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 چکیده

 ریتأث»تحت عنوان  کایرانیا ةدانشنام مقاالت از یکی یفارس ةترجم یبررسـ  به حاضـر  ةمقال

 یرستمصداقت یمصطف که پردازدیم (8002) «غرب ةجامع و اتیّادب بر امیّخ عمر اتیّرباع

و در  کرده ترجمه ،«هاآب یســو آن یاجتماع و یادب ةصــحن در ام؛یّخ عمر» عنوان با را آن

 متأســفانه. منتشــر شــده اســت 73 -76 ص ،595 ةشــمار ،5939 رماهیت ،گلســتانهماهنامة 

 بطِض: عبارتند از هاآنکه برخی از  است افتهی راه ترجمه نیا به یمتنوّع و پُرشمار یخطاها

 ن،یعناو یبرخ نکردنترجمه ،هاکتاب نیعناو اشهر ضبط به نکردنتوجّه افراد، نام نادرست

در  این موارد را نویسـندة حاضر . دسـت  نیا از یموارد و جمالت یبرخ نادرسـت  ةترجم

 نیا .مناسـ  عرضه کرده است پیشـنهاد و توضـیحی   و در هر مورد  یبنددسـته هفت فقره 

( 9 ،یآلمان یهانام ضــبط و تلفظ( 8 ،یفرانســو یهانام ضــبط و تلفظ( 5عبارتند از:  موارد

 نشده،ترجمه نیعناو( 1 ،یهلند یهانام ضـبط  و تلفظ( 4 ،یسـ یانگل یهانام ضـبط  و تلفظ

ــده ترجمه غلط که ینیعناو( 7 ــت یهاترجمه( 6و  اندش ناگفته  .جمالت از یبرخ نادرس

 از یبار تنهانه و ســتا دهیفایب کوشــ  مصــدا    زدهشــتاب یهاترجمه گونه نیانماند که 

 به زین را نوسفر خوانندگان  و انیّمبتد تواندیم بلکه ،داردینم بر عرصـه  نیا مشـتاقان   دوش 

 .فکندیب کژراهه

 .یرستمصداقت یمصطف خستراتن،یب وسی ام،یّخ عمر ترجمه، ،کایرانیا :هاواژهدیکل

 مقدمه  

 آوازه، نیا. مغرب زمین است در یفارس اتیّادب شاعرمشـهورترین   امیّخ عمر گمان چیه یب

انی بی و سخته یزبانبه  در آن که اوست شماراندک اتیّرباعجاودانة  نیمضام مرهون ،یسـو   از

 ةارانافسونک و شاعرانه ةترجمدلیل  به سو گرید از و کاری کارسـتان کرده است  نیآهنگ و موجز
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ه مددِ ب امیّخ شعر کهناگفته پیداست . یسیانگل مترجم ـ رشاع ،(5229-5203) تزجرالدیف ادوارد

و  زیانگرشک کامیابی  نیا علل از یکی دیشـا . دیدرنورد را غرب جهان تزجرالدیف منظوم ةترجم

 و هایتگسرگشتصـویر   آنانتا نهاد  انیغرباسـت که او در برابر   یانهیآ  هسـابق یبحُسـن  قبوِ   

و  ،راندیم سخن آنان زبان و ذهن از امیّخ یگو تو   ببینندعیان در آن  به را خود یهایدرماندگ

 .«گفته آید در حدیثِ دیگران /آن باشد که سرّ دلبران ترخوش»نه آیا 

ــادروان جواد حدیدی به گفتة ــعدی تا آراگون قدر  گراندر کتاب  (5925 -5955) ش  ،از س

که خیّام در آنجا شهرتی  کشورهای اروپا ییکی از خیّام در اروپا همچون حافظ در ایران است. 

از روی ترجمة  او را اتیّرباعشــاعران و مترجمان بزرگی بارها و بارها ســزا دارد هلند اســت. ب

ــی به هلندی ترجمه  یهانســخهگاه فیتزجرالد و  از  تبعیت، به هایهلند عالوه،به. اندکردهفارس

 ارجمندِ کتابدر . شــدند امیّخ عمر انجمنصــاح   5330 ســاِ در ،هایکا یآمرو  هایســیانگل
ــغریعل دکتر نظر ریز که (8058) 5اتیّرباع یجهان رشیپذ: بزرگ امیّخ عمر ــ اص  غراب، دیّس

 مختلف یهاجنبه به فصل پنج شده یگردآور هلند، دن یل دانشگاه یفارس اتیّادب ةبرجست اسـتاد 

   .است افتهی اختصاص هلند در امیّخ رشیپذ

 مدرن اتیّادب بر امیّخ عمر ریتأث»در جستار  ،آمستردام ی فرا دانشگاه، استاد 8خود مارکومثالً 

ــی  «هلند  یهلند مترجمان و به برخی از پردازدیم هلند مدرن اتیّادب در امیّخ رشیپذبه بررس

، و (5359) بوتنز. ک. پ ،(5355) لئوپلد. ه. ی ،(5350) بالن فان سیکر رینظ رباعیّات خیّام

 دانشگاه استاد ،9هالسما فان. کندیماشاره  گرید مشـهور  شـاعر  نیچند و( 5395) مرود دو لمیو

ــتردام، ی فرا ــفة حک« لئوپلد. ه. یبر امیّخ ریتأث: تلخ قتِیحق»در مقالة  آمس یم عمر از تأثیر فلس

 انجمن سیر  ،4خســتراتنیب وسی. راندیمســخن  (5381 -5271)  شــاعر لئوپلدِ. ه. یبرخیّام 

 راث «گذاشــت  ریتأث یهلند ی تجســّم هنرمندان بر امیّخ عمر چگونه» فصــل در ،هلند امیّخ عمر

 وان پیســ ،(5371 -5239) سیرتخ رخ ،(5349 -5234) وزیآروند لمیو  یهلند هنرمند چهار

ــ را  (8004 -5389) فرر تئو و( 5332 -5380) برگ دن  امیّخ اتیّرباع از که کندیم یبررس

                                                           
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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 یقیموس در امیّخ عمر راثیم» ةمقال در ،آمستردام دانشگاهِ استاد ،5گروت دو روکس .بودند ملهم

 دتزجرالیف ترجمة امیّخ عمر اتیّرباع به یهلند ســازانفیتصــنو  ســازانآهنگ واکن  از «هلند

 ی نامبُردار است.شاعر هلند در امیخ القصّه، .دیگویم سخن

ست ا هلند، امیّخ عمر انجمن سیر  خستراتن،یب وسبرجسـتة هلندی ی  پژوهانامیّخیکی از 

 اهل  برخی از مقاالت او که مرجع  در این باب اســت. عالمانهچندین کتاب و مقالة  که صــاح 

 اتیّادب بر امیّخ عمر اتیّرباع ریتأث. »8 ؛8«متبسّم ام یّخ». 5 تحقیق در این حوزه اسـت عبارتند از: 

 یهلند ی تجسّم هنرمندان بر امیّخ عمر چگونه». 9 ؛(8002 کا،یرانیا ةدانشـنام ) 9«غرب ةجامع و

، انتشــارات دانشــگاه لیدن،  اتیّرباع یجهان رشیپذ: بزرگ امیّخ عمر)در  4«گذاشــت  ریتأث

 بر امیّخ عمر اتیّرباع ریتأث»  فارسی یکی از مقاالت او مقالة حاضـر به بررسـی ترجمة   .(8058

ــنام) «غرب ةجامع و اتیّادب ــطفکه  پردازدیم (8002 کا،یرانیا ةدانش ــداقت یمص ــتمص ی رس

 و یادب ةصحن در ام؛یّخ عمر» عنوان باآن را  (73-76 .، ص595 ، شمارة5939، تیرماه گلسـتانه )

را، به سفارش  موجزستراتن این مقالة یوس بیخ .است کرده ترجمه ،«هاآب یسـو  آن یاجتماع

 یارکنوشته است. نوشتن مدخل برای دانشنامه  ایرانیکااحسـان یارشارر، برای دانشنامة کرامند  

 یهازبان . دردیآیبرنمو از عهدة هر کسی  ، مقدّمات و اصولی داردصـی است تخصـّ و  دشـوار 

  در زبان انگلیسی به چنین فردی ، مثالًشـده است  ضـع و یاواژهغربی برای چنین فردی حتّی 

encyclopaedist (سینومدخل) ــیا ،. ندیگویم ــنامه مداخلترجمة  بر همین سـ نیز  یادانشـ

ــتچند مقدّماتی نیازمندِ  ــودای خام  اس ــت، پُختن  س ــوخته داند که چیس و از دیرباز، برای  ؛ س

، دیگری و مقصد، أ. یکی، تسـلّط بر زبان مبد انددانسـته را ضـروری  دو شـرِِ اسـاسـی    مترجم 

ه کرا  یاحوزهآشنا ی با  توانیم ،دو نیابر «. سـوزن ذوقی  سـر  »دسـت به قلم بودن و داشـتن   

 .نیز افزود کندیمکار  در آنمترجم 

وازمی هیچگاه ل ،را به چشم ندیده است آزمایشگاه شیمیمترجمی را تصوّر کنید که تاکنون 

ــر،مانند  ــیون،  ،را از نزدیک ندیده ... ارلن، پیپت، بورت، چراغ الکی، و ب شـ نام انرژی اکتیواسـ

                                                           
1. R. de Groot 

2. Omar with a Smile;  96-5. ص ،8001 لوون، ،80 کایپرس  

3. Omar Khayyam Impact on Literature and Society in the West 
4. How Umar Khayyæm Inspired Dutch Visual Artists 
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ر متنی را د تواندیمبه گوش  نخورده است. او چگونه  ... جز آنکردن، اسید، باز، قلیا و موازنه

ة متون ، ترجمبر همین سیا  درستی از عهدة کار برآید.شـیمی به فارسی ترجمه کند و به زمینة 

ی کوره سوادی در انگلیسبه صرفِ داشتن  نیز محتاج آشنا ی با این حوزه است و  یشـناسـ  رانیا

ــیو فا ــفانه  .در این وادی گام نهاد و کاری از پی  بُرد توانینم رس ــمار و متأس خطاهای پُرش

شــهر ابه ضــبط نکردن افراد، توجّه نام نادرســت  ضــبطِ :متنوّعی به این ترجمه راه یافته اســت

ــتترجمه، هاکتابعناوین  مواردی  غیره. و برخی جمالت نکردن برخی عناوین، ترجمة نادرس

عرضه نیز پیشـنهاد خود را  سـپس برای هر مورد   و یبنددسـته در چند عنوان از این دسـت را  

 یهاامن تلفّظ فرهنگمترجم به نیازمندِ مراجعة نویســندگان  نام صــحی   ضــبطِ تلفظ و .کنمیم

ــت یـا افرادی   خـاص  ــنا ی دارند.  هازبانکـه با این  اسـ  ، اگر مترجم درچه آمدافزون بر آنآشـ

نا آشنیز مرتبط  یهاکتابعناوین  قان ومحقّبا مطالعه داشـته باشـد    خصـوص  موضـو   ترجمه  

جتبی استاد فقید م پانزده گفتار یهاکتابدر  یپژوهامیّخحوزة فردِ آشنا با  المثلیف .خواهد شد

 یرشابوین امیّخ عمر میحک آثار و احواِ شرح: خرد یصهبا ،«(گل سـر  نشابور »مینوی )مقالة 

 اهدانشگ) امیّخ عمر راثیم کنفراس از یگزارش»و مقالة علی دهباشی ) یرضـو نیامدکتر مهدی 

 .مواجه شده است هانامبا برخی از این ( («جیکمبر دانشگاه  دنیل

 یفرانسو یهانام ضبطِ و تلفظ( 1
 

 درست                                     نادرست      

 وپکه. ف                                                   5اف ووپک

 کالین. ب. ژ                                         8جی بی نیکوالس

 گرولو شارلر                                             9چارلز گرولو

 توسن سفرانت                                         4فرانز توسینت

 نه کلود                                               1کلود آنت

 یگ آرتور                                               7آرتور گای

                                                           
1. F. Woepcke 

2. J. B. Nicolas 

3. Charles Grolleau 

4. Franz Toussaint 

5. Claude Anet 

6. Arthur Guy 
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ــت رپانزده گفتادر کتاب  ،«نشــابور ســر  گل»در مقالة  کالین. ب. ژو  وپکه. فاســم   اداس

ــهباکتاب و  ینویم یمجتب ــرح: خرد ی ص ــابورین امیخ عمر میحک آثار و احواِ ش دکتر  یش

و سپس  امیّخ ریاضی یهارسـاله فرانسـویان، در قرن نوزده، نخسـت    اسـت. آمده  یرضـو نیام

چاپی انتقادی از رسالة خیّام در جبر  وپکه. فبود که  5215. در ساِ کردند کشف را اشـعار او 

ی امپژوهی نو فیتزجرالد امیّخدر حوزة  کالین. ب. ژعرضه و سپس آن را به فرانسه ترجمه کرد. 

عرضه  به فرانسه را امخیّ به منسوب یرباع 474از  منثور یاترجمه 5276 ساِ در وی .آشناست

شــایان ذکر اســت که . رودیم شــماربه امیّخ اتیّرباع یفرانســو ةترجم دوّمین ترجمه نیا .کرد

 امیّخی از رباع50اوّلین بار برای  ،یفرانسو ، مستشر  شهیر5(5262 -5634) یاست دو گارسـن 

 :  منتشر شد 5216ترجمه کرد که در ساِ  فرانسه به را

وی از رباعیّات را به فرانس یاپارهترجمة  اسیاِ این فت  باب بود که گارسـن دو ت به دنب ...

ــی را در تهران آموخته بود، ترجمة مقدار  بر عهده گرفت. یک دهه بعد، ژ. ب. نیکال، که فارسـ

انجام داد. نیکوال مترجم سفارتخانة فرانسه در تهران بود و در  فرانسه به رارباعیّات  بیشـتری از 

گوش داد. او از یک متن چاپ سنگی  شدیمبه رباعیّاتی که در دربار ایران خوانده  5276سـاِ  

ــاس ترجمـة جـدیـد فیتزجرالد از        یاترجمهرباعی قرار گرفت،  505در تهران، کـه اـاهراً اسـ

کرد. امتیاز این ترجمه نه تنها آن بود که به توسط خاورشناسی کامالً آشنا با فارسی  یاللّفظتحت

صـورت گرفته بود، بلکه بدین سـب  نیز بود که نیکوال با صوفیان ایرانی سدة نوزدهم مرتبط و   

ــیری او به وضــوح این گرای  صــوفیانه را نشــان   تحت نفوذ آنان قرار گرفته بود. ترجمة تفس

   .(956. ص ،5921 ،یرضونیام) دهدیم

برای »امّا  ،کندیم عرضه امیّخ از انهیصوف یریتصو کهنیا، با کالینترجمة  تزجرالدیف ةگفت به

ــیاری بود  امیّخ عمر به را او ةعالق گربارید و «آموخت بدو یزها یچ و او یادآور چیزهای بس

 .ختیبرانگ

 

 

 
                                                           
1. Garcin de Tassy  
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 یآلمان یهانام ضبطِ و تلفظ( 2
 

 درست                                      نادرست          

 پورگشتاِ هامر فُن وزفی                         5پورگستاِ همر وان جوزف

 تتبودنش  یدریفر                                 8فردری  بودنسندت

 شاک فون آدولف گراف                            9گراف آدولف وون شک

 روزن  یدریفر                                       4فردری  روزن

 یپرکُن هکتور                                       1هکتور پرسونی

 هگبت هانس                                           7هنس بسج

 سیرمپ هرنهولد نیاستیکر                          6کریستی هرنهولد رمپیس

 نگنیتوب دانشگاه                                      2توبینژندانشگاه 

 ز. گیتلمان                                          3اس. گیتلمن
 

ِ  هامر فُن وزفینام ضـبط نادرسـت    نابخشـودنی است.  ی خطا  (5217 –5664) پورگشـتا

ن و خدمات او به زبا بلندآوازه و پُرکار با این دیپلمات اتریشی یشـناسـ  رانیاحوزة  مندانعالقه

عة و توسعاً جام ،زبانیآلمانات فارسـی به کشورهای  فی ادبیّ. وی در معرّیندفارسـی نیک آشـنا  

 :سزا ی داشته استبنق   ،ادبی و فرهنگی اروپا

شـعر و غزِ فارسی گسترش به حقّ و   نیزممشـر  در سـرآغاز  آشـنا ی اروپا یان با ادبیّات   

قرن  شرقشناس ، بی  از همه وامدارزبانیآلماند را در غرب، خاصـّه کشـورهای   شـایسـتة خو  

ــت ینوزدهم اتری ،  ــتاِ اس دیوان کل ّ وی  (.93. ص ،5924 ،یحداد) وزف فون هامر پورگش
 گوته یوهان ولفگانگ فن بود کـه  هترجمـ گـذر  همین  از  .د ترجمـه کرد مجلـّ را در دو  حـافظ 

چنان از  پیری یهاساِسرآغاز  پختگی و جهاندیدگی  در»ظ آشـنا شد و  با حاف (5298 -5643)

                                                           
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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ــ یغرب واندی) دفتر شعری . . . گرفتکه تصمیم  آمد شو  سراین آشـنا ی   یوة ( به شیشرق ــ

 در بارنیاوّل یبرا پورگشتاِ هامر فُن .، ص. هفت(5923)حدادی،  «شـاعران شرقی فراهم آورد 

ِ  در که یفارسـ  اتیّادب خیتار کتاب  به را امیّخ اتیّرباع از یبرخ شد منتشـر  نیو در 5252 سـا

 .دانستاوّلین مترجمان خیّام به زبان آلمانی  در شمار از این رو، وی را باید .کرد ترجمه یآلمان

 ،یردوسف ،یرودک مانند  یرانیا شاعر ستیدو از یآثار بر مشـتمل  یفارسـ  اتیّادب خیتار کتاب

 این. هاستآن حاِ  شرحگزارشی مختصر از  همراه به...  و یمولو حافظ، ،یسعد ،ی سنا ام،یّخ

. است هشد فیتأل و ترجمه یسمرقند دولتشاه یالشـعرا تذکره اسـاس  بر ،به احتماِ  قویکتاب 

ورود قال  غزِ فارسـی به شعر آلمانی نیز، البّته به رور غیرمستقیم، از رهگذر  ، هانیاافزون بر 

  بود: پورگشتاِ هامر

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

م. با 5253کوشـا در وین در ساِ   شـناس شـر  برجسـته و پرکار بود، باز پس از مالقات با این  

 قال پرداخت و به این ترتی   هاآندیوان شــمس آشــنا شــد و به ترجمه و اقتباس از  یهاغزِ

 .(40. ص ،5924 ،یحداد)آلمان اضافه نمود  را به عرصة ادب غزِ

 یسیانگل یهانام ضبطِ و تلفظ( 3

 نادرست                                              درست
 یاوزل گور سر                                      5سر گور اوسلی
 چیکوار برنارد                                      8برنارد کواریتچ

 یرزت لیگبر دنته                               9دانته گابریل روستی
 گاس ادموند                                        4گوس ادموند

 یهاکسل آلدوس                                     1آلدوس هاکزلی
 لیدو کانن آرتور                                    7آرتور کنان دویل

 وحنّانی. د. ج                                    6وهنانی ید یج

                                                           
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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 –5660) یاوزل گور سر (1 :است مایة شگفتی خاص انگلیسی یهانام نادرست برخی ضبطِ

عمر  با، معلّم فارســی ادوارد فیتزجرالد، 5کاوِادوارد بایلز   یآشــنا و بانی باعث یاوزل .(5244

 سوّم جرج یپادشاه زمان در یاوزل گور سر: اسـت  قرار نیا از شـد. داسـتان   ات یّرباع و امیّخ

ــف ــاِ یر او. بود رانیا در ایتانیبر ریس  یشــخصــ ق عال خارربه رانیا در خود خدمت یهاس

 یاوزل. کرد یگردآور رانیا مختلف یهاکتابخانه از یخط یهانســخه و یمتیق یایاشــ یشــمار

 کرد دااه آکسفورد دانشگاه به را خود ةمجموع انگلستان به بازگشـت   و تیمأمور اتمام از پس

 در( 5240 ةده احتماالً) امیّا نیا در کاوِ قضا از. شـد  آکسـفورد  نیبادل ةکتابخان از یبخشـ  که

 در ،کردیم یسینوفهرست انیبادل ةکتابخان یبرا را یفارس خطی یهانسخه آکسـفورد  دانشـگاه 

ــر  یاهدا ةنیگنج به او که بود آنجا  از یمجلّد نهیگنج نیا انیم در. کرد برخورد یاوزل گور س

 بر مشتمل و بود شده کتابت رازیش در هجری 271 ساِ در که داشـت  وجود زین امیّخ اتیّرباع

 کرده یســیرونو که به خط خود را این نســخه از یمجلّد 5217 ســاِ درکاوِ  .بود512 یرباع

 رسافزون بر این، . شـد رباعیّات خیّام با آشـنا ی او   موج و  داد هیهد تزجرالدیف ادوارد به بود

 شد منتشر مرگ  از پس 5247 ساِ در که 8یارسـ پ شـاعران  احواِ و آثار کتاب در یاوزل گور

ــیانگل به را امیّخ از یرباع چند زین ــاِ. (5382 -5243) گاس ادموند( 2 .کرد ترجمه یس  هاس

را  ،دیبعت در یفردوس ،پیشـکسـوت، منظومة بلند او  ان فقید پی  منوچهر امیری، یکی از مترجم

ِ  ،غمای ک.)رفی کرد. یغما معرّوزین   در مجلّة  یاپیپ) 6 ةشمار، 5914 مهر ،هشتم و سـت یب سـا

( 3 .9در قال  کتاب منتشـر شـد   فردوسـی در تبعید  . این منظومه چند سـاِ بعد با عنوان ((981

 ـ ، اســتاد ادبیّات فارســی، رمان علمیانیدیحم دیســعدکتر  .(5379 -5234) یهاکســل آلدوس

این اثر هاکسلی حتّی به پی  ترجمه کرده است.  هاساِ، را 4نو قشـنگ  ی ایدنتخیّلی هاکسـلی،  

 (.انیدیحم دیسع ةترجم. نو قشنگ یایدن. آلدوس ،یهاکسل ک.)ر م هم رسیده استچاپ سـوّ 

رُرفه نوشــت.  ،یامقاله قال  در ،بر این اثر یاتکمله 5312 ســاِ در یهاکســل که اســت یگفتن

                                                           
1. Edward Byles Cowell 

2. Biographical Notices of Persian Poets  

 ی.ریام منوچهر ةترجم. دیتبع در یفردوس (.5975. ا. )گاس.  9
4. Brave New World 
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به فارســی  5«نو قشــنگ یایدن از دوباره ینگاه»ی این مقاله را با عنوان ریجزا ابوالقاســم نکهیا

. بسیاری از آثار کانن دویل به فارسی (5390 -5213) لیدو کنان آرتور (4ترجمه کرده اسـت.  

ترجمه شــده دویل نویســندة ی که آثارشــان به فارســ یســانینویســیپلترجمه شــده و در میان 

ــناخته ــدهشـ ــت. یاشـ ــتاری  مترجم کریم امامی، ادیزندهیکی از مترجمان دویل  اسـ و ویراسـ

 کانن آرتور ســر اثر ،یخصــوصــ کارآگاه هولمز، شــرلوک یماجراها نک.، مثالً) ، بودالنظرقیدق

معروف او  کتاب .(5336 -5350) وحنّانی. د. ج (5. (5968–5966 نو ررح: تهران ج، 4 ل،یدو

 و نفوذ یبررس اثر نیاموضو  به فارسی ترجمه شده است.  کایآمر و انگلستان در یپارس شـعر 

 :است نوزده و هجده یهاقرن در کایآمر و انگلستان اتیّادب بر یفارس شعر ریتأث

ــاِ تا او ةخانواد. آمد ایدن به رانیا لمانید در وحنّانی دیوید جان  پدرش که ،5352 سـ

 دو و مادر همراه به او 5253 ســاِ در پدر، مرگ از پس. داشــتند اقامت رانیا در درگذشــت،

ــیفتة  وحنّانی. دندیکوچ کایآمر به( هلن و زیلو ) خواهرش  ژهیو به ران،یا اتیّادب و فرهنگش

بارت با این ع را کایآمر و انگلستان در یپارسشعر  کتابدر اقدامی جال   او. بود ،یفارس شعر

ــتگدلیل  به به وحنّانی. «زادگاهم ران،یا به: »آغازدیم ــعربه  اشیدلبس ــ ش ــ یفارس  تالیتحص

 صاصاخت کایآمر و انگلستان ادب و شعر بر آن ریتأث و یفارسـ  شـعر  ةمطالع به را  یدانشـگاه 

 ةرسال ازاو . است مشهود او یدکترا و ارشد یکارشـناس  ةرسـال  نیعناو از یخوب به امر نیا. داد

ِ  در کایآمر و انگلسـتان  در ،یرانیا شـاعر  حافظ، ارشـدش  یکارشـناسـ    دانشگاه در 5393 سـا

 دانشگاه در امیّخ عمر اتیّرباع تا انگلستان در یفارس شعر  یدکتر ةرسـال  از و ا،یکلمب  یتیبر

 .(818، ص. 5934)حسینی،  کرد دفا  5346 ساِ در ورکیوین

 هلندی یهانام ضبطِ و تلفظ( 4
 

 درست                         نادرست                       

 خستراتنیب وسی                                  8ئگستراتنیب جوس

 آوالن انتشارات                                    9انتشارات  اوالن

                                                           
1. Brave New World Revisited 
2. Jos Biegstraaten 
3. Avalon Pers 
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 ( عناوین ترجمه نشده5

به و به همان شــکل آلمانی  نشــدهســه عنوان آلمانی وجود دارد که ترجمه در داخل متن 

بدیهی است که مترجم کتاب یا مقاله را برای کسانی . عرضـه شـده است   خوانندة فارسـی زبان 

ــنا ی و  کندیمترجمه  ، در متن رو مجاِ مراجعه به آن زبان را ندارند. از اینیا که بدان زبان آش

ظ و اوجود داشته باشد. اگر نویسنده الف أیا عبارتی به زبان مبد شـده نباید لغت، اصطالح ترجمه

ــت کار برده بهرا  ، غیر از زبان مبدأ هازبانعباراتی از دیگر  ــد به کمک اسـ مترجم باید بکوشـ

ی  به ترتنشده ی ترجمهآلمان عنوان سه ترجمةرا به زبان مقصد ترجمه کند.  هاآنصـان  متخصـّ 

ــت از: ــر  یهانهیگنج( الف عبارت اس ــرق الکنوز مخزن) نیزممش  و امیّخ عمر( ب، 5(هیالش

ــارات (ج ،8ات یّرباع ــایان ذکر .9آلمان امیّخ عمر انجمن انتش ــت که  ش  یهانهیگنج ةمجلّاس

 که ستا یآلمان زبان به یشناسشر  یعلم یةنشر نینُخست هیشـرق  الکنوز مخزن ای نیزممشـر  

ِ  هامر فُن وزفی  یاندازراه را آن «زبانیآلماندر کشورهای  یشناسشـر  پیشـاهنگ  » پورگشـتا

ة که در کنار ترجم را یشناسشر سـرپرسـتی و سـردبیری این مجلّة    . وی بی  از نُه سـاِ  کرد

 :به عهده داشت دیوان حافط در کارنامة علمی او مقامی جداگانه دارد،

ــب  گرای  و محبّت عمیق خود به    ــوکی به س ــتانی به نام گراف رتس یک خان بزرگ لهس

 یالمللنیببا اعتبار  یشــناســشــر او یک مجلّه ادبیّات شــر ، پذیرفت که هامر با حمایت مالی 

ــیس کند. این مجلّه  ــاِ  فوندگروبنتأس برای  بخ زهیانگم. کانونی پویا و  5257تا  5203از س

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

مخزن الکنوز الشرقیه و ین قرار است: داشـت که عربی آن از ا  زبانهسـه ، عنوان اشیجهانجنبة 
 (.  49. ص ،5924 ،حدادی) .معدن الرموز االجنبیه

 اندشده( عناوینی که غلط ترجمه 6

. بدیهی است که دست مترجم 4«هاآب ر صـحنة ادبی و اجتماعی آن سـوی  عمر خیام د»( 1

 )اعم از کتاب، رسالهآثار پژوهشـی  در ترجمة عناوین اندکی بازتر اسـت. امّا در ترجمة عناوین  

                                                           
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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نامه، داستان نمای  و مقاله( آزادی عمل مترجم به اندازة ترجمة عناوین آثار ادبی )شـعر، رمان، 

 ةجامع و اتیّادب بر امیّخ عمر اتیّرباع ریتأث»را  عنوان این مقاله نظرم بهتر استبه کوتاه( نیست.

 ندارد. هم که رسا و گویاست و نیازی به افزودن چاشنی رمانتیک ترجمه کنیم «غرب

 :است چنین آن درست ةترجم شـده،  ترجمه غلط کتاب عنوان. 5تاریخ دین کهن ایرانی( 2 

 سردر مقالة بیخسـتراتن ذکر شـده    چنانکه(. 5600) میقد یماد و ،یپهلو ،یپارسـ  انیاد خیتار

 امیّخ ةدربار که بود یغرب پژوهشــگر نیاوّل ،یســیانگل مســتشــر  ،(5609 –5797) دیها تامس

 امیّخ یعلم آثار و یزندگ به را یموجز بخ  تنها نه کتاب  در دیها. کرد مطالعه و قیتحق

 :ستا نیا یرباع آن و. کرد ترجمه نیالت به هم را او به منسوب یرباع کی بلکه داد، اختصاص

 یافروختن تو ز دوز  آت  یو   /   یسوختن ةسوخت ةسوخت یا

 یآموختن رحمت به ییکه تو را حقّ  /  کن رحمت عُمَر بر که ییگو یک تا

 نقل  را یتیحکا 433 ةصفح مذکور کتاب ةمیضم در دیها تامس سـر  که اسـت  ذکر انیشـا 

 آورده امیّخ ةدربار(  . 115) مقاله چهار سـوّم  تمقال در یسـمرقند  یعروضـ  ینظام که کندیم

 عمر» معروف ، ةمقال در را تیحکا نیا معلّم فارسی فیتزجرالد، ،کاوِادوارد بایلز بعدها . است

 معروف  ةترجم بر تزجرالدیف ةمقدّم وارد رهگذر نیا از و کرد نقل ،«یرانیا شــاعر منجّم امیّخ

 .کرد دایپ راه غرب یادب یایدن بهدر سطحی وسیع  او از پس و شد (5213)

این آن ترجمة درست  . عنوان مجلّه غلط ترجمه شده و8شـمالی بررسـی آمریکای   نقد و( 3

در این عبارت به معنی نقد و بررسـی نیست بلکه   «ریویو»کلمة  .یشـمال  یکایآمر ةمجلّ :اسـت 

م این واژه معنای سوّنک.  ) پردازدیماسـت که به نقد و بررسـی کتاب و مقاالت    یامجلّهمراد 

 (.9وبسترنیمردر فرهنگ 

 ،هاروارد دانشـگاه  ی بایز یهنرها اسـتاد  نورتن، تیال چارلز یشـمال  یکایآمر ةمجلّ ر یسـردب 

ــوب در آمریکا  تزجرالدیف ادوارد ةترجم امیّخ عمر اتیـّ ربـاع  اوّلین مروّج  نورتنبود.  محسـ

ِ  اکتبر در . ویشـود یم  .کرد معرّفیاثر فیتزجرالد را نقد و  یشمال یکایآمر ةمجلّدر  5273 سـا

                                                           
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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 تودسسخت  را ترجمه نیا یقیموسـ  و آهنگ معنا، و لفظ اسـتحکام  ان،یب قدرت و جازیا نورتن

 : بود شگفت در زمانه روح  با آن تطابق از و

 کینزد ما امروز عوارف و افکار به قدرنیا یرانیا شاعر عوارف و افکار که است آوررتیح

 ینسل دیترد و ریّتح نیآخر و نیاوّل انگریب اشیسیانگل کسوتِ در شـعر  نیا ،رو نیا از. اسـت 

ــیانگل یهااقتباس ای هاترجمه انبوهِ انیم در احتماالً. میدار تعلّق بدان خود ما که اســت  از یس

 یتگراسیپ و یوا یش. بزند پهلو موجز مُجلّدِ نیا با بتواند که ندارد وجود یاترجمه شـر   شـعر 

ــاحتِ ترجمه، نیا  اردد مطابقت کامالً یمعنو یروین و لیّتخ قدرت با معنا بالغتِ و لفظ فص

   (.167، ص. 5273)نورتن، 

ــتعداد نورتنچارلز الیت  اعتقاد به ــاعران اس  نیع در که کرد عرضــه یهنر یاثر مترجم ةش

 ن،یبنابرا .ستدیبا خود یپا یرو مستقل یاثر عنوان به تواندیم ،یاصل متن به ینسب یوفادار

 او. افتی توانینم یگرید لفظ که علّت نیا به فقط دینام «مترجم» دیبا را( تزجرالدیف) او 

 با رهکسی که کرده منتقل یاتازه قال به  و درآورده گرید یزبان به زبان کی از را شـاعرانه  روح

 یفکر یةرو و عادات، ،یمکان ،یزمان اتیمقتض با را آن عالوه به. ستین متفاوت آن سابق قال 

 یسیانگل یهااقتباس ای هاترجمه انبوه انیم دربه احتماِ قوی . است کرده سـازگار  دیجد بافت

 امیّخ عمر اتیّرباع. بزند پهلو موجز مجلّد نیا با بتواند که ندارد وجود یاترجمه شر  شـعر  از

 آن ی بازسرا بلکه ست،ین آن از یدیتقل اسـت؛  یگرید شـاعر  از ملهم که اسـت  شـاعر  کی کار

   .(167، ص. 5273)نورتن،  است شاعرانه الهام کی آفرینیباز بلکه ست،ین ترجمه است؛

. ت برخورداین کتاب دربارة  دقیق و مناس  نیست. ،عنوان ترجمة. 5الیوت تسخیرشده( 4 

  ندگیز مختلف ادواربا رباعیّات خیّام در  دار آمریکا ی انگلیسی،نام، شاعر و منتقد الیوتس. 

ــدیداً  امیّخ اتیّرباع الیوت با. س. ت برخورداوّلین  ســت.ا ــالگی بود که ش و ابر در چهارده س

   کشانید: اشو به وادی شعر و شاعرینهاد تأثیر 

ی یا همین حدودها، برحســ  ســالگ چهارده که، در آورمیمرا به خارر  یالحظهروشــنی به

ــخهاتّفا   ــتم و  ،امیّخ اتیّرباعاز  یانس ز اترجمة ادوارد فیتزجرالد را که جا ی افتاده بود برداش

ر یمن در آن لحظه به تغیرفه و احساس سخت آشنا شدم. حالت ااز ع یاتازهم آن با عالَ رهگذر

                                                           
1. Eliot Possessed 
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یر شاد، دلپذ یهارنگ، که با آمدیم؛ دنیا به نظرم دنیای جدیدی مانسـت یمآ ین  وناگهانی دین 

 .(832ص. ، 5921رضوی، )امین رنگ شده بود آوررنجولی 

 زدهجنبه معنی  possessedزیرا واژة  باشد، یترقیدقعنوان  زدهجنیا  مجنون الیوتِ شـاید 

پیدا  )دیوانه( اسـت که به مرور زمان توسع معنا ی  زدهجندر اصـل به معنی  هم  مجنون .اسـت 

ترجمه شده The Possessed نوان رمان داستایوسکی به انگلیسی عاست که  گفتنیاسـت.  کرده 

ــیارین )با عنوان ســروش حبیبی ترجمة اخیر این رمان به قلم اســت.  ار بازروانة ( زدگانجنش

 است.   نشر شده

 ضبط به مترجم که نجاستیا مشـکل  امّا اسـت،  درسـت  عنوان ةترجم. 5حکمت شـراب  ( 5

 اسـتاد پیشـکسوتِ   مجدالدّین کیوانی،. اسـت  بوده خبریب آن از ای نکرده یتوجّهتر آن مشـهور 

ن بر آ : شرح احواِ و آثار حکیم عمر خیام نیشابوریخرد ی صـهبا عنوان زیبای  ،یشـناسـ  زبان

 یرضونیام .نک) روشـنای نشر رسانده است  آن را بهناشـری معتبر،   انتشـارت سـخن،  و  نهاده

 هم رسیده است.م وانگهی، این کتاب به چاپ دوّ((. 5962)

 . ترجمة عنوان این اثر نادقیق اســت. شــاید بهتر باشــد آن را8ماجرای عاشــقانة رباعیّات( 6

که و عشقنامه است  هوسنامه ،داستان یمعن به Romanceواژة  ترجمه کنیم. اتیّرباع سرگذشت

ر ب در این کتاب بریتانیا ی، مندآوازهمستشر   ،یآربر. ج. آ. دهدیممعنا  مجازاً سـرگذشـت نیز  

 :قبوِ رباعیّات عمر خیّام ترجمة فیتزجرالد را بررسی کندردّ و یر فراز و فرود آن است تا س

 بار نیاوّل کاوِ که 5217 تابستان از. کنم یبررس را اتیّرباع ةخچیتار تا برآنم اورا  نیا در

 را یکس توجّه کهآنیب جهان؛ به او شعر نهادن  پا و 5213 بهار تا کرد، آشنا امیّخ با را تزجرالدیف

 و اعتبار زا درجه نیا با ای اتیجز  نیا با نه امّا اســت، شــده گفته تر یپ داســتان نیا. زدیبرانگ

 هاآن  از که سینودست یهانسخه یبرخ ای نشـده،  منتشـر  کنون تا که هانامه از یبرخ از دقّت؛

 روند یجیتدر یریگیپ امکان نیبنابرا. امبرده بهره بار نیاوّل یبرا شــده، اســتفاده ناقص رور به

 و نیهترب  یزا و  یدایپ شاهد تا است شـده  فراهم اثرش، نیتربزرگ در تزجرالدیف شـرفت یپ

 .(59، ص. 5316)آربری،  است شده انجام کنون تا که میباش یاترجمه نیمشهورتر

                                                           
1. The Wine of Wisdom 
2. The Romance of the Rubáiyát 
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است، امّا مشکل اینجاست که ترجمة عنوان درست  .5کایآمر و انگلستان در یارسپ شـعر ( 7

تاد ، اسیدارمیتماحمد بوده است.  خبریبتوجّهی نکرده یا از آن  اشـهر به ضـبط  باز هم  مترجم

 کایآمر و انگلستان در یفارس شـعر گسـترة   عنوان بااین کتاب را  ،ات فارسـی ادبیّ پیشـکسـوتِ  

، کایآمر و انگلستان در یفارسـ  شـعر  ةگسـتر (. 5921)یوحنّان، ج. د.  رک.) ترجمه کرده اسـت 

 (.یدارمیتمتحقیق و ترجمة احمد 

 نادرست یهاترجمه( 7

ــتِ خطاها و  خارج  دلیل ، امّا بهبی  از این ادامه داد توانیماین بخ  را  یهالغزشفهرسـ

 و به مشــتی از خروار میپوشــیماز آن چشــم  و بیم ارناب،حاضــر  از حوصــلة گفتاربودن  آن 

اه ترجمة و آنگ مترجم در این بخ  ابتدا متن انگلیسـی، سـپس ترجمة فارسی  . میکنیمبسـنده  

گفتنی اسـت که جمالت پیشـنهادی صـرفاً برای بیان معنی درست     .امآوردهپیشـنهادی خود را  

 .هاآنجمالت انگلیسی است نه ترجمة نها ی 
1. The writer, Edward FitzGerald (1809-83) had 250 copies printed anonymously. 

 

که خود  یانســخهاز این  رور ناشــناسبه( 5229 -5203( ادوارد فیتزجرالد نویســنده )1

 .کپی گرفت 810ترجمه کرده بود 

 آن از نســخه 810 که خواسـت  چیکوار از کتاب، مترجم  ،(5229 –5203) تزجرالدیف ادوارد 

 .کند چاپ نامیب را

2. In 1861 the booklet ended up in Quaritch's remainder box. 

 (76تبدیل به یک کتاب باد کرده شد )ص.  5275( این نسخة خیام در ساِ 2 

 .درآورد سر یحراج یهاکتاب ةجعب از کتابچه نیا 5275 ساِ در 

3. Eminent men of letters . . . had borrowed FitzGerald's quatrains in order to turn 

them into parodies 

ــهوری همچون  ( 3  را تبدیل به هجو کنند هاآناز ربـاعیّات اقتباس کردند تا   ...ادبـای مشـ

 (72)ص. 

 .ندیابسر یاضهینق آن بر تاکردند  اخذ را تزجرالدیف اتیّرباع ... مانند یابرجسته یادبا 

                                                           
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. 

 جاری گشت. هاترجمهو  هاراستیواز  یانیپایبجریان  5383پس از  یهاساِ( و در 4

 .داشت ادامه همچنان زین 5383 از بعد یهاساِ در هاترجمه و هاچاپ انیپایب موج 

5. Freethinkers, pictorial artists, composers, choreographers and poets all over the 

world were inspired by his work. 

و شاعران سراسر  پردازانرقص، سازانفیتصـن مجالت مصـور،  ( آزاداندیشـان، هنرمندان  5

 .اندگرفتهدنیا از اثر عمر خیام الهام 

 امیّخ اتیّرباع از جهان سـراســر  شــاعران و ،ارانخطّ ،ســازانآهنگ ،ررّاحان شـان، یآزاداند 

 بودند. ملهم

. بسیار بایستة مهارتِبرآمدن از عهدة آن و  است سترگ کاریترجمه  ،کهنیاسـخن   حاصـل  

ر آن دتأنی به این عرصــه، باید  دارانهیداعنامداران و اقتفای ، به پُرســنگال  کوشــندگان این راهِ

 .ازندی به سـبک و زبان یگانة خوی  دست  در نهایت تارا به جان بخرند  هایسـخت و  نهندگام 

مصــدا   عرخ خود بردن و زحمت  و تنیســ یده به یراهشــتابزده  یهاترجمه ونهگ نیا

 تواندیم بلکه ،داردینمبر  این عرصهقان  اباری از دوش  مشت تنها نهزیرا  ؛دیگران داشـتن اسـت  

 .بیفکند کژراهه بهنیز  را نوسفر خوانندگانان و مبتدیّ

 کتابنامه

 ةترجم. یشابورین امیّخ عمر میحک آثار و احواِ شرح: خرد یصـهبا (. 5926) .م ،یرضـو نیام

 .سخن: تهران. یوانیک نیمجدالدّ دکتر

ــتا5924ِ). م ،یحداد ــ به. آب ةنیآ  در .(. ژزف فون هامر پورگش . مطلق نأمور بهمن کوش

 .19 -93 ی، ص.همشهر: تهران

ــر  در هجرت گوته: دیوان گوته از نگاه میان فرهنگی(. 5923حدادی، م. ) . دیدار غرب و شـ

 بهشتی.تهران: انتشارات دانشگاه شهید 

 یقیتطب اتیّادب .سالهستیدو خیتار: کایآمر و انگلسـتان  در یفارسـ  شـعر (. 5934حسـینی، م. ) 

 .812-810 ،58 ،(یفارس ادب و زبان فرهنگستان)
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. (جیکمبر دانشــگاه ،دنیل دانشــگاه)  امیّخ عمر راثیم کنفرانس گزارش(. 5922ی،  . )دهباشــ

   .915-956، 65، بخارا

-543، 99، نامة فرهنگستان(. شرح حاِ و آثار ژوزف فن هامر پورگشتاِ. 5927ساجدی، ِ. )

516. 

 .روس: تهران. گفتار پانزده(. 5929) .م ،ینویم
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