
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشریۀ ادبیّات تطبیقی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگِِِّّّاه شهید باهنِِّّر کرمِِِِّّّّان

 1394، پاییز و زمستان 13، شمارۀ 7ساَ 

 حمد صافی نجفیا های مشترک عمر خیام وبرخی اندیشه جستاری در
 (و سرنوشت حاکمیت جبر و اختیار،)مرگ، حیرانی، عدم اراده 

 حسین میرزایینیا1 
 2*علی نوکاریزی             

 چکیده
 دادن میزان تأثیر و بازتاب آن درارزش آثار ادبی یک ملت، از رهگَر ادبیات تطبیقی و نشان 

د ادبیات شود. دادوستمیتر نمایانبهتر و دقیق، ها و غنابخشیدن به ادبیات جهانیملتادبیات دیگر 

فارسی و عربی نیز دیرینه و برای هر دو ملت دارای اهمیت است. در میان شاعران فارسی، تأثیر خیام 

سی این رنظیر است که برمالحظه و بیبر شاعران و ادیبان معاصر عرب و بر مترجمان رباعیاتن، قابل

طلبد. از این میان، بررسی تأثیر خیام بر صافی که از پژوهشگران را می از جانب امر، تالش بیشتر

این  بهترین مترجمان رباعیات وی و از شاعران برجستۀ عراق است، اهمیت خاص خود را دارد.

 اتام را اثبخیهای موجود در رباعیات تأثیرپَیری اشعار صافی از برخی اندیشه سعی دارد تا ن،پژوه

و با  یهای ادبیات تطبیقکه بر اساس مکتب فرانسوی در پژوهن دارد نظردر رو  پینکاوش نماید. 

، آنگاه با زدداپربهای مشترک دو شاعر به بررسی و تحلیل برخی اندیشه ،توصیفی -روش تحلیلی

 د.گَارببه نماین  عینی طوربه ها رااین اندیشهآوردن شواهد شعری، نزدیکی 

 .نوشتراختیار، س، مرگ، حیرانی، احمد صافی، خیام : عمرکلیدی هایهواژ

                                                           
   استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری -1

 ali.noukarizi@gmail.com: دانشگاه حکیم سبزواریدانشجوی دکترای  -2

 14/10/1393تاریخ پَیرش:                      18/6/1392تاریخ دریافت مقاله: 
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 مقدمه: -1

شعرا از یکدیگر  ست  یکی از وظایف ادبیات تطبیقی، نمایاندن تأثیر و تأثر  شگر این   » .ا پژوه

  ها را نیز بر اسِِّّاسهای خود از ادبیات ملی پا را فراتر نهاده، ادبیات سِِّّایر ملتحوزه در بررسِِّّی

ی، رضای)« دهد.محورها و معیارهای رو به رشد و انعکاس یافته در آثار ادبی مورد مطالعه قرارمی

 اشهبزرگی اندیشِِِّّّ، ویگویی گزیده گویی وبا نگاهی به رباعیات خیام، کم( 329-335: 1389

ای که موجب شِِِّّّهرت او در میان آشِِِّّّنایان به ادبیات جهان           کند؛ اندیشِِِّّّه  می را برای ما هویدا  

فروغی و  علیمحمد رباعی که با تحقیق و تفحص 178در اسِِِّّّتناد به رباعیات، به  اسِِِّّّت.شِِِّّّده

 است.شدهتکیه ،یافته غنی انجامقاسم

 بیان مسئله -1-1

افی در تأثیر رباعیات بر اشعار ص  . است شده به عربی برگردانده توسل صافی   ،رباعیات خیام 

شرح  فزون بر ،رو پژوهن پین ۀاست. در گستر های مختلف، مشهودبسیاری از موارد و از جنبه

اعیات  های تأثیرپَیری صافی از ربمختصری از زندگی خیام و احمد صافی نجفی و بررسی نشانه

شاره به ترجمۀ رباعی  ،خیام شانه  با ا ش ات توسل وی و دیگر ن های ههای تأثیرپَیری، به برخی اندی

این  وجوه اشتراک  ،شود. سپس  میپرداخته ،است یافته مشترک دو شاعر که در اشعارشان نمود     

شه  شاعر اندی شعری، نزدیکی    میمورد بررسی قرار  ،ها در نزد دو  شواهد  گیرد و آنگاه با آوردن 

 ود.شمیطور عینی به نماین گَاردهبه ،هایشاندر اندیشهبرخی وجوه مشترک این دو شاعر 

 ۀ تحقیقپیشین -1-2

سی   شه  ۀدربارآمده عملهای بهبا توجه به برر صافی و خیام با ت   تطبیق اندی شترک    کیههای م

شعار آنان  صورت    ،بر ا ستقلی  ست نگرفتهتاکنون پژوهن م ی حیاته من صاف ال»لیکن در کتاب  ا

سالم « شعره  شارۀ مختص  به تأثیرپَیری صافی از خیام در دورۀ جوانی  ،المعوش از دکتر  ری  اش ا

ی یزدان پناه علمهراست.  تحت تأثیر فلسفۀ خیام قرارگرفته  ،شده که وی در این دوره  بیان شده و 

  به ارتباط   ،«زبان و ادبیات فارسِِِّّّی از منظر  هار شِِِّّّاعر بزرگ عراق      »ای با عنوان  نیز در مقاله  
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سِِّّت.  او نجفی با ادبیات فارسِِّّی و تنی  ند از ادبای فارسِِّّی پرداخته اهریزهاوی، رصِِّّافی، جو

یز نشد. خود صافی   ای خواهدها اشاره اند که به آنالعرب لقب دادهرا خیام صافی  ،تعدادی از ادبا

 ید. گوسخن از خیام می ،گفتارها و همصنین در اشعار خود در

 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-3

ت های صور عظمت تأثیر خیام بر جهان معاصر عرب، با وجود برخی تالش دادن برای نشان  

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          

ر دتأثیر خیام، بزرگی و اهمیت خاص خود را دارد. طلبد. بررسی پژوهشگران ادبیات تطبیقی می

میزان  یاسِِّّت. بررسِِّّ تاکنون پژوهن مسِِّّتقلی صِِّّورت نگرفته  ،زمینۀ مقایسِِّّۀ خیام و صِِّّافی 

های خیام، به سهم خود میزان تأثیر ادب فارسی بر ادب   تأثیرپَیری احمد صافی نجفی از اندیشه  

شی به ادب و فرهنگ ع  شان ربی  رعربی و تأثیر آن در غنابخ و، بر آن ر دهد و تحقیق پینمیا ن

 است تا این مسئله را مورد بررسی قراردهد.

ها که  اندیشِِِّّّهبرخی همگنی و اشِِِّّّتراک در ، اشِِِّّّعار صِِِّّّافی و خیامدر  آیا :تحقیقپرسِِِّّّن  -

  دارد وجود دهندۀ تأثیرپَیری صافی از خیام باشدنشان

دارد  دهای مشترکی وجو اندیشه  ،خیامدر اشعار احمد صافی نجفی و رباعیات    :تحقیق ۀفرضی  -

 ست.ادهندۀ تأثیرپَیری صافی از خیام و نشان ها رنگ محتوایی همگنی بخشیدهکه به اشعار آن

ه  ی، اشعاری مشابه از دو شاعر را ک   توصیف -یاین پژوهن بر اساس روش تحلیل  :تحقیقروش  -

ترک های مش اندیشه نزدیکی برخی تا  است مورد بررسی قرار داده  هستند، دارای همگنی معنایی 

 آن دو را تبیین نماید.

 بحث -2

هجری قمری در  439در سِِِّّّاَ ... النیشِِِّّّابورى، « الخیام » یامیّ ابوالفتا، عمر بن ابراهیم الخ»

شابور دیده  سرانجام در      87گشوده، بعد از حدود  جهانبهنی سر تالش و تحقیق،  سرا  ساَ زندگی 
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خالصۀ سخن    ( »13: 1374سن،  )کریستین  «است. فروبسته جهانازهجری دیده 526محرم ساَ   12

ت. اس است که وی از مشاهیر حکما و منجمین و اطبا و ریاضیان و شاعران بوده     آن ،خیام دربارۀ

شتن شمردند و در احکام نجوم، قوَ او را مسلم می  معاصران او را در حکمت تالی بوعلی می  د  دا

ها بدو رجوع    رتیب رصِِِّّّد و اصِِِّّّالح تقویم و نظایر این   و در کارهای بزرگ علمی از قبیل ت   

 (527: 1366)صفا،  «.ردندکمی

هنوز   .شِِِّّّد ر نجف متولدد ،م.1896 در سِِِّّّاَ»، شِِِّّّاعر معاصِِِّّّر عرب، احمد صِِِّّّافی نجفی

شده  ساله یازده ضا  ،بود که پدرش درگَشت و برادر بزرگن ن ستی وی   عهده ،محمدر سرپر  دار 

اطر به خ» این، وجود با ،ریایی توأم بودشاعر با سادگی و بی  ( زندگی 171: 1994)بصری،   «.شد 

التحصیالن مدرسۀ   خود را از فارت ،هاینمرگ پدر و مادر و فرار از حکومت انگلیس و بیماری

. شِِّّدباعر کوچ مداوم وی می ،زیرا این شِِّّرایل (55: 1967)عارف بغدادی،  «آوارگی دانسِِّّت

ر  به صافی به خاط»برد. میهمواره از بیماری رنج سو و ضعیف بود و جسمن الغر و  شمن کم  

شید ها در زندگیها و غم و اندوهزیادی رنجی که از بیماری شاعر دردها و بینوایی    ،اش   لقب 

 ،شدن به بیماری صافی بعد از د ار ( »61: 1987/فتوح، 300: 1973)ابراهیم،  «اند.و بدبختی داده

ترجمۀ رباعیات   (23: 1981)شِِّّراره،  «کرد.آفرین تسِِّّلیمجان به جان، م 27/06/1977در تاریخ 

 است. صورت منظومترین ترجمه به ذوق عربی و بهترین و نزدیکموفقخیام توسل او، 

 های موجود در رباعیات خیامهای تأثیرپذیری صافی از اندیشهنشانه -2-1

ارد در مو. »هسِِّّتبوده وای مسِِّّتحکم رابطه ،رابطۀ فرهنگی و ادبی ایران و عرب از دیرباز  

شترین تأث ها بودهشمار، این عرب بی شته و از آن بهره  یاند که بی ر را از فرهنگ و تمدن ایرانی دا

هایی داشِِِّّّته و   با مشِِِّّّاهیر ادب ایرانی آشِِِّّّنایی    ،ها از دیرباز  ( عرب75: 1981)امین،  «اند. برده

  تهای این عنایباعیات وی از مصداقتوجه به خیام و ر ،اند. در دوران معاصردادهتحقیقاتی انجام

بخشِِّّی از رباعیات خیام را  ،ادیب و مترجم مصِِّّری ،احمد حافظ عوض ،در این سِِّّاَ. »اسِِّّت

توجه فراوانی به خیام نموده و رباعیات وی  ،معاصر یها( عرب70: 1901)عوض،  .«ترجمه نمود
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وی  ۀمقاالت فراوان دربار  ها و  صِِِّّّورت منثور و منظوم ترجمه نموده و کتاب  را بارها به عربی به    

ی صِِّّورت منظوم، از احمد صِِّّافترین ترجمه به ذوق عربی و بهترین و نزدیکد. موفقانهنگاشِِّّت

وی در ایران و آشِِّّنایی خوب وی به زبان  اقامت طوالنی ،. از علل ترجمۀ موفق ویاسِِّّتنجفی 

روهی از هادت گهای رباعیات، به شِِّّبهترین ترجمه»بکّار:  یوسِِّّف اسِِّّت. به گفتۀفارسِِّّی بوده

ضل، ادیب       شاعر عراقی و ترجمۀ عبدالحق فا صافی نجفی،  ادیبان ایرانی و عرب، ترجمۀ احمد 

سه ساَ   ،متن فارسی را هم آورده و برای این ترجمه ،است. احمد صافی در ترجمۀ خود ،عراقی

 زبان وگرفتن با شنایی و انس پس از آ ،احمد صافی  (900: 1336ار، )بکّ «است. کردهوقت صرف 

شه    سی، برخی اندی  ینا یافت؛ ازنوا میهای موجود در رباعیات خیام را با افکار خود همادب فار

زبانان از این گنجینۀ ادبی، با صِِِّّّرف وقت فراوان و      بردن عرببرای بهرهبا عشِِِّّّق و عالقه،    ،رو

سعی نمود تا ترجمه     صله  موجب  ،ترجمهنماید که این  ای دقیق از رباعیات خیام ارائهصبر و حو

ترین  ترجمۀ صِِّّافی نجفی در شِِّّمار بهترین و درسِِّّت»زبانان شِِّّد. زبانان و عربتحسِِّّین فارسِِّّی

از جمله میرزا محمدخان  ،آمده و ادبای ایرانیعملهایی است که تاکنون از اشعار خیام به ترجمه

 (96: 1967)طرزی،  «اند.آن را ستوده ،قزوینی
ی را شروع کرد و در مدت زمان کوتاهی از طریق کتب و مردم به صافی در ایران، یادگیری زبان فارس

 ی آشناهای فارسهای کتابنمود و این زبان به او این فرصت را داد تا با گنجینهآن احاطه و تسلل کامل پیدا

یران اهای بزرگ نگاری در روزنامهعالوه بر تعلیم، به ترجمه و نویسندگی و روزنامه ،هاساَشود. در طوَ این 

  (20: 1970)صالحی،  .پرداخت و... مانند کوشن
شد و شهرت و توانایی وی،   عنوان ادیب و عالمی آشنا به زبان عربی شناخته  به ،وی در ایران

وی » ید.آعملهای علمی و فرهنگی دعوت بهشد تا از وی برای پَیرفتن برخی مسئولیت  موجب

سپس به       سلطانیه و کمالیه پرداخت و  ستان علمیه،  سه دبیر عنوان عضو   به تدریس ادب عربی در 

سالمی   در زمان وزیر وقت وزارت فرهنگ و ار ،کمیتۀ تألیف و ترجمه  ،سید محمد تدین  ،شاد ا

 ( 19: 1970)ربیعی،  «شد.تعیین
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در ادب   ،هاسِِّّاَوَ این هشِِّّت سِِّّاَ را در ایران گَراندم که در ط »دارد: خود وی بیان می

ی  همصون یک فرد فارس  ،بدهمدست ام را ازگشتم و بدون آنکه شخصیت عربی   ورفارسی غوطه 

در این » (41: 1970)صِِِّّّالحی،  «یافتم. با فرهنگ فارسِِِّّّی پرورش    ،کردم و بدین ترتیب  زندگی 

ان را های حافظ و منو هری و سِِّّعدی و شِِّّعر معاصِِّّر ایر  مثنوی، رباعیات خیام و دیوان ،مدت

الشِِِّّّعرای بهار، حیدر علی کمالی، جماَ الممالک، عارف کرد و با شِِِّّّاعرانی  ون ملکمطالعه

  (173: 1944 ،)بصری« قزوینی و میرزادۀ عشقی آشنایی پیداکرد.

بین از دیگر آثار وی مورد توجه عالمان و ادیبان قرارگرفت        ،ترجمۀ وی از رباعیات خیام    

 ،وی از میان دیگر شاعران فارس » بالد.و به آن می است و خود وی نیز از این ترجمه سخن گفته 

انگر زیرا که بی کردمجَوب عمر خیام شِِِّّّد  راکه فلسِِِّّّفه و نکات ادبی تازۀ وی، او را شِِِّّّیفته

همین   (63: 2006)معوش،  «بودند.  ...رد زندگی و مرگ و  اش در موتعبیری از افکار و فلسِِِّّّفه  

گوید و وی را از  طور آشِِّّکار از خیام سِِّّخن شِِّّد تا وی بهموجب ،هانزدیکی افکار و اندیشِِّّه

سیاری  در ب ،اشعار احمد صافی نجفی   است. ها الهام گرفتهآنکسانی برشمارد که در اشعارش از     

خیام »صافی نجفی را   ،هاجهت نیست که عرب بی»ت؛ های خیامی اس ، بازتابی از اندیشه از موارد

هاده   « العرب ند. نام ن کّ  «ا به    (122: 1988 ،ار)ب یام العرب »شِِِّّّهرت وی  کاس  «خ ، عالوه بر انع

صِِّّافی، خیام  ». هسِِّّتهای خیامی در اشِِّّعار وی، مدیون ترجمۀ وی از رباعیات خیام نیزاندیشِِّّه

)صافی،  «است.و نبوغن به وی منتقل شده یافتهاش جریانهای خیام در سینهعرب است که نفس

 ( 288: 1961، امواج

 حمد صافی نجفیا های مشترک عمر خیام وو اندیشه برخی آرا -2-2
 یاد مرگ: -2-2-1

سایه افکنده         ،مرگ   ست.   ایکی از عناصر اصلی فلسفۀ خیام است که بر بیشتر رباعیات وی 

مۀ تلخی         » با ه ندگی را  یت مرگ و ز یام واقع بدان تن      هاین خ ته و  اسِِِِّّّّت.  دردادهپَیرف
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سرت    هاین از زندگی نیز بین ازشکایت  شد، ح ست. آنکه دردآلود با سیدی،  « آمیز ا (1389 :

137-117)  

سِِّّایر  ،دهد و بر پایۀ آنمخاطبان خود را بدان آگاهی می ؛دغدغۀ فکری خیام اسِِّّت ،مرگ

گ است که وی در امر روزگار به مردارد. بر اساس همین نگاه خیام می های خود را ابرازاندیشه

ها و مخاطبان خود را به اغتنام فرصت  ،کند و سرانجام قدر اظهار سرگشتگی و حیرت می  و قضاو 

مایۀ اصِِِّّّلی های اسِِِّّّاسِِِّّّی رباعیات خیام، بلکه دروناز زمینه»خواند. گَرانی و. . . فرامیخوش

نمود  ،افی نیز اندیشِّۀ مرگ ( در نزد صِّ 142: 1344، دشِّتی ) «فنای موجودات اسِّت.  ،اندیشِّۀ او 

 واالیی دارد. 
 اسِِّّت که پیوسِِّّته با او زندگیگوید، گویی که تبدیل به دوسِِّّتی شِِّّدهدر شِِّّعرش زیاد سِِّّخن از مرگ می»

همصون  ،. . . تصویر مرگوی است  دوست اوست که در سفر و حضرش همواره با ،مرگ ،رو این . . . از کندمی

 ؛کندمین وداعآبا گوید و آمد میاز زندگی عطا کرده، به آن خوشای اسِِّّت که صِِّّافی به آن اندکی  مجسِِّّمه

 ( 238: 2006)سالم المعوش،  «گویا آن دو، دو دوست قدیمی هستند.
 تنها حقیقت، مرگ است و زندگی مردم، وهم و خیالی بین نیست. ،صافیدر نظر 

 لْیلقلِّْل مْنَ األطمِّاع  غِّارسل دَوحِّْه    

 جلهلودْهقِّد یَملِّْکل الِّدُّنیِّا امروٌ ب      و

 

 

 

َغرسِِِِّّّّْه            مْثُِِّّل  فَنِِّّا  ل ل هلَو دال   فمِِّّا 

 وهیهاتَ یَسِِِّّّطیعل امرُوٌ مللکَ نَفسِِِّّّْه

 (21: 1967)صافی،                       

سِِِّّّان هب  ، راکه او هم  بکاهد   ها از آزها و طمع  ،کارد باید آن کس که برای خود درخت می    »

سا که فردی با تالش سوی فنا و نابودی ندارد و  ه سرانجامی جز به  ،کشت خود  دارندۀ  ،هاینب

در  «ست. ا ناشدنی  ،اینکه فردی توانایی مالکیت بر جان خود را داشته باشد   اگردد امّاین دنیا می

های  برد که تمام دنیا را با تالش اسِِِّّّت که انسِِِّّّان غافل گماناگر ه گاهی ممکن ،نظر صِِِّّّافی

دهد که به هوش باشِّد و بداند  وی به انسِّان هشِّدار می  ، اسِّت درپی در تملک خوین گرفتهپی

سان، روح وی را قبی    ،که مالکیتی بر جان خود ندارد و دیر یا زود صلی ان و به  نمایدمیمالک ا
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دهد. این اعتراف به مرگ و هشِِّّدار به دریادداشِِّّتن آن، همان می تمام وهم و خیاالت وی پایان

 ورزد:ای است که خیام در شعر خود بر آن تأکید میشهاندی

 رفتدریاب که از روح جدا خواهی

       

 رفِِّّتدر پردۀ اسِِِّّّرار فنِِّّا خواهی  

 (80: 1362، خیام)                               

  :استاز مواردی است که در اشعار هر دو شاعر نمایان ،بودنیادمرگاقرار به مرگ و به

 ج سِِِّّّمْی وسَِِِِّّّّأبقَی وَسَِِِّّّیفنَی 

                            

هوَ بِِّّاقٍ وکُِِّّلُّ شِِِِّّّّیٍِ فِِّّان       وَ

       (5: 1952)صافی،                         

ست و هر  یزی نابود  ه ماند و اوست که جاودان گشت و من باقی خواهم پیکر من نابود خواهد» ا

 «گشت.خواهد

دارند که البته این نوع می مرگ را اظهاردر بعضِِّّی از ابیات، هردو شِِّّاعر نترسِِّّیدن خود از  

ی به . دید کلی صاف دارد در اشعار صافی فراوان است ولی در رباعیات خیام کمتر نمود    ،برخورد

شتیاق    شوق و ا سئله    به آن مرگ،  ست که این م ست که      ،ا شی از دردهای فردی و اجتماعی ا نا

شده صافی متحمّ  شمه     ل آن  سر  ست و  ست که ای گرفته از عقیدها سبت به مرگ دارد.   ا وی ن

خورد. خیام، اشِِّّتیاق و یعنی نهراسِِّّیدن از مرگ، در برخی ابیات خیام به  شِِّّم می  ،همین معنا

بدین  میدلی خود را از رفتن از این جهان ابراز مخرّ تا  له از غم  دارد  به     ها ره  وسِِِّّّی بد و  یا ایی 

شاخه اینکه امید و آرزو  از یابد. خیام پس آسودگی و خرمی دست   ای  در این جهان را همصون 

ند ثمر میبی نگ می    ،دا ندانی ت ها     این وجود را همصون ز که آرزوی ر ند  شِِِِّّّّدن از آن را دا

 نماید:می

می              ت ف بری یِِّّا گر  میِِّّد ا  بر شِِِِّّّّاخ ا

جود           گنِِّّای زنِِّّدان و ن ت  تِِّّا  نِِّّد ز 

 

 هم رشِِّّتۀ خوین را سِِّّری یافتمی  

 ای کِِّّاش سِِِّّّوی عِِّّدم دری یِِّّافتمی

 (112: 1362، امخی)                              
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تنها آرزویی براین همصون شِِّّورسِِّّتانی اسِِّّت که آدمی نه   نادارد که این جهمیخیام بیان

ها رهایی  وسِِّّیلۀ مرگ از این غمتا آنگاه که به اسِِّّتیابد بلکه حاصِِّّل وی تنها اندوه تحقق نمی

بد. ازاین   مده            رو، آنیا یا به این جهان ن یا  ته  که از این جهان رف ند  هایی را  دَ و آسِِِّّّوده خرما

 د:دانمی

  ون حاصِِّّل آدمی در این شِِّّورسِِّّتان

فت     دَ آنخرم هان زود بر  که زین ج

   

 جز خوردن غصِِّّه نیسِِّّت تا کندن جان 

 آسِِّّوده کسِِّّی که خود نیامد به جهان 

 (105)همان:                              

مرگ تا زمانی که شِِّّاعر »داند. مرگ را باعر خوشِِّّبختی و رهایی از دردهاین می ،صِِّّافی

آرزویی شِِِّّّگفت و  ،یابدو از اذیت مردم رهایی میکند میبدان وسِِِّّّیله از جان خود صِِِّّّیانت 

اگر گوید میهاسِّت که  ( صِّافی  نان اسِّیر گردباد غم  132: 2006)المعوش،  «هدفی واالسِّت. 

َ کند تا صمیمانه نمیاز فرط اندوه، آمدن آن را احساس  ،مرگ به زیارت وی آید را  ترین استقبا

 دارد: از مالقات با وی اظهار

یَأتْنی الأَحلسُِِِّّّّه     کَأنَّ الرَّدَی دن 

  

 لْأُشِِِّّّب عَهل شَِِِّّّماان وَ ضَِِِّّّماان وَ تَقَب یلَا  

 (116: 1961)صافی، اغوار،             

ید       »  به سِِِّّّرات من آ که اگر مرگ  یا  تا آن را سِِِّّّیر بوی  آن را حس نمی ،گو کردن و کنم 

 «و بوسیدن نمایم.گرفتن درآغوش

اندوهی که وی را به یاد  ؛اندداندوه را حاصِِِّّّل خود از این جهان می، صِِِّّّافی همصون خیام

نده     مرگ می نای آن را در وجود وی ز ندازد و تم ند می ا مرگ را  ،صِِِِّّّّافی ،رو این از ؛ک

 ت:اساست لیکن جوابی نشنیدهداند که بارها آن را طلبیدهترین نعمت میترین و شیرینبزرگ

مَۀن   أَرَی المَوتَ لْی أَحلَی وَ أعظَمَ نْع

 

 وَ کَم أَنا أدعلوهل فَلم یَسِِّّتَمْع صَِِّّوتْی 

 (83: 1983)صافی،                           
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سیار که آن را فراخواندم و صدایم را    دانممیترین نعمت ترین و بزرگمرگ را شیرین »  و  ه ب

 «نشنید.

 حیرانی -2-2-2

اندیشۀ فیلسوفانه دارد و در اوضاع آشفتۀ زمانۀ خود، به کل کائنات با دیدۀ بدبینی   ،خیام»    

)فالح،  «است. ناراحتی از مرگ، یکی از علل پیداین بدبینی فلسفی است.   نگریسته و حیرت می

ش     237: 1387 س شد، روحیۀ پر شتگی خیامی را    گ( اگر مرگ، آغازگر این حیرت با سرگ ری و 

وی بر اسِِِّّّاس فلسِِِّّّفه،   دادن به افکار وی در رباعیاتن دانسِِِّّّت.در جهتتوان عامل مؤثری می

 ۀرود و دربارمداران نمیراحتی زیر بار آرای دینبه ،بینی، خردورزی و روح حسِِِّّّاسِِِّّّنجهان

هار   اظ ،یابد  کند و  ون جوابی نمی و را مینامالیمات، راز آفرینن، تقدیر، جبر و مرگ،  ون   

هار  هایی که خیام در آن اظجوید. یکی از مقولهشادباشی پناه می و به دامان مستی وکند میعجز 

سان از کجا آمده و به کجا می     ،کندحیرت می سان است. ان راز این آوردن و  ؟رودمبدأ و معاد ان

زیرا  دادبتگرابودن خیام نس منشأ این سرگشتگی را باید به فیلسوف و عقل      انسان  یست   بردن

سن    سان خردمندتر، پر شتری دارد.  که ان ست. حکیمی     »های بی شواری خیام نیز خردگرایی او د

ان بره ،از جمله مسِِّّائل فلسِِّّفی ،که با مقوالت نجومی و ریاضِِّّی سِِّّروکار دارد، برای هر امری

 «شِِّّد.کمانند، کار به سِِّّرگشِِّّتگی مییابی امور بازمیها از ریشِِّّهبرهان ۀجوید و آنجا که هممی

 ورزد:میکند و شاعرانه انکارمی( اظهار سرگشتگی 254: 1344)دشتی، 

جا      خور  و می مده  ندانی از ک  ایآ

 

که در   خاک     معلوم نشِِِِّّّّد  نۀ   خا  طرب

 

 رفت خوش باش ندانی به کجا خواهی     

یام )                                           (73: 1362، خ

                                  آراسِِِِِّّّّّت مِِّّرانِِّّقِِّّاش ازَ بِِّّهِِّّر  ِِّّه   

مان                                                       (72: )ه
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هفِِّّت              ن یرون ز  ب جود آمِِّّده  حر و ب ین   ا

 کس سِِِّّّخنی از سِِِّّّر سِِِّّّودا گفِِّّت       هر 

 

 کس نیسِِِّّّت که این گوهر تحقیق نسِِِّّّفت

 داند گفتز آن روی که هسِِّّت کس نمی

 (74)همان:                                                     

آمدنم بهر  ،اماز کجا آمده» ون به سِّؤاَ  شِّود و  از حل معمای هسِّتی سِّرگردان می   ،یامخ

که پاسِِِّّّخ معمای      گوید میو  کند به جهل خود اعتراف می   ،تواند پاسِِِّّّخ دهد    ینم«  ه بود  

از سِِّّر سِِّّودا   ،گوید شِِّّود و اگر هم کسِِّّی سِِّّخنی   تواند فاشآفرینن، رازی اسِِّّت که نمی

صافی نیز پی به راز آفرینن و مرگ نبرده   گفته ست.  ست و ا د فلکی  خواههمصون خیام که می ا

  کنندۀ جهان اعتراضبه ادارهوی شوریدیم.  کند که: ای کاش در قدیم میبنیان نهد، آرزو می نو

کند که مدیر و مدبر مانند خیام سِِّّؤاَ میاسِِّّت. بهقرار دادهها را بازیصۀ کند که  را انسِِّّانمی

فرینندۀ این جهان اسِِّّت که به این جهان، از این کارهای خود  ه حکمتی دارد  آیا شِِّّایسِِّّتۀ آ 

اند و دفرسایی را بیهوده می خرد ،ها مشغوَ شود  وی نیز پس از اعتراف به نادانی خود  سرگرمی 

 داند:ها را راه تسکین دردهای خود میفرورفتن در مستی غفلت

 لَِِّّم أَرَ أُضِِِِّّّّحِِّّلوکَِِّّۀن تُضِِِِّّّّاهِِّّْی   

 ألَِِّّم یَِِّّکِِّّن لِِّّلِِّّمِِّّلدیِِّّر  شُِِِِّّّّغِِّّلٌ    

 صِِِِِّّّّّْرنِِّّا أَالعِِّّیِِّّبَ فِِّّی یَِِّّدیِِّّهْ    

 یِِّّتَِِّّنِِّّا فِِّّی الِِّّقَِِّّدیِِّّم  ثُِِّّرنِِّّا   یِِّّا لَِِّّ

 

 ُأضِِِّّّحلوکَِِّّۀ َالَخلق  َو الَممِِّّاْت        

 حِِّّتَِِّّّی تَسَِِِِِّّّّّلِِّّّی بِِّّ ألِِّّهِِّّ یِِّّاتْ      

 لِِّّکِِّّْن أَالعِِّّیِِّّبل ملضِِِِّّّّحِِّّْکِِّّاتْ   

                                                                                                                                                        لِّْنَِّرفُِّیل السِِِِّّّّمجِّن َفِّی الِّحَِّیِِّّاۀ       

 (19: 1967 صافی،)

ود تا کننده را مشِِّّغولیتی نبآیا اداره ندیدم. ،سِِّّان بازیصۀ آفرینن و مرگ باشِِّّدهای که ببازیصه»

سرگرمی  شود.   اینکه به این  شغوَ ن شته   ما بازیصه ها م هایی  هایم لیکن بازیصهایی در دست وی گ

 «این زندگی دور گردانیم. شوریدیم تا زندان را درای کاش در قدیم می آور.خنده

 لَِِّّم أدر  یِِّّا رَبم لِِّّْمَ خَِِّّلَِِّّقِِّّتَِِّّنِِّّی  

  
نی                  وَ  َت ک َتَر نَّوَی و ل لْیَِِّّْد ا نی  َت ی َم  َر
 (563: 2006 )معوش،                      
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 «ساختی. هاای پروردگارم ندانستم که  را مرا آفریدی و مرا د ار جدایی نموده و ر»

حَیِِّّاۀ  بِِّّ آتٍ         ل مَْن ا ئی    مِِّّا شِِِّّّْقِِّّا
 أجِِّّهَِِّّل َالِِّّحَِِّّیِِّّاۀَ ألغِِّّدلو لَِِّّیِِّّتَِِّّنِِّّی 

 

حَیِِّّاۀ               ل هم  ا َف مْن  ئی   بَِِّّل شِِِِّّّّْقِِّّا
 ملسِِِِّّّّتَِِّّلَِِّّّْا ب سَِِِِّّّّکِِّّرَۀ  الِِّّغَِِّّفِِّّاَلت   

 (134: 1961)صافی، اغوار،           
صِِِّّّالن  ا ای کاش  فهم زندگی اسِِِّّّت. بختی من از بختی من از زندگی نیسِِِّّّت بلکه نگون  نگون»

 «شدم.ها جویای لَت میدانستم تا اینکه از مستی غفلتزندگی را نمی

فراوان خود در طوَ  خیام بعد از خردفرسِِِّّّایی فراوان و اظهار شِِِّّّاگردی روزگار و تالش      

  ؛سِِّّتاکند که هیچ  یز بر او معلوم نگشِِّّتهخره اعتراف میباألبردن به حقایق، زندگی جهت پی

رفت از این اندوه و رسِِّّیدن به شِِّّادی را داند و راه برونرو، خرد را مایۀ رنج و عَاب می این از

 داند:ی حقیقت میجوورهایی از اسارت عقل و روحیۀ جست

 تِِّّا  نِِّّد اسِِِّّّیر عقِِّّل هرروزه  شِِِّّّویم 

 در ده تو به کاسِِِّّّه می از آن پین که ما

 

حروم            م لم  ع من ز  گز دَ   نشِِِِّّّّد هر

 دو سِِّّاَ فکر کردم شِِّّب و روز و هفتاد

              

 روزه شویم در دهر  ه صدساله  ه یک   

گه  کوزه    کار  مگران  کوزه   شِِِّّّویدر 

 (102: 1362، خیام)                                   

 نشِِِِّّّّد کم مِِّّانِِّّد ز اسِِِّّّرار کِِّّه معلوم 

 نشِِِِّّّّد معلومم شِِِِّّّّد کِِّّه هیچ معلوم           

 (94)همان:                                               

هان اعتراف می         ظام این ج قل از درک ن ناتوانی ع به  ند و در پی  صِِِِّّّّافی  ، متعرض آنک

 و ناتوانی خرد، اعتراف  نقصبه   ،شِِِّّّود. وی نیز همصون خیام میبودن نظام هسِِِّّّتی  خردمندانه  

ه ک  کند می فکار خود را به مارهایی تشِِِّّّبیه      طلبد و ا خالصِِِّّّی از اسِِِّّّارت عقل را می   ،دکن می

 رداند که خاطر او را مکدّهایی میآفرینند. وی نتیجۀ خرد را غمای را میهای آزاردهندهوسوسه

ند از او می راکرده و سِِِّّّرمسِِِّّّتی و شِِِّّّادی    بدبختی خود می  . گیر ند عقل را راز  از جنون   ،دا
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آسِِّّودگی از بند خرد را سِِّّان خیام، هب و داندترین آزادگان میهراسِِّّد و دیوانگان را بزرگنمی

 دارد:زیستن و خوشباشی اعالم میباعر شاد

 کِِّّأَنَّ أفکِِّّار ی اللِِّّّاتی تُسِِِِّّّّاو رلنی 

فَت       نان دذا عَصَِِِّّّ  یولءدل الفْکرُ أشِِِّّّجا

 

فیا وَسِِِِّّّّواسَِِِِّّّّا       أَر  فْثِِّّاٌت  ٌ نِِّّا قْم  ا

 تُطْیرُ لی نَشِِِّّّوَتی والخَمرَ والکاسَِِِّّّا

 (106: 1983)صافی،                    

ها را در وجود من مارهایی هسِِّّتند که وسِِّّوسِِّّه ،ورندآگویا این افکار من که به من هجوم می» 

شان مستی   هایی را ایجاد میدمند.این اندیشه، غصه  می  ۀمانو شراب و پی کند که در هنگام وزیدن

 «کنند.و از من دور می آورندمیپرواز در مرا به

           ٍَ ب حِِّّا نوَن  جل ل خَتشِِِِّّّّی ا  ثُما ال أ

قُ   ط أَ ٍَ           لَ قو عل   َ عْقِِّّا من  کَر  ْف ل  وا ا

 

 فَِِّّالِِّّمَِِّّجِِّّانِِّّیِِّّنُ أعِِّّظَِِّّمل األحِِّّرار     

 مْثلَ النَّسِِِّّّیم  السِِِّّّااری   ثما سِِِّّّارلوا 

 (149: 1961 أغوار، )صافی،         

سم دیوانگی نمیدر هیچ حالتی از » شه را  اآنان اند.ترین آزادگانبزرگ ،زیرا که دیوانگان تر ندی

 «ند.اهمانند نسیم روان به حرکت درآمد ،د و سپسانردهرها ک ،هااز بند عقل

 ده ارااختیار و نبود  -2-2-3

سان  ست. از نظر خیام،   از نظر خیام، ان سان به این دنیای دارای اختیار نی فتن از ردنی و آمدن ان

  کساسِِّّت و این راز بر هیچ پوشِِّّیده انسِِّّان نبوده و نیسِِّّت. حکمت آن  ۀآن، در اختیار و اراد

شکار نخواهد  ضا     آ سان از روزگار و ق پایانی  و داند که عمرش آغازقدر آنقدر میوشد و تنها ان

 :استدارد که بدون اختیار 

 آرنِِّّد  یکی  و  دیگری  بربِِّّاینِِّّد

ند   قدر  ما را ز قضِِِِّّّّا جز این  مای  نن

 

 کسِِِّّّی راز همی نگشِِِّّّایند  بر هیچ 

ن    ما ما  ۀپی ند   سِِِِّّّّت می عمر  مای  پی

 (85: 1362، خیام)                      
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شت اراده و اختیار می ،که اگر در آمدن به این جهانگوید میخیام  هرگز پا به این جهان   ،دا

پررنجی داریم و دانسِِّّتند که ما از وجود خود  ه حاصِِّّل هم اگر می ناگَاشِِّّت و ناآمدگنمی

نهادند و آسِِّّودگی  پا به عرصِِّّۀ وجود نمی ،اسِِّّتدیده هایی را برای آنان تدارکدهر  ه رنج

 ساختند.خود را تباه نمی

 افالک کِِّّه جز غم نفزاینِِّّد دگر        

 نِِّّاآمِِّّدگِِّّان اگر بِِّّداننِِّّد کِِّّه مِِّّا        

 

گر                 ینِِّّد د نربِِّّا بجِِّّا تِِّّا  هنِِّّد  ن  ن

ند دگر    از دهر  ه می  نای  کشِِِّّّیم 

 (96)همان:                                   

با اظهار پشِِِّّّیمانی از آمدن و ناراحتی از رفتن         ،انسِِِّّّان مختارنبودن  ضِِِّّّمن انتقاد از  ،خیام 

 داند:بهترین حالت را نیامدن به این سرا و حتی نبودن در آن می ،اختیاربی

ب    مدنم   مدمی    ه گر  آ نا بدی    خود  

ندر این دیر خراب      که ا بدی   به زان ن

    

 ور نیز شِِّّدن به من بدی کی شِِّّدمی  

 نِِّّه آمِِّّدمی نِِّّه شِِِِّّّّدمی نِِّّه بِِّّدمی  

 (114)همان:                                      

شته  اختیارمانند خیام، ناالن از اینکه بیصافی نیز به  س به این جهان وجود پا گَا  به دندان ،تا

َ     ؛گزدمی لب  تار مردم د که از اخالق و رف گاه  نگ آن نا می  ،گرددمیت کاش      تم که ای  ند  ک

زندگی  ،ورزد که قبل از آمدن به این دنیاها تأکید میشِِّّدت رنجبه دلیل بود. وی شِِّّدهآفریده ن

خود به سِِِّّّبب اینکه   ۀاز خانواد ،درجایی دیگر و اسِِِّّّتتر و روحی واالتر داشِِِّّّتهسِِِّّّعادتمندانه

ستمکار می  و نالدمی ،اند وی به این جهان پرمحنت آیدشده باعر خواند که راه خانوادۀ خود را 

 اند:داشته ظلم رواهم بر خود و هم بر وی،  و کردهرشد را گم

 قَِِّّرَعَِِّّت نَِِّّفسِِِِّّّّْی سِِِِّّّّْن َّ الِِّّنِِّّّادْم   

 

 عِِّّْنِِّّدَمِِّّا جِِّّ ئِِّّتل لِِّّْهَِِّّا الِِّّعَِِّّالَِِّّم      

 (37: 1967)صافی،                           

 «آنگاه که به این جهان آمدم. ،من دندان پشیمانی را گزیدم»
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 کُنِِّّتل قَبَِِّّل الولجوْد أعمَُق نَفسِِِِّّّّان        

 

 کُنِِّّتل قَبِِّّلَ الحَیِِّّاۀ  أسِِِّّّعَِِّّدل جِِّّداان       

 (516: 2006)المعوش،          
 «تری داشتم.تر و قبل از زندگی، بهرۀ فرخندهقبل از این وجود دارای روح ژرف»

لدونی     لَدن  وَ  ضَِِِّّّلَّ أهلی رلشِِِّّّدان 

 
نی                  ملو َل َظ َکمِِّّا  هم  نَفسَِِِِّّّّ موا  َل  َظ

 (521: همان)                                    

یا آوردند    خاندان من از زمانی که مرا     » گونه که بر خود    کردند و همان  راه رشِِِّّّد را گم ،به دن

 «بر من نیز ستم ورزیدند. ،نمودندستم

در اشِِّّعار صِِّّافی  ،فتن از آنانسِِّّان در آمدن به این جهان و رمختارنبودن عقیدۀ خیام دربارۀ 

خره . جام مرگ باألاست وجود نهادهاست. از نظر صافی، انسان بدون اختیار پا به عرصۀ      پراکنده

  اند کههر ند انسِِّّان میلی بدان نداشِِّّته باشِِّّد؛ ارواح ما همصون پرندگانی ،شِِّّدنوشِِّّانده خواهد

شِِِّّّد؛ زندگی، روندی اجباری دارد که  اهندآمد و از بدن ما جدا خواهند     زودی به پرواز درخو به 

 ،که زمام امور به دسِِّّت انسِِّّان نیسِِّّت و اگر او در این امر مختار بود  را ،ن نیسِِّّتگریزی از آ

 گزید:زندگی را برنمی

 دشِِِّّّر ب دذا دشِِِّّّتَهَیتَ کَأسَ الرَّدَی

 

 فَِّرُبِّامِِّّا تُسِِِِّّّّقَِّی و ال تَشِِِِّّّّتَِّهِِّّی      

 (14: 1967)صافی،                            

که  بسِّا که به تو نوشِّانده شِّود درحالی   زیرا که  ه جام مرگ را بنوش ،هرگاه که میل داشِّتی » 

 «میلی بدان نداری.

 تَِِّّطِِّّیُِِّّر غَِِّّدَان کُِِّّلُّ أرواحِِّّْنِِّّا         

 اخِِّّتَِِّّرتُِِّّهِِّّا  فِِّّلَِِّّو خَِِّّیِِّّارونِِّّْی لَِِّّمَِِّّا

 

تیِِّّار               خ مَطِِّّار  د ل فی ا لَهِِّّا  یَس  َل  و

طرار           تْی دضِِِِّّّّ حَیِِّّا کْن  ل ٍَ و  ب حِِّّا

 (61: 1962)صافی،                        
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پس  برای آنان اختیاری نیسِِِّّّت. ،پرواز درخواهند آمد و در این پروازهای ما به    فردا همۀ روح » 

 لیکن زندگی من از رویگزیدم وآن را در هیچ حالتی برنمی ،گرداندنداگر مرا دارای اختیار می

 «است.اجبار بوده

 :و سرنوشت حاکمیت جبر -2-2-4
را از ازَ مشِِّّخص   هاقدر و حکم فلک و تقدیر الهی، سِِّّرنوشِِّّت انسِِّّانقضِِّّاواز نظر خیام، 

سان را از حکم فلک،   نموده ست و ان ست. ازاین  ا سان گریزی نی سلیم  ها  ارهرو، ان در  وای جز ت

 نقن و مسِِِّّّئولیتی ندارند و محاسِِِّّّبه و پاداش و عقابی هم برای آنان نباید           ،برابر اعماَ خوین 

سان  ؛باشد  لیتی،  ش و احساس مسئو  تال و امیدی و باید با دَ خوش و بدون هیچ بیم هابنابراین، ان

سپری  سته    ،رو این از ؛کنند روزگار را  شعار خیام را الهام گرفته از مکتب زروانی دان  ندابرخی، ا

تند به توانسنمی ،انستند و درنتیجهدر میهمه  یز را از جانب سپهر، محتوم و مقدّ ،نا ون زروانی»

وی را  ،( برخی دیگر118: 1382ندوشِِّّن، )اسِِّّالمی  «باشِِّّند.ثواب و عقاب نیز اعتقادی داشِِّّته

شعری می پرورش شعریان   مهم» رایدانند زیافتۀ مکتب ا صل کالمی ا ست؛  اعتقاد به جب ،ترین ا ر ا

ستی آورده    ستی به ه ست و هر  ه بخواهد با    اینکه خداوند جهان را از نی ست، جهان آفریدۀ او ا

که   105-103: 1373)موحد،   «و را نیسِِِّّّت.کس را حق  ونکند و هیچ آن می ( افزون بر این

ماعی و حوادث   یام هم بر گردن    اوضِِِِّّّّاع اجت مان خ مک        طبیعی ز لۀ جبر ک به مسِِِّّّئ هادن  ن

 رنگ ،گاه اسِِّّت وتمسِِّّخرآمیز و طنزآلود  ،قدر، گاهقضِِّّاو. دیدگاه خیام دربارۀ اسِِّّتکردهمی

 گیرد:شکوه و اعتراض به خود می
 اند سِِِّّّودای تو دیکه پختهخوش باش

                    ی تقاضِِِّّّای تو دی قصِِِّّّه  ه کنم که ب

 

تو دی      فِِّّارت شِِِِّّّّده   منِِّّای  ت  انِِّّد از 

 دادنِِّّد قِِّّرار کِِّّار فِِّّردای تِِّّو دی   

 (113: 1362، خیام)                             
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مار     از بودنی ای دوسِِِّّّت  ه داری تی

گَران     به شِِِِّّّّادی  هان   خرم بزی و ج

 

         َ هوده د ی ب کرت  ف فکِِّّار  وز   وجِِّّان ا

کرده       تو  یر نِِّّه بِِّّا  ب   انِِّّد اوَ کِِّّارتِِّّد

 (96)همان:                                           

ننِِّّد             بر من قلم قضِِِِّّّّا  و بی من را

 دی بی من و امروز  و دی بی من وتو

             

بدش ز من  را می     یک و  ند پس ن  دان

 فردا بِِّّه  ِِّّه حجتم بِِّّه داور خواننِِّّد       

 (88)همان:                                            

سبت به      صافی ن ضاوقدر نگرش  سان  ق شۀ  مانند نگرش و ابه ،و حاکمیت جبر بر اعماَ ان ندی

 آوراکراه به این زندگی رنج این دسِِّّت قضِِّّاسِِّّت که وی را به   ،. از نظر صِِّّافیاسِِّّتخیامی 

شِِّّود و  کسِِّّی سِِّّعادتمندقدر خود مشِِّّخص نموده که  ه و قضِِّّااسِِّّت. نظام آفرینن در آورده

شقاوت و بدبختی گرفتار    ه سی به  ای  بازیصه و شوخی  مانندبه ،زندگانی ما ،نظر ویآید. از  ک

یا را آن         یاری نیسِِِّّّت؛ این زندگی دن ما را در آن اخت که  ماسِِِّّّت      نان اسِِِّّّت  قدیر   ،که در ت

سته میسپری  صافی برای به   سوی پروردگار بازخواهیم به ،کنیم و ناخوا شت.  صو گ شیدن   یرت ک

لطۀ قضِِّّا بر سِِّّرنوشِِّّت انسِِّّان، آن را به دادن سِِّّآن را به بیابان و برای نشِِّّاننامالیمات زندگی، 

شبیه    ست ت سوق   می موجودی بااراده و دارای د سان را به این بیابان زندگی  دهد و یم کند که ان

اظهار سِِّّرگردانی و   ،روم خودام و به کجا میانسِِّّان همصنان در جواب به سِِّّؤاَ از کجا آمده  

 کند:حیرت می

ضا    صَحراِْ الحَیاۀ  یَدل القَ  ِأَتَت بی  لْ

 

یَن ومَور دل         لَم أدر  أ  فلی مَصِِِِّّّّدٌَر 

 (7: 1952)صافی،                        

مرا به صحرای زندگانی آورد و برای من جایگاه رفتن و آمدنی است که مکان آن    ،دست قضا  »

 «دانم.را نمی

داند که ما را به این دورۀ پوچ و     ی میقدر  و قضِِِّّّاپروردگار جهانیان را صِِِّّّاحب      ،صِِِّّّافی

 گرداند:ما را بازمی ،و سپسکند میوارد ، مسخره 
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 کِِّّأنَّ دلِِّّهَ الِِّّعِِّّالَِِّّمِِّّیِِّّنَ أتَِِّّی بِِّّ نِِّّا   

 

علودل                   َن ثُما    َ َهز ل   لَْنشِِِّّّهََِِّّد فَصَِِِِّّّّل ا

 (7: 1967 )صافی،                   

 «برگردیم. ،است تا این دورۀ مسخره را شاهد باشیم و سپسگویا خداوند ما را آورده»

 گیرینتیجه -3
شرح با  ضور وی در ایران و با نظر به ترجمۀ رباعیا   نگاهی به  صافی نجفی و ح   تحاَ احمد 

صافی نجفی توسل وی و بررسی آ  خیام  و  راآرسد  می نظربهشد که  مشخص  ،را و افکار احمد 

ا است. احمد صافی نجفی با تأثر از رباعیات خیام، ب  افکار خیامی در این شاعر عراقی اثر گَاشته  

در مواردی همصون نگاه دو شِِّّاعر به  و اسِِّّتشِِّّتراکاتی در اندیشِِّّه و نگرش به دنیا وی دارای ا

سرگردانی و  ون   ضا به حاکمیت قو را دربارۀ نظام حاکم بر آفرینن، اعتقاد مرگ، حیرت و 

َ اختیا نبود قدر و   و  و ، برخی از این تأثیرپَیری  ر و معلوم بودن سِِِّّّرنوشِِِّّّت انسِِِّّّان از روز از

و این پدیده، دغدغۀ فکری آن  اندبه مرگ معترفشاعر،  کند. هر دو می انمود پید آرا  اشتراک 

شده  ست دو  سخن  ؛ا شدار  گویند ومیاز آن زیاد  به جهت   ،گاه دهند ومیبه مخاطبان خود نیز ه

ند. گویمی از اشتیاق بدان در اشعارشان سخن     هایشان،  ناخشنودی از این دنیا و خالصی از اندوه  

داران مزیر بار آرای دین ،کشاند جوی حقیقت میواین دو شاعر را به جست  روحیۀ پرسشگری،   

به شِِّّکایت و  ،گرددها، در حل معمای هسِِّّتی د ار حیرانی میآنتفکر ژرف روند و  ون نمی

قل  ها و رهایی از اسارت عرفتن در مستی غفلتپردازند و سرانجام، خوشباشی و فرو   اعتراض می

 .  یابندرا راه تسکین خود می

  انسِِّّان در کارهایاسِِّّت؛ و حکم فلک و تقدیر الهی، اختیار را از انسِِّّان گرفته قدر و قضِِّّا

زمام امور به دسِِّّت خود، در آمدن به عرصِِّّۀ وجود و رفتن از آن، دارای اختیار و اراده نیسِِّّت، 

سان  سان      ان سرنوشت ان ست و  شان از ازَ مشخص     نی سعادت شقاوت و  ست؛ شده ها و   رو، این از ا

هایی همصون سِِِّّّلب اختیار از انسِِِّّّان، در زمینه ،دو نسِِِّّّبت به روزگار اعتراض آن شِِِّّّکایت و

در اشعار آنان بسامد باالیی دارد.   زدا برای انسان،  های جانکاه و روزافزون و شادی تدارک غصه 
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رسد که صافی در این افکار، متأثر از اندیشۀ خیامی باشد؛ هر ند فرهنگ       مینظربه ،بنابر شواهد 

 را نیز باید مدنظر داشت. هادیگر اندیشهگستردۀ صافی در آشنایی با 
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