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1امی در منظومه هاي کالسیک جهانخیشعر »گل انسانی«بن مایۀپیشینۀ

1دکتر میر جالل الدین کزّازي

2دکتر ناصر نیکوبخت

3رامون گاژا 

چکیده

یر فـراوان در اشـعار   باعـ کـه بـا بسـامد و ت   اسـت یمخیاشعر ساسی از بن مایه هاي ا»گل انسانی«
هاي فلسـفی در  تصویر سازیها، مضـمون آفرینیهـا و ابـراز دیـدگاه    .می شوددیدهام به خیمنتسب

اصلی ایـن گونـه   ةجوهر) آغاز آفرینش، مرگ، مسائل بعد از مرگ(خصوص منشأ وجودي آدمی 
آفرینش به تصویر کشیده اسـت، اصـیل   ام در موضوع فلسفۀچه خینآآیا . ابیات را تشکیل می دهد

ویژه در میراث مکتـوب بازمانـده از شـعرهاي کهـن     ه ل بملابتکاري است و یا در تاریخ فلسفۀو
ـ  در آنهانقد ادبی ایران، به اشعاري کهةزبشري سابقه داشته است؟ چرا در حو اي آفـرینش  بـه معم

، اکـدي،  شـعر مصـري باسـتان   فته اند؟ این مقاله سیري در گزیدةامی گ، اشعار خیشدهآدمی اشاره 
.ام استخیدر موضوع مذکور با تکیه بر شعر ی و فارسیبرعبري، یونانی، التینی، ع
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سومشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی2

مهمقد

بیـانگر تصـویر گـل انسـانی،    . اسـت یمخیـا شـعر  اندیشـۀ اصـلی یکی از بن مایه هـاي » گل انسانی«
ت زمینی، شخصیـل  «آیا تصـویر  . قالب انسانی استگیشکنندويزود گذرل، فناپذیري، تغییر و تبدگ
سفري در جستجوي بـن مایـه   ،ابتکاري و اصیل است؟ این مقاله،مخیامنسوب به اترباعیدر » انسانی

ـ در شعر مصري باستان، اکّدي، عبري، یونانی، التـین، عربـی و فارسـی تـا    » گل انسانی« عمـر  ات رباعی
دیگر بـر شـعر خیـام نیسـت،     مللۀاندیشثیر أادن تهدف از این جستجو و مقایسه، نشان د. خیام است

اندیشمندان ملل در موضوع غامض و پیچیده اي به نام انسـان اسـت و   یین دغدغۀ مشترك همۀببلکه ت
.ز خیام نیز وجود داشته استپیش اییین اندیشه هاچننشان دادن این مسأله که 

ر سنّت شعري پیش از اوو دخیاممنسوب به رباعیات در» ل انسانیگ«بن مایه 

:ام اشاره شودشایسته است به چند رباعی خی،پیش از طرح بحث
حل کن به جمال خویشتن مشکل ما ر دل ما           ــــبهزاـــز بتا بیــــبر خی

)1رباعی (ل ماـزان پیش که کوزه ها کنند از گزه شراب تا به هم نوش کنیم      یک کو
:نیز

را بنگر تیز بیزز              و آن کودك خاك ــند پگه تر برخیــر خردمــــاي پی
)112.ر(غز سر کیقباد و چشم پرویزــــز               مبیپندش ده و گو که نرم نرمک می 

:نیز
ی رسته استیی ز لب فرشته خوی رسته است          گوییهر سبزه که بر کنار جو
)51.ر(ی رسته استیهی             کان سبزه ز خاك الله روـــري ننپا بر سر سبزه تا به خوا

ل انسانی یکی از بن مایه هاي شعر خیل کوزه. استیامگجعـد  جسـم زیبـارويِ  ،پیش از ایـن ، گ
یـا دسـت گـدایی بـوده     )177.ر(شاه، انگشت فریدون)16.ر(، دل وزیري)15.ر(عاشق پیشه  مويِ
یـا تـاج و   )20.ر(، مردمک چشـم دختـري  )30.ر(یمحبوبخاك زمین، چهرةگرد و. )171.ر(است

، در خـاك  )71. ر(؛ زیرا تمام انسانها، ناگزیر به دل خـاك فـرو خواهنـد شـد    )50. ر(نگینی بوده است
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3شعر خیامی در منظومه هاي کالسیک جهان» یگل انسان«پیشینۀ بن مایه چهل و دومسال 

کوزه گري، با ایـن خـاك   . )104. ر(جدا خواهد شدآنها ات بدن ه از ذرو هر ذر)80. ر(خواهند خفت
. ر(دشـ دبار پیاله و سبو خواهـ هااین چنین، با گذشت زمان، صدو)173. ر(اهد ساختکوزه اي خو

166( .ل ماهزمان: ی هستیمئل، در دستهاي کوزه گري نامرما انسانها، همچون گرا می سازد و باز بـر  ، گ
و بـه  ت کـه اگـر بتوانـد بخـار شـود     اسبه قدري زیادزمین بهریخته هايخون. )115. ر(زمین می زند

گل انسانی در سـی و هشـت   ام دربارةخی.)85. ر(شکل ابر در آید، تا روز حشر باران خون خواهد آمد
2.رباعی سخن می گوید

بیـانگر  تصـویر گـل انسـانی،    . می اسـت خیـا شـعر  اندیشـۀ اصلیگل انسانی یکی از بن مایه هاي
ت زمینی، شخصی   ـل، در  . قالـب انسـانی اسـت   یگو شـکنند يزود گـذر ل، فناپـذیري، تغییـر و تبـدگ

ـ از اتحاد دو عنصـر او اه اي بی ارزش است؛ امیم، مادسنجش با زر یا س درسـت مـی   خـاك و آب ۀلی
هاي نم دار نزدیـک رودخانـه هـا، پـر    زمین. ات بسیار ریز زاده می شوندموجود،از خاك تر و گرم. شود

خوري، لوحـه  غذاان ظرفهاي آشپزخانه و در دوران باست. می دهندخوشمزههستند و میوه هاي کتبر
. پس، گل، عنصر بنیادي براي گسترش زندگی انسانی است. ، گلین بودنداريهاي نوشت

م ابتکاري و اصیل است؟خیااترباعیآیا تصویر گل انسانی در 

آفرینش انسان از گل) الف

خیـام . ضوعی تازه و بدیع نیستاغلب کتب آسمانی اشاره شده است و مودر به آفرینش انسان از گل، 
:نیز به این موضوع بارها اشاره کرده است

یک چند به استادي خود شاد شدیمیک چند به کودکی به استاد شدیم    
)134. ر(مــاد شدیــپایان سخن شنو که ما را چه رسید             از خاك درآمدیم و بر ب

مـثالً، در  اشاره شـده اسـت؛   ام نیز به این موضوع قبل از خی،لدر متون کالسیک اغلب ملعالوهه ب
انسان سـاخته شـده از گـل ناپایـدار     وصیفتبه ، خرَد آمنوپهم، .شعري مصري از قرن بیست و دوم ق

انسـان گـل و کـاه اسـت،     «:اشاره مـی کنـد  لین بار ، براي اوو ویرانی آن با گذشت زمانخدادست هب
ـ اوةمـاد 3»سـازد میهر روز آن را ویران می کند و.اي اوستبنّوندخدا انسـان، همـان اسـت کـه     ۀلی
این استعاره نشان می دهد زنـدگی انسـانی   . گل و کاه: هاي مصر باستان نیز از آن ساخته شده استکلبه
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سومشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی4

کـه هـر روز مـی    ي در دسـتهاي کـوزه گـر   انسان، گلِ کوزه اي است. پایدار و شکستنی استچقدر نا
.یران می کندسازد و و

خدا دنیـاي مـنظم   . ا، مانند تصمیم پاندور، منشأ بدیهاي انسانی استتصمیم حو، 4کتاب پیدایشدر 
5.پس، خدا آدم را به صورت خود آفرید و او را برکت داد تا بـارور شـود و زمـین را پرسـازد    . را آفرید

6».آدم، نفس زنده شدپس خدا آدم را از خاك زمین بسرشت و در بینی وي روح حیات دمید و «

هـاي  جا گذاشـت و خـدا درخت  در آن- که از گل سرشته بود- خدا در عدن باغی آفرید و آدم را 
7.و درخت حیات را در وسط باغ، معرفت نیـک و بـد را  فی کردبه او معرّو میوه هاي خوشمزه را زیبا 

ه هـایش را گرفـت و گوشـت در    و خدا، خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت، و یکی از دند«
8».و خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود، زنـی درسـت کـرد و وي را بـه نـزد آدم آورد     . جایش پر کرد

لین انسانها، در باغ عدن، نزدیک خـدا و درخـت حیـات    شرح می دهد که اوپیدایشفصل سوم کتاب 
زیـرا تـو   «: م کردند و به مرگ تسلیم شـدند گ،ها را به دلیل گناه خودا چگونه همۀ این پیشکشبودند، ام

9».خاك هستی و به خدا برخواهی گشت

ي عبري و مسیحی وجود دارد، بلکـه مسـلمانان مـؤمن نیـز هـر روز      هاتسنّاین مضمون نه فقط در
این چنین بـه یـاد مـی آورنـد کـه از      : خود را به خاك می اندازند و زمین را با سر لمس می کنندهابار

.خاستخواهیم از خاك برخاك بر خواهیم گشت و روز جزا دوبارهو بهآمده ایمخاك
م، خـداي مهربـان و   .هـاي دهـم و پـنجم ق   بین قرنشده ه سرود،عبرييشعردر،کتاب مزامیردر 

کـه پـدر بـر فرزنـدان خـود رئـوف       چنان«: دانمی شناس،را از آن ساختهه اي را که انسانهابخشنده، ماد
بر ترسندگان خود رأفت می نماید؛ زیرا گل ما را می داند و یاد می دارد کـه مـا   است، همچنان خداوند 

روح «: الهـی، خُـرد خواهـد شـد    نفحـۀ گل انسانی بـدون  به تشخیص سرایندة مزامیر،10».خاك هستیم
11».انسان ها را قبض می کنی، پس می میرند و به خاك خود بر می گردند

ـ (ت اصـلی ي بین شخصـی گفتگوبه) م.قرن ششم قنوشته شده در حدود(وبکتاب ایدر  وبای(
تصویر گل انسانی، در این شاهکار شـعر عبـري باسـتان،    . دازدپرمی وبایهاي با دوستانش، دربارة رنج

وب تشخیص می دهد که او پسر مادر زمـین اسـت و در پایـان بـه مـادر      ای. بارها نمایش داده می شود
خـود را تراشـید و بـه زمـین     وب برخاسته، جامه خود را درید و سـر یگاه اآن«: زمین بر خواهد گشت
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12»!برهنه از رحم مادر خود بیرون آمدم و برهنـه بـه آنجـا برخـواهم گشـت     : سجده کرد و گفتافتاده

و سخاوتمند است که فرزندانش را بـه دنیـا مـی آورد و دوبـاره ایشـان را مـی       اسرافکارزمین، مادري 
ـ از دیـد ، خرَد آمنوپهمانند 13».از گل سرشته شده است«انسان وب،ایدر نزد. پذیرد ن ، بـدن انسـا  وبای

به ساکنان خانـه هـاي گلـین، کـه اسـاس      «: خُرد خواهد شد،مرگنیز خانه اي گلی است که در لحظۀ
14».ایشان در غبار است

آه، «: ره مـی کنـد  اشـا ه است،گوي رومی، به گلی که بدن انسانی را سرشتپروپرتیوس، شاعر مرثیه
15»!یسرشترا خاك بیچاره که پرومتئوس 

خاك آمیخته با آب بـاران، کـه   «: پرومتئوس نیز مراجعه می کند، به اسطورةشاعر رومی دیگراُوید، 
داد؛ و هنگـامی کـه   - که بر همـه فرمـان مـی راننـد    - سرشت، تا شکلی مانند خدایانرا16پسر یاپِتوس

ن را نگاه می کنند، به انسانها صورتی داد که به باال می نگرند و بـه آنهـا   خَم شده و زمی،حیوانهاي دیگر
پرومتئـوس  ،فرزنـد یـاپِتوس  17».کمک کرد براي دیدن آسمان و بلند کردن سر براي تماشاي سـتارگان 

.سرشت- شبیه به جسم خدایان- را بود که جسم انسانها
یـدار  دپگام خشک شدن بـا گرمـاي آفتـاب   هن،حیوانهاي آغازین در گل18به نظر آناکسیمندرس،

دانشـجوي شـیمی دانشـگاه شـیکاگو، در سـال      19اسـتانلی میلـر،  : ه کامالً بیهوده نیستاین نظری. شدند
زمین را در آزمایشـگاه شـبیه   هلیشیمیایی اوامکاناتاین آزمایش، . م، آزمایشی معروف انجام داد1953

دریـایی  20که آش- ، آب، متان، آمونیاك و هیدروژن را میلر، در یک ظرف شیشه اي بزرگ. سازي کرد
و هواکره اوکه رعد و برقها را شبیه سازي مـی  - و تخلیه هاي الکتریکی را - ه را شبیه سازي می کردلی

. ندنمایـان شـد  ) حیـات ماده هاي عضوي الزم بـراي  (بعد از چند هفته اسیدهاي آمینه. قرار داد–کرد
زندگی را کشف نمی کند، ولی نشان می دهد که زمین، سه هـزار میلیـون سـال    آزمایش میلر، راز اصل 

ـ  ،بنابراین، اندیشۀ آفرینش انسان از گله است؛ الزم براي پیدایش زندگی را داشتزمینۀپیش،  ام ویـژة خی
.نیست

دگرگونی جسد انسانی به خاك) ب

:خیام می سراید
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سومشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی6

با الله رخی اگر ترا فرصت هستچون الله به نوروز قدح گیر به دست          
)27. ر(را چو خاك گرداند پستومی نوش به خرّمی که این چرخ کهن          ناگاه ت

گیـل  ۀحماسـ مـثالً، در  .م نیز دیده مـی شـود  خیادر شعر پیش ازخاك،دگرگونی جسد انسانی به 
ـ ، قهرمان داستان، وقتی دوستش انکیدو را مرده می یابد، خود، واقعگمش ت مـرگ را درك مـی کنـد   ی:

یار من انکیدو، که چنان دوسـت مـی   !یاري که چنان دوست می داشتم به گونه اي از خاك زمین شده«
هـا  اهم خفت تا دیگر هـیچ گـاه در زمان  نه مگر من خود نیز چون او بخو!داشتم به سان خاك رس شده

شـرح مـرگ و   ،»ن خاك رس شدهبه سا«و » به گونه اي از خاك زمین شده«اصطالحات 21»بر نخیزم؟
.می شودخاكبا مردن، انسان . را خاطر نشان می کندخاكدگرگونی انسان به 

عمـل نوشـتن حـدود    . را از پرستوها و موریانه هـا یادگرفتنـد  انسانها، اسرار ساختمان سازي با گل
. اختـراع کردنـد  میخـی را سومریان الفباي خـطّ . هرین به وجود آمدسال پیش در مصر و بین الن5000ّ

هـر دو  . مصـریان الفبـاي هیروگلیفـی را اختـراع کردنـد     . بعدها، آشوریان و بابلیان، این الفبا را پذیرفتند
نوشـتن،  . تعداد زیادي نشانه هاي هجایی پیچیده دارند و تنها دبیران می توانستند آنهـا را بنویسـند  ،خط

هرین، لوحـه هـاي گلـین و قلـم نـی را بـراي       النّدبیران مصر باستان و نیز دبیران بین. آغاز تاریخ است
گیاهی آبی به نام پاپیروس رشد می کـرد کـه مصـریان    ،نیلهاي رودخانۀدر آب. به کار می بردندنوشتن 

. براي درست کردن سبد و نیز کاغذ از آن استفاده می کردند
ـ   سفانه تمدمتأ ران مـی کنـد و مـی    نها در لحظات تاریخ ساز می جنگند و این جنگهـا شـهرها را وی
گـل  .سرنوشت لوحه هاي گل، بـر عکـس بـود   ا؛ امآتش هزاران پاپیروس مصري را نابود کرد. سوزاند

اوگاریـت  : هرین، شهرهاي گوناگون نمایان شدمیان مصر و بین النّ. در درجه حرارت باال پخته می شود
)الفبایی نـو و سـاده   ،ن شهرهاي مرزيساکنان ای). در لبنان کنونی(، بیبلوس و سیدون )کنونیۀدر سوری

میخـی و هیروگلیفـی باسـتان، کمـک بـه      دلیل اصلی براي سـاده کـردن الفبـاي خـطّ    . تر ایجاد کردند
.گسترش بازرگانی بود

، که تنهـا بیسـت و دو نشـانه داشـت،     ا الفباي فنیقیبسپس الفباي اوگاریتی، که سی نشانه داشت، 
دو قـرن بعـد، هسـیود، شـاعر     . رن نهم ق م، از الفباي فنیقـی زاده شـد  الفباي یونانی، در ق. نمایان شدند

کـه  - را،لـین زن جهـان  پانـدور، او افسـانۀ 23،زهکارهـا و رو و هـم در  22انلد خـدای تویونانی، هم در 
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زئـوس  بـه ارادة لَنگ مشهور پاکـدامن «:بیان می کند- هفاییستس به دستور زئوس او را از گل سرشت
ر اسـاطیر یونـانی،   د25هفاییسـتوس، 24».بـا ظـاهر دوشـیزه اي پاکـدامن    خاك شکل داد،مه اي از مجس

،او در اسـاطیر رومـی  . مه سازان استآهنگري، حامی صنعتگران، آهنگران و مجسخداي آتش و کورة
هفایستوس، نسبتاً زشت بود و می لنگید، ولی با آفرودیـت، الهـه زیبـایی،    . نامیده شده است26"ولکان"

پرومتئوس تشخیص داد که انسانها بـی دفـاع   . انسان را شبیه به خدایان آفرید27پرومتئوس،. اج کردازدو
این چنـین، انسـانها توانسـتند خـود را گـرم      . هستند به این دلیل، آتش کوه اُلمپ را دزدید و به بشر داد

وقتـی  . ی از گل بسـازد زئوس به هفاییستوس دستور داد که زن. کنند و کارهاي فراوان با آن انجام بدهند
در آن دمیـد و خـدایان دیگـر    هفاییستوس پیکر زن را شکل داد، زئوس زندگی را بـا جرقـه اي آتـش   

ایـن  30زئـوس، . خرد را و هرمس زرنگی را29زیبایی را بخشید، آتنه28آفرودیت: هایی به او دادندپیشکش
زئـوس او را بـا صـندوقی نـزد     . اسـت "همـه پیشکشـها  "نامیـد کـه بـه معنـی     31پیکر گلی را، پاندور
پـس  . را نپـذیرفت پاندور نمی دانست درون صندوق چیست؟ پرومتئـوس پانـدور  . پرومتئوس فرستاد

بـاز کـردن صـندوق، بـراي پانـدور      . پیوند زناشویی بر قرار کرد32پاندور با برادر پرومتئوس، اپیمتئوس،
و سـر صـندوق را بـاز کـرد و از درونـش،      ا.ممنوع بود، ولی کنجکاوي این زن قوي تر از این منع بود

پانـدور سـریع صـندوق را    . بیرون آمـد - که زئوس می خواست بشر را با آنها تنبیه کند- همه بدي هایی
پیکـر بنـدي اش بـا    . افسانه پاندور ریشه هـاي شـرقی دارد  .بست، ولی در صندوق فقط امید باقی ماند

.گیلگمش شبیه استحماسۀو درسفر پیدایشدر) و نه زن(گل، با آفرینش مرد 
دسـتهایت مـرا جمیعـاً و تمامـاً     «: ، در گفتگو با خدا، اندوه درونی اش را با تلخی بیان می کندوبای

آیـا  ،آیا مرا هالك می سازي؟ به یاد آور که مرا مثـل سـفال سـاختی   ،سرشته است، و مرا آفریده است 
33»مرا به غبار بر می گردانی؟

:یدسراهمین شکایت را می م، شانزده قرن بعدخیا
ی ـن اوباشــردم ایـدم چو کسرمست بسنگ زدم دوش سبوي کاشی         بر 

164. ر(تو نیز چون من باشی،دمبا من به زبان حال می گفت سبو           من چون تو ب(
: کنـد بیـان مـی   34راپیـدایش کتاب عر عبري قرن سوم ق م، همان اندیشۀ، شکتاب جامعهنویسندة

ـ مؤ35». نـد کنجا می روند و همه از خاك هستند و همه به خاك بازگشت مـی  همه به یک« کتـاب  ف لّ
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که مفتـول نقـره   قبل از آن«: دبرمی به کار، براي شرح دادن مرگ، صورتی فلکی از استعاره ها را جامعه
سـر گـردد و   طال شکسته گردد و سبو نزد چشمه خرد شود و چرخ بر چـاه منک گسیخته شود و کاسۀ

36».رجـوع نمایـد  ،به طوري که بود، و روح نزد خـدا کـه آن را بخشـیده بـود    ،خاك به زمین بر گردد

:که شکنندگی انسان را شرح می دهد، در شعر خیام نیز پیدا می شود» سبوي خرد شده«تصویر 

اره گلی لگد همی زد بسیارــر پــبــازار      در بــدي کوزه گري بدیدم ان
)107. ر(کودارــمرا نی،من هم چو تو بوده امو آن گل به زبان حال با او می گفت       

ق م، به بانو هئلیودور، در سوگ معشوق مـرده اش،  100در حدود سال 37شاعر یونانی ملئاگروس،
دلتنـگ  در خواست می کنم بـانویی را کـه فـراقش مـرا     !بلعندهاي! از تو، اي مادر زمین«: چنین سرود

تصویر زمین که مانند مادري فرزندانش را به دنیا می آورد و دوباره بعـد از  38».آغوش بگیريکرده، در 
ـ  نیز بود، با وجود این، هنگامی که ای39وباید، در کتاب بلعایشان را می ،مرگ ک وب با نا امیـدي تراژی

، ملئاگروس از مـادر زمـین بـا    )تراشدخود را می درد و سر خود را میبه یاد آوریم که جامۀ(می نالید 
.نرمی در خواست می کند که معشوقش را در برگیرد

یـک مشـت   «40خواهد بود،خاموش و ساکتخاکستري «پروپرتیوس می گوید که بدنش با مردن، 
مـرا بـه خاکسـتر    ،بعد، وقتی شعلۀ زیر مـن «41».توان آن را در میان پنج انگشت گرفتخاکستر که می

ـ ته ماندة من را بپذیر،یک ظرف گلی کوچکبا ه باشد، تبدیل کرد مـن درخـت   د و روي گـور سـادة  ی
ایـن کـه اکنـون دراز    : هیزم خاموش را بپوشد و این بیت برگورم باشـد بنشانید که با سایه اش جاي تلّ

42».ه استیک عشق تنها بوداسیروخاك نفرت انگیز، قبالً گرداین،هدیکش

:دن نیز سخن می گویدخیام دربارة مرده سوزان
وــودي کـــا پـــمعمرِامیدو             وز تارِــاز آمدن و رفتن ما سودي ک

)150. ر(دودي کو،چندین سر و پاي نازنینان جهان            می سوزد و خاك می شود
ـ   تبدیلهنگامی که از دید پروپرتیوس جسم انسان به گرد وخاك نفرت انگیز  مـی  اممـی شـود، خی

پذیرد که جسم بسوزد و خاك بشود؛ امتصـویر دود، نمـادي اسـت از    » دودي کـو؟ «ام می پرسـد  ا خی
.کنایه از نفس انسان نیز هست» و؟دودي ک«پرسش . سپنجی زندگی انسان
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در گورسـتانها بـه   اولینهـا، معمـوالً  . مردگان، در روم باستان، یا به خاك سپرده یا سوزانده می شدند
دیگران، سوزانده می شدند و خاکستر جسد را در ظرفی مـی ریختنـد و ظـرف    . شدندخاك سپرده می

مـی  43»کبوترخـان «که به دلیل هماننـدي اش بـا النـه هـاي کبـوتر،      - خاکستر را در یک شکاف دیوار
.نگهداري می کردند- نامیدند

نـد، در ظرفـی کوچـک    تمام آنچه از ما می ما«: شاعر رومی دیگر، اُوید، به یاد می آورد که در پایان
45». ها با آرامش در ظرفی ثابت، استراحت کنندمی کنم که استخواندعا«: و نیز44»دگنجمی 

اي بهـار، بـراي   «: شاعر بزرگ هندي قرن پنجم م، به خاکستر مرده اي نیز اشاره می کند46کالداس،
که بادها دانه به دانـه مـی  ،فامکبوتررنگنگاه کن به این خاکستر یشمی: دوستت چه اتفاق افتاده است

ـ   همان47». افشانند نگـاه مـی   هطور که در روم باستان خاکستر مرده را در آرامگاه معـروف بـه کبوترخان
بنابراین، دگرگـونی جسـد انسـانی    .را به پرواز کبوتر تشبیه می کندداشتند، شاعر هندي، خاکستر در باد 

.به گل، اندیشۀ ویژة خیام نیست

اتانسانی به ذرپیکرۀتجزی)ج

:خیام می سراید
تاج و نگینی بوده است،پیش از من و توکه در خاك زمینی بوده است      هر ذره

)50. ر(تــوده اســکان هم رخ خوب نازنینی بان        ـــن به آزرم فشــگرد از رخ نازنی
ـ  انسانی به ذرپیکرۀتجزی 48دموکریـت یلسـوف یونـانی  فعلمـی ۀات، موضوعی است کـه در نظری

لوکرس، شاعر و فیلسوف رومی قـرن  .لوکرس نیز وجود داردطبیعتربارةدو در شعر )م370- 460(
گـل انسـانی سـخن نمـی گویـد، بلکـه       که به زمین برمی گردند یا دربـارة جسدهایییکم ق م، دربارة

نـابراین، هـیچ چیـز بـه نیسـتی      ب«:اده در عناصر اصیلش را می سرایدمتالشی شدن بدنها و فروپاشی م
عناصر اصلی یـا  49»خود بر می گردندۀلیاوةبه عناصر مادبلکه همه، از راه متالشی شدن،برنمی گردد،

، جامـد و  تجزیه ناپـذیر ها اتُم51ماده اي که تمام جهان را تشکیل می دهد؛50ی هستند،ئنامريها اجزااتُم
با حرکت ثابـت در فضـاي خـالی، بـا سـرعتی تنـدتر از نـور        ساده هستند و کامال52ًهمیشگی هستند؛

همـۀ 54ها همه شبیه یکـدیگر هسـتند و عددشـان بـی نهایـت اسـت؛      اتم53.خورشید، حرکت می کنند
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مـرگ، چیزهـا   «:سپس، به نظر لوکرس55.شودمیچیزها حلّۀهمآنهاچیزها را به دنیا می آورند و در 
که عناصررا ویران نمی کند تا آن حدسـپس ولی پیوستگی آنها را از بین می برده اي را نابود کند،ماد ،

56».ها و رنگها را باعث می شودو تغییر شکلپیوستگی دیگر با عناصر دیگر شکل می دهد

ـ اوفیلسوف یونانی دموکریت ه را ارائـه کـرد  لین کسی بود که این نظری .    ه از بـه نظـر او، تمـام مـاد
»اتُـم «یونـانی  واژة. نام گذاشت» اتم«او این عناصر را . ساخته شده استعناصر کوچک جدایی ناپذیر

فیلسـوف دیگـر ماننـد    . به معنی بخش نشدنی، یعنی چیزي که نمی شود آن را از هم جدا کـرد اسـت  
ـ . اتـم گرایـی را دنبـال کردنـد    ۀیا خود لوکرس، نظری) ق م270- 341(57اپیکور خی ات را در ام نیـز ذر
دهاتش آوررباعی:

ار ــــند کنـــه گرفته ز هر ذرهر ذرار      ـــتند و غبــاین اهل قبور خاك گش
)104. ر(بی خود شده و بی خبرند از همه کارکه تا روز شمار       آه این چه شراب است 

پیکرۀتصویر تجزیاةات، ویژانسانی به ذرم نیستخی.

»نرم نرم گام روي زمین بگذار«)د

:م می سرایدخیا
ز را بنگر تیزبیوان کودك خاك ــــیز       ه تر بر خــپگ!اي پیر خردمند

)112. ر(ز         مغز سر کیقباد و چشم پرویزبیپندش ده و گو که نرم نرمک می 
:و نیز

پیش از من و تو لیل و نهاري بوده است       گردنده فلک نیز به کاري بوده است
)20. ر(آن مردمک چشم نگاري بوده استــن       ر روي زمیــتو بم نهیهر جا که قد

روي نـرم نـرم  «: ي می سرایدابوالعالء معرّ. این اندیشۀ خیامی استسرچشمۀيابوالعالء معرّشعر
م خیـا ةبنـابراین، ایـن تصـویر ویـژ    58».ساخته شده استگانگام بگذار، چون خاك از بقایاي مردزمین

.نیست
.گذشتگان خیس استۀمین از خون ریختز) ه

:خیام می سراید
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در هر دشتی که الله زاري بوده است        از سرخی خون شهریاري بوده است
)49. ر(خالی است که بر رخ نگاري بوده است ـــد       هر شاخ بنفشه کز زمین می روی

.ود داردجوفردوسی واسخیلوسدر شعر » گذشتگان خیس استۀزمین از خون ریخت«اندیشۀ 
ق م، برخـورد مرگبـار بـین دو    467اسخیلوس در سال ، نوشتۀتبسهفت سر کرده بر ضدتراژدي 

اتیـوکلس  . پسر اودیپوس، اتیوکلس و پولینیسس، براي تصاحب تخت پدر مرده شان را نشان می دهـد 
س بنشینند و این رونـد پشـت   سال به نوبت بر تخت تبو پولینیسس تصمیم می گیرند که هر کدام یک

وقتی سال اول حکومت اتیوکلس به پایان می رسد، او از تسـلیم کـردن تخـت بـه     . سر هم تکرار شود
پولینیسس در شهر آرگوس پناهنده مـی شـود   . برادرش خودداري و پولینیسس را از شهر بیرون می کند

ندهی مـی  زیافتن حکومت، سپاهی سـازما پولینیسس، براي با. و با دختر پادشاه این شهر ازدواج می کند
شد و قرار بر این بود که هر هیأت نظامی به یکـی از هفـت   تشکیلت نظامی این سپاه از هفت هیأ. کند

:پیش از جنگ برادر کشی، گروه کُر دربـاره سرنوشـت دو بـرادر مـی اندیشـند     . تبس حمله کنددروازة
59».از ایشـان بـر مـی جوشـد    مکد، خـون سـیاه  خون مرده را بو گرد و خاك زمین،وقتی خم بشوند«

ایـن  . پولینیسس از دروازه ها دفاع کرده به اتیوکلس حمله می کند و هر دو برادر در درگیري می میرنـد 
ـ   ا بعـد از مـرگ بـا خـاك و     دو برادر، وقتی زنده بودند، کینه و نفرت، آن ها را از هم جدا کرده بـود؛ ام

بـا  با برخورد و بدون مهربـانی، برادران تنی برابر در بدبختی،«:خون مخلوط شدند و خونشان یکی شد
دیگـر،  .آن کینه گذشـته اسـت  .که اختالفشان را در مرگ ناپدید کنندکینه اي دیوانه وار به هم آویختند

بـرادران تنـی   60».اکنـون تنهـا یـک خـون هسـتند     .هاي ایشان با خاك خونین مخلوط شده استزندگی
.یکی شده انددوباره در رحم زمین

:فردوسی همیشه به خاطر می آورد که خاك زمین پر از خون گذشتگان استو 

ام و آغاز خویشــنماید سرانجزمین گر گشاده کند راز خویش     
ودــون سواران بــبرش پر ز خـــود       داران بـــکنارش پر از تاج

61پیراهنشاكز خوب رخ، چپر انش        ـــود دامــــا بـپر از مرد دان

.م نیستندخیاةهیچ کدام از این پنج تصویر گل انسانی، ویژبنابراین، 
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سومشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی12

و نتیجه گیريامنوآوري شعر خی

و چرخـۀ  »بـاران خـون  «تصـویر  : اضـافه مـی کنـد   راو تازگیشعر پیش از خود دو نوآوريربام، خی
یش از خیام کـه دربـارة ایـن دو اندیشـه سـخن      هیچ شعري پ. »انسان زنده به کوزهدیسیدگر«تصاویر 
.یافت نشدبگوید، 

.دبیاور، باید شاهد یستکند که این دو اندیشه نوآوري خیام ناگر کسی گمان 

.باران خون:1- 3

.سخن می گویدشدن زمین با خون ریخته شدهخیس فردوسی دربارةشاهنامۀ
فردوسی

شدهخون ریخته

زمین پر از خون
قدر زیاد است که اگـر بـه شـکل ابـر تبخیـر      آنشدهخون ریخته: صویري نو اضافه می کندام، تخی

.تا روز قیامت باران خون می آیدشود
مخیا

خون ریخته  خون تبخیر شده به شکل ابر  

زمین پر از خونباران خون تا روز قیامت   
: ه اسـت دآورپدیـد و اسـتعاره اي نـو   هدررا گرفته، آن را نوسازي کیم تصویري قدیمخیابنابراین،

.»باران خون«
کش نشکند و هم به زمین نسپاردگردون ز زمین هیچ گلی بر نارد

)85. ر(شر همه خون عزیزان باردـا حــترداردــچو آب خاك را بگر ابر 
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13شعر خیامی در منظومه هاي کالسیک جهان» یگل انسان«پیشینۀ بن مایه چهل و دومسال 

دینـی بـراي   ام، تنبیه خدایی یـا اسـتعارة  تصویر باران خون، وحشی و قوي است؛ ولی، در شعر خی
بـه سـبک حماسـه هـاي     - حماسی براي شرح دادن میدان جنگ یان خشم خدایی نیست، نیز استعارة ب

62.»خون داغ، عرق جنگ«:، بئوبولف می گویدنیست؛ مثالً- نگلوساکسوناسکاندیناوي و ا

خونی کینه سوز نیسـت، بلکـه   . گذشتگان تشکیل شده استاجسامم می گوید که تمام زمین از خیا
:کندخونی است که زندگی را نوسازي می

ت ــاز سرخی خون شهریاري بوده اسدر هر دشتی که الله زاري بوده است
)49. ر(الی است که بر رخ نگاري بوده استخدــهر شاخ بنفشه کز زمین می روی

انسان زنده به کوزهدیسیچرخۀ تصاویر دگر. 2. 3

م اضـافه  خیـا .ت شعري پیشین بروز می کندم در افزودن استعاره هاي نو به تصویرهاي سنّخیابوغن
هاي دیگـر  انسـان ،هـا ها خواهد سرشـت و بـا ایـن کـوزه     ، کوزهبا این گل انسانیيگرکوزه : می کند
:خواهند خوردشراب

پر کن قدحی بخور به من ده دگريمی که نیست در وي ضرريةزان کوز
)173. ر(خاك من و تو کوزه کند کوزه گريگذري ــیشتر اي صنم که در رهپزان 

ی، ئانسان در دستهاي کـوزه گـري نـامر   : اضافه می کندت شعريم استعاره نو دیگري نیز به سنّخیا
: گل ما را شکل می دهد و دوباره آن را به زمین می کوبدهزمان. گل است

هر بر جبین می زندش صد بوسه ز مجامی است که عقل آفرین می زندش 
)115. ر(دشــنمی سازد و باز بر زمین می زفـیــاین کوزه گر دهر چنین جام لط

ـ . ام استخی، همۀ این چرخۀ تصویرها، اندیشه اي ویژةمی رسدبه نظر ام هـیچ  در شعر پیش از خی
:    شعر پیشین می گفت. تصویرها نمایان شودکه در آن این چرخۀتوان یافتنمونه اي نمی 
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سومشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی14

انسان زندهان مرده   انس

گل می شود،الشه

:م تصویرهاي نو اضافه می کندخیا

انسان زندهرده              انسان م
ردمی خو، شرابنسانی با این کوزها

دازی می سمکوزة،کوزه گري با این گلگل می شود   ،الشه

م است و بعد از او، در شـاهکار دیگـر ادب جهـانی نیـز     خیااین چرخه، زیربناي تصویرهاي اصلی
65راجمجمـه یوریـک  هملـت : می نویسد64هملتدر صحنه گورستان 63ویلیام شکسپیر: پیدا می شود

مرا هـزاران بـار بـر دوش خـودش     «:هملت به یاد می آورد که. پیدا می کند- دربار شاه بوددلقک که - 
آن از مشـاهدة . زشـت و نفـرت انگیـز اسـت    ا حاال این استخوان در نظر من چقـدر ام. سوار کرده بود

جا همان لبهایی قرار داشت که من نمی دانم چندین صـدبار بوسـیده ام،   این. گلوي مرا می گیرد،بغض
خـود مـی کـرد امـروز     هان اي بدبخت، شیطنتها، آوازها و شوخیهایت کـه شـنوندگان را از خنـده بـی    

66»دندانهاي خودت داري؟دیفردربارةنیزلطیفیت؟ آیا مضمونسکجا
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15شعر خیامی در منظومه هاي کالسیک جهان» یگل انسان«پیشینۀ بن مایه چهل و دومسال 

اسکندر مرد، اسکندر مدفون شد، اسکندر به خاك بازگشـت؛  «:ویدهملت به دوستش هراس می گ
67»شرابی درست کرد؟گل، مگر نمی توان خشتی براي خمرةما از خاك گل می سازیم و از این 

.دنگویم سخن نمیخیااین مصراعهاي شکسپیر با شعر ادبی دربارة هماننديانقدافانه، نسمتأ

هاتیادداش

س، با عنوان ارسی در دانشگاه تربیت مدرفکارشناسی ارشد رامون گاژا، دانشجوي زبان و ادبیات ز پایان نامۀاین مقاله بخشی ا- 1
.است»نوآوري شعر خیام. گل و کوزه گر«

، 121، 117، 112،115، 104، 80، 71، 68، 62، 57، 51، 50، 49، 30، 27، 24، 23، 22، 21، 20، 16، 15، 12، 6، 1ربـــاعی - 2
.177و 173، 171، 168، 166، 164، 159، 107، 152، 151، 150، 134

:در.25، فصل خرَد آمنوپه- 3
Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian Literature. The Old and Middle Kingdoms, pp. 150-161.
University of California Press, 1975.
4- Genesis (Γένεσις, ית אׁשִ ֵ .(ּבְר

.2و1، فصلهاي یدایشپ- 5
.2، ص 2002، انتشارات ایالم، انگلستان سکتاب مقد: ترجمۀ فارسی. 7، فصل دوم،پیدایش- 6
.19، فصل دوم، پیدایش- 7
.3، همان، ص سکتاب مقد: ترجمۀ فارسی.22و 21، فصل دوم، یدایشپ- .8
.4، همان، ص دسکتاب مقّ: ترجمۀ فارسی.19فصل سوم، پیدایش- 9

.705، همان، ص دسکتاب مقّ: ترجمۀ فارسی. 14و 13صد و سوم، مزامیر- 10
.706، همان، ص سکتاب مقد: ترجمۀ فارسی. 29صد و چهارم، مزامیر- 11
12 -614، همان، ص دسکتاب مقّ: ترجمۀ فارسی. 21- 20، فصل اول، وبای.
13 -33، فصل ششم، وبای.
14 -616، همان، ص دسکتاب مقّ: جمۀ فارسیتر. 19، فصل چهارم، وبای.
15 -متن التینی. 5،7، دفتر سوم، شعر ه هامرثی:

O prima infelix fingenti terra Prometheo!
(Elegiae, Liber III, 5, 7)
16- Iapetus (Ιαπετός).

:متن التینی. 86- 82، دفتر اول، هادگردیسی- 17

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


سومشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی16
quam satus Iapeto, mixtam pluvialibus undis,finxit in effigiem moderantum cuncta deorum,
pronaque cum spectent animalia cetera terram,os homini sublime dedit caelumque videre
iussit et erectos ad sidera tollere vultus:
(Metamorphoses I, 82-86)

18- Anaximander (Αναξίμανδρος).
19- Stanley Miller.
20- Primeval soup.

. 148ص.نشـر چشـمه  :تهران. ملوابرگردان احمد ش).1382. (گیل گمش:در. 11- 14، لوح دهم، ستون دوم، گیل گمش- 21
:انگلیسیترجمۀ

My friend whom I loved is turned into clay,
Enkidu, my friend whom I loved, is turned into clay!
Shall I too not lie down like him,
And never get up forever and ever?
(The epic of Gilgamesh. Translated and edited by Benjamin R. Forster. A Norton Critical Edition, New

York 2001. p.74.)
.571- 572مصراع - 22
.71- 72مصراع - 23
.:571- 572، مصراع د خدایانتولّ- 24

25- Hephaestus (Ήφαιστος).
26- Vulcan (Vulcanus).

27- Prometheus (Προμηθεύς).
28- Aphrodite (Ἀφροδίτη).

29- Athena (Ἀθήνη).

30- Zeus (Ζεύς).
31- Pandora (Πανδώρα).

32- Epimetheus (Ἐπιμηθεύς).
33 -ترجمۀ فارسی. 9- 8، فصل دهم، وبای :620، همان، ص سکتاب مقد.
.20م، فصل سو- 34
.769، همان، ص سکتاب مقد: ترجمۀ فارسی. 20، فصل سوم، کتاب جامعه- 35
.775، همان، ص سکتاب مقد: ترجمۀ فارسی. 7- 6، فصل دوازدهم، کتاب جامعه- 36

37- Meleager of Gadara (Μελέαγρος)
38- Anthologia Palatina VII, 476, 9-10:

.21فصل یکم، - 39
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17شعر خیامی در منظومه هاي کالسیک جهان» یگل انسان«پیشینۀ بن مایه چهل و دومسال 
40 -77، 1ر دوم، شعر ، دفته هامرثی.
41 -14، 9، دفتر چهارم، شعر ه هامرثی.
42 -متن التینی. 36- 31، 13، دفتر دوم، شعر ه هامرثی:

deinde, ubi suppositus cinerem me fecerit ardor accipiat Manis parvula testa meos,
et sit in exiguo laurus super addita busto, quae tegat exstincti funeris umbra locum,
et duo sint versus: QVI NVNC IACET HORRIDA PVLVIS, VNIVS HIC QVONDAM SERVVS
AMORIS ERAT.
(Elegiae, Liber II, 13, 31-36)
43  -Columbaria.

:متن التینی. 40، 9، دفتر سوم، شعر هاعشق- 44
vix manet e toto, parva quod urna capit!
(Amores, Liber III, 9, 40)

:متن التینی. 67، 9، دفتر سوم، شعر هاعشق- 45
ossa quieta, precor, tuta requiescite in urna
(Amores, Liber III, 9, 67)

46  -Kālidāsa ( )
.27، دفتر چهارم کومارا سامباوا- 47

48  -Democritus (Δημόκριτος).

:متن التینی. 249- 248ل، تر او، دفدربارة طبیعت- 49
haud igitur redit ad nihilum res ulla, sed omnesdiscidio redeunt in corpora materiai.
(De Rerum Natura I, 248-249)

.328ل، ، دفتر اودربارة طبیعت- 50
.36- 25ل، ، دفتر اودربارة طبیعت- 51
.628- 625ل، ، دفتر اودربارة طبیعت- 52
.164- 153، دفتر دوم، دربارة طبیعت- 53
.526- 525، دفتر دوم، دربارة طبیعت- 54
.64- 63، دفتر دوم، دربارة طبیعت- 55
:متن التینی. 1005- 1001، دفتر دوم، دربارة طبیعت- 56

id rursum caeli rellatum templa receptant.nec sic interemit mors res ut materiai
corpora conficiat, sed coetum dissupat ollis;inde aliis aliud coniungit et efficit, omnis
res ut convertant formas mutentque colores
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(De Rerum Natura II, 1001-1005)

57  -Epicurus (Έπίκουρος).

:متن عربی. دالقافیۀ- 58
ه االجسادمن هذادیم           االرض االّخفف الوطء ما اظنّ

59 -738- 735تبس، هفت سرکرده بر ضد.
60 -939- 933تبس، هفت سر کرده بر ضد .
.1555- 1553، پادشاهی قباد پیروز، شاهنامه- 61
:متن انگلوساکسون. 1668- 1667بئوبولف،- 62

swa thæt blod gesprang,
hatost heathoswata.
(Beowulf, 1667-1668)
63  -William Shakespeare.
64  -Hamlet.

65  -Yorick.
:متن انگلیسی. یکم، پردة پنجم، صحنۀهملت- 66

He hath borne me on his back a thousand times. And now how abhorred in my imagination it is! My
gorge rises at it. Here hun lips that I have kiss'd I know not how oft. Where be your gibes now? your
gambols? your songs? your flashes of merriment that were wont to set the table on a roar? Not one now,
to mock your own grinning?
(William Shakespeare, Hamlet, Act V, Scene I. The Arden Shakespeare, Routledge, London 1993.)

:متن انگلیسی. 208- 205، یکمردة پنجم، صحنۀ، پهملت. 67
Alexander died, Alexander was buried, Alexander returneth into dust; the dust is earth; of earth we make
loam; and why of that loam (whereto he was converted) might they not stop a beer barrel?
Imperious Caesar, dead and turn'd to clay, Might stop a hole to keep the wind away.
(William Shakespeare, Hamlet, Act V, Scene I. The Arden Shakespeare, Routledge, London 199, p.
387.)

کتابنامه
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Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


19شعر خیامی در منظومه هاي کالسیک جهان» یگل انسان«پیشینۀ بن مایه چهل و دومسال 

: تهـران .ی و قاسـم غنـی  د علـی فروغـ  محمبه تصحیح و تحشیۀ.اترباعی). 1371(.عمر،خیام-3
.اساطیر

.انتشارات امیر: تهران.دمی با خیام).1344.(علی،دشتی-4

5-نتشارات ایالما: انگلستان). 2002(.سکتاب مقد.
). جلـد 9(ویرایش و گزارش شـاهنامۀ فردوسـی  .نامۀ باستان). 1381. (میر جالل الدین،کزّازي-6

.سمت: تهران
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