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  هايتبيين انديشه خيامي از خالل رباعي
  متوازن و مقبول االصاله

  
  

دكتر مهدي ماحوزي                    ∗ 

  چكيده مقاله

ن حكيم عمر خيـام نيشـابوري، مـورد توجـه و     شايد هيچ گوينده و متفكري چو
هـا،  اقبال جهانيان نبوده است و هيچ اثري چون رباعيات وي موضـوع گفتگوهـا، بحـث   

  .ها و نقدهاي جهان شرق و غرب قرار نگرفته استها، ترجمهپژوهش
-هـاي مقبـول  اعتقاد بنده براين است كه تبيين انديشه خيامي جز از خالل رباعي

كند، سـازگاري و تـوازن   چه اصالت هر رباعي را تأييد مير نيست و آناالصاله وي ميس
  .كندرا معرفي مي »منظومة فكري خيام«هايي كه مجموعاً مفاهيم آن است با ساير رباعي

از سوي ديگر وزن و اعتبار علمي خيـام بـه عـالوه فرهيختگـي و متانـت او، در      
نظومه فكري خيام سودمند تواند تشخيص درجه اصالت هر رباعي و در نتيجه، تقويت م

  .بود
رباعي كه در ساختار منظومه فكري خيام نقـش كليـدي داشـته،     60در اين مقاله 

بـه مـدد   . دهدعامل يا عنصر، ساختار اين منظومه را تشكيل مي 10انتخاب شده است و 
ها بـه خيـام   انتساب آن و صحت اين عوامل و عناصر، تشخيص ميزان اصالت هر رباعي

هـا و  هاي مذكور براساس آن منظومه فكري، افراطنمايد، چه با تحليل رباعيتر ميآسان

                                                      
 .واحد رودهن –مي يار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالدانش ∗
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گر و محيط شناختي نزديك به واقع از چهره حكيمي آگاه، پرسش ،ها تعديل شدهتفريط
  .آيدهاي زمان حاصل ميبر دانش

  از سـوي همـة   » تبيـين انديشـه خيـامي   «در اين رهگذر مالحظاتي چند در بـاب  
و منـابع مهـم معرفـي شـده      دان شرق و غرب از روزگار خيام تا امـروز ايـرا  گرپژوهش

  .است

  كليد واژه

بـدايت و نهايـت    –منظومه فكري خيام  –هاي دخيل رباعي –هاي اصيل رباعي
حصـار   –قناعت و خرسـندي   –اتقان صنع  –تركيب و انحالل  –شك فلسفي  –جهان 

  .وشتسرن –عشق به زندگي  –وحشت از مرگ  –تعصب 
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  هايتبيين انديشه خيامي از خالل رباعي
  متوازن و مقبول االصاله

  مقدمه

چندي پيش دوست گرانمايه دكتر آقاياني چاووشي، استاد گروه فلسـفه علـم در   
اي در جهت شناخت انديشة خيامي دانشگاه صنعتي شريف، از نگارنده خواست تا مقاله

  .تقديم كنم –هر چند شخصي و به شيوه تك منبعي  –
نگارنده نخست ايـن دعـوت كريمانـه را پـذيرفت، لـيكن پـس از تأمـل بسـيار         
عذرخواست و سنگيني وظايف دانشگاهي را از سويي و دشـواري ايفـاي ايـن تكليـف     

آن هـم در قبـال آراي متنـاقض و در مـواردي مشـوش در       –حساس را از سوي ديگر 
مانعي نگران كننـده   –هاي جعلي رباعي هاي مقبول يا مظنون االصاله و نيزاطراف رباعي

اي، لطف و حسن ظن ايشـان، بـه مـدد نيـروي     نامهسرانجام با ايفاد مقاله و فصل. يافت
-هاي جاودانهجدل و اقناع، نگارنده را كه از دوره جواني با اين حكيم بزرگوار و رباعي

ظر شخصي اش انسي داشت، برانگيخت تا مسؤول دوست را اجابت كند و برداشت و ن
هاي مقبول االصـاله حكـيم عمـر خيـام، در     خود را از انديشه خيامي و از رهگذر رباعي
  .معرض قضاوت خوانندگان گرامي قرار دهد

گوينده و متفكري چون خيام مورد توجه و اقبال جهانيان نبوده است و شايد هيچ
هـا و  ههـا، ترجمـ  هـا، پـژوهش  هاي وي موضوع گفتگوها، بحـث هيچ اثري چون رباعي

  .نقدهاي جهان شرق و غرب قرار نگرفته است
هـاي مقبـول   نگارنده معتقد است كه تبيين انديشه خيـامي جـز از خـالل ربـاعي    

كند، سازگاري و تـوازن  االصاله وي ميسر نيست و آن چه اصالت هر رباعي را تأييد مي
از . كندرفي ميهايي كه مجموعاً منظومه فكري خيام را معمفاهيم آن است با ساير رباعي

سوي ديگر وزن و اعتبار علمي خيام بـه عـالوه فرهيختگـي و متانـت او، در تشـخيص      
  .درجه اصالت هر رباعي و در نتيجه تقويت منظومه فكري خيام سودمند تواند بود

هاي منسوب به خيام كه بـه حـدود پانصـد    اجماالً اين كه نگارنده از ميان رباعي
ي را كه در سـاختار منظومـه فكـري خيـام نقشـي كليـدي       رباع 60رسد، تنها رباعي مي
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همسـنگي و همـاهنگي بـود، تـرك      ،داشت، برگزيد و آن چه را كه مغاير با اين تـوازن 
هايي ديده شد كه مفهومي تكراري، ليكن ناسـخته و  در خالل اين بررسي، رباعي. گفت

-رسـد بـه ربـاعي   توانست در قلمرو اين منظومه جاي گيرد، تا چه مقلدانه داشت و نمي

  .هاي جعلي و عاميانه

  منظومه فكري خيامي -1

ها به خيام، تنظـيم و  براي تشخيص ميزان اصالت هر رباعي و صحت انتساب آن
  .نمودناپذير ميتدوين يك منظومه فكري  اجتناب

رباعي از ميان صـدها ربـاعي منسـوب بـه خيـام را جـز از        60نگارنده برگزيدن 
اين منظومه از عناصر و عوامل ده . موجه و شايسته اعتنا نديدرهگذر اين منظومه فكري 
  :گانه زير تشكيل شده است

  آثار خيام؛ -2                        روحيه خيام؛ -1
  فرهيختگي و متانت خيام؛ -4          وزن و اعتبار علمي خيام؛ -3
  اوضاع اجتماعي روزگار خيام؛  -6            سبك سخن قرن پنجم؛ -5
بـا   –نظر نويسندگان همزمان يا نزديك به روزگار خيـام   تواتر علمي و اتفاق -7

هاي مهـم و شـناخته شـده ايـران و     هاي اصيل خطي موجود در كتابخانهتوجه به نسخه
  در انتساب رباعياتي به خيام؛ –جهان 

نظران معاصـر داخلـي و   هاي صاحبتوجه به نكات معتدل و موجه پژوهش -8
  خارجي؛
در حيات معنوي متفكران ايـن سـرزمين، بـويژه    نقش فرهنگ و منش ايراني  -9

  جويي و تقبيح جمود و تعصب؛خواهي و حقيقتتقديس آزادي
ايـن  يابي عناصر اين منظومـه بـا توجـه بـه     بكارگيري ذوق سليم در ارزش -10

  .واحد معنوي و منظومه فكري
بـه نـام   ها در منابع موثق رباعي را كه بيشتر آن 60توان اين به اعتقاد نگارنده مي

بـه   –شود هايي با مفاهيم تكراري ديده ميهر چند در اين ميان رباعي –خيام ثبت شده 
  .احتمال قوي از خيام دانست
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  دوري كه در آن آمدن و رفتن ماست
  نزند دمي در اين معني راستكس مي

 

  آن را نه بدايت، نه نهايت پيداسـت  
  كاين آمدن از كجا و رفتن به كجاسـت 

 

اعي كه انديشة يك انسان متعالي آن را رقم زده است، هرگز شايبة كفر در اين رب
شكي است فلسفي و حيرتي است آگاهانه كه پس از بررسي تمام . شودوالحاد ديده نمي

آراي ملل و نحل، يك انسان متعالي نتوانسته است حقيقـت آن را دريابـد و چـون يـك     
  .اي محتوم و يقيني برسديجهمعادله رياضي صغرا و كبرايي ترتيب دهد و به نت

كيست كه بدايت و نهايت جهان را بداند و با داليلي قطعي الصـدور و نـه ظنـي    
االحتمال ازل و ابد را بازشناسد و مبـدأ و منتهـاي آمـدن و رفـتن يـا حيـات و ممـات        

  !موجودات و از جمله انسان را براستي نشان دهد؟
است كـه صـاحب انديشـه اسـت،      ايهمة موجودات، تنها آفريده انسان در ميان

  .خواهد معماي جهان هستي را باز شناسدكند و از رهگذر شك فلسفي ميفكر مي
تواند با ابزار انديشه، حقيقت جهان هستي را دريابد اين انسان محدود چگونه مي

اعتبار ايـن  . تنها امتياز او بر ساير موجودات، انديشة اوست! و پاسخي مطمئن ارائه كند؟
هاي هستي را بازشناسد و به مدد انديشه آن چه را كـه در  ه در اين است كه پديدهانديش

حوزه شناخت اوست، تبيين كند و از آن چه كه در حوزه شناخت او نيست، با تواضعي 
  .راستين در مقام استفهام برآيد، هر چند يافتن پاسخي فلسفي و برهاني محال نمايد

  در وصـف بـاري تعـالي    ) ع( اميرالمؤمنين عليالبالغه از زبان موالدر مقدمه نهج
و در قرآن كريم پس از توصيف » كمال التوحيد نفي الصفات عنه«: فرمايدخوانيم كه ميمي

سـبحان اهللا عمـا   « :خـوانيم مـي » ء المصـور لـه االسـماء الحسـني    خالف الباري«: صفات باري

كـه خداونـد را از هـر    مفهوم اين عبارت آن است كه كمال توحيد در آن است  ».يصفون
صفتي منزه بدانيم، از براي آن كه هر صفتي كه بدو نسبت داده شود، هر چند به صورت 

تـوان  با ايـن همـه نمـي   . ايمايم و از آن چه هست فروانداختهاطالق، او را محدود كرده
  .»گفته و ناگفته پشيماني است«خاموش ماند كه به قول نظامي 

او چون ساير موجودات نيسـت كـه   . پرسش باز ايستد تواند ازانسان متعالي نمي
تـر  هر چه حوزه شناخت و دانـش او گسـترده  . در برابر احكام غريزه تسليم و قانع باشد

لـيكن از  . شناسـد او خـواص مـاده را مـي   . شودتر ميبيشتر و عميق يشهاباشد، پرسش
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شناسـد، لـيكن از   شيرين و تلخ و سبز و سرخ و سـياه را مـي  . آگاه نيست هاحقيقت آن
حـال اگـر بپرسـيد كـه حقيقـت شـيريني، سـبزي و سـياهي         . ها آگاه نيسـت حقيقت آن

چيست؟ يا حقيقت انسانيت، حيوانيت، نباتيت و جماديت چيسـت؟ از شـأن او كاسـته    
شود و نبايد آن را بر كفر و ناسپاسي يا انحراف از مسير ديانت و اعتقاد ديني حمـل  نمي

آن را نمايندة فهم و ادراك و دليل عجز او از دريافـت حقيقـت   كرد، بلكه برعكس بايد 
خواهد هاي فلسفي مبين مراتب واالي آگاهي اوست كه نميهستي دانست و اين پرسش

  .چون ساير موجودات محكوم طبايعي باشد كه غريزة اليتغير بر او تحميل كرده است
زه اعتقادي، مسـلماني  دان، عالم و متفكر بزرگ ايراني كه در حواگر خيام رياضي
هـا  ايـن پرسـش  . كند، نفي آن حقـايق نيسـت  هايي را عنوان مياست آگاه، چنين پرسش

فرصت پروازي است مرانديشه را كه از تالش و كوشش بازنايستد و فهـم را در عرصـه   
  .جهان هستي به جوالن اندازد

ي ادهد تا از طريـق بحـث فلسـفي دريچـه    شرايط زمان و مكان بدو فرصت نمي
  ناچـار بـه دامـن شـعر پنـاه      . ها به يادگار گـذارد بگشايد و تحليلي بايسته از اين پرسش

ي را دستاويز طرح مسائل فلسفي مربـوط بـه جهـان هسـتي، بـويژه      عبرد و قالب ربامي
از اين رو جرأت و شهامت چنين انسان متفكر و متعـالي را نبايـد از   . دهدانسان قرار مي

ش و ژاژخايـان جاهـل و ناسـپاس برشـمرد و پرسـش و      جنس گستاخي متمردان سـرك 
  .حيرت او را كه نشانة آگاهي و ادراك نافذ اوست، نسبت كفر و الحاد داد

  اين بحر وجود آمده بيـرون زنهفـت    ••••2
  هر كس سخني از سر سودا گفتنــــد

  كس نيست كه اين گوهر تحقيق بسفت  
  داند گفتزآن روي كه هست، كس نمي

 

  .»كان اهللا ولم يكن معه شيء« :چ موجودي جز او نبودخداوند بود و هي
. برخي گويند جهان هستي در علم  اجمالي حضرت حق حضـوري مسـتمر دارد  

  ازل و ابـد و زمـان و نظـاير آن همـه     . زماني نبوده است كـه خـدا و عـالم نبـوده باشـد     
ت اين جهان هستي به علـم تفصـيلي صـور   . اي نيستچاره هايي كوتاه است، ليكنلفظ

  .تحقق يافته است
كل ما ميز تموه باوهـامكم  «رات ساخته و پرداخته ماست كه تعبيگويد اين خيام مي

  ».بادق المعاني، فهو مخلوق مثلكم، مردود اليكم
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شود، پندارهايي اسـت كـه چـه بسـا بـا حقيقـت و       آن چه در اين زمينه گفته مي

  .د گفتداناالمر سازگار نباشد و بدان معني كه هست كس نمينفس

  آنان كه محيط فضل و آداب شـدند  ••••3
  ره زين شب تاريـك نبردنـد بـرون   

  

  در جمع كمال شمع اصحاب شـدند   
  اي و در خواب شـدند گفتند فسانه

 

هـا و آداب محـيط   بـر تمامـت فضـل   گويد هرگز كسي ميخيام ضمن تعريضي، 
ز و شود، ليكن با اين همه هركس به ظـن خـود دربـارة جهـان هسـتي نظـري ابـرا       نمي

ها هر چند پندارگونه، مغنتم است، ولي ها و فرضيهاين نظريه. اي ارائه كرده استفرضيه
  .وافي به مقصود نيست

  در پردة اسرار كسـي را ره نيسـت   •••• 4
  گه نيسـت جز در دل خاك، هيچ منزل

 

  زين تعبيه جان هيچكس آگه نيسـت   
  ها كوته نيسـت فرياد كه اين فسانه

 

اند كـه  برخيام خرده گرفته. باعي نيازي به توضيح ندارددو مصراع نخستين اين ر
اگـر در مصـراع   . چنـين نيسـت  . اعتقادي گفته استمصراع سوم را از سر ناسپاسي و بي

  .نخستين مختصر تأملي بشود، اعتقاد راستين خيام و انديشة سترگ او آشكار است
كسـي آشـكار   اين اسرار هرگـز بـر   . تواند ساحت نامحدود را دريابدمحدود نمي
اي يعنـي مـا را چـاره   . »جز در دل خاك، هيچ منـزل گـه نيسـت   «رو نخواهد شد، از اين

نيست كه در همين جهان، اسباب خوشبختي خود را فراهم كنيم و بيرون از ايـن جهـان   
است، لـيكن  شود و اين سخني درست است كه دنيا كشتزار آخرت سرنوشتي تعيين نمي

هـاي  شود، هيچ معلوم نيسـت و برداشـت  ا رسيدگي ميكي و چگونه به حساب اعمال م
  .به افسانه و پندار ماند –اي از اسرار است كه در پرده –گاه آخرت يقيني از منزل

از مصراع سوم، هرگز نبايد چنين برداشت كرد كه هر چه هست، در ايـن جهـان   
عمـر   هست و آخرتي در كار نيست و اين نوع تلقي، جفايي است ناسـزاوار بـر حكـيم   

-نورديدند، به منزل مـي ها را در ميها كه بيابانفرودآمدن كاروانجاي منزل، يعني . خيام

آدمي نيـز چنـان   . نمودشدند، راه عافيت تنگ ميآسودند و اگر منحرف ميرسيدند و مي
شود، وگرنه چه در حوزه وظايف كارهايي نيكو انجام داده باشد، هنگام مرگ سبكبار مي
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مش گاهي نخواهد داشت، پس بهشت و دوزخ آدمي و سرنوشـت او در  هنگام مرگ آرا
   .همين جهان رقم خواهد خورد

هاي اول و دوم، معاد و جهـان بـاز   اجماالً خيام در اين رباعي با توجه به مصراع
رسـد و  كند، ليكن اين جهان آخرت چگونه خواهد بود و كي فـرا مـي  پسين را نفي نمي

هـاي  راي هميشه مكتوم خواهد بود، چنـان كـه در ربـاعي   نحوه پاداش و كيفر چيست، ب
  :گويدزير مي

5•••• 
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  ماييم در اين گنبد ديرينـه اسـاس  
  آگاه نـه از منـزل و اميـد و هـراس    
  اين چرخ فلك، كه ما در آن حيرانيم

  دان و عـالم فـانوس  خورشيد چراغ
  اجــرام كــه ســاكنان ايــن ايواننــد
 هان تا سـر رشـته خـردگم نكنـي    

 

اي چومور، انـدرطاس خنهجويندة ر   
 سرگشته و چشم بسته چون گاو خراس
 فــانوس خيــال از او مثــالي دانــيم
 ما چون صوريم، كاندر آن گـردانيم 
ــد  ــردد خردمنداننـ ــباب تـ  اسـ
ــد، ســرگردانند  ــه مدبرن ــان ك  كان
 

اي كه انديشه دارد اوست كه به مدد تنها پديده. اساس كارگاه هستي، آدمي است
ماننـد و  كه در خانه طاس اسير مي –خواهد چون مورچگان تامل، پرسش و كوشش مي

 -اي در طـاس گلـين ايجـاد كننـد    ها اين است كه براي زنده ماندن، رخنههمه تالش آن
  .سراپرده اسرار را بر شكافند و از معماي جهان هستي آگاه شوند

چـرخ فلـك هـم در برابـر     . ها و پندارهاي ما نماد چرخ فلك استفانوس خيال
كه خردمندان  –اين افالك و آباي علوي . اي سرگردان نيستآفرينش جز پديده عظمت

هـر چنـد مـدبران جهـان هسـتي       –ها درمانده و حيراننـد  فه پيدايش آنسهم در فهم فل
اند و از فلسفه وجـودي خـويش نيـز    خود در فهم اسرار هستي سرگشته اند،ناميده شده

  .خبرانندبي
به آدمي كه خود را مركز كائنات » ته خردگم نكنيهان تا سررش«خيام در مصراع 

او را از » تـاء تحـذير  «دهد كه آگاه باشد و بـا آوردن  داند هشدار ميو جوهره هستي مي
دارد، تا مدبران فلكي را تعيين كنندة سرنوشت جهـان  گستاخي و بلندپروازي برحذر مي

قيقت وجود او براي هميشـه  اي بداند كه درك حها را مسخر اراده آفرينندهنشناسد و آن
  .از دسترس آفريدگان دور و دور خواهد ماند
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اگر خورشيد فلك چهارم و نير اعظم آفتـاب جهـان تـاب را چـراغ دان دانسـته،      

ها از جمله زمين را فانوسي پنداريم كه از نور خورشيد كم و بـيش استضـائه   ساير فلك
احي لرزان و سرگردانيم كه بر پرده كند، ما در اين جهان تاريك و روشن به منزله اشبمي

شود و انديشه ما در شناخت حقيقت جهـان هسـتي درمانـده و    سينما پديد و ناپديد مي
  .حيران است

 زمين در جنب ايـن نـه طـاق مينـا    
 تو خود بنگر كزين خشخاش چندي
 

ــا    ــر دري ــي در قع ــو خشخاش  چ
 سزد گر بـر بـروت خـود بخنـدي    
 

ضمير پاك و بينش آگاهانه او برخاسـته اسـت،   خيام با چنين پيامي كه از اعماق 
فرزانگان و خردمندان را از صدور آراي قطعي و احكام يقينـي دربـاره جهـان هسـتي و     

دهـد تـا پنـدارهاي خـود را حقيقـت نپنداشـته، راه همـوار        پديده آرندة آن هشدار مـي 
د را كند كه حد خـو خردمندي و فرزانگي را گم نكنند و خردمندي و فرزانگي حكم مي

  .بشناسيم و گمان خود را محور شناخت حقايق هستي نپنداريم

  آني كه نبودت به خور و خواب نياز« ••••8
  هر يك به تو آن چه داد بستاند بـاز 

 

 كردند نيازمنـدت ايـن چـار انبـاز     
 تا باز چنان شوي كه بـودي زآغـاز  
 

انـه  آدمي از تركيب عناصـر چهارگ . تركيب و انحالل طبايع، يك امر بديهي است
پس از مرگ هر يك از عناصر به اصل خود بـاز  . آب، خاك باد و آتش پديد آمده است

رطوبت بدن به آب، حرارت بدن به آتش، كالبد خـاكي بـه خـاك و بـاد و دم     . گرددمي
در  اين چهار انباز يا عنصـر بـا تعـادل و تـوازني هماهنـگ     . گرددوجود او به باد باز مي

  ري يافتـه، بـه مـدد روح يـا جـان، حيـات او را سـامان        دوران زندگي اين انسان سازگا
  .دهدمي

خـورد، لفـظ   اي حساس كه در مصراع نخستين در اين رباعي به چشـم مـي  نكته
تو آن وجودي هستي كـه  «: يكي آن كه خوانده شود: اين لفظ دو معني دارد. است» آني«

ور و خـواب و  پيش از آمدن بدين جهان عنصري و مادي و يافتن صورت تركيبي، به خ
يا حقيقتـي  » آن«ديگر اين كه خوانده شود، تو آن . »پذيرفتن صورت تركيبي نياز نداشتي

اي كه از دسترس عناصر تركيبي و صورت محدود دور و دور بـودي  ظريف و ناشناخته
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ز يـافتن صـورت تركيبـي، ديگـر بـار بـدان       اپـس   »كل شيء يرجع الي اصله«و به حكم 
  گردي و تمام عناصر الحاقي و صورت مـادي را تـرك   از ميحقيقت نامحدود و ظريف ب

  .»گوييمي
  .انگيزددر هر دو صورت، اين رباعي حكيمانه است و هيچ ترديدي بر نمي

  يك قطرة آب بـود و بـا دريـا شـد      ••••9
  آمد شدن تواندرين عـالم چيسـت  

 

 يك ذرة خاك با زمين يكجـا شـد   
 آمد مگسـي پديـد و ناپيـدا شـد    
 

. هان از ديدگاه حكيمي چون خيام معلـوم و مشـخص نيسـت   بدايت و نهايت ج
انسان با تمام عظمتش در برابر جهان هستي همچون مگسي اسـت كـه رمـز و راز ايـن     

هايي بـزرگ نايـل شـده    يابد، هر چند به مدد خرد و ادراك، به پيشرفتجهان را در نمي
ايـن مگـس را    .عمر مگس در برابر باغ و بوستاني هزار سـاله چـون دمـي نمايـد    . است

توصيفي نزديك به حقيقـت بدسـت دهـد و بـه      ،وستانبيارايي آن نيست تا از آن باغ و 
  :الدينگفته موالنا جالل

 پشه كي داند كه اين باغ از كي است
 

 در بهاران زاد و مرگش دردي است 
 

ها كهكشان و خورشـيد و ميلياردهـا سـال تركيـب و     آدمي نيز راز و رمز ميليون
اين ارقامي هم كـه ذكـر شـد، كودكانـه اسـت و      . شناسدن هستي را باز نميانحالل جها

حتـي بـه مـدد نيـروي      –توان حدود تجدد و استحاله ناپيدا كرانه جهـان هسـتي را   نمي
تعيين كرد، بويژه  در اين زمان كـه هيـات بطلميوسـي از كـار      –گستاخانه وهم و پندار 

و ارقـامي غيرقابـل تصـور در مـورد افـالك      هايي دوارانگيز افتاده و دانش امروز شگفتي
  .نشان داده است

10••••  
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بيـنم بر مفرش خـاك، خفتگـان مـي     
نگـرد تا چشم به صحراي عـدم مـي    

 اي بس كه نباشيم و جهان خواهد بود
 زين پيش نبوديم و نبـد هـيچ خلـل   
 

بيــنمدر زيــر زمــين نهفتگــان مــي   
ــي   ــان م ــدگان و رفتگ ــنمناآم بي  

واهـد كـرد  ني نام زما و ني نشـان خ   
 زين پس چونباشيم، همان خواهد بود

  : كندرسد خيام در اين دو رباعي به يك حقيقت غيرقابل ترديد اشاره ميبنظر مي
نه گذشته و نه آينده و حتي نه زمان حـال  . الوجود، جهان عدم استجهان ممكن

م تـوقفي هـم   توالي تركيب و انحالل پيوسته ادامه دارد و اگر سرانجا. دوام و ثبات ندارد
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  وجود و عدم ما در كارگاه هستي خللي بدين اسـاس ناشـناخته   . باشد، برما معلوم نيست

  .درك هدف نهايي آفرينش هم هرگز براي آدمي ميسر نخواهد بود. رساندنمي
 دهقان قضا چوما بسي كشـت و درود  ••••12

 پركن قدح مـي، بـه كفـم در نـه زود    
 

دارد سـود غم خوردن بيهـوده نمـي     
هـا همـه بـود   ز خورم كه بـودني تا با  

 

  هـا يـا تقـديرها و    مـا از ايـن بـودني   . ها را مقرر كـرده اسـت  دهقان قضا، بودني
غم و شادي مـا در برابـر آن چـه نهـاده شـده اسـت و مشـيت        . ها آگاهي نداريممشيت

حتي مشيت و محتـوم بـودن آن و بـودني و    . اثر استمحتوم، آن را امضا كرده است، بي
  .ته بودن است نيز بر ما مجهول استآن چه شايس

خيام كه از بسياري تأمل و انديشه درباره جهان هستي به حيرتي جانكـاه رسـيده   
ايـن  . انگيز برهانـد اي چون باده او را از آن تنگناي دهشتكند كه وسيلهاست، آرزو مي

م، انـدكي  باده  تكيه كالمي است مر انديشمندان را تا بدين وسيله از رنج انديشه نافرجـا 
و مترادفـات آن بكـار رفتـه    » مـي «هايي كه تعبيـر  در اين رباعي و ساير رباعي. بياسايند

ـ است، مقصود نتيجه آن است كـه   كر و سرمسـتي اسـت و غفلـت و تسـامح را ببـار      س  
  .كندالزام نمي» مي«آورد و هرگز حكيم را به مطلق نوشيدن مي

د و ما را بـه كنـه و حقيقـت آن راه    كنو تقدير كار خود را مي» بودني«آن جا كه 
هر چند در طبيعـت آدمـي    –نيست، انديشه كردن و جستجوي چرائي قضاياي آفرينش 

  .ها را آشكار نخواهد كردحقيقت بودني –مندرج است و دليل بر مراتب آگاهي اوست 
سـاز آمـدگان  مشنو سخن زمانه ••••13  

 رفتند يكان يكان فـراز آمـدگان  
 

ز آمـدگان خواه مروق ز طـرا مي   
 كس مي ندهد نشان زباز آمدگان
 

ساز كه نـه  تعبيرهاي آمدگان زمانه. يابدآمدگان، حادثند و حادث قديم را در نمي
  .ازدي و نه فردا دركي آگاهانه ندارند، در خور اعتنا نيست

14••••  
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  از جملـــة رفتگـــان ايـــن راه دراز

ــاز   ــراچة آز و ني ــن س ــار در اي   زنه

ــه نت ــياي آن ك ــار و هفت ــه چه   يج

  خور، كه هزار بـار بيشـت گفـتم   مي

  وقت سحر است، خيـز اي مايـه نـاز   

  هــا كــه بجاينــد، نپاينــد درازكــان

  خور كه به زير گل بسي خواهي خفتمي

  !اي كو كه بـه مـا گويـد راز؟   باز آمده  

  آيـي بـاز  چيزي نگـذاري، كـه نمـي   

  در تفتــيوزهفــت و چهــار دائــم انــ

  بازآمدنت نيست، چـو رفتـي، رفتـي   

  نرمك نرمك بـاده ده و چنـگ نـواز   

  آيـد بـاز  ها كه شدند، كس نمـي وآن

  همدم و جفتحريف و بيمونس و بيبي
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  زنهار به كس مگو تو ايـن راز نهفـت  
 

  هر الله كه پژمرد، نخواهـد بشـكفت  
 

گويـد هركـاري كـه آدمـي بايـد در حـوزة       رباعي خيام به صراحت مي 4در اين 
در همين جهان انجام شـود، مـا ديگـر بـدين جهـان بـاز       تكاليف انجام دهد، الزم است 

ما نتيجه تركيب چهـار عنصـر و   . نخواهيم گشت و فرصت جبران ضايعات نخواهد بود
تاثير آباي علوي و افالكيم و طبيعت عناصر و آباي علوي انحالل است و ما ديگر بـدين  

د، نخواهـد  هر الله كه پژمـر «صورت عنصري بدين جهان عنصري باز نخواهيم گشت و 
توصيه خيام اين است كه انديشه آدميان در قضيه چگونگي رفتن و بازآمدن و . »بشكفت

مرگ و بازگشت پس  از مرگ جز تضييع وقـت و فزونـي مـالل و نگرانـي سـرانجامي      
آن چه مسلم است، اين است كه ما بدين جهان عنصـري بـاز نخـواهيم    . نخواهد داشت

  .دست داد از اين رو نبايد فرصت را از ،گشت
  اي كاش كـه جـاي آرميـدن بـودي     ••••18

  كاش از پس صد هزار سال از دل خاك
 

ــودي    ــيدن ب ــن ره دور را رس ــا اي   ي

  چون سبزه اميـد بـر دميـدن بـودي    
 

اين تمنـا نـه   . خيام در اين رباعي با تمام دانش و فهم نافذ خود ظاهر شده است
  .شمندانهتنها كفر و الحاد نيست، بلكه پرسشي است عارفانه و اندي

هـا و تأمـل در عاقبـت هسـتي در     حكيمي چون خيام پس از غور در همه فلسفه
شـود و بـه صـورتي جـازم و قـاطع      برابر اين معماي الينحل گرفتار حيرتي دردناك مي

كند كه اي كاش اين مقصد ناپديد و منزل ناشـناخته  از اين رو آرزو مي. يابدپاسخي نمي
توانست پاسخي مطمـئن در چگـونگي   اش آدمي ميشد و اي كهر چه زودتر حاصل مي

  .رجعت و بازگشت مجدد خويش بدين جهان بيابد و با آرامشي حكيمانه بيارمد
  دارنده چون تركيب طبـايع آراسـت    ••••19

  گرنيك نيامد اين بنا، عيب كراسـت 
 

  وكاستباز از چه سبب فكندش اندر كم  

  وزنيك آمد، خرابي از بهـر چراسـت  
 

رباعيات اصيل خيام است، مورد تعبيرهاي گوناگون قرار گرفتـه  اين رباعي كه از 
اسـت و هــر كســي از عــارف و عــامي و از متشــرعان و ديــن ســتيزان، آن را براســاس  

  .اندهاي خود تحليل كردهدريافت
از ديدگاه فلسفي اين پرسش از ديرباز مطرح بوده است، چه آنان كه با ديدگاهي 

اند و چه آنان كه مسـائل متـافيزيكي را   تي نظر دوختههاي هسفيزيكي به هستي و پديده
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هـايي جـواز   اند، به هر تقدير در حوزه فلسفي نوع چنـين پرسـش  نيز از نظر دور نداشته

  .عقلي دارد و محملي است براي تكاپوي انديشه
ها به پاسخي محتـوم  از ديدگاه عارفان و متشرعان و ارباب ملل، اين نوع پرسش

ور اعتقاد  ديني و موازين شريعت، جهان هستي را بركنار از هر عيب انجامد و بر محمي
  .شناسد و حكمت بالغه پروردگار و آفرينندهستي را منزه از كاستيمي

هاي ديني و غيردينـي، ايـن ربـاعي را    از ميان عاميان و ناآگاهان برحسب گرايش
ز خوانده و برخي ايـن  برخي بر كفر و الحاد حمل كرده، گوينده آن را الابالي و دين ستي

اينك ما بـا  . اندفايده دانستهپرسش را حقيقت شمرده، آفرينش جهان را امري عبث و بي
حكيمي سروكار داريم كه در حوزه فلسفه و كالم اسالمي پرورش يافتـه و آراي ملـل و   
نحل را درباره جهان هستي با ديدي عالمانـه و انديشـمندانه برشـكافته و تحليـل كـرده      

ين نكته نيز حائز اهميت است كه انديشه خيـامي در فضـايي از جبـر حـاكم بـر      ا. است
آن كه مطلقـاً اختيـار را مخصوصـاً در حـوزة     انديشه فيلسوفان و متكلمان قوام يافته، بي

  .تكاليف نفي كند
هايي كه پيش از ايـن بـر   با اين مقدمه انديشه خيامي بكلي متمايز است با ديدگاه

اوالً چرا خداوند جهان را آفريد و بدين جهان صورتي تركيبـي   اين پرسش كه. شمرديم
ايـن  ديگر، اگـر  سـ داد؟ و ثانياً چرا پس از تركيب، انحالل آن را تقـدير و امضـا كـرد؟    

تركيب، بايسته و حكيمانه است، چرا آن را صورت انحالل بخشيد و چهارم اين كه اگـر  
نيسـت، ايـن عيـب و كاسـتي متوجـه      اين تركيب و انحالل نعوذباهللا بايسته و حكيمانـه  

پرسـش اول تـا سـوم از هـر انسـان      . كنـد كيست؟ نـوعي تحليـل عقالنـي را الـزام مـي     
انديشمندي كه در جستجوي يافتن راهي براي حل اين معماي الينحل است، سـزاوار و  
موجه است، بويژه از حكيمي كه در حوزه انديشه، آثـاري شـگرف و جاويـد بـر جـاي      

شيفتگان مكاتب ملل و نحل و پيروان متعبـد و عارفـان محصـور در    نهاده است و چون 
اسـاس جهـان را تعليـل و دارنـده     » ديـن «يا » كفر«خواهد در حلقه عقايد صوفيانه، نمي

  .هستي را نفي يا اثبات كند
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كند كه انديشه خود را بكار اندازد تا بـراي  اعتبار و ارزش معرفت، او را الزام مي
ابد، هر چند اين انديشه را محدود و نارسا دانسته، يافتن پاسخ اين سه پرسش پاسخي بي

  .را دشوار و بلكه محال پندارد
اند و ايـن نهـاده آفريننـده اسـت و     را به صورت انسان سرشته» او«داند كه او مي

انـد و خاصـيت   داند كه انديشه را در او تعبيه كردهاو مي. كسي را در آن  تصرفي نيست
گري است و اين هم نهـاده دارنـده جهـان  اسـت و كسـي را در آن      اين انديشه پرسش

داند كه افالك و آباي علوي و عناصـر سـفلي هـم كـه پيوسـته در      نيز مي. سهمي نيست
ها نتوانـد بـود، بـويژه كـه از طـرح      حال تركيب و انحالل است، پاسخگوي  اين پرسش

تضـاي جبـر انديشـه و    است، پس تنها آدمي است كه به مق هايي هم ناتوانچنين پرسش
داند سـؤال كنـد و   تواند و بايد از فلسفه آن چه را كه نميگري ميالزام خصيصه پرسش

آن كـه  خيـام بـي  . از رهگذر شك دستوري و نه شك پيرهوني پاسخ آن را جويـا شـود  
متشرعان و عارفان محصور در عقايد ساخته و پرداخته خويش را مالمت كند يـا چـون   

ها شود، به انگيزه اين انديشه پرسشگر و جسـتجوگر  قطوعات آنمقلدي صرف تسليم م
در صدد يافتن پاسخي است و طرح اين پاسخ دال بر ارزش معرفت و اهميت شـناخت  

ناپذير خيام درباره جهـان هسـتي و عاقبـت    است و اين پويش، جوشش و كوشش پايان
ات ذوالجـالل شـود   كه تعريضي متوجه ذآنآن؛ بر شأن و منزلت حكيم افزوده است، بي

  .بر نفي اعتقاد وي باشد ييا دليل
هـاي  هاي توحيدي با همه باورداشتچه بسا انديشمنداني معتقد به اساس ديانت

خود، در برابر حوادث جهان حيرت زده بپرسند چرا بايد زلزله در بم و آسـياي جنـوب   
خانمـان سـوز،   هـاي  شرقي هزاران انسان را با همه آرزوهاشان به كام مرگ برد و جنگ

ها انسان را تهديد ها انسان را به خاك و خون كشد و فقر و گرسنگي جان ميليونميليون
  .هايي بسيار بر جامعه بشري تحميل كند، ويرانيو غلبه قوي بر ضعيف

پرسـند ايـن   از خـود مـي   ،آنان كـه براسـاس عقايدشـان فتـوري نشسـته باشـد      
توانستيم حكمت ايـن وقـايع   كاش ميرويدادهاي تلخ براساس چه مصلحتي است؟ اي 

  !را بازشناسيم؟
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هاي آسماني همـه اديـان الهـي    ها در متون نصوص ديني و كتابنوع اين پرسش

ها مسبوق به جهل است و دايره جهل آدمي در شناخت جهـان  اين پرسش. شودديده مي
  .»ال قليالو ما اوتيتم من العلم ا«به نسبت علم او بسي گسترده و ناپيداكرانه است كه 
جويـد و  هـاي خـود مخرجـي مـي    خيام هم از آن طبايعي است كه براي پرسش

» هر چـه بادابـاد  «باشي در زمره كساني نيست كه با تسامح و ولنگاري و خوش. يابدنمي
ها حـل شـده باشـد و در برابـر هـر فرضـيه و       بگويند، يا همه معماهاي هستي براي آن

  .اي تسليم شده باشندنظريه
نگريم به مصراع سوم اين رباعي كه دستاويز گروهـي ناآگـاه اسـت بـراي     اينك ب

  :تعريض به خيام
  گر نيك نيامد اين بنا عيب كراست؟

گوييم كه آفريننده جهان براساس حكمت تامـه، جهـان را   گاهي از سر اعتقاد مي
و آفريده است و آفرينشي بهتر، استوارتر و زيباتر از آن محال و ممتنع است و همه كـم  

ها، عين زيبايي است و در نظم كلي آفرينش و طرح حكيمانـه جهـان   ها و خرابيكاست
اين طرز تلقـي كـه شـرايع الهـي آن را     . ها عيب نيست، بلكه هنر استهستي اين پديده

انـد، بسـي ارجمنـد اسـت و     تنفيذ كرده و متالهان و متشرعان هم بر آن مهـر قبـول زده  
  .آوردان بدين انديشه ببار ميآرامشي غيرقابل تصور براي معتقد

از سوي ديگر انديشه توان فرساي آدمـي، حقيقـت جهـان آفـرينش و بـدايت و      
صدور هرگونه حكم قطعي از سـوي بشـر محـدود و جاهـل بـه      . داندنهايت آن را نمي

اساس آفرينش، در حكم تصور همان مگس خرد و حقير با عمري چنـد روزه، از بـاغي   
شناسـد و دليـل روشـن تركيـب و     مت ابـداع جهـان را نمـي   فلسفه حك. هزارساله است
داند و در جهت اثبات يا نفي حكمت ابداع آفرينش و ضرورت يـا عـدم   انحالل را نمي

تواند نظري صائب و متقن ارائه كند و اگر نسـبت بـه   ضرورت تركيب و انحالل آن نمي
ام در حـوزه خـرد   اتقان صنع و نفي و اثبات آن رايي جازم و قاطع ابـراز كـرد، هيچكـد   

االمر كه از حوزه ادراك او بيـرون اسـت، سـازگار    گنجد و با واقع و نفسمحدود او نمي
  .نيست
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براين بشر محدود با آن انديشه نارسا، هنوز خلقت جهـان در شـش روز آشـكار    
  » روز«دانـد ايـن شـش روز همـان زمـاني اسـت كـه مـا امـروز آن را          نيست، هنوز نمي

 ز آن، خلق و ابداعي نبوده است؟ آيا در ذات آفريننده، خلق و ابداعگوييم؟ آيا پيش امي
ي است يا همواره اين تاز كي آغاز شده و آيا آن را نهايمندرج نيست؟ اين خلق و ابداع 

خلق و ابداع ادامه خواهد داشت و چون خود آفريننده، پيوسته بوده و خواهد بـود؟ آيـا   
م خدا براي فهم بشر عاجز و محدود نيسـت؟ و  تعبير ابداع جهان در شش روز تنزل كال

  .همچنين است فلسفه تركيب و انحالل
هايي كه پاسـخ آن بـه اشـرافي چـون اشـراف پديـد       خيام در برابر چنين پرسش

آورندة هستي بر كل جهان هستي نياز دارد، قـرار گرفتـه و ايـن عجـز و انكسـار او در      
حيـرت و سرگشـتگي نـاگزير سـاخته      بست عقالني، وي را بهيافتن مخرجي از اين بن

بدين گونه آيا سزاوار است كه بدون اشراف بر جهـان هسـتي، ناآگاهانـه بگويـد؛     . است
؟ و اگر گفت و بر تصديقي بالتصور مهر قبول زد، آيا در »ليس في االمكان ابدع مما كان«

 كـه در  –پيشگاه حقيقت پذيرفتني است و آيا حكم انساني محـدود، عـاجز و مسـكين    
تجـاوزي بـه    –تواند حكمي جازم ارائه دهد هاي اين جهاني هم براستي نميبرابر پديده

  آيد؟قلمرو آفريننده هستي بشمار نمي
با توجه به آنچـه گفتـه   » گر نيك نيامد اين صور عيب كراست«گويد پس اگر مي

ار سـ آمد، اين تصديق بالتصور، باطل است و اين عيب از نارسايي انديشه و عجـز و انك 
ما از درك حقايق هستي است، نه آن كه اين تعريض نعوذباهللا متوجـه آفريننـده هسـتي    

  .تلقي شود
دانـد كـه در   چنين حكيمي با آن وسعت ديد و انديشه، خود را چون مگسي مـي 

برابر جهان هستي بسي مسكين و حقير و درمانده است و در بزرگي و وااليي او همـين  
ر، انديشه آدمـي را در شـناخت حقيقـت جهـان هسـتي      بس كه پس از غور و تامل بسيا

اي كه در ذات او مندرج اسـت و او  كوتاه و نارسا دانسته، با اين همه به مقتضاي انديشه
تواند بيكار نشسته، در اطراف اين معمـاي الينحـل و   كند، نميگري الزام ميرا به پرسش

  .از زندهاي دستوري سربآرزوي كشف حقيقت نينديشد و از طرح پرسش
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با تأكيد براين نكته دقيق كه تعريض برخي از شارحان اين رباعي بر ذات واجب 

هايي كـه ظـن   الوجود، جفايي است بر حكيم عمر خيام و نفي انديشه او در ساير رباعي
عيـب نسـبت بـه    «ها قوي است، بويژه كه صدور حكـم قطعـي در مـورد    اصالت در آن

سرگشـتگي خـود را در يـافتن پاسـخ قطعـي      از سوي حكيمي كه حيـرت و  » آفريدگار
درباره جهان هستي بارها و بارها اعالم و بـر آن تأكيـد كـرده اسـت، چنـان كـه گفتـيم        

  .»حوزه انديشه خيامي«تصديقي است بالتصور و نسبتي است ناروا و منافي با 
ــود   ••••20 ــردون را س ــود گ ــدنم نب   از آم

  وز هيچ كسي نيز دو گوشـم نشـنود  

 

  جاللـش نفـزود   وز رفتن مـن جـاه و    

  كاين آمدن و رفتنم از بهـر چـه بـود   
 

همچنان كه بدايت و نهايت جهـان بـر كسـي آشـكار نيسـت، زمـان پيـدايش و        
دانيم گردش افالك نيز رازي است ناگشودني و كسي را بر آن دستي نيست و هنوز نمي

است و ها سال پيش بوده ها به همان صورتي است كه مثالً ميليوناين افالك و كهكشان
هـا چگونـه   اگر تغيير و دگرگوني مستمر بر آن حاكم است، زاد و مرگ و حل و عقد آن

دانيم كه آدمي بدين صورتي كه در تاريخ محدود حيـات  هنوز نمي. صورت گرفته است
شناخته شده خود معرفي شده است، همان موجودي است كه هـدف آفـرينش اسـت و    

ها سال پيش  از اين، نوعي برتـر و هنـر   ميليون ترين پديده هستي و اگر نيست، آياكامل
تـر و  ها سال ديگر چنين نوعي شايستهتر از او پاي به دايره هستي ننهاده يا ميليونآفرين

  .استوارتر بر پهنه هستي ظاهر نخواهد گشت
هـا نقـش نبسـته و    گر و پوينده خيام پاسخي در خور اين پرسشدر ذهن پرسش

  آمـدن انسـاني چـون مـن    : گويـد رو مـي مانده است، از ايـن  معما همچنان الينحل باقي
نتوانسـته اسـت در    –بدين صورتي كه امروز دارد و در ايـن حـوزه تـاريخي جهـان      -

ها راز و رمز اين گردون ناشناخته مانده توفيق يابد و امثال او گشودن درصدي از ميليون
ز اين جهان نيـز معلـوم نيسـت    اند، چنان كه با رفتن من اپيوسته مقهور قهر طبيعت بوده

كليدي براي آن همه راز و رمز و معما شناخته آيد، بويژه كه هنوز هـم از ابنـاي جـنس    
من كسي را يارايي حل ايـن همـه مشـكل نبـوده اسـت و در ايـن صـورت اگـر ذهـن          

مد شـدن تـو انـدر    آ«گر من پس از تأمل بسيار از خود بازپرسد كه شجستجوگر و پرس
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بايد هدف سرزنش قرار گيرد  ،»كم از آن كه من بدانم كه كيم«ر و آخ» اين عالم چيست
  !و از سر ناآگاهي به كفر و الحاد و خروج از دايره مروت و انصاف محكوم آيد؟

  

  اي كـه درهـم پيوسـت   اجزاي پياله  ••••21
  چندين سروپاي نـازنين و برودسـت  

 

ــي     دارد مســتبشكســتن آن روا نم
  ستدر مهر كه پيوست و به كين كه شك

 

مطلوب شخص باده گساري كه در دام اعتياد گرفتار آمده، نوشيدن چنـد جرعـه   
باده است، تا آتش ميل سركش او را فرونشـاند و تمـام كوشـش او آن اسـت كـه بـدان       
مطلوب دست يابد و او را سر آن نيست تا جنس پياله و ساغر و اجـزاي تعبيـه شـده و    

ر جان او نشسـت، آن را برشـكند، در ايـن    بكاررفتة در آن را بازشناسد و چون مستي د
اي است سمج و چسبنده كه هر چه جـز آن  صورت او چون كسي است كه شيفته عقيده

دوزد و مطالعـه در روايـي و   را فروانداخته، تنها بدان مطلوب كه عقيده اوست نظـر مـي  
بـر   اين چسبندگي و دلباختگي كه عادت و اعتيـاد . شمردناروايي آن را هرگز جايز نمي

كند، فرصت انديشيدن به سود و زيان آن مطلوب از جمله بـاده  آدمي تحميل كرده و مي
گيرد، تا چه رسد به ابزار و اسباب آن مطلوب و اگر كسي متعـرض  و عقيده را از او مي

  .آن مطلوب بشود، در امان نخواهد ماند
د و هرگـز  نهـ انگشت نمي» اتقان صنع«خيام با آن وسعت دامنه انديشه هرگز بر 
كه از او هر كـار نابايسـته و    –گساري ذات ذوالجالل را با شخص مست و معتاد به باده

سـنجد، بلكـه   برنمي –شكند رود، با اين همه ابزار باده را نميهر نوع بيرسمي انتظار مي
-اي را كـه بـراي بـاده   پرسد وقتي شـخص مسـت پيالـه   به صورت استفهامي انكاري مي

رود كـه آن را برشـكند، بـا ايـن همـه      ت و به دليل مستي انتظار ميگساري برساخته اس
  تـوان از آفريننـده هسـتي انتظـار داشـت كـه       شكند، چگونـه مـي  ساخته خويش را نمي

هـا  هـا و مينـاگري  كـاري حكمت و جهتي، هستي و از جمله آدمي را با آن همه ريـزه بي
  !بيافريند و سپس صورت انحالل و اضمحالل بخشد؟

ــدايش  ــين    پي ــر و ك ــت مه ــه حاكمي ــتي و زوال آن نتيج ــورد   –هس ــه در م   ك
نيسـت و ذات   –الوجودي چون آدمي متصور است و چه بسا موجـه هـم نباشـد    ممكن

آفريدگار منزه است از عارضه مهر و كين كه بر مبناي محبـت، موجـودي را بيافرينـد و    
  .چون بر او خشم گيرد، آن را از ميان بردارد
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يعنـي قـدرت تصـرف آفريننـده در     » اتقان صـنع «گويد مي خيام با ديدي فلسفي

زاده شدن و مرگ ما و پيدايش و انحـالل   ،چنان كه به كمال و تماميت انجامدآفريده، آن
است، حقيقت آن بر ما مكشوف نيست و خـرد كوتـاه مـا    » نعاتقان ص«هستي اگر الزمة 

توانـد رايـي   د و نمـي به ضرورت يا عدم ضرورت اين آفرينش و انحالل دسترسي نـدار 
جازم بر آن اقامه كند و اگر ذهن جستجوگر آدمي از خود بازپرسد كه رمز اين پيـدايش   

تواند دليلي و نشان راهي بيابد، نبايد اين پرسش و از هم پاشيدگي چيست و چگونه مي
  .را گستاخي و سركشي ناميد

. تآدمي در خالل زندگي محدود خود پيوسـته دسـتخوش مـرگ و حيـات اسـ     
توالي مستمر مرگ و حيات و رفتن از جمادي به نباتي و ساير مراتب و پيمودن مراحـل  

  .كودكي تا پيري، دليل است براين حقيقت
انجامد و آيا تركيـب و انحـالل   اما اين كه طي اين مراتب در همه جا به كمال مي

بـر آدمـي    در كل جهان هستي الزمه نيل به كمال و دليل حتمي اتقان صنع است، آن هم
توان راز و رمز مجهول است و هرگز نمي –كه نوع برتر آفريدگان شناخته آمده است  –

  .اين ضرورت را آن چنان كه هست بازشناخت
خيام در مطاوي اين رباعي حتي به مفهوم كنائي تركيب و انحالل هم نظر داشـته  

اهيم را نيـز بـراي   و پرسش او جامع مفاهيم لفظي، معنايي و كنائي آن است، ليكن آن مف
  شناسـد، هرچنـد نفـس ناطقـه او مقتضـي      دسترسي به حقيقت وافـي بـه مقصـود نمـي    

  .گري و تشنة درك حقيقت است، حتي اگر به حيرت انجامدپرسش
  زندشجامي است كه عقل آفرين مي  ••••22

  گر دهر، چنين جـام لطيـف  اين كوزه
 

  زنـدش صد بوسه زمهر بر جبين مـي   
  زنـدش مـي  سازد و باز بـر زمـين  مي

 

آدمي، جامي است كه قالب آن را يزدان عقل آفرين ساخته و پرداختـه و احسـن   
چه حكمتـي  . الخالقينش ناميده است و عنوان جانشيني خود را بدو اختصاص داده است

  !يابد؟شود و سپس انحالل مياست كه چنين جامي لطيف و نازنين ابداع مي
در . ات يا حيات بر مرگ را بازشناسـد هنوز بشر نتوانسته است تقدم مرگ بر حي

در اين عبارت، موت بر حيات تقدم . »خلق الموت و الحيات«خوانيم كه كتاب كريم مي
كند يا حيات را؟ آيا فنـا  هاي هستي مرگ را تجرع ميآيا نخست ذائقه پديده. يافته است
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فه پيدايش الزمه هستي است و اگر تنها ذات آفريننده هستي مشمول عنوان بقاست، فلس
پرسشـي   جهان هستي چيست و تركيب و انحالل در اين رهگذر چـه جايگـاهي دارد؟  

خيزد و بسي شايسته تامل است اين است كـه  ديگر كه از مفهوم كنائي اين رباعي بر مي
توان اين تركيب را حيات و اين انحالل را مرگ ناميد و آيـا مجموعـه دو مفهـوم    آيا مي

ي و گسستگي به عنوان دو مفهوم الزم و ملزوم و توامان تنها تركيب و انحالل و پيوستگ
داللت بر مرگ دارد يا منحصراً داللـت بـر حيـات؟ و اساسـاً تغييـر شـكل يـا تجـدد و         
استحاله، تعبيري از مرگ است يا حيات؟ از كجا كه بر ذهن گوينـده ايـن ربـاعي، نـوع     

ن را از مقولـه شـخص   هايي نقش نبسته باشد تا حكمت بالغـه عقـل آفـري   چنين پرسش
شكند، متمايز دانسته، درك فلسفه تركيـب و  مست كه در عين مستي پياله باده را در نمي

انحالل را از حوزه دريافت آدمي و قيل و قال مدرسه دور و ساختن و شكسـتن چنـين   
  .جامي لطيف را بدين مفهوم سست و بازاري، در خور حكمت ذوالجالل نپندارد
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  يك چند به كودكي به استاد شـديم 

  پايان سخن نگر كه ما را چـه رسـيد  

  اين كهنه رباط را كه عالم نـام اسـت  

  بزمي است كه واماندة صد جمشيد است

  آرنــد يكــي و ديگــري برباينــد   

  اين گردش مهر و مه كه مان بنماينـد 

  آن قصر كه بر چـرخ همـي زد پهلـو   

  اياش فاختـه ديديم كه بـر كنگـره  

  افالك كـه جـز غـم نفزاينـد دگـر     

ــا    ــه م ــد ك ــر بدانن ــدگان اگ   ناآم

  هنگـام صـبوح اي صــنم فـرخ پــي   

 كافگند به خاك صدهزاران جم و كي

  يك چند زاستادي خود شـاد شـديم    

  از خـاك برآمـديم و بـر بـاد شـديم     

  وآرامگـه ابلـق صـبح و شـام اسـت     

  گاه صد بهرام  استقصري است كه تكيه

ــاين  ــيچ دل از راز دري نگش ــر ه   دب

ــة عمــر ماســت مــي ــدپيمان   پيماين

ــدي رو   ــهان نهادن ــه او ش ــر درگ   ب

  بنشسته همي گفـت كـه كوكوكوكـو   

ــر   ــد دگ ــا نرباين ــا ت ــه ج ــد ب   ننهن

  كشـيم، ناينـد دگـر   از دهر چه مـي 

ــه  ــاز تران ــي برس ــيش آورم   اي و پ

ــتن دي  ــه و رف ــر م ــدن تي ــن آم   اي

 
تبـاري  اعخيام سخني نگفته است كه بيهودگي جهان آفرينش و بـي  23در رباعي 

  :به حديث زير بنگريم. انديشه آدمي از آن حاصل آيد
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  ».كل ما ميزتموه باوهامكم بادق المعاني، فهو مخلوق مثلكم، مردود اليكم«

مفهوم اين حديث آن است كه درباره جهان هستي و آفرينندة آن، انديشـة آدمـي   
م حقيقت جهان ترين معاني هم بخواهيبه كنه حقيقت دسترسي ندارد و حتي اگر با دقيق

هستي را نشان دهيم، آن الفاظ و معاني وافي به مقصود نيست، زيرا آفريده ذهن ماسـت  
پنداريم كه مشكل سازيم و بدان دل خوشيم و مياي ميفرضيه. گرددو به خود ما باز مي

شـود و  گذرد كه آن فرضيه باطل مـي چيزي نمي. ايمجهان هستي را با آن فرضيه گشوده
  .نشيند و حكايت همچنان باقي استيگر بر جاي آن مياي دفرضيه

اعتباري همـه تعينـات، رقـم    ناپايداري جهان هستي و بي 28تا  24هاي در رباعي
اند و بر ما، دري از راز سر بـه مهـر   اند و رفتهصدها جمشيد و بهرام آمده. خورده  است

  .اندجهان هستي نگشوده
داده است كه انديشمندي بـزرگ،  جازه نمياز سوي ديگر شرايط اجتماعي ايران ا

جا كه زبان راي خود را درباره جهان هستي حتي به صورتي پندارگونه ابراز كند و از آن
ندان قصد انشائي در كار نيسـت، خيـام از رهگـذر ربـاعي     چشعر، زبان تسامح است و 

ه هـاي فلسـفي خـود را در قالـب آن بـه زبـان اشـار       جسته است، تا پرسشمخرجي مي
هـا مطـرح   ها اختصاص به خيام ندارد و در طول تاريخ اين پرسـش اين پرسش. بازگويد

هاي پنجم و ششم كـه انديشـه ايرانـي در فضـايي گسـترده از      بوده است، بويژه در قرن
سينا و فيلسوفان يونان و در قلمـرو دانـش رياضـي، طـب، هيـأت و علـوم       حكمت ابن

  .كرده استتجربي پرواز مي
  يفگنـيم، بروشـني در   بر حوزه تعصبات دينـي قـرن پـنجم و ششـم     اگر نگاهي ب

يابيم كه متشرعان جامد الفكر و متصلب عصر خيـام، حتـي در حـوزه علـوم اجـازه      مي
گر و هوشمند، براحتي دم در كشد و اگر حكومت سلجوقي يم پرسشدند اين حكدانمي

  حمايـت   براي مقاصد خـاص از جملـه طـب و هيـأت و سـاختن رصـدخانه، از خيـام       
شد و در حوزه جمـود فكـري مـدعيان شـريعت     كرد، نبوغ خيامي در نطفه خفه مينمي

  .يافتاجازه رشد نمي
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. مرد فكر و تامل است. خيام از آن طبايعي است كه پرخاشگر و ماجراجو نيست
  .كنداالمكان پرهيز ميطلبد و از اصطكاك با عوام و عوامفريبان حتيمبارز نمي

  

  گذشت هيچ ازو يـاد مكـن  دي كه  زا ••••29
ــن   ــاد مك ــته بني ــده و گذش   برنام

 

  فردا كه نيامـده اسـت، فريـاد مكـن      
  حالي خوش باش و عمر بر بـاد مكـن  

 

حتي در حوزه زندگاني به خرسندي و قناعت بسنده كرده، تا قامت رساي خـود  
 را در برابر ارباب جاه و مقام و اميران غاصب و يغماگر خم نكنـد و پيشـاني فروافتـادة   

  .بنده نداشته باشد
توان در قلمرو منظومه فكري خيـام  را مي - 60تا  30از شماره  –هاي زير رباعي

گيـري مطلـوب از   ها، همان ناپايداري جهان، بهـره انديشه غالب در اين رباعي. جاي داد
هاي زودگذر، ترك آزمندي و غنيمت شمردن خرسندي و بسندگي عمر كوتاه و فرصت

  .است
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  تا كي غم اين خورم كـه دارم يـا نـه   

  در ده قدح باده كه معلـومم نيسـت  

  امروز تـو را دسـترس فـردا نيسـت    

  دلت شيدا نيستضايع مكن اين دم ار 

  گــر يــك نفســت ززنــدگاني گــذرد

  دار كه سـرمايه سـوداي جهـان   هش

  آن كو بسـالمت اسـت و نـاني دارد   

  نه خادم كس بود، نه مخـدوم كسـي  

  اي دل غم اين جهان فرسوده مخـور 

  چون بوده گذشت و نيست نابوده پديد

  آن مايه زدنيا كه خـوري يـا پوشـي   

  دارباقي همـه رايگـان نيـرزد، هـش    

  ايع چو به كام تو دمي استتركيب طب

  با اهل خرد باش، كـه اصـل تـن تـو    

  چون عمر بسر رسد، چه بغداد و چه بلخ

  نوش كه بعد از من و تو ماه بسـي مي

  وين عمر به خوشدلي گـزارم يـا نـه     

  كاين دم كه فروبـرم، بـرآرم يـا نـه    

  انديشة فردات بجـز سـودا نيسـت   و

  كاين باقي عمـر را بهـا پيـدا نيسـت    

  مگذار كه جـز بـه شـادماني گـذرد    

  عمر است، چنان كش گذراني، گـذرد 

ــياني دارد ــتن آشـ ــر نشسـ   وز بهـ

  جهـاني دارد  شگو شاد بزي كه خـو 

  اي، غمـان بيهـوده مخـور   بيهوده نه

  خوش باش و غم بوده و نابوده مخـور 

  كوشـي سهل است اگر در طلبش مي

ــدان نفروشــي  ــه ب ــا عمــر گرانماي   ت

  روشاد بزي، اگرچه بر تو ستمي اسـت 

  استگردي و نسيمي و شراري و نمي

  پيمانه چو پر شود، چه شيرين و چه تلخ

  از سلخ به غُرّه آيد، از غُرّه بـه سـلخ  
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  اي دوست بيا تا غـم فـردا نخـوريم   

  فردا كه ازين ديـر كهـن درگـذريم   

  سـت هر ذره كه بر روي زميني بـوده 

  گــرد از رخ نــازنين بــه آزرم فشــان

ــتم دوشدر كارگــه كــوزه   گــري رف

  ناگــاه يكــي كــوزه بــرآورد خــروش

  آراينـد برچشم تو عـالم ار چـه مـي   

  بسيار چو تـو رونـد و بسـيار آينـد    

  در جستن جام جم جهـان پيمـودم  

  زاستاد، چو راز جـام جـم بشـنودم   

  نتـوانم خورشيد به گل نهفـت، مـي  

  از بحـــر تفكـــرم بـــرآورد خـــرد

ــد   ــا باش ــدر دل دان ــه ان ــر راز ك   ه

ـ    ي گـردد ُگـم  كاندر صدف از نهفتگ

  چون روزي و عمر، بيش و كم نتوان كـرد 

  كار من و تو چنان كه راي من و توست

ــالم آزاد نــيم    ــك روز زبنــد ع   ي

ــيار   ــردم بس ــار ك ــاگردي روزگ   ش

  ماييم كه اصل شـادي و كـان غمـيم   

  پستيم و بلنـديم و زيـاديم و كمـيم   

ــزاي پيــر خردمنــد پگــه ــر برخي   ت

  بيـز پندش ده و گو كه نرم نرمك مي

  بقا زبيخ بختت رسته اسـت  گر شاخ

  در خيمه تن كه سايه باني است تو را

  قانع به يك استخوان چو كركس بودن

  با نان جوين خويش حقا كه به اسـت 

  بــر شــاخ اميــد اگــر بــري يــافتمي

ــدان وجــود  ــاي زن ــد زتنگن ــا چن   ت

  عمري است مرا تيره و كاري است نه راست

  شكر ايزد را كه آن چه اسباب بالست

  وين يك دم عمر را غنيمـت شـمريم  

  با هفت هزار سالگان سـر بـه سـريم   

  ستخورشيد رخي، زهره جبيني بوده

  سـت كان هم رخ خوب نازنيني بـوده 

  گويـاي خمـوش  ديدم دو هزار كـوزه 

  گر و كوزه خر و كـوزه فـروش  كو كوزه

  مگراي بـدان كـه عـاقالن نگراينـد    

  برباي نصيب خـويش، كـت برباينـد   

ــتم و شــبي نغنــودم     روزي ننشس

  آن جام جهان نماي جـم مـن بـودم   

ــي  ــت، م ــه گف ــرار زمان ــوانمواس   نت

ــيم ســفت، مــي   نتــوانمدري كــه زب

ــه ــه نهفت ــد ك ــر زباي ــا باشــدعت   نق

ــد  ــا باش ــه راز دل دري ــره ك   آن قط

  دل را به كم و بيش دژم نتـوان كـرد  

  از موم به دست خويش هم نتوان كرد

  يك دم زدن از وجود خـود شـادنيم  

ــتادنيم    ــوز اس ــان هن ــار جه   در ك

ــت   ــاد س ــم و نه ــرمايه دادي   يممس

  آيينه زنـگ خـورده و جـام جمـيم    

  نگـر تيـز  وآن كودك خـاك بيـز را ب  

ــز  ــاد و چشــم پروي ــز ســر كيقب   مغ

  ور بر تن تو، عمر، لباسي چست است

  هان تكيه مكن كه چارميخش سست است

  به زان كه طفيل خوان هركس بـودن 

 كالوده بـه پـالودة هـر خـس بـودن     

  هم رشته خـويش را سـري يـافتمي   

  اي كاش سـوي عـدم دري يـافتمي   

  محنت همه افزوده و راحت كم و كاست

  بايـد خواسـت  گر نميما را، زكسي د
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  يكي برايـد كـه مـنم   هر يك چندي 

  چــون كــارك او نظــام گيــرد روزي

  گيـرم كــه بـه اســرار معمـا نرســي   

  از سبزه دمي خيز و بهشـتي برسـاز  

  برســنگ زدم دوش ســبوي كاشــي

  گفـت سـبو  با من به زبان حـال مـي  

  آنان كه محيط فضـل و آداب شـدند  

  ره زين شب تاريـك نبردنـد بـه روز   

  گر بر فلكم دست بدي چـون يـزدان  

  چنــان ســاختمياز نــو فلــك دگــر 

  اندر دل من هـزار خورشـيد بتافـت   

  دل گرچه در اين باديه بسيار شتافت

  اي دل تــو بــه اســرار معمــا نرســي

  سـاز اين جا به مي و جام بهشتي مي

ــد  ــه خــرمن مان ــد ب ــه امي   هــم دان

  سيم و زر خود از درمي تا بـه جـوي   

 

  با نعمت و با سيم و زر آيـد كـه مـنم   

  ناگه اجل از كمـين درآيـد كـه مـنم    

ــي   ــا نرس ــاقالن، همان ــيوه ع   در ش

  كان جا به بهشت، يا رسي يـا نرسـي  

  سرمست بدم، چو كردم اين اوباشـي 

  من چون تو بدم، تو نيز چون من باشي

  در جمع كمال، شمع اصـحاب شـدند  

  شـدند اي و در خـواب  گفتند فسـانه 

  برداشــتمي چنــين فلــك را زميــان

  كازاده بـه كـام دل رسـيدي آسـان    

  يك موي ندانست، ولي موي شـكافت 

ــال ذره  ــه كم ــر ب ــتآخ   اي راه نياف

  در نكتـــه زيركـــان دانـــا نرســـي

  كان جا كه بهشت است، رسي يا نرسي

  هم باغ و سراي، بي تـو و مـن مانـد   

  با دوست بخور، ورنه به دشـمن مانـد  

 

  



 
        ����  39 تبيين انديشه خيامي

  

  

  »تبيين انديشه خيامي«د در باب مالحظاتي چن -2

نگارنده ناگزير بود اكثر مطالبي را كه از ديرباز يعنـي  » تبيين انديشه خيامي«براي 
از همان روزگار خيام تاكنون در زمينه شخصيت علمي، اجتماعي، اعتقادي، كالمي، ادبي 

ري الـدين عمـربن ابـراهيم خيـامي نيشـابو     و تاريخي حكيم ابوحفص يا ابوالفتح غيـاث 
ــام   ــر خي ــيم عم ــه حك ــروف ب ــته  439زاده (مع ــران و ) 526و در گذش ــوي متفك   از س

گران ايراني و خارجي در مĤخذ و منابع دور و نزديـك فرصـت ظهـور و بـروز     پژوهش
ها مندرج است، مرور كند، تا مگـر  ها و مقالهها، رسالهها، تذكرهيافته و در مطاوي كتاب

اين نادرة تـاريخ علـم و ادب ايـران و مشـرق زمـين      بتواند تصويري نزديك به واقع از 
  .بدست دهد

نمايد كه جهان شـرق و غـرب در برابـر    در اين مرور اجمالي، حكيمي چهره مي
مقام شامخ علمي و هنري او در عرصه رياضي، هيات، نجوم، پزشكي، فلسفه و كـالم و  

ها پرداختـه و  و مقالهها نيز در پهنه ادب و هنر سر تعظيم فرود آورده، در هر باب كتاب
  .اندزبان به تحسين گشاده

اگر در اين ميان برخي از سر اعتقاد يا تعصب و جمـود بـر او خـرده گرفتـه، در     
اعتقـادي و ناشـناختگي، وي را طبـايعي و    اند و برخـي از سـر بـي   اعتقادش سخن گفته

ـ  باشي و ولنگاريش متهم ساختهدهري دانسته، به خوش د از ديـدگاه  اند، با اين همـه نباي
  .يابي شخصيت خيام به يك سوي افكندعلمي اين جهات منفي را در ارزش

يـابي  نگارنده، نه تنها اين تغاير و تخـالف و نـاهمگوني نظرهـا را در ايـن ارزش    
شمارد، بلكه براي رسيدن به حقيقت و نماياندن چهره راستين خيـام سـودمند   عيب نمي

هـا و نظرهـا در بـاب    ها، رأيانگيز نقدها، تحليلبه تعبير ديگر حجم حيرت. داندهم مي
هاي مقلدانه، الحاقي و كفرآميز كه ظـن اصـالت   هاي خيامي و كثرت تعداد رباعيرباعي
ها ضعيف است، دليلي است روشن بر وااليي منزلت و مرتبت علمي و ادبي خيام در آن

كه تـا   –چون خيام و جامعيت او و از اين حيث در قلمرو انديشه بشري شايد كسي را 
بدين درجه، محل توجه جهان شرق و غرب قرار گرفته باشد و بينش فلسفي او خواص 

  .نتوان يافت –و عوام را هم تسخير كرده باشد 
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ها و نظرها، نگارنـده معتقـد اسـت كـه در ايـن      ضمن گرامي داشت همه انديشه
برداشته شده و نقدها  )در عرصه رباعيات(شناسي هايي مثبت در قلمرو خيامروزگار گام

  .اي گرفته استعيارگونه
هاي تازه معاصران ابراز دارد، نخسـت  پيش از آن كه مالحظاتي در زمينه پژوهش

  :پردازدهاي كهن ميبه ايراد مالحظاتي اجمالي در باب پژوهش
هاي خيامي در آثار همزمان يا نزديك بـه روزگـار خيـام و تـا     نشاني رباعي 2-1

  .محدودة قرن دهم
هاي علمي و ادبي وي ياد شـده و از يـك تـا    منابع و مĤخذي كه از خيام و جنبه

  :چند رباعي بدو نسبت داده شده است، به شرح زير است
  .ق.هـ  551و  2تأليف . نظامي عروضي سمرقندي: چهار مقاله 2-1-1

كـه شـاگرد خيـام محسـوب     » نظامي عروضي سمرقندي«از ميان معاصران خيام، 
خود كه به فن شاعري اخصاص دارد، نامي » چهار مقاله«مقاله دوم از كتاب شود، در مي

از خيام شاعر نبرده است و حال آن كه در مقاله سوم، در بحث نجوم از او به بزرگي ياد 
  .آوردكند و دو حكايت از او ميمي

از آن جا كه خيام در زمان حياتش به شاعري معروف نبـوده و اگـر ربـاعي هـم     
خوانده و با توجه به شرايط اجتمـاعي، جنبـه شـاعري خـود را     راي كسي نميگفته بمي

كرده است، نبايد بر نظامي عروضي خـرده گرفـت و اشـاره نكـردن وي بـه      آشكار نمي
هـاي او جنبـه   جنبه شاعري خيام را، دليلي دانست بر شاعر نبودن وي، بويژه كه ربـاعي 

م آن روزگار هم سـازگار نبـوده اسـت،    فلسفي داشته و چه بسا كه با معتقدات رايج مرد
  .هاي فلسفي نيز به اجمال و اشارت اكتفا كرده استچنان كه در پاسخ به پرسش

  وفـات (بـن زيـد بيهقـي    ظهيرالـدين ابوالحسـن علـي    :تتمة صـوان الحكمـه   2-1-2
رسد كه نويسنده اين اثر در بزرگ سالي خيام، نوجوان بوده باشـد  بنظر مي). ق.هـ  565

  .ود را پس از مرگ خيام تأليف كرده باشدو اثر خ
  .ق.هـ  515حمن خازني، تأليف ابوالفتح عبدالرّ :ميزان الحكمه 2-1-3
  .ق.هـ  560تأليف . محمدبن علي ظهير سمرقندي :سندبادنامه 2-1-4
  .ق.هـ  572تأليف ) به زبان عربي( عمادالدين كاتب اصفهاني   :القصر ةخريد 2-1-5
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ـ يا  تاريخ الحكما 2-1-6 الـدين محمـدبن   شـمس  :االفـراح  ةروضـ االرواح و  ةنزه

  .ق. هـ  568تأليف . يورمحمود شهرز
افضل الدين بديل خاقاني اواخـر قـرن ششـم هجـري      :ديوان خاقاني شرواني 2-1-7

  )..ق.هـ  595  ةشتذدرگ(قمري 
  .ق.هـ  606تأليف . امام فخر رازي :التنبيه 2-1-8
  .ق.هـ  607تأليف . راوينيسعدالدين و :مرزبان نامه 2-1-9
  .ق. هـ  620تأليف . الدين رازيشيخ نجم :مرصاد العباد 2-1-10
  .ق.هـ 624تأليف . جمال الدين ابوالحسن علي بن يوسف :تاريخ الحكما 2-1-11
    :السراج ةلمع 2-1-12

تأليف قرن هفـتم از ايـن اثـر نـام      االلبابنويسنده شناخته نشده و در كتاب لباب
نظر پژوهشگر نامي آقاي محمد روشن اين است كه اين اثـر متعلـق بـه    . ه استبرده شد

ـ يكـي  : اواخر قرن ششم است و به دو نام منتشر شـده  ـ السـراج و ديگـري    ةلمع  ـةراح
خواسته است ايـن دو عنـوان را كـه از    به عقيده آقاي روشن چه بسا مؤلف مي. االرواح

اي زمان خود اهدا كنـد و احيانـاً صـله    ترين اختالفي ندارد، به دو شخصيتنظر متن كم
انـد كـه طبـق تحقيـق ايـن      االرواح را برخي دقايقي مـروزي دانسـته   ةراحمؤلف . بگيرد

پژوهشگر ارجمند صحت ندارد و بايد منتظر بود كه سندي مطمئن در اين مورد بدسـت  
  .استنساخ شده است 695اين اثر در سال . آيد
  .ق.هـ  674تأليف . زكريا محمدبن محمود قزويني :دآثار البالد و اخبار العبا 2-1-13
  .اواسط قرن هفتم. علي بن محمدبن اثير :كامل التواريخ 2-1-14
الـدين  عطا ملك عالءالدين بن بهاءالدين محمدبن شـمس  :تاريخ جهان گشا 2-1-15

  .ق. هـ  658تأليف . محمد جويني
  .ق.هـ  710تأليف . انيخواجه رشيدالدين فضل اله همد :جوامع التواريخ 2-1-16
  .ق.هـ  730تأليف . حمداله مستوفي قزويني :تاريخ گزيده 2-1-17
-وصاف الحضره، شـرف  :)االعصار جيةاالمصار و تز ةيتجز(تاريخ وصاف  2-1-18

. گشـاي جـويني  اين اثر، ذيلي است بر تـاريخ جهـان  . الدين عبداهللا بن فضل اله شيرازي
  .ق.تأليف قرن هشتم هـ 
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ـ المجالس يا  ةهزن 2-1-19 جمـال خليـل شـرواني، تصـحيح دكتـر       :المجـالس  ةزين
  .ق.هـ  731تأليف . محمدامين رياحي

  .ق.هـ  741تأليف . محمدبن بدر جاجرمي :مونس االحرار 2-1-20
  .ق.هـ  808تأليف . موالنا خسرو ابرقوهي :فردوس التواريخ 2-1-21
 867تأليف . رشيدي تبريزي يار احمدبن حسين :)رباعيات خيام(خانه طرب 2-1-22

انتشـارات  . الـدين همـايي  به تصحيح، مقدمه، تعليقات و اضـافات اسـتاد جـالل   . ق.هـ 
  .ش 1342انجمن آثار ملي، چاپ 

اين اثر فراگير در ميان همه آثار و منابع قديم تـا قـرن نهـم، از اهميـت علمـي و      
ر، نثـري رسـا، قلمـي    اي برخوردار است، چه استاد همايي با دقتـي بسـيا  پژوهشي ويژه

هـاي  موشكافانه، نظري نقادانه و نگرشي جامع االطراف اين اثر را معرفي كرده و ربـاعي 
خيامي يا منسوب به خيام را با محك نقد علمي و با ارائـه شـواهد تـاريخي شناسـانيده     

  .تسا
  :گويندچنين مي» خانهطرب« 19ايشان در صفحه 

هـايي را كـه تـا زمـان او     ه همة رباعيخانه اين بوده است كمنظور مؤلف طرب«
 ميعني نيمه دوم قرن نهم هجري و برحسب اطالع و فحص و بحث او بـه حكـيم خيـا   

هاي مربوط به زندگاني حكيم و افكـار و  ها و واقعهاند و همچنين حكايتدادهنسبت مي
بـه زبـان    اند، يا در افواه عامـه، زبـان  هاي تاريخ و ادب نوشته بودهعقايد او كه در كتاب

  .»فصل در اين كتاب درج كند 10شده است، همه را زير عنوان نقل مي
هـا  هاي اصيل و دخيل و واقعهاستاد همايي با شكيبايي تمام و ذهني وقاد، رباعي

يابي كـرده، براسـاس معيارهـايي كـه     را ارزش» خانهطرب«هاي درج شده در و حكايت
هـا رأي و  و سمين و اصيل و دخيل ربـاعي خود بدان اعتقاد داشته است، نسبت به غث 

نظر خود را بر سبيل احتمال نزديك بـه يقـين ابـراز داشـته و در ايـن كـار از مالحظـه        
  .كه به نام ديگران ثبت و در آثار آنان ديده شده، فارغ ننشسته است هاييرباعي

  :اندخانه يادآور شدهاستاد در مقدمه طرب
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تصـرف در   »خانـه و غث و سمين طربهاي اصيل و دخيل در خصوص رباعي«

متن را به خود اجازت ندادم، ليكن بسياري از موارد را كه به نظر من مشكوك يـا اصـالً   
  .»اش معلوم بود، در حواشي توضيح دادم و نام آن گوينده را ذكر كردمگوينده

  صـنف   3خانـه بـر روي هـم    هاي درج شـده در طـرب  رباعي» «افزايندسپس مي
  :شودمي

هجـري قمـري آمـده     800رباعي كه در مĤخذ قـديم قبـل از سـنه     66تا  53 -1
المجالس و غيره، غالب اهـل تحقيـق ايـن     هةنزاست، نظير مرصادالعباد، مونس االحرار، 

  .اندهاي مسلم خيام شمردهها را گفتهدسته از رباعي
 ايـم، يـا از مـتن خـود    ها را شـناخته هايي است كه گويندگان اصلي آنرباعي -2

  .ها لفظاً و معناً پيداست كه جزو آثار اصيل حكيم عمر خيام نيسترباعي
هاي اصـيل نيسـت، لـيكن    مشابهت به رباعيهاي مشكوك است كه بيرباعي -3

  .»ها به حكيم خيام نداريمدليل معتبر هم براي صحت انتساب آن
ه بـر يـك   هايي كـ اند و در مورد رباعيهاي هر صنف را هم ارائه كردهاستاد مثال

قافيه و يك فكر و مضمون ساخته شده است، خواه به صورت تأييد و خواه به صـورت  
هـا را از خيـام دانسـت، چـه آن     توان همه آننمي«اند كه اعتراض و انكار، تصريح كرده

گوي كه مسلماً شاعري پيشه او نبوده است، دليـل نـدارد كـه يـك     گوي گزيدهحكيم كم
وزن و يك قافيه چنـدين بـار تكـرار كنـد، يـا در صـدد       فكر و يك مضمون را در يك 

  .»هاي خود برآمده باشداقتباس يا اعتراض برگفته
ها، بويژه كه مقلـدان خيـام،   جاييها و جابهبه عقيده استاد همايي اين نوع تخليط

كردند، در مورد خيام و نيز ساير شاعران و گويندگان ايـران  تخلص خود را هم ذكر نمي
 82ن واقع شده است، چنـان كـه ژوكوفسـكي خاورشـناس مشـهور روسـي       زمين فراوا

  .رباعي منسوب به خيام را در آثار شاعران ديگر يافته است
الـدين بـاخرزي،   توان از شيخ عطار، افضل الـدين كاشـي، سـيف   در اين ميان مي

عراقي، سنائي، فخرالدين رازي، اثيرالدين اوماني، روزبهان بقلـي، مجـد همگـر، سـلمان     
الـدين بنـدار رازي،   الدين قمري، كمالالدين محمد، سعدي، سراجاوجي، موالنا جاللس

هـاي  اله ولي، عبيد زاكاني، حافظ، اوحدالدين كرماني و غيره نام برد كه ربـاعي شاه نعمه
هـاي منسـوب بـه خيـام     برخي از ربـاعي . منسوب به خيام در آثار آنان يافت شده است
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هـروي، خواجـه    ون امير معـزي، ابوسـعيدابوالخير، ازرقـي   حتي به نام معاصران خيام چ
  .عبداله و احمد غزالي نيز ديده شده است

از (انـد  صفحه مقدمـه نوشـته   82استاد همايي  –خانه طرب –براين اثر قرن نهم 
فصل و يك بخش خاتمه تدوين شده است، بار  10خانه كه در متن طرب). 82تا  1ص 

  .يابدپايان مي 162فحه آغاز شده، تا ص 1ديگر از ص 
  :گانه و خاتمه بدين  ترتيب است 10هاي عنوان فصل

  در تنزيه و مناجات: فصل اول
  در حكميات: فصل دوم

  در پند و نصيحت: فصل سوم
  در اغتنام فرصت: فصل چهارم

  در خمريات: فصل پنجم
  در جريان فصول سال: فصل ششم
  در نكات و ملمعات: فصل هفتم

  وفاتدر موق: فصل هشتم
  در سكريات و هزليات: فصل نهم

  ده حكايت: فصل دهم
  .بخش خاتمه كتاب از نظر استادهمايي فاقد ارزش است

انـد و  را آورده –بيرون از وزن رباعي  –استادهمايي سپس شعرهاي عربي خيام 
تا صفحه  183صفحه . اندكتاب را به مستدركات اختصاص داده 181تا ص  173از ص 

بـه   269تـا   199رباعي الحاقي اختصاص دارد و از صفحه  86نه، به خاكتاب طرب 197
 –خانه برحسب حروف الفبا گردآورده است كه صاحب طرب –رباعي  161نقل تعداد 

  .اهتمام شده است
  پايــان  – 280تــا صــفحه  269از صــفحه  –هــاي مربــوط ايــن اثــر بــا فهرســت

  .يابدمي
نصراله ديبلي تتوي و سـپس چنـد تـن    مؤلف اصلي مالاحمدبن  :تاريخ الفي 2-1-23

 993ديگر از فضالي دربار اكبرشاه،  تاريخ حوادث هزار ساله بعد از وفات پيغمبر اكرم 
  .ق.هـ 
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  .ق.هـ  646تأليف . نويسنده مجهول: اخبار العلما باخبار الحكما 2-1-24

ها اشارتي رفـت، بايـد افـزود    هاي خيامي كه بداندر مورد مستندات قديم رباعي
اند و در زمان حيات او، كه هيچ يك از معاصران خيام، به جنبه شاعري او اشارتي نكرده

  .هيچ رباعي از وي انتشار نيافته است
  :نويسدعلي دشتي در كتاب دمي با خيام مي

نخستين كسي كه از شاعري خيام ذكري بميان آورده اسـت، عمادالـدين كاتـب    «
ايـن اثـر از مسـتندات معتبـر تـاريخي      . تاس القصرةخريدقزويني مؤلف كتاب معروف 

سال پـس از مـرگ خيـام تـأليف شـده       55راجع به شاعران كشورهاي اسالمي است و 
  .در همين كتاب است كه به شعر عربي خيام نيز اشارتي رفته است. است

خيـام اشـعاري   «: گويـد مي االرواحةنزهبراي نخستين بار، شهر زوري در كتاب 
  .»اردنغز به فارسي و عربي د

سال پـس از وفـات خيـام     70اين كتاب . كندليكن به شعر فارسي او استناد نمي
  .انتشار يافته است

ربـاعي بـدون ذكـر نـام      5محمدبن علي ظهيري سمرقندي در سندبادنامه خـود،  
  .رباعي در مستندات بعدي به نام خيام هست 5خيام آورده، ولي هر 

اسـت كـه بـراي    . ق.هــ   606فا بـه سـال   تنها در رساله التنبيه امام فخررازي متو
دارنـده چـو تركيـب چنـين خـوب      «: نخستين بار يك رباعي به نام او ثبت شـده اسـت  

  .»...آراست
الدين رازي در مرصادالعباد، دو رباعي بـه نـام خيـام آورده و در آثـار     سپس نجم

يي هـا بعدي چون تاريخ جهانگشا، تاريخ گزيده، وصاف و فردوس التواريخ، تك رباعي
  .از او نقل شده است

ــي   ــتم يعنـ ــرن هشـ ــه اول قـ ــام در   230در نيمـ ــات خيـ ــس از وفـ ــال پـ   سـ
ربـاعي   13و  31به ترتيـب  .) ق.هـ  740(و مونس االحرار .) ق.هـ  731(المجالس ةنزه

  .به نام خيام نقل شده است
  .ها عين هم نيستنكته مهم اين كه هيچ يك از اين رباعي

بدين دليـل اسـت   ) حيث كميت و چه از نظر كيفيتچه از (اين تخالف و تغاير 
كه مسموعات، اساس كار قرار گرفته، يعني هم مشربان او يـك يـا چنـد ربـاعي از وي     
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اند و با شهرتي كه خيام بـه خردمنـدي و دانـش داشـته     ضبط كرده و به ديگران رسانيده
وغـاي  هاي وي چون عصاره حكمت در ذهن ارباب معرفت و آنان كـه از غ است، گفته

ال يافتـه اسـت   قتبسته و سينه به سينه ان محدثان و فقيهان قشري بتنگ آمده بودند، نقش
  .ها شده استو همين امر موجب اختالف در تعبير و كثرت نسخه بدل

هـاي او رباعيـاتي بدسـت    هم ممكن است پس از وفات خيام، در ميان يادداشت
در ميان ارباب ذوق و انديشـه رايـج شـده     آمده كه باز از بيم قشريان انتشار نيافته و تنها

  .»است

  خيام و مستشرقان معاصر 2-2

هـاي  آوري و انتشار رباعياز مشاهير مستشرقان و پژوهشگران غربي كه در جمع
  .توان از اين كسان نام برداند ميخيام سعيي مشكور داشته

دكتـر روزن  فيتز جرالد انگليسي، كريستن سن دانماركي، ادوارد براون انگليسـي،  
الـن، عبـدالباقي گولپينـارلي، الـول     آلماني، ژوكوفسكي روسي، پير پاسكال، ادوارد هـرن 

  ).مترجم كتاب دمي با خيام دشتي(ساتن انگليسي 
صـدها متفكـر، اديــب و پژوهشـگر ديگــر در جهـان شــرق و غـرب، در زمينــه      

هـاي  ربـاعي انـد و در نشـر   هاي او مقالـه نوشـته  شخصيت فلسفي و ادبي خيام و رباعي
  .اندمنسوب بدو كوششي گسترده مبذول داشته

  :نويسددشتي در دمي با خيام مي
هـا، حـدود   استادان مجتبي مينوي و سعيد نفيسي معتقدند كه تا زمان زندگي آن«

و تا امروز يعنـي سـال    [كتاب، رساله و مقاله درباره خيام فرصت نشر يافته است  2000
ين رقم به دو برابر افزايش يافته است، مبالغه نخواهد هجري شمسي اگر بگوييم ا 1384

  ] .1بود
بـار بـه    16بار به انگليسي،  32هاي خيام تا زمان او به عقيده سعيد نفيسي رباعي

بـار بـه زبـان     5بار به زبان عربي،  8بار به زبان آلماني،  12بار به زبان اردو،  11فرانسه، 
هاي دانمـاركي، سـوئدي و ارمنـي    بار به زبان 2و  بار به زبان تركي و روسي 4ايتاليايي، 

  .انتشار يافته است
  . شودچاپ بالغ مي 139به  1925هاي خيام تا سال ترجمه فيتز جرالد از رباعي
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  ربـاعي هـم در    1000هـا در مـواردي از   هـا كـه تعـداد آن   از خالل ايـن ربـاعي  

  .ه استگذرد، سيمايي از خيام به صورتي مشوش و مغشوش ترسيم شدمي
شـود،  ها، بلكه در كيفيت آنها نيز ديـده مـي  اين اختالف نه تنها در كميت رباعي

بويژه كه اين تخالف و تغاير و عدم تجانس، هم از حيث لفظ و شيوه انشا و هم از نظـر  
هـا را مولـود فكـري    تـوان همـه آن  بيان معاني و طرز انديشه نيز محسوس است و نمي

  .واحد دانست
هاي خطي اين آثار در كتـاب  سترسي مستشرقان مذكور به نسخهاز سوي ديگر د

هاي كشورهاي بزرگ جهان چون اكسفورد، كمبريج، موزه بريتانيا، كتـاب  ها و موزهخانه
هـاي خطـي   خانه ملي فرانسه، موزه آسيايي لنين گراد، كتاب خانه دولتـي بـرلن، نسـخه   

غبـت آنـانرا بـه تحقيـق در     كلكته، نسخه دكتر روزن و مجموعه كريستن سن، شوق و ر
  .»هاي او مضاعف ساخته استاطراف شخصيت خيام و رباعي

  

  هاي انديشمندان ايراني در دوران معاصرخيام و پژوهش -2-3

  دمي با خيام نوشته علي دشتي 2-3-1

اي كه بـر رباعيـات   شادروان فروغي ضمن مقدمه«به گفته دشتي در دمي با خيام 
خود را آثار منتشر شده پيش از قرن نهم هجري قرار داده و خيام نوشته است، مستندات 

رباعي برساند و شادروان صـادق هـدايت    66هاي اصيل را به توانسته است تعداد رباعي
رباعي را مشـكوك خوانـده    22رباعي را برگزيده و  142 »هاي خيامترانه«در كتاب خود 

  .رباعي را پذيرفته است 120و از آن ميان 
  ربـاعي در   500تـا   158شـود كـه از   هايي مدون يافت مـي عد مجموعهاز آن به ب

هاي اصيل از دخيل ها گردآمده و طبيعي است كه در اين بازار آشفته تشخيص رباعيآن
  .»كاري است دشوار

  :نويسدعلي دشتي در همين اثر مي
وب هاي منسـ ان رباعييتوان به طريق تطبيقي از مبا توجه به ساير آثار خيام، مي«
رباعي را كه در مصادر مختلف از حيث سـبك بيـان و روش انديشـه     40تا  30به خيام 

  .»هماهنگ است، برگزيد و آن را به يك قريحه يا واحد معنوي نسبت داد
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دشتي با توجه به همه جوانب، بويژه با تأمل در انديشه خيام و آثار او، فصلي بـه  
ها آورده باعي را برگزيده و زير اين عنوانر 75نام رباعيات مختار آورده است كه در آن 

 –كـوزه و گـل آدم    –چـرا؟ مـاجراي زنـدگي     –مرگ  –نيستي  –جهان هستي : است
ربـاعي را   26رباعي را با مشرب خيام نزديك دانسته، آن  26وي در فصل ديگر . فرزانه

  .ناميده است» وارخيام«
. هاي تاريخ ايـران اسـت  نترين دوراعصر خيام يكي از حساس«: افزايددشتي مي

تزاحم عقايد، تغييرات اجتماعي، حاكميت حاكمان بيدادگر، تعصـب خلفـا كـه خـود را     
دانستند، تفكر شعوبي، انتشـار رسـائل اخـوان الصـفا،     وارث باالستحقاق پيامبر اسالم مي

تصادم آراي ملل و نحل، شيوع تصوف و ستيز ميـان طريقـت و شـريعت، نشـر عقايـد      
تكفير فالسفه و تضعيف علوم عقلي، جايي براي نشر فكر آزاد و بينش پاك اسماعيليان، 

باقي نگذاشته بود، بويژه اگر پندارهاي اقـوام بشـري از ميتولـوژي رم و يونـان، اسـاطير      
هاي مصريان و كلدانيان و سرگذشت پيـدايش جهـان برحسـب    هنديان و چينيان، افسانه

  .تصورات اقوام سامي نيز بدان بيفزاييم
  خواهـد راه دراز شـك بـه يقـين را بپيمايـد،      كيم عمر خيام نيشابوري كه مـي ح

هـاي  تواند در سطح معتقدات عمومي باقي بماند، بـويژه كـه از فراگـرفتن دانسـتني    نمي
عصر خود فروگذار نكرده، در علوم عقلي چون حكمت، رياضيات، نجوم و طب يگانـه  

  .زمان خويش بوده است
ف و جواب به سه مسأله فلسفي و نيـز در رسـاله جبـر،    او در رساله كون و تكلي
آن كه در تنگناي عقايـد تعبـدي فروافتـد، مسـائل مهـم      ادراك خود را بكار انداخته، بي

پاسـخ گفتـه    –هر چند با رعايت اعتدال  -كالمي و فلسفي را با ديدي انتقادي و روشن
  .»است

  تحليل شخصيت خيام 2-3-2

» تحليـل شخصـيت خيـام   «، كتابي زيـر عنـوان   شادروان استاد محمدتقي جعفري
  .از سوي انتشارات كيهان چاپ شده است 1365اين اثر در سال . اندنوشته
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حكيمـي چنـد شخصـيتي دانسـته كـه تفكـرات       «اين انديشمند معاصر، خيـام را  

و سـپس او را بـا ابـوالعالي معـري     » فيلسوفانه او كامالً مغاير است با ديـدگاه ادبـي او  
ابوالعال نه حكيم است، نـه  «گويد داند، ولي ميند و او را چند شخصيتي ميكمقايسه مي

عمـربن ابـراهيم   «و حال آن كه » الحق علي  الخلقةحجشان امام و فيلسوف و نه شايسته
خيامي مردي است فيلسوف و دانشمند و كامالً مذهبي و نسبت دادن رباعياتي كه داراي 

  .»، به اين شخصيت بزرگ دروغ محض استگرايي و لذت پرستي استمحتواي پوچ

  پنداريخيام 2-3-3

نگـارش صـديقي نخجـواني    » پنداري و پاسخ افكـار قلندرانـه او  خيامِ«اثر ديگر، 
مطالعـه ايـن   . منتشر ساخته است 1347است كه كانون انتشارات محمدي در شهريورماه 

هـا،  بـاكي بـي با همـه   –گري راستين كه در صدد كشف حقيقت است اثر براي پژوهش
  .سودمند تواند بود –شود هايي كه در آن مالحظه ميها و تعارضدشنام

  هاي خيامترانه 2-3-4

تأليف كـرده اسـت كـه     »هاي خيامترانه«نويسنده فقيد صادق هدايت كتابي به نام 
  .از سوي مؤسسه انتشارات اميركبير انتشار يافته است 1342در سال 

امكانات روزگار وي، اثري اسـت در خـور مالحظـه،     اين اثر ارجمند با توجه به
هاي برخي از متقـدمان و متـأخران   بويژه كه در برگيرندة اطالعاتي است مفيد از كوشش

هاي اين نويسنده بزرگ را در اطـراف شخصـيت   شايد نتوانيم همه تحليل. و مستشرقان
نتقادي او راهگشـاي  هاي اهاي مختار ايشان بپذيريم، ليكن بررسيخيام و انتساب رباعي

  .اندگراني بوده است كه پس از او در مورد خيام به تحقيق برخاستهپژوهش
نگارنده نيز چون آقاي دكتر آقاياني چاووشـي و محمدمهـدي فوالدونـد معتقـد     

چندان موجه نيست، بـويژه اگـر در    به خيام، نوروزنامهاست كه نظر  هدايت در انتساب 
با حدس و احتمال و نه بروشني و قطعيـت ايـن نظـر را     نظر آوريم كه خود هدايت نيز

هاي گوناگون اين اثر را مورد بررسي علمي قرار داده ابراز داشته است، بويژه كه او جنبه
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شناسي پيونـدي نزديـك دارد، احتمـال    است و از آن جا كه محتواي اثر با مباحث ستاره
  .انتساب آن را به خيام در ذهن هدايت تقويت كرده است

  نقدها

سهم هـدايت در شناسـانيدن   «مقالة محققانة محمدمهدي فوالدوند زير عنوان  -1
  االطـراف دربـاره   نقـدي اسـت جـامع    –نامة خيـام  در مجله فرهنگ اولين ويژه -» خيام
  .اي خيام هدايت و نوروزنامههترانه

  »دمي با دشتي« -2
سـوي   از يم نگـاه ناي است از نويسنده محترم مصطفي رحيمي كه در كتاب مقاله

دمي بـا  اين مقاله در زمينه مطالب . فرصت نشر يافته است 1375انتشارات زمان در سال 

براي آن كه هنر پوشيده نمانـد،   .هاي خياماست، نه پژوهشي مستقل در باب رباعي خيام
شايد بهتر باشد زيبايي را زيبايي بگوييم و كاستي و نازيبايي را كاستي و نازيبـايي، مگـر   

وقتي منطـق درسـت اقامـه    . اين رهگذر حقيقت بهتر بتواند فرصت ظهور و بروز يابد از
من خود بدقت و . پذيرندنهند و منطق درست را ميشود، مردم منطق ضعيف را فرو مي

نكـات مثبـت در مقالـه    . مند شومبا خوش گماني آن را خواندم كه از انديشه ايشان بهره
شـايبه و درخـور   چنـدان آزاد نيسـت تـا نقـدي بـي     ايشان كم نيست، ليكن ذهن ايشان 

  .پذيرش ارائه دهند
  .ش 1305طبع . »مقدمه سعيد نفيسي بر رباعيات خيام« -3

  هامقاله

درج . از سيدمحمدرضا جاللي ناييني: »حكيم عمربن ابراهيم خيام نيشابوري« -1
و  نامـه علمـي پژوهشـي فرهنـگ از انتشـارات پژوهشـگاه علـوم انسـاني        شده در فصل

  . 1378بهار و زمستان  32-29و پياپي  4-1سال دوازدهم، شماره . مطالعات فرهنگي
استاد گرانمايه دكتر جاللي ناييني در اين مقاله معتقدند كه سندي دال بر شاعري 

هاي منتسب بدو از شاعري خيامي نـام باشـد كـه در    رباعي«اند و چه بسا كه خيام نيافته
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هـاي بلنـد و لطيـف و    زيسـته و ترانـه  ري قمـري مـي  حوالي نيمه دوم سده ششـم هجـ  

سروده و در حوادث اوان تهاجم تاتار به خطه خراسـان از ميـان رفتـه و    آميز ميحكمت
ها به نام او ثبت شـده  ها و كتابنگتنها شماري رباعي از قرن هفتم هجري قمري در ج

ـ      ا نسـبش بـا خيـام    است و اساساً منطقي نيست كه اين شاعر را به دليـل ايـن كـه نـام ي
  .»دان و منجم نزديك بوده است، يكي انگاشترياضي

  استاد بزرگوار ما رعايـت آداب شـريعت را از سـوي خيـامي كـه عنـوان امـام و        
هايي كـه حـاكي   اند مسلم دانسته، گفتن رباعيالحق داشته و تالي ابن سينايش گفتهةحج

  .اندت باشد، دون شأن او گفتهاز عدم اعتقاد به مباني معاد يا اعتراض به نحوه خلق
هايي كـه  با توضيحي كه نگارنده در متن مقاله آورده است، در هيچ يك از رباعي

شـود و  هن كجي به اساس شريعت اسالمي ديده نمـي ست، دها قوي اظن اصالت در آن
اميد است استاد با مطالعه آن در رأي سابق تجديد نظر فرمايند، بويژه كـه از خيـام قـرن    

  .اندهم مستندي قابل اطمينان ارائه نفرمودهششم 
درج شـده در  . از فوالدونـد محمدمهـدي  » سهم هدايت در شناسانيدن خيام« -2

  .از اين نيز در بخش نقدها بدان اشاره شد كه پيش فرهنگپژوهشي / نامه علمي فصل
گر ارجمند آقاي فوالدوند در اين مقاله، ضمن ارائـه اطالعـاتي   مترجم و پژوهش

كنـد و  هاي ارزنده خاورشناسان اروپايي ياد ميشناسي، از پژوهشترده در زمينه خيامگس
هاي خيام به شعر زاده را در ترجمه رباعيسپس سعي مشكور شادروان ابوالقاسم اعتصام

سـتايد و از  مـي  –هاي خيام را منتشر سازد قبل از اين كه هدايت ترانه –دوازده هجايي 
عباس علي كيوان، سعيد نفيسي، عبـاس اقبـال آشـتياني، مجتبـا     مرحوم قزويني، حاج مال

هاي منسوب به خيـام و ترجمـه   مينوي، خطيبي نوري و كساني ديگر كه در زمينه رباعي
كنـد و در مـورد سـهم صـادق هـدايت در      اند، ياد ميها كوششي بايسته مبذول داشتهآن

دهـد و منـدرجات   فيد بدست ميشناسانيدن خيام و نظر او درباره نوروزنامه اطالعاتي م
  .كشدنقد مي محكهاي خيام را به ترانه

از رستگار فسائي، منصـور، درج شـده   : »خيام فرزاد و نسخه جعلي رباعيات« -3
  .2و  1هاي شمارة هاي مذكور در مقالهبا نشانه فرهنگنامه علمي پژوهشي در فصل
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كند كـه يكـي از اعضـاي    يدر اين مقاله، دكتر رستگار، مسعود فرزاد را معرفي م
  .صادق هدايت، مجتبا مينوي، بزرگ علوي و مسعود فرزاد: است يعني» ربعه«گروه 

  فـرزاد كــه در نقــد كـار فيتــز جرالــد و   » خيـام و فيتــز جرالــد «سـپس از كتــاب  
برد و دو سه اثر ديگر او را در اين زمينـه  هاي خيام است، نام ميهاي او از رباعيترجمه
افزايـد  گويد و مـي هايي نيز كه خود ترجمه كرده است، سخن مياز رباعي كند وياد مي

  .كه فرزاد همه شعرهاي فيتز جرالد را از انگليسي به فارسي ترجمه كرده است
از جعفـر آقايـاني چاوشـي، بـه زبـان      » حكيم عمر خيام، فيلسوفي ناشناخته« -4

، ويـژه بزرگداشـت   هنـگ فردرج شـده در مجلـه   . محمدمهدي فوالدوند: فرانسه، مترجم
از . 1380پـاييز و زمسـتان    40و  39پيـاپي و   4و  3هـاي  شـماره . خيام، سال چهاردهم

  .انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
اين مقاله كه قلم دكتر آقاياني چاووشي ببـار آورده اسـت، از جـامعيتي درخـور     

مودن جانب افراط و تفريط، جهـان  ايشان بدون شتابزدگي و پي. تحسين برخوردار است
اند، آنچه كه واجـد  ها كه بدو نسبت دادهكند و از آن رباعيشاعرانه خيام را توصيف مي

تر دانسته، پيشنهاد آقاي فوالدوند را در ارائه معيارهـايي  ارزش فلسفي بيشتر است، اصيل
  .اندچهارگانه براي تشخيص درجه اصالت هر رباعي پسنديده

ر بدبيني خيام را با احساساتي مشـابه در يونـان قـديم و بـا انديشـه      از سوي ديگ
سنجد، لـيكن برداشـت و داوري وي از   محمدبن زكرياي رازي و ابوالعالي معري بر مي

 –انـد  كه اساس هستي را بر اصل بدبيني و تباهي توجيه كرده –انديشه ابوالعال و رازي 
آيا خيام و ابـوالعالي  «غز ديگر زير عنوان چندان موجه نيست و از اين رو در مقاله پر م

  چـه را كـه در اطـراف    آن. انـد در صدد تعديل اين داوري برآمـده » اندمعري زنديق بوده
انـد بـه مـرز    گري و مباحثي از اين دست در ايـن مقالـه آورده  گساري، شك، صوفيباده

دو پديده بـزرگ   االطراف، ايناعتدال نزديك است و اميد است با ايراد مالحظاتي جامع
تـر بـه آينـدگان    گشـاينده تـر و نقـدي راه  جهان حكمت و انديشه را با تصاويري روشن

  .بشناسانند
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از » هاي خيام بـا نگرشـي بـه انديشـه رياضـي و فلسـفي او      شناخت سروده« -5

در شـهر  . ش 1380سـال   در همايش جهاني خيامفريدون جنيدي متن سخنراني ايشان در 
  .نيشابور

از محمـدعلي اسـالمي ندوشـن،     بينجام جهاندرج شده در » ور و خيامنيشاب« -6
  .ش 1346تهران 

در . از بهجـت نجيبـي فينـي   » هـاي او نگاهي به انديشه عمر خيام در رباعي« -7
  .ش 1384فروردين ماه . شرف انتشار

روزنامـه  . از عبدالرفيع حقيقـت » گري و هستي شناسي خيامنتأملي بر جهان« -8
  .6ص . ش 1383ارديبهشت ماه  31شنبه  پنج اطالعات

از سـيد جعفـر حميـدي،    » طبيعت و ماوراي طبيعت در آثار و افكـار خيـام  « -9
  .6ص .ش 1383بهشت ماه اردي 31شنبه پنج. روزنامه اطالعات

 اطالعـات از محمدعلي اسالمي ندوشن، روزنامه » خيام ادامه تفكر ابن سينا« -10
  .1383دماه خردا 7شنبه پنج. 5ص ) ضميمه(

  . تقـي وحيـديان كاميـار، روزنامـه اطالعـات     : از» راز زيبايي رباعيات خيام« -11
  .6ص . ش 1383آذرماه  13شنبه پنج
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