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 .1مقدّمه
بااينكهترجمه نقشمهّموانکارناپذيريدرتفاهموتقريبفرهنگهاوملّتهاداشتهتاپیشازدهۀ 0691بهطورروشمندموردمطالعهو
بررسیقرارنگرفته،ونهتنها  كوششیخالقانهتلقینشدهبلکهبرعکس،حاشیهوتفننیغیرخالقانهپنداشتهشدهكههركسیبااندكتوانايی
درزبانمبدأومقصدازعهدۀآنبرمیآمدهاست.درمجموع،متنترجمهشدههیچگاهازجايگاهومنزلتمتناصلیبرخوردارنبودهاستوبه
تبعآنشأنومرتبتمترجمهمهمینطور.بهگفتۀبالك«0هنرترجمههنريفرعیواشتقاقیاست.براينمبنا،هرگزشأنواعتباراثراصلی
رابرايآنقائلنشدهاندودرداوريعامدربارۀادبیّاتلطمۀفراوانیديدهاست.همینبیمقداركردنِطبیعیِارزشِترجمهسببشدهكهمعیار
مطلوبتنزّلكندودر دورانهايیهمهنرترجمهراكمابیشازمیانببرد.بدفهمیمرتبطباخصلتِترجمهبهتباهیآنافزودهاستوعالوهبر
اينکهازاهمیّتآنآگاهنشدهاند،بهدشواريآننیزپینبردهاند» (.) 138 Bassnett
مطالعاتترجمهدراواخردهۀهفتادقرنبیستمبهوجودآمدوبهنوعیرشتهاينوبنیاداست،وبهقولباسنت«2هنوزمراحلاوّلیۀرشدخودرا
طیمیكند».ظاهراًلفور3براينُخستینباردر 0691اصطالح مطالعاتترجمه رابهكاربرد.بانضجگرفتناينرشتهترجمهديگرموضوعی
صرفاًذوقی،غیرعلمیودردرجۀدوّماهمیّتنبود ،بلکهرشتهايجدّي،مهّمومبتنیبرنظرياتعلمیبااهدافومحدودۀمشخصومعیّن
تلقیمیشدكهدرمناسباتادبی،فرهنگیوحتّیسیاسیبینملّتهامیتواندبسیارتأثیرگذارباشد .
ايتامارزوهر4دراواخردهۀ(06)91نظريۀنظامهايچندگانه5رامطرحكرد.نظريۀنظامهايچندگانهتغییريبنیاديندرمطالعاتترجمهبودزيرا
ايننظريۀكانونتوجّهراازمباحثبیفايدهدربارۀوفاداريومعادليابیبهسويبررسینقشمتنترجمهشدهدربافتجديدسوقداد.اساس
نظريۀنظامهايچندگانهتأكیدبربوطیقايفرهنگمقصداست.ازرهگذرايننظريهاحتماالًمیتوانشرايطیراكهتحتآنترجمهرخمیدهد
وهمچنینشگردهايمورداستفادهمترجمانرابررسیكرد.نظريۀنظامهايچندگانهبهجاياينکهشیوۀنگاهكردنبهاينسیرتحولرابا
توجهبهتأثیرهاونهضتهاعرضهكند ،آنرا باتوجّهبهسیاستوشیوههايترجمهارائهمیكند.پرسشهايیازايندستكهچهچیزي،چه
وقتوبهدستچهكسیترجمهمیشود،ودرفرهنگمقصدچگونهتلقیمیشودوچهمرتبهايمیيابد.بهعالوه،ايننظريهروشهايیبراي
همبراياشاعۀگفتمانهاوهمبراي

تحقیقاتبیشتردرادبیّاتتطبیقیبازكردكهمنجربهارزيابیمجددترجمهواهمیّتآنبهعنوانعاملی
تغییرونوآوريدرتاريخادبیّاتشد .
 .2رباعیّات عمر خیّامِ ادوارد فیتزجرالد
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خیّامبلندآوازهترينشاعرفرامرزيزبانوادبیّاتفارسیاست.بديهیاستكهبخشعظیمیازاينشهرتوتوفیقجهانگیرمرهونترجمۀآزاد
وهنرمندانهاياستكهيکشاعرـ مترجمانگلیسیبهنامادواردفیتزجرالدازرباعیّاتاو انجامدادهو«نامخودوخیّامرادرتاريخادبیّات
انگلستانجاودانهكردهاست»(نجومیان .)224ترجمۀ فیتزجرالدازرباعیّاتخیّاممشهورترينترجمهاياستكهتاكنونازشعرفارسیبه
انگلیسیصورتگرفتهاست.بهعالوه،اينترجمهسهمبزرگیدربرانگیختنتوجّهوعالقۀكشورهايانگلیسیزبانواروپايیبهادبیّاتفارسی
نیزداشتهاست .
برخیبراينباورندكه علّتتوفیقترجمۀفیتزجرالدايناستكهاوروحشاعرانهرااززبانفارسیبهزبانانگلیسیمنتقلكردهوخیاالتو
استعاراتموجودرباعیّاتخیّامرادرقالبتازهايكهيکسرهازقالبسابقآنهامتفاوتنیستولیسازگاربامقتضیاتزمانیومکانیوعادات
ورويۀفکريزبانانگلیسیاستازنونمايشدادهاست(مینوي .)333بهبیانسادهتر،اينترجمهبازآفرينیهنرمندانهاياستازرباعیّاتخیّام
بهانگلیسی.امّابايدبهخاطرداشتكه«ترجمههم،مانندادبیّاتدرخألصورتنمیگیرد.مترجمهم،مانندنويسنده،ازبافتاجتماعیخود
متأثراست.اينکهچرامترجمیكتابخاصّیرادربرهۀزمانیمعینیبرايترجمهانتخابمیكندوكدامناشرآنراچاپمیكندوآنترجمهدر
زبانمقصدچهپذيرشواقبالیمیيابدسؤاالتیقابلتأملبرايپژوهشگرادبیّاتتطبیقیاست»(انوشیروانی.)06
برايپیشینۀتحقیقبهتراستكهبهدوپژوهشاساسیكهدراينزمینهانجامشدهبهاختصاراشارهكنیم:ادواردهرنالندرسال0166كتابی
تحتعنوانرباعیّاتعمرخیّاماثرفیتزجرالد،ومنابعاصلیفارسیآنها(لندن)0166،منتشركرد.بهتصريحخودشهدفاوازتألیفايناثرآن
بودكهيکباروبرايهمیشهبهاينسؤالپیچیدهوبغرنجپاسخبدهدكهترجمۀبینظیرفیتزجرالدراتاچهاندازهمیتوانترجمه،اقتباسيااثري
اصلی به حساب آورد.او براي نیل بدين منظور بیش از  5،235رباعی را با هم مقابله كرد و چنین نتیجه گرفت كه اثر فیتزجرالد ترجمۀ محض
نیست ،بلکهبیترديد ترجمه در معنی هنرمندانۀ آن است.مطابق تحقیقات او چهل و نه رباعی ترجمۀ وفادار و استادانهاي از يک رباعی فارسی
است كه در نسخۀ اوزلی يعنی (بادلین)يا نسخۀ كلکته ،يا هر دو موجود است ،چهل و چهار رباعی تركیبی است ،يعنی بر اساسبیشاز يک يا
چند رباعی فارسی ترجمه شده است،دو رباعی با الهام از ترجمۀ فرانسوي نیکالسروده شده ،دو رباعی كه روح كلی متن اصلی را منعکس می
كند ،دو رباعی بر اساس منطق الطّیرعطّار ،و دو رباعی بر مبناي غزلیّاتحافظ سرودهشدهاند.وسه رباعی ،كه فقط در چاپ اوّل و دوّم منتشر
شدندوبعداًفیتزجرالدآنهاراحذفكرد،مابهازايمشخصفارسیندارند.
مسعودفرزاددرسال 0341كتابیباعنوانمنظومۀخیّاموارفیتزجرالد (شیراز )0341منتشركرد .بهگفتۀفرزاد«نکتۀاساسیراجعبهكار
فیتزجرالدآناستكهطرحانتقادياينمنظومهازابتکاراتخوداوست»(فرزاد.)2چنانکهمیدانیدرباعیّاتخیّامدرفارسیناپیوسته،وهريک
شعريمستقلاند.فیتزجرالدكوشیدتاازاينرباعیّاتپراكندهمنظومهايمنسجمساماندهد،توگويیرشتهاينامرئیآنهارابههممتصّلمی
كند.بههمیندلیلاستكهبرخیازرباعیهادرترجمۀفیتزجرالدباحروفربطیمانندو،امّا،زيرا،بنابراين،وسپس...،آغازمیشود.مثالًاز
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 95رباعی چاپ اوّل سیزده رباعی با «و» ،دو رباعی با «امّا» ،سه رباعی با «زيرا» ،يکی با «بنابراين» ،و چهار رباعی با «سپس» آغاز میشود
(.)51 Wilmerتوالیرباعیّاتفیتزجرالدبهگونهاياستكهيکروزخیّامیراازبامتاشامنشانمیدهدوخوانندهراباخودبهچنینروزي
میبردكهدرآنآدمیشکّاكوشادخواردارويآالمدنیوياشرادراغتنامفرصتازرهگذربادهنوشیمیجويد .
رباعیّاتعمرخیّامترجمۀفیتزجرالددارايمضامینمتعددياستكهازآنمیاندومضمونسرنوشتمحتومومقدّر(جبرگرائی)وگرامیداشت
وقت و دَم (اغتنامفرصت)برجستهترومشهودترند .مضموناغتنام فرصت مثْل بسیاري از مضامین موجود در شعر انگلیسی برگرفته از شعر
كالسیک يونان و روم باستان است.عبارت «اغتنام فرصت» ،در اصل ،برگرفته از هوراس میباشد ،كه به مرور زمان به يکی از متداولترين
مضامین رايج در شعر غنايی ادبیّات انگلیسی و توسعاًاروپا تبديل شد.هوراس0در قصیدۀ  ،0بند  00خطاب به معشوقهاش میگويد كه آينده در
دستخداياناست.زندگیكوتاهست؛بنابراينآنانبايد«دَمرادريابند»،زيرانمیدانندكهآيافردايیهمهستيانه؟ 
مضمون اغتنام فرصت در میان اشعار عاشقانۀ قرون شانزده و هفده ادبیّات انگلیس به شدّت رواج داشت و در اين ايّام به اوج شکوفايی خود
رسید.شاعران زيادي در اين زمینه ذوقآزمايی كردند ،امّا بدون شک بهترين نمونههاي آن قطعۀ «به دوشیزگان» رابرت هريک2و قطعۀ «به
دلبند نازآلودش» اندرو مارول3است.گفتنی است كه اين مضمون در دورۀ نوكالسیک رونق خود را تا حدّ زيادي از دست داد ،امّا در ادوار بعد
دوبارهرونقبازاريافت.مثَلاعاليآندردورۀويکتوريارباعیّاتعمرخیّامترجمۀادواردفیتزجرالدونمايندۀمتأخرترآنبعضیازقطعاتغنايی
آ.اي.هاوسمن4است .
بیشکّ غالبترين مضمون منظومۀ خیّاموارفیتزجرالد همین مضموناغتنام فرصت است .فیتزجرالددرنامههايشبهدفعاتخیّامراشاعري
اپیکوريورباعیّاتاورامنظومهاياپیکوريخواندهبود.مثالًدرنامهايبهالفردتنیسنچنیننوشت«:دوهفتۀگذشتهنزدخانوادۀكاولبودهام.
ما برخی از رباعیّات سخت كفرآمیز و شادخورانۀ يک شاعر اپیکوري قرن پنجم ايرانی را خوانديم ،كه  ...اشعارش غالباً صبغۀ اپیکوري دارد،
مانند:می نوش ،كه ماه بسی بی ما در باغ بگردد و ما را نیابد» ( .)47 Arberryدرنامهاي ديگر مجدداً بدو چنین نوشت«:همچنان مشغول
خواندناشعارماللآورادبیّاتفارسیهستم،فقطبدينخاطركهمراباخانوادۀكاول،كهاكنوندركلکتهاقامتدارند،پیوندمیدهد.امّادرعین
حالواقعاًمجذوبيکاپیکوريقديمیشدهامكهآنقدربابیاعتنايیبهمذهب،اغتنامفرصتراتوصیهمیكندكهمسلمانانواقعیندرتاًجرأت
نشراشعاراورادارند.)129 Youhannan(.
افزونبرمضامینشادخورانه،فلسفۀتقديرگرايانهدرترجمۀفیتزجرالد با الفاظ و عبارات مختلف تکرارشدهاست .گفتنیاستكه ازصدويک
رباعیچاپسوّم،هفترباعیتصريحاًبهجبروتقديرمیپردازد.مانندرباعیشمارۀ96كهترجمۀاينرباعیمنسوببهخیّاماست :مالعبتگانیم
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وفلکلعبتباز/ازرويحقیقتینهازرويمجاز/يکچنددراينبساطبازيكرديم/رفتیمبهصندوقعدميکيکباز.ايجازوقدرتبیان،
استحکاملفظومعنا،آهنگوموسیقیرباعیّاتخیّاموبهطريقاولیتطابقآنهاباروحزمانهسختفیتزجرالدرامجذوبومفتونكردهبود.به
تعبیرمننتقديفرهیخته «حیرتآور است كه افکار و عواطفشاعر ايرانیاينقدر به افکار و عواطف امروز مانزديک است.بنابراين،اينشعر در
كسوتانگلیسیاشبیانگراوّلینوآخرينتحیّروترديدنسلیاستكهماخودبدانتعلّقداريم.درمیانانبوهترجمههاواقتباساتصورتگرفته
ازشعرمشرقزمینبهزحمتمیتواناثريراپیداكردكهبتواندبااينمجلّدموجزپهلوبزند .)576 Norton(».
اينجستاردرصدداستتانشاندهدكهترجمۀفیتزجرالدهرچندمنظومواستادانهاست،ولیاوالًاينترجمهتنهابرگردانيکمطلباززبانی
بهزبانديگرنیست،بلکهانتقالِجهانبینیوفرهنگنیزهست.ثانیاًاينترجمهدرخألاتفاقنیفتادهاستو«كالًفرايندترجمۀمتونازيک
نظامفرهنگیبهنظامديگرعملیخنثی،بیغرض،وشفافنیست» (  .)160 Bassnettترجمۀفیتزجرالدنهتنهاتصريحاًنشانگرنیّتو
هدفمترجماست،بلکهتلويحاًبیانگرانديشهوگفتمانهايغالبعصرفیتزجرالد نیزهست.ناگفتهنماندكهدرقلمرومطالعاتترجمههیچ
ترجمۀدورانسازيرانمیتوانبدوندرنظرگرفتنشرايطتاريخی،فرهنگی،اجتماعی ،سیاسی،وحتّیاقتصادي آندوران بررسیكرد .به
سخنديگر،اينترجمهازسويیدراشاعهوگسترش ،وازسويديگردرتثبیتوتحکیميکیازگفتمانهايمسلّطحاكمبردورۀ ويکتوريا،
يعنیگفتمانشکّمذهبی،نقشمهّمیدارد.
 .3مبانی نظری
قلمروپژوهشدرادبیّاتتطبیقی،بهچهارحوزۀاصلیتقسیممیشود:تأثیرهاوشباهتها؛نهضتهاومکتبها؛انواعواَشکالادبی؛بنمايهها،
تیپهاومضامینادبی.بديهیاستكه نمیتوانهیچمرزمشخصیبین اينچهارقلمرو پژوهشترسیمكرد.قلمروتأثیرهاوشباهتهابه
بخشهايكوچکتريتقسیممیشودنظیرمنبعيامنابعالهام،اقبالوپذيرش،وتصويرياسراب.قرابتهايبینادبیّاتوديگرهنرهاياساير
رشتههانیزدرمحدودۀمطالعاتمربوطبهتأثیرهاومقايسههاقرارمیگیرد( .)33Jost
ادبیّاتتطبیقیعبارتاستازمطالعهوبررسیهرپديدۀادبیازمنظريفراترازادبیّاتملّی،يامطالعهوبررسیادبیّاتدرارتباطبايکياحتّی
چندينرشتۀعلمیوهنريديگر.ازاينرو،تحقیقدرادبیّاتتطبیقیدراساستفاوتچندانیباادبیّاتهايملّینداردجزءاينكهدامنۀآن
گستردهتراست،وبابیشازيکادبیّاتملّیسروكاردارد.بهتعبیري «تطبیقگربهجايمحدودكردنخودبهمحصوالتادبیيکملّت
می تواند كاالهاي ادبی مورد نیاز خود را از يک فروشگاه بزرگ ادبی تهیّه كند» ( .) 1 Aldridgeبنابراين ،تطبیقگران میتوانند از همان
رويکردهاينقدادبیاستفادهمیكنندكهبرايبررسیوتحلیلادبیاتملّیبهكارمیروند.
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ینو دراواخردهۀ
خگريینو2رابهكاربرد.تاريخگراي 

گرينبلت0براياوّلینباردرمقدّمهاشبرمجموعهمقاالتیدربارۀرنسانس اصطالح تاري

 0691و اوايل دهۀ  0611با انتشار دو اثر محوري در حوزۀ رنسانسپژوهی ــ كتاب خودسازي در عصر رنسانس :از مور تا شکسپیر 3اثر

الیزا،ملکۀچوپانها 4اثرمانتروز 5ــ آغازشد.اينآثار دغدغههايايننحلۀادبیرامطرحكردند.بعداًباانتشارمجلّۀ نوع

گرينبلتومقالۀ

،بهسردبیريگرينبلتومجلّۀ بازنمودها،9در 0613دردانشگاه كالیفرنیادر بركلی،ايننحلۀادبیبیشازپیشرشدو

ادبی،9درسال0612
گسترشيافت .
خگرايینو را ديدگاههايپساساختارگراياندربارۀخود،گفتمان،وقدرت تشکیلمیدهد ودراينمیان آراءفوكو1بیش ازديگران

اساستاري
اهمیّت دارد.آنانتعريفجديدي از متنادبیعرضهمیكنند .بهباورآنانمتنادبیاثريقائمبهذاتنیستكهعناصرالزمبرايتفسیررادر
درونخودداشتهباشدبلکهبینهرمتنوجامعهارتباطظريفوپیچیدهايوجودداردومتن ادبی رانمیتوانجدااززمینههايتاريخیو
فرهنگیآنبررسیكرد.به بیانديگر«برايآنکهبتوانیمتفسیرمعتبريازيکمتنادبیعرضهكنیمبايدنخستازدلمشغولیهاياجتماعی
مؤلفودورانتاريخیارائهشدهدراثروسايرعناصرفرهنگیمشهوددرمتنآگاهیيابیم»(.)248 Bertensبهعالوهآنانازنظرات
گیرتس6نیزاستفادهكردند.آنانبابهرهگیرياز«توصیففراگیر»01گیرتساظهارمیكنند«كهبايدهريکازگفتمانهايفرهنگراباهدف
نشاندادننحوۀتعاملهمۀگفتمانهاونیزبانهادهاومردموسايرعناصرفرهنگیكشف،تجزيهوتحلیلكرد»(.)251Bertens
ازمنظراينرويکرد«،متونادبیفراوردههايفرهنگیهستندكهمیتواننددرموردتأثیرمتقابلگفتمانهاوشبکۀمعانیاجتماعیايكهدر
زمان و مکان نگارش متندست اندر كار بوده اند چیزهايی به ما بگويند.دلیل اين امرآن است كه متن ادبی ،خود بخشی ازتأثیر متقابل
گراياننو،متنادبیوشرايطتاريخیايكهمتندرآنپديدآمدهاست،

گفتمانهاورشتهايدرشبکۀپويايمعناياجتماعیاست.بهنظرتاريخ

كنندۀآنبهطوردوجانبهسازندههستند:آنهايکديگرراخلقمیكنند.مانندتأثیر

بهيکاندازهاهمیّتدارندچوناثر ادبیوزمینۀ تاريخیايجاد
متقابل پويايی كه بین هويت فردي و جامعه وجود دارد ،متون ادبی زمینههاي تاريخی خود را شکل میدهند و از آنها شکل میپذيرند»
(  .)485Tyson
 .4گفتمان شکّ مذهبی در عصر ویکتوریا 
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در0139ملکهويکتوريابرتختسلطنتانگلستاننشست.ايندورهكهبهتبعناماوويکتوريانامگرفتتاپايانحیاتشدر0610تداومداشت
امّاايندورۀتاريخیجديدعمالًباتصويباليحۀاصالحات0در0132آغازشدوباپايانجنگبوئر2در0612خاتمهيافت.بیترديدانگلستان
دورۀ ويکتوريا عصر اضطراب ،تغییر و گذار بود .رقابتهاي تجاري و صنعتی ،توسعه و گسترش امپراتوري بريتانیا و دغدغه هاي روزافزون
سیاسی،اجتماعی ،اقتصاديومعنويبرايندوره،كهتقريباًهفتدههبهطولانجامید،سايهافکندهبود.نهادهاياجتماعی،سیاسیومذهبی
شديداًبهچالشكشیدهشدندوروابطانسانباكلیسا،دين،دولتوحتّیسايراقشاراساساًمتحوّلشد.جنبشآكسفورد،لوايحقانونیاصالحات،
مکتباصالتفايده،تأثیرعلومدقیقهوبهطريقاولیانقالبصنعتینیازهاوخواستههايفکريواحساسیخاصّیبهوجودآورد .
باگسترشروزافزونقدرتاستعماريانگلستان دردورۀويکتوريا مباحثهومناقشهدربارۀباورهايمذهبی نیز افزايشيافت.تااواسطدورۀ
ويکتورياكلیسايانگلستانبهسهشاخۀاصلیتقسیمشدهبود:كلیسايادنی،3كلیسايتجددطلب،4وكلیساياعلی.5بديهیاستكهريشهاين
تحوّالترابايددرچالشهايعقلگرايانهايدانستكهقبلازدورۀ ويکتوريادربابباورهايمذهبیتشکیلوگسترشيافتهبود،وباورهاي
مذهبیدورۀويکتورياراشديداٌتحتتأثیرقراردادهبود .
دراواسطدورۀ ويکتورياايندانشمندانعلومتجربیبودندكهتدريجاًباورهايمذهبیقبلیرابه چالشكشیدند.بااينکهبسیاريازدانشمندان
انگلیسیخودشانبهباورهايمذهبیاعتقادراسخداشتندامّاكشفیاتآنهابرباورهايمذهبیبیشترينتأثیرراگذاشتوايمانعامۀمردمرا

متزلزلكرد.تزلزلوآسیبناشیازكشفیّاتجديددردوحوزهتأثیرگذاربود:اوّل،دراِعمالديدگاههايعلمیجديدبهمطالعهوبررسیكتاب
مقدّس .ايننوعمطالعهوبررسی،كهبهطورخاصدرآلمانگسترشيافت،به«نقداعظم »9معروفبود.بهجاياينکهدانشمندانكتاب
مقدّسراسنديمقدّسومتقنتلقیكندآنان آنراصرفاً متنیتاريخیمحسوبمیكردند .دوّم،نگاهوچشماندازجديدبهانسان وجهانبود
كهتلويحاًدردستاوردهايزمینشناسی،زيستشناسی،وستارهشناسی،بهتعبیرالفردتنیسن«9الهگانمخوف»،وجودداشت.درمجموع ،اين
دستاوردهاتقويمتاريخیعهدعتیقومنزلتوشأنانسانراشديداًدچارتزلزلكردند .
لیل1در0131كتابمبانیزمینشناسیرانوشتكهديدگاههايكتابمقدّسدربارۀقدمتزمینرامردوداعالمكردوباورهايمردمرامتزلزل
كرد .در   0130انجمن توسعۀ علم بريتانیا تأسیس شد كه دو هدف عمده داشت :اوّل ،افزايش عالقۀ عموم به علوم نافع؛ دوّم ،ترغیب به
اكتشافاتواختراعاتعلمی .حاصلاينکه درپرتودستاوردهاياينمركزدرحوزههايستارهشناسی،زيستشناسیوزمینشناسی نهادهاي

1

Reform Bills
Boer War
3
Low Church
4
Broad Church
5
High Church
6
Higher Criticism
7
Alfred Lord Tennyson
8
Sir Charles Lyel
2

7

دينیومذهبیبیشازپیشزيرسؤالرفتند.الیت0در0149كتابحیاتمسیح 2اثرد.ف.اشتروس،3فیلسوفخردگرايآلمانی،راترجمهكرد

كهاز«اسطورۀمسیح»سخنمیراندومسیحیترامحصولتاريخمیدانستنهامريقدسیوآسمانی.افزونبراينها،در0156كتابجنجالی
منشاءانواع4داروين 5منتشرشدكهبلوايیعظیمبرانگیختواصولومبانیكلیسارادرزمینۀآفرينشدرهمريختوتصويريتازهازتحوّلو
تکوينحیاتآدمیوديگرجاندارانعرضهكرد .درپرتواينيافتههاوانديشههايجديدباوراهالیدورۀويکتوريابهكتابمقدس وكلیسا،به
عنوانمنابعاقتدارمذهبی،كمرنگشدوگفتمانتشکیکوترديدمذهبیكمكمرواجيافت.

گفتنی است كهفضايمحافظهكارانهايندورهاجازۀ طرحوشرحصريحمسائل دينیواعتقادي رابهاهلقلمنمیدهد.ازاينرو،برخیاز
ادبیگفتوگوينمايشی(انتخابنقاب)رويآوردندتاازرهگذرايننقابهابتوانندحرفهايشانرابیانكنند.بهدلیل

شعرايايندورهبهصنعت
اينمحافظهكاريهابود كه برخیازادبايايندوره،مثل ادواردفیتزجرالد،بهسراغ ادبیّاتديگرمللرفتندودرآنجابهدنبالايننقاببودند.
بدينترتیب،فیتزجرالدخلوتگزيده،محافظهكارومحتاط بافراغبال توانستمنويّاتعصرخويشراازرهگذررباعیّاتبیانكند بدونآنکه
كسیبراوخردهبگیرد .
انتشاررباعیّات مصادفبودباانتشارمنشاءانواع داروينكهبافلسفۀموجوددرايناشعار،كهتلفیقیازشادخواريهمراهباتأملیتحذيرآمیز
دربارهرازمرگوزندگیاست،كامالًهمخوانیداشت.بهگفتۀديويس«9اينحقیقتكهشعرفیتزجرالدباچنینتحسینیازسويهنرمندان
برجستۀروزگارشمواجهوبهيکیازپرفروشتريندفاترشعريادوار ادبیّاتانگلیسیتبديلشد،بیانگرايناستكهانگلستانعصرويکتوريا
مسلّماًآمادۀاستقبالازذوقوقريحۀشاعرانهايبودكهفیتزجرالددرادبیّاتفارسیيافتهوبهشعرانگلیسیدرآوردهبود...مزاجدهربهجوّو
فضايیكمکكردكهرباعیّاترابهشعريمناسبتبديلكردكهدرزمانمناسبمنتشرشدهبود»(  .)12Davis
« .5رباعیّات عمر خیّامِ» ادوارد فیتزجرالد
مسلماً توفیقرباعیّاتمرهونعواملیچنداست:نخستآنکه اينترجمه،ترجمهايآزاد،آهنگینوشاعرانهاست.دوّماينکهسرودههايخیّام
مضموناًحدّومرزنمی شناسدوجانآدمیمخاطبآناست.مضامینینظیركوتاهیوگذرايیعمر،سرنوشتمحتومومقدّر،گرامیداشتوقت
ودَم،دوامناپذيريعشقوشاديوگريزناپذيريمرگواندوهدغدغههايیهستندكههرانسانفانی،درهرزمانومکان،خواهناخواهباآنها
دست به گريبان است .سه ديگر اينکه ،اين ترجمه در مناسبترين زمان ممکن به انگلیسی برگردانده شد .به تعبیر منتقدان پیرو رويکرد
غالبآنزمانهمخوانیتاموتمامداشتوبهنوعیآنراتقويت،تحکیموتثبیتمیكرد .

گفتمانهاي

گرايینو،بايکیاز
تاريخ 
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حالبهصورتتحکیموتقويتآنگفتمانهايابهصورت

گفتمانهايعصرخوداست،

ینومتنادبیبرمالكنندۀ
بهنظرمنتقدانپیروتاريخگراي 
بهوجود
تواندگفتمانهايجديديرا 


وهممی
گفتمانهايجامعههمشکلمیپذيرد 

بهسخنديگر،متنادبیاز
تقابلومقاومتدربرابر آن .
آورد .بنابراين ،رباعیّات گفتمان شکّ مذهبی عصر ويکتورياي انگلستان را منعکس میكند ،همان گفتمانی كه در بیساري از متون ادبی و
غیرادبیوفرهنگدورۀويکتوريارواجداشت .
چنانکهآمدرباعیّاتدر يکیازمتشتتترينادوارتاريخی انگلستان،خاصّه ازحیثمذهبی ،منتشرشد.بهعالوه،درپرتودستاوردهايعلمیدر
حوزههايعلومتجربینظیرستارهشناسی،زيستشناسی،وزمینشناسیمردمدراعتقاداتقبلیخودتشکیکوترديدكردهبودند.بدينترتیب،
يکیازگفتمانهايحاكمبرايندوره،يعنیشکّمذهبی ،به طرقمختلفدرجامعه گسترشوگردش پیداكرد.اينطرقعبارتنداز)0

كشفیّاتحوزۀآشورشناسی)2،كتب ورسائل مذهبی )3 ،آثارمنثورومنظومادبی و )4رسالههاوتحقیقاتعلمی .هركدامازمواردفوقالذكر
نیازبهجستاريمستقلدارد.مادراينجافقطبهاختصاربدانهامیپردازيم .
 .1.5كشفیّاتبرخیازشرقشناسان دورۀويکتوريا درحوزۀآشورشناسیعاملمهّمی در ترويجگفتمانشکّمذهبیبود كهنهايتاًبهتزلزل
ايمانمردمانجامید.در0192كهاسمیت 0موفقبهخواندنالواحگلیموزۀبريتانیاوكشفداستانگیلگمشوشباهتآنباداستانتوفانعهد
عتیقشداينگفتمانبیشازپیشقوّتگرفت.بهگفتۀدمراش2كارعالمانۀاسمیتحماسۀباستانیرابهمیانبحثهايداغدورۀويکتوريابر

سرآفرينشوتکامل،دينوعلمكشاند،همانمباحثیكههنوزهمادامهدارد«.ذهن اسمیت،مانندخیلیازمعاصرانش،درگیرتاريخكتاب
مقدّس بود.چهمقدارازكتابمقدّس واقعیاست؟مصحّحانشروعبهتجزيهوتحلیلبطونمختلفكتابمقدّس كردهبودند،ودرصحّت
حوادثتاريخیآنترديدداشتند،محققانمترقیترآلمانیحتّیمدّعیبودندكهشخصیتهايمهّمیمثلابراهیموموسیهرگزوجودخارجی
نداشتهاند .و اگر شکافتن درياي سرخ افسانۀ محض است ،پس رستاخیز مسیح ديگر چیست؟ آيا داستانهاي بنیادينی مثل داستان آفرينش،
فردوسبرين،وتوفاننوحــكهدرضمنپیشرفتهايصورتگرفتهدرزمینشناسیتضعیفشدهبودندــواقعاًاتفاقافتادهبودند؟آياآسمان
وزمینواقعاًمخلوقخداونداستيامطابقنظريۀجديدراديکالداروينمحصولتصادفمحضاست؟»( .)11Damrosch
 .2.5حیاتمسیح اثراشتروس،ترجمۀالیوت.دورۀويکتورياآكندهازتطوّر وتشتتمذهبیودينی بود .اينامراساساًمحصولكشفیّاتجديد
علمیو«نقداعظم»بودكهنهادهايسنّتیــمذهبی،اجتماعیوسیاسیــراازهرحیثبهچالشكشید«.نقداعظم»عبارتبودازمطالعه
وبررسیكتابمقدّس بهمنزلۀاثريادبیوتاريخی.محققانآلمانیسدۀهجدهونوزدهايننقدرابنیادنهادند،كهدرواقعازدلعلمتصحیح
متونكهن،بهمنظوردستيافتنبهنسخهايمنقّح،رشدكردوبالید.اشتروستاريخیتتمامیعناصرماوراءالطبیعیدراناجیلاربعهرادركتاب
معروفش،حیاتمسیح(،)0135-9جداًتکذيبكرد.اومتعقدبودكههمۀآنهاافسانههستندوبینروزگارمسیحونگارشاناجیلاربعهدرقرن
George Smith
David Damrosch
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دوّمبهوجودآمدهاند«.نقداعظم»تلويحاًاظهارمیداردكهكتابمقدّسوحیمنزل،كالموحیانیخداوند،نیستبلکهكالمبشراست؛بهعالوه
بیشترشبیهيکسفینۀزيبايادبیاستتاگنجینهايازحقايقانکارناپذير .
دربحبوحۀاينجدالهايالهیاتیكتابجنجال برانگیزاشتروس،توسطيکیازنويسندگانايندوره،بهانگلیسیترجمهومنتشرشد.مترجم
ايناثركسیجزالیتنبود.خانوادۀالیتزمانیكهاو 20سالهبود بهشهركاونترينقلمکان كردند.دراينشهرالیتباگروهیازمتفکران
آزادانديشحشرونشرپیداكرد،واينامرمنجربهتوسعافقفکريششد.درپرتومعاشرتشبااينگروهومطالعاتفردياشدرزمینۀالهیات
بديننتیجهرسیدكهديگرنمیتواندبهدينمسیحیتاعتقادداشتهباشد .ايندغدغههانسبتبهامورمذهبیباعثشدكهاوبهترجمۀكتاب
حیاتمسیح ( )0149اثراشتروس،يکیازچهرههايبرجستۀ«نقداعظم» درآلمان ،همّتبگمارد ) 1454 Abrams( ،وبیشازپیشبه
گفتمانشکّمذهبیدامنبزندوراهرابرايترجمۀرباعیّاتوتوسعاًترويجگفتمانشکّمذهبیهموارتركند .
.3.5آثارمنثورومنظومادبی.نوعديگريازمتونكهدراشاعۀگفتمانشکّمذهبینقشداشتندآثارمنثورومنظومادبیبودندكهخودبهدو
بخش( .0رمان ،و  .2شعر)تقسممیشود )0 .ابتدابهرمانمکافاتايمان0اثرفرود2میپردازيموبعداًبهسر وقتشعرمیرويم.چنانکه پیشتر
ذكرشددهۀ0141درتاريخكلیسايانگلستاندهۀآشفتگیونابسامانیبود.درايندوره«نقداعظم»،يعنینگاهتاريخگرايانهبهمتونمذهبی،
شديداًمردمدورهويکتورياراتحتتأثیرقراردادهبود.براساساطالعاتزندگینامهايكهازفروددراختیارداريم،میدانیمكهاوعمیقاًبه«نقد
اعظم» دلبستگیداشتوازطرفدارانجدّيآنبود.بنابرايناينرمانرابراساساصولآنهاوبرخیمنويّاتشخصیاشنوشت.فروددراصل
تاريخنويسبودامّادرادبیّات،خاصّهرماننويسی،نیزدستیداشت .
مکافاتايمانفروددر،0146دهسالقبلازانتشاررباعیّات،منتشرشد.بااينکهفرودبهخاطرفضايمحافظهكارانۀايندورهــمانندفیتزجرالد
وبرخیازديگرمعاصرانشــيکنقاب،يعنیكشیشیجوان،رابهعنوانراويقصهاشبرگزيدهبودامّابااينهمهانتشاراينرمانبراياو
پیامدهايناخوشاينديداشت.مثالًكتابشرادرمالًعامسوزانیدندوازاوتعهدگرفتندكهازتجديدچاپآنصرفنظركندوحتّیاورامجبور
كردندكهازعضويتدركالجاگزتراستعفاكند .
مکافاتايمان سوّمینرمانفروداستكهدرواقعبايد آنرارمانفلسفی نامهنگارانهايدانست .مکافاتايمانشديداً كلیسايرسمیانگلستان
راموردحملهقرارداد.اينرمان،كهبهنوعیخودزندگینامۀمؤلفنیزهست،دربارۀعللوعواقببحرانوشکّمذهبیكشیشیجوان،ماركهام
سوترلند ،3است،كهبهخاطردستاوردهايدينی،تاريخیومخصوصاًعلمیقرننوزدهم مانندبسیاريازانسانهايهمروزگارشدرايمانو
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The Nemesis of Faith
James Anthony Froude
3
Markham Sutherland
2

11

اعتقاداتشدچارشکّوترديدشدهاست.سراسررمانشرحكشمکشهاوتضادهايدرونیاوست.اودرمیانشکّوايماندائماًدرنوساناست.
خیرهكنندهايدارد .
درپايانرمان،بااينکهماركهامسوترلندبهظاهرتوبهكرده،امّاباشکّمذهبیمیمیردواينخصیصهبارباعیّاتشباهت 
)2شعردورۀويکتوريايکیديگرازابزارمهّموفراگیربرايترويجگفتمانشکّمذهبیبود.بهعلتتنگنايمکانیفقطبهيکنمونۀبرجستۀ
ساحلدوور 0اثرمتیوآرنلد2مختصراًاشارهمیكنیم.رباعیّاتدربسیاريازمشخصههامهّمبااينشعراشتراكدارد«.ساحلدوور»درواقعيک
قطعۀتغزّلیاست .آرنلداينشعرراوقتیكهباهمسرشبرايماهعسلبهساحلدووررفتهبود سرود.شعرباوصفدريا آغازمیشود.اواز
معشوقهاشكهكناراوايستادهمیخواهدكهبهآيندوروندموجهاوآوايغمیگینآنهاگوشفرادهد .
بنیوش!آياتوغرشمهیب
سنگريزهايیكهامواجپرتابمیكنندرامیشنوي
هنگامرجعت،بررويساحلمرتفع
میآيندومیروندوبازمیروند
باآهنگیآهستهولرزان
آوايغمگینابديرامیآورند.
امّابنددوّم«ساحلدوور»درواقعچکیدۀدغدغههاونگرانیهايفکريواجتماعی،خاصّهشکّمذهبی،دورۀويکتورياست.شعر«ساحلدوور»
اشکحسرتیاستكهآرنلددرسوگافولباورهايمذهبیروزگارشازدلوديدهمیبارد.بهنظراو«دريايايمان»كهروزگاري،يعنیدورۀ
رمانتیکوماقبلآن،در«مَدكامل»بهسرمیبُرداكنون،يعنیدورۀويکتوريا،درحالاحتضار،يعنیجزركامل،میزيدو«تیرهوتار،حزن
انگیزوماللآور»بهنظرمیرسد .
سالهاپیش،سوفوكل
اينآواراازدرياياژهمیشنید،اينآوايآشفته
جزرومَدرنجآدمیراتداعیمیكرد؛ما
نیزهمانآوارا
ازدريايدوردستشمالیمیشنويم
دريايايمان
زمانینیزدرجزركاملبود،ساحلمدورزمین
بسانحلقههايپیچدرپیچكمربندبود
امامناكنونفقط
آوايحزنانگیزوطوالنیوغرشمَدّرامیشنوم
كهبهسويبادشبانگاهی،برسطوح
ريگهايماللآوروبرهنهجهاندرحركتاند.
""Dover Beach
Mathew Arnold
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اينشعردر 0199منتشرشدامّابهاحتمالبسیارقويدهدوازدهسالقبلازاينتاريخسرودهشدهاست.درادبیّاتانگلستاناينشعررااز
نابترين شعرهايی دانستهاند كه اندوه ،حزن ،يأس و ناامیدي آدمی رابه بهترين وجه ممکن بیان كرده است .افزون بر اين ،سطور زير را
بدبینانهترينسطورشعرانگلیسیشمردهاندآنجاكهآرنلد ازسردردمیسرايد:اكنونكهجهانبهسانسرزمینروياها/رنگارنگ،زيباودل
فريباست/چوننیکبنگرينهازشادمانی،نهازعشق،نهازشور/نهازيقین،نهازآرامشنشانیبینیونهامیديبهبهبوديآالم .
 .4.5رسالههايعلمی(منشاءانواع داروين).شايدفراگیرترينوسیلهبرايترويجگفتمانشکّمذهبیرسالۀمنشاءانواع داروينباشد.ايناثر
شگفت انگیزدرانگلستاندورۀويکتورياواروپاانقالبعظیمیدربینشبشرنسبتبهجهانومافیهاايجادكرد.انگلستاندهۀ 0151كشوري
آرامتروروبهترقیبهنظرمیرسید .تااواسطايندهۀاندكاندكشايستهساالريحاكمشدهبودوجهانبرايداروينونظريۀجنجالیاش
ايمنتربهنظرمیآمد.كوتاهسخناينکه،انگلستاندرسنجهبادهۀمتالطموآشفتۀ 0141خیلیباثباتتربود.دراواخرايندهه،يعنیدر
،0156درستدرهمانسالانتشاررباعیّات،داروينباانتشاركتاب بحثانگیز منشاء انواعجامعۀمذهبیانگلستانراحیرتزدهكرد.پساز
انتشاركتابروزنامه ها،برخالفداروينكهتلويحاًدراينبابسخنگفتهبود،صراحتاًازكتاباوچنیناستنباطكردندكهمطابقنظريۀداروين
اوالً،انسانازنسلمیموناستوثانیاً،داروينجاودانگیبشرراانکارمیكند .اربابكلیسا بهنظريۀداروينحملهكردندزيرابهباورآنهانظريۀ
داروينمغايربامفهومآفرينشدركتابمقدسبود.
درستاستكهيکیازشگرفترينجدالهادردورۀويکتوريا نظريه تکاملبودكهباانتشاركتابداروينبهاوجخودرسید،امّاازيادنبايدبرد
كهاينديدگاههادردهههايقبل،البّتهبهشکلپوشیدهتروسربستهتر،نیزرواجداشتند.درمَثَل ،مبانیزمینشناسی ()0131لیلوكتاب
مشهوربقاياي تاريخطبیعی آفرينش)0143-49(0چیمبرز2قبالًاينموضوعراــكهتنیسننیزبهنوعیآنرادرشعرمعروفبهيادآ.ه.ه.
()0151عرضهكرد ــمطرحكردهبودند.بااين همه،داروينبودكهايننظريهراباانبوهیشواهدماندگارجداًپیافکندودرمعرضديد
همگانقرارداد وچنانکهآمدبهرواجاينگفتمانبیشازپیشدامنزد .
 .7فرجام سخن
مطالعاتبینرشتهاي،خاصّهدرحوزۀادبیّاتوسايرهنرها،يکیازقلمروهايمتأخرادبیّاتتطبیقیاست.ادبیّاتتطبیقیوترجمهازديربازباهم

همبرايرواجگفتمانهاي

اند.درسالهاياخیرتطبیقگران بهارزيابیمجددترجمهواهمیّتآنبهعنوانعامل مهمی 

ارتباطتنگاتنگیداشته
غالب وهم تغییرو نوآوريدرتاريخادبیّات پرداختهاند.بهعالوه ،درقلمرومطالعاتترجمههیچترجمۀدورانسازيرانمیتوانبدوندرنظر
گرايینو هراثرادبیتلويحاًبیانگر
گرفتنشرايطتاريخی،فرهنگی،اجتماعی،سیاسیوحتّیاقتصاديآندورانبررسیكرد.ازمنظرنقدتاريخ 
Vestiges of the Natural History of Creation
Robert Chambers
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گفتمانهايغالبعصرخويشهست.ازاينرو،رباعیّاتدراشاعهوگسترشوتثبیتوتحکیميکیازگفتمانهايمسلّطحاكمبردورۀ

ويکتوريا،يعنیگفتمانشکّمذهبی،نقشمهّمیداشتهاست .
دورۀويکتوريادرتاريخانگلستانروزگاررشدشتابناكصنعت،آشوبهاياجتماعیومذهبیواختراعاتواكتشافاتعلمیبود.درنتیجۀاين
تغییراتپندارها اونظرياتجديديپديدآمدوعقايدوباورهايپذيرفتهشدۀپیشینرابهچالشكشید.شرايطاجتماعیوفرهنگیانگلستانو
ذائقهادبیانگلیسیهادراينايّامآكندهازيأسوناامیديبودوروحیّاتوقتآنانهمخوانیتاموتمامبارباعیّاتداشت.بهتعبیرنورتن«اين
رباعیّاتعمرخیّامفیتزجرالددربرگیرندۀاوّلینوآخرينبیانتحیّروترديدنسلیاستكهماخودبدانتعلّقداريم»(.)576 Nortonدرواقع،
انگلیسیهابهبازشناختخوداززبانديگريــدرآئینهرباعیّاتعمرخیّام ــدستمیيابند.بهديگرسخن،ديگريآئینهايشدهاستتا
انگلیسیهاهويتخودشانرادرآنتمامقدببینندوگمشدهخودرابازيابند .
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Abstract
Fitzgerld's The Rubaiyat of Omar Khayyam and the Religious Discourse of the Victorian Age
Alireza Anushiravani1
Mostafa Hosseini2
Edward FitzGerald’s The Rubaiyat of Omar Khayyam (1859) is the most famous translation ever
made from Persian verse into English. FitzGerald’s poem was published in a very turbulent time
in England. The present study tries to show that The Rubaiyat circulates one of the dominant
discourses of the period in which it was written: the discourse of the religious doubt. To do so, a
new historical reading of The Rubaiyat is employed. According to this approach literary texts are
inseparable from their historical context. So, the literary text participates both in the construction
and consolidation of the discourses. The Rubaiyat is no exception; it reflects the same discourse
circulating (in literary and non-literary) at the time it was written. These texts are as follows:
discoveries in Assyriology, religious books and treaties, poetic and prose works, and scientific
books and treaties.
Key words: Edward FitzGerald, The Rubaiyat of Khayyam, religious doubt, New Historicism,
discourse.
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