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معرفي نخستين ترجمة رباعيات عمر خيام 
  زبان اردو به

  ∗عليم اشرف خان

ميرزا اسداهللا خان غالب، شاعر معروف فارسي و اردو را، شارحين محترم شهرت دادند 
 مستشرق، پرفسور تامس اولين. و حكيم ابوالفتح عمر خيام را اروپاييان و مترجمين

هايد، استاد زبان عربي و عبراني در دانشگاه آكسفورد، حكيم عمر خيام را در اروپا 
 رباعي از عمر خيام را ترجمه نمود، ٢٥ ميالدي ١٨١٨وان هيمر در سال . معرفي نمود

.  ميالدي نيز چندين رباعي از عمر خيام را ترجمه نمود١٨٤٦گارسان دتّا سي در سال 
جيرالد اولين ترجمه رباعيات خيام را چاپ كرد كه مورِد   ميالدي فيز١٨٥٩در سال 

مندان و مشتاقاِن عمر خيام واقع نشد، ولي بعداً همين چاپ آنقدر معروف و  پسند عالقه
قيمت شصت پوند هم يافت   ميالدي حتّي به١٨٦٢شد كه در سالهاي  مقبول واقع

  . ميالدي تجديد چاپ شد١٨٧٧ و ١٨٧٢اي همين ترجمه در ساله. گرديد نمي

                                                
  .استاديار فارسي دانشگاه دهلي، دهلي -∗
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نكوال نسخة ديگري از رباعيات خيام را كه . بي. ميالدي جنرال جي١٨٦٧در سال 
. بي.زبان فرانسه ترجمه كرد و همين ترجمه فرانسه را اف  رباعي بود، به٤٦٤داراي 
ا كرد و در پژوهش دربارة رباعيات عمر خيام ادامه پيد. زبان انگليسي برگرداند كارود به

 رباعي از عمر خيام با ترجمه، چاپ و منتشر كرد؛ ولي ٢٥٣ ميالدي فيلد با ١٨٨٢سال 
 ميالدي وقتي همين ترجمه تجديد چاپ شد، تعداد رباعيات تغيير كرد و ١٨٨٣در سال 

در سال . شد  رباعي از خيام ترجمه٥٠٠ رباعي حدوداً دو برابر يعني ٢٥٣جاي  به
  .مة ديگر از دول، پين و امين هم چاپ شد ميالدي سه ترج١٨٩٦

حكيم عمر خيام دربين محقّقين و دانشوران اردو زبان هم مورد توجه واقع گشته 
مؤلّف شعرالعجم، موالنا شبلي نعماني، موالنا سيد سليمان ندوي، مولوي عبدالرزّاق . بود

دكتر ابوسلمان ، ١كانپوري، علّامه عبدالباري آسي، ابوالنصر غالم يسين آه دهلوي
اند كه رباعيات عمر خيام را  شاهجهانپوري و آغا شاعر قزلباش دهلوي، افرادي بوده

نگارنده در اين . دادند زباِن اردو ترجمه نمودند يا تحقيقاتي در زمينة عمر خيام انجام به
مة را كه شانزده سال قبل از ترج» زبان اردو نخستين ترجمة رباعيات عمر خيام به«مقاله 

  .نمايد معروف فيز جيرالد انجام شده بود، معرفي مي
مكّهن . آن را تكميل كرده است. م ١٨٤٤/ه ١٢٦٠مترجم آن مكّهن الل، در سال 

ايالت  در(جد امجدش ساكن شاهجهانپور . الل يك نفر هندو از قوم كايستهه بود
بود و الطاف و دكّن آمده  الملك آصفجاه اول به با نظام) اتّراپرادش كنوني هند

الملك آصفجاه جد امجد مكّهن الل را مجبور ساخت كه در دكّن مسكن  نوازشهاي نظام
اين خانوادة شاهجهانپور حدوداً صد سال در دكّن سكني گزيد و در دوران . گزيند

در دكّن .  م١٧٨٥-١٨١٠/ه ١٢٠٠-١٢٢٥اقامت اين خانواده، مكّهن الل در سالهاي 
 مقدماتي را در دكّن فراگرفت و علوم متداوله عهِد خويش را در تحصيالِت. متولّد شد

                                                
  . برادر بزرگ موالنا ابوالكالم آزاد-1
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ما اطالع . فارسي را هم آنجا آموخت و مهارت كامل پيدا كرد. همين ديار فراگرفت
هاي محترم و  داريم كه بعد از دگرگوني لكهنو كه مركز ايالت اتّراپرادش است، خانواده

مكّهن الل عالوه . ن سكني گزيده بودندامرا، لكهنو را خيرباد گفته و مستقالً در دكّ
علم و دانش، در فن سپاهيگري هم دست داشته و در انتظامات و مهمات ملكي دكّن  بر
راجدار خان شخصي بود (قراول خان مشغول شد  كمك راجدار خان مخاطب به به
نام راجدار خان  اي به نگر محلّه حال در مضافات آصف هاي گوناگون و تا به جنبه با

  ).پيت در حيدرآباد موجود است
وقتي سكندر جاه در سال . مكّهن الل مأمور دولت شد و پيشكار سواران گرديد

 هجري براي مدت دو سال در خانة قديم آمده بود، همة مأموريت اسپ و سوار ١٢٣٤
دسِت  معمول بود كه مهاراجه چندو الل باج خود را با. مكّهن الل مفوض گشت به

داشت، ولي اين  سبحاني ارسال مي خدمت ِظلِّ م غوث خان بهنا جمعداري به
 عنوان سبحاني امر داده بود كه مكّهن الل را به سوادي بوده و ِظلِّ خان آدم بي غوث
سبحاني نزديك شد و در  بعد از اين امر، مكّهن الل با ِظلِّ. باج انتخاب كنند مسؤل

ان شده بود و تمام احكامات سلطاني كه سليقه و حسِن انتظام مقرب سلط مدِت اندك با
قعدة   ذي١٧وفاِت سكندر جاه . شد دست مكّهن الل تقديم مي بود به براي چندو الل مي

در عهِد سلطان سكندر جاه، مكّهن الل وكيِل مطلق . شد واقع.  م١٨٢٩ مة ٢١/ه ١٢٤٤
 مكاتباتي دولِت انگليس دولت آصفيه بود، حتّي وي منشي دولت آصفيه هم بود كه با

شاِل مخصوصي هم . مكّهن الل داشت سكندر جاه عالقه خاصّي به. داد مي انجام
  .مكّهن الل عنايت كرده بود به

پس از وفاِت سكندر جاه، ناصرالدوله سريرآراي سلطنت شد و مكّهن الل مشاوِر 
فراز سرا» راجه«خطاب  كُلِّ ناصرالدوله گرديد و در جلوس ناصرالدوله، مكّهن الل به

راجة مكّهن الل سه زن گرفته بود؛ يكي از . او گرديد شد و جاگير و منصِب خاصّ به
او يكي را فرزندخوانده . بايي نام داشت كه هيچ فرزندي از او زنده نماند آنها تلجي
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رسد كه در آخر عمر خود راجة مكّهن الل  نظر مي به. ساخت كه بعداً وارث وي گرديد
  .داد شان ميتصوف عالقه وافر ن به

وله رفاقِت خاص داشت و اين الد نام نواب طالب هكوتوال شهر ب راجة مكّهن الل با
روابِط صميمانه تا وفات راجة مكّهن الل استوار بود، نيز در آخر عمر راجة مكّهن الل 

االول   ربيع٢٤الدوله هم  الدوله سپرده بود، ولي نواب طالب نواب طالب پسر خود را به
راجة مكّهن الل ترجمة رباعياِت عمر خيام را . كرد فوت.  م١٨٤٩ فورية ١٦/ه ١٢٦٥

سال وفات راجة مكّهن . آغاز نمود. م ١٨٤٤اوت  ژوئية ـ/ه ١٢٦٠اردو، در ماه رجب  به
البتّه در مآخذ مختلف سال فوت راجة مكّهن الل را دربين . الل هم مشخّص نيست

علّت بيماري و ناخوشي،  اند، وي به نگاشته. م ١٨٤٩-١٨٤٥/ه ١٢٦٥ تا ١٢٦١سالهاي 
  .بسته بود چشم از جهاِن رنگ و بو فرو

گلزار آصفيه در مورد وي نوشته . راجة مكّهن الل خوش اخالق و نيك سيرت بود
  :است
وجود خدمِت اليق و  اوصاف مشهوره و معروفه موصوف بود با بسيار خليق، با”

  .١“هيچ كس ميسر نيست معتبركه براي
. يادگار گذاشته است به» تاريخ يادگار مكّهن الل«نام  او تصنيفي در زبان فارسي به

اين . اين تاريخ حيدرآباد و احوال سالطين آصفيه، امراي سلطنت آصفيه را نيز دربردارد
 . م١٨٢٦-٢٧ تا ١٨٢٠-٢١/ه ١٢٤٢ تا ١٢٣٦ ٢الدوله چارلس ميتكاف كتاب بر ايماي منتظم

كارنامة دوم راجة مكّهن الل . تكميل و طبع شده است.  م١٨٢٦-٢٧/ه ١٢٤٢در سال 
اين را راجة . زبان اردو و در قالب رباعي است همين ترجمة رباعيات عمر خيام به

آغاز نمود و اين كتاب، .  م١٨٤٤اوت  ژوئيه ـ/ه ١٢٦٠مكّهن الل در ماِه رجب سال 
  .آخرين يادگار اوست

                                                
  .اهتمام رستم علي صاحب، حيدرآباد دكّن ، بهگلزار آصفيه:  ن خان دهلوي، غالم حسين خانزما-1
  . نمايندة مقيم انگليس در مستعمرات-2
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زبان اردو در هند   است كه رباعيات عمر خيام را بهراجة مكّهن الل اولين كسي
دانيم كه كار ترجمه بس دشوار است و اگر شعر را  ما مي. ترجمه و معرفي كرده است

براي يك مترجم الزم است كه . تر و دشوارتر است كنيم اين كار سخت شعر ترجمه به
اننده زباِن ترجمه، متوجه نحو احسن بداند كه خو زباِن متن و زبان ترجمه، هر دو را، به

نشود كه اين ترجمه است و همين امر موفقيت يك مترجم است و ترجمة رباعي 
دهد؛ ولي  زبان ديگر و در قالب رباعي تبحر علمي و كمال و هنر مترجم را نشان مي به

نحو  آقاي فيز جيرالد همين آزادي را به. اين كار بدون آزادي در ترجمه ممكن نيست
وقتي يك مترجم روح و مفهوم و . كاربرده است  ترجمة رباعيات عمر خيام بهبهتري در

توانيم آن را خالقيت وي  كند، آيا مي زبان ديگر منتقل مي را به) متن(معني زبان اصلي 
حساب كنيم يا خير؟ ولي حق اين است كه اگر مترجم موفق شود، كار ترجمه وي يك 

ان تصنيف ديگر حساب كرد و كار مترجم را تو شود و آن را مي تصنيف جداگانه مي
  .كرد تلقّي» ترجماني عواطف و احساسات شاعرانه«و » ثاني نقش«توان  مي

طوري  رباعي اردو به راجة مكّهن الل در ترجمة خود نفِس مضمون خيام را به
. شود منتقل نموده است كه روح و اساِس پيغام عمر خيام در رباعيات اردو هم ديده مي

اين دليل كه گاهي   مترجم اردو براي ترجمه شعر فارسي واقعاً پرخطر است، بهكار
اند، ولي معني و مفاهيم آن از زمين تا  هاي فارسي و اردو باهم مشترك اوقات واژه

  .كند آسمان فرق مي

  ويژگيهاي ترجمة راجة مكّهن الل
اردو  صرع بهم شاعر و مترجم راجة مكّهن الل سعي نموده است كه آن را مصرع به -١

احساسات  عاطفه دروني و با جاي اين، مترجم فكر و تخيل را با به. ترجمه نكند
 .منتقل نموده است
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همان معني مستعمل است، كار براي  هاي معادل اردو هم به در رباعياتي كه واژه -٢
شاعر و مترجم آسان گرديده است و در اين مواقع يك احساس رواني در ترجمة 

 .شود آن ديده مي

المعني و مترادفات را طوري  هاي مناسب و قريب گاهي اوقات مترجم واژه -٣
 .اي پديدآمده است شود كه رباعي تازه كاربرده است كه معلوم مي به

 المثلها هاي مترادف، ضرب كنند، واژه مي مترجمين معموالً عادت دارند كه وقتي ترجمه -٤
 ،شوند اصِل قضيه دور مي ازكنند كه  و زبان محاوره را در ترجمه طوري مخلوط مي

ولي ترجمة راجة مكّهن الل از اين عيوب پاك است و ترجمة وي در زبان ساده و 
 .روان انجام شده و اصل را دقيقاً نگاهداشته است

 البتّه زباني هست كه در اشراف مستعمل ،زبان ترجمه، زبان عموم مردم دكّن نيست -٥
كه هر دو زبان معيار و ( و يا از زبان لكهنو سواد از زبان دهلي بوده و اكثراً طبقه با

 .كردند استفاده مي) استاندارد بود

، ثباتي دنيا، ترغيب خوشدلي بي: اندازة بيان مترجم شُسته و رفته است و عناوين، ِمثل -٦
نحو احسن در ترجمة خود  توصيف شراب، مسئلة جبر و اختيار را مترجم به

 .گنجانيده است

ِد پسند عمر خيام بوده و براي هر عنوان چندين رباعي عناوين مذكور خيلي مور -٧
سروده است كه براي مترجم اين كار سخت دشوار است، ولي راجة مكّهن الل در 

 .ترجمه اين عناوين مذكور هم موفق شده است

  مترجمين زبانهاي ديگر احساسات و عواطف عمر مترجم هندي ما نسبت به -٨
ترين  داده است و همين ارفع  خود جاترجمة درصورت كاملتري  خيام را به

 .آيد مي شمار موفقيت مترجم هندي به
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  نسخة خطّي راجة مكّهن الل
 در دواوين اردو ]٨٥٠ي[نسخة خطّي اين رباعيات در كتابخانة آصفيه تحت شمارة 

.  م١٨٥١آوريل /ه ١٢٦٧الثاني سال  اين نسخه در ماه جمادي. شود نگهداري مي
در » زبان دكّهني ترجمة رباعيات عمر خيام به«نام  ن اثر بهاي. استنساخ شده است

  . رباعي است٣٢٣كتابخانه محفوظ است و داراي 
ترين نقص اين ترجمه همين است كه مترجم رباعي اردو را بدون ِذكر  عمده

رباعيات فارسي ترجمه كرده است و ترجمة مترجم ما آزادانه انجام شده است؛ بدين 
نظر  كننده و گاهي اوقات دشوار به ل رباعي عمر خيام خيلي گيجاص دليل دسترسي به

  .رسد مي
  :راجة مكّهن الل در ديباچة مترجم يادآور شده است

مشِق سخن، از مدتها پيش آرزومند بود كه در وقِت فرصت،  اين حقير نو”
خالصه و معاني و مفاهيم آن را . زبان اردو ترجمه كند رباعيات عمر خيام را به

زباِن ريخته،  رشتة تحرير درآورد، ولي راقم سواد نداشت كه اين مطلب را به به
اين كار را .  م١٨٤٤اوت  ژوئيه ـ/ه ١٢٦٠المرجب  در ماه رجب. كند منتقل

ترجمة  خدمت سخنوران و صاحباِن علم التماس دارد كه به عهده گرفته و به به
بنده خطايي يا لغزشي ديدند، كنند و اصالح بفرمايند و اگر از  راقم نگاه معطوف

  .١“كنند عفو
ترين ترجمة  ترين امتياز ترجمه راجة مكّهن الل همين است كه نخستين و كامل مهم

بنابه تذكّر قبلي جناب آقاي وان هيمر در سال . زبان اردو است رباعيات عمر خيام به
 ١٨٥٩ سال  رباعي را ترجمه نمودند و جناب آقاي فيز جيرالد در٢٥ ميالدي، ١٨١٨

                                                
  . ديباچه از راجة مكّهن الل-1
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، .م ١٨٤٤/ه ١٢٦٠ميالدي، رباعياِت خيام را ترجمه نمود، ولي راجة مكّهن الل در سال 
  .حدوداً پانزده سال قبل از مترجم شهير، آن را ترجمه نموده است

، »نذِر خيام«نام  الدين احمد، به همين نسخة مذكور را جناب آقاي دكتر محمد تقي
ميالدي در  ١٩٥٨ديباچة مترجم، در سال  و با)  صفحه٥٠حدوداً (مقدمة مفصّل  با

  .حيدرآباد چاپ و منتشر كرده است
 رباعي عمر خيام را با ترجمه اردوي رباعي راجة مكّهن الل ٥طور نمونه  بنده به

  :١كنم مي نقل

    رباعي رديف
  آمد سحري ندا ز مي خانة ما  -١

  كه اي رند خراباتي و ديوانة ما
  برخيز كه پركنيم پيمانه ز مي
ا   زان پيش كه پركنند پيمانة م

 

                       ِ      
       ِ            ُ    

   ُ    
                       ِ  

      ُ  ٓ              
 

  گر ياِر منند ترِك طامات كنند  -٢
  غمهاي مرا به مي مكافات كنند
  چون درگذرم خاك مرا خشت كنند
د كنن ات  ب ا خر ِر  ا و ي د خنة  ر   در 

  

                               
                      ُ   

                   ِ
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  معرفي نخستين ترجمة رباعيات عمر خيام به زبان اردو  

  

  ارزد يك جرعه مي ملِك جهان مي  -٣
  ارزد خشِت سر خُم هزار جان مي

  آن كهنه كه لب بمي ازو پاك كنند
  ارزد حقا كه هزار طَيلسان مي

  

          ِ    ُ         
                ِ              

                         
                َ      َ             

  
  ناكردة گناه در جهان كيست بگو  -٤

  آن كس كه گنه نكرد چون زيست بگو
  من بد كنم و تو بد مكافات دهي
  پس فرِق ميان من و تو چيست بگو

  

                              
    ُ                 ِ   ٓ    

                      
               ُ                    
  

  نشين كه ملِك محمود اينست با باده  -٥
  وز چنگ شنو كه لحن داود اينست
  از آمد و رفته دگر ياد مكن
  حالي خوش باش زانكه مقصود اينست

  

       ِ            ُ     
            ُ             ِ         ُ    

                       ُ       
                              
  

  منابع
 اهتمام رستم  به،)قطبشاهيه تاريخ (گلزار آصفيه  :حسين دهلوي، غالم خان خانزمان .١

  . هجري١٣٠٨، علي صاحب، حيدرآباد دكّن
، رباعيات خيام كا اولين ترجمه از راجة مكّهن نذر خيام: خيام نيشابوري، عمر خيام .٢
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