
 رباعیات خیام به زبان لهستانی

 علیرضا دولتشاهی

 

تش را ا رباعیاتن هستند برانگیز است. گروهی بر سر آای بحثچهرهدر میان نامداران فرهنگ کالسیک ایران، خیام 

به  هک آن هم شاعری ،پاک کنند دون شخصیتی که برای وی در ذهن دارند قرار دهند و دامن او را از تهمت شاعری

و  ند: خیامایل شدقدو شخصیت  وجود بهاین گروه تا جایی پیش رفته که  تمایل این .ذهب استان دهری مباور آن

دانیم یم. علمر تر درپُدارد و دستی ادب خیامی. خیام شاید یگانه نامدار فرهنگ کالسیک ما باشد که دستی پر در 

یده خریده القصر و جر» دی خود به زبان عربیجل دهاست که در اثر  (519-597) نخستین بار عمادالدین کاتب اصفهانی

 رازی الدیند البعاد نجمصااین خود نیم سده پیشتر از مراست.  آورده خیامقمری سخن از شاعری  572، تالیف «العصر

ا افتخار هاز نماد رهنگی ایران، بدل به یکیف ارج از مرزهایبرانگیز در جهان خهمین چهره بحث امااست.  (654-573)

قصای اده و تا م نوردیامداریش مرزهای جغرافیایی را در هکه ن رمتفکدانشمندی فرهنگ ایرانی شده است. شاعر و 

 جهان رفته است.

ای از او را به زبان التینی ترجمه نمود توماس شعار خیام بذل توجه نمود و سرودهنخستین اروپایی که به ادانیم که می

1هاید شناسی بود. دایش و رشد جنبش شرقزمانی با پیشک همجه قرار داد بییام را در کانون توبود. اما آنچه در اروپا خ 

. ای یافتخصوص در فرانسه بالندگی ویژهبگرایی از آن یاد کرد. جنبشی که جنبشی که شاید بهتر باشد با عنوان شرق

2آلمانی، هامرپورگشتال شناس نامداردر امتداد این جنبش بود که شرق به میالدی  1818در سال اعی از خیام را چند رب 

ریتانیا در ایران، ، نخستین سفیر پادشاهی ب3ه دهه بعدتر بود که سر گور اوزلیدر حدود س زبان آلمانی ترجمه کرد.

امروز،  نامداری خیام در جهاندانیم که زبان انگلیسی ترجمه کرد. اما می برگردان هامرپورگشتال از رباعیات خیام را به

4فیتزجرالدهای او توسط رودهدار ترجمه مفهومی سوام الی  1859هایی که طی سه دهه، از سال بریتانیایی است. ترجمه 

میالدی با باز نشر چاپ سوم  1878افت. اشعاری که از و پنج به صد و ده رباعی افزایش ی میالدی، از هفتاد 1889

  داری یافت.اره جدید نیز نام، در قترجمه انگلیسی جرالد در آمریکا

                                                           
1 - Thomas hyde(1636-1703) 
2 - Joseph von Hammer-Purgstal(1774-1856) 
3 - Sir Gore Ouseley (1770-1844) 
4 - Edward FitzGerald(1809-1883) 



 بار در اروپای غربی نامداری یافت و سپس در چهار گوشه ربع مسکون به شهرت رسید. دانیم که خیام نخست می

 واسیلی بوسیله میالدی 1891 سال در که است ایترجمه خیام، رباعیات از شده شناخته روسی ترجمه ترینقدیمی

5ولیچکو 6سیاه دص سپاه رهبران از و روس گرایملی و شاعر ،  روایت ،1914 سال در بعدتر، دهه دو حدود در. شد انجام ،

7رومر اوسیپ توسط نیز خیام رباعیات از فیتزجرالد 8رومر یوری تربزرگ بردار ،  مکانیک عرصه در که روس فیزیکدان ،

  ژاپنی ترجمه یمیالد 1910 سال در دانیممی امروز که گونهآن. شد ترجمه روسی زبان به است، نظریه صاحب کوانتوم

9کاکیشی. اچ دکتر همت به خیام رباعیات از فیتزجرالد روایت از رباعی صد  به اگر شاید.  است شده منتشر نیز ژاپن در 

1پوتر گئورگ آمبروس توسط که خیام رباعیات شناسیکتاب 0 1شده منتشر 1929 سال در صفحه 321در  1  کنیم، نگاه ،

چهار فصل:  شناسی درین کتاب .آورد بدست پیش سده یک حدود در ، هانج در خیام نامداری از بهتری درک بتوان

 (1-129های فیتزجرالد )صالف( ترجمه

بار به  25زبان ترجمه شده و ترجمه از روی متن فارسی  23بار به  113ـ ترجمه فیتزجرالد های دیگرب( ترجمه به زبان

1زبان ترجمه شده است 11 2  (133-176)ص  

 (. 303-314ی  و چاپی فارسی رباعیات ) ص های خط( ت( نسخه179-300)ص پ( درباره رباعیات

شد، منتشر شود، خیام با خصیتیششاید تنها خدا بداند که اگر امروز کتابشانسی نوین جهانی که در بر دارنده تمام وجوه 

 چند صفحه را شامل خواهد بود.

ده پژوهان وجود دارد. این اختالف برآمشناسان و خیامشرق از اختالفاتی است که در میانتعداد رباعیات خیام نیز یکی 

ای با ترین نسخه شناخته شده از رباعیات خیام، نسخهدانیم کهنمی شناس است.از روش تصحیح رباعیات هر خیام

1رباعی است. این نسخه امروزه در کتابخانه معتبر بادلیان 158قمری است که شامل  865تاریخ کتابت  3 آکسفورد  

شاید پُر تعدادترین مجموعه رباعی منصوب به خیام، نسخه موجود در کتابخانه دانشگاه کمبریج است شود. گهداری مین

                                                           
5 - Vasily Velichko(1860-1904) 

 ها در روسیهاسی رومانفگروه شبه نظامی با گرایشات ضد یهودی ـ ضد خارجی و طرفدار رزیم سی - 6
7 -Osip Rumer(1883-1954) 
8 - Yuri Rumer(1901-1985) 
9 - H.Kakise 
10 - Ambrose George Potter 
11 - Potter,Ambrose George. A bibliography of the Rubaiyat of Omar Khayyam: To gether with Kinderd Matter in 

Prose & Verse.Landon: INGPEN & GRANT. 1929 
 

 این گذشته از متن های دو زبانه است. - 12

13- Bodleian  



1رباعی 801با  4 1پژوهان غیر ایرانی ژوکوفسکیدر میان خیام . 5 شناس روس بیشترین تعداد رباعی را از آن خیام ، شرق

1روزنرباعی. شرق شناس آلمانی، فردریش  464دانسته است :  6 وهان پژرباعی. در میان خیام 23، کمترین تعداد را: 

 رباعی. 81رباعی. کمترین تعداد را علی دشتی:  178زارش کرده است: گباعی را فروغی ایرانی نیز بیشترین تعداد ر

س از های خیام به زبان لهستانی است.  نزدیک به چهار دهه پیادداشت برگردیم. موضوع ما ترجمهاما به موضوع این 

ها برای نخستین کوشش  شعار به زبان لهستانی نیز ترجمه شد.اانتشار نخستین ترجمه فیتزجرالد به زبان انگلیسی، این 

را برای این  1902 گردد. بطور دقیق سالمیبازآغازین سده بیستم های ترجمه رباعیات خیام به زبان لهستانی به سال

-ها و غالبادب لهستانی با فرمهایی است که ده بیستم، در حقیقت سالهای آغازین شاند. سالکوشش گزارش کرده

ه ویژه با ادب چین پیشینه آشنایی لهستانیان با ادب خاور دور، ب شود. بویژه با هایکو.های شعری شرق دور نیز آشنا می

1یولیان آدلف شوینتسکیگردد. پیشین میالدی باز میهای آغازین سده و ژاپن به سال 7 و از  و مترجم لهستانی ، شاعر

1موسوم به قیام ژانویه ،لهستانیان 1863جانبازان قیام ضد روسی و نافرجام  8 کتابی با عنوان تاریخ ادبیات 1901 سال در ،

1چین و ژاپن 9 ین فرد در حدود دو مه کند. این نخستین آشنایی لهستانیان با ادب خاور دور است.را در ورشو منتشر می 

 [حضرت]درباره شعر عربی پیش از »دب جاهلی عرب اثری را منتشر کرده بود با عنوان ده پیشتر در خصوص ا

2«محمد 0  سده آغازین هایسال به لهستانی نیز زبان به خیام رباعیات ترجمه برای هاکوشش دانیم که نخستینمی. 

  .اندکرده گزارش کوشش این برای را 1902 سال دقیق بطور. گرددبازمی بیستم

2به دست آنتونی النگ دفتر مستقل از ترجمه شعر ژاپنی نخستین 1908در سال  1 2به عنوان شعر مدرن ژاپنی  2 در ورشو  

 .باعیات خیام به زبان لهستانی استیکی از مترجمان ر ،دانیم که النگ نیزو باز می منتشر شد.

جم لهستانی خیام، آندژی متر برگردانی از ترجمه انگلیسی نبود. رباعیات خیام، لهستانی هایترجمهنخستین 

2سکییگاورن 3 او دکترای خود را از  که به بیش از شصت زبان دانا بود. است دان استثنایی لهستانی، زبان شناس و زبان

                                                           
14 - Krzyżowski, Janusz. Omar Khayyam. Eubanaru, warszaw,2011.p.12 
15 - Valentin Alekseevich Zhukovski(1858-1918) 
16 - Friedrich Rosen (1856-1935) 
17 - Julian Adolf Święcicki (1850-1932) 
18 - Powstanie Styczniowe(1863-1864) 
19 - Historja literatury chińskiej i japońskiej   
20 - O poetach i poezji arabskiej przed Mahometem(1878) 
21 - Antoni lange(1861-1920) 
22 - Sintaisi-sho, poeci nowo-japońscy(1908) 
23 - Andrzej Gawroński(1885-1927) 



2موزشی سنسکریتافت کرده بود. مولف نخستین کتاب آدانشگاه الپزیک دری 4 گزار . او بنیانبان لهستانی استبه ز 

2تانفرهنگستان علوم و هنر در لهس 5 گزاران انجمن شرق شناسی . همچنین او از بنیان( است 1921) در سال 

2لهستان 6  ( و نخستین رئیس آن است.1922)

2پس از ایجاد جمهوری دوم  7 مانی دیگر نیز به ترجمه ، مترج1920تقرار کامل آن در سال و اس 1918لهستان در سال  

2آنتونی النگ مان عبارتند بودند از:این مترجشناس بودند.  ادبیات شرق اسالمی روی آوردند. مترجمانی که اکثرا شرق 8  ،

2کنراد لیبیتسکی 9 3، آندژی گارونیسکی 0 3یان کوواکفسکی و البته تادئوش  1 های پس از در سال گارونیسکی ـ ترجمه. 

3شناس نامدار لهستانی فرانچیک ماخالسکیای از ایرانبا مقدمه 1971و  1969جنگ، در سال  2 توجه  اما ..ر شدباز نش 

ایان جنگ دوم جهانی و در دوران جمهوری مردمی لهستان یعنی دورانی که نظام های او پس از پبه خیام و اندیشه

هایی از رباعیات خیام به زبان سیاسی سوسیالیستی بر لهستان حاکم بود نیز ادامه یافت. در این دوران نیز شاهد برگردان

کردند و که چه لهستانیانی که تحت سلطه نظام سوسیالیستی زندگی میه این است لهستانی هستیم. نکته جالب توج

دل های خیام همبردند در توجه به سرودهلهستان و در جهان آزاد به سر می چه مخالفان سیاسی آن نظام که در خارج از

3رسکیآندژی یاو کازیمیژهایی از: ترجمه توان به دو ترجمه در  این دوران اشاره کرده.بودند. می 3 ای از ـ با مجموعه

3باعی با عنوان ترجمه اشعار رومانتیکر 4 3ادموند راچینسکی و دیگری ،  5 راچینسکی در حقیقت رئیس جمهوری دولت  .

هستان که در لندن مستقر بود. این دولت پس از پایان دوران سوسیالیسم در لهستان و به قدرت رسیدن دولتی تبعید لدر 

3برآمده از جنبش همبستگی 6 3را منحل کرد و پرچم خود را به دست لخ والسا خود 7  سپرد. 

شود، شاهد انتشار میدر دوران پس از سقوط سوسیالیسم در لهستان، که گاه از آن با عنوان جمهوری سوم نیز یاد 

از و چه در نشریات ادبی و فرهنگی. چه بصورت کتاب مستقل  ی از رباعیات خیام هستیم.های قدیمی و جدیدبرگردان

                                                           
24 - Podręcznik sanskrytu, 1932) 
25 - Polskiej Akademii Sztuk i Nauk 
26 - Polskie Towarzstow Orientalistyczne 

 27  -  II Rzeczpospolita Polska (1918-1939) 
28 - Antoni Lange(1861-1920) 
29 - Konrad Libicki(1891-1980) 
30 - Andrzej Gawroński(1885-1927) 
31 - Tadeusz Jan Kowalski(1889-1948) 
32 - Franciszek Machalski(1904-1979) 
33 - Kazimierz Andrzej Jaworski(1897-1973) 
34 - Przekłady poezj romańskiej( lublin, wydawnictwo lubelskie,1972) 
35 - Edward Raczyński(1891-1988) 
36 - Solidarność 
37 - Lech Wałęsa(1934-    ) 



3آندژه سارواتوان به این میان می 8 3تادئوش میچینسکی،  9 4سیلور میلچارک ،  0 ای انتشار ترجمه مجموعه ازتر پیشـ که 

4از رباعیات خیام با عنوان رباعیاتی درباره سرنوست 1 4نامه ادبی ـ هنری مِتافورافصل در ، ، چندین رباعی از خیام را 2

4بودمنتشر کرده  3 4وفسکییانوش کژیژ، مهدی غالمی و  4 ای یانوش کژیژوفسکی ترجمه 2011در سال  اشاره کرد. 

4با عنوان عمر خیام مستقل از رباعیات خیام 5 یک ضمیمه  رباعی و 83شامل با تیراژ محدود منتشر کرد. این ترجمه  

4های سفالیگری با عنوان کتاب گلدانشامل ده رباعی با مضمون کوزه و کوزه 6  ست.ا کتاب( 205الی  84که از صفحه  

4های رباعیات خیام توسط آندژی گارونیسکی، آندره سارواناگفته نباید گذاشت که ترجمه 7  2015نتونی النگ در سال و آ 

4سط انتشارات آرموریکامیالدی تو 8  صفحه باز نشر شده است. 94در  

یکی از این  شود.یی کتاب به زبان لهستانی نیز یافت ماندک یر فارسی کتابخانه ملی ملک تعدادهای غدر میان کتاب

های پیش از جنگ ای از رباعیات خیام به وسیله کنراد لیبیتسکی است. این ترجمه منتشر شده در سالها ترجمهکتاب

در هزار و دویست نسخه  تر این کتاب با تیراژ دودوم و در دوره موسوم به جمهوری دوم لهستان است. به عبارت دقیق

4ایگنیس سسه انتشاراتییش است. توسط مؤسال پ 99عنی میالدی ی 1921سال  9 . در تاریخ نشر کتاب در منتشر شد 

5لهستان مؤسسه ایگنیس نامی شناخته شده است. مدیر این انتشارات لودویک فیشر 0 پیش  این سازمان صد سالبود.  

زدیک به فعاالن فرهنگی ن کت سهامی خاص توسط جمعی ازاین انتشارات بصورت شر ایجاد شد. 1920یعنی در سال 

5حزب سوسیالیست لهستان 1  9281تا سال  در حقیقت به عنوان بخشی از حزب سوسیالیست لهستانبنیان گرفت.  

اب. در عنوان کت 50دود . در سال حکردهر هفته یک عنوان کتاب منتشر می انتشاراتاین  میالدی به فعالیت ادامه داد.

وجود هایی برای کودکان اهنماهای علمی و عملی و نیز کتاب، رهای تاریخی، دیوان اشعارمجموعه انتشارات خود کتاب

ه در مورد شرکت سهامی انتشاراتی ایگنیس شاید جالب توجه باشد، نشان یا لوگو این انتشاراتی است. این آن چ دارند.

                                                           
38 - Andrze Sarwa(1953-   ) 
39 - Tadeusz Miczynski(1888-1947) 
40 - Sylwester Milczarek(1943-  ) 
41 - Rubajaty o losie(Kraków,Miniatura,2003) 
42 - Metafora 
43 - Metafora,Kwartalink Literacko-Artystyczy,nr.47-50,200-2001,S99-101 
44 - Janusz Krzyżowski(1939 -    ) 
45 - Krzyżowski.Omar Khayyam. Warszaw:subramus.2011. 
46 - Księga gliniancych garnków 
47 - Andrzej Sarwa(1953-    ) 
48 - Armoryka 
49 - IGNIs 
50 - Judwik Fiszer(1890-1962) 
51 - Polska Partia Socjalistyczna- PPS  



ند. در میان دهند تشکیل شده که باال به عنوان ایگنیس می رسایره ای را شکل مینشان از دو رشته برگ تزینی، که د

آوریم که هنور در سال های آغازین  یاده این دایره ساخته شده از برگ آشکارا نشان صلیب شکسته نمایان است. ب

کم تا پدیداری حزب سوسیالیت ملی در آلمان که بیشتر با عنوان حزب جمهوری وایمار در آلمان هستیم و هنوز دست

این است که این صلیب شکسته در این نشان انتشاراتی وابسته به شناسیم، چند سالی مانده است. پرسش نازی می

 توان برای استفاده از این نشان در تاریخ لهستان نیز ردی یافت؟ وسیالیست چه معنایی دارد؟ آیا میحزب س

ای یاد داشت که در سال هه ای چهار ساله به برزیل رفت. باید این نکته را بدوره شر برایپس از انحالل شرکت فی

کرد. برای این منظور چند ص یهودیان را به مهاجرت تشویق میلهستانیان و بخصو ،پایانی دهه بیست حکومت لهستان

ن لهستانی در آمریکای نشیهاجرزیل بود. در حقیقت هدف تأسیس یک مکشور در نظر گرفته شده بود. یکی از آنان بر

نام آشنای صنعت نشر  های پس از جنگ او به اتفاق دیگرسالدر  در مورد فیشر این نکته را باید افزود که جنوبی بود.

5فر، هالینا پفیلهستان یعنی 2 5بنام والتر یفیفر یک بازرگان مهاجر آلمانی نوه،  3 تر هجدهم، با به عبارت دقیقکه در سده  

 سازی کردند.، بازار کتاب و صنعت نشر لهستان را بازمهاجرت کردبه لهستان  1750سال 

ترجمه  ه.ر یک صفحدباعی این برگردان شامل هشتاد رباعی است. هر ر ورد ترجمه کنراد لیبیتسکی باید گفتاما در م

 د در ترجمهیات موجورباع گرفته است. از تعداد للهستانی لیبیتسکی بر اساس روایت فیتزجرالد از رباعیات خیام شک

ه است. رائه کردستانی ا، گزیده ای به زبان لهدلهای آخر فیتزجراتوان حدس زد که او بر اساس چاپلیبیتسکی می

 تاریخر دیبیتسکی لرجمه ت شتاری دیگر باشد.د، می تواند موضوع جالبی برای نوبررسی این ترجمه و ترجمه فیتزجرال

قابل  8f1.22 k450 1921در دفتر کتابخانه ثبت و امروزه با رده بندی  183با شماره  1351هشتم اسفند سال 

 .دسترسی است

در شعر معاصر لهستان، زمان بوده است. تقریبا هم شعری رباعی و هایکو پیشتر گفتیم که آشنایی لهستانیان با دو قالب

5فرم هایکو حضوری قابل توجه دارد 4 امروزه هایکو دیگر فرمی جهانی است اما شاید بپنداریم که رباعی هنوز در حوزه  .

که فرم و قالب رباعی نیز در شعر لهستانی نمود یافته. برای بیان این  اما شایان ذکر استفرهنگ ایران مانده است. 

. شاید بهترین حضور  Czterowierszeو  Rubaiyatقالب شعری در زبان لهستانی از دو واژه استفاده می شود: 

                                                           
52 - Halina Pfeiffer(1911-?) 
53 - Walter Pfeiffer(1712-1796)) 

  201-121،صص 1391(، شهریور 90) پیاپی 2دولتشاهی. علیرضا، هایکوی لهستانی. شبکه آفتاب. ش برای هایکو لهستانی نک:الف( - 54

 175( ص 1392) بهمن تجربه  کژیشتوف کوکوت.وقت هایکو، ترجمه چند هایکو از ب( دولتشاهی، علیرضا،



کا ـ پاولیکوفس نامدار نیمه نخست سده بیستم لهستان ماریای در ادب لهستانی سروده های شاعر این قالب شعر

5یاسنوژفسکا 5 5باشد  6 . 

                                                           
55 - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska(1891-1945) 

 نک:  یاسنوژفسکا ـ پاولیکوفسکا ماریابرای اشعار  - 56

 12.ص 1376. امرداد22. روزان. شیاسنوژفسکا ـ پاولیکوفسکا ماریادولتشاهی،علیرضا . نویسکا، ایونا. چهار شعر از الف( 
)خرداد 1.ش1(. ش.کا. سیاسنوژفسکا ـ پاولیکوفسکا ماریا) چند شعر از  ب( دولتشاهی،علیرضا . نویسکا، ایونا. و من آسمان و جهانم
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