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  در رباعيات خيام

وي در عهد ملک شاه . آمد دنيا  نيمة اول سده پنجم هجري بهدر عمرخيام نيشابوري 
جايگاه ادبي و مقام شعري . کرد و تقويم جاللي را تهيه نمود سلجوقي زندگي مي

، ار خوداشعبا  ،المللي وي شخصيت بين. از ديدگاه صاحب نظران پنهان نيست عمرخيام
مترجمين . همين است که خيام محبوبيت جهاني دارد. کند فکر و روح بشر را تغذيه مي
شاعري که . خوار معرفي کردند عنوان شاعري بدبين و مي  اروپايي و ديگران خيام را به

شاعري است که تحت  وي. »چه آراست مرا نقاش ازل بهر« که راز آفرينش را نفهميده
شاعري است که زير قانون جبر زندگي . خود را پرورانيده استيوناني انديشة  ةفلسف
  .، وغيره»تبازلعبتکانيم و فلک لعبما « وي انديشيد که .کرد مي

اي از انديشة خيام مورد بررسي  در اين مقالة کوتاه سعي بر اين است که جنبه
خيام در . قرار داده شود که بر واقعيت مرگ، انديشة شادي و عظمت انساني است

ولي حق اين . زيست که سرزمين ايران در تاريخ علم و حکمت کم نظير بود زماني مي
سرايان با  وقتي که سخن. در جامعه مخاطب کم داشت عمرخيامين وجود ا بااست که 

ارزش فرد و وقت را  ،يم ارتباط داشتند، مردي فلسفي و حکيميهتخت و تاج و د
انتخاب قالب رباعي براي . ف و منزوياو مردي بوده کم حر. داد مردم عرضه مي به

خود و  انتخاب کردترين نوع هنري را  خيام ظريف. شعر بر کم حرفي وي دال است
غ و واعظ نبود ولي رسالت جامعه را اگرچه مبلّ وي .عنوان شاعر مقتدر نشان داد را به
  .عهده داشت به
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  عظمت انسان
الي وجود انساني و تجاهل ذات را پام ،با دل نرم و حساس ،روزگار را چشيده دخيام در
سرا نبود که دنبال چشم معشوق و محراب ابرو  شاعر غزلوي . کرد حيف مي ،ديده
کرد  روز و شب مردم را حساب مي ،با کمک علم نجوم دان بلکه اين مرد رياضي ،باشد
و  »فرد«ارزش  ،ديد که چه طور زندگي زودگذر است و انسان در اين جهان و مي

. دنبال نام و نشان و جاه و جالل سلطاني سرگردان است ،ز خود را ندانستهعزي »وقت«
د، کوس شو راه مي هاي فراوان چون کارهاي وي رو به عاقبت پس از تحمل زحمت

  :زند اجل طنين مي
  ا سيم و زر آيـد کـه مـنم   ببا نعمت و   هر يک چندي يکي برآيـد کـه مـنم   
  ز کمـين درآيـد کـه مـنم    ناگه اجـل ا   چــون کــارک او نظــام گيــرد چنــدي

  ٭
ــدي رو    آن قصر که بر چرخ همـي زد پهلـو   ــهان نهادن ــه او ش ــر درگ   ب

  بنشسته همي گفت که کوکو کوکـو   اي اش فاختـه  ديديم که بـر کنگـره  
بوده ولي اينگونه  هميشهنحو عالي  مسايل عرفاني در ابيات و متون فارسي به

  .قول استاد قزويني قبالً نبوده است  ن بهآميز با اين ابتکار و انديشة بيا مطالب عبرت
خيام حقيقت تلخ زندگي و نيستي را ديده . اي خاص دارد انگيزه هر رباعي اشاره به

کند و در دنياي تاريخ بشريت جوالن  يز ميمهمترس و هراس توسن فکر انساني را  بي
 »زم جمشيدهاب«و  »صبح و شامابلق آرامگه «برد که  مي »ه رباطهنک«دهد و در چنين  مي
همه در . ا آنجا هيچ احساس انس و وفا و بوي بقا نيستام. بوده است »ها قصر بهرام«و 

  :شوند چشم زدن در گرد نابودي گم مي
  و آرامگــه ابلـــق صــبح و شـــام اســـت    ه ربـاط را کـه عـالم نـام اسـت     هنـ اين ک

  صـد بهـرام اسـت    ةست کـه تکيـ   قصري  د جمشيد اسـت ص ةبزمي است که وا ماند
کند  سلسلة تداوم آمدن و رفتن را طوري بيان مي ،هاي موجز خود حکيم در حرف

  :سازد سامان عبرت فراهم مي ،که براي خوانندگان با فهم
  ک تـک بدونـد  تمراد خويش  هر يک به  آنها کـه کهـن شـدند و آنهـا کـه نونـد      

ــد     کـس نمانـد جاويـد    وين ملک جهان به ــد و رون ــر آين ــم و ديگ ــد و روي   رفتن
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رد، همه در اهيچ اختيار ند ،ين رفت و آمدان درست است که انسان در ضمن اي
هدف شاعر  .ولي انسان در اين جهان بيهوده آفريده نشده است دست نقّاش ازل است

  :دهد آفرينش را چنين مورد سؤال قرار مي
  چون الله رخ و چو سـرو باالسـت مـرا     هر چند که مـوي و روي زيباسـت مـرا   

ــه  ــد ک ــوم نش ــاک معل ــة خ   چـــه آراســـت مـــرا نقّــاش ازل بهـــر   در طربخان
هام آگاه فصورت است  بهوي ت و واماندگي شاعر است، يا حيرآيا اينگونه سوال، 

  .مظهر جمال است خود پي ببرد که ارزش بهکند که انسان بايد  مي
کند که اين  بازگو مي اي نحو جداگانه هجاي ديگر نيز همين انديشه را بشاعر در 

. بخشد دهر زيب و زينتي مي د و نه بهرسان آسمان مي  به يرفتن انسان نه سود آمدن و
  پس اين رفت و آمد براي چيست؟

  وز رفتن من جاه و جاللـش نفـزود    از آمــدنم نبــود گــردون را ســود   
  چه بسود کين آمدنم و رفتنم از بهر  وز هيچ کس نيز دو گوشـم نشـنود  

ارزش انساني و   هب اي يم که اين مرد فاضل عقيدهقبول کناگر رباعي باال   با توجه به
پس رباعي بعدي را  ،ي مادي بودزاندو ي دنيوي و لذّتيمعاد نداشت و مشغول کامجو
  :اي گويد که بيهوده نه ميچون  ؟چه طور معني خواهيم کرد

ــه  اي دل غم اين جهان فرسـوده مخـور   ــوده ن ــوده مخــور بيه ــان بيه   اي غم
  خوش باش و غم بوده و نـابوده مخـور    نابوده پديـد چون بوده گذشت و نيست 

  :گويد و سپس در رباعي زير فرياد ندامت خيام، نفس مطلب را آشکارا مي
ــوده    فريــاد کــه عمــر رفــت بــر بيهــوده ــس آل ــرام و نف ــة ح ــم لقم   ه

ــيه  ــاکرده س ــودة ن ــرد فرم ــم ک   ١هــاي نـــافرموده  فريــاد ز کــرده    روي
ين ماية ااهميت  بهقايل  ،چشم حکمت ديده و اصالً ماجراي زندگي انسان را از

  :گويد چون مي. حيات است که باعث وجود عالم امکان بود
  انــد از تمنــاي تــو دي   فــارغ شــده   دي اند سوداي تـو  خوش باش که پخته

  يرار کـــار فـــرداي تـــو دقـــدادنـــد   تقاضـاي تـو دي   قصه چه کنم که بـي 

                                                   
  .١٧١نة خيام، ص يآئ  .١
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من همان حديث  برد و اشاره به لو ميعطرف  رمزي و ترانه خيام انسان را به يم
  .است عرف نفسه فقد عرف ربه

  روزي ننشســـتم و شـــبي نغنـــودم  در جستن جام جـم جهـان پيمـودم   
  از جام جهان نماي جـم مـن بـودم     ز اسـتاد چـو راز جـام جـم بشـنودم     

جويي  گذراني و لذّت خيام همان فرد است که از خود بيگانه در تالش خوش» من«
نشانگر عالم و عمق معنايي دارد » جام جم«کاربرد اصطالح . ان استپروا و سرگرد بي

 :فرمايد مياميرالمؤمنين موالي کائنات  .است» وجود«و » ذات «علوي سفلي نيز نمايانگر 
  .١العامل االکرب يونطَا کيم صغري و فرک جِناَ مزعت أ

گرامي انسان خورد نگراني خيام براي حفظ ذات  چشم مي  مهمترين چيزي که به
  .بيند که فرصت کم، غم روزگار زياد و اجل در کمين است او مي. است

شه يبود که هم ياو مفکر بزرگ ،دان نبود اضييلسوف و منجم و ريفقط ف عمرخيام
 .بودند ختلف تقسيم شدهم يها گروه  بهها  انسان. کرد يدنبال وجود حضرت انسان تفحص م

 وي. آورد ينگونه احساسات خيام را به درد ميبود و ا يران از ازمنة قديم طبقاتيجامعة ا
  :رسد که همه برابراند يجه مين نتيا   بيند و به يم» نبودن«و » بودن«ان کار را در يپا

  پـاي  در پاية چرخ ديدم اسـتاد بـه    گـري کــردم راي  در کارگـه کـوزه  
  از کلّـة پادشـاه و از دسـت گــداي     کوزه را دسته و سر سبو وکرد  مي

سازد و گه گاه  خاطر نشان مي باالنحو جالبي در رباعي  ين نکته مساوات را بههم
خيزد  از دل مي که کند با ظرافت لطيف و شوخي و با چنان سادگي و رواني وصف مي

نشيند و اگر انسان واقعاً از اين سروده پند بگيرد جرأت ندارد که دوباره  و بر دل مي
انسان اينقدر عميق باشد که سوز دل ديگران را بايد احساس . کسي گزند برساند به

بشناسد و درک کند ولي افسوس پژوهشگران فقط نابودي حزن و نيستي را در نظر 
هاي شعري و فکري وي  هير آثارش گذاشتند و درون الببدبيني را  عالمتداشته 

در  ادر رباعي زير الابالي بودن حضرت انسان ر .ماند شناسارزش انسان و بزرگيش نا

                                                   
مقدمه . در تو دنياي بزرگ پنهان است) اگرچه(که بدن کوچک داري  يکن يآيا تو گمان م: ترجمه  .١

  .ير صافيتفس
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و  وجود خود سوي عدم تفکّر به به کند و اشارت بيان مي» دمبسرمست «جملة 
در ايجاد  عمرخيام .عقلي و سفاهت جواني است خبري است و اين عالمت کم بي

خواننده را که همين است  .ي و تربيتي، قدرت بسيار نشان داده استنزيهمضامين ت
  :کند متاثر و روح را تغذيه مي

ــنگ زدم دوش  ــر س ــبوب ــ يس ـ سرمست بدم چـو کـردم ا    يکاش   ين اوباشـ ي
  يمن چون تو بدم تو نيز چون من باشـ   يگفـت سـبو   يمن به زبان حـال مـ   با
 ،معاصرهشگران وپژافکار  تحت تأثير نم. بودر مطالعه يز عمرخيامات يرباع يروز

ها  شهيتحت همان اند و مپنداشت ميخوار و معتوب  ين، ميبدب يشاعررا ام يخ
 يعلشادروان که  يپس از مطالعه آن هفتاد رباع يول ،کردم يل ميش را تحليشعرها
ها با آن  تمام حقايق زندگي را که انسان ويدم که يجه رسياين نت  به ،انتخاب کرده يدشت

ن يا .کند يدار ميبمردم را شاعر . کند يبراي آنها بازگو م يطور علن مواجه هستند، به
جاندار و  يزهايکند، در چ يبو م اند، مرگ ريب يمتزلزل م ياتثب يم با بيا را دايلسوف دنيف
ن يدر چنپس  .کند يرا مطرح م ويشناسد و عاقبت  يجان خاک انسان را م يب

داند  يام ميخ يول. باشد ين چگونه ممکن بود که دنبال عشرت طلبياندوهگ يها شهياند
  :ريز يدر باع. او آفريده شده است يبراز يا نيکه دن

ــاســرار    و نـه مـن   يتو خوان هرف معما نحوين   و نــه مــن يازل را نــه تــو دان
  و نـه مـن   يتو مان هچون پرده برافتد ن  مـن و تـو   يهست از پس پرده گفتگو

تمام عمر اگر در تالش  .ستين يمعلوم کردن لداند که اسرار از يم عمرخيام
 انديشمندو  گردد و عاقبت هر مفکر يحاصل م يآگاه يکم ز همسرگردان باشد با

تالش همة عمر در  ياگر کس» چ معلوم نشديشد که هم ممعلو«رسد که  يجه مين نتيا  به
خورد حزن و مالل دارد و  يدستش نرسد غصه م به يا جهيباشد و در آخر نت و کوشش

ن يا. ت بودن اسرار ازل شادکام استينها يبر وقوف ب عمرخيام يگردد ول يمان ميپش
  :است يروح انبساطة يگردد ما يمنکشف م ياست که چون سر يعيطب

ــم محــروم نشــد  ــد کـــم   هرگــز دل مــن ز عل ــرار معلـــوم نشـ   مانـــد ز اسـ
ــ   هفتاد و دو سال فکر کردم شـب و روز  ــه ه ــومم شــد ک ــوم نشــديمعل   چ معل
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ذات انسان را . نديب يا را کنجکاوانه ميقل داده دنياست که عقل را ص ياو مفکر
کند که از  يمجبور ماو را لطافت حس و ظرافت طبع  .کند يبرگزار م يبزم م. شناسد يم

و  ينين بدبيا. نجا ممنوع استيچرا ا يخدا بپرسد که تو هرچه در جنت روادار
پر از باده و ساغر و  يات فارسيادب .ست چون عقل دارد سوال الزم استين ييکامجو

 يگريمشام ديت عالوه بر مادام يگون خيط ميست که محين يشک ينا است وليو م يم
ام در يخ .نة کالمش قابل توجه استياست که طرح و زم يا ژهيدارد و ارمغان ونيز 
نداران در يد .نظر و فکر و چون و چرا نداشتند يمردم آزادکه ست يز يم يزمان
افتادند و  يگر ميکديجان   روا و ناروا به يها بهانه مختلف منقسم بودند و به يها گروه

درمان  يب يخبر از آغاز و انجام گرفتار بال يخوب ب يالش فرداکش در ت قشر زحمت
را  »خوش بودن در زمان حال«از از گذشته و فردا ين يب مايخ. شه ناآسودهيبود و هم

کند که  يدرست م يا شمارد و قاعده يرا م يلحظه لحظة زندگ .داند يم يشرط آسودگ
 يده را در قالب رباعيجق و سنيدق يها شهياند وي. شه شاد و شادکام باشديهم

  :ديسرا يده ميگنجان
ـ  ه است ازوکه گذشت يد ـ فراسـت  فردا که نيامـده    اد مکـن ي   اد مکـن ي

  خوش باش کنون و عمر برباد مکن  برنامــده و گذشــته بنيــاد مکـــن   
د و بند گذشته و حال يشه در قيهم يام نشان داده است که زندگيخ ين رباعيدر ا

  .باشد يزمان نگران و ناراحت م يرياس يبنا و استقبال است و انسان بر
» برباد مکنعمر خوش باش و  يحال«دهد که  يدرست کرده دستور م ينييپس آ
ست که ما در  يم زمانيکن يف ميحال را که بالعموم تعر .گر دارديد يا ام جلوهيحال خ
. بازدم فاصلة زماني بين دم و يعنيار کوتاه است يام بسيحال خ يم وليکن يم يآن زندگ

پس مدت  .رود ماضي است و نفسي که هنوز برنيامده مستقبل است نفسي که فرومي
دن علم و يگذران ين مدت را با شاديا. حال همان مدت دخول نفس در بدن است

کند و از  ياز مين يب يام را از تمام مجاهدات فلسفيخ ه،ن فلسفياست و ا يمعرفت زندگ
  .بخشد يم يين رهايدردآگ يز زندگد و ايگشا يرا م يگره ياسرار اله
ادم هست که تا چند روز حالت ي ،بودم  را خوانده ين رباعيها گذشته که ا سال

  .داد يقت اجازة چشم گشودن را نمينور حق يداشتم تأللو يف و سرشاريک
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زيست و   يقين و مرگ به  شک به يدم که در کالم ويجه رسين نتيا در آخر به
هر موقع که رباعي خيام را . شود گردد و زندگي با هدف مي ياميد مبدل م اميدي به نا
من شعور زيست اهدا  انگيزد و لذت شادي که به ميبرخوانم شور ديگري در دل  مي

  .سازد زند و زندگاني و زندگي را پربار مي نموده تا حال مثل جوانه سرمي
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