
 

  خيام رباعيات عربي يهاترجمه بر فيتزجرالد تأثير
  1پورحسام سعيد

  كياني حسين
  :چكيده

 ايـن  كـه  دارد معنـايي  عمـق  از نشـان  غربـي  هايزبان ديگر  و ايتاليايي فرانسوي، انگليسي، هايزبان به رباعيات يترجمه
 از رباعيـات  بـه  توجـه  ي عرصـه  اروپايي و غربي ادبي جوامع در كه گفت توانمي جرأت به و است برخوردار آن از رباعيات
 بايـد  كالم يك در و است نگرفته قرار توجه مورد اندازه اين تا كاتبي يا و شاعر هيچ منظوم آثار و است هاعرصه ترينگسترده
 دوران از پـيش  فارسـي  ادبيـات  تـاريخ  در خيام .است جهان در اسالم و شرق ادبيات و فرهنگ افتخار اوج رباعيات كه گفت
 در انگليسي شاعر جرالد، فيتز كه هنگامي. شد دگرگون كلي به وضعيت معاصر يدوره در ولي نبود، توجه مورد چندان معاصر
 و شـاعر  عنـوان  به كه خيام عمر. برانگيخت را خاورشناسان شگفتي كرد، منتشر و ترجمه را خيام رباعيات ،19 قرن پنجم دهه
 در شـهرت  و منزلـت  اوج بـه  رباعياتش، يترجمه خاطر به ناگهان بود، شده واقع مهريبي مورد خاورشناسان جانب از اديب
 آشـنايي  يزمينـه  او پرمغـز  اما اندك رباعيات يترجمه با كوشيدند ملتي هر دوستان فرهنگ و شاعران و  رسيد جهاني ادبيات
 بـر  رباعيـات  از فيتزجرالد يترجمه بررسي و مطالعه از پس زبانعرب اديبان. آورند فراهم خيام شعر و انديشه با را خود مردم
 كـار  بـه  شـروع  فيتزجرالد يترجمه دادن قرار مبنا با آنان از بسياري رو ازهمين بازگردانند؛ عربي به را خيام رباعيات شدند آن

 هـاي ترجمه بر شگرفي تاثير او يترجمه و فتيزجرالد گفت توانمي كلي طور به. كردند ارائه را گوناگوني هايترجمه و كردند
  .آورد پديد را خيام با هاآن آشنايي حتي و رباعيات عربي

  .فيتزجرالد خيام، رباعيات عربي، هايترجمه عربي، ادبيات :كليدي واژگان

  :مقدمه. 1
هاي ادبي و فرهنگي و علمي ايراني است كـه بسـياري از انديشـمندان، فيلسـوفان،     حكيم عمر خيام از زمره چهره

اند كه از جمله اين صفات و تعاريفي كه درباره جايگاه دانان، اديبان و شاعران هر يك از او به بزرگي ياد كردهرياضي
است كه از حكيم عمر خيام به عنوان ي قرآن خيام از زبان آنان گفته شده سخن امام جار اهللا زمخشري مفسر بلندپايه

  . فيلسوف و حكيم دنيا تعبير نموده است
گمان سخن گفتن از رباعيات و حكيم خيام در حقيقت سخن از يك شاعر نيست بلكه سخن از بخش بزرگـي  بي

ان بنـا  ي تاريخ و فرهنـگ و تمـدن ايـر   اش بر عرصهي افراشتههايي از خيمهاز فرهنگ و تمدن اسالمي است كه پايه
نهاده شده است و اين واقعيت كه تمدن ايران در تبيين و ترويج و گسترش فرهنگ و تمـدن اسـالم سـهمي بسـزا و     

  .شناس پوشيده نيستپژوه و فرهنگيك از اصحاب ديندرخور انديشه داشته است، بر هيچ
 بـه  وضـعيت  معاصـر  يدوره در ولي نبود، توجه مورد چندان معاصر دوران از پيش فارسي ادبيات تاريخ در خيام

 منتشـر  و ترجمـه  را خيـام  رباعيـات  ،19 قرن پنجم دهه در انگليسي شاعر جرالد، فيتز كه هنگامي. شد دگرگون كلي
 خـاطر  به ناگهان بود، شدهشناخته كمتر اديب و شاعر عنوان به كه خيام عمر. برانگيخت را خاورشناسان شگفتي كرد،

 كوشـيدند  ملتي هر دوستان فرهنگ و شاعران و رسيد جهاني ادبيات در شهرت و منزلت اوج به رباعياتش، يترجمه
 يـك  شايد و آورند فراهم خيام شعر و انديشه با را خود مردم آشنايي يزمينه او پرمغز اما اندك رباعيات يترجمه با

 زيـرا  اسـت؛  گرفتـه  صـورت  گوناگون هايزبان به كه است هاييترجمه همين مديون دنيا در خيام شهرت از قسمت
  .اندكرده ترجمه را خيام رباعيات شكل بهترين به و اندداده نشان شاياني مهارت خود از هاترجمه در مترجمان برخي

عـرب  شـاعر  كمتـر  كه ايگونه به دادند، نشان خيام به فراواني توجه معاصر يدوره در عربي ادبيات پژوهشگران
 بـا  آشـنايي  از پس اعراب گفت بتوان شايد حتي و باشد قرارگرفته توجه كانون در حد اين تا كه يافت توانمي زباني

                                                            
 شيراز دانشگاهي علم هيأتي اعضا.-1
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 خـود  از بيش نباشد دركار ايمبالغه اگر يا پرداختند خيام يانديشه و تحليل به اروپاييان از بيشتر فيتزجرالد يترجمه
  )maktoobbloag: 1389 بكار،( .كردند پژوهش خيام با پيوند در ايرانيان
 نكتـه  اين به است، برگردانده عربي به را آن الشواربي امين ابراهيم كه شيرازي حافظ ديوان يمقدمه در حسين طه
 الزم توانـايي  و بـود  نـاچيز  بسيار آن ادبيات و ايران از زبانانعرب اطالعات نهضت يدوره از پيش كه كندمي اشاره
 و شديم آشنا فارسي ادبيات با...  و آلمان انگليس، فرانسه، ادبيات با آشنايي از پس و نداشت ايراني ادبيات فهم براي
 حسـين،  طـه ( .اسـت  داشـته  رنگـي  پـر  نقـش  خيام رباعيات از فيتزجرالد يترجمه  اتفاق اين در كه است كافي همين
  .)1383 حافظ، ديوان از الشواربي امين يترجمه ي مقدمه
  :است بررسي قابل زمينه سه در خيام رباعيات به زبانانعرب توجه كلي طور به

  خيام؛ عربي شعر و رباعيات يترجمه. الف
  او؛ شعر و خيام يانديشه يزمينه در كتاب تأليف. ب
  .عربي ادبيات در خيام تأثر و تأثير. ج
 الترجمـات  كتـاب  در بكـار  يوسف كه آوردند پديد را رباعيات از ترجمه 55 زبانانعرب نخست مورد يزمينه در
هـاي فراوانـي   ي مـورد دوم  كتـاب  دربـاره  )1988رك بكار، (ها اشاره كرده است به اين ترجمه الخيام لرباعيات العربيه

  : هاي زير اشاره كردتوان به كتابنوشته شده است كه براي نمونه مي
 الخطيب؛ مصطفى أحمد واألسطورة، الحقيقة بين الخيام عمر
  فاضل؛ الحق عبد واألدب، العلم بين الخيام شهرة

  فهمي؛ حسن ماهر الخيام، عمر رباعيات
 .فاضل الحق عبد الخيام، ثورة

 ادبيـات  در خيـام  رباعيـات  تـأثير  بـه  زبانانعرب گيرد،مي قرار تطبيقي ادبيات يگستره در كه سوم مورد يدرباره
 بـه  كـه  هـايي مقالـه  بـه  تـوان مي هامقاله اين ميان از كه آوردند پديد فراواني هايمقاله و هاكتاب و اندپرداخته عربي

  .كرد اشاره اند،پرداخته.. و ابوماضي ايليا و خيام ابوالعال، و خيام يمقايسه
. اسـت  نگرفته صورت خيام رباعيات عربي هايترجمه يدرباره پژوهشي بايد كه گونه آن كنون تا فارسي زبان در
 ايـن . انـد پرداختـه  عربي به خيام رباعيات هايترجمه از يكي معرفي و نقد به پراكنده ايگونه به  پژوهشگران برخي

 بـه  است، آمده پديد -فارسي زبان از غير زباني – مستقيم غير صورت به كه ايعربي هايترجمه بر تأكيد با پژوهش
  .پردازدمي عربي زبان به خيام رباعيات مستقيم غير هايترجمه بررسي
 هـاي زبـان  بـه  رباعيـات  ايـن  آنـان،  از پيش آردند، روي رباعيات يترجمه به كه نبودند كساني اولين زبانانعرب
 رباعيات انگليسي يترجمه كمك به هاآن بود، شده ترجمه …و تركي اتريشي، ايتاليايي، آلماني، فرانسوي، انگليسي،
. م1700 سـال  در آكسـفورد  دانشـگاه  عبـري  و عربي زبان استاد هيد، توماس. شدند آشنا او شعر و خيام با فيتزجرالد
 و روانـي  دليـل  بـه  فيتزجرالـد  انگليسـي  يترجمـه  امـا  برگرداند، انگليسي به را خيام رباعيات كه بود كسي نخستين
 و صـد  چـاپ  بـه  ترجمـه  1925 سال تا كه ايگونه به گرفت، قرار خاص و عام توجه مورد معنا انسجام و سالست
  ) 27: 2006جمعه،( رسيد نهم و بيست

 رباعيـات  انگليسـي  يترجمـه  كوتاهي به يافت، راه عربي زبان به انگليسي يترجمه طريق از رباعيات چون اكنون
 آمـده  پديد فيتزجرالد يترجمه براساس كه ايعربي هايترجمه ترينمهم تحليل به آن از پس و شودمي بررسي خيام

  .شودمي پرداخته

  فيتزجرالد. 2
 گونـاگون  مقاطع گذراندن از پس و آمد، دنيا به انگلستان در مرفه ايخانواده در 1809 سال در »فيتزجرالد ادوارد«

 او. گزيـد  دوري آموزشـي  و سياسـي  دولتـي،  هايشغل به ورود از و شد التحصيلفارغ كمبريج دانشگاه از تحصيلي
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 از يكـي  بـه . آوردنمي شوق به را او انديشيدن و مطالعه جز چيزي و داشتمي دوست را دغدغه بدون و آرام زندگي
 و شـود مي حكمت از سرشار وجودم و كشممي سيگار خوانم،مي و امنشسته جا اين من«: نوشت چنين خود دوستان
  » .هستم اعتنا بي خود مادي هاينياز به نويسم،مي را نامه اين كه اكنون
 ازدواج سـالگي  48 در 1856 سـال  در. كردمي نقاشي سرگرمي براي و نوشتمي داستان و نثر و شعر چنين هم او
 بزرگـان  از ]بعـدها [ افـراد  ايـن  يهمـه  و داشـت  دانشگاه در هايشكالسي هم با صميمي و محكم بسيار پيوند. كرد

 افزونـي  روز شـهرت  از خيـام  رباعيـات  يترجمـه  دليـل  بـه  فيتزجرالـد  ولـي  شدند، انگليس در هنر و ادب انديشه،
  .بست فرو جهان از چشم سالگي 74 در. م 1883 سال در سرانجام و شد برخوردار

  خيام رباعيات و فيتزجرالد -2
 و دارد مصـراع  4 بنـد  هـر  و بنـد  100 منظومـه  اين. كشيد نظم به واحد ايمنظومه در را خيام رباعيات فيتزجرالد

 اسـت،  سـاختاري  تشـابه  يك تنها اين ولي است، قافيه هم فارسي رباعيات يشيوه به چهارم و دوم اول، هايمصراع
 ولـي  سـاخت،  دور آن فارسـي  اصل از را ترجمه. كرد ايجاد فارسي رباعي قالب در بنيادي تغييراتي فيتزجرالد، چون

 اشمنظومـه  در او حـق  به ولي نهاد، آن بر را ترجمه نام خودش و. است او كار مركزي هايهسته و محورها ترجمه،
 ترتيـب  و. بود هماهنگ اروپايي ذوق با ترجمه گونه اين چون برگزيد را وار منظوم ترجمه و. كرد نوآوري و  ابتكار
. كـرد  رهـا  را، نداشـت  معنـايي  ارتباط بعدي رباعي با و بود انديشه يك دارنده بر در رباعي هر كه را رباعيات اصلي
 بـه  تـوان مـي  را جامي و عطار چون ديگري شاعران شعر كه است بوده باور اين بر فيتزجرالد كه آيدمي نظر به چنين
 محتـاج  فارسي شعراي اين«: نويسدمي چنين دوستانش از يكي به خطاب فيتزجرالد. كرد ترجمه خيام رباعيات شكل
  )1348:5 فرزاد،(» .ببخشد منتظمي شكل آثارشان به كه هستند هنر قدري

 از پـس  و آموخـت  دانشگاه در را فارسي زبان. گرددمي باز او تحصيل دوران به فارسي ادبيات به فيتزجرالد توجه
 با فيتزجرالد شد باعث كه يافت ادامه ايگونه به پيوند اين و كرد حفظ فارسي زبان با را خود پيوند نيز تحصيل پايان
 سـال  در او سـازد  محـدود  كهـن  فارسـي  ادبيات در پژوهش و مطالعه در را خود توان يهمه ناشدني وصف شوقي
  .گرداند باز انگليسي به را جامي و عطار اشعار از برخي 1856

 در موجـود  خيام رباعيات از اينسخه كمبريج دانشگاه سانسكريت زبان استاد و فيتزجرالد دوست كاول، پروفسور
 يترجمه اشتياق با و آمد وجد به نسخه اين ديدن با فيتزجرالد. داد هديه فيتزجرالد به را آكسفورد بودليان يكتابخانه

. گذاشـت  او اختيار در را »كلكته« ينسخه از ديگري ينسخه كاول ترجمه، هنگام. كرد شروع انگليسي زبان به را آن
 بـازنگري  به 1858 و 1857 هايسال خالل در و  كرد شروع را آن يترجمه رباعيات حجم كمي وجود با فيتزجرالد

  .ساخت منتشر و چاپ 1859 سال در را آن سرانجام و پرداخت ترجمه آن ويراستاري و
 آن نخسـت  چـاپ  آن، از مردم آگاهي و زمان گذر با ولي كند، پيدا فراواني مخاطبان نتوانست آغاز در ترجمه اين

 سـال  در دوم چـاپ  در و بـود  گردانـده  بـاز  انگليسي به را رباعي 75 نخست چاپ در فيتزجرالد. شد تمام درنگبي
 و يافـت  كاهش رباعي 101 به رباعيات تعداد 1879 سال در چهارم و سوم چاپ در ولي رسيد، رباعي 110 به 1868
  .نكرد تغييري بعدي هايچاپ در چاپ اين از پس رباعياتش تعداد

  رباعيات يترجمه در جرالد فيتز يشيوه -3
 و دارد مصـراع  4 بنـد  هـر  و بنـد  100 منظومـه  اين. كشيد نظم به واحد ايمنظومه در را خيام رباعيات فيتزجرالد

 اسـت،  سـاختاري  تشـابه  يك تنها اين ولي است، قافيه هم فارسي رباعيات يشيوه به چهارم و دوم اول، هايمصراع
  :از عبارتند تغييرات اين كه كرد ايجاد فارسي رباعي قالب در بنيادي تغييراتي فيتزجرالد، چون

 هـم  در را ربـاعي  3 يـا  2 در موجـود  يانديشـه  و مفهوم بلكه نكرد، ترجمه جداگانه را رباعي هر فيتزجرالد: الف
  .درآورد رباعي شكل به بند يك در را آن و آميخت
  .نكرد ترجمه شده مرتب الفبايي حروف اساس بر كه آن فارسي شكل به را خيام رباعيات فيتزجرالد: ب
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 و پـيش  رباعيـات  با و دارد واحد يانديشه يك رباعي هر كه را فارسي رباعيات در مرسوم يشيوه فيتزجرالد -ج
 برخـي  بـا  را رباعيـات  از بعضـي  و ريخت هم در را رباعيات ساختار بلكه نكرد، ترجمه ندارد، پيوندي خود از پس
  .داد جاي پيوسته هم به بندهاي شامل ايمنظومه در را هاآن و درآميخت ديگر
كـرده  اثبات تطبيقي هايپژوهش كه چنان هم و نكرد توجهي رباعيات اصالت به خود، يترجمه در فيتزجرالد -د
. بگيـرد  الهام حافظ و عطار اشعار در موجود معاني و انديشه از منظومه بندهاي از برخي در شد،مي مجبور گاهي اند

 فيتزجرالـد . اوسـت  خـود  ابتكـارات  از منظومـه  اين انتقادي طرح كه است آن فيتزجرالد كار به راجع اساسي ينكته«
 يـك  سرگذشـت  شرح منظومه اين كه است خواسته بلكه كند، ترجمه رباعي به را رباعي كه نبوده آن پي در هيچگاه

  :باشد خيام حاالت و افكار جامع معرفي متضمن و تمام، روز
 و رودمـي  فروتر  فكر بحر در بتدريج ولي است متفكر و هشيار خيام. شودمي باز ميكده و كندمي طلوع خورشيد

 و مشـكالت  بسـي  و هسـتي،  معمـاي  حـل  در بشـري  عقـل  عجـز  و زنـدگاني،  فناپـذيري  از. نوشدمي شراب ضمناً
. پـردازد مي خود احساسات و هاانديشه اين بيان به و شود،مي عاصي شود،مي خشمناك. است متاثر ديگر ناگواريهاي

 انـدوه  دريـاي  در خيـام  كند،مي طلوع ماه و رسدمي فرا شب منظومه، پايان در چون و نشيند،مي فرو او مستي سپس
  .)2: 1348 فرزاد،( »است كردن نصيحت مشغول و ور غوطه

 نكرده، اياشاره آن به خود و گرفته كار به رباعيات منظوم يترجمه در فيتزجرالد كه روشي فهم در فرزاد مسعود 
  :است كرده شروع رباعي اين با را نخست بند كه يابيمدرمي فيتزجرالد يترجمه به گذرا نگاهي با. است بوده موفق

  

ــد ــحري آمـ ــداسـ ــهزنـ ــايميخانـ  مـ
 

ــان ــر جهـ ــدا از غيـ ــاييخـ ــدارد جـ  نـ
 

 مــــيزپيمانــــــهكنـيم پـر  كه برخيز
 

 مـا  يپيمانــــــه  كننـد  پـر  كـه  پيشزان
ـــعت مــــوتاً س فـــاًصـاتــيهحــــرِفالس 

 

ـن ينَــاد ــانِ  مـ شــَر  غُفَـــاةَ  الحـالب 
 

ـــوا بـا هامـــألوأنقبـــلَالطِّلــــيكــأس 
 

تَفعــــم مــــرِ كـــأسالعر كـــفالقَــــد 
 

)رامي احمد يترجمه( 
 ولـي  سـاخت،  دور آن فارسـي  اصـل  از را ترجمـه  كرد، ايجاد رباعيات در فيتزجرالد كه بنيادي تغييرات وجود با

 اشدرمنظومـه  او حـق  بـه  ولي نهاد، آن بر را ترجمه نام خودش و. است او كار مركزي هايهسته و محورها ترجمه،
 ترتيـب  و. بـود  هماهنگ اروپايي ذوق با ترجمه گونه اين چون برگزيد را وار منظوم ترجمه و. كرد نوآوري و ابتكار
. كـرد  رهـا  را، نداشـت  معنـايي  ارتباط بعدي رباعي با و بود انديشه يك دارنده بر در رباعي هر كه را رباعيات اصلي
 بـه  تـوان مـي  را جامي و عطار چون ديگري شاعران شعر كه است بوده باور اين بر فيتزجرالد كه آيدمي نظر به چنين
 محتـاج  فارسي شعراي اين«: نويسدمي چنين دوستانش از يكي به خطاب فيتزجرالد. كرد ترجمه خيام رباعيات شكل
  )5: همان فرزاد،( »ببخشد منتظمي شكل آثارشان به كه هستند هنر قدري

  رباعيات عربي هايترجمه بر فيتزجرالد انگليسي يترجمه تأثير. 3
 انـد داشـته  باهم ايران به اسالم ورود از پس ويژه به تاريخ طول در فراواني مشترك يپيشنه فارسي و عربي ادبيات

 ديگر اديبان و شاعران از زبانعرب شاعران و اديبان كه وردآمي پديد فردي هر در را بجا انتظار اين موضوع همين و
 بـا  پيونـد  در درنـگ  يشايسـته  مطلب  اما باشند، داشته بيشتري آشنايي زبانفارسي شاعران و شعر به نسبت هاملت
 ارتباط اين در فتيزجرالد يترجمه نقش و است گرفته صورت اروپايي ادبيات طريق از آشنايي اين كه است اين خيام
 و كـرد  پـا  بـه  روز آن دنيـاي  در فيتزجرالـد  يترجمه كه عظيمي صداي و سر اگر ترديدبي است؛ بوده پررنگ بسيار
 پيشـين  هـاي سـده  ماننـد  زبـان عرب شاعران و اديبان شايد نبود، آورد در صدا به جهان سراسر در را هاناقوس گويي

  .  يافتمي ادامه ناآشنايي اين چنانهم و دادندنمي نشان خيام اندك رباعيات به توجهي
 تعـداد  بلكـه  نبـود،  انگليسـي  زبـان  در رباعيات از موجود يترجمه تنها فيتزجرالد انگليسي يترجمه است گفتني
 1352طـاهري، ( رسـيد مي چهل به 1976 سال تا هاترجمه اين كه گرفته، صورت زبان اين در رباعيات از ترجمه زيادي
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 كـه  اسـت  نظيـر بي اثري فيتزجرالد، يترجمه خيام رباعيات از آمده پديد هايترجمه يهمه ميان در البته. )117-118:
 هـاي ويژگي يهمه با فيتزجرالد انگليسي يترجمه و است دركشيده خود سوي به را هازبان ديگر و زبانعرب اديبان

  . شد وارد عربي ادبيات به تغيير بدون آن
 يجنبـه  از را اثـر  ايـن  كه بود ايگسترده تبليغ آورد، فراهم عربي ادبيات به را ترجمه اين ورود يزمينه كه چه آن
 مشـهورترين  ايـن «: شـده  گفتـه  آن از سـتايش  در كـه  ايگونـه  بـه  دادمي قرار ارزشمندي و زيبايي نهايت در هنري،
 زبـان  در فصـاحت  ينمونـه  كـه  مقـدس  كتـاب  يترجمـه  از پـس  و است شده شرقي اثر يك از كه است اي ترجمه

  .)6: 1348 فرزاد،( »است انگليسي زبان در ترجمه مشهورترين و زيباترين اين شود،مي شمرده انگليسي
 نگـار روزنامـه  و اديب عوض، حافظ احمد كرد، توجه خيام رباعيات به معاصر عربي ادبيات در كه فردي نخستين

 ربـاعي  9 آن در و رسـانيد  چاپ به »المصريه المجله« در »الفرس شعراء« عنوان زير ايمقاله. م 1901 سال در او بود،
 م،1910 سال در »الهالل« يمجله در معلوف اسكندر عيسي او از پس بازگرداند، عربي نثر به انگليسي زبان از را خيام

  .)264-262 و 44-42: 1988 بكار، رك( كرد ترجمه نظم به انگليسي از را رباعي 6
 عربي هايترجمه كه نپاييد ديري و بود زبانعرب جامعه به خيام رباعيات معرفي در هاگام نخستين ترجمه دو اين
 را خيام از زيادتري رباعيات هاترجمه اين از برخي و گرفت صورت گفتهپيش هايترجمه از پس رباعيات از ديگري

 لرباعيـات  العربيـه  الترجمـات  خـود،  كتاب در هاترجمه اين از مفصلي نسبتاً گزارش بكار يوسف كه داشت خود در
 بـه  كـه  دانـد مي هاييترجمه شمار در را ترجمه 22 رباعيات از آمده پديد هايترجمه ميان در او است؛ آورده الخيام
 يترجمـه  تـأثير  زيـر  ترجمـه  16 تعـداد  ايـن  از  و انـد شـده  ترجمه -فارسي زبان از غير زباني – مستقيم غير شكل

 عيسـي  ترجمـه،  يك انگليسي، ياترجمه تأثير زير احتمال با ،)1968( معلوف قيصر ،ترجمه يك فيتزجرالد، انگليسي
 فيتزجرالد از غير ايترجمه تأثير زير ترجمه دو و ايتاليايي زبان از آربري آرتور يترجمه تأثير زير ،)1954( الناعوري
  : شودمي پرداخته ترمهم يترجمه چهار بررسي به تنها مطلب شدن طوالني دليل به جااين در. است دانسته

 



 445/      هاي عربي رباعيات خيام تأثير فيتزجرالد بر ترجمه

  1 يشماره جدول
 ترجمه نوع مترجم رديف

  تعداد
 ترجمه اصل رباعي

 فيتزجرالد از غير ايترجمه 9نثر)1901( عوض حافظ احمد1

2 
شدهچاپ)1904(معلوف اسكندر عيسي

 1910سال در
 6 شعر

 فيتزجرالد از غير ايترجمه

 ديگرانو فيتزجرالد 80شعر)1912( بستاني وديع3
 فيتزجرالد 4شعر )1912( نامعلوم4
 فيتزجرالد 3شعر)1913( شكري عبدالرحمن5
 فيتزجرالد 28شعر)1917( نشار عبداللطيف6
 فيتزجرالد 101شعر)1922(سباعي محمد7
 فيتزجرالد 16 نثر )1923( المنجوري محمود 8
 فيتزجرالد 13شعر )1924( مازني9
 فيتزجرالد 12نثر )1925( نخلة امين10
  زهاوي 130شعر)1931(منظومهابوشادي زكي احمد11
 فيتزجرالد 1شعر)1942(عقاد محمود عباس12

 زير نفر دو اين( بستاني و سباعي ترجمه 115 عاميانه )1944(رياض مظلوم حسين 13
 )اندبوده فتيزجرالديترجمه تأثير

 فيتزجرالد 108شعر)1952(ترجمهابوشادي زكي احمد14
 فيتزجرالد 75نثر)1958( عبداالحد نويل15
 فيتزجرالد 75لبنانيعاميانه )1962( آرثرضو16

 زير ابوشادي( هاترجمه ديگرو ابوشادي 116عراقي يعاميانه )1966يا 1965( عبدالجبار احمد 17
 )است بوده فيتزجرالديترجمه تأثير

 فيتزجرالد 79شعر)1966( عقيلي جمل محمد18
 انگليسي از احتماال 86شعر)1968( معلوف قيصر19
 فيتزجرالد 25شعر)1970(شريف ابراهيم احمد20

 106 مصري عاميانه )1975( رخا محمد 21
 تـأثير  زيـر  هـم  متـرجم  ايـن (مفرج توفيق
 اصـل  تـأثير  زيـر  هـم  و فيتزجرالـد  يترجمه
 )بودهرباعيات فارسي

 فيتزجرالد 75شعر)1978( بحيري عامر22
 فيتزجرالد 29نوشعر)1980( سبول تيسير23
 آربري يترجمه اساسبر ايتاليايي 8نثر)1954( الناعوري عيسي24

  

  ) المصورة عمرالخيام رباعيات( بستاني يترجمه. 3-1
 در و آمد دنيا به لبنان يالدبيه روستاي در. م1888 سال در تبارفلسطيني نگارروزنامه و مترجم شاعر، بستاني، وديع
 كسـاني  نخستين شمار در و دانستمي خوب خيلي را فرانسه و انگليسي. شد آموختهدانش بيروت آمريكايي دانشگاه

 ماننـد  فلسـطيني  هـاي روزنامـه  در را خـود  قصـايد  و هـا مقاله او. بازگرداند عربي به را جهان ادبي شاهكاري كه بود
 هنـدي  هـاي حماسـه  چنينهم مترجم اين. ساختمي منتشر... و »االسالميه الجامعه« ،»المستقيمالصراط« ،»الشرق مرآه«

. بـود  انگليسي زبان از ترجمه به توجهش بيشتر او البته. برگرداند عربي به را تاگور اشعار برخي و مهابهاراتا و رامايانا
  .)48-44: 1976 العودات، رك( است »الفلسطينيات«ديوان شاعر، اين يسروده ترينمعروف
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 ايـن . سـاخت  منتشـر  و بازگردانـد  عربي به فيتزجرالد يترجمه براساس را خيام رباعيات. م1912 سال در بستاني
 شگفتي بستاني. است منظومايترجمه و آيدمي شمار به خيام رباعيات از اوليه هايترجمه ترينمهم يزمره درترجمه
 و رباعيات بررسي در من و است آلايده جرالد، فيتز يشيوه زيرا...«: كندمي بيان گونهاين فيتزجرالد به نسبت را خود
   ي هترجمـ  دادن قـرار  محـور  كنـار  در بسـتاني . )25: 1912 البسـتاني، ( »امكـرده  پيـروي  او از آن تنظيم و كشيدن نظم به

 از بسـتاني  نكـردن  اسـتفاده  دليـل  و اسـت  گرفتـه  بهـره  خيـام  رباعيات انگليسي فرانسوي، هايترجمه از جرالد فيتز
  .)26 همان، رك( دانستنمي فارسي زبان از چيزي كه بود اين فارسي، رباعيات
 بسـتاني  چـون . اسـت  كـرده  اسـتفاده  نيـز  او يترجمـه  وارمنظومه ترتيب از جرالد فيتز از پيروي بر افزون بستاني

 انجـام  خـود  يترجمـه  در را زيـر  تعديل دو بود، ناگزير گرداند باز عربي به انگليسي از را خيام رباعيات خواست مي
  :دهد

 مصـرعي  هفت شكل به خفيف بحر در را رباعيات و ندانست، مقيد رباعي قالب به را خود اش،ترجمه در بستاني
  :كرد ترجمه

  

ــت ودع ـــوريالوقـ ـــدبالــ  يستبـ
 

 نــدارد جــايي خــدا از غيــرجهــان
 

ــدا ــا در خ ــداقتم ــيص ــاندم  نش
 

ـــرد ـــ ـــمه المـ ـــردلحكـــــ  المــــ
 

 يــــودمــــامســــتأثراًفــــيهم ذَره
 

إذا و ــتم ـــابرسـ ـــربٍأهــ ـ حـل 
 

ـــااو ــاتٌم دعــ ــلِ حـ ــرب وألَكـ  شُـ
 فأصــم ـثْواألســماع ذافـــالالبـ 

 

ــنذاوالك ـــِقُّ مــ ــا يستَحــ  جوابــ
)127-2002:126 الدين،جمال سعيد( 

  

 عربـده  خواهندمي هرچه رستم و زال بگذار كار؟ چه كيخسرو يا بزرگ كيقباد با را ما بربايد، را ايشان بگذار اما( 
  .)11:همان فرزاد،() بدهد در شام به دعوت صالي حاتم يا كنند،
. كرد جابجا را برخي و حذف را رباعيات از بعضي و زد هم به را جرالد فيتز ترجمه در موجود ترتيب بستاني -2
 بيضـاي  يـد  موضـوع  بـا  تا آورد جلوتر قدري -بود جرالد فيتز 6 شماره رباعي كه را داود مزامير موضوع نمونه براي

  :سرود چنين را رباعي دو اين تغيير، از پس. باشد متناسب )جرالد فيتز 4 شماره( عيسي مسيحايي دم و موسي
ــلَّ ح ـــد ـــُوروزِعيــ ـــالّالنــ  حـَ

 

ــيم ــافي والنسـ ـــلُ الشّـ ـــالّ العليـ  أبــ
ــور و ــار ثُغـ ــفاألزهـ ــالّتَرشُـ  طَـ

 

تصاحِ وحنـافـيالحـدوسـييـدم 
 

 عيســيأنفــاسبــالروض مــرّتصــاحِ
ــادوالربيــعِفصــلُ عطابــتالــنفس 

 

ــاح ــيشصـ ـــةُ والعـ ـــا والسالفـ  طابـ
ـــودلَيســــــتداود ليـــالي و  تَعـُـ

 

ـــنُ والمغنـــي ـــَنا رهـ ـــود والفـ  العــ
 عـــودأزهـــرْفـــاليومانظـــر فَقُـــم

 

 لـــــورديغنّـــــيبلبــــــلٌ فَوقَـــه
 

ــقمشـــفّه وغـــرامٍ مـــن السـ جــــدو 
ــا ــاً ي ـــيحبيب ـــيهف ــفراروجنَتَ  اص

 

ــت ــرُ عاشَـ ــت ال الخمـ ــا ذَبلَـ  اكتئابـ
)127-126:همان الدين،جمال سعيد( 

  

 مكاني در چند يك كه شودمي آن مشتاق فكور روح كند،مي زنده ديگر بار را گذشته آرزوهاي نو سال كه اكنون(
  .)9:همان فرزاد،() بگذارند تنهائي به آيدبرمي عيسي دم زمين از و نمايدمي بيضا يد شاخ كه

 مسـتمر  حضور فيتزجرالد يمنظومه در كه بپذيرد را معانيي زبانعرب يخواننده است دشوار كرد احساس بستاني
 ايـن  شـدت  از قـدري  تا بود آن بر پس خواند،مي فرا پروردگار به نسبت گستاخي و نوشيباده به را مخاطب و دارد

 پـي  در فيتزجرالـد  يترجمـه  جـز  به هاييترجمه و فارسي رباعيات به توجه با رو اين از بكاهد، ناخوشايند احساس
 مختلـف  رباعي سه بستاني. طلبدمي آمرزش او از و كندمي نجوا خود پروردگار با آن در شاعر كه بود رباعياتي يافتن
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 شـمار  بـه  خيـام  رباعيـات  زيباترين از رباعيات اين و شدمي يافته فارسي خطي ينسخه سه مطلع در كه كرد پيدا را
 را ربـاعي  سه اين بستاني). 52:همان بكار، رك( داشتند اشاره او يكتاپرستي و اسالم دين به خيام باور به كه رفتند مي
 و گسـتاخ  زبـان  از عـذرخواهي  نوعي مصراع هفت اين شايد. گنجانيد خود يترجمه آغاز در مصرعي 7 بند يك در

  :كندمي برخورد آن با رباعيات يادامه در خواننده كه باشد، شاعر ي درانه پرده
بر حماكإن ر ابا أردتسالح  

  العقَابـا؟ يديك علـــي أفألقي
  سرابا الـوجود صوروا من بين
  حبابا الكؤوسِ في أجلوك أنا
  النَّدامــي بينَ التَّوحيد شيخُ أنا
  األربابـــــا عددوا إنْ أثنِّي ال
  .)128:همان الدين،جمال سعيد(
 وار ممنظـو  يترجمـه  از صـرف  يترجمـه  پـي  در مترجم است؛ مانندبي ايترجمه خود نوع در بستاني يترجمه«

. است گرفته بهره رباعياتش و خيام يدرباره هاپژوهش و هاترجمه ديگر از خود يترجمه در و است نبوده فيتزجرالد
 عنـوان  زيـر  اشترجمـه  دركنـار « چنـين هـم  او. )52:همـان  بكار،( »است بوده فيتزجرالد اثر او يترجمه اساس چه اگر

 بـا  خواننـده  و كردمي تصوير نوشيباده حال در را خيام كه آورد را خيالي تصويرهاي »المصورة عمرالخيام رباعيات«
 بهتـر  را خيـام  شـعر  تا كردمي كمك خواننده به تابلوها اين و پنداشتمي زن و شراب مرد را خيام تابلوها اين ديدن
  .)128:همان الدين،جمال سعيد( »دريابد

  .بود مصراعي هفت او يترجمه قالب اما كرد، رعايت را فيتزجرالد يترجمه وارممنظو ساختار بستاني. 3
 راهنمـايي  پرداختند، رباعيات يترجمه به او از پس كه را ديگري زبانعرب مترجمان كه بود اين بستاني ديگر كار
 هنـري  امكانـات  از مترجمـان  ايـن  و شـوند  آگاه جرالد فيتز يترجمه در موجود فراوان هنري هايتوانايي از تا كرد

 بوده متفاوت هاآن سوي از شده گرفته كار به هايشيوه و هاروش هرچند گرفتند، بهره جرالد فيتز رباعيات يترجمه
  .)همان رك،( است

  )عمرالخيام رباعيات( سباعي محمد يترجمه. 3-2
 مصر اسيوط نواحي از روستايي در دار،دين و نژاده ايخانواده در. م1881 سال در سباعي وجدي محمد بن محمد

 داليلـي  بـه  امـا  پرداخـت،  تحصـيل  بـه  پزشكي يدانشكده در آغاز در او. رفت دنيا از. م1931 سال در و آمد دنيا به
 و انگليسي معلم عنوان به آن از پس و شد آموختهدانش. م1904 سال در و رفت معلم تربيت به و كرد رها را پزشكي
 ادبيـات  يشـده  ترجمـه  آثار و بود آشنا كامالً عربي و انگليسي ادبيات و زبان  به سباعي. پرداخت تدريس به ترجمه
 و هـا مقالـه  و نوشـت مـي  ادبـي،  هـاي روزنامـه  در ويـژه  بـه  هاروزنامه در او. دانستمي خوب را انگليسي به جهان
 نويسـنده  ايـن  آثـار  تـرين مهـم . كـرد مي منتشر... و »البالغ« ،»البيان« ،»الجريده« مانند هاييروزنامه در را هايش ترجمه
  .)1882 وحيد، رك(... و اسپنسر آثار يترجمه ديكنز، چارلز رمان يترجمه ،السمر رمان: از عبارتند

 ماننـد  نيـز  او البته.  برگرداند عربي به فيتزجرالد يترجمه براساس را خيام رباعيات 1922 سال در السباعي محمد
 شـكل  به) خماسي( مصراعي پنج شكل به تغيير بدون را آن و داد قرار جرالد فيتز يترجمه بر را خود تمركز بستاني

  .بازگرداند عربي به زير
ــف ــقَفارتَشـ ــدرِيـ ــدالعناقيـ  يبِـ

 

ــا ــيمـ ــن تُقاسـ ــاريح مـ ــد تبـ  الكَمـ
 

ــل ال ــةَتؤَجِّـ ــومفرصـ ـــداليـ  لَغَـ
 

 أَقبـــــال إنغَــــد مــــن مصــــابيوا
 

ي وــات ــةٌرفَـ ــويهامـ ــاعتَعـ  بِقَـ
 

)129:همانالدين،جمال سعيد( 
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. كنـد مي پاكآينده هايترس و گذشته هايافسوس از را امروز جام اين زيرا كن پر را مي جام من محبوب اي آه(
  . )31: همان فرزاد،() باشم شده همراه يافت پايان ديروز كه سالي هزار هفت با خود من است ممكن فردا همانا فردا، اما

.  سـتودند  را آن ترجمه اين بر هايييادداشت در زبانعرب منتقدان و برانگيخت را همگان ستايش سباعي يترجمه
 دربـاره  ترجمه اين زيبايي تأييد با مازني. است معروف ترجمه در توانمندي و اصل به پايبندي به منتقدان ميان در او
 آشـكار  ترجمـه  اصـالت  در السباعي محمد توانايي. نيست ترجمه اصالتاً متن اين پنداردمي انسان«: گويدمي چنين آن

 زيبـايي  اسـتحكام  رعايت در هاآن توانمندترين شمار در و است اصلي متن به مترجمان پايبندترين شمار در او. است
 برتـري  مترجمـان  ديگـر  بر سباعي«: است گفته مترجم اين يدرباره موسي سالمه).  156: همان وحيد،( »است زباني
 و زبـاني  امكانـات  بـه  ]پيوسـته [ كـه  اسـت  فـردي  توانـايي  در برجسـتگي  و ندارد شگفتي جاي موضوع اين و دارد

   را ترجمـه  ايـن  المنفلـوطي  لطفـي  مصـطفي  اسـتاد » .اسـت  متعـادل  بـاره  اين در سباعي و است چيره آن هاي زيبايي
 محكـم  و استوار هايتركيب و گيرد بهره غريب هايواژه از تا كوشيده ترجمه اين در سباعي«: است ستوده گونه اين

 سـعيد ( »است بوده عربي زبان احياي پي در عاشقانه او چون. است بوده زبان رواني پي در كمتر و آورد پديد را زباني
  .)129:همان الدين،جمال

 امانتدار بسيار فيتزجرالد يترجمه به پايبندي  در او كه است اين سباعي يترجمه يدرباره درنگ يشايسته مطلب
 از شـعري  هاياقتباس و كهن واژگان از گيريبهره دليل به او يترجمه.  اندك موارد در مگر است، بوده نگرجزيي و

 بكـار،  رك( دارد توضـيح  به نياز او اثر در رفته كار به واژگان برخي كه ايگونه به و است كاسته اثر يشاعرانه يجنبه
  .)73 -72: همان

 و سـتايد مـي  را زبـان  در سـادگي  كاربرد از او پرهيز و غريب هايواژه گرفتن كار به از را سباعي منفلوطي اگرچه
 ايـن  الصـراف  حامـد  احمد ولي ،)129:همان الدين، جمال سعيد رك( داندمي عربي استوار و فخيم زبان احياي را او قصد
 و دورافتـاده  هـاي واژه ترجمـه  ايـن  در«: گويـد مي چنين و آوردمي شمار به كاستي نوعي سباعي يترجمه در را كار

 بـر  بسـتاني  و سـباعي  يترجمه مقايسه از پس وي» .پسنددنمي را آن سليم ذوق كه شودمي ديده ناخوشايندي تعابير
 همـين  بـه  و... اسـت  بستاني يترجمه از ترپايين زيبايي و رواني و سبك نظر از سباعي يترجمه« كه است باور اين
 هايواژه از سباعي گرفتن بهره كه است باور اين بر بكار يوسف. )32: 1961 صراف،( »نكرد پيدا را بستاني شهرت دليل

 كـه  حـالي  در نكنـد  آن به چنداني توجه و نپسندد را ترجمه اين شوقي احمد شد موجب كه بود دليلي همان غريب
 بكـار، ( بـود  آن در شـوقي  احمـد  وستايش مدح صفحه سه و بود داده هديه شوقي احمد به را خود يترجمه سباعي
 هـاي ترجمـه  از را هـا آن و داد قـرار  سـطح  يك در را بستاني و سباعي يترجمه العزيزي زايد بن روكسن. )73: همان

  .)1952:12 ابوشادي،( دانست رباعيات ناموفق
  نشار اللطيف عبد. 3-3

 ايخـانواده  در اسكندريه شهر در و آمد دنيا به مصر دمياط در 1895 سال در مصري، نگارروزنامه و شاعر و اديب
  . رفت دنيا از 1972 سال در و شد كار مشغول اسكندريه هايهدادگا از يكي در و يافت پرورش ادب و علم دوستدار

 به انگليسي يترجمه. داشت فروان عالقه شكسپير آثار بويژه انگليسي ادبيات به و دانستمي خوبي به را انگليسي
  .شد )Here is London( يمجله ويراستار مدتي و پرداخت عكس بر و عربي
. نشـد  ادبي هايانجمن در او حضور از مانع اين ولي دهد، تحصيل ادامه نتوانست مشكالت برخي دليل به چه اگر
 انجمـن  عضـو  كـه ايـن  تا باشد ارتباط در مصر ادبي هايانجمن و هاروزنامه با شد سبب داشت كه ايشاعري قدرت

  .شد »الثقافة نشر«انجمن در و »الشلّال شعراء«
 زمـان  تـا  آن از پس و شد منتشر او از »فرعون جنّة« و »موسي نار«عنوان با شعري يمجموعه دو حياتش زمان در

 كتابي در را او هاينوشته »للكتاب العامة المصرية الهيئة«انتشارات وفاتش از پس. نشد چاپ او از ايمجموعه وفاتش
 سه از ديوان اين. ساخت منتشر نوشت، آن بر نشار همسر كه ايمقدمه با) 1978( »النشار عبداللطيف ديوان«عنوان به
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 بكـار، (.»العربـي  الشـعر  ضـيافة  في شرقية اشعار« و» فرعون جنّة« و »موسي نار«: از عبارتند كه است شده تشكيل جزء
  )64-63 :همان

 عربي زبان به را رباعيات فيتزجرالد يترجمه تاثير زير او است، خيام رباعيات پيشگام مترجمان از نشار عبداللطف
 چـاپ  بـه  »الخيـام  عمر رباعيات من«عنوان با اششعري هايمجموعه در را رباعي 28 پراكنده ايگونه به و. برگرداند
  .رساند

 بيـان  مصحح است، شده داده نسبت نشار به خماسي 33 حافظ مصطفي تصحيح با شاعر ديوان در كه است گفتني
 ايـن  بكـار  يوسـف . اسـت  يافته فيتزجرالد يترجمه از هاييصفحه در شاعر خط دست به را هاترجمه اين كه داشته
 در انـدك  هـاي اختالف وجود با كه است رسيده نتيجه اين به و است داده تطبيق سباعي محمد ترجمه با را هاترجمه
 كنار در را سباعي هايترجمه نشار. دانست نشار از را هاترجمه اين توان نمي سباعي رباعيات با هارباعي اين واژگان
 در التـل  وهبـي  مصـطفي  كـه  است كاري همان دقيقاً اين و گيرد بهره هاآن از ترجمه براي تا نوشته فيتزحرالد كتاب
  )65-64:بكار،همان رك(. كند استفاده هاآن ار ترجمه در تا بود نوشته فارسي رباعيات يحاشيه

 نشـار  كـه  رسدمي نظر به و نيست هماهنگ فيتزجرالد رباعيات تعداد با است كرده ترجمه نشار كه رباعياتي تعداد
 سـخن  بـه  توجـه  بـا  البته. باشد كرده ترجمه را رباعيات از برخي و داشته اختيار در را فيتزجرالد رباعيات اول چاپ
 و هـا مجلـه  در ولـي  اسـت  كـرده  ترجمـه  را رباعيات تمام نشار كه شود مي روشن ديوان يمقدمه در الخولي بدوي

  )16: 1: 1974نشار،( .است نشده آوريجمع هنوز و است پراكنده روزگار آن هايروزنامه
 در نشـار . اسـت  كـرده  ترجمـه  عربي به تام كامل وزن در و فيتزجرالد رباعيات اساس بر را خيام رباعيات مترجم،

 يمطالعه و  خواندن با مترجم گويي.  است مهم او براي نيز سبك و اسلوب و كندنمي تكيه معاني به فقط اشترجمه
 بنـا . كنـد مي بيان را معني آن قوي اسلوبي با سپس و آوردمي دست به را رباعيات روح ابتدا فيتزجرالد رباعيات زياد
  .است نپرداخته ترجمه به لفظ به لفظ و نيست پاياپاي ايترجمه او يترجمه براين

  )فيتزجرالد عمريات عن الخيام عمر رباعيات( ابوشادي زكي احمد. 3-4
 بـراي  سـپس  گذرانـد،  قاهره در را خود دبيرستان و ابتدايي دوران و آمد دنيا به قاهره در 1892 سال در شادي ابو
 مناصـب  در و بازگشـت  مصـر  بـه  سـپس  و مانـد  جاآن در سال ده و رفت لندن به پزشكي يرشته در تحصيل ادامه

 منتشـر  را گونـاگوني  هايمجله و پرداختمي نيز نگاري روزنامه به مناصب اين دركنار. شد كار به مشغول گوناگوني
 رك( .ماند جاآن در) 1955(وفاتش زمان تا و رفت آمريكا به 1946 سال در. است »آپولو«يمجله آن مهمترين كه كرد

  )633-632: 1380 الفاخوري،
 ترجمـه  زهاوي منثور يترجمه اساس بر كه است ايمنظومه آن نخستين كرد، ترجمه بار دو را رباعيات شادي ابو
  .برگرداند عربي به را فيتزجرالد يترجمه آن دومين و كرد

 در كـه  »المهـذّب « يروزنامه پيشنهاد به مترجم و است معروف شادي ابو يمنظومه به ابوشادي يترجمه نخستين
 ايكتابچـه  در 1931 سـال  در كـه اين تا كرد مي ترجمه را رباعيات از تعدادي شماره هر در شد، مي منتشر اسكندريه
  .رسيد چاپ به »المعاصر الشعر قضايا«عنوان با ابوشادي كتاب در نيز مدتي از پس و شد منتشر جداگانه
 آن به كه است كسي تنها الصراف حامد احمد و اندپرداخته كمتر شادي ابو يمنظومه به عربي ادبيات پژوهان خيام
  .)318: 1961الصراف،( است نكرده اياشاره ابوشادي ديگر يترجمه به او كه است حالي در اين و و است كرده اشاره

 روش ابوشـادي  اسـت،  لفـظ  به لفظ ايترجمه و استگرفته صورت زهاوي ترجمه اساس بر شادي ابو يمنظومه
 ربـاعي  قالب به توجه بدون و خفيف وزن و بيت دو در را هارباعي او مانند و است كرده دنبال ترجمه در را زهاوي
 يترجمـه  از هنـري  نظر از منظومه اين كه است اين منظومه اين يباره در گفتن يشايسته ينكته. است كرده ترجمه
: بكار،همـان  رك( اسـت  زهـاوي  يترجمه از بيشتر منظومه در شاعرانه واژگان و شاعري حس و است تر قوي زهاوي

138(.  
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 آن و برگردانـد  عربـي  به فيتزجرالد رباعيات اساس بر را خود دوم يترجمه نيويورك در 1915 سال در شادي ابو
 منتشـر  »فيتزجرالـد  عمريـات  عـن  الخيـام  عمر رباعيات«عنوان با -اشمنظومه از قرن ربع از بعد – 1952 سال در را

  .ساخت
 را ربـاعي  110 فيتزجرالـد  چـاپ  ايـن  در كـه  است بوده فيتزجرالد يترجمه دوم چاپ ابوشادي يترجمه اساس
  .است نكرده ترجمه را )110 و 57( رباعي دو كه است رباعي 108 ابوشادي رباعيات تعداد ولي است، كرده ترجمه

 در و طويل وزن بر را رباعيات و نيست بند پاي فارسي شعر هايقالب از يك هيچ به خود يترجمه در ابوشادي 
  . برگرداند عربي به مشترك روي يك با دوبيت

 كـه  ايشـاعرانه  واژگـان  و شـاعرانه  روح و اسـت  تـر ضـعيف  اولش يترجمه از هنري نظر از ابوشادي يترجمه
 بـه  معنـي  رساندن در و واژگان انتخاب در تكلف. شودنمي يافت ترجمه اين در است برخوردار آن از اول يترجمه
 در اسـت  معروف آن به اشعارش در ابوشادي كه رومانتيكي حس نيز و. است ترجمه اين هايعيب ديگر از مخاطب

  )140 :همان بكار،( .ندارد وجود ترجمه اين
  .است) فيتزجرالد يترجمه(اصلي متن به مترجم پايبندي ترجمه اين ويژگي تنها

  گيرينتيجه
  :يافت دست زير نتايج به توانيم گفتهپيشي ترجمه چهاري كلي بررس با

 تـوجهي  فارسـي  زبان به رباعيات اصل به و است بوده توجه مورد جرالد فيتز يترجمه ها،ترجمه از دسته اين در. 1
 جرالـد  فيتـز  تغييـرات  از بدانند، كه آن بي ها،آن از پس مترجمان و عربي ادبيات در پيشگام مترجمان. است نشده
 قالب مشخص قواعد گذاردن كنار هنري، يجنبه از تغييرات اين ترينمهم از اندكرده پيروي رباعيات يترجمه در

  است فارسي زبان در رباعي
 عـرب  نزد. نداشتند توجهي هاآن اصالت و رباعيات فارسي اصل به عرب ادبيات در پيشگام مترجمان از كدامهيچ. 2

 شعرهاي و هانامه و معاصرانش هايگفته در باوقار زاهد دانشمند تصوير با كه كردند ارائه خيام از تصويري زبان،
 .است متفاوت عربيش

 ماننـد  هـا آن از برخـي  دليـل  همين به نبود كافي خواستند،مي عرب مترجمان كه ايانديشه بيان براي رباعي قالب. 3
 تبديل مصراعي پنج به سباعي و مصراعي هشت به نشار و مصراعي هفت شعري به را رباعي مصراع چهار بستاني
 فراوانـي  تصـاوير  رباعيات از بعضي در كه است روشن«: گويدمي آن دليل يدرباره عرب منتقدان از يكي. كردند
-90: 1955 ،يالعزيز(» .بگنجاند كامل رباعي يك در را تصاوير آن يهمه تواندنمي نيز توانا مترجم كه شودمي يافت

 كـه  آوردمـي  فراهم ايزمينه زيرا بود، خيام بر آشكار ستمي رباعي شكل از شدن خارج و قالب در تغيير اين. )91
 موجـب  را كـار  ايـن  و بيفزايد آن بر را خود يانديشه ايگونه به و كند تصرف و دخل رباعيات در بتواند مترجم
 تـا  دادمـي  اجـازه  مترجم به اوقات گاهي خروج اين هرچند. )53 :همان بكار،( بداند هاآن يفلسفه و رباعيات كمال
 .)110حسن، محمد( كند بيان ترنقصبي و تركامل را رباعي در نهفته معني

 تـر گسـترده  را رباعيـاتش  و خيـام  بـه  توجـه  يدامنه آمد، پديد رباعيات هايترجمه مورد در كه نقدي جنبش اين. 4
 يكـديگر  با رباعيات از عربي هايترجمه از بعضي يمقايسه به اديبان از بسياري شد گفته پيشتر كه چنان. ساخت

 .)130:همان الدين، جمال سعيد( پرداختند انگليسي يترجمه با هاترجمه اين يمقايسه و
 شـاعر  جملـه  از كننـد  فعاليـت  زمينه اين در تا برانگيخت را ديگر توانمند و سنجنكته اديبان از برخي حركت اين. 5

 تعبيـر،  در مؤلـف  يشيوه از پيروي در ابوشادي يشيوه مترجمان كه) 1955-1892( ابوشادي زكي احمد معروف
: گويـد مـي  چنين باره اين در. كردندمي بسنده موضوع كلي روح به مترجمان ديگر ولي نپسنديدند انديشه و خيال

 اصلي ينسخه ميان اختالف به كامل اياشاره با همراه اصل از خروج ابن كه زماني مگر... نيست داريامانت اين«
 بـا  خـود  او و بازگردانـد  عربـي  بـه  خود يويژه يشيوه اساس بر را رباعيات ابوشادي رو اين از» .باشد ترجمه و
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 اصـل  رعايـت  ترجمـه  در ما روش«: گويدمي مترجمان ديگر يشيوه با اشترجمه يشيوه بودن متفاوت بر تأكيد
  .)1952:21 ،يابوشاد( »است واحد يمنظومه يك شكل به ترجمه يشيوه چه اگر است،
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