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ــت و بزرگاني  ــي افتخارآميز و غرورانگيز اس ــتة ما ادبيات ادبيات گذش
همچون فردوسي، نظامي، خيام، عطار، مولوي، سعدي، حافظ و مانند 
ــخن پارسي، چنان سرافرازانه ايستاده اند  آنان، هريك بر ستيغي از س
ــيم كه  ــته باش ــپاس ما را برمي انگيزند. اّما به ياد داش ــه همواره س ك
ــد كه ما به  ــته هرگز نبايد بدين معنا باش ــت ارزش هاي گذش پاسداش
ــوِن خودمان را و جهاِن امروز  ــته برگرديم، در آنجا بمانيم و اكن گذش
ــتن در گذشته و در نيافتن امروز، بدترين  خودمان را درنيابيم؛ كه زيس

نوِع زيستن است.
دوم آنكه بسياري از متون گذشتة ما آغوش خود را براي خوانش هاي 
ــا مي توانيم با  ــته اند و م ــدد بازگذاش ــاي متع ــون و دريافت ه گوناگ
رويكردهاي مختلف به سراغ اين متون برويم و دريافت هاي متنّوعي 
ــته باشيم؛ دريافت هايي كه ممكن است با مقصود شاعر و  از آنها داش
نّيت مؤلف هم يكسان نباشد؛ و البته الزم هم نيست كه دريافت هاي 
ــژه آنكه پي بردن به  ــد؛ بوي ــا ضرورتًا منطبق بر مقصود مؤلف باش م
ــتوار  ــِت آن، همواره نااس نّيت قطعي مؤلف و ادعاي فهم كامل و درس
ــت كه ما مي توانيم اشعار خيام را  ــت؛ از همين روس ــه پذير اس و خدش
بخوانيم و لذت ببريم، بدون آنكه شناخِت كامل و بي  كم و كاست از 
شخصيت خيام داشته باشيم. اّما براي آنكه به شناخت خيام نزديك تر 
ــي تاريخ و درنگ در متون هستيم. به سخني  ــويم، ناگزير به بررس ش
ــناخت  ــته و ش ــخصيت هاي گذش ديگر، غبارروبي از چهرة واقعي ش

دكتر كاووس حسن لي*

خيام  از  روشن  تحليلى  است  كوشيده  مقاله  اين  در  نويسنده 
نيشابورى و انديشه هاى او ارائه دهد. او در ابتدا با ترسيم شرايط 
اجتماعِى دوران خيام سعى كرده است ارتباطى ميان انديشه هاى 
او در رباعيات و اوضاع تفكر در دوران زندگى خيام برقرار كند. 
شيرازى  حافظ  و  خيام  شعر  در  مشابه  موارد  برخى  به  نويسنده 
اشاره كرده و سعى كرده است  تحليلى از «انديشة خيامى» به 

خواننده ارائه دهد.
واژ ه هاى كليدى: خيام نيشابورى ، تفكر خيامى
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ــين، جز با آگاهي از رويدادهاي زمانة  ــمندان پيش ــتين انديش راس
آنها و آشنايي با شرايط گوناگون روزگارشان، به شايستگي سامان 

نمي يابد.
ــاعر مربوط مي شود؛  ــخن امروز ما، تنها به خيام ش ــوم اينكه س س
ــندگان با بررسي تاريخي، به كلّي  خيامي كه مي دانم برخي از نويس

هنر شاعري او را بي پايه و نادرست مي دانند.
ــال زياد در 439 قمري به دنيا آمده  ــم عمر خيام، كه به احتم حكي
ــته است، از انديشمندان و سخن سرايان برجستة  و در 517 درگذش
ــت كه در سراسر جهان نام برآورده است. درخت انديشة  ايراني ا س
ــاخه گسترده  خيامي به گونه اي «همه زماني» و «همه مكاني» ش
ــد، آن روز كه نهالي  ــت؛ اّما اين درخت تنومن ــته اس و به بار نشس
ــه ويژگي هاي  ــي و در زماني روييده ك ــوده، در زمين ــته ب تازه رس
ــا، زمينه هاي  ــت و همان ويژگي ه ــته اس مخصوص به خود داش

رويش چنين درختي را فراهم آورده است؛ از جمله آنكه:
ــدة پنجم و اوايل سدة ششم – كه مي توان آن را عصر خيام  در س
دانست- وقايع عجيب و گاهي بسيار تلخ در كشور ما جريان دارد. 
ــابور، شهر خيام، و در شهرهاي ديگر، فرقه هاي متعصب و  در نيش
زاهدمنش اشعري با شيعيان و معتزليان اختالف هاي شديد دارند و 
حنفي ها و شافعي ها با هم در ستيزند. خيام در مقدمة رسالة «جبر 

و مقابله» با لحني تلخ مي گويد:
ــده ايم كه اهل علم از كار افتاده و جز عدة كمي  «دچار زمانه اي ش
باقي نمانده اند كه از فرصت براي بحث و تحقيقات علمي استفاده 
ــت اندركارند كه حق را به  كنند. برعكس، حكيم نمايان دورة ما دس
باطل بياميزند و جز ريا و تدليس (معرفت فروشي) كاري ندارند [...]»

(دشتي، 1381: 87).
ــان دهندة  ــايد نش ــه خيام اهل علم را از بين رفته مي داند، ش اينك
ــه  ــي دورة خيام، در مقايس ــت اجتماعي، فرهنگي و سياس وضعي
ــد. خيام  ــدة پنجم باش ــوم، چهارم و اوايل س ــده هاي دوم، س با س
مي دانسته است كه رشد سريع و چشم گير علوم گوناگون، تا پايان 
ــدة پنجم، در نتيجة اين امر  ــالي از اوايل س ــدة چهارم و چند س س
ــرزمين هاي مختلف جهان اسالم،  مهم بوده كه امرا و حكماي س
ــتن آنان در بيان  ــه قوميت و دين علما و آزاد گذاش ــدون توجه ب ب
عقايد خويش و پرداختن ِصالت گران بها در برابر آثارشان، آنان را 
ــويق مي كردند، تا از اين طريق حوزه هاي دروس رونق يابد و  تش
ترجمه و تدوين كتاب هاي علمي به سرعت و كثرت منتشر شود و 
راه براي توليد علم هموار گردد. نتيجة اين اقدامات، ظهور علماي 
ــينا و ... در شهرهاي مختلف و تدوين  بزرگي چون فارابي، ابن س
ــي  ــته هاي گوناگون، به عربي و فارس ــمار در رش كتاب هاي بي ش
ــت كه به گفتة دكتر ذبيح اهللا  ــت. نكتة درخور ذكر اين اس بوده اس
ــودي و نصراني و  ــتگاه هاي حكما، علماي يه ــا، «در اين دس صف

ــلمان، بي آنكه مزاحم يكديگر باشند، به  ــتي، صابئي و مس زردش
سر مي بردند» (صفا، 1345: 126- 127). خيام چنين اوضاعي را در 

زمان خود نمي ديد.
ــي اجتماعي زمان خيام بسيار ناگوار و نابسامان بود.  اوضاع سياس
ــناخت درسِت امور مملكت داري بي بهره  حكمرانان ترك، كه از ش
ــپردِن امور اجرايي به او بودند؛  ــد، ناگزير به انتخاِب وزير و س بودن
ــاده ترين بهانه ها به كام مرگ  ــا همين وزيران نگون بخت، با س اّم
ــدند. نگراني وزيران، به عنوان اصلي ترين مقامات  فرستاده مي ش
اجرايي كشور، از شرايط ناپايدار اجتماعي، باعث مي شد كه همواره 
ــند و با ساكت كردن  ــتن مخالفان خود باش در فكِر از ميان برداش
آنها - از راه تطميع و رشوه و حق سكوت و ... - به حكومت خود 

ادامه دهند.
ــاماني كه حتي وزيران نمي دانستند فردا چه  ــتر نابس در چنين بس
ــت و امنيت اجتماعي و فرهنگي و  ــتي چشم به راه آنهاس سرنوش
ــت رفته بود، پادشاهان غزنوي و سلجوقي به  فكري جامعه از دس
دليِل نداشتِن پذيرش و پشتيباني مردمي، مي كوشيدند با آويزش به 
دين و سخت گيري در اجراي بعضي احكام ديني، به حكومت هاي 
ــند. در نتيجه، انديشه هايي چون  ــروعيت بخش نامشروع خود مش

جبرگرايي را تقويت و آزادانديشي را سركوب مي كردند.
ــمنداني مانند خيام  چنين اوضاعي بيش از همه، ميدان را بر انديش
ــراض آنها هرچه  ــا را براي عصيان و اعت ــگ مي كرد و زمينه ه تن
ــفانه تمام علوم، از  ــتر فراهم مي ساخت. در اين دوران، متأس بيش
ــورد اعتراض گروه  ــيقي و ...، م ــه رياضي، طب، نجوم، موس جمل
بزرگي از متعّصبين اهل سّنت و حديث بود و هركس را كه به اين 
علوم مي پرداخت، زنديق و ملحد مي دانستند. آيا برخي از رباعيات 
ــندي و اعتراِض او به  خيام، همچون رباعيات زير، محصول ناخرس

اين اوضاع نيست؟
اي صاحب فتوا، ز تو بركارتريــــم 
با اين همه مستـي ز تو هشيارتريم

تو خون كسان خوري و ما خون رزان 
انصاف بده، كـدام خونخوارتريـــم؟

***  
گر مي نخوري، طعنه مزن مستـان را 
از دســـت بنه تو حيله و دستـان را
تو غّره بدان مشو كه مي مي  نخوري  

صد لقمه خوري  كه مي  غالم  است  آن  را
ــام مي تواند تنها در  ــمندي چون خي ــا در چنين اوضاعي، انديش آي
ــتي اخالق و فرهنگ حاكم بر  ــاگر زش ــه اي بنشيند و تماش گوش
ــبت به گذشتة باشكوه  ــرتي كه نس ــد؟ آيا حس جامعة خويش باش
ــود، اعتراضي رندانه  ــي از رباعيات خيام ديده مي ش ايران در برخ
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ــت؟ آيا خيام با مشاهده و تأمل در روحيات  ــرايط موجود نيس به ش
ــه در چنين جامعه اي  ــران، نمي پندارد ك ــاهان اي مردم و رفتار ش
ــت؟ و آيا سروده هاي ساده، روان  ــت رسيده اس همه چيز به بن بس
ــنگيِن  ــت كه بر گوش س ــز او همچون تلنگري نيس و تأمل برانگي
غفلت زدگان و به خواب رفتگان زده مي شود؟ عوام فريباِن سلطه گر 
ــاي پايين فكري، آنها را  ــات طبقه ه همواره با برانگيختن احساس
عليه دشمنان و رقيبان خود تحريك و تشجيع مي كردند و به نظر 
مي رسد بدگماني و ناخشنودي خيام در برخي از رباعيات، شكايتي 

باشد از چنين اوضاعي:
گاوي ست بر آسمان قرين پروين  
گاوي ست دگر بر زبرش جمله زمين
گر بينايـــي، چشم حقيقت بگشا  

زير و زبر دو گاو مشتي خر بيــن
يادآور اين بيت از حافظ است:

يارب اين نودولتان را بر خر خودشان نشان       
كاين همه ناز از غالم ترك و استر مي كنند

ــي كه ممكن است پيش بيايد، اين است كه اين وضع براي  پرسش
ديگران هم در جاهاي ديگر ايران بوده  است؛ چگونه شده كه خيام 
ــت؟ در اينجا بايد هم به وضعيت ويژة شهر نيشابور  پديد آمده اس
دقت كرد،  هم به هوشمندي شگفت خيام و هم به تحصيالت او؛ 
بويژه در علوم رياضي، فلسفه و نجوم كه خيام را مردي انديشه ورز 

و تيزبين و ژرف نگر بار آورده بوده است.
ــابور، كه خيام در آن به دنيا آمده، باليده و سرانجام در  ــهر نيش ش
ــته، بويژه تا پيش از حملة  ــده، پيوس ــپرده ش همان جا به خاك س
ــي ايران بوده و در  مغول، يكي از بزرگ ترين مراكز علمي و سياس
ــالمي، بيش از 4000 دانشمند از آنجا  ــده هاي آغازين دورة اس س
ــته اند. با توجه به موقعيت ممتاز نيشابور پيش از خيام و در  برخاس
زمان او، امكان آگاهي خيام از حوادث و اطالعات و علوم و نظرات 
مختلف و متضاد، بيشتر از بسيار كساني بوده كه در ديگر شهرهاي 

ايران در آن دوران مي زيسته اند.
ديگر آنكه پرونده هاي گوناگون علمي و فكري فرقه هاي مختلف، 
ــه در علومي چون  ــت. خيام ك ــوده بوده اس ــِش روي خيام گش پي
رياضي، نجوم و حكمت بي بديل و ضرب المثل (دشتي: 27) بوده و 
ــتقيم يا غيرمستقيم ابوعلي سينا به شمار مي آمده  از شاگردان مس
ــان  ــي در تاريخ الحكما او را امام خراس ــي، 1342: 6) و قفط (يكان
ــتي: 25)،  ــلط مي داند (دش ــة دوران و بر دانش يونانيان مس و عالم
بي شك مردي خردگرا و انديشه ورز بوده و با توجه به همين جنبه 
از شخصيت او مي توان انتظار داشت كه با روحيه اي جست وجوگر 
و پرسش آور، با مباني انديشگانِي بيشتر نحله هاي فكري كه پيش 
ــده  ــنا ش ــت، آش از او يا در زمان او در ايران و جهان رايج بوده اس

باشد. همين آشنايي مي توانسته در شكل گيري انديشة خيام بسيار 
تأثير داشته باشد. البته پيش از اين، فرقة معتزله با خردگرايي هاي 
ــفه اي  ــالمي افكنده بود و فالس ــك را در عالم اس ــود تخم ش خ
ــينا در گسترش فلسفة مشائي يونان نقش  همچون فارابي و ابن س
ــعري، كه سركوبِي آزادانديشي  داشتند. انتشار تفكرات مخّرب اش
ــديد مي كرد، نيز بر مجادالِت مذهبي مي افزود و زمينه ها را  را تش
براي واكنش هاي انديشمندي چون خيام فراهم مي ساخت. برخي 
از رباعيات خيام نشانه هاي روشني از اين واكنش ها را بازمي تابند:

اي بي خبران، شكل مجسم هيچ است 
ويـــن طارم نُه سپهر ارقم هيچ است

خوش باش، كه در نشيمن كون و فساد 
وابستة يك دميم و آن دم هيچ است

اين سروده ها يادآور برخي از سروده هاي حافظ است:
- جهان و كار جهان جمله هيچ در هيچ است 

هــــزار بار من اين نكته كرده ام تحقيق
- بادت به دست باشد اگر دل نهي به هيـــچ 

در معرضي كه تخت سليمان رود به باد
همچنين است اين رباعي از خيام:

دوري كه در او آمدن و رفتن ماسـت 
آن را نه نهايــت، نه بدايت پيداست

كس مي نزند دمي در اين معني راست 
كاين آمدن از كجا و رفتن به كجاست

يادآور اين بيت از حافظ است:
عيـــان نشد كه چرا آمدم، كجا رفتم  

دريغ و درد كه غافل ز كار خويشتنم
ــگر، جدل هاي بيهوده و  ــتن ذهني پويا و پرسش خيام به دليِل داش
ــانة رهبران فكري گروه هاي مختلف جامعه را افسانه اي  خام انديش
ــخري طنزآلود  ــه مي پندارد و خواب بي خبري آنها را با تمس بي پاي

برمي آشوبد:
آنان كه محيط فضل و آداب شدند  
در جمع كمال شمع اصحاب شدند

ره زيــن شب تاريك نبردند برون  
گفتند فسانه اي و در خواب شدنـد

يادآور برخي ديگر از سروده هاي حافظ است:
- جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه 

چون نديدند حقيقت، ره افسانه زدند
- وجــود مــا معمـايي ست حافظ 
كـه تحقيقش فسون است و فسانه

ــربه مهر،  ــون رازي س ــواره همچ ــتي هم ــاي پيچيدة هس معم
ــه و او را در درازناي زمان به خود  ــكاوي آدمي را برانگيخت كنج
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مشغول داشته است. انديشمندان جهان با درنگ در اين معماي 
ــت.  ــيوه اي، پندارهاي خويش را بازگفته  اس مبهم، هركس به ش
ــروده هاي اندك خود، پرسش هايي  همچنان كه خيام هم در س
ــدن از دست اين  ــوده ش ــگرف در انداخته و براي آس ژرف و ش
پرسش هاي جان گزاي بي پاسخ، راه هايي را پيش نهاده و بازگفته 

است.
او كه در گذر پرشتاب زمان، ناخرسند، به حيرتي آميخته به بدبيني 
ــد كه هيچ چيز «حقيقي تر» از  ــود، به اين باور مي رس دچار مي ش
ــه در آن نفس  ــرد و لحظه اي ك ــر مي ب ــي» كه در آن به س «دم
ــت. پس بهترين  راه زندگي را براي خود و ديگران  مي كشد، نيس
ــمارند و فرصت خود را  ــن دم را غنيمت بش ــد كه اي در  آن مي بين

بيهوده از دست ندهند:
چون بـوده گذشت و نيست نابوده پديد         

خوش باش، غِم بوده و نابـوده مخــور
حافظ نيز مي گويد:

- جايي كه تخت و مسند جم مي رود به باد        
گر غم خوريم، خوش نبود، به كه مي  خوريم

ــروده هاي حافظ  ــه يادكرد برخي از س ــن جا يادآوري كنم ك همي
ــت؛  ــيرازي در كنار رباعيات خيام در اين مقال، بدون دليل نيس ش
ــياري از سخنان كسي را كه «هرچه  بلكه مي خواهم همانندي بس
ــان الغيب» و  ــرده» و به لقب «لس ــه از دولت قرآن ك ــرده، هم ك
ــروده هاي خيام  ــت، با س ــرار» و ... نام برآورده اس «ترجمان االس
ــه همين گونه از  ــتناد ب ــابوري يادآوري كنم، كه برخي با اس نيش

سخنانش، او را ملحد، كافر، دهري و ... مي خوانند.
خيام مي گويد:

از دي كه گذشت، هيچ از او ياد مكن 
فردا كه نيامده است، فريــاد مكـــن

بر نامـــده و گذشتــــه بنياد مكــن  
حالي خوش باش و عمر بر باد مكن

و حافظ مي گويد:
به هست و نيست مرنجان ضمير و خوش مي باش 

كه نيستي ست سرانجام هر كمال كه هست
خيام مي گويد:

تا كي غم آن خورم كه دارم يا نــه؟ 
وين عمر به خوشدلي گذارم يا نه؟

پر كن قدح باده، كه معلومم نيســت  
كاين دم كه فرو برم، برآرم يا نـــه

و حافظ مي گويد:
بر لب بحــر فــنا منتـــظـريم اي ساقــي  
فرصتي  دان،  كه  ز لب تا به  دهان  اين  همه  نيست

خيام:
گويند بهشـت و حــور و كـوثر باشد  

جوي مي و شير و شهد و شّكر باشد
پر كــن قدح باده و بر دستم نه  

نقدي ز هزار نسيـه بهتر باشـد
حافظ:

- من كه امروزم بهشت نقد حاصل مي شود    
وعـــدة فرداي زاهد را چرا باور كنم؟

- زاهد اگر به حور و قصور است اميـدوار    
ما را شراب خانه قصور است و يار حور

- بــه خلدم دعوت اي زاهد مفرمـاي    
كه اين سيب زنخ زان بوستــان بـه
***

ــناخِت فلسفة كاينات و حقيقت هستي سه  ــيِر ش به گمان من، مس
ــهد را  ــير تهران به مش مرحلة كلّي دارد: مي توانيم تصور كنيم مس
ــمنان مي گذرد. تصور كنيد از تهران به سمنان كه ابتداي  كه از س
ــير است، هوا صاف و روشن و جاده اتوبان و مستقيم است، اّما  مس
كم كم از سمنان كه به سمت مشهد حركت مي كنيم، جاده پر پيچ  
ــي آنقدر مه آلود كه به  ــود و گاه و خم و هوا ابري و مه آلود مي ش
سختي مي شود از وضعيت پيِش رو و اطراف خود،  همان گونه كه 
ــت، باخبر بود. از نيشابور دوباره هوا صاف و زالل مي شود و تا  هس

مشهد دوباره همه چيز روشن و مسير راحت مي شود.
ــت حقيقت نيز همين  طور است. يك عده اي  ــير شناخت درس مس
ــمنان؛ اينها  ــتند؛ در جادة تهران- س ــير هس در همان ابتداي مس
ــده اند. اينان  ــيده اند و دچار آن ِمِه غليظ نش ــه مرحلة حيرت نرس ب
ــدودة باورهاي  ــاده پندارند؛ در همان مح ــاده انگار و س ــي س مردم
سّنتي خود مانده اند؛ به چيزي ديگر نمي انديشند و حقيقت هستي، 
ــت و مانند اينها برايشان روشن است. اّما  جبر، اختيار، جهنم، بهش
بسياري از مردم از اين مرحله مي گذرند و در مرحلة دوم مي مانند. 
ــه ورزان به مرحلة دوم وارد  ــياري از دانشمندان و انديش تعداد بس
ــا و گريوه هاي راه، در هوايي  ــده اند و در پيچ و خم ها و گردنه ه ش
ــده اند. تعداد  ــش و ابهام ش مه آلود و نيمه تاريك دچار ترديد و پرس
ــته اند از اين مرحله بگذرند و به نيشابور -  ــيار اندكي هم توانس بس
نيشابور روشن – برسند؛ نيشابوري كه راهي روشن را پيش چشم 
ــير مشهد را براي رسيدن به مقصد نهايي، بدون  آنها مي نهد و مس
پيچيدگي و ابهام به آنها نشان مي دهد. تعداد كساني كه به روشني 
بعد از ابهام و به ايمان پس از شك رسيده اند، زياد نيست. حضرت 
ــن (ع) وقتي مي فرمايند: اي خدا، اگر همة پرده ها هم  اميرالمؤمني
برداشته شود، در ايمان من به تو چيزي افزوده نمي شود، يعني در 
منطقة روشن حقيقتند؛ زيرا در يقين ِ كاملند. از ميان سخنوران ما، 
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مولوي از نيشابور گذشته است و در همان منطقة روشن است؛ اما 
حافظ، با آنكه «لسان الغيب» و «ترجمان االسرار» خوانده مي شود، 

بارها حيرت و ابهام خود را فرياد مي زند كه:
- از هر طرف كه رفتم، جز وحشتم نيفـزود  

زنهــار از اين بيابان وين راه بي نهايت
- چيست اين سقف بلند سادة بسيار نقش؟   

زين معما هيچ دانا در جهان آگاه نيست
- از هر طرفي كه گوش كردم  

آواز ســـؤال حــيرت آمـــد
- بده كشتّي مي تا خوش برآييم  

از ايـن درياي ناپيـــدا كـــرانه
- زين دايرة مينا خونين جـگرم، مـي ده 
تا حل كنم اين مشكل در ساغر مينايي

- حديث از مطرب و مـي گو و راز دهر كمتر جو 
كه  كس  نگشود و نگشايد به  حكمت اين معما را

ــمند مهمي كه «فيلسوف الزمان» و  ــت كه وقتي دانش همين جاس
«حجة الحق» بوده و در مراتب باالي دانش و انديشه قرار داشته 
است، مي گويد: سر در نمي آورم، نمي فهمم، بر من معلوم نيست و 
مانند اينها، بايد به حرفش توجه كرد و ساده از آن عبور نكرد؛ و نيز 
بايد سخن انديشمند بزرگ ديگري را هم به ياد آورد كه مي گويد:

تا بدان جا رسيد دانش من  
كه بدانسـتمـي كه نادانم

ــر را به انجام آن سفارش مي كند، اين  ــته نوع بش آنچه خيام پيوس
است كه بايد پيش از آنكه شمشير سهمگين مرگ بر پيكر زندگي 
ــادماني  ــرود آيد، در لحظه لحظة زندگي چنگ زد و آن را به ش ف
گذراند. البته ياد و انديشة مرگ، اين شادي را با تلخي درمي آميزد. 
ــروي او، حافظ، به گونه اي از ما مي خواهند  ــع، خيام و به پي در واق
ــتي درنگ مي كنيم و سؤاالتي ذهنمان  آن هنگام كه در برابر هس
را مي آشوبد، به باده پناه ببريم تا با نوشيدن آن، سؤال را فراموش 
ــد و  ــت ش ــش، بايد مس ــم. از اين رو، براي گريز از اين پرس كني
ــوي، همچون  ــرگ» در نگاه مول ــيد. اّما «م ــگاه به آرامش رس آن
ــادماني، فرحناكي  ــيرين است. ش ــته و ش زندگي، رويدادي خجس
ــكل هاي  ــمس به رنگ ها و ش ــر ديوان ش و خوش كامي در سراس

گوناگون موج مي زند و پاي مي كوبد:
مادرم بخت بُده ست و پدرم جود و كرم  

فرح بن الفرح بن الفرح بن الفرحم
رقص و پاي كوبي و سور و عروسي، همچون جامه اي برازنده بوده 

كه خداوند بر باالي مولوي دوخته بوده است:
بادا مبارك در جهان سور و عروسي هاي ما  

سور و عروسي  را خدا ببريد بر باالي ما

جالب اين است كه مرگ هم به همين اندازه و بيش از اين اندازه 
براي مولوي شيرين است. توصيفات شگفت انگيز مولوي از مرگ، 
يكي از خواندني ترين توصيفات شاعرانه است و شيريني خوشايند 
مفهوم مرگ، يكي از دلكش ترين مضامين سخن مولوي در ديوان 

كبير:
- آن شـكرسـتان مرا مي كشـد اندر شـــكر  

اي كه چنين مرگ را جان و دل من غالم
در غلط افكنده است نام و نشان خلق را  

عمر شكربسته را مرگ نهادنــــد نــام
- مرگ ما هست عروسي ابد  

سّر آن چيست؟ هو اهللا احـد
ــرگ نمي پرهيزد و  ــه مولوي نه تنها از م ــت ك به همين دليل اس
ــد و همچون  ــكر آن را مي چش روي برنمي گرداند، كه همچون ش

حلوا آن را مي خورد: 
دســت كردي دلبرا در خون ما   

جان ما زين دست خون آلود باد
ديگران از مرگ مهلت خواستند
عاشقان گويند: ني ني، زود بـاد

در نگرش خيامي، «احوال جهان همچون خوابي و خيالي و فريبي 
و دمي» پنداشته مي شود؛ مقصود از آفرينش آدمي مشخص نيست 
ــود «كاين آمدن از كجا و رفتن به كجاست؟». در  و معلوم نمي ش
ــت. خيام هم مثل  ــان غم انگيز زندگي نيس ــه، مرگ جز پاي نتيج
ــتي و شادماني فرا مي خواند؛  مولوي، همواره ديگران را به سرمس
ــت است؛ بلكه  اّما نه به آن دليل كه جهان آينة تجلي جمال دوس
ــتي، بتوان اندكي از هراس  ــادخواري و سرمس بدان جهت كه با ش

وحشتناك مرگ فروكاست:
اين چـرخ ستيزه روي ناگه روزي 
ما را ندهد امان كه آبي بخوريم

و نيز:
خوش باش، كه غصه بيكران خواهد بود  

در چــرِخ قــران اختران خـواهد بود
خـشتـي كه ز خـاك تو بخواهند زدن  

ديواِر سـراي دگـران خواهـد بــود
و نيز:

مي خور، كه به زير گل بسي خواهي خفت  
بي مونس و بي رفيق و بي همدم و جفت

زنهـــار بـــه كس مگو تو اين راز نهفت  
هر الله كه پژمرد نخواهـــد بشكفــت

ــروده هاي مولوي، انگار در حكم پاسخي آشكار به اين  برخي از س
گونه از ترديدها و پرسش هاست:
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به روز مرگ چو تابوت من روان باشد  
گمان مبر كه مرا درِد اين جهـان باشد

جنـــازه ام چو ببيني، مگو فراق، فراق  
مرا وصال و مالقات آن زمـــان باشد

فرو شـــدن چو بديدي، برآمدن بنگر  
غروب شمس و قمر را چرا زيان باشد؟

تو را غـــروب نمايد، ولي شروق بود  
لحد چو  حبس نمايد، خالص تن باشد

كدام دانه فرو رفت در زمين كه نرست  
چرا به دانــة انسانت اين گمان باشد؟

اگر خيام، آن گونه كه از آثارش پيداست و آن گونه كه معاصرانش 
گفته اند، «دانشمند بزرگ»، «استاد فلسفة مشاء»، «حجة الحق»، 
ــد، آيا  ــان» و مانند اينها باش ــوف الزم ــام»، «حكيم»، «فيلس «ام
نمي توان گمان كرد كه چنين مردي با آموختن دانش هاي طبيعي 
ــتن ذهني فلسفي و پرسش گر،   (رياضي، جبر، نجوم و ...) و با داش
ــه ها و آموخته هاي پيشين شك  مي تواند خردَورزانه در همة انديش

كند و جسورانه حقيقت هستي را به پرسش بگيرد؟!
راست آن است كه ژرفاي انديشة خيام را از عمق همين پرسش ها 
ــتگي دريافت و عظمت  ــوان به شايس ــاي بنيادين مي ت و ترديده
ــؤاالت جسارت آميز مي توان  ــخصيت او را از البه الي همين س ش
ــش ها، ترديدها و درنگ ها را از خيام  بازشناخت. چنانچه اين پرس
ــي» را از او و ملّت  ــة خيام ــطورة تأمل برانگيز «انديش بگيريم، اس
ــه اي كه البته به شيوه هاي گوناگون در  ايران بازستانده ايم؛ انديش
ــياري ديگر از انديشمندان و سخن سرايان پديد آمده و به  ذهن بس

گونه هاي مختلف بر زبانشان جاري شده است.
ــة غبارهاي اليه اليه را از  ــي مي تواند با تواني جادويي، هم آيا كس
ــرد، آن گونه كه بتوان  ــانه اي برگي ــگفت افس چهرة آثار اين مرد ش
ــانه هاي آثارش او را آن چنان كه اوست،  او را از نزديك ديد و از نش
ــت كه برخي، براي رسيدن به پاسخي  ــناخت؟ از همين روس بازش
خرسندكننده، خيام شاعر را از خيام دانشمند جدا كرده اند و آنها را دو 
نفر انگاشته اند. اّما اين گمان نيز به سختي مي تواند پذيرفتني باشد؛ 

چرا كه اين گمان هم تكية درخور اعتماد بر اسناد تاريخي ندارد.
***

خيام 900 ساله، نه خيام 90 ساله
در پايان سخن، مي خواهم از شما خواهش كنم كه بياييم اين موضوع 
را از زاويه اي ديگر نگاه كنيم؛ يعني بياييم- دستِ كم موقتاً- به خيامي 
ــاله! يعني بياييم - دستِ كم موقتًا  ديگر توجه كنيم؛ به خيامي 900 س
ــده هاي پنجم و ششم، حدود 70  - عمر بن ابراهيم خيامي را كه در س
ــال عمر كرده، رها كنيم و به خيامي بينديشيم كه حدود 900  تا80 س
ــت كه در ذهن و زبان ملت ايران جريان دارد، با مجموعه اي  سال اس

از نگرش ها و گزاره ها، كه به «انديشة خيامي» نام برآورده است. اسناد 
ــتوار و درخور اعتماد دربارة زندگي  تاريخي چندان آگاهي شايسته، اس
ــه ما نمي دهند كه خاطر ما را به كلّي جمع كنند. پس بياييم از  خيام ب

منظري ديگر به خيامي ديگر هم توجه كنيم. 
ــاعر، هركس كه بوده و هرگونه كه زيسته و  عمر بن ابراهيم خيام ش
ــده و رفته است؛ اما مردم ما قرن هاست كه  هر كار كه كرده، تمام ش
اعتراض هاي هستي شناسانه و پرسش هاي حيرت آلود خود را، بارها و 
بارها، در قالب رباعي هايي ساده ريخته اند و به حساب جاري شخصي 
ــليقه اي بخواهد عمر بن  ــه نام خيام واريز كرده اند. هركس با هر س ب
ــي را دو كس بپندارد، يا  ــود، يا خيام و خيام ابراهيم خيام را منكر ش
اينكه رباعي هاي پديد آمده را بي ارتباط با عمر بن ابراهيم بداند، و هر 
چيز ديگر مانند اينها، اّما هرگز نمي تواند منكر وجود اين همه رباعي 

تأمل برانگيز بشود كه به نام خيام روي دست تاريخ مانده است.
كسي كه امروزه به نام «خيام» در ضمير جمعِي جامعه نقش بسته 
و چيزي كه امروزه به نام «انديشة خيامي» در ذهن جمعي جامعه 
ــطوره نيست. اينكه ملتي  ــت، خود بي شباهت به اس پديد آمده اس
ــطوره پرداز، براي بازنمود بسياري از خواست ها، باورها،   بزرگ و اس
ــازد و آن همه را به  ــا و آرزوهاي خود، چندهزار رباعي بس آرمان ه
حساب كسي بريزد و از زبان كسي بگويد، تا او حنجرة فريادش و 

زبان گويايش باشد، چيزي جز اسطوره پردازي نيست.
ــاله، تأمل برانگيزتر از آن  ــن خيام 900 س ــن گمان مي كنم اي م
ــت. مردم ما در چگونگي پديد  ــاله اس ــتاد س خيام هفتاد - هش
آمدن آن خيام و كيفيت انديشگاني اش نقشي نداشته اند؛ اّما اين 
خيام 900 ساله را خود مردم، با سليقه هاي متفاوتشان آفريده اند 
ــد و از بازگفت آنها در  ــان را بر زبان او نهاده ان و حرف هاي دلش
ــول تاريخ لذت برده اند. اينك گزاره هايي كه از زبان اين خيام  ط
ــنيده مي شود، پيام انديشگاني بخشي از جامعة ماست كه بايد  ش

به آن توجه كرد. 

پي نوشت 
* عضو هيئت علمى دانشگاه شيراز. 

ـ اين مقاله، در واقع متن سخنرانى آقاى دكتر حسن لى در نيشابور 
به مناسبت روز بزرگداشت حكيم عمر خيام نيشابورى است كه از 

سر لطف در اختيار كتاب ماه ادبيات نهاده اند.
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