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 -1مقدمه:
یکی از وظایف ادبیات تطبیقی ،نمایاندن تأثیر و تأثر شعرا از یکدیگر ا ست« .پژوه شگر این
حوزه در بررسِِّّیهای خود از ادبیات ملی پا را فراتر نهاده ،ادبیات سِِّّایر ملتها را نیز بر اسِِّّاس
محورها و معیارهای رو به رشد و انعکاس یافته در آثار ادبی مورد مطالعه قرارمیدهد( ».رضایی،
 )335-329 :1389با نگاهی به رباعیات خیام ،کمگویی و گزیدهگویی وی ،بزرگی اندیشِّ ِّهاش
را برای ما هویدا میکند؛ اندیشِِِّّّه ای که موجب شِِِّّّهرت او در میان آشِِِّّّنایان به ادبیات جهان
شِِِّّّدهاسِِِّّّت .در اسِِِّّّتناد به رباعیات ،به  178رباعی که با تحقیق و تفحص محمدعلی فروغی و
قاسمغنی انجام یافته ،تکیهشدهاست.
 -1-1بیان مسئله
رباعیات خیام ،توسل صافی به عربی برگردانده شدهاست .تأثیر رباعیات بر اشعار صافی در
بسیاری از موارد و از جنبههای مختلف ،مشهود است .در گسترۀ پژوهن پین رو ،فزون بر شرح
مختصری از زندگی خیام و احمد صافی نجفی و بررسی نشانههای تأثیرپَیری صافی از رباعیات
خیام ،با اشاره به ترجمۀ رباعیات توسل وی و دیگر ن شانههای تأثیرپَیری ،به برخی اندی شههای
مشترک دو شاعر که در اشعارشان نمود یافتهاست ،پرداختهمی شود .سپس ،وجوه اشتراک این
اندی شهها در نزد دو شاعر ،مورد برر سی قرارمیگیرد و آنگاه با آوردن شواهد شعری ،نزدیکی
برخی وجوه مشترک این دو شاعر در اندیشههایشان ،بهطور عینی به نماین گَاردهمیشود.
 -2-1پیشینۀ تحقیق
با توجه به برر سیهای بهعملآمده دربارۀ تطبیق اندی شههای م شترک صافی و خیام با تکیه
بر ا شعار آنان ،تاکنون پژوهن م ستقلی صورتنگرفتها ست لیکن در کتاب «ال صافی حیاته من
شعره» از دکتر سالم المعوش ،به تأثیرپَیری صافی از خیام در دورۀ جوانیاش اشارۀ مختصری
شده و بیان شده که وی در این دوره ،تحت تأثیر فلسفۀ خیام قرارگرفتهاست .مهرعلی یزدان پناه
نیز در مقالهای با عنوان «زبان و ادبیات فارسِِِّّّی از منظر هار شِِِّّّاعر بزرگ عراق» ،به ارتباط
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زهاوی ،رصِِّّافی ،جواهری و نجفی با ادبیات فارسِِّّی و تنی ند از ادبای فارسِِّّی پرداختهاسِِّّت.
تعدادی از ادبا ،صافی را خیامالعرب لقب دادهاند که به آنها اشارهای خواهد شد .خود صافی نیز
در گفتارها و همصنین در اشعار خود ،سخن از خیام میگوید.
 -3-1ضرورت و اهمیت تحقیق
برای نشاندادن عظمت تأثیر خیام بر جهان معاصر عرب ،با وجود برخی تالشهای صورت
گرفته از جانب پژوهشِِّّگران معاصِِّّر عربی و فارسِِّّی پیرامون تأثیر خیام بر برخی از شِِّّاعران و
ادیبان معاصِِِّّّر عرب ،ضِِِّّّرورت و اهمیت کاوش در این زمینه ،تالش بیشِِِّّّتری را از سِِِّّّوی
پژوهشگران ادبیات تطبیقی میطلبد .بررسی تأثیر خیام ،بزرگی و اهمیت خاص خود را دارد .در
زمینۀ مقایسِِّّۀ خیام و صِِّّافی ،تاکنون پژوهن مسِِّّتقلی صِِّّورت نگرفتهاسِِّّت .بررسِِّّی میزان
تأثیرپَیری احمد صافی نجفی از اندیشههای خیام ،به سهم خود میزان تأثیر ادب فارسی بر ادب
عربی و تأثیر آن در غنابخ شی به ادب و فرهنگ عربی را ن شانمیدهد و تحقیق پین رو ،بر آن
است تا این مسئله را مورد بررسی قراردهد.
 پرسِِِّّّن تحقیق :آیا در اشِِِّّّعار صِِِّّّافی و خیام ،همگنی و اشِِِّّّتراک در برخی اندیشِِِّّّهها کهنشاندهندۀ تأثیرپَیری صافی از خیام باشد وجود دارد
 فرضیۀ تحقیق :در اشعار احمد صافی نجفی و رباعیات خیام ،اندیشههای مشترکی وجود داردکه به اشعار آنها رنگ محتوایی همگنی بخشیده و نشاندهندۀ تأثیرپَیری صافی از خیام است.
 روش تحقیق :این پژوهن بر اساس روش تحلیلی-توصیفی ،اشعاری مشابه از دو شاعر را کهدارای همگنی معنایی هستند ،مورد بررسی قرار دادهاست تا نزدیکی برخی اندیشههای مشترک
آن دو را تبیین نماید.
 -2بحث
«ابوالفتا ،عمر بن ابراهیم الخیّامی «الخیام» النیشِِِّّّابورى ... ،در سِِِّّّاَ  439هجری قمری در
نی شابور دیدهبهجهانگ شوده ،بعد از حدود  87ساَ زندگی سرا سر تالش و تحقیق ،سرانجام در
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 12محرم ساَ  526هجری دیدهازجهانفروبستهاست( ».کریستینسن« )13 :1374 ،خالصۀ سخن
دربارۀ خیام ،آن است که وی از مشاهیر حکما و منجمین و اطبا و ریاضیان و شاعران بودهاست.
معاصران او را در حکمت تالی بوعلی می شمردند و در احکام نجوم ،قوَ او را مسلم میداشتند
و در کارهای بزرگ علمی از قبیل ترتیب رصِِِّّّد و اصِِِّّّالح تقویم و نظایر این ها بدو رجوع
میکردند( ».صفا)527 :1366 ،
احمد صِِِّّّافی نجفی ،شِِِّّّاعر معاصِِِّّّر عرب« ،در سِِِّّّاَ .1896م ،در نجف متولد شِِِّّّد .هنوز
یازده ساله ن شدهبود که پدرش درگَ شت و برادر بزرگن ،محمدر ضا ،عهدهدار سرپر ستی وی
شد( ».بصری )171 :1994 ،زندگی شاعر با سادگی و بیریایی توأم بود ،با وجود این« ،به خاطر
مرگ پدر و مادر و فرار از حکومت انگلیس و بیماریهاین ،خود را از فارتالتحصیالن مدرسۀ
آوارگی دانسِِّّت» (عارف بغدادی )55 :1967 ،زیرا این شِِّّرایل ،باعر کوچ مداوم وی میشِِّّد.
جسمن الغر و شمن کمسو و ضعیف بود و همواره از بیماری رنجمیبرد« .به صافی به خاطر
زیادی رنجی که از بیماریها و غم و اندوهها در زندگیاش شید ،لقب شاعر دردها و بینوایی
و بدبختی دادهاند( ».ابراهیم/300 :1973 ،فتوح « )61 :1987 ،صافی بعد از د ار شدن به بیماری،
در تاریخ  1977/06/27م ،جان به جانآفرین تسِِّّلیمکرد( ».شِِّّراره )23 :1981 ،ترجمۀ رباعیات
خیام توسل او ،موفقترین و نزدیکترین ترجمه به ذوق عربی و بهصورت منظوم است.
 -1-2نشانههای تأثیرپذیری صافی از اندیشههای موجود در رباعیات خیام
رابطۀ فرهنگی و ادبی ایران و عرب از دیرباز ،رابطهای مسِِّّتحکم بوده وهسِِّّت« .در موارد
بی شمار ،این عربها بودهاند که بی شترین تأثیر را از فرهنگ و تمدن ایرانی دا شته و از آن بهره
بردهاند( ».امین )75 :1981 ،عرب ها از دیرباز ،با مشِِِّّّاهیر ادب ایرانی آشِِِّّّنایی هایی داشِِِّّّته و
تحقیقاتی انجامدادهاند .در دوران معاصر ،توجه به خیام و رباعیات وی از مصداقهای این عنایت
اسِِّّت« .در این سِِّّاَ ،احمد حافظ عوض ،ادیب و مترجم مصِِّّری ،بخشِِّّی از رباعیات خیام را
ترجمه نمود( ».عوض )70 :1901 ،عربهای معاصر ،توجه فراوانی به خیام نموده و رباعیات وی
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را بارها به عربی بهصِِِّّّورت منثور و منظوم ترجمه نموده و کتابها و مقاالت فراوان دربارۀ وی
نگاشِِّّتهاند .موفقترین و نزدیکترین ترجمه به ذوق عربی و بهصِِّّورت منظوم ،از احمد صِِّّافی
نجفی اسِِّّت .از علل ترجمۀ موفق وی ،اقامت طوالنی وی در ایران و آشِِّّنایی خوب وی به زبان
فارسِِّّی بودهاسِِّّت .به گفتۀ یوسِِّّف بکّار« :بهترین ترجمههای رباعیات ،به شِِّّهادت گروهی از
ادیبان ایرانی و عرب ،ترجمۀ احمد صافی نجفی ،شاعر عراقی و ترجمۀ عبدالحق فا ضل ،ادیب
عراقی ،است .احمد صافی در ترجمۀ خود ،متن فارسی را هم آورده و برای این ترجمه ،سه ساَ
وقت صرفکردهاست( ».بکّار )900 :1336 ،احمد صافی ،پس از آشنایی و انسگرفتن با زبان و
ادب فار سی ،برخی اندی شههای موجود در رباعیات خیام را با افکار خود همنوا مییافت؛ از این
رو ،با عشِِِّّّق و عالقه ،برای بهرهبردن عربزبانان از این گنجینۀ ادبی ،با صِِِّّّرف وقت فراوان و
صبر و حو صله سعی نمود تا ترجمهای دقیق از رباعیات خیام ارائه نماید که این ترجمه ،موجب
تحسِِّّین فارسِِّّیزبانان و عربزبانان شِِّّد« .ترجمۀ صِِّّافی نجفی در شِِّّمار بهترین و درسِِّّتترین
ترجمههایی است که تاکنون از اشعار خیام بهعملآمده و ادبای ایرانی ،از جمله میرزا محمدخان
قزوینی ،آن را ستودهاند( ».طرزی)96 :1967 ،
صافی در ایران ،یادگیری زبان فارسی را شروع کرد و در مدت زمان کوتاهی از طریق کتب و مردم به
آن احاطه و تسلل کامل پیدانمود و این زبان به او این فرصت را داد تا با گنجینههای کتابهای فارسی آشنا
شود .در طوَ این ساَها ،عالوه بر تعلیم ،به ترجمه و نویسندگی و روزنامهنگاری در روزنامههای بزرگ ایران
مانند کوشن و ...پرداخت( .صالحی)20 :1970 ،

وی در ایران ،بهعنوان ادیب و عالمی آشنا به زبان عربی شناخته شد و شهرت و توانایی وی،
موجب شد تا از وی برای پَیرفتن برخی مسئولیتهای علمی و فرهنگی دعوت بهعملآید« .وی
به تدریس ادب عربی در سه دبیر ستان علمیه ،سلطانیه و کمالیه پرداخت و سپس بهعنوان ع ضو
کمیتۀ تألیف و ترجمه ،در زمان وزیر وقت وزارت فرهنگ و ار شاد ا سالمی ،سید محمد تدین،
تعیینشد( ».ربیعی)19 :1970 ،
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خود وی بیان میدارد« :هشِِّّت سِِّّاَ را در ایران گَراندم که در طوَ این سِِّّاَها ،در ادب
فارسی غوطهورگشتم و بدون آنکه شخصیت عربیام را ازدستبدهم ،همصون یک فرد فارسی
زندگیکردم و بدین ترتیب ،با فرهنگ فارسِِِّّّی پرورشیافتم( ».صِِِّّّالحی« )41 :1970 ،در این
مدت ،مثنوی ،رباعیات خیام و دیوانهای حافظ و منو هری و سِِّّعدی و شِِّّعر معاصِِّّر ایران را
مطالعهکرد و با شِِِّّّاعرانی ون ملکالشِِِّّّعرای بهار ،حیدر علی کمالی ،جماَ الممالک ،عارف
قزوینی و میرزادۀ عشقی آشنایی پیداکرد( ».بصری)173 :1944 ،
ترجمۀ وی از رباعیات خیام ،بین از دیگر آثار وی مورد توجه عالمان و ادیبان قرارگرفت
و خود وی نیز از این ترجمه سخن گفتهاست و به آن میبالد« .وی از میان دیگر شاعران فارس،
مجَوب عمر خیام شِِِّّّد راکه فلسِِِّّّفه و نکات ادبی تازۀ وی ،او را شِِِّّّیفتهکرد زیرا که بیانگر
تعبیری از افکار و فلسِِِّّّفهاش در مورد زندگی و مرگ و  ...بودند( ».معوش )63 :2006 ،همین
نزدیکی افکار و اندیشِِّّهها ،موجبشِِّّد تا وی بهطور آشِِّّکار از خیام سِِّّخن گوید و وی را از
کسانی برشمارد که در اشعارش از آنها الهام گرفتهاست .اشعار احمد صافی نجفی ،در ب سیاری
از موارد ،بازتابی از اندیشههای خیامی است؛ «بیجهت نیست که عربها ،صافی نجفی را «خیام
العرب» نام ن هادها ند( ».ب کّار )122 :1988 ،شِِِّّّهرت وی به «خ یام العرب» ،عالوه بر انع کاس
اندیشِِّّههای خیامی در اشِِّّعار وی ،مدیون ترجمۀ وی از رباعیات خیام نیزهسِِّّت« .صِِّّافی ،خیام
عرب است که نفسهای خیام در سینهاش جریانیافته و نبوغن به وی منتقل شدهاست( ».صافی،
امواج)288 :1961 ،
 -2-2برخی آرا و اندیشههای مشترک عمر خیام و احمد صافی نجفی
 -1-2-2یاد مرگ:
مرگ ،یکی از عناصر اصلی فلسفۀ خیام است که بر بیشتر رباعیات وی سایه افکندها ست.
« خ یام واقع یت مرگ و ز ندگی را با ه مۀ تلخی هاین پَیرف ته و بدان تندردادهاسِِِِّّّّت.
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شکایتهاین از زندگی نیز بین از آنکه دردآلود با شد ،ح سرتآمیز ا ست ( ».سیدی:1389 ،
)117-137
مرگ ،دغدغۀ فکری خیام اسِِّّت؛ مخاطبان خود را بدان آگاهی میدهد و بر پایۀ آن ،سِِّّایر
اندیشههای خود را ابراز میدارد .بر اساس همین نگاه خیام به مرگ است که وی در امر روزگار
و قضاوقدر اظهار سرگشتگی و حیرت میکند و سرانجام ،مخاطبان خود را به اغتنام فرصتها و
خوشگَرانی و . . .فرامیخواند« .از زمینههای اسِِِّّّاسِِِّّّی رباعیات خیام ،بلکه درونمایۀ اصِِِّّّلی
اندیشِّۀ او ،فنای موجودات اسِّت( ».دشِّتی )142 :1344 ،در نزد صِّافی نیز اندیشِّۀ مرگ ،نمود
واالیی دارد.
«در شِِّّعرش زیاد سِِّّخن از مرگ میگوید ،گویی که تبدیل به دوسِِّّتی شِِّّدهاسِِّّت که پیوسِِّّته با او زندگی
میکند  . . .از این رو ،مرگ ،دوست اوست که در سفر و حضرش همواره با وی است  . . .تصویر مرگ ،همصون
مجسِِّّمهای اسِِّّت که صِِّّافی به آن اندکی از زندگی عطا کرده ،به آن خوشآمد میگوید و با آن وداعمیکند؛
گویا آن دو ،دو دوست قدیمی هستند( ».سالم المعوش)238 :2006 ،

در نظر صافی ،تنها حقیقت ،مرگ است و زندگی مردم ،وهم و خیالی بین نیست.
لْیلقلِّْل مْنَ األطمِّاع غِّارسل دَوحِّْه

ل غَرسِِِِّّّّْه
فمِِّّا له َو دال لل فَنِِّّا مْث ِّ ُ

و قِّد یَملِّْکل الِّدُّنیِّا امروٌ بجلهلودْه

وهیهاتَ یَسِِِّّّطیعل امرُوٌ مللکَ نَفسِّ ِّْه
(صافی)21 :1967 ،

« باید آن کس که برای خود درخت می کارد ،از آزها و طمع ها بکاهد راکه او هم ،بهسِِِّّّان
کشت خود ،سرانجامی جز به سوی فنا و نابودی ندارد و هبسا که فردی با تالشهاین ،دارندۀ
این دنیا میگردد امّا اینکه فردی توانایی مالکیت بر جان خود را داشته باشد ،ناشدنی ا ست ».در
نظر صِِِّّّافی ،اگر ه گاهی ممکناسِِِّّّت که انسِِِّّّان غافل گمان برد که تمام دنیا را با تالشهای
پیدرپی در تملک خوین گرفتهاسِّت ،وی به انسِّان هشِّدار میدهد که به هوش باشِّد و بداند
که مالکیتی بر جان خود ندارد و دیر یا زود ،مالک ا صلی ان سان ،روح وی را قبیمینماید و به
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تمام وهم و خیاالت وی پایان میدهد .این اعتراف به مرگ و هشِِّّدار به دریادداشِِّّتن آن ،همان
اندیشهای است که خیام در شعر خود بر آن تأکید میورزد:
دریاب که از روح جدا خواهیرفت

در پردۀ اسِِِّّّرار فنِِّّا خواهیرفِِّّت
(خیام)80 :1362 ،

اقرار به مرگ و بهیادمرگبودن ،از مواردی است که در اشعار هر دو شاعر نمایاناست:
وَسَِِِّّّیفنَی جسِِِّّّمْی وسَِِِِّّّّأبقَی

وَ هوَ بِِّّاقٍ وک ُِّلُّ شِِِِّّّّیٍِ فِِّّان
(صافی)5 :1952 ،

«پیکر من نابود خواهدگ شت و من باقی خواهمماند و او ست که جاودانه ا ست و هر یزی نابود
خواهدگشت».
در بعضِِّّی از ابیات ،هردو شِِّّاعر نترسِِّّیدن خود از مرگ را اظهار میدارند که البته این نوع
برخورد ،در اشعار صافی فراوان است ولی در رباعیات خیام کمتر نمود دارد .دید کلی صافی به
مرگ ،شوق و ا شتیاق به آن ا ست که این م سئله ،نا شی از دردهای فردی و اجتماعی ا ست که
صافی متحمّل آن شدها ست و سر شمهگرفته از عقیدهای ا ست که وی ن سبت به مرگ دارد.
همین معنا ،یعنی نهراسِِّّیدن از مرگ ،در برخی ابیات خیام به شِِّّم میخورد .خیام ،اشِِّّتیاق و
خرّم دلی خود را از رفتن از این جهان ابرازمی دارد تا بدین وسِِِّّّی له از غم ها رهایی یا بد و به
آ سودگی و خرمی د ست یابد .خیام پس از اینکه امید و آرزو در این جهان را همصون شاخهای
بی ثمر میدا ند ،این وجود را همصون ز ندانی ت نگ میدا ند که آرزوی ر هاشِِِِّّّّدن از آن را
مینماید:
بر شِِِِّّّّاخ ا میِِّّد ا گر بری یِِّّا ف ت می

هم رشِِّّتۀ خوین را سِِّّری یافتمی

نِِّّد ز ت ن گنِِّّای زنِِّّدان و جود

ای کِِّّاش سِِِّّّوی عِِّّدم دری یِِّّافتمی

تِِّّا

(خیام)112 :1362 ،
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خیام بیانمیدارد که این جهان همصون شِِّّورسِِّّتانی اسِِّّت که آدمی نهتنها آرزویی براین
تحقق نمییابد بلکه حاصِِّّل وی تنها اندوه اسِِّّت تا آنگاه که بهوسِِّّیلۀ مرگ از این غمها رهایی
یابد .ازاین رو ،آن هایی را که از این جهان رفته یا به این جهان نیامدهاند خرم دَ و آسِِِّّّوده
میداند:
ون حاصِِّّل آدمی در این شِِّّورسِِّّتان

جز خوردن غصِِّّه نیسِِّّت تا کندن جان

خرم دَ آن که زین ج هان زود بر فت

آسِِّّوده کسِِّّی که خود نیامد به جهان
(همان)105 :

صِِّّافی ،مرگ را باعر خوشِِّّبختی و رهایی از دردهاین میداند« .مرگ تا زمانی که شِِّّاعر
بدان وسِِِّّّیله از جان خود صِِِّّّیانت میکند و از اذیت مردم رهایی مییابد ،آرزویی شِِِّّّگفت و
هدفی واالسِّت( ».المعوش )132 :2006 ،صِّافی نان اسِّیر گردباد غمهاسِّت که میگوید اگر
مرگ به زیارت وی آید ،از فرط اندوه ،آمدن آن را احساسنمیکند تا صمیمانهترین استقباَ را
از مالقات با وی اظهار دارد:
کَأنَّ الرَّدَی دن یَأتْنی الأَحلسُِِِّّّّه

لْأُشِِِّّّبعَهل شِّ َِّماان وَ ضِّ َِّماان وَ تَقَبیلَا
(صافی ،اغوار)116 :1961 ،

« گو یا که اگر مرگ به سِِِّّّرات من آ ید ،آن را حس نمیکنم تا آن را سِِِّّّیر بویکردن و
درآغوشگرفتن و بوسیدن نمایم».
صِِِّّّافی همصون خیام ،اندوه را حاصِِِّّّل خود از این جهان میداند؛ اندوهی که وی را به یاد
مرگ میا ندازد و تم نای آن را در وجود وی ز نده می ک ند؛ از این رو ،صِِِِّّّّافی ،مرگ را
بزرگترین و شیرینترین نعمت میداند که بارها آن را طلبیدهاست لیکن جوابی نشنیدهاست:
أَرَی المَوتَ لْی أَحلَی وَ أعظَمَ نْع مَۀن

وَ کَم أَنا أدعلوهل فَلم یَس ِّتَمْع ص َِّوتْی
(صافی)83 :1983 ،
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«مرگ را شیرینترین و بزرگترین نعمت میدانم و ه بسیار که آن را فراخواندم و صدایم را
نشنید».
 -2-2-2حیرانی
«خیام ،اندیشۀ فیلسوفانه دارد و در اوضاع آشفتۀ زمانۀ خود ،به کل کائنات با دیدۀ بدبینی
و حیرت مینگریستهاست .ناراحتی از مرگ ،یکی از علل پیداین بدبینی فلسفی است( ».فالح،
 )237 :1387اگر مرگ ،آغازگر این حیرت با شد ،روحیۀ پر س شگری و سرگ شتگی خیامی را
میتوان عامل مؤثری در جهتدادن به افکار وی در رباعیاتن دانسِِِّّّت .وی بر اسِِِّّّاس فلسِِِّّّفه،
جهانبینی ،خردورزی و روح حسِِِّّّاسِِِّّّن ،بهراحتی زیر بار آرای دینمداران نمیرود و دربارۀ
نامالیمات ،راز آفرینن ،تقدیر ،جبر و مرگ ،ونو را میکند و ون جوابی نمی یابد ،اظهار
عجز میکند و به دامان مستی و شادباشی پناه میجوید .یکی از مقولههایی که خیام در آن اظهار
حیرت میکند ،مبدأ و معاد انسان است .انسان از کجا آمده و به کجا میرود؟ راز این آوردن و
بردن انسان یست منشأ این سرگشتگی را باید به فیلسوف و عقلگرابودن خیام نسبتداد زیرا
که ان سان خردمندتر ،پر سنهای بی شتری دارد« .د شواری خیام نیز خردگرایی او ست .حکیمی
که با مقوالت نجومی و ریاضِِّّی سِِّّروکار دارد ،برای هر امری ،از جمله مسِِّّائل فلسِِّّفی ،برهان
میجوید و آنجا که همۀ برهانها از ریشِِّّهیابی امور بازمیمانند ،کار به سِِّّرگشِِّّتگی میکشِِّّد».
(دشتی )254 :1344 ،اظهار سرگشتگی میکند و شاعرانه انکارمیورزد:
می خور و ندانی از ک جا آ مدهای

خوش باش ندانی به کجا خواهیرفت
(خ یام)73 :1362 ،

معلوم نشِِِِّّّّد که در طرب خا نۀ خاک

نِِّّقِِّّاش ازَ بِِّّهِِّّر ِِّّه آراسِِِِِّّّّّت مِِّّرا
(ه مان)72 :
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ا ین ب حر و جود آمِِّّده ب یرون ز ن هفِِّّت

کس نیسِِِّّّت که این گوهر تحقیق نسِِِّّّفت

هر کس سِِِّّّخنی از سِِِّّّر سِِِّّّودا گفِِّّت

ز آن روی که هسِِّّت کس نمیداند گفت
(همان)74 :

خیام ،از حل معمای هسِّتی سِّرگردان میشِّود و ون به سِّؤاَ «از کجا آمدهام ،آمدنم بهر
ه بود » نمیتواند پاسِِِّّّخ دهد ،به جهل خود اعتراف میکند و میگوید که پاسِِِّّّخ معمای
آفرینن ،رازی اسِِّّت که نمیتواند فاش شِِّّود و اگر هم کسِِّّی سِِّّخنی گوید ،از سِِّّر سِِّّودا
گفتها ست .صافی نیز پی به راز آفرینن و مرگ نبردها ست و همصون خیام که میخواهد فلکی
نو بنیان نهد ،آرزو میکند که :ای کاش در قدیم می شوریدیم .وی به ادارهکنندۀ جهان اعتراض
میکند که را انسِِّّانها را بازیصۀ قرار دادهاسِِّّت .بهمانند خیام سِِّّؤاَ میکند که مدیر و مدبر
جهان ،از این کارهای خود ه حکمتی دارد آیا شِِّّایسِِّّتۀ آفرینندۀ این جهان اسِِّّت که به این
سرگرمیها مشغوَ شود وی نیز پس از اعتراف به نادانی خود ،خردفرسایی را بیهوده میداند و
فرورفتن در مستی غفلتها را راه تسکین دردهای خود میداند:
ل َِّم أَرَ أُضِِِِّّّّح ِّلوک َِّۀن تُضِِِِّّّّاهِِّّْی

ت
أُضِِِّّّحلوک َِّۀ َالخَلق َو المَمِِّّا ْ

ألَِِّّم یَِِّّکِِّّن لِِّّلِِّّمِِّّلدیِِّّر شُِِِِّّّّغِِّّلٌ

حِِّّتَِِّّّی تَسِِِّّّ َِّلِِّّّی بِِّّألِِّّهِِّّیِِّّاتْ

صِِِّّّ ِّْرنِِّّا أَالعِِّّیِِّّبَ فِِّّی یَِِّّدیِِّّهْ

لِِّّکِِّّْن أَالعِِّّیِِّّبل ملضِِِِّّّّحِِّّْکِِّّاتْ

یِِّّا لَِِّّیِِّّتَِِّّنِِّّا فِِّّی الِِّّقَِِّّدیِِّّم ثُِِّّرنِِّّا

ی السِِِِّّّّمجِّن َفِّی الِّحَِّیِِّّاۀ
لِّْنَِّرف ُِّ ل
(صافی)19 :1967 ،

«بازیصهای که بهسِِّّان بازیصۀ آفرینن و مرگ باشِِّّد ،ندیدم .آیا ادارهکننده را مشِِّّغولیتی نبود تا
اینکه به این سرگرمیها م شغوَ ن شود .ما بازیصههایی در د ست وی گ شتهایم لیکن بازیصههایی
خندهآور .ای کاش در قدیم میشوریدیم تا زندان را در این زندگی دور گردانیم».
ل َِّم أدر یِِّّا رَبم ل ِّْمَ خ َِّل َِّقِِّّت َِّنِِّّی

وَ َر َم ی َت نی لْی َِّ ْد ا ل َّنوَی و َت َر ک َت نی
(معوش)563 :2006 ،
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«ای پروردگارم ندانستم که را مرا آفریدی و مرا د ار جدایی نموده و رها ساختی».
ن ال حَیِِّّاۀ ب ِّآت ٍ
مِِّّا شِِِّّّْقِِّّائی ْم َ

ب َِّل شِِّّ ِّْقِِّّا ئی مْن َف هم ا ل حَیِِّّاۀ

لَِّیِِّّتَِّنِِّّی أجِِّّه َِّل َالِِّّحَِّیِِّّاۀَ ألغ ِّدلو

ملسِِِِّّّّت َِّل َِّّْا بسَِِِِّّّّک ِّرَۀ الِِّّغ َِّف َِّالت
(صافی ،اغوار)134 :1961 ،

«نگونبختی من از زندگی نیسِِِّّّت بلکه نگونبختی من از فهم زندگی اسِِِّّّت .ای کاش اصِِِّّّالن
زندگی را نمیدانستم تا اینکه از مستی غفلتها جویای لَت میشدم».
خیام بعد از خردفرسِِِّّّایی فراوان و اظهار شِِِّّّاگردی روزگار و تالش فراوان خود در طوَ
زندگی جهت پیبردن به حقایق ،باألخره اعتراف میکند که هیچ یز بر او معلوم نگشِِّّتهاسِِّّت؛
از این رو ،خرد را مایۀ رنج و عَاب میداند و راه برونرفت از این اندوه و رسِِّّیدن به شِِّّادی را
رهایی از اسارت عقل و روحیۀ جستوجوی حقیقت میداند:
تِِّّا نِِّّد اسِِِّّّیر عقِِّّل هرروزه شِِِّّّویم

در دهر ه صدساله ه یکروزه شویم

در ده تو به کاسِِِّّّه می از آن پین که ما

در کار گه کوزهگران کوزه شِِِّّّویم
(خیام)102 :1362 ،

هر گز دَ من ز ع لم م حروم نشِِِِّّّّد

کم مِِّّانِِّّد ز اسِِِّّّرار کِِّّه معلوم نشِِِِّّّّد

هفتاد و دو سِِّّاَ فکر کردم شِِّّب و روز

معلومم شِِِِّّّّد کِِّّه هیچ معلوم نشِِِِّّّّد
(همان)94 :

صِِِِّّّّافی به ناتوانی ع قل از درک ن ظام این ج هان اعتراف می ک ند و در پی آن ،متعرض
خردمندانهبودن نظام هسِِِّّّتی میشِِِّّّود .وی نیز همصون خیام ،به نقص و ناتوانی خرد ،اعتراف
میکند ،خالصِِِّّّی از اسِِِّّّارت عقل را میطلبد و افکار خود را به مارهایی تشِِِّّّبیه میکند که
وسوسههای آزاردهندهای را میآفرینند .وی نتیجۀ خرد را غمهایی میداند که خاطر او را مکدّر
کرده و سِِِّّّرمسِِِّّّتی و شِِِّّّادی را از او میگیر ند .عقل را راز بدبختی خود میدا ند ،از جنون

ﻣ
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نمیهراسِِّّد و دیوانگان را بزرگترین آزادگان میداند و بهسِِّّان خیام ،آسِِّّودگی از بند خرد را
باعر شادزیستن و خوشباشی اعالم میدارد:
ک ِّأَنَّ أفکِِّّاری الل ِّّاتی تُسِِِِّّّّاورلنی

ی وَسِِِِّّّّواسَِِِِّّّّا
ت ف ا
أَر ا قْم ٌنِِّّا فْثِِّّا ٌ

یو لءدل الفْکرُ أشِِِّّّجانان دذا عَصَِِِّّّ فَت

تُطْیرُ لی نَشِّ ِّوَتی والخَمرَ والکاسِّ َِّا
(صافی)106 :1983 ،

«گویا این افکار من که به من هجوم میآورند ،مارهایی هسِِّّتند که وسِِّّوسِِّّهها را در وجود من
میدمند.این اندیشه ،غصههایی را ایجاد میکند که در هنگام وزیدنشان مستی و شراب و پیمانۀ
مرا به پرواز درمیآورند و از من دور میکنند».
ج نو َن بحِِّّا ٍَ
م ال أ ختَشِِِِّّّّی ا ل ل
ُث ا

ف َِّالِِّّم َِّجِِّّانِِّّی ِّنُ أعِِّّظ َِّمل األحِِّّرار

أَ ط لَ قُ وا ا ل ْف ک َر من عْقِِّّاَ لع قو ٍَ

ثما سِِِّّّارلوا مْثلَ النَّسِِِّّّیم السِِِّّّااری
(صافی ،أغوار)149 :1961 ،

«در هیچ حالتی از دیوانگی نمیتر سم زیرا که دیوانگان ،بزرگترین آزادگاناند.آنان اندی شه را
از بند عقلها ،رها کردهاند و سپس ،مانند نسیم روان به حرکت درآمدهاند».
 -3-2-2نبود اختیار و اراده
از نظر خیام ،ان سان دارای اختیار نی ست .از نظر خیام ،آمدن ان سان به این دنیایدنی و رفتن از
آن ،در اختیار و ارادۀ انسِِّّان نبوده و نیسِِّّت .حکمت آن پوشِِّّیده اسِِّّت و این راز بر هیچکس
آ شکار نخواهد شد و تنها ان سان از روزگار و ق ضاوقدر آنقدر میداند که عمرش آغاز و پایانی
دارد که بدون اختیار است:
آرنِِّّد یکی و دیگری بربِِّّاینِِّّد

بر هیچکسِِِّّّی راز همی نگشِِِّّّایند

ما را ز قضِِِِّّّّا جز این قدر نن مای ند

پی ما نۀ عمر ما سِِِِّّّّت می پی مای ند
(خیام)85 :1362 ،
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خیام میگوید که اگر در آمدن به این جهان ،اراده و اختیار میدا شت ،هرگز پا به این جهان
نمیگَاشِِّّت و ناآمدگان هم اگر میدانسِِّّتند که ما از وجود خود ه حاصِِّّل پررنجی داریم و
دهر ه رنجهایی را برای آنان تدارک دیدهاسِِّّت ،پا به عرصِِّّۀ وجود نمینهادند و آسِِّّودگی
خود را تباه نمیساختند.
افالک کِِّّه جز غم نفزاینِِّّد دگر

ن ن هنِِّّد بجِِّّا تِِّّا نربِِّّا ینِِّّد د گر

نِِّّاآمِِّّدگِِّّان اگر بِِّّداننِِّّد کِِّّه مِِّّا

از دهر ه می کشِِِّّّیم نای ند دگر
(همان)96 :

خیام ،ضِِِّّّمن انتقاد از مختارنبودن انسِِِّّّان ،با اظهار پشِِِّّّیمانی از آمدن و ناراحتی از رفتن
بیاختیار ،بهترین حالت را نیامدن به این سرا و حتی نبودن در آن میداند:
گر آ مدنم به خود بدی نا مدمی

ور نیز شِِّّدن به من بدی کی شِِّّدمی

به زان نبدی که اندر این دیر خراب

نِِّّه آمِِّّدمی نِِّّه شِِِِّّّّدمی نِِّّه بِِّّدمی
(همان)114 :

صافی نیز بهمانند خیام ،ناالن از اینکه بیاختیار به این جهان وجود پا گَا شتها ست ،دندان به
لب میگزد؛ آن گاه که از اخالق و رف تار مردم دَ ت نگمیگردد ،تم نا می ک ند که ای کاش
آفریده نشِِّّدهبود .وی به دلیل شِِّّدت رنجها تأکید میورزد که قبل از آمدن به این دنیا ،زندگی
سِِِّّّعادتمندانهتر و روحی واالتر داشِِِّّّتهاسِِِّّّت و درجایی دیگر ،از خانوادۀ خود به سِِِّّّبب اینکه
باعر شدهاند وی به این جهان پرمحنت آید ،مینالد و خانوادۀ خود را ستمکار میخواند که راه
رشد را گمکرده و هم بر خود و هم بر وی ،ظلم روا داشتهاند:
قَِّرَع َِّت نَِّفسِِِِّّّّْی سِِِِّّّّْن َّ الِِّّن ِّّادْم

ع ِّْن ِّدَمِِّّا ج ِّئ ِّتل ل ِّْهَِِّّا الِِّّع َِّال َِّم
(صافی)37 :1967 ،

«من دندان پشیمانی را گزیدم ،آنگاه که به این جهان آمدم».
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ق نَفسِِِِّّّّ نا
ل الولجو ْد أع َم ُ
ت قَب ِّ َ
کُن ِّ ل
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کُن ِّتل قَب ِّلَ الحَیِِّّاۀ أسِِِّّّع َِّدل ج ِّداان
(المعوش)516 :2006 ،

«قبل از این وجود دارای روح ژرفتر و قبل از زندگی ،بهرۀ فرخندهتری داشتم».
ضَِِِّّّلَّ أهلی رلشِِِّّّدان لَدن وَلدونی

َظ َل موا نَفسِِّّ َِّ هم کَمِِّّا َظ َل ملو نی
(همان)521 :

« خاندان من از زمانی که مرا به دنیا آوردند ،راه رشِِِّّّد را گمکردند و همانگونه که بر خود
ستمنمودند ،بر من نیز ستم ورزیدند».
عقیدۀ خیام دربارۀ مختارنبودن انسِِّّان در آمدن به این جهان و رفتن از آن ،در اشِِّّعار صِِّّافی
پراکنده است .از نظر صافی ،انسان بدون اختیار پا به عرصۀ وجود نهادهاست .جام مرگ باألخره
نوشِِّّانده خواهدشِِّّد ،هر ند انسِِّّان میلی بدان نداشِِّّته باشِِّّد؛ ارواح ما همصون پرندگانیاند که
بهزودی به پرواز درخواهندآمد و از بدن ما جدا خواهندشِِِّّّد؛ زندگی ،روندی اجباری دارد که
گریزی از آن نیسِِّّت ،را که زمام امور به دسِِّّت انسِِّّان نیسِِّّت و اگر او در این امر مختار بود،
زندگی را برنمیگزید:
دشِِِّّّرب دذا دشِّ ِّتَهَیتَ کَأسَ الرَّدَی

فَِّرُبِّامِِّّا تُسِِِِّّّّقَِّی و ال تَشِِِِّّّّتَِّهِِّّی
(صافی)14 :1967 ،

«هرگاه که میل داشِّتی ،جام مرگ را بنوش زیرا که هبسِّا که به تو نوشِّانده شِّود درحالیکه
میلی بدان نداری».
ل أرواحِِّّْنِِّّا
تَِِّّطِِّّیِِّّ ُر غِّ َِّ َد نا کِّ ُِّ ُّ

س لَهِِّّا فی ا ل مَطِِّّار د خ تیِِّّار
و َل ی َ

فِِّّلَِّو خَِّیِّارونِّْی لَِّم َِّا اخِِّّتَِّرتُِّهِِّّا

بحِِّّا ٍَ و ل کْن حَیِِّّا تْی دضِِِّّّ طرار
(صافی)61 :1962 ،
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«فردا همۀ روحهای ما به پرواز درخواهند آمد و در این پرواز ،برای آنان اختیاری نیسِِِّّّت .پس
اگر مرا دارای اختیار میگرداندند ،آن را در هیچ حالتی برنمیگزیدم ولیکن زندگی من از روی
اجبار بودهاست».
 -4-2-2حاکمیت جبر و سرنوشت:
از نظر خیام ،قضِِّّاوقدر و حکم فلک و تقدیر الهی ،سِِّّرنوشِِّّت انسِِّّانها را از ازَ مشِِّّخص
نمودها ست و ان سان را از حکم فلک ،گریزی نی ست .ازاینرو ،ان سانها ارهای جز ت سلیم و در
برابر اعماَ خوین ،نقن و مسِِِّّّئولیتی ندارند و محاسِِِّّّبه و پاداش و عقابی هم برای آنان نباید
باشد؛ بنابراین ،انسانها باید با دَ خوش و بدون هیچ بیم و امیدی و تالش و احساس مسئولیتی،
روزگار را سپری کنند؛ از این رو ،برخی ،ا شعار خیام را الهام گرفته از مکتب زروانی دان ستهاند
« ون زروانیان ،همه یز را از جانب سپهر ،محتوم و مقدّر میدانستند و درنتیجه ،نمیتوانستند به
ثواب و عقاب نیز اعتقادی داشِِّّتهباشِِّّند( ».اسِِّّالمی ندوشِِّّن )118 :1382 ،برخی دیگر ،وی را
پرورشیافتۀ مکتب ا شعری میدانند زیرا «مهمترین ا صل کالمی ا شعریان ،اعتقاد به جبر ا ست؛
اینکه خداوند جهان را از نی ستی به ه ستی آوردها ست ،جهان آفریدۀ او ست و هر ه بخواهد با
آن می کند و هیچکس را حق ون و را نیسِِِّّّت( ».موحد )105-103 :1373 ،افزون بر اینکه
اوضِِِِّّّّاع اجت ماعی و حوادث طبیعی ز مان خ یام هم بر گردن ن هادن به مسِِِّّّئ لۀ جبر ک مک
میکردهاسِِّّت .دیدگاه خیام دربارۀ قضِِّّاوقدر ،گاه ،تمسِِّّخرآمیز و طنزآلود اسِِّّت و گاه ،رنگ
شکوه و اعتراض به خود میگیرد:
خوش باشکه پختهاند سِِِّّّودای تو دی

فِِّّارت شِِِِّّّّده انِِّّد از ت منِِّّای تو دی

قصِِِّّّه ه کنم که بی تقاضِِِّّّای تو دی

دادنِِّّد قِِّّرار کِِّّار فِِّّردای تِِّّو دی
(خیام)113 :1362 ،
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از بودنی ای دوسِِِّّّت ه داری تی مار

وز ف کرت ب ی هوده دَ وجِِّّان ا فکِِّّار

خرم بزی و ج هان به شِِِِّّّّادی گَران

تِِّّد ب یر نِِّّه بِِّّا تو کرده انِِّّد اوَ کِِّّار
(همان)96 :

بر من قلم قضِِِِّّّّا و بی من راننِِّّد

پس ن یک و بدش ز من را می دان ند

دی بی من و امروز و دی بی من وتو

فردا بِِّّه ِِّّه حجتم بِِّّه داور خواننِِّّد
(همان)88 :

نگرش صافی ن سبت به ق ضاوقدر و حاکمیت جبر بر اعماَ ان سان ،بهمانند نگرش و اندی شۀ
خیامی اسِِّّت .از نظر صِِّّافی ،این دسِِّّت قضِِّّاسِِّّت که وی را به اکراه به این زندگی رنجآور
آوردهاسِِّّت .نظام آفرینن در قضِِّّا و قدر خود مشِِّّخص نموده که هکسِِّّی سِِّّعادتمند شِِّّود و
هک سی به شقاوت و بدبختی گرفتار آید .از نظر وی ،زندگانی ما ،بهمانند شوخی و بازیصهای
اسِِِّّّت که ما را در آن اختیاری نیسِِِّّّت؛ این زندگی دنیا را آن نان که در تقدیر ماسِِِّّّت،
سپریمیکنیم و ناخوا سته ،به سوی پروردگار بازخواهیمگ شت .صافی برای بهت صویرک شیدن
نامالیمات زندگی ،آن را به بیابان و برای نشِِّّاندادن س ِّلطۀ قضِِّّا بر سِِّّرنوشِِّّت انسِِّّان ،آن را به
موجودی بااراده و دارای د ست ت شبیه میکند که ان سان را به این بیابان زندگی سوق میدهد و
انسِِّّان همصنان در جواب به سِِّّؤاَ از کجا آمدهام و به کجا میروم خود ،اظهار سِِّّرگردانی و
حیرت میکند:
أَتَت بی لْ صَحراِْ الحَیاۀ یَدل القَ ضاِ

ن و مَور لد
فلی مَصِِِِّّّّ َد ٌر لَم أدر أی َ
(صافی)7 :1952 ،

«دست قضا ،مرا به صحرای زندگانی آورد و برای من جایگاه رفتن و آمدنی است که مکان آن
را نمیدانم».
صِِِّّّافی ،پروردگار جهانیان را صِِِّّّاحب قضِِِّّّا و قدری میداند که ما را به این دورۀ پوچ و
مسخره  ،وارد میکند و سپس ،ما را بازمیگرداند:
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کِِّّأنَّ دل ِّهَ الِِّّعِِّّال َِّمِِّّی ِّنَ أت َِّی ب ِّنِِّّا

م َن علو لد
ل ال هَزَ ُث ا
ْلنَشِِِّّّه َِّ َد فَصِِِِّّّّ َ
(صافی)7 :1967 ،

«گویا خداوند ما را آوردهاست تا این دورۀ مسخره را شاهد باشیم و سپس ،برگردیم».
 -3نتیجهگیری
با نگاهی به شرححاَ احمد صافی نجفی و ح ضور وی در ایران و با نظر به ترجمۀ رباعیات
خیام تو سل وی و برر سی آرا و افکار احمد صافی نجفی ،م شخص شد که بهنظر میر سد آرا و
افکار خیامی در این شاعر عراقی اثر گَاشتهاست .احمد صافی نجفی با تأثر از رباعیات خیام ،با
وی دارای اشِِّّتراکاتی در اندیشِِّّه و نگرش به دنیا اسِِّّت و در مواردی همصون نگاه دو شِِّّاعر به
مرگ ،حیرت و سرگردانی و ونو را دربارۀ نظام حاکم بر آفرینن ،اعتقاد به حاکمیت ق ضا
و قدر و نبود اختیار و معلوم بودن سِِِّّّرنوشِِِّّّت انسِِِّّّان از روز ازَ ،برخی از این تأثیرپَیری و
اشتراک آرا نمود پیدا میکند .هر دو شاعر ،به مرگ معترفاند و این پدیده ،دغدغۀ فکری آن
دو شدها ست؛ از آن زیاد سخنمیگویند و به مخاطبان خود نیز ه شدارمیدهند و گاه ،به جهت
ناخشنودی از این دنیا و خالصی از اندوههایشان ،از اشتیاق بدان در اشعارشان سخن میگویند.
روحیۀ پرسشگری ،این دو شاعر را به جستوجوی حقیقت میکشاند ،زیر بار آرای دینمداران
نمیروند و ون تفکر ژرف آنها ،در حل معمای هسِِّّتی د ار حیرانی میگردد ،به شِِّّکایت و
اعتراض میپردازند و سرانجام ،خوشباشی و فرورفتن در مستی غفلتها و رهایی از اسارت عقل
را راه تسکین خود مییابند.
قضِِّّا و قدر و حکم فلک و تقدیر الهی ،اختیار را از انسِِّّان گرفتهاسِِّّت؛ انسِِّّان در کارهای
خود ،در آمدن به عرصِِّّۀ وجود و رفتن از آن ،دارای اختیار و اراده نیسِِّّت ،زمام امور به دسِِّّت
ان سان نی ست و سرنو شت ان سانها و شقاوت و سعادت شان از ازَ م شخص شدها ست؛ از این رو،
شِِِّّّکایت و اعتراض آن دو نسِِِّّّبت به روزگار ،در زمینههایی همصون سِِِّّّلب اختیار از انسِِِّّّان،
تدارک غصههای جانکاه و روزافزون و شادیزدا برای انسان ،در اشعار آنان بسامد باالیی دارد.
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بنابر شواهد ،بهنظرمیرسد که صافی در این افکار ،متأثر از اندیشۀ خیامی باشد؛ هر ند فرهنگ
گستردۀ صافی در آشنایی با دیگر اندیشهها را نیز باید مدنظر داشت.
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