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خيام  و  هوسمن

چكيده :
«هوسمن»1 ، شاعر شّكاك انگليسي قرن بيستم، از لحاظ صوري و محتوايى از «حكيم 
از شباهت هاي  برخي  نماياندن  نوشتار  اين  است. هدف  پذيرفته  فراواني  تأثير  عمر خيام» 

مهم در كار دو شاعر و بيان پاره اي از تفاوت ها در ميان آنهاست. دو شاعر در موضوعاتي 

آدمي در صحنة  بي ارزشي  انسان و  بودن زندگي، سرگرداني  بي اعتباري جهان، گذرا  نظير 

مكّرر مرگ و زندگي شباهت هاي انكار ناشدنى دارند؛ اما تفاوت عمدة آنها در اين است 

كه هوسمن اگر چه همان زجرهاي خيامي را دارد، سعي مي كند در پاره اي از اشعار، خود 

را بي اعتنا نشان دهد.

كليدواژه ها:  خيام، هوسمن، ادبيات تطبيقي
مقدمه:

شايد يكي از وظايف ادبيات تطبيقي نماياندن شباهت هاي صورِي آثار شعرا و 
نويسندگاني باشد كه منتقدان متعددي بر تأثيرگذاري آنان بر يكديگر تأكيد كرده اند. 
در برخي مطابقت ها، هدف، يافتن و جستجوي تاريخي دست نوشته ها، اسناد و آثار 
باقيمانده از هنرمندان به منظور اثبات تأثيرپذيري يك شاعر از شاعر ديگر است و گاه 
حتي يافتن زمان و مكان دست يابي يكي به كار ديگري مورد بررسي قرار مي گيرد. 
هنرمندان  كار  زيباشناختي  به جنبه هاي  كمتر  راه گشاست،  اگرچه  مطالعات  اين گونه 

مي پردازد و بيشتر به جنبه هاي تاريخي توجه مى كند.

حسين پورقاسميان*

Housman, A-E; English poet-1*عضو هيئت علمي دانشگاه قم
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َعرضه كردِن تعريفي دقيق از ادبيات تطبيقي و جنبه هاي مختلف آن، در اين 
گفتار كوتاه نمي گنجد؛ آنچه اين نوشتار در پي آن است، نشان دادن شباهت ها و در 
و شاعر  اشعار حكيم عمر خيام  ميان  محتوايي  و  تفاوت هاي صوري  برخي  نهايت 
انگليسي «اِي. اي. هوسمن» است. در اين مقايسه،  هدف، بررسي تاريخي نيست؛ فقط 
به جمله اي از يك كتاب معتبر كه شاهدي است بر تأثيرپذيري هوسمن از خيام اكتفا 
شده است و مابقي كار را شايد بتوان فقط جستجوي نويسندة مقاله در تأييد جملة 

كتاب مذكور نام نهاد.
خيام را اكثر اهل ذوق در غـــرب مي شناسند و شايد بتوان گفت كمتر شاعر       
پارسي زباني وجود دارد كه انگليسي زبان ها به اندازة خيام بشناسند. هوسمن، شاعر 
معروف انگليسي، از خيام تأثير فراواني گرفته است؛ چنانكه «ام. اچ.ابرامز»1  در كتاب 

گزيدة نظم و نثر انگليسي نورتن مي گويد:
شاير     شراپ  جـوان  عـنوان  بـا  هوسـمن  اشـعار  مجـموعـة  معـروف تــرين 

دارد.  خيام  رباعيّات  با  انكاري  قابل  غير  شباهت هاي   (A Shrepshire Lad)

(Abrams 1216)

اما اين شباهت هاي غير قابل انكار كدامند؟
شباهت ها:

برخي از بارزترين شباهت ها، عبارتند از:
• از دست رفتن جواني

• مرگ جوانان
• تنهايي انسان

بي اعتنايي طبيعت به بشر• بي اعتنايي طبيعت به بشر• بي اعتنايي طبيعت به بشر
كوتاه بودن عمر• كوتاه بودن عمر• كوتاه بودن عمر

حساسيّت به زمان• حساسيّت به زمان• حساسيّت به زمان
• تداوم حيات بر روي صحنة پي در پي مرگ و زندگي پس از فناي انسان.

With Rue) «در شعر كوتاه اما بسيار معروف «قلب من غمبارة اندوه است

1-Abrams, M.H
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:(Ibid 1885) هوسمن مي گويد (My Heart is Laden

With Rue My Heart is Laden               قلب من پربار اندوه است
For golden friends I had                      بر فقدان دوستان طاليى ام
For many a rose – lipt maiden    بر بسيار دختران گل سرخ بر لب
And many a light foot lad                 و بر بسيار پسران سبك پاي
By brooks too broad for leaping        پسران سبك پاي آرميده اند
The light foot boys are laid                بر كنار جويبارهاي گسترده
The rose – lipt girls are sleeping      و دختران گل بر لب خفته اند
In fields where roses fade.     خفته اند در دشت هاي پژمرده ساز گل

و خيام مي گويد:
بيــدادگـــري  شيوة  ديـــرينة توستاي چــرخ همه خرابي از كينة توست      بيــدادگـــري  شيوة  ديـــرينة توستاي چــرخ همه خرابي از كينة توست      بيــدادگـــري  شيوة  ديـــرينة توست
اي خـــاك اگــر سينة تــو بشكافند   بس گوهر قيمتي كه در سينة تـوست
(خيام 204)
زيبا روياني كه هوسمن از مرگشان اندوهناك است، همان گوهران قيمتي سينة 
خاك هستند كه خيام از غم فقدان آنها چرخ را بيدادگر مي خواند. سرگشتگي و تنهايي 
انسان در اين جهان و اجبار او در تحمل قوانيني كه خودش هيچ كدام از آنها را انتخاب 
نكرده است، از موضوعاتي است كه در شعر هر دو شاعر به خوبي مشاهده مي شود. 
The Laws of God, The laws of) «در قسمتي از شعر «قانون خدا و قانون بشر
man) هوسمن درماندگي انسان و اجبار او به زندگي و غربت بشر را اين گونه بيان 

:(Slager 200) مي كند
… I, a stranger and afraid                          و من غريبه اي هراسان                     
In a world never made                در جهاني كه هرگز خالق آن نبودم

همين حس غربت و بيهودگي را مي توان به روشني در اين رباعي خيام مشاهده كرد:
ابــر آمد و باز بر ســر سبزه گـــريست     بــــي بادة گلرنگ نمـــي بـــايد زيست
اين سبـزه خود امروز تمــاشاگه مــاست     تــا سبــزة خـــاك مـا تماشاگه كيست
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(خيام 205)
ت           در بند ســـر زلف نگاري بــــــوده استاين كوزه چو من عــاشق زاري بوده  است           در بند ســـر زلف نگاري بــــــوده استاين كوزه چو من عــاشق زاري بوده  است           در بند ســـر زلف نگاري بــــــوده است
ايــن دسته كه بــــر گـــردن او مي بيني       دستي است كه بــر گردن ياري بوده  است
(خيام 203)

تفاوت ها:
هوسمن، برخالف خيام چارة مشكالت زندگي را پناه بردن به شراب و از خود 
بي خود گشتن نمي داند؛ بلكه قاطعانه خود را براي بدترين حاالت ممكن آماده مي سازد 
تا گرفتارى هاى زندگى و اندوه هاى حاصل از آن، او را از پاي در نياورد. هوسمن 
در پاره اي از  اشعارش گويي به مشكالت دهن كجي مي كند و قدرت تحمل خويش 
را به نمايش مي گذارد. هوسمن در شعر «زيبـاترين درخـتان درخـت گــيالس» ( 

Abrams)مي گويد:

Loveliest of trees, the cherry now            اين زيبا درخت گيالس      
Is hung with bloom along the bough      چونسرشار از شكوفه است چونسرشار از شكوفه است چون
And stands about the woodland ride wearing white for 

Ester tide  

  نو عروسي به بوستان منتظر جشن ايستر ايستاده
Now of my threescore years and then  

و اكنون از شصت سال عمر من و پس از آن
Twenty will not com again بيست سال آن ديگر باز نخواهد گشت     

چون از هفتاد بهار بيست بهار برداري
And take from seventy springs a score

It only leaves my fifty more   مرا فقط پنجاه بهار مي ماند       
و چون براي در شكوفه ديدن جهان    

And since to look at things in bloom

Fifty springs are littleroom اندكي است          بهار زمان  پنجاه 
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About the wood lands I will go    به بوستان خواهم رفت تا درخت گيالس
To see the cherry hung with snow.  را به برف نشسته ببينم
پس شاعر حتي در عنفوان جواني و در بيست سالگي در شروع بهار، نگران 
عمر محدود خويش بوده و معتقد است كه پنجاه بهار، براي ديدن جهان كافي نيست 
و چون از اين سرنوشت گريزي نيست، شاعر از هم  اكنون خود را آمادة پيري مي كند 
و به جاي آنكه درخت گيالس را غرق در شكوفه ببيند، آن را به برف نشسته مي بيند. 
برايش  را  زندگي  تحمل  انتظار،  همين  و  است  مرگ  و  پيري  منتظر  هم اكنون  از  او 
امكان پذير مي سازد. راوي اين شعر چون هفتاد سال را زمان كافي براي زندگي كردن 
بنابراين، اگرچه  نمي داند، از اينكه اكنون جوان است نيز احساس شادي نمي كند و 
همان غِم  گذرابودن حيات را دارد، چارة آن را در مي گساري و بي خيالي نمي  بيند؛ 

بلكه راه مقابله را، در پذيرفتن اين حقيقت تلخ و بي اعتنايى به آن مي داند.
تلقي دو شاعر از شراب به عنوان ابزاري براي تحمل غم هاي زندگي، تفاوت هاي 
آشكاري دارد. در شعر طوالني « ترنس اين جنس خوبي نيست» - ترنس نام هنرى 
هوسمن است- (Terrence, this is stupid stuff ) شاعر مناظره اي تخيلي بين 
طرفداران اشعار خوش بينانه و خودش مطرح مي كند. (Abrams 1885 ) دوستانش 
در اين شعر او را مخاطب قرار مي دهند كه آنچه مي سرايد، احمقانه است؛ چون از 
شدت تراژيك بودن، شعر او گاو را مي كشد و شاعر پاسخ مي دهد اگر مي خواهيد 
خوش بگذرانيد و شعر آهنگين و دلخوش كننده بشنويد چرا به سراغ ادبيات مي آييد؟ 
به مشروب فروشي ها برويد، آب جو بنوشيد و نوشابه هاي الكلي را امتحان كنيد؛ ولي 
بعد  ولي  است؛  امتحان كرده  را  اين ها  پيش تر  نقل مي كند كه خودش هم  ادامه  در 
اين  اين جهان همان جهان سابق است و  اين ها موقتي است و  اثر  متوجه شده كه 
خورشيد همان خورشيد و اگر بخواهد راحتي قبلي را داشته باشد بايد شراب خواري 
را تكرار كند؛ پس چنين عملي راه حل مناسبي نيست . سپس شعر غمگين و تراژيك 
انسان در روزهاي سخت و  اين شعر ياور  اين فرضيه توجيه مي كند كه  با  خود را 
دشوار است و خود او نيز با تزريق كردن انديشه هاي غم انگيزش، خوانندگانش را براي 
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روزهاي سخت آماده مي سازد و در انتها نيز افسانة پادشاهي را نقل مي كند كه سموم 
مختلف را هر روز اندك اندك به غذايش افزود تا آنجا كه در برابر سّم مصونيت پيدا 

كرد و هيچ سّمي بر وي كارگر نيفتاد و عمرش طوالني شد1 . 
اين شعر طوالني ـ كه مضمونش ذكر شد ـ آشكار  مي سازد كه هوسمن از 
ذكر   نيز  او  و خود  كرده  مطرح  خيام  كه  راه حل مشكالتي  را  بي خود گشتن  خود 

مي كند، نمي داند؛ اگر چه خيام معتقد است: 
تا زهره و مه در آسمــان گشت پديـد      بهتر ز مــــي نـــاب كسى هيچ نديد
من در عجبم ز مي فــــروشان كايشان  به زآنكه فروشند چه خواهند خــريد
(خيام 221)
ولي هوسمن چنين اعتقادي ندارد؛ بلكه معتقد است اثر مشروب موقتي است و 
سّم غمي كه در اشعار اوست چون واكسني خوانندگان او را در مقابل مشكالت ايمن 
مي سازد. هر كس كه شعر او را بخواند آن چنان سرسخت و قدرتمند و آن قدر بدبين 
ديد هوسمن  از  كه  ـ  كرد  زندگي مشاهده  در  نكتة خوشايندي  اگر  كه  خواهد شد 
هرگز نمي توان مشاهده نمود ـ بسيار لذت خواهد برد و اگر هم با بدي ها و ناكامي ها 
مواجه شودـ  كه از نظر هوسمن سرنوشت محتوم انسان استـ  آمادگي روبه رو شدن 

با آنها را به دست آورده است.
البته اين نكته را نيز بايد خاطر نشان كرد كه برخي از رباعيات خيام نگاه چندان 
مناسبي به شراب ندارند و البته واضح است كه برخي از رباعيات نيز منسوب به خيام 
است؛ به هر حال گاه به رباعياتي نيز بر مى خوريم كه از خود بي خود شدن كامل را 
راه حل نمي شمارند؛ مانند اين رباعي كه مستي را معادل نقصان خرد برمي شمارد؛ 
ولي با وجود اين حالت بين مستي و هوشياري را مطلوب مي داند و شراب را به طور 

كامل نفي نمي كند:
چون هشيـارم طرب ز مــن پنهان است        ورمست شــــوم درِخردم نقصان است
حالي ست ميـــان مستـــي و هـشياري    من بنـــدة آن، كـه زنــدگانى آن است
(خيام 208)

1-چون شعر بسيار طوالنى است به خالصة فارسى آن اكتفا شده است.
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ولي تعداد رباعياتي نظير رباعي فوق در ديوان خيام آن قدر كم است كه تقريبًا 
مي توان آنها را ناديده گرفت؛ بنابراين شايد بتوان نتيجه گيري كرد كه تلقي دوشاعر 

ازشراب خيلى متفاوت است. 
با هم تفاوت دارند. راوي در اشعار خيام،  نيز  راوي اشعار هوسمن و خيام 
آشكار  رباعيات  از  بسياري  از  او  بودن  عالم  كه  است  دانشمند  اما  انساني سرگشته 
مي گردد و حتي با خود خيام نيز قابل تداعي است؛ ولي راوي اشعار هوسمن بيشتر 
يك فرد عادي، يك جوان معمولي، يك پسرك دهاتي و يا يك سرباز است. در برخي 
از اشعار نيز راوي شخص مرده اي است كه از درون گور با شخصي در بيرون آن 

صحبت مي كند. 
از جـــرم حضيض خاك تا اوج زحل     كـــردم همــه مشكالت كلي را حل
بيرون جستم زبند هــــر مكر و حيل     هــربند گشاده شد مگــــر بند  اجل

هرگز دل مـــن زعلم محـــروم نشد   كم مــاند ز اسـرار كه مفهـــوم نشد
هفتاد و دوسال فكر كردم شب و روز   معلــــومم شد كه هيــچ معلوم نشد
(كريستين 21)
از رباعيات فوق كامًال علم و معلومات شاعر آشكار مي گردد؛ در حالي كه راوي 
در اشعار هوسمن در غالب اوقات فردي كم سواد و عامي است و گاهي نيز راوي 

خود شاعر است؛ اما آن هم به عنوان يك شاعر و نه يك دانشمند.

نتيجه گيري:
تأثيرپذيرفتن هوسمن از خيام كامًال آشكار است. انديشه هاي خيامي بر بسياري 
از متفكران و شعراى غرب تأثير گذاشته است؛ ولي تفاوت ها نيز درخور توجهند و 
هوسمن لحن و زبان خويش و نحوة نگرش خود را نيز حفظ نموده است. خيام و 
هوسمن هر دو از دردهاي مشترك سخن مي رانند؛ اما چاره جويي هاي آنها متفاوت 

است.
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51

هوسمن درماندگي بشر را باور دارد؛ اما راه مبارزه با آن را در قدرت نمايي 
خيام، خوشگذراني،  ولى  مي داند؛  آنها،  از  فرار  نه  و  مشكالت  تحمل  در  خويشتن 
لذت جويي و دم غنيمت شمردن را چارة كار مي داند؛ البته اين طور نيست كه هوسمن 
راه حل هايي  اشعارش  بيشتر  در  اما  كند؛  نفي  را  خيامي  راه حل  كامل  طور  به  هم 

متفاوت با خيام عرضه مي كند.
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