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چکیده
معماي پیچیدة هستی، همواره، همچون رازي سر به مهر، کنجکاوي آدمی را برانگیخته و او را در 

رکس به درازناي زمان به خود مشغول داشته است. اندیشمندان جهان، با درنگ در این معماي مبهم، ه
ست ورزان نامدار ایرانیاي، پندارهاي خویش را بازگفته است. حکیم عمر خیام نیشابوري از اندیشهشیوه

شدن از دست این هاي اندك خود، پرسشهایی ژرف و شگرف در انداخته و براي آسودهکه در سروده
پاسخ راههایی را پیش نهاده و بازگفته است.پرسشهاي جانگزاي بی

توان دریافت و یشۀ خیام را از عمق همین درنگها، پرسشها و تردیدهاي بنیادین میژرفاي اند
توان بازشناخت. او وقتی در گذر پرشتاب زمان، آمیز میالي همین سؤاالت جسارتشخصیت او را از البه

از »ترحقیقی«رسد که هیچ چیز شود، به این باور میناخرسند، به حیرتی آمیخته به بدبینی دچار می
کشد، نیست. پس بهترین راه زندگی را اي که در آن نفس میبرد و لحظهکه در آن به سر می» دمی«

بیند که این دم را غنیمت بشمارند و فرصت خود را بیهوده از دست ندهند براي خود و دیگران در آن می
کند که:و آشکارا سفارش می

بوده و نابوده مخورخوش باش، غم چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید
از مضمونهاي بنیادین » زیستن در حال«و » غنیمت شمردن فرصت«با توجه به این که مضمون 

رباعیهاي خیام است، در این نوشته کوشیده شده است تا این موضوع به اندازة توان، بررسی شود.
گذران، زندگی، شراب، غنیمت شمردن، رباعیات، خیام، زمانهاي کلیدي:واژه

هستی.
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روي؟/ حیاتی را که در پی آنی گمش سرگشته کجا میاي گیل

نخواهی یافت./ به هنگامی که خدایان نوع بشر را آفریدند./مرگ را 

براي نوع بشر نگاه داشتند./ و زندگی را در دستان خویش حفظ 

گمش شکمت را بیا پر کن./ به شادي گذران به نمودند.../ تو اي گیل

خواري./ شب و روز را به ا ضیافتی کن به شاديروز و شب/ هر روز ر

رقص و بازي کن.../ بگذار عروس تو از آغوشت لذت ببرد./ زیرا 

2/ ... شراب به خوشدلی بنوش....1وظیفۀ نوع بشر جز این نیست.

گمش)(قسمتی از حماسۀ گیل

درآمد
معماي پیچیدة هستی، همواره همچون رازي سر به مهر، کنجکاوي آدمی را 

گمان بسیاري انگیخته و او را در درازناي زمان به خود مشغول داشته است. بیبر
شدند و رو میبهجان همنوعان خود رواز آدمیان نخستین، هنگامی که با جسد بی
دادند، در چرایی و چگونگی این پدیدة دیگر امکان پیوند با آنها را از دست می

که ماندند و شاید براي آنمیرفتند و در شناخت حقیقت آن درشگفت فرومی
هایی در ها و قصهفرسا بکاهند، به ساختن افسانهاندکی از سوزش این درد جان
آویختند.آوردند و به دامن آنها میپیوند با زندگی و مرگ روي می

تنی و نامیرا ساختن برخی مضمونهاي رایجی همچون آب حیات، رویین
ر توجیه معماي هستی و علت مرگ و شاید اي دگونهانسانهاي مقدس و ... به

مبارزه با آن شکل گرفته است. در جوامع مختلف چگونگی پدید آمدن این 
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اي به فلسفۀ زندگی و مرگ تفاوت دارد. ها و پاسخهاي نمادین اسطورهاسطوره
اي اما ماهیت همۀ آنها ناشی از ترس انسان از مرگ و ناتوانی از جستن راه چاره

با آن است.در رویارویی 
اي با سازي، بشر و به ویژه نخبگان هر جامعهپس از گذر از مرحلۀ اسطوره

پدید آوردن بنیانهاي فکري، فلسفی و عقیدتی با توجه به اوضاع اجتماعی، 
اند براي گشایش گره معماي فرهنگی و اقلیمی و سیاسی جامعۀ خود کوشیده

با توجیهاتی هرچند ناقص کم درون خود را بزرگ هستی راهی بجویند یا دست
ورزان و خردمندان با مشاهدة اوضاع اجتماعی عصر خود اندکی آرام کنند. اندیشه

پرداختند و چه بسا این تأمل و درنگ براي با بینشی عمیق به واکاوي اجتماع می
آورد، از این رو بسیاري از آنان دردي ژرف و فلسفی را به ارمغان می

رفت از این وضعیت بیابند و اندکی از تالطم ذهن رونکوشیدند، راهی براي بمی
و فکر خود بکاهند، پاسخ اینان، گاه ممکن بود طرفداران پرشماري در میان عامۀ 

مردم پیدا کند و این تفکر بر نسلهاي بعدي نیز اثرگذار شود. 
حکیم عمر خیام نیشابوري، از شاعران اندیشمندي است که در برابر این 

به شایستگی درنگ کرده و با آن درافتاده است.معماي پیچیده
در ضمیر جمعی جامعه، نقش بسته و چیزي » خیام«کسی که امروزه به نام 

، در ذهن جمعی جامعه، پدید آمده است، خود »اندیشۀ خیامی«که امروزه به نام 
پرداز، براي بازنمود شباهت به اسطوره نیست. این که ملتی بزرگ و اسطورهبی

از خواستها، باورها، آرمانها و آرزوهاي خود، چند هزار رباعی بسازد و بسیاري
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آن همه را به حساب کسی بریزد و از زبان کسی بگوید تا او حنجرة فریادش و 
پردازي نیست.زبان گویایش باشد، چیزي جز اسطوره

که این همه صاحبنظر و پژوهشگر، در طول تاریخ، به ویژه در سدة این 
اند تا چهرة واقعی او را از پشت ابرهاي ابهام همه تالش کردهاخیر، این 

راستی بوده است، نشان بدهند، اما هنوز مردم او چنان که بهبازشناسند و او را آن
خود نشان بینند،اي و مرموز خویش میرا در هیئت همان شخصیت ویژة اسطوره

دیگري از دیگرگونه بودن اوست. 
موحد، گاهی ملحد، گاهی دهري، گاهی گمراه، گاهی که خیام را گاهی این

اند، نیز خود گواه دیگري بر دیگرگونه بودن صوفی، گاهی زندیق و ... پنداشته
گون زمان خود (فلسفه، نجوم، اوست. او که به گواهی آثارش، در دانشهاي گونه

پزشکی، حساب، هندسه، جبر و ...) سرآمد و مورد حسادت بسیاري از بزرگان 
فروشد و او که مان بوده است، اما امروزه تنها در آینۀ تعدادي رباعی جلوه میز

این همه مقتدر و شکوهمند در بستر تاریخ زیسته و بالیده و امروزه این همه 
گونه که تواند راست و درست، آنهیاهو در گوش جهان انداخته، چگونه می

اخته شود؟!است، شنراستی بوده، زیسته و اندیشیده ورزیدهبه
الیه را از چهرة آثار تواند با توانی جادویی، همۀ غبارهاي الیهآیا کسی می

گونه که بتوان او را از نزدیک دید و از اي برگیرد، آناین مرد شگفت افسانه
چنان که اوست، بازشناخت؟!هاي آثارش، او را آننشانه
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نده خیام شاعر از همین روست که برخی، براي رسیدن به پاسخی خرسند کن
اند. اما این گمان نیز به اند و آنها را دو نفر انگاشتهرا از خیام دانشمند جدا کرده

تواند پذیرفتنی باشد، چرا که این گمان نیز به طور قابل اعتمادي متکی سختی می
بر اسناد تاریخی نیست.

هاي آیا بهتر نیست که خیام را مانند هرکس دیگري، نخست، در دوره
سالی و پیري) ببینیم. و آنگاه او را به لف زنـــدگی (کودکی، جوانی، میانمخت

ورزي، همواره در جستجو، پرسش، بازبینی و انــدوزي و اندیشهدلیل دانش
بازیابی ببینیم؟ 

تواند مانند سیاسیون معاصر خود (همچون خواجه خیام هرگز نمی
ند دهد یا همچون غزالی الملک)، حقانیت سلطنت را به فرة ایزدي پیونظام

عباس از پیغمبر (ص) باز بندد یا شریعتمدار، مشروعیت حکومت را به ارث بنی
مثل حسن صباح و امثال او متکی به امام معصوم مورد ادعاي خودش باشد. 

)127، ص 1377(ذکاوتی، 
اند؛ گونه که معاصرانش گفتهگونه که از آثارش پیداست، و آناگر خیام، آن

، »حکیم«، »امام«، »الحــقحجــه«، »استاد فلسفۀ مشاء«، »ند بزرگدانشم«
توان گمان کرد که چنین مردي با آموختن و ... باشد، آیا نمی» فیلسوف الزمان«

گر، دانشهاي طبیعی (ریاضی، جبر، نجوم و ...) و با داشتن ذهنی فلسفی و پرسش

..
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پیشین شک کند و جسورانه هاي ها و آموختهتواند خردورزانه در همۀ اندیشهمی
حقیقت هستی را به پرسش بگیرد؟!

توان از عمق همین پرسشها و راست آن است که ژرفاي اندیشۀ خیام را می
الي هاي بنیادین به شایستگی دریافت و عظمت شخصیت او را از البهتردید

ها، تردیدها و آمیز بازشناخت. چنانچه این پرسشهمین سؤاالت جسارت
را از او و از » اندیشۀ خیامی«را از خیام بگیریم، اسطورة تأمل برانگیز ها درنگ

هاي گوناگون در ذهن بسیاري اي که به شیوهایم؛ اندیشهملت ایران باز ستانده
هاي مختلف بر زبانشانسرایان پدید آمده و به گونهدیگر از اندیشمندان و سخن

جاري شده است. 

شیوة پژوهش این مقاله
اي را همچون خیام، راسر تاریخ شعر و ادب ایران، هیچ سرایندهدر س

-باشد با سرودن اشعاري اندك (از نظر تعداد)توان سراغ گرفت که توانستهنمی
این همه نام برآورده باشد و این -توان همۀ آنها را در چند برگ جاي دادکه می

در جهان درانداخته باشد.همه شور و آوازه
راي یافتن رباعیات راستین خیام، پژوهشگران مشتاق تاکنون بسیار که ببا آن

اند، اما هنوز هایی را کنار زدهاند و از چهرة رباعیات برجاي مانده، پردهکوشیده
کدام از این پژوهشهاي ارزنده اطمینان کرد و بدون توان به نتیجۀ پایان هیچنمی
وري دانست.ها را از عمر خیام نیشابگمانی آن سرودههیچ
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پژوهی و یافتن و از نویسندگان و جستجوگران ایرانی که در پیوند با خیام
توان نامهاي زیر را برشمرد:اند، مینمودن رباعیات خیام نامی برآورده

محمدعلی فروغی (رباعیات خیام)، جالل همایی (مجموعۀ طربخانه)، 
یام)، علی دشتی (دمی با هاي خاسماعیل یکانی (نادرة ایام)، صادق هدایت (ترانه

ها)، شناسی)، مسعود خیام (خیام و ترانهخیام)، محمدمهدي فوالدوند (خیام
علیرضا ذکاوتی قراگزلو (عمر خیام) و...

براي تشخیص رباعیات اصیل و معتبر خیام، بایستی نقد «اما باید گفت که 
با هم درکار خارجی و نقد داخلی را تواماً به کار گرفت و روایت و درایت را

آورد. ضمن شناختن حق تقدم و فضیلت سبقت براي گذشتگان، باید تصریح کرد 
قابل قبول نیست و حتی قدر مشترك که روش هدایت و فروغی و دشتی کامالً 

توان به اعتبار قبول هر سه صاحبنظر با ذوق، منتخبات هر سۀ اینان را نمی
نیز خالف - مانند محیط طباطبایی–رباعیات اصیل خیام پنداشت. البته نفی مطلق

به تر و نزدیک) روش دقیق1370منش علمی است... (ر.ك: محیط طباطبایی، 
احتیاط آن است که هیچ یک از رباعیات منابع قرن هشتم و بعد از آن را بدون دو 
سند معتبر نپذیریم؛ آن هم به این شرط که معارض نداشته باشد. براي مثال 

که از رباعیات مسلم کمال اسماعیل در را به دلیل آن)3(»لمجالسانزهه«رباعیات 
که از رباعیات مسلم عطار را به دلیل آن)4(»االحرارمونس«آن هست و رباعیات 

اند.)توان پذیرفت. (فروغی و هدایت پذیرفتهدر آن هست، دربست نمی

..

..
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» الحرارامونس«و » المجالسنزهه«نکتۀ دیگر این است که به احتمال قوي 
بوده، لذا همیشه روایت مشترك طربخانه را براي »طربخانه«هر دو، از منابع 

توان به دیدة روایت متواتر االحرار نمیالمجالس و مونسرباعیات نزهه
)157، ص 1377(ذکاوتی، .» نگریست... 
گرفتن اي جز بهرههمه، براي بررسی موضوع مورد نظر این مقاله، چارهبا این

ین منابع موجود نیست. پایۀ بررسیهاي این مقاله بر آثار فروغی، دشتی، از هم
هدایت، فوالدوند و قراگزلو نهاده شده است. (البته این هرگز بدان معنا نیست که 

الدین همایی، اسماعیل یکانی و مسعود خیام) از نظر آثار کسانی چون جالل
براي بررسی موضوع این مقاله، گیرد، بلکهارزشی، در کنار آثار یاد شده قرار نمی

منابع یاد شده کافی به نظر رسیده است. 
براي این پژوهش، نخست رباعیهایی که در منابع مقاله، در پیوند با موضوع 
مورد نظر بود، بازیابی و بررسی شد و مشخص گردید که مضمون همۀ این 

اند:رباعیها در سه دستۀ زیر قابل تقسیم
ر در پیوند با گذر شتابان عمریادآوري و هشدا- الف
تأکید بر غنیمت شمردن عمر و فرصت موجود بدون اشاره به -ب

راهکاري براي آن.
چونان راهی براي » می«گري تأکید بر غنیمت شمردن دم و چاره- ج

رفت از سختیها.برون

..
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آمار و نسبت هریک از ایــن موارد در جدول شمارة یک و دو نشان داده 
ادامه، به دلیــل اینکه آثار فروغی، دشتی و هدایت در آغاز راه شده است، در 

گیرند، همۀ رباعیات پژوهی معاصر در ســدة چهارده هجري قــرار میخیام
مشترك در این سه اثر انتخاب و سپس آمار و نسبت همــۀ رباعیاتی که در پیوند 

ین رباعیات تــر نیز در ابا موضوع مقاله بود، مشخص شــده و موارد جزیی
مشترك بررسی گردید. 

پس از آن به دلیل اینکه آثار محمد مهدي فوالدوند و علیرضا ذکاوتی 
آیند، نخست رباعیات این دو اثر نیز قراگزلو از تحقیقات متأخرتر به شمار می

جداگانه بررسی شد و سپس رباعیات مشترك این آثار با سه اثر پیش گفته 
نشان داده شده است.سنجیده و در جدول شمارة دو
شود، درخور توجه گونه که در جدول دیده مینتیجۀ این بررسی همان

% (تقریباً) از رباعیات خیام بر گذرا بودن عمر و غنیمت 63است: مضمون 
شمردن لحظه و زیستن حال تأکید دارد. همین امر، میزان اهمیت این موضوع و 

دهد. ضرورت بررسی آن را نشان می

»زیستن در اکنون«چگونگی 
کشند:در بررسی این موضوع، نخست، دو پرسش مهم خود را به رخ می

شود؟چرا خیام به زیستن در اکنون معتقد می- الف
چگونه باید در اکنون زیست؟-ب
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شاید بتوان دو دلیل عمده را در آینۀ رباعیات خیام، براي پرسش نخست 
بازیافت:

ه به معماي هستی.کنندنیافتن پاسخی در خور و قانع-1
درك گذر پرشتاب زمان و عمر و نیافتن راهی براي گریز از مرگ.-2

شود و حلهاي ارائه شده خرسند نمیهنگامی که خیام از درنگ در انواع راه
گزا وجودش را یابد، حسرتی جانپاسخی درخور براي پرسشهاي خود نمی

ار در برخی از رباعیات شکآورد؛ این حسرت جانآشوبد و فریاد او را برمیبرمی
وي به خوبی نمایان است. خیام در این رباعیات به دنبال شنیدن پاسخ نیست 

زدگی خود را بازگوید و از این راه اندکی از خواهد بدین شیوه، شگفتبلکه می
خواهد بگوید که در پس این سؤاالت و آتش درونش را فرونشاند. او می
خبرند. براي نمونه برخی که همگان از آن بیپاسخهاي اوهامی، رازي نهفته است 

داننــد ها را از خیــام میپژوهان آناز این گونــه رباعیات را که اکثــر خیــام
نگریم:باز می

از آمدنم نبود گردون را سود
کسی نیز دو گوشم نشنودوز هیچ

و:
این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت
هرکس سخنی از سر سودا گفتند

و ز رفتــن مــن جــالل و جاهــم نفزود
کاین آمــدن و رفتـــنم از بهــر چه بود ؟
(هدایت،فروغی،دشتی،فوالدوند،قراگزلو)

بسفتت که این گوهر تحقیق نیسکس
داند گفتهست کس نمیروي که زان

(همان)



27زمان گذران در نگاه بیقرار خیـّام

و:
اي که در هم پیوستترکیب پیاله

چندین سروپاي نازنین از سردست

و:
چو ترکیب طبایع آراستدارنده

آمد شکستن از بهر چه بود؟گر نیک 

و:
اي کامدن و رفتن ماستدر دایره

راستدراین معنی ند دمینزمیکس

دارد مستبشکستن آن روا نمی
شکستکه بر مهر که پیوست و به کین 

(همان)

کم و کاستاز بهر چه افکندش اندر
که راست؟ور نیک نیامد این صور عیب

(همان)

او را نه بدایت نه نهایت پیداست
کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست
(همان)

چنین وقتی خیام درد و مرگ و نقصان و نیستی نوع بشر را به چشمان هم
گر به تاریخ گذشته سفر کاو و جستجونگرد و با نگاهی ژرفتیزبین خود می

کند و اثري از شکوه و عظمت امیران و شاهان گذشته و زیبارویان و می
بیند، حسرتی دردناك وجودش را ت نمیگلچهرگان پیشین را جز در خاك و خش

ریزد تا آیندگان را نیز ها میگیرد و تلخی این حسرت را در کام واژهفرا می
% از کل رباعیات خیام (مشترك منابع 20بیدارباش داده باشد. تقریباً محتواي 

موردنظر) در پیوند با همین حسرت تلخ است. در واقع وقتی خیام خود را از 
بیند و حتی با دیدن کوچکترین نشانه در ه این راز سربسته، عاجز میپاسخ دادن ب
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اند و برخی از آورد که سالهاي سال زیستهروي کرة خاکی گذشتگانی را به یاد می
اند، تسلیم مرگ و نیستی آنان با وجود اینکه در اوج زیبایی و قدرت نیز بوده

آرام کند. در رباعیاتی که چنین اند، به دنبال راهی است تا بتواند دمی خود راشده
مضمونی دارند، هرچند خیام مستقیماً سخن از اغتنام فرصت و چگونگی استفاده 

اي هستند براي بخشی دیگر از گوید، اما این رباعیات چونان مقدمهاز آن نمی
حلهایی نشان داده شده است. محمد مهدي فوالدوند در رباعیاتی که در آنها، راه

کشتارهاي پیاپی و تأمل مردم حساس در «نویسد: سته از رباعیات میتحلیل این د
سرنوشت گذشتگان عزیز، نقش مسلمی در سرودن این دسته از اشعار داشته، زیرا 

بینیم که این رباعیات کوتاه و متشنّج، ترجمان حال ذرات سرگردان و به خوبی می
و کنگره در عین زندگان دیروز است که امروز در قالب کوزه و قدح و خشت 

)89، ص 1379(فوالدوند، » گویند.خاموشی به ما سخن می
استزاري بوده عاشق چو من کوزهاین 

بینیسته که بر گردن او میاین د

و:
گري رفتم دوشدر کارگه کوزه

ناگاه یکی کوزه برآورد خروش

و:

در بند سر زلف نگاري بوده است
استبوده است که بر گردن یاري دستی

(هدایت،فروغی،دشتی،فوالدوند،قراگزلو)

دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش
فروشخر و کوزهگر و کوزهکو کوزه

(همان)

سرمست بدم چو کردم این اوباشی
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بر سنگ زدم دوش سبوي کاشی
گفت سبوبا من به زبان حال می

و:
گري کوزه خریدم بارياز کوزه

شاهی بودم که جام زرینم بود

و:
مرغی دیدم نشسته بر بارة طوس

افسوسس با کله همی گفت که افسو

و:
بینمبر مفرش خاك خفتگان می
نگرمچندان که به صحراي عدم می

باشیمن من چون تو بدم تو نیز چون 
(همان)

آن کوزه سخن گفت ز هر اسراري
ام کوزة هر خمارياکنون شده

ان)(هم

در پیش نهاده کلۀ کیکاوس
کو بانگ جرسها و کجا نالۀ کوس
(همان)

بینمدر زیرزمین نهفتگان می
بینمناآمدگان و رفتگان می

(همان)

شود، در این رباعیات خیام تنها حسرت و درد و بدبینی میکه دیدههمچنان
خود را بیان کرده است. اگر تنها همین رباعیها بررسی شود، بین خیام وابوالعالء 

. اما نکته در اینجاست که خیام شودمعري و شوپنهاور شباهت زیادي دیده می
رباعیات دیگري نیز دارد که در آنها، پس از گفتن یک مقدمه با مضمون رباعیات 
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این است که فرصت را غنیمت گیرد که چارة خردمندانه یاد شده، نتیجه می
بشماریم و شادي را از دست ندهیم.

جام داده است، الین فلپس، از مؤلفان انگلیسی که دربارة خیام تحقیقاتی ان
عمر «رسد که پس از سنجش خیام با فیلسوف نامدار، شوپنهاور به این نتیجه می

خیام و شوپنهاور هر دو بدبین هستند و در اینکه زندگی چیز خوبی نیست هر دو 
معتقدند، ولی در موقع تعیین راه و روش و اتخاذ خط مشی از یکدیگر جدا 

اراده و آرزوي زندگی را باید به وسیلۀ کند که شوند؛ شوپنهاور توصیه میمی
ریاضت کشت و خود را بدین طریق از خویشتن نجات داد، اما عمر خیام 

خواهد که براي رهایی از خویشتن به عالم مستی و خرابی پناه ببریم و خود را می
)149، ص 1342(یکانی، » سرگرم شراب و رباب سازیم.

در » ابوالعالء، فیلسوف معرهعقاید فلسفی «عمر فروخ، نویسندة کتاب 
بررسی وجوه تباین و تشابه میان خیام و ابوالعالء معتقد است: شباهت خیام به 

حتی اگر وجوه تباین آن دو را بررسی کنیم «ابوالعال بیشتر از تباین با اوست، 
خواهیم دید که مکتب فلسفی آنها در مورد زندگی بر یک پایه استوار است. 

نشینی تعبیر کرده، حکیم فارسی به ی از آن به انزوا و خانهمکتبی که حکیم عرب
کوشش براي به دست آوردن لذت و خوشی از راه شراب و عیش توجیه نموده 

خورده و عیش است... خیام زندگی توأم با خوشی را دوست داشته، شراب می
کرده است. در مقابل کرده و مردم را نیز به شراب و شادمانی دعوت میمی
گریخته و گرفته و از زندگی اجتماعی میالعالء در خانه به خود سخت میابو
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کرده است... اما شباهت مردم را به بیهوده شمردن زندگی و فرار از آن موعظه می
خیام با ابوالعالء بسیار زیاد است: هر دو تن شاعري هستند که به انتقاد و تهکّم 

بدبینی پیچیده شده ولی ظاهر و باطن اي ضخیم ازاند؛ شعر آن دو در پردهمتمایل
اشعار آنها شامل یک فلسفه است. ابوالعالء پس از آنکه دریافته زندگی کاالیی 
فریبنده است، از این کاال دل برگرفته و مردم را از آن برحذر داشته، اما عمر خیام 

ود تر از وجچیزي بهتر از آن ندیده که روزگاري که براي هستی دلیلی بهتر و مهم
گیري از آن خود ما پیدا نشود، از متاع زندگی بهره برگیرد و مردم را به بهره

)284- 285، صص 1381(فروخ، » تشویق کند.
سرانجام یابد، این آنچه موجب شده تا خیام دنیا را تیره و غمگین و بی«

است که لطایف و خوشیها و زیباییهاي جهان پایدار نیست ورنه وي بر خالف 
دهد. کند؛ نه از دست میها و زیباییهاي جهان را نه فراموش میمعري شادی

طلبی نیز در نزد او از همین جاست؛ به اقتضاي جویی و عشرتاندیشۀ فرصت
» دهد و نگران وحشت آجل نیست.خویش لذت عاجل را بیشتر اهمیت می

)137، ص 1370کوب، (زرین
اعتقاد » زیستن در اکنون«که گفته شد خیام دست کم بنا به دو دلیل به چنان

گوید: کند و آن را به چند شیوه باز میپیدا می
خوردن و اندوه بردن، چارة دردها و کند که غصهگاهی تنها یادآوري می

نومیدیهاي بشر نیست؛ از این رو نباید در حسرت گذشته و آرزوي آینده، خاطر 
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آن را متوقف کرد، توان خود را آزرده ساخت. در چنین فرصت گذرانی که نمی
ها را دریابیم. بهترین چاره این است که خوش باشیم و قدر لحظه

% کل رباعیات خیام را 11تابند، حدود رباعیاتی که این مضمون را بازمی
اي به چگونگی خوش بودن نشده و دهند. رباعیاتی که در آنها اشارهتشکیل می

داده نشده است:رفت از آن نشان راهی جز شاد زیستن براي برون
اي دل غم این جهان فرسوده مخور

نابوده پدیدنیست گذشت و بوده چون 

و:
امروز تو را دسترس فردا نیست
ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست

و:
آرایندبر چشم تو عالم ار چه می

بسیار چو تو روند و بسیار آیند

و:
کردوکم نتوان روزي و عمر بیش چون 

و توستو تو چنان که راي من کار من 

اي غمان بیهوده مخوربیهوده نه
مخورباش، غم بوده و نابوده خوش

(هدایت،فروغی،دشتی،فوالدوند،قراگزلو)

نیستجز سودا فردات به و اندیشۀ 
کاین باقی عمر را بها پیدا نیست
(همان)

الن نگرایندنگراي بدان که عاق
برباي نصیب خویش کت بربایند
(همان)

و بیش دژم نتوان کرددل را به کم 
کردنتوان دست خویش هم از موم به 

(همان)
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معماي «نویسد: از رباعیات خیام میصادق هدایت در تحلیل این دسته 
کاینات نه به وسیلۀ علم و نه به دستیاري دین هرگز حل نخواهد شد و به هیچ 

کنیم نه سعادتی ایم. در وراي این زمینی که رویش زندگی میحقیقتی نرسیده
یابیم، استفاده بکنیم و در ایم و در میهست و نه عقوبتی. پس دمی را که زنده

) علیرضا ذکاوتی قراگزلو از 31، ص 1353(هدایت، » ب بکنیم.استفاده شتا
از جهت زمان و «گوید: اي دیگر در تحلیل این دسته از رباعیات میجنبه

ایم. درست است که احساس، ما میان گذشتۀ نابود شده و آیندة نیامده واقع شده
رساند و یاما همین وحشت او را م» از رفته میندیش وز آینده مترس«خیام گفته: 

دو دستی دم را چسبیده است. دم یعنی لحظه، دم یعنی نفس و نفس، دم یعنی 
وابستۀ یک دمیم و دیگر هیچ، خیام در عین آنکه «کنیم: همین هوایی که تنفس می

ترسد قدم روي خاك بگذارد تعقلی است حساسیت عجیبی دارد. به طوري که می
ف و رخ نازنینی، تأسف بزرگ اي باشد یا زلمبادا آن خاك مردمک پوسیده

بازگشت در تمام اشعار خیام به نحوي عجیب تکرار می شود و آن دعوت به بی
شود، پوچی زندگی را از دیدگاه شادي و لذت و خوشی که در آنها دیده می

اند و خلقی که به خیام نسبت دادهدارد. حتی تنگشاعر پنهان نمی
داد، از درون غمناك او سرچشمه ان میهاي تندي که گاه از خود نشالعملعکس

)113، ص 1377(ذکاوتی، » گیرد.می
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پیر پاسکال که رباعیات خیام را به زبان فرانسوي ترجمه کرده است در 
مایه و فکر منحصر مقدمۀ خود بر ترجمۀ منظوم رباعیات، از مرگ به عنوان درون

لزوم اغتنام فرصت حتی بازگشت فکر خیام به «رباعیات خیامی یاد کرده است، 
زندگی نیز از رهگذر اندیشۀ مرگ است و تأسف بر نیست شدن همۀ زیباییهاي 

انگیز زندگی، از هاي رنگارنگ و دلحیات. طبع حساس و زیباپسند خیام از جلوه
مشاهدة این مظاهر شور و سرزندگی فکر خیام به فناپذیري آنها به ذهنش نیش 

کران ظلمت مرگ جوشش و نور و نشاط بیزند که در پس این همه پویش و می
خواهد بود و سکوت و سکون جاودان. از این رو مرگ همیشه در فکر خیام 

» یابد، از این روست.داشتنی میرسوخ دارد و اگر زندگی را مغتنم و دوست
)118، ص 1358(یوسفی، 

ثباتیهاي آن آزرده خاطر است، راه خیام که از نابسامانیهاي روزگار و بی
درنگ چارة خود و همۀ کسانی را که مانند او از پریشانیهاي روزگار و شتاب بی

بیند که اوقات خود را با یادکرد شوند، در این میزمان دچار حیرت و افسوس می
پس از شکایت از گردش جهان و ذکر نامی و اندوه «گذشته و آینده تلخ نکنند و 

سالوس روحانیان تدبیري براي ما مردمان و کوتاهی عمر انسان و یاد از ریا و
آموزد و آن هم اندیشیده و ما را در برابر این همه رنج و محنت شیوة زندگانی می

)284، ص 1352(رضازادة شفق، » عبارت است از خوشی و نشاط و بیداري.
خیام در حدود یک چهارم از رباعیهاي خود پس از تأکید بر غنیمت شمردن 

خواري پناه بردن به می و رها شدن از غم را از راه میدم و شاد زیستن در آن، 
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% کل رباعیات خیام را شامل 26کند. این دسته از رباعیات حدود سفارش می
شود:می

شود کس فردا راچون عهده نمی
نوش به نور ماه اي ماه که ماهمی

و:
تلخوچه شیرین سر رسد چه عمر به چون 

و تو ماه بسیبعد از مننوش که می

و:
گذرداین قافلۀ عمر عجب می

ساقی غم فرداي حریفان چه خوري

و:
سحر است خیز اي مایۀ نازوقت

کانها که بجایند نیایند بسی

و:
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه
پرکن قدح باده که معلومم نیست

حالی خوش کن تو این دل شیدا را
بسیار بتابد و نیابد ما را
(هدایت،فروغی،دشتی،فوالدوند،قراگزلو)

بلخه پیمانه چو پر شود چه بغداد و چ
آید، از غره به سلخاز سلــخ به غــره 

(همان)

گذرددریاب دمی که با طرب می
گذردپیش آر پیـالــه را که شــب می

(همان)

نوازخور و چنگنرمک نرمک باده
آید بازو آنها که شدند کس نمی

(همان)

ارم یا نهوین عمر به خوشدلی گذ
کاین دم که فرو برم برآرم یا نه
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و:
که نتیجۀ چهار و هفتیاي آن

خور که هزار بار بیشت گفتممی 

و:
پیهنگام صبوح اي صنم فرخ

و کیکافکند به خاك صد هزاران جم 

(همان)

وز هفت و چهار دایم اندر تفتی
باز آمدنت نیست چو رفتی رفتی
(همان)

اي و پیش آور میبر ساز ترانه
این آمدن تیر مه و رفتن دي
(همان)

در خور توجه در این دسته از رباعیات خیام، مفهوم و معناي یکی از موارد 
نوشی چیست، می است. در این باره که منظور حقیقی خیام از شراب و شراب

ها از مواردي چون شراب هاي متفاوت و متناقضی وجود دارد؛ این نظریهنظریه
ن که شود. به طور مثال آرتور کریستن سرنگ تا وقت صوفیانه را شامل میسرخ

کتاب بررسی انتقادي رباعیات خیام را به انگلیسی نوشته است، ضمن اشاره به 
فلسفۀ خوشباشی خیام از شراب به عنوان بهترین وسیله لذت بردن در دیدگاه 

می «کند: برد و از بادة خیام هیچ معناي کنایی و استعاري استنباط نمیخیام نام می
باده به سر بري تر از روزي که بیایعاول و آخر لذت و شادمانی است... پس ض

نوشی روزي نیست، نوشیدن شراب وقت معینی ندارد. هر لحظه از زمان براي باده
)83، ص 1374(کریستن سن، » مناسب است.



37زمان گذران در نگاه بیقرار خیـّام

شدة فیتز جرالد را از کسانی چون فرنان هانري هم که مجموعۀ ترجمه 
خیام حکیمی است که «د: انگونه پنداشتهانگلیسی به فرانسه ترجمه کرده، همین

براي وقوف به راز دهر بسیار کوشیده است و شاید هیچ وقت از فکر و اندیشه
در اسرار عالم فارغ نبوده... ولیکن چون اسرار عالم را باالتر از دسترس استعداد و 

بیند که نتواند رسد و میاستطاعت خود دیده، تقال کرده و چون به مراد خود نمی
کند و آن وقت یأس و دلسردي باز در ورطۀ حیرت سقوط میرسید با کمال

خواهد و منظورش از شراب تسکین تأثیرات شکست و ناکامی و شراب می
فراموش کردن عجز و قصور عقل و شعور خود از فهم و ادراك مطلب بوده و 

» وسیله از روي سفالت مشعور خود سیالب نیسانی جاري سازد.خواهد بدینمی
براي غلبه بر تمرد و طغیان خاطر و اسکات شورش و غلیان «]خیامدر واقع [

زند و شاید هم افکار خود، به جاي بنگ و چرس، دست به دامن بساط باده می
خواهد که مفتاح اسرار جهان را که آرزوي کشف آن این همه سلب آرام و می

» ت آورد.آسایش از او کرده، بر اثر تجرّد از نفس و به زور نشئت شراب به دس
)149-150، صص 1342(هانري، به نقل از نادرة ایام خیام، 

» تاریخ فلسفه در ایران و جهان اسالمی«دکتر علی اصغر حلبی در کتاب 
فرنان هانري و فیتز جرالد «نویسد: دربارة نظر فرنان هانري و فیتز جرالد می

کند که ر میگگویند که رباعیات خیام، خیام را براي خواننده چنان جلوهمی
شرابخواره و شهوانی است و در خودپرستی و شهوات خود مستغرق است: از 
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تقلید برکنار و نسبت به اخالق مرسوم نافرمان و هدف نهایی او جلب سرور و 
)323، ص 1377(حلبی، » فرورفتن در لذات است.

تر داند که هرچه کهنهمزه میگس و تلخهدایت نیز بادة خیام را شراب
گاه که ) هدایت آن35، ص 1353شود. (هدایت، شود برگیرندگیش افزوده میمی

اغلب «نویسد: گوید میدر مقایسۀ بین خیام و دیگر شعراي ایرانی سخن می
اند ولی بدبینی آنها وابستگی مستقیم با حس شهوت تند شعراي ایران بدبین بوده

جنبۀ عالی و فلسفی دارد و و ناکام آنان دارد. در صورتی که نزد خیام بدبینی یک 
داند و اغلب ماهرویان را تنها وسیلۀ تکمیل عیش و تزیین مجالس خودش می

)36- 37(همان، صص » کند.اهمیت شراب بر زن غلبه می
ما مدعی نیستیم که خیام «نویسد: اسماعیل یکانی در پیوند با می خیامی می

ید که گاهی می خورده هم مانند نظامی و خاقانی لب به شراب نزده است، شا
است و شاید گاهی هم که می خورده بهترین نوع از آن را با رعایت کامل تمام 

کرده، چه آنکه اهل سلیقه و ترتیباتی که خودش در نوروزنامه نوشته صرف می
خورده الاقل دستورهاي ذوق بوده و لیکن حتم داریم که چنانچه مشروب می

بسته و حتی به اندازة استاد خود ار میحکیمانۀ خود را در این خصوص به ک
)157، ص 1342(یکانی، » الرئیس هم افراط ننموده است.شیخ

خیام از هر نوع افراط و «علی دشتی نیز تقریباَ هم نظر با یکانی است: 
نوشیده است، ولی در حد اعتدال و نه به هرگونه سبکسري دور بوده، باده می

از آن طبایعی است که اگر باده را مخلّ وقار قصد اینکه مست الیعقل شود؛ خیام
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خیام باده ) «205، ص 1381(دشتی، » آلود.دانست، لب بدان نمیو شأن خود می
دهد که داند نه غایت به او غفلت و کمک میستاید ولی آن را وسیله میرا می

ن، (هما» کمتر به مــرگ بیندیشد نه اینکه مرگ را وسیلۀ یادآوري باده قرار دهد.
)107ص 

پژوهان در کنار این نظر دربارة شراب در شعر خیام، نظر برخی دیگر از خیام
اي دیگر است. این دو شراب خیام مانند محمدعلی فروغی و خرمشاهی به گونه

کنند کسانی از رباعیات خیام استنباط می«اند: اي ادبی دیدهرا در رباعیات او باده
اند از اینکه در شعر غالباً می و ه است، غافلکه او شرابخواره و یا فاسق بود

شود و از این بیان مقصود آن تأویالت میمعشوق به نحو مجاز و استعاره گفته
خنک نیست که مثالً در شعر حافظ می دو ساله را به قرآن و محبوب چهارده 

کنند ولیکن شک نیست که در زبان شعر غالباً شراب ساله را به پیغمبر تأویل می
به معنی وسیله فراغ خاطر و خوشی یا انصراف با توجه به دقایق و مانند آن است 

گوید دم را غنیمت بدان و شراب بخور که به عمر اعتباري وقتی که خیام می
نیست، مقصود این است که قدر وقت را بشناس و عمر را بیهوده تلف مکن و 

)59، ص 1373(فروغی، » خود را گرفتار آلودگیهاي کثیف دنیا مساز.
ها و اگر اشاره«نویسد: ید نظر فروغی مییخرمشاهی نیز با تأ

خبري در رباعیات او سازیهاي خیام در پیرامون باده و ستایش مستی و بیمضمون
دان واالمقام و به اندیش و ریاضیبه معنی حقیقی گرفته شود، از خیام ژرف

سینا، ــورت پیرو فلسفۀ ابنصسینا و در غیر این احتمال بسیار شـــاگرد ابن
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پرست و تلف الخمر و لذت باره و میمسئولیت و الابالی و دائمچهرة فردي بی
آید که دهد... از تعمق در شعر خیام و حافظ برمیکنندة عمر و کار ارائــه می

ستایند و بــر محور آن چه بسیار مضامین و معانی ژرف پدید اي که میباده
بالصراحه بــادة انگوري نیست بلکه به تعبیر راقم این سطور آورند، غالباًمی

شناختی و (خرمشاهی) بادة ادبی است یعنــی بادة مجرد و انتزاعی و زیبایی
)11(همان، ص » هنري و هنرآفرین.

دارمستتر، مستشرق نامدار فرانسوي، شراب خیام را سمبل و عالمتی از 
مبنا و مأخذ داند که میان مردم، بیطله میطغیان و قیام بر ضد بعضی از خرافات با
)149، ص 1342صحیحی رایج و متداول است. (یکانی، 

شراب در شعر خیام، مظهر تمام زیباییها و خوبیها و «برخی دیگر معتقدند: 
لذات این جهان است و چون ساقی این شراب را در ساغر کند، سرمستی و 

گیري جهان و عدم اعتنا و پشت آسانسبکبالی از حد بگذرد. این فلسفه به خاطر
ناپذیري می و ساقی پا زدن به ظواهر و نوعی تمتع مدام از لذایذ و تبلیغ خستگی

و این که زندگی زیباست لیکن پایدار نیست و آدمی وابستۀ یک دم است، 
)44، ص 1370(شیروانی، » اي است که همیشه مذاق را خوش آید.فلسفه

، تعبیراتی مناسب و درخور ذهن و )5(کوشندانه میبعضی نیز با بینشی صوفی
فکر خود دربارة رباعیات خیام به کار ببرند. اینان خیام را صوفی پنداشته و شراب 

)150، ص 1342اند. (یکانی، و بادة او را نیز به عشق الهی تعبیر کرده
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یکی از این افراد، ژ.ب نیکال مترجم فرانسوي رباعیات خیام است. نیکال در
اي که از رباعیات خیام چاپ و منتشر کرده، قسمتهایی را که مقدمۀ ترجمه

دانسته تکمیل کرده است. دانسته با قراین و اوضاع و احوال قسمتهایی که مینمی
نیکال اصرار دارد که خیام را متصوف معرفی کند، در صورتی که این قضیه تحقیر 

عتقد است خیام عشق و او م«) و 113عجیبی براي خیام است. (همان، ص 
بعضی ) «57، ص 1357(خیام، » دهد.الوهیت را به لباس شراب و ساقی نشان می

دیگر هم که نسبت دادن تصوف را به خیام خطاي فاحش و اشتباه محض 
اند، باز هم شراب مورد استعمال او را عبارت از بادة معنوي تصور کرده دانسته

مه از آن دم زده و متمادیاً تعریف و گویند: می و مستیی که خیام این همی
کند، شراب مادي و نشئۀ زودگذر و خمارآلود آن نیست. نشئه و توصیفش می

نشاط خوش یــا هر مشروب مسکر دیگري هرگز ممکن نیست که از جانب 
حکیم ذوفنونی ماننــد او، شایستۀ این همه تعریف و ترویج دیده شود؛ بنابراین 

د ترغیب و تحریض او حالتی است به نام سکر مسلم است کــه مستی مور
روحانی که آهنــگ حیات را متمادیاً عوض کرده و تجددي در آن به وجود 

آورد که هیچ گونه ارتباطی با سرگردانی حاصل از بخار الکل نداشته و می
)150، ص 1342(یکانی، » آورد.خماري هم در پی سرخوشی نمی

آنچه به خیام نسبت داده شده است، به تناقضات موجود در آثار خیام یا 
هایش اي است که هرکس بر پایۀ پندارهاي خویش در بادة او و اندیشهگونه

گمانی کرده و براي شناخت او به راهی رفته است. اما اگر بخواهیم حتی تنها 
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اند، از پژوهان معاصر آنها را از خیام دانستهرباعیــات مشترکی را که اکثر خیام
اعیــها جدا کنیم، باز هم موضوع گذر شتابان عمر، اهمیت اغتنام فرصت و بقیۀ رب

هاي اصلی این رباعیها هستند. مایهشــاد زیستن در زمان موجود، از بن
کدام از آنها از ابتکارات خیام نبوده و نیست. این هایــی که هیــچمایهبن

هاي دینی، از آموزهمضمونها پیش از خیـــام و پس از او همواره در بسیاري 
اند. عرفانی و فلسفی جهان تکرار شده

هایی از آن گمش) که به گوشهترین اسطورة موجود (گیلکه در کهنچنان
در آغاز این نوشته اشاره شد، این اندیشه بازتاب دارد. در شاهنامۀ فردوسی نیز 

اعتباري دنیا بیدر زمان ما خیام سرایندة«شود: در این باره موارد زیادي یافته می
و هوادار اغتنام وقت شناخته شده است، لیکن ابیاتی که بر زبان خیام جاري شده 
(حتی اگر رباعیات منسوب به او را بر آنها بیفزاییم) باز تعداد آنها به مراتب کمتر 

» خواهد بود از ابیاتی که در همین زمینه، در سراسر شاهنامه پراکنده است.
مایه در بیشتر آثار ادبی ایران، آشکارا ) این بن86، ص 1363(اسالمی ندوشن، 

اي است که مجال تنگ شود، حافظ به پیروي از خیام منادي چنین اندیشهدیده می
دهد. این موضوع در اندیشۀ شاعران این مقاله، اجازه پرداختن به آن را نمی

زندگی «گوید: معاصر ایران نیز همچنان جاري است از آن جمله، سپهري می
»تنی کردن در حوضچۀ اکنون است.آب

گونه و این میزان گستردگی در اندیشۀ بزرگانی این نوع بینش، البته نه بدین
اي چون امام علی (ع) و برخی از عارفان و صوفیان نظیر مولوي نیز جایگاه ویژه

..
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دارد؛ به طور مثال بیت زیر که به علی (ع) نسبت داده شده، به خوبی نشانگر 
ارش به زیستن در اکنون است:سف

رصه بین العدمینفقم فأغتنم المافات مضی و ما سیأتیک فأین
)313، ص 1375(جعفري، 

(آنچه گذشت گذشته است (نیست) و آنچه خواهد آمد، کجاست؟ (نیست)
پس بــرخیز و فرصت بین دو عــدم (آنچه گذشته و آنچه نیامده) را 

غنیمت شمار.
دیگري نیز آن حضرت به گذرا بودن عمر و تالش براي چنین در موارد هم

هاي این دنیاي فانی اشاره دارد:استفاده درست از لحظه
) 205، ص 1369(محمدي، » انّما المرء فی الدنیا غرض تنتضل فیه المنایا « 

رود) با (انسان در دنیا هدفی است که تیرهاي مرگ همواره به سوي او نشانه می
) 199اضاعه الفرصه غصه (همان، ص «سئله از نظر امام علی (ع) توجه به این م

در پی دارد) و این دنیا جایگاه صدق و راستی است (از دست دادن فرصت غصه
کس که کس که با آن به راستی رفتار کند و خانۀ تندرستی است براي آنبراي آن

توشه برگیرد. کس که از آن نیازي است براي آناز آن چیزي بفهمد و سراي بی
و دار عافیه لمن فهم عنها و دار غنی لمن تزود هاصدقنان الدنیا دار صدق لم«

رسد و آنچه قدر بگیر که به تو میچنین از دنیا همان) و هم200(همان، ص » منها
کم تالش معقوالنه کنی دستاز تو روگردانده، به دنبالش مشتاب و اگر چنین نمی

.. .. ..
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دنیا ما أتاك و تول عما تولی فإن أنت لم تفعل فأجمل خذ من ال«و مشروع کن. 
)222(همان، ص » فی الطّلب

ها و گذرا بودن عمر و ناگزیر شود در استفاده از لحظهکه دیده میهمچنان
شود، اما بودن مرگ تفاوت چندانی بین سخنان امام علی (ع) و خیام دیده نمی

ی (ع) حقیقت هستی و آغاز تفاوت شایان ذکر این است که در نگاه حضرت عل
البالغه بر جاي نهجو انجام جهان به شایستگی آشکار است و ایشان در جاي

داند که فشرد و دنیا را گذرگاهی میروشن بودن هدف آفرینش و زندگی پا می
توان با پرستش خدا و زیستنی نیکو، خود را براي حضور در پیشگاه در آن می

ساخت. در حالی که در بینش خیام راه بدین روشنی پروردگار در آن جهان آماده 
برد، تر از خود وي و زمانی که در آن به سر مینیست و هنوز براي او دلیلی مهم

پیدا نشده است چون نتوانسته گره کور معماي هستی را بگشاید. در واقع امام 
گوید و منظور او از زیستن درعلی (ع) با یقین دربارة جهان دیگر سخن می

ها براي سفر به جایگاه همیشگی است. اما خیام اکنون، توشه برچیدن از لحظه
داند چیزي می«کند که گی و حیرت خود است و بارها تکرار میتگشسرگرفتار 
چنین پیوسته سایۀ از دریافت حقیقت آن عاجز است. خیام هماو ولی » هست

شادي وي نیز با کند، از این رو شمشیر بران مرگ را بر وجود خود حس می
تلخی درآویخته است و آویزش خیام به دامن شادي از بیم نزدیک شدن مرگ و 

شنیدن گامهاي هراسناك آن است.
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» زیستن در اکنون«عالوه بر امام علی (ع) در میان جماعت صوفیان نیز 
به تفصیل در این باره » صفوه الصفا«اي دارد؛ به طور مثال ابن بزاز در جایگاه ویژه

ورزد:الوقتی صوفیان تأکید میچنین مولوي نیز به ابنخن گفته است. همس

وأعتجــل فالوقت سیف قاطـعقــال اطعمنــی فانّــی جایــع
نیست فردا گفتن از شرط طریقالوقت باشد اي رفیقصوفی ابن

)10، ص 1، ج 1373(مولوي، 

صوفیان معتقد «یسد: نومرحوم استاد فروزانفر در شرح این دو بیت چنین می
ل درویش باید پیوسته در کار باشد و مناسب حال خود به داند که دست و بوده

وظایف قلبی یا اعمال ظاهري همواره قیام کند و نفس را به حال خود باز 
نگذارد... بنابراین صوفی همواره به کاري که در خور است اشتغال دارد و در 

شمارد و کند و وقت را عزیزترین چیز مینمیآنچه بود و یا خواهد بود، اندیشه
گویند و معلوم است که اگر کسی وقته میالوقت و یا ابنبدین مناسبت او را ابن

به امید فردا کار امروز را از دست دهد زندگی و فرصت نقد را از دست داده و به 
ید که از فرمافردا هم نرسیده است، موالنا در این ابیات همین مطلب را بیان می

)96- 97، صص 1371(فروزانفر، » اصول مهم طریقت است.
الوقتی صوفیان و دم غنیمتی خیام شباهتی وجود داشته ممکن است بین ابن

باشد، اما وقت صوفیانه وقتی است که با امور معنوي بگذرد و وقت خیامی 
خ و بري درست از دنیا و زیباییهاي موجود در آن است. و چه بسا شراب تلبهره

..
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رنگ از نظر خیام یکی از زیباییها بوده باشد و باید این نکته را در نظر سرخ
نوشیده، به گرفت که خیام با توجه به شأن و موقعیت خود، اگر هم شراب می

اندیشه نبوده است. به گمان ما شاید بتوان بینش امام گونۀ الابالیان و بدمستان بی
خیام و صوفیان قرار داد. چون در اندیشۀ علی (ع) را نقطۀ میانجی بین اندیشۀ 

رسد. فرصت هدفمند شده و لجام گسیخته به نظر نمیامام علی (ع) اغتنام 
پرستی و دم غنیمتی را در ادب نکتۀ قابل ذکر دیگر این است که خیام باده

اي ساده و زیبا متداول ساخته و شاعران دیگر در این باره از خیام فارسی به گونه
طرز بیان مسلک و فلسفۀ خیام تأثیر مهمی در ادبیات «اند: زیادي پذیرفتهتأثیر 

فارسی کرده و میدان وسیعی براي جوالن فکر دیگران تهیه نموده است. حتی 
پرستی ، ناپایداري دنیا، غنیمت شمردن دم و میحافظ و سعدي در نشئت ذر

اند کدام نتوانستهلی هیچاند که تقلید مستقیم از افکار خیام است. واشعاري سروده
»در این قسمت به مرتبۀ خیام برسند.

خواري را راهکاري مناسب براي شاد زیستن خیام عالوه بر اینکه می
گوید. البته ورزي با معشوق نیز براي تکمیل دم غنیمتی سخن میداند از عشقمی

در این شود. % کل رباعیات خیام را شامل می5این دسته از رباعیات تقریباَ 
اند: رباعیات گویی می و معشوق الزم و ملزوم یکدیگر پنداشته شده

عظیماست و معشوق خطایی نیست مقام مــا در این دهــر مقیــم   پس بـی مـی چون 
قدیمچه محدث رفتم جهـان چه تــاکی ز قدیــم و محدث امیدم و بیــم   چــون من 
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و:
آنجا می و شیـر و انگبین خواهد بـودخواهد بودو حــور عین گویند بهشت 

چون عاقبت کـار چنیـن خواهـد بـودباكو معشــوق گزیــدیم چه گرما می 

گیرينتیجه
هاي مایهگیري از زیباییهاي موجود در جهان، یکی از بناغتنام فرصت و بهره

چه در پیوند با خیام ا آناساسی آثار بسیاري از اندیشمندان بوده و خواهد بود، ام
شایستۀ یادآوري است، آن است که پافشاري او بر این مضمون و تداوم او در درنگ 

اندیشمندانه برابر معماي هستی، او را در این گونۀ اندیشگانی بلندآوازه کرده است.
کند، این است که باید آنچه خیام پیوسته نوع بشر را به انجام آن سفارش می

ه شمشیر سهمگین مرگ بر پیکر زندگی فرود آید، در لحظه لحظۀ پیش از آنک
زندگی چنگ زد و آن را به شادمانی گذراند. البته یاد و اندیشۀ مرگ این شادي را با 

خواهند اي از ما میآمیزد. در واقع خیام و به پیروي از وي حافظ به گونهتلخی درمی
آشوبد. به باده االتی ذهنمان را برمیکنیم و سؤهنگام که در برابر هستی درنگ میآن

پناه ببریم تا با نوشیدن آن، سؤال را فراموش کنیم، از این رو براي گریز از این سؤال 
گاه به آرامش رسید.باید مست شد و آن

نظران نظیر ذکر این نکته در پایان ضروري است اگر مانند برخی از صاحب
وف و دانشمندي کامالَ مذهبی بدانیم و عالمه محمدتقی جعفري خیام را مردي فیلس

وجه متعلق دارند، به هیچپرستانهگرایی و از نظر وي لذترباعیاتی که محتواي پوچ
آنها را به وي دروغ محض بپنداریم، (ر.ك: به خیام ندانیم و نسبت دادن 

ترین ویژگیهاي فکر و اندیشۀ خیامی ) ناگزیریم از یکی از مهم6، ص 1375جعفري،
اي باقی نخواهد ماند. اگر م بپوشیم، و در آن صورت چیزي از خیام اسطورهچش

فرصت در بینیم، شادباشی و اغتنام امروزه شهرت فراگیر خیام را در جهان می
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توان این جهانی بسیار مهم بوده و هست و به گمان ما نمیگیري این شخصیتشکل
جدا کرد و حتی اگر ما نیز اي خیامموارد را از شخصیت شکل گرفته و اسطوره

که برخی معتقدند، چنین شخصیتی را فرضی بپنداریم. این شخصیت فرضی را چنان
الش کشیدن تمام پاسخها به معماي هستی و چتوان از ویژگیهایی چون به نمی

فرصت و تلخی چشیدن مرگ جدا کرد.شادباشی و اغتنام
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جدول شمارة یک
پژوهان ایرانیآثار نخستین خیامتوزیع موضوعی رباعیات خیام در 

فروغی
وغنی

صادق 
هدایت

علی 
دشتی

رباعیات 
مشترك

1781077446تعداد کل رباعیات

تعداد کل رباعیاتی که 
در ارتباط باگذراندن 
عمر و دم غنیمتی 

هستند.

123724629رباعی

%63%63%67%69درصد

گذرا بودن جهان
34222010رباعی

درصد نسبت 
به کل رباعیات

25/19%20%27%21%

غنیمت شمردن عمر و 
لحظه بدون اشاره به 

چگونگی آن

1812125رباعی
درصد نسبت 
به کل رباعیات

5/10%5/11%25/12%11%

خواريمی
54301212رباعی

درصد نسبت 
به کل رباعیات

30%28%16%26%

راه با ومعشوق هممی
هم

17842رباعی
درصد نسبت 
به کل رباعیات

5/9%4/7%5%5/4%
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جدول شمارة دو
توزیع موضوعی رباعیات خیام در آثار فوالدوند و قراگزلو در مقایسه

با جدول شماره یک

قراگزلو

رباعیات 
ك مشتر

قراگزلو 
باغنی، دشتی 

و هدایت

فوالدوند

ابیات 
فومشترك

الدوند با 
چهار اثر 

گفتهپیش
1563015429تعداد کل رباعیات

رباعیاتی تعداد کل
در ارتباط با که

گذراندن عمر و دم 
هستند.غنیمتی

861910019رباعی

درصد نسبت 
به کل رباعیات

55%63%65%65%

گذرا بودن جهان
318268رباعی

درصد نسبت 
به کل رباعیات

20%5/26%17%5/27%

غنیمت شمردن عمر 
و لحظه بدون اشاره 

به چگونگی آن

113133اعیرب
درصد نسبت 
به کل رباعیات

7%10%5/8%34/10%

خواريمی
337517رباعی

درصد نسبت 
به کل رباعیات

31%23%33%24%

111101رباعیو معشوق همراه می 
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درصد نسبت با هم
به کل رباعیات

7%5/3%5/6%6/3%

تهاپی نوش
) اساطیر خاورمیانه. مترجمان علی اصغر بهرامی، 1379هنري هوك، ساموئل ()1

.71فرنگیس مزداپور، ص
.90ص، النهرین، ترجمۀ باجالن فرخی) اساطیر بین1378گري، جان ()2
731المجالس که به جمال خلیل شروانی منسوب است در سال کوتاه نزهه)3

در معانی حکیم «باب این کتاب، با عنوان هجري قمري نوشته شده و باب پانزدهم از هفده
است.دهتدوین شده، البته در سایر ابواب نیز اشعاري از خیام ذکر ش» عمر خیام

هجري 741االحرار فی دقایق االشعار را محمدبن بدر جاجرمی در سال مونس)4
قمري تألیف کرده و فصل پنجم از باب بیست و هشتم کتاب به رباعیات خیام اختصاص 

د.دار
دربارة صوفی پنداشتن خیام باید گفت که گویا این موضوع مدتی پس از مرگ )5

خیام در بین گروهی از صوفیان رواج داشته است. به طور مثال ابن قفطی که در اواسط 
قرن هفتم مرده و کتاب تاریخ الحکماي خود را در اواخر قرن ششم نوشته، در این باره 

ریفتۀ اشعار او شده و آنها را مطابق طریقۀ خویش متأخرین صوفیه ف«نویسد: چنین می
(ابن قفطی، تاریخ الحکما، به نقل از دمی با خیام، علی دشتی، » کنند...تأویل و تفسیر می

اخیراَ کتابی از شیخ عباسعلی کیوان قزوینی به «افزاید: ) دشتی خود در ادامه می111ص
را در ده ناز خیام گردآورده و آدستم افتاد که ضمن مطالب دیگر قریب چهارصد رباعی

باب تدوین کرده است. در توحید، در مناجات در معارف عالیه و ... ولی آنچه تماشایی و 
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قابل ذکر است تفسیرهایی است که بر قریب پنجاه رباعی نگاشته که ذوق و مشرب 
)113(دمی با خیام، علی دشتی، ص »دهد...صوفیانه خود او را نشان می

منابع
1363تهران، .المی ندوشن، محمدعلی. زندگی و مرگ پهلوانان، یزداناس

1375تهران، .جعفري، محمدتقی. تحلیل شخصیت خیام، کیهان
حلبــی، علی اصغــر. تـــاریخ فلسفه در ایـــران و جهـــان اسالمی، اساطیر، 

1377تهران، 
1375نشر نخستین، تهران، ها،خیام، مسعود. خیام و ترانه

1381تی، علی. دمی با خیام، امیرکبیر، تهران،دش
1377طرح نو، تهران، ذکاوتی قراگزلو. علیرضا، عمر خیام،

1352رضازادة شفق، رضا. تاریخ ادبیات جهان، دانشگاه شیراز، تهران،
1370کوب، عبدالحسین. با کاروان حله، انتشارات علمی، تهران، زرین

سین شــایگان. نگاهی به خیام، پـــویش، شیـــروانی، فردین مهــاجر و ح
1370تهـــران، 

فروخ، عمر. عقاید فلسفی ابوالعال فیلسوف معره، ترجمۀ حسین خدیو جم، فیروزه، 
1381تهران، 

1371زوار، تهران، ،1ج الزمان. شرح مثنوي شریف،فروزانفر، بدیع
1373فروغی، محمدعلی. مقدمه رباعیات خیام، ناهید، تهران، 

1379شناسی، موسسۀ الست فردا، تهران، فوالدوند، محمدمهدي. خیام
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اي، توس، کریستن سن، آرتور. بررسی انتقادي رباعیات خیام، ترجمۀ فریدون بدره
1374تهران،

النهرین، ترجمــۀ باجالن فــرخی، انتشارات اساطیر، گري، جــان. اساطیر بین
1378تهران، 

البالغه، نشر امام ی. المعجم المفهرس اللفاظ نهجمحمدي، سیدکاظم و محمد دشت
1369علی (ع)، قم،

1370محیط طباطبایی، محمد. خیامی با خیام، ققنوس، تهران،
الدین محمد. مثنوي، به تصحیح رینولد نیکلسون، به اهتمام نصراهللا مولوي، جالل

1373امیرکبیر، تهران،،1ج پورجوادي،
1353یام، تهران، هاي خهدایت، صادق. ترانه

هنري هوك، ساموئل. اساطیر خاورمیانه، مترجمان علی اصغر بهرامی، فرنگیس 
.1379مزداپور، روشنگران، تهران، 

1342یکانی، اسماعیل. نادرة ایام حکیم عمر خیام، انجمن آثار ملی، تهران، 
1358یوسفی، غالمحسین. چشمۀ روشن، انتشارات علمی، تهران، 


