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چکیده
یکی از درون مایه هایِ مهمِ شعر فارسی ،برخی مؤلّفه های معنایی مشترک است که به اندیشه
های خیّامی ،شهرت یافته است .نشانه های این اندیشه ها را در یونان باستان و ایرانِ پیشِ از اسالم
و ایران بعد از اسالم می یابیم و حتی در اشعارِ فارسیِ شاعران پیش از خیّام همچون رودکی و
فردوسی نیز بسامد این اندیشه ها ،چشمگیر است ولی در رباعیات خیّام فراگیر گشته و سراس ِر
اشعار خیّام را در بر می گیرد .عمق و ژرفای پرسش های فلسفی دربارة هستی و انسان ،سادگی
کالم ،شیرینی و نیکویی طنزهای خیّام ،باعث شد که شاعران بعد از او از اندیشه های وی تأثیر
پذیرند .دو تن از شاعران سبک هندی که شعر آنها کمتر از دیگر شاعرانِ مشهور این سبک ،مورد
ارزیابی و تحلیل قرار گرفته ،صیدی تهرانی و صامت اصفهانی هستند .کاربرد اندیشه های خیّامی
در غزل های صامت اصفهانی از غزل های صیدی تهرانی ،بیشتر است و شاید ،دلیل اصلی آن،
گرایش و توجّه صامت اصفهانی به اندیشه های خیّامی باشد .دلیل دیگر آن است که هم تعداد غزل
های صامت و هم شمارة ابیات هر غزلش ،از غزل ها و ابیاتِ صیدی بیشتر می باشد.روش انجام
این پژوهش توصیفی – تحلیلی است.
کلید واژه ها :سبک هندی ،صیدی تهرانی ،صامت اصفهانی ،اندیشه های خیّامی.
 -1مقدمه
صیدی تهرانی از شعرای قرن یازدهم قمری است .تاریخ تولد او را بین  ۱۰۲۲تا  ۱۰۲۵دانسته اند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-۱دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستانEmail: mashhadi.mi50@stu.usb.ac.ir
-۲دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان(نویسنده مسئول) Email: mashhadi@Lihu.usb.ac.ir
-۳دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ دریافت۹۵/۳/۱۸ :

Email: vacegh@ Lihu.usb.ac.ir
تاریخ پذیرش۹۵/۱۲/۱۲ :
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وی «از سادات بلدة طهران ،ظهورش در عهدِ دولتِ شاه ا سماعیل صفوی ».ا ست(آذر بیگدلی،
.)۱۰۸۹ :۱۳4۰در جوانی به اصــفهان رفته ،علم و دانش آموخته و شــاعری نام آور شــده اســت
(مرادی،ج .)۱۶۱۵ :۱۳۸۰ ،4سپس از ا صفهان به هند رفته و مالزمتِ شاه جهان را دریافته ا ست
(گو پاموی .)4۱۸ :۱۳۳۶ ،از بدی هه گوییِ صـــ یدی ،بســـ یاری از تذکره ها ،ســـنن گف ته ا ند
(ســحرکاکوروی،۱77 :۱۳۵۸ ،ســرخوش .)۱۱4-۱۱۵ :۱۹۵۱ ،در مورد اخالق و عاشــ ی او آمده
اســـت« :به مُجَرَّدِ توهّمی از دوســـتان به عَبَث می رنجید ،به اعت ادِ خود ،پیوســـته عاشـــق بود»
(نصرآبادی ،ج  .)۵۰۸ :۱۳۸7 ،۱در جایی دیگر نیز مشابه این سنن دیده می شود «هنگامۀ عاش ی
و حُ سن پر ستی ،گرم دا شته ،امّا زودرنج و دیرآ شنا بود و به امر سَ هلی آزرده می شد» (بندار ابن
داس .)۳۸۱ :۱۳۸۹ ،یکی از تذکره نویســـان وی را شـــاعرِ خوش کالمِ رنگین بیان (آرزو:۱۳۸۳ ،
 )۱۱۶4و دیگری ،صــیدی را شــاعرِ خوش ســنن دانســته اســت (واله داغســتانی،ج:،۱۳۸4 ،۲
.)۱۲۰۵در مورد مضامین و معانیِ شعرِ او نیز گفته اند« :صیدِ سنن را صیّادی است دام در دست و
آهوان مضــامینِ م رح خیالش پابســت( ».عظیم آبادی ،ج .)۹۱۸ :۱،۱۳۹۱دیگری میگوید« :معنی
های نجیب و خیال های غریب دارد» ( صم صام الدوله )۵۱۲ :۱۳۸۸ ،و «میر صیدی تهرانی ،صید
بندِ وحشــیانِ خیال اســت و دام نهِ فراوان غزال» (آزاد بلگرامی .)۱۸4 :۱۳۹۳ ،دربارة میزانِ اشــعار
صیدی آمده است « :صیدی نسبت به شعرای همعصرِ خود ،شاعری کم کار ( کم شعر) محسوب
می شود ...دیوان او شاملِ  ۲۹7غزل ۱۲ ،ق صیده ۲ ،مثنوی ۲ ،ق عه و یک رباعی ا ست» (فتوحی،
 .)4۵7 :۱۳۹۱شــهرتِ صــیدی مانندِ دیگر شــاعرانِ ســبک هندی به غزل های اوســت« .همۀ غزل
هایش منتنب و یکدســت اســت ...زبانش زیبا و بیانش روان و معنی ها و مضــمون ها غالباً تازه
است و ارسال المَثَل و تمثیل در سننش بسیار» (صفا،ج .)۱۱۲4 :۱۳7۱ ،۵وفاتِ صیدی را در سال
 ۱۰۶۹قمری در دهلی گفته اند.
حاجی محمد صادق متنلّص به صامت ا صفهانی ،فرزند آقا مؤمن ا صفهانی بود .در سال ۱۱۰۰
هجری قمری از دنیا رفت .از شاگردان صائب تبریزی شمرده شده دو بار به سرزمین هند رفته ،بار
نن ست برای تجارت که مدّت زیادی در هند نماند ولی «مدتی بعد بار دیگر ره سپار هند شد در
این بار پانزده سال در آن دیار ماند و در سال  ۱۰۸۳ه .ق به وطن بازگ شت .صامت از شاعران
سبک هندی است و شمار اشعارش را سه تا هفت هزار بیت گفته اند( ».برزگر ،ج.)۱۵۸7 :۱،۱۳۸۰
یکی از تذکره نویســان آورده که «در زمانِ شــاهِ عالم گیر به هند آمده دیوان منتصــر ،موافقِ خود،
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ترتیب داده» ( سرخوش .)۱۱۸ :۱۹۵۱ ،قهرمان در شرح حالِ منت صری که از صامت ا صفهانی در
کتابِ صیّادانِ معنی آورده ،می نویسد« :تذکره الشعرای غنی ،سال فوت او را  ۱۱۰۰رقم زده است
و این قول با نوشتۀ حزین م اب ت دارد که می نویسد اکنون (= )۱۱۶۵زیاده از پنجاه سال گذشته
که رحلت نموده» (قهرمان .)۹۹7 :۱۳7۸ ،در مورد معاشــرت او با دیگران و فضــایل معنویش در
برخی از تذکره های معتبر از جمله تذکرة نصـــرآبادی آمده اســـت« :همگی از صـــحبت او فیضِ
صوری و معنوی می برند خصوصاً ف یر ،چنانچه گاهی ف یر نوازی فرموده به مسجد لبنان می آیند
طبعش ل یف اســت و با وجود گویایی در معنی ،صــامت تنلّص دارند» (نصــرآبادی ،ج:۱۳7۸ ،۱
 .)4۹۲دربارة نیکویی و ل ف و نمکین بودن کالمش نیز میان اهل ِ ادب و تذکره نویسان نزدیک به
زمان صامت ا صفهانی اتفاق نظر ا ست «بیان شیرین و زبان نمکین دا شته» (واله داغ ستانی ،ج،۲
 .)۱۲۰۲ :۱۳۸4صاحبِ تذکرة نشترِ عشق نیز در این زمینه با واله داغستانی هم ع یده است « :مرد
فهیم و ســنن ســنج بود و طبک پاکیزه داشــت او به کالم نمکین ،صــامت کیشــان را به شــور می
آورد»(عظیم آبادی ،ج ا/ب .)۹44 :۱۳۹۱ ،گلچین معانی نیز از قولِ حزین الهیجی که با صـــامت،
دیدار داشته می نویسد« :طبک بلند و فکر رسا داشت ،شعرش یکدست و کالمش را نشستِ دیگر
اســت» (گلچین معانی ،ج  .)۶۹۶ :۱۳۶۹ ،۱همچنین گلچین معانی از قول ســراج الدین علی خان
آرزو ،صــاحب مجمک النفایس در مورد غزل ســرایی صــامت آورده اســت ...« :خیلی رنگین بیان
اسـت ،در غزل تالشـهای باال دسـت دارد ،قدری زبان او به میرزا جالل اسـیر (م۱۰4۹ه) می ماند.
چند ق صیده و مثنوی در بحر شاهنامه به طریق ساقی نامه نیز گفته و خوب گفته» (گلچین معانی،
ج .)۶۱7 :۱۳۶۹ ،۱خالصــۀ کالم آن که غزل های صــامت ،اکثر ویژگی های غزل ســبک هندی را
داراســت .چنانکه در دانشــنامۀ ادب فارســی آمده اســت« :تازه گویی ،معنی آفرینی ،باریک بینی و
پیچیدگی در سروده های صامت به چشم می خورد» (برزگر :۱۳۸۰ ،ج.)۱۵۸7 ،4
-1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
تأثیرِ شگرفِ درون مایه های رباعیاتِ اندکِ خیّام نیشابوری بر فکر و شعر ِ شاعران بعد از او
غیر قابل انکار است .دیوان و شعر شاعران با اندیشه های خیّام ،عمق و معنا می یابد .از آنجا که
شاعران نیز همچون دیگر انسان ها در مورد هستی ،جهان و انسان ها می اندیشند و می خواهند از
ح ی تِ ه ستی و ان سان آگاهی یابند ناگزیر ا شعار آنها با اندی شه های شان پیوند می خورد در شعرِ
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دو تن از شاعران سبک هندی ،صیدی تهرانی و صامت اصفهانی ،این ویژگی را می یابیم .بنابراین
پرسشهای تح یق چنین خواهد بود -۱ :آیا این دو شاعر به مرگ و کوتاهی عمر انسانها معترضند؟
 -۲آیا از بســیاری غمها و رنج های انســانها در دنیا ســنن گفته اند؟  -۳آیا ناکامی آدمیان را یاد
آورشــده اند؟  -4آیا دعوت به خوشــباشــی در شــعر این شــاعران به چشــم می خورد؟  -۵آیا به
نکوهشِ جهان پرداخته اند؟  -۶آیا از ستمگری چرخ و فلک شکایت دارند؟
 -2 -1اهداف و ضرورت تحقیق
بی شک ،مهمترین تأثیر اشعارِ شاعران بر مناطبانشان از طریقِ عاطفه و درون مایه های اشعارِ
آنها ایجاد می شود .زبان و تنیل ،همچون ،ابزارها و وسایلی در خدمتِ عاطفه و پیامهای شعر می
باشند .بنابراین برای واکاویِ شعر شاعران ،ناگریز از تجزبه و تحلیل اندیشه های آنها می باشیم.
صیدی تهرانی و صامت اصفهانی ،از شاعران سبک هندی هستند که شعر آنها کمتر موردِ ن د و
بررسی قرار گرفته است .بویژه آنکه به اندیشه های خیّامی در اشعارِ شاعرانِ این سبک ،به ندرت،
توجّه شده است .هدف و ضرورت این پژوهش آن است که مولفه های معنایی مشترک رباعیات
خیام نیشابوری را با غزلهای صیدی و صامت بررسی نماید تا میزان کاربرد این مولفه ها در اشعار
این دو شاعر آشکار گردد.
 -3 -1روش تفصیلی تحقیق
این پژوهش به شیوة تو صیفی -تحلیلی انجام شده ا ست .به عبارت دیگر پس از م العۀ دقیق
غزل های دو شــاعر ،مواردِ قابلِ ت بیق با اندیشــه های خیّام اســتنراج گردید و مورد توصــیف و
تحلیل قرار گرفت.
 -4 -1پیشینة تحقیق
دربارة خیّام نی شابوری و اندی شه های وی و تأثیر آن اندی شه ها بر شعر و ادب فار سی ،آثار
فراوان انتشار یافته است که به اختصار به برخی از آنها اشاره می گردد :الف.کتاب ها
" -۱دمی با خیّام" تألیفِ علی د شتی ( :)۱۳77این کتاب به محور مرگ و زندگی ،بادة خیّامی،
و اندیشــه ســرگردان خیّام ،رباعی های مشــابه و  ...می پردازد" -۲ .ترانه های خیّام" اثر صــادق
هدایت ( :)۱۳۵۶نویســنده در م دمۀ کتاب ذیل دو عنوانِ :خیّام فیلســوف و خیّام شــاعر ،به ن د و
برر سی شن صیت و م ضامینِ رباعیات خیّام پرداخته ا ست" -۳.جامِ جهان بین" ،نگارش محمد
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علی اسالمی ندوشن بنش خیّام و فردوسی( :)۱۳74این کتاب شامل بنش های متنوعی است که
یکی از گفتارهای آن به م ای سۀ خیّام و فردو سی پرداخته ا ست .در این گفتار نوی سنده به م سائلی
همچون -۱ :حیرت  -۲چون و چرا  -۳ناپایداری جهان  -4اغتنام فرصــت و اکســیر شــراب -۵
جبر در ا شعار خیّام و فردو سی نظر دا شته ا ست"-4.ناردانه ها" اثر محمد علی ا سالمی ندو شن
( :)۱۳۸۱نوی سندة این اثر به گزیده ای از رباعی های فار سی تا قرن هفتم پرداخته و آنها را به سه
د سته ت سیم نموده ا ست الف -رباعی های ساده ب -رباعی های عرفانی ت -رباعی های خیّامی
وار و در پایان نیز بن شی با عنوان خیّام و دَردِ رو شن بینی آورده ا ست" -۵.ه ستی و م ستی" از
غالمحســین ابراهیمی دینانی ( :)۱۳۹4این اثر در بنش ننســت به چند مســئلۀ همچون خیّام و
شــمس تبریزی ،خیّام و نیچه ،خیّام و فرهنا ایرانی و در بنش دوم به مســائلی همچون :جهان و
اندی شه ،پیدایی و ناپیدایی ،رهایی  ،زمان و ع شق  ،به شت و جهنّم ،خردمند و زمانه ،دایرة ه ستی،
ه ستی و م ستی و ...پرداخته ا ست "« -۶.خیّام نامه" ،نگارش محمد ر ضا قنبری ( :)۱۳۸4در این
کتاب م البی مانند روزگار خیّام ،شعر فل سفی ،خیّام و صوفیه  ،خیّام و اهل تنا سخ ،خیّام در باغ
اپیکور ،خیّام پیرو حکمت زروانی ،حدیث مرگ ،شراب موهوم  ،خیّام و فردو سی ،حافظ و خیّام،
ســعدی و خیّام و  ...آمده اســت«-7.حکیم خیّام نیشــابوری» تألیف ذکاوتی قراگزلو( :)۱۳۹۲این
کتاب به حکیم و شاعر بودن خیّام  ،خیّام میان ح ی ت و اف سانه ،فیل سوفان و متکلّمان ا سالمی در
زمان خیّام  ،رباعیات خیّام میان فل سفۀ و کالم  ،ن د خارجی و داخلی رباعیات من سوب به خیّام و
 ...می پردازد .ب .مقاالت
" -۱زمانِ گذران در نگاهِ بی رار خیّام" ،تألیف ســعید حســام پور و کاووس حســن لی در نشــریه
دانشــکده ادبیات و علوم انســانی دانشــگاه تبریز ( :)۱۳۸۳این م اله به مضــمون غنیمت شــمردن
فر صت و زی ستن در حال در رباعیات خیّام می پردازد " -۲.سه نگاه به مرگ در ادبیات فار سی"،
تألیفِ مرت ضی فالح ،مجلّه پژوهش زبان و ادبیات فار سی جهاد دان شگاهی ( :)۱۳۸7نوی سندة این
م اله سـه دیدگاه مرگ سـتایی ،مرگ گریزی و مرگ پذیری را در ادبیات فارسـی بویژه در اشـعار
مولوی ،خیّام و سعدی مورد بررسی قرار داده است " -۳.شادزیستی و شادکامی در شعرِ رودکی"

تألیفِ علی محمد پشــت دار و محمد رضــا عباســپور خرمالو ،پژوهشــنامۀ ادب غنایی دانشــگاه
سـیسـتان و بلوچسـتان ( :)۱۳۸۸این پژوهش به پیوند تنعّم و رفاه اقتصـادی و جایگاه اجتماعی با
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شادزیستی و شادکامی در شعر رودکی می پردازد" -4.عواملِ مشترکِ شادمانگی در رباعیات خیّام،
مولوی و شرفنامۀ نظامی" تألیف احمد رضا کینای فرزانه ،پژوهشنامۀ ادب غنایی دانشگاه سیستان
و بلوچ ستان ( :)۱۳۸۹پژوهش مورد نظر به برر سی عوامل م شترک شادمانگی از منظر سه شاعر
حکیم و عارف پرداخته ا ست .زیرا این سه شاعر معت دات عمومی را شک سته و خارج از د سته
بندی های فکری و معرفتی به مسایل مهم اساسی و واالی انسانی پرداخته اند" -۵.مضامین عاطفی
و حکمت آمیز در شعرِ رودکی و خیّام" ،تألیفِ رحمانِ مشتاقِ مهر ،پژوهشنامۀ ادب غنایی دانشگاه
سی ستان و بلوچ ستان ( :)۱۳۹۰نوی سنده به سل ه و غلبۀ مرگ بر زندگی ،نامک شوف بودن ح ی ت
مرگ ،اغتنام فر صت ،لذّت گرایی و خو شبا شی و باده ستایی در ا شعار رودکی و خیّام نظر دا شته
است.
 -2بحث
خیّام یکی از برجسته ترین متفکران و شاعران است که در سراسر شعر فارسی ،تأثیرگذار بوده
ا ست ولی ری شه های این فکر و اندی شه به پیش از خیّام برمی گردد در یونانِ با ستان و ایران پیش
از اسـالم و ایران بعد از اسـالم  ،نشـانه های این اندیشـه ها یافت می شـود ،به طوریکه در شـعر
فارسیِ بعد از اسالم بویژه اشعار رودکی و فردوسی نمونه های برجسته و آشکار این اندیشه ها را
می یابیم« .شــاهنامه خالصــه و چکیده ای از اندیشــه های پیش از اســالم را در خود باز گردانیده
است همین اندیشه هاست که منشأ اصلی و ایرانیِ فکرِ خیّام به شمار می رود( ».اسالمی ندوشن،
 )۱۱۲ :۱۳74اگر افکار و اندیشــه ها و پیامهای اشــعارِ خیّام را دقی ا مورد بررســی قرار دهیم می
توانیم اندیشـــه های زیر را برشـــماریم -۱ :اعت اد به جبر  -۲فراوانی غمها و رنجهای زندگی -۳
نکوهش جهان  -4شکایت از ستمگری چرخ و فلک  -۵اغتنام فر صت  -۶دعوت به خو شبا شی
 -7ترجیح ن د دنیا بر ن سیۀ به شت  -۸اعتراض به مرگ و کوتاهی عمر و ...ا سالمی ندو شن می
گوید« :به طور کلّی سه تیرة فکر در خیّام دیده می شود -۱ :خاطرة ایران با ستان که هیچ اندی شۀ
ایرانی هرگز نتوان سته ا ست خود را از نفوذ آن برکنار نگاه دارد -۲ .بی اعتباری جهان و ناهمواری
و کوتاهی عمر ،که برای جبرانش اغتنام فرصـــت توصـــیه شـــده اســـت -۳ .چون و چرا در کار
آفرینش( ».اســالمی ندوشــن )۲۶۲ :۱۳۸۱ ،ت ریباً همۀ شــاعران بعد از خیّام ،هر نوش شــعری می
ســرودند :قصــیده ،غزل ،ق عه ،مثنوی ،رباعی و ...و با هر دیدگاه و مســلکی که داشــتند :عارفانه،
عاش انه ،حکیمانه و تعلیمی ،حماسی و ...از اندیشه های خیّام و شعر او بهره ها جُسته اند .صیدی
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تهرانی و صامت اصفهانی نیز با آنکه شعرِ آنها ویژگی سبک هندی را داراست و مضامین عارفانه،
عا ش انه ،و حِکمی را در آمینته اند ولی ح ضورِ اندی شه های خیّام در شعر آن دو آ شکار ا ست.
علّت آنکه شاعرانِ عارف مسلک ،افکار خیّام را چاشنیِ اشعارِ خود قرار داده اند و از قرن هفتم به
بعد خیّام را در ردیف عارفان و گاهی مالمتیه پنداشتند شاید این باشد که «روح زمانه ،چنین طلب
می کرده اســت .صــالبتِ احکامِ شــریعت به ویژه آن گونه که عمالِ تُرکان و عبّاســیان اعمالِ می
ن
کردند  -حال آنکه خود عمل نمی کردند -بایســتی تعدیل می شــد و اندیشــه های ژرف و که ِ
ایرانی بایســـتی مجالِ تجلّی و بیرون شـــدی می یافت( ».ذکاوتی قراگزلو )۱۸۲-۱۸۳ :۱۳۹۲ ،و
بارزترین بازتاب این اندیشه ها و افکار در رباعیات خیام بدین قرار است:
 -2-1اعتراض به کوتاهی عمر و فناپذیری انسانها
صیدی زندگی انسان ها را سراسر رنج و غم دانسته به انسان ها اندرز می دهد که زندگی جاوید
در دنیا ،ممکن نیست وقتی عمر انسانها بسیار کوتاه است ،غفلت و بی خبری شایسته نیست.
این هســتی ده روزه به جز محنت و غم نیســـت

آســـودگی آن بود که در مُ لک عدم بود
(صیدی تهرانی)۲۸4 :۱۳۸۹ ،

خــود را فــریــبِ زنــدگــیِ جــاودان مــده

در بزمِ دهر ،شـــمکِ به پایان رســـیده باش
(همان)۳۶7 :

نیســـت عمرت بیشــتر از یک نَفَس ،بیدار باش

بنده را عیب نمایان اســـت خواب بی محل
)۳۸۱
(همان:
ـــــــــــــــــــل
مــــــــــــــــــــحـ

صامت گاهی از فریادِ دهانِ غنچه و بی وفایی نوبهار دنیا می گوید و گاهی دیگر هستی و نیستیِ
انسانها را همچون حباب از نَفَسی می داند .صامت بر این باور است در چشمِ بیداردالن و عارفان
زندگی و مرگ انسانها به فاصلۀ یک چشم زدنِ مژه هاست .در محیط پر آشوب دنیا ،انسانها،
جانشین ،حباب هستند .وی به مناطبان سنن خویش ،هشدار می دهد که اگر اندرزهای مرا ،دربارة
بی وفایی دهر ،باور نمی کنید از غبارِ وجود شنصیتهای برجستۀ اساطیر ایران همچون رستم و
کینسرو و جمشید بپرسید تا به واقعیت هستی انسانها آگاهی یابید:
دهــان غنچــه درین بــاغ می کنــد فریــاد

که نیســــت بوی و فا ،نوب هار دن یا را
(صامت اصفهانی)7 :۱۳۹۳ ،
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ن ـ ـشِ آبــادی ِ مــا کــردة ویــرانــی بــود
(همان)۸7 :

گر نمی پرســـی ز صـــامت بی وفایی دهر

از غبارِ رســتم و کینســرو و جمشــید پُرس
(همان)۹۵ :

زرین کوب پیام خیّام را «پیام خردمندی است که نه فلسفه و ریاضی ،دَرد جانکاهِ نومیدیش را
درمان کرده است و نه ایمان و عرفان او را امیدوار و خوش بین و م مئن ساخته است .به همین
جهت اندیشۀ او جز شک و حیرت و جز مرگ و نومیدی چیزی در جهان نیافته است( ».زرین
ی عمر نو ِش بشر و فناپذیری انسانها
کوب )۱4۱ :۱۳۸۲ ،خیّام در بسیاری از رباعیات خویش به کوتاه ِ
اعتراض نموده است:
کس نا مد از آن ج هان که پرســـم از وی

کــا حوالِ مســــا فرانِ د نیــا چون شــــد
(خیّام)۶۳ :۱۳7۳ ،

همچنین خیّام از بچّه کردن آهو و آرام گرفتن روباه در قصر جمشید می گوید (همان )۵۲:با
یادآوری کوکو نمودنِ فاخته بر کنگرة قصر سر به چرخ کشیدة شاهان می نالد (همان )۸۰:ساقی را
ت
مناطب قرار داده تا قدح را پُر از باده کند زیرا آگاهی ندارد که این دم که فرو می برد فرص ِ
برآوردن آن را خواهد داشت یا نه (همان )۸۱:جانِ کالم آن است که «در ح ی ت ،مرگ ،دست مایۀ
اصلی اندیشۀ خیّام برای توجّه به جوهر هستی و استفادة درست آن در نشئۀ این جهانی است؛
حسرتی وصف ناشدنی از کوتاهی عمر و شتاب شگفت آور لحظه ها که سرنوشت محتوم آدمی و
دیگر موجودات است .موجوداتی که در هوای مرگ ،تنفس می کنند ،بر سفرة مرگ می خورند و
می آشامند در گردونۀ مرگ می چرخند و در فرجام از روزنۀ مرگ به جهانی دیگر می نگرند».
(قنبری ) ۲۳۵ :۱۳۸4 ،نگاه خیّام به مرگ ،با بسیاری از شاعران برجستۀ ادب فارسی متفاوت است
فالح در م الۀ سه نگاه به مرگ در ادبیات فارسی ،ضمن ت سیم بندی به  -۱نگرش مرگ ستایانه
 -۲نگاه مرگ گریزانه -۳نگاه آفرینشگرانه ،در نتیجه گیری م اله ،نظر شاعران نوش دوم را که خیّام،
پرچمدار این نوش نگرش است چنین بیان می کند« :شاعر با نگا ِه مرگ گریزانه ،که با نکوهش و
نفرت به مرگ می نگرد و برای رهایی از چنگال مرگ ،تالش می کند ...خیّام ،بزرگترین نمایندة این
دسته به شمار می آید( ».فالح)۲۵۰ :۱۳۸7 ،
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 -2 -2بسیاری غم ها و رنج های انسان ها در دنیا
صیدی تهرانی زندگی دنیوی را یکسره ،دردسر و رنج می بیند در باور وی اگر اندک خوشی،
بهره ما انسانها شود در ح ی ت با غم ها در آمینته است:
ع شرتی گر ه ست در ایّام ،پس صیدی چرا

سر به زانو داشت گر در محفلِ دلبر نشست
(صیدی تهرانی)۲۲۰ :۱۳۸۹ ،

از این حیــات بــه جز دردســـر نمی بینم

خماره بادة بی نشـــئه ،روزگار من اســـت
(همان)۱۹۶ :

ک ستمگر،
در باور صامت ،ف ط تنمِ غم در مزرشِ امکان می روید (صامت اصفهانی )7 :۱۳۹۳،فل ِ
رناِ دریا را از گریۀ آدمیان و گَردِ صحرا را از گَردِ رنج بشر رینته است (همان )7:رنا فریاد را
در غمکدة دنیا ،صامت و دیگر انسانهای آگاه رینته اند (همان )۱۶:شاعر به جای می پرستی ،غم
پرستی می کند زیرا فلک ،پیمانه عیش فراغِ او را بر سنا زده است (همان )۲۰:کسی زنگارِ غم را
از آیینۀ دلِ شاعر بر نمی دارد ،زیرا جهان ،چاربازاری است که دکانِ روشنگر ندارد(همان )۲4:برخی
از ادبیات دیگر چنین است:
ز چــارســـو ،غمِ دنیــا چنــان گرفتــه مرا

که نا له همچو نَفَس رو به ســـی نه برگردد
(صامت اصفهانی)4۳ :۱۳۹۳ ،

نگردد غنچه ،گل ،در گلشنِ دوران زِ دلتنگی

کدورت از در و دیوار این خر گاه می ریزد
(همان)7۰ :

در مورد غم های خیّام ،شفیعی کدکنی می نویسد« :مسائل انسانی ،با این که همگی ارزشمند و
قابلِ بزرگداشت هستند از دو حالت پایدار و ناپایدار بیرون نیستند .بعضی از عواطف انسانی در
سراسر تاریخ با انسان همراه اند ،بعضی دیگر در دوره و زمانه ای محدود می شوند .ممکن است
بگوئید عاطفه چیزی نیست که تغییر کند ،اما منظور ما از عاطفه ،تظاهرات این عواطف و تجلیات
پایدار و ناپایدار آنهاست ،غم های شعر اشرف الدین حسینی با غم های شعر خیّام ،در غم بودن
شان برابرند .اما متعلّق عاطفی آنها یک چیز نیست آنچه ثابت است یا متغیر ،آنچه ابدی است یا
گذرا ،همین متعلّق عاطفی موضوش است .هیجان عاطفی شعر خیّام ،تاریخ زندگی بشر را در همه
ادوار ،سرشار کرده است» (شفیعی کدکنی.)۱۵4-۱۵۵ :۱۳۸۰ ،
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 -3 -2ناکامیِ آدمی
در غزل های صیدی تهرانی و صامت اصفهانی ،در این باب ،ابیاتی می توان یافت .صیدی به
انسانها اندرز می دهد وقتی که رشتۀ عمر بشر به چرخ بند است نباید هزاران دلبستگی به مُرادها و
آرزوهای دنیوی داشته باشد (صیدی تهرانی )۲۲7 :۱۳۸۹ ،وی ناکامی بشر و ستمگری چرخ را تا
آن اندازه می داند که وقتی انسانها به یک شمک در شبهای تار ،دسترسی داشته باشند مبادا که پروانه
ای هم نَفَس آنها گردد (همان.)۱۶۰:
تو را ز گردشِ گردون شــود مُراد ،درســت

اگر شــکســتۀ گُل می شــود زِ باد ،دُرُســت
(همان)۲۵۰ :

مــا را بــه تلنکــامیِ خود جوش داده انــد

در باغِ دهر ،زهر گ یا را به ما شـــ ناس
(همان)۳۶۳ :

صامت اصفهانی نیز این اندیشه را پرورانده است و از عدم کامیابی آدمیان ،شکایت دارد .در نظر
وی هرچند حرص ،آبروی انسانها را به خاک می ریزد از خاکدان دنیا یک دانه و بذرِ مراد برای
آدمیان نمی روید و کامروا نمی شوند (صامت اصفهانی )۱۳: ۱۳۹۳ ،وی نیز همچون خیام به مناطبانِ
کالم خویش ،پند می دهد که از خوان و مهمانیِ چرخ ،کام و آرزو ،درخواست نکنند زیرا دیا
جوشِ فلک ،حتی یک قلندر را سیر و خرسند نمی کند( .همان )۱۱4 :دیگر ابیات در غزلهای
صامت:
یــک دانــۀ مراد ازین خــاکــدان نَرُســــت

هر چنــد رینتم بــه زمین آبروی خویش
(همان)۱۰4 :

گامی نرف ته اســــت به کامِ کســـی مرنج

گر توســـنِ ســـپهر نگردد بــه کــام تو
(همان)۱۵۱ :

خیّام ،میان عدم کامرانی بشر و تلنی و هراس از مرگ ،پیوند می زند .در باورِ خیّام این یاد
مرگ است که بلورِ خوش تراش و زیبای آرزوهای بشر را در هم می شکند و خُرد می کند زیرا
«در دنیا هیچ لذّت و نعمتی نیست که توانِ م ابله با تلنی و هراس و اض رابِ مرگ را داشته باشد.
تصوّر و انتظارِ حادث شدنِ مرگ در لحظه لحظۀ زندگی برای خنثی کردنِ اسبابِ عیش و کامرانی،
کافی است( » .مشتاق مهر )۱۶4 :۱۳۹۰ ،گاهی نیز صیدی تهرانی و صامت اصفهانی با گزینش طنز
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و منالف خوانی به این موضوش پرداخته اند .صیدی بر این باور است که بنتِ بد ،یاری نموده و
پیمانۀ شرابِ ستم ،پُر و سرشار به او می رسد:
در دورِ چرخ از مــددِ بن ـتِ بــد ،مُــدام

صـــه بای جَور تا خط ب غداد می رســــد
(صیدی تهرانی)۲۶7 :۱۳۸۹ :

 -4 -2دعوت به خوشباشی
این درون مایه و اندیشه در رباعیات خیّام ،پُر بسامد است .در باور صیدی  ،هر ساعت نشاط به
اندازه عمر انسانها ارزش دارد و مناطبان را به آرایش بزم می و ساز عشرت کردن در باغ سفارش
می کند:
هر ســـاعتِ نشـــاط به عمری برابر اســـت

ســــاغر م نه زکف ،شــــبِ آدی نه بر زمین
(همان)4۰۵ :

به باغ ،بزمِ می آرای و ســـازِ عشـــرت کن

کــه فــالِ عیش نکو آمــد از کتــاب بهــار
(همان)۳۵7 :

به باور صامت ،فردِ مست هر چه جز باده ،خُورَد ،پشیمان خواهد شد زیرا زَرِ می را با کاالهای
دیگر نمی توان م ایسه نمود (صامت اصفهانی )۱۹ :۱۳۹۳ ،اندرز صامت این است که مانند ساغر،
دامانِ می را از دست ندهیم (همان )۱۰7 :دیگر شواهد:
کلید از موجِ می ،کُن تا گشــاید قفل دلتنگی

عالجِ بی دماغی ،ســاغر ســرشــار می داند
(همان)7۸ :

لب جامِ از دهنِ شـــیشـــه ،ســـؤالی دارد

کــه چرا می ،ن نورد هرکــه مال لی دارد
(همان)۹7 :

از اغتنام فرصت و عزیز شمردنِ لحظات زندگی در اشعار هر دو شاعر هیچ سنن نرفته است
ولی «در رباعیات خیّام اکثرأ اغتنام فرصت و دعوت به خوشباشی همزاد هستند زیرا باید پیش از
آنکه شمشیرِ سهمگین ِ مرگ بر پیکرِ زندگی فرود آید ،در لحظه لحظۀ زندگی چنا زد و آن را
شادمانی گذراند .البته یاد اندیشۀ مرگ این شادی را با تلنی در می آمیزد» (حسام پور و حسن لی،
 .)47 :۱۳۸۳عُمَر فروخ نویسندة کتابِ ع اید فلسفی ابوالعال پس از آنکه چند وجه تباین و چند
وجه تشابه میان ابوالعال و خیّام برشمرده وجوه تشابه را بیشتر دانسته سپس به یک تفاوت میان آن

2

| 222

پژوهشنامه ادب غنایی

دو اشاره می کند ...« .مکتب فلسفی آنان در مورد زندگی بر یک پایه استوار است :مکتبی که حکیم
عربی از آن به انزوا و خانه نشینی تعبیر و حکیم فارسی به کوشش برای بدست آوردن لذت و
خوشی از راهِ شراب و عیش توجیه نموده است» (فروخ .)۱۹7-۱۹۸ :۱۳۸۱ ،خیّام فرماید:
از دی کـه گـذشــــت هیچ ازو یـاد مکن

فردا کــه نیــامــده اســــت فریــاد م کن

بر نــامــده و گــذشــــتــه ب نیــاد م کن

حــا لی خوش بــاش و ع مر بــاد م کن
(خیّام)77 :۱۳7۳ ،

می ،خور منور انــدوه کــه فرمود حکیم

غمهــای جهــان چو زهر و تریــاقش می
(همان)۸۲ :

البّته دربارة شرابِ مورد نظر خیّام ،نظرهای فراوان پرداخته شده است از جمله ،نظر علی دشتی
که آن را رمزی برای بهره گرفتن از زندگی دانسته است ...« :باده در زبانِ خیّام ،رمزی ست از م لق
تمتّک و شعاری ست برای بهره گرفتن از زندگی؛ آنها که زنده اند ب ور ی ین خواهند مُرد ،آنهائی
که که مرده اند بدون تردید برننواهند گشت ،پس فرصت زندگی را بیهوده نباید تباه کرد و این
فرصت در چهارچوبۀ دمیدن بامداد ،مصاحبت یاری دلنواز ،زمزمۀ مالیم چنا و نوشیدنِ بامداد،
مصوّر است» (دشتی .)۲۱۶ :۱۳77 ،غالمحسین یوسفی نیز مظهرِ برخورداری از نعمتهای حیات را
باده ،جام ،و دیگر مناسبات آن می داند پس خیّام نیز همچون رودکی و حافظ ،این را با همین گونه
تمثیالت و تعبیرات همراه نموده است (یوسفی .)۱۲۱ :۱۳7۳ ،صامت اصفهانی نیز از شراب عشق
در غزلهای خویش ،سنن گفته است که در کنار معانی متفاوتِ باده ،قابل بررسی و تأمل است:
در هوای عاشــ ی صــامتِ ســرِ دیگر طلب

این شـــرابِ تازه می خواهد کدوی تازه ای
(صامت اصفهانی)۱۵4 :۱۳۹۳ ،

حدیثِ لعلِ ســـاقی ،نشـــئۀ رَطلِ گران دارد

سنن بشنو سنن گر بادة بیدَرد سر خواهی
(همان)۱۵۹ :

پیوند مستی و عشق در رباعیات خیّام نیز توجیه پذیر است« .خیّام مستی و عشق را به عنوان دو
چاشنیِ زندگی م رح می کند و بی آن زندگی را تهی و اندوه بار می خواند و مراد او از این عشق،
عشق به جاودانگی ،عشق رهایی از ع لِ مشوب و متبذل است» (کینای فرزانه)۱۳۹ :۱۳۸۹ ،
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 -5 -2پیوندِ نکوهشِ جهان و جبر
در دیوانهای شاعران کالسیک و کهن ایران به فراوانی از قضا و قدر ،قسمت ،سرنوشت و بنت
بد ،گالیه و شکایت وجود دارد .اکثر شاعرانِ ضمن بیان ناتوانیِ بشر در برابر سرنوشت و قضای
محتوم به نکوهشِ جهان نیز پرداخته اند .صیدی تهرانی و صامت اصفهانی نیز این قاعده ،مستثنی
ت اختصاص یافته به این مضمون در اشعار صامت بر اشعار صیدی ،برتری دارد:
نیستند و بسامدِ ابیا ِ
به سعیخویش مکن تکیه در جهان ،صیدیِ

کـه بی گشــــاد ،دَرِ بســـتـه بر قفـا نرود
(صیدی تهرانی)۳۱4 :۱۳۸۹ ،

با ج هان ،عمری به رســـم امت حان آمینتم

آزمونشکردم ازهردر،عجبخودکامهایا ست
(همان)۲۰4 :

در ابیات فوق صیدی تهرانی از ناتوانی بشر در حل مشکالت زندگی و خودکامگیِ جهان که به
هم پیوندِ خویش ،انسانها ،ارزش نمی گذارد و اختیار و ارادة آنها را نادیده می انگارد ،سنن گفته
است .صامت اصفهانی از سرنوشت خاکساری بر جبین خویش ،سنن رانده است:
گر فلــک گرد یم آ ی ین ز م ین دار یم مــا

ســـرنوشـــت خاکســـاری بر جبین داریم ما
(صامت اصفهانی)۱۱ :۱۳۹۳ ،

همچنین صامت از اینکه خیّاطِ چرخ ،از جنسِ شعله ،جامه بر قامت او می دوزد و سرنوشت او
را به سیماب نوشته اند و قبای بیتابی برای اندام او بُریده اند گفته است:
یارب چه ق سمت ا ست که از شعله می بُرَد

خی ّاطِ چرخِ جا مه به باالی ســـوخ ته
(همان)۱۵۳ :

نوشـــته اند به ســـیماب ،ســـرنوشـــت مرا

بُــریــده انــد بــه قَ ـدّم ،قــبــای بــیــتــابــی
(همان)۱۶۲ :

صامت ،ترکیبهای «چاکِ جگر» و «چاکِ سینه» را به فراوانی در غزلیاتش بکار برده است .وی
هر دو را قسمت و سرنوشتِ خود دانسته ،در واقک از جبر زندگی ،گالیه مند است(همان ۱۳۱:و
)7۵وی «بنتِ شورِ» خود را تلنکامیِ رقم خورده از قسمت دانسته هر چند که همچون بحرِ ،دامانِ
شاعر بواس ۀ سننان گرانبها ،ماالمال گوهر است .در جای دیگر نیز «داغ تیره بنتی» را سوا ِد
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سرنوشت و پایدار همچون ن شِ نگین می داند ولی دلنوشی شاعر این است که نزد نامداران
آشناست .و نامداران به ح ی ت زندگی ،آگاهی دارند(همان ۶۱:و.)۵7
 -6 -2پرهیز از دنیای چون عروس
جهان،معشوقِ میراثی ست،عشقاو چهمیداند

سؤال تازه ای دارم که می گوید جوابش را؟
(صیدی)۱44 :۱۳۸۹ :

پدرت از غمِ دن یای دَنی مُرد ،بس اســـت

تو هم از خود م َک ُن این دلبرِ میراثی را
(همان)۱۶۵ :

ایخواجهِ عیشما و تو با هم نواخت نی ست

دنیا که نو عروس تو باشـــد عجوز ماســـت
(همان)۲۳۹ :

صیدی ،در بیت ننست ،عشق و دوستی ورزیدن به جهان را بیهوده و بی نتیجه می شمارد و با
استفهام انکاری می داند که هیچ کس برای مثبت بودنِ عشق ورزی به دنیا ،پاسنی ننواهد داشت.
بیت دوم از یک غزل هفت بیتی است که ردیفِ آن «میراثی را» می باشد باز هم شاعر همچون حکیم
خرد ورز به فرزندان آدم ،اندرز می دهد که پدران و نیاکان ما از غم و رنج ِ بدست آوردنِ دنیای
دون و فرومایه ،جان گرامی را باختند پس پرهیز از این« ،دلبر میراثی» به سود همگان است .در بیت
سوم با افراد ثروتمند ،سنن می گوید و معاشرت با آنها را سازگار نمی داند زیرا ثروتمندان با دنیا
و تعلّ اتش که در چشم این عاش انِ دنیا همچون نوعروس زیبا می ماند در نگاه عارفان و حکیمانِ
آزاده و رها یافته از بندِ تعل ات همچون عجوزه است که پرهیز از آن خردمندانه و نیکوست .خیّام
هستی شناس و دلسوز به حالِ فرزندان آدم ،دل سپردن انسانها به عنوان صداق و مهریه به عروسِ
دهر را نمی پسندد زیرا غم و رنجی که از این عروس به داماد فریب خورده می رسد فراوان است
خرّم و شاد در رأس آنهاست به عبارت دیگر دوستدارانِ دنیا ،سراسرِ عمر را با غم و
که باختنِ دلِ ُ
اندوه خواهند بود:
می خوردن و شـــاد بودن آیینِ من اســـت

فارغ بودن ز کفر و دین ،دین من اســــت

گفتم به عروسِ دهر ،کابین تو چیســـت؟

گ فتــا دلِ خ ُرَّمِ تو ،کــا ب ین من اســــت
(خیّام)۶۰ :۱۳7۳ ،
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 -7 -2شکایت از ستمگری فلک ،بخت بد و ...
خیّام در بسیاری از رباعیاتش از ستمگری چرخ می نالد و اندوهگین است به مناطبانشان اندرز
می دهد پیش از آنکه چرخِ ستیزه روی ،امانِ یک لحظه آب خوردن ندهد ،برخیزند و شرابی بنوشند
(خیام .)7۵ :۱۳7۳،گله و شکایت از چرخ و فلک و زمانه چنان به کالم و سننِ خیّام ،گره خورده
است که بی شک در وجود خوانندگانِ سنن خیّام ،اثر گذار است .صیدی تهرانی و صامت اصفهانی
نیز به این شیوة بیانِ خیّام توجّه داشته و مشابه سنن خیّام در کالم هر دو شاعر ،یافت می شود
ولی بسامد آن در غزلهای صامت اصفهانی ت ریبا سه برابر غزلهای صیدی است .نمونه ابیات صیدی:
قســمت نگر که ســاقی دَوران در این چمن

چون گُل ،شـــراب عیش مرا ،رنا جام کرد
(صیدی)۲7۸ :۱۳۸۹ ،

صیدی ،دوران را به ساقی تشبیه نموده و چمن را استعاره از جهان آورده و عیش خود را به
شرابِ سرخِ همرناِ گُل مانند کرده است.
در دَورِ چرخ از مــددِ بنــت بَــد ،مُــدام

صـــه بای جَور تا خطِ ب غداد می رســــد
(همان)۲۶7 :

صیدی ،هنرمندانه واژه های دَور ،مُدام ،صهبا ،جَور ،خط و بغداد را به کار گرفته و با دو معنایی
شدن دَور ،مُدام و جَور ،ایهام تناسبی زیبا آفریده است ولی درون مایۀ بیت ،شکایت از دَور چرخ و
بنتِ بدِ شاعر است .شواهد مثال در غزلهای صامت :
بهجای میپرستی ،غمپرستی میکنم ،صامتِ

ف لک بر ســـ نا زد پی ما نۀ عیش فراغم را
(صامت)۲۰ :۱۳۹۳ ،

بهجامم بسکهزد سناِحوادث ،چرخ مینایی

تذروِ ســاغرم چون کبک در کهســار مینالد
(همان)۸۲ :

زِ خوانِ چرخ مجو کامِ آرزو ،صــــا متِ

قل ندری نک ند ســـیر ،د یا جوشِ ف لک
(همان)۱۱4 :

شاعر در ابیات فوق از فلک و چرخ ،شکایت دارد زیرا پیمانۀ عیش او را بر سنا زده پس غم
پرستیِ شاعر ،جای می پرستی او را گرفته است .در بیت دوم نیز به سبب شکسته شدنِ جام شرابِ
شاعر ،توسط چرخِ مینا رنا ،ساغرِ تذروگون شاعر ،مانندِ کبک کهسار ،ناالن است در بیت یاد شده،
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ایهام تناسبِ چرخ و مینا با تذرو و کبک بسیار هنرمندانه و دلنشین است .در بیت سوم ،شاعر ،خود
و دیگر انسان ها را اندرز می دهد که از سفرة چرخ ،انتظارِ کامروایی و بهره مند شدن نداشته باشند،
زیرا ،دست پنت و غذای فلک ،حتی یک قلندر را سیر و خرسند نمی کند.
 -8 -2ستم چرخ و فلک بر خردمندان ،کاردانان و روشن گُهران
یکی از مولّفههای مشترک میان خیام ،صیدی و صامت ،اعتراض به ستمگری فلک بر خردمندان
و روشن گُهران است در حالی که فلک ،بدگُهران و نادانان را کامروا می سازد .در الیه های پنهان
این سننان اعتراض به تبعیض های اجتماعی نیز نهفته است .ابراهیمی دینانی در پاسخ اینکه آسمان
به کامِ خردمندان نمی گردد می گوید« :مشکل ِ بشر این است که آرزوهایی دارد دور و دراز و
خواسته هایی رنگارناِ رنگارناِ رنگارنا ،آن هم نه یکی و نه دو تا ،بلکه تا بی نهایت .در وجود
انسان ،استعدادهایی وجود دارد که قابلِ شمارش نیست و هر کدام از آنها اقتضاهایی دارد .در کنارِ
این آرزوهای دراز و دراز و خواسته های رنگارنا ،انسان ،خِردی هم دارد .گاهی خواست هایی
که از منفذهای وجودی انسان مثل مارها و افعی ها سر بر می آورند و آرزوهای دراز ،رخ می نمایند،
گاهی با خرد او هماهنا نیست» (ابراهیمی دینانی .)۲۹۱ :۱۳۹4 ،صیدی تهرانی نیز از اینکه چرخ
به بَدگوهران ،دولت می بنشد رنجیده خاطر است:
کشـــیده بَدگُهران را به ِســـلکِ دولت چرخ

که گم شــده ســت ســررشــته کاردانی را
(صیدی)۱۶۶ :۱۳۸۹ :

صامت اصفهانی بر این باور است که افرادِ روشن گهر از چرخ ،بیشتر ستم می کشند:
روشــن گهر زِ چرخ ،ســتم بیشــتر کشــد

جز ســـوختن ،نصـــیبِ دلِ آفتاب نیســـت
(صامت)۳۸ :۱۳۹۳ :

هدایت دربارة نکوهش چرخ در رباعیات خیّام می نویسد« :بر طبق ع اید نجومی آن زمان،
خیّام ،چرخ را محکوم می کند و احساسِ سنتِ قوانین تغییر ناپذیر ِ اجرام فلکی را که در حرکت
هستند مُجَسّم می نماید .و این در نتیجۀ م العۀ دقیق ستاره ها و قوانین مُنَظّم آنهاست که زندگی ما
را تحت تأثیر قوانین خشنِ گردشِ افالک دانسته» (هدایت.)۲۶ :۱۳۵۶ ،
 -3نتیجه
اندیشه های خیامی از ابتدای هستی ،همزاد انسان ها بوده اند زیرا شکست ها ،غم ها ،رنج ها ،

| 227

صهبای جور(مؤلّفه های معنایی مشترک میان خیام ،صیدی تهرانی و صامت اصفهانی)

حوادث ،مرگ عزیزان ،تبعیض ها و ...همزاد بشر هستند هر چند در شیوة بیان آن اندیشه ها ،تفاوت
وجود داشته باشد .در ایران بعد از اسالم بازتاب این اندیشه ها را در کالم بسیاری ز شاعران همچون
رودکی ،فردوسی ،نظامی ،حافظ و ...می یابیم .در معرفت شناسی برخی از شاعران سبک هندی نظیر
صیدی و صامت نیز اینگونه افکار دیده می شود.صیدی تهرانی و صامت اصفهانی کم و بیش از
همۀ موارد اندیشه های خیّام تأثیر پذیرفته اند ولی اندک تفاوتی در میزانِ بهره مندی از جزئیات
پیامهای خیّام در در اشعار آن دو به چشم می خورد .در مورد اعتراض به کوتاهی عمر و فناپذیری
انسانها بسامد ابیات صیدی بیشتر است در یادآوری رنجهای انسانها در دنیا بسامد ابیات صامت
اصفهانی برتری دارد .از ناکامی آدمیان و دعوت به خوشباشی هر دو شاعر به یک اندازه ،سنن گفته
اند .در بنش پیوندِ نکوهش جهان و اعت اد به جبر ،بسامدِ اشعارِ صامت نسبت به اشعار صیدی،
بیشتر است .برای پرهیز از دنیای چون عروس ف ط در اشعار صیدی سه مورد دیده می شود برای
بیان شکایت از ستمگری فلک و بنتِ بد ،بسامدِ اشعار صامت اصفهانی ت ریبا سه برابر اشعار
صیدی تهرانی است .اغتنامِ فرصت و ترجیحِ ن دِ دنیا بر نسیۀ بهشت به سبک و شیوة خیّام در شعرِ
صیدی و صامت ،یافت نمی شود.
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