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 ز ديدگاه اسالمهاي خيام ا انديشه  

  

  هاي خيام از ديدگاه اسالم انديشه
  ∗الظّفر سيد احسن

دهيم، الزم است در پي رباعياتي  هاي خيام را مورد بررسي قرار قبل از اينكه انديشه
برويم كه واقعاً مال خيام است؛ وگرنه نادانسته دچار بدگماني دربارة خيام خواهيم شد 

  :گويد قرآن حكيم است كه ميضاي تكه خالف مق
اي كساني كه ايمان   ـ١ٌايها الّذين آمنوا اجتنبوا كثرياً من الظّن انّ بعض الظّن ِامث يا”

  .“اي از گمانها در حد گناه است ايد از گمان فراوان بپرهيزيد زيرا پاره آورده
يك  دربارة تحقيق، قرآن حكيم به. شود از اينجا ارزش تحقيق و پژوهش روشن مي

  :كرده است كه اينجا الزم است آن ذكر كنيم  مانع اشارهاصول بسيار جامع و
 ٢ جبهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمنيم  بنبا فتبينوا ان تصيبوا قومام ان جآءكم فاسق”
 مردمي اگر فاسقي برايتان خبري آورد، تحقيق كنيد مبادا از روي ناداني به ـ

  .“ويدايد پشيمان ش برسانيد؛ آنگاه از كاري كه كردهآسيب 
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همين امروز، در زمان ما، هجوم آمريكا و انگليس بر عراق را مورد بررسي 
شبه وجود سالحهاي  چون بوش و بلر اين اصول را ناديده گرفتند و به. دهيد قرار

گناه را چه از عراقيان و چه از قشون  مهلك بر عراق هجوم آوردند؛ هزارها مردم بي
بعد بر اثر . دارد اكنون ادامه اش هم دند كه سلسلهخاك و خون غلطاني متّحدين خود را به

. آ.آيي.نيافتِن آن سالحها دچار پشيماني شدند و بر طبق اخيرترين گزارش، بوش و سي
اين پشيماني ناشي از قضاوتيست كه بدون تحقيق . دهند مي دو يكديگر را متهم قرار هر

  .مرحله اجرا گذارده شد كامل به
ميان آثار و گفتارهاي زيادي كه دربارة خيام تاكنون نوشته  ز، اخيام حال برگرديم به

اند و از جمله  شده، آثار دو نويسنده خيلي برجسته كه از علم و فضل بهرة وافي داشته
شوند؛ آقاي سيد سليمان ندوي،  آور معاصر محسوب مي دانشمندان خيلي معروف و نام

نام  و آقاي علي دشتي، كتابي بهميالدي  ١٩٣٢در سال » خيام«كتابي تحِت عنوان 
اين دو كتاب مهمترين كتابهاييست كه . اند ميالدي نوشته ١٩٦٧در سال » خيام با دمي«
طور قطع بگويند كه  اند به همه اين پژوهشها، نخواسته كمال تحقيق نوشته شده، اما با با

  :نويسند آقاي علي دشتي مي. اين يا آن رباعي مال خيام است
 معتبري رباعياتي نسبةًهاي قرن هشتم در مآخذ  ل قرن هفتم تا نيمهاز اواي”

  .١“تواند كليد حلّ معما قرار گيرد شده است كه براي پژوهنده مي ثبت
داند و  طور قطع مال خيام نمي دهد كه دشتي آن را به نشان مي» تواند مي«اينجا واژة 

حدود يكهزار  سليمان ندوي از يك تا بهگفته سيد  ميان رباعيات خيام كه تعداد آن به از
  :نويسد برگزيده مي» كليد رباعيات«عنوان   رباعيات را به٣٦رسيده، تنها 

  .٢“اصالت آنها اطمينان داشت توان به  رباعي را بيش از ساير رباعيات مي٣٦اين ”
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يد آقاي س. دهد كاربرده و عدم قطعيت آن را نشان مي به» تواند مي«اينجا هم واژة 
  :نويسد سليمان ندوي مي

شود كه  مي روشنو تاريخهايشان » خيام رباعيات«هاي خطّي  از نسخه”
گذشت زمان تعداد رباعيات هم افزوده شده است و بسياري از رباعيات ميان  با

سراغ رباعيات اصيل  لذا رفتِن به. كالم خيام و گويندگان ديگر مشترك هستند
  .١“خيام خيلي مشكل است

پس در اين صورت چطور ممكن است براساس اين رباعيات غيرقطعي و مشكوك 
سراغ  دهيم؟ لذا اول الزم است به هاي خيام را مورد بررسي قرار افكار و انديشه

آقاي علي دشتي تصويري از سيماي خيام را براساس . برويم» شخصيت و سيماي خيام«
  :قرار زير است بهمآخذ معتبر يا نيمه معتبر كشيده است كه 

در . هاي عصر خود فروگذار نكرده است مردي پرمايه كه از فراگرفتن دانستني”
بر ادبيات . علوم عقليه چون حكمت، رياضيات، نجوم و طب يگانه زمان خويش است

و علوم منقوله از تفسير و حديث و روايات مختلفه در كيفيت قرأت آيات قرآني گرفته 
  .٢“كامل دارد ن ابوالعال، احاطهتا شاعران بزرگي چو

  :نويسد آقاي سيد سليمان ندوي مي
مشّاييت و فلسفة اشراق آميخته بود  كيش خيام همانا اسالم بود، ولي اسالمي كه به”

كه طرح آن در فصول فارابي و اخوان الصفاي حكما و اشارات و الهيات بوعلي سينا 
خواند و حج  سول ايمان داشت و نماز ميخدا و ر او مسلمان بود و به. شود ديده مي
  .٣“هم كرده

  :نويسد اثر ابوالحسن بيهقي روايت كرده مي» اخبارالحكماء«و از كتاب 
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بح ث واحد و  كرد، چون به يكبار خيام الهيات شفا اثر بوعلي سينا را مطالعه مي”
اشته برخاست اي از كاغذ در آن گذ كثير رسيد؛ آنقدر تحت تأثير آن قرار گرفت كه پاره

در اين ميان او هيچ چيزي . كرد، آنگاه نماز خواند و مردم را نزد خود خوانده وصيت
اللّهم تعرف : گفت نخورد و نه آشاميد، باالخره نماز عشاء خواند و در سجده همواره مي

كه داني  تو مي! خدايا  ـاني عرفتك علي مبلغ امكاين فاغفريل فانّ معرفيت اياك وسيليت اليك
ايست براي   پس مرا بيامرز كه همين شناخت من وسيله،سرحد امكان تو را شناختم تا به

  .١“اين گفته چشم از جهان بربست با. تو رسيدن به
  :نويسد را نقل كرده مي» تاريخ الحكماء«و علي دشتي گفته قفطي صاحب 

بعاً داند كه ط خداوند را در اجتناب از شهوات جسمي مي خيام راه وصول به”
  .٢“مستلزم تزكيه نفس است

ميان علوم نقليه بر تفسير و حديث احاطه كامل دارد و كردار او  كسي كه از
خوري  سوي مي د اين طور باشد، آيا ممكن است مردم را بهعنوان يك مسلمان موح به

از منزل و ناآگاهي  نوازي و خوشگذراني و سرگرداني و به پرستي و چنگ و معشوق
نشيني از بيم عذاب و اميد رحمت و بهشت و دوزخ و حتّي انكار حشر  غمقصود و فار

  .آن پاسخ دهند شناسان بايد به و نشر دعوت كند؟ اين سؤالي است كه خيام
فرض اينكه همين سي و شش رباعيات را واقعاً مال خيام بگوييم، چنانكه آقاي  به

آن و حديث مورد بررسي خواهم آن را از ديدگاه قر علي دشتي گفته است، پس مي
  :دهم قرار

  دارنده چو تركيب چنين خوب آراست
 ب كراستخواب نيامد اين بنا عي  گر

  هر چه او فكندش اندر كم و كاست از به
 هر چراستخواب آمد خرابي از ب  ور
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ايست مطابق   اين عقيده…خوبي آراست جهان، تركيب جسم و طبايع را به دارندة .١
  :دگوي قرآن است، جايي كه مي

ويژه  به. نيكوترين وجه آفريد چه را آفريد به ، آنكه هر»١الّذي احسن كلَّ شيء خلقه«
آدمي را در نيكوتر اعتدالي . »٢لقد خلقنا االنسان يف احسن تقومي«: گويد دربارة انسان مي

ايست مخالف  پس چرا آن را در كم و كاست افگند؟ عقيده: گويد بعد مي. بيافريديم
در آفرينش خداي رحمان هيچ . »٣ما تري يف خلق الرمحن من تفاوت«: گويد قرآن كه مي

هاي خدا سؤال كند كه اگر آن خوب نبود، پس  سپس دربارة آفريده. بيني نظمي نمي بي
؟ و اگر خوب بود، پس شكستنش چه لزومي داشت؟ پديدشدن كيست اين عيب

لكه بر طبق قرآن تركيب طبابع و ناپديدشدن آن مبتني بر خوب و زشت آن نيست، ب
، آنكه مرگ و زندگي »٤الّذي خلق املوت و احلياة«: گويد او مي. حكيم، اين قانونيست ازلي

كند،  ، او در برابر هيچ يك از كارهايي كه مي»٥يفعل عما اليسئل«را بيافريد و 
  .شود خواست نمي باز
  بر سنگ زدم دوش سبوي كاشي  .٢

 گفت سبوي من به زبان حال مي  با
  م كه كردم اين او باشيسرمست بد

 چون تو بدم تو نيز چن من باشي من
من هم وقتي، ”: گويد كه سبوي كاشي را بنابر مستي، بر سنگ زدم و او گفت مي

مثل تو بودم و روزي تو هم مثل من خواهي شد ـ يعني شكسته و ريخته 
  .»٦كلُّ من عليها فان«: گويد اي مطابق قرآن است كه مي ـ عقيده شوي مي
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  گري رفتم دوش ر كارگه كوزهد  .٣
  يكي كوزه برآورد خروش  اهناگ

  ديدم دو هزار كوزه گويا و خموش
  فروش خر و كوزه گر و كوزه كوزه  كو

ها فرياد برآورد كه  گري رفته بودم كه يكي از كوزه در كارگاه كوزه: گويد مي
ي فروش؛ يعني، هر گروهي از جامعه كه گاهي زندگ خر و كوزه گر و كوزه كوزه
بردند؛ اكنون در دنياي عدم رفته نامي و نشاني از آنها  كردند و از آن لذّت مي مي

   .اين همان عقيده زندگي و مرگ است كه قبالً ذكر شد. نيست
  گري كوزه خريدم باري از كوزه  .٤

  بودم كه جام زرينم بود  شاهي
  آن كوزه سخن گفت زهر اسراري

   خماريرام كوزه ه شده  اكنون
من هم وقتي شاهي : كوزه گفت. اي خريدم گري كوزه وزي از كوزهر”: گويد مي
اكنون پس از شكست و خاك شدن، كوزه هر رند و . كردم و جام زريني داشتم مي

  .اين همان عقيده مرگ و زندگي است. “ام خماري شده
  اي پير خردمند پگه تيزتر خيز  .٥

  نرم نرمك مي بيزده و گو كه  بندش
  نگر تيزوان كودك خاك بيز را ب

ز  مغز چشم پروي و  د  قبا كي   سر 
كند  صبح پگاه از خواب بلند شو و آن كودكي را كه خاك بيزي مي! پير دانشمند اي
نگاه تيز ببين و او را متوقف ساز و بگو كه كار بيختن مغز سر كيقباد و چشم  با

يعني كيقباد و پرويز كه گاهي فرمانروايي . پرويز را يواش يواش انجام دهد
مرگ و فنا شاه و گدا هر دو را برابر . اند خاك برابر شده ردند، پس از مرگ باك مي

  .كرده است
  هر يك چندي يكي برآيد كه منم  .٦

  كارك او نظام گيرد چندي  چون
  با نعمت و با سيم و زر آيد كه منم

  اجل از كمين درآيد كه منم  ناگه
 كه انسان در انبوه گويد مي. موضوع اين رباعي مرگ ناگهاني در اوج زندگي است

رسد،  اوج خود مي كند كه همچو من ديگري نيست و همين كه به نعمتها فكر مي
: گويد ايست مطابق قرآن كه مي عقيده گيرد ـ چنگ خود مي ناگهان اجل او را به

ما نسوا ما ذكّروا به فتحنا عليهم ابواب كلِّ شيء حتي اذا فرحوا مبآ اوتوآ اخذناهم فل«
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آنها داده شده بود فراموش كردند،  چون همه اندرزهايي كه به  ـ١»مبلسونبغتةً و هم 
ناگاه  پس به. همه درها را برويشان گشوديم تا آنچه يافته بودند، شادمان گشتند

  .فروگرفتميشان و همگان نوميد گرديدند
  آني كه نبودت بخور خواب نياز  .٧

  يك به تو آنچه داد بستاند باز هر
  ين چار انبازكردند نيازمندت ا

  تاز چنان شوي كه بودي ز آغاز  تا
تو آن كسي هستي كه گاهي نياز : گويد مي. موضوع اين رباعي هم مرگ و فناست

آب و آتش، خاك و (خواب و خور نداشتي؛ تو را نيازمند چهار انباز يا عناصر  به
 همان شوي كردند؛ بعد هر يك از اين عناصر چهارگانه را از تو بازستانند تا باز) ادب

ايست مطابق قرآن كه  اين هم عقيده. كه در آغاز كار بودي، يعني نيست شوي
او شما را زنده ساخت، باز مرده بوديد و  ـ» ٢كنتم امواتاً فاحياكم مثّ مييتكم«: گويد مي
  .ميراند مي

  آنها كه كهن شدند و آنها كه نوند  .٨
  كهنه جهان به كس نماند باقي وين

  يك تك بدوندهر يك به مراد خويش 
  رفتند و رويم و ديگر آيند و روند

گويد هر يكي از مردم قديم و جديد  مي. موضوع اين رباعي هم نيستي و فناست
. رود، چشم از اين جهان بربندد در اين جهان چندي در پي مقصود خود مي كه
رويم و در آتيه هم مردم خواهند  همين منوال، ما هم روزي از اين جهان مي بر

  .اي نيست اين عقيده همانطور كه گذشت بر طبق قرآن است و چيز تازه. رفت
  اي كه درهم پيوست اجزاي پياه  .٩

  سر و پاي نازنين از برو دست چندين
  دارد مست بشكستن آن روا نمي

  مهركه پيوست و به كين كه شكست در
اجزاي پياله كه باهم : گويد مي. موضوع رباعي همانا شكستن و ريختن جهانست

ندارد كه آن را  اي كه بدان دارد و روا عالقه يوسته است، رند سرمست بنا بهپ
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هاي زيباي خود را بنا  ؛ پس چطور ممكن است كه خداوند عالم اين آفريدهبشكند
خلق املوت و «: گويد ايست مخالف قرآن كه مي قهر و غضب خود بشكند؟ عقيده به

ندگي را بيآفريد تا بيازمايدتان كه كدام ـ مرگ و ز» ١احلياة ليبلوكم ايكم احسن عمالً
  .عمل نيكوتر است يك از شما به

  دوري كه در آن آمدن و رفتن ماست  .١٠
  ني راستنزند دمي در اين مع مي كس

  آن را نه بدايت نه نهايت پيداست
  آمدن از كجا و رفتن به كجاست كاين

دوري كه : دگوي مي. موضوع اين رباعي عدم پيدا شدن بدايت و نهايت عالم است
رود، بدايت و نهايتش  آيد و ديگري مي ما در آن آمد و رفت داريم، يعني يكي مي

رويم؟ اين عقيده سرتاسر مخالف قرآن  كجا مي آييم و به از كجا مي. روشن نيست
غري  فانا خلقناكم من تراب مثّ من نطفة مثّ من علقة مثّ من مضغة و«: گويد ت كه مياس

را از خاك و سپس از نطفه، آنگاه از لخته خوني و سپس پاره ـ ما شما » ٢خملّقة
و انّ ايل ربك «. اين بدايت است. ايم گوشتي، گاه تمام آفريده، گاه ناتمام بيافريده

اين نهايت است و همانند آيات زير كه . و پايان راه همه، پروردگار توست» ٣املنيت
و » ٤م يف االرض و اليه حتشرونقل هو الّذي ذراك«. نشان دهنده مبدأ و معاد است

  .»٥منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها خنرجكم تارة اخري«
  اين بحر وجود آمده بيرون ز نهفت  .١١

  گفت ميكس سخني از سر سودا   هر
  كس نيست كه اين گوهر تحقيق بسفت

  داند گفت آنروي كه هست كس نمي ز
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اين جهان را كه :  مي گويد.موضوع اين رباعي ناپيدايي هدف از آفرينش عالم است
 تاكنون كسي نتوانسته است پژوهش كرده بگويد كه براي ،وجود آمده از عدم به

اند، براستي بر طبق گرايش و  فريده شده و آنچه در اين باره مردم تاكنون گفتهچه آ
اين عقيده هم مخالف قرآن است كه آشكارا . اند ميل طبيعي خود اظهار عقيده كرده

جن و انسان را جز براي پرستش  ـ» ١وما خلقت اجلن و االنس الّا ليعبدون«: گويد مي
 مبا كسبت م لتجزي كلّ نفس االرض باحلق و خلق اهللا السموات و و«. ايم خود نيافريده

برابر در حق بيافريد تا هر كسي را  و خدا آسمان و زمين را به ـ» ٢هم اليظلمون و
 احلياة ليبلوكم خلق املوت و«. آنها ستم نشود هكاري كه كرده است، پاداش دهد و ب

عمل  مرگ و زندگي را بيافريد تا بيازمايدتان كه كدام يك از شما به ـ» ٣احسن عمالً
» انّ الدنيا خلقت لكم و انكم خلقتم لالخرة«: در حديث آمده است. نيكوتر است

  .ايد دنيا براي شما و شما براي آخرت آفريده شده ـ
 از زندگي و مرگ و علّت آفرينش عالم بود؛ اما اگر هدف خيام از تا اينجا سخن

رسد و رباعيات بعدي اين  چشم مي ها انكار حشر بود، چنانكه ظاهراً به اين انديشه
  :رباعيات زير پس توجه كنيد به. كند را توثيق مي بنده ةعقيد

  مشنو سخن زمانه ساز آمدگان  .١٢
  يكان يكان فراز آمدگان  رفتند

  واه مروق ز طراز آمدگانمي خ
  ندهد نشان ز باز آمدگان مي كسي

كساني كه در اين جهان : گويد مي. نوشي است موضوع اين رباعي انكار حشر و مي
ايست كه قرآن هم آن را بيان كرده  تا اينجا عقيده. آمدند يك يك از اينجا رفتند
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 كه هايي تنها انسان،يينه تنهاهر آ  ـ»١ِلقد جئتمونا فرادي كما خلقناكم اول مرة و«است 
دهد كه  اما اينكه از رفتگان كسي نشان نمي. اند از شما را بيافريديم نزد ما آمدهدر آغ

بار ديگر زنده شده باشد، چون براي بازگشت روزي است متعين؛ لذا در اين جهان 
هي الساعة اد الساعة موعدهم و بل«: گويد قرآن حكيم مي. اي ندارد بازآمدن معني

اومل «. گاه آنها قيامت است و قيامت بالخيزتر و تلختر است بلكه وعدهـ » ٢امر و
نسي خلقه، قال  ضرب لنا مثالً و و. االنسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبني ير

آيا   ـ»٣هو بكلّ خلق عليم قل حيييها الّذي انشاهآ اول مرة و. هي رمي من يحي العظام و
ايم؟ در حالي  داند كه او را از نطفه آفريده نون خصمي آشكار است، نميآدمي كه اك

زند كه چه كسي اين  كه آفرينش خود را از ياد برده است، براي ما مثل مي
كند كه در آغاز  كند؟ بگو كسي آنها را زنده مي استخوانهاي پوسيده را زنده مي

يات ديگر اين امر را محقّق و چه بسا آ ،هر آفرينشي داناست بيافريده است و او به
  .ديگر در آن ترديدي نيست. كرده است

بعد بدين علّت كه كسي چون پس از مرگ زنده نشده كه بگويد بر او چه گذشته، 
در اين زمينه آقاي علي دشتي . عشوق بياردي و مفمي صا كند تا روي به توصيه مي

  :نويسد مي
گرفتن از  عاريست براي بهرهباده در زبان خيام رمزيست از مطلق تمتع و ش”

شود؛  اگر واقعاً همين طور است، ديگر هيچگونه ايرادي بر او وارد نمي. “زندگي
و قرارگاه و  ـ» ٤متاع ايل حني ولكم يف االرض مستقر و«: گويد زيرا قرآن حكيم مي
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اي برخورداري شما تا زماني در زمين باشد و اگر اين طور نيست پس همه ما ج
  .ه باده حرام استدانيم ك مي

  :نويسد آقاي سيد سليمان ندوي مي
اند تا چه  پرستي خيام نكرده باده اي به نويسان قديم، حتّي اشاره هيچكدام از تاريخ”
دايه كه از جمله مخالفان خيام  حتّي كاتب اصفهاني، قفطي و ابن. ن آذكر سد بهر

. اند ري از اين وصفش نكردهاند هم ذك كرده الحاد و دهريت ند و او را متهم بهبود
خيام خالي از ترديد نيست،  لذا تنها براساس رباعياتي كه تعيين آن و نسبت آن به

  .١“پرست گفتن خيلي مشكل است او را باده
  .بحث ندارد همين موضوع را در رباعيات زير مطرح كرده است و نياز به

  چو ابر به نوروز رخ الله بشست  .١٣
  ماشاگه تستسبزه كه امروز ت كاين

  كن عهد درست برخيز و به جام باده
  همه از خاك تو برخواهد رست فردا

رسد و اطراف و نواحي از گلهاي  اوج خود مي در نوروز كه موسم بهار به
شود،  گذارد و تماشاگاه مردم مي ها، منظرة جالبي درپيش مي  و سبزهرنگارنگ

ورد و از زندگي لذّت ببرد، زيرا آ باده روي گرفته به كند كه از آن بهره توصيه مي
  .زندگي تا دير نخواهد پاييد

  وقت سحرست خيز اي ماية ناز  .١٤
  كاينها كه به جايند نپايند دراز

  نواز نرمك نرمك باده و چنگ
  آيد باز آنها كه شدند كس نمي و

كند؛  نوازي مي نوشي و چنگ باده دانسته، توصيه به وقت سحر را غنيمت
 ديگر باز ،دير نخواهد پاييد و هر كه از اين جهان رفت ،زندگي زودگذر زيرا

  .نخواهد آمد
  جاويد نيم چو اندرين دهر مقيم  .١٥

  ز قديم و محدث اميدم و بيم  يك  تا
  مي و معشوق خطاييست عظيم پي بي
  من رفتم جهان چه محدث چه قديم چون

                                                   
  .٣٣٦ ش، ص ه ١٣٤٥، چاپ اميركبير، تهران، دمي با خيام:  علي دشتي-1
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هان بحث قديم و حادث ج ما چون زندگي جاويد در جهان نداريم، لذا پرداختن به
ما ارزاني شده  اين يكدم كه به.  اميد رحمت خدا و بيم عذاب او سودي نداردو

اگر اين كار را نكرديم براستي خطاي . بايد در آن از مي و معشوق لذّت بريم
  .ايم بزرگي كرده

  ايام زمانه از كسي دارد ننگ  .١٦
  نوش در آبگينه با نالة چنگ مي

  كو در غم ايام نشيند دلتنگ
   آبگينه آيد بر سنگپيش كت زان

كسي در غم روزگار دلش تنگ و پريشان است، براستي ننگ دارد؛ لذا : گويد مي
تا اينجا اين عقيده مطابق قرآن حكيم است . الزم است، بر غم روزگار تأسف نكند

ما اصاب من مصيبة يف االرض وال يف انفسكم الّا يف كتاب من قبل ان «: گويد كه مي
مال يا  هيچ مصيبتي به ـ» ١لكيال تاسوا علي مافاتكم. ك علي اهللا يسرينرباها، انّ ذل

انتان نرسد مگر پيش از آنكه بيافرينمش، در كتابي نوشته شده است و اين بر ج به
ات قبل  اما اينكه آبگينه. رود اندوهگين نباشيد خدا آسان است تا آنچه از دستتان مي

ان چشم بربندي، براي دوركردن غم، روي ، يعني از اين جهسنگ خورد از اينكه به
ايها  يا«: گويد حتماً مخالف قرآن حكيم است كه مي. زني بياور نوشي و چنگ مي به
يطان فاجتنبوه ن عمل الش م رجساالزالم  واالنصاب  وامليسر ذين آمنوآ انما اخلمر والّ

ار و بتها و گروبندي شراب و قم! ايد اي كساني كه ايمان آورده ـ» ٢لعلّكم تفلحون
  .كنيد تا رستگاه شويد يرها پليدي و كار شيطاني است؛ از آن اجتنابت با

   توهر هالك من و خور كه فلك به مي  .١٧
  خور نشين و مي روشن مي سبزه  در

  قصدي دارد به جان پاك من و تو
  سبزه بسي دمد ز خاك من و تو كاين

گويد چون آسمان در پي هالك من و  مي. خوري است موضوع اين رباعي همان مي
تواست، لذا قبل از آنكه از خاك تو سبزه دمد، يعني از اين جهان بروي، هستي 
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نوشي و  مي: زودگذر را غنيمت شمرده، از آن لذّت ببر كه منّتهاي آن عبارتست از
  .نشيني بر سبزه

  اي آنكه نتيجه چهار و هفتي  .١٨
  خور كه هزار بار بيشت گفتم يم

  وز هفت و چهار دايم اندر تفتي
  بازآمدنت نيست چو رفتي رفتي

اي كه تو نتيجه : گويد مي. نوشي است موضوع اين رباعي همان انكار حشر و مي
باز هم در وضع اسفناك ) اي شايد مراد چهل و هفت ساله(چهار و هفت هستي 

ام كه پس از مرگ بازگشتي نيست، لذا  و گفتهت بيش از هزار بار به. كني زندگي مي
  .بنوش از زندگي زودگذر لذّت ببر و مي

  گيرم تو به ادراك معما نرسي  .١٩
  ساز ز مي لعل، بهشتي مي  اينجا

  در نكته زيركان دانا نرسي
  يبهشت است رسي يا نرس كه كانجا

 :گويد مي. نوشي است مي موضوع اين رباعي انكار حشر و بهشت و توصيه به
فرض اينكه بداني زندگي چيست و هدفش چيست، مثل زيركان دانا، تو معماي  به

 لذا ؛بهشت در آتيه قطعي نيست چون رسيدن به. كني واني حلّت زندگي را مي
  .پرستي همين جهان را در حق خود بهشت ساز باده با

  برگير پياله و سبو اي دلجوي  .٢٠
  چرخ بسي سرو قدان گل روي  كاين

  جوي رام گرد باغ و لبخوش خوش به خ
ار ار سبوي  صدب و صدب كرد  اله    پي

گويد كه  مي. نوشي و خوشباشي و انكار حشر است موضوع اين رباعي همان مي
خاك سپرده، و از  رو، يعني خوبرويان را به اين چرخ چه بسا مردم سروقد و گل

مانان اين عقيده خالف عقيده مسل. اك آنها صدها مرتبه پياله و سبو ساخته استخ
ما  حنيا و قالوا ما هي الّا حياتنا الدنيا منوت و و«: گويد است؛ چنانكه قرآن حكيم مي

گفتند جز ) كافران( و .»١ونا يظن انّ هم الّ،ما هلم بذالك من علم يهلكنآ الّا الدهر و
شويم و ما را جز دهر هالك  ميريم و زنده مي مي. زندگي دنيوي ما، هيچ نيست
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گويد  بعد توصيه كرده مي.  بر آن دانش نيست و جز در پنداري نيستندآنان را. نكند
. يمانگذربنوشي و خوشباشي  مي كه پس از اين زندگي زودگذر درخورانست كه به

  .اين نكته قبالً هم مورد بحث قرار گرفته است
  در دهر چو آواز گل تازه دهند  .٢١

  و از بهشت و از حور و قصور خدوز  از
  ه اندازه دهندفرماي بتا كه مي ب

  بنشين كاين همه آواز دهند  فارغ
گاه موسم گل و بهار  هر: گويد مي. نوشي و انكار حشر است موضوع اين رباعي مي

رويد، براي اينكه از آن لذّت بريم، روي  آيد و هر چهار طرف سبزه مي مي
ن ي بياوريم و بر اثر آن از فكر بهشت و دوزخ و حور و قصور كه در قرآنوش مي به

اين موضوع هم قبالً مورد بحث . ميان آمده است، فارغ شويم خيلي از آن سخن به
  .گرفته است قرار

از جمله رفتگان اين راه دراز   .٢٢
  ر اين سراچه آز و نيازد  زنهار

بازآمده اي كوكه به ما گويد راز 
  آيي باز نگذاري كه نمي  چيزي

چون هيچ كس پس : گويد مي. موضوع اين رباعي انكار حشر و خوش عيشي است
از رفتن از اين جهان بازنيامده كه به ما رازهاي آن جهان را بگويد و تو نيز 

برداري و استفاده  بازنخواهي آمد، لذا در اين جهاِن آز و نياز هيچ چيز را بدون بهره
  .اين موضوع هم قبالً بحث شده است. از آن مگذار

  گر زانكه به دست آيدت از مي دو مني  .٢٣
  ه جهان كرد فراغت داردكس ك  كان

  هر محفل و هر انجمني نوش به مي
  سبلت چون تويي و ريش چومني  از

  .نوشي و انكار حشر است موضوع اين رباعي هم مي
  ماييم در اين گنبد ديرينه اساس  .٢٤

  نه از منزل و اميد و هراس  آگاه
  اي چو مور اند طاس جويندة رخنه

  و چشم بسته چون گاو خراس سرگشته
. ين رباعي سرگشتگي و حيراني و ناآگاهي از منزل و اميد و بيم استموضوع ا

ما انسانها در اين گنبد ديرينه اساس كه حتماً عبارتست از آسمان، : گويد مي
اي در طاس  اي هستيم؛ درست مثل موري كه در تالش رخنه تالش رخنه در
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كه اين عقيده مخالف قرآن است … رود است تا از آن بيرون) مسي كاسه(
مثّ . البصر، هل تري من فطور يف خلق الرمحن من تفوت، فارجعتري  ما«: گويد مي

در آفرينش خداي رحمن  ـ» ١هو حسري البصر خاسئاً و البصر كرتني ينقلب اليك ارجع
. بيني  آيا در آسمان شگافي مي.بيني، پس بار ديگر نظركن نظمي نمي هيچ خلل و بي

  .نگاه تو خسته و درمانده نزد تو باز خواهد گشت. نگربار ديگر نيز چشم بازكن و ب
در اين گنبد ديرينه، مثل گاو و خر از منزل و مقصود و اميد و بيم : گويد بعد مي
قرآن  اين عقيده هم با. بسته، حيران و سرگردان هستيم نداشته و چشم آگاهي

گشت همه شما باز ـ» ٢ايل اهللا مرجعكم مجيعاً«: گويد هماهنگ نيست كه آشكارا مي
جن و انسان را تنها   ـ»٣االنس الّا ليعبدون ما خلفت اجلن و و«. سوي خداست به

: گويد سپس مي. اين مقصود زندگي است. ام براي خاطر بندگي خود آفريده
در حديثشان مؤمن ميان . خواندند و اميد ما را ميبيم  ـ با» ٤ًرهبا  ويدعوننا رغباً و«

ـ از سوي اميد رحمت و از » الرجاء املؤمن بني اخلوف و«. داميد و بيم قرارداده ش
  .پس ميان انسان و حيوان تفاوتيست آشكار. سوي ديگر بيم عذاب دارد

  اين چرخ فلك كه ما در او حيرانيم  .٢٥
  و عالم فانوسچراغ دان   خورشيد

  فانوس خيال از آن مثالي دانيم
  ون صوريم كاندر آن گردانيمچ  ما

داده است ط مثالي وضع عالم و در آن موقف انسان را شرحدر اين رباعي توس .
اين چرخ فلك كه ما در آن حيران و سرگردان هستيم، نوعي فانوس خيال : گويد مي

منزله فانوس و ما انسان؟  منزله چراغ و كاينات به است كه در آن خورشيد به
 كه ميان انسان اي را اينجا رابطه. منزله صور و اشكال، همواره در گردش هستيم به
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گويد كه ارزش انسان بيش از   مي،داده دارد، توسط مثال باال توضيح و جهان قرار
لقد «: گويد اين عقيده مخالف قرآن است كه مي… وجود خيالي و فرضي نيست
لقد كرمنا  و«. آدمي را در نيكوتر اعتدالي بيافريديم. »١خلقنا االنسان يف احسن تقومي

ن ملناهم علي كثري مفض ن الطّيبات ورزقناهم م البحر و  ويف الربآدم و محلناهم  بين
ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم و بر دريا و خشكي سواركرديم  ـ» ٢خلقنا تفضيالً

. و از چيزهاي پاكيزه روزي داديم و بر بسياري از مخلوقات خويش برتريشان داديم
 شريف و كريم و عصاره كاينات و عنوان يك هستي خوب و زيبا و پس انسان به

بب آن است كه براي بندگي آفريده شده، منّتها اينكه وجودش حقيقي نيست، س
  .بلكه ظلي و وهبي است

  يك قطره آب بود و با دريا شد  .٢٦
  تو اندرين عالم چيست؟  آمدشدن

  يك ذره خاك و با زمين يكجا شد
شدم  آمد ا  پيد ا ن و  پديد    گسي 

دريا و ذره  قطره به: گويد مي. ودن هستي انسان استب موضوع اين رباعي ناچيز
همچنين هستي انسان پس از . شد كرد و يكي خاك رفته شناخت خود را گم به

دهد و مثل اين است كه  ميدست  شده، شناخت خود را از مرگ در اين جهان گم
مگسي پديدآمد و بعد ناپديد شد، يعني چيزي خيلي عادي و محقر است كه آمد و 

  .اين عقيده هم چنانكه گذشت خالف قرآن است. ذكر نيرزد ش حتّي بهرفت
  در جستن جام جم جهان پيمودم  .٢٧

  استاد چو راز جام جم بشنودم  ز
  روزي ننشستم و شبي نغنودم

  نماي جم من بودم جام جهان آن
در تالش جام جمشيد : گويد مي. موضوع اين رباعي ارزش هستي انسان است

شب پيموديم و هيچگاه ننشستيم و نياسوديم، چون از استاد سراسر جهان را روز و 
. نما، همانا جام تو، يعني هستي انسان است جام جهان: در اين بابت پرسيديم، گفت
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نما، بنابر داستانهاي ايراني جايي بود كه جمشيد همه  جهان جهان بين يا جام جام
  : اظهاركرده استقرار زيرا همين عقيده را حافظ به. ديد جهان را در آن مي

 كرد آنچه خود داشت ز بيگانه تمنّا مي كرد سالها دل در طب جام جم از ما مي
توان  دربارة هستي انساني، دو رباعي قبل نوشته شده است و در اين دو رباعي مي

  .برد تضاد آشكار در بيانات خيام پي به
  هر راز كه اندر دل دانا باشد  .٢٨

  دف از نهفتگي گردد درص كاندر
  تر ز عنقا باشد بايد كه نهفته

  قطره كه راز دل دريا باشد  آن
وقتي كه راز در دل دانا نهفته است،  تا. موضوع اين رباعي نگهداري راز است

ر كه د ارزش دارد؛ درست همانطور كه قطره كه براستي راز دل درياست، تا وقتي
آن است كه اين عقيده بر طبق قر… باشد در مي ،صدف نهفته شده استدرون 

  . جز همكيشان خود مگيريد،دوست همراز ـ» ١تتخذوا بطانةً من دونكمال«: گويد مي
  نتوانم خورشيد به گل نهفت مي  .٢٩

ز خردب  ا ورد  رآ ب   حر تفكّرم 
  نتوانم و اسرار زمانه گفت مي

  نتوانم كه ز بيم سفت مي  دري
نهفت، توان  گل نمي خورشيد به. موضوع رباعي نگهداري اسرار زمانه است

دست  هاي بسيار به نين اسرار زمانه، يعني رازهاي زندگي را كه پس از تجربههمچ
آن راز مثل دري است كه خرد، پس از . توان آن را فاش كرد آيد، نمي مي

. توان آن را سفت شدن نمي آورد كه از بيم ضايع خوردن در بحر تفكّر برمي غوطه
زيرا يكي از صفات  ؛ماهنگ نيستقرآن حكيم ه اين عقيده بخل در تعليم با

و آنچه را كه   ـ»٢مل تكونوا تعلمون امكم ميعلّ و«: كند را بيان مي) ص(نبي
  .دهد شما ياد دانستيد به نمي
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  اند  صحراي علل تاختهآن را كه به  .٣٠
مروز ه  ا ن خته بها دا ن درا ند اي    ا

  اند او همه كارها بپرداخته بي
  اند همه آن بود كه خود ساخته فردا

كساني كه در پي علّت و معلول در : گويد مي. خداست ضوع اين رباعي توجه بهمو
كنار گذاشته، بدان مشغول  خدا را به. پردازند روند و بدين بحث مي جهان مي

اند، اما فرداي قيامت نتيجة اين  اي ساخته امروز براي اين بحث بهانه. اند شده
چشم  خيام به تر به  اين عقيده قريب…اي خواهند ديد شكل ضايعه مشغوليتها را به

اني اوصي كل من اعرفه من احلكماء بتقديس ذالك اجلناب  و«: رسد كه گفته است مي
 توصيه ،كنم هر كه از جمله حكما محسوب مي و من به ـ» ّمن الظلم و الشر

 و هم مطابق قرآن ١نگهدارد م كه جناب باري تعالي را از ظلم و شر پاكماين مي
التلهكم اموالكم وال اوالدكم عن ذكراهللا و من يفعل ذالك «: ت كه گويدحكيم اس

اموال و اوالدتان شما را از ذكر خدا مشغول ندارد كه هر  ـ» ٢فاولئك هم اخلاسرون
  .كه چنين كند زيانكار است

  تركيب طباع چو به كام تو دمي است  .٣١
  اهل خرد باش كه اصل تن تو  با

  استروشاد بزي اگرچه بر تو ستمي 
  و نسيمي و شراري و نمي است گردي

گويد چون تركيب  مي. موضوع اين رباعي خوشباشي و صحبت خردمندان است
اي  اعضا براي دمي و فرصتي زودگذر است و اين فرصت در برابر زندگي دنيا دقيقه

و گردي و شراري و نسيمي بيش نيست، پس بايد آن را در شادي و در صحبت 
اين عقيده كامالً بر طبق … دست آريم چه بيشتر دانش به هرخردمندان بگذاريم و 

و   ـ»٣ متاع الي حينلكم في االرض مستقر و و«: گويد قرآن حكيم است كه مي
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» ١اب زدين علمقل ر و«. قرارگاه و جاي برخورداري شما تا زماني در زمين باشد
  .زايبگو اي پروردگار من به علم من بيف ـ

   كه خوري يا پوشيآن مايه ز دنيا  .٣٢
  همه رايگان نيرزد، هشدار  باقي

  كوشي معذوري اگر در طلبش مي
نمايه بدان نفروشي  تا   عمر گرا

: گويد مي. قدر كفاف است موضوع اين رباعي قناعت و سيرچشمي، يعني دنيا به
كوشي  تأمين نيازهاي اساسي بستگي دارد، مي اگر در طلب روزي آن قدر كه به

ارزد كه در پي افزون طلبي تالشهاي خود را   دنيا آن قدر نميمعذور هستي؛ اما
باش كه  هوش دست آيد، آن هم نيرزد؛ لذا با دهي؛ حتّي اگر چيزي رايگان به ادامه
گردآوري مال  ي درنعوض آن نفروشي، يع خود را بهعزيز و گرانمايه  عمر

قرآن و  اه است و بشتدا اين عقيده خيلي مهم است كه خيام اظهار… نگذاري
و رزق خدا را   ـ»٢ابتغوا من فضل اهللا و«: گويد حديث كامالً هماهنگ است كه مي

بخوريد و بياشاميد ولي  ـ» ٣كلوا واشربوا و التسرفوا انه الحيب املسرفني«. دطلب كني
دارد و اسراف عبارتست از،  كاران را دوست نمي اسراف نكيد كه خدا اسراف

دن يا بدون رل است بر حرام خوردن و بيش از نيازخوتجاوزكردن از حد كه مشتم
  .تهاخوردن يا آنقدر خوردن كه موجب زيان تندرستي باشداش

  آرايند بر چشم تو عالم ارچه مي  .٣٣
  چو تو روند و بسيار آيند  بسيار

  مگراي بدان كه عاقالن نگرايند
  نصيب خويش كت بربايند  برباي

: گويد مي.  خويش استةنصيب اعت بهجهان و قن موضوع اين رباعي عدم گرايش به
چشم تو گذارده شود، مثل خردمندان گرايش خود را  چند كه آراسته به جهان هر

آر و بدان  دست كند تا تنها نصيب خويش از دنيا به بعد توصيه مي. بدان نشان مده
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ايست كه كامالً  عقيده… خواهي بربست كن؛ زيرا روزي از اين جهان چشم قناعت
. زندگي دنيا فريبتان ندهد  ـ»١نكم احليوة الدنياالتغر«: كيم مطابق استقرآن ح با
  .بهرة خويش را از دنيا فراموش مكن  ـ»٢نياالتنس نصيبك من الد و«

  هر ذره كه بر روي زميني بوده است  .٣٤
فشان  گرد زرم  آ ب نين  از ن ز رخ    ا

  خورشيد رخي زهره جبيني بوده است
  ترخ خوب نازنيني بوده اس  كانهم

چيزي كه بر روي  هر: گويد مي. چيز است موضوع اين رباعي حسن و زيبايي هر
شود، مثل خورشيد تابنده و مانند زهره دلكش است، لذا گردي كه  زمين يافته مي

… بر رخ نازنين اندوهگين است، آن را دوركن كه آن هم رخ زيبايي بوده است
  شيءذي احسن كلَّالّ«: گويد اين عقيده هم كامالً مطابق قرآن حكيم است كه مي

  .چه را آفريد به نيكوترين وجه آفريد آنكه هر ـ» ٣خلقه
  چون روزي و عمر بيش و كم و نتوان كرد  .٣٥

  ي من و تستأمن و تو چنانكه ر  كار
   چنين غصّه دژم نتوان كرددل را به

  دست خويش هم نتوان كرد  موم به  از
روزي و : گويد مي. عمر استموضوع اين رباعي عدم خوردن غم براي روزي و 

پس . يافت عمر هر كس در تقدير نوشته شده كه در آن بيشي و كمي راه نخواهد
خوردن حاصل و سودي ندارد؛ زيرا ما هيچگونه اختيار  براي روزي و عمر خود غم

ء آانّ ربك يبسط الرزق ملن يش«: گويد قرآن مطابق است كه مي اين عقيده با. نداريم
دهد يا تنگ  روردگار تو رزق هر كس را كه بخواهد گشايش ميپ  ـ»٤و يقدر

» ٥وما يعمر من معمر و الينقص من عمره الّا يف كتاب انّ ذالك علي اهللا يسري«. گيرد مي
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نكشد و از عمر كسي كاسته نگردد، جز آنكه در  و عمر هيچ سالخورده به درازا
  .كتاب نوشته شده است

  و ياد مكناز دي كه گذشت هيچ از ا  .٣٦
ه د م ا ن ر مكن  ب د  ا ي ن ب ه  گذشت   و 

  فردا كه نيامده است فرياد مكن
  باش و عمر برباد مكن خوش  حالي

در پي دي كه گذشته و فردا كه : گويد مي. موضوع اين رباعي فلسفة اپيكور است
اين عقيده … هنوز نيامده مرو و حال را غنيمت شمرده از آن لطف و لذّت ببر

اومل يسريوا يف االرض فينظروا كيف كان «: گويد  ميست كهمطابق با قرآن حكيم ني
كنند تا بنگرند كه عاقبت پيشينيانشان  آيا در زمين سير نمي ـ» ١عاقبة الّذين من قبلهم

كس بايد بنگرد براي فردايش  هر ـ» ٢ولتنظر نفس ما قدمت لغد«. چگونه بوده است
گرفتن و فكر آتيه براي  پس از اينجا يادگذشته براي درس. چه فرستاده است

  .كردن كارهاي شايسته مطلوب است ذخيره
موضوع زندگي و مرگ بستگي دارد كه همه  يازده رباعي به.  رباعي٣٦ميان اين  از

انكار حشر و جنّت و  سيزده رباعي به. نيست اي درخور اعتنا كنيم و نكته ما مشاهده مي
نوازي بستگي  پرستي و چنگ معشوقنوشي و  وزخ و حور و قصور و بيم و اميد و ميد

دارد كه هر يكي از آنها از ديدگاه اسالم ناروا و حرام است، اما اروپاييان و همنوايان 
آنها، آن را مورد ستايش و تمجيد فراوان قرار دادند و ترجمة انگليسي آن، موجب قبول 

ارزشي او   بيارزش انسان و سه رباعي به. عام و شهرت دوام خيام در سراسر جهان شد
نگهداري راز و اسرار زمانه  دوتا هم به. دهنده تضاد بياني اوست بستگي دارد كه نشان
قناعت   بهتاارزش صحبت خردمندان و دو خدا و يكي به توجه به بستگي دارد؛ يكي به
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اين چهار نوع رباعيات . هاي خدا بستگي دارد زيبايي آفريده  و يكي بهافبر روزي كفّ
  . ديدگاه اسالم درخور اعتناستواقعاً از
زد  آساني حدس توان به داشتن سيماي واقعي خيام كه در آغاز ذكر شد، مي درنظر با

آقاي علي دشتي . خيام بستگي دارد كه كدام يك از اين سي و شش رباعي واقعاً به
  :نويسد كنان مي تبصره
 زندگي محور توان تصوركرد كه معماي مرگ و  رباعي مي٣٦از سير در اين ”

حدوث و قدم عالم يا عدم تناهي ابعاد : انديشة شاعرانة خيام بوده و ساير مطالب، مانند
مطلبي كه  غيره، از آن منشعب گشته و باالخره منجرشده است به زماني و مكاني و

اند و آن تمتع از اين حالت  اشتباه انداخته و خيام را اپيكوري گفته بسياري را به
  .١“ كه زندگي نام داردي استزودگذر
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