
 آیا مردم امروز ما به خیام نیاز دارند؟!
 لی/ دانشگاه شیرازدکتر کاووس حسن

 درآمد

ی اند. زندگی در جامعهی ما جهانی دیگر بوده است. مردم دیروز ما در جهانی دیگرگونه زیستهجهان گذشته

ی چندین قرن پیش، شرایطی دیگرسان چندین سده پیش با زندگی امروز ما بسیار متفاوت بوده است. جامعه

شناسی مخصوص خود را داشته و ادبیات دیگرگونه داشته است. آن جهان زیبایی نگریو در نتیجه جهان

طلبیده است. ساختارها، بافتارها و رفتارهای اجتماعی گذشته، امروز بکلی دگرگون شده مخصوص خود را می

و شرایطی تازه پدید آمده است. سرعت در پیشرفت فناوری و گسترش وسایل ارتباط جمعی، باعث شده  

گیری عمومی شعر جهت»ای دیگر شکل بگیرد. یت مردم امروز ما، بویژه جوانان این دو سه دهه به گونهشخص

هایی است ی تکرار مکرر تجربهی فارسی، به سوی زبان و بیانی فاخر و رسمی است. این شعر عرصهگذشته

کلی و ازلی و ابدی است. به ی مفاهیم ها در حوزهکه شاعر از پیشینیان خود فرا گرفته است. و این تجربه

شعر قدیم ما سوبژکتیو است. یعنی با باطن و حاالت باطنی سر و کار دارد. در آن مناظر ظاهری »قول نیما: 

 (12: 1391لی، )حسن« ی فعل و انفعالی است که در باطن گوینده صورت گرفته.نمونه

گرایی شاعران ای و ذهنیتار زبانِ کلیشهی مشروطه برخی از شاعران دیدند: جهان گذشته و ساختدر دوره

بین و کسانی که فرزند زمان خویشتن گوی جهان تازه باشد. در نتیجه، شاعران واقعتواند پاسخگذشته نمی

 بودند، جهان خودشان را شعر کردند. و در واقع عینیات و مشهودات عینی خودشان را شاعرانه بیان کردند.

ذوقی ی نظامی، خیام، عطار، مولوی، سعدی و حافظ پسند هیچ صاحبیوهامروزه دیگر سرایش شعر به ش

-ی امروزی هنوز شعرهای همین شاعران از پرخوانندهنیست. اما پرسش این است که چرا در همین جامعه

شناختی این مردم ترین شعرها هستند؟! آیا معنای این رویداد این است که ساختارهای ذهنی و زیبایی

جا باید دو چیز روشن شود: جا وجود دارد؟در اینمانده و تغییر نکرده است؟ یا راز دیگری اینهمچنان کهنه 

یکی این که آیا مفاهیم موجود در این آثار است که این همه خواننده را برای خواندن برانگیخته است یا 

 ی بیان؟شیوه

گری داشته است،  به درد مردم امروز نگری دیو آیا کسی چون خیام که در جهانی دیگر زیسته است، و جهان

 خورد یا خیر؟ما هم می

یک از شناس حکیم بوده است یا نه؟ و این که آیا کدامدان ستارهاین که آیا خیام شاعر همان خیام ریاضی

یک نیست، سخنی دیگر است. سخن امروز من این است که راستی از خیام شاعر است و کدامها بهاین رباعی

ی امروز ما هم کارایی داشته تواند برای جامعههایی که دارد، آیا میی حاشیهدار شاعر، با همهنام همین خیام

 باشد یا نه؟

کم موقتا خیامی را باور داریم که هم منجم است و هم طبیب؛ هم حکیم است و هم ادیب؛ هم ما دست

 عجیب است و هم غریب.

های تشخیص رباعیات اصیل خیام را یکی از راه« ات خیامگرایی در رباعیقرینه»ی با آن که در مقاله

ساخت ایم،  ناگزیر باید بگویم که از دید من تشخیص رباعیات واقعی خیام از بسیاری رباعیات خوشبازنموده

ها هم نیست. نه از نظر سبک بیان و نه از نظر نوع اندیشه. زیرا خیام و استوار منسوب به او، به این سادگی



های مختلفی آفریده باشد که از اش سرودهواند مانند هر شاعر دیگری در دوران مختلف زندگیتهم می

گونه دیدگاه استواری و نااستواری سخن یا از دیدگاه نوع نگرش به جهان، گوناگون و حتا متضاد باشد. همان

 شود؛ که در دیوان شعر شاعران دیگر هم دیده می

*************************** 

 

 هایی هنری.پدیده .1

اگر بلندترین، «. چه چیزگفتن»گیرد نه با شکل می« چگونه گفتن»همچون روز روشن است که هنرِ شعر با 

-آید. در صورتی که میترین مفاهیم را نتوان در سخنی زیبا و فریبا بیان کرد، شعر پدید نمیبهترین و ژرف

 در سخنی افروزنده و انگیزنده بیان کرد و شعر آفرید. ترین مضامین را ترین و پیش پا افتادهتوان معمولی

-ی سخناین درست است که جهان گذشته جهانی دیگرگونه بوده است و امروزه دیگر سرایش شعر به شیوه

سرایانی چون: نظامی، عطار، مولوی، سعدی و حافظ پسندِ هیچ صاحبِ ذوقی نیست. اما پرسش این است که  

ترین شعرها هستند؟ آیا معنای این پدیده این است که گان از پرخوانندهچرا هنوز شعرهای این بزر

جا شناختی این مردم همچنان کهنه مانده و تغییر نکرده یا راز دیگری در اینساختارهای ذهنی و زیبایی

هایی که در جهان گذشتگان که جهانی دیگرگونه بوده، تولید شده، امروز هم همچنان نهفته است؟ چرا متن

 شود.صرف میم

که آیا مفاهیم موجود در این آثار است که این همه خواننده را به جا باید دو چیز روشن شود: یکی ایندر این

چگونه »ی بیان آن مفاهیم؟ همچون روز روشن است که هنرِ شعر با خوانده شدن برانگیخته است، یا شیوه

های انسانی را نتوان در ترین و بهترین پیامین، ژرفاگر بلندتر«. چه چیزگفتن»گیرد،  نه با شکل می« گفتن

ارزش را با توان مضمونی معمولی و کمآید؛ در صورتی که میسخنی زیبا و فریبا بیان کرد، شعر پدید نمی

 «. چه چیزگفتن»است و نه « گفتنچگونه»سخنی افروزنده بیان کرد و شعر آفرید. پس شعر در گرو 

ای اند هرگز هیچ مطلب تازهی چون: خیام، مولوی، سعدی، حافظ و دیگران گفتهسرایان نامدارچه سخنآن

ها توان در دیوان این شاعران یافت که پیش از آننیست. به سخنی دیگر هیچ موضوع یا مطلبی را نمی

-شیوهها، در ذهن و ضمیر جامعه بماند شود بسیاری از مطالب به نام آنچه باعث میدیگران نگفته باشند. آن

ورزان، با کیمیاگری خیال هاست. سخن معمولی در کارگاه ذوق این سخنی آنی بیان انگیزنده و افروزنده

ی هنری افسونی جاودانه است شود. افسون این پدیدهای هنری  تبدیل میدهد و به پدیدهتغییر جنسیت می

ی همچون:  خیام و نظامی و مولوی و گذرد. امروز ما هنگامی که شعر کسکه از مرزهای زمان و مکان درمی

 را نابود نکرده است.  روییم که گذر زمان ارزش هنری آنخوانیم،  با اثری هنری روبهسعدی و حافظ را می

ی شیءهای هنری ارزش شعر به عنوان یک شیء مانند همه»نویسد: ی شعر سعدی میضیا موحد در باره 

چه بها. و محلی برای تامل در آنای خواهد بود گراننهایت عتیقهشود. و در دیگر با گذشت زمان کم نمی

افتد گذارد. از رواج میهای هنری هر دوره را به نمایش میدارد و ارزشپیوند حال را با گذشته استوار نگه می

-ییابد و تبدیل به شیئی هنری م( در شعر، زبان موجودیت دیگری می63: 1389شود. )موحد، اما کهنه نمی

( و 62)همان: « ست از این شیءهاایدفتر سعدی موزه»گوید: شود. موحد سپس در پیوند با شعر سعدی می

چگونه است که این »نویسند: های زیبای سعدی به شاهکارهای مینیاتور میبعد با همانند کردن غزل



بازان ی عتیقهو مجموعه هاها کاری عبث است، در موزهشاهکارها را که دیگر تالش برای آفریدن نظیر آن

)همان: « کنند؟ وقتی به شعر هم به چشم شیء هنری نگاه کنیم راز دیرپایی آن را خواهیم یافتداری مینگه

ی تامل این است که دکتر موحد آثار جاودان هنری همچون شعر سعدی را اشیایی در ی شایسته(نکته62

-داری در موزه میشعر گذشتگان تنها به درد نگه»د که انبیند. سخنی که بسیاری دیگر هم گفتهموزه می

رسد کارکرد شعر در جهان امروز بسیار بیشتر از آن است که گمان کنیم همچون اما به نظر می«. خورد

که در جهانی دیگر آفریده ها با آنخورد. بسیاری از این سرودهای تنها به درد موزه میشمشیر یا زره کهنه

تر تر و گستردهها گاهی بسیار ژرفاند و کارکرد هنری و اجتماعی آنگی امروز مردم نیز جاریاند، در زندشده

 ست. از آثار نو هنری

*** 

 جانی و کنند دگرگون را هاآن جنس تا دمندمی هاواژه کالبد در هنر جادوی از مندیبهره با توانا ورانسخن

 هنگامی هستند، ارتباط برای ساده ابزاری تنها خود، معمولِ کاربرد در که هاواژه این. ببخشند هاآن به دوباره

 تربیش هرچه تا شوندمی هنری هایپدیده به تبدیل یابند،می راه دست چیره شاعرانِ هنریِ کارگاهِ  به که

 است آن از فراتر و ترفزون ادب پیام". برانگیزانند را هاآن و بگسترند شنوندگان و خوانندگان دلِ  در را خود

 ،ادب. افروزدبرمی نیز را دل آموزد؛نمی را سَر تنها. جویدمی نیز دل به راهی بماند؛ سَر برای امییپ تنها که

 به خواهدنمی تنها ور،سخن... .  است کرده شورانگیز و شیرین و شگفت را آن هنر جادوی که است زبانی

هم به ،زبانیهم یاری به که نیست آن پی در تنها او. برساند دیگر ذهنی به ذهنی از را ایاندیشه ،زبان یاری

نمی دل به راهی و مانندمی سر در تنها که هاییاندیشه. است دلیهم خواهد،می او چه آن برسد؛ اندیشی

 (16 ص 1368 ،کزازی. )"ندارند ارجی چندان او چشم در گشایند

سنگ، بی هیچ ارزش هنری، در بدنة یک کوه  یک»گذرد. جادوی آثار هنری از مرزهای زمان می  

گزیند، با چشمان شود. پیکرتراش هنرمندی این سنگ را بر میجای دارد. این سنگ از کوه بریده می

نگرد، پیش از دست بردن در سنگ، نطفة یک اثر هنری در ذهن او بسته می شود . در اش در آن میجادویی

در فضای خیال  -و در یک فضای انتزاعی، مجرد و روحانیگیرد آشوب خیالش تندیسی زیبا شکل می

هایش گونگی خود را به دستشود. تمام خدایشود. پیکرتراش دست به کار میتندیسی آفریده می -هنرمند

کنند و از راه ابزار، هنرمند را در شوند. معجزه میهایش جادویی میشود. دست "خالق اثری"سپارد. تا می

اش آید و از راه دستان جادوییخیزد، از خود بیرون میام آرام هنرمند از درون خود بر میدمند. آرسنگ می

زند، به زبان کند، حرف میگیرد. نگاه میکم سنگ، هنری می شود، جان میکند. کمبه درون سنگ سفر می

راه این مجسمه خود را و این بار، دیگر هنرمند از  -دوران  یههنرمندان، در هم یهبا هم -زندهنر حرف می

پیوندد. ها میگسترد، به آنها میکند. خود را در آنهای روح دیگران سفر میدمد. در کوچهدر دیگران می

مجرد خود،  یهیا : صداها در گون شود. این یک اثر هنری است.ها یگانه میسازد. و با آنها را از خود میآن

خراش و دل آزار هم ارزش هنری ندارند و چه بسا ناهماهنگ ، گوش هنگامی که آرایش هنری نیافته باشند،

 یهیک قطع یهگیرد، ناگهان نطفقرار می "الهام"آفرین هنرمندی در رهگذر باشند، اما زمانی که ذهن زیبایی

سپارد تا گونگی خود را به دستش میشود. خدایهنری در فضای خیال او شکل می گیرد. او دست به قلم می

خیزد و از شود. پس از آن، از راه قلم، خود را در کاغذ می دمد و آرام آرام از درون خود بر می "خالق اثری "



با آرایشی هنرمندانه، به رقص  "هانت "رو به رو  یهکند. در صفحرو سفر میروبه یهراه دستانش به صفح

نشیند. ولی هنوز راضی نیست، ساز را شا میرو به رو خود را به تما یهو هنرمند خنیاگر در آین .آینددرمی

شود، به آواز گیرد، شعله ور میکند. ساز جان میدمد و او را از خود پرمیدارد. خود را این بار در ساز میبرمی

نوازد. این بار دیگر خنیاگر خود را از راه این آهنگ، در دیگران زند و هنرمند را میآید، حرف میدر می

ها پیوندد و با آنها میگسترد، به آنها میکند و خود را در آنهای روح دیگران سفر میوچهدمد، به کمی

 شود.یگانه می

شود، اند. همان طوری که هنرمند اگر در سنگ بدمد مجسمه پیدا میهمة آثار هنری همین گونه  

اگر در رنگ بدمد نقاشی پدید  شود، اگر هم درکلمات بدمد شعر آید، اگر در آهنگ بدمد موسیقی آفریده می 

 یهیک تکه از خداست و فصل مشترك هم "آفریندمی "شود. و راستی هنرمند در این که آفریده می

هاست.های هنری، زیبایی آنپدیده  

خورد. شاعر در معرض در ناگهانی غریب، آرامش درونی شاعر به هم می هنری است. یهعر هم یک پدیدش 

کند، دردی مرموز در او چنگ دهد، رنگی آسمانی پیدا مید، حالی شگفت به او دست میگیرالهام قرار می

گردد. او دست به اش خروش و غوغا برپا میدلیکند. در اندرون خستهزند، چیزی در روح او سنگینی میمی

ام بگیرد. سپس ریزد، تا آرهای دلش را بر کاغذ میکند و پارهگیری میشود. قلم از او دستدامن قلم می

شعری دیگر در ذهن او بسته  یهپردازد تانطفهنرمندِ شاعر خسته و کوفته از این زایمان، به استراحت می

  شود.

 

آید . پس زبان هنرمند در کلمات حلول می کند و شعر پدید می یهاین گونه است که روح به غلیان در آمد

 نرمند در آن دمیده شده وسرشت زیباشناختی یافته است.ادب، زبان عادی نیست، بلکه زبانی است که روح ه

این واژه ها را  ی چون خیامها در کاربرد معمول خود هیچ ویژگی هنری ندارند. هنرمند سخنورواژه

شوند، پس از آن همین گیرند و زنده میها ناگهان جان میدمد و آنها میگزیند، روح خود را در آنبرمی

 کنند.ها را با هم یگانه میگسترند و آنها میدمند و او را در آنشاعر را در دیگران میگرفته، های جانواژه

 (.207 – 206: 1383لی، )حسن "یافتن است نه بافتن"پس بنا بر قولی شعر 

گمانی هیچشناسیم، پیش از هر چیز شعر است. اگر شعر نبود بیچه به اسم رباعیات خیام مییادمان باشد، آن

 گسترد. انگیخت و خیام را این همه در ما نمیهمه شور برنمیاین امروز

ی خیام در راز و رمز های فراوان پدید آمده است. اما درنگ اندیشمندانهی خیام تا کنون نوشتهدر باره»

ه قدر بپژوهان را آنآور او در پیوند با وجود آدمی و آغاز و انجام او، توجه خیامهای حیرتهستی و پرسش

-ی رباعیات خیام بازداشته است.این بیشناسانهباره از بررسی زیبایییکها را بهخود درکشیده است که آن

-شناسی بیهای زیباییهای خیام از ارزشکنند، سرودهجاست که بسیاری به اشتباه گمان میتوجهی تا بدان

 (122: 1384لی، )حسامپور، حسن« مایه است.بهره، یا از آن دید، کم

 شناسی شعر خیام شده است. پژوهی کمترین توجه به وجه زیباییی خیامدر کارنامه

ی ها در شیوهدهد که دلربایی و دالویزی این سرودهشناسانه در ساختار رباعیات خیام نشان میدرنگ زیبایی»

های هنری ، به پدیدههای بلند در کارگاه خیال شاعراندیشگانی شاعر نیست. بلکه در آن است که این اندیشه



شد، هرگز بدین شگفتی و روح و غیر هنری بیان میتبدیل شده است. که اگر جز این بود و در زبانی بی

 (123)همان: « چرخید.شگرفی در ذهن و زبان همگان نمی

م پیوند هنری واژگان در رباعیات خیام هرگز در سادگی کالم او کاستی پدید نیاورده است. حال اگر بپذیری

گذرد ها میهای هنری از مرز زماناند و باور داشته باشیم که زیبایی پدیدههایی هنریکه رباعیات خیام پدیده

های وری از این پدیدهتوانیم به این نتیجه برسیم که مردم امروز ما در جهان مدرن همچنان نیازمند بهرهمی

 شناسد.دیروز و امروز نمی گذرد وها میهنری هستند. زیرا جادوی هنر از مرز زمان

 یاندیشه: است چهارگانه هایشاخه این از یکی در معموالً ،است شده نوشته خیام با پیوند در تاکنون چه آن 

 . . هاآن یترجمه و آثارش خطی هاینسخه او، زندگی ،خیام

شیوه در هاسروده این دالویزی و دلربایی که دهدمی نشان ،خیام رباعیات ساختار در شناسانه زیبایی درنگ

پدیده به تبدیل شاعر خیال کارگاه در بلند هایاندیشه این که است آن در بلکه ،نیست شاعر اندیشگانی ی

 و شگفتی بدین هرگز شدند،می بیان غیرهنری و روحبی زبانی در و بود این جز اگر که اند،شده هنری های

 .چرخیدندنمی همگان زبان و ذهن در شگرفی

-پرسش هاراز آن  وشود می بازنمایی و بررسی ارزنده یااندیشه و مفهوم که این بر افزون  خیامدر رباعیات 

 با ،توجه این امانیز در کانون توجه بوده است.  واژگانی پیوند  آید،پدید می هخوانند ذهن در ارزشمند ییها

 خلق و مناسب هاییواژه گزینش با بلکه. نیست مرسوم هایآرایه و پیچیده استعارات و تشبیهات آوردن

 مجسم مخاطبان ذهن در ترهنری و بهتر را نظر مورد مفاهیم است که انگیزخیال و اثرگذار و زنده تصاویری

 برند،می خیام رباعیاتاز  خوانندگان بسیاری که لذتی سازد، همراه شعر با تربیش را آنان طریق این از و کند

 است. دو این یزیرکانه و پنهان تلفیق و معنا و صورت پیوند ینتیجه در

 تواند دلیلی، نیز میدیگر ادبی هایو آرایه ها، تشبیهاتها از استعارهآن بودن و خالی در رباعیات بیان سادگی

 باشد. خیام رباعیات ساختار هنری به پژوهانخیام توجّهیکم دیگر برای

ترکیب ،هاواژه. شودمی مربوط آن اجزای و عناصر پیوند چگونگی به هنری اثر هر ساختاری انسجام  

 استواری باشد، تربیش هرچه عناصر و اجزا پیوند. هستند اثر آن عناصر و اجزاادبی اثر یک تصویرهای و ها

 پیوندهای وجود ،ایرانی دارنام شاعران موفق هایسروده هایویژگی از یکی. است تربیش آن ساختمان

 آثار عنوان به نیز خیام رباعیات گمانبی. هاستسروده آن تصویرهای و هاترکیب ،واژگان میان چندسویه

 در واژگان هنری پیوندهای این از برخی به نمونه برای. هستند مندبهره هاویژگی این از هنری ارزشمند

 :شودمی اشاره خیام رباعیات

  نیست آگه کس هیچ جان تعبیه زین  نیست ره را کسی اسرار یپرده در  

  نیست کوته هافسانه چنین که خور مِی  نیست هگَ منزل هیچ خاك دل در جز 

 دیگر، هایواژه با واژه این پیوند از دارد، " پرده" که گوناگونی معناهای به توجه با ،رباعی این در  

 با ،بدانیم پوشش و حجاب معنای به را پرده اگر ،نمونه برای. شودمی گسترده و برجسته ،سروده مضامین

 هاواژه این یهمه که است ارتباط در( گویدمی چیزی ناپیدای اعماق از سخن که) خاك دل و تعبیه اسرار،

 را پرده اگر و نمایدمی جلوه رازآمیزتر و ترپوشیده هستی راز مفهوم گونه بدین و کنندمی حمایت را یکدیگر

 گاهخیمه در گفت توانمی "نیست ره" ترکیب به توجه با ،بپنداریم اندرونی یا گاهخیمه و سراپرده معنای به



 با سوم مصراع در هگَمنزل صورت این در و ندارد ورود یاجازه کسی " غیب عالم" غیبی رازهای اندرونی و

 .بود خواهد تنگاتنگ ارتباط و پیوند در اول مصراع در پرده

 بدانیم  - موسیقی آهنگ و دستگاه - نوا معنای به اسرار گرفتن نظر در بدون را پرده اگر چنینهم  

 وجود به( دستگاه=  راه)=  "ره"و  پرده هایواژه میان ایپوشیده تناظر گفت توانمی معنی این به توجه با

 مصراع در خوردنمی با موسیقی ،صورت این در که کشاند،می موسیقی مفاهیم سوی به را ذهن که آیدمی

 شدن ترهنری به پیوندهایی چنین و یابدمی پیوند همراهند، یکدیگر با فارسی اشعار از بسیاری در که چهارم

 . افزایدمی رباعی

 برابر در "هافسانه" یواژه دادن قرار که است این یادشده رباعی واژگانی پیوند یدرباره دیگر، گفتنی  

 خاك دل را ریشخند این که است هستی راز به ریشخند نوعی ،" تعبیه" و "اسرار" ،" پرده" چون هاییواژه

 و جمله پایان در ردیف عنوان به "نیست" یچهارباره تکرار و کنندمی تقویت تربیش( قبر) "گَهمنزل" در

 کنندمی تقویت را انگارانهنیست مضمون ،سوم مصراع در "جز" و سوم و دوم مصراع در "هیچ" یدوباره تکرار

 .دنکشمی رخ به بهتر مرگ و زمان گذر و هستی راز برابر در را بشر نوع ناتوانی و عجز و

  پیداست نهایت نه ،بدایت نه را او   ماست رفتنِ  و کآمدن ایدایره در

  کجاست به رفتن و کجا از آمدن کاین   راست معنی این دردمی نزندمی کس 

 د:انتنیده هم در شایستگی به هاواژه یهمه نیز رباعی این در

 که هم کنار در "کجا" و "نهایت" ،"بدایت" ،"آمدن" ،" رفتن" ،"دایره" هایواژه گرفتن قرار  

 بدایت" تقابل چنینهم و است کرده منسجم را رباعی هستند ارتباط در( شکل کروی زمین) مکان با همگی

 فضایی چرخیدن و چرخیدن دنیا یبسته یدایره درون عصاری حیوانات مانند و "رفتن و آمدن" و "نهایت و

 را اندیشیدن توان و شودمی دچار احوال پریشانی و سرگیجه به فضا این در انسان گویی که است آورده پدید

 به هستی برابر در را بشر نوع بودن ابهام در و سرگشتگی تربیش آورسرگیجه فضای این. دهدمی دست از

 انسان ناتوانی واقع در که دنیا یبسته یدایره حول بشر انحرافی و وارمنحنی مسیر تصوّر. است کشیده تصویر

 و دنیا یدایره کنار در را " راست" یواژه که شودمی تداعی ذهن در تربیش زمانی دنیاست راز کشف از

 و انحرافی راهی پیمودن گفت بتوان شاید ایشده ایجاد فضای چنین با ،دهیم قرار آن در انسان حرکت

 این دردمی نزدمی کسی) انسان مستقیم و راست اندیشیدن از را امکان این ،راست مسیری یافتن از ناتوانی

 هنری تأکید( بار دو کدام هر) "کجا" و "نه" ،"رفتن" ،"آمدن" تکرار چنینهم  .است گرفته( راست معنی

 . اندداده افزایش را سخن

هاست؛ یعنی انگیزندگی و که یکی از دالیل کارآمدی رباعیات خیام همین وجه هنری آنسخن اینکوتاه

-یابند و بهشایستگی به درون آدمی راه میگونه است که امروز هم بهافروزندگی. قابلیت هنری این سخنان آن

 گسترند.آسانی خود را در میان امروزیان می
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-توانست مانند برخی از صوفیان زمانهاست. خیام نیز می« گراییخردورزی و تعقل»عنصر دیگر رباعیات خیام 

دانیم ی طرح هیچ پرسشی را به خود ندهد. اما همه میاش به سمت خانقاه بغلتد و با تسلیم و پذیرش اجازه



های مایهجود در جهان، یکی از بنمو هایفرصتگیری از اغتنام فرصت و بهرهکه او راهی دیگر برگزید. 

ی یادآوری است، آن چه در پیوند با خیام شایستهاساسی آثار بسیاری از اندیشمندان بوده و خواهد بود، اما آن

ی است که پافشاری او بر این مضمون و تداوم او در درنگ اندیشمندانه برابر معمای هستی، او را در این گونه

های نخستین )دوم تا اوایل سده ی ی آزادی نسبی که در سدهدر نتیجه ده است.اندیشگانی بلندآوازه کر

پنجم( در جهان اسالم و ایران پدید آمده بود، علوم عقلی رشد چشم گیری داشت و زمینه برای تولید 

ن و های تازه و فکرهای نو فراهم شده بود. یکی از این موردها رشد خرد و خردگرایی در میان دانشمندانظریه

ی مشایی یونانی در تقویت ای چون فارابی و ابن سینا و گسترش فلسفهحضور فالسفهنخبگان اسالمی بود. 

گرایی به حدی رشد کرده بود که افرادی چون در این دوران، عقلخردگرایی این دوره بسیار کارساز بود. 

ی می دانستند که خدای تعاال به ما زکریای رازی فضیلتی واال برای عقل قایل شده و آن را بزرگ ترین نعمت

س از ابن سینا و شاگردان مستقیم او، خیام مهم ترین کسی است که راه ابن سینا را . پارزانی داشته است

 ی فروزان فروکش کرده است. ادامه داده و متأسفانه پس از وی تا حد زیادی این شعله

 های حکیمان اعتزالی را نیز داشته است. با نظریه خیام عالوه بر آگاهی از تفکرات یاد شده امکان آشنایی

ی های آغازین دورهگون، تفکر بسیار مؤثر و مخرب آیین اشعری است که در سدهدر کنار این تفکرات گونه

ی دین و حتا سیاست و فرهنگ، آثار فراگیر و دامنه داری بر جای نهاد. گذاری شد و در عرصهاسالمی پایه

نگرش، خاموش کردن بسیاری از شعله های خردورزی و پرسش گری آزادانه در امور  آشکارترین اثر این

گمان مخالفت اشاعره با خردگرایی معتزله و علوم طبیعی و ریاضی بر افرادی چون خیام که گوناگون بود. بی

ه ی یونانی و گذارده است. زیرا بر اثر نفوذ آیین اشعری فلسف فراوان دان بود و هم فیلسوف، تأثیرهم ریاضی

گرفت و هرکس که به علومی چون ریاضی، طبیعی و شاخه های به ویژه مشایی آشکارا مورد حمله قرار می

کرد زندیق و ملحد شناخته ها چون پزشکی، فلک )نجوم(، موسیقی و کیمیا و جز آن توجهی میگوناگون آن

 شد. می

رساند که یا حقیقت قاطعی به این نتیجه می ورز راگر و اندیشهخیام پرسشهمین شرایط ویژه است که 

های بیهوده و خیام با نگرشی هوشمندانه، جدل یافتنی نیست.وجود ندارد و یا اگر وجود دارد دست

ها خبری آنپندارد و خواب بیپایه میای بیهای گوناگون جامعه را افسانهی رهبران فکری گروهاندیشانهخام

 نماید:میرا با تمسخری طنزآلود باز

 آنان که محیط فضل و آداب شدند / در جمع کمال شمع اصحاب شدند

 ای و در خواب شدند ره زیــن شب تاریک نبردند برون / گفتند فسانـه

ست، در گراییورزی و تعقلهای رباعیات خیام اندیشهترین ویژگیاینک اگر باور کنیم که یکی از بنیادی

گرایی رواج یاقته و اندیشی و احساسنگری، جزمزدگی، سطحیری مواقع شتابی امروز ما که در بسیاجامعه

 اندیشی ما کمک کند.تواند به خردگرایی و ژرففراگیر شده است، سخنانی از جنس رباعیات خیام می
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اند. هر دست دادهانگیز فناوری ارتباطات، بسیاری از مردم امکان تامل و درنگ را از امروزه در شتاب شگفت

های مجازی در حال انتشار است و مردم خواه ناخواه در ها متن خبری و غیر خبری در شبکهروز میلیون



وقفه و پرسرعت این اخبار و های غیر قابل اعتماد قرار دارند.  از یک سو انتشار بیامان این پیامهجوم بی

دهد و از سوی دیگر ی جهانی افزایش میها در پهنهاطالعات آگاهی مردم را در پیوند با بسیاری رویداد

تر کرده گیرد. این انفجار اطالعات شاید سطح آگاهی امروزیان را گستردهها باز میهای بایسته را از آندرنگ

و پیچیدگی را  شدت کاهش داده است. گذشتگان ما هرگز این همه تنوعهای آنان را بهباشد، اما عمق اندیشه

 د.اننداشته

داد. جهان پیچیده و متنوع امروز جهان گذشتگان جهانی ساده بود و امکان بیشتری به تمرکز ذهنی می

دادن زند. به سخنی دیگر امروزیان با از دستهای روانی دامن میهای فکری و پریشانیبیشتر به آشفتگی

ست که  اند. این در صورتیگونی، این گستردگی و این تنوع دست یافتهاندیشی، به این گونهگوهر ژرف

نگری های گوناگون بشری جز با درنگ و تامل و ژرفی نظریههای هنری یا به ارایهاکتشافات علمی، آفرینش

 بندد.ریزی روح صورت نمیو با عرق

انگیز در جهان امروز، بسیار خطرناك است. ممکن است آدمی را زودتر به آور و هیجاناین سرعت سرسام

ها کند. در مراکز آموزشی از جمله در دانشگاههای او را نابود میاش برساند، اما بسیاری از قابلیتیمقصد ماد

-شوند. آدمبعدی میروز بیشتر از پیش شاهد ظهور نسلی از جوانانی هستیم که به شدت سطحی و تکروز به

ی شگفت توانایی تمرکز و اکنم دانشجوها به گونهاضالع. گاهی من سر کالس درس احساس میهایی بی

 اند. اند. انگار هرگز فرصتی برای تمرین تمرکز نداشتهشنیدن را هم از دست دادهدرست

-ای که هنگام رانندگی هم نمیتواند گوشی تلفنش رها شود. رانندهجوانی که در سر کالس درس هم نمی

ارباب رجوع سرش را از تو گوشی  گویی بهتواند از شر تلفنش در امان باشد، کارمندی که هنگام پاسخ

های مجازی امکان اند و شبکهای که اعضای آن از دورترین نزدیکان شدهآورد. خانوادهموبایلش بیرون نمی

 ها گرفته است که فرصت عمیق شدن در جهان هستی را دارند. گفتگو را از آن

گیر درست های زندگی سرعتدر برنامه رسد امروز باید به فکر ابزار کنترل سرعت باشیم. بایدبه نظر می

کنیم. شاید با کم کردن سرعت و کاهش تنوع، بتوان فرصتی برای نگریستن، اندیشیدن و عمیق شدن فراهم 

توانیم لذت های کنار جاده نمیایم که اصال از زیباییهای زندگی مجبور به شتاب شدهآورد. آنقدر در جاده

 توانیم ببینیم.میها را نببریم. اصال این زیبایی

راست آن است که امروز ما بیشتر از همیشه به درنگ و تامل نیاز داریم. امروزیان ما به سخنانی نیاز دارند که 

آمیزتر از رباعیات خیام؟ اگر کسانی باشند که بتوانند بسیاری ها را برانگیزد. و چه متنی درنگبتواند درنگ آن

ها را نگری آنآشتی بدهند، که البته چندان هم ساده نیست؛ شاید به ژرفاز همین مردم را با رباعیات خیام 

 بتوانند کمک کنند.

 کمبود فرصت. .4

های مردم ست که فرصتایهای جهان امروز به گونهگونه که پیش از این اشاره شد، تنوع و تکثر پدیدههمان

ت است که ما با ابزارهای جدید زودتر به را از دستشان ربوده است. زمان انگار معنایی دیگر یافته است. درس



جویی در زمان  و ها باعث شده که این زود رسیدن هرگز به صرفهانگیز آنرسیم،  اما تنوع هیجانمقصد می

ی اخیر با این همه پیشرفت در تکنولوژی که کارهایمان اغتنام فرصت نینجامد. وگرنه در این دو سه دهه

آمد. پذیرد، باید فرصت بیشتری برای ما فراهم میقت بسیار کمتری انجام میی اخیر در ونسبت به چند دهه

آمده بسیاری از کنیم که شرایط پیشدر صورتی که چنین نیست. در هر حال ما ناگزیر در زمانی زندگی می

ود یابد.  تواند بازنمهای ما را از دستمان گرفته. شرایط اجتماعی امروز ما بهتر از همه جا در رمان میفرصت

دهند که دهد. آمارها هم نشان میهای بلند را نمیی خواندن متناما جهان امروز به بسیاری از مردم اجازه

مال های مینیآوری به سوی متنی اخیر به شدت کاهش یافته است. و رویهای بلند در دههرویکرد به رمان

 به کار آید. «  مختصر و مفید» هایی متنتواند در جایگاه است. از این نظر هم رباعیات خیام می

آهنگ و دلپذیر است... در این قالب کوچک و فرصت کوتاه ها و ترکیبات، خوشدر رباعیات اصیل واژه»

)رباعی( افکار گسترده و بلند را طرح کردن و به دیگران رساندن و آنان را زیر تاثیر قراردادن، مستلزم نیروی 

ها و ایجاز ترکیبی آنگزینی کلمات، قدرت القا و خوشآن در شعر خیام در به جادویی بیان است که مظاهر

ی روشن، تهران: انتشارات )یوسفی، غالمحسین، یک دم میان دو عدم، چشمه«. گر استانگیز جلوهشگفت

 (.126، ص 1369علمی، 

شود... فکر شنیده می بوی صدق و صفا»ها کوب گفته است. در سراسر این رباعیهمچنان که شادروان زرین

ست درخشد. و چنان از هر گونه تعقید و تکلف خالیی او میروشن و درخشانی در قالب بیان روشن و ساده

-برد و به فکر و تامل وامیای در سطح لفظ و ظاهر توقف نماید به غور جان میکه لحظهآنکه انسان را بی

 ( 750-749، ص: 1333-1332، 5ن، سال کوب، عبدالحسین، پیر نیشابور، سخ)زرین«. دارد

 

 گری.پرسش .5

رسد مردم امروز ما به گری است. در یک نگاه ساده به نظر میهای خیام پرسشعنصر فراگیر دیگر در رباعی

های موجود تر از دیروزیان باشند. اما اگر به واقعیتدلیل تنوع و پیچیدگی موضوعات جهان معاصر پرسنده

بینیم. راست آن است که در ذهن و ضمیر بسیاری از جوانان اگر باشیم چیز دیگری می تری داشتهنگاه دقیق

های نخستین هایی هستند معموال از الیهها چندان بنیادی نیستند. پرسشهایی هم باشد این پرسشپرسش

م بنیادی هنگامی که ذهن آدمی درگیر با مفاهی«. هم سوال از علم خیزد هم جواب»به قول مولوی: . زندگی

 های او هم بنیادی نخواهد بود.  نباشد، پرسش

ی های مهمی از جامعهانگاری، تسلیم شدگی و محکوم بودگی در بخشاز سوی دیگر هنوز هم میراث ساده 

ی ما )واغلب هایی از جامعههای آشکار و پنهانی که در بخشهای جدید و فرقهگراییما وجود دارد. این صوفی

 های اجتماعی ماست. زیرزمینی( پدید آمده است، نشان دیگری از بحرانبه صورت 

وقتی جوان ما فرصت اندیشیدن به جهان هستی و فرصت نگریستن به آسمان، نداشته باشد، چه پرسش 

 آید؟  بنیادینی برای او پدید می

آید و بینیم روزها میبگیریم، میبرای نمونه اگر ما بتوانیم با چند دوربین مخفی رفتار دانشجویان را زیر نظر 

شود. یا بسیار کمند های حیاط دانشکده میگذرد و کمتر کسی از اینان مثال گاهی غرق در درختمی

کند ... مانند های زیبا را بشنوند. کمتر کسی به آسمان نگاه میدانشجویانی که صدای فریبای این پرنده



در  حال دویدنیم. یک روز اردیبهشتی  تعیین شدهایفی از پیشجانی هستیم که برای انجام وظهای بیربات

-های زیبایی که از زیر آنتوجه به درختی ادبیات به دو سه نفر از این دانشجویانی که بیدر حیات دانشکده

 گذشتند گفتم:ها می

 خوانند ها که بر این شاخه راز میپرنده

 خوانندببین چه ساده و شیرین نماز می

 سته صوت خوشی در هوا پراکندهببین چ

 ستببین چقدر درخت از فرشته آکنده

 نم بارآوری فراگیر استببین چه نم

 خدا همیشه از این ابرها سرازیر است.

ها گفت: خوش به حالتون... و من کردند. یکی از آنها با حسرت و تعجب و البته لبخند به من نگاه میبچه

 «.خیلی دلش خوشه ها.... معلوم نیست در چه زمانی داره زندگی میکنه...»اند: رفتم. احتماال بعد به هم گفته

ایم که رازهای جهان قدر بالغ شدهها را دنبال کنیم و نه آنایم که بازیگوشانه این پروانهقدرکودك ماندهنه آن

 تواند خالق باشد...هستی ما را به چالش بکشند. بدون تمرکز و درنگ، تفکر آدمی نمی

گری ما را برانگیزد و در تواند به درد ما بخورد. شاید گاهی بتواند نهاد پرسشرباعیات خیام از این نظر هم می

 درون ما تولید پرسش کند.

ورزش فکری خیام در دانش هایی همچون: نجوم، جبر، هندسه، پزشکی و ... او را از عصبیت های یکسونگرانه 

آمیزی بر زبان آلود و جسارتهای حیرتی او در حقیقت هستی، پرسشدر امان داشته و درنگ اندیشمندانه

تواند از یک سو انگیز اوست و هر کدام میی هوشمندی شگفتدهندههایی که نشان. پرسشبوداو روان کرده 

ای مناسب باشد تا او را به کفر و الحاد متهم سازند و از سوی دیگر برای نظر، بهانهبرای قشریون تنگ

 ای از آزادی اندیشه باشد و او را خردمندی جست و جوگر بپندارند.اندیش نمونهران ژرفمتفک

کرده و چه بسا به کمک شناخته و بررسی میرا می زمان خودهای فکری و عقیدتی رایج گمان، خیام گونهبی

این تفکرات مجموع . پرداخته استهای فکری دیگر میای به بررسی عقیده های مخالف در شیوه عقیده

 . آمیز نمایدهای درنگتوانسته ذهن خیام را سرشار از شک و تردید و پرسشگوناگون و متضاد می

های گوناگون پیش روی خیام گشوده بوده است. خیام که در دانش های گوناگون علمی و فکری فرقهپرونده

( و از شاگردان 1381، 27برگ المثل بوده است )دشتی، بدیل و ضربهایی چون ریاضی، نجوم و حکمت بی

الحکما ( و ابن قفطی در تاریخ6آمده است )یکانی، برگ ( مستقیم یا غیرمستقیم ابوعلی سینا به شمار می8)

( و ابوالحسن 25،1381داند )دشتی، برگ ی دوران و بر دانش یونانیان مسلط میاو را امام خراسان و عالمه

شک مردی دانسته است )همان(، بی "مت و ریاضیات و معقوالتمسلط بر تمام اجزای حک"بیهقی وی را 

ای توان انتظار داشت که با روحیهورز بوده و با توجه به همین جنبه از شخصیت او میخردگرا و اندیشه

های فکری که پیش از او یا در زمان او، در آور، با مبانی اندیشگانی ِ بیش تر شیوه جست و جوگر و پرسش

و ی خیام گیری اندیشهتوانسته در شکلمیعمیق ان رایج بوده، آشنا شده باشد. همین آشنایی ایران و جه



کردن تواند به فربهها در جهان امروز ما هم میدرپی او موثر افتاده باشد. اینک همین رباعیهای پیپرسش

 گری کمک کند.ی پرسشکردن کورههای ما و به گرمپرسش
 

 طلبی ملیهویت .6

ست که متعلق ایان بزرگی چون خیام متعلق به گروه خاصی از مردم نیستند. خیام بزرگ از شاعرانیسرسخن

تواند برای ی مشترك میها و اقوام و مذاهب گوناگون. این سرمایهها و گروهی مردم ایران، از فرقهبه همه

یش از همیشه نیاز دارند. رباعیات سخنی مردم ما بسیار کارآمد باشد. مردم امروز این همدلی را بهمدلی و هم

 ی خیام در چهارگوشه

ی گونهای از شعر اثری با سبک ویژه پدید بیاورد که صاحب آن سبک شناخته شود و آناین که کسی با گونه

شعری به نام او شناخته شود، یعنی صاحب سیکی خصوصی است. و اگر هم شاعران دیگر شعری بیافرینند 

درنگ نام او در ذهن و ضمیر افراد فراخواندهخ شود، یعنی صاحب ی داشته باشد، بیکه با شعر او همانند

های لفظی به آفرینش حادثه و به دور از بازیست. شعر خیام با زبانی ساده و بیقدرتی ویژه در آفرینش ادبی

ز خیام هم آثاری محدود پرداخته که شهرتی جهانی پیدا کرده است؛ و این کار کمی نیست. وگرنه پیش ا

اند؛ رودکی، فرخی سیستانی، عنصری، ازرقی، مسعود سعد، شاعران دیگری در قالب رباعی شعر سروده

هایشان بسیار بیشتر از خیام است؛ همین ابوسعید ابوالخیر و... همچنین شاعرانی هستند که شمار رباعی

 1700ا اوحدی کرمانی نزدیک به رباعی دارد)در مختارنامه(؛ ی 2000همشهری خیام، یعنی عطار نزدیک به 

کس پوشیده نیست که خیام با تعداد اندکی رباعی دارد. اما بر هیچ 1000رباعی دارد؛ یا موالنا که بیش از 

 رباعی این قالب شعری را به نام خویش درآورده است.

 که مجادالتی از پس نیشایور شهر همین در خیام سالگرد همین در خیام یادروز در پیش سال چندین

 ساله 900 خیامی به ساله 90 خیام آن جای به گاهی توانیممی کردم عرض بنده داشتند، پژوهخیام استادان

– بیاییم یعنی! ساله 900 خیامی به کنیم؛ توجه دیگر خیامی به – موقتا کمدست – بیاییم یعنی». کنیم فکر

 رها کرده عمر سال 80 تا 70 حدود ششم، و پنجم هایسده در که را خیامی ابراهیم عمربن -موقتا کمدست

-مجموعه با. دارد جریان ایران ملت زبان و ذهن در که است سال 900 حدود که بیندیشیم خیامی به و کنیم

 شایسته، آگاهی چندان تاریخی اسناد. است برآورده نام «خیامی یاندیشه» به که هاگزاره و هانگرش از ای

 از بیاییم پس. کنند جمع کلیبه را ما خاطر که دهندنمی ما به خیام زندگی یباره در اعتماد درخور و استوار

 . کنیم توجه هم دیگر خیامی به دیگر منظری

. است رفته و شده تمام کرده، که کار هر و زیسته که گونه هر و بوده که کس هر شاعر، خیام ابراهیم عمربن

 قالب در بارها، و بارها را، خود آلودحیرت هایپرسش و شناسانههستی هایاعتراض که هاستقرن ما مردم اما

 ایسلیقه هر با کس هر. اندکرده واریز خیام نام به شخصی جاری حساب به و اندریخته ساده هاییرباعی

 هایرباعی کهاین یا بپندارد، بیشتر یا کس دو را خیامی و خیام یا شود، منکر را خیام ابراهیم عمربن بخواهد



 این وجود منکر تواندنمی هرگز اما ها؛این مانند دیگر چیز هر و بداند، ابراهیم عمربن با ارتباطبی را آمده پدید

 .است مانده تاریخ دست روی خیام نام به که بشود برانگیزتامل رباعی همه

 یاندیشه» نام به امروزه که چیزی و بسته نقش  جامعه جمعی ضمیر در «خیام» نام به امروز که کسی

 و بزرگ ملتی کهاین. نیست اسطوره به شباهتبی خود است، آمده پدید جمعی جمعی ذهن در «خیامی

 و بسازد رباعی هزار چندین خود، آرزوهای و هاآرمان باورها، ها،خواست از بسیاری بازنمود برای پرداز،اسطوره

 جز چیزی باشد، گویایش زبان و فریادش یحنجره او تا بگوید، کسی زبان از و بریزد کسی حساب به را آن

 .نیست پردازیاسطوره

 چگونگی در ما مردم. است هفتادساله خیام آن از برانگیزترتامل ساله، 900 خیام این کنممی گمان من

-سلیقه با مردم خود را ساله 900 خیام این اما اند؛نداشته نقشی اشاندیشگانی کیفیت و خیام آن پدیدآمدن

 لذت تاریخ طول در هاآن بازگفت از و. اندنهاده او زبان بر را دلشان هایحرف و اندآفریده متفاوتشان های

 که ماست یجامعه از بخشی اندیشگانی پیام شود،می شنیده خیام این زبان از که هاییگزاره اینک. اندبرده

 .«کرد توجه آن به باید

اند.  همچنان که به که مردم ما در درازنای تاریخ، همواره به به خیام نیاز داشتهاین سخن بدین معناست 

فردوسی، همچنان که به مولوی، همچنان که به سعدی و همچنان که به حافظ. هر کدام از این بزرگان ادب 

 دهند. اند و پاسخ میپارسی بخشی از نیازهای عاطفی، فکری و فرهنگی این مردم را پاسخ داده

 

 اعتبار جهانی )شهرت خیام...( .7

هایش در سراسر جهان گسترده شده باشد. صدها دارترین شاعر ایرانی باشد که سرودهدارترین و شاید نامخیام یکی از نام

یابد. در های گوناگون شرقی و غربی از رباعیات خیام در جهان منتشر شده و هر روز این گستردگی افزایش میترجمه به زبان

 شدن در سطح جهانی دارد. و صدهاهایی برای شناختهاری که هر ملتی به دنبال  بهانهروزگ

 
هر چند می توان ادعـا کردکه تفاوت جهـان و انسـان امروز با جهان و انسان دیروز در ریشه هاست 

ونه درمیوه ها ، با این وجود بشر جدید ، جهان جدید را خلق نکرد بلکـه آن را از دل دنیـای کهـن 

کشف کرد .این کشف به مدد علوم تجربی صورت گرفت که نتیجه آن در عالم ، استخـدام نیروهـای 

از مهمترین راههای شناخت عبور از عصـری بـه عصـر دیگـر وازدوره ای بـه دوره  -5طبیعت بود . 

، جدید ، این قاعده کلی است که امور طبیعی ، قواعد و ظواهردوره و عصر قلبی به امور غیر طبیعی 

استثنائـات و بواطن دوره جدید تبدیـل می شوند و بالعکس . این قاعده در مقایسـه بشـر و جهـان 

 گذشته با بشر و جهـان جدید صدق می کند . 

 

 



 ی منابعنمایه

 (، دیروز و امروز شعر فارسی، تهران: هرمس. 1389موحد، ضیاء )

ی زبان و ادب فارسی، دانشگاه عالمه ی زبان و ادب، ویژهالهام...، مجله(، گزیرهای ناگزیر در دقایق 1383لی، کاووس ) بهار حسن

.19ی طباطبایی، شماره  

 های نوآوری در شعر معاصر ایران، تهران: نشر ثالث، چاپ سوم.(، گونه1391لی، کاووس )حسن

 . 7ی های ادبی، شمارهپژوهش پیوند اجزای کالم، –شناسی شعر خیام (، زیبایی1384لی)بهار حسامپور، سعید و کاووس حسن

 

 
 
 


