و

مشهورترین ترجمهای باشیم که تا کنون انجام شده است (آربری ،5316 ،ص.)59 .
1. The Wine of Wisdom
2. The Romance of the Rubáiyát
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 )7شـعر پارسی در انگلستان و آمریکا .5ترجمة عنوان درست است ،امّا مشکل اینجاست که
مترجم باز هم به ضـبط اشـهر توجّهی نکرده یا از آن بیخبر بوده است .احمد تمیمداری ،استاد

پیشـکسـوتِ ادبیّات فارسـی ،این کتاب را با عنوان گسـترة شـعر فارسی در انگلستان و آمریکا
ترجمه کرده اسـت (رک .یوحنّان ،ج .د .)5921( .گسـترة شـعر فارسـی در انگلستان و آمریکا،
تحقیق و ترجمة احمد تمیمداری).
 )7ترجمههای نادرست

فهرســـتِ خطاها و لغزشهای این بخ

را میتوان بی

از این ادامه داد ،امّا بهدلیل خارج

بودن آن از حوصــلة گفتار حاضــر و بیم ارناب ،از آن چشــم میپوش ـیم و به مشــتی از خروار
بسـنده میکنیم .در این بخ

ابتدا متن انگلیسـی ،سـپس ترجمة فارسی مترجم و آنگاه ترجمة

پیشـنهادی خود را آوردهام .گفتنی اسـت که جمالت پیشـنهادی صـرفاً برای بیان معنی درست
جمالت انگلیسی است نه ترجمة نها ی آنها.
1. The writer, Edward FitzGerald (1809-83) had 250 copies printed anonymously.

 )1ادوارد فیتزجرالد نویســنده ( )5229 -5203بهرور ناشــناس از این نســخهای که خود
ترجمه کرده بود  810کپی گرفت.
ادوارد فیتزجرالد ( ،)5229 –5203مترجم کتاب ،از کواریچ خواسـت که  810نســخه از آن
را بینام چاپ کند.
2. In 1861 the booklet ended up in Quaritch's remainder box.

 )2این نسخة خیام در ساِ  5275تبدیل به یک کتاب باد کرده شد (ص)76 .
در ساِ  5275این کتابچه از جعبة کتابهای حراجی سر درآورد.
3. Eminent men of letters . . . had borrowed FitzGerald's quatrains in order to turn
them into parodies

 )3ادبـای مشـــهوری همچون  ...از ربـاعیّات اقتباس کردند تا آنها را تبدیل به هجو کنند
(ص)72 .
ادبای برجستهای مانند  ...رباعیّات فیتزجرالد را اخذ کردند تا بر آن نقیضهای بسرایند.
1. Persian Poetry in England and America
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4. And an endless stream of editions and translations was to follow in the years after
1929.

 )4و در ساِهای پس از  5383جریان بیپایانی از ویراستها و ترجمهها جاری گشت.
موج بیپایان چاپها و ترجمهها در ساِهای بعد از  5383نیز همچنان ادامه داشت.
5. Freethinkers, pictorial artists, composers, choreographers and poets all over the
world were inspired by his work.

 )5آزاداندیشـان ،هنرمندان مجالت مصـور ،تصـنیفسازان ،رقصپردازان و شاعران سراسر
دنیا از اثر عمر خیام الهام گرفتهاند.
آزاداندیشـان ،ررّاحان ،آهنگســازان ،خطّاران ،و شــاعران سـراســر جهان از رباعیّات خیّام
ملهم بودند.
حاصـل سـخن اینکه ،ترجمه کاری است سترگ و از عهدة آن برآمدن بایستة مهارتِ بسیار.
کوشــندگان این راهِ پُرســنگال  ،به اقتفای نامداران و داعیهداران این عرصــه ،باید به تأنی در آن
گام نهند و سـختیها را به جان بخرند تا در نهایت به سـبک و زبان یگانة خوی

دست یازند.

این گونه ترجمههای شــتابزده راهی به دهی نیســت و مصــدا عرخ خود بردن و زحمت
دیگران داشـتن اسـت؛ زیرا نه تنها باری از دوش مشتاقان این عرصه بر نمیدارد ،بلکه میتواند
مبتدیّان و خوانندگان نوسفر را نیز به کژراهه بیفکند.
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