Archive of SID
مجموعۀ مقالههای دهمین همایش بینالمللی ترویج زبان و ادب فارسی
دانشگاه محقق اردبیلی
 6 -4شهریورماه 4934

جایگاه حکیم عمر خیام در روسیه
مهناز نوروزی
استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
چکیده
امروزه زبان و ادبیات فارسی جایگاه ویژه و ارزشمندی در روسیه دارد که تالشهای محققان و مترجمان روسی از دیرباز تأثیر
بسزایی در این امر داشته است .ادبیات فارسی در روسیه با نام حکیم عمر خیام نیشابوری ،محبوبترین شاعر پارسیگوی روسیه در
هم آمیخته است و اکنون بیش از صد و بیست سال از اولین ترجمه روسی رباعیاتاش میگذرد .در این مقاله سعی شده است تا با
مروری بر ترجمهها و تحقیقات انجام شده درباره عمر خیام جایگاه این شاعر برجسته در روسیه نمایانده شود.
کلیدواژهها :خیام ،ادبیات فارسی ،ترجمه ،روسیه ،خیامشناسی.
مقدمه
شاعران و ادیبان کالسیک زبان پارسی از دیرباز در سراسر جهان و بهویژه سرزمین روسیه شناخته شدهاند و هنوز بعد از
گذشت قرنها شعرها و حکایت های ایشان چه از زبان فارسی و چه از زبانهای دیگری چون انگلیسی ،فرانسه ،آلمانی و غیره به همه
زبانهای دنیا و بهویژه روسی ترجمه میشود و در اختیار خوانندگان قرار میگیرد .میخائیل میخائیلوف ،منتقد روس ،بر این عقیده
است که آشنایی با نویسندگان کالسیک ملل مختلف ،گستره ذهنی قومی را افزایش میدهد و عناصر تازهای را به زبان ملی و حوزه
فکری یک ملت وارد میکند .بر این اساس ،ارتباط بینالمللی یکی از مؤثرترین عوامل برانگیختن انسان بهسوی پیشرفت و تحول
است ( .)Михайлов,1958:48بنابراین ،می توان ادعا نمود که ادبیات و فرهنگ یک ملت بدون حضور ادبیات و فرهنگ ملت
دیگر رنگ و بویی ندارد .همین ارتباطات ادبی و فرهنگی و همین تأثیرات و تأثرات است که زبان و ادب ملتها را غنا بخشیده و به
آنها هویتی اصیل و بومی و درعینحال ،جهانی میبخشد.
حکیم غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری ،شاعر ،فیلسوف ،ریاضیدان و منجم مشهور ایرانی که در اواخر قرن
پنجم و اوایل قرن ششم در دوره سلجوقیان می زی سته است ،بیش از آنکه به عنوان یک دانشمند در جهان شناخته شده باشد،
بهدلیل رباعیات افسونگرش به شهرت رسیده است .این شهرت در روسیه تا بدانجاست که مردم در صحبتهای عامیانه خود نیز
گاهی از رباعیات حکیم نیشابوری بهره میجویند.
در این مقاله سعی بر آن است تا با مر وری کوتاه بر پیشینه تاریخی ظهور و گسترش زبان و ادب فارسی در روسیه و نیز
کنکاشی در مطالعات و ترجمه های صورت گرفته توسط ایرانشناسان و مترجمان برجسته روسی به جایگاه شاعر بزرگ ایرانزمین،
حکیم عمر خیام نزد مردمان روس پی ببریم .آنچه نگارنده را بر آن داشت تا به نگارش این مقاله بپردازد ،استقبال گسترده
خوانندگان روس از رباعیات خیام است که تقریبا از آغاز ظهور زبان و ادبیات کالسیک فارسی در این سرزمین حائز اهمیت بوده
است .بارها در دستنوشتهها ،نامهها و خودزندگینامههای نویسندگان روسی دیده شده است که کتاب شعرای بزرگ ایرانی نظیر
حافظ و سعدی و فردوسی در کتابخانه شخصی ایشان و حتی اجدادشان وجود داشته و آن را میراثی ارزشمند برشمردهاند .تا کنون
مقاالتی بهطور جسته گریخته به این موضوع پرداختهاند ،اما حق مطلب همچنان ادا نشده است.
به طور کلی ،هدف از انجام این تحقیق ،گسترش دامنه آگاهی محققان و پژوهشگران درباره میزان عالقه خوانندگان و ادبای
روس به شخصیت حکیم عمر خیام و نیز فعالیت مترجمانی است که در دورهای خاص آثار زیادی از ادبیات و شعر کالسیک ایران
بهویژه رباعیات خیام را به زبان روسی ترجمه کردهاند .مطلب حاضر به واسطه تحقیقات میدانی مؤلف ،مراجعه به کتابخانههای مسکو
و فهرستهای موجود در آنها ،کتابخانههای دانشگاهی ایران ،پایگاههای اینترنتی مراکز مختلف ترجمه و ایرانشناسی در روسیه و
همچنین مروری بر مطالعات انجام شده در این زمینه در ایران و روسیه به نگارش درآمده است.
بحث و بررسی
روابط ادبی و فرهنگی ایران و روسیه دو کشور همسایه و هممرز ریشه در روابط سیاسی و اقتصادی و بازرگانی روزگاران
بسیار دور ،از زمان روسیه تزاری دارد که بعدها در گذر زمان و پستیها و بلندیهای تاریخ پس از انقالب اکتبر  4341نه تنها ادامه
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یافت ،بلکه با ایجاد تغییرات و اصالحات گسترده به صورت عمیقتر و وسیعتر رو به فزونی نهاد و رنگ و بوی علمی نیز به خود
گرفت .فرهنگ شرقی در سرزمین روسیه از دیرباز جوالن داده و نمیتوان فرهنگ آن را از فرهنگ ایرانی دور دانست .از سویی وجود
مسلمانان بیشمار در این کشور و نفوذ فرهنگ اسالم ی در آن ،بیش از پیش بر غنای روابط فرهنگی و اجتماعی ایران و روسیه افزوده
است.
ظهور و گسترش زبان فارسی در روسیه
در دانشگاه های بزرگ روسیه از دیرباز مراکز خاصی برای آموزش و ترویج زبانهای ایرانی از جمله زبانهای فارسی ،فارسی
دری ،تاجیک ،پشتو ،سانسکریت ،سغدی و دیگر شاخههای مرتبط با زبانهای ایرانی وجود داشته است که بسیاری از آنان همچنان
به فعالیت خود ادامه میدهند .مراکز مختلفی به امر آموزش زبان فارسی و حفظ میراث ادبیات فارسی همت گماردند که از میان
آنها موزه آسیایی آکادمی علوم ،موزه ارمیتاژ ،دانشکده زبانهای شرقی دانشگاه سنپتربورگ اهمیت بسیاری دارند.
پیشینه آشنایی با زبان فارسی و سپس آثار ادبی آن در روسیه به قرن پانزدهم میالدی بازمیگردد .آن زمان که تاجران و
سیاحان روسی مانند آفاناسی نیکیتین 4و فدوت کوتاف 2آثار شاعران و نویسندگان فارسی را با خود به روسیه میبردند و با نگارش
سفرنامههای خود بهتدریج در جهت گسترش زبان فارسی در روسیه گام برمیداشتند .آن زمان که رفتوآمدهای گاه و بیگاه
شخصیتهای اجتماعی و مأموران دولتی و دیپلماتها بر گسترش روابط دامن میزد .این روند در قرنهای بعدی شدت یافت.
سفرنامه آفاناسی نیکیتین با نام «سفر به سه دریا» شامل مشاهدات و خاطرات او از سفر به قفقاز ،ایران مرکزی و هند در سالهای
4466تا4412م است و چندان از جنبه علمی و تخصصی برخوردار نیست .جالب آنجاست که دستنوشته این اثر تا آغاز قرن نوزدهم
ناشناخته مانده بود .قابل ذکر است که «از اواس ط قرن شانزدهم میالدی تا عهد پتر کبیر ،مترجمان تاتار مهمترین واسطههای
برقراری ارتباط میان این دو کشور بودند .روسها در دهه  4641شروع به یادگیری زبان فارسی کردند ،ولی عده کسانی که به این
کار همت بسته بودند ،اندک بود .در قرن هجدهم ،ارمنیها نقش مهمتری از خود روسها در بازرگانی با ایران یافتند و طبعا به
عنوان واسطه شناسایی و منبع اطالعات درباره ایران نیز اهمیت پیدا کردند» (اتکین.)913:4964،
در روسیه با توسعه مرزهای جغرافیایی و گسترش روابط سیاسی و فرهنگی و بازرگانی با ایران بیش از پیش به وجود افراد
آشنا و مسلط به زبان فارسی احساس نیاز شد و « آن طور که در اسناد و متون تاریخی آمده است تالشهای آشنا ساختن
خوانندگان روسی با فرهنگ و ادب فارسی در روسیه از قرن هفدهم آغاز شده است» (ایوانف.)94:4931،
بنا بر شواهد و اسناد موجود ،آشنایی جدی با زبان فارسی در قرن هجدهم رقم خورد .در تاریخ آمده است که پتر کبیر در
سال 4146م پنج نفر از افرادش را به ایران میفرستد تا زبان فارسی بیاموزند و بعدها بهعنوان مترجم برایش کار کنند که البته
برخی از مورخان بر صحت و سقم این مطلب شک دارند .اولین ترجمه قرآن به زبان روسی نیز به سال 4146م در دوره پتر کبیر و
به همت مترجمی ناشناس انجام گرفته است .9کراچکوفسکی شرق شناس برجسته روسی با تأکید بیان میدارد که «نخست کتاب
قرآن کریم و سپس کتاب ادبی هزار و یکشب تنها کتابهایی بودند که اجداد ما در قرن هجدهم با آن بهطور کامل آشنایی داشتند»
( .)Крачковский,1957:14پتر کبیر در راستای کشورگشاییها و لشگرکشیهای خود در سالهای 4122م و 4129م به
سرزمین پارس رسیده است .در این زمان ،شخصی به نام دمیتری کانتمیر همراه وی بود که زبانهای شرقی از جمله فارسی را به
خوبی میدانست .کانتمیر اهل مولداوی بود و نیاکان اسالو داشت .در آن دوران او مشاور رسمی و اصلی پترکبیر در مسائل شرق بود.
حتی گفته شده است که کانتمیر در زمان لشگرکشی حروف چاپی عربی و فارسی را برای چاپخانه مخصوص پتر تهیه کرده بود.
پیش از همه در این چاپخانه ،بیانیه پتر کبیر خطاب به مردم قفقاز و پارس به چاپ رسیده بود .گویا در همان زمان تزار بزرگ روس
با ترجمههای کانتمیر از شاعران پارسی آشنا شده است.
Afanasy Nikitin (Афанасий Никитин).
Fedot Kotav (Федот Котов).
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درباره ظهور اسالم و قرآن و ترجمههای آن در روسیه مراجعه شود به :آشنایی با روسیه از دریچه آداب و رسوم ،ابوذر ابراهیمی ترکمان ،مهناز

نوروزی ،انتشارات بینالمللی الهدی ،4934 ،صص.33-66.
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در نخستین سالهای قرن نوزدهم تدریس زبان فارسی برای روسیزبانان در دانشگاههای شهرهایی چون مسکو،
سنپترزبورگ ،قازان و خارکوف آغاز شد« .در اوایل قرن نوزدهم بود که زبان فارسی در کنار سایر زبانهای شرقی جزو دروس
دانشگاهی قرار داده شد و از سال 4411م در دانشگاه غازان ،از 4444م در دانشگاه مسکو و از 4443م در دانشگاه سنپتربورگ
تدریس میشد» (کوالگینا .)241:4931،اولین مرکز رسمی و آکادمیک آموزش زبان فارسی در 4444م در دانشگاه سنپتربورگ
تأسیس شد .پروفسور الکسی بولدیرف ،)4313-4339( 4ایرانشناس برجسته روس ،در سال 4444م تدریس زبانهای شرقی و از
جمله فارسی را در دانشگاه مسکو آغاز کرد و در سال 4442م رئیس این دانشگاه شد .او در سال 4426م مجموعه متون فارسی را به
عنوان کتاب درسی آموزش زبان فارسی تدوین کرد که تا اواخر قرن نوزدهم مورد استفاده قرار میگرفت .او در این سال مجموعه دو
جلدی آثار برگزیده ادبیات فارسی را نیز تألیف کرد که جلد دوم آن مربوط به دستور زبان و فرهنگ فارسی بود.
واسیلی بارتولد (4463-4391م) ،شرقشناس و ایرانشناس مشهور روسی در کتابش با نام تاریخ مطالعه شرق در اروپا و
روسیه (4323م) در این رابطه میگوید« :پیشرفت تدریس و تعلم زبانهای عربی و فارسی و ترکی در روسیه مربوط است به عمر
دور و دراز استاد بولدیرف در مسکو (از سنه 4444تا4491م) و استاد سنکوفسکی در سنپترزبورگ (از4422تا4441م) و استاد
کاظمبک (در قازان از4426تا4443م و در پتربورگ از4443تا4411م) .آقای بولدیرف نخستین مؤلف کتابهای درسی در زبان و
ادب عربی و فارسی است که تا اواخر قرن نوزدهم در دانشگاههای روسی تدریس میشد و تقریبا تمام مستشرقین روسی نسل معاصر
شاگردان این سه نفر معلماند» (نیکیتین.)266:4996،
عالوه بر فعالیت چنین دانشمندانی در مراکز آموزش عالی آن زمان روسیه ،وزارت امور خارجه این کشور نیز در سال 4429م
برنامهای خاص را در راستای مطالعات شرقشناسی و آموزش زبانهای شرقی بهویژه فارسی تدوین کرد .یکی از محققین برجستهای
که به وزارت امور خارجه نیز تعلق داشت والنتین ژوکوفسکی (4434-4344م) بود که در سال 4313م به ریاست بخش آموزشی
وزارتخانه رسید .او به مدت سه سال (4449-4446م) در ایران بود و حاصل مطالعات و تحقیقات خود در زبان و ادبیات فارسی را
بعدها در شوروی منتشر کرد .از آن زمان تاکنون دانشمندان و زبانشناسان و مدرسان زیادی به امر آموزش زبان و ادبیات فارسی
همت گماشتهاند که وصف همۀ آنها در این مقال نمیگنجد و میتوان در سخنی دیگر بهطور مفصل بدان پرداخت.
در قرن حاضر زبان و ادبیات فارسی طرفداران زیادی در روسیه دارد و در مراکز آموزش عالی مانند انستیتوی آسیا و آفریقا
که وابسته به دانشگاه دولتی مسکو (ام.گ.او ).است ،تدریس میشود .در بسیاری از دانشگاههای روسیه و جمهوریهای استقاللیافته
زبان و ادب فارسی تدریس شده و ساالنه فارغ التحصیالن این رشته به جرگۀ محققان این رشته در روسیه افزوده میشوند .هر ساله
المپیاد زبان فارسی برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی کشور روسیه در مسکو و به همت رایزنی فرهنگی ج.ا.ا .وابسته به سفارت
ایران در مسکو برگزار می شود و به برگزیدگان این المپیاد ،سفر به ایران و جوایز نفیس و تندیس ویژۀ فردوسی اهدا میشود .هر
ساله شرکتکنندگان ز یادی از سراسر روسیه در این المپیاد شرکت میکنند .سال گذشته یازدهمین دوره این المپیاد برگزار شد.
آموزش و تدریس زبان فارسی در سنپترزبورگ که از سال 4443م آغاز شده بود در سال 2144م (4931ه ش) دویست ساله
میشود و این خود نشاندهندۀ عمق نفوذ و مهمتر از آن ماندگاری زبان فارسی در این سرزمین است.
ترجمه آثار ادبی فارسی در روسیه
2

ترجمه ،بیشک ،نقش مهم و ارزندهای در گسترش زبان و ادب فارسی در روسیه داشته است .نیکالی کنراد در کتاب غرب و
شرق که شامل مجموعۀ مقاالت وی است درباره شیوههای نفوذ فرهنگ و زبان یک ملت به فرهنگ و زبان ملتی دیگر سخن گفته
است و یکی از این شیوهها را ترجمه میداند .به عقیده او « ترجمه بنا به ضرورت نمود و وجه زبانی کامال جدید و مشخصی را ارائه
میدهد ،و اثر بدینشکل برای آن ملت کمکم موجودیت مییابد ...در این صورت ،ترجمه یکی از ابزارهای تجدید سالح خالقانه
نویسنده است و برای خواننده هم یکی از ابزارهای تغییر و دگرگونی درک او از واقعیت به شمار میرود» (.)Конрад, 1972:324

Aleksey Boldirev (Алексей Болдырев).
Nikolas Konrad (Николай Конрад).
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بولدیرف درباره ترجمه آثار ادبی فارسی در روسیه مینویسد« :در کتابخانه دولتی سنپتربورگ با نام سالتیکوف شدرین دو
نسخه خطی به زبان روسی نگهداری می شوند که به اواخر قرن هفدهم تعلق دارند و حاوی چند قطعه شعر از گلستان و بوستان
سعدی شیرازی هستند که نخستین ترجمههای روسی ادبیات فارسی به شمار میروند .نام مترجم ذکر نشده و این نسخه خطی در
جایی انتشار نیافته است .با این حال ترجمهها بیانگر این مطلب هستند که عالقه به ادبیات فارسی در روسیه به دوران قبل از پتر
کبیر باز میگردد .از همان زمان آشنایی با ایران بوجود آمد و برای هنر ایرانی ارزش زیادی قائل بودند ،اما روابط فرهنگی ایران و
روسیه از دوران پتر کبیر بنیان گذاشته شد» (بولدیرف.)44:4924 ،
همزمان با گستر ش زبان فارسی در روسیه تزاری در نیمۀ دوم قرن هجدهم عالقه به ادب پارسی نیز بیشتر شد .رفتهرفته
کتاب اوستا ،اشعار حافظ و سعدی و فردوسی ترجمه شدند .در سال 4134م اولین ترجمه بخشی از اشعار و حکایتهای سعدی از
زبان فرانسه بههمت کاتلنیتسکی چاپ شد .در سال 4414م نیز پاول لووف شاه جوان و گمراهی را از مجموعه اشعار سعدی ترجمه
کرد .البته بر اساس اسناد موجود در کتابخانه سالتیکوفشدرین در اوایل قرن هفدهم ترجمههایی به زبان روسی از چند باب گلستان
سعدی موجود است که مترجم آنها شناخته شده نیست.
در زمان حکومت کاترین دوم عالقه به مفاهیم دینی و مذهبی مسلمانان و فرهنگ شرق بهویژه فرهنگ پارسی شدت گرفت.
کاترین دوم یا کاترین کبیر زنی باهوش و قدرتمند بود که عالقه زیادی به مطالعه و معاشرت با بزرگان علم و ادب و مکاتبه با ایشان
داشت .در سال 4136م یعنی اواخر قرن هجدهم یکی از شعرای دربار ملکه روسیه قطعاتی از سعدی را به زبان روسی برگرداند که
بسیار موردتوجه محافل ادبی آن زمان قرار گرفت .بولدیرف در این باره مینویسد« :برخی اشعار گلستان سعدی که دیرتر ترجمه و
در 4136م منتشر شده بودند ،به آن دوران تعلق دارند ...در سال 4494م بخشی از اسکندرنامه نظامی گنجوی (ورود اسکندر به
دشت قپچاق) انتشار یافت که ترجمه آن متعلق به دمیتری آزنابیشین )4414-4411( 4بود که ترجمههای فارسی خود را معموال با
تخلص دل برادر به چاپ میرساند» (بولدیرف .)44:4924 ،روند ترجمه از آثار ادبی فارسی در قرنهای بعد کم و بیش ادامه یافت.
در مجموع باید اذعان داشت که آشنایی روسها با میراث ماندگار شعر و ادب کالسیک پارسی در قرن نوزدهم میالدی به اوج
خود رسید .در اوایل قرن نوزدهم روابط سیاسی و فرهنگی و بهویژه بازرگانی ایران و روسیه به مرحله نوینی وارد میشود و بازار
تجارت ایران و روسیه رونق میگیرد .در تاریخ آمده است که «پس از انعقاد معاهده ترکمانچای و آشتی دولتهای ایران و روسیه
تزاری ،مجددا روابط سیاسی و اقتصادی میان آنها برقرار میگردد .در این زمان است که خاورشناسان روسیه تزاری به کشور ایران
میآیند و آثار کالسیک ادبی و هنری ایران موردپسند و اعجاب آنها قرار میگیرد و تدریجا روابط فرهنگی ایران و روسیه استحکام
بیشتری میپذیرد .درست است که در جریان جنگ ایران و روسیه در 4244-4221هق (4424-4442م) قسمتی از آثار کتب ادبی
و فرهنگی ما به طرق مختلف به دست دانشمندان روسیه افتاد ،ولی با بردن کتابخانه و آثار عتیقه موزه آستانه مقبره شیخ
صفیالدین اردبیلی توسط قزاقان روسی ،کم کم ادب ،فرهنگ و هنر ایران در روسیه تزاری شناخته شده و جلب توجه کرد» (بارتولد،
.)33:4933
2
پوشکین شاعر نامی روس در سال 4423م بعد از آشنایی با شاعر ایرانی فاضلخان گروسی که در حال عزیمت به سن-
پتربورگ بود ،به عبارتی در نیمۀ اول قرن نوزدهم ،اشعاری برای او فرستاده و در آنها یادآور میشود که روسیه با نظم فارسی
آشنایی دارد .پوشکین همچنین شعری را به حافظ تقدیم کرده و در برخی اشعار از نام سعدی و ابیات او بهره جسته است .قطعه
معروف تأسی از قرآن و یا شعر پیامبراش خود گواهی روشن بر آشنایی او با فرهنگ و ادب فارسی و اسالمی در قرن نوزدهم است.
با توجه به تحقیقات و بررسیهای انجام شده در فاصله سالهای 4424تا4443م در حدود سی ترجمه (البته پراکنده و نه به
صورت اثر کامل) از سعدی ،حافظ ،خیام و غیره در شهرهای مختلف کشور روسیه مانند مسکو ،سنپتربورگ ،قازان و دیگر شهرها
انتشار یافته بودند .در فاصله سالهای 4431تا4444م نیز در ظرف مدت 94سال فقط پنج ترجمه برگزیده از گلستان سعدی چاپ

Dmitry Aznabishin (Дмитрий Ознобишин).
Alexander Pushkin (Александр Пушкин).
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شد و در ده سال بعد تا  4434م منتخباتی از دیوان انوری و رباعیات خیام و با اندکی مشکالت هم ابیاتی از مثنوی جاللالدین رومی
به روسی برگردانده شد (بارتولد.)33-61 :4933 ،
خودزکا ، 4ایرانشناس لهستانی از جمله محققان و مترجمان برجسته فرهنگ و ادب ایرانی بود و در سال  4444نمایشنامه
پهلوان کچل را به زبان فرانسه ترجمه کرد که در آن زمان نقطه عطفی در آشنایی با تئاتر عروسکی ایران بود .از جمله محققان و
ایرانشناسان مشهور روس تا قبل از انقالب اکتبر که به زبان و ادب فارسی عالقه فراوانی داشت واسیلی ژوکوفسکی)4149-4432( 2
بود که خود از نویسندگان ،شاعران و ادبیان برجسته روس و یکی از اعضای معتبر آکادمی امپراتوری روسیه بود و او را از پایهگذاران
رمانتیسم در ادبیات روسیه میدانند .هم او بود که اول بار رستم و سهراب از منظومه شاهنامه فردوسی را به سال 4443م البته به
زبان اوکرایینی و از روی نسخه آلمانی ترجمه کرد .ژوکوفسکی کتابی دارد درباره بابا طاهر عریان که در سال  4314نوشته شده
است با نام مطلبی درباره بابا طاهر عریان که در جلد سیزدهم از کلیات یادداشتهای شعبه شرقشناسی انجمن باستانشناسی
روسیه به چاپ رسیده است .همچنین در 4433م در پتربورگ کار مشترکی از ژوکوفسکی و زالمان ( 9)4431-4346با نام دستور
زبان کوتاه زبان نوین فارسی انتشار یافت که تا به امروز از اهمیت آن کاسته نشده است .ژوکوفسکی خود شاگرد زالمان بود که از
برجستهترین ایرانشناسان به شمار میرفت « .کتاب وی درباره خاقانی و نیز تحقیقات ژوکوفسکی درباره انوری و عمر خیام شروع
مکتب نقد ادبی فارسی در روسیه محسوب میشود .ژوکوفسکی به دلیل عالقهای که به زندگی مذهبی ایرانیان داشت ،به آثار شاعر
صوفی مشهور قرن یازدهم (خواجه عبداهلل انصاری) پرداخت .از آن زمان بود که بررسی و مطالعه ادبیات فارسی وارد محدوده عالیق
ایرانشناسی شد» (کوالگینا.)243:4931،
در قرن بیستم پس از انقالب اکتبر 4341م که با سرنگونی دولت موقتی که بعد تزارها روی کار آمده بود ،همراه بود ،روابط
سیاسی و فرهنگی ایران و روسیه وارد مرحله نوینی شد ،چرا که ایران جزو اولین کشورهایی بود که دولت انقالبی سوسیالیستی
شوروی را به رسمیت شناخت و رابطه دوستی و همسایگی بر اساس حفظ حقوق متقابل و دخالت نکردن در امور یکدیگر را برقرار
ساخت .اینک وجود زبان فارسی و فارسی-دری در تاجیکستان ،بخشهایی از آذربایجان و دیگر جمهوریها مانند ازبکستان،
ترکمنستان و غیره و نیز وجود مهد زبان و ادب فارسی کهن – سمرقند و بخارا  -در شوروی و محدوده جغرافیایی ازبکستان ،بیش
از پیش نیاز به تأسیس مراکز آموزش و مطالعه زبان و ادب فارسی و حفظ و گسترش رابطه با ایران را آشکار میساخت .انستیتوهای
زبانشناسی و شعبه های ایرانشناسی به سرعت در مسکو ،لنینگراد و دیگر شهرهای بزرگ ایجاد شدند .اهمیت فعالیت این مراکز به
حدی بوده است که در فاصله «سالهای 4344تا 4314م در ظرف شصت سال بیش از چهار میلیون نسخه کتاب به  49زبان روسی،
تاجیکی ،ازبکی ،آذربایجانی ،اوکرائینی ،ترکمنی ،بالروسی ،لتونیایی ،لیتوانیایی ،گرجی ،ارمنی و غیره ترجمه و چاپ شده است»
(بارتولد.)64:4933،
همچنین از سال 4331تا4341م نیز بیش از  431جلد کتاب و یا ترجمه علمی دقیق و آکادمیک از آثار رودکی ،شاهنامه
فردوسی ،آثار قطران ،نظامی ،خاقانی ،امیرخسرو دهلوی ،جامی و غیره به چاپ رسیده است که بررسی ترجمه هر یک از این شاعران
خود میتواند بابی برای تحقیقی دیگر باشد.
رباعیات خیام در روسیه
رباعیات خیام اول بار در سال 4433م به همت و ترجمه ادوارد فیتزجرالد به اروپا و جهان شناسانده شد .در این رابطه که
چرا خیام و رباعیاتش تا بدین اندازه در ادبیات جهان به شهرت رسیدهاند بر کسی پوشیده نیست و بارها در مقالههای زیادی بررسی
شده است .آنچه اینجا برای ما اهمیت دارد جایگاه خیام و چرایی محبوبیت این شاعر در روسیه است.
خیام در روسیه از جایگاه ویژهای برخوردار است و او را محبوبترین شاعر پارسیگوی روسیه لقب دادهاند .بسیاری از رباعیات
خیام به مثابه ضرب المثل و پند و اندرز در میان مردمان روس رواج دارد و دهان به دهان میچرخد .تاکنون ترجمههای زیادی از
Aleksander Khodzka (Александр Ходзка).
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رباعیات او به زبان روسی به چاپ رسیده است و اکنون بیش از یکصد و بیست سال از نخستین ترجمههای خیام به زبان روسی
میگذرد .اول بار شخصی به نام ولیچکا 4در سال 4434م  46رباعی از خیام را با عنوان کلی از عمر خیام :از زبان فارسی به روسی
برگرداند که در یکی از مجالت ادبی مشهور و قدیمی با نام «وستنیک ییوروپی» (پیک اروپا) به چاپ رسید .این مترجم بعدها
درمجموع  32رباعی خیام را ترجمه کرد که در سالهای 4434م و 4319م انتشار یافتند .اما ترجمهها گاهی از قالب چهاربیتی
خارج شده و حتی به  46سطر هم میرسیدند .به عبارتی ترجمه او آزاد و با استفاده از دیگر سبکها و وزنهای شعری بود و اصال
در قالب رباعی سروده نشده بود و همین امر مانع از آن بود تا زیبایی و ظرایف شعر خیام در قالب اصلی خود با آن کاملترین بیان
شاعرانه بازگو شوند .این چنین ترجمههای سطروار از رباعیات خیام ادامه یافت .دیگر مترجم خیام در آن روزگار پارفیروف 2بود که
او هم چندین رباعی را در 4434م ترجمه کرده و در مجله «سِوِرنی وستنیک» (پیک شمال) انتشار داد .از دیگر مترجمان رباعیات
خیام میتوان به لیبیدینسکی ،9مازورین ،4بالمونت ،3گروزینسکی 6و غیره اشاره کرد.
بالمونت ( ، )4461-4342شاعر برجسته و مشهور روس در آغاز قرن بیستم اولین مترجمی بود که رباعیات خیام را به صورت
چهاربیتی و در قالب خاص رباعی به زبان روسی ترجمه کرد .اولین اثری که اشعار تعدادی از شعرای کالسیک فارسی را در خود
جمع کرده بود در سال 4346م در انتشارات «ساباشنیکووی» مسکو با عنوان اشعار فارسی قرون دهم تا پانزدهم توسط کُرش 1انجام
پذیرفت که پس از مرگ وی به همت کریمسکی تکمیل شده و به دست چاپ سپرده شد که البته اشعاری از خیام هم در آن آمده
بود .عالوه بر خیام ،در این کتاب ترجمههایی از ابو سعید ابوالخیر ،ابوعلی سینا ،خاقانی ،سعدی ،رومی ،حافظ و لطفعلی نیشابوری با
زندگینامه کوتاهی از هر یک از شعرا آورده شده بود.
در فاصله سالهای 4341تا4394م ترجمههای اندکی از خیام انتشار یافت که از آن جمله میتوان ترجمه تخارژفسکی 4را نام
برد که برای اولین بار کلیات رباعیات خیام را به زبان روسی ترجمه کرده بود که البته آن هم خالی از اشکال نبود ،ولی در نوع خود
کار بینظیری به شمار میرفت .از دیگر مترجمان مشهور خیام چایکین ،3رومر ،41تاردوف ،44علییف ،42نوری عثمانوف ،درژاوین 49و
روزنفیلد 44و بسیاری دیگر را میتوان نام برد.43
گفته می شود که آثار واقعی درباره رباعیات خیام در آغاز دهه چهل قرن بیستم بهوجود آمدهاند« :استاروستین ،صاحبنظر
خبره و مشهور روس در تاریخ ادبیات فارسی ،موفق شد  421رباعی از خیام را در نهایت امانتداری و با دقت بسیار به زبان روسی
برگرداند .اگرچه او نیز رباعیات خیام را با ویژگی های شعر روسی ترجمه کرد ،اما موفق شد در ترجمه خود ردیف را حفظ کند»
Vasily Velichko (Василий Величко).
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4

2

T. libidinsky (Т. Лебединский).

9

Konstantin Mazurin (Константин Мазурин).

4

Konstantin Bal’mont (Константин Бальмонт).
A. Gruzinsky (А. Грузинский).
F.E. Korsh (Ф.Е. Корш).

3

6

1

Ivan Tkhorjevsky (Иван Тхоржевский).

4

Konstantin Chaykin (Константин Чайкин).
Osip Rumer (Осип Румер).

3

41

Vladimir Tardov (Владимир Тардов).
Rustam Aliyev (Рустам Алиев).

44

42
49

.( Vladimir Derjavin (Владимир Державин
Boris Rozenfil’d (Борис Розенфельд).
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(محمدی بدر .)32:4942 ،تا پیش از این ،ترجمهها بیشتر سطحی و تحتاللفظی و به دور از قواعد شعری منسوب به خیام ترجمه
میشد .پس از استاروستین ،درژاوین ،شاعر و محقق معروف ر وس این مهم را به انجام رسانید و بزرگترین ترجمه از رباعیات خیام را
تا آن زمان شامل  434بیت تنظیم کرد که البته اشکاالتی در آن وجود داشت .این اشکاالت گریزناپذیر است ،چرا که ساختار دستور
زبان فارسی و روسی بسیار متفاوت هستند و گاهی ترجمه یک کلمه روسی در فارسی مستلزم توضیح و اضافات است و بالعکس.
البته مترجم دیگری به نام تنگین تاکنون با ترجمه  332بیت از رباعیات خیام پیشرو است.
4
در سال  2113انتشارات دانشگاه دولتی سنپتربورگ اثری با نام رباعیات عمر خیام به اهتمام ادوارد فیتزجرالد منتشر کرد
که در آن همه ترجمههای روسی این رباعیات از سال 4344تا2114م گرد آمده و مقایسه شده است .البته پیشتر نیز شخصی به نام
مالکوویچ 2در سال  2111م در همین انتشارات ترجمه رباعیات خیام از  64مترجم روسی تا سال 2116م را در کتابی با نام رباعیات
عمر خیام گرد آورده بود و این خود نشاندهندۀ عالقه فراوان مترجمان و خوانندگان روسی به این شاعر و رباعیات اوست.
اما علل محبوبیت خیام در روسیه چیست؟ با تاریخچه مختصری که از ترجمه رباعیات خیام در باال آمد میتوان تا حدودی به
این مهم پی برد که خیام برای روسها اهمیت فراوان دارد .تاکنون بیش از  61مترجم روسی به امر ترجمه و تفسیر رباعیات خیام
همت گمارده اند و این امر چنان فراگیر بوده است که حتی بارها درباره روش و اسلوب ترجمه رباعیات وی به بحث و بررسی
نشستهاند .در سال 4393م حسین جاوید ،نویسنده آذربایجانی نمایشنامهای به نام خیام نگاشته است .در گوشه و کنار کشور روسیه
مجسمه ها و بنای یادبود خیام به خصوص در کشورهایی که زبان فارسی در آنجا صحبت میشود ،از جمله ورودی کتابخانه ملی و
نیز مجسمه ای در بلوار رودکی در شهر دوشنبه تاجیکستان و یا آستراخان وجود دارد .عالوه بر ترجمه آثار خیام کتابها ،نوشتهها و
مقالههای زیادی دربا ره او و زندگی و رباعیات و حتی آثار علمی او در رشتههای جبر و ستارهشناسی و غیره به زبان روسی وجود
دارد .هر ساله در سراسر روسیه همزمان با زادروز این شاعر و دانشمند بزرگ مراسم شب شعر و نشستهای ادبی با حضور
عالقمندان و ادبای روسی برگزار میشود.
اما اینکه میزان عالقمندی روسها به رباعیات خیام به حدی است که برخی ترجمهها و چاپها مکرر انتشار یافته و تیراژ
چندهزار نسخهای داشته اند ،واقعا به چه دلیل بوده است؟ چگونه است که یک شاعر ایرانی مسلمان تا بدینحد مورد پسند روسهای
ارتدوکس قرار میگیرد؟
برخی از منتقدان و محققانِ رباعیات خیام ،آنها را دارای فضای فکری عمیق و فلسفی میدانند و عدهای دیگر آنها را فقط
ابیاتی در وصف جام می و شراب و غنیمت شمردن دم و لذتبردن از حیات میدانند .شاهد این گروه آخر ،نقاشیها و تصاویری
است که براساس رباعیات خیام در کتابها و کارتتبریکها دیده میشود .روسها در تحقیقات و بررسیهای خود مضامین مختلف
و درجات گوناگونی را در رباعیات خیام برگزیده و تعیین کردهاند که پرداختن به آنها کتابی خواهد شد.
در اکثر موارد محققان و منتقدان و حتی آنها که رباعیات خیام را میخوانند و تحصیالت آکادمیک ندارند ،باالتفاق بر این
عقیده اند که خیام با بیان ظرایف فلسفی زندگی و ذهن بشر انسان را برای دقایقی از خود بیخود میکند و گذشته از حظ معنوی و
عرفانی ،آثار او منبعی مناسب و مفید برای مطالعه احوال و زندگی ایرانیان در قرون پنجم و ششم یا به عبارتی قرون وسطی است.
گرچه پروفسور روزنفلد در سال 4364م پس از سالها مطالعه و کوشش رساالت عمر خیام را منتشر کرد و به عنوان یک متخصص
توانست اندیشمندان روسی را با آثار خیام در زمینه جبر و هندسه و مقابله آشنا سازد ،اما هنوز هم مانند سالهای دور شهرت خیام
نه به سبب رسالههای علمی او ،بلکه به خاطر رباعیات اوست .او در مقام یک شاعر خوانندگانش را به تعمق فلسفی وا میدارد و آنها
را به قیاس زشتیها و زیبایی ها و اندیشیدن به حقایق هستی و در نهایت عظمت خداوند و پوچی این دنیا دعوت میکند .کوتاه
سخن آنکه هر چه از دل برآید بر دل نشیند.

Edward FitzGerald (Эдвард Фицджеральд).
Roal’d Malkovich (Роальд Малкович).
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نتیجهگیری
آنچه در ضمن این مقاله بیان شد خود نشاندهندۀ میزان عالقه روسها به زبان و ادب فارسی و رباعیات خیام نزد ایشان است.
اما اینکه نویسنده و مورخی به نام موریس داویدوویچ سیماشکا (4324تا2111م) اهل قزاقستان اثری به نام حاج خیام دارد و ما از
آن بیاطالعیم و حتی نمیدانیم در این کتاب چه ها درباره خیام نوشته شده و اصال چرا خیام را حاجی نامیده است؛ اینکه نمیدانیم
کتاب کامل زندگینامه خیام با نام عمر خیام از مجموعه کتابهای زندگی افراد برجسته در روسیه به سال 4341م تألیف شده است،
مجموعهای که توسط ماکسیم گورکی در سال 4399م بنیان گذاشته شد تا روس ها با زوایای مختلف و کامل و البته مستند زندگی
شخصیت های برجسته جهان آشنا شوند؛ اینکه به طور کامل از میزان تحقیقات مفصلی که روی رباعیات خیام و مفاهیم عرفانی آن
در روسیه انجام شده است که در ایران حتی آمار دقیقی از آنها در دست نیست؛ اینکه روسها معتقدند خیام آنگونه که در روسیه
محبوبیت دارد در ایران محبوب نیست و همیشه نامش بعد از حافظ و سعدی و جامی و فردوسی و رودکی میآید؛ اینکه حتی
نمیدانیم شرقشناسان روسی بارها گرد هم آمدهاند و بر سبک و سیاق رباعیسرایی خیام اظهار نظر کردهاند ،جای بسی تأسف
است.
شاید در خاتمه این جمله حق مطلب و آنچه ما میخواهیم بگوییم را بهخوبی ادا کند که به عقیده نگارنده روسها بیش از
ایرانیان ،خیام نیشابوری ،این رباعیسرا و دانشمند برجسته را ارج نهادهاند و محبوبیت وی در روسیه بیش از ایران است .اگر اینطور
نیست پس چرا آنقدر که روسها به او پرداخته اند ،ما حتی زحمت شناسایی آثاری را هم که دربارۀ او نوشته شده است ،به خود
ندادهایم.
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