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 چکیده

که از آثار موالنا منتشر شده است، هیچ یک به اندازه آثار  ی انگلیسیهادر میان ترجمه

شاعر آمریکایی و استاد بازنشسته ادبیات در دانشگاه جورجیا نتوانسته توجه  کلمن بارکس،

مخاطبان عام آمریکایی را به خود جلب کند. از طرف دیگر، از آنجا که تصویر ادبیات یک 

، مطالعه کیفیت یابدکشور از طریق ترجمه در یک زبان و فرهنگ دیگر بازتاب می

از این رو، پژوهش حاضر بر آن است تا رخوردار است. ای بی ادبی از اهمیت ویژههاترجمه

از روایت بارکس از دفتر اول مثنوی راهبردهای  هاییبخشای از طریق بررسی مقابله

دازان پرترجمه او را شناسایی کند و با توجه به دیدگاه نظری آندره لفور، یکی از نظریه

ر موالنا را در جامعه مقصد بررسی کند که این راهبردها چگونه اشعامطالعات ترجمه 

سازی، سازی، سادهدهد که بارکس از راهبردهای روزآمدها نشان مییافتهاند. بازنمایی کرده

سازی( زدایی و غیر دینیسازی، آشکارسازی و حذف )فرهنگمختصرسازی، متعارف

ازی سیاستفاده کرده است. ایدئولوژی بارکس که در راهبردهای ترجمه او به ویژه غیر دین

یافته است، در مواردی موجب حذف مضمون دینی و عرفانی اشعار شده و به کمرنگ نمود 

شدن تصویر موالنا از لحاظ مذهبی انجامیده است. ایدئولوژی همچنین در مواردی بارکس 

را به سازگار کردن سپهر گفتمان موالنا با دنیای مخاطب آمریکایی رهنمون کرده است 

والنا را به فرهنگ مادی و جسمانی جامعه آمریکایی متمایل ساخته که این امر تصویر م

است. بوطیقای غالب در ادبیات مقصد یعنی شعر آزاد معاصر آمریکایی نیز نقش مهمی در 

اتخاذ راهبردهایی داشته است که در نهایت به سبک ساده و لحن طبیعی اشعار منجر 

 شده است.
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  مقدمه -1
م میالدی تاکنون بیشتر آثار موالنا بارها و بارها به طور کامل یا گزیده به از قرن هیجده

زبان انگلیسی ترجمه شده است. با وجود این، ترجمه این آثار نه از کیفیت یکسانی 

ی هاترجمه. انده گردیدهمواجاز سوی مخاطب با استقبال یکسانی نه اند و برخوردار شده

(، نیکلسون 1910(، ویلسون )1898(، وینفلد )1881)مانند ترجمه ردهاوس تر قدیمی

( از روی متن اصلی و با رعایت دقت و 1979، 1968، 1966( و آربری )1926، 1898)

 هایدر حالی که روایتاند، و عمدتا  متخصصان را مخاطب قرار داده اندامانت صورت گرفته

( و گوپتا 1994نسکی )(، هلمی2003، 1995، 1993، 1981) بارکسآثار جدیدتر مانند 

د تر به زبان انگلیسی معاصر هستنقدیمی انگلیسی های( در واقع بازنویسی ترجمه1995)

 اند.عمومی بیشتری را جذب کرده هایمخاطبو 

ترجمه کلمن بارکس از اشعار موالنا در آمریکا با استقبال  ،هااز میان این دست از روایت

 این کشورترین شاعر که رومی به عنوان محبوب ه، به طوریرو شدانگیزی روبهشگفت

بارکس اهل چاتانوگای تنسی است. او در دانشگاه کالیفرنیا و کارولینای  .شناخته شده است

 زف کنرادژوکوتاه  یهادرباره رماننامه دکتری خود را شمالی تحصیل کرده است و پایان

جورجیا به تدریس ادبیات بارکس پس از اخذ درجه دکتری، در دانشگاه  نگاشته است.

 نخستین بار از طریقگوید پرداخته و اکنون استاد بازنشسته این دانشگاه است. او می

ای دوست آمریکایی شاعرش رابرت بالی با موالنا آشنا شده است، به طوری که بالی نسخه

 باید از قفساین اشعار »آربری از اشعار موالنا را به او داده و به او گفته است که از ترجمه 

از طریق  ،کند و یک سال بعدروی این اشعار کار می 1976بارکس در سال «. رها شوند

ه بارکس از آنجا ک آورد.سریالنکایی به تصوف روی میصوفی یک  ،الدینآشنایی با باوا محی

ند کشناس ایرانی به نام جان موین )جواد معین( همکاری میزبانیک  ، باددانفارسی نمی

اللفظی از اشعار موالنا را در اختیار او قرار تحتبه انگلیسی نسبتا  های فارسیرجمهکه ت

بارکس و بالی  .گرداندرا به شعر معاصر آمریکایی برمی هابارکس این ترجمه هد.دمی

و اثری را با عنوان  نویسندهای آربری و نیکلسون میبر اساس ترجمهنیز هایی را روایت

های خود را در اجراهای زنده ند. بارکس و بالی روایترساناپ میبه چ 5«شب و خواب»

که در هر  رساندرا به چاپ می 6«راز گشاده». بعد از این اثر، بارکس کنندنیز قرائت می

که  کند. بدین ترتیب، او آثار متعددی را منتشر میشودسال با افزایش فروش مواجه می
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بارکس در آثار بعدی خود عالوه شود. واجه میبا استقبال چشمگیری از سوی مخاطبان م

های از آثار گوپتا و نویت ارگین و مترجم نیکلسون و آربری جان موین، هایبر ترجمه

 جوید.نیز بهره می دیگر

با توجه به اینکه بارکس با زبان و ادب و فرهنگ و عرفان ایرانی آشنایی نداشته است، 

نین محبوبیتی در میان مخاطبان آمریکایی پیدا کند این چتواند اینکه چگونه آثار او می

اند به نوبه خود  قابل بررسی است. از طرف دیگر، نصیب بودهاز آن بیهای قبلی که ترجمه

نحوه بازنمود یک اثر ادبی در زبان و فرهنگ دیگر یکی از موضوعات اساسی مطالعات 

ان پرداز، یکی از نظریه(41: 1992)آندره لفور  های اخیر بوده است.فرهنگی ترجمه در دهه

آورد و معتقد است که همه متن مبدأ به شمار می« بازنویسی»ترجمه را ، ترجمه مطالعات

، ای خاصشیوهد در یک جامعه به رادبیات را برای کارک ،ها از جمله ترجمهبازنویسی

ود و اراده خبه زعم لفور، ایدئولوژی مترجم )یا به خواست  کنند.دستکاری یا تحریف می

غالب در ادبیات مقصد )شامل ژانرها، ( و بوطیقای او و یا به صورت محدودیت تحمیلی

های اصلی(، به ترتیب اولویت، دو عاملی ها و شخصیتنمادها، مضامین اصلی و موقعیت

ای هگذارند. ایدئولوژی، راهبرد اولیهستند که بر بازنمایی اثر ادبی از طریق ترجمه تأثیر می

گیرد و بنابراین راه حل مسائل مرتبط با سپهر گفتمان )اشیاء، مفاهیم مترجم به کار میکه 

از  د.کنو آداب و رسوم مربوط به دنیای نویسنده اصلی( و زبان متن اصلی را تعیین می

بررسی تطبیقی کم و کیف بخشی از آثار بارکس  این رو پژوهش حاضر در صدد است به

بارکس از چه راهبردهایی برای بازنویسی اشعار موالنا استفاده بپردازد تا مشخص کند که 

 .اندکرده است و این راهبردها چگونه تصویر آثار موالنا را در جامعه مقصد منعکس کرده

 

 پیشینه پژوهش -2
با وجود اهمیت بررسی آثار بارکس، مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته است و 

ا از اشعار یهای محدودی نمونهاند و داشته نقادانهو  رنگکلی این مطالعات اغلب رویکردی

. فرانکلین لوئیس در فصل اندقرار دادهبررسی مورد تحلیل و را ها جنبه خاصی از آن

که درباره  7غرب تا شرقاز تا امروز،  روزیداز  موالنا،چهاردهم کتاب ارزشمندی به نام 

متفکران، نویسندگان، هنرمندان و ها بر هدیشهای وی و تأثیر این انموالنا و اندیشه

های انجام و روایتها سیاستمداران شرق و غرب به رشته تحریر در آورده است، به ترجمه

لمن بارکس به رابرت بالی و کنیز ای را موالنا پرداخته است و چند صفحهشده از آثار 
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و سبک رکس زبان های با(، ترجمه591: 2000اختصاص داده است. به زعم لوئیس )

های آرایهیا آوایی های که در آن جلوهکنند خاصی از شعر آمریکایی معاصر را تداعی می

که آهنگ و  8یا به اصطالح چارلز اولسون نوعی شعر آزاد به حداقل رسیده استشعری 

بارکس ترتیب سطرهای شعر را تغییر  کند.را جستجو میساده  تنفسهای گفتار و ویژگی

تکراری رسد را حذف  اما اغلب مطالبی که ممکن است به نظر مخاطب آمریکاییدهد نمی

او همچنین در مواردی درک نادقیق یا حتی نادرستی از معنای متن اصلی دارد  کند.می

. لوئیس )همان: رودو در مواردی نیز از بیان جزئیات خاص فرهنگی یا دینی طفره می

ای را به جاشعار موالنا این است که  بارکس و بالیکه یکی از محاسن کار افزاید ( می592

کند در این راستا، او اشاره می .دهندیم ارائههای ساختاری لبه صورت کسطرهای مجزا 

در سنت انتقادی شعر فارسی، غزل اغلب به مثابه توالی سطرهای دارای وزن یکسان که 

 تار شعری یا موضوعی غالبیو ساخشوند که از طریق قافیه به هم وصل می شودتحلیل می

ندارند. بنابراین، اگر مترجم شعرهای غیر روایی یا غیر خطی را به وزن و قافیه در نیاورد 

و در عین حال از اصل ساختاری دیگری استفاده نکند، کل ساختاری اشعار به سطرهای 

صویر تمجزا تفکیک خواهد شد. از طرف دیگر، لوئیس بر این باور است که بارکس و بالی 

سخنان  در کمال آرامش دهند کهموالنا را به مثابه یک پیشوای روحانی بازتاب می

برطرف ما را  ختیشنادردهای هستیتواند همه یکند که معرضه میای را خردمندانه

ش ساده و نیز گرایهای ها از طریق استفاده از شیوه بیان و جملهنماید. این تأثیر در آثار آن

در آرامش، ایجاد شده است. این در حالی است که موالنا به خصوص در ا هبه حل تناقض

زده است و هیجاناز اشتیاق و جستجوی همراه با شیفتگی خود برای دانستن  وانید

. به عقیده لوئیس، این دیدگاه بارکس و بالی اندیشدمیهای حل نشده پیوسته به تناقض

را از بافت فرهنگی و اسالمی خود خارج کنند  ها اشعار موالنامنجر به آن شده است که آن

این امر در نهایت تصویری از  روحانیت غیر کلیسایی کنند وبخش و وارد گفتمان الهام

های اجتماعی مخاطب وجوه مشترک بسیاری با پنداشتکه دهد موالنا را ارائه می

 .امروزی داردآمریکایی 

ورد ، آثار بارکس را منظرانبیشتر صاحب توان دریافت کهبا نگاهی به ادبیات مرتبط می

ای ( در مقاله17-8: 2007. با وجود این، حاج محمد لگنهاوزن )اندپرسش و انتقاد قرار داده

ستایش بارکس ضمن طرح چهار مورد از نقدهای مهمی که به بارکس شده  در مدح و

بارکس  هایترجمهاست در مواردی از کار او دفاع کرده است. نقد اول به نادرستی برخی 
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 هااهاین اشتبهایی از به دلیل عدم آشنایی با زبان فارسی اشاره دارد. ابراهیم گمارد نمونه

آن به دلیل وجود خطای چاپی در ترجمه آربری است ترین فاحشکه  را مطرح کرده است

 شده است. البته blindجایگزین  blond که بارکس از آن استفاده کرده است، به طوری که

 اندی که از زبان اصلی انجام شدههای دیگرلگنهاوزن معتقد است که این خطاها در ترجمه

متخصص ادبیات فارسی یک توان برای مثال از دهد که میپیشنهاد میوجود دارد و  نیز

بهره برد تا اثر را قبل از انتشار با اصل آن مطابقت دهد. نقد دوم کیفیت آثار بارکس را از 

ا . امدهدو صنایع شعری مورد پرسش قرار می های صوتی و فنونجه به جلوهمنظر عدم تو

تصمیم  وکه بیشتر اشعار آمریکایی فاقد پیچیدگی فنی هستند لگنهاوزن بر این باور است 

هایی که تر به جای استفاده از واژهآگاهانه برای سرودن یک سطر شعر با لحن طبیعی

عر ش افزاید کهو بالی است. او میبارکس ارش سنت نگگی ژحاصل تأمل عمیق باشد وی

موالنا با وجود وزن و قافیه از یک ویژگی خودانگیختگی برخوردار است که در زبان فارسی 

، در حالی که اگر زبان انگلیسی آمریکایی به وزن و قافیه در آید رسدطبیعی به نظر می

نوان ر نگریستن به موالنا به عنقد سوم در واقع همان نقد لوئیس مبنی ب نماید.تصنعی می

نشان  هاییپیشوای روحانی است که در باال به آن اشاره شد. لیکن لگنهاوزن با ذکر نمونه

بارکس هم وجود  برخی از آثاردر  ی حل نشدههاو تناقض وارکه هیجان دیوانهدهد می

سازی با غیر دینی سرانجام، نقد چهارم در ارتباط متن اصلی.و میزان البته نه به شدت  ،دارد

از منتقدان مانند ریچل آویو آثار بارکس مطرح شده است. تعدادی  در سکوالریزاسیونیا 

یشتر بو موالنا را کمتر مذهبی  کنند که تصویرمی ( به این خاطر از بارکس انتقاد2007)

کند که خود لگنهاوزن اشاره می .دهدنشان می ادیانهای به گذر از محدودیتمند عالقه

ام اگر پی که اقرار کرده، اما استدالل کرده است موضوعبه این  بارکس هم در چند مصاحبه

پررنگ جلوه دهد، مخاطب آمریکایی یافته خاص را نسازما دین یککه  را در قالبی بریزد

ها آورد که در آنرا می بارکس هایاز روایت لگنهاوزن چند نمونه .پذیرداو آن پیام را نمی

و در عوض با عباراتی دیگر یا  اندهای آشکار به اسالم حذف شدهو اشاره« های الهیواژه»

فاوت تگوید ل از بارکس میاند. او به نقشباهت به متن اصلی جایگزین شدهدر مواردی کم

ه کنار کند از سر رابین اثر او درباره رومی و شعر خودش این است که در اولی سعی می

به زعم لگنهاوزن، پرسش گنجاند. رود ولی در دومی احساسات و افکارش را در اشعار می

موفق  همنتقدانی مانند آویو، گمارد و لوئیس این است که آیا بارکس به راستی در این را

های آشکار به اسالم و اشاره «های الهیواژه»عمل کرده است؟ زیرا وقتی شخصی آگاهانه 

ن لگنهاوز دارد.از میان برمیگیرد را کند، ادراکی که شعر اولیه از آن نشأت میرا حذف می

 به سانسوری اشاره داشته باشد که تواندحالت این مسئله می ترینمعتقد است در افراطی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86


 

 

 

 ، جلد اولپژوهی ادبیمجموعه مقاالت سومین همایش متن             178

خوشایندتر را به جای آنچه واقعا گفته شده از زبان رومی نقل کرده است.  س سخنانبارک

کند که بارکس مصرع آخر آن )هر کس که دو پنداشت جهود را مطرح می او یک رباعی

، در واقع اهمیتی ندارد ادیانبین  زکه تمایجایگزین کرده است با این ادعا و ترساست( را 

نه  ودر اسالم محض صرفا پرستی یگانهشود که  برداشت میچرا که از این مصرع احتماال

که با مقایسه  کند. لگنهاوزن در نهایت اذعان میوجود دارددر یهودیت و مسیحیت 

حق با منتقدان است و  توان به روشنی دریافت کهبا متون اصلی میهای بارکس روایت

ر تکمرنگاصل آثار سبت به های بارکس نتوجه به خداوند و پیروی از اسالم در روایت

 است.

شود. حذف یا کمرنگ جلوه دادن مضامین دینی محدود نمیسازی صرفا به غیر دینی

که بارکس مضامین جنسی که در متون اصلی موجود  انداز منتقدان نیز خرده گرفتهبرخی 

که کند ( اشاره می592: 2000. برای مثال، لوئیس )هایش افزوده استبه روایتنیست را 

متن اصلی را  با افزودن یک عبارت جنسی،« کدبانو و نخود»بارکس در ترجمه داستان 

آورده است، در به میان « عشق جنسی»و در شعر دیگری سخن از  تحریف کرده است

( 674-666: 1391حالی که این مفهوم با متن اصلی کامال بیگانه است. همچنین الهوتی )

ضمن تحلیل یکی از غزلیات « های موالنالتحریف غزبارکس و »ای با عنوان در مقاله

بارکس به دلیل عدم دارد که ( و مقابله آن با روایت بارکس، بیان می1826شمس )شماره 

های موالنا بوی تسلط به زبان فارسی و عدم درک مفاهیم عرفانی این غزل، از سخن

جسمانی  زندگانی در ها راو مصادیق آن جویی و کامروایی جنسی استشمام کرده شهوت

غزل  این گانهچهارده ابیات جستجو کرده است، در حالی که موالنا در خود آمریکایی

 نشان دهد دهد تا توضیح تعالی حق جمال پرتو از نقشی را مجازی مظاهر کوشیده است

 الهی حقیقت با کهکنند می پیدا وجودی اعتبار عارف چشم در وقتی نمودهای خَلقی که

یابند، بارکس که مضامین بلند و عارفانه و تصاویر شعری این غزل دلکش را  پیوند خود

انگیز و یک شعر شهوت نمودهموالنا را به طور کامل تحریف  درک نکرده است، سخنان

هایی از روایت بارکس ( نیز ضمن اشاره به نمونه22: 1383نژاد )پارسی پدید آورده است.

که او مفهوم غیر جنسی عشق در مثنوی را تحریف دارد بیان می ،اصل یرومکتاب در 

کرده است. برای مثال، بارکس در سرآغاز فصل هشتم کتاب، عشق عرفانی را به مثابه 

کند که در وانمود می»و در سرآغاز فصل ششم گیرد عشق میان زن و مرد در نظر می

ق از وصول به ح ایطریق تصوف، بر آوردن امیال نفسانی، به ویژه کامیابی جنسی، مرحله

 «.و رسیدن به عشق الهی است
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( دیدگاه متفاوتی نسبت به آثار بارکس دارد. او ضمن 2002با وجود این، کریمی حکاک )

فارسی با شعر انگلیسی، روایت ویلیام جونز از یک غزل مشهور شعر  بررسی ارتباط متقابل

بر خالف این برداشت رایج  کند کهو استدالل میمقایسه « نامهنی»را با روایت بارکس از 

که فراتر از تعادل هایی ترجمهاللفظی به معنای ترجمه نزدیک است، که ترجمه تحت

ترند و فرصت بهتری را برای جلب توجه نزدیکاصلی به متن روند، گاهی واژگانی می

کاک آورند. کریمی حهای شعری فارسی و انگلیسی فراهم میتنهای بیشتر بین سخواننده

د، های زبان مقصکه بارکس موفق شده است با استفاده از ظرفیت کندمواردی اشاره میبه 

ان زبهای انگلیسیو معنایی مشابه با متن اصلی را برای خواننده های سبکیویژگی

، با خلق ایماژهای جدیدکند که بارکس هایی را مطرح میبازآفرینی کند. او همچنین نمونه

عم ساخته است. به زهای مقصد آشکار ی ایرانی را برای خوانندهفرضیات اساسی شعر عرفان

د و شوکریمی حکاک، ترجمه شعر همواره به عنوان جایگزین اثر اصلی در نظر گرفته می

هایهای جدید تقابل متون با ترجمهاین امر جستجوی مجدد در هر نسل برای یافتن شیوه

 نداس و جونز هر دو این ضرروت را دریافتهسازد. او معتقد است که بارکشان را ضروری می

با بازسازی سپهر گفتمان ها و تصاویر در متن اصلی و و با جستجوی حوزه معنایی واژه

ایند اند که بیشتر با فردست به اقداماتی زدههای خود، نویسنده متن اصلی بر اساس سنت

 اصلی شباهت دارد تا ترجمه. اثرخلق 

د که مطالعات انجام شده درباره آثار بارکس به طور کلی و دهادبیات تحقیق نشان می

پراکنده یا با بررسی جنبه خاصی از ابیات محدود صورت گرفته است. به عبارت دیگر، 

زه صورت نگرفته است. از این رو، پژوهش مندی در این حوتحقیق توصیفی جامع و نظام

 های زیر است:خ پرسشحاضر با برداشتن گامی در این راستا در صدد یافتن پاس

 ؟بارکس از چه راهبردهایی برای بازنویسی اشعار موالنا استفاده کرده است .1

این راهبردها بر اساس دیدگاه لفور چگونه آثار موالنا را در جامعه مقصد بازنمایی  .2

 ؟کندمی

 

 روش پژوهش -3

 پیکره پژوهش -1-3

منتشر نشده جان موین،  هایای از ترجمه( گزیده1995) 9اصل یرومبارکس در کتاب 

 و رباعیات های آربری از غزلیات شمسو ترجمه نیکلسون از مثنوی معنوی هایترجمه

                                                           
9 The Essential Rumi 
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(، 1940-1925او از دفتر اول مثنوی به قلم نیکلسون )را بازنویسی کرده است. موالنا 

برای اینکه بتوان حجم . انتخاب کرده استخود  بیت را به عنوان مرجع بازنویسی 754

ی هابرای پاسخ به پرسششواهد کافی  این تحقیق را مدیریت کرد و از طرفی پیکره

نمود، از ابتدای کتاب بارکس، پنج بخش اول که او از دفتر اول مثنوی برای تحقیق فراهم 

بازنویسی انتخاب کرده است، به مثابه پیکره این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. 

، انددر فصل اول، سوم و چهارم کتاب بارکس گنجانده شده عناوین اصلی این پنج بخش که

. در بیان آنکه حال خود و مستی خود پنهان باید داشت از جاهالن، 1به شرح زیر است: 

تفسیر و هو معکم اینما کنتم، . 4، . اضافت کردن آدم )ع(، زلت را به خویشتن3، نامه. نی2

 .. اعتماد کردن هاروت و ماروت بر عصمت خویش5

 

 شیوه انجام پژوهش -2-3

در این پژوهش، ابتدا ابیاتی که بارکس از ترجمه نیکلسون از مثنوی بازنویسی کرده است، 

شناسایی گردید و سپس ابیات مزبور با بازنوشته بارکس مقابله گردید تا راهبردهای 

 بازنویسی اشعار مشخص گردد.

 

 هایافته -4
منظم  بارکس به صورتمشخص گردید که ، بارکس با بازنوشتهنیکلسون  از مقابله ترجمه

سازی، مختصرسازی، متعارفسازی، روزآمدسازی، ساده و هنجارمند از راهبردهای

اللفظی تحت سازی( در بازنویسی ترجمهدینی زدایی و غیرآشکارسازی و حذف )فرهنگ

اشته د استفاده نموده و در مواردی نیز برداشت متفاوتی از ترجمه نیکلسوننیکلسون 

در مواردی همپوشانی داشته باشند، به عنوان مثال  این راهبردهاممکن است است. گرچه 

در نظر  غالب راهبرد ها،در ارائه یافتهانجامد، سازی آن نیز میآشکارسازی متن به ساده

هایی از پیکره پژوهش و با ذکر نمونه گرفته شده است. در ذیل، به تشریح این راهبردها

مورد انگلیسی، ترجمه ها، اولین الزم به ذکر است در همه نمونه پردازیم.ها میآنتحلیل 

 .استبازنوشته بارکس  ،نیکلسون و دومین مورد

 

 روزآمدسازی  -4-1
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، خوردفراوان به چشم می 10کهنه و قدیمیهای در حالی که در ترجمه نیکلسون واژه

استفاده کرده است. همچنین زبانی که برای بازنویسی اشعار های امروزی بارکس از واژه

 بارکس برای بیان مفاهیم استفاده کرده است، زبان ساده، مصطلح و عامیانه امروزی است:

 
 ایسر همانجا نه که باده خورده ای( بشنو الفاظ حکیم پرده3426)
, 11(3426) Hearken to the words of the Sage (Hakím) who lived in seclusion

“Lay thy head in the same place where thou hast drunk the wine.” 

 
Listen to the poet Sanai, 

who lived secluded: "Don't wander out on the road 

in your ecstasy. Sleep in the tavern.'' 

 

 hearken جای خود را به در بازنوشته بارکس ای کهنه است که واژهlisten  داده که

ای امروزی است. حکیم در اینجا به سنایی اشاره دارد که بارکس آن را با استفاده ژهوا

 از پانوشت نیکلسون در بازنوشته خود آشکار ساخته است تا منظور را به طور مستقیم

کند این بیت در واقع به مخاطب توصیه میو بدون استفاده از پانوشت منتقل کند. 

ی راز معارف و اسرار حقایق را تنها برای باده اهل با گوش دادن به سخنان سنایکه 

(. در حالی که نیکلسون 484: 1382حقیقت و نه ظاهربینان بازگو نماید )زمانی، 

 thou hastو  thyهای کهنه اللفظی و با استفاده از واژهمصرع دوم را به طور تحت

بارکس با ترجمه کرده است تا حس قدیمی و بافت تاریخی شعر را تداعی کند و 

افزودن ایماژهایی آن را به طور عامیانه و در بافت امروزی بیان کرده است، هیچ یک 

 .کنداز دو ترجمه،  بدون تفسیر، منظور عرفانی مورد نظر موالنا را بیان نمی

 

 سازیساده -2-4

ویسی نبازها در بسیاری از موارد، بارکس اشعار را به بیان ساده و با استفاده از کمترین واژه

ه دلیل زبان بیرا که ممکن است خواننده انگلیس هاییکرده است. به عبارت دیگر، او بخش

 یابد، حذف کرده است:تکراری بعدم تجربه خواندن شعر موالنا با وزن و قافیه 

 
 ، نتوان کرد این، با آن قیاسلیک شناس( هر دو جنبش، آفریده حق1498)

 چون پشیمان نیست مرد مرتعش  ( زین پشیمانی که لرزانیدیش1499)

                                                           
10 Archaic 

11 Literally, "the sage of Purdah." The poet Sana'i is meant. 
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(1498) Know that both (these) movements are created by God, but it is 

impossible to compare the latter with the former. 

(1499) You are sorry for having caused it (his hand) to shake: how is the man 

afflicted with (a morbid) tremor not sorry? 

 
Both tremblings come from God, but you 

feel guilty for the one, and what about the 

other? 
 

  دو بیت فوق در بازنوشته بارکس در قالب یک جمله پرسشی به زبان ساده بازنویسی

از ابتدای ترجمه نیکلسون حذف شده است. با اینکه  know thatشده است. عبارت 

. از تکرار واژه دار نشده استم بیت اول به کلی حذف شده، اما معنا خدشهمصرع دو

sorry  ارتعاش »)پشیمان( در بیت دوم خودداری شده است. همچنین از آنجا که به

در بیت قبل از این دو بیت اشاره « لرزاندن دست فرد دیگر»و « دست در اثر بیماری

استفاده شده  otherو  oneز ضمایر ها اجتناب شده و در عوض اشده، از تکرار آن

 است.

 

 ایمور بخندیم، آن زمان برق وی  ایم( ور بگرییم، ابر پر رزق وی1512)
(1512) And if we weep, we are a cloud laden with the bounty dispensed by 

Him; and if we laugh, at that time we are His lightning; 

 
We weep God's rain. 

We laugh God's lightning. 

 

  چه را بازنویسی کرده است. گر باالبیت  در قالب دو جمله کوتاهبارکس به بیان ساده و

تأثیر مشابهی ایجاد شده از لحاظ مفهومی در بازنویسی بارکس حذف شده، « پر رزق»

 است.
 

 اضطراب تهم ز آب آمد به وق ها و رقص خاشاک اندر آب( حمله3340)
(3340) The rushing and tossing of the straws in the water is produced by the 

water when it is agitated. 

 
The movement of the straws comes from an agitation in the water. 

 

  در بازنویسی این بیت، بارکس به جایrushing and tossing  از واژه ساده

movement  .همچنین، او بند استفاده کرده استwhen it is agitated  را به حالت

 تقلیل داده است. agitationاسمی آن یعنی 
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 مختصرسازی -3-4

در مواردی بارکس مفهوم دو یا چند بیت را که به مطلب یا ماجرای خاصی اشاره دارند به 

کرده  نکوتاهی به اختصار بیا هایطور ساده و گاهی به بیانی دیگر در قالب جمله یا جمله

د هایی هستنشده است که اغلب تمثیلابیات  ها یااست. این امر موجب حذف برخی مصرع

 :اندکه در باب یک موضوع در قالب چند بیت مطرح شده

 
(1483) A rational being perceives either the letter (the outer sign) or the (inner) 

purpose (the spirit): how should he comprehend two accidents at once? 

(1484) If he goes (turns his mind) to the spirit, he becomes unheedful of the 

letter: no eye sees forward and backward at the same moment. 

(1485) At the time when you look in front, how at the same time can you look 

behind you? Recognise this. 

(1486) Inasmuch as the soul does not comprehend (both) the letter and the 

spirit, how should the soul be the creator of them both? 

(1487) O son, (only) God comprehends both: the (one) action does not hinder 

Him from the other action. 
 

We look back and analyze the events 

of our lives, but there is another way 

of seeing, a backward-and-forward-at-once 

vision, that is not rationally understandable. 

 

Only God can understand it. 

 
 زیرا خود باشد تواند خالق اعمالابیات فوق ناظر بر این مسئله هستند که انسان نمی ،

( و 476: 1382تواند بر جزئیات اعمال خود علم تفصیلی داشته باشد )زمانی، نمی

ه تواند در یک لحظگوینده نمی: هایی آورده شده استبرای اثبات این مسئله تمثیل

هم کامال به ظاهر کالم توجه کند و هم به معنی و مقصود کالم یا اینکه انسان 

 اشاره بهاما بارکس بدون  رو و پشت سرش را ببیند. تواند همزمان پیشنمی

مسئله را به شکل دیگری بیان کرده است که منظور این  های به کار رفته،ثیلتم

 کند.ابیات را به طور ساده و خالصه بیان می

 

 سازیمتعارف -4-4
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، بانیهای زاشعار را مطابق با هنجارها و عرف این است که اوویژگی دیگر  ترجمه بارکس 

زبان مقصد بازنویسی کرده است. به عبارت دیگر، او کوشیده است نوشتاری  و ادبی

 در زبان مقصد طبیعی به نظر رسد:بازنویسی اشعار 

 
 کندها شکایت میاز جدایی  کند( بشنو این نی چون حکایت می1)

(1) Listen to the reed how it tells a tale, complaining of separations 

 
Listen to the story told by the reed,  

of being separated. 
 
  در بازنوشته بارکس، زمان معلوم به مجهول تبدیل شده است و فعل و کنش

و تر حذف شده است و این جمله در زبان مقصد متعارف complainانسانی 

 رسد.میتر به نظر طبیعی
 

 است کاندر می فتادجوشش عشق   ( آتش عشق است کاندر نی فتاد10)
(10) ’Tis the fire of Love that is in the reed, ’tis the fervour of Love that is in 

the wine. 

 
Hear the love fire tangled 

in the reed notes, as bewilderment 

melts into wine. 

 
 را در  یتبارکس تعبیر متفاوتی را در بازنویسی مصرع دوم به کار برده و این ب

 ،notes ،hear هایای بازنویسی کرده است که واژهقالب ادبی زبان مقصد به گونه

tangle  وmelt اند.تناسب زیبایی را در زبان مقصد خلق کرده  

 
 هر که آرد قند، لوزینه برد ( هر که آرد حرمت، او حرمت برد1494)

(1494) Whoever brings reverence gets reverence (in return): whoever brings 
sugar eats almond-cake. 

 
Whoever acts with respect will get respect. 

Whoever brings sweetness will be served almond cake. 
 

  بارکس این بیت را به شکل متعارف در زبان مقصد بیان کرده است، به طوری

استفاده  will be servedز ا eatsو به جای  sweetnessاز  sugarکه به جای 

 تر نمود یابد.تر یا متعارفبرای مخاطب مقصد منطقیاش کرده است تا بازنوشته
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 آشکارسازی -4-5

در برخی موارد بارکس اطالعات نهفته یا ضمنی در اشعار را به صورت آشکار بیان کرده 

 ها برای مخاطب مقصد تسهیل گردد:است تا فهم آن

 
 روزی است، روزش دیر شدهر که بی  ، ز آبش سیر شد( هر که جز ماهی17)

(17) Whoever is not a fish becomes sated with His water; whoever is without 
daily bread finds the day long. 

 
Every thirst gets satisfied except 

that of these fish, the mystics, 
 

who swim a vast ocean of grace 
still somehow longing for it! 

 
No one lives in that without 

being nourished every day. 
 

  موالنا به کرات عارف را به ماهی تشبیه کرده است. همانطور که ماهی از آب سیر

: 1382)زمانی،  شودعاشق صادق نیز از آب حیات عرفان سیر نمیشود، نمی

ع، یک بند را برای اشاره به این تشبیه به بارکس با علم به این موضو. (61

بازنوشته خود افزوده است تا خواننده مقصد بتواند مفهوم عرفانی این بیت را 

درک کند. بارکس همچنین دیدگاه مصرع دوم این بیت را تغییر داده است، 

نصیب باشد، یعنی به جای اینکه بیان کند هر کس که از آب حیات عرفان بی

شود بیان داشته است که هیچ کس بدون ارتزاق هر روزه در این دچار ماللت می

 کند.]اقیانوس بیکران فیض[ زندگی نمی
 
 کرد فعل خود نهان دیو دنی  ( گفت شیطان که بما اغویتنی1488)

(1488) Satan said Because Thou hast seduced me: the vile Devil concealed his 
own act. 

 
Satan made the excuse, You caused me to fall, 

 

  در حالی که در مصرع اول، به اینکه شیطان گمراهی خود را به خداوند نسبت

دهد اشاره شده است، در بازنوشته بارکس، موضوع سقوط شیطان از بهشت می

(fall.نیز به منظور فراهم کردن اطالعات بیشتر برای خواننده آشکار شده است ) 
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 تبرداشت متفاو  -4-6

 در برخی موارد، بارکس تفسیر متفاوتی از ترجمه نیکلسون ارائه داده است:
 
 روزها با سوزها همراه شد  ( در غم ما روزها بیگاه شد15)

 تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست  ( روزها گر رفت، گو: رو، باک نیست16)
(15) In our woe the days (of life) have become untimely: our days travel hand 

in hand with burning griefs. 
(16) If our days are gone, let them go!—’tis no matter. Do Thou remain, for 

none is holy as Thou art! 
 

A sugarcane flute has such effect 
because it was able to make sugar 

in the reedbed. The sound it makes 
is for everyone.    Days full of wanting,  

let them go by without worrying 
that they do. Stay where you are 

inside such a pure, hollow note. 
 

 ( این است که درد طلب عشاق و میل به وصال در آنان دائمی 15منظور بیت )

(. ولی بارکس این بیت را 61: 1382شود )زمانی، ای منقطع نمیاست و لحظه

فلوت نیشکری چنین اثری دارد، زیرا توانسته در »چنین بازنویسی کرده است: 

یل این بیت را به دلگویا بارکس «. نیستان شکر بسازد. صدای آن برای همه است

داشتن بار معنایی غم و اندوه، ناسازگار با ذائقة مخاطب تشخیص داده و لذا آن 

( نیز بدین معناست که اگر این 16را با مطلبی دیگر جایگزین کرده است. بیت )

روزهای پرسوز سپری شود و عمر بگذرد، باکی نیست: اما تو ای حضرت معشوق، 

وجه ما باشد که همچون تو کسی پاک و منزه نیست عنایات و الطافت همواره مت

در این بیت به حضرت حق اشاره دارد و در ترجمه نیکلسون هم « تو»)همان(. 

Thou  با حرف بزرگ آمده است تا اشاره به باری تعالی را آشکار سازد، اما بارکس

ن در عوض خواننده را مخاطب قرار داده و به او توصیه کرده است همه جا در درو

 ناب بماند. تهیاین نغمه میان
 
 چون الف، او خود چه دارد؟ هیچ هیچ  ایم اندر جهان پیچ پیچ؟( ما کی1514)

(1514) Who are we? In this tangled (complex) world what (thing other than 
He) indeed hath He (who is single) like alif? Nothing, nothing. 
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Who are we then 

in this complicated world-tangle, that is really just the 

single, straight 

line down at the beginning of ALLAH? 

Nothing. We are emptiness. 

 

  منظور از مصرع دوم این بیت این است که ما همچون الف هستیم که از ذات

هر ظهوری که پیدا خود هیچ ندارد )نه نقطه، نه حرکت و عالمتی(. پس ما 

نیکلسون  .(484: 1382)زمانی،  کنیم متوقف بر ظهور حضرت وجود استمی

را ذات حق تعالی دانسته که مانند الف مطلقا واحد است و غیر از « او»مرجع 

(. حال آنکه بارکس دنیا را به خط 110: 1937خود هیچ ندارد )بن: نیکلسون 

غاز واژه اهلل وجود دارد و بیان داشته مستقیم و واحدی تشبیه کرده است که در آ

 است که ما هیچ هستیم.

 

 حذف -4-7

هایی را در بازنویسی خود حذف ها، عبارات یا واژهدر بسیاری از موارد، بارکس ابیات، مصرع

سازی سازی، مختصرسازی و متعارفسادهراهبردهای با  کرده است. بخشی از این موارد

. اما در موارد ها ذکر شدهایی از آنای پیشین نمونههدر ارتباط هستند که در بخش

قرآنی و نیز  هایو داستان ها، تلمیحهاو مضامین فرهنگی، اقتباس هابسیاری نیز، واژه

اند که در این اشاره به خداوند به خصوص در ارتباط با عرفا و مسائل عرفانی حذف شده

 ها خواهیم پرداخت.به آن «سازیغیر دینی»و « زداییفرهنگ»در ذیل دو عنوان بخش 

 
 زداییفرهنگ -4-7-1 

ا ها ری فرهنگی متن اصلی یا مضامین مرتبط با آنهابارکس در برخی موارد شخصیت

 ها را به زبان ساده بیان کرده است:حذف کرده است و در عوض مفاهیم آن
 
 کندهای عشق مجنون میقصه کند( نی حدیث راه پرخون می13)

(13) The reed tells of the Way full of blood and recounts stories of the passion 
of Majnún. 

 
A disastrous surrender 

and a fine love, together. 
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 اشاره دارد که حاضرند جان  صفتمصرع دوم به داستان عشاق پاکباز و مجنون

 هایقصه»ته درباره خود را در راه عشق فدا کنند. بارکس به تلمیح به کار رف

ای برای بیان بیان عوض از عبارات سادهو در  اشاره نکرده است« عشق مجنون

 مفهوم این بیت بهره برده است.
 

 ایبا جماع رستمی و غازی ای( آن جماع طفل چه بود؟ بازی3434)

(3434) What is the child's sexual intercourse? An idle play, compared with 
the sexual intercourse of a Rustam and a brave champion of Islam. 

 
They wrestle  

and rub together, but it's not sex! 

 
 ( نایه از ، ککاوریپدر بازنوشته بارکس، تشبیه به کار رفته درباره رستم و غازی

مرد نیرومند و قوی( حذف شده است و منظور این بیت به طور ساده بیان شده 

 است.

 
 سازیغیر دینی -2-7-4 

یز قرآنی و ن هایو داستان ها، تلمیحهااقتباسحذف سازی یا به عبارت دیگر غیر دینی

در بازنویسی بارکس از دو بخش از پیکره این تحقیق به وفور حذف اشاره به خداوند 

در بیان آنکه حال خود و مستی خود پنهان باید »موالنا در بخش شود. مشاهده می

کند که راز معارف و اسرار حقایق را این مسئله را خاطر نشان می« داشت از جاهالن

تنها باید به اهل باده حقیقت گفت و برای اهل صورت و ظاهربینان بازگو نکرد. زیرا 

ستان مشود، اسباب مسخره کودکان میآید و مانند فرد مستی که از میخانه بیرون می

: 1382شوند )زمانی، میمسخره گونه عوام ی عقول طفلباده حقیقت نیز همواره از سو

نشده است،  به طور آشکار اشاره« مست باده حق بودن»(. در چهار بیت اول به 982

 آید:میبیت پنجم چنین در اما 
 

  ، جز رهیده از هوانیست بالغ  اند، جز مست خدا( خلق، اطفال3430)
(3430) All mankind are children except him that is intoxicated with God; none 

is grownup except him that is freed from sensual desire. 

 
All people on the planet are children, except for a very few. 

No one is grown up except those free of desire. 
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  مست خدا»اصطالح بارکس( »him that is intoxicated with God را ) با

به مست باده حق « مست خدا». از آنجا که جایگزین کرده است مجهولعبارتی 

و مستی به خاطر عشق به حضرت حق اشاره دارد و ممکن است اولین و تنها 

عر بار معنایی عرفانی ش زبان باشد،کلید فهم این موضوع برای خواننده انگلیسی

مستی ممکن است به که از  است، چنانموالنا در بازنوشته بارکس از بین رفته 

 .مستی به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی تعبیر شود

 

کند که بر موالنا در ادامه مردمان دنیاطلب و اهل صورت را به کودکانی تشبیه می

شوند و در عالم کودکی آن را یک اسب و یا چوبی نظیر آن سوار می« نی»روی یک 

تا  شودمتذکر می پرستانخطاب به صورت 3439ت او در بی کنند.نیرومند تصور می

روزی که بندگان راستین حضرت حق، اسب همت بتازند و به قرب حق واصل شوند، 

سوره معارج به عروج انبیاء و صالحان  4با اقتباس از آیه  3440صبر کنند و در بیت 

 :را حذف کرده است هر دو بیتبارکس . کنداشاره می

 
 تازان بگذرند از نه طبقاسب که محموالن حق( باش تا روزی 3439)

 من عروج الروح یهتز الفلک  ( تعرج الروح الیه والملک3440)

 

ت تواند آدمی را به حقیقبارکس همچنین دو بیت دیگر در باب اینکه گمان و ظن نمی

دارد سوره یونس( را حذف کرده است. موالنا در ادامه بیان می 36)اشاره به آیه برساند 

منزل حق به ها را شود، آنهای اهل دل که به طریق کشف و ذوق حاصل میعلم که

رنج ها صاحبان آنهای اهل تن بار گرانی بر دوش آنهاست، زیرا رساند و علممی

 برند اما همواره در زیر بار شک و اضطراب هستند:تحصیل علم می

 
 انشاحمال ،های اهل تنعلم  دل، حمالشانهای اهل ( علم3446)

 علم چون بر تن زند، باری شود ( علم چون بر دل زند، یاری شود3447)
bear them (aloft); the sciences of  12(3446) The sciences of the mystics

are burdens to them. 13sensual men 

 
The knowing of mystic lovers is different. 

                                                           
12 Literally, "the men of heart." 

13 Literally, "the men of body." 
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  تقلیل داده است، « دانش عرفامتفاوت بودن »را صرفا به  3446بارکس بیت

که به قُرب حق اشاره دارد را حذف کرده و  3440احتماال به این دلیل که بیت 

( در این بیت را نیز حذف bear them aloftناگزیر بوده است اشاره به قرب حق )

نیز که در توضیح بیت قبلی آمده در بازنوشته بارکس حذف  3447کند. بیت 

 شده است. 

 
 س دو بیت دیگر در همین مضمون را با اشاره به یک آیه قرآن و ذکر یک تمثیلموالنا سپ

 :بیان داشته است

 
 بار باشد علم، کان نبود ز هو  ( گفت ایزد: یحمل اسفاره3448)

 آن نپاید، همچو رنگ ماشطه  واسطه( علم، کان نبود ز هو بی3449)

(3448) God hath said, “(Like an ass) laden with his books”: burdensome is the 
knowledge that is not from Himself. 

(3449) The knowledge that is not immediately from Himself does not endure, 
(it is) like the tirewoman's paint. 

 
The empirical, sensory, sciences 

are like a donkey loaded with books, 

or like the makeup woman's makeup. 

It washes  off. 
 

  دوام به بار گران و رنگ بی« علمی که از طرف خداوند نباشد»در این دو بیت

آرایشگران تشبیه شده است، حال آنکه بارکس علوم حسی و تجربی را جایگزین 

سوره جمعه اشاره دارد  5به آیه  3448آن کرده است. همچنین مصرع اول بیت 

ی حقیقت آن را که بر اساس آن عالمان یهود که تورات را حمل کردند ول

د و کننها بر پشت خود حمل میکه کتاب انددرنیافتند به خرانی تشبیه شده

 این اقتباس نیز در بازنوشته بارکس حذف شده است.
 

 پرستاندر سیزده بیت آخر این بخش، موالنا به طور کلی، همه ظاهرگرایان و صورت

ها بگذرند و به عالم ف و نامخواهند از حروکند که اگر میکند و توصیه میرا نقد می

معنا برسند، باید وجود خود را از اوصاف و احوال بشری پاک کنند و به اوصاف الهی 

و با تاب و درس کمطالعه بدون توان متصف شوند. همچنین گوهر حقیقت را می

غواصی در عالم کشف و شهود و نه مجادالت لفظی و قیل و قال به دست آورد. بارکس 
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 اول از این سیزده بیت را بازنویسی کرده و بقیه را حذف نموده است: فقط دو بیت
 

 ای ز هو قانع شده با نام هو  جام هو؟( از هواها کی رهی بی3453)

 و آن خیالش هست دالل وصال  ( از صفت وز نام چه زاید خیال3454)

(3453) How wilt thou be freed from selfish desires without the cup of Hú 
(Him), O thou who hast become content with no more of Hú than the name 

of Hú? 
(3454) From attribute and name what comes to birth? Phantasy; and that 

phantasy shows the way to union with Him. 
 

Don't be satisfied with the name of HU, 
with just words about it. 

Experience that breathing. 
From books and words come fantasy, 

and sometimes, from fantasy comes union. 
 

 «در عربی هُوَ( اشاره به حقیقت محض یا وجود ازلی دارد که در بازنوشته « هُو(

)تنفس( تعبیر شده است، در حالی که هیچ یک  breathingو  HUبارکس به 

زبان که با اصطالحات دینی و عرفانی برای خواننده انگلیسیرا « حق»معنای  

ما اسبه « اسم»و  «صفت» دوم تیبهمچنین در  د.نکآشنا نیست، تداعی نمی

و « هاکتاب»به  در بازنوشته بارکساما ، اشاره دارند یو صفات حق تعال

معنا داللت دارد که  نیبه اآن گذشته، این بیت  از اند.تعبیر شده« هاواژه»

به وجود  یالیخ هاواژه نیرا بر زبان آورد، از ا خداونداسما و صفات  یاگر کس

در بازنوشته حال آنکه  ،رساندیصال حق مرا به و او ال،یو آن خ دیآیم

 بار( حذف شده است. در نتیجه، Him)« حق»اشاره به وصال به  بارکس

 رفته است. نیاز بالهی این دو بیت به کلی  معنایی

 
، بارکس چهار بیت «اعتماد کردن هاروت و ماروت بر عصمت خویش»در بازنویسی بخش 

جرای مغرور شدن هاروت و ماروت و دچار شدن اول را حذف کرده است. این ابیات به ما

شیر )قضای مقدر( بر  ارزش بودن اعتمادها به قهر الهی اشاره دارد که با تمثیل بیآن

گاومیشان )مخلوقات( همراه شده است. همچنین بارکس اشاره به داستان هالک شدن 

ن را در بازنویسی قوم عاد در اثر باد و مبدل شدن همان باد به مایه صلح و آرامش مؤمنا

 دو بیت زیر حذف کرده است و مفهوم کلی را در قالب یک جمله کوتاه بیان کرده است:
 
 کرده بد بر عاد، همچون اژدها  ( همچنین این باد را یزدان ما3336)
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 کرده بد صلح و مراعات و امان  ( باز هم آن باد را بر مؤمنان3337)

(3336) Even so our God had made this (Sarsar) wind like a (raging) dragon 
against ‘Ád. 

(3337) Again, He had also made that wind (to be) peace and regardfulness 
and safety for the true believers. 

 
Wind destroys, and wind protects. 

 

 گیریبحث و نتیجه -5
ی تحقیق هابا توجه به یافتهدر این پژوهش دو پرسش مطرح شد. در این بخش 

ه گفت کباید . در ارتباط با پرسش نخست دهیمهای مزبور را مورد کاوش قرار میپرسش

سازی استفاده متعارفو  سازی، مختصرسازیساده، بارکس از راهبردهای روزآمدسازی

زبان مقصد و به نوشتاری  و های زبانی، ادبیکرده است تا متن را با هنجارها و عرف

صوص شعر آزاد معاصر آمریکایی سازگار سازد. همان طور که لوئیس و لگنهاوزن نیز خ

های کوتاه، لحن طبیعی و گفتار ساده اساسا از ویژگیاند، سبک ساده و جملهاشاره کرده

های بارز نوعی شعر آزاد معاصر آمریکایی است. از طرف دیگر، شعر موالنا دارای وزن و 

و سبکی خاص خود است و ترجمه نیکلسون که مبنای ترجمه  های شعریقافیه و ویژگی

اللفظی است و بازنویسی آن در قالب شعر و بازنویسی بارکس بوده یک ترجمه کامال تحت

آزادِ بدون وزن و قافیه مستلزم انجام تغییراتی از جمله حذف مطالب تکراری بوده و لذا 

کند.  بارکس همچنین در برخی موارد می ای توجیهکارگیری راهبردهای فوق را تا اندازهبه

به زبان صریح و آشکار را با استفاده از راهبرد آشکارسازی، مفاهیم ناآشنا برای خواننده 

برای خواننده تسهیل کرده است، اما در بسیاری بیان کرده و بدین ترتیب درک متن را 

ن راهبرد استفاده نکرده موارد نیز به ویژه درباره جزئیات فرهنگی، دینی و عرفانی از ای

 است.

تفسیرهای متفاوت بارکس ظاهرا در برخی موارد ریشه در درک نادرست او از متن اصلی 

سازی تر برای خواننده مقصد و غیر دینیو در موارد دیگر تالش او برای ارائه مطالب جذاب

های یتزدایی برای حذف اشاره به شخصبارکس در برخی موارد از راهبرد فرهنگ دارد.

ها بهره جسته است و تمایلی برای ود در متن اصلی و مضامین مرتبط با آنفرهنگی موج

آشکارسازی فرهنگ متن اصلی برای خواننده آمریکایی نداشته است. همان طور که 

اند لگنهاوزن، گامرد، آویو، لوئیس، الهوتی و دیگران در نقدهای خود به آن اشاره کرده

سازی ماهیت دینی ر موارد بسیاری با استفاده از راهبرد غیر دینی(، بارکس د2)بن. بخش 

و  ها، تلمیحهاو عرفانی اشعار را زدوده است. در بازنوشته او، در بیشتر موارد اقتباس
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و در برخی موارد با عباراتی مجهول اند اشاره به خداوند حذف شده نیز وقرآنی  هایداستان

ن امر موجب حذف بار دینی و عرفانی اشعار شده است. که ایاند یا خنثی جایگزین شده

ها در برخی موارد به تبدیل مفاهیم دینی و عرفانی به مفاهیم فیزیکی و جسمانی این حذف

موضوع صرفا کمرنگ شدن دین یا دیدگاه تکثرگرای بارکس نیست،  .تبدیل شده است

مستقیم با دین است و در صورت داری کامل او و در ارتباط بلکه عرفان موالنا متأثر از دین

افزون بر این، تصویری که  .قطع این ارتباط، دیگر نمی توان صحبت از عرفان موالنا کرد

تر ای است که بیشبارکس در آمریکا از موالنا  ارائه داده، تصویر غیر دقیق و تحریف شده

 با ذائقه و زندگی مادی مخاطب آمریکایی سازگار است.

اگر بازنویسی بارکس را در چهارچوب توان گفت که ین پژوهش میدرباره پرسش دوم ا

( قرار دهیم، بارکس در واقع اشعار موالنا را برای کارکرد در جامعه 1992نظریه لفور )

آمریکایی دستکاری و تحریف کرده است. ایدئولوژی بارکس در راهبردهای او برای 

های گیویژمقصد که در بردارنده  بازنویسی منعکس شده است و بوطیقای غالب در ادبیات

دئولوژی ای اند.شعر آزاد آمریکایی است تصویر اشعار موالنا در فرهنگ مقصد را تعیین کرده

والنا از متصویری منجر به ارائه نمود بیشتری دارد، بارکس سازی ینیغیر دکه در راهبرد 

است.  یکاییگرای آمریشتر متمایل به فرهنگ مادیکمتر مذهبی و بشده است که 

ایدئولوژی همچنین نقش مهمی در تعیین راه حل مسائل مرتبط با سپهر گفتمان موالنا 

داشته است. به عبارت دیگر، اشیاء، مفاهیم، آداب و رسوم و به طور کلی دنیایی که موالنا 

زدایی و غیر با آن آشنا بوده در بازنویسی بارکس، به ویژه از طریق راهبردهای فرهنگ

زی، با دنیای مخاطب مقصد سازگاری یافته است. از طرف دیگر، بوطیقای غالب سادینی

 در ادبیات مقصد نیز تأثیر مهمی بر راهبردهای بازنویسی بارکس از جمله  روزآمدسازی،

در واقع، از زمان جنبش شعر اند. داشته سازیمختصرسازی و متعارفسازی، ساده

وده بوطیقای غالب شعر در آمریکا ب« شعر آزاد» مدرنیستی انگلیسی در اوایل قرن بیستم،

است و بارکس نیز نوع خاصی از این شعر را انتخاب کرده که به دلیل سادگی و لحن 

 .کندطبیعی ارتباط بهتری با مخاطب برقرار می

در این پژوهش راهبردهای بازنویسی بارکس از پنج بخش از دفتر اول مثنوی شناسایی 

ازنویسی از شیوه بتری توان تصویر جامعهای بیشتر میمطالعه بخشگردید. بدیهی است با 

بارکس از اشعار موالنا به دست آورد. همچنین نقش حامیان درون و بیرون از نظام ادبی 

و نیز دالیل دیگر محبوبیت آثار بارکس در  های اقتصادیدر مقبولیت آثار بارکس، انگیزه

ها از موضوع این مقاله خارج ه بحث از آنآمریکا موضوعات پژوهشی دیگری هستند ک

ه ای از اشعار موالنا در آمریکا ارائشدهاست. در پایان باید گفت گرچه بارکس تصویر تحریف
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از مخاطبان، از مردم عادی گرفته تا منتقدان و  ایداده است، توجه طیف گسترده

 جلب کرده است.این آثار تر پژوهشگران را به موالنا و آثار او و بررسی دقیق
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