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 انگلستان در ادوارد فیتزجرالد ترجمة امیخعمر  اتیرباع پذیرش

 

 (، همدان، ایرانبوعلی سیناگروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه ) *مصطفی حسینی

 

 دهیچک

 تبیای  ،گر آمریکااییتطبیا  پاراور منظار از ی راادبا رشیپا  ی ظار یمباا  حاضر جستار

 اِعمااا  ا گلسااتان در امیااخ عماار اتیاارباع رشیپاا  باار را او  ظاارات ساا   و کناا یماا

 یادباا اثاار هاار ما ناا  تزجرالاا یف ادوارد ترجماا  امیااخ عماار اتیاارباع رشیپاا . کناا یماا

ایا  مجموعا  شاعر در ابتا ا . اسا باوده  هماراه هااییفرود و فاراز با ا گلستان در گرید

مقبااو  عباا   نناا  یعااواملکماا   تاا ریب بااهبااا اابااا  نناا ا ی مواجااه  شاا ، امااا به

کتاا  ترجماه،  یافیک ما نا ی عاوامل ی ایا  تققیا هاافتاهافتااد. مطااب  ی هاایسیا گل

 هاارهی ظ  اشاران، ی،هنار و یادبا یهااا جم  الا،، اها  یهااظیتقر ،یادبا یهاایگزار

هریاا  بااه  ااوعی مساایر اابااا   مصااور یهاااناپ و رمجااازیغ یهاااناپ ،هاضااهی ق و

ادبی رباعیات خیام را کاه در ابتا ا موفاو  ما ا ه باود هماوار کرد ا  تاا جاایی کاه ایا  

 آثار اصی  ا گلیسی ارار گرف . زمرةبومی ش  و در  ترجمه

 قگریتطب ،یادب رشیپ  ام،یخ عمر اتیرباع ،یقیتطب اتیادب ،پراور ها:کلیدواژه
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 . مقدمه1

ی شااعر جنااان اساا ، نراکااه او هااایشااگفتحکاای، عماار خیااام  شااابوری یکاای از 

ایاا  فیلسااوع شاااعر کااه در کمااا ِ ایجاااز  اشااعاراشااعاری مااوجز و پرموااز اساا .  ن ةیساارا

، ایا  رباعیاات کاه  یاتردیبا. ر ا یگیما بارد ِ آدمیاان   نفتا پرده از اسارارِ  ا  ش هسروده 

  یتر هیساانجو   یترپختااهساارود از  اشمتفکرا ااهپیاار  شااابور دور از اغیااار در خلااوتِ 

ا اه اسا ، زیارا تنناا . خیاام در سا نر شاعر جناان یگنا یآیماشمار ی شعر جنان بهها مو ه

دساا   ریگعاال،شااعری اسا  کاه باا ایا  حجا،ِ ا اا ت اشاعار توا ساته اسا  باه شانرتی 

یاب . ب ینی اس  که ای  شانرتِ جناا گیر، کاه منتناایِ آماا  هار شااعری اسا ، از ساویی 

ادوارد فیتزجرالااا  و از دیگااار ساااو مرهاااونِ  دساااتا  رهینو  گو اااهااتباس ترجمااا  داروام

(. از رهگاا ر ایاا  ۸03، ص. ۸۹۱۱خااود رباعیااات اساا  )یوساافی،  شاامو جنانمضااامی ِ 

خاموشای و فراموشای باه در آما  و خاوش  گوشا شاعر خیاام از  کاه شااعرا ه باود ترجم 

     یاف . شمو جنانی اآوازه یز برای خود اس، و  ریگگوشهدرخشی ، و فیتزجرال ِ 

بیاااتِ کلاساای  پارساای اساا ، رباعیاااتِ خیااام یکاای از مشااکلاتِ لاینقاا  اد گمااانیباا

 نراکااه در ا تسااا  ایاا  رباعیااات بااه عماار خیااام شاا  و تردیاا های بساایار وجااود دارد.

در دورانِ حیاات  باه شااعری  اما ار  باود و های   امیاخکاه  شاودیماتردی  از اینجا آغااز 

، ۸۹۱5)ذکاااوتی اراگوزلااو،  ا اا  گفتهیاا  از معاصاارا   در بااا ِ شاااعری او سااخنی 

تقریباً ص  سا  پا  از مارا اوسا  کاه باه اولای  اشااره و  قا  یا  ربااعی (. تازه، 3ص.

متااون مختلاا   خلااا ِ در کااهعلاوه، از ایاا  روزگااار باه بعاا  اساا  . بااه،یخااوریماا باراز او 

ا ا  از  آثاار و منااب  تااریخی، ی  یا ننا  ربااعی از او  قا  شا ه اسا . ایا  متاون عبارت

ی ادباای کاه  فیاااً و اثباتاااً بااه اشااعار او اسااتناد هانهیساافو  هاااجتنگمتاون و کتتاار عرفااا ی، و 

. شااایان ذکاار اساا  کااه  زدیاا  بااه سااه ااارن بعاا  از مااراِ خیااام اساا  کااه کنناا یماا

. غاارپ پااژوه  شااودیماارباعیات او یکاای پاا  از دیگااری تاا وی  و گااردآوری مجموعااه

ادوارد فیتزجرالاا  را در  ترجماا حاضاار ایاا  اساا  کااه پاا یرش رباعیااات عماار خیااام 

ان عصاار ویکتوریااا بررساای کناا . مااراد از پاا یرش ادباای، مطاااب  روش تققیاا  در ا گلساات
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ادبیاات تطبیقاای، عبااارت اسا  از بررساای ساایر مقبولیا  یااا عاا م مقبولیا  اثااری ادباای در 

 فرهنگ مقص . 

 پژوهش نةیشیپ. 2

ای در فرهنااگ و زبااا ی دیگاار در الماارو بررساای پاا یرش ادباای شاااعر یااا  ویساان ه

تاا  .ردیاگیمااارار  ترجماه مطالعاات و یقایتطب اتیاادباً  وپاا یعنای  سبت رشت تققیقات دو 

ی هااکتا عور گا را در خلاا  برخای مقالاات یاا اسا  باه کاردهآ جا که  ویسن ه بررسای 

و  ا ااهیگویکلااعور فارساای بااه اابااا  بااه شااعر خیااام در ا گلسااتان و گاااه آمریکااا بااه

ی ادبیااات هاهیا ظرمناا  و مبتنای باار ی روشهااپژوه ژور الیساتی اشااره شاا ه اسا ، امااا 

پاا یرش رباعیاااتِ خیااام در ا گلسااتان بااه زبااان فارساای  بااارةتطبیقاای و مطالعااات ترجمااه در

ی نناا ی صااورت هاااپژوه  ا جااام  شاا ه اساا . البتااه در زبااان ا گلیساای در ایاا  بااا 

 در هاااپژوه شااود. غالاارِ ایاا  اشاااره می هاااآن  یتاارمن،گرفتااه اساا  کااه در زیاار بااه 

ساالیا ی، اواخاار ااارن  ااوزده، و اوایاا  ااارن بیساات،، ا جااام شاا ه اساا  کااه ایاا  دو رشااته، 

علاوه، بسایاری از  بود ا . باه افتاهیتکاما هناوز ننا ان مقباو  و  ،ترجماه مطالعااتخاصه 

یاا تماامی عواما  مادثر در پا یرش ادبای  شاودیماخاصی مقا ود  دورةای  تققیقات یا به 

و از  کنا یماباه یکای دو فقاره اشااره  ا ا ازال،و  کنا ی مای  اثر یا یا  شااعر را لقاا  

ننا ان باه مباا ی  ظاری دو رشاته  هااپژوه ، ایا  کاهاین تارمن،. از هماه گا ردیمامابقی 

بار اسااس مباا ی  ظاری  کوشا یماحاضر ایا  اسا  کاه  مقال م کور اعتنایی   ار  . امتیاز 

 ازد.من  به پ یرش ادبی ای  اثر ادبی ب ردعور روشو به

 ۸امیااخ عماار اتیاارباع متاارج، تزجرالاا یف ناماا یز  گ آلفاارد مکنلاای ترهیااون در کتااا 

( 4۸5-405. ص« )امیااخ عماار اتیاارباع رگ شاا ِس» در فصاالی تقاا  عنااوان ،(۸۳53)

، در االارِ روایتای گیارا باه فاراز شاودیمااز عنوان ایا  فصا  دا ساته  کهننان، گو هداستان

و فرود پا یرش رباعیاات خیاام در ا گلساتان پرداخا  و باه دو ساه عاما  کاه در رو ا  و 

سرگ شاا ِ رواجِ ایاا  اثاار تگثیرگاا ار بااود اشاااره کاارد. آرتااور جااان آربااری در کتااا  

                                                           
1. The life of Edward FitzGerald, Translator of the Rubáiyát of Omar Khayyám 
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کااه عنااوان آن برگرفتااه از کتااا  آ. م. ترهیااون اساا ، در ساارآغاز کتااا   (۸۳3۳) ۸رباعیااات

  یااا در»( بااه سااروا ِ ایاا  موضااو  رفاا   ۹۳-۸۹)ص. « مقاا ماتی مقالاا »عنااوان  تقاا 

 کاااو  کااه ۸۱35 تابسااتان از. کاان، یبررساا را اتیاارباع رشیپاا  خچاا یتار تااا باارآ ، اوراق

ی با ،جناان باه او شاعر  ناادنِ پاا و ۸۱3۳ بناار تاا کارد، آشنا امیخ با را تزجرال یف بار  یاول

ملاحظااه کردیاا ،  کااهننااان  .(۸۹، ص. ۸۳3۳)آربااری، « زدیاابرا گ را یکساا توجااه کااه آن

 فصا ( در 4003ی )رضاو. امای  ردیاگیماپژوه  آرباری فقاس ساه ساا  را در بار  گسترة

 در امیااخ» بااا عنااوان 4امیااخ عماار فلسااف  و شااعر، ،یز اا گ  خاارد یِصاانباکتااا   هشاات،

 ا گلساتان، در تزجرالا یف ترجما  امیاخ عمار اتیارباع( اباو  ایا عارد) رشیپا  باه ،«غر 

  یاابق از کااایآمر در اتیاارباع رشیپاا  بخاا . پااردازدیماا هلناا  و فرا سااه آلمااان، کااا،یآمر

 اساام  در. اساا  ترمفصاا ( هلناا  و فرا سااه، آلمااان، ا گلسااتان،) ماا کور یکشااورها

 یهنااریادباا  ناااد دو  قاا  باار فقااس ساان هی و ا گلسااتان در اتیاارباع رشیپاا  بااه مربااو 

 کاه یمنما و متعا د عواما  باه و کارده  یاتگک( امیاخ عمار ا جما  و انیرافائل یپ ا جم )

  قااا  ما نااا  ،ا  داشاااته یبزرگااا سااان، ا گلساااتان در اتیااارباع  ِیاااتثب و بیتااارو در

 یام راتااور مناااف  مخالفااان و شااانیآزادا    اشااران، الاا،، اهاا  و شااعرا ادبااا، ،هااایکتااابگزار

 .اس   کرده اشاره یااناا یهاناپ و هن ، در ا گلستان

 نقگاارایتطب. اساا  یملاا اتیااادب از ترگسااترده اریبساا یقاایتطب اتیااادب در پااژوه  دامناا 

  یاا از یکای. کننا یما ،یتقسا یمتعا د یهااحوزه باه را یقایتطب اتیادب در پژوه  المروِ

 ،رودیماا شااماربه زیاا  یقاایتطب مطالعاااتِ در پااژوه  الماارو  یترگسااترده کااه هاااحوزه

 قگاارانیتطب از یبرخاا اساا  یگفتناا. هاساا شباه  و هاااریتگث یبررساا یعناای یادباا روابااس

 منظاار از. دا ناا یماا یقاایتطب مطالعاااتِ یاصاال هاا ع دو را هاشااباه  و هاااریتگث یبررساا

 حااوزة  یااا ،یقاایتطب اتیااادب ییکااایآمر مکتاار گاا اران ایبن از یکاای ،۹وساا ی فرا سااوا

 از کاه یاعلاعاات ایا الناماات) 5الناام منااب  ایا منبا  ریا ظ یترکونا  یهاابخ  به  یتقق

                                                           
1. The Romance of the Rubaiyat 

2. The Wine Of Wisdom: The Life, Work, And Legacy Of Omar Khayyam 

3. Francois Jost 

4. source of inspiration 
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 ایا رشیپا ) ۸رشیپا  و ااباا  ،(شاودیما فرباه و اخا  یخاارج آثاار ای سن گانی و رهگ ر

 و( کناا یماا کساار یگاارید کشااور اتیااادب از کشااور  یاا اتیااادب کااه یریتااگث ایاا  یااتوف

( دارد یگاارید ملاا  اتیااادب از یملتاا کااه  ادرساا  ایاا درساا   ةیااا) 4ساارا  ایاا ریتصااو

 (.۹5. ص ،۸۳35 وس ،ی) شودیم ،یتقس

 قگااریتطب ،۹پااراور منظاار ازی ادباا رشیپاا  ی ظاار یمبااا تبیاای   جسااتار  یااا هاا ع

در ا گلساتان  رباعیاات عمار خیااممریکایی اس . سا   ایا   ظارات بار پا یرش آ برجست 

شود.  اگفتاه  ما ا  کاه رااا، ایا  ساطور ننا  ماورد بار ماوارد پیشاننادی پاروار اِعما  می

ی اخااا وادهدر  ۸۳43در سااا   (40۸4 -۸۳43)ور  یااز افاازوده اساا . زیگباارت سااالم  پاارا

پااراور ننااارده ساااله بااود، بااه  کااهیواتاا، ۸۳۹۳ینااودی در آلمااان بااه د یااا آماا  و در سااا  

ا گلسااتان مناااجرت کرد اا . پااراور تقصاایلات  را در ا گلسااتان ادامااه داد و بعاا ها باار 

د. وی کرساای اسااتادی ادبیااات آلمااا ی و ادبیااات تطبیقاای دا شااگاه آکساافورد تکیااه ز

  یااتردیباای اساا . قاایتطب اتیااادب و یآلمااا  اتیااادب ناا یزمصاااحر تگلیفااات متعاا دی در 

 (۸۳3۹) 5یقاایتطب یادباا مطالعااات باار یدرآماا  ارزشاامن  کتااا  آثااار او  یتاارمن،یکاای از 

ادبیااات تطبیقاای در  رشاات ی درساای کلاساای  هاااکتا اساا . ایاا  کتااا  از معتبرتااری  

 .رودیمشمار ی معتبر جنان بههادا شگاه

پااراور معتقاا  بااود کااه باارای فناا، ادبیااات خااارجی  تخساا  بایاا  ادبیااات ملاای خااود را 

    ی  فنمی  

کسااا ی درت  متقاا ه، ایالااات و ،آلمااان کبیاار، بریتا یااای در ماا ، معلماای تجرباا  طاااب م

شااته دا خااود ادبیااات از عمیقاای شااناخ ِ کااهدار اا   خااارجی فرهنااگادبیااات و  درسااتی از

، آ ااان کااه تننااا ا گلسااتان را فنمناا یماانااه  ا گلسااتان از» کااه  گاارش ایاا  و ،باشاان 

  یااز ادباای مقافاا ِ در سیاساای علااوم و یشناسااجامعه جورافیااا، باار علاااوه ،«شناساان  یماا

   (۳ص.  ،۸۳3۹ پراور،)و مص اق دارد.  س ا مقبو 

                                                           
1. fortune or reception 

2. image or mirage 

3. Siegbert Salomon Prawer 

4. Comparative Literary Studies: An Introduction 
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 . روش تحقیق۳

 تطبیقاای اتیااادب یهاااپژوه  در منماای  قاا  ادباای پاا یرش بررساایاز منظاار پااراور 

 گو ااه ایاا علاوه، ا جااام ایاا  دساا  مطالعااات بااه تجربااه و تخصااص  یاااز دارد. بااه. دارد

 خاات، سااطقی یفنرساات بااه آسااا یبااه تطبیقاای ادبیااات بااا  اآشاانا افااراد دساا  در مطالعااات

 نااپ تااری  ارااام، و آماار  ،یعنااو و یاساام از مملاو گزارشای تا وی  باه یعنی شود،می

 یهااائپژوه  نناای  لازماا  کااهآ  حااا . ا جامیاا  خواهاا   اشااران و مترجمااان  ااام و

 آن در ادباای اابااا  کااه اساا  شاارایطی عالما اا  تقلیاا  و مناا یروش پترمااایگی، ی،نیب یاابار

 فرهنااگ در ساان هی و  یاا رشیپاا  گمااانیباا(. ۹۸ .ص ،۸۳3۹ پااراور،) اساا  داده رخ

مطاااب ِ روش  کااار،  یااا ا جااام یباارا. اساا  همااراه ییفرودهااا و فااراز بااا همااواره گاارید

 قگااریتطب نکااه،یا او   کناا  یعاا را ریااز مراحاا   یاابا قگااریتطب تققیاا  در ادبیااات تطبیقاای،

 کناا ، هیااتن  شاار  یتااار ریااترتبااه را مفااروپ ساان ةی و آثااار یهاترجمااه از یفنرساات  یاابا

  یاتقل داا باه و یگاردآور شا ه  وشاته هااآن بار کاه را یی قا ها و مقالات یتمام س  

 اسا ، داده رخ آن در ادبای ااباا  کاه ب اردازد شارایطی تقلیا  باه  یابا او اینکاه، دوم. کن 

 ایاا  عاای را مقصاا  کشااور اجتماااعی و فرهنگاای ز اا گی و ادباای ذائقاا  گاارید عبااارت بااه

 ساینما، ی ما نا هارساا هدیگار   قا  باه  یابا او اینکاه،ساوم . دها  اارار  ظار ما  هاسا 

 اینکااه، ننااارم .کناا  توجااه زیاا  مدثر اا یاا  اثاار  آوازة اشاااع  در ، و تلویزیااون کااهویااراد

ی اها  هااظیتقر ی ادبای،هاایکتاابگزار ترجماه،  یافیک عاواملی ما نا   قا   یبا قگریتطب

و  رمجاااز،یغ یهاااناپ ،هاضااهی ق و هااارهی ظ،  اشااران ،یهناار و یادباا یهاااا جم  الاا،،

ایاا   هماا گفتناای اساا  کااه (. ۹۸ .ص ،۸۳3۹ پااراور،) کناا  لقااا  زیاا  را مصااور یهاااناپ

 یاز باا پاراور ها،  ظار  ۸. ژرار ژ ا افتا ی ماموارد لزوماً در با  پا یرش اثار ادبای اتفااق 

در پا یرش  4شا ه، بایا  باه عواما  فرامتنایاس  و معتق  اسا  کاه افازون بار مات  ترجمه

  عناصار کنا یمااثر  یاز توجاه داشا . ژ ا  عناصار فرامتنای را باه دو دساته کلای تقسای، 

ما نا  مق ماه،  کنا یماشا ه اضاافه ه متارج، یاا  اشار باه اثار ترجمه)مطالبی کا ۹متنیدرون

                                                           
1. Gérard Genette 

2. paratexts 

3. peritexts 
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در داخاا   کااه یمطااالب) ۸متناایماادخره، اه اا امااه، عاارج روی جلاا  و ...( و عناصاار برون

را  هاااآنکااه دیگااران  هااایکتااابگزارهمااان مجلاا  منتشاار شاا ه وجااود  اا ارد ما ناا  

شاا ه رو اا  اثاار ترجمه (. از منظاار ژ اا  ایاا  عواماا   قاا  منماای در تاارویب وساان ی ویماا

 متاارج، رویکاارد» ،یادباا اثاار ترجماا  در ،هااا یا(. افاازون باار ۸4، ص. ۸۳۳3دارد )ژ اا ، 

 مقصا ، جامعا  گفتماان سا نر باا ارتباا  در اسا  یپلا یاصال مات  گفتمان س نر به  سب 

 جامعاا  در آن ترجماا  رشیپاا  و رد زیاا  و اثاار آن تصااویر یباز مااای در یمنماا اماا ]و[ ع

 (.۹، ص. ۸۹۳3)شریفی، « رودیم شماربه مقص 

در ا گلسااتان  تزجرالاا یف امِیااخ عماار اتیاارباع رشیپاا  کااه بااود  خواهاا  فایاا ه از خااالی

کااه مساایر  ی را بررساای کنای،ما کور مااواردبرخاای از  و ،یکنا ذکاار مثاا  شاااه  عنوانباه را

 گاریدجساتاری  در کاه آ جاا از. پ یرش آن را که در ابت ا موفاو  ما ا ه باود هماوار کرد ا 

  یااا در (۸۹۳0)رت. ا وشاایروا ی و حسااینی،  ،یاکاارده یبررساا رابرخاای از مااوارد ماا کور 

 یهاایکتاابگزار ترجماه،  یافیک ما نا  یعاوامل  قا ِ نناارم یعنای ماورد باه فقاس وشتار 

 ،یا تشااارات یهامدسسااه و  اشااران ،یهناار و یادبا یهاااا جم  الاا،، اهاا  یهاااظیتقر ،یادبا

 .،یپردازیم مصور یهاناپ و رمجاز،یغ یهاناپ ،هاضهی ق و هارهی ظ

 . نتایج و بحث۴

  یمضاام باا ساو یبا  وساطا اارون از یسایا گل شااعران و سان گانی و که اس  درس 

 از یپارسا اتیاادب و زباان باا آ اان ییآشانا کاه بارد  یا با ادیا از اماا ش   ، آشنا یرا یا آثار

 مطالعااات. بااود ییایااتالیا یحتاا و فرا سااه ،یآلمااا   ،یلااات مثاا  یا جیاام یهااازبان رهگاا ر

 یعربا زباان یکرسا  ِیتگسا باا هفا ه اارن  ِیااوا در ا گلساتان در  یاآکادم عورباه یرا یا

 ااارن اواخاار تااریجاا  عوربااه امااا. شاا  آغاااز بیمبااریک و آکساافورد معتباار دا شااگاه دو در

  یاا. شا  ترجماه یسایا گل باه یرا ایا سان گانی و و شااعران آثاار تا ریببه کاه بود هج ه

–۸355) جااو ز امیاالیو ساار یادباا و یشااناختزبان تبقاار و تساالس مرهااون ییسااو از اماار

 یدربارهاا یرسام زباان یفارسا زباان کاه باود قا یحق  یاا خاعربه سو گرید از و ،(۸3۳5

                                                           
1. epitexts 
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 اوجِ کااه ا گلسااتان  یاارما ت دورة کوناا  و باازرا شاااعران از  یاا یه. بااود هناا 

 تااا گرفتااه رنیبااا لتاارد و یشاال یپرساا از ،رودیماا شااماربه زیاا  یساایا گل شااعر ییشااکوفا

  یاا از.   اشاتن  یننا ا  ییآشانا یفارسا زباان باا یسااوذ رابارت و بیکاولر لاریت سموئ 

 و یسااطق و مقاا ود اریبساا یفارساا شااعر  یمضااام از آ ااان یهابرداشاا  و هاااااتباس رو،

 ایاکتوریو دورة در. باود ،یآلماا  ویژهباه واساطه، یهاازبان از ترجماه باه  اارر اینکه ترمن،

 اتیااادب و زبااان بااا واسااطه باا ون یساایا گل شاااعران و ساان گانی و کااه بااود( ۸۳0۸–۸۱۹4)

 فارم از یا ا ک حا  تاا و یفارسا شاعر یمقتاوا از کاه    یکوشا  جِبه و ش    آشنا یفارس

 امیااخ عماار اتیاارباع یفارساا آثااار انیاام در هی  شاا یباا. کنناا  ااتباااس و اخاا  آن

 .اس  داشته ا گلستان یایکتوریو دورة اتیادب و یز  گ بر را ریتگث  یتردرازدام 

 باود یغربا پژوهشاگر  ی خسات  ،یاها تاام  ی،سایا گل مستشارقدا ی، تا آ جاا کاه مای

 ،یااو احتماا  باهد. پا  از او، کار ترجماه  یلاات باه را خیاام باه منساو  یربااعیا   که

. دکاار ترجمااه یساایا گل بااه را امیااخ عماار از اییرباااع بااار یاولااباارای   یکاا جاارج یهناار

 زایلااوی از رباعیااات خیااام بااه ا گلیساای رو اا  بااازار پیاا ا کاارد. امجموعااه ترجماا  کاا،ک،

 در را امیااخ اتیاارباع از یامجموعااه کااه بااود یساایا گل متاارج،  ی خساات کاسااتلواسااتوارت 

 سارپا  از او . کارد باا  گتا  پارسایو در کتاا   ترجماه یسایا گل باه ما نا منظوماه یاالب

 از پا  ۸۱55 ساا  در کاه یفارسا شااعران ناما یز  گ درباارة ی کاات کتاا  در یاوزلا گور

 ۸۱3۱ سااا  در. کاارد ترجمااه یساایا گل بااه را امیااخ از یرباااع نناا  شاا ، منتشاار ماارگ 

 عنااوان بااا او یرباااع ۹4 ترجماا  همااراهبااه ام،یااخ دربااارة یمنماا مقالاا  کاااو  لزیبااا ادوارد

 (۸54-۸5۳. ص ،۹0شااماره  ،۸۱3۱) کلکتااه مجلاا  در ،«یرا اایا شاااعر ماانج، ام،یااعمرخ»

  .کرد منتشر

 عمارش انیاپا تاا تزجرالا یف .رسا یماپ  از ای  مترجمان  وبا  باه ادوارد فیتزجرالا  

 گاااه .کااردیماا کااار امیااخ عماار اتیاارباع یرو وسااتهیپ( ۸۱۱۹-۸۱35) دهااه سااه  یاا زد

 کاردیما  یپا و پا  را هااآن ن یان و ریاترت گااه ،کاردیما ادیز و ک، را اتیرباع تع اد

 از  یرایااو ننااار ات یااح دوران در. دادیماا رییااتو را هاااآن عبااارات و الفااا  گاااه و

 در باود، یربااع 33 بار مشاتم  کاه نااپ  یاولا. کارد منتشار  اامیبا را امیخ عمر اتیرباع
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. شاا  منتشاار یاماادخره و مق مااه همااراهبااه ساااده یمجلاا  در  ااام، ذکاار باا ون ۸۱3۳ سااا 

 کااه ننااارم و سااوم ناااپ در امااا بااود، یرباااع ۸۸0 شااام  ،۸۱5۱ سااا  ناااپ دوم، ناااپ

 کاااه  یرباااع ۸0۸ بااه هااایرباااع تعاا اد شاا ، منتشاار ۸۱3۳ و ۸۱34 سااا  در ترتیربااه

 یحلباا یاااوع  یاا در  ،یاارا  یالاا  امیاالیو دوساات  تزجرالاا ،یف مااراِ از پاا . افاا ی

  یاا. باود داده یراتاییتو زیا  آن در تزجرالا یف کاه کارد  ایاپ را ۸3۱۳ مات  شا ةناپ  سخ 

 پراکناا ة آثااار و ها امااه کتااا در  ۸۱۱۳ در ،شاا هینیبااازب ماات   یآخاار و  یپنجماا ناااپ،

 اتیارباع متارج، عنوانباه او  اام باار یاولا یبارا و شا ، منتشار( جلا  ۹) تزجرال یف ادوارد

 و ا گلساتان در امیاخ اتیارباع رشیپا  باه اسا  بنتار اکناون .شا  ذکار آن بار امیاخ عمر

 ترجماه  یاا(  یامقبول عا م ایا  یامقبول ماراد) رشیپا  و بیتارو در کاه ،یب رداز یعوامل

 توفیاا  شااعر خیااام معلااو  علاا  عااام و خاااص نناا ی اساا .گمااان یباا .بود اا  رگاا اریتگث

 یانااهییآ امیااخ سااابق یباا ابااو ِ حتسا ِ و زیا گرشاا  یِابیااکام» عااام علاا   یتاارمن، از یکای

 را خاود یهاایدرما ا گ و هاایسرگشاتگ ریتصاو آ اان تاا  نااد انیاغرب برابر در او که اس 

 ،ینیحسا) «را ا یما ساخ  آ اان زباان و ذها  از امیاخ ییگاو تاو اا ننا یبب آن در انیاع به

    از سایر عل  خاص عبارت (.۸۸5. ص ،۸۹۳3

  ترجمه تیفیک. 1. ۴

 اساا  ماادثر مقصاا  فرهنااگِ در یادباا اثاار  یاا رشیپاا  اشاااع  در کااه یعااوامل از یکاای

 تااا هنرمن ا ااه یاترجمااه کااه اساا  ینیباا . (5۸، ص. ۸۹۳3)پااروار،  اساا  ترجمااه  ِیاافیک

در سانجه باا دیگار آثاار  شاعر ترجما  اگفتاه  ما ا  کاه . باشا  رگ اریتگث توا  یم ا  ازه نه

موساایقیِ  عل بااه شااعر ترجماا  رایااز. اساا  دیگااری جاان  از ( امااه مااای  و رمااان) ادباای

تقیاا  بااه  تاار،من،از همااه  و معنااوی، و لفظاای صااناعاتِ عبااارات، و الفااا   مانِنیاا ،کلمااات

، متارج،ِ شاعر هماواره باا هاا یا. جا ا از اسا  ادبای ترجما   او   یترسخ  مب أ فرهنگِ

یاا باه  ثار  فیتزجرالا  شاعر  کنا  ترجماه ی  ا تخا  دشوار مواجه اس   شاعر را باه شاعر

 تزجرالا یف ترجما  کاه برآ نا  یجملگاپارسی را باه شاعر ا گلیسای برگاردان کارده اسا . 
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 باه شارق، شاعر توساعاً و ،یفارسا شاعر از کناون تاا کاه اسا  ییهاترجماه  یبنتر از یکی

 (۸۱5۳) ۸ ورت   یال نارلز گفت  به. اس  گرفته صورت یسیا گل زبان

 تااوانی ماای گاارید لفااظ کااه علاا   یااا بااه فقااس  یاا ام «متاارج،»  یاابا را ... تزجرالاا یف

 منتقاا  یاتااازه االاار در و درآورده گاارید زبااان بااه زبااان  یاا از را شاااعرا ه روج او. افاا ی

 ،یزمااا  اتیمقتضاا بااا را آن علاوهبااه ساا ،ی  متفاااوت آن ساااب  االاار از کساارهی کااه کاارده

  یتااار سرتاساار در. اساا  کاارده سااازگار  یااج  بافاا  یفکاار  یاارو و عااادات ،یمکااا 

 از اسااتادا ه، منظااومِ ترجماا   یااا از یتردرخشااان  مو اا  تااوانیماا یسااختبااه مااا اتیااادب

 مات ِ  یا یهاایژگایو تماامِ ترجماه  یاا. گرفا  سارا  شارق شاعر از  اشناخته، یمترجم

کوه و داراساا  را ممتاااز یِاصاال  و عظماا  باار تااوانیماا کااه اساا  یلاایدل  یبنتاار آن شاات

 کاه اسا  شااعر  یا کاار امیاخ عمار اتیارباع ،شا یبا. کارد اااماه یرا ایا شاعر  یاهم

 ترجمااه اساا   آن ییبازساارا بلکااه ساا ،ی  آن از ی یااتقل اساا   یگاارید شاااعر از ملناا،

 عواعاا  و افکااار کااه اساا  آوررتیااح .اساا  شاااعرا ه یالنااام آفرینیباااز بلکااه ساا ،ی 

 در شاعر  یاا رو،  یاا از. اسا   یا زد ماا اماروز عواعا  و افکاار به ا ر یا یرا یا شاعر

 با ان خاود ماا کاه اسا  ی سال  یاترد و ریاتق  یآخار و  یاولا ا گریب اشیسیا گل کسوتِ

 شاارق شااعر از یساایا گل یهاااااتباس ایاا هاترجمااه ا بااوهِ انیاام در احتمالاااً. ،یاادار تعلاا 

 یراسااتگیپ و ییوایشا. بز ا  پنلااو ماوجز متجلا ِ  یااا باا بتوا ا  کااه  ا ارد وجاود یاترجماه

 کاملاااً یمعنااو یرویاا  و  یااتخ ااا رت بااا معنااا بلاغاا ِ و لفااظ فصاااح ِ ترجمااه،  یااا

 (333. ص ،۸۱5۳   ورت ،) .دارد مطابق 

عنوان شاعر ب  یر ا  و  سا  بنابرای ، کیفی ِ ای  ترجماه سابر شا  کاه ماردم آن را باه 

 به  س  آن را ا تقا  دهن .

 ی ادبیهانقدگونه. معرفی و 2. ۴

 دربااارة ماردم عاما  آگاها یا ن در یمنما  قاا  4ی ادبایها ق گو اهمعرفای و  شا یبا 

  یا ااباا  باه یبارا خوا نا گان مختلا  یهاا یع کاردن آمااده  یهمچنا و  شار یهاتازه

                                                           
1. Charles Eliot Norton 

2. literary reviews 
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رهگاا ر  از خاااص یاثاار رشیپاا  و اابااا  یبررساا یهاااروش از یکاای. دار اا  خاااص اثاار

 ها ق گو اه و یمعرفا رایاز ،شاودیما حاصا  اثار آن بار شا ه وشاته یها ق گو اه و یمعرف

 ماورد در و یمتنا ایا سان هی و باه  ساب  یمنفا و مثبا  یهااواکن  از یامجموعه واا  در

در ابتاا ا  (.۸33 .ص ،400۱ ،یما اا ) کنناا یماا آشااکار را ترجمااه  قاا  از یبخشاا ،ترجمااه

فیتزجرالاا   وشااته  شاا  و ایاا  اثاار ننااان کااه  ترجماا ی جاا ی باار ها ق گو ااه و یمعرفاا

 پا  ساا   یعنای یا ،۸۱5۳ درآن اس   قا  و معرفای  شا . تاازه یا  دهاه بعا   ست یشا

ی( اگو ااهیمعرفاای ) قاا  و ا ااورت  مقالااه  یااال نااارلز ات،یاارباع دوم  یرایااو ا تشااار از

آمریکااای شاامالی،  مجلاا ) ۸ویااویر ک یاماار  ااور  در ترجمااه  یااا دربااارة زیآم یسااتا

 جلاار باا ان را کااایآمر یادباا مقافاا  توجااه و منتشاار( 3۱5-353، ص. ۸0۳ شاامارة، ۸۱۳5

 را هاااییکااایآمر از یاریبساا علاااا  یها ق گو ااه و یمعرفااپاا  از آن کااه ایاا  . کاارد

 و کاارد، جلاارخود بااه زیاا  را یساایا گل خوا ناا گان از یاریبساا توجااه تاا ریببه خاا یبرا گ

. (40۸3)بیخسااترات ،  شاا  واااا  ماادثرتر یگاارید اثار هاار از  یباا تزجرالاا یف اثاار بیتارو در

شااایان  .کنناا  هیااتن را اتیاارباع از یا سااخه برآم  اا  صاا د در افااراد از یاریبساا  ،یبنااابرا

فیتزجرالا  را  ترجما مفصا     ق گو ا و یمعرفاذکر اس  کاه ناارلز الیا   اورت در ایا  

 ترجماا  خااو  عل  کیفیاا ِفرا سااوی رباعیااات بااه الاا،  یکلااا مقایسااه و بااه ترجماا بااا 

علاوه،  ویساان ه بااه تعاا ادی از رباعیااات اسااتناد فیتزجرالاا  آن را تقساای  کاارده بااود. بااه

 جسته و کوشی ه بود توجه خوا ن گان را ب ان جلر کن .

 )شاعران و نویسندگان( 2اهل قلم .۳. ۴

 توا نا یمایاا تق یمیاه  ظیتقارباا  وشات   ، مترجماان و...(سان گانی و ،شاعراناه  ال، )

ی ادباای مرسااوم بااوده هاااحوزهبااه رواج اثاار کماا  شااایا ی کنناا . ایاا  اماار از دیرباااز در 

ویکتوریاا، یکای از ایا  افاراد باود کاه باا تقا ی،  دورة الشاعراامل اس . آلفرد لرد تنیس ، 

او در ایاا  راه گااامِ بلناا ی برداشاا  )آربااری،  ترجماا شااعری بااه فیتزجرالاا  و تمجیاا  از 

                                                           
1. North American Review 

2. literrati 
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 را ۸اشااعار ریسااا و اسیاارزیتمجموعااه اشااعار  ۸۱۱3 سااا  در ساا یتن(. ۸۹، ص. ۸۳53

 و داشاا  وجااود 4«نزجرالاا یف. ا بااه ،یتقاا »  ااام بااه یشااعر آن آغاااز در کااه کاارد منتشاار

 ن یریااد دوساا   ااا ِ ترجماا  از او، ماارا از پاا  سااا  دو البتااه گربااار،ید ساا یتن

 غیاابل  یسااتا و بااود، گ شااته در ۸۱۱۹ سااا  در ریااپ تاازیف امااا» ،بااود کاارده ها یسااتا

 یتساال  یز اا گ زیااا گغ، یروزهااا  یآخاار در را او تااا بااود رهنگااامید یلاایخ الشااعراامل 

 آن در و بااود رهنگااامید  یااتمج  یااا کااه اساا  درساا (. ۸۹ .ص ،۸۳53 ،یآرباار) «بخشاا 

 مقظاو  و متعجار او ، باار مثا  سا ،یتن صااداا    ِیساتا از تاا  باود ز  ه تزجرال یف امیا

 یبعاا  یها ساا  انیاام در او شااعر گسااترش و رواج در الشااعراامل   یااتمج امااا شااود،

 مجموعااه ساا یتن لاارد آلفاارد ۸۱۱3 ساا  در کااهیواتاا» زیاارا داشا  یادیااز ریتااگث گمااانیبا

 دراز رهگاا ر ایاا  اثاار  کاارد، ،یتقاا  تزجرالاا یف بااه را اشااعار ریسااا و اسیاارزیت شااعر

 اکناون کاه  یرسا یابعااد نناان باه و شا  آغااز اتیارباع باه روزافزون علاا  ریکب یایتا یبر

 .ص ،۸۳53  ،یما) «کننا یما استشاناد با ان زباانیسایا گل مجاام  و اسا  همگان معروعِ

3 .) 

 یهنر و یادب یهاانجمن .۴. ۴

ادبای هار کشاوری دار ا   جامعا ی  باه خااعر جایگااهی کاه در هنر و یادب یهاا جم 

یاا  اثاار ادباای را همااوارتر و پااراکن  آن را تسااری  کنناا . ا جماا   اشاااع مساایر  توا ناا یماا

 ا گلسااتان در فیتزجرالاا  ترجماا در رواج شاانرت  5امیااخ عماار ا جماا و  ۹انیاارافائل یپ

 انمروجاا  یاولاا یکاای از  یاابا حاا  بااه را 3یرزتاادا تااه گبریاا    قاا  بااه ساازایی داشاا .

 عماار ا جماا   یااا. بااود یرافااائل یپ ا جماا  گاا ارانانیبن از یرزتاا. دا ساا  اتیاارباع

 ،3 یمااورویلیااام  یهااعرج ،5جااو زبرن یهااای قاشا در هاااآن اهاا اع اماا داشاا ، یکوتااه

                                                           
1. Tiresias and Other Poems 

2. To E. FitzGerld 

3. Pre-Raphaelite Brotherhood 

4. Omar Khayyam Club 

5. Dante Gabriel Rossetti 

6. Edward Burn-Jones 

7. William Morris 
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 یاعضااا. افاا ی ادامااه 4نبرنیسااوالگاار   نااارلز  و یرزتاا اشااعار و ۸ یراسااکجااان  آثااار

 همااا  ر ااا ةیدربرگ اتیااارباع رایاااز» بود ااا  اتیااارباع مساااقورِ یرافاااائل یپ ا جمااا 

 ص ،4003 ،یرضااو  یاماا) «دادیماا  یتشااک را جنااب   یااا اساااس کااه بااود ییهااایژگاایو

کاه تماام هفتااد و پانب ربااعی »  یرسا نبرنیساو دسا  باه یرزتا توساس ترجمه  یا(. 435

، خوا اا یماارا بااه زودی حفااظ کاارد کااه  ااه تننااا همااه را پشاا  ساار یکاا یگر از باار 

ی از مصاارا  از آخاار تااا بااه او   یااز بخوا اا ، یعناا سااطررا سااطر بااه  هاااآنکااه  توا ساا یماا

 (.۹4۹، ص. ۸۹۱۹)مینااوی، « تااا او  عااور یهمسیصاا م و بعاا  دویساا   ااود و  ناا، و 

 و  یماااور. باارد ۹ثی یااامرجاارج   ااازد شااادما ه را آن از یا ساااخه ساا  ، سااوینبرن

 در و کرد اا ، ریتاا ه و  وشااتن  یساااغر ناارم یرو باار را اتیاارباع از یا سااخه جااو زبرن

      ر،یااترت  ه ایااباا. داد اا  هیااه  ،جااو زبرن همساار ،5ا ااایجورج بااه را آن ۸۱34 سااا 

اگار » سا ی ویماحا  باا آرباری اسا  کاه . گماشاتن  هما  اتیرباع اشاع  به انیرافائل یپ

 بااه شاا ی ماا واااا  یو عصااره، زبردساا   قااادان رغباا  مااورد تصااادفاً تزجرالاا یف ترجما 

  ایااپ ایااکتوریو دورة زی ااان و شاا هفراموش اتیااادب انیاام در ساا پَ یمقااامزیاااد  احتمااا 

، هریاا  بااه انیاارافائل یپبنااابرای ، اعضااای ا جماا   (.5۱ .ص ،۸۳3۳ ،یآرباار) «کااردیماا

 بوتاا  قااوی از ا قاااا، بااه تاارویب ایاا  ترجمااه کماا  شااایا ی کرد اا  و آن را از افتااادن در 

 فراموشی  جات داد  .

 شااتریب هرنااه رواج یباارا ااارن  یااا اواخاار در شاا ه ا جااام یهاکوشاا   یآخاار از

 کاه  یرسایما انیاپا باهداشا    اوزده اارن کا،ک،. باود امیاخ عمر ا جم   یتگس تایرباع

 بود اا ، اتیاارباع عرفاا اران از کااه ،ییایااتا یبر زادگااانری ج از یگروهاا ۸۱۳4 اکتباار ۸5 در

 باانیاد مقققاان،برخای از  ا جما  یاعضاا انیام در.  ناد ا  ادیابن را لنا ن امیخ عمر ا جم 

 تااام  لنااگ، ا اا رو گاااس، ادمو اا  آلاا ، هاارن ادوارد ما ناا  -عصاار مشاانور هنرمناا ان و

 کاا   آرتاور نساترت ،. ت. ج رکنا،، آرتاور تادماا، آلماا لاار   باوم، بئار مااک  ،یهارد

                                                           
1. John Ruskin 

2. Algernon Charles Swinburn 

3. George Meredith  

4. Georgiana 
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 کماا  اتیاارباع اشاااع  بااه کااه بود اا  اااا  تاازیی اتلرباا یلیااامو و ،یهاکساال آلاا وک  دوئاا ،

 صارع یبارا ساا  در  وبا  دو کاه باود  یاا لنا ن ا جما  یاعضاا یاصال  یفعال. کرد  

 جماا  هاا، دور اتیاارباع خوا اا ن و تزجرالاا یف و امیااخ  ااامِ و ادیاا  اشاا یگرام و شااام

  یاعضاا مشاارک  باا ۸۳۹۸ و ۸۳۸0 ساا  در ترتیرباه کتاا  دو لنا ن ا جما . شا   یم

 ۸۳۸0 ساا  ازگفتنای اسا  کاه  و به پاراکن ِ بای  از پای  رباعیاات داما  زد. کرد منتشر

 حاضاار نمااانیم عنوانبااه ا جماا  خاااص یِهاااضاایاف  در بود اا  مجاااز زیاا  ز ااان بعاا  بااه

بالادسا ِ جامعاه  یاز در  عبقا ایا  امار سابر شا  کاه ز اان فرهیختاه و متعلا  باه  .شو  

 ترویب ای  اثر گامی، ولو ا  ت، بردار  .

 یانتشارات یهامؤسسه ناشران و .۵. ۴

یا  اثار ادبای دار ا . مثلااً ی ا تشااراتی  قا  منمای در شناساا  ن هامدسساهو  اشران 

اثاری  ترجما  4یاا پنگاوئ  ۸در جنان غر ، در روزگار ماا، اگار  اشار بزرگای مثا  گالیماار

 تزجرالا یف ۸۱۱۹ ساا  درآن برداشاته اسا .  اشااع گاامِ منمای در   یاتردیبارا منتشر کن  

. گ اشاا  یجااا باار خااود از یساایا گل اتیااادب یبااراو ما ااا  گرا بنااا یراثاایم و درگ شاا 

 یحلباا یاااوع  یاا در او مارا از پاا  تزجرالاا ،یف یادباا یِوصا و  یاا زد دوساا  ،۹ یارا

. بااود داده ا جااام یراتااییتو زیاا  آن در تزجرالاا یف کااه کاارد  ایااپ را اتیاارباع ننااارم  یرایااو

 در ۸۱۱۳ سااا  در کااه بااود اتیاارباع شاا ة   ظریااتج  ماات   یآخاار و  یپنجماا ناااپ،  یااا

  یاولا یبارا. شا  منتشار  یارا اهتماام باه 5[تزجرالا یف ادوارد] پراکنا ة آثاار و ها امه کتا 

 یجلا  ساه اثار  یاا ا تشاار و شا  ذکار آن بار اتیارباع متارج، عنوانباه تزجرال یف  ام بار

 شاانرتِ امااا بااود، رگاا اریتگث اتیاارباعرواجِ  در خااود ساان، بااه لااانیمم  ا تشااارات توسااس

 ۸۱۳0 سااا  در کااهی زمااا  یعناای شاا ، آعاااز بعاا  سااا   یاا ا گلسااتان در اتیاارباع یوااعاا

 اتفاااقِ اماار  یااا. کاارد منتشاار را تزجرالاا یف شااعر یمجاازا ناااپ  یاولاا لااانیمم  ا تشااارات

 اثاار ا گلسااتان  اشاارِ  یتاارمعروع و  یمتنفاا تر رایااز بااود، تزجرالاا یف یباارا یمبااارک

                                                           
1. Gallimard 

2. Penguin 

3. William Aldis Wright 

4. Letters and Literary Remains of Edward FitzGerald 
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 ده رارع. باود کارده نااپ سا یتنلارد  آلفارد و ریشکسا ویلیاام  آثاار کنار در را تزجرال یف

 .ش  ناپ  یتج  بار زدهیس لانیمم  یِنرم جل  موجز ناپِ  یا سا 

عماار خیااامِ  اتیاارباع یباارا یگاارید خااو  اتفاااقِ ۸۱۳۳ سااا  درافاازون باار ایاا ، 

 مکاارر یِهاااناپ از بعاا  لااان،یمم  یا تشااارات شاارک  ، و آن ایاا  بااود کااهافتاااد فیتزجرالا 

 ااارارزریاا [ خااود  ناا یگنج] ۸یتاارژر گلاا ن مجموعاا شاامار  در را کتااا   یااا ات،یاارباع از

  یتاارمن، و  یتاارمعروع زیاارا بااود اتیاارباع باارای خوشاااین باا   یاوااعااه  یااا. داد

 خاااعر بااه. بااود گماشااته هماا  کااار  یااا بااهدر آن روزگااار  ا گلسااتان ا تشاااراتی شاارک 

 نااپ  یاتج  را اثار  یاا باار ساه ساا  آن در شا    مجباور آ اان مخاعباان مکرر یِتقاضا

 ریا ظک،، رواج گماانیبا .اسا  داشاته خواهاان هماواره بعا  باه زمان آن از اثر  یا و کنن ،

 رباعیات تا ح ی مرهون ای  دو  اشر بزرا و معتبر آن دوران اس .

 2هاضهینق و هارهینظ. ۶. ۴

اب  از پرداخت  باه ایا  بخا  بنتار اسا  باه اختصاار ایا  دو اصاطلاج ادبای تعریا  

سااروده یااا  وشااته  سااازدورانکناای،.  ظیااره عبااارت اساا  از آثاااری کااه بااه تقلیاا  اثااری 

در اصاطلاج  نا یگویما.  قیضاه کاه در فناون و صاناعات ا گلیسای باه آن پاارودی شاودیم

 ترجماا  ثار ادباای یاا هنااری. پا  از ا تشااارادبای عبااارت اسا  از تقلیاا  عنزگو اه از یاا  ا

، و مقبااو  عباا  مااردم واااا  شاا ن،  ویساان گان و شاااعراِن مختلفاای دساا  بااه تزجرالاا یف

، فیتزجرالاا پژوه ۹خسااترات یب وسیی باار ایاا  اثاار او زد اا . یااهاضااهی قو  هااارهی ظساارای  

ایاا   از کاا ام یهارزشاامن ی  وشااته اساا . اگرنااه  مقالاا هلناا ی، در ایاا  زمینااه  برجساات 

، ص. 4003، 4003 بود اا  )بیخسااترات ،  زیآم یااموفقاثاار فیتزجرالاا   ا اا ازةبااه  هاضااهی ق

 ماارتباه الا،  هاضاهی ق  یاا از یکا(، اما دس  ک، به اشاتنار آن کما ِ شاایا ی کرد ا . ی3

 از ۸۱30 دهاا  در بااار یاولاا  یتااوا مااارتآمریکااایی، اساا .  پتاارآوازه ساان ةی و، 5 یتااوا

                                                           
1. Golden Treasury Series 

2. literary parallels and parodies 

3. Jos Biegstraaten 

4. Mark Twain 
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 آشاانا تزجرالاا یف ترجماا  امیااخ عماار اتیاارباع بااا ۸چاا یتو جااوزع  یروحااا پاا ر رهگاا ر

  یااا از یمجلاا  تااا برآماا  صاا د در و شاا  اتیاارباع دلبساات   یتااواعااولی  کشاای  . شاا 

 غلااامِ» را خااودش ،یدوساات بااه یا امااه در ۸۱۳۳ سااا  در او. آورد دساا بااه را ترجمااه

  یهاا  »گفاا  صااراح  بااا ۸۳03 سااا  در یو. خوا اا  «تزجرالاا یف امِیااخگوش بااهحلقه

 شاهیهم کاه اسا  یشاعر تنناا  یاا اسا ، خوشاقا   کارده مارا ا ا ازه  یاا تا ابلاً یشعر

 «اساا  ماا  رفیاا ِ راه شااعر  یااا کااه اساا  سااا  هشاا  و ساا یب ،امداشااته خااودم همااراه

  قاا   یتااوا شاااعرا ه و یشخصاا یز اا گ در اتیاارباع. (430، ص. 40۸5رضااوی، )امی 

 یپاا در و تزجرالاا یف ترجماا   فااوذ تقاا ِ  یتااوا مااارت ۸۱۳۳ سااا  در. داشاا  یمنماا

( یاضااهی ق ،یبگااو اساا  بنتاار) یارهیاا ظ شاا  آن باار اشیشخصاا یز اا گ مختلاا  مصااائر

 عنا  ممتااز اتیارباع» عناوان باا یربااع پانب و ننا  او کاار مقصاو .  یبسارا اتیرباع بر

مشاانوری بااود، عااولی  کشاای  کااه اثاار او  ساان ةی واز آ جااایی کااه تااوای  . اساا  4«شاابا 

توجااه بساایاری از مااردم ا گلسااتان را برا گیخاا  و از  اشییکااایآمر هموعنااانِعلاااوه باار 

 (.453، ص. 40۸۹رضوی، افزود )امی  رباعیاتای  عری  بر شنرتِ بی  از پی  

  مصور یهاچاپ .۷. ۴

 و نگور،یگااال ،یکاغاا   ،ی فاا ،یمعمااول) مختلاا  اشااکا  بااه اساا  ممکاا  یادباا اثاار

مااراد از ناااپ مصااور در الماارو ادباای ناااپی اساا  کااه همااراه بااا . شااود ناااپ (مصااور

 دار ا  کاه یتیجا ابواساط  به مصاور یهااناپی هناری هماراه باشا . هاای قاشتصاویر و 

، و دوسااتانکتا ، دارانمجموعااه از یبرخا توجااه توا نا یماا یمعمااول خوا نا گان باار افازون

 سار بار  یپا از  یبا را منظاور اثار و کننا  جلار خاودهبا زیا  را هااحوزه گرید هنرمن ان

 مصاور یهااناپ کاه اسا  داشاته را بلنا  بخا ِ  یاا امیاخ عمر اتیرباع. ا  از  یب هازبان

 ،ییکااایآمر  قاااش ،۹ودر نااویال ۸۱۱5 سااا  در مثلاااً. شااود منتشاار آن از یمتنااوع و متعاا د

 یمصااور مجلاا ( ۸۱34) تزجرالاا یف ترجماا  امیااخ عماار اتِیاارباع سااوم ناااپ براساااس

                                                           
1. Joseph Twichell 

2. Age —A Rubaiyat 

3. Elihu Vedder 
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 کاه شا  منتشار ی قاشا 35 باه  یماز و جا ا  یجلا  در او نااپ. کارد  شار باازار روا  

 یهاای قاشا  ی ماا. افازود بای  از پای  اثار  یاا عاام  ِیامقبوب بار و کارد پا به ییغوغا

  کنناا هیبازد 4۸00 تااا روزا ااه)باشااگاه هنااری بوسااتون(  ۸بوساات  کلااا  آرتااز در یاصاال

 خساترات ،یب) شا  نااپ  یاتج  باار یننا  و شا  تماام روز شا  در کتا  ناپ. داش 

400۱.) 

 2رمجازیغ یهاچاپ .۸. ۴

یکاای دیگاار از عااواملی  ،شااو  یمااکااه بااه دلایاا  مختلاا  منتشاار  رمجااازیغ یهاااناپ

 عماار اتِیاارباعدر پاا یرش اثااری تااگثیر بگ ار اا . دو ناااپ غیرمجاااز از  توا ناا یماااساا  

بود ا  و باه پاراکن   بننگاامدر ا گلساتان و آمریکاا منتشار شا  کاه  تزجرال یف ترجم  امیخ

، اولاای  مااروج ۹اساتوک آن کما  زیااادی کرد ا   ناااپ مَا چرَس و ناااپ اوهاایو. وایتلاای 

. کارد فاایا اثار  یاا بیتارو در یمنما اریبسا  قا ، تزجرالا یف ترجما  امیاخ عمار اتِیرباع

 منااااف  مخالفاااان و ساااکولارها شاااان،یآزادا   انیااام در اتیااارباع رواج در اساااتوک 

 ۸۱54 سااا  در کااه اساا  ااارار  یااا از داسااتان.  داشاا یبزرگاا ساان، هناا  در یام راتااور

  سااخ  اسااتوک . شاا  وارد مَاا چرَس هن وسااتان ،یبنتاار یشااول ناا ةیآ  یااام بااه اسااتوک ،

 در و داشاا  خااود همااراه بااود  هیااخر  یکااوار یکتابفروشاا از کااه را اتیاارباع ارزشاامن 

 بااه را اتیاارباع ورودش مقاا  بااه اسااتوک . برآماا  آن یآتاا شاانرت باا ر کاشاات  صاا د

 ما رس یادبا ا جما  یافتخاار یمنشا با  امیاا آن در. داد  شاان 5با تام  ایوا    سرگرد

 یمتعنا  ساکولار فارد بلکاه باود، اد  و شاعر عاشا  تنناا اه  بِا سارگرد. باود هن وستان

 پا   بِا. باود داده اشااعه زیا  را ا گلساتان در کاا یراد ساکولار حاز   یتگس  ةیا که بود

 کاه ییآ جاا از. شا  آن متناو  یماژهاایا و شاا هیآزادا   فلساف  مفتاون اتیارباع خوا  ن از

 آن ناااپ  یااتج  بااه ،یتصاام  بِاا و اسااتوک  ۸۱54 سااا  در  بااود، دسااترس در کتااا 

 ناااپ  یااا از یا سااخه  بِاا. گرفتناا (  سااخه پنجاااه در) یراااا و یغ و یخصوصاا عوربااه

                                                           
1. Arts Club, Boston 

2. pirated editions 

3. Whitely Stokes 

4. Thomas Evans Bell 
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 از کااه او. فرسااتاد ۸اوتیهااال ک ی اازد همکااار یباارا را( ناااپ مَاا چرَس) یراااا و یغ

 زعا،باه رایاز ، یپسان  ساخ  را کتاا   یاا باود خاودش روزگاار شرویپ یهاس یسکولار

  ،یبناابرا. کاردیمایر تکا  را  یقیمسا یاساسا اصاو  ختاهپ زباان باا و عاًیوسا اثر  یا او

 شااانیآزادا   انیاام در را آن و کاارد هیتوصاا  یخااو یهااایهم ااالک بااه را آن خوا اا ن او

 انیاام در خاصااه ،کاارد  ایااپ یادیااز عرفاا اران ۸۱5۹ لناا ن ناااپ مَاا چرَس در. داد رواج

 همااه از تاارمن، و ز ااان، یرأ حاا  ا،یااتالیا یآزاد ریاا ظ ییهاااآرمان یباارا کااه یا یگرااصااو 

 رواج در یمنماا مَاا چرَس  قاا  ناااپ  ،یبنااابرا.   اا یجنگیماا هن وسااتان اصاالاحات

 کاارد فااایا یاسااتعمار مناااف  مخالفااان و یاساایس فعالااان شااان،یآزادا   انیاام در اتیاارباع

 .(۳3، ص. 40۸۹)پو ، 

 تزجرالاا یف دوم ناااپ باار یزی آمیااتمج کتااابگزاری ۸۱5۳ سااا  در  ااورت آماا   کااهننان

 شاامار علاااا  بلکاا  هاااییکااایآمر از یاریبساا توجااه تننا ااه مقالااه  یااا.  وشاا ( ۸۱5۱)

 مناا انعلااهبنااابرای  بساایاری از . برا گیخاا  زیاا  را یساایا گل خوا ناا گان از نشاامگیری

 از آ جاایی کاه ایا  ترجماه  ایاا  باود براسااس .کننا  هیاتن را آن از یا ساخه تا کوشی   

  یااا. شاا  منتشاار آن از غیرمجااازی ناااپ ۸۱30 سااا  در 4ویاتهااا کلمبااوس در ۸۱5۱  سااخ 

 اشاتیاق با ان  ساب  کاه کاا،یآمر در اتیارباع عرفا اران ا باوهِ  یاخ انیم به ناپ غیرمجاز

 و به شنرت بیشتر آن ا جامی . اف ی راه داشتن ، یان هیفزا علاا  و

 گیری . نتیجه۵

ی بساایار، مثاا  دسترساای بااه آرشاایو مجلااات ها یمقاا ودرغ، در تققیاا  حاضاار علاای

ادوارد  ترجماا ااارن  ااوزده،  کااات ارزشاامن ی در بااا  اابااا  بااه رباعیااات عماار خیااام 

ی ادبا دس  آما . عواما  متعا دی را کاه تطبیقگاران بارای بررسای پا یرش اثارفیتزجرال  به

کاه مجماو  ایا   دها یمااعماا  کاردی،.  تاایب  شاان  کننا یمادر فرهنگ مقصا  توصایه 

عواماا  مساایر مقبولیاا  رباعیااات عماار خیااام در ا گلسااتان عصاار ویکتوریااا را همااوارتر 

 کرد  . 

                                                           
1. George Jacob Holyoake 

2. Columbus, Ohio 
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ی بررسای عاواملی کاه منجار باه مقبولیا  یاا عا م مقبولیا  یا  اثار ادبی یعنا رشیپ 

. معمولاااً ایاا  ا اا کردهی بن دسااته. تطبیقگااران ایاا  عواماا  را شااودیماادر فرهنااگ مقصاا  

عااواملی از اثااری بااه اثاار دیگاار و از فرهنگاای بااه فرهنااگ دیگاار متوییاار اساا . مطاااب  

 عصار ا گلساتان دریتزجرالا  ادوارد ف ترجما عمار خیاام  اتیارباع ی تققیا  حاضارهاافتهی

 ابتا ا درکاه ملاحظاه کردیا ، ننان. اسا  باوده هماراه اریبسای هاری شا و فراز با ایکتوریو

 ، برخلاااع توااا  متاارج،،ترجمااه  یااا و آماا  وجااود بااهدر پاا یرش آن  دوساااله یاوافااه

 را ترجماه  یاا اساتوک وایتلای  بعا  یا ا ک اینکاه تاا  کارد، جلار خود به را یکس توجه

 گساترش و رواج یادبا مقافا  در را آن  یاز آ اان و کارد یمعرفا انیارافائل یپ باه و کش 

نناا ان مقبااو  واااا   یفتاااد.  ۸۱5۱تااا  ۸۱3۳، ایاا  ترجمااه از سااا  تر یاادابااه بیااان  .داد اا 

و  ها یتعا تقریباً ی  دهه بع  باود کاه فیتزجرالا  بار آن شا  نااپ دوم آن را باا جارج و 

بااازار  شاار کناا . وی در ایاا  مجلاا  شاامار رباعیااات را بااه  روا اا هایی،  کاسااتهااا و افزودن

 عمار اتیارباعی خیاام ب ها . هاشاهیا  مورد افازای  داد تاا مجاا  بیشاتری باه بیاان  ۸۸0

 و گرفاا ، ااارار یاسااابقهیباا اابااا  و توجااه مااورد سااوم و دوم ناااپ ا تشااار از پاا  امیااخ

عواما  مختلفای باعاث و باا ی .  یا ورد در را غار  جناان تا ریببه بلکاه ا گلساتان تننا ه

ی اپاارهمتنای بود ا . متنای و ها، برونای  توفی  نشمگیر ادبی باود. ایا  عواما  ها، درون

  الا،، اها  یهااظیتقر ،یادبا یهاایکتاابگزار ترجماه،  یافیکا ا  از  از ای  عواما  عبارت

 و مجااااز،ریغ یهااااناپ ،هاصاااهی ق و هاااارهی ظ  اشاااران، ،یهنااار و یادبااا یهااااا جم 

 گساترش و اشااعه دری دسا  باه دسا  ها، داد ا  و جملگا . ای  عواما مصور یهاناپ

 در عمار خیاامِ فیتزجرالا  اتیارباع کاه  یاا باا.  ا کرد فاایا یریا کار اپا   قا ِ ترجمه  یا

 و فتاادی  یفراموشا مقااقِ در هرگاز کشا  از پا  اماا»  شا ، وااا کسای  توجه مورد ابت ا

 (.  ۳5 ص. ،40۸5 باسن ،) «گرف  ارار یسیا گل اتیادب برتر آثار زمرة در سرا جام

 کتابنامه

. ترجم  یشااابوری  امیخ عمر ،یحک آثار و احوا  شاارج  خرد یصاانبا(. ۸۹۱3) .م ،یرضااو  یام

 .سخ   تنران. یوا یک  یمج ال 
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 .ویکتوریا رباعیّات عمر خیّامِ فیتزجرال  و گفتمان م هبی عصر(. ۸۹۳۹، م. )و حسینی ،  .،ا وشایروا ی

 .5۱-3۸(، ۸۹)۳،  ق  زبان و ادبیّات خارجی

ا وشاایروا ی و مصااطفی  رضاااعلی  ترجم . درآم ی بر مطالعات ادبی تطبیقی(. ۸۹۳۹پراور، ز. س. )

 حسینی. تنران  سم .

 ،(4)5۳  ،ترجمه و زبان مطالعات .کایرا یادا شاانام   از یم خلترجم   بر ی ق (. ۸۹۳3حسااینی، م. )

۸۸۹- ۸4۱. 

 . تنران  عرج  و.عمر خیام )حکی، و شاعر((. ۸۹3۳ذکاوتی اراگزلو،  . )

 از بارک  ترجم  در گفتمان س نر بررسی(. ۸۹۳3،  هاشامی، م.، و فتوحی رودمعجنی، م. ).شاریفی، ا

 .۸3-۸(، ۸) 3۸ ،ترجمه و زبان مطالعات فصلنام ا. مولا  مثنوی اشعار

 .عوس  تنران .گفتار پا زده(. ۸۹۱۹) .م نوی،یم

 .سخ   تنران .روش  )دی اری با شاعران( نشم (. ۸۹۱۱یوسفی،  . )
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