
 
 
 
 

  ادوارد فیتزجرالد ؛در سلوک ترجمه
 مصطفی حسینی

 
مشرب خوش نمونۀ بارز ادیبنویس پرکار، (، شاعر، نامه1883 -1809ادوارد فیتزجرالد )

به احتمال بود که حکیم عمر خّیام  رباعیاتو مترجم مشهور طبقۀ مرّفه دورۀ ویکتوریا 
ویلیام تاکری، الفرد آید. حساب میهبترین شعر انگلیسی در قرن نوزده زیاد محبوب

بردن به یک پناهبرای  1837تنیسن، و تامس کارالیل، دوستان صمیمی او بودند. وی در 
 -1826) هیاهو در منطقۀ ساُفک منزل گزید. دیدار با ادوارد بایلز کاولزندگی آرام و بی

آغاز فصلی نو در زندگی او بود.  1845جسته، در شناس بر شناس و زبان(، شرق1903
روزه یک کاول فیتزجرالد را با زبان و ادبّیات پارسی و اسپانیایی آشنا، و تضمین کرد که

ای بارانی در در یکشنبه»باره نوشت: دستور زبان فارسی را بدو بیاموزد. کاول در این
کسفورد آموختن فارسی را بدو پیشنهاد دادم و تضمین  کردم که دستور زبان آن را آ

های روزه به او بیاموزم. کتاب، دستور زبان فارسی تألیف سر ویلیام جونز بود، که مثالیک
کاول به هندوستان رفت و استاد زبان  1856در «. آن تقریبًا همه از اشعار حافظ است

از برخی » انگلیسی در کلکلته شد. درست پیش از عزیمتش، او و ادوارد فیتزجرالد
را خواندند  «قرن پنجم ایرانی سخت کفرآمیز و شادخوارانۀ یک شاعر اپیکوری رباعیات
، پس از دیدار 1856جوالی  26(، ادوارد فیتزجرالد در 1856ای به تنیسن، جوالی )از نامه

دوستانش ]خانم و آقای کاول[ در ایپسویچ، پیش از عزیمِت آنها به هندوستان، به الفرد 
 رباعیاتام. ما برخی از دو هفتۀ گذشته نزد خانوادۀ کاول بوده»تنیسن چنین نوشت: لرد 

 بسیارسخت کفرآمیز و شادخوارانۀ یک شاعر اپیکوری قرن پنجم ایرانی، که مانند مانفرد 
می نوش »اشعارش غالبًا صبغۀ اپیکوری دارد، مانند  امامخالف تقدیر است، را خواندیم، 

ای خطی متعّلق که کاول در نسخه«. که ماه/ بسیار بگردد و نیابد ما رابه ماهتاب ای ماه 
کسفورد آن را یافته و رونوشتی نیز برای دوستش  به قرن نهم هجری در کتابخانۀ بودلیِن آ
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ترین شدهترین و شناختهتهّیه کرده بود. نسخۀ اوزلی )یا بودلین( یکی از قدیمی
کسفورد نگهداری  ۀکه در کتابخانعمر خّیام است  رباعیاتهای مجموعه بادلین شهر آ

ق. در شهر شیراز به دست شیخ محمود  865شود. این نسخۀ خطی در ماه صفر می
رباعی است. اشعار این نسخه به  158یربوداغی به خط نستعلیق کتابت شده و مشتمل بر 

ر باب بود، استثنای دو رباعی اّول و رباعی آخر بر اساس حروف الفبا، که در آن روزگا
 مرّتب شده است. 
مایۀ »های زندگی مشترک، عمر خّیام را ، در کشاکش سختی1857فیتزجرالد در 

به کاول چنین نوشت:  1857دسامبر  8آشفتۀ خود یافت. او در نامۀ موّرخۀ « تسکین خاطر
 یفکر دانم، من و او خویشاوندنیشابور را از آِن خودم مي درواقع من بیشتر از تو پیر»

او را به اندازۀ من، از  یتوانینم، ولي یهستاو  یطور نیست؟ تو محو زیبایهستیم، این
هایش به کاول را، از سر شیطنت، با نام فیتزجرالد نامه«. یجهات، درك کن ازی برخ

در زبان التین « فیلیوس»که مشتق از واژۀ « فیتز»کرد. واژۀ امضاء می« ادوارد فیتزعمر»
در فارسی را دارد. بنابراین، « پسر»در عربی و یا « ابن»است، در انگلیسی همان معنی واژۀ 

معّرفی کرده است )به وام از پروین « پسر خّیام» عنوانبهفیتزجرالد در اینجا خود را 
در ذهنش  رباعیاتبا شعر خّیام ترجمۀ برخی از  لؤلؤیی(. تقریبًا در همان آغاز آشنایی

توان از دانم که چگونه میمی» ، چنین نوشت:1857ای به کاول در متبلور شد، و در نامه
 «. پراکنده منظومۀ منسجمی سامان داد رباعیاتاین 

او دیگر کارهایش را فراپشت افکند و با عْلم به ماهیت نامتعارف آن به انجام این ترجمه 
هایی معدود منتشر کرد. نام، در نسخهاش را، بیترجمه 1859اهتمام ورزید. فیتزجرالد در 

ای گاه به مناسبتی خاص سروده شده بود به مجموعهوبیاو این اشعار موجز را که گاه
پیوسته و مرتبط تبدیل و گاه چند رباعی را در یک رباعی تلخیص و ترجمه کرد. رواج 

نیز مربوط به زمانی است که دانته رزتی، چارلز سوینبرن، و جان راسکین گستردۀ این شعر 
مترجم به اوج شهرت رسید و تازه در  از آن اّطالع یافتند. درواقع، این شعر بعد از مرگ

( ترجمۀ مذکور 1908 -1827مند آمریکایی چارلز الیت نورتن )بود که ادیب آوازه 1869
ۀ آمیز در را با لحنی ستایش فیتزجرالد را باید »معّرفی و نقد کرد:  آمریکای شمالیمجلّ

توان یافت. او روح شاعرانه را از نامید تنها به این عّلت که لفظ دیگری نمی« مترجم»
ای ریخته که یکسره از قالب سابق آن متفاوت زبانی به زبان دیگر درآورده و در قالب تازه
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نی، عادات، و رویۀ فکری بافت جدید عالوه آن را با مقتضیات زمانی، مکانیست، به
نورتن که با فیتزجرالد مکاتبۀ ادبی داشت، به وام از آنچه جان درایدن «. سازگار کرده است

عمر خّیام کار شاعری است  رباعیات»افزود:  نامد،می 1«اقتباس»( آن را 1700 -1631)
نی آن است؛ ترجمه بلکه بازآفری؛ که ملهم از شاعر دیگری است؛ تقلیدی از آن نیست

آور است که افکار و عواطف شاعر حیرت بلکه بازسرایی الهامی شاعرانه است. ؛نیست
رو، این شعر در کسوت ایرانی اینقدر به افکار و عواطف امروز ما نزدیک است. ازاین

اش بیانگر اّولین و آخرین تحّیر و تردید نسلی است که ما خود بدان تعّلق داریم. انگلیسی
ای وجود ندارد های انگلیسی از شعر شرق ترجمهها یا اقتباسترجمه مااًل در میان انبوهاحت

لفظ و  که بتواند با این مجّلد موجز پهلو بزند. شیوایی و پیراستگی این ترجمه، فصاحت
همه، فیتزجرالد بااین«. بالغت معنا با قدرت تخّیل و نیروی معنوی کاماًل مطابقت دارد

ش را از این ترجمه بیان کرده ا، ناخرسندی1858دسامبر[  3ای به کاول در ]خود در نامه
شاید ترجمۀ من از لحاظ فرم و بسیاري جزئّیات دیگر برای شما جالب و جّذاب »بود: 

ام؛ و با این را با هم تلفیق کرده رباعیاتترجمۀ من کاماًل آزاد است. بسیاری از  اماباشد؛ 
 «. ترین ُحسن اوست، از بین رفته استخّیام، که مّهم کار سهل ممتنع بودن شعر

شاید بتوان توفیق این ترجمه را مرهون شورش خّیام علیه تعّصب و تصّلب مذهبی 
دانست. این ترجمه بیانگر دغدغۀ جاودانۀ بشر است: عدالت االهی در برابر شادخواری 

نر شرقی و چیزهایی باشی، علم در برابر دین، و همچنین توّجه به ذوق در هو خوش
 رباعیاتانگیز تلّذذ مادی است. دست. تنها تسّلی خاطر در این حیات حیرتازاین
چارلز داروین به روشنای نشر  اصل انواعدرستی در همان سال انتشار آمیز ظاهرًا بهشک
انگار نبود. فیتزجرالد با خّیام احساس خداناباور و ندانم ،اگرچه فیتزجرالد خود؛ رسید

کنده از گناه و احساس بود، حالویشاوندی فکری میخ آنکه کاول با بدبینی کرد و آ
 خّیام نسبت به حیات آدمی، خاّصه قطعّیت جهاِن پس از مرگ، به مخالفت برخاسته بود.

چندان بر سر مهر نبود، « آوریآهنگ سریع پیشرفت فن»فیتزجرالد مانند راسکین، با 
ماندن از خیزاب مند بود و برای مصونسخت گله از تخریب طبیعت به دست آدمی

(، 1853های کالدرون )ها به ساحل سالمت دریا پناه برده بود. او نمایشنامهحادثه
گاممنونآیسخلوس )  فارسیمتون های او از . ترجمه(، و سوفوکلس را ترجمه کرد1876، آ

                                                           
1 imitation 
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یرمنطق عبارتند از در  2«سیر زائر»که نوعی  مرغانانجمن عنوان  ( تحت1889عّطار ) الطّ
جامی  سالمان و ابسالعاَلم پرندگان و مؤّید خیراندیشی و نیکوکاری خداوند است، و 

خورد، (. منتقدی، بااینکه بر تسّلط نداشتن فیتزجرالد به زبان فارسی تأسف می1856)
داشِت گام آغازین، به دلیل عرضه عنوانبه»کند: ظاهرًا ترجمۀ او را در مجموع تأیید می

 «.خوانندۀ انگلیسی، این وجیزه، ستودنی استاز جامی به خوانشی نیکو 
طور کلی از نوع ترجمۀ آزادی بود که آن را مناسب ترجمۀ شیوۀ ترجمۀ فیتزجرالد به

هیچ کس به اندازۀ من » ( چنین نوشت:1859ای به کاول )دید. او در نامهشعر خّیام می
ترجمه رنج نکشیده است. یک ترجمه، به هر قیمتی باید زنده بماند؛ اگر مترجم برای 

اش روح و جان نتواند متن اصلی را حفظ کند، باید با تمام وجود بکوشد، به ترجمه
ای به جیمز راسل لول، وی در نامه«. ببخشد. چه، گنجشک زنده به که عقاب مرده

کید کرد و صراحتًا در باب شیوۀ  نویس، و ویراستار آمریکایی،شاعر، مقاله بر این دیدگاه تأ
دارد ... او  به عقیدۀ من، اگر مترجم بخواهد اثری را زنده نگه»اش چنین نوشت: ترجمه

وکم، متن اصلی را به پسند خویش بازآفرینی باید، بیش )اگرچه کهتر از نویسنده است(
، سگ زنده به که شیر اما کند، صدالّبته هرچه از متن اصلی دورتر شود، بدتر است.

 «. مرده
چنین گفته  1849( در 1849 -1774فیتزجرالد دربارۀ شاعر کواِکر مذهب برنارد برتن )

از ُنه مجّلد اشعار او به اندازۀ دویست صفحه، درواقع بهترین بخش اشعار او، را » بود:
فقط چند بند از آن، م، گاه نصف آن، گاه ام! گاه کل یک شعر را برگزیدهاانتخاب کرده

ام تا و آنها را با تغییر یک کلمه یا حّتی یک مصرع، در اینجا یا آنجا، به هم مرتبط کرده
آور او، که داوِر زمانه آنها خوان کنم ... مطمئنم از اشعار بلند ماللآنها را روان و خوش

شاعری ندارم، ام. من داعّیۀ را دور خواهد ریخت، اشعار کوتاه زیبایی را تلخیص کرده
اگرچه واقعًا  ؛آنقدر ذوق و قریحه دارم که برخی از اشعار برنارد بارتن را تصحیح کنم اما

زبان اگر در باب تصحیح اشعار شاعری انگلیسی«. وانم اشعاری به خوبی او بسرایمتنمی
                                                           

( 1688 -1628( اثر جان بانین )The Pilgrim's Progress) سیر و سلوک زائرکتاب اشاره دارد به  2
اثری تمثیلی است که بیانگر تالش  سیر و سلوک زائرکه از شاهکارهای عرفانی ادبّیات انگلیسی است. 
، نشر مدحث( این اثر را به فارسی ترجمه کرده 1381آدمی برای نیل به رستگاری است. گلناز احمدی )

 است. م
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چنین نظری داشت جای شگفتی نیست که در ترجمه برای خود اختیار تام قائل بود. 
کم برخی از های دستتش اولویاشکار و عذرخواهانۀ او از شیوۀ ترجمهتوضیح آ

اللفظی را بندی رایج در دورۀ موسوم به عصر ترجمۀ تحتمترجمان برجستۀ قرن و قطب
 کند.معّرفی می

ام )چاپ اّول، لندن، برنارد ات عمر خیادوارد فیتزجرالد بر چاپ اّول رباعی« ۀمدقم»از 
در فارسی ... هر کدام شعری  رباعیاتدربارۀ ترجمۀ حاضر.  اماو (: »1859کواریچ، 

اند، هر رباعی شامل چهار مصراع مساوی است، ... که گاه همه مقّفی هستند، مستقل
ام( مصراع سّوم متفاوت است ... مطابق که من در این ترجمه کوشیدهغالبًا )چنان اما

 رباعیاتاند ــ این ی قوافی مرتب شدهبراساس حروف تهّج  رباعیاتمعمول شعر فارسی 
ی که در اینجا انتخاب شده در قالب یک رباعیاتاند. ای عجیب از غم و شادیآمیزه

« خوش باش و دمی به شادمانی گذران»اند، با مضمون منظومه به رشته نظم کشیده شده
 «.افتدکه )واقعی یا مجازی( در متن فارسی به کّرات اّتفاق می

 :3 -1(، بند 1859عمر خّیام )چاپ اّول،  رباعیاتاز 
 ( خورشید کمند صبح بر بام افگند/ کیخسرِو روز باده در جام افگند1

نسخۀ 134رباعی شمارۀ ) 3خیزان/ آوازۀ ِاشربوا در اّیام افگندسحرگه یمنادمي خور که 
 کلکته(

 دیوانۀ ما یخراباترند  یکاندا ز میخانۀ ما/  یسحر( آمد 2
نسخۀ  5رباعی شمارۀ ) 4زان پیش که ُپر کنند پیمانۀ ما /یمبرخیز که ُپر کنیم پیمانه ز 

 کلکته(
 

                                                           
3 Wake! For Morning in the Bowl of Night 

Has flung the Stone that puts the Stars to Flight: 

And Lo! The Hunter of the East has caught 

The Sulta´n’s Turret in a Noose of Light. 
4 Dreaming when Dawn’s Left Hand was in the Sky 

I heard a Voice within the Tavern cry, 

‘Awake, my Little ones, and fill the Cup 

‘Before Life’s Liquor in its Cup be dry.’ 


