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 (فارسی -نامة ادبيّات تطبيقی )مطالعات تطبيقی عربی  کاوش

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

 80-7م، صص  8372هـ. ق/  7303هـ. ش/  7031 تابستان، 03، شمارة تمشهسال 

 7صالح جاهين در آيينه ادبيّات تطبيقی خيّام ورباعيّات 

 2احمدی يمحمدنب
 ، ایرانرازیاستادیار گروه زبان و ادبیّات عربي، دانشگاه 

 3انتها فیروزی
 ، دانشگاه رازی، ایرانکارشناس ارشد زبان و ادبیّات عربي

 چکيده
المللي به دلیل روح انتقاادی و سان ت ساتی ی     که در مجامع بین های شعری استیکي از مجموعه ،خیام نیشابوری رباعیات

. کناد  اثر دیگری با این نوع شعری و موضوع آن براباری ماي   کمترای که  به گونه ؛است  به شهرت فراواني دست یافته ،آن

اسات. در   هيدر خاور تاوجّ   دارای رباعیات، نگار معاصر مصری کاریکاتوریست، هنرمند و روزنامه شاعر، ،صالح جاهین

تحلیلي مبتناي   -های مشترک آنها اشاره نماییم. روش پژوهش توصیفي این مقاله برآنیم با بررسي دیوان دو شاعر به اندیشه

 ه بر دیوان دو شاعر است.براساس مکتب فرانسوی و با تکیّ ؛بر ادبیّات تطبیقي

بیشترین ترجمۀ رباعیاات   از آنجا کهو است رباعي یک قالب ایراني  چوناین نکته استوار است که  پژوهش بر ۀفرضی 

هرچناد   اسات. از خیاام تایثیر پریرفتاه     جااهین  صاالح  شود کهداده ميخیام در کشور مصر صورت گرفته است، احتمال 

 دارد؛وجود  نی  نوعي نوآوری ،اشعار صالحبلکه در  ،ودهنب مطلقتیثیرپریری مسیله، این که  نویسندگان این مقاله معتقدند

  آورد. را مي «عجبي»واژۀ  ،در پایان هر رباعي ، ویبرای نمونه

 ، معشاو   ،جاواني  ،مار  و نیساتي   ،زنادگي  ها و رویکردهایي همچون؛مضمون های پژوهش حاکي از آن است که یافته

 .آیندبه شمار ميهای مشترک خیام و صالح  از اندیشه ،گیری از مفاهیم قرآنيبهره و روش فلسفي، فصل بهار ، شراب

 جاهین. خیام، صالح قالب رباعي، فارسي،عربي و شعر ادبیات تطبیقي،  :واژگان کليدی
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 پيشگفتار .7
 تعريف موضوع .7-7

ها است. شعر  تعامل با دیگر زبانساسات و عواطف و همچنین ارتباط و های بیان اح شعر، یکي از راه

پیدایش شعر »اند.  تیثیر همدیگر قرار گرفتهبا هم در ارتباط بوده و تحت نی  پیوستهفارسي و عربي 

به رغم آنکه در بستر فرهنگ  در عصر اسالمي، شعری های قالبفارسي و رشد و گسترش انواع ادبي و 

اجتماعي آن وابسته بوده، به به محیط ایران و شرایط سیاسي و ش است و عناصر ایراني شکل گرفته

های فرهنگ اسالمي و زبان عربي در طول حیات خود، پیوسته در تعامل با آن  با سن ت اشهمراهي دلیل

 .(13: 1331 )خدایار و صالح عبید، «بوده است.

ها مانند عربي و ترکي قرار  های شعری است که بسیار مورد توجه دیگر زبان یکي از قالب ،رباعي 

َة »وزنِ عبارت  وزن آن هم گرفته و و متشکل از چهار مصراع است که رعایت « ِااّل بِاهللال َحوَل و ال قُ وَّ

 .(با تصر ف ،37: 1337قنبری، ) ال امي استهای نخست، دوم و چهارم  قافیه در مصراع

از طور که عروض شعر فارسي پس  همان»آید. های اصیل ایراني به شمار ميقالب رباعي، از قالب 

قطعه و ، های شعر قدیم ما مثل قصیده مایه گرفته، بسیاری از قالب ،اسالم از قواعد عروض عرب

آن( یک فرم  بوده است. اما فرم رباعي)اعم از وزن و قالب يهای شعر عرب از قالباقتباس شده مسمّط، 

 .(11: 1333)میرافضلي، «صد در صد ایراني است
ه همگان قرار یکي از منابع با ارزش و کهن ایرانیان است که همواره مورد توجّ ،1رباعیات خیام 

در میان رباعیات کهن فارسي، رباعیات منسوب به خیام به دلیل ستایشي که در غرب از »گرفته است. 

بیش از همه مورد توجه قشر  شعری آنها، ۀالبته جوهر روح بدبیني و سن ت ستی ی و و آنها شده،

 منتشر( 1313)های خیام را در سال  صاد  هدایت بود که ترانه طایفه، پیشرو این است. بودهروشنفکر 

 .(77 :)همان «ساخت.
به اندازه  کدام نتوانستنداما به حق هیچ ،سرایان بسیاری پا به این عرصه گراشتندرباعي ،بعد از خیام 

  جرالد از اشعار یتترجمه انگلیسي فاو توجّه جهانیان را به خود جلب نمایند که بهترین نمونه آن 

که  آنبعد از  شکل بگیرد و در جهت خیام شناسيمهم گامي  ،این اثر موجب شدکه در غرب ست.او

 .خیّام همت گماشتند شعرترجمه  ها نی  به عرب



 3/ تطبیقي ادبیّات آیینه در جاهین صالح  و خیّام رباعیّات

ی است که شهرتش نگار معاصر مصر و روزنامه هنرمند ،تکاریکاتوریس شاعر، ،2جاهین صالح 

جایگاه است که  توانسته ،. از آنجا که وی رباعیاتش را به زبان عامیانه سرودهاستمدیون رباعیات 

دو شاعر در پي آن این . در این جستار با بررسي و تحلیل رباعیات مناسبي در میان مخاطبان پیدا کند

 م.و تیثیرپریری جاهین از خیام را اثبات نمایی آشکارمشترک رباعیات هر دو را  هایجنبههستیم که 

 ت و هدفيّضرورت، اهمّ .7-8

رود  ميگمان  ،از آنجا که در حوزۀ تیثیرپریری صالح جاهین از خیام پژوهشي انجام نشده است

اختصار، دلیل کوتاهي و قالب رباعي به  چرا که ،تواند حائ  اهمیت باشد پرداختن به این مطلب، مي

گرفته است. این پژوهش در صدد آن  پسند بوده و همواره مورد مقبول همگان قرار یک قالب عامه

های خیام را در رباعیات  مصری؛ اندیشه ۀفي صالح جاهین شاعر ب ر  و عامیاناست که عالوه بر معر 

 مورد بررسي و تحلیل قرار دهد.  های مشترک،بررسي مضمونجاهین با 

 های پژوهش پرسش .7-0

 مضامین مشترک صالح جاهین و خیام کدام است؟  -1

 های تیثیر پریری صالح از خیام چگونه است؟ جلوه-2

 پژوهش ةنيپيش .7-3

ترین  مهم .های بسیاری صورت گرفته است پژوهشبه ویژه با رویکرد ادبیات تطبیقي، پیرامون خیام 

چگونگي حضور خیام در شعر عبد البیاتي با تیکید بر دو »، (1332حیدری و همکاران): آنها عبارتند از

های این پژوهش حاکي از آن است که خیام به سه  یافته ؛«الموت فی الحیاة»و « ال یأتیالذی یأتی و »دفتر 

های خیامي که  نخست ذکر نام خیام و توصیف او، دوم اندیشه ؛شکل در شعر بیاتي تیثیر داشته است

ها به سرودن پرداخته است و پس از آن بررسي چهره خیام که یکي از کاربردهای  شاعر تحت تیثیر آن

بررسي تطبیقي اندیشۀ خوشباشي در »(، 1334) جدید در شعر عرب است. احمدی چناری و همکاران

 اند که دم نگارندگان در این جستار به این حقیقت دست یافته ؛«شعر خیام و الشاب الظریف

مملوکي است که از لحاظ دوره  ۀیک طرز فکر رایج در دور ،شمری و خوشباشي خیامي غنیمت 

است که بسیار  «الشاب الظریف»تاریخي با زمانه خیام فاصله چنداني ندارد و یکي از شاعران این دوره 

این   ؛«طالسم ابوماضي با رباعیات خیام مقایسۀ»(، 1333در این زمینه از خیام تیثیر گرفته است. زحمتي)

با محتوای طالسم ابوماضي  تي از رباعیات خیام تقریباًپژوهش به این نتیجه دست یافته است که قسم
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؛ «بررسي تطبیقي افکار و عقاید ابوالعالء و خیام( »1333) و میر قادری الری امینيهمخواني دارد. 

اند که خیام و ابوالعالء دارای  دو شاعر به این حقیقت دست یافته شعرنویسندگان این پژوهش با بررسي 

اند و نی  در مراحل زندگاني خویش با  به فرهنگ غني اسالمي منسوب بوده هوش و استعداد خاصي و

غنیمت  دم ۀواکاوی اندیش( »1334ن )میرزایي و همکارا دار مواجه شدند. م و انتقادهای تند و نیشتهک 

نشانگر آن است که علي محمود  ،آورد این پژوهشره ؛«شمری خیامي در شعر علي محمود طه مصری

شمری را از خیام گرفته است، ولي آن را در قالب مفاهیم حسي بازگو  غنمیت دم ۀاصل اندیش ،طه

بلکه از  ،نماید. همچنین علي محمود طه به طور مستقیم با منبع فارسي رباعیات خیامي آشنا نبوده مي

ری م یدی های انگلیسي و عربي رباعیات خیام با آن آشنایي پیدا کرده است. نظری و قنب طریق ترجمه

نشان  ،رهیافت این پژوهش ؛«های خیام در اشعار محمود سامي البارودی بازتاب اندیشه( »1333)

مشترکي هستند که دلیل آن به روزگار مشترک هر دو بر  هایمضموندهد بارودی و خیام دارای  مي

توان صاحب  که وی را نميمحدودتر از خیام است به طوری ،بارودی ۀفلسف ۀگردد، همچنین گستر مي

این تحقیق  ۀدستمای ؛«های خیامي در شعر سید قطب تیثیر اندیشه( »1332) مرادیت؛ مکتب فلسفي دانس

آن است که سید قطب در یک مرحله از زندگاني خویش دچار سرگشتگي و حیرت بوده اشت و 

همکاران یي و های خیامي است؛ میرزا آمیخته با حیرت و اندیشه ،شعرهایي که در این زمان نوشته است

به  ؛«های رباعیات خیام نیشابوری به زبان عربيبررسي و مقایسه ترجمه»ای با عنوان  در مقاله (1433)

انتخاب قالب  وط به زبان فارسي سل با تاز شاعراني است که  ،ند که صافي نجفيا این حقیت دست یافته

معنا رباعیات را به خوبي به زبان عربي ساختار و است توانسته  ،که با ذو  عربي سازگار است ،بیتيدو

با وجودی که اثر او به عنوان نخستین اثر ترجمه از اصل  ،اما در ترجمه مصطفي وهبي التل ،برگرداند

( در 1331) اش کاسته شده است. مسبو  و همکاران فارسي، ارزشمند است ولي از تیثیرگراری ترجمه

 ؛«طرفة بن عبدهای خیام نیشابوری و  در اندیشه غنیمت شمری خوشباشي و دم»پژوهشي با عنوان 

شبیه اشعار خیام در زمینه  ،اند که اشعار طرفه نگارندگان در این پژوهش به این حقیقت دست یافته

غنیمت شمری است با این تفاوت که طرفه از معنای حقیقي زندگي بازمانده و مر  را پایان زندگي  دم

های پژوهش  یافته ؛«های حافظ و خیام اغتنام فرصت در اندیشه یسۀمقا( »1331) داند؛ رحمدل آدمي مي

نش فعّال است و خوشباشي خیام یک واکنش منفعل حاکي از آن است که خوشباشي حافظ یک کُ



 7/ تطبیقي ادبیّات آیینه در جاهین صالح  و خیّام رباعیّات

 در زمینۀ به پژوهشيتاکنون  امّا، )حافظ( است )خیام( و منطق شهودیکه ناشي از دو نوع منطق ریاضي

في رباعیات در این مقاله برآنیم ضمن معر  .دست نیافتیمصالح جاهین تطبیقي رباعیّات خیّام و  ۀمقایس

 صالح جاهین به بررسي تطبیقي آن با رباعیات خیام بپردازیم.

 روش پژوهش و چارچوب نظری .7-۵

طورکه همانتحلیلي به بررسي رباعیات دو شاعر پرداخته شده است.  -در این پژوهش با روش توصیفي

تطبیق صرفاً وسایله یاا روشاي اسات      ،در مکتب فرانسوی»گوید: مکتب فرانسوی مي ۀانوشیرواني دربار

)انوشایرواني،  « برای رسیدن به هدف که همانا تبیین معامالت و مبادالت ادبي بین ملتهای مختلف است.

   .ته استاز خیام تیثیر پریرف  -بر اساس مکتب فرانسوی -جاهین نی  صالح (. 13: 1333

 پردازش تحليلی موضوع .8

 آشنايی با انديشة دو شاعر .7-8
ال است و زیبایي جهان هستي آرامش دهندۀ روح آدمي است، هر حیات سیّ ،در فضای اندیشۀ خیام»

ورد، پای در گرشته و روی به آینده دارد. گرشته به ابدیت پیوسته و آینده آ مي دمي که انسان بر

فکر معتقد است که اما  ؛باشد چی ی است که ناپیدا ميآور اعتقاد راستین به  پیامخیام  .دیدني نیست

 .(33: 1373، )شهولي «گررد. آدمي از مرز هستي مي

درک اسرار آفرینش برای هر انساني مقدور نیست و باید در این زمینه از اطالعات  ،به اعتقاد خیام 

هستي باید اندیشید امّا دست کوتاه اندیشۀ انسان به باالی به اسرار »گوید:  خیام ميکافي برخوردار بود. 

 .(37: 1371، )برزی «رسد. نخل عل ت غایي آفرینش نمي

حقو  مردم  ،ای از آوای مصر نمونه ،او شاعری هنرمند: »گوید جاهین مي اندیشه پیرامون 1حجازی 

  «بود.ي روشن با حفظ میراث فرهنگي و مل  ای همل ت در آیندآرزوهای و صدای 

ای به  همانا صالح جاهین روح تازه» :گویدمياینگونه جاهین  هایۀ اندیشهدربار اقدن رِفارو  عبدالقاد

 .(13تا:  )جاهین، بي «ها مانده است. مضامین متفاوت و متنوع شعرش در خاطره قلب مصر بخشید، و با

قدیمي و فصیح شعر قدیم  قالبجاهین توانست از آن »: داشته استاظهار چنین جاهین  ۀنجار دربار 

)النجار،  .«بیان کند جدید و با اسلوبي آسان یقيو کلمات عامیانه و شعر مردمي را با موس خارج شود

231:1311)  
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خوانندگان و نقادان اشعار صالح جاهین به عظمت  ۀهم»گوید:  مي چنین در مورد او بحراوی 

 ؛در اشعارش هزبان مورد استفاد .ن مردم درخشیدنامش در میا طولي نکشیداش ایمان دارند و  شعری

تکرار « عجبي»ۀ واژ ،ر پایان رباعیات جاهین. د(41:1413)البحراوی،  «باشد. ساده، روان و مردمي مي

تواند بیانگر همان مفهوم  همچون خیام است و نی  مي ،نشان از حیرت وی به جهان آفرینش شده و این

 باشد.عامیانه و مردمي بودن شاعر 

 «خيام»و « صالح»مشترک مضامين شعری  .8-8

 زندگی .8-8-7

زیرا  ؛رنج است از خالي گوید او نمي دهد. مي را نوید مندی از زندگي م شادی است و بهرهمعل  ،خیام»

چون عمر سپری  :گوید بیت زیر مي وی در (134:1333، کیخای )فرزانه «عالَم، عالَمِ تضاد است.

عشق و خیال و  ۀو باید آگاه باشیم که سرمای را فقط در شادماني و نشاط گرراندباید عمر پس شود  مي

 سپری خواهد شد: ،گونه که بگررانیمو آن را هماناست جهان ما در عمر ارزشمند 

 گاار یااک نفَساات ز زناادگاني گااررد 

 ن ااسااودای جهاا ۀهشاادار کااه ساارمای 
 

 اني گااررداادماااه شا  باااه جااامگاارار کاا 

 گارراني گاررد  اسات چناان کاش     عمر
 

 (131:1373)خیام، 

چرا که همگان  ؛توان به آن امیدوار بود داند که مي شاعر مصری، دنیا را دشتي مي ،در جایي دیگر 

 پس نباید ناامید شد: ،توان یافت که بدون درد باشد غم و اندوه دارند و کسي را در این دنیا نمي

 ال  دن  ی                      ا ـواُر  ب ی                     ُرر ل ن                        ا ِ . 1
 له                   ُم واح                   ُد...والم ُ                        ر ُ ا.2

 

 الح م                   ا ِ  زيُ   هُ زی ُ                   ف ی ه                   ا اب                   ُن ـا  
 و ف                 یُا حم                 اُ  بیح                 اوُل االن ح                 ا َ 

 

 (171تا:  )جاهین، بي

 انادوه . 2اسات.   زندگیش مانند زنادگي اال   آدم فرزند آن است. در انتظار برای ب ر  دشتي دنیا. 1»ترجمه: )

 («کند. نميتالش  خودکشي برای خری هیچ و مشترک است خستگي و است یکي

گوید زندگي مانند دریایي است که  مي ،است کار بردهه ي بیتعابیر زیبا ،زندگي ۀدربار ،شاعر مصری

روند. ولي باز هم ادامه  ها فرو مي ورند، تا آنجا که گویي در سختي ها در آن غوطه همواره انسان

دهند و به آیندۀ درخشان امیدوارند و نی  تنها امید به زندگي است که آنها را از غر  شدن باز  مي

 عشق به زندگي است: ،کند را از ناامیدی دور مي تنها نیروی محر کي که او ،دارد. درواقع مي



 7/ تطبیقي ادبیّات آیینه در جاهین صالح  و خیّام رباعیّات

 ب ح           ُر ال ح ی           اِة    ی          ا   ب            رقی ال حی          اِة . 1
 ق        ا َ! نص         َررم.. َ          َر   ق         الوا  ف         یاَ . 2
 

 َ        َر   َ        ا الم       وُ  ف       ی ح ِ        ی           ر 
 غ ی          ُر ب          ـ ـ          و ال ح            ق           ا َ! ن  ص           ار

 عصبیمم
 (171: تا ، بي)جاهین

 خفه بود ن دیک.2/ پرید گلویم در آب/ برآوردم فریاد/است شدن من غر  از مملوّ زندگي دریای. 1»: ترجمه)

 (!!« شگفتا. داد خواهد نجات را او که است عشق تنها .نیست راهي گفتند، مدوربرآ فریاد شوم

 وورزد  به زندگي عشق مي ها، با وجود مشکالت و سختياست که آورده چنین  ،و نی  در جایي دیگر

بر این باور است وی آمی د.  در ميحیوانات ات و حشرگان، آن از جمله پرندموجودات  يبا تمام

 :زندگي به کام همه شیرین است اگر آن را زیبا بنگریم

 تِ ا اب       ال  يف     یاُ  و ـع     و ل     ـع    یاَ  ـح       . 1
 ب    ـ ـع    یاُ  ،ب     ر   ،ح     رة   ،ُح    وا    ،ط    ا ر  . 2

 

 و اب         ات  يـ           يـ          حی  م         ا ول         دت  
 نب       ات   ـیئ       ة   يح        ی ف        الحی       اةِ ح           

 عصبیمم
 (114 :)همان

 مادرم مراپدر و  که گونه همانها باشم، پاک و سالم  اگرچه در جنگل کنم دارم زندگي دوست. 1»: ترجمه)
 ( «ای عجب .حت ي به شکل یک گیاه کنم. مي زندگي باهمه انسان، حشره، پرنده،. 2 ا آورد.یبدن

صالح در رباعي زیر بسیار زیبا به دو نوع از آداب و رسوم فرهنگ کشورش که شامل  ،همچنین 

که دارد  گیری از تشبیه زیبا بیان مينماید و با بهره است اشاره مي« بافت پارچه توری و آبیاری م ارع»

مچنین بیان بایدآنها را رها نمود. ه ، بلکهنباید آن را دور خود پیچید ،ها مانند پارچه توری است  غم

 چرخد؛ بسان وسیلۀ آبیاری در م ارع کشاورزی که دور زمین مي ستياندوه و حسرت را نبایکه دارد مي

 :دور خویش چرخاند

 ف ِ  ض ت     ف      و ا    ُ و  ا ت      ی      ا   َ م      ع غ        إق. 1
 ق      الط ب      ـ  .      وة   ما  ...و .وة  م      ا   . 2
 

 و اش         م و تِ        ف الس        اقیةِ  إ س        ر ت        رو َ  
 ی     ا البی      ُر یّص      ف  ی     ا او         نهای     َة الس       ِة 

 عصبیمم
 (113 :همان)
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هایت را طوری رها کن که مانند  هایت را رها کن./غم ای کسي که مانند پارچه توری هستي غم. 1»ترجمه: )

گفت فقط . 2انشعاب آب تو را دور ن ند./ نسبت به غم ها بخششنده باش و ناس ا به او بگو بگرار برود./ ابتدای

 («ای بیابان خشک زده!/در شگفتم!! است./ای کسي که به پایان راه رسیدی!کوتاه کافي قدم یک 

 مرگ و نيستی .8-8-8

 ۀهر کس دربار»مسئلۀ حیات و مر  است. ؛بیشترین بسامد را دارد ،یکي از مسائلي که در شعر خیام
که مر   خیام و رباعیات او تحقیق کرده همواره این سخن را بر زبان رانده یا بر آن مهر تییید گراشته

 .(133: 1333 )صدقي و محمدی، «و زندگي دو رکن اساسي اندیشه و تفکر خیام است.
در منظومۀ فکری خیاام ایان دو نگااه باه     »دارای دو دیدگاه مثبت و منفي است. ،خیام در باب مر  

شمردن آن است و نگااه   بینانه به زندگي و غنیمت اند؛ نگاه بدبینانه به مر  هم اد نگاه خوش هم وابسته
پایاان رناج و    ۀای اسات کاه مار ، نقطا     انداز سیاه و تاریاک زنادگي   بینانه به مر  همدم چشم خوش
 .(114: 1333)میرزایي و همکاران، « ن است.بدبختي آ

معمای مر  و زندگي او را به تفکر » نماید: بیان مي چنیندر این زمینه  دمي با خیام دشتي در کتاب 
گویند قانع کننده  یابد، آنچه در این باب مي کشاند، برای آن آغاز و انجامي نمي در جهان هستي مي

 کار باشد، خواه طبیعت کور و بي اراده بر جهان فرمانروایي کند،نیست. خواه صانعي حکیم و مرید در 
 .(273: 1314)دشتي،  «نهایتي برای آن فرض کرد. بدایت و توان نمي

 است. مر  در هر لحظه اچی  گرراین جهان نه آغازی دارد و نه پایاني. همه» :گوید مي خیام 
جهد و به ما  کمین گاه خود برون ميرحمانه از  بي زندگي لحظاتدرکمین است، در سرشارترین 

 .(31: 1337)شایگان،  «همه چی  محکوم به فناست. و گوید: من اینجایم مي

 و که افسوس در این دنیا برای آدمي، آرامش و آسودن وجود نداردخیام در این باره آورده است  
ها و  توان مانند سب ه نمينی  دریغا! بعد از مر   .درس ميني یبه جاکند  که وی طي ميبا این راه طوالني 

 گیاهان امید رُستن و دوباره برخاستن داشت:
 ودیااااااب دن اایاااااآرم ایااااااش جکاااا ای

 دل خاااک پااس صااد ه ارسااال از  کاااش از
 

 یدن بااااودیساااااا ایاااان ره دور را رایاااا 
 چاااون ساااب ه امیاااد بااار دمیااادن باااودی  

 

 (113:)همان
طور گردد. همان اصل و جوهر آدمي از خاک بوده و به خاک برمي :گوید رباعي ميدر این  نی  صالح

نإَساَ  ِ نإ َ  إَصال  َكالإَفخَّا ِ ﴿ .که در قرآن مجید به آن اشاره شده است  ( 14)رحمن/ ﴾َ َ َق اْلإِ



 3/ تطبیقي ادبیّات آیینه در جاهین صالح  و خیّام رباعیّات

 اب     ُن ماِ        ن ال      دِ  ق      ُ ط ی     ار       ر َ . 1
 ت      راُ! بیحی      ا... وح       ُی ب یص       یر ت       را!ُ . 2

 
 

 ل               دِ  ق           ُ ط ی          ار ج          َع اب           ُن ماِ   
 األ             ُ  ـ            و الم            وُت و ال الحی            اة 

 عصبیمم
 (113تا:  ، بي)جاهین

ای دهاز خاک آم. 2 د. گفتم: کیستي؟/ گرد به نیستي برمي و  /گفتم: کیستي؟ .هآمد نیستياز  انسان. 1» ترجمه:)

 («در شگفتم!! ي./زندگنه  همان مر  استاصل گردی./  ميو به خاک بر

 جوانی .8-8-0

 روزگاربا اشاره به اینکه  . در بیت زیرجواني سخن به میان آمده است در بابِ بارها ،در شعر خیام

را به مرغي شادان و خوشحال مانند نموده که  آن ؛رسد به سر مي عمر بهارخواهد شد و  جواني سپری

 بین خواهد رفت: و روزی ازآید  این مر  شاد، روزی مي

 داشا جاواني طاي   اۀ ه ناما اوس کا سااف

 آن مااار  طااارب کاااه ناااام او باااود    
 

 وان تاااازه بهاااار زنااادگاني دی شاااد 

 فریاد نادانم کاه کاي آماد کاي شاد      
 

 (123: 1373 ،خیام)

ظاهری شاد و خوشحال دارد و سخني  که درست است :گوید باره ميهمچنین صالح در این

با اما  ،درد وجود داردناگفته است و در دلش ه ار رنج و از سخنان  سرشار ،اما این سکوت ؛یدگو نمي

 :کند اعتنایي ميایستد و بي در برابر مشکالت زندگي مياین حال 

 ـن      ا ش      ا!  ل       ن عم      ري وال ـل      ف ع      ا  . 1
   ای        ف  و ل             ن    وف         ي               ي ـن          ا. 2

 

 وحی           د  ول            ن ب           یَن              وعي زح           ا    
 ـ           رُ  و ل           ن ق ب          ي   ی          ا              ُ  

 عصبیمم
 (114تا:  بي )جاهین،

ام  سینه قفسۀ دروناما در / سنم ه ار سال نیست )هنوز جوان هستم.(  جواني منحصر به فردم من. 1» ترجمه:)

ناگفته قلبم مملوّ از سخنان اما  ؛زنم اما ترسم از خودم است./ من حرفي نمي ؛ام ترسیده. 2. دارد وجود یفشار

 («درشگفتم!!./ است

گرفت و  مي کودتا و انقالب صورت ،زیسته که در آن ميای  دلیل اینکه در جامعهه شاعر مصری ب

داد از فرط غم و اندوه بسیار  شدند که وی گاهي اوقات ترجیح مي آن قدر جوانان در این راه کشته مي
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آید؛ ع لت را برگ یند تا آنکه دم  اش به هدر رفته و کاری از دستش بر نمي و از اینکه روزگار جواني

 بر آورد و فریاد زند:
 ازاَي ش ب اب ُ          ا ی            وُ   و ی          ا          دَّ او َر . 1
 ی     ا ـ       ت     ری ـحس     َن ل     ه یَ ِ      ُد       ا َ  . 2

 

          ن غ ی         ِر          را   یَ ذبَ        ه وَیص        رُ  زو ر 
  ـو ی            ر  و ل          و            رَ  ع          ن ط          و ِر 

 عصَبیمم
 (137 :همان)

 را اش دهد و سینه چی  او را آزار نمي./ به ج  فریاد هیچ اش به پایان رسید و دوره جوانیمان تباه شد. 1»: ترجمه)

از چارچوبش خارج  چهو اگریا رها کند  / ای کاش ساکت بنشیند که برایش بهتر است. 2د. کن مينزخمي 

 («در شگفتم!! شود؟

 معشوق .8-8-3

عشق به معشو  است. چرا که شاعر  خورد، رباعیات بسیار به چشم مي که در هایيمضمون از یکي

 و دم هم بنوشند یک کوزه شراب ناب با تواند مشکل وی را حل کند. تنها معشو  ميکه معتقد است 

 :رهایي یابندانده  از غم وتا را غنیمت بشمارند 

 ماااااا بهااااار دل  بیاااااار  تاااااابُ  برخیااااا 

  یک کوزه شراب تاا باه هام ناوش کنایم      
 

 ه جمااال خااویش مشااکل مااااحاال کاان باا 

 هااا کننااد از گااال مااا زان پاایش کااه کااوزه
 

 (33: 1373، خیام)

چسپیده به دایره  طرِعشقش به معشو  تا جایي عمیق پیش رفته که به مانند قُ ؛صالح نی  معتقد است

گونه آسیبي هیچ ،ترین موجود همچون مار سمي بگرارداش را کنار خطرناک اگر خانه و آشیانه .است

همچون پادزهری برای دردهای شاعر است و او را در برابر خطرات و  ،این عشق .رسد به او نمي

 :نماید مشکالت حفاظت مي

 ـن   ا ال   ذي عم   ري اش    یاق  ف    ي اش    یاق  . 1
 ق ص     دُت نِ بَ      َع الس      ِم و ش      ربُ         ما  . 2

 

 و ق  .         ر  اا             ف         ي   ح .         ِة الف         راق 
        ن         ِر ش      وقي وع       ِمي ف      ي ال ری      اقِ 

 عصبیمم
 (131تا:  بي )جاهین،



 11/ تطبیقي ادبیّات آیینه در جاهین صالح  و خیّام رباعیّات

 و فارا   ایساتگاه  باه  درونم قطار و است اشتیا  و شور از سرشار زندگیم و عمر که هستم کسي من. 1»: ترجمه)

 سارِ  داشاتم، از  پادزهر به طمع چشم که حالي در لرا ؛یابم دست زهر اصل به گرفتم تصمیم. 2 .یافته راه جدایي

 («در شگفتم!! /.سرکشیدم را زهر جام شو  و شور

ن وو همچ شود به زندگي شو  و اشتیا  داشته باشد باعث مي عشق که :گوید مينی  دیگر در جایي 

 :پرداخت کند ي برای عشقحاضر است بهای سنگین ،شود شخصي که عاشق مي
 ی      ا ل       ي عرف      ُ  الح       َّ یو       ا  وان.      وي . 1
 حُس        ش ت         ول            اَق ل ب        ِع ال         راِ  . 2

 

 ل          بِع اله         ویحس         ش ت         ول             اَق  
  ار الح       ّ          ین راق          ه ق.       رر ا ت       وي

 عصبیمم
 (47 :)همان 

برای جوشش  شناختم./ احساست حاکي از آن است که کسي که روزی با وجودت عشق را ای. 1»رجمه:)ت

یک قطره از  آن را بپرداز تابهای سنگین  ،شقيمشتا  جوشش عاحساست بیانگر آن است که . 2./ يعشق مشتاق

 («شوی./ در شگفتم!! سیرابو آن را بچشي 

 می و شراب .8-8-۵

 «های مکرر به ساقي است. خطاب بسیار به باده و توجّهاز مضامین همیشگي رباعیات خیام،  یکي»

  (11: 1373 )فروغي وغني،

 مي خاوردن و شااد باودن آیاین مان اسات      

 گفتم باه عاروس دهار کاابین تاو چیسات؟      
 

 کفار و دیان، دیان مان اسات     فار  باودن ز   

 گافاتاا دل خااارم تااو کاابایاان مان اسات     
 

 (33: 1313)خیام، 

 ؛بخشد تازه مي طراوتيبنوش که زندگاني را  ای آن بادهکه کند  بیان مي ،خیام در باب شراب و مي

 برد و نی  مياست اما غم را از بین  سوزاننده اگرچه مانند آتش .ستاسرمایۀ عهد شباب شرابي که 

 باشد: مي همچون آب حیات سازنده و مفید

 زان مي کاه حیاات جااوداني اسات بخاور     

 م راغاااو آتااش اساات لاایکن اوزنده چاااساا
 

 ت بخااوراواني اسااارت جااالاا ۀایارمااسا 

 سااازنده چااو آب زناادگاني اساات بخااور 
 

 (143: 1373 ،خیام)
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نوشد قلبش از شدت نوشیدن قرم تر  آن هنگام که شراب مي :گوید همچنین جاهین در این باره مي

نوشد خوی و  گیرد و آن هنگام که کم مي خوی حیواني مي ،نوشد شود وآن زمان که زیاد مي مي

 یابد: اخال  انساني به او دست مي

  ق ب       ة   ق        بازة  و ق   ب       ي  ف ی ه       ا  ان ح َ        ر. 1
       احبُ  ن     اَ    الخم     رَة َترج     ُع وح     و   . 2
 

ـَ ع        ر   ش      ربُ         أَ  و اَ        یَن و        ا 
  و       احبُ   ن     اَ    الخم     رَة َترج     ُع ب      ر

 عصبیمم
 (117تا:  جاهین، بي)

 ،پیمانهیک ./ و نمایان است برانگیخته م در آناست که قلب يای شفاف شیشه چون بطری يگردن. 1» ترجمه:)

دچار  [از شدت نوشیدن شراب]با مردم در شراب خواری همنیشن شدم و  . 2 .دوتا وتا پان ده پیمانه سرکشیدم

 («.!!/ در شگفتمگردد. نوشم، خوی انساني بر مي خوی حیواني شدم./ و آن هنگام کم مي

نباید فرد مست را از  ،اگر فردی خود شراب ننوشد :کند شاعر نیشابوری در قسمتي دیگر بازگو مي

 د:حال خود گرار و او را بهنوشیدن شراب نهي کند 
  خوری طعنااه ماا ن مسااتان را ار مااي ناا اگاا

 نخااوری تااو غاار ه باادان مشااو کااه م ااي مااي 
 

 بنیااااااد مکااااان تاااااو حیلاااااه و دساااااتان را   

 صد لقماه خاوردی کاه ماي غاالم اسات آن را      
 

 (33: 1373، خیام)

که هر  دربارۀ شراب آورده است ،داند بر خالف خیام که در هر زمان نوشیدن شراب را روا مي ،صالح

  :دهد نوشد و هروقت هم نخواهد به دوستانش اجازه سرزنش را نمي وقت بخواهد شراب مي
 یا      ا       اافَ        حاَ! و      ا َ      ِحب هما. 1
ـِ ال       ي ـن      ا ِ   ب     ه     م. 2  ـن      ِدُ  ع        ی ال ف      ر
 

 و ا          ات   م         و   وش         را!  و          ا ش         رب هما 

ـِ ال          ي            ا َ  ب           هما   و اال ع            ی ال ف          ر
 عصبیمم

 (112تا:  بي )جاهین،
که  ي مواجه شدیهای شراب جام و با/ که همراهشان نبودی مواجه شدی يای کسي که با یاران. 1» ترجمه:)

هایي که ]باید  فرصت رای./ و بها را ضایع کردم، پشیمانم هایي که آن برای فرصت .2./یدیننوش را ها آن

 («!!مشگفتدر .نکردمها را ضایع  کردم امّا[ آن ضایعشان مي

کند که در  خود را به خم و قدح و شراب و خماری بیان ميزیاد عالقۀ  ،همچنین خیام در رباعي زیر

در این  رسدبه نظر مي نماید قالب یک مراعات نظیر بسیار زیبا و چندین تلمیح عالي به آن اشاره مي
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َعالِیَ ُهمإ ََِیاُ! ﴿ :خواری بیان نموده استاوج عالقۀ خود را به شراب ،تلمیحي قرآني استفاده ازبا  ،رباعي
ـُمإ  َب  ُهمإ َشَراب ا َطُهو  ا َرق  َوُح  وا ـََ اِوَ  ِ نإ ِفضَّة  َوَ َ ا َ ب إ  بهشتیان را» ترجمه:)( 21)انسان/﴾ ُ  إُد   ُ ضإر  َوِإ إ

اى  پیرایه آنان دستبندهاى سیمین است و پروردگارشان بادههاى ابریشمى سب  و دیباى ستبر در بر است و   جامه

 :(.«نوشاند پاک به آنان مى

 م خوشااترجااخشاات ساار خاام ز ملکاات 

 اریامااااخ ۀاااااناایاز س  ریاااااحساا  آه
 

 بااوی قاادح از غاارای مااریم خوشااتر    

 تراۀ ابااو سااعید و ادهاام خوشاا االااااز ن
 

 (133: 1373 ،خیام)

 فصل بهار .8-8-6

اورا  دفتر وجود ما به  ،از آمدن فصل بهار و از دوباره رفتن فصل زمستان بر این عقید است که  خیام

 گوید: غم و اندوه دنیا چون زهر است. زیرا انسان دانا و فرزانه مي ؛رسد. پس نباید غصه خورد پایان مي

 است.فقط باده  ،درمان این زهر
 رفااااااااتن دی و از بهااااااااار دنمااااااااآ از

 انادوه کاه فرماود حکایم    مي خاور و مخاور   
 

 طااااي مااااا همااااي گااااردد ودجاااااو اورا  
 هااای جهااان چااو زهاار و تریاااقش مااي    غاام

 

 (111: 1373، خیام)
فضای در داند و  خوشایند ميرا انگی  گل سرخ وزیدن نسیم دلنواز بر چهرۀ روح ،در جایي دیگر

سخن  هرچه از گرشتهآورد. همچنین  معطر گونه و سرسب  چمن نگریستن به روی یار را به خاطر مي
باید دم را  ، بلکهنباید از گرشته سخن گفت ؛معتقد است لرا بیند. بگوید چندان آن را خوشایند نمي

 است به خوشي گرراند:را که نقد غنیمت شمرد و امروز 
 تیم ناااوروز خاااوش اسااااساااناگااال  هچهااار بااار

 از دی که گرشات هار چاه گاویي خاوش نیسات      
 

 اسااتوش خاامن روی دل افااروز ادر صااحن چاا  
 دی مگوکااه امروزخااوش اساات ز خااوش باااش و

 

 (134 :)همان

به همین  گنجد نمي تفصیل آن در این پژوهشده است که سرو یبسیاراشعار  بهاروصف جاهین در 

مارده   ،اگر دنیای هر کس بادون بهاار باشاد   گوید  کنیم. وی مي دو نمونه کفایت ميذکر به فقط خاطر 

 ،گوید انسان نباید امیدش را از دست دهد و مي داند یعني فصل بهار را نشانۀ تازگي و زندگي مي ؛است

 بایستي به شکوفایي بهار امیدوار بود.همان طور که در فصل زمستان 
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 ال ُدن ی        ا  ِ          ن  غ َی        ِر  ال رَّب ی        ِع  َ  ی  َ        ة  . 1
 ال ی       ا ج       دُل غ .       ا   تأّ        َ  و ش        و . 2
 

   فان                ُه و  ف ف ُ               هو ق               ُة ش               صِر  
  ـز         ُر ال           ا ط         الُع ف         ي ع         ب  ال           ا

 عصبیمم
 (177 :)همان

کسي ای  نه!. 2 ./شود ضعیف و پراکنده مي ،بر  درخت /ت.سبیش نی ای مرده بدون بهار جهان. 1» ترجمه:)

ه نهفتحکومت زمستان عظمت در بهاری طلوع شکوفه کن./ نگاه ندیش ویبکه بر اشتباهت اصرار داری 

 («/ در شگفتم!!(.است.)مانند طلوعي در تاریکي است

بسیار زیبا و کودکي  نآن را همچو ،ضمن خوشامدگویي به فصل بهار ،ر جایي دیگردشاعر 

  :خواهد راه برود و حرف ب ند زه ميتاداشتني است و دوست

  رح         ُ   بی         ُع  رح         ُ    بی         ُع  رحب         ة  
 َعَ           ا  عیونَ         ش ی         ا ُ            َّن ـوی          

 

 ل      ي   ا      ی ناغ     ا ُوَحب     ای     ا طف        ی     ا  
 ح                ی  ای              دا  األ   و األغ رب               ة

 عصبیمم
 (133 :)همان 

 ./[هنگام بهار]دهي  ای کسي که آواز سر مي ،ای کودک آفرین بر تو ای بهار، خوش آمدی./» ترجمه:)

 («درشگفتم!! ./نيعادت ک هاغربتتا به زمین و  چشمانت را به روی زندگي باز کن./

 فيلسوف گرايانه. روش 8-8-1

از جمله مفاهیمي که بسیار در قالب  ،کشد قالب رباعي، با کمترین ابیات بهترین معاني را به تصویر مي

های  رباعي بهترین قالب برای بیان»بیان مضامین عرفاني و فیلسوفانه است.  ،شود رباعي به آن توجه مي

یافته  تخصیصتوان گفت که رباعي در ادبیات فارسي برای دو نوع مضمون  فلسفي بوده است و مي

 .(73: 1374)شمیسا، « نخست مضامین عرفاني و دوم مضامین فلسفي ،است

بلکه  ،داند یرت و شگفتي آدمي را مخالف با دین نميشاعر نیشابوری تا جایي پیش رفته است که ح

خیام »کند  پندارد و همچنین انسان را به اندیشۀ فیلسوفانه تشویق مي آدمي مي آن را سهمي از وجود

فیلسوف بود و رباعیاتش شرحي فلسفي بر کتاب زندگي و وضعیت انسانهاست. او مردی بود که سؤال 

« دید. فت ایمان دیني، بلکه به عنوان بخشي از انسان بودن ميکردن و حالت سر درگمي را نه مخال

 .(27: 1313)رضوی، 
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 دشاامن بااه غلااط گفاات کااه ماان فلساافیم

 ام دهماان غاام آشاایان آیااو درالاایکن چاا
 

 یاا د دانااد کااه آنچااه او گفاات ناایم  ا 

 یمادانم کاااآخاارکم از آنکااه ماان باا 
 

 (143: 1373، خیام)
ی آن فیلسوفي که در حال تفکر و نظریه پرداز مورداز منظر عقل و اندیشه در  :گوید ح ميصال
گاهي  ؛نیستندقابل تشخیص  فالسفه .را به دار آوی ید نید و نه اوبداه او را پادشاه کنید ن ؛ قضاوتاست

نمایند. شاعر در یافتن فیلسوف واقعي در شک وگمان  بعد خود آن را تکریب مي و ددهن نظری مي
 .است

 ر ِ              یبویه               الفی س            وُ  قاع             د  یُ فَ . 1
           ا َت رف         و  إ  الف           فَة ی         ا ـ         ور. 2

 

 الت م                   ور                     .اَ  و ال تص                  َ بور 
 ال               ي ی ول               ور بیرج               وا ی               ذبور 

 عصبیمم
 (113تا:  بي ،)جاهین

. او 2 .او را پادشاه نکنید و به دار نیاوی یدش ./نشسته و چون سیبویه به فکر فرو رفته است فیلسوف. 1» ترجمه:)
گردند و تکریبش و از آن برمي گویند ميچی ی  / ان چه کساني هستند؟فولسیبه راستي ف شناسید نمي را 
 («ند. در شگفتم!!کن مي

شود بمیریم و به فلسفه  هرگ  نميو  رسیدن به فلسفه آسان است :دارد بیان مي یشاعر در رباعي دیگر
 :بیندیشیمتوانیم بهتر  نرسیم.آن هنگام که درآرامش باشیم به فلسفه واقعي خواهیم رسید و مي

 ف     ي ی      و   َ       حیُ  ش     اعر  براح      ة  و  ف       ا. 1
        دني ال ص      ُ  و        أل   وح      ي         الَ . 2

 

 اله              م  زال و الح               بُ   اَ  و ا  ف              ی 
 ـن            ا              ّ  ..وال و              ُ  ل  ف              سفةِ 

 صبیممع
 (34:)همان

حیرت و . 2و اندوه رفت و پنهان شد.  ناراحتي برطرف شد./احساس آرامش و خوبي داشتم روزی. 1» :ترجمه)
 (.«در شگفتم!! !فلسفه نرسیدمبه و  ممرد منپرسیدم. خود  . ازمرا فرا گرفت شگفتي

 گيری از مفاهيم قرآنی . بهره8-8-2
 شود:های قرآني دیده ميدر رباعیات خیام، تیثیرپریری از مضمون

 مهااین کااالم خواننااد آناارا  قاارآن کااه  
 باار گاااردد پیالااه آیاااتي هساات مقاایم   

 

 گااه گاااه، نااه باار دوام خواننااد آناارا  

 کاندر هماه جاا مادام خوانناد آنارا     
 

 (11: 1313)خیام، 
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ُن ﴿ :اشاره دارد ؛ که در حقیقت به این آیۀ قرآنيداند قرآن را بهترین کالم مي ،در این رباعي ،خیام َنحإ
َسَن الإَ َصصِ نَ ُ ص  َعَ یإَك  َذا الإُ رإمَ  َوِإ إ ُك إَ  ِ نإ قَ بإِ ِه َلِمَن الإَ اِفِ ینَ  ـَحإ ـَ َ ا ِإلَیإَك  ما » ترجمه:)( 3)یوسف/ ﴾ِبَما ـَوإَحی إ

پیش از آن  کنیم و تو قطعاً نیکوترین سرگرشت را به موجب این قرآن که به تو وحى کردیم بر تو حکایت مى

 (.«خبران بودى  از بى

 دی کااااوزه گاااری بدیاادم اناادر بااازار  

 گفات  و آن گل بر زباان حاال باا او ماي    
 

 باار پاااارۀ گلااي لگااد همااي زد بساایار 

 ام مارا نیکاو دار   من همچاو تاو باوده   
 

 (32: 1313)خیام، 

دهي،  ت نميگراری و به آن اهمیّ ای کسي که به گال احترام نمي :گوید ميفو  در اشعار خیام 

ای و به خاک  کند چون تو از خاک به دنیا آمده آید و از تو شکایت مي روزی آن گال به صدا در مي

نإَساَ  ِ نإ َ  إَصال  َكالإَفخَّا ِ ﴿ که به مفهوم آیه:گردی  بر مي  اشاره دارد.  (14)رحمن/ ﴾َ َ َق اْلإِ

متعدد در آخر به گور و دیار باقي های د آدمي با وجود مقام و جایگاهگوی در جایي دیگر مي

نإَساُ  َ ا َغرََّك ﴿در قرآن کریم به آن اشاره شده است:  که رود و نباید مغرور شود همان گونه مي یَا ـَی  َها اْلإِ
 ( 1)انفطار/ ﴾ِبَرب َك الإَكرِیمِ 

 آن قصاار کااه جمشااید در او جااام گرفاات   

 گرفتااي همااه عُماار  باهااارام کاااه گاااور مااي
 

 کااارد و روباااه آرام گرفااات آهااااو بچاااه   

 دیاادی کااه چگونااه گااور بهاارام گرفاات     
 

 (113: 1313)خیام، 

باید در جستجوی خالق آفرینش باشد  ،آدمي برد و معتقد است که از مفاهیم قرآني بهره مي جاهین نی 

هترین و کامل ترین صفات وی خداوند را زیبا و دانا و مهربان و بخشنده و دارای ب. و او را درک کند

 همانطور که در قرآن کریم به آن اشاره شده است:داند.  مي

ـُ ع          ن إل           ه ن   ب          در. 1  ی          ال ي ب    ب ح          
 اهللُ جمی             وع           یم  و حم          ن  و ح          یم. 2

 

ـَ ال ری          ِق ع          ن ـی ش          ِ  ی ص          در   بح          
 ـجم                           فاتُه و ـن               ا  توج            در

 عصبیممم
 (137تا،  )جاهین، بي
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ای  جستجو کردن غر  شدهمانند  کنیم./او را پرستش  تا کني کسي که پروردگاری را طلب ميای . 1»ترجمه: )

خداوند زیبا و دانا و بخشنده و مهربان است./ زیباترین  .2د./شو که برای نجات خود به هرچی ی متوسل مي

 (/ شگفتا!!.«جستجوی او هستيدر صفات از آن اوست و تو 

باشد:  که یاد آور این آیۀ مبارکه مياست خالق هستي به  اواد کامل قناشي از اعت ،ر جاهینک این تف

َمُن الرَِّحیُم﴾ َو الرَّحإ ـُ   (113)بقره/ ﴿َوِإَلُهُكمإ ِإلَه  َواِحد  اَل ِإَلَه ِإالَّ 

بر با صبر  ،مانند ایوب بهو کند  اشاره ميدر رباعیاتش به داستان حضرت ایوب همچنین صالح، 

نَاُر َ اِبر ا نِ إَم الإَ بإُد إِنَُّه ﴿ :ده استآم. همانطور که در قرآن کریم در این باره کند ميمشکالت غلبه  ِإنَّا َوَجدإ
 ( 44همان: ) ﴾ـَوَّا!  

 ـی             وُ!                ار ال  ب             ین ب                ال              ِ . 1
 الص          بُر طی          ُ ،            بُر ـی          وَ! ش           فار. 2

 

             بُع              یِن  ر            اُ  و ع            َدر ش                
 ب ف              ِ  ال            َم  ب            ـ األ             اار              ات 

 عصبیمم
 (171تا:  بي )جاهین، 

صبر . 2. مصیبتهفت سال بیماری و طول  در گرفت./ هر بیماری قرار در معرض ایوب. حضرت 1» ترجمه:)

 .که ناامیدی و خستگي آنها را از پا درآورده استبیماراني چه بسیارند  ./او را شفا داد ایوب صبر، خوب است

 (!!«مشگفتدر 

 نتيجه .0

 يخیام یها اندیشه تیثیررباعیاتش تحتدر مصری  اعراین شآن است که  ۀدهندنشان ،این پژوهش هاییافته .1

 بوده است.

فق بوده وبسیار م شیوه،در این  صالح بخشي به شعر، سخن گفتن به زبان مردم است:های زیبایيشیوه. یکي از 2

تر شود و مورد  مردم عادی ن دیکزبان با لهجۀ عامیانۀ مصری شعر بسراید تا شاید اینگونه به است و توانسته

فلسفه و دیدگاه فلسفي رواج  ،قبول طیف عظیمي از مردم قرار گیرد و همچنین با توجه به اینکه در زمان خیام

 های فلسفي سخن به میان آورده است.داشته به اقتضای زمان خویش بسیار از بحث

 -7معشو   -4 جواني -3 مر  و نیستي -2 زندگي -1  عبارتند از: صالح و خیام های مشترک اندیشه. 3

 .بهره گیری از مفاهیم قرآني -3روش فلسفي -7فصل بهار  -1شراب 

ها و کودتاهای  از انقالب بسیاریدهندۀ آن است که صالح در روزگاری زندگي کرده که  نشان ،. شواهد4

وی معتقد است  .شود به همین خاطر در اشعارش رنگ و بوی میهني دیده مي رخ داده است؛آن زمان مصر در 
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ودن زندگي اشاره دارد و ها، پیروزی و بهاری نهفته است. همچنین خیام به گررا ب که در پایان این انقالب

 .یمت شمرددم را غن بنابراین باید ،گرردمي زندگيکه کند تیکید ميموضوع این  همواره بر

آورد و همین مفاهیم قرآني را با اب ار خوشي و  . اگر چه خیام هم مضامین و مفاهیم قرآني را در شعرش مي7

گیری از مفاهیم بهره  جاهین گرایش بیشتری به امّا باید اذعان داشت که  ؛کند دور کردن غم و اندوه بیان مي

 .دارد قرآني

زیرا بعضي از فالسفه ادعا  ؛فیلسوف حقیقي و دروغین باید تردید نمود. صالح و خیام معتقدند در جستجوی 1

زندگي خیام،  روزگارکنند و هرگ  نباید در رابطه با آنها قضاوت نمود؛ اما به دلیل اینکه در  دارند و عمل نمي

نه افکار آزاداست نتواسته وی  ،گرفتند دان قرار ميوو فیلسوفان مورد تهدید حس فالسفه بسیار در خطر بوده

 در اشعارش بازگو نماید.خود را 

 شرایط اجتماعي روزگاربه شاید دلیل آن  ؛استخیام در زمینۀ مي و شراب از صالح بیشتر اشعار . کمیّت 7

 شاعر، به رم گویي و یا اینکه گساری بیشتر بوده است گرایش به مي ،در روزگار خیام ؛ زیرابرگردد خیّام

 .داشته است تمایل گیری از زبان صوفیانهبهره 

 نوشت پی. 3
هجری در نیشابور دیده به جهان گشود و تحصیالت خود را در 433خیام در سال : »نگاهي اجمالي به زندگي خیام (1) 

پس از ادای  717یا  717همانجا آغاز کرد. از چگونگي تحصیل و استادان او اطالعي در دست نیست. سرانجام در سال 

خیام ( »3: 1373)آقایاني چاوشي، « خدا، جان به جان آفرین تسلیم کرد و روی در نقاب خاک کشید.فریضه و مناجات با 

 ،فلسفه از قبیل ؛فنون و معلومات معمول زمان خود همل ي ماست. به هممفاخر از ب رگترین دانشمندان ایراني و از 

به خاک  محمد محرو  پهلوی امام ادۀ ،ن آن شهرو در بیرو بودههل نیشابور ا است. داشتهاحاطه هیئت و نجوم  ،ریاضیات

 .(71: 1373، )فروغي و غني «سپرده شده است.

هایي به او نسبت لطفي قرار گرفته و اتهامبا وجود جایگاه علمي و ادبي خیام همواره مورد کم ؛پژوهشگران معتقدند

او را به سبب رباعیاتش  عامّه مردم]امّا[ از علم و فضل بوده است  ]بسیار باالیي[ اول ۀدرج در اگر چه خیّام» :اند داده

قدر او را  از عارف و عامي ما مردم نامي ساخته، ،هر چند خیام را این رباعیات تیسف است کهشناسند و جای بسي مي

 (74 :)همان «است. شده ]واقع[ مظلوم توان گفت که مي اند کردهاو  راتي دربارۀنداسته و تصوّ

از این بابت اشعار وی برای هر شخصي  ؛شاعری فلسفي است و با زبان عامۀ مردم شعرش دور بود ،نظر به اینکه خیام

و به سخن  رباعیات عمر خیام،که نظیرش تاکنون در هیچ کجای دنیا، گفته و یا سروده نشده،»قابل درک و فهم نبود. 

ان و زمین، چی هایي نهفته است که در وهم و عقل و فلسفۀ جهان، آسم در فرخنای» هملت، شهرزاده عاصي و غمگسار،

 .(3: 1373ان، )شیرواني و شایگ «گنجد. ما نمي



 13/ تطبیقي ادبیّات آیینه در جاهین صالح  و خیّام رباعیّات

. دیده به جهان گشوددر قبیلۀ جمیل باشا . م27/12/1333صالح جاهین در » :نگاهي اجمالي به زندگي صالح جاهین( 2) 

« .است مشهور زمان خود تهنرمند و کاریکاتوریسشاعر معاصر، مشاور بهجت حلمي در قوۀ قضاییه بود. صالح  ،پدرش

 (3: تا بي )جاهین،
صالح »دارای روحي لطیف و عاطفي بود به سرودن شعر عاطفي و میهني گرایش داشت.  ،از آنجایي که شاعر

. به جهت اینکه حقو  را در دانشکدۀ حقو  به خاطر خشنوی پدر برگ ید ۀهنر به اتمام نرساند و رشت ۀدرسش را در رشت

اش برود و راهش را  دنبال عالقهه تصمیم گرفت ب این رشته نشد. دربه امتحانات آخر سالش نرسید موفق به فار  تحصیلي 

روش جدیدی در شعر عرب به  ،وی توانست با اسلوب سهل ممتنع و استفاده از قالب رباعي .در زندگي انتخاب کند

عاطفي،  ۀهای بسیاری در زمینرای کشورهای اطراف مصر شد. وی کتابی باسلوب جدیدرویکرد، وجود آورد و این 

 .(13:)همان «مشهور بود. «ةالثور شاعر»و  «شاعر الحب»عامیانه و نمایشنامه نوشته است و به 3 شعر زجل ،میهني، ملي

های  جاهین در زمینه. آغاز نمود «فالیوس یوم» صالح جاهین روند هنری خود را در روزنامۀ ،پنجاه ۀاواسط دهدر »

. و بعد از شکست ه استسرود، شعر انقالب مصر و رهبرش جمال عبدالناصر ،کودکان ،همچون عشق، جواني ؛مختلفي

به شعر تیملي و عمیقي همچون  یو میهني را ترک گفت،  ي وشعر مل  لرادر انقالب، به افسردگي شدید دچار شد. 

 .(11: تا بي )جاهین،« روی آورد.( مشهورترین شعر مردمي) رباعیات

  مة  جاهین دارای شش دیوان شامل:»: را بیان نمودهاش  نامهزندگي ،وی در دیوانش به صورت مختصر ،ناگفته نماند
های  ، رباعیات صالح جاهین. و در تعدادی از فیلم   ،  وال ع ا  ال  ال، عن ال مر و ال.ین، قصاقیص و ق، ـنا   ب مبریة

و 7 و کمال الطوی4ي نموده است. سید مکاویفریننقش آ «ال وق  ل ح ،  اب ة ال دویة، ال ص و ال  !»سینمایي از جمله: 

اش را به  اشعار میهني ،عبدالحلیم حافظ اند. ( اشعارش را به صورت ترانه خوانده1311)ستارۀ شر ( در سال ) کلثوم أم

 (14 :)همان .«قرائت نموداولین رئیس جمهور منتخب مردم مصر به عنوان مناسبت انتخاب جمال عبدالناصر 

گردد.  مي عصر جاهلي بر یعني ؛اصلش به شبه ج یرۀ عرب قبل از اسالماست که زجل: از هنرهای ادب مردمي  (3) 

 .است هخنساء از مشهورترین زجالین بود

صورت ه مرهبي و رباعیات صالح جاهین را ب شعرهایآید: وی به شمار ميي مصری مل  گانخواننداز  سید مکاوی: (4) 

 ه است.مانند موشحات خواند ؛های قدیميقالبدر بیشتر  وترانه 

 ياو نی  شعر شاعران .م بودوی معل  .در استان غربیه در کشور مصر بدنیا آمد« طنطا»خواننده مصری در  :کمال الطویل (7) 

 نده است.به آواز خواهمچون طاهر أبو فاشا و صالج جاهین را 

از توابع المنوفیه مصر به دنیا  «تال»در شهر  1337احمد عبدالمعطي حجازی: شاعر معروف مصری ست که درسال  (1)

 بویژه ،کهن آثارثیرپریری زیادی از یاست. او در شعر ت بدیعپر از تشبیهات  شعرش شاعری فصیح و ،آمد. حجازی

 ،شناسد، برخي از منتقدین ب ر  عربشاعریست که کالم در شعر عرب را خوب مي ،حجازی .س داردهای مقدّکتاب

 http://poets.ir) .)دانند او را یک قهرمان مدرن در شعر عرب مي

 

http://poets.ir/
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 کتابنامه

 ها الف: کتاب

 قرآن کريم 
، تهران: انجمن عمر خيام نيشابوریسيری در افکار علمی و فلسفی حکيم (؛ 1373جعفر )، چاوشي آقایاني .1

 فلسفه ایران.

 اعظم. تهران:، بناب: چاپ حیدری، خيام نامه )شرح رباعيات خيام((؛ 1371برزی، اصغر ) .2

 ، مصر: اهلیئة املسریة العامة لیکتاب.   بة األ رة الروا ع باعیات، (؛ 6991جاهنی، صالح ) .3
 بریوت: دارالصفوة. ،األعمال ال ا  ة ل  اعرتا(؛  بی)جاهنی، صالح  .4
 اساطیر. تهران: ،دمی با خيام ؛(1314) دشتي، علي .7

 مجدالدین ۀ، ترجمصهبای خرد شرح احوال و آثار حکيم عمر خيام نيشابوری (؛1313) رضوی، مهدی امین .1
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 تهران: فردوس. ،سير رباعی(؛ 1374) شمیسا، سیروس .7

 گوتنبر .تهران:، خيام و زمان اوحکيم عمر  ؛(1373) شهولي، عبدالرحیم .3
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بررسي تطبیقي اندیشۀ خوشباشي در » ؛(1334گروهي )فرزانه  و حبیبياصغر  علي ،اکبر چناری، علي احمدی .14

 .22-1، صص 21، شماره لسان مبين، «شعر خیام و الشاب الظریف
، صص 1 ۀشمار فرهنگستان، ةنامويژه، «ضرورت ادبیات تطبیقي در ایران» (؛1333) انوشیرواني، علي رضا .17

1-33. 
 .18 -16، صص85، العدد  ص ة ال  ر، «صالح جاهنی بیان البالغة الواقعیة» ؛(6161) البحراوی، سید .11
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چگونگي حضور خیام در شعر عبدالوهاب » (؛1332) متحد شیوا حمیدی بلدان ومحمود  ،محمودحیدری،  .13
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 .44-42، صص 32 ۀشمار
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فصلنامة زبان و ، «و موالنا مطالعۀ مر  اندیشي در اندیشۀ خیام» ؛(1333) محمدی فرهاد و صدقي، حسین .23

 .172-132.صص 31سال ششم، شمارۀ ، ادب فارسی

عوامل مشترک شادمانگي در رباعیات خیام، مولوی و شرفنامه » ؛(1333فرزانه، احمد رضا )کیخای  .24
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 .147-123، صص 13شماره 
غنیمت شمری در  خوشباشي و دم»(؛ 1331)فرزبود حدیثه  نظری منظم وهادی  ،مسبو ، سید مهدی .21

، صص 1 ۀ، دوره جدید، سال چهارم، شمارشناسی ادب فارسیمتن، «های خیام نیشابوری و طرفۀ بن عبد اندیشه

147-112. 
های رباعیات خیام نیشابوری به زبان  بررسي و مقایسه ترجمه» (؛1433) قشالقي، مدینهو  میرزایي، حسین .27

 .124-33، صص 2، العدد 1433، صیف ال  ة و االا!، «عربي
اندیشي خیامي در آثار دو شاعر فارسي و  مر » (؛1333)پروانه علي شریفیان و مهدی  ،میرزایي، فرام  .23

، دورۀ اول، شمارۀ اول، صص های ادبيات تطبيقی فصلنامة پژوهش، «عربي: صالح عبدالصبور و نادر نادرپور

173-177. 
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695. 
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  حّكمة( -)فص ّیة ع مّیة بحوث في األا! الم ا   

  ر ان ار  ،  ّّیة اآلاا! وال  و  اْلنسانّیة، جا  ة  ازي
 20-1 ،  ص  2318ـ . ق/  1301ـ .  /  1017  یف، 03ال دا  ثا  ة،الّس ة ال

 1 باعیات  یا  و    جاـین في  وء األا! الم ا  
 2ياحمد ي حمدنب

 ، إیرانرازی ةجامعستاذ مساعد يف قسم الّلغة العربّیة وآداهبا، أ
 3يان ها فیروز 

 إیران رازی،جامعة الّلغة العربّیة وآداهبا،  فرعيف  ةماجستری 
 صخّ لم ا

بسبب سیطرة التشاؤم و مکافحة التقالید يف األوساط العاملّیة  أوجدت ضّجةمن أشعاره اّليت  طائفةرباعّیات خّیام  تُعد  
 و رسااام الراریراااتری و . إّن لصااالح جاااهنی الشاااعرحیااال عیعادلاار شااعر رباااعّا  هبااما املوضااوع ماان شاااعر آخاار علیهااا

باعهتمام. نرید يف هما املقال أن نشری إلی فکارة الشااعرین املشا بة بدراساة  ةالصحفا املصري رباعیات جدیر  الفنان و
التحلیلااا باععتماااد علاای األدب املقااارن وفقااا  للمدرسااة  –وصاافا دیوانیهمااا. املاانهت املتبااا يف هااما املقااال هااو املاانهت ال

إّن الربااعّا قالاب مان القوالاب الشاعریّة ايیرانیّاة و اا أّن أبتار ترياات رباعیّااات  الفرنساّیة مساتندا  إلای أعماهلماا الشاعریّة.
هاما التاّرری عیکاون  ا نعتقاد أن  اخلیّاام ماا أنّنابعتمد علی أّن صالح جااهنی تاّرّر تخّیام طبعت يف مصر ففرضیة البحال 

ِمن أبرز نتائت البحال  .«عجبی»مائة باملائة بل نری إبداعا  يف رباعّیات جاهنی بما نراه یّيت يف هنایة بّل رباعّا  فردة 
ات احملطّااین تلتقااا يف بتااری ماان هااو: أنّنااا نااد ماان خااالل الدراسااة املقارنااة حراَ الشاااعرین حااولا اایاااة أّن أفکااار الشاااعرا 

  و الرؤیة الفلسفیة و فهم معاين القرآن الکرمی و... اخلمر ة وشیقو العالشباب  وو العدم  اهلاّمة منها: اایاة و املوت
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