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 چكيده
اي است  يدهپدهاي آينده،  ينگرانهاي گذشته وكنارنهادن  يتلخ، فراموشي ها لحظهاسداشت به معناي پ دم غنيمت شمري؛

ي وجودگرايانه از ها پرسشگيرد و  يمراز شكل  معنايي در شعر خيام كه از نگرشي ژرف به جهانِ سربسته و پر رمز و
انعكاسي گسترده دارد، با اين تفاوت كه اين مفهوم در شعر شاعران معاصر عرب، . رود يم شمار  بههاي بارز آن  يژگيو

علي محمود . اند داده كاهش طلبي اپيكوري اشتباه گرفته و در حد يك كامجوي حسيي و لذّتباش خوشگاهي آن را با 
طه، شاعر مصري از آن دسته شاعراني است كه اصل انديشة دم غنيمت شمري را از خيام گرفته است، اما آن را در قالب 

امي آشنا شده و  ؛كوشد تا نشان دهد يماين پژوهش . كند يمي بيان مفاهيم حسچگونه علي محمود طه با اين انديشة خي
تحليلي -هاي انحرافي از آن در شعرش روي داده است؟ نگارندگان با چشم اندازي تطبيقي و روشي توصيفي چه برداشت

علي محمود طه مستقيماً با  كه دهد هاي پژوهش، نشان مي هيافت. اند هاي فوق پاسخ داده و با رويكردي انتقادي به پرسش
خيام،  رباعياتهاي انگليسي و عربيِ  گونه از ترجمه با برداشتي الهام منبع فارسي انديشة خيامي آشنا نبوده، بلكه

  .دارد هولذّت طلبانه به اين انديش رويكردي مادي گرايانه

.يكوري، خيام، علي محمود طهباشي اپ ، خوشدم غنيمت شمري: واژگان كليدي  
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  پيشگفتار. 1

ها را  ترين بهره را بردن، قدر لحظه يعني ابن الوقت بودن، از زمان حاضر بيش ؛1دم غنيمت شمري
. اند بردن از زمان، تعريف كرده ها و نهايت بهره اين اصطالح را به معناي پاس داشتن لحظه. دانستن

كردن غم و اندوه و انديشيدن به حال  ر خيام؛ به معناي فراموشه در شعاين انديش) 118: 1386رحمدل، (
گرايي به معناي لذّت برخي از پژوهشگران معتقدند كه دم غنيمت شمري در شعر خيام. است

از آنجا كه او يك . ، ولي تفاوت اساسي بين اين دو وجود دارد)176: 1391رضائي، (است ) 1(اپيكوري
حقيقت آن است كه فلسفة خيام در بهره جويي . انديشيد چ وجه چنين نميرياضيدان فيلسوف بود، به هي

اي عقالني است كه جوهرة اصلي آن اعتدال و ميانه روي است، شباهت خيام به اپيكور  از وقت، فلسفه
در توجه به دورانديشي، مناعت طبع، اعتدال، عدم افزون طلبي، زندگي توأم با زهدي پارسايانه، 

سرشار از معاني اخالقي و  خياماشعار ) 169- 166 :1384 قنبري،. (و اغتنام فرصت استگريزي  سياست
ارزشي دنياي گذران آشنا  با بي عميقاً هاي فكري و فلسفي خواننده را عرفاني است، كه با درون مايه

و  باز دارد نبايد اندوه گذشته و نه غم فردا، آدمي را از بهره بردن از زندگي كنوني ،از اين رو. كند مي
و  رنج آسايش روحي و فراموش كردنبيشتر به  مري خيامـدم غنيمت ش .مند را ويران كندـعمر ارزش

كه بيشتر بر مرحلة دوم زندگي اين امر در شعر علي محمود طه، . كند يماندوه زمانه دعوت 
اه است كند، با لذّت جويي و كامروايي همر صدق مي) به بعد 1927(يعني از سال  ؛يشخصوص

  ). 79: 2006رضوان، (

  پرسش تحقيق  .1-1

  با اين انديشه آشنا شده است؟ طريقياين شاعر مصري از چه  -1
يي در آن روي داده ها انحرافهايي با انديشة دم غنيمت شمري خيامي دارد و چه  يهمسانچه  -2

 است؟

 آشنا راني و انديشة اومفروض است كه علي محمود طه مصري به طور الهامي با اين شاعر بزرگ اي
قصائدي . بوده است رباعياترسد اين آشنايي از طريق ترجمة انگليسي و عربي  يمشده بود و به نظر 

هاي  يشهانددر قالب رباعي و با الهام از » يامالخكأس  ، وو الشاعر ، اهللاآللهة ، خمرةزهراتي«چون 
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دعوت  ؛شمري در اشعار او در ابعادي چون مظاهر اين دم غنيمت اما. حكمي و فلسفي او سروده است
انعكاس يافته است ه به زمان حال و توجه به زن و دعوت به آهنگ و نوابه شراب، توج .  

پيشينة تحقيق. 1-1  

يي كه دربارة علي محمود طه نوشته شده است، فقط به بررسي شعر و فكر او ها پژوهشبيشتر 
، اما نويسندگان عرب زبان اند كردهر اين امر قلم فرسايي پژوهشگران ايراني به ندرت د .اند پرداخته

صورة المرأة بين « :عبارتند از ها آنبرخي از كه  اند داشتهترين پژوهش را در اين موضوع  يشب

كه بر اين عقيده است از وردة ربعاني كه  »اإلحساس الجمالي و النظرة المادية في شعر علي محمود طه
   (www.yasni.ae) .و او نگاهي اباحي به زن است بودهه به دور از عّفت شعر غزلي علي محمود ط

 »موقف طه حسين و شوقي ضيف من شعر علي محمود طه«در مقالة ديگري با نام ) 2013(عمر طباع 
را جزء شاعران  او ، واند پرداختههاي علي محمود طه  يشهاندهاي پژوهش به بررسي شعر و  در يافته

 »علي محمود طه شاعر الفنّ و الجمال«اي با نام در مقاله) 131: 1363( خشبة. اند كردهبدبين قلمداد 

ي و خيام بر اين روح سرگردان تأثير گذاشته است كه اوج اين حيرت و كه ابوالعالي معرّ اشاره كرده
أثر المرأة في «اي با نام حنا سعد در مقاله .دخور بـه چشـم مي »الملّاح التائه«سرگشتگي در قصيدة 

هاي او  چنين اشاره كرده كه علي محمود طه مردي بي بند و بار و عاشق زن و زيبايي» علي محمود طه
» شعر علي محمود طه« بصري در مقالة )337-335: 1362( بوده و در شعرش كامالً چنين نگرشي داشت

آثار . )143-140: 1385(فارض و خيام شباهت دارد  وب ابندر خمرياتش به اسل معتقد است كه وي
از تقي الدين سيد كه زندگي و  علي محمود طه حياته و شعره :از اند عبارت حوزة كتاب  در  هتأليف شد

محاضرات «و  »الصومعة و الشرقة الحمراء «:دو كتاب با نام. شعر طه را بررسي و تحليل نموده است
به نقد و بررسي  كه نويسنده ) 2002(هر دو از نازك المالئكه  »دراسة و نقد ؛في شعر علي محمود طه

 علي: كتاب ديگري با نام) 1965همان، (است شعر علي محمود طه و مباني نظري نقد اشاره نموده 
به زندگينامه، محيط سياسي و  نويسندهكه نگاشته شده  و شعره المجهول )2(شاعر الجنـدول محمود طه؛

نگاهي ) 22- 15: 2006رضوان، .(اشاره كرده است ششرح برخي از قصائد نيز عصر شاعر و اجتماعي
اند و كمتر به  ها، به اين شاعر از زواياي ديگر پرداخته دهد كه بيشتر آن ها نشان مي به اين پژوهش

  .اند هاي او توجه كرده ها و نقد و ارزيابي انديشه مشابهت
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كار پژوهشي وجود دارد كه  چندتنها  ،ر حوزة ادبيات تطبيقيد ادب معاصر عرب ام وخي ةدربار
الخيام والترجمات  رباعياتتأثّر جماعة الديوان ب با عنوان) 1982(ار كتاب يوسف بّك دوبه  توان يم

ام و به تأثيرپذيري شاعران جماعت ديوان از خي اولياشاره كرد كه نويسنده در  يامالخ رباعياتالعربية ل
ي ها ترجمهدر دومي به نقد و بررسي  واز طريق ترجمة انگليسي فيتزجرالد اشاره كرده  او يها شهياند

 با اي مقالهبه همچنين  .)1988 :همان(خيام در جهان عرب پرداخته است  رباعياتعربي منظوم و منثور 
از فرامرز » در نادرپوربور و ناصالح عبدالص امي در آثار دو شاعر فارسي و عربي؛مرگ انديشي خي«نام 

ام را بر دو شاعر اشاره كرد كه تأثير مرگ انديشي خي توان يم )177-159: 1389( و همكاران ميرزايي
بررسي تطبيقي «عنوان  بااي  مقاله .نادرپور اثبات نموده استنادر بور و عربي و فارسي، صالح عبدالص

ةاي هستي در انديشمعم سعيد از  »مكتب اروپاي شرقي ةأبوماضي لبناني بر پايام نيشابوري و ايليا عمرخي
اي ايليا ابوماضي در مفهوم معم ؛ندمعتقد گانكه نويسند نوشته شده است پور و حسين كيانيحسام

بازتاب «عنوان  بادر همين زمينه اي ديگر  مقاله .)130-97: 1390( ام تأثير پذيرفته استهستي از خي
تأثير جهان  اشاره كرد كه )100-93: 1387(به رقم  ...از نعمت ا »معاصر عرب ام در ادبياتخي رباعيات

 در همين .گوي در ادبيات معاصر عربي را تحليل و بررسي نموده است شمول اين شاعر ممتاز پارسي
را د مهدي مسبوق از سي» ام در ادبيات معاصر عربيخي رباعياتهايي از تأثير ترجمه« ةمقال زمينه،

انگليسي و  هاي ترجمهبسياري از شاعران معاصر عربي از طريق  :كه نويسنده معتقد است توان نام برد مي
) 65-62: 1383. (اند شدهآشنا ش هاي انديشهام و با خي ،به صورت مستقيم يا غير مستقيم ،رباعيات عربي

مقايسة اغتنام « :د ازان هايي كه انجام شده است؛ عبارت دربارة دم غنيمت شمري خيام پژوهش اما

از غالمرضا رحمدل كه معتقد است بين جهان بيني حافظ و خيام  »هاي حافظ و خيام فرصت در انديشه
در همين ) 141-118: 1386. (و نوع دم غنيمت شمري هر يك از آنان رابطة معناداري وجود دارد

 طرفةهاي خيام نيشابوري و شهباشي و دم غنيمت شمري در اندي خوش«پژوهش ديگري با نام  ،ارتباط
اندازي اين معنا را در چشم ،كه نويسندگان) 162-147: 1391(از مهدي مسبوق و همكاران » بن عبد

  .اند دادهتطبيقي با خوش باشي طرفه مورد بررسي و تحليل قرار 
از  »مولوي در انديشة خيام با نگاه تطبيقي به) اغتنام فرصت(گرامي داشت دم «مقالة ديگري با نام 

كه نويسندگان مضمون دم غنيمت شمري، چگونگي و كاركرد آن  )26- 11: 1392(زاد و كزّازي باقري
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اند؛ اما تاكنون پژوهش مستقلي در حوزة واكاوي دم غنيمت شمري  را در شعر دو شاعر بررسي نموده
آن است تا نقدي بر سعي بر  ،در اين مقاله .خيامي در شعر علي محمود طه مصري صورت نگرفته است

اين انتقال داشته باشيم و نشان داده شود كه علي محمود طه يك برداشت انحرافي از اين انديشة خيامي 
  .داشته است

اهميت پژوهش .1-2  

ها،  يشهانداين  از و گاهي زيادي بر شاعران معاصر عرب دارد هاي خيام تأثير بسيار يشهانداز آنجا كه 
جاي پژوهشي كه به خوبي بتواند اين برداشت را  ؛آيد يمبه نظر  لذا .شده است اي غير اخالقي توجيه

نظرية : ين پژوهش بر اساس اصول شناخته شده در ادبيات تطبيقي از جملها. ي است، خالواكاوي كند
ي مختلف و نقش فرهنگ و ها فرهنگيرا دريافت متون ترجمه شده در ز پذيرش و تلقّي مبتني است؛

ي، فكر و پرويني( استهاي مشترك بين نظرية پذيرش و ادبيات تطبيقي  ينهزماز  ها آنترجمة جامعه در 
ضمن كشف تشابهات بين دو شاعر در مظاهر دم غنيمت شمري، در تالش است  همچنين،. )36: 1392

. ه دهدكه به بررسي و ارزيابي اين مفهوم با رويكردي انتقادي بپردازد و الگوي درست اين معنا را ارائ
با بررسي و مقايسة آنها با  و با فرهنگ و هنر و ادبيات ي مسلمان با آشنايي متقابلها ملتاز اين رو 

دار بناي هويت ملّي، ديني و فرهنگي، هنري خود باشند و در مواجهه با بحران هويت در  يكديگر، داعية
 ، مطالعةامروزه) 77: 1389همان، . (عرصة فكر و فرهنگ و هنر و ادبيات، سهم بسزايي داشته باشند

و ميادين مورد اتّفاق مكتب تطبيقي فرانسه  ها حوزه از تشابهات موجود در بين آثار ادبي ملل مختلف
اي فرامليتي و بين فرهنگي است كه اوالً زمينة مناسبي براي توسعه و  ادبيات تطبيقي ذاتاً رشته ،لذا .است

كند و ثانياً غنا و اصالت ادبيات مّلي  يمميان ملل مختلف فراهم  گسترش روابط و تعامالت بين فرهنگي
  )4: 1998هالل، غنيمي . (دهد يمرا نشان  ها ملترا در ارتباط با ادبيات ديگر 

روش تحقيق. 1-3  

 تحليلي و با رويكردي انتقادي، دم غنيمت شمري-اين پژوهش با چشم اندازي تطبيقي به شيوة توصيفي
 .كند رية پذيرش و تلقّي بررسي ميخيام بر اساس نظ ر شعر علي محمود طه مصري وو مظاهر آن را د

اهللا «، »كأس الخيام« :شمري در قصائدي مانند  مظاهر اين دم غنيمتدهد  نشان مي ،حاصل اين پژوهش

پيوند بين باره نشانة در .نمود بيشتري دارد »خمرة اآللهة«و » صخرة الملتقي«، »المّلاح التائه«، »والشاعر
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هاي فلسفي  اشاره كرد كه حاوي انديشه »كأس الخيام«توان به قصيدة  دو شاعر در اين مضمون، مي
به صورت الهامي  خيام را ترجمه كرده و رباعياتبخشي از  ،علي محمود طه از آنجايي كه. خيام است

  .رود يمبه شمار ي از خيام ليلي گويا بر اثبات تأثيرپذيري واز اين انديشه متأّثر شده است، خود د
پردازش تحليلي موضوع. 2  

)4(با خيام ) 3(يي علي محمود طه آشنا. 2-1  

امروزه در ادبيات معاصر . اند او داشته رباعياتو  يامرا به خ توجه ترين يشب ها يمصردر جهان عرب، 
هايش  ن عرب با خيام و انديشهترين ابزار آشنايي شاعرا توان به عنوان مهم مي رباعياتعرب، از ترجمة 

: 1988( .ام را ذكر كرده استخي رباعيات مترجم 52و  ترجمه 56تعداد  1987تا سال  اربّكياد كرد، 
احمد : ها آندارد از جمله  رباعياتمترجمان و شاعران را در زمينة ترجمة  نيتر شيبنفر،  19مصر با  )32

، رامي ، احمدمنجوري ، محمودسباعي ، محمدارنّش في، عبداللطشكري ، عبدالرحمنحافظ عوض
ابراهيم  ، احمدصياد ، فؤادي هاللمي، غنمصطفي ني، نورالدرياض ، عقاد، مظلومي، ابوشادمازني ميابراه

مبشّر  ، ابونصرزهيري مي، مربحيري ، عامرقنديل ، اسعادرخا ، محمدسليمان حجاب ، احمدشريف
نفر  15جمعاً  كه ق در مرتبة دوم از نظر تعداد مترجمان قرار داردعرا. نام برد توان يمطرازي حسيني 

 ، فاضلي جواد، صراف، مصطفي نجفي، صافي، زهاومحمد هاشمي: به توان يمهستند؛ از جمله آنها 
، بدري ، حكمتي جاسم، مهدمالئكه لي، جمفاضل ، عبدالحقحيدري ، طالبترجمان ، عباسرادود
از مصر و  پسمترجم در ردة سوم  5لبنان با . احمد عبدالجبار اشاره كردي كبه و ، مهدخليلي جعفر

، مفرج قي، توفنخله ني، امعيسي اسكندر معلوف: توان يمعراق قرار دارد از جمله مترجمان لبناني 
  .و قيصر معلوف نام برد آرثرضو

ي ناعوري و تيسير سي، عي وهبي تلّمصطف :قرار دارد؛ از جمله آنان چهارم نماينده در رتبة 3ردن با ا
ي جميل عقيلي و محمد فراتي و از فلسطين وديع بستاني و ابراهيم ها نامنفر به  2سوريه  از. سبول هستند

عريض از بحرين و محمد حسن عواد از عربستان سعودي و محمد بن تاويت از مراكش هر كدام يك 
 )36- 35: 1383، وريخد طاهري و. (نماينده دارند

نظوم به زبان عربي را به صورت م رباعياتاي از به طور الهامي پاره طه ،رسد اوصاف به نظر ميبا اين 
 ليالي تأليف عالم في« عنوان تحت اش مقاله در الدين جالل ابراهيمدر همين رابطه،  .برگردانده است
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 هاي انديشه از »الخيام سكأ« قصيدة در و بود خوانده را خيام رباعيات او كه كرده اشاره »التائه لمّلاح
 محمد و )121 :1988( شكتاب پاورقي در بّكار حسين يوسف اما )40-39 :1359( .است شده متأّثر خيام

 نام خيام رباعيات مترجمان از يكي عنوان به طه محمود علي از )266 :2006( كتابش در نيز رضوان
ي و خيام بر روح سرگردان علي محمود طه در رّمعتقد است كه ابوالعالي معه خشبهمين طور  .اند برده

ابعاد مختلف دربارة محمد عيسي از دانشگاه بعث  )131: 1363. (اند تأثير گذاشته »المّلاح التائه«قصيدة 
اشعار محمود طه به عنوان  برام ادبيات خي«: گويد يومهم دو ادبيات فارسي وعربي ومشتركات آنها م

تأثير گذاشته و او اين پيام انديشه خيامي را در شعر خود منعكس نموده  )امجام خي( »امس الخيأك«
و  رباعياتدهد كه علي محمود طه با  نشان مي ،اين شواهد )http://damascus.icro.ir(.»است

  . تو در اشعار خود از او متأّثر شده اس ههاي خيام آشنايي داشت انديشه
ارزيابي مظاهر دم غنيمت شمري در شعر علي محمود طه و خيام. 2-2  

را در مفهوم دم غنيمت شمري  ،خيام از جمله شاعران برجستة ايراني است كه به زيبايي توانسته است
او بازگشت به . گرايانة اوست هاي هستي برخاسته از نگراني ،چنين نگرشي .ادبيات فارسي عينيت بخشد

بردن از مواهب خدادادي را در اين دنياي فاني توصيه  كند و شاد زيستن و بهره ا نهي ميگذشته ر
اين امر  .ة مرگ و زندگي داردباط ناگسستني با گذران عمر و مسألارت ،اغتنام دم در شعر خيام. كند مي
  :او در قالب سه مفهوم آمده است رباعياتدر 

  .ها چونان راهي براي برون رفت از سختي» مي«ي گر تأكيد بر غنيمت شمردن دم و چاره - الف
  .تأكيد بر غنيمت شمردن عمر و فرصت موجود بدون اشاره به راهكاري براي آن - ب
  )22: 1383اني، و كيپور  حسام. (يادآوري و هشدار در پيوند با گذر شتابان عمر - ج
رون رفت از چونان راهي براي ب» مي«گري تأكيد بر غنيمت شمردن دم و چاره. 2-2-1

  ها سختي

لذّات عادي دنيوي را براي بيان لذّات متعالي زندگي معنوي به كار برده تا عامة مردم را به سبب  ،خيام
لذّات حقيقي و آسماني منتقل  مشابهت لفظي از استغراق در لذّات حيواني و شيطاني، به عالم لطيفاين 
وقت شناسي و - 1: متفاوت به كار رفته است يمعناواژة شراب در شعر او در سه : ناقدان معتقدند .كند

شيرواني، (ي جهان ها يخوبو  ها ييبايزمظهر همة  - 2) 59: 1373فروغي، (عمر بيهوده تلف نكردن 
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دعوت به شراب در شعر او بيشتر براي فراموشي ) 150: 1342يكاني، . (رمز عشق الهي -3) 44: 1370
  :گويد اندوه است و در اين باره ميغم و 

  گــذرد ايــن قافلــة عمــر عجــب مــي 
  ساقي غم فرداي حريفان چه خوري

  

  نرمك نرمك باده خـور و چنـگ نـواز     
  گــذرد پــيش آر پيالــه را كــه شــب مــي

  

)91: 1356؛ هدايت، 124: 1384خيام، (    

لَ أنْ برصةَ َقر الُفادب«: فرمايد اشاره دارد كه مي) ع(اين رباعي به احاديثي از امام علي  ،شود مالحظه مي

پيش از اينكه فرصت از دست رود، آن را غنيمت دان كه در آن «) 31 نامة ،هنهج البالغ( .»صةًكونَ ُغَت

) 297: 7 ج ،1359آقاجمال خوانساري، (. »صةٌُغ رصةِالُف ةُاعإَض«. »صورت اندوهي گلوگير مي شود
ها و گذرا بودن  فاده از لحظهتفاوت چنداني در است. »شود از دست دادن فرصت، موجب غم و اندوه مي«

  .شود ينمو خيام ديده  )ع(عمر و ناگزير بودن مرگ بين سخن امام علي 
كه عمر  خواهد نميو  كند ميتأكيد  شناسي و وقت بر غنيمت شمردن دم و جديت با وسواسخيام 

استعداد و هوش باروري  زمينة ،با شاد زيستن خواهد ميگرامي را به هيچ ببازد، به اين دليل است كه 
گيري از فرصت عقالني  فلسفة خيام، بهره. علمي فراهم سازد هاي خالقيتفطري خويش را در جهت 

: 1391رضائي، ( .گراست نگر و لذّت است و از لذّات ناپاك به دور است، اما فلسفة اپيكور كامالً مادي
176(  

خواري او، عجز از درك معضالت و  مي رود، انگيزة نمي ،پس تا غم و اندوه نباشد، خيام سراغِ مي
. اش از ما خواهند ستاند دوام؛ يعني همان وامي كه با بهره غم زندگي بي. هاست فراموش كردن غم

مهاجر شيرواني، . (كند، براي او هر دمي غنيمتي است شود خيام زندگي را پرستش مي مالحظه مي
بيشتر به انگيزة بهره  ،خيام رباعياتشي در تحريض به باده نو) 127: 1370؛ همان، 381- 375: 1381

يوسفي مضامين شراب را به بهره وري از حيات وگريز از  .مندي از وقت، صورت گرفته است
؛ 249-246: 1384قنبري، . (داند تا صرف شادخواهي و باده نوشي هاي هستي منصرف مي ناكامي

 ،ام از مي و ميخانه و چغان سخن گفته استاينكه خي: نيز معتقدند كه برخي ديگر) 122: 1379يوسفي، 
خبر از ملك هستي بسر برده  تواند دليل بر اين باشد كه مشار إليه شب و روز در عالم مستي و بي نمي

  )229: 1302؛ توفيق و دانش، 250: 1384قنبري، . (است
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د و معتقد است كه كن محمد علي فروغي نيز انتساب خيام را به شرابخواري و بي بندوباري را رد مي
خاطر و خوشي يا  غالباً مي و باده به نحو مجاز و استعاره آمده، در زبان شعر، معناي شراب، فراغ

دم را غنيمت بدان و شراب بخور كه «: گويد وقتي خيام مي. انصراف يا توجه به دقايق و مانند آن است
عمر را بيهوده تلف مكن و خود را  به عمر اعتباري نيست، مقصود اين است كه قدر وقت را بشناس و

وري از وقت و او بيشتر از شراب، بهره) 32: 1380نجفي، . (»گرفتار آلودگي هاي كثيف دنيا مساز
 .كاميابي از عمر نظر داشته تا پرداختن به نفس عمل شرابخواري

ها و آفرينندة  رمز هستي و كنايه از وصول به معرفت حقيقي كه شويندة غم ،در شعر خيام» جام شراب«
، وجه مادي شبادة موصوف در شعر .ستعلي محمود طه امعبود و عروس شعر  ،شراب. هاست شادي

) 20: 2006رضوان، . (كرد هاي پاياني زندگيش در اين عرصه، بسيار افراط و تفريط مي دارد، او در سال
  :شخصيت وي در اين ابيات كامالً به تصوير كشيده شده است

ـ ز اکـيناً دقّح وأَ هو ر ـ خ مر  
  

  فَـــغَـــ و وانواتن و ـــغاُءن  
 

)101: همان(    

.طبيعت، شراب، زنان زيباروي و غنا: شود دم غنيمت شمري علي محمود طه در چهار چيز خالصه مي  
ـ : تلْ؟ قُاتکيا حم :تالَقَفَ  محلْ
ــحياتــ صــةٌی قببِد سٍأْکَــأت  

  

  مـ أَالْ ن شـ أُ اقِو أَؤث أُ نْرطـ ي   هلَ
  ةلَــيمرأة جإمــ ت ويــنا غَهــلَ

  

 )369:همان(

هاست، دوست دارم طوالني باشد،  رؤيايي از شوق و هيجان: زندگي چيست؟ گفتم: گفت: ترجمه
خوانم و با معشوق زيباروي پايان  شود، و براي او مي زندگيم داستاني دارد كه با جام شراب شروع مي

  .پذيرد مي
به نظر  .خيام برداشت كرده است رباعياتاز  نادرستاين معنا را به طور الهامي و  ،محمود طهعلي 

 ، لذااو شناخت و دركي درست از مفهوم شراب به كار رفته در شعر خيام نداشته است ؛رسد يم
  :ديگو يمبرداشتي معكوس از اين مضمون داشته است و در اين باره 

هاتالفَّ فجر الّذی راع النجوم  
ـ  تنا بِنی بِرِغي لْزي ملَ   ومِرالکُ

  

  طَأَ وار  ـومـ  الن ن آفَعـ اق اه  
و يثيالْ روـ ج ف دـ ی ع اشهاق  

  

)126: 2004طه، (  
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ي كه سحر خواب را ، كسصدا كن) بيدار بود(گر بود  در بامداد، آن كسي را كه ستارگان نظاره: ترجمه
  .زانديانگ يمطرفدارانش بر  دل و هيجان را در كند يمما را به نوشيدن شراب تشويق  وستهي، پاز او ربوده

به معناي بيدار شدن در صبح داللت معنايي مقدسي دارد و آن اينكه وقت سحر  ،»هاتف الفجر« ريتعب
حرافي از اين او برداشت ان اما. تا به عبادت و ذكر خدا بپردازند شوند يمي مؤمن بيدار ها انسانمعموالً 

  :ديگو يميا در ابياتي ديگر  .ه داشته است و اين واژه را به معناي شراب مادي به كار برده استمسأل
 

ـ  لَأَأْا لَملَّکُ ـ ف ی الشـ لا قِر ناس  
ـ  ارمخا الْهيأَ ـ  و مقُ ـ لَ حتافْ ان  

خمرةُ العلَ اقِشـ از ـ  ت والَ   الَ
  

  قَّدت الباب  ال األکّـفنـ اق   ةُلَ
و اسقا قَنلَب رـ ح قَالْ لِيـ اف   ةلَ
جف ن مينبوعها ناحلْه ـ ر ياة  

  

)127:همان(    
هاي الغر، در را كوبيد، اي شراب فروش،  در شرق درخشيد، دست) شراب(هر وقت نور آن : ترجمه

هست، آب زندگي هرگز از برخيز، باز كن، و ما را پيش از رفتن سيراب كن، شراب عاشقان، پيوسته 
  .شود سرچشمه آن خشك نمي

شراب در . شباهت دارد بسيار خيام شعر به ،گاهي الفاظ و تعبيرات علي محمود طه ؛شود مالحظه مي
 .براي تلذذ است ،اما در شعر علي محمود طه ؛شعر خيام براي كاستن از رنج و اندوه زندگي است

اين مضمون  .سفي است؛ اما در شعر طه به دور از مفاهيم فلسفي استله بيشتر فلرويكرد خيام به اين مسأ
در . يام به صورت خبري بيان شده استو در شعر خ) امر، ندا(در شعر علي محمود طه با جملة انشايي 

  .استفاده شده است» أطار النوم«، »راع النجوم«، »هاتف الفجر«بيشتر از صنعت تشخيص در  ،شعر طه
ر غنيمت شمردن عمر و فرصت موجود بدون اشاره به راهكاري براي آنتأكيد ب .2-2-2  

ان و دم غنيمت شمري زمان لة زمدو شاعر، نگاه يكسان آن دو به مسأيكي ديگر از وجوه اشتراك بين 
ها را بر مبناي گذشتة ناگوار و  معتقد است لحظه ،دم غنيمت شمري ضمن توصيه به خيام .حال است

  :گويد ها تفسير كن و در اين باره مي ها را فقط در درون لحظه بلكه لحظه اد مكن،آيندة ناپايدار بني

  از دي كه گذشت هيچ ازو ياد مكن
  اد مكــنـذشته بنيــــــده و گــــرنĤمـب

  

  فردا كـه نيامـده اسـت فريـاد مكـن       
  حالي خوش باش و عمر بر باد مكن

  

)152: 1384خيام، (    
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شود، بلكه او  گرايي و هوسبازي برداشت نمي معناي پوچ هرگز ،از اين رباعي خيام ؛شود مالحظه مي
: همان چيزي كه در قرآن آمده است. كند في ميانسان را از گذشته خشنود و اميدوار به آينده معرّ

-ا ميه از دست شمـتا هرگز بر آنچ...«) 23 /حديد( .»ا آتاکُممحوا بِال تفْر م وکُاتا فَی ملَوا عال تأْسيلکَ«

يا مصداق اين سخن منسوب به . »رود، دلتنگ نشويد و براي آنچه به شما داده است، شادماني نكنيد
 محمودي،( »نِيدم العنيرصةَ بغْتنم الفُان؟ قُم فَيأک فَيأتيا سی ومضات ما فَم«: است) ع(اميرالمؤمنين علي 

دست رفت و آنچه مي آيد، كجاست؟ برخيز آنچه گذشت، از « )222: 1378؛ آمدي، 255: 3ج: 1976
  :گويد در جاي ديگر چنين مي. »و فرصت ميان دو نيستي را درياب

  برخيــز و مخــور غــم جهــان گــذران    
  در طبـــعِ جهـــان اگـــر وفـــايي بـــودي 

  

  خوش باش و دمي بـه شـادماني گـذران     
ــران   ــدي از دگ ــود نيام ــو خ ــه ت ــت ب   نوب

  

)94: 1356هدايت، (  
داند، ليك تمام تالشش آن است كه از لحظه لحظة عمر، كام دل  ه نميخيام غم خوردن را شايست

داند و  را بهترين روش در مقابله با گذران عمر و شكنندگي آن مي» حال«بستاند، او كاميابي از 
   :گويد مي

  خيام اگر ز باده مستي خوش باش
  چون عاقبت كار جهان نيستي است

  

  با اللـه رخـي اگـر نشسـتي خـوش بـاش        
  كه نيستي چو هسـتي خـوش بـاش    انگار

  
  

)98: همان(  

پسندد كه آن  هرگز نمي. بيند مر را شكننده و گذران، پايانش را قرين غم ميع ،خيام ؛شود مالحظه مي
 . خواند مي باشي فرا انسان را به خوش ،بنابراين. را صرف خودپرستي كند يا در پي هستي و نيستي ببازد

نامم، انديشمندي است كه تا  مي» فرزانة پرسشگر«خيام كه من او را « :گويد كزّازي در اين باره مي
باز ماندن از پرسش براي او برابر است با خاموشي و مرگ، انديشة پرسشگري . انديشد پرسد، مي مي

را در پي مي آورد و در اكنون زيستن ) اغتنام فرصت(داشت دم  خيام و تكاپوي همواره ذهن او گرامي
چاره اي جز : خيام معتقد است) 124: 1384. (»گذشته سپري شده و آيندة فرا نارسيده راو فرو نهادن 

در  آدمي ارزش زندگي او وارسته حيران است و اعتقاد دارد غنيمت شمردن نداريم؛ بودن و دم وشخ
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، اما همان كند باشي در زندگي دعوت مي او مخاطب را به خوش .برد لحظاتي است كه در آن به سر مي
  :گويد در اين باره مي .آورد كند و حضور مرگ را به يادش مي خ ميرا تل ، كام آدميدرنگ ، بيدم

  اي دوست بيا تا غم فردا نخوريم
  فردا كه ازين دير فنـا در گـذريم  

  
  

  وين يك دم عمر را غنيمت شمريم  

  با هفت هزار سالگان سر به سريم

)376: 1381؛ مهاجر شيرواني، 147:همان(   

جويي خيام فاقد هر  جويي و عشرت لذّت. اند ، لذّات معنوي و مادي تؤامان ستايش شدهياترباعدر 
جويي گذران ناپايدار ازآن زمان، وجهي ديگر براي  گونه انگيزة معنوي است و جز گذار عمر و بهره

: 1384ري، قنب. (شود تنها يك بعد مادي و فلسفي دارد و با مرگ تمام مي ،دنياي خيام. اند آن نيافته
كننده به معماي  نيافتن پاسخي درخور و قانع -1: خيام دو دليل براي اكنون زيستن دارد) 320- 319

علي محمود طه در اين . درك گذر پرشتاب زمان و عمر و نيافتن راهي براي گريز از مرگ -2.هستي
  :گويد باره مي

...و الْفَض افحياة ترـ قُم ـ ا الْه عين  
دنْأَ نَو نملک الرجلَإِ وعـ ی م   اتا فَ

  

ــ   ــي ضعبفَ ــم ف ــی إِر ــب رِثْ ضِع  
مــن هــ ا و ــا الرلَ ســ و   ضِرأَبِ

  

)74: 2006رضوان، (      

آيد، بدون اينكه به آنچه كه از  نگرد، برخي در پي برخي مي ساحل زندگي كه چشم آن را مي: ترجمه
  .زميني اقامت كنيمدست رفته، مراجعه كنيم و يا در سر

ـ وناً زحی مادؤع فُدفَ... رِيع ـ ف   یلَ
دنِعلَی عی صخرالْ ةمی لَاضـ بِ لَّع اه  

  

  می لَاضيالو ی ـ ان ـ ع أن ـ م   یاآلتت بِ
مـ  ن الصبابو ة التـ ح نان مـ ن جیات  

  

)394:همان(    

شته پرواز كرده و تو به آينده فكر كن، آن خاطرات قلب غمگينم را رها كن كه بر روزگار گذ: ترجمه
  .در جوار آن صخره را رها كن، شايد يادآوري آن دوران عشق و عاشقي اكنون ماية نجات ما باشد

:گويد يا در جاي ديگر مي  
ـ کَم نم قُم اآلنَفَ... ـ  و کانِ   مناغْ

  

  کَی الْفالْ ةَطَّی غَرـ خ لـ  ی   وبِرالطَّ
  

)319:همان(    

.اكنون برخيز و اين لحظه را غنيمت بدان و به طرب و شادي بپرداز..: .ترجمه  
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و غيرمستقيم از خيام  رسد علي محمود طه، اين انديشه را به طور الهامي به نظر مي ،شود مالحظه مي
.تأكيد دارندنيز بر توجه به زمان حال و لزوم بهره گيري درست از آن شاعر هر دو  .گرفته است  

  يادآوري و هشدار در پيوند با گذر شتابان عمر. 2-2-3
از  .يستبشر ن هاي يديدردها و نوم ةبردن، چار  خوردن و اندوه  كه غصه كند يم يادآوريتنها  ،خيام

كه داند  يمرا در اين  چاره ينبهتر او. خاطر خود را آزرده ساخت، در حسرت گذشته يدنبا ،رو ينا
  :يابدها را در و قدر لحظه دباش شادآدمي 

  اي دل غم ايـن جهـان فرسـوده مخـور    
  چون بوده گذشت و نيست نابوده پديد

ــور     ــوده مخ ــĤن بيه ــه اي غم ــوده ن   بيه
  خوش باش غـم بـوده و نـابوده مخـور    

  

)138: 1384خيام، (   
  چو روزي و عمر بـيش و كـم نتـوان كـرد    
  كار من و تو چنان كـه رأي مـن و توسـت   

  

  كـرد  دل را به كـم و بـيش دژم نتـوان     
  از موم به دست خويش هم نتوان كرد

  

)127:همان(   

هاي بالقوه زمان و مكان استفاده كرد و نبايد  علي محمود طه نيز معتقد است كه بايد از تمامي ظرفيت
  :گويد زمان و فرصت را به راحتي از دست داد و در اين باره مي

ــذه ــاجلَ ه ــ ةُن يــا و ــ حي   یاعاألفَ
آه دــع ــنِ ی مــدان أح ــ ثي ّراعِالص  
ــ ــزةَن سمتإلْفَ ــ ه حو ب ــم اعِت  

  

  ــفَن ــ تثَ فــهرِی ز هــم ــداعِ ا س   اخلّ
ضاع مـرِ عـ ی و يح لْلـ املُ مـرِ ع اعِض  
تـ  فقِأُ حت ـ ص ادحِ صاف ـعاعِی الش  

  

)172: 2006رضوان، (  
اند، افسوس، مرا از  كرده هاي آن وارد ها سم فريبندة خود را در شكوفه افسوس اين بهشت، افعي: ترجمه

 اين درگيري رها كنيد، عمرم تباه شد و افسوس از اين عمري كه تباه شد، پس قدر عشق و لذّت را در
  .زير كرانة زيبا بدان

تحسري كه هيچ  خورد؛ ، تحسر و غبطه ميعلي محمود طه در اين ابيات، نسبت به عمر ازدست رفته
  :گويد در اين باره مي. و عمر را شتابان توصيف كرده استفرصت اين  وي در حقيقت،. اي ندارد فايده

ـ ـم ـ ـا أن ـ  ی والزارِا بِ   داقـال احلَ
ـ سی اَألی فرِـمت عـينفْأَ   دالـی اخلَ

  ــلکن ــنِ ی الشــاک اَءقَی ش ــرِالب   ش
ــجِفَ ــ تئْ اسک لُيوحتــ طــف   رِدالقَ
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ـ  شِيالع لِيبی سف أَ ـ ـه ـذا الص؟راع  
ــ و ــ ؤالِءـه ـالبائونَس ــاجل   اعـي

  

ــ أم ــف ــاخلُ لِيبی س ــ و دلْ اآلخرة  
ــطْت حهنم تــک الر ــل حــد   ؟رةُائی ال

  

)67:همان(    
كنم، تمام  كنم، كينه جو نيز نيستم ولي از بدبختي مردم دارم شكوه مي من ناله و زاري نمي: ترجمه

ا و قدر مرا صدا زد، آيا اين نبرد براي عمرم را در اين بدبختي ماندگار، سپري كردم، آمدم و قض
زندگي است؟ يا براي جاودانگي و آخرت؟ و سختي روزگار، اين بدبختان گرسنه را كوبيده و نابود 

  .كرده است
:گويد طه در جاي ديگر مي  

أنـا من ضـيع ی اَألفـ و امِـه ع همـر  
ـ  دـعي ملَ مٍوـي رـيغ ذْـيـ  کر   هريغَ

  

  ــن ــس ياری التخ أو ــأن ــس   هری ذکْ
ــ ــابقَ أنْ وميـ ــ ه أولَلتـ   رةمـ

  

)184:همان(  
ام و از گذشته چيزي به يادم ندارم، ديگر  من كسي هستم كه همة عمرم را به بطالت گذرانده: ترجمه

  .توانم چيز ديگري را به ياد بياورم، روزي كه براي اوّلين بار با او ديدار كردم نمي
ــ عدــ ت يــوق ــ ا ش لــ ی و عادت  
ــ عــد م تن بــد ــلَ ع وعة أحــقْر هت  
...ـعد تـا شـيوق ـيفم ـع؟دت  

  

ـ و نلک ک وياليلَ   جدـ  قَ ت عاًيرلبـاً ص  
و ــه ع ــجفت ــی الرلَ مــ اد عاًيجض  
يبرالع مرِع ـ ی فَلَّو لْه ـ عت ـ يبد الري اع  

  

)372:همان(  
رگشتي، ولي قلبي شكست خورده را ديدي، پس از آن همة عشق و اي معشوق، به خاطر من ب: ترجمه

ايام جواني گذشت، آيا اين بهار  اي معشوق من، چرا برگشتي؟...عالقة زياد كه مرا سوزاند، برگشتي
  عمر باز خواهد گشت؟

:گويد در اين باره مي» التمثال«قصيدة  او در  
ضاع مرِعی و ما بلغـ يرطَ ت یف  

  

  و لقَا اکَشم لبن عـ  ذابٍ و قِيض  
  

)166: همان(      

عمرم گذشت، ولي به آرزويم نرسيدم، و در حالي كه قلبم از عذاب و محدوديت و مشكالت : ترجمه
  .كند شكايت مي
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گيري از آن  زوم بهرهها، بر ل هر دو شاعر ضمن هشدار نسبت به از دست رفتن فرصت ،شود مالحظه مي 
بيشتر اظهار شكوه و حسرت كرده، اما  ،نسبت به اين امر ،اوت كه علي محمود طهبا اين تف .تأكيد دارند

  . هشدار داده استباره خيام بيشتر در اين 
توجه به زن. 2-2-4  

 بااو مخاطب را به انس . ام، توجه به زن و همدم استغنيمت شمري در شعر خي يكي از مصاديق دم
توان  بخش زندگي است و در صورت حضورش مي آرام كند و معتقد است وجود او همدم دعوت مي

آميز و با عزّت و كرامت به زن  نگرشي مقدس ،خيام .هاي زندگي را فراموش كرد مشكالت و سختي
 شود و زندگي دارد، او معتقد است كه در ساية وجود زن در خانواده، بسياري از مشكالت حل مي

  :گويد شود، در اين باره مي بادوام و پايدارتر مي
  ه يــار بهــر دل مــاــــا يــــز بتــــبرخي

  

  حل كن به جمال خويشتن مشكل ما  
  

)98: 1384خيام، (      
  گويند هر آن كسان كه با پرهيزنـد 
  ما بـا مـي و معشـوقه از آنـيم مـدام     

  

  ز انسان كـه بميرنـد چنـان برخيزنـد      
  باشد كه به حشـرمان چنـان انگيزنـد   

  

)134: همان(    
داشت و دوراني شاد و عياشي ) 1949-1945(نجا كه در پنج سال اخير زندگيش علي محمود طه از آ

داشته از انديشة خيام در اين باره برداشتي انحرافي ه است، ي مشهور بودو هوسران يبند و بار در بي
در قصائدي چون  طه. كند است، در حالي كه خيام به زن به ديد احترام و داراي شأن و منزلت نگاه مي

 كند را به تفصيل ترسيم مي زن... و »راقصة الحانة«، »إمرأة«، »العظيم الكبد«و نيز  »لحية الخالدةا«

  :گويد مي در اين باره »إمرأة«علي محمود طه در قصيدة ) 365: 1987ابوعشمه، (
...قلَ وغي تـ  کري ـ  أنَّ ريغ شاشحیت  
واعبِتض تع فَ اللذّات ـ نـک ـ ت ملَ   دجِ

  تمثّلَــت تطــرإنْ خ کأنّــل نلکــ...
  

ــ   ــت ملَ ــالوريق غلْ ــ ودقْ اضِاإلرم  
ــ روحی کــذّة ــک املُلمحالل اضِعت  

ـ ند يـ اک ت سـ ع ـ ی ل ـ م أروعی بِ یاض  
  

)374: 2006رضوان، (  
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هاي  با شخص ديگري ديدار كردم، ولي دلم جز آتش و حرارت چيز ديگري نديد و به لذّت: ترجمه
ولي اگر تو به ... بخش نبود تم؛ ولي هيچ لذّتي جز در كنار تو بودن برايم زيبا و لذّتديگري پرداخ

  .دنيايت، زيباترين خاطرات گذشته را نشان خواهد داد.. ذهنم خطور كني،
راه با حجب و حيا مطرح ه را با حالتي نگران و با نگرشي فلسفي همتوان دريافت؛ خيام اين مسأل مي

پرده  آن مطرح است اما علي محمود طه بيبيشتر از جنبه عزّت و كرامت  ،عر خيامزن در ش .نموده است
شايد يكي از علل  .ذ ياد كرده استو صريح به توصيف زن پرداخته و از او به عنوان ابزار لذّت و تلذّ

له، عدم آشنايي وي با زبان فارسي و عدم درك درست معناي انحرافي وي در اين مسأ برداشت
  .باشد رباعيات

دعوت به نواختن آهنگ و آواز خواني. 2-2-5  

به نوا و آهنگ براي رهايي از پرداختن شناس بودن در شعر خيام،  غنيمت شمري و وقت دميكي از ابعاد 
اين دنيا  از روزي انسان و معتقد بود چون دنيا، ناپايدار است او .استمشكالت و مصائب زندگي 

ي تسكين دردها به برا خيام. براي شادي و خوشحالي استفاده كند، لذا بايد از اين فرصت رود يم
منظور از اين چنگ نوازي، جنبة روحاني و  ،البته .خواند يمنوازي از نوع حساب شده و مجاز فرا  چنگ

ي روحي ها ينگرانتا از اين طريق بتواند  پرداخت يمقداست آن است كه در وقت سحر به نواختن آن 
  :ديگو يمو در اين باره  خود دور كند از زندگي را و رواني و فشارهاي

  وقت سحر اسـت خيـز اي مايـة نـاز    
  د بســيـد نپاينـــه بجاينــــــا كـكĤنهــ

  

  نرمك نرمك باده خـور و چنـگ نـواز     
  آيـد بـاز   ها كه شـدند كـس نمـي    و آن

  

)142: 1384خيام، (    
 نگرش او معكوس از خيام دارد؛ متفاوت و اما علي محمود طه در اين مفهوم، برداشت و نگرشي كامالً

 .كرد ر مجالس رقص و مطربي دعوت مياو به غنا و آواز و حضور د .به اين امر از نوع غيرمشروع بود
  :گويد طه در اين باره مي .ر در اسالم، حرام استاين در حالي است كه اين ام

ـ يق دـمتإع رـاعا الشـهيأ   ارکثَ
و اجـاحلُ لْـعب مالَاجلَ و کشعار  

  

  وــاعاآلنَ زف مـنشـ داً أش ـعکار  
وادع ـرباً دـا الوجـعود ـ و ـبارک  

  

)225: 2006رضوان، (  
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عشق و زيبايي را شعار خودت قرار بده، و . اي شاعر، به گيتارت تكيه كن و اكنون با آواز بنواز: ترجمه
  .پيوسته پروردگارت را بخوان

:گويد مييا در جاي ديگر چنين   
يفَا راقی هذه اعةُالس ملمِن ح الزمان  

إصحی أديتهاللّحنِبِ ا األرواح عِيدالب  
  

ـ ضب فَاحلُ نـمز إنَّ   ـ وا بِـج   یانِاألغَ
رحی إميا راقصات ـ لاخلَ وجِاملَبِ وِءالض   عِي

  

)226:همان(    
شق است، پس آواز بخوانيد، اي ارواح، با لحن زيبا اي دوستان من، اين لحظه، لحظة رؤيا و ع: ترجمه

.آواز بخوانيد، اي معشوقان زيباروي، در زير اين نور و روشنايي خوش باشيد  
نوع آهنگ  نيا ؛ اماكردند يمنواختن آهنگ استفاده ي از اين فرصت براي ، گاههر دو شاعر از اين رو،

ي خود براي رهايي از غم و اندوه ها گاه در خلوت نوع حساب شده و مجاز بود، و از و نوا در نزد خيام
ت كه مختص مجالس لهو و يعني غناس ،حرام آن ، نوععلي محمود طه  در نگاه ، امانواخت يمزندگي 

حرام و از عالئم فسق و فساد محسوب  ،هاي شيعه اين نوع موسيقي از نظر تمامي فقه .لعب است
  . شود يم
وجوه اشتراك. 2-3  

ي ها حملهو  ها جنگو سي و اجتماعي ايران در دورة خيام دستخوش تغييرات زيادي شد اوضاع سيا -1
زيادي صورت گرفت، كشور در معرض تهاجم خارجي قرار گرفت، با آمدن غزنويان، اوضاع بدتر 

اتهام به زندقه و كفر و انتساب به برخي فرقه ها مثل قرمطي، باطني و فساد عموميت پيدا كرد و . شد
 عصر خيام دورة .، گوشه گير و بدبين شدبدنبال اين وقايع و حوادث، خيام. ي رايج شده بوداسماعيل

ي و بدبين يگير گوشه در مسير بدنبال اين وقايع و حوادث، خيام .سرشار از درد و رنج و مصيبت بود
   .گام برداشت

ها  پرداختن به لذّت. 2زوا گوشه گير شدن، ان. 1: شود داستان زندگي علي محمود به سه دوره تقسيم مي
 )11: 2006رضوان، . (بازگشتن به تأمل، فلسفه و نويسندگي و ترجمه و موسيقي. 3ها  و خوشي

  :بروكلمان دربارة طه گفته است
از آنجايي كه رومانتيك فرانسه در سراسر قرن نوزدهم حاكم بود، طه نيز در جريان خيالي، فني و «

المالح «اصطالح ) 71: همان. (»از گرايش رمانتيك متأثر شده استو  بودعقليش مديون آن قومي و 
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 .ها دارند شان اين نوع نگرش هاي جوانان تشنه مجهول است كه در زندگي خودش بيانگر ويژگي» التائه
طه در سن پيري به فلسفة اپيكوري روي آورد و : دكتر محمد مندور نيز معتقد است كه) 72: همان(

  ) 97:همان( .ذراني بودغرق در لذّت و خوش گ
بين روساخت دم غنيمت شمري خيام و علي محمود طه هم وجوه مشتركي وجود دارد، هر دوي -2

 ،غنيمت شمري خيام دم .نبايد اندوه گذشته را خورد و خوف از آينده را نبايد داشت :معتقدند ها آن
همراه  يرمانتيك با نگرشحسي و  ،طه در حالي كه اين معنا در نزد علي محمود .گرايانه است بيشتر واقع

  :دارد و چنين مي گويد  اينگونه نگرشي» حلم ليلة«در قصيدة  او. است

   یرِمبی خکُاس و سأْقربی الکَفَ
)116: همان(  

  

  مــرِی العفــ سيلَــی فَنِيلونــفَ
ـ  ريت النـذ يإنی رأ ی األثـرِ ف  

  

  سـ لَيی لَو رامِی الغ ـ  و عرِالش  
  جــرِائر الفَاه طَــفَّــکَلــقُ تطْ

  

هاي عشق و آواز نيست، من هشداردهنده را ديدم  پس مرا سيراب كن؛ زيرا عمر چيزي جز شب: ترجمه
  .كه دستانش پرندة صبح را آزاد كرد، پس جام را به من نزديك كن و شراب را بريز

  :تفاوت دم غنيمت شمري خيام با علي محمود طه در موارد زير است
  :اند از عبارت شمري،  باب فراخواني خيام به دم غنيمتاما اس

رسش او از پ .كه پرسشگري ساختارِ انديشة او را ساخته است ، فيلسوفي است فرزانهخيام: پرسشگري-1
پرسشگري خيام به دنبال دليل آمدن است؛ . جويد بدايت و نهايت جهان را مي .آغاز و انجام جهان است
اين است كه پيوسته ) 23-13: 1392زاد، باقري. (او در اسرار حيات دارد ريشه در تفّكر و تأمل

  :پرسد مي
  دوري كه در آن آمدن و رفتن ماست
  كس مي نزند دمي در اين معني راست

  او را نه نهايت، نه بدايت پيداست  
  كاين آمدن از كجا و رفتن به كجاست؟

  )58: 1356هدايت، (
رنگ و بوي فلسفي دارد و اين يكي از داليلي  ،در شعر خيام باشي شخو: باشي و شادباشي خوش -2

  :خواند است كه او انسان را به مدد آن به اغتنام دم فرا مي
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  تا كي غم آن خورم كه دارم يـا نـه  
  پر كن قدح باده، كه معلومم نيست

  وين عمر به خوش دلي گذارم يا نه  
ــرم   ــرو بـــ ــه فـــ ــاين دم كـــ   كـــ

  

  )97: همان(  
او معتقد است كه، انسان چه بخواهد و . دعوت به الابالي گري نيست ،نوشي خيام يم ،رسد به نظر مي

ميرد؛ پس تالش كند تا بر غم مرگ و  رسد و مي چه نخواهد زندگي گذراست؛ و عمرش به سر مي
لذا ميِ موصوف در شعر خيام براي بازداشتن انسان از غم و اندوه و ناماليمات روزگار . مردن غلبه كند

  .ار رفته استبه ك
و حجم  خود بهره برده است رباعياتهاي مختلف در  خيام از مضمون مرگ به گونه: مرگ انديشي -3

لة مرگ و زندگي و نگراني از گذران عمر و در نهايت اغتنام دم است و پيرامون مسأ رباعياتزيادي از 
مرگ، خيام را به سوي  فسوسهراس و ا .هاي خيام بود توان گفت كه مرگ انديشي يكي از دغدغه مي
او مرگ را با ديد ) 417- 416: 1381مهاجر شيرواني، (دهد تا از وحشت برهد  گساري سوق مي مي

  )381 :همان(كند نه به شكل هستي و نيستي  مادي و علمي و عيني بررسي مي
ــي دارد ننـــگ  ــه از كسـ ــام زمانـ   ايـ

  خور تو در آبگينه با نالـة چنـگ   مي
  

  شــيند دل تنــگ كــو در غــم ايــام ن    
  ز آن پيش كه آبگينه آيـد بـر سـنگ   

  

  )94: هدايت(  
كوبد تا هشداري باشد براي  خيام با يادآوري گذرِ عمر، مرگ را چنان پتكي بر سر آدميان مي

  :گواهي دهندة اين مفهوم است ،گراميداشت دم، اين رباعي
  بسي خواهي خفت لخور كه به زير گ مي                       

  همدم و جفترفيـق و بيمــونس و بيبي                                                          
  زنهـار  بـه كس مگـو تو  ايـن  راز  نهفـت                       

  تـه پژمرد  نخواهد  بشكفـــه كـــر اللــه                                                       
  )7: همان(                                                                                                                                                                              

  :و باري و خوش باشي عوامل مؤّثر در گرايش علي محمود طه به بي بند
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منصوره كه در آنجا با شاعراني چون ناجي، جودت و همشري  پر از فسادو  شادمحيط : زادگاه - الف
  .ها، مجالس رقص و موسيقي حضور داشت در قهوه خانه

گردد كه عاشق دختري  او در شهر منصوره برمي قيد و بند بيعلت ديگر به زندگي : عاشق شدن- ب
   .)117: همان(خورد  شود و شكست مي يوناني مي -آلماني

با شلي و كيتس و  »منصوره«زيرا او در مدرسة  ود؛اش نيز بي ارتباط نب فرهنگ ادبي :فرهنگ غربي - ج
  )118: همان( .هاي آنان قرار گرفت وردزورث از طريق آثارشان آشنا شد و تحت تأثير انديشه

  
نتيجه. 3  

رود،  عرب به شمار ميهاي بنيادين و پركاربرد در ادبيات ايران و  دم غنيمت شمري، يكي از انديشه
و به اين نتايج  توان يافت انديشة خيام را در اشعار علي محمود طه به روشني مياين هايي از  رگه

 :رسيديم

هاي انگليسي  اين آشنايي الهام گونه و از طريق ترجمه؛ آشنا بود خيام رباعياتبا  علي محمود طه. 1
موجب گرديد كه برداشتي انحرافي و  ي آشنايي نداشتو چون به زبان فارس. خيام بوده است رباعيات

  .غيراخالقي از فلسفة دم غنيمت شمري خيام داشته باشد
. حالي خوش باش و عمر بر باد مكن -الف: كند خيام براي دم غنيمت شمري به دو چيز سفارش مي .2

  .با خردمندان مجالست داشته باش - ب

:در قالب سه مفهوم آمده است خياممظاهر دم غنيمت شمري در نزد . 3  
.ها چونان راهي براي برون رفت از سختي» مي«گري  تأكيد بر غنيمت شمردن دم و چاره - الف  

.تأكيد بر غنيمت شمردن عمر و فرصت موجود بدون اشاره به راهكاري براي آن - ب  
مسر با نگرشي توجه به خانواده و كرامت ه - د .يادآوري و هشدار در پيوند با گذر شتابان عمر - ج

اما اين مظاهر در شعر علي محمود با  .توجه به آهنگ و نوا از نوع مجاز و مشروع -ذ. عذري و عفيف
:نگرشي كامالً متفاوت و انحرافي انعكاس يافته است  
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دعوت به  -ج. توجه اباحي و لذت گرا به زن - ب .دعوت به نوشيدن شراب از نوع حسي و مادي - الف
خيام ضمن دعوت به شادي و خوش بودن، مرگ را نيز  .ر مجاز و نامشروع از نوع غناآواز و موسيقي غي

 . كند؛ اما علي محمود طه چنين ديدگاهي ندارد يادآوري مي

هاي فلسفي خيام الهام  از انديشه »كأس الخيام«بيشتر ناقدان و پژوهشگران معتقدند كه طه در قصيدة . 4
  .گرفته است

پيشنهادها. 4  

هاي وي تأثير فراواني بر  انديشه .دار استخيام از جايگاه خاصي در دنياي عرب برخور رباعيات امروزه
شود كه مطابقه گران ايراني عرصة ادبيات  معاصر عرب گذاشته است، پيشنهاد مي يبانشاعران و اد

در  ورهاي عربيهاي اين شاعر بزرگ ايراني را بر ديگر انديشمندان و ادباي كش تطبيقي، تأثير انديشه
ابعاد مختلف با رويكردي تطبيقي نيز تحليل و بررسي كنند تا بدين وسيله زمينة تعامل فرهنگي و ادبي 

  .ميان كشورها فراهم شود و از اين طريق جايگاه عظيم ادبيات فارسي را به ديگر كشورها بشناسانيم
هانوشتپي. 5  
يا  270به دنيا آمد و در سال  341در سال  است كهلسوف يوناني باشد، في مي» أبيقور«كه معرّب آن » اپيكور« .1

: 1376عالم، . (لذّت، خير مطلق است و همه افعال ما بايد متوجه كسب آن باشد: گفت مي او . وفات نمود 272
61-66(  

 طه محمود ليع رسد يم نظر به و شد يم استفاده ايتاليا »ونيز« شهرحمل و نقل در براي كه است بوده قايقي نام. 2
  (http://ar.wikipedia.org) .است نموده توصيف آنرا شعرش در و ديدهرا  آنجا

آپولو  ةمدرس از بزرگاناو د شد، ط متوّلاي متوس در خانواده » منصوره«شهر در  1901علي محمود طه در سال  .3
  ).173: 5، ج 1986زركلي، . (بودر عربي رومانتيك در شع گذاران و از پايه

عمر خيام، حكيم، رياضيدان، فيلسوف و شاعر اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم هجري و معاصر سلجوقيان  .4
  )58: 1361براون، . (است و با ملكشاه و سلطان سنجر معاصر بوده است

 كتابنامه

ها كتاب: الف  
  .قرآن كريم* 

  .نهج البالغه* 
  .ليداراجل: توري، بالطّبعة األولی، ا املرأة فی مصريقضا ؛)۱۹۸۷(عادل ابوعشمه،  .۱
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، جلد هفتم، چاپ دوم، شرح غررالحكم و دررالكالم ؛)1359(آقا جمال خوانساري، محمدبن حسين  .2
  .دانشگاه تهران: تهران

: هران، ترجمة هاشم رسولي، جلد اول، تغررالحكم و دررالكلم ؛)1378(آمدي، عبدالواحد بن محمد  .3
  .نشر فرهنگ اسالمي

: فتح اهللا بختياري، تهران: ، ترجمه و حواشيتاريخ ادبيات از فردوسي تا سعدي ؛)1361(براون، ادوارد  .4
 .مرواريد

نشر : دوحة، الطّبعة األولیة، ينقد ؛ دراسةميااخلات ية لرباعيالعرب الترمجات؛ )۱۹۸۸( نيوسف حسي، بکّار .۵
  .جامعة قطر

  .دار ناصف: وتري، باألولی الطّبعة، امر مجاعة الديوان برباعيات اخليتأثّ؛ )۱۹۸۲( ------------  .۶
كوشش  ، بهمحمد علي فروغي و قاسم غني: يحتصح، خيام رباعيات؛ )1384(بن ابراهيم  ، عمرخيام .7

  .ناهيد: ، تهرانچهارم ، چاپخرمشاهيبهاء الدين 
  .اساطير: چاپ اول، تهران، دمي با خيام؛ )1364(دشتي، علي  .8
تاب دارالک: الطّبعة األولی، القاهرةدول و شعره اهول، اجلنشاعر  علی حممود طه؛ ؛)۲۰۰۶(رضوان، حممد  .۹

  .العربی

ن و يال و النساء من العرب واملستعمرألعالم ألشهرالرج؛ ا)۱۹۸۶(بن حممود  نيالدريالزرکلی، خ .۱۰
  .ينيلم للمالدارالع :وتري، بالسابعة ، الطّشبعةاخلامس ، الّدنياملستشرق

  .عيمصر للطباعة و النشر و التوز ، ضةو شعره اتهي؛ حی حممود طهعل؛ )تا. ال(ن يی الد، تقديالس .۱۱

  .پويش: تهران، ي به خيامنگاه ؛)1370( ني، حسگاني؛ شامهاجر ني، فردشيرواني .12
  .سنايي: ، چاپ اول، تهرانخيام و عقاب الموت؛ )1381( ------------------- .13
 .شيروزاند: ، همدانخيام در ضيافت شعر عربي رباعيات؛ )1383(ي ، هادوري؛ خدي، علاهريط .14
 .ودةدارالع: وتري، بوانيالد؛ )۲۰۰۴( ی حممود، علهط .15
  .وزارت امور خارجه: تهران ،اول ، چاپيخ فلسفة سياسي غربتار؛ )1376( ، عبدالرحمنالمع.16

  .دارنهضة مصرللطباعة و النشر و التوزيع: ، القاهرةارنالمق األدب؛ )1998( ، محمدمي هاللغني.17

  .ناهيد: ، تهرانخيام رباعياتمقدمة  ؛)1373(روغي، محمد علي ف.18
 .زوار: ، تهرانروزگار، فلسفه و شعر خيام: خيام نامه؛ )1384(نبري، محمدرضا ق.19
  .آيدين :، تهراناول ، چاپو آيينه آب؛ )1384(يرجالل الدين ، مكزّازي.20
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: وتري، باول ، چاپسوم ، جلدالبالغةالسعادة فی مستدرک جج ؛)۱۹۷۶( ، حممدباقرحممودی.۲۱
  .دارالتعارف للمطبوعات

: ، القاهرةاألولی الطّبعة، و نقد ؛ دراسةفی شعر علی حممود طه حماضرات؛ )۱۹۶۵( املالئکه، نازک.۲۲
  .ةية العاليمعهد الدراسات العرب

  .، الس األعلی للثقافهالصومعه و الشرقه احلمراء؛ )۲۰۰۲(------ -----.۲۳
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  1املصريحممود طه  ييف شعر عل يماياخل غتنام الفرصةمعنی االبحث عن 
  2يفرامرز ميرزاي

  إيران نا مهدان،يبوعلی سجامعة  ة و آداا،ياألستاذ فی قسم اللغة العرب
3خليل پرويني 
 

  يرانإ ة مدرس طهران،يجامعة ترب ،ة و آداايأستاذ مشارک فی قسم اللغة العرب
  4ابوالفضل رحمني

  نا مهدان، إيرانجامعة بوعلی سي ة و آداا،يطالب الدکتوراه فی قسم اللغة العرب

صالملّخ  
 ية، هيعن املخاوف املستقبلاالبتعاد ة و يت املاضرامن املرا يدالعدان ياللحظات، نساستذکار  يإنّ إغتنام الفرصة، أ

املليء بالرموز فضال عن ذلک  يإلی العالَم الداخل يقةکون من نظرة عمتتيف الشعر اخليامي حيث ة يظاهرة معنو
ن، و يالعرب املعاصر هذا املفهوم علی نطاق واسع يف شعر شعراء ينعکس. ة من مساا البارزةيتعترب األسئلة الوجود
   .إلی حد احملبوب احلسیقلَّلُوه ة و يقوريلطه مع املتعة األبخيإستثناًء علی أنه قد 

ام و لکن يالشعراء الذی قد أخذ فکر إغتنام الفرصة من اخلهؤالء حممود طه، الشاعر املصری أحد اولئک  یإنّ عل
امی و يف علی حممود طه التعرف علی هذا الفکر اخليحتاول لتمثّل کهذه الدراسة . ةيم احلسياق املفاهيعبره يف سي

 و وصفی–لی ية مقارنة يف ضوء منهج حتليقد أجاا الکتاب من رؤلة حدثت يف شعره ؟ يالت اإلحنرافيأی التأو
امی يالفکر اخلعلی مصادر يتعرف کن يبدو علی حممود طه مل ي. عن األسئلة املذکورة النقدی املنحی علی بناًء
 یة و قد حنيو العرب ةيزيات باللغة اإلجنليل ملهم من ترمجات الرباعيق تأويعرفه عن طرإنه قة مباشرة، بلْ يبطر

  .امیية من هذا الفکر اخليقوريموقف املادی و ذی املتعة أو األب

.طه، علی حممود يامة، خيقوريإغتنام الفرصة، املتعة األب :دليليةالکلمات ال
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