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ويژه خيام

هنر اين توانايى خارق العاده را دارد كه رنج را به ايده آل بدل سازد 
شوپنهاور

ــخن قاطعانه اى نمى توان گفت. هرچه گفته شود    درباره خيام هيچ س
ــت و تقريب. در تاريخ تولدش هيچ قطعيتى نيست: مى گويند  تخمين اس
ــوش نيمه اول قرن پنجم.1 در تاريخ مرگش نيز: حول وحوش نيمه  حول وح
ــم. تخمين مى توان زد كه بيشتر از 70سال عمر كرده است و  اول قرن شش
كمتر از 90سال. در 467 هجرى در زمان سلطنت ملك شاه مسووليت رتق 
ــت و اين يعنى در آن زمان خود  و فتق تقويم جاللى را بر عهده گرفته اس
چهره علمى ذى نفوذ و مشهورى بوده و البد كه 30، 40 سالى داشته است. 
از اين تاريخ به بعد هم مى دانند كه حداقل 50سال عمر كرده و در هر حال 
تاريخ مرگش از 530 هجرى نمى تواند فراتر رفته باشد.2 در شاعر بودنش نيز 
قطعيتى نيست.3 هم بر سر تعداد ابيات هم بر سر نفس اين كه او سراينده آن 
ــد. از ميان هزاران بيتى كه به نام او - طى قرون- انتشار يافته،  رباعى ها باش
ــوب مى دانند، به خصوص  اهل فن فقط صد و اندى را با قاطعيت به او منس
ــاعر؛ يا از اين رو  ــتند تا ش ــتر حكيم مى دانس كه او را در زمان حياتش بيش
ــاعر است يا از آن رو كه اشعارش  ــعر مى سروده تا ندانند كه ش كه پنهان ش
دردسرآفرين بوده تا دانسته نشود كه با فقه و كالم ميانه اى ندارد. در اشعار او 
همه جور رد پايى هست از تناسخ گرفته تا دهرى گرى. در نتيجه تفكر فلسفى 
او نيز محل نزاع است و آن را فقط مى توان حول و حوش اين يا آن دستگاه 
نظرى تعريف كرد. تنها قطعيتى كه وجود دارد اين است كه حكيم بوده و 
رياضيدان و عالمى بزرگ و صاحب تاليفات بسيار.4 اين كه چرا از اين عالم و 

حكيم بزرگ كه هم عصر بزرگانى چون غزالى و خواجه نظام الملك و حسن 
صباح و... است اطالعات زيادى در دست نيست، آيا مى توان چنين فرض كرد 
ــخن گفتن نيز بخيل و از محافل و  ــين و منزوى بوده و در س كه حاشيه نش
مجالس پرهيز مى كرده است: «از ملك ِ كاوس و تخت ِ قباد و ملكت ِطوس، 
ــمع اصحاب شدن» فرارى؟ با اين همه، اين  گريزان» و از «جمع كمال و ش
زيست تقريبى، تخمينى و بى قطعيت، قاطعانه قرون و جغرافياى خود را طى 
كرده و با نوع آدم، آدم جهانشمول- غربى و شرقى، ديروزى و امروزى- نسبت 
پيدا كرده است. اگر ديگران با پاسخ هاى شان اسباب ماندگارى خود را فراهم 
ساخته اند خيام را پرسش هايش جاودانه ساخته است. پرسش هايى به قدمت 

عمر آدم. پرسش هايى از ازل سر زده و تا به ابد سر كشيده. 
 براى اين پرسش ها، اگرچه ازلى- ابدى، ترديدى نيست كه بايد جغرافيا 
و تاريخ قايل شد. تنها نقاط قاطع و بى ترديد در زندگى خيام، همين تاريخ 
و جغرافياى او است و نقطه عزيمتى روشن تا شايد دريچه اى شود به حياط 

دربسته انديشه او و حيات مكرر پس از مرگش. 
 زمانه خيام، قرن پنجم را اوج اقتدار و شكوفايى سلجوقيان و آغاز انحطاط 
ــر از آن اقتدارِ ديروزين ِ خالفت  ــالمى مى دانند. در اين قرن، ديگ تمدن اس
عباسى خبرى نيست و قدرت هاى محلى در هر گوشه اى از خالفت اسالمى 
سر بر داشته اند. سلجوقيان،5 قبل از اين كه در نزاع خالفت عباسى با معتزله 
ــتابند و متولى اسالم شافعى شوند، با فتح  ــيعيان، به كمك خليفه بش و ش
خراسان آغاز مى كنند. آنها اگرچه توانستند به يمن وزارت خواجه نظام الملك 
از طريق برقرارى يك سيستم ادارى- دولتى متمركز در درون جهان عرب- 
فارس استحاله شوند اما با قتل خواجه نظام در 485به دست يكى از فداييان 
اسماعيلى و كمى بعد مرگ ملك شاه (486) آن آرامش و امنيت سيستم ساز 

سياسى را از دست مى دهند.6 
ــتت و  ــود در مصر نيز از اين تش ــاخه فاطمى خ ــالمى در ش تمدن اس

كشمكش بى نصيب نيست. فاطميون نيز كه از قرن چهارم استقالل خود را 
در برابر خالفت عباسى به دست آورده اند دستخوش تفرقه هستند. به دنبال 
مرگ خليفه المستنصير، (487) نزاع بر سر خالفت ميان دو فرزند او، آغاز 
انشعابى جديد در درون خالفت فاطمى مى شود.7 شاخه ايرانى اسماعيليون 
به رهبرى حسن صباح -دشمنان قسم  خورده سلجوقيان و خليفه عباسى8- 
ــلجوقى دامن زنند. قتل  ــفتگى اقتدار س ــالح روى مى آورند تا بر آش به س
خواجه نظام الملك، سوءقصد به بركياروق و ترور پسر نظام الملك نمونه هاى 
شاخص اين سلسله سوءقصدهاست. بازگشت خيام به نيشابور- پس از مرگ 
ملك شاه- به همين سال ها بازمى گردد. همين سال هايى كه در كوچه باغ هاى 
نيشابور، ترور برقرار است. از همه سو و در هر دو جبهه. اسماعيليون مى كشند 

و كشته مى شوند.9 
 همه اين كشمكش هاى سياسى طبيعتا به نام مذهب صورت مى گيرد. 
استقرار گفتمان هاى كالن فقهى و كالمى و در نتيجه قوام گرفتن بدعت ها و 
فرق و نحل وجهه مميزه اين دوران است. عصرى كه تمام قطعات پازل فكرى 
فقه و كالم اسالمى چيده شده است. كالم سنى با مرگ اشعرى، فلسفه گرى 
با الفارابى، فقه شيعى امامى با تدوين كتب اربعه شيعه اماميه تا پايان قرن 
ــماعيليه و باطنى گرى نيز با دايره المعارف اخوان الصفا (در  پنجم و كالم اس
پايان قرن چهارم) جايگاه قاطع خود را به دست آورده اند و از كشمكش هاى 
نظرى دو قرن پيش خبرى نيست. قدرت هاى حاكم در برابر دو خطر جديد 
التينى ها و تهاجمات مغول ها، طبيعت شان را تغيير داده اند و هرگونه نوآورى 
را مشكوك به بدعت و انحراف مى دانند و اشعرى گرى - به خصوص در زمان 

اقتدار خواجه نظام الملك- گفتمان مسلط است. 
ــت با  ــالن وزارت را عهده دار اس  خواجه نظام الملك كه از زمان آلب ارس
ــه هاى خصوصى به يك نهاد دولتى - نظاميه- چندين هدف  تبديل مدرس
را دنبال مى كند: يكپارچه سازى فقهى- كالمى و به حاشيه راندن قرائت هاى 

 خيام خواني

ــنت و بازي 1   ــم Restless به كارگرداني گاس ونس فيل
ــكا (Mia Wasikowska) در  زيباي ميا واشيكوفس
نقش انابل، حسابي ذهنم را درگير كرده، به عبارتي در غياب 
تراژدي آنچه انسان را در مرزهاي دلهره و «اضطراب بودن» جا 
مي گذارد يا وا مي نهد، زندگي روزمره و روزمرگي است كه به آن عمق مي بخشد. در اين فيلم حتي مجالي براي 
گشودن بغض ما داده نمي شود يا مهلتي براي سوگواري، تصوير غيرمنتظره اي را به نظاره نمي نشينيم، رازي هم 
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در كار نيست و شايد به اين خاطر كه فيلم و بازي «واشيكوفسكا» تا اندازه اي از تم خيامي برخوردار است. 

مقاله خواندني «سوسن شريعتي» را براي دوست خوبم علي فردوسي مي فرستم. مي گويد در سفري كه به 2  
لس آنجلس داشته در حال و هوايي دلپذير- در دشت مركزي كاليفرنيا- براي همسرش از خيام مي گفته 
و در نظر داشته به مناسبت فرارسيدن بهار مقاله اي با نگاه به رباعيات، برايم بفرستد. خواهش مي كنم اين كار را 

زودتر انجام دهد تا سرانجام دو مقاله در كنار هم منتشر شوند.
ــبتي پيدا شود بهتر نيست؟» تقريبا پاسخي ندارم، ولي  ــن شريعتي مي پرسد: «يك مناس مي پذيرد. سوس
مي گويم مناسبتي الزم نيست! با خودم فكر مي كنم وقتي معناي زندگي، موضوع مرگ و تبسم هاي افسرده به 
آن، حجم و هجوم دغدغه هاي وجودي و... مسايلي هستند كه گاه و بي گاه يقه ما را مي چسبند و رعايت تقويم 
و روز و لحظه را هم نمي كنند و در نتيجه، سايه هاي ترديدآميز خود را همچون چتري مالل انگيز بر زندگي ما 

مي گسترانند، مگر مناسبت خاصي مي تواند اين همه را در خود بگنجاند؟ 

 محمد صادقي

بى جايى شاعرانه

 سوسن شريعتى 
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