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  چکیده
هـایی را  خیام در رباعیات در باب مسائل بنیادین انسان و هستی موضوعات یـا پرسـش  

رازی  هایی را برانگیخته است. کسانی چون نجـم مطرح کرده و از همان روزگار واکنش
 االسـرار  مخـزن انـد. از دیگرسـو در   دیشه، شخص او را نقد و هجو کردهدر عوض نقد ان

هـای جزئـی در   توان دید که عیناً یا بـا تفـاوت  نظامی مفاهیم، نمادها و تصاویری را می
رسد پاسخی بـه آن اشـعار باشـد. پـس از     رباعیات خیام به کار رفته است و به نظر می

سطح مسائل بنیادین انسان و هستی این  بندی این مفاهیم و تصاویر درتحلیل و طبقه
نتیجه به دست آمد که نظامی با برگرفتن مفاهیم و تصاویر خیام و موضوعات و مسائلی 

شـدی از آن حیرانـی   که او مطرح کرده بود از منظری عرفانی به آن پاسخ داده و برون
  فلسفی ارائه کرده است.
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  مقدمه و طرح مسأله  . 1
هستی و جایگاه انسان در آن، غایتمند بودن یا نبـودن هسـتی، امکـان شـناخت جهـان،      

دست همـواره   مسألۀ مرگ، معنای زندگی، چگونه زیستن، ماورای جهان و مسائلی از این
و احساسـات  تفکر را به خود مشغول داشته است. آنان بر مبنای باورها  های صاحبانسان

خود، مسائلی مطرح کرده، روشی برای زیستن برگزیدند و هستی خود را و دیگران را بـا  
های ما، خواه بدانیم خواه نـدانیم، در درون   ها و ارزشهمه اندیشه«پرسش مواجه کردند. 

انـد  اند که در طول تاریخ فکری بشر ایجاد شدهالگوهایی از جهان قرار گرفته و معنا یافته
(فـری،  » ابراین درک گستره و منطق و پیامدهای آن نیازمنـد درک ایـن الگوهاسـت   و بن
هـای خـود را در خصـوص مسـائل     ). خیام در قالب رباعی، باورها، عواطـف و پرسـش  17

گفته مطرح کرده و در سوی مقابل، نظامی نیز باورها و احساسات و عواطف خـود را  پیش
اهیم یا تصاویری را به کار برده که با تصاویر، در این خصوص بیان کرده و گاه واژگان، مف

واژگان و مفاهیم خیام یکسان بوده است. نظامی در مواردی نیز بدون استفاده از واژگـان  
هایی خالف آن مطـرح کـرده اسـت.    ها چندوچون کرده و ایدهیا تصاویر خیام در آن ایده

انـد و گفتارشـان مبتنـی بـر     ههای خود را لزوماً مستدل بیان نکـرد هر دو شاعر بیان ایده
یا مادی خیام و نگاه حکمـی ـ عرفـانی     فرضهایی است که از نظرگاه همراه با حیرتپیش

شده است. در این موارد زبان ادبی و ادبیات به مثابه قالبی اسـت  نظامی درست تلقی می
 ادبیات منبعی عالی برای مطالعات فلسفی است و اهمیـت «برای طرح موضوعات فلسفی. 

» این منبع برای فلسفه فرهنگ به اندازۀ اهمیت کارهای علمی بـرای فلسـفه علـم اسـت    
  ). 16(اسوندسن، 

این تحقیق بر مبنای مفاهیم و نمادهای مشترک این دو شـاعر نگاشـته شـده اسـت.     
) یا این اشـعار  10موضوعاتی مانند اینکه یک خیام وجود داشت یا چند خیام، (جعفری، 

)، یا اینکه خیام پـوچگرا بـوده یـا در    31 -25رضوی، یا نیست (امین واقعاً از خیام هست
بـرده اسـت، از محـدودۀ ایـن بحـث خـارج اسـت. در اینجـا صـرفاً          حیرانی بـه سـر مـی   

بـا   مخـزن االسـرار  های مشابه آن در اند، با ایدههایی که در دیوان خیام ذکر شده اندیشه
شوند. بر ایـن  هستی بررسی و تحلیل میبندی در مسائل بنیادین انسان و توجه به دسته

شـده خیـام نیـز اهمیـت نـدارد و مهـم        های تصـحیح داشتن نسخه مبنا و رویکرد، تفاوت
ها و تصاویری است که در اشعار خیام یا آنچه به نام خیام معـروف بـوده، بـه کـار     اندیشه

  رفته و نظامی نیز به شرحی که خواهد آمد در این باره سخن گفته است. 
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هـای  گرا چه مسائل و پرسشله اصلی پژوهش این است که خیام با دیدگاه حسمسأ
بنیادی را در خصوص انسان، غایتمندی جهان، آینـدۀ انسـان مطـرح کـرده و نظـامی از      
دیدگاه عرفانی آن مفاهیم را چگونه دیده، تبیـین کـرده یـا درصـدد پاسـخگویی بـه آن       

انـد؟  د و چگونه تبیین و تصـویر شـده  ان برآمده است؟ مفاهیم و نمادهای مشترک چیست
  کنند؟  هر یک از این دو شاعر بر مبنای باورهایشان چه نوع زندگیی را توصیه می

  
  پیشینه پژوهش. 2

تأثیر خیام را بر شـاعران دیگـر در دو   » از خیام تا حافظ«) در مقالۀ 1379مهر (رحمان مشتاق
هـا از مقولـۀ   ی کرده است، مقایسـه سرایی و شعر حکمی و فلسفی بررسمقولۀ گسترش رباعی

تأثیرپذیری دیگران از خیام است نه تقابل آنان با خیام، سخنی از نظامی نیز در میـان نیسـت.   
هـای خیـام را   بازتاب اندیشه» خیام و عبور از عصر تجدد«) در مقالۀ 1383عبدالجبار کاکایی (

و معتقـد اسـت بـا وجـود تحـول       میرزا بررسی کـرده ثالث و ایرجدر آثار صادق هدایت، اخوان
  اند.  ها در عصر تجدد، اینان از منظر خیام به جهان نگریستهبنیادین اندیشه

هـای کالمـی خیـام در    به اندیشـه » گر دهراین کوزه«) در مقالۀ 1387احمد خاتمی (
رباعیات پرداخته است و در مساله مرگ، خلقت و آفرینش عالم و آدم، قضا و قدر، سـخن  

  . گفته است
هـایی بـه   زیستند نجم رازی با ذکر بیتاز میان کسانی که نزدیک به روزگار خیام می
بیچاره فلسفی و دهری و طبـایعی کـه   «جای نقد به بدگویی و دشنام بسنده کرده است: 

اند و سرگشته ... آن عمر خیام است که از غایت حیرت در تیـه   از این هر دو مقام محروم
). از قدما کسان دیگری نیـز کمـابیش   31(رازی، » بایدها میتضاللت او را جنس این بی

  ). 46 -31اند (دشتی، درخصوص خیام سخن گفته
سرانجام اینکه تاکنون پژوهشی با عنوان و موضوع این مقاله که به بررسـی مفـاهیم،   

  نمادها و تصاویر نظامی که عیناً در رباعیات خیام به کار رفته، یافت نشده است.  
  

  های خیام و نظامیم اندیشهاه. 3
  خیام  . 1-3

های او کمتر از صـد سـال پـس از مـرگش     اند، اندیشهدربارۀ خیام نقدهای بسیار نگاشته
). او را به کفر متهم کرده یا با توجه به 3محققان را به واکنش واداشته است (میرافضلی، 



  1401بهار و تابستان ، یکم، شماره پنجاه و پنجمن، سال ادیان و عرفا  116

رو، کسانی خیـام شـاعر    اند. ازاینصفاتی چون امام و حجت الحق او را اهل دیانت شمرده
). قول دیگر ایـن اسـت کـه    10اند (جعفری، دان فرض کردهرا غیر از خیام حکیم ریاضی

های در تعارض مربوط به دو ساحت از وجـود خیـام   این دو از هم جدا نیستند و این ایده
کـم آشـکار و   های خلوت او بوده و پس از درگذشـت او کـم  است، رباعیات حاصل اندیشه

). بر ایـن مبنـا خیـام    17-11شود که خیام شاعر هم بوده است (پورنامداریان، یمعلوم م
  نگرد.     کم از موضعی شکاکانه به هستی و معناداری آن میدست

  
  . نظامی  2-3

گیـری از  چکیدۀ تفکر اخالقی و حکمی ـ عرفانی نظامی اسـت. او بـا بهـره     مخزن االسرار
سـرایی و  این نوع ادبـی نیـز همچـون داسـتان    میراث تفکر پیش از خود نشان داد که در 

مایۀ عقیدتی مسبوق به آثار اخالقـی   سرایی مهارت دارد. شعر نظامی از نظر درونعاشقانه
  ـ عرفانی سنایی، شعر عارفانه باباطاهر و سخن حکمی ـ اخالقی ناصرخسرو است. 
قـدر و   نگاه نظامی به انسـان برگرفتـه از تفکـر اشـعریانه اوسـت، بـه جبـر و قضـا و        

شود. بر این مبنـا هرچـه   سرنوشت باور دارد و معتقد است از خداوند جز عدل صادر نمی
در نظر نظـامی هرچـه   «هست بر مصلحتی استوار است که شاید آدمی راز آن را درنیابد. 

هست مشیت الهی در جهت سود و مصـلحت نظـام هسـتی کـه انسـان بخشـی از آن را       
). بر این مبنـا و بـه گـواهی آثـارش نگـرش او بـه       99(ثروت، » باشددهد، میتشکیل می

  هستی عرفانی و معنوی است. 
  
  مسایل بنیادین در خصوص انسان . 4

مسائلی را که خیام در رباعیات مطرح کرده و نظامی نیز به آن پرداخته و احیاناً در صـدد  
 توان به دو بخش کلـی تقسـیم کـرد: مسـائلی در خصـوص     پاسخگویی به آن برآمده، می

شناختی. مسائل انسان شامل مواردی اسـت چـون مـرگ، فرصـت     انسان و مسائل هستی
کوتاه زندگی، جایگاه وجودی آدمی در میان سایر موجودات، غایت و کیفیـت زیسـت در   
جبر یا اختیار و امکان و حد شناخت. تأمـل در مجمـوع ایـن مسـائل معنـای زنـدگی را       

رفتن از خود به جهانی که او را احاطه کرده نیز کند. از دیگر سو آدمی با فراتر تعیین می
توان خبری دریافت نـه انتهـایش را   اندیشد، جهانی که از راه عقل نه از ابتدای آن میمی

انـد. خیـام   کسی دیده اسـت و عارفـان از راه شـهود خـود اخبـاری از آن گـزارش کـرده       
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حواس ظـاهر مسـائلی را    هایی در این باب داشته و از دیدگاه دهری و یا متکی بر دغدغه
طرح کرده و نظامی نیز با نگرش عرفانی به آن پرداخته است. از وجوه اهمیت توجـه بـه   
این موضوع عالوه بر آنچه ذکر شد، این نیز هست که غزالي؛ فقیه و متکلم بزرگ اشعري 

 -230دینـانی،  نیز به سبب شاگردي خیام در وادي تردید گام گذاشته اسـت (ابراهیمـی  
  دهد.شدي از آن نشان مياز سوی دیگر نظامی با نگرش شهودي برون ).231

  
  نابودی آدمیان و توصیه به چگونه زیستن. 1-4

 گــری کــردم رایدر کارگــه کــوزه
  

ــاي   ــه پ ــتاد ب ــدم اس ــرخ دی ــه چ  در پای
  

 کرد دلیر کوزه را دسـته و سـر  می
  

ــدای   ــت گـ ــاه و از دسـ ــه پادشـ  از کلـ
  

  )185(خیام، 
تقابل نماد گدا و پادشاه است که در رویکرد خیامی با نظر به غایـت،  اساس این شعر در 

جـویی از جهـان، در   هیچ تفاوتی میان آن دو نیست. پادشاه مظهر قدرت و توانایی در بهـره 
بـه تلـویح   » دلیـر «هاست و با گدا تفاوتی ندارد. قیـد   ترین آدممواجه با مرگ همچون ناتوان

پادشاه و آمیختن خاک او با گدا ندارد. کله و دسـت نیـز   گر بیمی از حاوی طنز است؛ کوزه
شـود،  خوانده می» کله«هایی حاوی هشدار و طنزند، سر پادشاه، که با واژۀ تحقیرآمیز نشانه

جایگاه تاج بوده و یادآور مرتبه او نیز هست و دست گدا نشان نیاز و درمانـدگی اسـت، امـا    
نوشـی و  رود. کـوزه نمـاد بـاده   ز میـان مـی  سرانجام و با نظـر بـه غایـت هسـتی تمایزهـا ا     

نگـرفتن عـالم    بـودن و جـدی   باشی است با تقابل این دو سرنوشت، مخاطب به خوش خوش
گری، در جایگـاه حکیمـی اسـت    استاد نیز در اینجا عالوه بر استاد کوزه شود.فراخوانده می

    گیرد.  که با فعل خود یعنی در آمیختن خاک، آن تمایزات را به هیچ می
ــا  ــرای دل مـ ــا بـ ــا بتـ  برخیـــز و بیـ

  

 حل کن به جمال خویشـتن مشـکل مـا   
  

 یک کوزه شراب تا به هم نوش کنـیم 
  

 هـا کننـد از گـل مـا    زان پیش که کوزه
  

  ) 15(همو، 
گویـد حـل معمـای    جهانی، از آن سخن مـی مشکلی که خیام، با توجه به نگرش این
ن موضوع حل ناشدنی است، چاره فرض که ایهستی و سرانجام آدمی است و با این پیش

  داند.  نوشی میبودن، همنشینی با زیبارویان و تعطیلی عقل با باده را در خوش
وفـایی و ناپایـداری دنیـا اذعـان دارد، بـرخالف خیـام نتیجـه        نظامی نیز گرچه به بی

  نماید:    شدی دیگر میگیرد و بیروندیگری از آن می
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ــد   ــا کنـ ــه تمنـ ــی کـ ــحبت گیتـ  صـ
  

 ا کــرد کــه بــا مــا کنــد    بــا کــه وفــ    
  

 خاک شد آن کس که بر این خاک زیسـت 
  

 خاك چه داند که در ایـن خـاك چیسـت     
  

ــره آزاده   ــی چهـ ــر ورقـ ــتهـ  ای اسـ
  

ــک زاده    ــرق مل ــدحی ف ــر ق  اي اســت...ه
  

ــد     ــرورت ده ــه غ ــن ک ــا ک ــک ره  مل
  

ــد ...     ــورت ده ــن ســایه چــه ن  ظلمــت ای
  

 گـــردش ایـــن گنبـــد بازیچـــه رنـــگ
  

ــن      ــت ای ــه گرف ــی بازیچ ــز پ ــگن  دو رن
  

  ) 306(نظامی، 
داند و از ایـن روي  با آغاز سخن در وجه پرسشی، دل بستن به دنیا را خردمندی نمی

شمارد تا بـا نظـر بـه سـرانجام، همـه چیـز را بیهـوده        تقابل پادشاه و گدا را حقیقي نمي
م، کند پایان کار همان خاک اولیه خواهد بود. بنابراین علت رنج و بـی بینگارد و تأکید می

صحبت گیتی یا دل بستن به آن است. سپس با بیان ایده خود به تصویرسـازی خیـام از   
شود؛ اما نتیجه با نگرش خیام تفـاوت دارد. نظـامی ایـن    نزدیک می» کله پادشاه«خاک و 

دانـد کـه خورشـیدش در جـایی ورای عـالم حـس اسـت.        ای مـی عالم را ظلمات یا سایه
دلبسـتگی را در  اتـمّ  داند و مظهر شناخت عالم دیگر می دلبستگی به این دنیا را از موانع
دانـد و  بیند. از این روي برخالف خیام، عالم را بازیچه نمـی ملک و غرور حاصل از آن می

دانـد. گفتـار   نشان بازیچه نبودن عالم را در گردش شب و روز و آن را مبتنی بر غایت می
نَّ «نظامی برگرفته از این کالم قرآنی است:  ـلِ    إِ ـافِ اللَیْ لَ اخْتِ ـأَرْضِ وَ الْ اتِ وَ قِ السَّمَاوَ لْ فىِ خَ

أَلْبَابِ یَاتٍ الوْلىِ الْ النهَّارِ الَ   ).190عمران، (آل» وَ
ها و نمادهای خیامی بـرای بیـان مقصـود مخـالف آن     نظامی در شعر زیر نیز از نشانه

  کند:استفاده می
 گنبــد گردنــده کــه پاینــده نیســت    

  

ــز بــه خــالف تــو گرا       ینــده نیســت ج
  

 گـــــه ملـــــک جانورانـــــت کنـــــد
  

ــد     ــت کنــ ــوزه گرانــ ــل کــ ــاه گــ  گــ
  

  )307(نظامی، 
گیـرد و خیـام بـه    نبستن به دنیا را نتیجه می نظامی از این نمادها و تصاویر، لزوم دل

کند. به تعبیري چیزي که براي خیام با اهمیت بوده، نظـامي فاقـد   بودن دعوت می خوش
گردد. نمـاد گنبـد   تر ميه پذیرش زوال آن براي او آسانداند و در نتیجاهمیت و معنا مي

معناسـت. هـر دو از نـابودی سـخن     گردنده حاکي از این است که توقع قـرار از دنیـا بـي   
فرض نظامی با نظر به نگرش معنـوی و دینـی ایـن اسـت کـه، ملـک       گویند، اما پیش مي

ل کوزه -بـودن فرقـي نمـي    گرانجانوران بودن چون سرانجام مرگ است در حقیقت با گِ
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کند. نگرش نظامي در این خصوص ممکن است متاثر از این آیه در خصـوص زوال ملـک   
ـارِ  «باشد:   هَّ ـدِ الْقَ احِ وَ هِ الْ لَّ وْمَ لِ لْکُ الْیَ نِ الْمُ هُمْ شَيْءٌ لِمَ هِ مِنْ لَى اللَّ خْفَى عَ ونَ لَا یَ وْمَ هُمْ بَارِزُ » یَ
  ). 16(غافر، 
  

  زودگذری عمر .2-4
مایـۀ  عمر با توجه به دو دیـدگاه متفـاوت بـه غایـت و معنـاي هسـتي، دسـت        زودگذري

  شود.تفسیرها و به تبع آن نتایج مختلف مي
 اکنون که گـل سـعادتت پـر بـار اسـت     

  

 دســت تــو ز جــام مــی چــرا بیکــار اســت
  

 می خور که زمانه دشـمنی غـدار اسـت   
  

ــت   ــوار اسـ ــین دشـ ــافتن روز چنـ  دریـ
  

  ) 23(خیام، 
بر مفهوم ناپایداری تأکید » اکنون«زیبا و ناپایدار است. خیام با قید سعادت، چون گل 

ناپایـدار  » اکنـونِ «گیـری از ایـن   گونه مخاطب را به بهرهکند و سپس با پرسشی عتابمی
انگارد و به خواند. در قالب امر، از سر تأسف و پند، زمانه را دشمن خوشیِ آدمی میفرامی

  ند.کشمردن شادی توصیه می غنیمت
کند که راوی در جایگاه خردمندی آگاه به احوال عالم لحن آمرانه شعر چنین القا می

گوید و آدمی را از دشمنی غدار که از بـین برنـده   و آدم و از سر دانش و تجربه سخن می
فرض و تفسیری از موضـوعی  دهد. اصوالً هر ترسی مبتنی بر پیشاست، بیم می» اکنون«

شود. دشمنی روزگار حاکی از گفتمانی است که آدمی یارای میاست که هراسناک تصور 
مقابله با جهان و سرنوشت را نـدارد، بنـابراین در برابـر او و تـرس از او بایـد خـود را بـه        

تـر  آن چیزی که ترس راجع و معطوف به آن است همیشه پیش«دستان فراموشی سپرد. 
کنـد  ه یا لذت و شادی متمـایز مـی  تفسیری در ذهن ما دارد. آنچه ترس را از خشم، اندو

  ). 63(اسوندسن، » تفسیر ما از آن چیز است
از نظر نظامی به بازیچه گرفتن این فرصت اندك مایۀ تأسف و انـدوه اسـت و چنـین    

 شمارد:حلی را به سبب زایل گردانیدن عقل دیوانگي ميراه
ــی    ــر م ــه س ــه ب ــه بازیچ ــر ب ــريعم  ب

  

 بــــري...بـــازي انـــدازه بــــه در مـــی     
  

 افــل بــودن نـــه ز فرزانگــی اســـت   غ
  

 غــــافلی از جملــــه دیــــوانگی اســــت  
  

  ) 308 - 307(نظامی، 
از نظر نظامی عالم بازیچه نیست و هدفی دارد و مقدمه و بایستۀ جهان دیگـر اسـت،   
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بنابراین گام برنداشتن در مسیر هدف هستی و غفلت عمر برباددادن است. نظامی چـون  
ترسی از گذر عمـر نـدارد. در بیـت دوم فرزانگـی را در     ای بر آغازی دیگر، عالم را مقدمه
خواند. بنابراین، حل مشـکل در  کند و غافلی را دیوانگی میبودن تعریف می تقابل با غافل

  نوشي عمر برباددادن. وار زیستن است نه به دیوانگي حاصل از بادهفرزانگي و فرزانه
  
  . جایگاه آدمی در جهان3-4

گاهي در هستي دارد و کارکرد وجودي او در این عالم چیسـت،  تصور اینکه آدمي چه جای
شـود. خیـام ایـن    نگري و شیوۀ زیستي مطابق با آن تصور رهنمون ميمتفکر را به جهان

  داند:باز ميجایگاه را به مثابه عروسک در دستان عروسک
ــک لعبـــت بـــاز  مـــا لعبتکـــانیم و فلـ

  

ــاز  ــه از روي مجــ ــی نــ  از روي حقیقتــ
  

 ن بسـاط بـازی کـردیم   یک چند در ایـ 
  

 رفتــیم بــه صــندوق عــدم یــک یــک بــاز
  

  )33(میرافضلی، 
دهد و به صـندوقی  ای ندارد و حرکاتی را نمایش میباز ارادهعروسک در دستان لعبت

شود. حرکاتش معنایی متعالی نـدارد و صـرفاً بـرای    که از آن آورده شده بود،  افکنده می
کنـد. بنـابراین از   ازیچۀ دست بازیگر است، نمیکه ب سرگرمی است و چیزی عاید خود او

  داند.معنا میاین دید، انسانِ آگاه به حال خود، خود را حقیر و زندگي را بي
دانـد. بـا   بودن عالم ناموافق نیست اما آن را در سطح و ظاهر عـالم مـي   نظامي با بازي

که خـود را بـه   گذر از این سطح همه چیز حقیقت و با معناست. آدمي لعبت است آنگاه 
بین نداشته باشـد. ایـن نگـرش متـأثر از آیـات      باز غرایز بدهد یا نگرش باطندست لعبت

ونَ    «متعددي است، از جمله:  لُ ـافِ ـمْ غَ رَةِ هُ ـآخِ ـنِ الْ هُمْ عَ نْیَا وَ حَیَاةِ الدُّ نَ الْ رًا مِ ونَ ظَاهِ لَمُ عْ » یَ
هُمْ  «ان در این آیه دیـد:  توبودن دنیا در صورت ماندن در ظواهر را می ). بازی7(روم،  ـذَرْ فَ

ونَ وعَدُ هُمُ الَّذِي یُ مَ وْ وا یَ لَاقُ وا حَتَّى یُ عَبُ لْ یَ وا وَ وضُ خُ   ). 83(زخرف، » یَ
 هرچـه در ایــن پــرده نـه میخــی اســت  

  

ــت     ــی اسـ ــت زرنیخـ ــن لعبـ ــازی ایـ  بـ
  

ــاغ  ــیح از دمـ ــو مسـ ــاد در او دم چـ  بـ
  

 بــاز رهــان روغــن خــود زیــن چــراغ       
  

ــداخت    ــر انـ ــه پـ ــو پروانـ ــد چـ  نچنـ
  

ــداختن      ــپر انــ ــی ســ ــیش چراغــ  پــ
  

ــرای    ــی گ ــرده عیس ــن پ ــن ای ــاره ک  پ
  

 تــــا پــــر عیســــیت برویــــد ز پــــای   
  

 ) 300(نظامی، 
تمامی امور محسوس است. ظاهر عالم چون چراغـی اسـت کـه در    » هرچه«مقصود از 
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بخش است کـه روغـن او   توان محسوسات را روئیت کرد، چراغی تاریکیپرتو آن تنها می
توان از سوختن چون پروانه آدمی است و تنها با باد دمیدن در او می توش و توان معنوی

توان به باطن آن راه یافت و جایگـاه متعـالي   رهایی یافت. از نظر نظامی با ترک ظاهر می
عینـی   دانـد و نمونـه  آدمي را شهود کرد. ترک دنیا و توجه به عالم دیگر را راه رهایی می

داشتن در تقابل است با ریسمان بسـته   یسی برای عروجداند. پری چون عآن را مسیح می
کند که پرِ پـرواز رانیـز از او   باز شهوات میبه دست و پای لعبت که تنها او را مقهور لعبت

ستاند. آسمانِ جایگاه عیسی در مقابل صندوق لعبت است و مـرگ نیـز در تقابـل بـا     می
  مرگی عیسی است. بی

هسـتند، خیـام     رأیبـودن آدمـی هـم    ین جهان و لعبتبازی ااین دو در باور به لعبت
گوید با ترک تعلق از ایـن جهـان   داند و نظامی میباشی میچاره را در فراموشی و خوش

  توان از این بازی رست.  می
  

  . سرانجام آدمی  4-4
آزرد و در مقابـلِ ایـن   ثباتي عالم و ندانستن اینکه فردا چه خواهد شـد، خیـام را مـی   بي

گوید و آن نبـودِ مـا   و عدم قطعیت از امر ثابتي که به بودش یقین دارد، سخن میناداني 
 دهد.در عالمي است که به سیر خود پس از ما ادامه می

 شــود کســی فــردا راچــون عهــده نمــی
  

 حــالی خــوش کــن تــو ایــن دل شــیدا را  
  

 می نوش بـه ماهتـاب اي مـاه کـه مـاه     
  

ــا را     ــد مـــ ــد و نیابـــ ــیار بتابـــ  بســـ
  

 ) 16(خیام، 
مدعای خیام در مصراع نخست این است که تضمینی برای وقوع فـردای ایـن یـا آن    

کنـد،  باشی نتیجه و کنشي است که در قبال آن تصور، توصـیه مـي  جهانی نیست. خوش
ای بـود و  بنابراین در تقابل با فرداست، زیرا اگر فردایی باشد باید در فکر اندوختن توشـه 

ام تنها امکـان مـا در زنـدگی اسـت منافـات دارد. خیـام       بودن که از نظر خی این با خوش
دل » شیدایی«کند. مقصود از باشی منظور خود را در نماد معشوق و باده تصویر میخوش
تواند سرگشتگی او دریافتن پاسخی در خصوص فردا باشد. ماه در جایگـاه منـادا کـه    می

خیـام را   وجه نمادین ایـده استعاره از معشوق و در خطاب به اوست در قالب تصویر و در 
دار ماه ماندن معشـوق باشـد و در فردایـی    »عهده«تواند کس نمی کند چون هیچعینی می

  نه چندان دور همچون ماه در محاق فرو خواهد رفت.    
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ــرد   ــاز ک ــل آغ ــی عم ــه نیک ــه ب ــر ک  ه
  

 نیکـــــی او روی بـــــدو بـــــاز کـــــرد  
  

ــاس  ــده ز روی قیـــ ــد گردنـــ  گنبـــ
  

ــناس     ــدی حــق ش ــه نیکــی و ب  هســت ب
  

 حاصــل دنیــا چــو یکــی ســاعت اســت 
  

 طاعــت کــن کــز همــه بــه طاعــت اســت  
  

  ) 305(نظامی، 
نظامی همچون خیام به این فرصت اندک اذعان دارد، اگـر خیـام زنـدگی را تنهـا در     

انگاشت یا در وقوع فردا شک داشـت، نظـامی نیـز آن را    فردا میدید و آن را بیامروز می
گویـد کـه   طع از بازگشت نیکی به صاحب آن سخن میداند، اما از سرِ قمی» یک ساعت«

هـای دینـی و شـهود خـود، وقـوع آن را      مستلزم وقوع فرداست. بنابراین، بر مبنای آموزه
  شود.  می» دارعهده«

توان بـه سـبب قطعیـت وقـوع، در معنـای      فعل ماضی مصراع دومِ بیت نخست را می
ه زیسته آدمیـان باشـد کـه پاسـخ     مضارع در نظر گرفت و نیز ممکن است اشاره به تجرب

اند. بنا به مقـدمات دو بیـت پیشـین، شـاعر بـه      ها را در این دنیا نیز کمابیش دیدهنیکی
یی قرار دارد و »فردا«کند که اگر دنیا تنها یک ساعت است و پس از آن مخاطب روی می

و  تفاوت نیست، پس بهترین کار عبادت است کـه نمـود  جهان نسبت به نیکی و بدی بی
  نوشی. اندوزی است نه بادهسمبل آن، کار نیک و توشه

 
  . زیستن در جبر5-4

خیام با تصویر جبری فراگیر که فلک را که خود تـدبیرگر امـور اسـت بـه بنـد کشـیده،       
  گیرد و حاصل یأس و اندوه است.مقهوربودن آدمیان را نتیجه می

ــانی  ــک پنهـ ــت فلـ ــم گفـ ــوش دلـ  در گـ
  

 دانیحکمـی کـه قضـا بـود ز مـن میـ        
  

 در گــردش خــویش اگــر مــرا دســت بــدي
  

 خـــود را برهانـــدمی ز ســـرگردانی    
  

 ) 186(خیام، 
دانستند، حافظ مانند خیام فلـک را گرفتـار خـم    قدما فلک را عامل جبر بر انسان می

وار حافظ است کـه فلـک را در کـار خـود و     های خیاماین هم از اندیشه«داند. چوگان می
). خیـام بـه روایـت از دل    862/ 2(خرمشـاهی،  » دانـد. الـت مـی  دخاختیار و بیانسان بی

» پنهـانی «داند که گریزی از آن ندارد. قید گوید فلک نیز خود را در سیطرۀ جبری می می
  کند.  ترس از حاکم مؤکل بر قضا را القا می

ای بـر کـار خـود داشـت از     انگارد کـه اگـر اراده  اختیار میای بیفلک خود را گردنده
  گرداند.  خواست او بر او تحمیل شده رو میکه بیمسیری 
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تـوان  گوید در گفتار نظامی به روایتی دیگر مـی سخنی را که فلک به روایت خیام می
رسد؛ جبر در عالم ای بسیار متفاوت میدید؛ به عبارتی از مقدمات تقریباً مشابه به نتیجه

و دیگـر موجـودات عـالم نتیجـه     های غیراختیاری افالک پذیرد، اما از جبر و کنشرا می
تواند برد، چون عالوه بر جسم، روحـی الهـی دارد   گیرد که انسان کاری از پیش نمینمی

  بنابراین آدمی را نباید با آنان قیاس کرد.      
ــه   ــو همخان ــو ت ــان را چ  اينیســت جه

  

 ايمـــرغ زمـــین را ز تـــو بـــه دانـــه      
  

ــراش    ــت خ ــرغ طبیع ــن م ــذر از ای  بگ
  

ــو      ــرغ چ ــن م ــر ای ــر س ــاشب ــیمرغ ب  س
  

 مــرغ قفــس پــر کــه مســیحاي توســت
  

ــت     ــاالي توسـ ــر دارد و بـ ــو پـ ــر تـ  زیـ
  

  ) 329 - 328(نظامی، 
کند هایی را که مختص آدمی است و او را از دیگر موجودات متمایز مینظامی ویژگی

تواند خود را از بند جهان برهانـد.  شمرد: آدمی قادر به کسب عیب و هنر است و میبرمی
کنایه از روح اسیر در قفس تن است. روح چون مسیحا اسیر در این عـالم   »مرغ قفس پر«

است، اما امکان صعود و فرارفتن از این عالم برای او میسر است، این مرغِ در احاطـه تـن   
در حقیقت واالتر از آن است و روزی به جایگاه فرازین خود خواهد رسید. انسان به ظاهر 

تواند چون سـیمرغی محـیط بـر آن باشـد.     ، اما میو به تن، محاط در جهان هستی است
واژۀ کلیدی نظامی گذشتن است؛ (بگذر). تنها با گذشتن و وانهادن عالم ماده اسـت کـه   

شود و باز هم از نمونـۀ عینـی عیسـی    سیمرغ بودن همچون توان بالقوۀ آدمی پدیدار می
  برد. که از عالم ماده فراتر رفته است، نام می

  
  ان در قیاس با دیگر عناصر هستی. زندگی انس6-4

پندارد و این تا وقتی اسـت کـه   آدمی خود را محور عالم و برتر از دیگر عناصر هستی می
 به تعمق در خود و دیگر عناصر هستی نپرداخته باشد.

ــد    ــا ش ــا دری ــود و ب ــره آب ب ــک قط  ی
  

ــد       ــا ش ــین یکت ــا زم ــاک ب ــک ذره خ  ی
  

 آمــد شــدن تــو انــدرین عــالم چیســت
  

ــی پ    ــد مگسـ ــد آمـ ــدا شـ ــد و ناپیـ  دیـ
  

  ) 111(خیام، 
یابد و به دریا یا اصـل خـود   قطره جزئی است که در دورانی کوتاه شکلی و هویتی می

گردد. ایـن هـر دو را   ریزد و خاک جزئی از زمین است که بار دیگر به اصل خود برمیمی
از موقعیـت  توان با کمک حواس مشـاهده کـرد. پرسـش و پاسـخ تحقیرآمیـز خیـام       می



  1401بهار و تابستان ، یکم، شماره پنجاه و پنجمن، سال ادیان و عرفا  124

وجودی آدمی این است که انسان جزئی تنها و جدا مانده از هستی است و پس از مـدتی  
هـیچ هسـتی و وجـود    نابود و ناپیدا خواهد شد و از این نظر همچـون مگسـی اسـت بـی    

بـا دریـا   «در برابـر  » ناپیدایی«شود. تعبیر متعالی که به سرعتِ پیدایی، ناپیدا و نیست می
سرانجامی زندگی آدمی اسـت.  معنایی هستی و بینشان بی» یکتا شدنزمین «و با » شدن

ویژگـی مـالل ایـن    «ای مالل نامید: توان گونهچنین نگاهی به خود را در قبال هستی می
کشـد و جایگـاه بسـیار    ای از هستی را در برابر دیدگاه ما بـه تصـویر مـی   است که منظره

  ). 46(اسوندسن، » فهماند.اهمیت ما در این تصویر عظیم را به ما می بی
داند، بلکـه تمـامی هسـتی را    نظامی نه تنها آدمی را فروتر از دیگر عناصر هستی نمی

 داند:  متعلق به آدمی و در خدمت او می
ــت    ــهر توس ــان ش ــزی و جه ــد عزی  نق

  

 نقد جهـان یـک بـه یـک از بهـر توسـت        
  

 ملــک بــدین کــار و کیــایی تــو راســت 
  

 راسـت... سینه کن این سینه گشـایی تـو     
  

ــحرآینــــه  دار از پــــی آن شــــد ســ
  

 تـــا تـــو رخ خـــویش ببینـــی مگـــر      
  

 جنبش ایـن مهـد کـه محـراب توسـت     
  

 طفــل رهــی از پــی خوشــخواب توســت...  
  

 ایعالم خوش خور کـه ز کـس کـم نـه    
  

 ایغصــــه مخــــور بنــــده عــــالم نــــه  
  

  ) 298 - 297(نظامی، 
جهان نیز برای او آفریده نقد در اینجا پولی است که در کل جهان روایی دارد، تمامی 

دانـد کـه روایـی نقـد نیـز بـر       شده است. سپس فراتر از این، او را نه نقد که سلطانی می
فرمان و وجود و قدرت او بازبسته است و تمامی جهان همچون نقد در دسـتان اوسـت و   

  این جایگاه پادشاهی است حاکم بر تمامی هستی.  
  

  . معنای زندگی7-4
دانسـته اسـت. از   ن در باب هدف و معنای زندگی شنیده معقول نمـی خیام آنچه از دیگرا

  پذیر نیست یا فاقد معناست.نظر او برای زندگی معنایی تصور
ــود    ــردون را سـ ــود گـ ــدنم نبـ  از آمـ

  

ــزود     ــاهش نف ــالل و ج ــن ج ــتن م  وز رف
  

 وز هــیچ کســی نیــز دو گوشــم نشــنود
  

ــود    ــر چــه ب ــنم از به ــدن و رفت ــاین آم  ک
  

 ) 74(خیام، 
کنـد و از  تأمل در علت حضور و وجود آدمی را در قالب مثالی عینی تبیین مـی خیام 

آورد این گونه که نه آمدن او چیزی بر گردون کـه پـیش از او بـوده    وجود خود مثال می
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کند از این رو حیران علت حضور خـود در جهـان   افزوده، نه رفتنش خللی بر آن وارد می
داستان  ن شنیدن پاسخ از کسانی است که با او هماست. خیام از تجربه عینی خود خواها

  کننده از کسی نشنیده است.گوید پاسخی احتماالً قانعنیستند، اما می
کند و بـه تلـویح   معنایی مورد نظر خود را به زبانی دیگر تبیین میدر شعری دیگر بی

دیگـر   گوید در دانایی نیز سود و ثمری نیست چون به لحاظ مایۀ سرگرمی بـودن بـا  می
  اشتغاالت عالم تفاوتی ندارد:

 یک چنـد ز کـودکی بـه اسـتاد شـدیم     
  

 یک چند بـه اسـتادی خـود شـاد شـدیم       
  

 پایان سخن شنو کـه مـا را چـه رسـید    
  

 از خــاک در آمــدیم و بــر بــاد شــدیم      
  

 ) 148(خیام، 
حد اعالی انسان بودن، استادی است. کودکی عالوه بر موقعیـت سـنی، نمـاد نـادانی     

شـود، امـا در ایـن    رسیدن به استادی یا برتری در دانایی موجب شادمانی می است. طبعاً
شدن و بر باد رفتن است. گویا ایـن اسـتادی فـارغ از اندیشـه در      حال نیز سرانجام، خاک

خصوص مسائل بنیادین انسان و هستی بوده است. خیام در این شـعرها زنـدگی و حتـی    
 انگارد.  مرگ را نمود تباهی آدمی میگیرد و حد اعالی آن را نیز به پرسش می

خواهد بـا گـذر از سـطح بـه عمـق و      نظامی در پاسخ به چنین تفکری از مخاطب می
 معناانگاری رهایی یابد:باطن بنگرد تا از تصور بی

 بیختنــدخــاک تــو آن روز کــه مــی   
  

 از پـــــی معجـــــون دل آمیختنـــــد    
  

ــج   ــه رنـ ــو آمیختـ ــاک تـ ــت خـ  هاسـ
  

ــنج     ــی گ ــاک بس ــن خ ــ در دل ای  تهاس
  

 قیمــت ایــن خــاک بــه واجــب شــناس
  

 شناســـی مکـــن ای ناســـپاس   خـــاک  
  

 منــزل خــود بــین کــه کــدام اســت راه
  

 و آمــــدن و رفــــتن از ایــــن جایگــــاه  
  

 ز آمـــدن ایـــن ســـفرت رای چیســـت
  

ــاز شــدن حکمــت از اینجــای چیســت      ب
  

 ) 357(نظامی، 
مبتنی بـر هـدفی   کند که خلقت آدمی از آغاز کنایه از ازل است و داللت می» آن روز«قید 

خـاک  «بوده و مقصود از خلقت انسان، دل است نه آفرینش تنی که بـا مـرگ از بـین بـرود و     
ای کـه بـرای همـه    کند که هستی تنها بـه ایـن چنـدروزه   و نیز داللت می». شود و بر باد رود

جانداران محسوس و ملموس است، نیست و ادراک آن با شهود میسر است و چنـین ادراک و  
معنایی هسـتی یـا تشـکیک در معنـای آن را زایـل      ود از عواملی است که پندار بینگرشی خ

  کند. اصوالً آدمی برای دل که ابزار شهود و شناخت خداوند است، آفریده شده است.    می
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توجهی به شناسی نکردن توجه صرف نداشتن به تن یا عالم ماده و بی مقصود از خاک
). 320(نظـامی،  » لب مال و مملکت عمر تلف نکـن. در ط«عالم معناست. به عبارت دیگر 

هـا بـه شـمار    های آدمیان در قیاس با نادانستهاینکه هستی بسیار پیچیده است و دانسته
انـد و  گرفتـه ای کـه از آن مـی  آید، همواره دغدغۀ اهل دانش بوده است، امـا نتیجـه  نمی

نگریشـان متفـاوت بـوده    اند بسته به تفکر و جهـان کنشی که بر مبنای آن نتیجه، داشته
بـودن را نتیجـه    است. خیام از فرض ناشناختنی بودن جهان و جهان پس از مرگ، خوش

  گیرد:  گیرد و حتی کار عقل و عاقالن را به سخره میمی
ــان  کــه محــیط فضــل و آداب شــدند آن

  

ــدند      ــحاب ش ــمع اص ــال ش ــع کم  درجم
  

ــرون   ــد ب ــک نبردن ــب تاری ــن ش  ره زی
  

 واب شـــدندای و در خـــگفتنـــد فســـانه  
  

 ) 68(خیام، 
انـد و  انـد، امـا خـود در تـاریکی    اهل فضل شمعی گشته و راه را بر دیگران روشن کرده

حاصـل و  شـود کـه آن هـم بـی    ای است که تنها موجب کسب اعتبار میسخنانشان افسانه
توان با تعریف ارسـطو از  موهوم است. تعبیری که نظامی در خصوص حکمت ذکر کرده می

اسب دانست و او را در مقابل اهل فضل و آداب خیام یا آنچه ارسطو اهل علـم و  حکیم  متن
دربـارۀ  «نامد، قیاس کرد. از نظر ارسطو مرد حکیم در برابر عالِم و اهل هنـر اسـت.   هنر می

آنچه برای خود او نیک و سودمند است به درستی بیندیشد نـه دربـارۀ نیـک جزیـی مـثالً      
ندی نیک است، بلکه درباره نیک و سودمند به معنـی فراگیـر   آنچه برای تندرستی یا نیروم

  ).  215(ارسطو، » یعنی طرق و وسایل دستیابی به زندگی نیک و همراه با نیکبختی.
کنـد و  با توجه به این سخنان، شخص محیط بر فضـل و آداب تنهـا خـود را معرفـی مـی     

  شوند.ای خاموش مییدهفاکند و روزی خود و سخنانش بیاعتباری در میان مردم کسب می
  

 شناسیمسائل هستی. 5
در این بخش به مسائل مربوط به هستی و شناخت آن و جایگاه آدمـی در آن از دیـدگاه   

هـای  شود. مقصود از هستی، تصوری است از هستی کـه بـا نظرگـاه   دو شاعر پرداخته می
  مختلف بر آنان پدیدار شده است.   

  
 ناپیدایی آغاز و انجام هستی. 1-5

ــت   ــانی تفـ ــالم روحـ ــده از عـ  ای آمـ
  

 حیران شده در پنج و چهار و شش و هفـت   
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 ایمــی خــور چــو نــدانی از کجــا آمــده
  

 خوش باش ندانی بـه کجـا خـواهی رفـت      
  

  )  25(خیام، 
رسد که خیام باور دارد که مخاطب یا انسان از عـالم  در نگاه نخست چنین به نظر می
شود که چنین نیسـت،  راع سوم و چهارم روشن میروحانی آمده است، اما با توجه به مص

کند که مدعی آمدن از عالم روحانی اسـت، امـا هنگـام    بنابراین دیدگاه کسی را بیان می
یابد حتی امور ایـن عـالم را کـه بـه واسـطه عقـل       مواجهه با واقعیات (مصراع دوم) درمی

گویـد تـو نیـز    وم میتوان گشود. در مصراع سشود و اعداد نماد آن است، نمیگشوده می
نوشـی نمـاد تـرک    ای و نخواهی دانست به کجا خواهی رفـت. بـاده  دانی از کجا آمدهنمی
  ناپذیر است.زنی از امور شناختفروشی و ترک الففضل

تر از آن است که بـه شـناخت عقـل درآیـد، امـا تـوانی       پذیرد جهان وسیعنظامی می
 تواند به شناخت درآورد.  رس عقل را میاند که فراتر از دستبالقوه در آدمی نهاده

ــر راه نیســت  ــه دگ ــالم ک  زان ســوی ع
  

ــو هــیچ     کــس آگــاه نیســت جــز مــن و ت
  

ــرورده   ــه پـ ــور کـ ــی نـ ــدزان ازلـ  انـ
  

ــرده     ــری کـ ــادت نظـ ــو زیـ ــد...در تـ  انـ
  

 تـــر اســـتدور تـــو از دایـــره بیـــرون
  

ــزون     ــو اف ــدر ت ــان ق ــت از دو جه ــر اس  ت
  

  ) 297(نظامی، 
از عالم روحانی است که با حواس ظاهر راهـی بـه آن نیسـت.     کنایه» زان سوی عالم«

واسـطۀ   شود شناخت آن راه تنها برای آدمیان میسر اسـت و بـه  در مصراع دوم مدعی می
تواند اموری را بیرون از دایره محسوسات ببینـد. عرصـۀ وجـودی انسـان     آن نور ازلی می

. نور ازلی در تقابل است بـا ایـدۀ   ورای این دایره است و درمانده در امور عالم ماده نیست
دانـان بـا گـردآوردن علـوم بـرای       خیام در باب شمعی (شمع اصحاب) که فاضالن و آداب

  برند. ها به سر میافروزند و خود در تاریکیتفاخر می
بهرگان از نور ازلی در جایی دیگر با لحنی کمابیش حاوی طنز نظامی در خصوص بی

  گوید:  و تحقیر می
  نـــور ازلـــی یابـــدش    دیـــده کـــه 

  

  ســــر بــــه خیــــاالت فــــرو نایــــدش  
  

  ) 184(همو،                                                     
پذیری هستیِ پس از این جهان را به پرسـش گرفـت و در   پیش از این خیام شناخت

کوشـد،  اینجا گرایش روانی آدمی را که برای به دست آوردن جایگاهی پس از مـرگ مـی  
  دهد.سوال قرار میمورد 
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ــان ایــــن راه دراز   ــه رفتگــ  از جملــ
  

ــاز      ــد ب ــا گوی ــه م ــا ب ــده کیســت ت  بازآم
  

ــاز  ــر ســر ایــن دو راهــۀ آز و نی  پــس ب
  

 آیــی بــاز تــا هــیچ نمــانی کــه نمــی      
  

  )125(خیام، 
هـای آن  های این جهـانیِ دنیاگرایـان و نیـاز را بـه خواسـته     توان به خواستهآز را می
رسـد، همـۀ   داد، امـا وقتـی خبـری از انتهـای ایـن راه نمـی      گرایان نسبت جهانی آخرت

اعتنـایی  از بی«فایده است. این نگاه خیام از سر نومیدی و یأس نیست بلکه ها بی کوشش
بیند، یعنی در جـایی کـه   فاخر کسی حکایت دارد که پشت سکه یا روی دیگر امور را می

» یابـد د، جز خأل و پوچی نمـی بیننهای آشنا میبخش و نشانههای آرامش دیگران صورت
  ). 50(شایگان، 

خود مایۀ رنج و اندوه است و در صورت تحقق آنچـه مشـمول آز اسـت، مـالل و     » آز«
آورد و در صـورت عـدم   شود که خود رنج و اندوه مضاعف پدیـد مـی  زدگی حاصل می دل

خیام اصل  کند. در فلسفۀتر از آنچه هست میتحقق دردزاست و عمر را به باور خیام تباه
آور ناپذیری رنـج ای است که به سبب فقدان معنا یا شناختبر شادکامی گذراندن زندگی

  را که مایۀ اصلی رنج است باید از خود دور داشت.» آز و نیاز«است، بنابراین 
 شود.داند، اما راهی که سرانجامش به منزلی ختم مینظامی نیز هستی را راه درازی می

ــه در  ــالم چـ ــه عـ  ایآورده دســـت بـ
  

ــه در آورده     ــود بــ ــکم خــ ــز شــ  اینــ
  

 غـم بـزی  خط به جهان درکـش و بـی  
  

 دور شــــــو از دور و مســــــلم بــــــزی  
  

 راه تــــو دور آمــــد و منــــزل دراز  
  

 بــــرگ ره و توشــــه منــــزل بســــاز     
  

  )  371(نظامی، 
داند، نظامی غـم را  غم بودن مینوشی و در نتیجه بیخالف خیام که چاره را در بادهبر

توجهی بـه آن میسـر   به این عالم و رهایی از آن را با کنارگذاشتن دنیا و بیحاصل توجه 
ــی ــی  م ــا را راه و آن را دراز م ــام، دنی ــد. او همچــون خی ــرخالف او  دان ــی ب ــمارد، ول ش
دهـد  انگارد. برگ راه داشتن و توجه به منزلی در انتهای آن نشان مـی سرانجامش نمی بی

د. نظامی برخالف توصیه خیـام زدودن غـم را بـا    انجاماین راه به مقصدی و مقصودی می
داند و اصوالً توجه به دنیـا را کـه در مـی و    عدم توجه به دنیا و تمایالت دنیوی میسر می

  داند.یابد عامل اصلی غم میباشی نمود میخوش
  

 . ناتوانی آدمی از درک هستی5-2
 ای دل تــو بــه اســرار معمــا نرســی    

  

 در نکتــــه زیرکــــان دانــــا نرســــی     
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 ســازاینجــا بــه مــی لعــل بهشــتی مــی
  

 کانجا که بهشـت اسـت رسـی یـا نرسـی       
  

  ) 175(خیام، 
دانـد بـا رازی   کنـد. هسـتی را معمـایی مـی    خیام با لحن عاطفی دل را  خطـاب مـی  

بینانـه توقـع گشـایش دارد و خیـام از اسـاس، ایـن اسـرار را         ناگشودنی. گویا دل خـوش 
ـ بنیاد مـی ناگشودنی و توقع دل را بی آمیـز اسـت، زیـرا    د. مصـراع دوم تعبیـری طنـز   دان

کننـد کـه بـه شـناخت     زندگی خود را بیهوده صرف شـناخت عـالمی مـی   » زیرکان دانا«
آید. مصداق زیرکان ممکن است عاقالن باشند یا زاهـدانی کـه بـه گمـان خـود از      درنمی
سندد و پها را میدهند. راوی از آنجا که برآوردن لذتهای آن سوی عالم خبر میخوشی

از سوی دیگر به رسیدن به آن خوشی در جایی و زمانی پس از این عالم یقین ندارد، بـه  
 کند.  شماری وقت خوش دعوت میغنیمت

 این عقـل فضـول پیشـه را مشـتی مـی     
  

ــنم      ــواب ک ــه در خ ــم چنانک ــر روی زن  ب
  

  )138(خیام، 
نوشـی بـرای   هکردن عقل از راه تحقیر آن یـا بـاد   گرداندن و درخواب خیام بر خاموش

کنـد، اهتمـام دارد.   زوال آنکه به اقتضای ماهیت خود در امور هستی چنـد و چـون مـی   
رباعیات خیام یافت. نکتـۀ   174و  162، 42توان در صفحات هایی از این ایده را مینمونه

و » پیشـه فضـول «دیگر، تفاوت لحن گفتار در خطاب به عقل و دل است؛ عقل را با صفت 
  کند تا در کاری که در وسعش نیست، بیهوده وارد نشود.یر میبر روی زدن تحق

گویـد و زوال  دارد که به تأکید از جایگاه برتر آن مینظامی نه تنها عقل را گرامی می
پنداشـت، کـه مایـه    کـه خیـام مـی    عقل را نه مظهر دانایی و وقوف به احوال عالم چنـان 

  داند.درافتادن در زمرۀ حیوانات می
 از او ســـر مکـــش عقـــل مسیحاســـت

  

 گر نـه خـری خـر بـه وحـل در مکـش...        
  

 ســــاز را مســــت مکــــن عقــــل ادب
  

ــاز را     ــن بــ ــک مکــ ــۀ گنجشــ  طعمــ
  

  )392(نظامی،  
دهد، نظـامی او را چـون مسـیحا    که خیام به عقل اسناد می» پیشهفضول«در مقابل صفت 

و در اوج آسـمان   داند و چون بازی بلندپرواز که برتر از دیگر پرنـدگان بخش میراهبر و حیات
انگـارد در دیـدگاه   بخـش مـی  ای را که خیام رهاییپرد و بر پرندگان دیگر چیره است. میمی

  شود.  کشاند که طعمۀ گنجشک مینظامی آن باز بلندپرواز را به جایگاهی می
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  . حیرت در جهان           5-3
یـران در  شـود و شـخص ح  حیرت امری ذهنی است که در مواجه با امـر عظـیم حـادث مـی    

هرگـاه حیـرت   «معنای خاص کسی است که اهل دانش است. این حیرت آثار و نتایجی دارد: 
کشاند و هر جا فلسفه تحقق یابد، نشان آن اسـت کـه   تحقق یابد، آدمی را به قلمرو فلسفه می

). خیام حیـرت خـود را در مواجـه بـا عـالم بـا       53(حکمت، » آدمی گرفتار حیرت شده است.
  دهد:  هایی در باب آغاز و انجام آن نشان مییرکردن آن و پرسشگون تصودایره

ــره ــت  در دای ــتن ماس ــدن و رف  ای کام
  

 او را نــه بــدایت نــه نهایــت پیداســت      
  

 نزند دمی در این معنی راسـت کس می
  

 کاین آمدن از کجـا و رفـتن بـه کجاسـت      
  

  ) 48(خیام، 
داند. یره و خروج از آن مانند میخیام آمدن به این عالم و رفتن از آن را به ورود به دا

توان از آغاز و انجام آن سخنی گفت. بـه بـاور   به سبب ناپیدایی ابتدا و انتهای دایره، نمی
ایـم و  خواست خود به درون این دایره بی سر و بنِ در حرکتِ مدام، پرتاب گشتهخیام بی

» راسـت «د بـر قیـد   شویم. اگر مصراع سـوم را بـا تأکیـ   روزی ناخواسته به بیرون پرت می
زننـد،  آید که بسیارانی از شناخت ابتدا و انتهای هستی دم میبخوانیم، آنگاه چنین برمی

اما به باور خیام این گفتارها از حدس و گمان فراتر نیسـت. در ربـاعی دیگـری وجـود را     
کند که ناگهان سر برآورده و هر کس از سر سودا چیزی در بـاب  چون دریایی تصویر می

  ).  28گوید: (خیام، یآن م
ای کـه  کند تا نتیجهنظامی به تلویح از همان تصویر دایرۀ مورد نظر خیام استفاده می

در مشـاهدۀ  «از راه شهود کسب کرده، بیان کند. این گفتار در ذیل بخشی است بـه نـام   
بنـدد و  بینـد و بـه او دل مـی   ، نظامی بر اثر تأمل، حقیقت را چون زیبارویی می»حقیقت

های زیر منشـاء آن مشـاهدات را تـأمالت    دهد تا سرانجام در بیتشاهداتش را شرح میم
  ). 270داند (نظامی، عرفانی و از بین رفتن صورت مادی می
ــو نشســت  ــر ســر زان  بــس کــه ســرم ب

  

ــت       ــه دس ــد ب ــته بیام ــن رش ــر ای ــا س  ت
  

امایــــن ســــفر از راه یقــــین رفتــــه  
 

 امراه چنـــین رو کــــه چنـــین رفتــــه    
  

ــن  ــرم ایــ ــهمحــ ــارراه نــ  اي زینهــ
  

 کــــار نظــــامی بــــه نظــــامی گــــذار   
  

  )  272 - 271(همو، 
شـدن   سر بر زانو نهادن، کنایه از تفکر و تأمل است و نتیجه آن به باور عارفان گشوده

دهد که این کار با تکـرار و ریاضـت   نشان می» بس«رازهایی است از عالم نامحسوس. قید 
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-یا حدس و گمانی نیست. نظامی به تلویح مـی بسیار همراه بوده و چیزی از سر تصادف 
مانـد و راه  پذیرد که شناخت غایت جهان به کالفـی سـر در گـم و البتـه گشـودنی مـی      

گشایش آن سر بر زانو گذاشتن یا مراقبه است. سـر بـر زانـو نهـادن تصـویری کمـابیش       
از مقولـۀ   کند. سر بر زانـو نهـادن را  همچون دایره را و به تبع آن شعر خیام را تداعی می

سـخن  » ایبـاز آمـده  «داند. نظامی در جایگاه سفرکردن در عوالم معنا و ماورای حس می
با خود آورده است. معرفت عرفانی با انـس  » این راه دراز«گوید که خبری از آن سوی می

  و محرمیت با آن عوالم میسر خواهد بود و فراتر از استدالالت عقلی است. 
  

  . هدف خلقت5-4
گویـد و مخاطـب را بـا درگیـری     طرح مسئلۀ هدف خلقت از زوال زیبـایی مـی   خیام در

  کند:  عاطفی مواجه می
 هر چند که رنـگ و بـوی زیباسـت مـرا    

  

 چــون اللــه رخ و چــو ســرو باالســت مــرا  
  

 خانـۀ خـاک   معلوم نشـد کـه در طـرب   
  

ــرا     ــت مـ ــه آراسـ ــر چـ ــاش ازل بهـ  نقـ
  

 )  19(خیام، 
به زیبایی و دقت ساخته شده باشد، بایـد از   فرض شاعر این است که اگر چیزیپیش

ساخت آن مقصود و هدفی مورد نظر باشد اما مسألۀ شاعر این است که مقصود آفریـدگار  
یابد. در اینجا حضور و وجود نقـاش ازل یـا   ساخت درنمییافتن مخلوقاتِ خوش را از زوال

  خدا پذیرفته شده، اما از هدف او پرسش شده است.
توانـد  هدف مـی «کند. معنا میدهد و فقدان آن زندگی را بیعنا میهدف به زندگی م

های مهم چیزی هستند که مـا  های ما معنا دهد. هدف و حس هدفداری مؤلفهبه فعالیت
  ).   33(هنفلینگ، » کنیمشماریم و تجربه میزندگی معنادار می
آدمـی را   هـای انگاشتن وجود خداوند و هدفـداربودن هسـتی داشـته    نظامی با بدیهی

  داند.  امانتی از سوی خداوند می
 دل بــه خــدا بــر نــه و خورســندیی    

  

ــدیی     ــه خداونــــ ــت جداگانــــ  اینــــ
  

 گــو خبــر دیــن و دیانــت کجاســت    
  

ــاییم و امانـــت کجاســـت    ــه کجـ ــا بـ  مـ
  

ــرش داده   ــن اثـ ــز دیـ ــدآن دل کـ  انـ
  

 انـــدزان ســـوی عـــالم خبـــرش داده    
  

 دیــن چــو بــه دنیــا بتــوانی خریــد     
  

ــنی    ــد شــ ــو نبایــ ــن دیــ ــن مکــ  دکــ
  

  )298(نظامی، 
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بستن به خداوند یعنی اطمینـان از اینکـه افعـال خداونـد از سـر حکمـت اسـت،        دل
شود، خداگونه بنابراین آدمی با خرسندی از خداوند و اعمال او که در آفرینش نمودار می

خواهد شد. یکی از لوازم این خداگونگی وقوف به اسرار عالم و درک هدفداری آن اسـت.  
ها دل به خدا دادن است، دلی که اثری از دین یافتـه باشـد از نظـر    ین بیتواژۀ کلیدی ا

یابد و از موقعیت، وظیفه و هدف آدمی در این عالم نظامی به اخبار آن سوی عالم راه می
گویـد  های اوسـت. نظـامی مـی   شود. مانع اصلی در این آگاهی شیطان و وسوسهآگاه می

کـردن بـه دیـن اسـت و      حـل او روی سـرانجام راه ها را از کجا باید جست و پاسخ پرسش
  نهادن به اینکه خلقت خداوند مبتنی بر هدف است.  الزمۀ آن دل

 
  گیرینتیجه. 6

مسائل وجودی و موضوعات بنیـادین انسـان همچـون مـرگ، زنـدگی، معنـای زنـدگی،        
شناخت انسان از خود و جهان و جایگاه انسان در جهان از موضوعاتی است که خیـام بـا   

کم پرسشگرانه خود به آن پرداخته و به انکار یا حیرانی رسیده اسـت.  نگاه دهری و دست
مفاهیم به کار رفته در رباعیات خیام را با همان تصاویر، به کـار   مخزن االسرارنظامی در 

هایی نمـوده اسـت.   ها و راهنگری عرفانی به آن نگریسته و پاسخبرده و با رویکرد و جهان
و تصاویر مشترک، ایده پاسخگویی نظامی به خیام  را به شرحی کـه در   وجود موضوعات

  کند.  متن مقاله آمده است، تقویت می
شـود، محـدود   فرض خیام این است که جهان به آنچه با حواس ظاهر ادراک میپیش

شناسـد. بـا دیـدن    است، بنابراین با کندوکاو عقلی غایتی برای خلقت انسان و جهان نمی
کنـد،  باشی دعوت مـی ابه ترکیبی از پیکر آدمی و سرنوشت نهایی او به خوشکوزه به مث

گیری از تمتعات دنیـایی توصـیه   انگارد و به کنارهزاده مینظامی همان کوزه را فرق ملک
بیند. نظامی هم هسـتی را  کند. خیام هستی را راهی دراز با آغاز و انجامی نامعلوم میمی

تهای آن مقصدی است که بـرای رسـیدن بـه آن بایـد توشـه      بیند که در انراه درازی می
شویم و هـیچ از آن  ای است که به آن و از آن پرت میاندوخت. دنیا از دیدگاه خیام دایره

تـوان آغـاز و   وار سر بر زانو نهادن و سـیر معنـوی مـی   گوید با دایرهدانیم. نظامی مینمی
-بافد. نظامی مـی انیم و مدعی افسانه میدگوید ما هیچ نمیانجام را شهود کرد. خیام می
تواند حقیقـت را بـه شـهود دریابـد. خیـام آدمـی را       اند که میگوید نوری در آدمی نهاده

بیند که برخاستن و نشستنش حاوی معنـایی نیسـت،   خاکی رها شده یا چون مگسی می
و گنجـی  داند که در میان موجودات تنها از آنِ اوست نظامی این خاک را حاوی دلی می
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اند. هردو به جبری فراگیر اذعان دارند؛ خیـام در قبـال آن بـه بـاده و     در آن ودیعه نهاده
کند و نظامی به ترک نفس تا با شهود از این چنبر ظلمـانی  برد و توصیه میلذت پناه می

-کنند؛ خیام آن را در لذت مـی شماری توصیه میغنیمترهایی میسر گردد. هردو به دم
  اندوزی و مراقبه و مکاشفه.  ی در توشهجوید و نظام

تـوان گفـت نظـامی در    به یقـین نمـی  » متنیبرون«به سبب نبودِ شواهد و مستندات 
صدد پاسخگویی به خیام بوده است اما استفاده از مفاهیمی که خیام مطرح کرده، دقیقـاً  

تقویـت   با همان تصاویر و نمادها چنانکه در مقاله تبیین شده است حدس پاسـخگویی را 
االسرار به کار رفته که پـیش از آن  توان گفت مفاهیم و تصاویری در مخزنکند یا میمی

با رویکرد و نگرشی به کلـی   مخزن االسرارعیناً در رباعیات خیام به کار رفته است اما در 
  کم میان دو اثر شکل گرفته است. متفاوت و بدین سان گفتگویی میان دو شاعر یا دستِ
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