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در ایرانآن اقبال یغمائی و مقبولیت راماین 

کومار لیشوس

جدید  در دوران زبان و ادبیات فارسیهاي ترین شخصیت اقبال یغمائی یکی از برجسته

، شاعر، مدیر، نگارروزنامه، مصحح، مؤلف، معلم، مرحوم اقبال یغمائی ادیب.است

که انک بیابرشهر خوي درخورشید1295او در سال .دانشمند بودونویسنده و مترجم

.دنیا آمدبه ،استان اصفهان استهايیکی از شهرستان

تر السادات جندقى و برادر کوچکفرزند شادروان اسداهللا منتخباقبال یغمایى

آن ادبی هاي ترین شخصیتو یکی از معروف»یغما«مدیر مجله  ،یغمایىحبیبمرحوم

در ، با سایر افراد خاندان ،خود بود ةنوادترین پسر در خاکوچک وي که.مان بودز

.کردمی زندگی اصفهاننزدیک در ، روستاى خور

ی خود را نزد پدر یتحصیالت ابتدااو .دنیا آمدبه اقبال در خانوادة علم و تقوا

در مکتب روستا زمزمۀ .طور منظم تحصیل کردبه، و سپسدانشمندش فراگرفت

لذت  ااین ملّ.او را شیفتۀ درس و بحث کردقلی سینحنام حاج به ییامحبت ملّ

 هنوز یکی دو سال از رفتن.او چشاند و خواندن قرآن را یادش دادبه آموختن را

دیدار پدر و مادر آمد و اقبال را با به مکتب نگذشته بود که برادرش حبیب از تهرانبه

تشکچه بر جاي نشستن بر به ،مدرسه رودبه جاي مکتببه برد تاتهرانبه خود

اغلب  جاي درس خواندن در یک ساختمانِبه و، نیمکت تکیه زندبر صندلی بنشیند و 

زبان شو همچون برادر ،پردازدبتحصیل به درسی روشنهاي  در کالس، غیربهداشتی

یدانشگاه دهل یگروه فارس همانیاستاد م.
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:گویدمیدر این باره خود.فرانسه و علوم تجربی و تاریخی و جغرافی بخواند

د وخوان درس میجا  این بیبحبرادرم .مدمتهران آبه در شش یا هفت سالگی«

ش او دوتایی در اتاقی در مدرسۀ پیمن هم آمدم و .المعلمین بودشاگرد دار

…کردیم شده، زندگی میاال خرابحشاه سابق بود و الشفا که پیش مسجددار

از  1307تصدیق ابتدایی را در سال …مدرسه رفتمبه هرحال من در تهرانبه

.میدان بهارستان بود بعد رفتم مدرسۀ علمیه که پشت…فتماین مدرسه گر

.»1…من رشتۀ ادبی را انتخاب کردم، هردو رشتۀ علمی و ادبی را داشتجا  آن

ماتی دسراي مقدانشبه بعد از گذراندن مدت سه سال اقبال یغمایی 1312در سال 

دین همایی، محیط الاستادان بزرگ و عالی چون جاللنظر او در تهران زیر  .تهران رفت

شهرت و مهارت و لیاقت  رنیامطباطباي، ابوالقاسم نراقی، نصراهللا فلسفی و احمد به

اقبال .سال تدریس کرد 60آموزگاري و پرورشکاري نشست و تقریباً  ةاو بر عهد.یافت

خودش را  هعالی شد و دوبار سرايبلکه وارد دانش ،فقط دیپلم ادبی گرفتیغمایی نه

در کار معلمی مشغول بود که براي  قدر آناو .ین همایی آوردالداد جاللاستنظر زیر 

ثیر او خودش را تحت تأ.تحصیالت عالی فرصت نیافت که درجۀ لیسانس بگیرد

.الزمان فروزانفر و عالمه سید کاظم عصار آوردعلی صورتگر، بدیعاستادان دکتر لطف

.گرفتیادرا  م دکتر جزایري، زبان فرانسهنمنیر نفیسی و خاویژه از استادان خانم ماهبه

:نویسد میچنین اقبال یغمایی  شمورد تدریس و اشتغالدر

کنم  میفکر.شاهرود فرستادندبه نفر دیگر راسرا، من و یکبعد از اتمام دانش«

ما که رفتیم، کالس دوم را هم .یک مدرسۀ ملی بودجا  آن .بود 1315که سال 

.2»یک کالس سوم راه انداختیمتشکیل دادیم و بعد هم 

تدریس و به مغان و مشهد براي مدت ده سالااقبال یغمایی در مدارس شاهرود، د

زبان و ادبیات فارسی و فرانسه اشتغال داشت و مدتی هم رییس دبیرستان به خدمت 

سپس وي در .کار تدریس، پژوهش و نوشتن هم مشغول بود به او در این مدت.بود

.12ص،1391، اسفندیار معتمدي، اردیبهشت، شمارة هشتمبه نقل از مجله رشد معلم،.1

.13همان مجله، ص .2
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 ۀناماو زندگی.شروع کرد را ها نامههران منتقل شد و کار نوشتن زندگیتبه 1325سال 

عظ اجمال ومهر و سیدخراسانی، فردوسی، بزرگطوسی، ابومسلمنصیرخواجه

.را نوشت »ان علوم و فرهنگ ایرانروزی«و نیز شرح احوال …اصفهانی

قلم خودبه قبال یغمائیا

خورشیدي در خور که درست در  1295سال هب م یغمائیا نامم اقبال و نام خانوادگی«

داودالسادات آلمنتخب…دنیا آمدم، پدرم حاجی اسدابه مرکز ایران در کویر است

.نام و لقب داشت

جا تحصیل تهران برد تا در آنبه مرا »حبیب یغمائی«سال داشتم که برادرم هفت 

استخدام وزارت به ريخورشیدي در سمت دبی 1315نمایم، پس از تحصیالت در سال 

.شاهرود رفتمبه درآمدم و -معارف آموزش و پرورش کنونی

 کل نگارش وزارت فرهنگ مشغول ةتهران منتقل شدم و در اداربه 1325در سال 

پس از آن و ،پرورش بودمآموزش و ۀسال سرپرست مجلچهار مدت .کار شدمبه

بازنشسته شدم و سالی چند در بنیاد  12/10/1347در.1را انتشار دادم »آموزدانش ۀمجل«

.2»نمودمفرهنگ ایران فعالیت می

نگارش وزرات فرهنگ  ةدارابه پس از دو سال تدریس در مدارس تهراناو 

دانش و آموزش و  ۀر مجلخدمات عمدة وي همکاري و مدیریت در انتشا.شدمنتقل

و پرورش بود،  شزاو با برادر خود حبیب یغمایی که مدیر مجله آمو .پرورش بود

 لیت مدیریت مجلۀ آموزش و پرورشؤطور رسمی مسبه سالدر همان ، وهمکاري کرد

.مدت چهار سال در آن کارکردبه بر عهده گرفت و بعد از آن را

خصوص ماین مجله .منتشرکردرا آموز ش اقبال یغمایی مجلۀ دانش1332در سال 

آموز دانش ۀکمبود بودجه مجل علتبه بعد از چند سال.کودکان و نوجوانان بود

کار جا  آن کل انتشارات و نگارش انتقال یافت و در ةاداربه تعطیل شد و اقبال یغمایی

.آموز بوده است مؤسس مجلۀ دانش یغمائیاقبال  که نینکته ا.1

2. http://www.naakojaa.com/author/17955
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.خود را ادامه داد

او در سال .کارهاي مهمی را انجام داد هم دوران باز نشستگی خوددر اقبال یغمایی 

از طرف دکتر پرویز  در همان سالو ، و پرورش بازنشسته شد شاز وزرات آموز 1347

همکاري ایشان به  ابخانلري که دبیرکل بنیاد فرهنگ ایران بود، دعوت شد و ناتل

رفت و ریاحی دکتر محمد امین ه سوي ب در همان زماناو .کارهاي علمی و ادبی پرداخت

دکتر با و براي این کار  ،پیشنهاد کردرا براي جوانان هاي بزرگان ایران نوشتن زندگی نامه

و کارهاي  کردکار خودش را مشغول این اقبال یغمایی در  .حمد امین ریاحی متفق شدم

.1را انجام داد که چاپ و منتشر شدند يمتعدد

مهمترین اثر و کتاب مقدس »مختصر راماین«کتاب شاهکار اقبال یغمایی اما 

ترجمه شده از هندي به هاي ترین کتابحماسی هندوان است که یکی از معروف

 شدهانجام راماین از کتاب ترجمهچندین قبل از این .آید به حساب می سی جدیدفار

پنجاه  ۀاواسط دهدر  وترجمهتوسط اقبال یغمائی که »مختصر راماین«اما کتاب  ،دبو

در زبان و ادبیات فارسی داراي  ،چاپ شد در ایران رامین ۀدر چاپخان خورشیدي

.استالعاده اهمیت و ارزش فوق

که طوريهمان.هاي ادبیات فارسی است یکی از مهمترین بخشنگاري ترجمه

.هاي فارسی، بسیار معروف شد دانیم این کتاب در کشور ایران در برابر دیگر راماین می

در دورة حکومت مغول بالخصوص در دورة عهد اکبر توسط گروه مترجمان در سال 

بعد از آن .ن فارسی ترجمه شدزبابه هجري قمري کتاب راماین از زبان سنسکرت997

اما از ها  این ترجمه.کردندترجمهآن را دیگر نیز  هاي زبانبه نویسندگاناز تَنچند

اما  ؛لفظ بودبه ترجمه لفظ آنزیرا .نگرفته استتحت توجه قرار چندانایرانیان سوي 

که از طرز نو یابیم میدرزنیم،  حرف می»مختصر راماین«که ما در مورد این کتاب وقتی

و لحن و شیوة امروزي ترجمه کرده است، به و مترجم آن را ،است ربرخوردایو لطیف

در ایران و دنیاي ادبیات  آن ترجمهاین سبب به ؛آید نظر میبه جالب و قابل فهمبسیار 

، 1377اقبال یغمایی، یادنامه اقبال یغمایی، به کوشش سید علی آل داود، از انتشارات هیرمند،  ۀنام.1

.22-13ص
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آن را هاي راماین آشنا شدند و طور کلی با داستانبه فاسی معروف گشت و مردم ایران

:گوید میچنین مورد راماین درخود اقبال یغمایی .ددوست دارن

گمانی یکی از آثار جاویدان منظوم سانسکریت و بی ۀترین حماسراماین کهن«

قدمت و لطافت .گیتی زدوده نخواهد شد ۀجهان است که هرگز نامش از صفح

در گیتی .شمار کتب مقدس هندوان درآورده است رآن را د»راماین«و گیرایی 

.1»پسند خاطر دانایان افتاده باشد»راماین«ةاندازبه توان یافت که اثري می کمتر

سال (هجري قمري 1117سال به امیر سینگه ین اثر رامنثور ا ۀین ترجمولا

بعد از آن این کتاب را دکتر .پایان برده استبه،)جهانزیب پسر شاهپادشاهی اورنگ

کرد و ح و منتشر جلد تصحیی در دوشمس 1300عبدالودود اظهر دهلوي در سال 

و با  برگرداندزبان فارسی به سپس اقبال یغمائی این کتاب را با زبان روان و سلیس

.2معروف شدگونه  اینو  ،گذاشتیادگار به طرز جدید در میان مردم ایران

زبان به کهآثار اقبال یغمایی با کمک کتاب دکتر عبدالودود اظهر دهلوي و دیگر 

 فرهنگ و تمدن ایران و هند مطابقرا»مختصر راماین«شده، کتاب ترجمهفارسی 

.هیچکس نپرداخته، دقیق و مختصرکردآن  ارچوب تازه که قبل ازچبه

و  ،هاي سراسر جهان است راماین یکی از بلندترین حماسه گفته شدطور که همان

 اقبال یغماییالبته شادروان که کند،  سازي آن را سخت می خالصهو همین کار ترجمه 

مختصر راماین «توان گفت که  همین علت میبه .ي این کار برآمده استهخوبی از عهدبه

تر کرد و با کمک کتابش طوالنی زبان و ادبیات فارسی را غنیهاي  بعد از سال»اقبال یغمایی

.اکردجاري احی ةداب و رسوم قدیمی هندوستان را در دورآفرهنگ و تمدن و  ۀهم

است، اما یغمایی از لحاظ چند نکته خیلی مهم  با ترجمه و تلخیص راماین اقبال

که تمام اختالفات در متون مختلف راماین و یکی از مهمترین وجوه این اهمیت آن

را تدوین و ترتیب داده »مختصر راماین«نموده و کتاب  فهاي راماین را حذداستان

هاي خوب و جالب فارسی در  ال یغمایی یکی از نمونهراماین اقبا ردر این که چ.است

.11ص،1976تهران،انتشارات بنیادي فرهنگ ایران،مختصر راماین،اقبال یغمایی،.1

.12صهمان کتاب،.2
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اگرچه مترجم :شود، باید بگوییم شمرده میگویان جهان میان پارسیایران و هند و در

کوشیده که  لی بسیارو ،کردههاي سانسکریت و هندي استفاده از واژه»راماینر مختص«

هاي فارسی که در  واژه وي در کتاب خود برخی از.ت ساده و روان و سلیس باشداعبار

»ماحضري«مثالً .کار برده استهرا ب آن معنی اًهند متداول بوده است، مخصوص ۀجامع

معنی عروسی و به »شادي«معنی عصبانیت و به »ییگوترش«معنی غذاي ساده، و به

معنی مبارزه و به »جنگ«و  ،معنی میمونبه »هنومان«،بودنمعنی دربندبه »گرفتاري«

.کاربرد داشته استروزگار غیره که در هند و ایران آنمعنی عیادت و بازدید وبه »ردیدا«

مترجم اصلی رایج بوده اما بعدها دورة به الحات اسالمی را کهصطاقبال یغمایی ا

نامش به خطبه«مثالً از.کار نبرده استهب»مختصر راماین«در کتاب  از رواج افتاده را

استفاده نکرده است و این یکی  »نشینانحجاب«و»نشینانپرده«یا براي زنان»خواندند

.رود شمار میبهاقبال یغمایی راماینهاي ویژگیاز مهمترین 

وي شود که  معلوم میدهیم،ب مورد مطالعه قراررا »راماین امر پرکاش«امروزاگر ما 

»سلطنت لنکا یافت قشقه«مثالً .ه استکار بردهفارسی ببه تشبیهات و کنایات هندي را

 ها را در پیروي از ادبیات سانسکریت و هنديچشموي .یعنی پادشاهی آنجا را گرفت

تشبیهات و »مختصر راماین«اما در کتاب  1»…کار برده به)به جاي نرگس(گل نیلوفربه

که براي مردم ایران، فهمیدن تشبیهات و کنایات چون.توان دیدکنایات هندي را نمی

مقبولیت راماین اقبال یغمایی میان  ،همین علتبه .استهندو دشوار خدایان 

.راماین شد هاي گویان بیش از دیگر ترجمهپارسی

، که شامل شود معتبر مذهب هندو دانسته می و اساسیمتون راماین یکی از 

دانشمندان هند وداها فقط نظر و طبق  ،وداها و مهابهارت و پورانها بوده ،اوپانیشادها

مطالعه را مورد و اگر اوپانیشادها  ،گرفت ان و عالمان مورد توجه قرار میني برهمبرا

ۀاما حماس ،بینیم که اوپانیشادها براي متفکران و فیلسوفان بوده است دهیم، میبقرار 

دکتر عبدالودود اظور دهلوي، راماین کتاب مقدس هندوان، انتشارات بنیاد فرهنگ، به نقل از،.1

.50صایران،
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.1دهند مردم عامه اساس زندگی قرار میرا )یغمایی راماین(

گیریم که رام یک انسان  یم، نتیجه میکن بررسی میرا راماین به اگر ما عقیدت هندوان

.شود خوانده می »اوتم پورش«همین علت وي به .بشر است الگوي کامل و بهترین

دانشمندان و عالمان همان وقایع ساده و محسوس راماین را وجه تمثیلی و «

.»2دنده مبانی فلسفه قرار می

از مهمترین یکی »راماین مختصر اقبال یغمایی«توان گفت که  بدون شک می

که ما چنان.کند میهم متصل به خوبیبه هاي ادبی است که دورة جدید و قدیم رامثال

خوانند و آن  می »آدي کاویه«در ادبیات سانسکریت را »راماین والمیکی«دانیم می

.شود می شمردهعنوان شاهکار ادبی به بلکه در سراسر جهان ،فقط در ادبیات هندنه

ثیر خود قرار داده و عالوه أقان بسیار را تحت تان و شاعران و محقدون شک نویسندگب

هاي تنها در هند بلکه در زباننه اريیبس مقدس هايراماین کتاباز پیروي در بر این 

.شده است نوشتههم تقلید دیگر گوناگون 

ايوظیفهاحساس مسئولیت و ارزشمندي است که وجود  اثر یغمایی الراماین اقب

»راماین والمیکی«ی که در یها دریافت و ویژگیدر خالل آن توان  نسانی را میاو عمیق 

.یافتتوان  هم میاقبال یغمایی »مختصر راماین«در غم اختصار رعلیرا دارد، وجود 

در آن مختصر بیان شده، باوجود این صورت به هاي راماینکتاب داستان اگرچه

خوبی  هبهاي فرهنگ و تمدن هندي  ویژگیو  یجهاناز نظر باستانی حماسه  هاي ارزش

چشم از آن توانیم است که ما نمی کار مترجمکیفیت ناشی از این و مطرح شده، 

اما  ،زبان فارسی در دست ماستبه »راماین والمیکی«ي از بسیارهاي  ترجمه.شیموبپ

 از لحاظ مقبولیت و محبوبیت و نفوذ و شهرت در میان زندگی مردم»مختصر راماین«

گفت بتوان شاید  و ترجمه شده،تا کنون که است راماین  دیگر کتابعامه بیش از هر

.اثر از نظر کیفیت است سرفهرست و نخستین

1. The Cultural Heritage of India v-2, p.95-96; Ramayana, C.Rajagopalachari, p.1.

بنیاد فرهنگ، ر دهلوي، راماین کتاب مقدس هندوان، انتشاراتهدکتر عبدالودود اظبه نقل از،.2

.21صایران،



١٤٤  1397، بهار ـ زمستان 79-82شماره ، قند پارسی

ولی از  ،از حیث موضوع محدود و محصور است»راماین اقبال یغمایی«اگرچه 

در میان در یک کالم .است ترثیرگذارأو ت تر و دقیق تر هاي راماین قابل فهم دیگر ترجمه

تر و حفصی تر،مختصر تر، دقیق»راماین یغمایی«زبان فارسی، به راماین هاي ترجمه

از لحاظ فلسفه و خواص هم پسندند و مردم عامه می، تا آنجا که آن را هم تر استبلیغ

.ندا قایلفوقیت و برتري  براي آن آیین زندگی انسان
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