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 .7پيشگفتار
 .7-7تعريف موضوع

شعر ،یکي از راههای بیان احساسات و عواطف و همچنین ارتباط و تعامل با دیگر زبانها است .شعر
فارسي و عربي نی پیوسته با هم در ارتباط بوده و تحتتیثیر همدیگر قرار گرفتهاند« .پیدایش شعر
فارسي و رشد و گسترش انواع ادبي و قالبهای شعری در عصر اسالمي ،به رغم آنکه در بستر فرهنگ
ایراني شکل گرفته است و عناصرش به محیط ایران و شرایط سیاسي و اجتماعي آن وابسته بوده ،به
دلیل همراهياش با سنتهای فرهنگ اسالمي و زبان عربي در طول حیات خود ،پیوسته در تعامل با آن
بوده است( ».خدایار و صالح عبید.)13 :1331 ،
رباعي ،یکي از قالبهای شعری است که بسیار مورد توجه دیگر زبانها مانند عربي و ترکي قرار

ول و ال قُ َّوَة اِالّ بِاهلل» و متشکل از چهار مصراع است که رعایت
گرفته و وزن آن هم وزنِ عبارت «ال َح َ
قافیه در مصراعهای نخست ،دوم و چهارم ال امي است (قنبری ،37 :1337 ،با تصرف).
قالب رباعي ،از قالبهای اصیل ایراني به شمار ميآید« .همانطور که عروض شعر فارسي پس از
اسالم از قواعد عروض عرب ،مایه گرفته ،بسیاری از قالبهای شعر قدیم ما مثل قصیده ،قطعه و
مسمّط ،اقتباس شده از قالبهای شعر عربي بوده است .اما فرم رباعي(اعم از وزن و قالب آن) یک فرم
صد در صد ایراني است» (میرافضلي.)11 :1333،
رباعیات خیام ،1یکي از منابع با ارزش و کهن ایرانیان است که همواره مورد توجّه همگان قرار
گرفته است « .در میان رباعیات کهن فارسي ،رباعیات منسوب به خیام به دلیل ستایشي که در غرب از
آنها شده ،و روح بدبیني و سنت ستی ی و البته جوهرۀ شعری آنها ،بیش از همه مورد توجه قشر
روشنفکر بوده است .پیشرو این طایفه ،صاد هدایت بود که ترانههای خیام را در سال ( )1313منتشر
ساخت( ».همان.)77 :
بعد از خیام ،رباعيسرایان بسیاری پا به این عرصه گراشتند ،اما به حق هیچکدام نتوانستند به اندازه
او توجّه جهانیان را به خود جلب نمایند که بهترین نمونه آن ترجمه انگلیسي فیت جرالد از اشعار
اوست .این اثر موجب شدکه در غرب ،گامي مهم در جهت خیام شناسي شکل بگیرد و بعد از آن که
عربها نی به ترجمه شعر خیّام همت گماشتند.
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صالح جاهین ،2شاعر ،کاریکاتوریست ،هنرمند و روزنامهنگار معاصر مصری است که شهرتش
مدیون رباعیات است .از آنجا که وی رباعیاتش را به زبان عامیانه سروده ،توانستهاست که جایگاه
مناسبي در میان مخاطبان پیدا کند .در این جستار با بررسي و تحلیل رباعیات این دو شاعر در پي آن
هستیم که جنبههای مشترک رباعیات هر دو را آشکار و تیثیرپریری جاهین از خیام را اثبات نماییم.
 .8-7ضرورت ،اهمّيّت و هدف

از آنجا که در حوزۀ تیثیرپریری صالح جاهین از خیام پژوهشي انجام نشده است ،گمان ميرود
پرداختن به این مطلب ،ميتواند حائ اهمیت باشد ،چرا که قالب رباعي به دلیل کوتاهي و اختصار،
یک قالب عامهپسند بوده و همواره مورد مقبول همگان قرار گرفته است .این پژوهش در صدد آن
است که عالوه بر معرفي صالح جاهین شاعر ب ر

و عامیانۀ مصری؛ اندیشههای خیام را در رباعیات

جاهین با بررسي مضمونهای مشترک ،مورد بررسي و تحلیل قرار دهد.
 .0-7پرسشهای پژوهش

 -1مضامین مشترک صالح جاهین و خیام کدام است؟
-2جلوههای تیثیر پریری صالح از خیام چگونه است؟
 .3-7پيشينة پژوهش

پیرامون خیام به ویژه با رویکرد ادبیات تطبیقي ،پژوهشهای بسیاری صورت گرفته است .مهمترین
آنها عبارتند از :حیدری و همکاران(« ،)1332چگونگي حضور خیام در شعر عبد البیاتي با تیکید بر دو
دفتر «الذی یأتی و ال یأتی» و «الموت فی الحیاة»؛ یافته های این پژوهش حاکي از آن است که خیام به سه
شکل در شعر بیاتي تیثیر داشته است؛ نخست ذکر نام خیام و توصیف او ،دوم اندیشههای خیامي که
شاعر تحت تیثیر آن ها به سرودن پرداخته است و پس از آن بررسي چهره خیام که یکي از کاربردهای
جدید در شعر عرب است .احمدی چناری و همکاران (« ،)1334بررسي تطبیقي اندیشۀ خوشباشي در
شعر خیام و الشاب الظریف»؛ نگارندگان در این جستار به این حقیقت دست یافتهاند که دم
غنیمتشمری و خوشباشي خیامي ،یک طرز فکر رایج در دورۀ مملوکي است که از لحاظ دوره
تاریخي با زمانه خیام فاصله چنداني ندارد و یکي از شاعران این دوره «الشاب الظریف» است که بسیار
در این زمینه از خیام تیثیر گرفته است .زحمتي(« ،)1333مقایسۀ طالسم ابوماضي با رباعیات خیام»؛ این
پژوهش به این نتیجه دست یافته است که قسمتي از رباعیات خیام تقریباً با محتوای طالسم ابوماضي
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همخواني دارد .امیني الری و میر قادری (« )1333بررسي تطبیقي افکار و عقاید ابوالعالء و خیام»؛
نویسندگان این پژوهش با بررسي شعر دو شاعر به این حقیقت دست یافتهاند که خیام و ابوالعالء دارای
هوش و استعداد خاصي و به فرهنگ غني اسالمي منسوب بودهاند و نی در مراحل زندگاني خویش با
تهکم و انتقادهای تند و نیشدار مواجه شدند .میرزایي و همکاران (« )1334واکاوی اندیشۀ دمغنیمت
شمری خیامي در شعر علي محمود طه مصری»؛ رهآورد این پژوهش ،نشانگر آن است که علي محمود
طه ،اصل اندیشۀ دمغنمیت شمری را از خیام گرفته است ،ولي آن را در قالب مفاهیم حسي بازگو
مي نماید .همچنین علي محمود طه به طور مستقیم با منبع فارسي رباعیات خیامي آشنا نبوده ،بلکه از
طریق ترجمه های انگلیسي و عربي رباعیات خیام با آن آشنایي پیدا کرده است .نظری و قنبری م یدی
(« )1333بازتاب اندیشههای خیام در اشعار محمود سامي البارودی»؛ رهیافت این پژوهش ،نشان
ميدهد بارودی و خیام دارای مضمونهای مشترکي هستند که دلیل آن به روزگار مشترک هر دو بر
ميگردد ،همچنین گسترۀ فلسفۀ بارودی ،محدودتر از خیام است به طوریکه وی را نميتوان صاحب
مکتب فلسفي دانست؛ مرادی (« )1332تیثیر اندیشههای خیامي در شعر سید قطب»؛ دستمایۀ این تحقیق
آن است که سید قطب در یک مرحله از زندگاني خویش دچار سرگشتگي و حیرت بوده اشت و
شعرهایي که در این زمان نوشته است ،آمیخته با حیرت و اندیشههای خیامي است؛ میرزایي و همکاران
( )1433در مقالهای با عنوان «بررسي و مقایسه ترجمههای رباعیات خیام نیشابوری به زبان عربي»؛ به
این حقیت دست یافتهاند که صافي نجفي ،از شاعراني است که با تسلط به زبان فارسي و انتخاب قالب
دوبیتي ،که با ذو عربي سازگار است ،توانسته است ساختار و معنا رباعیات را به خوبي به زبان عربي
برگرداند ،اما در ترجمه مصطفي وهبي التل ،با وجودی که اثر او به عنوان نخستین اثر ترجمه از اصل
فارسي ،ارزشمند است ولي از تیثیرگراری ترجمهاش کاسته شده است .مسبو و همکاران ( )1331در
پژوهشي با عنوان «خوشباشي و دمغنیمت شمری در اندیشههای خیام نیشابوری و طرفة بن عبد»؛
نگارندگان در این پژوهش به این حقیقت دست یافتهاند که اشعار طرفه ،شبیه اشعار خیام در زمینه
دم غنیمت شمری است با این تفاوت که طرفه از معنای حقیقي زندگي بازمانده و مر

را پایان زندگي

آدمي ميداند؛ رحمدل (« )1331مقایسۀ اغتنام فرصت در اندیشههای حافظ و خیام»؛ یافتههای پژوهش
حاکي از آن است که خوشباشي حافظ یک کُنش فعّال است و خوشباشي خیام یک واکنش منفعل
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که ناشي از دو نوع منطق ریاضي(خیام) و منطق شهودی (حافظ) است ،امّا تاکنون به پژوهشي در زمینۀ
مقایسۀ تطبیقي رباعیّات خیّام و صالح جاهین دست نیافتیم .در این مقاله برآنیم ضمن معرفي رباعیات
صالح جاهین به بررسي تطبیقي آن با رباعیات خیام بپردازیم.
 .۵-7روش پژوهش و چارچوب نظری

در این پژوهش با روش توصیفي -تحلیلي به بررسي رباعیات دو شاعر پرداخته شده است .همانطورکه
انوشیرواني دربارۀ مکتب فرانسوی ميگوید« :در مکتب فرانسوی ،تطبیق صرفاً وسایله یاا روشاي اسات
برای رسیدن به هدف که همانا تبیین معامالت و مبادالت ادبي بین ملتهای مختلف است( ».انوشایرواني،
 .)13 :1333صالح جاهین نی  -بر اساس مکتب فرانسوی -از خیام تیثیر پریرفته است.
 .8پردازش تحليلی موضوع
 .8-7آشنايی با انديشة دو شاعر

«در فضای اندیشۀ خیام ،حیات سیّال است و زیبایي جهان هستي آرامش دهندۀ روح آدمي است ،هر
دمي که انسان بر ميآورد ،پای در گرشته و روی به آینده دارد .گرشته به ابدیت پیوسته و آینده
دیدني نیست .خیام پیامآور اعتقاد راستین به چی ی است که ناپیدا ميباشد؛ اما معتقد است که فکر
آدمي از مرز هستي ميگررد( ».شهولي.)33 :1373 ،
به اعتقاد خیام ،درک اسرار آفرینش برای هر انساني مقدور نیست و باید در این زمینه از اطالعات
کافي برخوردار بود .خیام ميگوید« :به اسرار هستي باید اندیشید امّا دست کوتاه اندیشۀ انسان به باالی
نخل علت غایي آفرینش نميرسد( ».برزی.)37 :1371 ،
حجازی 1پیرامون اندیشه جاهین ميگوید« :او شاعری هنرمند ،نمونهای از آوای مصر ،حقو مردم
و صدای آرزوهای ملت در آیندهای روشن با حفظ میراث فرهنگي و ملي بود».
فارو عبدالقادرِ ناقد دربارۀ اندیشههای جاهین اینگونه ميگوید« :همانا صالح جاهین روح تازهای به
قلب مصر بخشید ،و با مضامین متفاوت و متنوع شعرش در خاطرهها مانده است( ».جاهین ،بيتا.)13 :
نجار دربارۀ جاهین چنین اظهار داشته است« :جاهین توانست از آن قالب قدیمي و فصیح شعر قدیم
خارج شود و کلمات عامیانه و شعر مردمي را با موسیقي جدید و با اسلوبي آسان بیان کند( ».النجار،
)231:1311
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بحراوی در مورد او چنین ميگوید« :همۀ خوانندگان و نقادان اشعار صالح جاهین به عظمت
شعریاش ایمان دارند و طولي نکشید نامش در میان مردم درخشید .زبان مورد استفاده در اشعارش؛
ساده ،روان و مردمي ميباشد( ».البحراوی .)41:1413 ،در پایان رباعیات جاهین ،واژۀ «عجبي» تکرار
شده و این نشان از حیرت وی به جهان آفرینش ،همچون خیام است و نی ميتواند بیانگر همان مفهوم
عامیانه و مردمي بودن شاعر باشد.
 .8-8مضامين شعری مشترک «صالح» و «خيام»
 .7-8-8زندگی

«خیام ،معلم شادی است و بهرهمندی از زندگي را نوید ميدهد .او نميگوید خالي از رنج است؛ زیرا
عالَم ،عالَمِ تضاد است( ».فرزانه کیخای )134:1333 ،وی در بیت زیر ميگوید :چون عمر سپری
ميشود پس باید عمر را فقط در شادماني و نشاط گرراند و باید آگاه باشیم که سرمایۀ عشق و خیال و
جهان ما در عمر ارزشمند است و آن را همانگونه که بگررانیم ،سپری خواهد شد:
گاار یااک نفَساات ز زناادگاني گااررد

مگاارار کااه جاا بااه شاادماااني گااررد

هشاادار کااه ساارمایۀ سااودای جه ااان

عمر اسات چناان کاش گارراني گاررد
(خیام)131:1373 ،

در جایي دیگر ،شاعر مصری ،دنیا را دشتي ميداند که ميتوان به آن امیدوار بود؛ چرا که همگان
غم و اندوه دارند و کسي را در این دنیا نميتوان یافت که بدون درد باشد ،پس نباید ناامید شد:
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(جاهین ،بيتا)171 :
(ترجمه .1« :دنیا دشتي ب ر

برای انتظار است .در آن فرزند آدم زندگیش مانند زنادگي اال اسات .2 .انادوه

یکي است و خستگي مشترک است و هیچ خری برای خودکشي تالش نميکند)».

شاعر مصری ،دربارۀ زندگي ،تعابیر زیبایي به کار برده است ،ميگوید زندگي مانند دریایي است که
همواره انسانها در آن غوطهورند ،تا آنجا که گویي در سختيها فرو ميروند .ولي باز هم ادامه
مي دهند و به آیندۀ درخشان امیدوارند و نی تنها امید به زندگي است که آنها را از غر شدن باز
ميدارد .درواقع ،تنها نیروی محرکي که او را از ناامیدی دور ميکند ،عشق به زندگي است:
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(جاهین ،بيتا )171:
(ترجمه .1« :دریای زندگي مملوّ از غر شدن من است/فریاد برآوردم /آب در گلویم پرید.2 /ن دیک بود خفه
شوم فریاد برآوردم ،گفتند راهي نیست .تنها عشق است که او را نجات خواهد داد .شگفتا !!»)

و نی در جایي دیگر ،چنین آورده است که با وجود مشکالت و سختيها ،به زندگي عشق ميورزد و
با تمامي موجودات آن از جمله پرندگان ،حشرات و حیوانات در ميآمی د .وی بر این باور است
زندگي به کام همه شیرین است اگر آن را زیبا بنگریم:
 .1ـح ـع یا و ل و ـع یا ف ي ال اب ا ِ
ت
ُ
َ
یا
 .2ط ا رُ ،ح وا  ،ح رة ،ب ر ،ب ـ ـع ُ

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

عصبیمم

(همان)114 :
(ترجمه .1« :دوست دارم زندگي کنم اگرچه در جنگلها باشم ،پاک و سالم همانگونه که پدر و مادرم مرا
بدنیا آورد .2 .پرنده ،حشره ،انسان ،باهمه زندگي ميکنم .حتي به شکل یک گیاه .ای عجب» )

همچنین ،صالح در رباعي زیر بسیار زیبا به دو نوع از آداب و رسوم فرهنگ کشورش که شامل
«بافت پارچه توری و آبیاری م ارع» است اشاره مينماید و با بهرهگیری از تشبیه زیبا بیان ميدارد که
غم ها مانند پارچه توری است ،نباید آن را دور خود پیچید ،بلکه بایدآنها را رها نمود .همچنین بیان
ميداردکه اندوه و حسرت را نبایستي بسان وسیلۀ آبیاری در م ارع کشاورزی که دور زمین ميچرخد؛
دور خویش چرخاند:
ی ا ت و ُ و ا ف ض ت ِف

 .1إق ع غ م َا
 .2ق الط ب ـ  .وة ما ...و .وة م ا

إ س ر ت رو الس ِ
اقیة و اش م و تِ ف
َ
نهای ةَ الس ِ
یص ف
ر
البی
ا
ی
ة
ی ا او
ُ ّ
عصبیمم

(همان)113 :
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(ترجمه .1« :ای کسي که مانند پارچه توری هستي غمهایت را رها کن/.غمهایت را طوری رها کن که مانند
ابتدای انشعاب آب تو را دور ن ند /.نسبت به غم ها بخششنده باش و ناس ا به او بگو بگرار برود .2/.گفت فقط
یک قدم کوتاه کافي است/.ای کسي که به پایان راه رسیدی! ای بیابان خشک زده!/در شگفتم!!»)

 .8-8-8مرگ و نيستی

یکي از مسائلي که در شعر خیام ،بیشترین بسامد را دارد؛ مسئلۀ حیات و مر

است«.هر کس دربارۀ

خیام و رباعیات او تحقیق کرده همواره این سخن را بر زبان رانده یا بر آن مهر تییید گراشته که مر
و زندگي دو رکن اساسي اندیشه و تفکر خیام است( ».صدقي و محمدی.)133 :1333 ،
خیام در باب مر  ،دارای دو دیدگاه مثبت و منفي است«.در منظومۀ فکری خیاام ایان دو نگااه باه
هم وابسته اند؛ نگاه بدبینانه به مر
خوش بینانه به مر

هم اد نگاه خوشبینانه به زندگي و غنیمتشمردن آن است و نگااه

همدم چشمانداز سیاه و تاریاک زنادگيای اسات کاه مار  ،نقطاۀ پایاان رناج و

بدبختي آن است( ».میرزایي و همکاران.)114 :1333 ،
دشتي در کتاب دمي با خیام در این زمینه چنین بیان مينماید« :معمای مر

و زندگي او را به تفکر

در جهان هستي ميکشاند ،برای آن آغاز و انجامي نميیابد ،آنچه در این باب ميگویند قانع کننده
نیست .خواه صانعي حکیم و مرید در کار باشد ،خواه طبیعت کور و بي اراده بر جهان فرمانروایي کند،
نميتوان بدایت و نهایتي برای آن فرض کرد( ».دشتي.)273 :1314 ،
خیام ميگوید« :این جهان نه آغازی دارد و نه پایاني .همهچی گررا است .مر

در هر لحظه

درکمین است ،در سرشارترین لحظات زندگي بيرحمانه از کمین گاه خود برون ميجهد و به ما
ميگوید :من اینجایم و همه چی محکوم به فناست( ».شایگان.)31 :1337 ،
خیام در این باره آورده است که افسوس در این دنیا برای آدمي ،آرامش و آسودن وجود ندارد و
با این راه طوالني که وی طي ميکند به جایي نميرسد .دریغا! بعد از مر

نی نميتوان مانند سب هها و

گیاهان امید رُستن و دوباره برخاستن داشت:
ای کاااااش جاااااای آرماایااااادن بااااااودی

یاا ااا ایاااان ره دور را رسااااایدن بااااودی

کاااش از پااس صااد ه ارسااال از دل خاااک

چاااون ساااب ه امیاااد بااار دمیااادن باااودی

(همان)113:
صالح نی در این رباعي ميگوید :اصل و جوهر آدمي از خاک بوده و به خاک برميگردد .همانطور
اْلنإ ِ
إصال َكالإ َفخَّا ِ﴾ (رحمن)14/
سا َ إن َ َ
که در قرآن مجید به آن اشاره شده استَ َ َ ﴿ .ق إِ َ
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ج َع اب ُن ماِ ل دِ ق ُ ط ی ار
وت و ال الحی اة
األ
ُ ـ و الم ُ
عصبیمم

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

(جاهین ،بيتا)113 :
(ترجمه .1« :انسان از نیستي آمده .گفتم :کیستي؟ /و به نیستي برميگردد .گفتم :کیستي؟ .2 /از خاک آمدهای
و به خاک برميگردی /.اصل همان مر

است نه زندگي /.در شگفتم!!»)

 .0-8-8جوانی

در شعر خیام ،بارها در بابِ جواني سخن به میان آمده است .در بیت زیر با اشاره به اینکه روزگار
جواني سپری خواهد شد و بهار عمر به سر ميرسد؛ آن را به مرغي شادان و خوشحال مانند نموده که
این مر شاد ،روزی ميآید و روزی از بین خواهد رفت:
افساوس کااه نامااۀ جاواني طاي شااد

وان تاااازه بهاااار زنااادگاني دی شاااد

آن مااار طااارب کاااه ناااام او باااود

فریاد نادانم کاه کاي آماد کاي شاد
(خیام)123 :1373 ،

همچنین صالح در اینباره ميگوید :درست است که ظاهری شاد و خوشحال دارد و سخني
نميگوید؛ اما این سکوت ،سرشار از سخنان ناگفته است و در دلش ه ار رنج و درد وجود دارد ،اما با
این حال در برابر مشکالت زندگي ميایستد و بياعتنایي ميکند:
 .1ـن ا ش ا! ل ن عم ري وال ـل ف ع ا
ي ـن ا
 .2ای ف و ل ن وف ي

وعي زح ا
ین
وحی د ول ن ب َ
ـ رُ ول نقب ي ی ا
ُ
عصبیمم

(جاهین ،بيتا)114 :
(ترجمه .1« :من جواني منحصر به فردم سنم ه ار سال نیست (هنوز جوان هستم / ).اما در درون قفسۀ سینهام
فشاری وجود دارد .2 .ترسیدهام؛ اما ترسم از خودم است /.من حرفي نميزنم؛ اما قلبم مملوّ از سخنان ناگفته
است /.درشگفتم!!»)

شاعر مصری به دلیل اینکه در جامعهای ميزیسته که در آن ،کودتا و انقالب صورت ميگرفت و
آن قدر جوانان در این راه کشته ميشدند که وی گاهي اوقات ترجیح ميداد از فرط غم و اندوه بسیار
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و از اینکه روزگار جواني اش به هدر رفته و کاری از دستش بر نميآید؛ ع لت را برگ یند تا آنکه دم
بر آورد و فریاد زند:

اي ش ب ابُ ا ی وُ و ی ا َّد اوَر
 .1از َ
 .2ی ا ـ ت ری ـحس َن ل ه یَ ِ ُد ا َ

ن غ ی ِر را یَ ذبَ ه ویَص ر ُ زو ر
ـو ی ر و ل و ر َ ع ن ط وِر
عصبَیمم

(همان)137 :

(ترجمه .1« :جوانیمان تباه شد و دورهاش به پایان رسید /.به ج فریاد هیچ چی او را آزار نميدهد و سینهاش را
زخمي نميکند .2 .ای کاش ساکت بنشیند که برایش بهتر است  /یا رها کند و اگرچه از چارچوبش خارج
شود؟ در شگفتم!!»)

 .3-8-8معشوق

یکي از مضمونهایي که در رباعیات بسیار به چشم ميخورد ،عشق به معشو است .چرا که شاعر
معتقد است که تنها معشو ميتواند مشکل وی را حل کند .یک کوزه شراب ناب با هم بنوشند و دم
را غنیمت بشمارند تا از غم و انده رهایي یابند:
برخیااا ا بُتاااااا بیاااااار بهااااار دل ماااااا

حاال کاان ب ااه جمااال خااویش مشااکل مااا

یک کوزه شراب تاا باه هام ناوش کنایم

زان پاایش کااه کااوزههااا کننااد از گااال مااا

(خیام)33 :1373 ،
صالح نی معتقد است؛ عشقش به معشو تا جایي عمیق پیش رفته که به مانند قُطرِ چسپیده به دایره
است .اگر خانه و آشیانهاش را کنار خطرناکترین موجود همچون مار سمي بگرارد ،هیچگونه آسیبي
به او نميرسد .این عشق ،همچون پادزهری برای دردهای شاعر است و او را در برابر خطرات و
مشکالت حفاظت مينماید:

 .1ـن ا ال ذي عم ري اش یاق ف ي اش یاق
دت نِبَ َع الس ِم و ش رب ُ ما
 .2ق ص ُ

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

(جاهین ،بيتا)131 :
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(ترجمه .1« :من کسي هستم که عمر و زندگیم سرشار از شور و اشتیا است و قطار درونم باه ایساتگاه فارا و
جدایي راه یافته .2 .تصمیم گرفتم به اصل زهر دست یابم؛ لرا در حالي که چشم طمع به پادزهر داشاتم ،از سارِ
شور و شو جام زهر را سرکشیدم /.در شگفتم!!»)

در جایي دیگر نی ميگوید :که عشق باعث ميشود به زندگي شو و اشتیا داشته باشد و همچون
شخصي که عاشق ميشود ،حاضر است بهای سنگیني برای عشق پرداخت کند:
 .1ی ا ل ي عرف ُ الح َّ یو ا وان .وي
ا َق ل ب ِع ال راِ
حس ش ت ول
ُ .2

ا َق ل ب ِع اله وی
حس ش ت ول
ار الح ّ ین راق ه ق .رر ا ت وي
عصبیمم

(همان)47 :
(ترجمه .1«:ای کسي که روزی با وجودت عشق را شناختم /.احساست حاکي از آن است که برای جوشش
عشق مشتاقي .2 /.احساست بیانگر آن است که مشتا جوشش عشقي ،بهای سنگین آن را بپرداز تا یک قطره از
آن را بچشي و سیراب شوی /.در شگفتم!!»)

 .۵-8-8می و شراب

«یکي از مضامین همیشگي رباعیات خیام ،توجّه بسیار به باده و خطابهای مکرر به ساقي است».
(فروغي وغني)11 :1373 ،
مي خاوردن و شااد باودن آیاین مان اسات

فار باودن ز کفار و دیان ،دیان مان اسات

گفتم باه عاروس دهار کاابین تاو چیسات؟

گافاتاا دل خااارم تااو کاابایاان مان اسات

(خیام)33 :1313 ،
خیام در باب شراب و مي ،بیان ميکند که آن بادهای بنوش که زندگاني را طراوتي تازه ميبخشد؛
شرابي که سرمایۀ عهد شباب است .اگرچه مانند آتش سوزاننده است اما غم را از بین ميبرد و نی
همچون آب حیات سازنده و مفید ميباشد:
زان مي کاه حیاات جااوداني اسات بخاور

سارماااایۀ لااارت جاااواني اسااات بخااور

سااوزنده چااو آتااش اساات لاایکن غااام را

سااازنده چااو آب زناادگاني اساات بخااور

(خیام)143 :1373 ،
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همچنین جاهین در این باره ميگوید :آن هنگام که شراب مينوشد قلبش از شدت نوشیدن قرم تر
ميشود وآن زمان که زیاد مينوشد ،خوی حیواني ميگیرد و آن هنگام که کم مينوشد خوی و
اخال انساني به او دست ميیابد:

ـع ر
ش رب ُ أ َ و اَ َ
ین و ا َ
و احب ُ ن ا َ الخم رةَ تَرج ُع ب ر
عصبیمم

 .1ق ب ة ق بازة و ق ب ي ف ی ه ا ان ح َ ر
 .2احب ُ ن ا َ الخم رةَ تَرج ُع وح و

(جاهین ،بيتا)117 :
(ترجمه .1« :گردني چون بطری شیشهای شفافي است که قلبم در آن برانگیخته و نمایان است /.یک پیمانه،
دوتا وتا پان ده پیمانه سرکشیدم .2 .با مردم در شراب خواری همنیشن شدم و [از شدت نوشیدن شراب] دچار
خوی حیواني شدم /.و آن هنگام کم مينوشم ،خوی انساني بر ميگردد /.در شگفتم!!»).

شاعر نیشابوری در قسمتي دیگر بازگو ميکند :اگر فردی خود شراب ننوشد ،نباید فرد مست را از
نوشیدن شراب نهي کند و او را به حال خود گرارد:
گااار مااي ناااخوری طعنااه ماا ن مسااتان را

بنیااااااد مکااااان تاااااو حیلاااااه و دساااااتان را

تااو غااره باادان مشااو کااه مااي مااي نخااوری

صد لقماه خاوردی کاه ماي غاالم اسات آن را

(خیام)33 :1373 ،
صالح ،بر خالف خیام که در هر زمان نوشیدن شراب را روا ميداند ،دربارۀ شراب آورده است که هر
وقت بخواهد شراب مينوشد و هروقت هم نخواهد به دوستانش اجازه سرزنش را نميدهد:
حا! و ا َ ِحب هما
 .1یا ا ااف َ
َ
ِ
 .2ـن ِد ُ ع ی ال ف ِ
رـ ال ي ـن ا ب ه م

و ا ات م و وش را! و ا ش رب هما
و اال ع ی ال ف ِ
رـ ال ي ا َ ب هما
عصبیمم

(جاهین ،بيتا)112 :
(ترجمه .1« :ای کسي که با یاراني مواجه شدی که همراهشان نبودی /و با جامهای شرابي مواجه شدی که
آنها را ننوشیدی .2/.برای فرصتهایي که آنها را ضایع کردم ،پشیمانم /.و برای فرصتهایي که [باید
ضایعشان ميکردم امّا] آنها را ضایع نکردم.در شگفتم!!»)

همچنین خیام در رباعي زیر ،عالقۀ زیاد خود را به خم و قدح و شراب و خماری بیان ميکند که در
قالب یک مراعات نظیر بسیار زیبا و چندین تلمیح عالي به آن اشاره مينماید به نظر ميرسد در این

رباعیّات خیّام و صالح جاهین در آیینه ادبیّات تطبیقي 13/

ِ ِ
ا!
رباعي ،با استفاده از تلمیحي قرآني ،اوج عالقۀ خود را به شرابخواری بیان نموده استَ ﴿ :عالیَ ُه إم َیَ ُ
ِ ِ
اـ إم َب ُه إم َش َرابا طَ ُهو ا﴾ (انسان( )21/ترجمه« :بهشتیان را
ُ إ ُد ُ إ
ضر َوإِ إ َإب َرق َو ُح وا ـَ َ ا ِوَ إن فضَّة َو َ َ ُ
جامههاى ابریشمى سب و دیباى ستبر در بر است و پیرایه آنان دستبندهاى سیمین است و پروردگارشان بادهاى
پاک به آنان مىنوشاند:)».

خشاات ساار خاام ز ملکاات ج ام خوشااتر

بااوی قاادح از غاارای مااریم خوشااتر

آه سااحاااااری ز سایااناااااۀ خاما اااری

از ناالاااۀ ابااو سااعید و ادهاام خوشاااتر
(خیام)133 :1373 ،

 .6-8-8فصل بهار

خیام بر این عقید است که از آمدن فصل بهار و از دوباره رفتن فصل زمستان ،اورا دفتر وجود ما به
پایان ميرسد .پس نباید غصه خورد؛ زیرا انسان دانا و فرزانه ميگوید :غم و اندوه دنیا چون زهر است.
درمان این زهر ،فقط باده است.
از آماااااااادن بهااااااااار و از رفااااااااتن دی

اورا وجاااااود مااااا همااااي گااااردد طااااي

مي خاور و مخاور انادوه کاه فرماود حکایم

غاامهااای جهااان چااو زهاار و تریاااقش مااي

(خیام)111 :1373 ،
در جایي دیگر ،وزیدن نسیم دلنواز بر چهرۀ روحانگی گل سرخ را خوشایند ميداند و در فضای
معطر گونه و سرسب چمن نگریستن به روی یار را به خاطر ميآورد .همچنین هرچه از گرشته سخن
بگوید چندان آن را خوشایند نميبیند .لرا معتقد است؛ نباید از گرشته سخن گفت ،بلکه باید دم را
غنیمت شمرد و امروز را که نقد است به خوشي گرراند:
بااار چهاااره گااال ناسا اایم ناااوروز خاااوش اسا ات

در صااحن چااامن روی دل افااروز خااوش اساات

از دی که گرشات هار چاه گاویي خاوش نیسات

خااوش باااش و ز دی مگوکااه امروزخااوش اساات

(همان)134 :
جاهین در وصف بهار اشعار بسیاری سروده است که تفصیل آن در این پژوهش نميگنجد به همین
خاطر فقط به ذکر دو نمونه کفایت ميکنیم .وی ميگوید اگر دنیای هر کس بادون بهاار باشاد ،مارده
است؛ یعني فصل بهار را نشانۀ تازگي و زندگي ميداند و ميگوید انسان نباید امیدش را از دست دهد،
همان طور که در فصل زمستان بایستي به شکوفایي بهار امیدوار بود.
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 .1ال ُدن ی ا ِ ن غَی ِر ال َّرب ی ِع َ ی َ ة
دل غ  .ا تأ ّ َ و ش و
 .2ال ی ا ج ُ

و ق ةُ ش ص ِر فان ُه و ف ف ُ ه
الع ف ي ع ب ال ا
زـ ُر ال ا ط ُ
عصبیمم

(همان)177 :
(ترجمه .1« :جهان بدون بهار مردهای بیش نیست /.بر

درخت ،ضعیف و پراکنده ميشود .2 /.نه! ای کسي

که بر اشتباهت اصرار داری بیندیش و نگاهکن/.طلوع شکوفه بهاری در عظمت حکومت زمستان نهفته
است(.مانند طلوعي در تاریکي است /).در شگفتم!!»)

شاعر در جایي دیگر ،ضمن خوشامدگویي به فصل بهار ،آن را همچون کودکي بسیار زیبا و
دوستداشتني است و تازه ميخواهد راه برود و حرف ب ند:
رح ُ بی ُع رح ُ بی ُع رحب ة
َع َ ا عیونَ ش ی ا ُ َّن ـوی

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

(همان)133 :
(ترجمه« :آفرین بر تو ای بهار ،خوش آمدی /.ای کودک ،ای کسي که آواز سر ميدهي [هنگام بهار]/.
چشمانت را به روی زندگي باز کن /.تا به زمین و غربتها عادت کني /.درشگفتم!!»)

 .1-8-8روش فيلسوف گرايانه

قالب رباعي ،با کمترین ابیات بهترین معاني را به تصویر ميکشد ،از جمله مفاهیمي که بسیار در قالب
رباعي به آن توجه ميشود ،بیان مضامین عرفاني و فیلسوفانه است« .رباعي بهترین قالب برای بیانهای
فلسفي بوده است و مي توان گفت که رباعي در ادبیات فارسي برای دو نوع مضمون تخصیص یافته
است ،نخست مضامین عرفاني و دوم مضامین فلسفي» (شمیسا.)73 :1374 ،
شاعر نیشابوری تا جایي پیش رفته است که حیرت و شگفتي آدمي را مخالف با دین نميداند ،بلکه
آن را سهمي از وجود آدمي ميپندارد و همچنین انسان را به اندیشۀ فیلسوفانه تشویق ميکند «خیام
فیلسوف بود و رباعیاتش شرحي فلسفي بر کتاب زندگي و وضعیت انسانهاست .او مردی بود که سؤال
کردن و حالت سر درگمي را نه مخالفت ایمان دیني ،بلکه به عنوان بخشي از انسان بودن ميدید».
(رضوی.)27 :1313 ،

رباعیّات خیّام و صالح جاهین در آیینه ادبیّات تطبیقي 17/

دشاامن بااه غلااط گفاات کااه ماان فلساافیم

ای ا د دانااد کااه آنچااه او گفاات ناایم

لاایکن چاااو دریاان غاام آشاایان آماادهام

آخاارکم از آنکااه ماان ب اادانم ک اایم
(خیام)143 :1373 ،

صالح ميگوید :از منظر عقل و اندیشه در مورد آن فیلسوفي که در حال تفکر و نظریه پردازی
است؛ قضاوت کنید نه او را پادشاه بدانید و نه او را به دار آوی ید .فالسفه قابل تشخیص نیستند؛ گاهي
نظری ميدهند و بعد خود آن را تکریب مينمایند .شاعر در یافتن فیلسوف واقعي در شک وگمان
است.

 .1الفی س و ُ قاع د یُ َف ر ِ یبویه
فةَ ی ا ـ ور
 .2ا تَ رف و إ الف

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

(جاهین ،بيتا)113 :
(ترجمه .1« :فیلسوف نشسته و چون سیبویه به فکر فرو رفته است /.او را پادشاه نکنید و به دار نیاوی یدش .2 .او
را نميشناسید به راستي فیلسوفان چه کساني هستند؟  /چی ی ميگویند و از آن برميگردند و تکریبش
ميکنند .در شگفتم!!»)

شاعر در رباعي دیگری بیان ميدارد :رسیدن به فلسفه آسان است و هرگ نميشود بمیریم و به فلسفه
نرسیم.آن هنگام که درآرامش باشیم به فلسفه واقعي خواهیم رسید و ميتوانیم بهتر بیندیشیم:
 .1ف ي ی و َ حی ُ ش اعر براح ة و ف ا
ال
 .2دني ال ص ُ و أل وح ي
َ

اله م زال و الح ب ُ ا َ و ا ف ی
ِ
سفة
ُلف
ّ ..وال و
ـن ا
عصبیمم

(همان)34:
(ترجمه .1« :روزی احساس آرامش و خوبي داشتم/.ناراحتي برطرف شد و اندوه رفت و پنهان شد .2 .حیرت و
شگفتي مرا فرا گرفت .از خود پرسیدم .من مردم و به فلسفه نرسیدم! در شگفتم!!»).

 .2-8-8بهرهگيری از مفاهيم قرآنی
در رباعیات خیام ،تیثیرپریری از مضمونهای قرآني دیده ميشود:

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

گااه گاااه ،نااه باار دوام خواننااد آناارا
کاندر هماه جاا مادام خوانناد آنارا
(خیام)11 :1313 ،
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خیام ،در این رباعي ،قرآن را بهترین کالم ميداند ؛ که در حقیقت به این آیۀ قرآني اشاره دارد﴿ :نَ إح ُن
ِِ
ِ ِِ ِ
ص ِ
ین﴾ (یوسف( )3/ترجمه« :ما
ص بِ َما ـ إَو َح إی َا إِل إَی َ
نَ ُص َع َ إی َ
كـإ
س َن الإ َ َ
ك َـ َذا الإ ُ إرم َ َوإِ إ ُك إ َ إن قَ إب ه لَم َن الإ َاف َ
َح َ
نیکوترین سرگرشت را به موجب این قرآن که به تو وحى کردیم بر تو حکایت مىکنیم و تو قطعاً پیش از آن
از بى خبران بودى)».

دی کااااوزه گاااری بدیاادم اناادر بااازار

باار پاااارۀ گلااي لگااد همااي زد بساایار

و آن گل بر زباان حاال باا او مايگفات

من همچاو تاو باوده ام مارا نیکاو دار
(خیام)32 :1313 ،

خیام در اشعار فو ميگوید :ای کسي که به گال احترام نميگراری و به آن اهمیّت نميدهي،
روزی آن گال به صدا در ميآید و از تو شکایت ميکند چون تو از خاک به دنیا آمدهای و به خاک

اْلنإ ِ
إصال َكالإ َفخَّا ِ﴾ (رحمن )14/اشاره دارد.
سا َ إن َ َ
بر ميگردی که به مفهوم آیهَ َ َ ﴿ :ق إِ َ

در جایي دیگر ميگوید آدمي با وجود مقام و جایگاههای متعدد در آخر به گور و دیار باقي

ميرود و نباید مغرور شود همان گونه که در قرآن کریم به آن اشاره شده است﴿ :یَا ـَی َها إِ
سا ُ َ ا غَ َّر َك
اْلنإ َ
ك الإ َك ِر ِیم﴾ (انفطار)1/
بَِرب َ
آن قصاار کااه جمشااید در او جااام گرفاات

آهااااو بچاااه کااارد و روباااه آرام گرفااات

باهااارام کاااه گاااور ماايگرفتااي همااه عُماار

دیاادی کااه چگونااه گااور بهاارام گرفاات

(خیام)113 :1313 ،
جاهین نی از مفاهیم قرآني بهره ميبرد و معتقد است که آدمي ،باید در جستجوی خالق آفرینش باشد
و او را درک کند .وی خداوند را زیبا و دانا و مهربان و بخشنده و دارای بهترین و کامل ترین صفات
ميداند .همانطور که در قرآن کریم به آن اشاره شده است:
ـ ع ن إل ه ن ب در
 .1ی ال ي ب ب ح ُ
 .2اهللُ جمی وع یم و حم ن و ح یم

ـ ال ری ِق ع ن ـی ش ِ ی ص در
بح َ
ـجم

عصبیممم

فاتُه و ـن

ا توج در

(جاهین ،بيتا)137 ،
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(ترجمه .1« :ای کسي که پروردگاری را طلب ميکني تا او را پرستش کنیم /.مانند جستجو کردن غر شدهای
که برای نجات خود به هرچی ی متوسل ميشود .2/.خداوند زیبا و دانا و بخشنده و مهربان است /.زیباترین
صفات از آن اوست و تو در جستجوی او هستي» /.شگفتا!!)

این تفکر جاهین ،ناشي از اعتقاد کامل او به خالق هستي است که یاد آور این آیۀ مبارکه ميباشد:

الرحمن َّ ِ
ِ
یم﴾ (بقره)113/
َ
﴿وإِل َُه ُك إم إِلَه َواحد َال إِلَهَ إَِّال ُـ َو َّ إ َ ُ
الرح ُ

همچنین صالح ،در رباعیاتش به داستان حضرت ایوب اشاره ميکند و به مانند ایوب ،با صبر بر

مشکالت غلبه ميکند .همانطور که در قرآن کریم در این باره آمده است﴿ :إِنَّا َو َج إدنَارُ َ ابِرا نِ إ َم الإ َ إب ُد إِنَّهُ

ـ ََّوا!﴾ (همان)44 :

و!
 .1ـی
ُ
 .2الص ُبر طی

ار ال ب ین ب
ُ،

ال

ِ

و! ش فار
ُبر ـی َ

بع
ُ
ب ـ األ

عصبیمم

ی ِن ر
اار

ا ُ و ع َدر ش
ات ب ف ِ ال َم

(جاهین ،بيتا)171 :
(ترجمه .1« :حضرت ایوب در معرض هر بیماری قرار گرفت /.در طول هفت سال بیماری و مصیبت .2 .صبر
خوب است ،صبر ایوب او را شفا داد /.چه بسیارند بیماراني که ناامیدی و خستگي آنها را از پا درآورده است.
در شگفتم»!!)

 .0نتيجه
 .1یافتههای این پژوهش ،نشاندهندۀ آن است که این شاعر مصری در رباعیاتش تحتتیثیر اندیشههای خیامي
بوده است.
 .2یکي از شیوههای زیبایيبخشي به شعر ،سخن گفتن به زبان مردم است :صالح در این شیوه ،بسیار موفق بوده
و توانستهاست با لهجۀ عامیانۀ مصری شعر بسراید تا شاید اینگونه به زبان مردم عادی ن دیکتر شود و مورد
قبول طیف عظیمي از مردم قرار گیرد و همچنین با توجه به اینکه در زمان خیام ،فلسفه و دیدگاه فلسفي رواج
داشته به اقتضای زمان خویش بسیار از بحثهای فلسفي سخن به میان آورده است.
 .3اندیشههای مشترک صالح و خیام عبارتند از -1 :زندگي  -2مر

و نیستي  -3جواني  -4معشو -7

شراب  -1فصل بهار -7روش فلسفي  -3بهره گیری از مفاهیم قرآني.
 .4شواهد ،نشاندهندۀ آن است که صالح در روزگاری زندگي کرده که بسیاری از انقالبها و کودتاهای
مصر در آن زمان رخ داده است؛ به همین خاطر در اشعارش رنگ و بوی میهني دیده ميشود .وی معتقد است
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که در پایان این انقالبها ،پیروزی و بهاری نهفته است .همچنین خیام به گررا بودن زندگي اشاره دارد و
همواره بر این موضوع تیکید ميکند که زندگي ميگررد ،بنابراین باید دم را غنیمت شمرد.
 .7اگر چه خیام هم مضامین و مفاهیم قرآني را در شعرش ميآورد و همین مفاهیم قرآني را با اب ار خوشي و
دور کردن غم و اندوه بیان ميکند؛ امّا باید اذعان داشت که جاهین گرایش بیشتری به بهرهگیری از مفاهیم
قرآني دارد.
 .1صالح و خیام معتقدند در جستجوی فیلسوف حقیقي و دروغین باید تردید نمود؛ زیرا بعضي از فالسفه ادعا
دارند و عمل نمي کنند و هرگ نباید در رابطه با آنها قضاوت نمود؛ اما به دلیل اینکه در روزگار خیام ،زندگي
فالسفه بسیار در خطر بوده و فیلسوفان مورد تهدید حسودان قرار ميگرفتند ،وی نتواسته است آزادنه افکار
خود را در اشعارش بازگو نماید.
 .7کمیّت اشعار خیام در زمینۀ مي و شراب از صالح بیشتر است؛ شاید دلیل آن به شرایط اجتماعي روزگار
خیّام برگردد؛ زیرا در روزگار خیام ،گرایش به ميگساری بیشتر بوده است یا اینکه شاعر ،به رم گویي و
بهرهگیری از زبان صوفیانه تمایل داشته است.

 .3پینوشت
( )1نگاهي اجمالي به زندگي خیام« :خیام در سال 433هجری در نیشابور دیده به جهان گشود و تحصیالت خود را در
همانجا آغاز کرد .از چگونگي تحصیل و استادان او اطالعي در دست نیست .سرانجام در سال  717یا  717پس از ادای
فریضه و مناجات با خدا ،جان به جان آفرین تسلیم کرد و روی در نقاب خاک کشید( ».آقایاني چاوشي« )3 :1373 ،خیام
از ب رگترین دانشمندان ایراني و از مفاخر ملي ماست .به همه فنون و معلومات معمول زمان خود؛ از قبیل فلسفه،
ریاضیات ،هیئت و نجوم احاطه داشته است .اهل نیشابور بوده و در بیرون آن شهر ،پهلوی امام ادۀ محمد محرو به خاک
سپرده شده است( ».فروغي و غني.)71 :1373 ،
پژوهشگران معتقدند؛ با وجود جایگاه علمي و ادبي خیام همواره مورد کملطفي قرار گرفته و اتهامهایي به او نسبت
دادهاند« :خیّام اگر چه در درجۀ اول [بسیار باالیي] از علم و فضل بوده است [امّا] عامّه مردم او را به سبب رباعیاتش
ميشناسند و جای بسيتیسف است که هر چند خیام را این رباعیات ،نامي ساخته ،مردم ما از عارف و عامي قدر او را
نداسته و تصوّراتي دربارۀ او کردهاند که ميتوان گفت مظلوم [واقع] شده است( ».همان)74 :
نظر به اینکه خیام ،شاعری فلسفي است و با زبان عامۀ مردم شعرش دور بود؛ از این بابت اشعار وی برای هر شخصي
قابل درک و فهم نبود« .رباعیات عمر خیام،که نظیرش تاکنون در هیچ کجای دنیا ،گفته و یا سروده نشده ،و به سخن
هملت ،شهرزاده عاصي و غمگسار« ،در فرخنای جهان ،آسمان و زمین ،چی هایي نهفته است که در وهم و عقل و فلسفۀ
ما نميگنجد( ».شیرواني و شایگان.)3 :1373 ،

رباعیّات خیّام و صالح جاهین در آیینه ادبیّات تطبیقي 13/
( )2نگاهي اجمالي به زندگي صالح جاهین« :صالح جاهین در 1333/12/27م .در قبیلۀ جمیل باشا دیده به جهان گشود.
پدرش ،مشاور بهجت حلمي در قوۀ قضاییه بود .صالح شاعر معاصر ،هنرمند و کاریکاتوریست مشهور زمان خود است».
(جاهین ،بيتا)3 :
از آنجایي که شاعر ،دارای روحي لطیف و عاطفي بود به سرودن شعر عاطفي و میهني گرایش داشت« .صالح
درسش را در رشتۀ هنر به اتمام نرساند و رشتۀ حقو را در دانشکدۀ حقو به خاطر خشنوی پدر برگ ید .به جهت اینکه
به امتحانات آخر سالش نرسید موفق به فار تحصیلي در این رشته نشد .تصمیم گرفت به دنبال عالقهاش برود و راهش را
در زندگي انتخاب کند .وی توانست با اسلوب سهل ممتنع و استفاده از قالب رباعي ،روش جدیدی در شعر عرب به
وجود آورد و این رویکرد ،اسلوب جدیدی برای کشورهای اطراف مصر شد .وی کتابهای بسیاری در زمینۀ عاطفي،
ملي ،میهني ،شعر زجل 3عامیانه و نمایشنامه نوشته است و به «شاعر الحب» و «شاعر الثورة» مشهور بود( ».همان.)13:
«در اواسط دهۀ پنجاه ،صالح جاهین روند هنری خود را در روزنامۀ «یوم الیوسف» آغاز نمود .جاهین در زمینههای
مختلفي؛ همچون عشق ،جواني ،کودکان ،انقالب مصر و رهبرش جمال عبدالناصر ،شعر سروده است .و بعد از شکست
در انقالب ،به افسردگي شدید دچار شد .لرا شعر ملي و میهني را ترک گفت ،وی به شعر تیملي و عمیقي همچون
رباعیات (مشهورترین شعر مردمي) روی آورد( ».جاهین ،بيتا.)11 :

ناگفته نماند ،وی در دیوانش به صورت مختصر ،زندگينامهاش را بیان نموده« :جاهین دارای شش دیوان شامل :مة
 ،وال ع ا ال ال ،عن ال مر و ال.ین ،قصاقیص و ق ،ـنا

سینمایي از جمله« :ال وق ل ح  ،اب ة ال دویة ،ال ص و ال

ب مبریة ،رباعیات صالح جاهین .و در تعدادی از فیلمهای

!» نقش آفریني نموده است .سید مکاوی و کمال الطوی و
4

7

أم کلثوم (ستارۀ شر ) در سال ( )1311اشعارش را به صورت ترانه خواندهاند .عبدالحلیم حافظ ،اشعار میهنياش را به
مناسبت انتخاب جمال عبدالناصر به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب مردم مصر قرائت نمود( ».همان)14 :
( )3زجل :از هنرهای ادب مردمي است که اصلش به شبه ج یرۀ عرب قبل از اسالم؛ یعني عصر جاهلي برميگردد.
خنساء از مشهورترین زجالین بودهاست.
( )4سید مکاوی :از خوانندگان ملي مصری به شمار ميآید :وی شعرهای مرهبي و رباعیات صالح جاهین را به صورت
ترانه و بیشتر در قالبهای قدیمي؛ مانند موشحات خوانده است.
( )7کمال الطویل :خواننده مصری در «طنطا» در استان غربیه در کشور مصر بدنیا آمد .وی معلم بود .او نی شعر شاعراني
را همچون طاهر أبو فاشا و صالج جاهین به آواز خوانده است.
( )1احمد عبدالمعطي حجازی :شاعر معروف مصری ست که درسال  1337در شهر «تال» از توابع المنوفیه مصر به دنیا
آمد .حجازی ،شاعری فصیح و شعرش پر از تشبیهات بدیع است .او در شعر تیثیرپریری زیادی از آثار کهن ،بویژه
کتابهای مقدّس دارد .حجازی ،شاعریست که کالم در شعر عرب را خوب ميشناسد ،برخي از منتقدین ب ر
او را یک قهرمان مدرن در شعر عرب ميدانند((http://poets.ir.

عرب،
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کتابنامه
الف :کتابها



قرآن کريم

 .1آقایانيچاوشي ،جعفر ()1373؛ سيری در افکار علمی و فلسفی حکيم عمر خيام نيشابوری ،تهران :انجمن
فلسفه ایران.
 .2برزی ،اصغر ()1371؛ خيام نامه (شرح رباعيات خيام) ،بناب :چاپ حیدری ،تهران :اعظم.
 .3جاهنی ،صالح ()6991؛ باعیات،

بة األ رة الروا ع ،مصر :اهلیئة املسریة العامة لیکتاب.

 .4جاهنی ،صالح (بیتا)؛ األعمال ال ا ة ل اعر ،بریوت :دارالصفوة.
 .7دشتي ،علي ()1314؛ دمی با خيام ،تهران :اساطیر.
 .1رضوی ،مهدی امین ()1313؛ صهبای خرد شرح احوال و آثار حکيم عمر خيام نيشابوری ،ترجمۀ مجدالدین
کیواني ،تهران :سخن.
 .7شمیسا ،سیروس ()1374؛ سير رباعی ،تهران :فردوس.
 .3شهولي ،عبدالرحیم ()1373؛ حکيم عمر خيام و زمان او ،تهران:گوتنبر .
 .3شیرواني مهاجر ،فردین و حسن شایگان ()1373؛ نگاهی به خيام ،تهران :پویش.
 .13قنبری ،محمّدرضا ()1337؛ خيّامنامه (روزگار ،فلسفه و شعر خيّام) ،تهران :نشر زوّار.
 .11میر افضلي ،سید علي()1333؛ گوشة تماشا رباعی؛ از نیما تا امروز ،تهران :کازرونیه.
 .12نیشابوری ،خیام ()1313؛ رباعيات ،بخط فاتح ع ت پور ،با مقدمه محمد علي فروغي ،تهران :اسماعیلیان.
 .13نیشابوری ،عمرخیام ()1373؛ رباعيات خيام با تصحیح ،مقدمه و حواشي محمد علي فروغي و قاسم غني،
ویرایش جدید بهاء الدین خرمشاهي با ترجمه انگلیسي فیت جرالد ،تهران :ناهید.
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رباعیّات خیّام و صالح جاهین در آیینه ادبیّات تطبیقي 21/

 .13حیدری ،محمود ،محمود حمیدی بلدان و شیوا متحد ()1332؛ «چگونگي حضور خیام در شعر عبدالوهاب
البیاتي با تیکید بر دو دفتر شعری الری ییتي و ال ییتي و الموت في الحیاۀ» ،کاوشنامه ادبيات تطبيقی ،سال
سوم ،شمارۀ  ،13صص .73-71
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.112-147
 .27میرزایي ،حسین و قشالقي ،مدینه ()1433؛ «بررسي و مقایسه ترجمههای رباعیات خیام نیشابوری به زبان
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