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ي فیتزجرالدیی شدن یک رباعی خیام: کوزه نامهظرفیت روا
1فاطمه تسلیمی

2حسین مرادي

چکیده

رویکرد روایت پژوهی در بررسی ادبی معاصر ظرفیت بیشتري نسبت به آثار ادبی کهن دارد زیرا در 
ژنت به ژرارولوژیکی بیشتري روبرو هستیم. ئهاي روانی و ایدي زمانی و دغدغههامعاصر به جنبهادبیات 

ولوژیک انی و ایدئپردازد و در آن به تاثیر روسازي در روایت میکانونیخط زمانی، شکست آن و نیز
کند و این میها رو ي دید در میان شخصیتسازي به تغییر زاویهکند. ژنت در کانونیسخن تاکید می

تی به صحنه بیایند. اگر این وهاي متفاولوژيها و ایدئشود که دیدگاهد سبب میي دیتغییر زاویه
روایتی ،اي که در هر یک شک و تردید ایجاد شودمتفاوت با هم درگیر شوند به گونههاي ولوژيایدئ

نامد. از نتایج این می"جدل"داشت که باختین آن را در منطق گفت و گویی خود چند صدایی خواهیم
رخی مستقیم بر روایت بمستقیم یا غیر، دنرا دارسازي ظرفیت روایتخیام هايمقاله این است که رباعی

-ها تردید میو در متن آن،دنگذاره فیتزجرالد و داستایفسکی اثر میاز شاعران و نویسندگان از جمل
در کارگر"ثر از رباعی ي فیتزجرالد که متأهنامژیک کوزهولواین مقاله به بررسی روایی و ایدئد.ننافک

- مطرح مینیزولوژي هاي متفاوت شخصیت ها راایدئپردازدومیخیام است"گري رفتم دوش...کوزه
برداري از ي گذر زمان و بهرهها در نحوهولوژي مبتنی بر اختالف نظر آدماین تفاوت در ایدئ. کند

کیفیت آن است.

ي، روایت، رباعی، کوزه نامهولوژ:  زمان، ایدئها کلید واژه

ftaslimy@yahoo.comانگلیسی، دانشگاه آزاد اسالمی کرجادبیاتوارشدزبانکارشناسی1
moradi.hossein@gmail.comکرجآزاداسالمیدانشگاهاستادیار2
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مقدمه

داند و کند و حرکت آن را بی بازگشت میبه گذر رنج بار زمان اشاره مییش هاخیام در رباعی
کند که باید با شادمانی رنج گذر زمان ی بازگشت و کوتاه است پیشنهاد میاز این رو که زمان ب

هاي خیام بیان کمیت و کیفیت آن هاي رباعیاندیشهساختارو مرگ را فراموش کرد. بنابراین
ولوژي است که خیام در ئ. این خود یک گرایش و اید)15-16: 1391نک. تسلیمی، است(
دهد. هاي آنان را مورد تردید قرار میکند و اندیشهصوفیان و معناگرایان پیشنهاد میمقابل

ي آن، این هاي خیام است تا ترجمهثیر از رباعیهاي خود که بیشتر به تأدر رباعی1فیتزجرالد
- هاي خیام است. به نظر میخاص از رباعیقرائتیي او کوزه نامهاست. اندیشه را گشترش داده

که از مصاحبت مردگان بر روي قبرشان به مثابه3بابوكداستان با آن در 2فسکیداستایرسد که 
-هاي داستانآشنا باشد. آنان به خاطر پیشینهکنداند یاد میهایی که از تن انسان ساختهکوزه

اند ي خیامی را گسترش دادههاي گذشتگان، اندیشهدر اندیشهسی در غرب و نیز تردیدنوی
ر باشند ثی مستقیم از اندیشه هاي خیامی متأفسکمی کنم که نویسندگانی چون داستای(اصرار ن

ثیرش را نمی توان در اروپا نادیده گرفت).مستقیم تأدست کم غیراما

اي ثروتمند به دنیا آمد. در انگلستان در خانواده1809سال در ادوراد فیتزجرالد
هاي ي زبانیج به پایان رسانید، و به مطالعهدر دانشگاه کمبر1830تحصیالتش را در سال "وي

ز ا).فیتز جرالد1059: 1373(نک. تراویک، "شرقی، به ویژه زبان و ادبیات فارسی پرداخت
خیام به اوج رسید. رباعیات ي شود که این اعتبار با ترجمهبزرگترین مترجمان شعر محسوب می

حفظ به درستیروح اثر راآزاد و مفهومی است اما وي کامال،او از این مجموعهيترجمه
-رباعی"ي در ترجمهي خیام را به خوبی نشان داده است.رده و مفهوم کلی رباعیات و فلسفهک

1FitzGerald
2Dostoevski
3Bobok

2278

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


3

سلط وي به رکیب گواه تاو عناصر غربی را با شرق به خوبی ترکیب کرده و این ت"هاي خیام
و 1نوشش نمایشنامه ي کالدرتوان به هاي وي میاز دیگر ترجمهباشد. میحوضهاین دو

ا.ب. ي جامی اشاره کرد که آن را با کمک دوستش،سرودهي سالمان و ابسالمنظومهچنین هم
کهاشستان ادبیاز دو3حکایاتیهاي وي در نوشتنگرداند. یکی از مهارتربه انگلیسی ب،2کاول

(نک. دربل و کندکمک میهانامهچنین نگارش زندگیها و همشناخت بیشتر شخصیتبه
).201: 1987استرینگر،

خیام و 5زمانو کیفیت 4زمانکمیتي نامه در سمت و سوي اندیشهبه بررسی کوزهاین مقاله
با هیچ اثريي حاضر باید گفت که تاکنوني پیشینهو دربارهپردازدمی7باختینو6تژنهایاندیشه

ها مورد هاي وي با این دیدگاهت از رباعیاین قسمدر آن که با این دیدگاه پرداخته نشده است
بررسی قرار گیرد.

ارچوب نظريهچ

و 1گوییومنطق گفت، 9کانونی سازي،8روایتهاي ي نظري این مقاله مبتنی بر نظریههاپایه
.باشدمی"کوزه نامه"متن ر شده دهاي ذکر و پیاده کردن نظریه، کمیت و کیفیت زمان

1Six Dramas of Calderon
2 E.B. Cowell
3 Anecdotes
4 The quantity of time
5The quality of time
6 Gerard Genette
7 Mikhail Bakhtin
8 Narration
9 Focalization
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طلب است. ژنت در گفتمان روایت براي : کاربرد روایت از جمله چگونگی بیان یک مروایت
یاد می کند. دیرش زمان وقوع رویدادها را در 3بسامدو 2دیرشاین کار از شیوه هاي توالی، 

گیرد. بسامد نیز به دفعات  تیار روایت قرار گرفته در نظر میبرابر آن مقدار از زمان که در اخ
پردازد و توالی چگونگی آرایش زمانی و ترتیب رویدادهاست؛ گاهی اقعی مییک رویداد و

). 93- 94: 2000آورد(نک. ژنت، نده به جلونگري و عقب نگري رو مینویس

ي دقت سازي به معناسازي است. کانونیکانونیاما آن چه از دیدگاه ژنت اهمییت بیشتري دارد
ي دید اشخاصی که داراي احساس و ایدیولوژي خاصی هستند و زاویه ي دید است. زاویهدر 

نگاه او بلغزاند. ولوژي باید چنان عمل کند تا ما را در نده براي بیان این احساسات و ایدئنویس
ي دید اشخاص مختلف و مخالف سخن ازي همواره تغییر کند و از زاویهسحتی اگر کانونی

ي دید گذشته اش و مدام از زاویهبگوید، خواننده آن دیدگاه ها را از نزدیک لمس کند 
اگر راوي دیدگاه یکی از شخصیت ها را ظاهر سازد و این منصرف شود و بدان تردید کند.

ی که روایت از طریق یک کانونی ساز پیش رفته است و شخصیت،دیدگاه را توصیف کند
).75: 2001دیدگاهش توصیف شده کانون روایت است(نک. برتنز، 

،گرندارد. در این وجه دیدگاه کانونیولوژیک نیز اشارهژنت در کارهایش به وجه ایدئ
هاي ولوژي شخصیتگر را در برابر ایدئدهد و ایدئولوژي کانونیهاي متن را نشان میزشار

ولوژي باشد. اگر این ایدئدیگري ممکن است متفاوتسازد که با دیدگاه دیگر برجسته می
شود.گویی باختین به پیش کشیده مینتواند در متن غلبه کند منطق گفت و

ها توجه دارد. ی باختین به صداهاي متفاوت شخصیتگویمنطق گفت وگویی:ومنطق گفت
آثار ا درهیتفسکی استنباط کرده است. شخصتدا این نظریه را از آثار داستایباختین اب

1 Dialogism
2Duration
3 Frequency
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- میهاي مختلفی هستند و خواننده چنان در نگاه هر یک از آنانولوژيفسکی داراي ایدئداستای
نیز به همین 1تواند به خوبی حقیقت را از غیر حقیقت تشخیص دهد. جدل باختینیلغزد که نمی

جدل نوعی از سخن است که سخن دیگري خارج از گفتار "گوید: می2تودوروفمعناست.
کند. در این با آن مناسبت برقرار مینویسنده است. اما گفتار نویسنده این گفتار را مدنظر دارد و 

یابد و شود بلکه خود امکان عمل میري با تفسیري تازه بازآفرینی نمیحالت سخن دیگ
باختین به ). 140: 1377("بخشدنویسنده تعین مینحو ممکن به سخنشود و به هر گذار میرتاثی

مین در نقیضه نویسنده در ه"خواند.می3نقیضهوع دیگري از چندصدایی اعتقاد دارد که آن را ن
گیرد. از این رو در نقیضه دو زبان، دو جوید آن را به طنز میحال که از سبک دیگري یاري می

). 130: 2000باختین، ("دنکني سخن همدیگر را نفی میوضهسبک و دو ح

اي به اي نقیضهگونهکنند یا به اي جدلی همدیگر را نفی میهاي متفاوت یا به گونهولوژيایدئ
هاي ولوژيند. اما ایدئبرو خیام این دو شیوه را به کار میگیرند که فیتزجرالد ریشخند می

برخی چرخد.ن به زمان مییرامون نوع نگرش آناموجود در روزگار این شاعران و نویسندگان پ
برند و برخی دیگر اي پناه میاعتقادي ندارند و به زمان اسطورهاز آنان به رنج گذر زمان 

.اندمخالف آن

ي رنج بار زمان است که کمیت زمان به معناي اندازه:زمانو کیفیت زمان زمان، کمیت 
دارد. زمان کمی همان زمان بیرونی مفهومی ناخوشایند دارد. این اصطالح با زمان کمی تفاوت 

کند و در روایت شناسی براي اش یاد میه است که از گذر خطی و پیش روندهو مکانی شد
ي هراسناك و میت زمان پیامد زمان کمی و نتیجهرود. اما کار میروند خطی زمان به ک

رد که در آن جا اي قرار دااندیشه در تقابل با زمان اسطورهاندوهناك زمان خطی است (این
ذرد مرگی در کار نیست). کیفت زمان چگونگی گذر زمان است که اگر زمان به خوبی بگ

1Bakhtin's polemic
2Todorov
3 Parody
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برد. کیفیت زمان با زمان کیفی و ذهنی برگسون و آگوستین کوتاهی رنجبارش را از بین می
گذشته و هاي تو در توي بازگشت سیالن وار گذشته و تداعیتفاوت دارد. زمان کیفی به معنای

نه به گذشته. بنابراین کیفیت و نگرد ). خیام به اکنون می15: 1391می، نده است (نک. تسلیآی
لوژي و گفتمان مقابل وئاندیشد . اما ایدنوستالژي آن میخیامی به لذت کنونی و فراموشی و 

- ي تمهیدي براي آینده میرایی) به اکنون به منزلهگي سنتی)، فیتزجرالد (تعالیخیام (جامعه
نگرد.

کوزه نامه

تنها ر/ بار دیگ/ به دور دست گریخت،/دزدانه/ نمضان بی آب و نا/ ري روز وداعچون به بهانه
گلینهاي محصور در میان پیکره/ ایستادم،/ در کوزه گر خانه

*****
/ که گوش تا گوش روي زمین و کنار دیوار/ خرد و کالن،/ هایی از هر گونه و هر اندازه،پیکر

اما / سراپا گوش بودند،/ هایی شایدو کوزه/ هایی گرم پرگویی بودند،کوزه/ بودند؛ایستاده
هرگز لب به سخن نگشودند. 

*****
و در قالب / ي مرا از خاك راه گرفتنیر مایهخم/ بیهوده نبود بی گمان"/ :از آن میان یکی گفت
"بازشگردانند./ به خاك بی شکل/یا لگد مال کردن/ تا با شکستن/ چنین پیکري ریختن،

*****
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- نمی/ جامی را که با شادمانی نوشیده باشد/ گسار عربده جوییهیچ می"/ آنگاه دیگري گفت:
- بر زمین نمی/ گمان از سر خشمبی/ ساخته باشد/و آن کس که جام را به دست خود/ شکند؛
"زندش.

*****
نند زیرا زبر من طعنه می"/ به سخن درآمد:/ ترجامی ناخوش ساخته/ پس از سکوتی زودگذر

"گر لرزید؟دست کوزه/ نوبت به من چو رسید/ عجبا!/ ام،سراپا کج از آب در آمده

*****
گرم سخن ساز / _ي صوفیبه گمانم یکی دیگچه_/ یکی از آن جمع پرگویان/در این دم

/ گر کیست؟کوزه/ من بگوییدپس لطفی کنید و با / گر گفتیداین همه از کوزه و کوزه"/ کرد:
"کیست کوزه؟

*****
/ هاي بداقبال راکند کوزهکه تهدید می/ گویندچرا برخی از کسی سخن می"/ دیگري گفت:

/او یار مهربانی است،/ حاشا!/ _به دوزخ خواهد افکند/ آورده است،رد خراب از آب دکه خو
"بود.مه چیز بر وفق مراد خواهدو ه

*****
از نسیان / هر که خواهد گو بخر، گل من/ هر که خواهد گو بساز و/ باري،"/ لندید:یکی 

گوییا خوش خوش / لبریزم کن/اما از آن کهنه آبی که تو دانی/ درازآهنگ خشک شده است
"بهبود توانم یافت.
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*****
که همه چشم به راهش _/ماه نو/ ها یک به یک گرم سخن بودندکه کوزه/در آن میان

زمان اینک/ برادر! برادر!"/ و با دیدنش یکدیگر را سک زدند:/به درون نگریست،/ _بودند
"غژ غژ شانه بند باربران!

*****
که _/ و جسم را/ آب انگور فراهم کنید/ رنگ از روي زندگی پریدن گیرد/ آه، آن دم که مرا

ي در گوشه/ پوشیده در کفنی از آن برگ زندهو/بشویید،/ _استجان از آن جاي پرداخته
باغی، نه متروك، به خاك سپارید.  

*****
که هیچ / در فضا بگستراند/ چنان دامی از بوي شراب/ امهاي دفن شدهتا حتی پوسیده استخوان

(فیتز جرالد، در آن گرفتار آید./ به ناگاه/مگر آن که/ از آن جا گذر نکند/ مومن راستین
).82-92رباعی:1386

*****
باشیم که ارچوب نظري از روایت به طور کلی سخن گفتیم، این سخن را نیز گفتههدر چ

در 3.مک کوییالن2برابر داستاندر 1طرحهاي روسی عبارت است از روایت در نظر فرمالیست
: 2000("تنها ابزاري است براي شکل بخشیدن به طرحداستان (فابوال) "ید که گواین باره می

نحوه ي روایت آن. براي مثال و طرح، است که فابوال اصل سخن استاین بدین معنی ).67

1Siyuzhet
2Fabula
3 Martin McQuillan
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ي اولیه دانست و سخن فیتزجرالد را طرحی را در برابر سخن فیتزجرالد مادهتوان سخن خیاممی
ي داستانی و توالی زمانی به یک ابزار است (نک. ژنت، ازه بر آن. گاهی روایت دادن جنبهت

از آن جا خورد اماام ردپاي زمان و روایت به چشم میهاي خی). اگر چه در رباعی91: 2000
توان آن را متنی روایی خواند ام بسیار کوتاه و فشرده است نمیهاي خیکه روایت و زمان رباعی

که افتد. فیتزجرالد یک مفهوم اساسی را منظر معموال در داستان اتفاق میزیرا روایت از یک
-کردهارائهآوري کرده و آن را با نظمی نسبتا رواییاست جمعتمام رباعیات خیام پراکندهدر 

"د: نشوصبح آغاز میهاي فیتزجرالد باي کلی این گفته این است که رباعیهااز نشانهاست.
، ( فیتزجرالد"...ن برمندبرخیز! زیرا بامدادان در کاسه ي شب/ سنگ انداخته اند تا ستارگا

هنگامی که باید بت پاهاي درخشان بگذري/ به سان "رسد: ) و با شب به پایان می16: 2009
ي یک جهان را به منزلهي ). گویی وي فلسفه53: 2009(فیتزجرالد،"میهمانان پراکنده بر سبزه...

مانند ند (اهاي وي به تنهایی نیز خواندنیند اما با اینکه بسیاري از رباعیکروز زودگذر بیان می
ها به گیرند. گاهی برخی از رباعیدر یک نظم بزرگ روایی قرار میوهاي خیام)تمامی رباعی

واند. اند و باید آن ها را در یک توالی زمان ختري روایی و با هم مرتبطشکل ملموس

وجود "کوزه نامه"به نام ،بخشیي فیتزجرالدبه ترجمههاي خیامرباعیدر نخستین چاپ کتاب 
هنگام نقالی و روایت استفاده آغاز می شود. این اصطالح در"بشنو") که با 13: 1859دارد (

- کند که به کوزهت میگردد و ماجراي شبی را روایگوینده یا راوي به گذشته باز میشود.می
یکی ویند:گمیبیند که هر کدام سخنیهاي کوچک و بزرگی میاست. کوزهگر خانه رفته

گردانند، دیگري شرا بشکنند و به خاك براو اند تا بعدها را از خاك ساختهاو که گویدمی
ي شکند. این سخن او مایهربده جو هم جامی را که ساخته نمیهیچ کس حتی مست عگویدیم

اوبت ساختن که هنگامی که نوآیدرمیگاه یکی به سخن دو آنگشتهها وزهسکوت ک
اها (دیگچه) که ظاهر. یکی از آنهدرا کج از آب درآوراو و هدستش لرزیدگر کوزهه،رسید

که بودهگر همان کوزهگویدمی؟ دیگري ه بودهکیگر کوزهآنکه پرسدمیزمانی صوفی بوده 
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- هر چه میگوید کهمییکی . افکندها را به دوزخ میزند و آنها را بد رقم میسرنوشت کوزه
ها گرم ند خوب است. در این میان که کوزهشراب بریزاوخواهد بشود فقط همین که در 

بر ادامه ي کاروان زندگی گواهی ی که. نگاهنگرندمیو همه به یکدیگر هآمدرماه نو دندسخن
با شراب او راگوید که پس از مرگ یکشد و مبود. در این هنگام گوینده آه میهابدون آن

تا بوي آن مومنان راستین را به دام اندازد.ندشویب

-ي این مرگ سخن میها دربارهکوزهشود و از نگرانی روایت فوق با کمیت زمان شروع می
مانند کلیت رباعی هاي د؛شوي شراب ختم میبه کیفیت زمان و پیشنهادي دربارهگوید و 

بار دیگر آن را فشرده روایت "کوزه نامه"فیتزجرالد که همین گونه آغاز و پایان می یابد. اما 
دوباره "نامهشود. در آغاز کوزهشروع می"بشنو"نقالی معموال با هاي ساده وکند. روایتمی

-ي رباعیکن و هم این که این روایت خالصهیعنی هم به این روایت گوش؛استآمده"بشنو
ي تیره و نسبتا ضاسازي در بسترشود. در این روایت فتکرار می"دوباره"هاي من است که 

شود و راوي ناظر این مجلس هاي درمانده و پیر آغاز میگردي از کوزهزاندوهناك و با می
هفت هزار سال پیش بوده اما شود که زمان دیروز یااست. در این روایت اگرچه معین نمی

از دیدگاه گوید. زمان نزدیک و ملموسی سخن میازاي است که راويي روایت به گونهنحوه
تر زي آن و در نتیجه اثرگذاري آن کمساتر باشد کانونیتر و نا ملموسژنت زمان هرچه نا معین

ي دید است دیدگاه ما را از طرف پرسوناژ ها وسازي که به معناي زاویهشود. زیرا کانونیمی
چه سازي بیرونی، و هر کانونی،تر باشدتر و ماديزیکیهر چه دیدگاه ما فی. دهدمیاشیا ارائه

. از نظرگاه ژنت و گیردسازي درونی شکل میتر باشد کانونیدید ما روانشناختی تر و عاطفی
ترین دیدگاه دیدي است که تمامی اندیشه هاي شخصیت ها را به ما بنمایاند تودوروف درونی

-یرا حادثهمان نزدیک سخن بگوید. ز). این هنگامی است که راوي از ز66: 1379،تودوروف(
تر خواهد شدهکانونیتر و است، روایتی اثرگذارتر، گیرافتهاي که در زمان نزدیک صورت گر
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اي استبه گونهي شعر است، ي همیشگی گویندهها از آن جهت که دغدغهبود. روایت کوزه
آید. به خوبی به نمایش در میسازي شود و کانونیمیکه گویی از زمان نزدیک سخن گفته

ي ها زاویهي دید باشد. در این روایتتغییرات زاویهتواندسازي میهاي کانونییکی از ویژگی
ها یاد و چون از رنج عمیق و درونی کوزهکنداز این کوزه به آن کوزه تغییر میدید پیوسته 

گیرد. چهارمین رباعی در کوزه نامه داراي سازي جذاب و درونی شکل میکند،کانونیمی
اي از شخصی عربده جو یاد می کند که شرابی طفی و احساساتی است زیرا که کوزهعاواژگان

ند. این واژگان لحنی ندارد که جام را بشک"خشم"نوشیده است ولی آن اندازه "شادمانی"را با 
ر رباعی بعدي د که خواننده را به کانون و دیدگاه درونی آن کوزه بلغزاند. دنکنرا فراهم می
تر آمیز است و ما احساسش را درونیآمیز و کنایهطعنه،است"ساختهناخوش"که لحن جامی 

. آنگاه "آیمرر لرزید تا من سراپا کج از آب دگدست کوزه"گوید: کنیم زیرا میدرك می
، پیرو ایدئولوژي و 85رباعی لغزاند.ن را به نگاه یک صوفی درمانده میگوینده نگاهما

داند. خیام این سخنان را بدون مکث گفته، مرگ انسان را بیهوده میگفتمانیست که آفرینش و 
گویی وگو، گفتواست. این گفتوگویی در آوردهاما فیتزجرالد آن را به صورت گفت

هاي متفاوتی نظر خورد و به ایدئولوژيمعمولی نیست زیرا نظرات متفاوتی در آن به چشم می
ي مرگ و بیهودگی، به است اما به جاي مسئله85رباعی کند. رباعی بعدي همسو با سخن می

88ي دیگر در رباعی کوزهکند اما الخلقه بودن خود اشاره میگر در ناقصناتوانی دست کوزه
آفریند و بد میگویند که موجودات گوید چرا ازکسی سخن میکند و میها انتقاد میاز آن

بود. این سخن افکند. او یار مهربانی است و همه چیز بر وفق مراد خواهدها را به دوزخ میآن
کند و خواننده را با ایدئولوژي و گفتمان مذهبی و عرفانی را در برابر ایدئولوژي دهري طرح می

گذرد به شکل ا شناخت حق میتمام عمرش باي کهصوفیکند.نظرات متفاوت درگیر می
. جالب آن که از صوفی "کوزه کیست"داند که شناسد و حتی نمیگر را نمیفاجعه باري کوزه

اند. پس ازدیگچه ساخته، جام می، به جاي ها هستندبا آنو زاهد که خیام و فیتزجرالد در تقابل 
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خبر از کوزه و جام، نگاهمان به آب و شراب معطوف می شود یعنی ي بیماجراي دیگچه
دارد و گفتمان مرگ بهره برپایان و بیاست از زمان بیی در اوج این کمیت زمان نتوانستهصوف

اینجایی و اکنونی نیست.اي جز شراب گیرد که چارهخیامی نتیجه می

ایستد و گویی ها میماه باالي سر کوزه،یسیبرگ نهاي خیام رباعی در کتاب 90در رباعی
هاي خیام و ها در شعربودن ماه و مرگ کوزهاند. تقابل زنده که مردهیابند در میآنها تازه 

یابد. اینجاست ادامه مینیززندگی بدون انسان دهد کهنشان میزیرا،فیتزجرالد اندوهبار است
یم. اند پرتاب می شوهایی که در مجلسیعنی نگاه آني دید روایت که ما به زاویه

ها بر بشاند ه در آن گروهی که تازه مردهدارد ک)1873(بابوكداستایوفسکی داستانی به نام
- شوند. آن ها در مدتی کوتاه مییند و با یکدیگر گرم سخن گفتن میآروي قبرهایشان می

آورند را بر زبان میبابوکي هنگامی که واژهنند.توانند به روي قبرهایشان بیایند و با هم حرف بز
-میکه یکی از آن ها این کلمه را کنندمین را زمانی درك اند. ایدیگر براي همیشه نابود شده

ي شعر فیتزجرالد فهم این لحظه نیز مانند آن لحظه.گرددمیبراي همیشه خاموش سپسو گوید
هایی گرم پرگویی کوزه":تاسآمده83در رباعی د. رسمیروایت به اوج خود در آن است که 

این مطلب که "هایی شاید/ سراپا گوش بودند/ اما هرگز لب به سخن نگشودند.ند/ و کوزهدبو
هاي شاید کوزهدهد کههایی همواره خاموش، نشان میاند و کوزههایی گرم پرگویی بودهکوزه

د که رسبه نظر میبه سخن نگشودند.ند که با گفتن بابوك دیگر لب اهتري بودقدیمی
زمانی تاکهگویدجالب آن که وي از زبان مردگان میاست و نامه را خواندهفسکی کوزهداستای

آن ": همان کیفیت فیتزجرالدي را پیشنهاد می کند. اوشاد باشیمایم که براي همیشه نابود نشده
توانند با صراحت و آزادي یمتعهدات و قوانین موجود آزادند و ي ها به مدت چند ماه از کلیه

، 89در رباعی ).61: 1377ویدوسون،و (سلدن"خواهد بگویندل تنگشان مینامحدود آن چه د
خواهد از کمیت گلش به کیفیت آب کهنه پناه ببرد تا شادمان باشد، گوید که میاي میکوزه

اي از ، به طرز شاعرانه90خورد. در رباعی بوك به چشم میکه این پناه بردن به شادمانی در با
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ها به جهان خاموش و مرگ آور کوچ آدمآید که یادحرکت کاروان در ماه سخن به میان می
دارد که به شادمانی کنونی پناه آورند و ها را وامیمطلق است. این خاموشی و کمیت زمان آن

است.بابوكاین یادآور انتخاب شادمانی در 

هایش را در اش روایت شباز چند رباعی خیام است که گویندهمتأثري فیتزجرالدنامهکوزه 
توان به رباعی زیر اشاره کرد:دهد که براي نمونه میمیارائهگر خانهکوزه

گري رفتم دوشدر کارگه کوزه

دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش

نا گاه یکی کوزه برآورد خروش

)175: 1377فروش (خیام، خر و کوزهکوزهگر وکو کوزه

از یک اثر متعلق به روایت آنبیشتريسهم بهتر است که "گوید: ي ژنت که میاگراین گفته
ي خیام نیز روایت است اما فیتزجرالد ) درست باشد، شعر یاد شده128: 2000(ژنت،"باشد

باختین"کارناوال"ي همچنین به نظریه، وشناسانرایان و روایتروایتش را به مبناي نظر ساختگ
"چند صدایی"و "کارناوال"ي این شعر براي به وجود آمدن نظریهو احتماال استنزدیک کرده

داند و این مطلب را فسکی میختین نظریات خود را مدیون داستایاست. بانبودهثیرأتباختین بی
چند ).105: 2000(باختین،کرده استعنوان "قاي داستایوفسکیل بوطییمسا"در اثري به نام

ي کنند تا اندیشههاي مختلفی با هم مکالمه میباختین به معناي آن است که شخصیتصدایی 
زیرا در مکالمه و گفتگو، اي را پدید آورند. این اندیشه با شک و تردید همراه است.تازه

-شان نافرجام و مشکوك به پایان میخیزند و گاه گفتگوهایها با یکدیگر به مقابله بر میاندیشه
ولوژي واحد تضعیف ئي تک صدایی و ایدشود که اندیشهرسد. دست کم این کار سبب می

آید. ها پدید میوگواختین نیز در ادامه ي همین گفتب"کارناوال"ي اندیشهوشود
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-ر میهاي عمومی برگزارجانبراي واژگون سازي روابط قدرت و هکارناوال جشنی است که 
شخص "وجود داشته است:"میر نوروزي"در سنت فرهنگی ایران در جشن این واژه شود. 

توانست حتی شاه را میشد و گزیده میر) به عنوان پادشاه بعادي چند روز (دو یا پنج روز
برند، درباري و عامیانه را به دربار میبازخواست کند. آنها در این جشن گفتارها و صداهاي غیر 

طور نند. همینکدهند و صداي متفاوت ایجاد میمیصداهاي درباري را مورد تمسخر قرارو یا 
جا فرهنگ قدرت و گفتمان نظام حاکم در اینلیسا را به طنز بگیرند.بزرگان مذهب و کتوانند می

(فرهنگ دیگریشود و فرهنگبه یک سو نهاده می که فرهنگ خشک، رسمی و جدي است 
-ه است بر سرکار می آید تا واقعیتعوام، غیر رسمی، و شوخ منشاندوم) که همگان فرهنگ

ها به نقد و نهادهاي اجتماعی با این رفتاررفتارهاي ناگهانی مردمآشکار گرددهاي پنهان در
د. در معناي عمومی، هر آنچه در نقش خود و جایگاه خود نباشد و نقش مقابل خود نکشیده شو

).58: 1391(تسلیمی،"کارناوال نام داردبه طنز بگیرد،قدرت را اساساو

و هاي بشري براي گریز از رنجراهیکارناوالاساسا الب کارناوال کیفیت زمان است وغعنصر 
گري در کابوس ها و کارناوالیبوكابو "کوزه نامه"ماعی است. در تاجهايبه ویژه ستم

- اي به خود میهاي تازهها نقشپرسوناژدهند. مربوط به مرگ نیز خود را نشان میرویاهاي 

در کوزه نامه با صداي دیگران "صوفی"براي نمونه صداي . گیرند و صداهاي متفاوتی دارند
- است به جام پناه میهاي ندارد و آنکه کج آفریده شدت دارد. صوفی با جام ظاهري میانهتفاو

اشد که دیگري از جام اي بتا زمینهکند ال تردید در دل صوفی نیز رخنه میحبرد. اما به هر
ن ها نیز در خیال یکی از کند. این تقابل و ستیز حتی پس از پوسیده شدن استخواشراب یاد 

تواند یک نیست بلکه مینامه  تنها یک روایتر ادامه دارد. به راستی که کوزه هاي شعپرسوناژ
داستان کوتاه باشد.
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نتیجه گیري

ها از قرن هفده مستقیم در جهان غرب اثر نهاده است. این رباعییا غیرهاي خیام مستقیم رباعی
ترجمه 1گور اوزلهسرو در قرن هجده میالدي نخستین بار توسطهمیالدي در اروپا شناخته شد

داد. هئاراهااي آزاد از آنهفیتزجرالد ترجم1859سال در،هاي دیگرپس از ترجمهشدند.
را با ظرفیت هااما فیتزجرالد آنندکردخیام را مستقیما معرفی میین سال هاي پیش از اترجمه

گذاري در رتر باشد. این اثدر غرب اثر گذارهاي غربی درآمیخت و سبب گردید که خیام 
شناختی هاي فکري و زیباییي زمینهتزجرالد همهنیز مشاهده می شود. فی2اگزیستانسیالیستیآثار

کیفیت زمان،هاي اگزیستانسیالیستی، کمیت یشهاست اندتوانستهها را در نظر داشته و رباعی
ه کند. این ئاراي کوزه نامه هاي به هم پیوستهژانر روایی رباعیرا در شماريغنیمتزمان و دم

ي آن شود و نمونهیده میکم نا مستقیم در بسیاري از آثار اروپایی دمستقیما یا دستتاثیر
گران نیز سخن گفتن مردگان داستایوفسکی است. گاهی با چند واسطه در آثار دیبابوكداستان
در تاثیراز اصغر الهی است. از این رو این"ما اینیم"شود که نمونه اش در ایران داستان یاد می

گانه بررسی نمود.توان آن ها را جداخورد که میجادویی نیز به چشم میالیسمئرآثار
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