
 
 

 ادوارد فيتزجرالد
 (1809-1883) 

 1دیک دیویس 
 ترجمۀ مصطفی حسينی

 
 (، مترجم  1883ژوئن  14؛ وفات 1809مارس  31 ّلد)تو ادوارد فيتزجرالد

سالمان و ) سالمان و ابسال جامی(، 1859)لندن،  رباعيات عمر خيامانگليسی 
 ارعط  يرالط  منطق و( 1856لندن، ، 2ابسال: اثری تمثيلی، ترجمه از فارسی اثر جامی

منتشر شد؛  4«ای از انجمن مرغان عط ارگزیده»لين بار با عنوان ، او3انجمن مرغان)
اعيات رباو از  مان ترجمۀگ. بیاست (312-255، صص. 4 .، ج1903فيتزجرالد، 

صورت  شعر فارسی به انگليسیای است که تا کنون از ام مشهورترین ترجمهعمر خي
-1837ویكتوریا ) ۀترجمه تأثير شگرفی بر شعر اواخر دورگرفته است. این 

در  . به عالوه، این ترجمه،استته ( داش1914-1901ادوارد ) ۀ( و دور1901
-کشورهای انگليسی توج هبزرگی در برانگيختن  سهم های قبلی، ترجمه قياس با

 ارسی داشته است.پبه ادبيات  زبان و اروپایی
 در اوان   او ایرلندی به دنيا آمد.-انگليسی ثروتمند  ایهفيتزجرالد در خانواد

و  ،کردزندگی می کسافُناحيۀ  بردفيلد هال، در در، ای اشرافیکودکی در خانه
سرود.  اش راانگليسی ناب معدود اشعار  خودش، گمان، به جا بود کهدر همان

)نام خانوادگی پدرش  را برگزیدنام خانوادگی مادرش پدر  تبع به  فيتزجرالد
 مالی ن چنين تمك موقعيت برتر اجتماعی و هم ا پدرش به احترام بود، ام پرسل

                                                           
یاد احسان زیر نظر انوشه  (،2012، 12 -8، صص. 10ج. ) ایرانيكا برگرفته از دانشنامۀ 1

 یارشاطر.
2 Salámán and Absál: an Allegory, Translated from the Persian of Jámi 
3 Bird Parliament 
4 A Bird’s Eye-View of Farid-uddin Attar’s Bird-Parliament 
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 ادوارد در دوران کودکی  بود(.  انتخاب کردهنام خانوادگی او را همسرش 
بی که در ،او به ندرت مادرش راکردند و والدینش دور از همدیگر زندگی می

 .(34-31)مارتين، صص.  دید، میخاص و عام بود مهری به فرزندانش زبانزد 
از  یكی که) مادرشتحسين، ترس، و تنفر به  به چشم جوان فيتزجرالد  

شاید بتوان . نگریستمی (انگلستان آن ای ام بود ثروتمندترین و زیباترین زنان 
 .آورد ت به شمارآثار فيتزجرالد را معلول این عل گاه درستيزی گاهزن

ک، و سافُ در بری سنت ادموندز   در دبيرستان پادشاه ادوارد ششمفيتزجرالد 
دانشجوی ممتازی  کيمبریجدانشگاه او در  .کيمبریج تحصيل کرد ترینيتی  کالج
که مشهورترین شاعر عصر ویكتوریا  ،تنيسنلرد جا بود که با الفرد ا در آنام ،نبود

دوستی  طرح  ،شد ینامدار نویسرمان که بعدها ،كریتَو ویليام ، لقب گرفت
دوست  عصر ویكتوریا، نویسهمچنين با تامس کارالیل، مورخ و مقالهوی  ریخت.

جا اش را در آنیعمر طوالن ک بازگشت، و مابقی بعد از فراغت از تحصيل به سافُ شد.
، ولی پرهيز داشتسخت ل و از تجم زیستمی به سادگیگذراند. درست است که او 

 فيتزجرالدمعاش کند. امرار به آسانی خانوادگی چندان بود که با آن  ميراث 
کلمات قصار،  ش را صرف کارهای متنوع ادبی مثل ترجمه، گردآوری اوقات

شاعران )از و اصالح اشعار دیگر  کلمات عاميانه، و حک  آوری مقاالت ادبی، جمع
رج تری یعنی جوک یعنی برنارد بارتن و شاعر معروفجمله دو شاعر اهل سافُ

ا ام ،د بارتن، ازدواج کردبا لوسی بارتن، دختر برنار 1856 سال درکرد. کرب( می
به  بخشيد هی پول به اوتوجو سخاوتمندانه مقدار قابل دا شداز او جبعد یک سال 
به فيتزجرالد . (200)مارتين، ص.  نشود اوقات  شریفش دیگر مزاحمکه شرط آن
ترین شهر به نزدیک بریج،وودشهرك اهالی نزد و ا .انزوا خزید به کنج تدریج 

او را آدم  افراد برخیچه گرا ،شدآزاری تلقی می، فرد بیمحقرش ۀآخرین خان
لفظی عاميانه در عصر ) گذاشته بودند«داتی»آنان نام او را ؛ دانستندمی نامتعارفی

و هم اطوالیی داشت،  ید  نگارینامه فيتزجرالد در .«(مشنگ»ویكتوریا به معنی 
 ویهای نوشت. نامهنامه میتر شهرتبه اشخاص کمهم  ادبی معروفهای چهرهبه 

 شود.عصر ویكتوریا محسوب میدر های این نوع ادبی بهترین نمونه ۀدر زمر
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در برخی از  گرایینسجهایی از همرگه
شود. می های فيتزجرالد به روشنی دیدهدوستی

مر دليل ناکامی او در زندگی این ااحتماالً 
 تمایالت  بود؛ همسرش بعدها دربارۀ کشمشتر

)مارتين، ص. « هانوخط»فيتزجرالد به افراطی 
در  مینقش مهمطالبی نوشت. تمایالتی که ( 44

موضوعی  و ارسی داشتپاو به شعر  مندیعالقه
ادوارد  ،اشبا معلم فارسی که در دوستی او

 دوستان   .بودمحض تصادف  ،بایلز کاول
 و بارتن یا مردان جوان   ،ریكت مثل تنيسن، ادباییبودند: یا  گروهدو  شمذکر
تر بودند و به جوانبسيار از او  ــ که« هانوخط»ــ به تعبير همسرش همان  روزیبا

ی برای او هایدو مورد از چنين دوستی یدی بيرون از خانه تمایل داشتند. کارهای 
ای که بيشتر زادهاشراف ،نواورثی برویليام کن ل، دوستی بامهم بود: اوخيلی 

م، بعد دو گذشت( واثر سقوط از پشت اسب در گذراند )و درشكار می وقتش را به
که به  آفتتسش( فلچر ماهيگيری اهل لوژوزف )پا از مرگ براون، دوستی با

 مراودات   احتمال . انداختمی نبراوویليام او را به یاد اش چهره نقل از فيتزجرالد
فيتزجرالد  1844سال  در بسيار بعيد است، ام ا رالد با این دوفيتزجفكری و ادبی 
هجده ساله و فيتزجرالد سی و که ) جوان، مالقات کرد. کاول شناس با کاول، زبان
 ۀشناسی، و عالقعميق زبان . دانش ی را توأمان داشتیزیباو جوانی  (دپنج ساله بو

؛ کاول از دوران دبستان شروع کشانيداو سمت به ادبيات فيتزجرالد را به  شدیدش
اش، غزلی به یادگيری زبان فارسی کرده بود و در شانزده سالگی نخستين ترجمه

 .(138)مارتين، ص.  از حافظ، را منتشر کرده بود
بود که  گونهاینفيتزجرالد فارسی آموخت، و ادوارد به  همين کاول بود که

های های مرسوم عصر )مثل آموزشنه از طریق شيوه مياخعمر رباعيات  مترجم 
بلكه  در هند( بریتانيا یا کارمند دولتو هند  عضویت در ارتشرسمی دانشگاهی، 

مشترك ادبی با کاول به زبان فارسی روی  از رهگذر دوستی و عالیق به تدریج 
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اقدام رسی به یادگيری زبان فاگاه رسماً هيچ فيتزجرالد در تمامی عمرش. آورد
به پاریس  ترین سفرششرقی؛ های ایران هم سفر نكردو حت ی تا نزدیكی ،نكرد
 .(65-64)مارتين، صص.  کوتاه بسيارآن هم  تازه بود،

 شناختی آن دو کاول شروع به تدریس زبانـزبانادبی دوستی   در پرتو 
را بخواند.  کالدرونپدرو و پيشنهاد کرد که آثار نمود  اسپانيایی به فيتزجرالد

 . او درپرداختنيز نوشتن سرودن و به  کاول، فيتزجرالد به تشویق دوست جوانش،
 در آن و را منتشر کرد، ،افالطونگوهایی به سبک گفت ،1یوفرانور 1851 سال
مرد آرمانی به گمان او . تمایز نهادمردانگی )جسمانی و فكری( نوع  دو ميان 

. دو نوع استات هرترین خصوصيواجد جذاب تحصيالت آرمانی ودارای 
 ،را 2شواهد امروزی وامثال و حكم،  ۀزیدگلونيوس: وپ 1852 سال فيتزجرالد در

 نزبا برخی به از این تعدادمنتشر کرد.  ،قصار بود گلچينی از کلمات در واقع که 
قصار  کلمات بود. عالقه به  او ۀگستردچينی خوشه حاصل  آن و بخش  عمدۀاصلی 

 بود. امبه رباعيات خيفيتزجرالد  اقبال  یكی از دالیل اصلی
را  کالدرون از نمایشنامه ذ او نزد کاول به بار نشست و ششتلم   1853 سال در

منتشر  3اثر ادوارد فيتزجرالد ای آزادترجمه ،کالدروناز شش نمایشنامه  عنوان با
ها به شناخت شيوۀ ترجمۀ او از آثار فارسی نيز کمک این ترجمهاز آنجا که کرد. 
در عنوان اثر نشان از تمایل « آزاد» ۀ. واژها دوچندان استکند، اهمي ت آنمی

ای ترجمه اش دارد، او خود آن رای آثار مورد عالقهفيتزجرالد به بازآفرین
غالباً در نامهکه این تعبير، آن ترممه. (66، ص. 2 .)ترهيون، ج نامدمی« روان»

های فارسی، یا ترجمهاعم از اسپانيایی، ــ هایش ترجمه ۀکه دربارفيتزجرالد های 
آن بود که شاعران محبوبش او  مقصود رود.به کار میاست،  ــمتأخرش از یونانی 

به همين منظور جلوه دهد،  گيراو خوانندگان عصر ویكتوریا جذاب  ۀرا برای عام
ت خوانندگان را با توقعا هاآن آثار،بازنویسی و بازآفرینی عالوه بر کوشيد می

                                                           
1 Euphranor 
2 Polonius: A Collection of Wise Saws and Modern Instances 
3 Six Dramas of Calderon, Freely Translated by Edward FitzGerald 
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قصار در ترجمه کلمات شدید او به  عالقۀ بومی کند. و سازگارنيز عصر ویكتوریا 
های شامل تقليل او ۀشدبازبينیی هامشهود است، و بيشتر ترجمههایش نيز کامالً 

را به مخاطبانش عرضه کند و از  کالم جان بدین منظور که  ،است اصلی جدی متن
خرید تابلوهای  بارۀدر فيتزجرالد مشرب به جا بجاست که در این اطناب بپرهيزد.

ها را کوتاه و دوباره آن تابلوهای نقاشی . او پس از خرید اشاره کنمنيز نقاشی 
کردن اشعار  مثل حک و اصالح درست، (124)مارتين، ص.  کردروتوش می

شد که به زعم او برای تجلی هایی از اثر میدیگران که معموالً شامل حذف بخش
روتوش کردن نقاشیــ از  در تمامی این موارد نمود.لحظات ناب غيرضروری می

ــ می آثار ادبی سایر ملل ۀترجمو اشعار دیگر شعرا  حک و اصالح گرفته تا ها
اليتفعسایر ، موضوعی که در ضرورت داشتقدر برای او بينيم که اثر دیگران چ

روزگار بود، نيز ساری و  ۀ، که در این فن یگاننگارینامهاز جمله های ادبی او، 
فاقی ات   وبود،  ورزیدن دوستی ای برای. ادبي ات برای فيتزجرالد بهانهجاری است

مستقيم تشویق و ترغيب دیگران )به  آثار مكتوب او محصول  نيست که تمام 
 خصوص کاول( بود.

لين زبان فارسی به فيتزجرالد کرد. اوکاول شروع به تدریس  1852 سال در
 او لينجامی بود. این کتاب  سالمان و ابسال متن کاملی که آن دو با هم خواندند 
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ی خاص ۀعالقترجمه و منتشر کرد. او  1856اثر فارسی بود که فيتزجرالد در سال 
ات عمر اعيرباش، یعنی ترین ترجمهی آن را به موفقبه این ترجمه داشت، و حت

کاول  دليل این شيفتگی آن است که او این اثر را نزد  شکبیداد. ترجيح می خيام،
چرا نباید آن » نوشت:صراحتًا کاول  هایش بهدر یكی از نامه ؛به درس خوانده بود

ت خواندن آن به زبان اصلی را از که لذباشم، مگر نه اینه را این همه دوست داشت
بنای »او انتشار این اثر را  ،. به عالوه(189، ص. 2 .)ترهيون، ج «شما دارم؟
 .(160، ص. 2 .)همان، ج خواندمی« نزد کاول شاگردی ۀکوچک دور باشكوه 

 ابسالسالمان و  موجود در مطاوی  های مستقلاست که برخی از حكایت درست
ولی ترجمۀ ، ( ترجمه شده1«هایاوات»در قالب شعر عروضی )به اصطالح وزن 

این وزن در عروض فارسی معادل  جامی عمدتاً به شعر سپيد است. سالمان و ابسال 
ترجمۀ فيتزجرالد از آثار نمایشی کالدرون با افزود  ترجمه مثل  این  دقيقی ندارد.

برای او همان  سالمان و ابسالهای جذاب های فراوانی همراه است. بخشو کاست
ها را به طور کامل اما آزادانه ترجمه فلسفی اثر بوده؛ و او این قسمت تمثيالت 

هایی را که دارای الفاظ رکيک و دیگر، فيتزجرالد قسمت سویکرده است. از 
به عالقۀ وافر او  تر از همهجالب ه در اغلب موارد حذف کرده است.مستهجن بود

اثر  هایجاز شاعران فيتزجرالداست.  سالمان و ابسالهای تمثيلی و متافيزیكی بخش
ه به مسائل توجرا منتقل کند. مضامين آن تا حد امكان را حفظ کرده و کوشيده 

 بعد است. ام در ادوارخيعمر ات رباعيبه او  اقبال ظاهراً یكی از دالیل  فرازمينی
دوباره  سالمان و ابسالعمدۀ  قسمت بازنویسی بازنگری و فيتزجرالد پس از 

و آموزنده است،  انجام داده او تغييراتی که منتشر کرد. 1879 سال آن را در
متن انگليسی با اصل فارسی آن، در  بين فاصلۀ است بدانيم که در بازنگری جالب

رباعيات  انند  ، ماو ۀترجم روش قبلی، بيشتر شده است. پيداست که  ۀقياس با ترجم
 به اشکه اثر در ذهنبه محض این ، ونخست بر انتقال معنا استوار بوده ،امخي

فارسی  ۀصبغتدریجاً  مكرر اصالح  حک و  ی باو ،جا افتاده عنوان شعر انگليسی
بر همين نيز ل از انتشار چاپ اوپيش ات رباعي ۀاست. ترجم کردهتر رنگکمرا آن 

                                                           
1 Hiawatha meter 
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 های فيتزجرالد به کاولدر نامهرا  این موضوع ّدّبتوان ر شاید، و است سياق بوده
 .(280-81، صص. 2 .)مثالً ترهيون، ج سراغ گرفت دربارۀ این ترجمه

دانشگاهی انگلستان را به مقصد  ی سمتی  به منظور تصد 1865 سال کاول در
ام را که به خط رباعيات خي دی ازمجل عزیمت هنگام به ویهندوستان ترك کرد. 

به رونویسی کرده بود  وردن آکسفبادليمحفوظ در کتابخانه  ۀاز روی نسخو  خود
ات را دیگری از رباعي خطی نسخۀ برای فيتزجرالد از کلكته کاول .1دداهدیه  او

این اشعار کرد، و غالباً از  ۀشروع به خواندن و ترجمبه تدریج . فيتزجرالد 2فرستاد
ها سؤاالت زیادی این نامه . درکردمیکار آگاه  از روند طریق نامه کاول را 

)مثاًل  اشعاراین  مشكالت دستوریدرستی و نادرستی و  ، وو قافيه وزن دربارۀ
وجود دارد. بدیهی ( 285-89، 279-83، 275، 234-35، صص. 2 .ترهيون، ج

غایبش نزدیک می این اشعار تنها راهی بود که او را به معلم و یار  است که ترجمۀ
 .3نوشته است( به کاول 5718 ۀکه در فوریای نامه رآغاز )بنگرید به س کرد

 سال در .زندگی فيتزجرالد بود ۀدور سازترینسرنوشت 18(50) ۀده اواخر 
 ازدواج   ،کاول به هندوستان عزیمت از  پس؛ بالفاصله مادرش فوت کرد 1855

ام رباعيات خي ۀکه مشغول ترجمهنگامیو ناکامش به شكست و جدایی انجاميد؛ 
                                                           

1
 و نترییمیقد از یكی( نيبادل ای) یاوزل ۀنسخ .است معروف زين اوزلی ۀنسخ هب نسخه نیا 

 ردوآکسف شهر نيبادل کتابخانه در که است امي خ عمر اتي رباع هایمجموعه نتریشدهشناخته
 محمود خيش دست به رازيش شهر در. ق 865 سال صفر ماه در یخط ۀنسخ نیا. شودیم ینگهدار

 یاستثنا به نسخه نیا اشعار. است یرباع 158 بر مشتمل و شده کتابت قينستعل خط به یربوداغی
 شده مرت ب بود، باب روزگار آن در که الفبا، حروف اساس بر آخر یرباع و او ل یرباع دو
 م .است

 بنگاله آسيایی انجمن کتابخانهدر  1857سال  دررا  کلكته، ۀنسخ به موسوم نسخه، نیاکاول  2
برای  بود کرده رونویسی خود خط به ای از آن را کهژوئن همان سال نسخه هو در ما پيدا کرد

 نيبادل یخط ۀنسخ به نسبت احتماالً و ناشناختهآن  مؤلف کهاین نسخه خطی  .فيتزجرالد فرستاد
 مرباعی است.  516مشتمل بر  است متأخرتر

سلمی رسی ای باد صبا/ چشم دارم که  سرآغاز این نامه بيتی از حافظ است: گر به سرمنزل  3
 . مسالمی برسانی ز منش
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و ، کرد(اش بروان زندگی می)و به ناچار نزد دوست خانمان شده بودبیبود موقتاً 
 ــاین بحران روحی  تردیدبی. (205-7)مارتين، صص.  کاول بود دلتنگ  بسيار
شخصی  حزن و اندوه در پيوند زدن ــ  زندگی هدفی بیو  روزگار مهری بی

 .بود مهمعاملی بس ات رباعيبا مضامين مشابه  فيتزجرالد
در فارسی  امات خيرباعي ات دست برد؛ظاهری رباعي ان فيتزجرالد در ساختم

 ایمنظومه نامرئی آنان را مانند ایرشتهفيتزجرالد  اند، ولی در ترجمۀناپيوسته
توان از معتقدم که می»ای به کاول نوشت کند. او در نامهمی صلمتپيوسته به هم 

. (294، ص. 2 .)ترهيون، ج «سامان دادمجموعۀ منسجمی های پراکنده این رباعی
برد که در آن آدمی امی میخي یروزخواننده را با خود به  فيتزجرالد رباعيات  

نوشی و مصاحبت با باده اش را در اغتنام وقت از راه  آالم دنيوی شكاك داروی 
و  رازآلودگیرا که نماد  یگرکوزه و کوزهداستان او  .جویدفكر میفردی هم

لد بر فيتزجرا ۀترجمافزاید. به روایتش مینيز ، عدالتی سرنوشت آدمی استبی
صوفيانه از  و برداشت  نهدانگشت میدر رباعيات مذهبی مندرج  تردید و تشكيک 

می در عامل مه ساقی نيزفارسی  ۀابهام جنسی موجود در واژ ؛تابدها را برنمیآن
ماه»منظور از عبارت ، ات به هيچ زنی اشاره نشدهاین ترجمه است. در این رباعي 

 ۀواژمراد از آن است که بهتر و  ،ل( مرد است، چاپ او42 )در رباعی شمارۀ« پيكر
 .را نيز مرد بدانيمل( ، چاپ او74 رۀ)در رباعی شما «یار»

انتخاب قافيه  مرهون حدی تا  انگليسیبه عنوان شعر  توفيق ترجمۀ فيتزجرالد
 ارسی است. کاربرد وزن عروضی دال برپشعر ثابت عروضی  (، و وزن  )آ، آ، ب، آ

مصرع چهارم تأکيدی است بر موضوعی که در  ۀقافيولی رناپذیر است، تغيي قواعد 
، و در کندحكایت میشعر  فرازمينیاز تردید  این مطلبشعر مطرح شده است. 

آميز ضای تناقضف بيانگر عصر ویكتوریا، رای خوانندۀکنار اعجاب ظاهری اثر ب
 .گویداز مطلق نبودن باورهای عرفی سخن می است. فيتزجرالد قاطعانهات رباعي

             انگيز بوده است. ادوارد هرنبحث بسيارفيتزجرالد  ۀگونآزاد و اقتباس ترجمۀ
 1هافارسی آن یاصل منابع و رباعيات عمر خيام اثر فيتزجرالد،در کتاب  آلن

                                                           
1 FitzGerald’s Rubaiyat of Omar Khayyam, With the Persian Originals 
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 چهل و نهموضوع پرداخته است. به نظر او  طور کامل به این ( به1899)لندن، 
یا  هو هر رباعی ترجم استمتن اصلی  ای ازاستادانه و وفادارترجمۀ رباعی 

کلكته  ۀیا نسخ (نبادلياوزلی یعنی ) ۀاست که در نسخ فارسی یک رباعی بازآفرینی
ام یک یا چند رباعی خي ، و چهل و چهار رباعی بر اساسدو موجود استهردر یا 

عی( و عطار )دو رباعي ات بر اساس اشعار حافظ )دو ربا بقيۀ است.ترجمه شده 
م ها را در چاپ دوآنوی سه رباعی )که  ،ند. افزون بر اینارباعی( ترجمه شده

 فارسی ندارد مشخصما به ازای  سروده شده و  اشبا الهام از مطالعاتحذف کرد( 
مقصود هنگام بررسی این موضوع بهتر است . ـ دوازده( الن، صص. یازده)هرن

 ایاست از اشعار شاعری ایرانی ترجمهخولد را در نظر داشته باشيم. او میفيتزجرا
با از این حيث  . کارشعرضه کندخوانندگان عصر ویكتوریا طبع  باب و روان 
نگویم پرفروش، اگر او ام خي ات عمررباعيو  چشمگيری همراه بوده است، توفيق 
به ن در انگلستان دفاتر شعری بوده که تا کنوترین یكی از پرفروشظاهراً  ترین،

های مختلف آن در )مثالً بنگرید به، سير  مختصر چاپ است زیور طبع آراسته شده
لفظ بهای لفظعی نيست که ترجمهته او خود مد. الب، ص. سيزده(1997فيتزجرالد، 

هيچ  شکبیل کرده بود(. به کاول محو را نوع ترجمهاین  ویانجام داده است )
درجه از  ثر به اینر انتقال لحن و فضای ادیگری از فارسی به انگليسی د ۀترجم

بزرگی در برانگيختن  سهم  این ترجمه  تردیدبیو نيز  توفيق دست نيافته است،
 ارسی داشته است.پاشتياق غربيان به ادبيات توجه و 
نسخه(، بدون ذکر نام  250)با شمارگان  امعمر خي اترباعيو موجز  لاوچاپ 

در آغاز توجه کسی را جلب این ترجمه  گرچها. منتشر شد 1859 سال مترجم، در
عصر ویكتوریا به  و هنرمندان   ،در ميان شاعران، نویسندگان به زودیا نكرد، ام
الگرنان براونينگ، رابرت رزتی، دانته گبریل ای شگرف دست یافت. آوازه
ستایش او لين در شمار  راسكينجان و مریدیث جورج جونز، سوینبرن، برنچارلز 

های چاپ چهار.وسی ، ص.1997؛ بنگرید به فيتزجرالد، کنندگان این اثر بودند
یش و افزا ــ ، با تغييراتی1879 ، و1872، 1868 هایسال بعدی این ترجمه در
همراه بود.  ــ هاها و عبارتبعضًا بازنویسی برخی ترکيبات و کاهش تعداد رباعي
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بر اساس چاپ چهارم که فيتزجرالد آن را  1889 سال در ،مترجم از مرگ  پس
 منتشر شد.از آن نيز چاپ دیگری ، مجدداً ویرایش کرده بود

 يرالط منطق)مأخوذ از انجمن مرغان  ارسی،پات فيتزجرالد از ادبي ۀترجم سو مين
 ۀترجم سرگرمگاه و بيگاه  1862تا  1856های سال است، که او در فاصلۀ (ارعط

توفيق را به دست  مترینو این ترجمه کهای فارسی اآن بود. در ميان ترجمه
 اهتمام از این روفيتزجرالد خود این نكته را به فراست دریافته بود، شاید آورد. 

او در این ترجمه حت ی  عمولم های ه انتشار آن نداشت. افزود و کاستچندانی ب
او چندان از  اثر ت عدم درك جزئياتجامی است. به عل سالمان و ابسالبيشتر از 

 نظر مساعدی هم نسبت بدان نداشت ه، کسته که ساختار آنکاکتاب متن 
دخل و  او در متن خيلی؛ آسيب دیده است سخت ،(252، ص. 2 .)ترهيون، ج

نيز تلطيف و تنقيح کرده  ــ شاید به نيت انتشار ــگاه متن را کرده، و گه تصرف
 مثالً  است. بازی وجود داشتهنسجهم هدر مواردی که در متن اصلی شائب مخصوصاً

 را به« عيسی»در جای دیگری از متن ، یا تبدیل کرده به ملكهرا پادشاه او 
عصر  گاننش خوانندکشاید به خاطر هراس از واتغيير داده است،  «پيامبر»

 ۀ. عالقسکتاب مقد ویكتوریا نسبت به حكایتی راجع به عيسی در کتابی غير از 
گرایانه است، او در نسجهم تمایالت خاطر  او به سلطان محمود غزنوی )احتماالً به

را  [(254، ص. 2 .)همان، ج] «مدوست» لفظن محمود اسلط برای هایشیكی از نامه
ایاز( محمود و غالمش سلطان  گرایانهسجنهم رابطۀت به عل  شاید، بردبه کار می

محمود سلطان  ۀرا که دربار کامالً آشكار است. در ضمن فيتزجرالد اکثر حكایاتی
 خارجی وجودی مواردی را افزوده که در متن اصلی حت  ، واست ترجمه کرده

مانند )های پایانی بخش خاص ه ــرا  این ترجمهاز هایی بتوان بخش شاید. ندارد
شعر  های ناب نمونهاز  ــ کنند(ای را مالقات میوقتی که پرندگان سيمرغ افسانه

که در موجز  یحكایت زیبا و استادانۀبسيار  ها باید ترجمۀبر این. تدانسانگليسی 
 .1رود را نيز افزوددر شبی توفانی با چراغ بيرون می کودکی آن

                                                           
 اشاره است به:  1

 چراغ با فرستدیم را یکودک/ زاغ پر  چون یشب در او حكمت
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 سالمان و ابسالفيتزجرالد )به استثنای بازنگری  18(60دهۀ ) بعد از اوایل 
ت نگماشت و مجدداً به ترجمۀ آثار می( به ترجمۀ دیگر آثار فارسی همجا

های دیگری از کالدرون را ترجمه کرد( و سپس ترجمۀ اسپانيایی )او نمایشنامه
آیسخلوس، و دو نمایشنامه از سوفوکل  آگاممنون آثار یونانی روی آورد )او 

ها از حيث دربارۀ اُدیپ را در یک مجل د تلفيق و ترجمه کرد(. بهترین این ترجمه
هنگام دیدار  1883آیسخلوس است. فيتزجرالد در سال  آگاممنون  شعر انگليسی
و اصالح  ر کرب شاعر، ــ که تازه مشغول حکاش جرج کرب، پسدوست قدیمی
 بود ــ درگذشت. اشعار او شده

ل در اوج بود، ناگاه در فيتزجرالد، که تا حوالی ایام جنگ جهانی او شهرت 
اظهار نظرهایش در باب  از برخی «شناسانۀشرق»فراموشی افتاد. احتماالً صبغۀ  حاق م

)او دربارۀ شيلر بعد از خواندن جامی  1تواند موجب کژفهمی شودارسی میپشعر 
ی و کودکانه شرق به شمال  قدرتمند از دنيای رؤیاینعمتی است که »وید گمی

به عالوه برخورد آزادانۀ او با متونی که  (184، ص. 2 .؛ ترهيون، ج«بازگردم
 انگيز است. شاید اظهارات های جدید  ترجمه بسيار بحثترجمه کرده از منظر نظریه

و احتماالً گناه به کاول باشد،  اشهی به دليل ارتباط و عالقشناسانۀ او تا حدشرق
او به خاطر چنين احساساتی متأثر از دیدگاه سرکوبگرانۀ عصر ویكتوریا نسبت به 

که فيتزجرالد عمالً مشغول یادگيری زبان بازی بوده است. زمانیمسألۀ همجنس
و قدرت بود )اشتياق  فردیت، و سپاسگزار مشخصۀ یگانه افارسی بود کامالً پذیر

هایش به کاول در این باره کاماًل هویداست(؛ و واقعی او به رباعي ات خي ام از نامه

                                                                                                                                        
 رو و زيبرخ ش،بكُ او چراغ کان/ زرويت فرستد یباد آن از بعد
 خبریب یا ،چراغ آن یشتکُ چه کز/ گذر ره در را طفل رديبگ پس
 . معتاب شفقت صد به او با کندیم/ حساب در تا را طفل رديبگ زان

 که است سرگرمی ۀمای من برای» :نوشت کاول به اینامه در 1857مارس  12تاریخ  درثالً م 1
 شاعر هم چندان( من گمان به) اینان، بكنم، خواهدمی دلم که کاری هر پارسيان اشعار با

 اندکی به واقعاً آنان وانگهی بلرزد، آثارشان در تصر ف و دخل از آدم دل و دست که نيستند
 م .«کند شانتأدیب تا دارند نياز هنر



 منهوهشتم/ شماره شصتو////// فصلنامه مترجم/ سال بيست146

 کارستان ها دربارۀ ترجمه تغيير کرده، ام ا کار درست است که امروز دیدگاه
های منظومی که تا کنون از داشت یكی از مشهورترین ترجمهفيتزجرالد در عرضه

توج ه عموم غربيان به ميراث  غنی  گليسی صورت گرفته، و جلب ارسی به انپشعر 
 رود.ارسی هرگز از یادها نمیپشعر کالسيک 
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