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The Rubaiyat of Omar Khayyam has been translated into Japanese 

by several translators, some of whom have translated it indirectly 

based on the English translations (mainly by Edward Fitzgerald), 

and some have translated it directly from Persian. The present 

study briefly introduces 29 translators of Rubaiyat into Japanese 

and their translations. The results of the investigations revealed 

that various approaches to poetry translation can be found among 

Japanese translations of Rubaiyat. Some translators use archaism 

to create a feeling of antiquity, while others use contemporary 

language. Some translations apply formal or poetic expressions, 

while others have informal spoken language. Some translators 

have translated Rubaiyat in the forms of verse and some in the 

form of prose. Among the former group, some have used forms 

close to traditional Japanese poetry such as tanka, and some have 

tried modern forms like shintaishi. Some Japanese translators have 

even tried to create a form similar to the original form of Rubaiyat 

in Persian. The present study examines all these approaches using 

related examples and tries to classify them. 
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  های کلیدی:واژه

 حکیم عمر خیام،

 رباعیات، ژاپن،

 زبان ژاپنی، 

 ترجمه شعر، 

 ژاپنی مترجمان

خيام نيشابوری نظير از ترجمه رباعيات حکيم عمر ژاپن در زمره کشورهایی است که استقبالی کم
است.  های خيام تا کنون بارها توسط مترجمان مختلف به زبان ژاپنی برگردانده شدهاست. رباعی کرده

ها به شکل غيرمستقيم و از روی ترجمه انگليسی رباعيات صورت گرفته است و برخی از این ترجمه
اند. از آنجا که برگردان شدهواسطه از زبان فارسی به زبان ژاپنی برخی دیگر به شکل مستقيم و بی

ای شدهو شناخته بسياری از مترجمانِ رباعيات در ژاپن، نویسندگان، شاعران و یا پژوهشگران برجسته
اند،بسياری از خوانندگان کتاب در ژاپن با خيام و رباعيات آشنا شده انداین مقاله با رویکرد  بوده

های خيام مبادرت کرده نی را که به ترجمه رباعیمترجم ژاپ 29تعداد  توصيفی تالش کرده است تا
اند را معرفی و آثار و رویکردهای آنها را تحليل نماید.براین اساس نخست مترجمانی که رباعيات خيام 

اند معرفی خواهند شد . منبع غالب این دسته مترجمان را از روی ترجمه انگليسی به ژاپنی برگردانده
د بوده است. سپس، مترجمانی که رباعيات را از روی متن اصلی فارسی های ادوارد فيتزجرال،ترجمه

های پرتعداد و متنوع رباعيات به زبان اند معرفی خواهند شد. تأمل در ترجمهبه ژاپنی ترجمه کرده
ها و رویکردهای مختلفی از ترجمه شعر را در برگردان مترجمان ژاپنی روشدهد که ژاپنی نشان می
ها و تعبيرات قدیمی دارند و گرایی و استفاده از واژهاند. برخی تمایل به کهنر گرفتهاین اشعار به کا

اند. برخی زبانی شاعرانه و ادیبانه دارند و برخی دیگر از زبان برخی زبان امروزین ژاپنی را به کار برده
اند با استفاده کوشيدهاند و برخی دیگر اند. برخی رباعيات را به نثر ترجمه کردهگفتاری استفاده کرده

صورت از امکانات زبان ژاپنی رباعيات را به نظم ترجمه کنند. در ميان مترجمانی که رباعيات را به
کا را انتخاب های شعر کالسيک ژاپنی نظير تاناند، برخی، اوزانی مشابه با قالبموزون ترجمه کرده

جی( را شی )شعر نوی دوره مِیتایند شينهای شعری جدیدتر ماناند و برخی دیگر اوزان قالبکرده
اند با رعایت تعداد هجاها و استفاده از اند. برخی دیگر از مترجمان تالش کردهدر ترجمه به کار برده

این تنوع رویکردی برميتابد تا در مقاله ای  قافيه، به فرمی تقریباً مشابه با رباعيات فارسی دست یابند.
 موجز رویکردهای مترجمان رباعيات به ژاپنی مورد بررسی دقيق قرار گيرند. 

 4ش .11دوره ، یاسالم- یایران مطالعات، مجله قمریهجری های رباعيات خيام به زبان ژاپنیمالحظاتی رهيافتی در ترجمه(. 1400)سید آیت   ،حسینی  :ستنادا

 .27-1صص ،

                                                                  .                DOI: 10.30484/JII.2021.2936.1052  

                    سيد آیت حسينی نویسندگان. ©                                       

                                                         سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایرانناشر:                                             

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2322-2891
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2717-2961
https://dx.doi.org/10.30484/jii.2021.2936.1052


 مطالعات اریانی اسالمی مجله   
 2891-2322ااپ چاپی             ش  

 2717-2961   شااپ الکترونیکی
 .27-1، صفحه 1400زمستان،  4، شماره 11دوره     

 

 

 مقدمه:
اند. نظيری از رباعيات حکيم عمر خيام نيشابوری کردهژاپن از کشورهایی است که استقبال کم

اند. های خيام تا کنون بارها و به دست مترجمان مختلف به زبان ژاپنی برگردانده شدهرباعی
ها به شکل غيرمستقيم و از روی ترجمه انگليسی رباعيات انجام شده و برخی از این ترجمه

اند. بسياری واسطه از زبان فارسی به زبان ژاپنی ترجمه شدهبرخی دیگر به شکل مستقيم و بی
ای شدهو شناخته رجمانِ رباعيات در ژاپن، نویسندگان، شاعران و یا پژوهشگران برجستهاز مت
اند و همين امر موجب آشنایی نسبی بخش بزرگی از خوانندگان کتاب در ژاپن با خيام و بوده

 رباعيات او شده است.
عرفی در مجله کلک به م« شناسی در ژاپنخيام»زاده در مقاله تر دکتر هاشم رجبپيش

های (. در سال1373زاده، ها پرداخته است )رجبمترجم خيام در ژاپن و آثار آن 13مختصر 
، 2استاد مطالعات فرهنگی و ادبيات تطبيقی دانشگاه توکيو 1تاآکی سوگیاخير نيز دکتر هيده

، 3جیهای رباعيات خيام در ژاپن را در سه دوران تاریخی مِیدر سه مقاله جداگانه، ترجمه
( که البته مقاله سوم که 2019؛ 2017؛ 2016تا، بررسی کرده است )سوگی 5شوواو  4شوایت

های رباعيات خيام را تا اواسط قرن بيستم در به دوران شووا اختصاص دارد فقط ترجمه
مترجم خيام در ژاپن به همراه آثارشان معرفی  16گيرد. در این سه مقاله، در مجموع، برمی
 اند.شده
اند در دو بخش های خيام زدهمترجم ژاپنی که دست به ترجمه رباعی 29تار پيش رو نوشدر 

معرفی خواهند شد. نخست مترجمانی که رباعيات خيام را از روی ترجمه انگليسی به ژاپنی 
 6های ادوارد فيتزجرالداند معرفی خواهند شد که منبع غالب این مترجمان ترجمهبرگردانده

اند جمانی که رباعيات را از روی متن اصلی فارسی به ژاپنی ترجمه کردهبوده است. سپس، متر
های خود از رباعيات را فقط در معرفی خواهند شد. تعداد اندکی از این مترجمان ترجمه

اند. برای اند و اغلب آنان آثار خود را در قالب کتاب منتشر کردهمجالت ادبی به چاپ رسانده

                                                 
. 杉田英明 (Sugita Hideaki) (1956-) 

. 東京大学 (Tōkyō daigaku) 

. 明治時代 (Meiji jidai) (1868-1912) 

. 大正時代 (Taishō jidai) (1912-1926) 

. 昭和時代 (Shōwa jidai) (1926-1989) 

. Edward FitzGerald (1809-1883) 
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يام در پایان این خ ياترباع یژاپن یهاترجمه شناسیبه کتاب هامشاهده فهرست این کتاب
های مختلف بيش از یک اثر چاپ شده از نوشتار مراجعه کنيد. برخی از مترجمان نيز در دوره

 اند.ها پرداختهرباعيات خيام دارند و در هر اثر به ترجمه تعدادی از رباعی
مانند آنان به این اشعار رباعيات خيام و عالقه بیها از درباره دالیل استقبال گسترده ژاپنی

گمان ها به خيام بیتوان به چند نکته اشاره کرد. نخستين عامل جلب توجه ژاپنیمی
های فيتزجرالد از منظر وفاداری به های استادانه فيتزجرالد است. درباره ضعف ترجمهترجمه

ها را در ها آنایی و رسایی این ترجمهتوان منکر شد که زیباصل بسيار گفته شده، اما نمی
زمره شاهکارهای ادبی زبان انگليسی در نيمه دوم قرن نوزدهم قرار داده است. همين مسأله 
موجب شد تا عالقمندان به ادبيات انگليسی در ژاپن شيفته این اشعار شوند و بسياری از آنان 

نگليسی فيتزجرالد را در زبان ژاپنی بکوشند تا با ترجمه این اشعار، زیبایی و ظرافت ترجمه ا
 بازتوليد کنند.

دليل دیگر جذب مخاطبان ژاپنی به اشعار خيام، نگاه او به انسان، زندگی و جهان است. توجه 
های خيام موضوع اعتباری جهان و غنيمت شمردن دم که در بسياری از رباعیبه ناپایایی و بی

شه دیرینی دارد. بسياری توجه به ناپایایی جهان اصلی است، در ادبيات و تفکر ژاپنی نيز ری
یکی از موجو  دهند.در دین بودا نسبت می 1«موجو»در فرهنگ و ادبيات ژاپن را به مفهوم 

و معنای آن این است که  است 2«سه نشان هستی» موسوم به های بنيادین دین بوداآموزه
واجد  يزیچ يچل زوال دارد و هو مشمو ييردر حال تغ یا،ناپا يتیدر جهان ماه یموجود هر
 .يستن یتغيرروح ال یاثابت  يتماه
فرد  یدگاندر مقابل د تريعوس یاندازچشم يادن یداریتوجه کردن به ناپا یيان،بودا یدگاهاز د

 يویو زخارف دن یاتشخص را به دست شستن از ماد یید. اعتقاد به موجو از سودهیقرار م
 یاندوه و دلتنگ یی،از تنها یبه او حس یگر،د یو از سو سازد،یرهنمون م یبه سادگ يلو م

و فرار از آن، که درک و  یداریناپا ین، نه انکار ادین بودادر  یاخالق يلت. فضکندیالقا م
مرگ  یشهرا که اند يریتأث یيانو توجه به آن است. بودا یآگاه اکردن ب یآن و زندگ یرفتنپذ

 .(62: 1397)حسينی،  دانندیسرچشمه خرد م ینبهتر گذاردیبر انسان م
اعتباری دنيا را در اشعار هایی از توجه به ناپایایی و بی( نمونه74-71: 1397البته حسينی )

های این تفکر کند و ریشهکالسيک ژاپنی پيش از گسترش دین بودا در این کشور ذکر می
ها غریبه بينی خيام برای ژاپنیرت، جهانجوید. در هر صورا در اقليم و جغرافيای ژاپن می

ت خيام اتواند یکی از عوامل برقراری ارتباط بين مردم ژاپن و رباعينيست و همين مسأله می
 باشد.

                                                 
. 無常 (mujō) 

. 三法印 (sanbōin） 
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تواند یکی دیگر از دالیل جذابيت آن برای مردم کوتاهی، سادگی و ایجاز قالب رباعی نيز می
هجا  31کا مثالً تان ژاپن همه کوتاه هستند.های اصلی شعر کالسيک ژاپن باشد. قالب

های دیگر، قالب رباعی به دليل هجا دارد. بنابراین، در ميان اشعار زبآن 17هایکو تنها و
در ذهن « شعر کالسيک»ها از زبآنچه ژاپنیماليستی به آنکوتاهی و داشتن رویکرد مينی

 تر است.دارند نزدیک
ها شده مجموع موجب جذابيت رباعيات خيام برای ژاپنیتوان گفت که دالیل باال در می

های رباعيات خيام در ژاپن و مترجمان آن خواهيم است. در بخش بعد، به معرفی ترجمه
توانيم تقریباً تمام های پرتعداد و متنوع رباعيات به زبان ژاپنی، میپرداخت. با تأمل در ترجمه

ها مشاهده کنيم. در بخش آخر در ميان آن رویکردهای موجود و مرسوم در ترجمه شعر را
 این نوشتار نيز با برخی از این رویکردها آشنا خواهيم شد.

 های رباعیات خیام به زبان ژاپنیترجمه
در این بخش نخست به معرفی اولين اشاراتی که به نام خيام و رباعيات او در منابع ژاپنی 

رباعيات ترجمه شده از زبان انگليسی و شده است خواهيم پرداخت و پس از آن، به ترتيب 
 آثار ترجمه شده از زبان فارسی را معرفی خواهيم کرد.

 نخستین اشارات به رباعیات خیام در ژاپن
ها با خيام ( به این نکته اشاره کرده است که نقطه تاریخی آغاز آشنایی ژاپنی1373زاده )رجب

( 2016تا )است، اما پژوهش سوگی 2در دانشگاه سلطنتی توکيو 1سخنرانی الفکادیو هرن
کم در چند منبع در دهد که نام خيام و رباعيات او پيش از سخنرانی هرن دستنشان می

جی ذکر ژاپن ذکر شده بود. یکی از نخستين منابعی که نام عمر خيام را در ژاپن دوره مِی
مند و سياستمدار دانش 4نوشته سر جان الباک 3«لذائذ حيات»کرده است ترجمه ژاپنی کتاب 

های مهم خاورميانه در کنار بریتانيایی است. الباک در فصل چهارم این اثر، در معرفی کتاب
کند. قرآن، شاهنامه فردوسی و افسانه هزار و یک شب، به نام حکيم عمر خيام نيز اشاره می

منتشر  1893 به ژاپنی برگرداند و در ماه اوت سال 5این کتاب را نخستين بار تاموتسو شيبوئه
عنوان کتاب شو بارها به زبان ژاپنی ترجمه شد و حتی بهکرد، اما پس از آن، تا دوره تای

                                                 
. Patrick Lafcadio Hearn (1850-1904) 

. 東京帝國大學 (Tōkyō teikoku daigaku) 

. Pleasures of Life 

. Sir John Lubbock, Lord Avebury (1834-1913) 

. 渋江保 (Shibue Tamotsu) (1857-1930) 



 .1400، زمستان 4ه شمار، 11دوره مجله مطالعات اریانی اسالمی   

 

درسی در مدارس ژاپن نيز به کار گرفته شد و بدین ترتيب توانست نقشی در آشنایی کمک
 ها با نام خيام ایفا کند.ژاپنی

ادبيات »ای با عنوان در مقاله 1اکیسماساهارو آنه 1896سه سال بعد یعنی در ماه فوریه سال 
تاریخ ادبيات »ای بود از مقاله نام خيام را ذکر کرد. این اثر در حقيقت ترجمه 2«فارسی جدید

شناس مجارستانی. کگل در این ایران 3نوشته الکساندر فن کگل« فارسی در قرن نوزدهم
 4دا روآنمقایسه کرده است. اوچی اهلل قاآنی شاعر دوره قاجار را با عمر خياممقاله ميرزا حبيب

های ادوارد فيتزجرالد از رباعيات خيام به ترجمه 5ایدر رساله 1903نيز در ژانویه سال 
کدام به معرفی زندگی و افکار خيام و شرح اشعار او کند. اما این نویسندگان هيچای میاشاره
 پردازند.نمی

آمریکایی نخستين کسی است که خيام و الفکادیو هرن نویسنده، محقق و مترجم 
اش را به شکل نسبتاً مفصلی در ژاپن معرفی کرده است. او که از مادری یونانی و رباعيات

در کسوت خبرنگار به ژاپن سفر کرد،  1890پدری ایرلندی در یونان متولد شده بود در سال 
پنی ازدواج کرد و نام خود را اما تا آخر عمر خود در این کشور ماندگار شد. هرن با بانویی ژا

بدیل در آشنایی فرهنگی تغيير داد. هرن در آن دوران نقشی بی 6نيز به یاکومو کوئيزومی
های عاميانه ژاپنی را به ها و داستآنها با یکدیگر ایفا نمود. از یک سو افسانهها و ژاپنیغربی

با ادبيات انگليسی آشنا ساخت.  ها راجامعه انگليسی زبان معرفی کرد و از سوی دیگر ژاپنی
به تدریس ادبيات انگليسی در  1903تا  1896او به مدت حدود هشت سال یعنی از سال 

 دانشگاه سلطنتی توکيو پرداخت.
« ادوارد فيتزجرالد و رباعيات حکيم عمر خيام»در این هشت سال، هرن دو خطابه با موضوع 
ای دو سخنرانی با یکدیگر متفاوت بوده است. در دانشگاه سلطنتی توکيو ایراد کرد که محتو

های او در قالب کتابی با عنوان های خود را از خطابهبعدها شاگردان هرن یادداشت
 1917گردآوری کردند که سيزده سال پس از درگذشت هرن در سال  7«تفسيرهای ادبيات»

لد نخست کتاب منتشر شد. درباره محتوای خطابه اول اطالعاتی در دست نيست، اما در ج
، محتوای خطابه دوم هرن درباره خيام درج شده است. متأسفانه تاریخ «تفسيرهای ادبيات»

                                                 
. 姉崎正治 (Anesaki Masaharu) (1873-1949) 

.「最近の波斯文學」 (saikin-no perushia bungaku) 

. Alexander (Sándor) von Kégl (1862-1920) 

. 内田魯庵 (Uchida Roan) (1868-1929) 

.「樓上雜話」(rōjō zatsuwa) 

. 小泉八雲 (Koizumi Yakumo)  

. Interpretations of Literature 
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( معتقد است خطابه دوم احتماالً 2016تا )ها روشن نيست، اما سوگییک از خطابهایراد هيچ
 ایراد شده است. 1902در سال 

 33دهد، سپس د و خيام توضيح میدر این خطابه هرن ابتدا درباره زندگی و افکار فيتزجرال
ها شرح کند و درباره برخی از آنرباعی چاپ چهارم کتاب فيتزجرالد را نقل می 101رباعی از 

های رباعيات نظير فراش، ساقی، فانوس، ویژه درباره برخی کليدواژهدهد. بهو توضيح می
ها، دو تأثير این خطابه دهد. بعدها، تحترباط، لعبتک، چوگان و ... شرح نسبتاً مفصلی می

های انگليسی ترجمه 2یاگاواو هاکوسون کوری 1داهای بين اوئهتن از شاگردان هرن با نام
رباعی  101همه  1899دا در سال فيتزجرالد از رباعيات خيام را در ژاپن منتشر کردند. اوئه

آورد. گرد  3یکتوریاای از اشعار انگليسی دوران وچاپ چهارم کتاب فيتزجرالد را در مجموعه
این مجموعه را باید نخستين رباعيات منتشر شده خيام در ژاپن )البته به زبان انگليسی( به 

دا همچنين در چند مقاله که در مجالت مختلف به چاپ رساند به رباعيات شمار آوریم. اوئه
، به تفسير ای از رباعيات به زبان ژاپنی به دست دهدخيام اشاره کرد و بی آن که ترجمه

تر ساخت. ترجمه انگليسی رباعيات پرداخت و شرح استاد خود هرن را بر این رباعيات کامل
رباعی از چاپ چهارم  65یاگاوا شاگرد دیگر هرن نيز کوری 1922ها بعد یعنی در سال سال

 درباره شاعران انگليسی اواخر قرن نوزدهم گردآوری کرد. 4ایکتاب فيتزجرالد را در مجموعه
 های رباعيات خيام از زبان انگليسیترجمه

های انگليسی فيتزجرالد از تمام افراد یاد شده در بخش پيشين به معرفی و شرح ترجمه
ای از رباعيات به شدهرباعيات خيام در ژاپن پرداختند، اما از آنان هيچ ترجمه مکتوب ثبت

ات خيام به زبان ژاپنی به دست ترین ترجمه موجود از رباعيزبان ژاپنی موجود نيست. قدیمی
بارا( شاعر و نویسنده اهل توکيو انجام شده است. کان 6هایائو)با نام واقعی 5باراآکه کانآری
دا )درباره ادبيات انگليسی دوره ویکتوریا(، ترجمه فيتزجرالد از بارا در کتاب بين اوئهکان

برای نخستين  1907بارا در سال کان رباعيات خيام را خوانده بود و شيفته آن شده شده بود.
بار یکی از رباعيات خيام را از روی برگردان انگليسی فيتزجرالد ترجمه کرد و در شماره ماه 

                                                 
. 上田敏 (Ueda Bin) (1874-1916) 

. 厨川白村 (Kuriyagawa Hakuson) (1980-1923) 

.『ヴィクトリア朝の竪琴』(vikutoriachō-no tategoto) 

.『十九世紀後半期英詩選』(jūkyū seiki kōhanki eishisen) 

. 蒲原有明 (Kanbara Ariake) (1875-1952) 

. 隼雄 (Hayao) 
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)دنيای متن( منتشر ساخت. این اثر برگردان رباعی خيام با  1«کایشو سهبون»مارس مجله 
)باغ هنر(،  2«ئنگِی»عد در مجله بارا ماه ببود. کان« گر دست دهد ز مغز گندم نانی...»مطلع 

 همان رباعی را به همراه ترجمه چهار رباعی دیگر منتشر کرد.

بارا، دو ترجمه کامل از رباعيات خيام به زبان های کاندر فاصله یک سال پس از ترجمه
ترجمه ها ژاپنی منتشر شد که هر دو از روی ترجمه فيتزجرالد برگردانده شده بود. نخستين آن

ساله زاوا در دوران نُهدر آمریکا بود. ایشی 4اقتصاددان اهل فوکوشيما 3زاواهيوکو ایشی
در سانفرانسيسکو به  5«انجمن بودایيان آمریکا»اش در آمریکا مطالبی را در مجله تحصيل

در نُه شماره در  1908تا سپتامبر  1907رساند. او ترجمه رباعيات خيام را از اکتبر چاپ می
ای نکرده است، ستون ادبی این مجله به چاپ رساند. با این که او به منبع ترجمه خود اشاره

دهند که از چاپ چهارم ترجمه فيتزجرالد استفاده کرده ها گواهی میاما تعداد و ترتيب رباعی
جا که نخستين مجموعه کامل رباعيات خيام به زبان ژاپنی است زاوا از آناست. ترجمه ایشی

زاوا که تحصيالتی (، ایشی2016تا )ای اهميت تاریخی بسياری است، اما به گفته سوگیدار
 در ادبيات انگليسی نداشت، در فهم برخی لغات دشوار ترجمه فيتزجرالد دچار خطا شده است.

استاد فلسفه دانشگاه  6دومين ترجمه کامل از رباعيات خيام به زبان ژاپنی را شوفو اوسومی
ها را در فاصله بين ماه فوریه تا آوریل سال داده است. اوسومی این ترجمه انجام 7اوتانی
ها را در تعدادی از )بودیسم نوین( به چاپ رساند و بعدها آن 8«بوکّيوشين»در مجله  1908
زاوا و اوسومی آن است که هر دو از های ایشیهای خود نيز نقل کرد. ویژگی ترجمهکتاب

 اند.در کار خود استفاده کرده اصطالحات بودایی بسياری
سومين ترجمه کامل از رباعيات خيام به زبان ژاپنی نيز در کشور آمریکا منتشر شد. مترجم 

با هزینه شخصی در شهر  1910بود که آن را در ماه سپتامبر سال  9سهاین اثر هيکوزو کاکی
 10«صد شعرخيام، یک های چهاربندی عمرترانه»بوستون منتشر کرد. او عنوان این کتاب را 

زاوا و اوسومی از چاپ چهارم کتاب فيتزجرالد برای ترجمه سه نيز مانند ایشیگذاشت. کاکی
استفاده کرد، اما برخالف آن دو، به این نسخه وفادار نماند و با حذف برخی از رباعيات این 

                                                 
.『文章世界』(bunshō sekai) 

.『藝苑』 (geien) 

. 石澤氷湖 (Ishizawa Hyōko) (1870-1938) 

. 福島 (Fukushima) 

.『米國佛敎』 (beikoku bukkyō)  

. 大住嘯風 (Ōsumi Shōfū) (1881-1923) 

. 大谷大学 (Ōtani daigaku) 

.『新佛敎』(shin-bukkyō) 

. 蠣瀬彦蔵 (Kakise Hikozō) (1874-1944） 

.『おまあかいやむ四行歌 百句』 (Omaa kaiyamu yongyōka hyakuku) 
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ی فراهم صد رباعای شامل یکها، مجموعهنسخه و افزودن رباعيات دیگر از سایر نسخه
سه آن است که ترجمه رباعيات را به تقليد از برخی اشعار آورد. ویژگی جالب ترجمه کاکی

 نوشته است. 1کالسيک ژاپنی به طور کامل با حروف هجانگار هيراگانا
چند ترجمه که گلچينی از برخی رباعيات  1912شو در ژاپن یعنی از سال با آغاز دوره تای

شاعر و مترجم و خبرنگار  2نوها اثر سابورو ماشیشد. نخستينِ آن خيام بودند در ژاپن منتشر
رباعی از چاپ چهارم فيتزجرالد را در ماه  23بود. او ترجمه ژاپنی  3نيچی اوساکاروزنامه مای
نو در پی آن بود که )بالنگ( به چاپ رساند. ماشی 4«بوآزان»در مجله  1912نوامبر سال 

 (.2017نو، اش نداد )سوگینی برگرداند، اما اجل مهلتهمه رباعيات خيام را به ژاپ
شاعر و مترجمی که به نخستين  5یو کوبایاشینو، آیهای ماشییک ماه بعد از انتشار ترجمه

منتشر کرد که شامل  6«گزیده اشعار مدرن»خالق اپرا در ژاپن مشهور است، کتابی با عنوان 
ن روزگار جهان بود. در ميان این اشعار، پنج قطعه شعر از شاعران بزرگ آ 98ترجمه ژاپنی 

های سوم و ها را از چاپرباعی از خيام با موضوع شراب نيز وجود دارد. کوبایاشی این رباعی
 چهارم برگردان فيتزجرالد انتخاب کرده بود.

، یعنی در ماه «بوآزان»نو در مجله یک سال پس از انتشار چند رباعی از خيام با ترجمه ماشی
در همان مجله به  7پنجاه رباعی دیگر از خيام با ترجمه جون تسوجی 1913رس سال ما

دانند. در چاپ رسيد. تسوجی را شخصيت محوری جنبش دادائيسم در هنر معاصر ژاپن می
دهد که مترجم قصد درج شده است و این نشان می« ادامه دارد»ها عبارت آخر این رباعی

به « بوآزان»ت خيام را داشته است، اما همين شماره مجله ترجمه تعداد بيشتری از رباعيا
آخرین شماره این مجله تبدیل شد و با تعطيلی آن، رباعی دیگری با ترجمه تسوجی منتشر 

 نشد.
دانيم، تا آن زمان همه رباعيات منتشر شده در ژاپن از خيام، از روی برگردان تا جایی که می

ای از رباعيات خيام مجموعه 1914بود. اما در ماه مارس سال فيتزجرالد به ژاپنی ترجمه شده 

                                                 
. 平仮名 (hiragana) 

. 增野三良 (Mashino Saburō) (1889-1916) 

. 大阪毎日新聞社 (Ōsaka mainichi shinbunsha) 

.『朱欒』 (zanboa) 

. 小林愛雄 (Kobayashi Aiyū) (1881-1945) 

.『近代詞華集』 (kindai shikashū) 

. 辻潤 (Tsuji Jun) (1984-1944) 
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به ژاپنی برگردانده  1کارتیدر ژاپن منتشر شد که از روی ترجمه انگليسی جاستين هانتلی مک
کارتی نویسنده و سياستمدار ایرلندی و عضو مجلس عوام بریتانيا بود که پس شده بود. مک

ت خيام شيفته زبان فارسی شد و به یادگيری آن همت از مطالعه ترجمه فيتزجرالد از رباعيا
های رباعی منسوب به خيام را از روی متن فارسی و با کمک ترجمه 466کارتی گماشت. مک

 انگليسی و فرانسوی به صورت نثر به انگليسی برگرداند.
. بسيار وفادارانه به متن انگليسی به ژاپنی ترجمه کرد 2کيچی کاتانواین کتاب را فومی

دانند. اما تعداد کارتی را پژوهشگران امروز از آثار خيام نمیبسياری از رباعيات کتاب مک
شد هایی در آن یافت میباالی رباعيات این کتاب باعث جذابيت آن در ژاپن شد. زیرا رباعی

 های دیگر ژاپنی موجود نبود.تر در ترجمهکه پيش
های مشهور یاگاوا که در خطابهیهاکوسون کور دا واوئه ينبدو شاگرد الفکادیو هرن یعنی 

اند، بعدها در کسوت استاد نقش مهمی در آشنا ساختن او درباره عمر خيام نيز حاضر بوده
های بعد دست به شاگردان خود با رباعيات خيام ایفا کردند. دو تن از این شاگردان در سال

 1921بود. او در سال  3تومو سوفون تاکهترجمه رباعيات خيام به زبان ژاپنی زدند. نخستين آنا
رباعی بود که از روی چاپ دوم  110ترجمه خود از رباعيات خيام را منتشر کرد که شامل 

ادبيات انگليسی  4تومو در دانشگاه کيوتوبرگردان فيتزجرالد به ژاپنی ترجمه شده بود. تاکه
د را در دانشگاه یيل و دانشگاه دا بود. او تحصيالت خوخوانده بود و از شاگردان بين اوئه

به ژاپن بازگشت و پس از تدریس ادبيات  1920کلمبيای آمریکا تکميل کرد و در سال 
 شد. 5انگليسی در چند دانشگاه مختلف، نهایتاً استاد ادبيات انگليسی در دانشگاه اوساکا

دا اوئهاز شاگردان  التحصيل دیگر ادبيات انگليسی دانشگاه کيوتوتومو، یک فارغعالوه بر تاکه
منتشر شد. او هوجين  1930یاگاوا نيز دست به ترجمه رباعيات خيام زد که در دهه یو کور

بود. هوجين که نزد اساتيد خود با  8و دانشگاه تویو 7استاد دانشگاه استانی کيوتو 6یانو
جموعه رباعيات م»های فيتزجرالد از رباعيات خيام آشنا شده بود، کتاب خود را با عنوان ترجمه

 منتشر ساخت. 1938در سال  9«ایران قدیم، عمر خيام

                                                 
. Justin Huntly McCarthy (1859-1936) 

2. 片野文吉 (Katano Fumikichi) (1884-1913) 

. 竹友藻風 (Taketomo Sōfū) (1891-1954) 

. 京都大学 (Kyōto daigaku) 

. 大阪大学 (Ōsaka daigaku) 

. 矢野峰人 (Yano Hōjin) (1893-1988) 

. 京都府立 (Kyōto furitsu daigaku) 

. 東洋大学 (Tōyō Daigaku) 

.『四行詩集古代波斯奥瑪開儼』(yongyōshishū kodai perusha ōma kaiyamu) 
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پس از ورود به دوره شووا نخستين ترجمه جدیدی که از رباعيات خيام در ژاپن به بازار آمد 
بود که در ماه  2ئیبا ترجمه ریوهو هوری 1«شعر کهن فارسی، مجموعه رباعيات»کتاب 

رباعی بود از روی چاپ اول و  100ی که شامل ئمنتشر شد. کتاب هوری 1936فوریه سال 
دانست ئی زبان انگليسی میچاپ چهارم برگردان فيتزجرالد به ژاپنی ترجمه شده بود. هوری

های حقوق و کشاورزی در ژاپن و آمریکا داشت. او از سال و تحصيالت ناتمامی نيز در رشته
زی پرداخت. اما مرگ همسر و دو های کشاورجا به فعاليتبه کشور کره رفت و در آن 1932

فرزندش که یکی پس از دیگری رخ داد موجب افسردگی و پناه بردن او به الکل شد. او در 
های فيتزجرالد از رباعيات خيام آشنا شد و نگاه خيام به زندگی و همين دوران با ترجمه

 بخش یافت.ناپایداری دنيا را بسيار آرامش
تومو را نيز عيات خيام به زبان ژاپنی، از جمله ترجمه تاکههای پيشين ربائی ترجمههوری

ها دیدگاهی انتقادی داشت. او همچنين با چند تن از مترجمان مطالعه کرده بود و نسبت به آن
انگليسی و ژاپنی آثار خيام نيز مراوده و مکاتبه داشت. در یکی از این مراودات، کتابی درباره 

آمریکایی به  4نوشته هنری برترام ليستر 3م که از آن او نيستنداشعار نسبت داده شده به خيا
ترجمه دیگری از رباعيات  1938ئی تحت تأثير این کتاب در سال اش رسيد. هوریدست

 منتشر ساخت. 5«شعر کهن فارسی، روایتی دیگر از رباعيات»رباعی با نام  101خيام را شامل 

ای از کليت به بيت، ترجمه واژه، یا بيتبه واژه  ئی به دنبال آن بود که به جای ترجمههوری
های بينی شاعر در آن به درستی منتقل شده باشد. ترجمههر رباعی به دست دهد که جهان

ئی از رباعيات خيام از های هوریاند. اما ترجمهاو را بسيار خالقانه و تأثيرگذار ارزیابی کرده
 جهت دیگری نيز مشهور و ماندگار شد.

ترین نویسندگان ادبيات داستانی معاصر ژاپن در دهه از مشهورترین و مهم 6سامو دازایاو
ئی از رباعيات خيام آشنا شد و یازده رباعی از آن را در شاهکار های هوریبا ترجمه 1940

نوشته ناتسومه  8«قلب»آورد. این داستانِ دازای، پس از رمان  7«زوال بشری»خود رمان 

                                                 
.『波斯古詩四行詩集』(perusha koshi yongyōshishū) 

. 堀井梁歩 (Horii Ryōho) (1887-1937) 

. The Apocryphal Rubaiyat, San Francisco: La Boheme Club, 1937 

. Henry Bertram Lister (1869-?) 

.『波斯古詩異本留盃耶土』(Perusha Koshi Ihon Rubaiyatto) 

. 太宰治 (Dazai Osamu) (1909-1948) 

.『人間失格』(Ningen Shikkaku) 

.『こころ』(Kokoro) 
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از سه « زوال بشری»ترین رمان ژاپنی در کشور ژاپن شد. داستان ش، پرفرو1کیسوسه
از خود به جای گذاشته  2شود که شخصيت اصلی آن یعنی یوزو اوبایادداشت تشکيل می

کند که در هایی از آثار خود را برای مجالت ارسال میاست. در یادداشت سوم، اوبا نقاشی
ته شده است. تا پيش از انتشار کتاب دازای، عمده ئی نوشها رباعيات خيام با ترجمه هوریآن

شناسان افرادی را که در ژاپن با رباعيات خيام آشنا بودند عالقمندان ادبيات انگليسی یا ایران
موجب شد شهرت خيام از محدوده این قشرهای « زوال بشری»دادند، اما کتاب تشکيل می

با نام خيام آشنا شوند و درباره او کنجکاو  های ژاپنیخوآنخاص فراتر رود و بسياری از کتاب
 گردند.

ئی )شعر کهن فارسی، روایتی دیگر از رباعيات( یک سال پس از انتشار دومين کتاب هوری
، ترجمه جدیدی از رباعيات خيام بر اساس برگردان فيتزجرالد در فاصله 1939یعنی در سال 

 4چاپ رسيد. مترجم این آثار ریو موری به 3«کوگيتو»های فوریه تا آوریل در مجله بين ماه
شاعر و پژوهشگر ادبيات انگليسی و ادبيات تطبيقی بود. موری پس از فراغت از تحصيل از 

بارا های کاندانشگاه سلطنتی توکيو، ابتدا ترجمه فيتزجرالد از رباعيات خيام و سپس ترجمه
ری به زبان ژاپنی ادبی از رباعيات به ژاپنی را مطالعه کرده بود و تصميم گرفته بود ترجمه دیگ

رباعيات، »با عنوان  1941خيام به دست دهد. ترجمه موری از رباعيات در ماه ژوئن سال 
رباعی بود که از  75در توکيو منتشر شد. این مجموعه شامل  5«اشعار چهار بندی عمر خيام

های ادبی پيشين چاپ نخست کتاب فيتزجرالد به ژاپنی برگردانده شده بود. برخالف ترجمه
بودند، ترجمه موری در  6«گوکان»های ثقيل چينی واژهاز رباعيات خيام که سرشار از وام

 بسياری دارد. 7«واگو»نی های اصيل ژاپعين شيوایی و استواری، واژه

شاعر، مترجم،  8سوکه آکاگیدر همان سال که ترجمه موری از رباعيات عرضه شد، کن
یویراستار و تاریخ شاعران قدیم »نيز کتابی نوشت با عنوان  9نگار اهل آئومور

                                                 
. 夏目漱石 (Natsume Sōseki) (1867-1916) 

. 大庭葉蔵 (Ōba Yōzō) 

.『コギト』(Kogito) (from Latin: Cogito [ergo sum.]) 

. 森亮 (Mori Ryō) (1911-1994) 

.『ルバイヤット： オーマー・カイヤムの四行詩』(rubaiyatto: ōmā kaiyamu-no 

yongyōshi) 

. 漢語 (kango) 

. 和語 (wago) 

. 赤木健介 (Akagi Kensuke) (1907-1989) 

. 青森 (Aomori) 
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رباعی از خيام را که از روی برگردان فيتزجرالد به ژاپنی ترجمه کرده  13و  1«زمينمشرق
 در آن گنجاند. بود 

های انگليسی فيتزجرالد پس از جنگ جهانی دوم نيز در ژاپن عالقه به رباعيات خيام و ترجمه
های ترجمه ها و زیباییهای بعد نيز بسياری کوشيدند ظرافتفروکش نکرد و در دهه

ر فيتزجرالد را در زبان ژاپنی بازسازی کنند. یکی از کسانی که در این دوران طبع خود را د
رباعی را  101تعداد  1949شاعر بود که در سال  2ترجمه رباعيات خيام آزمود تتسوئو ناگيری

از روی برگردان فيتزجرالد به ژاپنی ترجمه کرد. ناگيری در مقدمه این اثر گفته است در 
 سوز بوده است، او به ترجمه رباعيات اشتغال داشت.هایی که ژاپن درگير جنگ خانمانسال

ای شده بود که به زبان فارسی شناسان برجستهوم قرن بيستم، ژاپن صاحب ایراندر نيمه د
ای در حوزه ادب فارسی انجام دادند. برخی از این های ارزندهمسلط بودند و پژوهش

واسطه از زبان فارسی زدند که در شناسان دست به ترجمه رباعيات خيام به صورت بیایران
های انگليسی م شد. اما شگفت آن است که عالقه به ترجمهها آشنا خواهيبخش بعد با آن

ها از انگليسی به ژاپنی هرگز در ژاپن رنگ نباخت و فيتزجرالد و تالش برای برگرداندن آن
 تا قرن بيست ویکم نيز دوام یافت.

شرح »هایکوسرا کتابی با عنوان معلم زبان انگليسی و شاعر 3گاواچوبو هاسه 1967در سال 
منتشر کرد. او در این کتاب به شرح افکار خيام و مقایسه آن با عقاید تعدادی از  4«رباعيات

نویسندگان و شاعران بزرگ جهان و ژاپن پرداخت. او در این اثر همچنين هفت واژه از 
گاوا در دوران تحصيل با نویسندگان بزرگی های پرکاربرد خيام را نيز شرح داد. هاسهکليدواژه

 دوره بوده است.هم 6و کان کيکوچی 5آکوتاگاوا نظير ریونوسوکه

در دهه هفتاد ميالدی نيز ترجمه جدید دیگری از روی برگردان فيتزجرالد به زبان ژاپنی 
منتشر شده است  1975بود. این اثر که در سال  7رائیئيچی تهمنتشر شد که مترجم آن شون

باعی است. حدود یک دهه بعد، ر 101ترجمه کامل چاپ چهارم کتاب فيتزجرالد یعنی شامل 

                                                 
.『在りし日の東洋詩人たち』(arishihi-no tōyō shijintachi) 

. 奈切哲夫 (Nagiri Tetsuo) 

. 長谷川朝暮 (Hasegawa Chōbo) (1891-?) 

.『留盃夜兎衍義』(rubaiyato engi) 

. 芥川龍之介 (Akutagawa Ryūnosuke) (1892-1927) 

. 菊池寛 (Kikuchi Kan) (1888-1948) 

. 寺井俊一 (Terai Shun’ichi) 
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استاد ادبيات آمریکا در دانشگاه کيوتو ترجمه  1هيکو اوگاتانيز توشی 1984یعنی در سال 
رباعيات، شعر »دیگری بر اساس چاپ نخست کتاب فيتزجرالد منتشر ساخت. عنوان کتاب او 

 کرده است. در کيوتو منتشر 3«شاآپولون»بود. هر دو اثر یاد شده را انتشارات  2«پارس
استاد ادبيات انگليسی در دانشگاه  4تاکا ئيدادر آخرین سال دهه هشتاد ميالدی نيز توشی

رباعيات، »ای از رباعيات خيام بر اساس برگردان فيتزجرالد با عنوان ترجمه 5کانمِیریتسو
دی ميال 90رباعی بود. در اواسط دهه  75منتشر کرد که شامل  6«اشعار چهاربندی عمر خيام

نام  7«خوانش جدید رباعيات»نيز ترجمه جدیدی از رباعيات خيام در ژاپن منتشر شد که 
ترین ترجمه از رباعيات خيام بود. و در نهایت، جدید 8کونییآک داشت و مترجم آن تادانوری

منتشر شده است و مترجم آن هيساشی  2011در ژاپن بر مبنای برگردان فيتزجرالد در سال 
نام  11«رباعيات»است. این کتاب  10استاد ادبيات انگليسی دانشگاه علوم توکيو 9توسای
 دارد.

 های انجام شده از زبان فارسیترجمه
 12اوساکا  یهای خارجدر مدرسه زبآن و 1925سال  آموزش رسمی زبان فارسی در ژاپن از

نام  13کااوسا یدانشگاه مطالعات خارج 1949این مرکز آموزشی از سال . آغاز شده است
 ينبرای نخست يالدی،م 1961در سال  در دانشگاه اوساکا ادغام شد. 2007گرفت و از سال 

 يزن 1980. در سال شداندازی دانشگاه راههمين در  و ادبيات فارسی زبان تحصيلیبار رشته 
. شد تأسيس 14يوتوک یدر ژاپن در دانشگاه مطالعات خارج یزبان فارس یگروه آموزش يندوم

ها و مراکز آموزشی دیگری دانشگاهدر  یدو دانشگاه، زبان فارس ینحاضر، عالوه بر ادر حال 

                                                 
. 尾形敏彦 (Ogata Toshihiko) (1921-?) 

.『ルバイヤアト ペルシアの詩』(rubaiyaato perushia-no shi)  

. アポロン社 (Apolonsha) 

. 井田俊隆 (Ida Toshitaka) (1943-) 

. 立命館大学 (Ritsumeikan daigaku) 

.『ルバイヤート―オウマ・カイヤム四行詩集』(rubaiyaato ouma kaiyamu 

yongyōshishū) 

.『新釈ルーバイヤート』(shinshaku rūbaiyāto) 

. 秋国忠教 (Akikuni Tadanori) (1933-) 

. 齋藤久 (Saitō Hisashi) (1940-) 

. 東京理科大学 (Tōkyō rika daigaku) 

.『ルバイヤート』(rubaiyāto) 

. 大阪外国語学校 (Ōsaka gaikokugo gakkō) 

. 大阪外国語大学 (Ōsaka gaikokugo daigaku) 

. 東京外国語大学 (Tōkyō gaikokugo daigaku) 
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درس اختياری یا عنوان به يزن يوو دانشگاه توک 2، دانشگاه چوئو1کادایتوبون انشگاهدنظير 
 .شودیم یسزبان دوم تدر

اند که به همت شناسان بسياری را تربيت کردهدانان و ایراناین مراکز علمی تاکنون فارسی
واسطه ی به شکل بیو مدرن فارس يککالس یاز آثار ادب ياریدر چند دهه گذشته، بسآنان 

های نخست . اما پيش از آنان، نسلترجمه شده است یبه زبان ژاپناز زبان فارسی 
واسطه های بیکرده اروپا، آمریکا و یا ایران بودند و اولين ترجمهحصيلشناسان ژاپنی تایران

 رباعيات خيام از زبان فارسی نيز در قرن بيستم به دست آنان انجام شده است. 

منتشر شد. مترجم این  1920نخستين ترجمه رباعيات خيام از زبان فارسی در ژاپن در سال 
بود. آراکی در دانشگاه کاليفرنيا  4شناس اهل فوکوئیشناس و ایرانزبان 3رو آراکیاثر شيگه

به  6و آبراهام یوهانان 5و دانشگاه کلمبيا در آمریکا زیر نظر اساتيدی چون ویليامز جکسون
شناس ژاپنی ناميد. توان نخستين ایرانمطالعه و پژوهش درباره زبان فارسی پرداخت. او را می

به تدریس زبان فارسی در دانشگاه سلطنتی  1920آراکی پس از بازگشت به ژاپن در سال 
رباعی است، قالب رباعی را معرفی  158توکيو پرداخت. او در مقدمه کتاب خود که شامل 

 کرده است و همچنين درباره زندگی و افکار عمر خيام نيز توضيحاتی داده است.
ام شده است. اوگاوا انج 7دومين ترجمه ژاپنی رباعيات از زبان فارسی به دست ریوساکو اوگاوا

در نوزده سالگی به منچوری چين رفت و در انجمن  1929پس از اتمام دبيرستان در سال 
روسيه واقع در شهر هاربين منچوری به یادگيری زبان روسی پرداخت. چهار سال بعد -ژاپن

در آزمون استخدامی وزارت خارجه ژاپن شرکت کرد و پذیرفته شد. مدتی بعد وزارت خارجه 
 1309را درکسوت دیپلمات به تهران فرستاد. حضور اوگاوا در تهران مقارن با حدود سال  او

کشی روزهای سختی را در تهران خورشيدی بود و او به گفته خود، بدون برق و آب لوله
گذراند. اما در مدت سه سالی که در تهران بود، سخت به یادگيری زبان فارسی همت گماشت. 

 را نيز در سفارت ژاپن در افغانستان خدمت کرد.او بعدها چند سالی 

                                                 
. 大東文化大学 (Daitō bunka daigaku) 

. 中央大学 (Chūō daigaku) 

. 荒木茂 (Araki Shigeru) (1884-1932) 

. 福井 (Fukui) 

. Abraham Valentine Williams Jackson (1862-1937) 

. Abraham Yohannan (1853-1925) 

. 小川亮作 (Ogawa Ryōsaku) (1910-1951) 



 .1400، زمستان 4ه شمار، 11دوره مجله مطالعات اریانی اسالمی   

 

بينی آن شد و تصميم به ترجمه آن اوگاوا با رباعيات خيام در تهران آشنا شد و شيفته جهان
ها بعد زمانی که ژاپن درگير جنگ جهانی دوم بود عملی کرد. گرفت. او این تصميم را سال

ترین يو منتشر شد و به یکی از پرفروشدر توک 1949رباعيات خيام با ترجمه اوگاوا در سال 
ميالدی  2004های شعر در ژاپن تبدیل شد. ترجمه اوگاوا از رباعيات خيام تا پایان سال کتاب

رباعی دارد و از روی نسخه خيام صادق هدایت  143به چاپ شصت و چهارم رسيد. این کتاب 
 ترجمه شده است.

استاد زبان اردوی دانشگاه  1زو ساوافارسی به دست اِیترجمه بعدی از رباعيات خيام از زبان 
های هند، دانست و در حوزه زبآنمطالعات خارجی اوساکا انجام شد. ساوا زبان فارسی نيز می

نيز گلستان سعدی را به ژاپنی برگردانده  1951کرد و در سال پاکستان و ایران پژوهش می
ای از ( و نسخه1305بخانه فردوسی در تهران )بود. ساوا رباعيات را از روی نسخه چاپ کتا

 رباعی است. 121رباعيات که در کلکته چاپ شده بود ترجمه کرد. ترجمه او شامل 
این بار نوبت استادی از دانشگاه مطالعات خارجی توکيو بود  1984دو دهه بعد یعنی در سال 

از پيشگامان  2یئو کورویاناگتسونه تا رباعيات خيام را از زبان فارسی به ژاپنی ترجمه کند.
 3ئيچی گامورِیاز شاگردان  ی. وبوددر ژاپن  یزبان و ادبيات فارس اتو مطالع یشناسایران
تحصيالت  . کورویاناگیبودشناس در دانشگاه مطالعات خارجی توکيو شناس و ایراناسالم

ين و پرویز ناتل اهلل صفا، محمد معچون ذبيح یخود را در دانشگاه تهران زیر نظر اساتيد
تا  1989توکيو رسيد و از سال  یدانشگاه مطالعات خارج یتکميل کرد و به استاد یخانلر

 ی. کورویاناگکردیفعاليت م توبونکایدر دانشگاه دا ستهپایان عمر نيز به عنوان استاد بازنش
 یدر زمينه زبان، ادبيات و فرهنگ ایران و ترجمه بسيار یآثار متعددو ترجمه عالوه بر تأليف 

 یبه ژاپن یچندین فرهنگ لغت دوزبانه فارس ی،به زبان ژاپن ینظم و نثر فارس یاز شاهکارها
(. کورویاناگی در ترجمه رباعيات 1395)ر.ک. حسينی،  نيز پدید آورده است یبه فارس یو ژاپن

های مختلف چاپ داخل رباعی را از نسخه 178و  خيام به یک نسخه واحد وفادار نبوده است
 و خارج ایران انتخاب و ترجمه کرده است.

منتشر شد.  4کوئو کانهترجمه دیگری از رباعيات خيام در ژاپن توسط تامی 2003در سال 
کو استاد فلسفه و تاریخ است و آثار متعددی درباره تاریخ آسيای ميانه و جنوب آسيا در کانه

های ریوساکو اوگاوا از رباعيات خيام را ود دارد. او در مقدمه کتاب خود ترجمهکارنامه خ
های خود را به رباعيات نسخه صادق هدایت محدود کرد ستاید و از این که اوگاوا ترجمهمی

                                                 
. 沢英三 (Sawa Eizō) (1896-1978) 

. 黒柳恒男 (Kuroyanagi Tsuneo) (1925-2014) 

. 蒲生禮一 (Gamō Rei’ichi) (1901-1977) 

. 金子民雄 (Kaneko Tamio) (1936-) 
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خورد. های خود را نيافت تأسف میو به خاطر مرگ زودهنگام، امکان تصحيح و تکميل ترجمه
رباعی را که در نسخه فروغی و غنی آمده  92برای تکميل کار اوگاوا،  کو در کتاب خودکانه

اما در نسخه هدایت موجود نيست انتخاب و ترجمه کرده است. ترجمه او به صورت محدود 
 نسخه چاپ شده، اما برای فروش به بازار عرضه نشده است. 250در 

های تاریخی داستآننویسنده سرشناس  1شين چينشون 2004یک سال بعد یعنی در سال 
های جنایی، ترجمه جدیدی از رباعيات خيام را منتشر کرد. چين که اصالت تایوانی و داستآن

ژاپن متولد شده بود و در دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا در رشته  2داشت در شهر کوبه
زبان فارسی و زبان هندی تحصيل کرده بود. چين پس از جنگ جهانی دوم، تابعيت کشور 

و پس از اعتراض به واقعه  1989ژاپن را از دست داد و تابعيت چينی گرفت، اما در سال 
 تابعيت چين را نيز از دست داد و مجدداً تابعيت ژاپن را کسب کرد. 3منآنتيان

اش برنده چندین جایزه معتبر از جمله جایزه ادوگاوا های جنایی و تاریخیاو به خاطر داستآن
شد. چين در ترجمه رباعيات خيام از زبان فارسی از چند ترجمه  5ائوکیو جایزه ن 4پوران

واسطه های بیانگليسی نظير ترجمه فيتزجرالد نيز کمک گرفته است. بر خالف اغلب ترجمه
اند، ترجمه چين زبانی ادیبانه دارد. چين رباعيات از زبان فارسی که به زبان گفتاری نزدیک

ترین ترجمه رباعيات خيام به زبان ژاپنی را از آن ریوساکو اوگاوا نيز در مقدمه کتاب خود، زیبا
 داند.می

 6و در نهایت، جدیدترین ترجمه از رباعيات خيام از زبان فارسی محصول کار اميکو اوکادا
استاد بازنشسته دانشگاه مطالعات خارجی توکيو است. در بين مترجمان رباعيات خيام که در 

اوکادا تنها بانوی مترجم است. او که متولد توکيو است در ژاپن در این نوشتار معرفی شدند 
رشته زبان و ادبيات ژاپنی تحصيل کرده و مدتی در مدارس ژاپن معلم ادبيات بوده است. در 

سالگی به ایران آمده و در دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبيات فارسی تحصيل کرده  31
ت که از دانشگاه تهران مدرک دکتری زبان و ادبيات است. اوکادا نخستين فرد ژاپنی اس

 فارسی گرفته است.

                                                 
. 陳舜臣 (Chin Shunshin) (1924-2015) 

. 神戸 (Kōbe) 

. 天安門 (JP: Ten’anmon) 

. 江戸川乱歩賞 (Edogawa Ranpo shō) 

. 直木賞 (Naoki shō) 

. 岡田恵美子 (Okada Emiko) (1932-) 



 .1400، زمستان 4ه شمار، 11دوره مجله مطالعات اریانی اسالمی   

 

به تدریس زبان و ادبيات فارسی در دانشگاه  1967اوکادا پس از بازگشت به ژاپن از سال 
مطالعات خارجی توکيو پرداخت و آثار متعددی از شاعران ایران نظير نظامی، جامی، فردوسی 

رباعی است که او از  100کرد. ترجمه او از رباعيات شامل و خيام را به زبان ژاپنی ترجمه 
 کتاب رباعيات خيام نسخه صادق هدایت انتخاب کرده است.

 رویکردهای مترجمان ژاپنی در ترجمه رباعيات
های متعددی که مترجمان ژاپنی در بخش نخست این نوشتار گفته شد، در ترجمه طورهمان

توان ها و رویکردهای مختلفی از ترجمه شعر را میروشاند، از رباعيات خيام به دست داده
ها و تعبيرات قدیمی دارند و برخی زبان و استفاده از واژه 1گراییدید. برخی تمایل به کهن

اند. برخی زبانی شاعرانه و ادیبانه دارند و برخی دیگر از زبان امروزین ژاپنی را به کار برده
اند با اند و برخی دیگر کوشيدهاعيات را به نثر ترجمه کردهاند. برخی ربگفتاری استفاده کرده

استفاده از امکانات زبان ژاپنی رباعيات را به نظم ترجمه کنند. برخی، اوزان شعر کالسيک و 
اند با رعایت تعداد اند و برخی دیگر تالش کردهشعر نوی ژاپنی را در ترجمه به کار برده

 ی مشابه با رباعيات فارسی دست یابند.هجاها و استفاده از قافيه به فرم
در این بخش به معرفی چند نمونه مختلف از رویکردهای مترجمان رباعيات در ژاپن خواهيم 

های فنی شعر کالسيک ژاپنی الزم است اندکی با ویژگیها پرداخت. اما پيش از ذکر مثال
ها مانند شعر آشنا شویم. اشعار کالسيک ژاپنی، بدون قافيه ولی موزون هستند، اما وزن آن

مانند شعر فارسی و عربی  یاتکيه، بر و بیبر توالی و توزیع هجاهای تکيه انگليسی مبتنی
چه در اشعار این زبان موسيقی بلکه آن ،مبتنی بر توالی و توزیع هجاهای بلند و کوتاه نيست

زبان با شنيدن گونه که فارسیکند، تعداد هجاهای بندهای آن است. یعنی همانایجاد می
زبان کند کالم موزون شنيده است، ژاپنیبلند و کوتاه احساس میتوالی خاصی از هجاهای 

کند که با کالمی نيز مثالً با شنيدن بندهای متوالی پنج هجایی و هفت هجایی احساس می
 .(155: 1397)حسينی،  موزون و آهنگين روبرو است

ج، هفت، پنج، شود که این بندها به ترتيب، پنکا از پنج بند تشکيل میمثالً قالب شعری تان
شود که بند نخست آن پنج هایکو، از سه بند تشکيل میقالبهفت و هفت هجا دارند. یا 

البته در برخی موارد، بندهای شعر  هجا، بند دوم هفت هجا و بند آخر نيز پنج هجا دارد.
ات توانند چند هجا کمتر یا بيشتر از پنج و هفت داشته باشند که این موارد در قالب اختيارمی

در ژاپن آغاز شد که این نوع  2شود. از اواخر قرن نوزدهم جریان شعر نوشاعری پذیرفته می
ای برای توزیع بندهای پنج و شعر با این که دارای وزن بود، اما در آن الگوی تعيين شده

                                                 
. archaism 

. 新体詩 (shintaishi) 
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هفت هجایی وجود نداشت و شاعر بندهای پنج هجایی و هفت هجایی را با آزادی بيشتری 
 کرد.اه تکرار میخوبه شکل دل

، مفهوم سنتی آن در ادبيات ژاپن در اینجا که مقصود ما از هجا ذکر این نکته نيز اهميت دارد
شناسی مدرن اندکی تفاوت دارد. هجا در معنای سنتی ژاپنی، است که با مفهوم هجا در زبان

که  گویندمی ایآوایی شناسی مدرن است. مورا به واحدهایدر واج 1«مورا»معادل مفهوم 
هجاهای سنگين، یعنی هجاهایی که در زبان ژاپنی، کشش یکسان دارند. بنا بر این تعریف، 

شوند. در حقيقت، در محسوب می« مورا»دو  2«پایانه»واکه مرکب دارند یا هجاهای دارای 
« رونين»شوند نه هجاها. مثالً واژه ژاپنی وزن شعر کالسيک ژاپنی، موراها شمرده می

(rōninا )( ز دو هجا تشکيل شدهrō.nin( ولی چهار مورا دارد ،)ro.o.ni.n البته در .)
را به کار  «هجا»تر اصطالح متداولجا همه، به پيروی از عرف، به جای مورا، نوشتاراین 
 ایم.برده

با این توضيحات، نخست به مقایسه یک ترجمه منظوم با یک ترجمه منثور از رباعيات خيام 
خواهيم پرداخت. مثال اول، نخستين رباعی ترجمه شده به زبان ژاپنی است به زبان ژاپنی 

 ( آن را از روی ترجمه فيتزجرالد به نظم ترجمه کرده است.1908بارا )که کان
 

 گر دست دهد ز مغز گندم نانی

 از می کدویی ز گوسفندی رانی
 وانگه من و تو نشسته در ویرانی

 عيشی بود آن نه حد هر سلطانی

 
کنيد. ترجمه فيتزجرالد در زبان انگليسی زیر، ترجمه فيتزجرالد از این رباعی را مشاهده میدر 

دارد. یعنی هر سطر، از پنج پایه دو هجایی  3«ایآیمبيک پنج پایه»موزون است و وزن 
تشکيل شده که در هر پایه، هجای نخست ضعيف و هجای دوم قوی است. این وزن، وزن 

 ت.غالب اشعار شکسپير اس
 

A Book of Verses underneath the Bough, 

A Jug of Wine, a Loaf of Bread—and Thou 

                                                 
. mora 

. coda 

. iambic pentameter 
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Beside me singing in the Wilderness— 

Oh, Wilderness were Paradise enow! 
 

قافيه های همشود در انتهای سطرهای اول، دوم و چهارم از واژهطور که مشاهده میهمان
های کهن و های ترجمه فيتزجرالد استفاده از واژهاستفاده شده است. یکی دیگر از ویژگی

ای در قدیمی و زبان شاعرانه و ادیبانه آن است. او همچنين تغييرات معنایی قابل مالحظه
احتماالً به خاطر آن که « ران گوسفند»وجود آورده است. مثالً در نمونه باال، ها به رباعی

تبدیل شده است. « کتاب شعر»برای مخاطب انگليسی دوران ویکتوریا خوشایندتر باشد، به 
عيش »خواند و مترجم همچنين، در ترجمه فيتزجرالد، معشوقِ شاعر در کنار او آواز نيز می

تبدیل کرده است. استفاده فيتزجرالد از یکی از اوزان مشهور « تبهش»را نيز به « سلطانی
های خود، از اوزان شعر انگليسی، بسياری از مترجمان ژاپنی را نيز وا داشته است تا در ترجمه

( 2016تا )بارا از این رباعی به نقل از سوگیآکه کانشعر ژاپنی استفاده کنند. ترجمه آری
 چنين است:

 

歌の一卷樹のもとに、 
美酒の壺、糧のやま、さては汝が 

いつも歌ひてありといへ、その砂原に、 
そや、砂原もまたの天國 

 

بارا در ترجمه خود، از وزن شعر نوی ژاپنی استفاده کرده است. یعنی رباعی را در ده بند کان
ترجمه کرده است که این بندها به سبک اشعار موزون ژاپنی پنج یا هفت هجا دارند. او 

حد برای بندهای پنج و هفت هجایی طور که درشعر نو مرسوم است، از الگویی واهمان
زبان در مواجهه با این پنج هجاها و هفت هجاها، کالم استفاده نکرده است، اما خواننده ژاپنی

بارا را مشاهده نگاشت ترجمه کانکند. در زیر واجرا آهنگين و دارای موسيقی ادراک می
اد هجاهای هر بند در پایان اند و تعدمشخص شده».« کنيد که در آن، مرز بين هجاها با می

 اند.آن در داخل کمان نشان داده شده
 

u.ta.no. hi.to.ma.ki (7) / ko.no mo.to.ni (5) 
u.ma.ki.no mo.ta.i (7) / ka.te.no. ya.ma (5) / sa.te.wa. mi.ma.shi.ga 
(7) 
i.tsu.mo. u.ta.i.te (7) / a.ri. to. i.e (5) / so.no. su.na.ha.ra.ni (7) 
so.ya. su.na.ha.ra.mo (7) / ma.ta.no. te.n.go.ku (7) 

 

دهد. های کار او را با متن مبدأ نشان میها و تفاوتبارا به فارسی شباهتترجمه معکوس رباعی برگردان کان
بارا نيز مانند گونه که روشن است، ترجمه او به متن واسطه )برگردان فيتزجرالد( بسيار نزدیک است. کانهمان

)ضمير دوم شخص مفرد( استفاده کرده « mimashi»)سبو( و « motai»های کهن مانند زجرالد از واژهفيت
 بينيم.بارا اثری از قافيه نمیاست. اما در ترجمه کان
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 یک طومار شعر در زیر درخت
 طعم، انبوه غذا و همچنين توساکه )شراب( خوشسبوی 

 هميشه آواز بخوانی در آن بيابان
 بيابان هم بهشتی دیگر استآه، 

 

کارتی به ژاپنی ترجمه کرده است. البته متن ( از روی برگردان انگليسی مک1914مشابه این رباعی را کاتانو )
 کارتی بوده است اندکی با رباعی پيشين تفاوت دارد:رباعی مبدأ که در اختيار مک

 

 گر دست دهد ز مغز گندم نانی
 گوسفندی رانیوز می دو منی ز 

 رخی نشسته در ویرانیبا الله

 عيشی بود این نه حد هر سلطانی
 

کارتی به نثر به زبان انگليسی برگردانده است و در آن، بر خالف ترجمه رباعی باال را مک
کارتی به محتوای فيتزجرالد، از وزن و قافيه اثری نيست. اما در عوض، ترجمه انگليسی مک

 شود:تر است و تغييرات اساسی در آن مشاهده نمیار نزدیکرباعی فارسی خيام بسي
 

When the hand possesses a loaf of wheaten bread, two measures of 

wine, and a piece of flesh, when seated with tulip-cheeks in some 

lonely spot, behold such joy as is not given to sultans. 
 

کيچی کاتانو نيز آن را به نثر به زبان کارتی به نثر بوده است، فومیترجمه مکجا که از آن
شود. گرایی نيز در آن دیده میژاپنی برگردانده است. نثر او البته ادیبانه و شاعرانه است و کهن

 کنيد:نگاشت آن در زیر مشاهده میمتن ژاپنی ترجمه کاتانو را به همراه واج
 

手に小麥のパンの一塊と酒二合と魚を一片とを持ちたる時、

鬱金香色せる頰の少女と共に寂しき場所に坐したる時、見

よ、斯くの如き歡樂は凡ての王者にも與へられざるなり。 

teni komugino panno hitokatamarito sake nigouto uowo ippentowo 

mochitaru toki ukkonkou iroseru hono otometo tomoni sabishiki 

bashoni za shitaru toki kakuno gotoki kanrakuwa subete no 

oushanimo ataerarezaru nari. 
 

کارتی را ترجمه معکوس برگردان کاتانو به فارسی ميزان باالی وفاداری او به ترجمه مک
 دهد.نشان می
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ليتر( ساکه و  0.18ای نان گندم، دو گو )واحد سنجش مایعات معادل حدود زمانی که تکه
همراهم در جایی  به ای به رنگ گل اللهگونهای ماهی در دست بگيرم و دخترکی با قطعه

 یک از شاهان اعطا نشده است.نظير چنين لذتی به هيچبنگر که دلگير نشسته باشد، 
 

یکی از نکات جالب توجه در ترجمه کاتانو استفاده از واحد قدیمی سنجش حجم در ژاپن 
حتمال وجود دارد است. این ا« گوشت گوسفند»به جای « ماهی»)گو( و دیگری استفاده از 

معادلی به کار برده است که برای مخاطب  1که کاتانو با استفاده از صافی فرهنگی
به معنای « flesh»( معتقد است کاتانو واژه 2017تا )تر باشد. اما سوگیزبان ملموسژاپنی

 خوانده است.« fish»کارتی به اشتباه را در ترجمه مک« گوشت»
( از روی ترجمه 1910سه )از خيام را خواهيم دید که کاکیدر مثال بعد، رباعی دیگری 

 فيتزجرالد به ژاپنی برگردانده است.
 رود چه بغداد و چه بلخچون عمر همی

 پيمانه چو پر شود چه شيرین و چه تلخ
 می خور که پس از من و تو این ماه بسی

 از سلخ به غره آید از غره به سلخ

و « بغداد»ات محتوایی اساسی ایجاد کرده است. نخست در این رباعی نيز فيتزجرالد تغيير
اند. همچنين، سير مداوم ماه از هالل به قرص تبدیل شده« بابِل»و « نيشابور»به « بلخ»

یک بهقطره شراب و ریختن یککامل که استعاره از گذر زمان است، به تراویدن قطره
 ها از درخت تبدیل شده است:برگ

 

Whether at Naishapur or Babylon, 

Whether the Cup with sweet or bitter run, 

The Wine of Life keeps oozing drop by drop, 

The Leaves of Life keep falling one by one. 
 

این ترجمه منظوم فيتزجرالد را به نظم ژاپنی برگردانده است. البته ترجمه  سهکاکیهيکوزو 
بارا که وزن تر دیدیم تفاوت دارد. بر خالف کانبارا که پيشمنظوم او با ترجمه منظوم کان

سه هر رباعی را در چهار سطر دوبندی ها در نظر نگرفته بود، کاکییکسان و ثابتی برای رباعی
که در آن، بند نخست هفت و بند دوم پنج هجا دارد. پيامد منفی این ترجمه کرده است 

یابی بسيار محدود شده است و امکان استفاده از های او در معادلانتخاب آن بوده که گزینه
گنجد از او سلب شده است. اما پيامد ها در این وزن نمیهایی که تعداد هجاهای آنواژه

                                                 
. cultural filter 
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آهنگ است و به راحتی در های او بسيار خوشه ترجمهمثبت این انتخاب آن بوده است ک
 ماند. او برگردان فيتزجرالد را چنين ترجمه کرده است:خاطر می

 

ないしゃぷうるに   ばびろんに 

あまきににがきに   かまひなく 

いのちのさけは    ながれゆく 

しづくしづくに    たえまなく 
 

هجانگار این نوشتار گفته شد، رباعيات را با حروف  2-2طور که در بخش سه همانکاکی
هيراگانا نوشته است. بنابراین، برای شمردن هجاها در ترجمه او کافی است تعداد حروف هر 

طور بينيد. هماننگاشت ترجمه ژاپنی او را نيز در ادامه میسطر از ترجمه او را بشماریم. واج
شود تعداد هجاهای بند نخستِ سطر دوم هشت هجا است که در وزن شعر که مشاهده می

 ی این تخطی از قاعده در چارچوب اختيارات شاعری مجاز است.ژاپن
 

na.i.sha.pu.u.ru.ni (7)     ba.bi.ro.n.ni (5) 
a.ma.ki.ni. ni.ga.ki.ni (8)  ka.ma.i.na.ku (5) 
i.no.chi.no. sa.ke.wa (7)   na.ga.re.yu.ku (5) 
shi.zu.ku. shi.zu.ku.ni (7)  ta.e.ma.na.ku (5) 

 

ها داشته است، موجب سه به دليل استفاده از این وزن در انتخاب واژهمحدودیتی که کاکی
های زیادی با متن مبدأ داشته باشد. مقایسه ترجمه معکوس شده است ترجمه او تفاوت

دهد که برخی عناصر موجود در ترجمه انگليسی در برگردان او با متن انگليسی نشان می
سه، در حقيقت، شکل ساده شده ترجمه انگليسی ندارد و ترجمه کاکی برگردان ژاپنی او وجود

 فيتزجرالد است. 
 

 در بابل       در نيشابور
 قی نداردفر    تلخ یا شيرین

 رودشود و میجاری می     عمر   ساکه       
 هقفوبی            قطرهقطره

 

واسطه از زبان فارسی به ژاپنی بیحال به ترجمه دیگری از همين رباعی که به شکل 
او را  ( است که بسياری ترجمه1948پردازیم. مترجم این اثر اوگاوا )برگردانده شده است می

اند. اوگاوا در ترجمه رباعيات از کالم موزون زیباترین ترجمه رباعيات خيام به ژاپنی دانسته
رفته است و خود را ملزم به رعایت استفاده است. البته او آزادی بيشتری برای خود در نظر گ
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جا از بندهای پنج و هفت وزن پنج هجا و هفت هجا در همه جا ندیده است. اما استفاده به
زبان موزون و آهنگين و هجایی موجب شده است که ترجمه او به گوش مخاطب ژاپنی

 نواز بياید.گوش
  

バグダードでも、バルクでも、命はつきる。 
酒が甘かろうと、苦かろうと、盃は満ちる。 

たのしむがいい、おれと君と立ち去ってからも、 
月は無限に朔望をかけめぐる！ 

 

های توانيم مشاهده کنيم که اوگاوا با آوردن واژهنگاشت این ترجمه میبا نگاهی به واج
در انتهای سطرهای اول، « kakemeguru»و « tsukiru» ،«michiru»قافيه هم

ی دست یابد. در ترجمه برخی دوم و چهارم کوشيده است به فرمی مانند رباعی فارس
هجا در هر سطر )مصراع(  13های دیگر، اوگاوا حتی تالش کرده است با آوردن حدود رباعی

 .شباهت بيشتری با قالب رباعی ایجاد کند
 

bagudaado demo (7) / baruku demo (5) / inochiwa tsukiru (7) 
sakega amakarouto (9) / nigakarouto (6) / sakazukiwa michiru (8) 
tanoshimuga ii (7) / oreto kimito (6) / tachisatte karamo (8) 
tsukiwa mugenni (7) / sakubouwo (5) / kakemeguru (5) 

 

هایی دهد که کار او در مقایسه با ترجمهترجمه معکوس برگردان اوگاوا به فارسی نيز نشان می
تر است که این مسأله با توجه به بسيار نزدیکتر دیدیم به متن اصلی فارسی که پيش

های ظریف اندکی بين ترجمه واسطه بودن این ترجمه دور از انتظار نيست. البته تفاوتبی
 اوگاوا با متن اصلی نيز وجود دارد.

 
 چه در بغداد چه در بلخ زندگی تمام خواهد شد

 ساکه چه شيرین باشد چه تلخ باشد پيمانه پر خواهد شد
 ست لذت ببریم، وقتی که من و تو درگذشتيم همخوب ا

 بين قرص و هالل خواهد شتافت نهایتبیماه 
 

واسطه رباعيات خيام به زبان ژاپنی کنيم جدیدترین ترجمه بیای که بررسی میآخرین ترجمه
( است. اميکو اوکادا همان رباعی خيام را مصرع به مصرع به نثری 2009یعنی ترجمه اوکادا )

نگاشت طور که در واجه زبان گفتاری اما بسيار وفادارانه ترجمه کرده است. هماننزدیک ب
ترجمه رباعی مشخص است، در ترجمه اوکادا از وزن و قافيه اثری نيست. اوکادا حتی به 

 ها( نيز اهميتی نداده است.تساوی نسبی طول سطرها )مصرع
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命がつきるとき、そこがバグダードでもバルフでも変わりは

ない。 
酒盃が満ちるなら、酒は甘くとも苦くともよい。 

酒をのめ。われらが立ち去ってからも、 
月は無限に満ちては虧け、また満ちるのだから。 

 

inochiga tsukiru toki sokoga bagudaado demo barufu demo 

kawariwa nai. 

shuhaiga michiru nara sakewa amakutomo nigakutomo yoi. 

sakewo nome. wareraga tachisatte karamu, 

tsukiwa mugenni michitewa kake mata michiruno dakara. 
 

دهد که ترجمه او از دقت بسيار باالیی برخوردار اما ترجمه معکوس برگردان اوکادا نشان می
است. از عناصر معنایی متن تقریباً چيزی حذف نشده و چيزی هم به آن اضافه نشده است. 

در ساخت اطالعاتی جمالت مشابه رباعی اصلی در زبان فارسی است  ترتيب ارائه اطالعات
 ها نيز با دقت باالیی انجام شده است.گزینیو معادل

 

 شود، چه در بغداد و چه در بلخ فرقی نداردوقتی عمر تمام می
 وقتی پيمانه پر شود ساکه چه شيرین چه تلخ فرقی ندارد

 ساکه بنوش. بعد از درگذشت ما نيز
 هالل و دوباره قرص خواهد شد، قرص نهایتبیماه 

 
واسطه اوگاوا و اوکادا، ترجمه موزون و شاعرانه اوگاوا به طور خالصه از ميان دو ترجمه بی

تر نوازتر است، اما ترجمه اوکادا به اصل فارسی نزدیکزبان گوشاحتماالً برای مخاطب ژاپنی
های رباعيات خيام به زبان ژاپنی دیدیم از آثار ترجمههایی که در این بخش از است. نمونه

های بيشتری تر ترجمهتر و دقيقپنج تن از مترجمان رباعيات انتخاب شده بود. بررسی جامع
 از رباعيات نياز به مجالی دیگر دارد و در مطالعات آینده باید به آن پرداخته شود.

 نوشت:پی
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