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و شهرت آنخیام در ادبیات بنگالیرباعیاتتأثیر
م.)1900-2010(

محمد ابوالهاشم*

چکیده                                                                                                                        

ملی و محلی هم در زبان این زبانترین زبان است وبهبنگالدشتا اکنون در زبان فارسی از دورة قدیم
زبان فارسی را در دورة میانه و دراز این رو ادیب بنگالیبی معنی دیده نمی شود و،اینتأثیر داشت که

تأثیرباو این بزرگیکلمۀ فارسی در زبان بنگال جاي بزرگ گرفتبیشتر ه اند و ة نو استفاده کرددور
خواجه حافظ و سعدي شیرازي را موالنا رومی، مانند عرفانیشاعرو فلسفۀ ایرانی لیان بنگ. آمدایرانیها

خیام که از شاعران نظر عمر شخصیات بزرگ می توانند و فکر وو تصوف ،با آثار ادبی گسترش عرفان
فارسی دیگر برخورده است؛ شهرت و کماالت او با رباعیات در جهان گردده، مضامین آن که اغلب 

روزگار خود شهرت عظیم یافته بود و ملقب بزرگ هم او.فه و موعظه است بسیار ارزیابی داردفلس
بدین جهت، این .حتی در ادبیات بنگالی شهرت بسیار از شاعران ایرانی برتر می دارداستداشته

ه مه کردرباعیات او بیش ازهفتاد نفر بنگالی هندو و مسلمان با زبان بنگال ترجآن است کهپژوهش از
.بپردازدنوشته شده اندو زندگی او را هم  بسیار از صد نفر با زبان بنگال اند

* دانشیار ، بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه چیتاگنگ، چیتاگنگ، بنگالدش                                           
E mail: hasem38@yahoo.com
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براي رباعیات فارسی یانرساالت او در حکمت و ریاضات یادگار مانده است ولی خیام در بنگال
رباعیات را از نظر شعر فلسفه برترغنی و قابلیت ادیب بنگالینویسندگان وبه جهت این مشهور

بنگال اشاره روابط با زبان و ادبیات فارسی که . بررسی تأثیر این شاعر در ادبیاتندردابیحساب می شم
شده است.  بحثین مقاله ادر

.درباعیات، زبان فارسی در ادبیات بنگالمر خیام،  ترجمۀ : عکلیده واژها

\
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مقدمه

هنر و علم وي؛پیش ازهشت صد سال در ایران متولد شدهخیام نیشابوريهیمبن ابراحکیم عمر

دیگراناز ریاضی و طبعی،فلسفهگسترش علمکه در زمان خود معروف و برايداشتخاص

در خصوصااز خراسان تا آسیاي صغیروصیلۀ رباعیاتبافکر تازهبارازبان فارسیوبرتر فایق

کهمسلم است)1392:385،. ( حلبیجلو اندخته استر بنگالدشآخرین کشوکنار هندوستان

در ملت هندو و نظامی گنجويرودکی وشاعرازتأثیربادر بنگالزبان فارسیبسیار روزها

شهرتبه ثنوي رومی و گلستان سعديعمر خیام، مو هم رباعیاتیافتقابلیتان بنگالمسلمان

وشدشناختهبیشترراخیاماهل مغرب و مشرق فرنگیان.داشکالی نداراستعظیمه باال رسیده

. اولین کسی که اهل مغرب طریقۀ ترجمه و تشریح آوردندزبان خودشرا بااورباعیاتهم

است کهم.)1883- 1809(1لداجرفیتزادورده بودزبان انگلیسی ترجمه کردرباعیات را با

ین ترجمه را اورپ و انگلیستان شناساي کردیومیالدي در1859رباعیات عمرخیام را در سال 

باعمر خیامادبیات بنگالین زمان درادر)1390:186،رستمی(و جایزه داد. ایرانیان هم پسند

به قابلیتعمر خیام را از شهر تا روستابنگالگسترش یافت و نویسندگانو فیلسوفتشخصی

مردمهاي بنگالی زبان فارسی را بیشترنند.آشناي کردند میتواایرانیسوفیشاعر فلبزرگترین

فرهنگ تأثیردر سالهاي پیشبزرگترین وجه این است کهودنشیرین و زبان دل می توان
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و بنگالی تفوق آمددربه ایرانیان تمدن و فرهنگمردم بنگالرابطۀو داشته بوداسالمی

. درین زمین به شناخته بودندخوبیهمدل و برادربیشترایرانیان رایش پبنگالیان شش صد سال 

اسالم رادینفارسیکمکمردم بنگال ازشد واسالمزبان فارسی زبان ،دین و تمدنوصیلۀ 

بنگالیان کلمۀ عربی هم باازاین،به سبب.درست استروز بروز ترقی دادن موافق شماردند

تفریق داشته بودایرانیانهمبانآنرابطه و هم برادريواظهار شددر ادبیاتزبان فارسیواسطۀ

و دقبول کردنفلسفه و نظریات خیام را به آسانمردمهاي بنگالی)1995:481، مرشد(نمیشود.

که همیشه می استبراي ایرانیانتحریم بنگالیانیکی ازدندآورشماربخیام را مرد بزرگ

معلوم توضیح دادان بنگالیزبباچه کسیخیام را اولین بارو نظرفکراشکال افتاد که .باشد

در به نرمی(شاعر فارس)"فرتیبافارشو"بنگالیان محمد برکت اهللا در کتاب ادیبازنیست ولی

براي گسترش شاعر فارسی تقدیم خواهم کرد. و در ادبیات بنگالیذکر نموده بودبیشتر صفحه

از مذهب واستر نمودهذک(شاعر ایران)"ایرانیر کبی"پس از آن منصور الدین در کتاب 

زندگی نامه (تاریخ ادبیات فارسی)"فارسی شاهیتر ایتیهاش"حریندر چندر پال در کتاب هندو

فیلسوفوبزرگشاعرباراخیامرا توضیح داد. آنان فلسفه، ریاضی و شعر عمر خیامو فلسفه

آوردههسی صفحدر ا عمر خیام رد برکت اهللا رباعیات، فلسفه و شعورمحمدانسته اند.مشهور

و کمی نیستاز لحاظ ادیب بنگالو گسترش زبان فارسیکه براي بررسی عمر خیاماینبود
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و ذکر داده است. او عمر خیام را شاعر فلسفه خوددر کتاببنگالتلفظزبانارباعیات را هم ب

"یاست نامهس"کتاب است یکی نویسندةدو نام در نیشابور": و می نویسددانستمحققعالم

،(برکت اهللا"است.حکیم عمر خیام "رباعیات عمر خیام"وزیر نظام الملک و دیگر نویسندة

و می گوید: نمودذکربیشترخوددر کتابراخیامرباعیاتو خوبیتشهریتاو)111: 1989

؛ت عمر خیام از همه قابل ترقی برترشاعر تولد یافت ولی رباعیابسیارمغرب و مشرقدر"

اما ) 111:،1989،همان(".داردبی انتهاآسیا را گرم کرد که این شعر فلسفۀ قدردانویوروپ

و معروف اهمیتدر جهان همرازباناینوبنگالیان بیشتر سالها با زبان فارسی آشنا هستند

و"گلستان"،"مثنوي رومی"، "دیوان حافظ"خطی وجود چاپخانه نسخه هايآنان از .میتوانند

که این نده بودنندخوامتن را در مجلسواندسعدي را پیش از چهار صد سال آورده"بوستان"

است که مردم بنگال دیگرسببنرا دوست داشتخیام . براي عشق زبان فارسی کمی نیست

را به فارسیزبانشاعران بنگالیومی شناسندی را از دورة طوالنیفلسفۀ ایرانی و زبان فارس

ادبیات فارسیدوستشد و همیشهخود پروردهراو آن زبان دیه یافتمنزلۀ ه

وموالنا رومی، سعدي و حافظ اندسرپرست آنان شکی نیست که)23: 1970،.(بهویاندبود

.ندل دادیتشکبراي گسترش و ترقیرازبان ایرانیبنگالنزبادربیحسابآنان
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ولی کمی آثار ادبی بنگالایران داشتندآمیزش فرهنگی ادبی بهبنگالدشکشورمسلم است 

رباعیات عمر خیامکهنمی تواندهم ادیب، نویسندة و مردم ایرانهنوز ایران آشنا شد.ادبیاتدر

ادبیاتعمر خیام در. با این گونه ما بیان میکنیم که رباعیاتاستترجمه شدهزیادزبان بنگالبا

و ترقیباعیات بیشمار کلمۀ فارسی سکونت گزیدترجمۀ رو درمیگیردي بزرگیک جابنگال

.زبان فارسی استگسترش

السندگان بنگینونظرخیام از

زبان فارسیبااهل بنگالوقرار بودهصد سال زبان فارسی در زمین بنگالششما می دانیم که

تأثیر سیاست ترك مغولدر بنگالدرین وقت.ندمهارت یافتکردنگفتگو مانند زبان مادري

ز بروزرووکنار گشتمغول کمک از دست سلطنتو ادبیاتو زبان بنگالداشته بود

کتابمسلمنانآن وقت شاعران .در بنگال پدید آمدندزبان فارسیگویندگان نویسندگان

کتاب قصۀ دینی و شعر فلسفهترجمهآنانبخصوصشناساي داد وبنگالیترجمهبارافارسی

سی زبان فارباکمک زبان بنگالپیشرفتگیعالوه این، براي )1970،34(بهویا:منتخب کردند.را

خبرداري، ختنه، -مانندند ودبومیان بنگالیان موضوع دیگرستعمال کلمۀ فارسی به بنگالو ا

2.آمدر زبان بنگالیدکلمهبسیارو...ی، محله، محکمه، مشاهده، نا بالغخراب، ساده، عرض
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وابط فرهنگی، دین، عقاید مشترك یادگیري زبان فارسی را آسان کرده بود.سرزمین این، ر

اوال عمر خیامبوده است. مدرسه و مکتب به مطلب راهنماي اسالمدرفارسیزبانابیشتر روزه

که محققان از تعریف آن کنار گشتهعالمان و ولیبوددر مدرسه و مکتب مشهوربه دانشمند

در کتاب نظر دقیق به بنگالو نویسندةمیالدي ادیب1800. پس از سال خیام آزاد مرد است

وشش هم رباعیات را آورد کاز کتاب فارسی مغزادیب بنگالو کمی ازکرد خود او را ذکر

م.) 1883-1809(لداترجمۀ ادورد فیتزجرازدرین زمان . کرد که عمر شاعر فلسفه بی مثال اند

بی داناي را فهمید و گمان خیامادورد عمربه وصیلۀهمکسیدر بنگلیان آثر نو گردد و 

داشت.

خودشزبانباآنانعمر خیام را دوست داشتند وبسیاربنگال نویسندگان هندو و مسلمنان در

براي کسیدر ادبیات بنگالشکی نیست کهشماردند.می غنیوبیان دادندشاعرایرانی را

رباعیات عمر "کتابترجمۀبیش از هفتاد نفر با.مشهوراستترجمۀو کسی بامهزندگی نا

باعیات خیام و رخیامزندگی نامۀآنان3.آن ممکن نیستبیانو درین مقالهمشتمل دارد"خیام

در ادبیات بنگالاست و عمر خیام فلسفه و شاعر ایرانمقصد آن بود که ند ونوشتزبان بنگالبا

.را به میراث دانسته اندمردم  بنگال اوکه عالیاهمیتذکر کردن 
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زبان بنگالرباعیات با

رودکی، ابو سعید و عمر خیام اند و ی است و این مشهور با شاعریکی از طریق شعر رباع

ولی از ترجمه کرد درست جواب نیست بنگالنزبااولین بار چه کسی باراعمر خیامرباعیات

درین زمینرابنگالرباعیات است کهشدهجمهتررباعیات با زبان بنگالمیالدي1900سال 

میالدي1902ربیندروناتهروناته شین به کمک شاعرمشهوریو شامل مشهورنام اول پشوددیده می

وش همیالدي، بیجی کیرشنو گ1914میالدي، بینود بیحاري 1909پس از این شتتیندروناته داتتو

میالدي یادگیر 1926میالدي و نریندرو دیب 1919وشهکانتی چندرو گمیالدي،1916

روزنامه درتکه تکهاولین بار یات عمر خیام راترجمۀ رباع. آناناندترجمۀ رباعبیات عمر خیام

گاهی د نمهیم نداربا اصلپس به کتاب ظاهر شد. تعداد ترجمۀ آنانکردچاپبنگالو ماه نامۀ

ادیب بشتربی شک 4.ه استچاپ شددر مختلف جانقش و عکس همزیباترینبه ترجمه

مشهورترین ترجمه شده کتاب حسب در ادبیات بنگالالد آورده،به کمک فیتزجرترجمهبنگال

:زیر است

سیکندر ابو ادیب مشهورترجمه کنندهزبان بنگالبااین کتاب:رباعیات عمر خیام 

اولین بار به خوبی رام.)1883- 1809(لدارد فیتزجراست. او ترجمۀ ادوم.)1975-1919(جعفر

ادورد نویسندةانگلیسیکتاببی کمک فارسی به کمکازاوآورد. اصالزبان بنگالبا
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ترجمه کرد و ترجمه شده رباعیات هفتاد و پنج است. قبل از رباعیات رابه زبان بنگاللدافیتزجر

او فارسی داد.تشریحراباعیات و ادوارد فیتزجرلدزندگی نامۀ خیام، دربارة رترجمۀ رباعیات

کمک از و ترجمه کردنیاد کردبیشتر کتابهاي انگلیسی رادر کتاب اوبلکهدانا نا بوده

نویسنده بااز دیگرترجمۀ رباعیاتچنداو. پیش ازچاپ کتابذکر دادتابهاي انگلیسی بودک

خوب نا ترجمه خیلیابوجعفرولی به نظر سیکندربودو ماهنامه ظاهرشدهدرروزنامهبنگالزبان

را ی نذراالسالم و ترجمۀ نارندرو دیبترجمۀ کانتی چندر گوش، ترجمۀ قاضاست. اوبوده

آوردم وبه سبک رباعی کردم و به وزن شعرمن ترجمه را"خواند و شکایت کرد. او می گوید: 

تاب آن از چاپخانۀ مشهور بنگال ک)1966،38(جعفر: "امید من است که ترجمه خوب باشد.

چهار سطرعیات سیکندر ابو جعفر مانند خیامربااما.میالدي اظهار آمد1966می به سال اکاد

ولی  گاهی گاهی هشت سطر دیده میشود.

تا120خوددر کتابآن شاکتی چتتپدداي است. اوکتابنویسندة:عمر خیامیر رباعی

ذکر دربارةاصالاوفارسی ترجمه کرد. مقدمهرباعیاتسبکانندمالزبان بنگرباعی دارد که با

بیشتر زبان بنگالبارباعیات خیام ":او می نویسدخواهش خواندن زبان فارسی و رباعی است

،(چتتپدداي"ترجمه کردن بر من اجرا افتاد که  من  نیاز دارم.رباعیات راشده بود ولیترجمه
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جمه کردن الزم و باین سبب ترموافق باشدچه کسی که براي ترجمهاو میتواند )3تمهید:1278

اظهار یافت.بنگالی1378در سال از کلکتهکتاب او کوچکشد. 

کانتی چندر گوش ترجمۀ رباعیات را به خود نگاه داري درین کتاب: رباعیات عمر خیام

و خودش ندارد بلکه لد خالی نیست. در کتاب او هیچ گفتگاگرچه ترجمه او ازفیتزجرآورد

ترجمه را پرمت ناته چودهري.ور روشن دادربیندروناتهتاگيتمهید پرمت ناته چودهري و دعا

)1995،3وش:هاو در ترجمه ادبیات نو شعریت را ستایش کرد.(گپسند کرد و خوبدار گوید.

ناط .  قبل از رباعیات مقدمۀ  پرمترباعیات مانند فتزجرالد استترجمۀ آن هفتاد و پنج

از کلکتهکتاب آن بیشتربارکتاب او را جلو داد به فوقیتورچودري و دعاي ربیندر ناط تاگ

و نقشه قشنگ داد. هر رباعیات به معشوق- عاشقدر کتاب او پس از رباعیات عکسچاپ شد.

هشت سطر تمام شد.

ترجمۀ او مانند کانتی وتناریدرو دیب اساین کتاب : نویسندة مشهوررباعیات عمر خیام

زبان و منتخب کلمه میان آنان فرق ،اسلوب، طریقهمسلم است میشود. چندرو گهوش دیده

که  در بیان شده است. نظراو ادبیات به کلمۀ نوبه نقش زیبارباعیاتایندر کتابوزیاد دارد

رباعیات را ترجمه کرد و بهتر)  او 9، 2008اشد ولی معنی تبدیل نمیشود. (دیب: ترجمه فرق ب

من فلسفه و نام  "رباعیات است. او دربارة تعداد بیشتر شدن رباعیات میگوید: 310ترجمۀ آن 
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(دیب: "خیام را در رباعیات تالش کردم، آن وقت شعریت من نبوده بلکه خیام را توضیح دادم.

ز کلکته چاپ شد.       ترجمۀ او اکتابو) کتاب او براي ادبیات بنگال مشهور است10، 2008

باعیات حافظ و رباعیات که رن ترجمه زبان شناس محمد شهیداهللا:  ایرباعیات عمر خیام

میالدي 1942خیام را نصف بیستم میالدي اول انجام داده بود و کتاب رباعیات عمر خیام 

هور به اهمیت مختلف فوقیت دارد. چاپخانۀ پروبینسیال داکا ظاهر آمد. این ترجمه در بنگال مش

دین زندگی نامه، اخالق و اعتقاد،ترجمهرباعیات عمر خیام را ترجمه کرد. پیش از 151او 

اعیات را آورد. اکنون مذهب و فلسفۀ عمر خیام را توضیح داده است. او به نظر زبان و ادیبانه رب

کتاب او خیلی کم دیده میشود.

ی نذراالسالم و مقدمهترجمۀ قاض

اولین بار ترجمۀ است وعیات عمر خیام را ترجمه کرده میالدي ربا1934قاضی نذراالسالم از 

"رباعیات عمر خیام"به نام دیرتربه کتابترجمۀ کاملچاپ شده بود."محمدي"آن ماهنامه 

نظر "را منتخب کرد و گوید: آمد. او از هزار رباعیات  صد و نواد وهفتمیالدي چاپ1959
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) 7-مقدمه:2010،(اسالم"بیشتررباعیات خیام نیست. من دوبیست رباعیات منتخب کردم.من 

فتزجرالد تالش شاعر انگلیسی این شاعر ملی رباعیات را به خود خوب نگاه داشت نه به وصیلۀ 

. این کارهارا به به نگاه زبان و ادبیات نوین احیاي نو داددر ادبیات بنگالرباعیاتکرد. او همه

شش کردم سبک عمر من کو"بود او گوید: فارسیکمک فارسی دانا انجام داد و خود هم هنر

ترجمه کردم فارسی و چه نسبتم خصوصا مقصد و مرام عمر را نگاه داشتم. من چطوررا آورد

) شکی نیست که او از شاعر بنگلیان 8- مقدمه:2010همان،("دانا و عالمان مرا انصاف می کند.

مانند د.نا شمشکلفارسیزبانازکردنترجمهبراي اووعقلمند بود زبان شناسبرترین دانا

تبحر او به افکار غم نشود. ترك واوزان، الفاظ  و عشق، عرفان بهم آورده که در ترجمهخیام

.  زنده نمودبه نوینرااست و زبان بنگالظاهر کردهکه در ترجمه اسالمی و هنرمندانه آزادي 

ه هاي فارسی در ترجمه کلم

م.) 1800- 1200دورة میانه (ادبیاتدرو دادبهترین و بیشتر کلمۀ فارسی را جایزهادبیات بنگال

شاعران مسلمنان بنگال زبان فارسی را مانند .ه بودآمدوجهیا بیبه رابطهبسیار کلمۀ فارسی

همین مشهور شاعر شاه غریب اهللا، سید توانند.ل کردنند سنت بان خویش در شعر استعماز
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و بنگالزبانآنانکلمۀ فارسی را آوردند وعلی در شعرهمزه، محمد دانش، منشی واجد

به زبان بنگالترجمۀ رباعیاتباین سبب)15:م1992،رادوست داشتند. (ستنوشتنفارسی را بهم

قاضی نذراالسالم به سلیقۀ ادبیات بهترین کلمۀ فارسی راذکر بیشتر کلمۀ فارسی خالی ندارد. از

زي، ساقی، شراب، فیرب باترجمهآن شاعر درذکر کرده بود."رباعیات عمر خیام"در

سکنا داد.بنگالبه طریقۀ ادبیاترا کلمۀ فارسی خوراك، خمکه، آخرات، باغ، گل مانند آن 

ه کلمۀ فارسی شیرین و به نظر ادبیان آن بود کخصوصیات در کتاب بنگالفارسیکلمۀذکر

بهتر است.

شهان مانند.ذکر کردن مناسب شماردندرا کلمۀ فارسیترجمۀ خودکتابدرسکندر ابو جعفر

یش، شاهی ، صوفی، درومشغولجمشید، نا امید، گور،شاه، شرایخانه، مدیره، متل، مسافر،

آمد. "عمر خیامرباعیات"آندر ترجمۀه لحظۀ  بزبان بنگالبکلمۀ فارسیدربار، نیشه و...

درمیان کلمه هاي بنگالزبان فارسی راولی ابو جعفربوداز انگلیسیبه کمکچه آن ترجمهگر

است.شخصهم مشهوربنگالاو براي ترجمه کردن در ادبیاتفراموشی نکرد.به نظر ادبیات

شاید ه زبان ایرانی را ذکر دادن مناسب شماردند. مقصد آنانهمین بیشتر نویسندگان در ترجم

حسب زیر است:بنگالکلمۀ فارسی در رباعیاتشدن هم بود.سنت نیست بلکه دلنشین بنگال
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اي                              عرضیمور یکتی شودو درباريتومار اجاخ. 1

راالسالم) قاضی نذ-. رباعیات عمر خیام32(

ر شیرش  دوت الور نیري                                      مینایر شاهشاهان. 2

سکندر ابو جعفر)-. رباعیات عمر خیام1(

نیر اشمار احار برنگیي اوي جی فوتی باغیچافول . 3

کانتی چندرو گوش) -. رباعیات عمر خیام18(

موخور حاي اوتچی اج                                                          ساقیپیالهلججابتی . 4

یوسف حیدر) -.عمر خیامیر رباعیات24(

اسادد موی پان اجلیشر جاکر پراشد مجمشیردی. 5

نریندرو دیب) -. رباعیات عمر خیام17(

. ترجمه کنندگان به موافق استبیشترآثر زبان فارسیگمان میرود که در ادبیات بنگالینااز 

گسترش داد.در ادبیات بنگالکلمۀ فارسی را 

در ترجمهسبک و پیروي رباعیات خیام 
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را بجا آوردن عمر خیامپیروي مختلف داشته بود ولی مقصد و مرام نویسندگان بنگالدرترجمۀ

ندگان بیشتر ترجمه کن.گشت که قالب رباعی فارسی ترك نمی شودهمه نویسندگان موافق

وزن و قافیه چهار مصراع بهنگالدر شعر بفارسی را رباعیاتواصل رباعیات خیام را دیده

ذکر داد. هنررا در ترجمهوخیام شعورمانندفارسی دانا بود نگاه و نظرآوردند. کسی که

قافیه مصراعبه چهارو..محمد شهیداهللا، شاکتی چتتوپدايقاضی نذراالسالم، ترجمۀ-مانند

زبان در شعرو اصنافنوعاستدرست .زبان بنگالی ذکر دادهمین بااسترباعیات فارسی

کسی در ترجمه یک مختلف است.ادبیات بنگالهمین دروجود داشته بودبسیارفارسی

قبول فارسی راطریقۀ رباعیاتهمبنگالی آورده شد و اینادیباترباعیات را تا هشت سطر به 

زیاد و پیروي بی انتهاي دارد.شعرادبیات بنگالی سبکنیست که درشکی کرد.

مردم عام و آموزش و پرورشگاهرباعیات در

و مردم سرودن آن را به ترانه می جلسۀ عمومی برگزار شده استاعیات عمر خیام با تآثیررب

یات خیام درین پسندند و کسی هم در وعظ محفل دینی به مثال آوردند که مشهورترین رباع

زمین همین زیر است: 

گفته میشود:                                و نصیحتوعظجلسۀ میالد محفیل،. درین زمین در1
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و اندیشه فردات به جز سودا نیست–ترس فردا نیست امروز ترا دس

کاین باقی عمر را بها پیدا نیست–ضایع مکن این دم اردلت شیدا نیست 

وان تازه بهار زندگانی دي شد                         -افسوس که  نامۀ جوانی طی شد

فریاد ندانم که کی آمد کی شد    - آن مرغ طرب که نام او بود شباب

:                                                             در کتاب خود انتخاب نمودو شاعرکه ادیبشده اول رباعیات. ترجمه2

حل کن بجمال خویشتن مشکل ما–برخیز بتا بیار بهر دل ما 

از گل مازان پیش که کوزه ها کنند–یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم 

بر صبر و توکل داشتن رباعیات میگوید:                                                              . امام مسجد و مبلغ دین 3

من میگویم که آب انگور خوش است–گویند کسان بهشت با حور خوش است 

استکاواز دهل شنیدن از دور خوش -این نقد بگیرو دست از آن نسیه شوي

وین حرف معمی نه تو خوانی و نه من-اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

اد نه تو مانی و نه منچون پرده  بر افت-هست از پس پرده گفتگوي من و تو

فردا که نیامده ست فریاد مکن–از دي که گذشت هیچ ازو یاد مکن 

حالی خوش باش و عمر برباد مکن–بر نامده و گذشته بنیاد مکن 
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زبان لیسانس و فوق لیسانسموضوعبنگالدشعمومی دولتدانشگاهدر دانشکدة علوم انسانی 

ادیب شاعردر گروه مختلفومانند عربی، بنگالی و انگلیسی وجود استمختلفادبیات و

رباعیات عمر خیام در درس شود  و همینطوربررسی میعمر خیاممانندو دانشمندمشهور

فلسفهگروه،زبان بنگالگروه5.هستندچیتاگنگدانشگاهراجشاهی وشگاهداندانشگاه داکا،

وداشتقراراو را، فلسفه و زنذگی نامهدر برنامۀ درسی رباعیات خیامو گروه ادبیات فارسی

و انگلیسی درس می داد و را به کمک بنگالرباعیات و زندگی اوان ترجمه و تشریحاستاد

فلسفۀ خیام را به نسبت فلسفۀ همین است که استادانلسفهد. گروه فنکندانشجویان یاد هم می 

خیام و می تواند کهشاد و خوشحال میشودبه درس بنگالدانشجویان ومسلمان درس می داد

ترجمۀ گروه بنگالاستادان.استدارشخصیتبهترین فارسیزباندرشاعروبه نسبت فلسفه

قاضی آنان ترجمۀ بنگالبه تلفظ بنگالی درس میداد وبخصوص بی متن فارسی رارباعیات

گروه زبان و ادبیات فارسی د. میپسنرا، محمد شهید اهللا و کانتی چندرو گوشنذراالسالم

ی درس دادن دوست داشتند. دانشجویان دربارة رباعیات عمر خیام را به کمک اردو و فارس

آموزش پرورش بنگالدش خیام  بررسی در رباعیات و عمر خیام شاعر و فلسفۀ مشهور میتواند

دارد.اهمیت شدید
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نتیجه

کمبنگالدرترجمه هاي رباعیات عمر خیام مهمی دارد و شهرت عمر خیام در ادبیات بنگال

صفت ه بابلکاز فردوسی، نظامی گنجوي، سعدي شیرازي، مولوي رومی، حافظ و جامی نیست

ن وترجمه کردرااورباعیاتزبان بنگالبا. هفتاد از بیشتر نفرو اهمیت برتر بزرگی قابلیت دارد

، در دانشگاه رباعیات و زندگی عمومی دوست داشتنمردم بنگالی خوانندگانراکتاب آنان

و گسترش فارسیاهمیتبسیار عالی و بهترینرا بخشهاي مختلف تدریس شدنامعمر خی

خیام راعقلبی فکر و به عدل داناي بیان کرد و کسی بیفارسیآزادگی را در شعردارد.  وي

ب فلسفه، حق شناس را و فکرآنان باکوشش شاعران بنگالبیشکدانستن ممکن نمی شود.

در مردم عمومی ترجمۀ آوردن و زبان بنگالزبان ایرانی را بایلابنگنویسندگانراهنماي داد و

. فی الحال بزرگترین کار آثار بزرگ هستندخود انجام داده اندکه پیش کردنرا کتاب بنگال

ورنه استکردنیپژوهشبه نظر خود و آوردنایرانیان است که کتابهاي ترجمه را جمع

باشد و ملتزبانرابطۀبه خاطربر ادبیات بنگالنظر ایرانیانامید ماست کهآثارپژمرده میشود.

. دیده می شودترجمۀ رباعیات مانندپیشین بود و آثار ایرانی جاي دیگر همکه 
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ی نوشتپ

ان فارسی را غیر از فارسی ادورد فیتز جرالد: او مشهورترین نویسندة انگلستان است که زب.1

رسان داد. تحصیالت او در کمبریج بود و ترجمۀ رباعیات خیامبا در صد بیستم میالدي دانان

بیشتر روزها بر ترجمۀ رباعیات به یاد زبان فارسی صرف کرد.  

پنج هزار کلمۀ بیشتر از"تأثیر زبان فارسی بر زبان بنگالی". محمد رستم علی دیوان در کتاب 2

را منتخب کرد.          لمۀ فارسی در ادبیات و زبان بنگالکشدهاستعمالارسی را  ذکر نمود وف

است. نصف نوازدهم میالدي اول شدهاز صدزبان بنگالۀ رباعیات عمر خیام با. بیشتر ترجم3

یاد نزدیک شماردند.        مر خیام را زعآن وقت ادیب و شاعران بنگال

کسی صد از ،نیست. کسی هفتاد و پنج رباعیاتتعداد ترجمۀ رباعیات درزبان بنگال محدود. 4

به طریقۀ هشت سطر بارباعیات 310ترجمه کرده بود. ترجمۀ نریندرو دیبرابیشتر رباعیات

، 75کتاب فترجلد اولین باردروزن شعر آمد. در کتاب فارسی هم تعداد رباعیات مقررندارد.

رباعیات چاپ شده است.102و چهارمین بار 102، سومین بار 111دومین بار 
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، ترجمۀ عمر خیامبنگاللیسانسبرنامۀ درسیدربنگالدشدولت عمومیدانشگاه بیشتردر.5

.بخش فارسی ادبیات خیام مقرر استدروعمر خیامدر بخش فلسفه اندیشه و خیاالت

دادند.                استادان از لحاظ داناي عمر خیام را توضیح 

نامه           تابک

الکتابهاي بنگ
شو شاهتو کیندر، داکا: بیشرباعیات عمر خیام،م.)2010(ل،ااسالم، قاضی نذر

، (ادبیات مسلمانی بنگالی قدیمی)پراچین مسلیم بنگال شاهیتو،م. )1970بهویا، سلطان احمد، (
داکا: سوسایتی فور پاکستان ستادیس  

، کلکته: بیششوبانی پراکاشنی                                    عمر خیامیر رباعی،ب.)1378چتتوپداي، شکتی، (
، کلکته: دیژ پبلیشینگ                                                      رباعیات عمر خیام،م.) 2008دیب، نریدرو، (

(شعرنذراالسالم کلمه هاي نذرل کاببی عربی فارسی شبدو،م.) 1992(ر، عبدوس،است
، داکا: نذرل انستیتوتعربی،فارسی)

، داکا: (ادبیات برکت اهللا)محمد برکت اهللا رچنابلیم.) ، 1989،(مدیر قایوم، محمد عبد ال
بنگله اکادمی

، داکا: بنگله (آثار ادبیات شهیداهللا)شهید اهللا رچنابلی،م.)1995(م منظور مدیر. مرشد، ابوالکال7
اکادمی    

اکادمی، داکا: بنگال(شاعر ایران)ایرانیر کبی،)م.1978،(الدین، محمد منصور
ی                 کتابهاي فارس

رباعیات حکیم عمر خیام فارسی، انگلیسی، عربی، ،) 1387(: میناتورها بهزاد، استاد حسین 
، تهران: موسسه انتشارات نگاهآلمانی، فرانسه
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تشارات زوار               ، تهران،: انتاریخ فالسفه ایرانی،)1392(حلبی، علی اصغر،
، داکا: سفارت بنگالیتأثیر زبان فارسی بر زبان،م.) 2002دیوان،  محمد رستم علی، ( 

بنگالدش   - داکا-جمهوري اسالمی ایران
، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و ایران شناسان و ادبیات فارسی،) 1390رستمی، محمد، (

عات فرهنگیمطال
ی                                                                                                                           کتابهاي انگلیس

Fitzgerald, Edward, (1889) Rubayat of Omar Khayyam, New York:
Books, Inc
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