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 چکيده

 هیای  . سیای  پرسی   انید ژرف بیر عی ر و ادب م ا یر یربیی گهاعیته      ، تیأییری خیّیام ت فسفی ی  تأمّالو  هااندیشه

و  آییار ادبیی   یجیا یجیا ده، در ه زبان یربی در جهان یرب ن وذ کررباییات ب  آلود او که از طریق ترجمحیرت

آعیاای  مر و عیایر نیا  مت ک ی  ،قطب، ادیب سیّد. گرددمیوضوح مشاهده ز عایران م ا ر یرب ببفیاری ا در ع ر

ت فسفی ی او فیراوان سی      تأمّالو  خیّامخود از  نقدی -م ا رِ مصری، از جمسه عایرانی است که در آیار ادبی

پیووه  حاضیر، بیا رو      سیت. ر بیوده ا متیأی   یمیقیا   خیّیام های از اندیشه ،نیزدر ع ر یالوه بر آن، و است گ ته 

 تأییرپییهیری از  عی ر او را از ماریر   ،خیّییام ةدربیار قطیب   سیییّد هیای تحسیسیی، ضیم  بررسییی دییدگاه    -تو یی ی 

قطیب در ییم مرحسیه از     سییّد کیه  اید  های ای  پووه  گوییای آن ی واکاوی نموده است. یافتهخیّامهای اندیشه

زمیانی سیروده اسیت، آمی تیه بیه       او در ایی  برهی   اع اری کیه   یمر ، دچار یم نوع سرگشتگی بوده است و

 است. خیّامهای ر از اندیشهت متأی عدّ حیرت و به

 .تطبیقی ادبیّات، مصر، ع ر م ا ر خیّامباییات رقطب،  سیّدع ر کليدی:  واژگان
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 پيشگفتار. 0
تیری  عیایران   سرعیاا  آورتیری  و  حقیقت باید از نام( را بق 126-493نیشابوری ) خیّامب   ابوال تح، یمر

ی کیه داعیت،   هیای خا ّی  بیای و اندیشهو ادیبان ایرانی در جهان م ا ر یرب دانفت که به دلیل نوعِ جهان

 هیای ییرب تیوان گ یت:   جرأت میبه»و  تبفیاری از عایران م ا ر یربی را به خود جسب نموده اس توجّه

: 1913نییا،  )محفیای « (1)انید ربایییات او عیده   و خیّیام  توجّهبیشتر از عایران کالسیم خود، م حت یم ا ر 

(، 111: 1932حجم ولی یمیق و پر محتوایاد و بیه یقییدة یالمیه ج  یری )    کم، خیّامرباییات  چراکه (؛11

اندیشیی بیه   نگری و سیاده بی زاید و از سطحی د حقیقتی را بر م رفت م اطبیاییب خیّاممطالب حکیم یمر 

 دور باعد.

تی بیا ایرانییان هفیتاد، ن فیتی  کفیانی      ها که دارای رابط  فرهاگی و ادبی درازمدّدر ای  میان، مصری 

در زمیای  ترجمی  ایی  ربایییات و روا       کس یی نشیان دادنید و بیه طیور      توجّیه و ربایییات    خیّامبودند که به 

لیی   ، ادییب و متیرجم مصیری، اوّ   «احمید حیافع ییو    »ی در جهان یرب، پیشتاز بودند. خیّامهای اندیشه

را  هیا آند و را از انگسیفیی بیه یربیی ترجمیه کیر      خیّیام ، نه ربایی از ربایییات  م 1311کفی بود که در سال 

، «احمید رامیی  »امّا  ؛( ماتشر نمود3  : 1311، المصةرة  مجّلة ال« )خّیامشعراء الُفرس عمر ال»ای با یاوان در مقاله

کیه   جیا آنمحکم در ای  زمیاه برداعیت؛ تیا    ، گامیخیّامعایر مشهور و م ا ر مصری، با ترجم  رباییات 

دانفییت.  خیّیام باییید مرهیون ترجمی  او از رباییییات    ،را خیّیام آعیاایی ادیبیان و عییایران م ا یر ییرب بییا     

، بیه  1321نییز در سیال   « احمید زکیی ابوعیادی   »و م  1313، عایر مصری در سیال  «سبایی محمّد»همچای  

جماییت   عیایران ییرگیهاری ایی  ربایییات بیر     ی دیگیر، تأ ویسی  پرداختاد. از خیّامترجم  ماروم رباییات 

 1311ی زییاد بیود کیه وی ن فیتی  مقیادت خیود را در سیال        ، به حیدّ «محمود یقاد یبّا »از جمسه  دیوان

حم  یبیدالر   چیون هیم نگاعیت. ایی  ایرگیهاری در دیگیر عیایران ایی  جماییت         خیّام، دربارة رباییات م

و گروهی دیگیر نییز برجفیته و  ییر      (م 1343-1131بدالقادر مازنی )( و ابراهیم یم 1311-1116عکری )

 (.63: 2114قابل انکار است )بکار، 

ای بیه  آعیاای م ا یر مصیری، از جمسیه ادیبیانی بیود کیه نگیاه وییوه         ، ادییب و عیایر نیام   (2)قطب سیّد 

یع ربایییات  ی، از یم سیو بیه دلییل عیهرت وسی     توجّهیس ت چای   های او داعت.و اندیشه خیّامع صیّت 

 قطیب بییا   سییّد و از سیوی دیگیر، بییه یس یت تشیابه روحیی و فکییری       ویوه مصیر و بیی در جهیان ییرب   خیّیام 

حت یی  و  ای از حیات  را در سرگشتگی ذهای سیرری کیرد  ، مرحسهقطب سیّد چراکهبود؛  خیّامهای ندیشها

د کیه همیی  امیر،    کیر ری گیها هیای ناپییدا( نیام   )کرانیه « اطئ المجهةل الّشة»ع ری خود را  ن فتی  مجموی 
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ددلت بر او  سرگشتگی وی دارد. تال  برای کشف مجهودت و امور پاهیان و رمیز و رازهیای زنیدگی     

(، در عیی ر  دارای 94 میی  دییوان، : مقد1332ّقطیب )  دیسیّییه گ تی   یا بی یود کیه بایی یو هفیتی، از مفیایسی بیی  

 سییّد ده است. یالوه بیر ایی ،   ب کرتوجّه عایر را به خود جسدی بوده و ب   وسی ی از های مت دّ ورت

از حیث نریری و یمسیی، از مییان عیایران     »و  بود« یقاد»قطب در آ از سرای  ع ر، از عاگردان و پیروان 

 یجیای عیگ ت  ؛ از ایی  رو  (129: 1416)یبدالحمیید،  « یصر خود ، بیشتری  تیأییر را از یقیاد داعیت   هم

نییز تیأییر    خیّیام هیای  از اندیشیه  حت یی ای نشان داده و وهییو رباییات  اهتمام و خیّامبه  قطب سیّدکه  نیفت

(، دومیی  ادییب م ا یر ییرب بیود      م 1311-1133« )احمید حیافع ییو    »پی  از  ، «یقاد» چراکه پهیرد؛

 (.16-19: 2114ماتشر ساخت )نم: بکار،  مقادتی را و افکار او خیّامکه در مورد 

از قیالبی قصصیی و رواییی     ی سیروده اسیت،  خیّامای هقطب در راستای اندیشه سیّد الب اع اری که  

 ب ضییی از اعیی ار او از  »ه نحییوی کییه  یدیشی اسییت؛ بیی یانییو ژرف« یأمّسیتیی»وعِ عیی ر یو از نییبرخوردارنیید 

ای، عیایری  را از جابیه « سییّد »تیوان  ( و میی 234: 1911)میرقیادری،  « برخوردار است یاندیشی خا ّژرف

 ی دانفت.تأمّس

، بیا  بیاهم قطیب   سییّد و  خیّیام که در آن بیه مقایفی  اعی ار     است ورت تطبیقی  رویکرد ای  تحقیق به 

امیروزه،   چراکیه ازد؛ پیرد های مشترک دو عایر میپرداخته است و به مقایف  اندیشه« مت  ع ری»به  توجّه

فیه  هیای فران ها و میادی  مورد ات  اقِ مکتیب موجود در بی  آیار ادبیِ مسل م تسف، از حوزه مطال   عبهات

نییز، از ییم سیو بیه دلییل       خیّامقطب با  سیّدت تطبیق اع ار یس  (.13: 2111و امریکا است )نم: خطیب، 

 سییّد های وی بیوده و از سیوی دیگیر بیه ایی  دلییل اسیت کیه         و اندیشه خیّامقطب با رباییات  سیّدآعاای 

هیای  رنی    ، سیروده ای از زندگی خود در سرگشتگی روحی به سر برده که در ایی  زمیایه  قطب در برهه

 .اندی به خود گرفتهخیّامو بوی 

 های پژوهش. پرسش1
هیای  مشیابهت قطیب، در  یدد نمایانیدن     سییّد تحسیسی و با بررسیی اعی ار    - در ای  مقاله، به عیوة تو ی ی

 داده خواهد عد:های وی هفتیم و به دو پرس  زیر پاسخ و اندیشه خیّامرباییات  فکری او با

 ؟دهیممیاو  هایی دربارةزان است و چه دیدگاهچه می خیّام با قطب سیّدآعاایی  -1

 ؟قطب چگونه است سیّددر ع ر  خیّامهای بازتاب اندیشه -2
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 پژوهش پيشينة. 9
هیای بفییاری در اییران و جهیان ییرب      وه هیای او، مقیادت و پیو   تأییر اندیشیه و  خیّامدربارة ع صیت 

ایرگیهاری   دربیارة امّیا   ؛ها، از حو یس  ایی  مقالیه خیار  اسیت     ن ورت گرفته است که برعمردن تمامی آ

هل  والغمةل  یةی  الة ّ »توان بیه ایی  مقیادت اعیاره کیرد:      ی بر ع ر سرایادگان م ا ر یرب، میخیّامافکار 
م فةم خّیةاضالمةل  ال»؛ (8811 ،غة  العرییة  وابایهةاالجمعیة  ایةراییة  للّ )از یسی پیرانیی عیال   « وإةلیةا بیةم ضا ةم خّیامال

ی خیّیام اندیشی مرگ» ؛(8811 العرییة  وابایهةا، الّلغ )از فرامرز میرزایی و یسی پروانه « عبدالّصبلرشعر صالح 

رزایی و دیگییران یرامرز مییییاز فیی« و نییادر نییادرپور یبدالصّیبور در آییار دو عییایر فارسییی و یربییی:  ییالح   

پووهیی بیا   خیّیام »ای بیا یایوان   در مقالیه ییز  ننییا  (. نا یر محفیای  1913تطبیقی،  ادبیّاتهای زبان و )پووه 

هیای انجیام   ت و پیووه  (، به بررسیی مطال یا  1913عااسی ادب فارسی، )مت « تکیه بر جهان م ا ر یرب

 پردازد.و رباییات او در دنیای م ا ر یرب می خیّام دربارةعده 

 ،تیا کایون  امّیا   ؛انید کیرده یایی و سیاسیی او را بررسیی    د هیای مقادت بفیاری اندیشهقطب،  سیّدبارة در 

هیای زییر   تیوان بیه مقالیه   میی  و تاهیا  ویوه اع ار او  ورت نگرفتیه و ب ادبیّاتهای چادانی در زمیا  پووه 

 اعاره کرد:

و یسیوم انفیانی دانشیگاه     ادبیّیات  دانشیکدة  مجس ی  از یسیی ماترمیی )  « م ا ر مصر ةنویفاد ،قطب سیّد» 

پرداختیه   سییّد هیای دیایی و ادبیی    تالیّبررسی م تصر زندگی و ف ّ( که به   1931تهران، پاییز و زمفتان 

و  یل پرویایی و حفیی  چرا یی   از خسیی « قطیب  سییّد د ادبیی  یهای نقی وگیینگاهی به مراحل و وی»است؛ 

هیای آن را   یه قطیب و ملل   سییّد  ان دیقی ا( که نگاه ن1911 یربی، تابفتان ادبیّاتان و یانجم  ایرانی زب مجس  )

ض ةدور ووةید  ضحّمةدع ضفةربا  فةا الوةللدر براوة  ويبیلیة  ل مةاکت ضة    ایةا  قیةاس ااصةی  و ةلّ »اد؛ کواکاوی می
 انهعااسی که بحثی زبان (ق 8241العریی  وابایهةا، شة اء  الّلغ  ضجّل )از هوم  ناظمیان « غ یما هال  ضحّمدقيب و 

از حفی  سیرباز   « لةد البیةا وال ّ  د قيةب ووراهة وةیّ »را از خالل آیار ایی  سیه نویفیاده بررسیی کیرده اسیت؛       

و  سییّد که تاها به ذکر آیار ادبیی   (ق 8288العریی  وابایها، جاضع  طهران )فربةس قم(، رییع وصةی   الّلغ  ضجّل )

از کمیال احمید  اییم و    « د قيةبا فا شةعر وةیّ صلةر الف ّ اصائص ال ّ »ت ریف م تصری از آن پرداخته است؛ 

کییه ( 4001فلةةةيی ، ة ةاةر  - ةراوةا  اییةةةایی (، غة ّ   ایوةةالضی  )ولةةل  الدّ الجاضعة ضجّلةة ) حاییان احمیید  ایییم 

قطیب و   سییّد بررسی تطبیقی رمانتییم در اعی ار   » کاد.قطب بررسی می سیّدهای بال ی را در ع ر زیبایی

بیه   در آن نویفیادگان  ( کیه 1931تطبیقیی،   ادبیّیات متیی )نشیری    از یحیی م روف و فاروق ن « نادر نادرپور
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ای از   حاضیر، گوعیه  بر ای  اسا ، مقالی  اند.بررسی مضامی  مشترک دو عایر در حوزة رمانتیفم پرداخته

 نشان خواهد داد. وارد عدن به مفایل دیای و اسالمیرا پی  از  قطب سیّددنیای فکری 

 . پردازش تحليلی موضوع1

 فکری روحی وسرگشتگی  وقطب  سيّد. 1-0

هیای برجفیت  فکیری و اجتمیایی در یصیر کایونی،       رن و یکیی از ویوگیی  هیای انفیان مید   یکی از اندیشیه 

ه کی چایان  از سیویی دیگیر اسیت؛    1و حاکمیت احتمال و یدم قط یت اکیت از یم سوپدیدة عمّ و عک 

تیری  رنیا انفیان م ا یر را     اند و بزرگله پرداختهأ(، به ای  مف16: 1911فروم ) چونهممت ک ران فراوانی 

قطییب پییی  از گییام نهییادن در مفیییر اسییالم، مرحسیی    سیییّددانایید. تردیییدها و... مییی تاهییایی، سییرگردانی،

، از ماهیّیت جهیانِ   او در ایی  مرحسیه از زنیدگی خیود     .درا در حییات خیود تجربیه کیر     سردرگمی فکیری 

از راز و رمیز جهیان    نمیود تیا پیرده   تیال  میی   اط یالع بیود و  دارد، بیی  دنییا پیرامون  و رسالتی که در ایی   

هیای  ا یول و اندیشیه  »ای از زنیدگی وی بیود کیه در آن    ای  مرحس  سردرگمی فکری، برهه .رداردهفتی ب

گیرای اروپیایی برگرفیت کیه بیه یس یت       هیای میادّی  از ماابع و فسف ه ،خود از هفتی، از زندگی و از انفان را

کفیب  هیای اسیالمی کیه از دوران کیودکی و نوجیوانی و در دوران م تسیف تحصییل        ت ار  با آموخته

 (.219: 1331)ال الدی، « کرده بود، در درون وی ایجاد اضطراب، تردید، د د ه و نگرانی کرد

وی از دنییای تحیّیر و    دادن ، به لطف خداوند در انتقیال فةم الةال  اللةران ت فیر  در ب دها و قطب سیّد 

از جمسیه ایاکیه    (؛261: همیان ) کاید ایت و یقی ، بارها ایتراف میتردید و سرگشتگی، به جهان ایمان، رض

، اضیطراب و حییرت   تردیید ، م رفت ایمانی را موجیب از مییان رفیت ِ    «حجرات»سورة  او در خالل ت فیر

و اکیه در اطیراف   ی فکری دانفته و م تقد است که در سای  چای  بیاشی، انفان ملم  نفبت بیه روییدادهای  

ت کیه از کجیا آمیده    خواهد دانفی کاد؛ بدی  ترتیب، فرد ملم  دهاد، آرام  و رضایت کفب میرخ می

ی خواهید بیود؟ )قطیب،    وضی یّت در چیه   جیا آنعود؟ و در چه است؟ به کجا رهفرار می است؟ آمدن  بهر

سیرگردانی او در برابیر   کیه دربردارنیدة    خیّیام با گریزی به ییم ربیایی    گاه،آن« سیّد(. »9912: 6   :1311

ییدم عیااخت و م رفیت    بیه دلییل    ایی  ایتقیادی  ه چکی  کادبیان می، (9)تولد و مرگ  است جهان هفتی،

 عود )همان(.، ماهیّت مفیر و مبدأ و مقصود ناعی میاز حکمت نه ته در آمدن و رفت  ،دزم

 

                                                 
1. uncertainty 
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 قطب سيّداز نگاهِ  خيّامدنيای . 1-1
پیی  از هیر چییز، ییم ناقید بیزرگ        گیرای مصیری،  ساا و ژرفبه یاوان یکی از ادیبان نکته بقط سیّد

از یمیق وجیود، بیا آییار ادبیی و م صو یا        »او  رود.امان یر   نقد ادبی یربی به عیمار میی  است و از پیشگ

« سیازد تیا بیه اسیرار آن پیی ببیرد      ع ر همزیفتی دارد؛ به طوری که در تهوّق مت ، خود را در آن ذوب میی 

گ تیه عیده،    اسیت کیه   جیا آنتا  رویکرد نق ادان  او به بفیاری از مفایل (.31: 1911و ، )پرویای و چرا ی

او،  و نقیدی  هیای پووهشیی  (. یکیی از حیوزه  61: 1313، حمةلبة« )بیی  نقید ادبیی یافیت    اسالم را با دور»وی 

هیای او مبیهول داعیت و    و اندیشیه  خیّیام عایانی به رباییات  توجّه از جمسه ایاکه ؛ع ر و ادب فارسی است

 .با ای  عایر ایرانی دارد رابطه ی درتأمّسهای نقدی قابل دیدگاه

: 2116قطیب،  رن  و در یی  حیال، ژرف و گییرا دانفیته )   را تکراری، تم خیّامرباییات  ،قطب سیّد 

زنیدگی سیر   تیری  آوازهیا را در دنییای هایر و     ها و جاودانیه تری  ناله، دردناکخیّام( و م تقد است که 93

امّیا   کوبید؛ ت میی روی بشیریّ دانید کیه بیه درِ بفیته بیه      را عایری می خیّام، قطب سیّد(. 214دهد )همان: می

در آمیدن بیا آنیان رایزنیی      .آیاید داناید میی  بیاد کیه از جیایی کیه نمیی    را می مردم عود.ای  دَر گشوده نمی

ای ب ید، چیه روی خواهید داد و آنیان     داناید کیه لحریه   پرسیاد و نمیی  کااد و در رفت ، نررِ آنان را نمینمی

 :(4)کادرا بازگو می یی زیرربا سر  قطب سیّدواهاد بود )همان(. چگونه خ

 چیون آب بییه جویبیار و چییون بیاد بییه دعییت    

 تییا مییی  باعیییم  ییییییم دو روزه ن یییییورم    
 

 روزی دگیییر از یمییر مییی  و تییو بگهعیییییت  

 (1)که گهعیت ست و روزیه اکه نیامدروزی
 

 (191: 1914، خیّام)

دانید کیه از زنیدگی و    د میی ، آن را دنییای سیرگردانی ناامیی   خیّیام در ترسییم دنییای فکیری     قطب سیّد 

هیای  ییب و   و هیی  نیوری نیفیت کیه بیر تیاریکی       ان به سوی میرگ و نیفیتی درگیهر اسیت    هفتی، عتاب

گیردد، بیه   ای میأیو  میی  گاه که از کوفت  درهای  یب و درخواست بارقهسرنوعت  بتابد؛ از ای  رو، آن

 (.21اریکی از یاد ببرد )همان: عود تا سرگشتگی خوی  را در تخزد و با آن هماوا میکاا خاک می

 اسیت  ب   و همراه بیا لیه ت درد دانفیته   لهتامّا  ؛کاادهی را گرچه خفتهخیّامهای اندیشه قطب سیّد 

چه بفییار از یواطیف و احفاسیاتی کیه برانگی تیه      »گوید: ی چای  میخیّام( و در تبیی  اندیش  21: 2116)

کشییده کیه خویشیت  را    بیرای آن روح سرگشیته و رنیا    عود: احفا ِ ناامیدی و اففردگی و دلفیوزی می

دنییای  »قطیب،   سییّد ی در نگیاه   خیّیام ، دنییای  کس یی )همان(. به طیور  » سازدبرای رسیدن به روعاایی، فاا می
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بهره اسیت؛ دنییای کفیی اسیت     ها گم عده و از هرگونه نور و روعاایی بیاندوهگیای است که در تاریکی

 (.21)همان: « و درها به روی  ناگشوده مانده است ن  آوی ته عدهها در برابر دیدگاکه پرده

و عیایری   م یر ی  ،، ابی  رومیی  متابّیی  چونهمدر یم رویکرد تطبیقی میانِ عایران یربی  ،قطب سیّد 

، دنییای خیوی  را در احفاسیات و تصیاویر     خیّیام (، بر ای  باور است کیه  91)همان:  خیّام چونهمایرانی 

تیوان بیه دنییای زنیده و احفاسیی وی راه یافیت؛       نمای  گهارده است که از طریق آن میجزیی برای ما به 

ز و برتیر ا « ماناید عیایران بیزرگ  کیم   »را در گیروه   خیّامبادی از عایران، در یم طبقه« سیّد»از همی  رو، 

ماناید او،   و خیّیام  چراکیه (؛ 66دهید )همیان:   قرار می متابّی و ابونوا  رومی،سرایادگان دیگری چون اب 

)همیان( و در ربایییات او، آهای   حفیرت      ندرسیاند ما را به هفتی بزرگ و زندگی رها از باد و مکان میی 

 (.31عود )همان: آمدنِ آن ناپیدای ناعااخته، عایده میجاودان بشریت برای از پرده بیرون

هیای خیود را   گ تایی قید اسیت کیه او    ت، م خیّیام قطب در بیان یاصر تکرارِ مضیمون در ربایییات    سیّد 

به دلییلِ وجیود  حرارتیی    امّا  (؛31: 1319د )کاسر تکرار میماللت و خفتگی ایجاد کاد، یم ایاکهبدون 

ای کیه در خیود دارد،   سوزناک و اندوهی یمیق در رباییات ، همراه با برخیورداری از م ایای روانییِ فربیه    

در ت فییر ربایییات    قطیب  سییّد نگیردد )همیان(.    در عی ر او تکرارِ م اهیم  توجّهعود تا خواناده مسبب می

بیاد که در تال  است تیا راز بزرگیی را کیه در پشیت      باری را در آن می، تب و تاب سوزنده و حفرتخیّام

با توضیح محفیو  و قابیل درکیی از ایی  گ تی        قطب سیّدته ناگشوده مانده است، بگشاید. های بفدروازه

 کویید؛ تیا   ناپیهیر بیر آن دروازه میی   انی کیه دارد، بیه طیور خفیتگی    بیا همی  تیو    خیّیام »گویید:  خوی ، میی 

در  گیاه آنگییرد.  میی خیاطر  را ماللیت فرا   ،کیار افتیاده  هیای  از عیدّت خفیتگی از    ای که دستاندازه

و بیرای لحریاتی از اندیشیه نمیودن پیرامیون رازِ       ای نشفته و اندوه خیود را در جیامی از بیاده ری تیه    گوعه

دهید؛ و  واس  را به خود مشغول داعته است، خیود را تفیسیت میی   ی بزرگ هفتی که حاپشت پرده و م مّ

قطیب، ربایییات    سییّد )همیان(.  « گییرد باز کوبیدن درهای بفته را به عکل نومیدانه و تیأییرانگیز از سیر میی   

 کاد:س   خوی ، به یاوان نمونه ذکر میزیر را در پی 

ی یکتابی بفته دانفته است کیه دانی  بشیری، توانیا     چونهم، جهان هفتی را خیّام»م تقد است که  سیّد 

ای بیر آن  ای اسیت کیه انفیان، بیدون هیی  فاییده      ن وذ به یم سطر از سطور آن را ندارد و  یبِ ناعیااخته 

 دانید کیه سیرانجام   آمده است؟ و نمیی داند که از کجا و چرا کوبد؛ در ای  وادی سرگردانی، انفان نمیمی

 (.12: 2111)قطب، « عود...در ای  رفت ، با او مشورتی نمی به کجا خواهد رفت؟ و
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 قطب سيّددر شعر  خيّامهای اندیشه بازتاب. 1-9
 اندیشی. مرگ1-9-0

عیاید نابفیامانی و آعی تگی    »و  داعیته اسیت   ی در دورة م ا ر، بازتاب وسی ی در ع رخیّاماندیش  مرگ 

امیروز، از یوامیل اساسیی ایی  رویکیرد بیه        دبیّیات اهای فکری و فسف ی حیاکم بیر   دنیای م ا ر و جریان

هییای اساسیییِ از زمیاییه» (؛ از همییی  رو،113: 1913)میرزایییی و دیگییران، « ی باعییدخیّییاماندیشییی مییرگ

 ای؛ اندیشیه (142: 1944)دعیتی،  « موجیودات اسیت  مای  ا سی اندیشی  او، فایای   درون ه، بسکخیّامرباییات 

چایان   ،د. ایی  د د ی  فکیری   هیای وی مشیاهده کیر   در اکثر ربیایی  راهای آن توان سایهکه به روعای می

در کیام  بیه تس ییِ    را است که عایر را مقهورِ وحشت از نابودی و نیفتی گردانده؛ ط یم خیو ِ زنیدگی    

  ی  دریای فاا افکاد و برای همیشیه، از ایی  ی؛ و نزدیم است که خویشت  را به اموا ِ ایبدل ساختهعرن  

دان تی  در داده اسیت.   یهیرفته و بی یا  پی ا همی  تس یی  یرگ را بی ی، واق ییت می  خیّام د.یهگداز واررنا جان

 ، اوکس ییی؛ ولیی بیه طیور    نید آمیزد، حفیرت اهیای  از زنیدگی نییز بیی  از آن کیه دردآلییود باعی      عیکایت 

 :است بوده بیاانه به مرگ داعته و در عوق رفت  به سوی آننگرعی خو 

 بیییر عیییاخ امیییید اگیییر بیییری ییییافتمی   

 اییید ز تاگایییای زنیییدان وجیییود   تیییا چ
 

 خییوی  را سییری یییافتمی     هییم رعییت  

 ای کیییا  سیییوی ییییدم دری ییییافتمی  
 

 (169: 1914، خیّام)

 کاد:در ربایی دیگر چای  بیان می ،بیاانه به مرگ راخو  یو باز چای  رویکرد 

 چون حا یل آدمیی دریی  عورسییییتان    

 خرم دل آن کیه زیی  جهیان زود برفیت    

 

 ا کایدن جیان  نیفیت تی    صّهجز خوردن  
 

 و آسوده کفی که خیود نیامید بیه جهیان    

 

 (119: همان)

ای را در ؛ مرگیی کیه هیر فکیر و اندیشی  رمییده      عیود عیایده میی   قطب سیّدپوواک مرگ نیز در ع ر  

 برد:باذهان جفتجوگر بشری از میان 

یُم ُجُفلیَةَ ةةةةةةةةةةةاَمةةةةةةةةةةةَ  الَمةةةةةةةةةةل  بَغ   لََلةةةةةةةةةةد    ُ  الةةةةةةةةةةةروح 

 

 ا ُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و یَاف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  َکار یَةةةةةةةةةةةةةةةةةةَوَهةةةةةةةةةةةةةةةةةةَدبَ ف ةةةةةةةةةةةةةةةةةا بَف   

 

 (123: 1332)قطب،  

کیه در  را مرگ مهربان، پسم چشمان ما را فرو انداخت )جان ما را گرفت( و هر )پرس ( ناسیازگاری  ترجمه: 

 پاسخ داد(.ما بود، آرام کرد )زه  
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خواهید عیتاب گییرد و طومیار یمیر کفیی را کیه همیواره در         می ، از آناز مرگ با استقبال قطب سیّد 

 ن و مصیبت است، در هم بریچد:زیا

ةةةةةةةةةَت َهةةةةةةةةةَ ا الَمةةةةةةةةةل  َوةَةةةةةةةةةا لَی ةةةةةةةةة  َلهُ ر ُع َاي ةةةةةةةةةةَ  ُةة 
 

ةةةةةةةةةةةةةةفَةَیي ةةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةر  رُُه ر ی ةةةةةةةةةةةةةةل   َحیوةةةةةةةةةةةةةةةا  ُعم   ةُح َااو 

 

 (121)همان: 

مادی بیی  نیفیت،   ای را که یمر ، سود زیانو زنده داعتو ای کا  که ای  مرگ، عتابان گام برمیترجمه: 

 برد.یپیچید و با خود مدر هم می

ای عیگرف و عییوا، اندیشی  میرگ را بیه تصیویر       ، بیه گونیه  (6)«ضةا الرّ  ابقةدام فة»قطیب در قصییدة    سیّد 

فیان، هفیتی و میرگ،    ، بیه نطیق درآمیده و اندیشی  خیود را پیرامیون ان      خیّیام کشیده است و گویی از زبان 

رونید و ییا آنهیا    آیاید و میی  میی داند که از پ ِ هم هایی میفانِ سایه، آدمیان را بقطب سیّددارد. یرضه می

 یحا  زنیدگی را    . اوعیوند آیاید و محیو میی   انگارد که بیه دنبیال هیم پدیید میی     را مشتی رؤیا و تصوّر می

تاهیا چییزی کیه در     دمیی هیی  تصیوّر روعیای از آن نیدارد. او     داند که آهامونی تاریم و ناکجاآبادی می

هیا بیه  سیآ، آن را جیاودانگی     اسیت کیه انفیان    خورد، پرتو ضی ی ی ای  هامون خامو  به چشم آدمی می

از آدمیی در ایی  بیابیان     چیه آنقطیب،   سییّد اند!!  افل از آنکه ای  پرتو، توهّمی بی  نیفت. به باور پاداعته

 ییر از آن، همیه هیی  اسیت و دیگیر       .ماند، ردّ پیایی بیر عیازار و ییا تصیوّری گهراسیت      نیفتی برجای می

 وال و نابودی دارد:هی !! و همه چیز رو به سوی ز

ةةةةةةةة8  ؟   الَةةةةةةةةةاَل   َک َعَلةةةةةةةةم الَر  و ل ةةةةةةةة ُ ؟ بَم  . َیح 

 . ف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا َضَ اَهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   ُوُجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلب  ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ َوا   4

 ةةةةةةةةةةةةةةةةر  ُزَضةةةةةةةةةةةةةةةةر  ل ةةةةةةةةةةةةةةةُ  ف ةةةةةةةةةةةةةةا إ ه  َود   (1). ُزَضةةةةةةةةةةةةةر  8

ةةةةةةةةةةُ  الَعیة  . ُضغ  2 ةةةةةةةةةةی  م      ف ةةةةةةةةةةةا َ ةةةةةةةةةة   الَلةةةةةةةةةةةةةَدر   ةَ

 بَةوةةةةةةةةةةةةةاَن َوةةةةةةةةةةةةةةاَرا؟ ةةةةةةةةةةةةةةةةب  بَم  ُس الرو   َ  َرب  . بَة ةةةةةةةةةةةةة5

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُر َباَراةَرا  َوَضةةةةةةةةةةةةةةةةةا بُی  َری قَةب ةةةةةةةةةةةةةةةةة. َضةةةةةةةةةةةةةةةةةا بَ 6  ص 
ةةةةةةة  الَةةةةةةةةاَلم  الغَی ةةةةةةةة1  ة   الَبع یةةةةةةةةد  ب  ف ةةةةةةةةا ال ة ی ةةةةةةةة. ض 

ر  . َوضض ةةةةةةةةةةةةةةة1  َ ةةةةةةةةةةةةةةةةةاُز الُلُجةةةةةةةةةةةةةةةةلب  ق  َوج     َ ةةةةةةةةةةةةةةةالبةَ

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   . َضةةةةةةةةةةةةةةةةةةا بََری الَر  9 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةس  الَلاف د   َ  ُوح 
 َف َةُکةةةةةةةةةةلن  . ُ ةةةةةةةةة   َضةةةةةةةةةا َ ةةةةةةةةةاَن َوَضةةةةةةةةةا َوةةةةةةةةةةل  80

َبةةةةةةةةةةةةةةا   ف ةةةةةةةةةةةةةةا الر َضةةةةةةةةةةةةةةةا88     . ُايُةةةةةةةةةةةةةَلا   َکاه 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَلاَری َ  َةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاَل   84  . َوُشُخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلل  وَة ةَ

  

 َر َاَیةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   َوَاَیةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   َوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار د  إ هة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

َلاةَةةةةةةةةةةةةةةا الَخي   ةةةةةةةةةةةةةةَ بةَ     الر َضةةةةةةةةةةةةةةا   ةةةةةةةةةةةةةةةةل  ف ةةةةةةةةةةةةةةا َوج 

ةةةةةةةةةةةةةةةَح یَةف  َوة ةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةا  إ یوةةةةةةةةةةةةةةةُ  رَ    ةُب الَبَشةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  ة 

 َدهَةر  َغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ  ف ةةةةةةةةةةةةةةةةا ال  یةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ای ةةةةةةةةةةةةةةةةةُ لوَمةةةةةةةةةةةةةةةةا بَو  

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ه  َح وةةةةةةةةةةةةةةةةةةم ُغَبةةةةةةةةةةةةةةةةةةاَراَضةةةةةةةةةةةةةةةةةا بََری ف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا إ ه  
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   َووَةةةةةةةةةةةةةةةةةةَلاَری (1)لوةةةةةةةةةةةةةةةةة    َ   ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةا  َکاَا ال 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةد  ل  َةةةةةةةةةةةةةةاَلم  الغَی ةةةةةةةةةةةةةة  ب  ف ةةةةةةةةةةةةةةا ال  یةةةةةةةةةةةةةةة   الَمد 

     الُخُلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلب  َوُةَةم یةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَها یَةُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل الَر  

ل ی   بََری الَر   بَو   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرواح   َ  وُةح 

ةةةةةةةةةةُس ف ةةةةةةةةةا َجةةةةةةةةةةل  وَةه   (9)َضةةةةةةةةة   یَأ   ُکةةةةةةةةةةةةلن  ج   ف  الة 

 ل َخَیةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا    َوَاَیةةالَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   وَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَراَء   

  ء  ل لةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وَوا   ... ُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   َشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ل لةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وَوا   
 

 (141-143)همان: 
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در ناکجاآبیاد    .2ای  ماییم یا خیالی گهرا از پیی خییالی دیگیر؟!     ؟هایی بر روی زمی یا سایه ای  ماییم .1 ترجمه:

ای  داریم.ام برمیاز پیِ یکدیگر گگروه گروه  .9زارها! اقیماندة ردّپایی در ع ب چونهمرویم؛ هفتی از میان می

چه کیه در بیابیان   هر آنبفته در دستان قضا و قدر گرفتاریم؛ چشم .4ها! ی  است سرنوعت قافس  انفانوای م ! ا

ر پییِ او  چه زمیان رفتیه اسیت؟! می  د     ایاکهسرکاروان کجاست؟! یا  .1رود. رود، سرانجام از میان میهفتی فرو

 .3اپدید گشیت.  یای کیه رفیت و نی   سیایه  ای! در حییرتم از آن م و نه خانیه بیانه قبری می .6بیام! حت ی  باری نمی

های  یب در هامونی نامحدود روانه است! )اعیاره  به تاریکی ،های  یب در هامونی دوردستای از تاریکیسایه

ودانگی ساکاان زمیی  آن را جیا   ،نورددبرق که هفتی را در می چونهمپرتوی  .1به س ر انفان از دنیا به مرگ(. 

 را آیاد و ییا آنیانی  کام که زمی ، کفانی را که به سوی او میگمان نمی .3!! )اعاره به ناپایداری دنیا(. خوانادمی

تا کاون پی  آمده و ییا پیی  خواهید آمید، بیه سیانِ        چهآنهم   .11! کاداحفا   ،بادندت برمیکه از آن رخ

زارها برجیای  ها تاها( ردّ پایی بر عیا ز انفان)ا .11اد. کدلِ هفتی خامو ، خطور می دای ض ی ی است که در 

بیه سیوی    هیا، هیسایی  چونهمو اجفامی که  .12عود. یِ رؤیایی دیگر آعکار میماند و نیز مشتی رؤیا که در پمی

 ه سوی زوال و نیفتی در حرکت است.همه چیز ب عوند؛ ...زوال ناپدید می

 چیون هیم انیدازد؛ مرگیی کیه    اد خیاطرات گهعیته و میرگ میی    قطب را بیه یی   سیّدنال  کبوتر نیز  حت ی 

خیواب و   چیون هیم یمیر انفیان، تاهیا     .هی  احفاسی از حرکت  ندارد کاروانی در حرکت است و آدمی

هیای آن، هیر   عیود و سیایه  انگیز مرگ و فاا نیز بیدار میآییم، دیو هرا به خود میکه خیالی است. زمانی

هیا و آییار پیشییایان را فیرو بس ییده و در انتریار اسیت تیا         که هم  نشانه بر خواهد گرفت؛ مرگیکفی را در

 پردة سیاه و تاریم خود را بر آیادگان نیز بگفتراند:

ةةةةةةةةةةةةةةةةةا َهَجَعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  8  . َحَ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  الةةةةةةةةةةةةةةةةةُلرُق فَةَلمو

ُع  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار ةَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   َضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا َلَهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا وَة   . ک    4  بةَ
 . ُصةةةةةةةةةةةةةةةةةَلر  َشةةةةةةةةةةةةةةةةةة وم إ َکا َضةةةةةةةةةةةةةةةةةةا َعَرَ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  8
ةةةةةةةةةةةةةةةةَم  َ    ةةةةةةةةةةةةةةةا َ ی ةةةةةةةةةةةةةةة. َوبََرو  2 ةةةةةةةةةةةةةةةا الُعم   ةُر ُل ض 

َلضوةةةةةةةةةةةةةةةةةم الُعم  5 َ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُر ف ةةةةةةةةةةةةةةةةةا َبح  . ةَة ةَ  اَلض 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   . َوبََرو  6  َعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَدم     ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا َشَبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَحا  ض 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   . ةَةبة  1 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ض  م َلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُع الَما    اهَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار ه 
 

 د   الَح  ةةةةةةةةةةةةةةةةی   ع   ةةةةةةةةةةةةةةةة    َهیوَجةةةةةةةةةةةةةةةةةت  َد َل  یَةع ةةةةةةةةةةةةةةةة 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر   یَ َمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا و   ُ  َوبَةوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاَن بَُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلن  ح 

ةةةةةةةةةةةةَحا  طَی ةةةةةةةةةةةة َصةةةةةةةةةةةةلوَر    ةةةةةةةةةةةة  ی   َ  ال ةةةةةةةةةةةةا َوا    لة 

ةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةی   ُعُر الَمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  َةش   ُء ی ةةةةةةةةةةةةةةةةة   َح وةةةةةةةةةةةةةةةةةةم َةح 

 ُغةةةةةةةةةةةةةةةلُ  الَمُ ةةةةةةةةةةةةةةةلن   ُحل َصةةةةةةةةةةةةةةةَحت  َوإ َکا َیص ةةةةةةةةةةةةةة

   لُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلن  َیةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاَء بَیوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم ةَة   َبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُع اَلح  ةَة   

را  فَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاُه ل َمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا َةة    ب ُللن  َ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  فَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاغ 
 

 (292)همان: 
و اعیتیاقم را بیه هیجیان    تیاد، عیور   آن کبوتر سبز رن  باالید و چیون ب ید از تیال  فیراوان از نالیه اف      .1 ترجمه:

تصیاویر   .9کااید؟!  که هفتم، مرا دنبال میی  و هر جا رومای  خاطرات را چه عده است که هر جا می .2درآورد. 

و  .4کشیاد.  ته را برایم به تصیویر میی  های گهعای هفتاد که چون پدیدار گردند، خیال سالگوناگون و پراکاده
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آدمیی حیرکت  را احفیا      مر، در حال سرری عدن است و تا رسیدن بیه مایزل،  به م  نشان دادند که چگونه یُ

است  عدهآییم، دیو مرگ نیز بیدار که به خود می گاهآنعود و یمر ما در خواب و خیال سرری می .1کاد. نمی

آیاید،   ای از مرگ و نابودی را نشان داد؛ که زندگان هرجیا فیرود  و به م  سایه .6 )فر ت از دست رفته است(.

 است. کردهس یدن آیادة آنان باز آیار گهعتگان را فرو بس یده است و دهان  را برای ب .3د. کاآنها را دنبال می

ای اسیت  بهیره  ، همیشه ای  حقیقت  تسخ را پی  چشم دارد که کادی ناپایدار ای  جهیان، انیدک  خیّام 

 ز مانده است:، بای چون جمشید و بهرامدار بفیارکه از خوانِ مهمانان تاج

 تم نییام اسییایی  کهایییه ربییاک را کییه یییال  

 بزمی است که واماندة  د جمشیید اسیت  
 

 تسییییام اعییی ه ابسیییق  ییییبح و  آرامگییی  

 گوری است که خوابگاه  د بهیرام اسیت  
 

 (91: 1914، خیّام)

یِ بیاز  ،«دنییا »در قط   کوتیاهی بیا نیام     او ای  جهان فانی را .دکاقطب بازگو می سیّدای  واق یت را نیز  

 داند که به جز هیاهو و ان کا ِ  داها، تهی از هر چیز دیگری است:ای میکودکانه

ةةةةةةةةةةةةةةةةَلیَیةةةةةةةةةةةةةا َوَضةةةةةةةةةةةةةا بی ةةةةةةةةةةةةةةَةةةةةةةةةةةةةا ُبیة   . إةةةةةةةةةةةةةةة   8  ةت  و 
َبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   َل َوح  4 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   َصاا   َ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  . َ جو

 َضبَعث ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَها ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَت َعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   . فَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة َکا فَة وش  8
 

 َعُبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلن  َفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   ف یةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَما ةَةل  َعَبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   اَلط   

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  قَلةوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروی ی    َداء  َر بص ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَغیة 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةد   لَةةةةةةةةةةةةةةةةةم     ب یةةةةةةةةةةةةةةةةةة   اللُُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةلن  ئا  ُوخ  َشةةةةةةةةةةةةةةةةةةی   َوج 
 

 (111: 1332)قطب، 

پیر   دنییای هییاهو و   .2عیوند  بازیچ  کودکان نیفتی که با آن سرگرم میی جز ای دنیا بایفت! تو چیزی  .1ترجمه: 

، چیزی را کیه  کایجفتجو را اگر درون آن  .9هایی از فریادها در آن نیفت. پوواک که چیزی جز ییسر و  دا

 پاهان نموده باعد، ن واهی یافت. آعیان  دنیا در خود

 افسوس بر گذر عمر .1-9-1

او از  .دارد خیّیام ای در ربایییات  جایگیاه وییوه  ویوه دوران خیو ِ جیوانی،   دریغ بیر یمیر بیر بیاد رفتیه و بی      

بیایی سیوزناک زیییر از آن   ر .ای در کیامِ جیان دارد  هیای جاودانیه  ییادکرد  آن روزگیاران خیو ، عییریای    

 جمسه است:

 اففییو  کیییه نامیی  جیییوانی طییی عییید   

 جیییوانی گ تاییید نیییام، حیییالی کیییه ورا  
 

 وان تییییازه بهییییار زنییییدگانی دی عیییید  

 م سییوم نشیید کییه او کییی آمیید کییی عیید 
 

 (31: 1914، خیّام)
عیود و عیایر از گهعیت روزهیای     قطب، بیه روعیای دییده میی     سیّدمشابه چای  مضمونی نیز در ع ر  

 دهد:انی، ناله سر میخو ِ جو
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ةةةةةةةةةةةةة8 ةةةةةةةةةةةةَ  الُعم  ةةةةةةةةةةةةة. َضَضةةةةةةةةةةةةم ض   َ يَادُ ةر  َضةةةةةةةةةةةةا ُةة 
ةةةةةةةةةةةة4 ةةةةةةةةةةةةةَباد  . َضَضةةةةةةةةةةةةم َ َمةةةةةةةةةةةةا َجةةةةةةةةةةةةاَء َعه   ُد الشو

ةةةةةةةةةةةةةةةةة8 راد  رَة  َوا  ةةةةةةةةةةةةةةةةة. َوَ ةةةةةةةةةةةةةةةةةاَع ف ةةةةةةةةةةةةةةةةةا َغم   ي 
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  یَةه     َجَمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا    َجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   بَو  ض 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُد الُمَ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم َوالَخَیةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   َعه  

 ة  َفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   َوَضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرو ُبوَن اح  
 

 (66 :1332)قطب، 

وزگیار آرزوهیا و خییال    کیه روزگیار جیوانی، ر    چاانهمگهعت؛  .2. عادی و زیبایی یمر سرری عد. 1ترجمه: 

 د و بدون عادی و سرور، سرری گشت.و جوانی نیز در رنا و اضطراب ضایع ع .9فرارسید 

 آلودحيرتهای . پرسش1-9-9

حیرت بیه ییم م ایا،     است.« یانی ایصارحیرت یص»(، 11: 1916گوید )که اخوان یالث می چاانهم خیّام

در  خیّیام پرواییی  یصییان نییز، از بیی    خورد. ک ر و ت مّق است، پیوند میبا عمّ و تردیدی که برخاسته از ت

 از  ب شییی دیگییرا  حکاییت دارد. بییر اییی  اسیا ،   هیای فسفیی ی هیا، تردیییدها و ایتییرا  طیرح پرسیی  

هیای فسفی ی، همیواره بیرای بشیر مطیرح       ست. ای  پرسی  گرایانه ای، دارای روح پرس خیّامهای اندیشه

که انفان از کجا و بیرای چیه آمیده و بیه کجیا      اد و ایاو ا سب دربارة فسف   آفریا ، حیات و مرگ اندبوده

، اندیشییدن بیه راز هفیتی و    خیّیام عالوده و موتییف ا یسیِ رباییّیات    » :توان گ تدر واقع می .خواهد رفت

از جمسیه ایاکیه در دو ربیایی زییر،      ؛(34: 1931)نریری و خفیروی،   « اسیت  حیرت و پرس  در برابیر آن 

 سراید:چای  می

 هر چاد کیه روی و میوی زیباسیت میرا    

   دهییییرخانییم سییوم نشیید کییه در طییرب 
 

 چون دله، رخ و چو سیرو، بادسیت میرا    

 ؟راا  ازل بهییر چییه آراسیییییت میی    نق یی 
 

 (33: 1914، خیّام)

 تمیییدن و رفیییت ِ ماسیییای کادر داییییره

 کَ  می نزند دمی در ای  م ای، راسیت 
 

 یت نه نهاییییت پیداسیییییت او را نه بدایی 

 کای  آمدن از کجا و رفت  بیه کجاسیت  
 

 (112)همان: 

گیری او، ریشیه   نگر در جهان هفتی و رازهای پاهیان آن اسیت و پرسی    نیز عایری اندیشه قطب سیّد 

نیدارد.   ا مفایل سیاسی و اجتمایی زمیانِ عیایر  پیوندی ب وی در اسرار حیات داعته و هی  تأمّلر و در ت ک 

هیایی کیه در ذهی     عیود و پرسی   های فسف ی خود  رق میی گاه در اندیشه، گاه و بیخیّام چونهم ،«سیّد»

فیردای  »در قصییدة  . او ادفیت ه ت درونیی و ذهایی او  تیأماّل سازد، نمونی  بیارزی از   دارد و بر زبان جاری می



 191/ های خیّامی در ع ر سیّد قطبتأییر اندیشه

 

چیه   از ایاکیه در آیایده   پرسید و از فیردای خیوی  میی    ی راخیّیام گرایانی   روح پرسی  ، ای  «(11)ناعااخته

 ؛است و مضطرب بیمااک حوادیی روی خواهد داد،

 َم وَللَةةةةةةةةُد ةةةةةةةةةةا َغةةةةةةةةةد  ؟. َضةةةةةةةةاَکا َوُیللَةةةةةةةةةةُد ةَةةةةةةةةةةل  8

 َهُب ةَةةةةةةةا َغةةةةةةةد  ؟َم وَةةةةةةة   . َضةةةةةةاَکا ُوَخل ةةةةةةةُ  ةَةةةةةةةةل  4
 

ةةةةةةةةةةةةةةةس  ی َهةةةةةةةةةةةةةةةل     ل ةةةةةةةةةةةةةةةةد     َهةةةةةةةةةةةةةةةَ ا الَمل  إ ی ةةةةةةةةةةةةةةا ُبح 

َفل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  ةد  ل ل  َد الَفل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَء یَةع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَل َشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا    ُم ةَ
 

 (62: 1332)قطب، 
مدهایی با تول د تو زایییده خواهاید عید؟ می  وحشیت و هیرا  آن تول ید را        آای فردای م ! چه پی  .1ترجمه: 

گهاری؟ جفتجوگر )ای  یر یه(،  روی، چه چیزی برجای میای فردای م ! آن گاه که می .2کام. احفا  می

 ز ناکامی و فقدان ن واهد یافت!ج چیزی

 سییّد ت فسفی ی  تیأماّل نیدة  کیه عی ری رواییی و دربردار    (11)«عایر در وادی میرگ »یا « راز»در قصیدة  

هیایی را از ضیمیر ناخودآگیاه    نشییاد و پرسی   ر میی مرگ و اسرار هفتی به ت ک ی دربارة  عایر ،قطب است

بفیتر   گوییا امّیا   یابید؛ کاایده نمیی  قیانع  ، پاسی ی هایی که در ذه  داردبرای پرس  او کاد.یخود مطرح م

عی ر خیود را بیر     کاد و به یبارتی دیگر، خوانایدة میرا در م اطبان خوی  ایجاد  تأمّلدزم برای ت ک ر و 

تیوان آن را  از خسقت جهان و ماورای  یب بکوعید. هیدف از آفیریا  کیه میی     دارد تا در کشف  رآن می

 عایر است: توجّهدر ابیات زیر مورد  ی دانفت،خیّامتری  پرس  اساسی

ةةةةةةةةةرو ف ةةةةةةةةا َال ةةةةةةةة. بََضةةةةةةةا وَةع  8  ق  َعةةةةةةةةاَلم  َلُمةةةةةةةةلَن الة 

 ب ةةةةةةةةةةةةق  ُب ُضي  ب  َوالغَی ةةةةةةةةةةةة. َوَضةةةةةةةةةةةاَکا َوَراَء الغَی ةةةةةةةةةةةة4
 

یةةةةةةةةةةةةةةة   َواَاةةةةةةةةةةةةةةةةر ؟َیةةةةةةةةةةةةةةا یَةةةةةةةةةةةةةةةی  ةَُمةةةةةةةةةةةةةلُ  َوَةح     َ  ح 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ؟ َوَهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة     ةَةَ َجلوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم َضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروة  ل ل ولاال 
 

 (123-126: همان)

و  .2دانیید؟  عود، نمیوباره زنده میمیرد و دبار میآیا عما، راز آفریا  جهانی که هرچاد وقت یم .1ترجمه: 

 بار، به روی بیاادگان آعکار عود؟گهرد؟ و آیا ممک  است که یم چه چیزی پشت  پردة  یب رازآلود می

هیای فسفی ی نییز    رسی  از لحیا  پیرداخت  بیه پ    ،«(21)روز پاییز»قصیدة  قطب، سیّدهای میان سروده در 

سیازد؛  ی خیوی  را بیر زبیان هفیتی جیاری میی      خیّیام هیای  ، پرسی  است. عایر در ای  قصییده  تأمّلقابل 

ه هیدفی را دنبیال   یایاکه هفتی به کجا خواهد رفت؟ پ  از ای  زندگی در دنیا، چیه روی خواهید داد و چی   

هیا نیفیت. ت بییر    دها و پرس ی ای  تردید و پاس ی برانای ندارهایی فایدهگویا چای  تال امّا  کایم؟می

دگی در ایی   در خصیو  زنی   خیّامدر سرودة فوق، دقیقا  یادآور ت بیری است که « واردایره»و « چرخیدن»

بیه خیوبی خیود را نشیان      خیّیام هیای اساسیی   ها و د د هدر سرودة مهکور، پرس  جهان به کار برده است.

ان و هدف ا سی از میرگ را میورد پرسی  قیرار داده اسیت؛      نیز مقصد ا سی ای  جه قطب سیّدد. ادهمی
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قطیب، عیایان    سییّد پرسشی که جز رنا و خفتگی و ناکامی، چیزی در پی ندارد. ایی  نکتیه در خصیو     

و ایتقیادی او قیوام نیافتیه    ام جوانی که هایوز ع صییت فکیری    یادآوری است که وی، ای  اع ار را در ایّ

 کی از اندیشمادان و مت ک ران بزرگ اسالمی تبدیل عد:ب دها، به یامّا  سروده است؛ بود

 ر  َس ةَةةةةةةةةةةةد  ُن َوةةةةةةةةةةةاه َما  لَةةةةةةةةةةی  . َوقَةةةةةةةةةةَ  الَکةةةةةةةةةةل  8
 . طَالََمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا َباَر ی الَیَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام  َوَباُروا4

 ُنر َضةةةةةةةةةةةاَکا؟. هُةةةةةةةةةةمو َضةةةةةةةةةةةاَکا؟ َوَةةةةةةةةةةةاَءَ  الَکةةةةةةةةةةةل  8

 ةَها. بَة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَما َغاةَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   یَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ م  إ لَی ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة2

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة5  یةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   د  َغب  ة. وَةَعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب  َ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائ ع  َوُجه 
 

ةةةةةةةةةةا؟ َوبَة ةةةةةةةةةَ  ةَم  بَة ةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةا؟َشةةةةةةةةةاَء ةَم   َ  لَةةةةةةةةةةل  ض   ض 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةَ  َرف ةةةةةةةةةةةةةةةةیَةةةةةةةةةةةةةةةةةی   ةةةةةةةةةةةةةةةةةَ  الَحَیةةةةةةةةةةةةةةةةةاة  َوَاف      ةع  ض 

؟   َویَةل ةةةةةةةةةةةةةةةةَ  َغةةةةةةةةةةةةةةةةة   بَ َحَیةةةةةةةةةةةةةةةةاة  َضةةةةةةةةةةةةةةةةا یَةةةةةةةةةةةةةةةةةی    ة  

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا؟َوأَق   ُ ُ  بَو  د  َقَضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةی  َب   َقص ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ض 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةیر  ُضَل وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  لَی ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ةَس ةُةر  َوَضص     
 

 (291: 1332)قطب، 

اگیر خیود خواسیت، کجیا     ت؟ داند که رهفرار کجاسی ی برافروخته ایفتاده است؛ نمیاهفتی با چهره .1ترجمه: 

 از و فیرود  زنیدگی   ریان فی یانید؛ او چرخییده اسیت و میردم هیم میی      نیوا بیوده  از دیرباز، میردم بیا وی هیم    .2 برود

حییاتی خواهید   و پابه کردن، سر  چه؟ هفتی پرسید: ب دا  چه خواهد عد؟ آیا در میان ای  رعته  .9اند. چرخیده

رنجیی   .1یا به انجام خواهم رساند؟  امایم؟ کدام مقصود را به انجام رساندهکدام هدف را در نرر گرفته .4بود؟ 

 کاد.ی نام سوم، کفی را راضی نمیتباه، تالعی ناکام و فرجام

 شماریدم غنيمت. 1-9-1

از »چایی  امیری،    البت یه کیه   خوانید ا میی فر باعی و ا تاام فر تخود، به خو در بفیاری از رباییات  خیّام

و  حیزن و انیدوه  خواهید کیه بیه جیای     از آدمیی میی   (. او111: 1939)یوس ی، « رهگهر اندیش  مرگ است

. او بیر ایی    کاید ت و عیادکامی سیرری   های زندگی، آن را پیا  دارد و زنیدگی را بیا لیه     لحره کردنتباه 

 از آیاده را نباید داعت:باور است که اندوه گهعته را نباید خورد و تر  

 از دی که گهعیت هیی  از او ییاد مکی     

 بیییر نامییییده و گهعییییته بایییییاد مکیییی   
 

 فییردا کییه نیامییده اسییت فریییاد مکیی       

 حیالی خیو  بیا  و یمیر بیر بیاد مکی        
 

 (234: 1914، خیّام)

یمیر خیوی  را در  یم و     نیمیی از عیاهد چایی  نگیاهی هفیتیم؛ او کیه      گاهی قطب نیز،  سیّددر ع ر  

 ت و خوعی به سر ببرد:بیاد که نیم  دیگر را در له راه چاره را در آن می ،وحی به سر برده استاندوه ر

ةةةةةةةی ص ةةةةةة .8    َئةةةةةةةاد  وَةةةةةةةةَللوم ف ةةةةةةا ا    ر   قَةةةةةةد  ُ  ُعم 
 ُةةةةةةةةةةةةةةةةةةل   الر َغةةةةةةةةةةةةةةةةاد  ُهةةةةةةةةةةةةةةةةل ی َمع  َهائ مةةةةةةةةةةةةةةةا  بَل   .4

 

ةةةةةةةةةةةةةةة   ال  ص ةةةةةةةةةةةةةةةق ةةةةةةةةةةةةةةةَفل َ    َلاَن الََغةةةةةةةةةةةةةةةةای ا َ  ی ش 

َةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان  بَُغ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ی الََضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةای ا  ا بَو     لح 
 

 (112: 1332)قطب، 
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یاعیق و   .2سیرری نمیایم.    هیا گیر آن را سرمفیت ترانیه   نیم  یمیرم در انیدوه گهعیت؛ پی  نیمی  دی      .1ترجمه: 

 آواز گردم؟های عیری  مشغول باعم؛ یا ایاکه با آرزوهای زیبا همسرگردان، با ر بت

 یشتگ. حيرت و سرگ1-9-5

حییرت  » .اسیت  خیّیام هیای  یگر از یاا یر  الیب در اندیشیه   گشتگی روحی و فکری، یکی دحیرت و گم

(؛ 131: 1936)بیرزی،  « انگیز او و تردیدهای تصیویر و تصیوّرات اسیت   های عگ ت، محصول اندیشهخیّام

فیانو  خییال اسیت.     چیون همداند؛ چرخ فسکی که در مقام تشبیه، او خود را حیران در ای  چرخ فسم می

یی اهی ا و  یورت یهی نقی   چیون هیم ا آدمییان،  یون فانوسی است که می یان چراغ و جهیآفتاب نیز به سانِ چ

 ایم:جان، به روعاایی خورعید خیره عدهبی

 ای  چرخ فسیییم که میا در او حییرانیم  

 خورعیییید چیییراغ دان و ییییالم فیییانو  
 

 فانیییییو  خییییال ازو مثالیییییییی دانییییم  

 مییا چییون  ُییوریم کانییدر او حیییرانیم    
 

 (111: 1914، خیّام)

الطم و طوفیانی، راه  ا  در میانی  امیوا  پیرت   قطب نیز، ناخدایی اسیت کیه کشیتی    سیّدفان در اندیش  ان 

 ب شیی  روعان، سیاحل نجیات  یوا  خی ینگیرد، در فراسیوی امی   ه نییم میی  یده است و هرچی خود را گم کر

 قطب به تصویر کشیده، به خوبی بیانگر سردرگمی و واماندگی اوست: سیّدای که بیاد.  حاهنمی

 َکأَیو  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا الَملوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاُح وَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاَه َوف یُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ُ فَ 

 

ةةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةة  َشةةةةةةةةةةةةةةة   ُضر ةةةةةةةةةةةةةةب  َبج   َرب  َوَةَخةةةةةةةةةةةةةةاُف ض 

 

 (62: 1332)قطب، 

هیی  ا  راه گم کرده است و از ساحسی که از هرگونه نشانه و یالمتی تترجمه: م  چون مسوانی هفتم که کشتی

 باعد.است، بیمااک و مردّد می

ةةةةةةةةةةةا ةَةةةةةةةةةةةد   ةةةةةةةةةةة ر  بَیَةةةةةةةةةةةا الَحةةةةةةةةةةةا  لَمو  ل ةةةةةةةةةةةةة   َباَد َال  َبو 

 

ةةةةةةةةةةةبَیَةةةةةةةةةةةا الُمةةةةةةةةةةةد    ةةةةةةةةةةةةةر  َراُن یَةةةةةةةةةةةةی  ل ُج الَحیة   َ  الَخَلاط 

 

 (126: همان)

ن م  حیران و سرگشته در مییا  س ت آفریا  خوی  را درنیافته است.ترجمه: م  همان فرد زنده هفتم که هاوز ی

 ام.انبوهی از خاطرات فرو رفته

؛ ادفییته عیای از دنییای ناامییدی و سیرگردانی فکیری او     قطیب، نمودهیای رو   سییّد قصیاید بفییاری از    

سرگشیتگی و   قطیب  سییّد ، «خیراب »دارد. در قصییدة   خیّیام ری های فراوانی با دنیای فکدنیایی که عباهت

ال یاده دهشیتااک و   کشید؛ تصیویری فیوق   به طبی یت اطیراف خیوی  بیه تصیویر میی      نفبت یأ  خود را 

کیه همی     کیرده اسیت  آدمی را در حالتی تصّور  عایر .بارفأسّی  حال، نومیدکااده و تافزا و در یوحشت
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هیا، پومیرده و نیابود    سیبزه  هیا و های زندگی، از جمسه گلآیار هفتی در اطراف  خامو  گشته و هم  نشانه

 بادهییای سیییاه و  عیود. زنییدگی در آن دییده نمییی ای تبییدیل گشیته کییه اییری از   ییالَم بییه خرابیه   انیید.عیده 

بیاری، بیا تیر  و نگرانیی     آدمی در چای  حالیت مصییبت   .اندوار عیون و زاری سر دادهانگیز، دیوانهریب

 نگرد:به اطراف  می

ةةةةةةةةةةةةة8 ةةةةةةةةةةةةةةرَة  ف ةةةةةةةةةةةةةا إه  . زَه  ةةةةةةةةةةةةةةر  َری َوح  ةةةةةةةةةةةةةةةر  ُبا   َ ض 

 ةَ  الُحَفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  لَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ  یَةی ةةةةةةةةةةةةةةةةةةل َیةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   َحل  . ُضةل  4

 ة   َاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَراد  ُن َحةَلالَی ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة. َوإَکا الَکةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  8

   َئةةةةةةةةةةةةاد  م  َوا   یُةةةةةةةةةةةةةل ف ةةةةةةةةةةةةا ُوُجةةةةةةةةةةةةةل . َوُهةةةةةةةةةةةةَل ةَةر  2
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةُت الَفَ ةةةةةةةةةةةةةةةةةاء  لَةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ  َصم  . َوةُةةةةةةةةةةةةةةةةدو   َحل  5
 الََضةةةةةةةةةةای ا َوالروَجةةةةةةةةةةةاء   –َ  َل بَة ةةةةةةةةةة -َ ؟ . بَة ةةةةةةةةةة6

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَوُهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَل ةَةر    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  ل ل وه   َرا   یُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل َکاه 

 ل َل   و   ُضع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةَوالر ةَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاُح الُهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلُت وَةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  

ُ  الَر    (31)ُلةةةةةةةةةةةةةلُب الَلي یةةةةةةةةةةةةةةة   َجةةةةةةةةةةةةةاء  َضف  ُضةةةةةةةةةةةةةلح 

 رََة ف یةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   َوالَی یةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب  ُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُم العَ َةک  

 َحةةةةةةةةةةةةةةم ُ ةةةةةةةةةةةةةةةةة   اهَةةةةةةةةةةةةةةار  الُلُجةةةةةةةةةةةةةةةلب  ُ  وُم  َحی ةةةةةةةةةةةةةة

 (41)َهةةةةةةةةةةةةةةةا َوالُکُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةلب  ُس َعَلیة  طََمةةةةةةةةةةةةةةةَس الَیةةةةةةةةةةةةةةةأ  
 

 (11: همان)

ها خییره عیده   زده به گلای نورسیده(، دهشتمیرد؛ در حالی که او )عکوفهگسی به دنبال دیگری می .1ترجمه: 

دهاد. میو فریاد سر ادهای عدید، نالهو ب اندادهیرگ افتیهای مان ح رهیاطراف  می هایی که( در)به گل .2است. 

 زده و اندوهااک، به آن خیره عدهو او  م .4است. زا و خالی از سکاه گشته دنیای پیرامون ، ویرانه، وحشت .9

، ادفیت نیابودی ه  ر هفتی رو بیه که تمامی آیا جاآندر اطراف او،  .1کاد. ا  را پاهان میان و نالهو اعم  دیدگ

اسراسی آنها را خیامو   میدی و نامیدها و آرزوها؟ ناا -نمانده است جایی هم - کجایاد .6کشد. مرگ ن ره می

 ساخته است!

 سیّددر ای  قصیده،  ر مشهود است.نیز احفا ِ ناامیدی و سرگردانی عای« الشعاع الخایم»در قصیدة  

. در تجفّم کرده استانگیز و وحشتااک باز هم در تصویری ریب میدی و سرگردانی خود راناا قطب

ناگهان در  .کادای  تصویر، عایر خود را در حالی که تاریکی مطسق، او را در میان گرفته، تصّور می

گردد، جز تر  و وحشت ن پرتو درو ی  میه قدر به دنبال آهرچامّا  بیاد؛ای از افق، پرتوی را مینقطه

های آسمانی بر سر  و ماناد سا  کردهدنیای عایر را احاطه  چهآن .برای  ندارد و یأ ، حا سی

پایانی ندارد. ظاهرا  ای  اندیش  هولااک، تاها از  رسدتگی و حیرت است که به نرر میبارد، سرگشمی

 است: سرعار ساختهکه تر  و نومیدی، هم  زوایای آن را  کردهذهای تراو  

ةةةةةةةةةةةةةةة   8  ب  الُفُةةةةةةةةةةةةةةةةةق  ُشةةةةةةةةةةةةةةةةَعاع  َجای ةةةةةةةةةةةةةةةةة . َلَح ض 

ةةةةةة. ف ةةةةةا َصةةةةةةَحار   الَیةةةةةأ  4  و َیةةةةةةاع  ر   ف ةةةةةا ار  س  َبو 
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةا ال وةةةةةةةةةةةةةةاَلم  َ َمةةةةةةةةةةةةةةا َبا  یَةیة     َبةةةةةةةةةةةةةةةةُ  ف ةةةةةةةةةةةةةةا َباج 

َشةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   َ الر َجةةةةةةةةةةةةةةةةةةام  ةُ  وَةب ةةةةةةةةةةةةةةةةةَحی ةةةةةةةةةةةةةةةةة  ُدو ُضلح 
 

 

ةةةةةةةةةةَحی ةةةةةةةةةة .8 مةةةةةةةةةةةا  ر   الَهةةةةةةةةةةل  ُ  َةة   ُ  ف یَهةةةةةةةةةةا َواج 
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 ةُب ف یةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَها َهائ مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  َوةَيُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلُف الر ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة َوالَفَ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاءُ   ُدو َجاه مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ةُ  ةَةب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالَمح 

 

 (19 :همان)

هیای  در بیابان .2د. پرتوی درخشی ، از جانب افقداعتمکه در تاریکی دیجور کورانه گام برمی گاهآن .1ترجمه: 

 جیا آن .9کیام.  حرکت میی سراسیمه و هراسان د، نبارسا  می چونهمبار که رخدادهای اندوه جاآنناامیدی، 

و نابییودی محی ، میرده     رد  اسیت یی در گیا سرگردانیر  بیو ت دیکاد و عد مییسادگی آم هیکه وحشت ب

 نمایاند.می

ای  یه نمی یقطیب را بی   دیسیّی ای یای دیگیر از دنیی  وهی، جسی «حراءالّصة ةافة»دة یی در قصیخیّامیسرگشتگی  

کوچیم و   ای  قصیده که در واقیع، عی ری رواییی و گ تگیویی مییان دو درخیت خرمیای       در گهارد. می

خیود را بیه م اطبیان     بزرگ است، عایر از خالل ای  گ تگیو و از زبیان ن یل کوچیم، افکیار درونیی       

  ،آورکایید کییه همییه چیییز در اطییراف ، بییه عییکسی ریییب  احفییا  مییی دارد. ن ییل کوچییمیرضییه مییی

 .ردبی ت نمیی از هی  چییزی لیه    اند؛ به همی  دلیلخامو  و ساکت عده ،م ااانگیز و یکاواخت، بیهرا 

طسوع و  روب خورعیید، رفیت و آمید سیتارگان، در پیی آمیدن عیب و روز، همیه و همیه، سرگشیتگی،           

 د:اکاحیرانی و سکوت را به م اطب القا می

ةةةةةةةةةةةة8  ر  ُهَ ةةةةةةةةةةةةةاة. َضةةةةةةةةةةةةا لََ ةةةةةةةةةةةةا ف ةةةةةةةةةةةةةا َکل ةةةةةةةةةةةةَک الَلف 
ةةةةةةةةةةةةة   . ُ ةةةةةةةةةةةةة   َشةةةةةةةةةةةةةا  4  ل َ ةةةةةةةةةةةةةةاَحل   ء  َصةةةةةةةةةةةةةةاض ت  ض 

 

َصةةةةةةةةةةةةةةةا   َ ةةةةةةةةةةةةةةا ُض  ةةةةةةةةةةةةةةَضةةةةةةةةةةةةةةا َیر ح    ةةةةةةةةةةةةةةی   َشاا   ؟ُ  ح 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَوبَرایَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا یَ    ؟ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  َصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاض َ ا   ُ  بَة  ح 
 

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةم  . وَي  8  َ ةةةةةةةةةةةةةةةةةا َووَغ یةةةةةةةةةةةةةةةةةب  ُس َعَلیة  ُلةةةةةةةةةةةةةةةةةُع الشو
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   اللوی ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ةخ  الَکئ یةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب  ةُ  َ الشوی ةةةةةةةةةةةةةةةةةةَوةُي 
 ةُدو َووَةثُةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلد  ُر وَةغ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَوال  ُجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلُم ال  ه  

 

یر  َوَبص ی   ... َوطُُللع  َوبُفُل   ... ُهمو یَةبة   .2  َلم ف ا ُکُهل   َوَهج 
  َواه َما                                                                 

 (111: همان)

سیرپا   چایان جیا، هیم  ایی  خیسی وقیت اسیت کیه در     .و در ای  بیابان، تمام عده است جاای قفمت ما  .1ترجمه: 

خورعیید   .9نیم؟! ایتراضیی نکاییم و سیاکت بمیا    میا نییز    گاهآنهمه چیز پیرامون ما ساکت است؛  .2ایم. ایفتاده

و سیتارگان   رسید زده از راه میپیرمرد ماتم چونهمرود و عب کاد و باز از افق پایی  میهمواره بر ما طسوع می

مییان، گییا و    و بامداد و عیامگاه... و طسیوع و  یروب... سیر  میا هیم در ایی         .4روند. آیاد و میدرخشان می

 مانیم.زده میحیرت
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 ن یل آمییز از  ، تر  و نگرانیی خیوی  را پاهیان نمایید، بیا لحایی عیکوه       ن ل کوچم که قادر نیفت 

د انی پرسد: چه کفی آنها را در ای  هامون رویانده است؟ مگیر آنهیا چیه گایاهی مرتکیب گشیته      بزرگ می

 بیه اظهیار بیییزاری و نارضیایتی از زنییدگی    ن یل کوچیم در ادامییه،    گونییه بایید مجیازات عییوند؟  کیه ایی   

زنید: آییا وقیت آن فیرا     فی که بر دار زمانه به  سیب کشیده عده است، فرییاد میی  ک چونهمپردازد. او می

ه از رنیا و حرمیان بیه طیول     نرسیده که اوضاع دگرگون عود؟ تیا بیه کیی قیرار اسیت ایی  زنیدگی آکاید        

قطیب بیوده کیه     سییّد ناگ ته پیداست که ایترا  ن ل کوچم به زندگی، در حقیقیت، ایتیرا     انجامد؟

 ازگو عده است:از زبان آن ن ل ب

   ةةةةةةةةةةةةةةا الَکب یةةةةةةةةةةةةةةرَة  ر ةَ  ةَةةةةةةةةةةةةةةا ُبا  . بَفَةةةةةةةةةةةةةاَل وَةةةةةةةةةةةةةةد  8

 َجر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرَة   َ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا بَو  َج ةَیة   . بَة َمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا إ هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  4
 

 ؟ةَ  الَیَبةةةةةةةةةةةةةةةةاد  َلَعَ ةةةةةةةةةةةةةةةةا یَةی ةةةةةةةةةةةةةةةةَضةةةةةةةةةةةةةةةةا الوةةةةةةةةةةةةةةةة    َبط   

 ؟َ ا ف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا َوَجةةةةةةةةةةةةةةةةةةاو ة   الَعةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ اد  َوةةةةةةةةةةةةةةةةةَلَک ة  
 

 

 َ  ف ةةةةةةا َهةةةةةةَ ا الَمَکةةةةةةةان  ُت الل ب ةةةةةةةقَةةةةةةد َوةةةةةةئ م   .8
 ةب  ال وَضةةةةةةةةةةةةان  ف ةةةةةةةةةةةةا ُصل ةةةةةةةةةةةة ُلةةةةةةةةةةةةةلد  ثَةةةةةةةةةةةَ  الَمص  ل ب  

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   بَفََمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا اَن ل َ ب    بوان؟ ...ةةد 
 

ه ی  ا ل َم َیش   .2 ه ی  ا َ م  ...َلم َحد  ل   ؟ َحد  ه ی  ا َ م  َو ةَ  َلم؟َوَ بة   َلم؟ ... َحد 
 َواق َفا          

 (116-111)همان: 

کدام گااه یا کیدام جااییت را    .2 رویاند؟ یرانهودانی که چه کفی ما را در ای  خواهر بزرگم! آیا نمی .1ترجمه: 

 چونهمام؛ ماندنی به ستوه آمده از ماندن در ای  مکان .9 ایم که ما را در ایماق یهاب وارد کرد؟!مرتکب عده

به م  بگو کیه تیا ک یی درد     .4 ؟فرا نرسیده است وض یّتکفی که به دارِ زمان آوی ته عده است! آیا وقت  تغییر 

 ، ایفتاده خواهیم ماند؟جاای در  بگو چقدر )رنا( خواهیم دید؟ به م  بگو که چه مدّت دیگربکشیم؟ به م  

آوری دهید کیه در حقیقیت، اندیشی  نومیدکاایده و ییأ       عایر از زبان ن ل بزرگ، پاس ی می گاهآن 

هیای ن یل کوچیم    کاد. ن ل بزرگ، پاسخ روعای برای پرسی  است که عایر به م اطبان خود القا می

کیران چیه   داند که در ای  دعیت بیی  او هم نمی .در پ ِ پرده است چاانهمدارد و اسرار یالم برای او نیز ن

کاد! همه چیز در اطراف  ساکت و خیامو  اسیت! و همیی  موضیوع، ن یل بیزرگ را نفیبت بیه         کار می

ار آنکیه سیر از کی   ن یل بیزرگ در پاییان، بیی     .اسیت  کیرده حکمت و درایت هفتی دچار عیمّ و تردیید   

د و روزگیار را زنگییِ مفیت و    کای روزگار درآورد، تاها بیه سیرگردانی خیود در ایی  جهیان ایتیراف میی       

 زند:داند که از سرِ ت ریح و سرگرمی، دست به جاایت میکاری میجاایت

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  لَةةةةةةةةةةةةةةةةم  َوَبف    ر   الَجةةةةةةةةةةةةةةَلاد  َ ةةةةةةةةةةةةةةةاهر َل َبب  بَیَةةةةةةةةةةةةةا ةَةةةةةةةةةةةةةةةةا با   .8  لََ ةةةةةةةةةةةةةةةةا َشةةةةةةةةةةةةةةةةة   ُةک   یةةةةةةةةةةةةةةةةةُ  الة 
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 ُت ف ةةةةةةةا َهةةةةةةةَ ا الَخةةةةةةةةَراد  ل ع ةةةةةةةةةةةةةةةةُ  َضةةةةةةةا ُبط  ُض    .4
 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ی ا ُهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ ا؟ةَأُ ر َضةةةةةةةةةةةةةةةةةةا َشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ  َوبَیَةةةةةةةةةةةةةةةةةةا َبو 
 

 

یةةةةةةةةةُب الصوةةةةةةةةةمُت َحةةةةةةةةةل   .8 ةةةةةةةةةةُکلن  فَةُیج    ل ا ی الة 
 ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ  ف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا َواب   ال  ُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلن  َوبَیَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا َبا  

ةةةةةةةةةةةةة ک  ُت َبب  َلة   ر  الضو  یةةةةةةةةةةةةةةة   َمةةةةةةةةةةةةةةَ  الةةةةةةةةةةةةةدوه  ر   ح 
 

َرا    َیال ا الَعای ثَا   ... َواللو  َر بَیوا َحائ َرا   َغیة   .2  ... وَةَ َج وم َواا 
  َله َیا                                                                                                

 (116)همان: 

می  خیود از    .2هاوز بر ما آعکار نشده اسیت.   و ای  راز نه ته دانم! م  پاسخ ای  م مّا را نمیخواهرم .1ترجمه: 

و سکوت اطیراف، پاسی م    .9ام؟ چه کاره جاای م که: م  در ام، جویای ای  مطسبزمانی که در ای  ویرانه روییده

آنکیه از راز و حکمیت    دارم؛ بیی دهد و م  کورکورانه، در وادی عیم و تردیید، گیام برمیی    را با خاموعی می

گیری و  های بیهوده، از سیرِ مفی ره  ه سرگردانیم... و عبا همیم ایاکهز یج .4چشم، سر در بیاورم. روزگار تا 

 عوند!لهو و ل ب، مرتکب جاایت می

د کیه آرام و قیرار نیدارد    بیای میعده ای ذبحپرنده مانادعایر قسب خوی  را  نیز (11)«حایر؟!»در قصیدة  

دنبیال  ن اسیت؛ قسبیی کیه در جفیتجوی مکیانی امی  بیرای خیوی  و بیه          او در هر وادی سرگردان و حیر

 (.299: 2112گشتگی خود نجات یابد )قطب، پرتوی از یقی  است تا از حیرت و گم

 سنگين حزن و اندوه ةیسا. 1-9-6

هیا و دردهیای   سایه افکایده و دنییای او، دنییایی آکایده از ماللیت      خیّامای بر رباییات  م و اندوه گفترده

ر چیه  ای کیا  هی   کاید عیایر آرزو میی  رسید کیه   جیایی میی  ای  ماللت و رنجوری، گاه بیه   .روحی است

 ای ر اییی  جهیان پیی یهرگیز بی   کاید کیه ای کییا   د! و آرزو میییدرود گویی زودتیر، عورسیتان زنییدگی را بی   

 نهاد:نمی

 چون حا ل آدمیییی در ایی  عورسیتان   

 خر م دل آن کیه زیی  جهیان زود برفیت    
 

 نیفیت تیا کایدن جیان      صّهجز خوردن  

 و آسوده کفی که خیود نیامید بیه جهیان    
 

 (63: 1914، یّامخ)

 ، خواسیتار رهیایی از باید  یم.    خیّیام  ماناید و  روحی مادمال از درد و انیدوه اسیت  قطب نیز،  سیّدروح  

خواهید کیه هرچیه زودتیر میرگ  را فیرا رسیاند و او را از ایی  سرگشیتگی و          از پروردگیار  میی  « سیّد»

 رنیا و ماللیت، تیرجیح     درد، ازانگییز را بیر زنیدگی پیر     او میرگ  هیرا    نجات دهد. سرگردانی و تردید

 دهد:می
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 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةُت وَةةةةةةةةةةةةةةةةةَرب ب  َوئ م   َریوةةةةةةةةةةةةةةةاُه إ ی ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا قَةةةةةةةةةةةةةةةةد  

 

ل ةةةةةةةةةةةةةفَةةةةةةةةةةةةةا َن، فَةل     ل ةةةةةةةةةةةةةةَک ةَةةةةةةةةةةةةةا َغةةةةةةةةةةةةةد  ی َهل   د م   ةُ

 

 (62: 1332)قطب، 

تیر  و وحشیتی کیه    ام؛ پ  ای فیردای می ! بیا تمیامی     ترجمه: پروردگارا! از آوارگی و سرگردانی خفته عده

 داری، اکاون بیا!

 گراییتقدیرجبر و . 1-9-1

 سییّد  آن، هی  انت اب و گزیاشیی نیداریم.   برابر تغییر نیافتای است و ما در یقیده دارد که قضا و قدر خیّام

، روزگیار را اسیتاد میاهری    «وةخرة  القةدار»ای مشیابه دارد و در قصییدة   نیز در ای  خصیو ، یقییده   قطب

گیرد و بیرای  ت یاوتی نیدارد کیه مردمیان را      می اد استهزاه بهای خود، خالیق را بساجیداند که با نکتهمی

. ی بیه ایتیرا  دیگیران نیدارد    تیوجّه  روزگیار ، . در هر  یورت ب اداند و یا ایاکه به مصیبتی گرفتار نماید

 هیا را نییز از عیدّت انیدوه    دهد و با وجود آه و نال  دردمادان و رنجیوران کیه  ی ره   کار  را انجام می او

 دهد:آنکه اهمّیّت بدهد، به تمف ر و بازیچه گرفت  مردمان ادامه می، بیکادآب می او

 ر   ال  ُ ةةةةةةةةةةةلن  وَةةةةةةةةةةد   َلةةةةةةةةةةُب ال وةةةةةةةةةةةة   َوقَةةةةةةةةةةةد  بَغ   .8

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .4 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  ةَةه  ه  ةَ بُ ی الُمة  َضاه     ئ یةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ةَ

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارَهُ  َحَکةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  َوَوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَلاء  َب    .8  ُومو

 َوارَهُ ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا بَیَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا  َبب  فَةُهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَل ةُةل   .2

 َ ةةةةةةةةةةةةةةةةق  الُلُلةةةةةةةةةةةةةةةةلد  یوةةةةةةةةةةةةةةةا   َوش  َمةةةةةةةةةةةةةةةةُع الَ َةة   .5
ةةةةةةةةةة   لََیَکةةةةةةةةةةاُب الصوةةةةةةةةةةةخ   .6     ةَةةةةةةةةةةةُ ود  َهةةةةةةةةةةةةل   ُر ض 

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  َعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاُد َبه  بَیةوَهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا بَل     ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  َواا 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ  َعف  َعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ  ال  ک  ةَةبة    َل الَخاط 

َحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ُهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  َبَه ة   بَو    ی الروَزاةَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا َوالم 

ةةةةةةةةةةةةةةة  ؟َضةةةةةةةةةةةةةةةاَکا َوَضةةةةةةةةةةةةةةةةة    ةَأُ  َعةةةةةةةةةةةةةةة   َوُهةةةةةةةةةةةةةةَل َل َةة 
یوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   ال  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَلاحَصار    َاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   َ َشج 

  ء  َوَضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ اح  َلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاَها ی ُهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   َوُهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَل ةَةل  
 

 (11: همان)

گر است. های روزگار مف رهبازیای  کارها،  -ها، گاهی درست استزنیو گمانه - به گمان  الب .1ترجمه: 

بیرای    .9کاید.  ای برپا میاری و لطی هکاندازد و ناگهان، عیریاکاادگان را دست میاستاد ماهری که مف ره .2

همواره به انجیام   .4ها و دردها گرداند. دچار مصیبتیکفان است که رفیقان  را ب اداند؛ و یا زیرکانه، آنان را 

فرییاد سیوزناک    چیون هیم عاود که هایی را میناله .1ایتاا است. بی« چه کفی»و « چرا»پردازد و به کار خود می

 ،ها از عدّت هرا  نزدیم اسیت آب عیوند  با وجودی که   رهامّا  .6عکافد. های مردم را میران، دلگنوحه

 گیرد.زی و عوخی میآنان را به با چاانهماو 

 کاد:در بیتی دیگر نیز چای  مضمونی را بیان می

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةیَرا   الَلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَدر    ُریوَمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ُ  وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا َبو 

 

 ا َخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُر الَةوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاُم ض  وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا َواللوَیةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  َوة   

 

 (116)همان: 



 149/ های خیّامی در ع ر سیّد قطبتأییر اندیشه

 

 اند.ها، ما را به تمف ر گرفتهبو روزها و ع رجمه: چه بفا ما درباد قدر هفتیمت

 نتيجه
 :دعومی برداعت، نتایا زیر ن عدابی چهآناز

تیری   دردناک او سرایادة .پیشی  داعته استو عایران ران بساد در میان مت ک  یجایگاه خیّام ،قطب سیّداز دید  .1

و  خیّیام از نقدی خود،  -ای آیار ادبی در جای ج «سیّد»است. بوده بشری  اندیش تری  آوازها در جاودانه ها وناله

بیا  حییرت عیده بیود،    ییم نیوع   دچیار   کیه  ای از زندگی خوی در مرحسهس   گ ته است. او وی های اندیشه

 تحت تأییر قرار گرفت. تشدّیافت و بخوی   را زبان حالرو عد و آنها روب خیّامرباییات یربی   ترجم

رنی  و بیوی   ت شدّب، سروده است نامیده سرگشتگی ای که خود آن را مرحس برههدر قطب  سیّد ی کهاع ار .2

در  و ر پیی  گرفتیه اسیت   گرانه دپرسشی فسفی ی و  رویکردی ، خیّام چونهم او ردر ای  اع ا .داردی خیّام اندیش 

 هیای م تسیف  بیه عییوه   وتأمّل کرده ی  م مّای هراسااک بشر، هدف انفان و مرگ، ا، هفتیسرانجام رمز و راز 

 .نموده استمطرح آن را 

 پیهیرد. هیای  میی  بیاانه نگریفته و آن را با همی  تس یی  به پدیدة مرگ با دیدی واقع ،خیّام چونهمقطب  سیّد .9

مرگی کیه   ؛بردمیمیان ای را در اذهان جفتجوگر بشری از ، هر فکر و اندیش  رمیدهقطب سیّدمرگی که به قول 

خیواب و خییالی اسیت     مانادیمر انفان، تاها  .هی  احفاسی از حرکت  ندارد در حرکت است و آدمی چاانهم

هیای آن، هیر کفیی را در در بیر     عیود و سیایه  انگیز مرگ و فاا نیز بیدار میآییم، دیو هرا به خود می وقتیکه 

 خواهد گرفت.

در جهیان   اگیر قطب نیز عایری اندیشه سیّد. نداگرایانهی، دارای روح پرسشامخیّهای ب شی دیگری از اندیشه .4

و بیا مفیایل    دارنید وی در اسیرار حییات    تأمّیل ی او ریشه در ت ک یر و  ها. پرس هفتی و رازهای پاهان آن است

فسفی ی خیود    هیای گاه در اندیشیه ، گاه و بیخیّام چونهم قطب سیّد. ارتباطادبیاجتمایی زمانِ عایر  سیاسی و

 سازد.بر زبان جاری می ،که در ذه  داردرا هایی عود و پرس  رق می

است. قصاید بفییاری از   خیّامهای گشتگی روحی و فکری، یکی دیگر از یاا ر  الب در اندیشهحیرت و گم .1

ی فراوانیی بیا   هیا ؛ دنیایی که عیباهت ادفته قطب، نمودهای روعای از دنیای ناامیدی و سرگردانی فکری او سیّد

الطم و ا  در میانی  امیوا  پیرت   ناخدایی است که کشیتی  قطب نیز سیّدرد. انفان در اندیش  دا خیّامفکری  جهان

در فراسیوی امیوا  خروعیان    ب شیی  سیاحل نجیات  نگرد، ده است و هرچه نیم میطوفانی، راه خود را گم کر

 بیاد.نمی

دریغ بر یمیر  ، خواستار رهایی از باد  م. خیّام چونهمو  استروحی مادمال از درد و اندوه  ،قطب سیّدروح  .6

دارد که مشیابه چایی  مضیمونی در     خیّامای در رباییات ، جایگاه ویوهنیز ویوه دوران خو ِ جوانیبر باد رفته و ب
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و ِ جیوانی، نالیه   یای خی یعیایر از گهعیت روزهی   به ای  ترتیب کیه   عود؛قطب هم به روعای دیده می سیّدع ر 

 دهد.یمسر
 

 هانوشتپی

 خیّامهای بفیاری از رباییات ترجمه ، بهبه ب د( 23: 1311 )بکار،« امرجما  العریی  لریاعیا  الخیّ ال ّ »با مراج ه به کتاب  (1)

. ای  استخوریم که بیانگر حضور پررن  ای  عایر ایرانی در جهان م ا ر یرب در هر یم از کشورهای یربی برمی

وه بر ای ، )همان(. یال ندارم و گاهی به عکل نثر  ورت گرفته، گاهی به  ورت نهفتادترجمه  31ها که بالغ بر ترجمه

های او و نیز  دها مقال  پووهشی در ای  زمیاه به رعت  تحرییر درآمیده اسیت    و اندیشه خیّامیصد کتاب دربارة بر س بالغ

 (.3: 2111)دروی ، 

ق به ، موف 1399مصر به دنیا آمد. در سال « اسیوک»، از استان «موعه»در روستای  1316د قطب ابراهیم موعه، در سال سیّ (2)

. به حزب تدری  کرد . حدود ع  سال در وزارت م ارف مصرعدت  ادبیات یرب گرفت  مدرک کارعااسی در رع

مسحق « اخوان المفسمی »، به جمایت 1319ت آن، به نوعت  مقادت بفیاری پرداخت. در سال پیوست و در مجال « الوفد»

ا ر، چایدی  بیار   ال یبدالا عد و تا پایان یمر در ای  حزب باقی ماند. به دلیل ات هام کودتا یسیه ریی  جمهور مصر، جم

 . سیّد(13-11: 1331 ، حکم ایدام او  ادر عد و به عهادت رسید )نم: ال الدی،1366زندانی عد و سرانجام در سال 

 قطب پی  از پرداخت  به مفایل اسالمی، به یاوان یم عایر و ناقد بزرگ در مصیر مطیرح بیود و زنیدگی خیود را بیا       

ها و ، قصایدی را در روزنامه1311تا  1321های ی زمانیِ بی  سالآ از نمود. او در فا سههای ادبی ها و پووه ف الیّت

 ام فةصةلةر الفّ ةال ّ . گردآوری عد و در دیوانی به چاپ رسید 1313در سال  که ب دها ت آن زمان مصر ماتشر کردمجال 
و...، از دیگر آیار ادبی سید قطب  شخصیا ،   ب و الحیاة اض اهج (، ضهم  الشاعر فلد البیم )بصلل  و اللران الکرةم، ال ّ 

    است.

(9) 

 ل به وجییوداضطرابیم اوّ آورد به

 ه و ندانیم چه بیییود رفتییم به اکرا
 

 جز حیرتم از حیات چیزی ن زود 

 زی  آمدن و بودن و رفت ، مقصود
 

 

 .گیردی بهره میخیّامرباییات  در نقل« احمد رامی»قطب، از ترجم   سیّد (4)

 (:211-214: 2116قطب ) سیّددیوان  ( ترجم  یربی ربایی در1)

 ضةةةةةةا یةةةةةةرب  قةةةةةةدضُت هةةةةةة   الدةةةةةةةةارا

 واا یةةةةةةةةار  إن اوةةةةةةةة يعت اا یةةةةةةةةارا
 

 وأ ةةةةةةةةةةةةةةيّر للرحیةةةةةةةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةيرارا   

 ی ةةةةت  ةةةةرم صةةةةةبهاء وجلةةةةل الهملضةةةةةا
 

 

 ردّپایی در عازارها (6)

 هاها و جمایت: گروهزُضر (3)

 : حیرت و سرگردانی لو  (1)

 پاهان : هر نوع  دای ض یف ویأض  (3)

 «الغد المجهل » (11)
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 «الشاعر فم وابی الملوم»یا « الةرّ » (11)

 «الخرة  ةلم» (12)

 : ساکاان خانهارقيی  الدّ  (19)

 گ ت. یو ناسراسکرد می(: ن مت را انکار یکد ال عم : ناسراسی و ک ران ن مت؛ از )  لب (14)

 سرگردان (11)

 کتابنامه

 هاالف: کتاب
 ، تهران: مروارید.از این اوستا(؛ 1916. اخوان یالث، مهدی )1

 شر.راسات والنّ بریوت: املؤّسسه العربیة للدّ  بعة األولی،طّ ال، خّیامةلان وعمر الجماع  الدّ (؛ 2002بّکار، یوسف ) .2
 ، تهران: سازمان انتشارات کیهان.اپ سوّم، چخيّامتحليل شخصيت (؛ 1932تقی ) محمّدج  ری،  .9

 شر.، القاهرة: سینا للنّ بعة األولیطّ ال، قيب ض  اللرة  إلم المش ل  وّید(؛ 7891محوده، عادل ) .2
 القلة  بةریوت: دار -، دمشة بعةة األولةیطّ ال، قيب ض  المیالب إلم الو شةهاب وّید(؛ 7887اخلالدی، صالح عبدالفّتاح ) .5
 الدار الشامیة. -
، تصحیح، مقدّمه و حواعی محمّدیسی فرو ی و قاسیم  ایی، بیه    خيّامات رباعيّ(؛ 1914. خیّام، یمر ب  ابراهیم )6

 الدّی  خر مشاهی، تهران: ناهید.کوع  بهاء

 ، تهران: امیرکبیر.خيّامدمی با (؛ 1944. دعتی، یسی )3

 ، تهران: مروارید.اپ نهماهلل فوددوند، چ، ترجمه: یزتگریز از آزادی(؛ 1911فروم، اریم ) .1

 روق.الشّ  : دار، القاهرةبعة الّتاسعةطّ ال، بصلل  وض اهج  :لد البیمال ّ (؛ 2002) سّیدقطب،  .8
 روق.الشّ  ، القاهرة: داربعة الّتاسعةطّ ال، . فکرة وض هات.ارةخ.فم ال ّ (؛ 2005) ----- .70
 روق.الشّ  ، القاهرة: دار75ط ، 2 ، جملدفم ال ال  اللران(؛ 7899) ----- .77
 روق.الشّ  ، القاهرة: داربعة الثّالثةطّ ال، وشخصّیا    ب  (؛ 7891) ----- .72
 ، چاپ اوّل، عیراز: نوید عیراز.شعر تأمّلی در ادبيات عربی معاصر(؛ 1911 )اهللفضلسیّد میرقادری، . 19

 ، تهران: یسمی.چشمة روشن(؛ 1939. یوس ی،  المحفی  )14

 هاب: مجلّه
ـ ، «د قطیب هیای نقید ادبیی سییّ    نگاهی به مراحل و ویوگی»(؛ 1911و  )یای، خسیل؛ حفی  چرا یپرو. 11 ة مجلّ

 .31-49،  ص 1رة عما انجمن ایرانی زبان و ادبيات عربی،

، اللةاهرة، غة  العرییة یة  اللّ  لّ ، «د قطةبمحصةدا  عةعر العّقةاد ع عةعر سةیّ »(؛ 7272الم، حسة  محمحةد )عبداحلمیةد عبدالّسة .72
 .722-778 ، صص72 العدد
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های زبـان و ادبيـات فارسـی،    پژوهش، «پووهی با تکیه بر جهان م ا ر یربخیّام»(؛ 1913ر )نیا، نا . محفای13

 .21-1(،  ص 3)پیاپی  9م، عمارة دورة جدید، سال دوّ دانشگاه اصفهان،

ی در آییار دو عیایر فارسیی و یربیی:  ییالح     خیّییاماندیشیی  میرگ »(؛ 1913میرزاییی، فرامیرز و دیگیران )    .11

،  یص  1 ، عمارة1 ، دورةسهای زبان و ادبيات تطبيقی، دانشگاه تربيت مدرّپژوهش، «نادرپوربور و نادر یبدالصّ

113-133. 

پژوهشـی زبـان و    - نامة علمـی فصـل ، «خیّامگری از تبار اخوان، پرسش»؛ (1931. نرری، نجمه؛ ناهید خفروی )13

 .31-39(،  ص 3) 9 مارةع؛ دانشگاه آزاد همدان، ادب فارسی )ادب و عرفان(
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 1د قيبوأهیر الفکار الخیاضی  علم شعر ویّ 

 2 بةلد ضراب
 نورالفارسیة وآداهبا، جامعة بیام الّلغة قس  املساعد عاألستاذ 

 الملّخص
األفکةةار واارا  الفلسةةفیة لل یةةام قةةةد ار ةةي اةةعلریاا عمیقةةاا علةةةی الشةةعر واألدأ املعاصةةر العةةرحل.  ةةةّ  محسةة لته اململةةو ة بةةاحلریة الةةة  

العربیةة، ککة  مشةاهديفا ع  ثةری مة  األلةار األدبیةة وع عةعر بعة  الشةعرا   الّلغةةرس ي ع العامل العرحل م  قب  ارمجة رباعیااه ب
د قطب األدیب واملفّکر والشاعر املعاصر املصري  ان م  مجلة هؤال  الشعرا  والذي حتّدث  ثةریاا مة  لةالل املعاصری  العرأ. سیّ 

نقدیةةة مة  ع صةةیة اخلیةام واعمالاةةه الفلسةفیة. عةةالوة مة  ذلةأل قةةد اةعلّر باألفکةةار اخلیامیةة ع عةةعره محی ةاا. هةةذه آلةاره األدبیةة وال
د قطةب مة  منرةور د قطةب لل یةام ورهاه، درسةي عةعر سةیّ التوصیفي ع ضم  البحث م  آرا  سةیّ  - الدراسة باملنهج التحلیلي

د قطةب ع مرحلةة مة  حیااةةه محصةیب بنةوحلري مة  احلةریة والشةأّل الفلسةةفي سةیّ  اةعلره باألفکةار اخلیامیةة. نتةاذج هةذا البحةث اةةدّل بةعن
 ومحععاره ال  محنشدت ع هذه املرحلة  اني متعلراا عدیداا.

 ععر سید قطب، رباعیات اخلیام، الشعر املصري املعاصر، األدأ التطبیقي. الکلما  الّدلیلّی ر

                                                 
 75/2/7182 :لقبولااریخ ا    79/2/7182 ااریخ الوصول:. 1
 ayoob.moradi@gmail.com . العنوان اإللکرتونی للکااب املس ول:2


