
 

  هاي عربي رباعيات خيام بررسي و تحليل ترجمه
  1حسين كياني

  2پورسعيد حسام
  :چكيده

و  ي مناسبي فراهم آورد كه جهان عرب با يكي از شاهكارهاي ادب فارسي آشنا شود عربي رباعيات خيام زمينه يها ترجمه
ژوهش بر آن اسـت تـا    اين پ. اي با رباعيات خيام پيوند برقرار كنند زبان را بر آن داشت تا هر يك به گونه دوستان عرب فرهنگ

هايي را كه مسـتقيماً از   ي به كوتاهي چگونگي ورود رباعيات خيام به ادبيات عربي را بررسي كند و پس از آن ترجمه در مقدمه
نتايج اين پژوهش نشان داد كه آن دسته از مترجماني كـه بـا   . ه شده است، واكاوي و تحليل كندزبان فارسي به عربي برگرداند

اند، نسبت به كساني كه رباعيات  اند و رباعيات را از زبان فارسي به عربي باز گردانده زبان و ادبيات فارسي آشنايي بهتري داشته
. انـد  هاي خيام توفيق نسبتاً بيشـتري داشـته   تر انديشه تر و سنجيده تقال دقيقاند، در ان هاي ديگري به عربي باز گردانده را از زبان

  .   تر اشاره شده است شده هاي شناخته ها و نقاط قوت ترجمه چنين به كاستي گفتني است در اين نوشتار هم
 .زبان عربي. زبان فارسي. خيامرباعيات . خيام. ترجمه: گان كليديواز

  مقدمه. 1
هـاي آنـان در    ي بهتر با مقام و جايگاه بزرگان و انديشمندان پيش از هر چيـز بايـد بـه آثـار و انديشـه     براي آشناي

تـري پيـدا    تر و واقعي ي آنان درك عميق ي فراهم آورد تا خوانندگان با زندگي، شخصيت و انديشه ا نگريست و زمينه
  كنند

ر ادبيات جهان مورد توجه قرار گرفتـه اسـت، خيـام    در ميان سرايندگان و نويسندگان ايراني كه بيش از ديگران د
دارد و هر يك از نويسـندگان  برانگيزي  بحث اي چهره ي و ادبيهاي تاريخ حكيم عمر خيام در كتاب .نيشابوري است

ي انگليسي فيتزجرالـد از رباعيـات، بـه     در دوران معاصر پس از ترجمه. اند اي به او و آثارش نگريسته ي ويژه با شيوه
 وباره رباعيات خيام در كانون توجه جهانيان قرار گرفت و البتـه هـر متـرجم و انديشـمندي بـا توجـه بـه درك         يك

هـايي كـه بـه دليـل      يكي از ملت. ي متفاوتي را از او به جهانيان ارائه داده است يام چهرهي خ دريافت خود از انديشه
ها كوشيدند در آغـاز   زبانان بودند؛ ان اي نشان داد، عرب پيوندهاي عميق فرهنگي و ادبي به رباعيات خيام توجه ويژه

شوند ، اما پس از مدتي برخـي از اديبـان و   ي او آشنا  ي رباعيات انگلسي فيتزجرالد با خيام و انديشه به كمك ترجمه
تر با خيام بايد از زبان اصلي رباعيـات، بهـره جسـت؛ از     تر و علمي منتقدان به اين باور رسيدند كه براي آشنايي دقيق

هايي از زبان اصلي رباعيات به زبان عربي بـه مخاطبـان    رو برخي از اديبان پس از آشنايي با زبان فارسي ترجمه همين
ي عربي ضروري بود كه چگونگي اين  ها بر ادبيات و جامعه ها و تاثير آن به دليل اهميت اين گونه ترجمه. ئه دادندارا

هاي رباعيات خيام بـه زبـان عربـي     ها بررسي شود و در پژوهشي فراگير به نقد و تحليل ترجمه ها و تعداد آن ترجمه
 .بيات تطبيقي ميان ادبيات فارسي و عربي برداشته شودپرداخته شود  و با اين كار گامي موثر در پيشبرد اد

ي ترجمه هـاي عربـي رباعيـات خيـام صـورت نگرفتـه        در زبان فارسي تا كنون آن گونه كه بايد پژوهشي در باره
. اند پراكنده به نقد و معرفي يكي از ترجمه هاي رباعيات خيام به عربي پرداختهاي  برخي پژوهشگران  به گونه. است
در نقد و معرفي اي  نمونه فيروز حريرچي در شماره ي دوم مجله ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران مقالهبراي 

گفتاري از مهـدي مسـبوق بـا     221همچنين در مجله ي كيهان فرهنگي شماره ي . ترجمه ي احمد رامي نوشته است
اي كوتـاه از يكـي از    ه چاپ رسـيده كـه ترجمـه   ب تاثير ترجمه هايي از رباعيات خيام در ادبيات معاصر عربيعنوان 
  . ي سعيد جمال الدين است نوشته االدب المقارنهاي كتاب  فصل

هاي گوناگوني انجام شـده   هاي صورت گرفته از رباعيات خيام در زبان عربي پژوهش ي چگونگي ترجمه در زمينه
                                                            

  شيراز دانشگاه علمي هيأتعضو ـ 1
  شيراز دانشگاه علمي هيأتعضو ـ 2
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 ، عمر الخيام و رباعياته في آثار الدارسين العرب)1988( الترجمات العربيه لرباعيات الخيام ها ترين آن است كه از مهم
ي يوسـف بكـار    نوشـته  )2001(اشكاليات و مزالق : و الترجمه االدبيه) 2004(جماعه الديوان و عمر الخيام ، )1988(

  .است
هـاي رباعيـاتش در زيـر     هـا و ترجمـه   گرفته در پيوند با خيام و انديشـه  هاي صورت براي آشنايي بيشتر با پژوهش

  : شود يافته در اين باره آورده مي هاي نگارش ترين كتاب فهرست مهم
 .عمر الخيام بين الحقيقة واألسطورة، أحمد مصطفى الخطيب

  .شهرة الخيام بين العلم واألدب، عبد الحق فاضل
  .رباعيات عمر الخيام، ماهر حسن فهمي

 .ثورة الخيام، عبد الحق فاضل
  .رباعياته، أحمد حامد الصرافعمر الخيام، حياته، علمه، 

 .عمر الخيام، حياته وفلسفته ورباعياته، أحمد الشنتناوي
  .عمر الخيام في ميزان العقيدة من خالل رباعياته، محمد موسى هنداوي

  .، حسن إسماعيل)مسرحية(عمر الخيام 
  .قصة حياة الخيام، هارولد الم، ترجمة محمد توفيق مصطفى

  .ر الخيام، مبشر الطرازي الحسينيكشف اللثام عن رباعيات عم
  .الخيام، عصره ورباعياته، أحمد شاكر شالل

  .الترجمات العربية لرباعيات الخيام، يوسف بكار
  .عمر الخيام و رباعياته في آثار الدارسين العرب، يوسف بكار

  .اآلراء الفلسفية عند أبي العالء المعري وعمر الخيام، تغريد زعيميان
  .ان برباعيات الخيام، يوسف بكارتأثر جماعة الديو

  .أوهام في كتاب العرب عن عمر الخيام، يوسف بكار
 .رباعيات الخيام بين األصل الفارسي والترجمة العربية، عبد الحفيظ محمد حسن

  .الدين حلمي عصراًو بيئه و نتاجاً، احمد كمال: عمرالخيام) 18

  هاي آن رباعيات و ترجمه. 2
ي رباعيـات خيـام بـه شـمار      ن اصفهاني در قرن هفتم هجري، اولين كوشش در ترجمـه ي قاضي نظام الدي ترجمه

كامل شيبي بر اين باور است كه نظـام الـدين   . رود، در اين اثر مترجم تنها يك رباعي را به عربي بازگردانده است مي
و هـر چهـار   . ر موفـق نشـد  اصفهاني چهار ترجمه از آن رباعي داشته است تا بعدها يكي را برگزيند، ولي در اين كا

  ).34: 1988بكّار،(ترجمه از يك رباعي منسوب به او است 
ي خيـام   ي فيتزجرالـد از رباعيـات آوازه   پس از گذشت شش قرن و نيم از كوشش نظام الدين اصفهاني  با ترجمه

زبانان نيزهمگام با ديگر ملـل جهـان بـه     ي رباعيات به شكلي گسترده در غرب آغاز شد، عرب جهانگير شد و ترجمه
تاكنون ادامه داشته اسـت و بسـياري از   ي ترجمه از آن زمان  جنبش گسترده. ي رباعيات روي آوردند ترجمه

  .اند اديبان و شاعران نامدار در سراسر دنياي عرب در اين جنبش شركت داشته
و اين كه چه كسي اولين  متـرجم  . ي انگليسي رباعيات شروع شد ي عربي رباعيات پس از ترجمه بنابراين ترجمه

 1912ند كه وديع بستاني نخستين كسي كـه در سـال   برخي بر اين باور. رباعيات به عربي است، جاي اختالف است
و نيز گفته شده كه محمد الهاشمي اولين كسـي اسـت   . )1967/374المقدسي،(رباعيات را از انگليسي به عربي برگرداند 

امـا بـا كمـي دقـت و     . )36/بكّـار، همـان  (كه رباعيات خيام را بر اساس ترجمه منثور احمد حامد صراف به نظم كشيد 
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ي انگليسي رباعيات فيتزجرالد به نثر  شود كه اولين كسي كه رباعيات را بر اساس ترجمه ر منابع  روشن ميجستجو د
در سـال  » المجلـة المصـرية  «در » شعراء الفرس«ي خود به نام  عربي  برگرداند، احمد حافظ عوض است كه در مقاله

شش رباعي را از انگليسي به نظـم در آورد   1904و در پي  او عيسي اسكندر معلوف در سال . به چاپ رساند 1901
  .)همان( به چاپ رسانيد» الهالل«در مجلة  1910و در سال 

ي عربي از رباعيـات را   ترجمه 55، 1988تا سال » لرباعيات الخيامالعربية  الترجمات«يوسف حسين بكار در كتاب 
هـر  » زهـاوي «و » مصطفي وهبـي تـل  «ند؛ چون ا ي رباعيات پرداخته مترجم به ترجمه 52در اين آمار . برشمرده است

  .  كدام دو ترجمه دارند و احمد زكي ابو شادي يك منظومه و يك ترجمه دارد
اي كـه مصـر بـا     ي درنگ در اين آمار پراكندگي مترجمان در كشـورهاي عربـي اسـت؛ بـه گونـه      موضوع شايسته

متـرجم   3مترجم لبناني و  5مترجم عراقي،  15ز آن مترجم، بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است و پس ا17
هاي فلسطين و بحرين و عربستان و مغرب هر كدام يك مترجم  به  شود و از كشور مترجم سوري، ديده مي2اردني و 

گفتني ديگـر ايـن   . مترجم ديگر روشن نيست، از چه كشوري هستند 2مترجم مجهول است و  1. اند اين كار پرداخته
ي  ترجمـه بـر اسـاس ترجمـه     16به عربي بازگردانده شـده اسـت و   )  فارسي(از زبان اصلي رباعيات  ترجمه 21كه 

ترجمـه بـه كمـك اصـل  فارسـي       3ي فيتزجرالـد اسـت و    هايي غير از ترجمه  ترجمه از ترجمه2فيتزجرالد است و 
ديـد آمـده اسـت و يـك     ي احمد حامد صـراف پ  منظومه بر اساس ترجمه 3ي فيتزجرالد است، و  رباعيات و ترجمه
ترجمـه   2و . ي انگليسي آربري به ايتاليايي ترجمه شـده اسـت   ي ايتاليايي است كه براساس ترجمه ترجمه از ترجمه

ي بسـتاني انجـام شـده     گيـري از ترجمـه   ي رباعيات به زبان تركي و رباعيات به زبان فارسي وبا بهره اساس ترجمهبر
ي زهاوي، توفيق مفرّج، سباعي، بستاني، رامي، ابوشادي، صافي نجفي، اسـت   هها بر اساس ترجم ي ترجمه بقيه. است

  .اي صورت گرفته است ي جميل المالئكه مشخص نيست كه بر اساس چه نسخه و ترجمه
در قالب شعر نو سـروده  ) 1980(ي تيسير سبول  ترجمه، شعري و منظوم است و ترجمه 33ها  از ميان اين ترجمه

ي عاميانـه نيـز در ميـان     منظومـه و ترجمـه   7ي منثور از رباعيات پديد آمده اسـت و   ترجمه 15چنين  هم. شده است
 .    ترجمه لبناني است 1، مصري و  ترجمه 3ترجمه، عراقي و  3شود كه  ها ديده مي ترجمه

هـا   ين ترجمـه ا. ي بيان خيام بر ادبيات عربي معاصر است اين آمار نشانگر ميزان تأثيرگذاري انديشه، خيال و شيوه
در ادبيـات  » ي خيـامي  پديـده «تـوان آن را   نظير با ابعاد گوناگون را در پي داشته كه مـي  ي ادبي بي پيدايش يك پديده

  .معاصر عربي دانست
اي در اين باره پديد آمد و اديبان عربـي در سراسـر جهـان عـرب      ها جنبش نقدي گسترده ترجمه  با وجود فراواني

تـوان تـأثير انديشـه و معـاني را كـه رباعيـات خيـام در         و همچنـين مـي  . يات خيام سـرودند ي رباع اشعاري به شيوه
هـا جميـل صـدقي     مشـهورترين آن . الي اشعار  شمار زيـادي از شـاعران معاصـر يافـت     ي آن است در البه برگيرنده

» طالسم«ي بلند  صيدهالزهاوي، شاعر عراقي است، و همچنين ايليا ابوماضي از شاعران مهجر ادبيات عربي است كه ق
  .سروده است -كه رباعيات خيام نيز در بردارنده آن است -» الادريه«ي  و ديگر قصايدش را زير تأثير عميق انديشه

ي ادبي با ترجمـه، نقـد، و سـرودن ربـاعي در بـاروري       تعداد زيادي از اديبان معاصر و شاعران و منتقدان برجسته
  . صر، نقش داشتندي خيامي در ادبيات عربي معا پديده

گرفت،  دهد، تنها محافل ادبي و فرهنگي دنياي عربي را در بر نمي چنان كه آمار نشان مي شهرت رباعيات خيام، هم
رباعيات خيام تعدادي از شاعران فولكلور را برانگيخت تا معاني اين . شد بلكه در مجالس عوام نيز به روشني پيدا مي

ي  همـه . هاي عاميانه بريزند و به نيازهاي مخاطبان اين محافل پاسخ دهند كور با لهجهرباعيات را در قالب ادبيات فول
: 2002الـدين،   سـعيد جمـال  (دهد  را در ادبيات معاصر عربي نشان مي» ي خيامي پديده«اين موارد جايگاه بلند و ارزشمند 

124(.  
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  هاي عربي رباعيات از زبان فارسي ترجمه. 3
هاي نسبتاً فراواني از رباعيات خيام از زبان فارسي به عربي  آمده است، ترجمه 1ي  شمارهگونه كه در جدول  همان

هـا در ايـن جـا از     هاي مثبت و گاه منفي دارند، به دليل حجـم آن  ها ويژگي انجام شده است كه هريك از اين ترجمه
:      شـود  بررسـي و تحليـل مـي     -ريكي منظوم و ديگري منثـو  -پوشيم و تنها دو ترجمه چشم ميها   ي آن بررسي همه

هاي مستقيم  سپس به نقد و بررسي تطبيقي ترجمه. ي منثور احمد حامد صراف ي شعري احمد رامي و ترجمه ترجمه
  .پردازيم مي

  

تعداد  نوع ترجمه  مترجم رديف
  اصل ترجمه رباعي

  ي بستاني ترجمهتركي ، فارسي با كمك  155 نثر )1922(ي اولترجمه(مصطفي وهبي التل 1
  ترجمه صراف 113 شعر )1936-1923(محمد الهاشمي 2
  فارسي 168 شعر )1924(احمد رامي 3
  ي بستاني تركي ، فارسي با كمك ترجمه 32 نثر )ي دومترجمه(مصطفي وهبي التل 4
  فارسي 130 شعر  )1928(زهاوي 5
  فارسي 130 نثر  )1928(زهاوي 6
  فارسي 351 شعر )1931(احمد صافي نجفي 7
ي ايـن متـرجم از زبـان فارسـي      ترجمـه (زهاوي   130  شعر  )1931(احمد زكي ابوشادي منظومه 8

  )صورت گرفته است
  فارسي 198 نثر )1931(احمد حامد صراف 9
  ترجمه زهاوي 130 شعر )1931(احمد زكي ابوشادي 10
  فارسي و فيتزجرالد 152 شعر )1934يا1933(ابراهيم عريض 11
  فارسي 5 نثر  )1939(همايون 12
  فارسي 3 شعر )1946و1929(نور الدين مصطفي 13
  فارسي و فيتزجرالد 107 شعر سپيد )1947(توفيق مفرّج 14
  ترجمه صراف 18 شعر )1949(مصطفي جواد 15
 احمد صافي نجفي ؟ عاميانه )1949(فاضل بن حمود الرادود 16
  فارسي ؟ عاميانه )1949(عباس ترجمان 17
  فارسي 159 شعر )1950(طالب حيدري 18
  فارسي 381 شعر )1951(عبد الحق فاضل 19
  احمد حامد صراف 6 شعر )1955(محمد حسين عواد 20
  فارسي 182 شعر )1964(مهدي جاسم 21
  فارسي 110 شعر )1964(حكمت فرج بدري 22
  فارسي 23 نثر )1965(محمد غنيمي هالل 23
  فارسي 1 شعر )1965(جعفر الخليلي 24
  فارسي 11 شعر )1965(محمد مهدي كبه 25
  فارسي 40 نثر )1967(ابو نصر مبشر طرازي حسيني 26
  فارسي 5 نثر  )1969(فواد صياد 27
  ترجمه رامي و ديگران 181 عاميانه )1975(احمد سليمان حجاب 28
  فارسي 12 نثر )1975(اسعاد قنديل 29
  فارسي 150 شعر )1985(محمد بن تاويت 30
  فارسي 21 نثر )1986(مريم محمد زهيري 31
  فارسي ؟ ي خطينسخة  محمد فراتي 32
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  ي احمد رامي ترجمه. 3-1
پدرش پزشك بود و به هنـر و  . ترك تبار به دنيا آمداي  در خانواده 1892شاعر مشهور مصري در سالرامي احمد 

هـا   او به دليل مخالفت بـا انگليسـي  .  كرد انجمن ادبي برپا ميي خود  ي فراوان داشت و پيوسته در خانه ادبيات عالقه
احمد رامي هفت سـاله بـود    .كه از نظر سياسي تابع يونان بود، زندگي كند» طاشور«ي  مجبور شد تا مدتي در جزيره

را فـرا   كه به اين جزيره پا گذاشت  و زير تاثير محيط و طبيعت آن جا قرار گرفت و توانست دو زبان تركي و يوناني
ي خويشـاوندان   ي تحصيل بـه مصـر برگـردد و در خـانواده     سپس مجبور شد خانواده را رها كند و براي ادامه. گيرد

اي كه غـم و انـدوه و    اين تنهايي و دوري از خانواده در شخصيت او تاثير بسزايي داشت، به گونه .زندگي را بگذراند
پس از مدتي پدرش به مصر بازگشت و ديري نپاييـد كـه دوبـاره     .فقر  و نداري بر شخصيت او تاثير فراوان گذاشت

  .مجبور شد به جنوب سودان مسافرت كند و فرزندش را در مصر تنها گذاشت تا غم و اندوه دوباره به سراغ او آيد
از تربيـت معلـم    1914ديپلم گرفـت و در سـال    1911چگونگي تحصيل  رامي به اين صورت بود كه او در سال 

  . هاي قاهره مشغول به تدريس شد پس از آن در مدرسه. خته گرديدآمو دانش
رامي با شاعران بزرگي  مانند احمد شوقي، حافظ ابراهيم، خليل مطران، عبد الحليم مصـري و احمـد نسـيم آشـنا     

و  1918هـاي   در سـال . خوانـد  ي رامي به حافظ ابراهيم  بيشتر بود  و اشعارش را براي او مي در اين ميان عالقه .شد
ي شاعراني چون احمد شوقي، حافظ ابـراهيم، خليـل    هاي اول و دوم و سوم با مقدمه به ترتيب ديوان 1923و  1920

  .   )150-147: 2007صبحي الخضر، (مطران، منتشر ساخت 
او از دوران . احمد رامي پس از مصطفي وهبي تل و محمد الهاشمي رباعيات خيام را از فارسي به عربي برگردانـد 

ي بستاني  كرد با ترجمه كودكي به خيام عالقه پيدا كرده بود و هنگامي كه هنوز در سال نخست دبيرستان تحصيل مي
ي سباعي را مطالعه كرد و چون به مركز تربيت معلم راه يافت و انگليسي را به خوبي  آشنا شد و دو سال بعد ترجمه

ي  كرد، رباعيات به زبان فارسي زيباتر از ترجمـه  لي احساس ميو. وار فيتز جرالد را خواند ي منظوم فراگرفت، ترجمه
مدتي كارمند دارالكتب مصري شد، از طرف اين مركز به فرانسه فرستاده شد تا كتابداري و زبان فارسـي  . ها است آن

: گويـد  او خـود در ايـن بـاره مـي    . )132: الـدين، همـان   ر ك سـعيد جمـال  (هاي شرقي پاريس بيـاموزد   را در مدرسه زبان
اي از رباعيات خيام برخوردم كه  هاي گوناگوني از شاهنامه، گلستان سعدي، انوار سهيلي را خواندم و به نسخه بخش«

و   ي تهـران منتشـر كـرده بـود و يكسـره بـه مطالعـه        از روي نسـخه  1867شناس فرانسوي آن را در سال  نيكال شرق
يجه رسيدم كه آن را به شكل رباعيات خيام از فارسي به عربـي  پژوهش در آن پرداختم و پس از پايان كارم به اين نت

رامـي،  (» ي اصلي من در اين كـار بـود   ي مستقيم رباعيات از فارسي انگيزه نياز فراوان زبان عربي به ترجمه. بازگردانم
1924 :29-30.(  

س مراجعه كـرده اسـت و   ي ملي پاري هاي خطي فارسي در كتابخانه كند كه به نسخه رامي به اين موضوع اشاره مي
هاي اين شهرها را بازبيني كـرده و همـين كـه     هاي خطي كتابخانه به برلين و لندن و كمبريج مسافرت نموده و نسخه

: همـان  ر ك صبحي خضـر، (ي وقت خود را صرف ترجمه رباعيات كرد  اطالعاتش كامل شد و به پاريس بازگشت، همه
161-166(.  
  : توان به موارد زير اشاره كرد هاي آن مي ي رامي و ويژگي ترجمهي چگونگي  به طور كلي درباره 

تاثير عميقي بر نگاه او به دنيا داشت و اين حادثه درست در زماني  1923درگذشت نابهنگام دوست رامي در سال . 1
اي را  پوچي زنـدگي «: گويد او خود مي. ي رباعيات خيام در منابع گوناگون بود  اتفاق افتاد كه رامي مشغول مطالعه

و هنگام ترجمه، فضايي برايم ايجاد شد كه گـويي سـوگ از    دهد به روشني دريافتم كه خيام پيوسته از آن خبر مي
» .كـنم  سرايم، و اين گونه، غم از دست دادنـش را تحمـل مـي    دست دادن دوست جوانم را در رباعياتي جديد مي

آميخت و بازتاب آن در ژرفـاي وجـودش    و اين چنين معاني رباعيات با وجود رامي درمي). 31-30:رامي، همان(
كرد كه گويي خود معاني را باز توليد كرده است، زيرا فضاي معنـوي   ها را طوري ارائه مي ترجمهجريان داشت و 
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 .بخشيد كه يافتن همانندي براي آن در ميان ديگر مترجمان دشوار است ويژه و لحن خاصي به رباعيات مي
اي كـه در   نكتـه  .شـود  ت مـي ي احمد رامي ترجمه مورد قبول و پسنديده و عير قابل قبول فـراوان يافـ   در ترجمه. 2

ي خيام است و اين نيز چنـدان جـاي    ها از اصل فارسي و انديشه هاي رامي مورد توجه است، دور بودن آن ترجمه
فـرا گرفتـه اسـت و در فهـم زبـان      » االلسنه الشـرقيه «ي   شگفتي ندارد؛ زيرا احمد رامي زبان فارسي را در مدرسه

ها با همديگر  و  قدرت شاعري مترجم قابل توجه است و واژگان و تناسب آناما . فارسي دقت كافي نداشته است
هـاي آشـكار    ها رباعيات از نكته هاي  برگزيده شده در برخي معادل ها در كنار هم و نيز دقت در عبارت چينش آن

 .اين ترجمه است و همين امر سبب شده تا اين ترجمه در كشورهاي عربي مورد قبول واقع شود
آن جا كه رامي رباعيات خيام را در برابر ترجمه خود نياورده است و ترتيـب رباعيـات بـا نسـخه هـاي مـورد       از . 3

 ).176: 1350حريرچي،(توان معادل فارسي آن را يافت  استفاده آن هماهنگ نيست به سختي مي
ارسي سـرود و آن چـه را كـه    رباعي را برگزيد و آن را به زبان عربي در قالب رباعي ف 168رامي از ميان رباعيات . 4

دانستند، به شكلي سـاده و   ي رباعيات از انگليسي به عربي دشوار و ناممكن مي مترجمان عرب زبان هنگام ترجمه
 .پسنديده ارائه كرد

هـا را بـدون تشـخيص درسـت و      احمد رامي رباعيات را از نسخه هاي مورد استفاده ي خـود فـراهم  آورد و آن  . 5
به عبارت ديگر ترتيب رباعياتي را كه در كتاب آمـده اسـت   . به شعر عربي ترجمه كرده استنادرست از يكديگر 

شود و مترجم بر اسـاس ذوق شخصـي    در هيچ يك از نسخه هاي خطي كه مترجم استفاده كرده است، يافت نمي
يگر شاعران مشهور و از همين جاست كه تعداد فراواني از رباعياتي كه به د. خود به تنظيم رباعيات پرداخته است

بابـا افضـل كاشـاني، شـاه سـنجاق      : فارسي زبان نسبت داده شده است، به عربي برگردانده است، شاعراني چـون 
خوافي، مهستي، حافظ، سرمد كاشاني، فخر الدين ابراهيم عراقي، اوحد الدين كرماني، موالنا جالل الـدين بلخـي،   

 .  )1350/176حريرچي،( خواجه عبداهللا انصاري، شيخ ابو سعيد ابو الخير
هرچند رامي تنها مترجمي بوده است كه رباعيات را به شكل رباعيات پراكنده ماننـد اصـل فارسـي آن بـه عربـي      . 6

ي او  شـود ولـي ترجمـه    ترجمه كرده و مانند رباعيات فارسي هيچ پيوند موضوعي ميان اين رباعيات يافـت نمـي  
ي رباعيات او همانند ديگـر اشـعارش در مسـير     ترجمه«ن بود كه رامي سخت در پي آ. متناسب با ذوق عربي بود

  ).92: بكار، همان(» پردازي شعر عربي و سرشار از احساس باشد شعر عربي و هماهنگ با ساختار و خيال
: 1989محمدحسـن،  (» ي خود نياورده اسـت  فيتز جرالد بخش مناجات رباعيات خيام را در ترجمه«رامي دريافته بود . 7

ي  اش متناسـب نبـود و ايـن كاسـتي را در همـه      ي بـه كـار گرفتـه شـده در منظومـه      زيرا اين بخش با شيوه .)177
ي خود كوشيد اين كاسـتي را برطـرف سـازد و     رامي در ترجمه. توان پيدا كرد هاي غيرمستقيم رباعيات مي ترجمه

  .است» 46«ها، رباعي  عياين ربا  تعدادي از رباعيات زيباي آن بخش را به عربي بازگرداند از جمله
  

ــك تــي طاع ــت ف ــن أخلَص ــم أكُ  إن لَ
  

ـــك    تـحمـــي ر ـــع فـــ ــأَنَّني أطم  ف
 

 و إنَمـــا يشـــفَع لـــــــــي أنَّنــــــي
  

ــي وحــدتك   ــد عشــت ال أشــرِك ف  ق
 

  

  :كه آخرين رباعي اين مجموعه است) 168(و رباعي 
  

ـــن ــم اليقيـــ ــرارِ عل ــالم األس ــا ع  ي
  

   ــف ــا كاش ــين ي ـــن البائس ــر عــ  الضُّ
 

ـــي ــا إلــــــ ــذارِ فئن ــلَ األع ــا قابِ  ي
  

ـــل    ـــ فأقبـ ــك ــةَظلّ ـــن تَوب  التائبي
 

)94-93: رك بكار، همان(     
  

اي از نقـدها   ي آن مجموعـه  كنـد و دربـاره   ها متمايز مي ي رامي را از ديگر ترجمه هايي كه ترجمه با وجود ويژگي
ي آن چنـين   اند، محمد فريد ابوحديد دربـاره  هاي گوناگوني نسبت به اين ترجمه داشته نوشته شده و منتقدان ديدگاه

ود دارد كه با اين واژگان سـهل ممتنـع لـذات معنـوي را بـه      ما شادمانيم كه در مصر فردي مانند رامي وج«: گويد مي



 1483/   هاي عربي رباعيات خيام    بررسي و تحليل ترجمه

اي  در مقدمهو اين در حالي است كه روكسن بن زايد العزيزي .)150: محمدحسن، همـان (» چشاند ي رباعيات مي خواننده
 اندد مي» پايه اي سست و بي ترجمه«ي احمد زكي ابوشادي نوشته است بر اين باور است كه اين ترجمه  كه بر ترجمه

ي رامي روي گردانند؛ چون از زبان  و چه بسا كه منتقدان از وارد شدن به نقد و درنگ در ترجمه. )12: 1953ابوشادي، (
ي رامي نوشته شد، نقد ابـراهيم المـازني اسـت كـه      ترين نقدي كه به ترجمه رحمانه بي. فارسي آگاهي چنداني ندارند

 .ي انگليسـي فيتزجرالـد مقايسـه كـرد     لصراف از فارسي را با ترجمههاي احمد رامي و احمد حامد ا هريك از ترجمه
  )به بعد75: المازني:ك.ر(
  ترجمه منثور احمد حامد صراف . 3-2

او در كربال رشد يافـت و  . در بغداد درگذشت 1985در كربال متولد شد و در سال  1900احمد حامد صراف سال 
جـا بـه دنيـا     زبان فراوان بود و هر كسي در آن در اين شهر فارسي گفت، در همان جا به زبان فارسي عاميانه سخن مي

ي  او خود نيـز در مقدمـه  . گفت هاي گوناگون به راحتي به فارسي سخن مي آمد يا سكونت دشت با وجود همه لهجه
به  1948صراف حقوق خواند و به وكالت پرداخت و در سال . ي رباعياتش اين مطلب را روشن ساخته است ترجمه

هـاي   هـا و كنفـرانس   در بسياري از جشـنواره . وان يكي از اعضاي غيراصلي انجمن زبان عربي دمشق  انتخاب شدعن
هـاي   كه از مشهورترين كتاب. هاي فراواني را به نگارش درآورد ها و مقاله كتاب .جست داخلي و خارجي شركت مي

صراف در موضوع خيام كتابي را بـا  . است) 1951(خارطة بغداد قديماً و حديثاً و كتاب ) 1945( الشبك ايشان كتاب
  .)1:73: 1969عواد،(نوشت و در آن قسمتي از رباعيات خيام را ترجمه كرد  الحكيم الفلكي النيسابوري عنوان

هـاي   مربي پيرش نخستين فردي بود كه پنجره» جان بي بي«گردد؛  توجه صراف به فارسي به دوران كودكي او برمي
هـاي زمسـتان    نخستين بار نام اين شاعر را در يكي از شب. با سخن گفتن از خيام به روي او گشودادبيات فارسي را 

بكـار،  (از او شنيد و عاشق اين ادبيات شد و اين نوع عشق و شيفتگي در سراسر عمرش با او همـراه بـود    1918سال 
  ). 291:همان

نمايد كه او بـه   چنين مي. داد اعيات اهميت ميصراف مترجمي بود كه بيش از ديگر مترجمان به موضوع اصالت رب
ربـاعي را از آن   153، 1933ي رباعيات از دكتر فردريك روزن آلماني اطمينان يافت و در چاپ اول در سال  برگزيده
هجري در بمبئي همراه بـا   1297ولي ديري نپاييد كه چاپ سنگي ديگري به دستش رسيد كه در محرم سال . برگزيد

ي اديـب فاضـل، شـادروان حسـين دانـش و       سپس به نسخه«طاهر، شاعر مشهور ايراني چاپ شده بود، رباعيات بابا
ي استاد فردريك روزن دست يافتيم و پس از تحقيق و بررسي موشـكافانه يقـين    ي محمدعلي فروغي و نسخه نسخه

ها استناد كـرد و   اف به اين نسخهصر. )321: 1991الصراف،(» گانه اصالت بيشتري دارند هاي سه پيدا كرديم كه اين نسخه
ي خود تعداد رباعيات را  رباعي به ترجمه 47چاپ سوم رباعياتش را در بغداد منتشر كرد و با افزودن  1961در سال 

  .رباعي رسانيد 200به  
مسأله مهم در اين جا اين است كه فردي كه موضوع اصالت رباعيات براي او بسيار مهم بود، چرا اين تعداد زيـاد  

اي متناقض عمل كرده است؛ او از يـك   نمايد صراف در اين اثر به گونه رباعي را به خيام نسبت داده است؟ چنين مي
افزود و اگر اصالت رباعيات براي او  اد رباعيات اصيل ميسو به اصالت رباعيات باور داشت اما از سوي ديگر بر تعد

اي كـه برخـي از رباعيـات را حـذف و برخـي را بـاقي        كرد؛ به گونه مهم بود، در چاپ نخست اثر خود بازنگري مي
. تـوان آن را ناديـده گرفـت    ي افزودن تعداد رباعيات به چاپ نخست تناقضي است كه نمي وجود مسأله. گذاشت مي

پسنديده و در گزينش رباعيات ترديـد داشـته اسـت؛ چـون      ين است كه صراف خود نيز اين تناقض را نميواقعيت ا
  .)322همان،(» ام پيوسته در اصالت رباعيات خيام در شك و ترديد بوده«: كند خود در اين باره تأكيد مي

د را بـه قيـد و بنـدهاي    ي منثور رباعيات كوشش فراوان نموده است، چـون خـو   نمايد صراف در ترجمه چنين مي
كه ترجمه را بـه ذوق و  «شود و سخت در پي آن بوده  ي او دقت فراواني ديده مي بند نساخته و در ترجمه شعري پاي

  ).همان(» اسلوب عربي نزديك گرداند
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 توجـه  ي لفظ به لفظي است كه مترجم را ناگزير ساخته است بي توان در اين ترجمه ديد، ترجمه تنها كاستي كه مي
ي مستقل قرار دهد و همين امر، وحدت موضوعي رباعيات فارسي  ها هر مصراع را در يك جمله به پيوند ميان جمله

  ).292-291:بكار، همان(نماياند  را بيشتر مي
ي منثـور   هاي مستقيم و منثور ديگر دارد؛ مانند ترجمه ي منثور صراف همانندي كاملي با ترجمه در حقيقت ترجمه

  ).239: محمد حسن، همان(ي ابي نصر مبشرالطرازي  زهاوي و ترجمه

  هاي عربي رباعيات از زبان فارسي بررسي انتقادي ترجمه. 4
بان عـرب زبـان را بـه اهميـت تأكيـد بـر اصـل فارسـي رباعيـات          هاي رباعيات از زبان انگليسي توجه ادي ترجمه

هاي هنر و نوآوري است، بـه   چنين آنان را به اين باور رساند كه رباعيات فارسي سرشار از سرچشمه برانگيخت و هم
: گويـد  ي غيرمسـتقيم بسـتاني مـي    اي كه احمد صافي النجفي، يكي از مترجمان رباعيات، پس از خواندن ترجمه گونه

اگر اين اثر را كه از زبان انگليسي به عربي ترجمه شده است، بتوان يك اثر پديد آمـده در زبـان عربـي از رباعيـات     «
: ك.ر(» شـود؟  خيام دانست، پس تأثير متن اصلي آن كه به زبان فارسي بوده است، در كجاي اين متن عربي ديـده مـي  

ي رباعيات از زبان اصـلي بـه    دانستند، براي ترجمه ي را نميدر نتيجه مترجماني كه زبان فارس )31: 2007صبحي الخضر،
  .مند سازند هاي ادبي و زيبايي موجود در رباعيات فارسي خيام بهره آموختن آن پرداختند، تا زبان عربي را از نكته

تي را هاي زياد و متفـاو  رود و از همين جاست كه ترجمه تازگي رباعيات با فراواني بررسي و پژوهش از ميان نمي
ها، مانع از اين نشده كه مترجمان هنگامي كه به برداشت تازه و  ها و تفاوت ديدگاه بينيم و اين اختالف از رباعيات مي

اي تازه دست نزنند و در حقيقت آنان از اين طريق بسياري از رازهاي هنري پنهـان   رسند، به ترجمه نو از رباعيات مي
هاي مستقيم و غيرمستقيم از رباعيات در زبان عربي ادامه داشته  ن ترتيب ترجمهسازند و بدي در رباعيات را آشكار مي

  . است
  :ي رباعيات از فارسي به شرح زير است هاي ترجمه برخي ويژگي

اند و به درآميختن رباعيات با يكديگر  مترجمان رباعيات فارسي به عربي، وحدت موضوعي رباعيات را حفظ كرده
ي  اند؛ در ترجمـه  ي عربي روي نياورده ي واحد مانند فيتزجرالد و مقلدان او در ترجمه نظومهها در يك م يا سرودن آن

برخي از مترجمان مانند عبدالحق فاضل و مبشر الطرازي، ترتيب رباعيات بر خالف ترتيب رباعيات در زبان فارسـي  
  .)141:الدين، همان سعيد جمال(است 

انـد، زيـرا    بدون تغيير پاي بند بـوده ) هزج(به وزن رباعي در زبان فارسي برخي از مترجمان مانند ابراهيم العريض 
: 1984العـريض، ( .ها را به خوبي به تصـوير كشـد   ايرانيان در زبان فارسي وزني جز هزج نيافتند كه بتواند احساسات آن

24( 
د صـافي النجفـي و   احمـ . برخي مترجمان تعدادي از واژگان فارسي و تعريف شده را به زبان عربـي وارد كردنـد  

ي عربي  چنين برخي از مترجمان مانند نجفي در برابر ترجمه هم )194: بكار،همان(عبدالحق فاضل در شمار آنان هستند 
 .اند ها را نيز قرار داده رباعيات اصل فارسي آن

سخت در پي آن اين مترجمان . هاي منثور از فارسي نيز پديد آمده است هاي مستقيم منظوم، ترجمه در كنار ترجمه
هاي  رغم اين كه ترجمه تر باشد و علي ي شعري به اصل فارسي آن نزديك اند كه رباعيات منثور نسبت به ترجمه بوده

هاي منثور به اصل معني و امانتداري در حفـظ   نشيند ولي اين  ترجمه منثور خشك و بدون آهنگ است و بر دل نمي
 )240: محمد حسن، همان(ر تصوير فضاي رباعيات بيشتر است ترديد امانتداري د بند است و بي معني پاي

دانسـتند،   برخي از مترجمان به ويژه افرادي مانند احمد رامي و ابراهيم العريض كـه زبـان اروپـايي را خـوب مـي     
 )147:و محمد حسن،همان 155-154:بكار، همان(هاي فرانسوي و انگليسي بهره گرفتند  آشكارا از ترجمه

. )7: 1931الصافي النجفـي، (اند  ي خود رعايت كرده مانند احمد صافي النجفي ذوق عربي را در ترجمهبرخي مترجمان 
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ها مانند عبدالحق فاضل با استفاده از تشبيهات و استعارات فارسي، ذوق فارسـي را بـه    در حالي كه برخي ديگر از آن
هاي فارسـي را بـدون تغييـر حفـظ      و استعارهي رباعيات تشبيهات  ادب عربي وارد كردند، عبدالحق فاضل در ترجمه

 ).و بعد از آن14: 1968عبدالحق،(كرده، حتي اگر اين موضوع تناسبي با ذوق عربي نداشته است  
زبان در اين باره گونـاگون اسـت؛ محمـد فريـد ابوحديـد يكـي از منتقـداني اسـت كـه           هاي منتقدان عرب ديدگاه. 7

ي  ها لذتي معنوي هماننـد بـا لـذت خواننـده     اين نوع ترجمه«باور است كه ي مستقيم را پسنديده و بر اين  ترجمه
  ) 150به نقل از محمد فريد أبوحديد؛ رباعيات الخيام؛  144:سعيد جمال الدين، همان(» چشاند رباعيات خيام به ما مي

ي احمد حامد  ترجمه ي احمد رامي و هاي مستقيم به ويژه ترجمه ابراهيم عبدالقادر المازني تصوير خيام در ترجمه
خيام در «دهد كه  كند و در اين باره توضيح مي وار فيتز جرالد مقايسه مي ي منظوم صراف را با تصوير خيام در ترجمه

نشـيني راحـت و    انـديش و هـم   ي رباعيات احمد رامي و احمد حامد صراف يك مست رند و همـدمي ژرف  ترجمه
» ي قضا و قدر بسيار ساده است آور نيست و بيان او درباره است و ترستكلّف است و ياد مرگ در زبان او شيرين  بي
رسيم كه گويي خيام يكـي   خوانيم به اين نتيجه مي ي مستقيم رباعيات را مي و آن گاه كه ترجمه«). 80: المازني،همان(

گسـاري و   بـا مـي  انـد   از همشهريان ما در مصر قديم بوده است و از جمله كساني است كه همواره در پي ايـن بـوده  
شود و اين  ي اين گروه نوعي فلسفه يافت مي نشيني با دوستان شب را با شادي سپري كنند و هم چنين در انديشه هم

  ).78همان،( »...شنويم كه عمر كوتاه است و مرگ در كمين سخن را پيوسته از آنان مي
او در . ي اصالت رباعيات پرداخته است مسأله زبان مترجم رباعيات خيام تنها احمد حامد صراف به در ميان عرب .8 

ي خود در پي پرداختن به اين موضوع برآمده و بر آن شد كه طرحي بريزد كه در آن بتوانـد بـا    چاپ دوم ترجمه
روي كـرد و همـين امـر باعـث      هاي خطي موثق رباعيات اصيل را برگزيند، ولي در اين كار، زياده استناد به نسخه

ها چندان  ي او مانند ديگر ترجمه او شد و از اين رو اصالت رباعيات و پژوهش در ترجمه آسيب رسيدن به طرح
هـاي   اند در ذهن مردم نقش بسته بود و ترجمه هاي غيرمستقيم از خيام ارائه داده تصويري كه ترجمه. دقيق نيست

هـاي غيرمسـتقيم بـه اصـالت      ههـا ماننـد ترجمـ    گونه ترجمه مستقيم نتوانستند آن تصوير را اصالح كنند، زيرا اين
رباعيات توجه نداشتند و اين گروه از مترجمان بي توجه به اصالت رباعيات بـه ذوق فنـي در انتخـاب رباعيـات     

ي رباعيات منسوب به خيام از نظـر اصـالت و جعلـي بـودن، ارزش      پنداشتند كه همه كردند و چنين مي بسنده مي
  .يكساني دارند

هاي فراوانـي بـه خـود دادنـد، خواننـدگان       پوشيدن از اصالت رباعيات فارسي سختياين مترجمان به دليل چشم 
ها تصويري متفاوت از غربيان از خيام ارائـه دهنـد، ولـي     زبان از مترجمان مستقيم رباعيات انتظار داشتند كه آن عرب

زبانـان،   آن در ذهـن عـرب   تر نمودن ها نتوانست جز تأييد و درستي تصوير غربيان از خيام و محكم گويي اين ترجمه
اي كـه احمـد صـافي     ترين موارد براي مترجمان بود، بـه گونـه   اين موضوع يكي از آزاردهنده. كاري ديگر انجام دهد

اين نوع رباعيـات مـردم    ]ام پس از چاپ اول ترجمه[هنگامي كه ديدم «: گويد النجفي مترجم رباعيات در اين باره مي
انگيزد، از چاپ مجدد آن رباعيات روي گردانيدم، چـون هـدف    نوشي برمي ا و شرابه كده را بيشتر به حضور در مي

ي كوشـش مـادي و    هاي هنري و فني موجود در رباعيات بود و به همين دليل همه من از ترجمه، نشان دادن توانايي
  . )148: الدين، همان جمال سعيد(» معنوي خود را به كار گرفتم تا سالمت رفتاري و عقلي و جسمي خواننده در امان بماند

  :گيري نتيجه. 5
ي انگليسـي فيتزجرالـد آغـاز     زبانان با ترجمه ي رباعيات خيام در ادبيات عربي پس از آشنايي عرب جنبش ترجمه

تـوان در ميـان    شد و توجه بسياري از پژوهشگران و اديبان و شاعران را به خود جلب كرد و اين تاثيرپـذيري را مـي  
  . ي عاميانه نيز ديد ن و حتي آثار پديد آمدهشاعران، منتقدا

ي احمد رامي و حامـد احمـد    اند ترجمه از ميان مترجماني كه رباعيات خيام را از زبان فارسي به عربي بازگردانده
صراف بيش از ديگران مورد توجه منتقدان قرار گرفته است؛ هرچند رامي تنها مترجمي بوده است كه رباعيات را بـه  
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يات پراكنده مانند اصل فارسي آن به عربي ترجمه كرده و مانند رباعيات فارسي هيچ پيوند موضوعي ميـان  شكل رباع
ي  رامي سخت در پـي آن بـود كـه ترجمـه    . ي او متناسب با ذوق عربي بود شود، ولي ترجمه اين رباعيات يافت نمي

پردازي شعر عربـي و سرشـار از    ر و خيالرباعيات او همانند ديگر اشعارش در مسير شعر عربي و هماهنگ با ساختا
  .احساس باشد

او براي اطمينـان بـه   . داد صراف نيز مترجمي بود كه بيش از ديگر مترجمان به موضوع اصالت رباعيات اهميت مي
ي  ي حسـين دانـش و نسـخه    ي بمبئي رباعيات، نسخه ي فردريك روزن آلماني، نسخه هاي گوناگي مانند نسخه نسخه

روي كرد و همين امر باعـث آسـيب رسـيدن بـه      رسد در اين كار، زياده بررسي كرد، با اين همه به نظر ميفروغي را 
  .ها چندان دقيق نيست ي او مانند ديگر ترجمه طرح او شد و از اين رو اصالت رباعيات و پژوهش در ترجمه

هاي عربـي رباعيـات كـه از     ترجمه از رباعيات به زبان فارسي بر خالف  هاي عربي پديد آمده به طور كلي ترجمه
ي  واري كه در ترجمه زبان انگليسي ترجمه شده بودند، از نظر ساختار به قالب رباعي بيشتر نزديك بود و شكل منظو

  .شود ها يافت نمي شود درآن فيتزجرالد ديده مي
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