
9

13
91 

من
 به

7  
ه  

شنب

ويژه خيام

نامتعارف در جهان مسلمان، تمركز بخشى به نظام قدرت و پرورش كارمندان 
ــت كارمندان جان بر كف و  ــع و متخصص براى اعمال اراده دولت، تربي تاب
كاربردى كردن برنامه احياى اسالم ارتدوكس (استادان نظاميه توسط دولت 
منصوب مى شدند). برقرارى نظاميه در شهرهاى اصلى سلجوقى، چرخشى 
بزرگ در سيستم آموزش و پرورش جهان اسالمى است. براى تحقق بخشى 
ــال 483 به غزالى  ــت نظاميه بغداد را در س از اين اهداف، خواجه  نظام رياس

مى سپارد و خود عهده دار قدرت مى شود. 
 ابوحامد محمد بن احمد غزالى (متولد به تاريخ 450هجرى) نيز خراسانى 
است و اهل توس چند كيلومتر آن طرف تر از نيشابور و چند سالى كوچك تر 
از خيام. در نيشابور تربيت يافته و شاگرد ابوالمعالى جوينى است. او مسوول 
ــلط و حمايت شده- به شاگردان نظاميه  آموزش فقه شافعى- گرايش مس
ــود. غزالى10 اگرچه موقعيت موجود فقه را نقد مى كند اما قبل از هر  مى ش
ــت و بر اولويت قرآن، سنت و اجماع تاكيد دارد. متكلم است  چيز فقيه اس
اگرچه كالم را مبتنى بر ايمان و متكى بر وحى مى خواهد و استدالالت عقلى 
را به تنهايى ناتوان از رسيدن به حقيقت مذهبى ارزيابى مى كند و از همين رو 
بر يونانى زدگى در فلسفه اسالمى مى تازد. صوفى است اگرچه عميقا مقيد به 
ــرع، مخالف شديد حلول و اباحه گرى و كسانى كه معتقد بودند عشق به  ش
خدا مومن را از قيد شرع رها مى سازد و دست آخر و مهم تر از همه دشمن 
باطنى گرى و از همين رو بنا بر درخواست خليفه المستظهر رساله اى به نام 

فضائح الباطنيه در رد باطنى گرى مى نويسد. 
در نتيجه، زمانه اين سه نفر- غزالى، خواجه نظام و صباح- زمانه مرزهاى 
ــت و مذهب است. به نام مذهب  ــوده سياس غيرقابل تردد و جبهه هاى گش
مى كشند اسماعيلى باشى يا شافعى، شيعى يا اشعرى. در همه اشكال- فلسفه 
و فقه و كالم و تصوف - باور و تفكر منجر به يك رفتار سياسى در برابر قدرت 
ــود. از اين هر سه در تاريخ رد پايى به جا مانده. يكى نظاميه  و ديگرى مى ش
را مى سازد و كارمند مى پروراند، ديگرى دستگاه نظرى مى سازد و آن آخرى 
فرقه و گروه و مريد و جان بر كف. غزالى و خواجه نظام دو نماد نظم مسلط 
سياسى و گفتمان مشروع دينى اند و حسن صباح نماد ضديت با آن دو است؛ 

ضد سيستم و البته سيستم ساز نيز. 
  

ــرار دارد، در ميانه بناهاىِ   ــازهايى ق خيام در محاصره چنين ساخت و س
دژوارِ سياست و تدين اما از استقرار سر باز مى زند و از همين رو مى شود مرد 
«ترديدهاى پنهان» و «قطعيت هاى آشكار». او را همچون فيلسوفى مشايى 
ــينا. همنشين است با قدرتمندانى  ــند و از شاگردان مسلم ِابن س مى شناس
ــمرقند-  ــمس الملوك - خاقان بخارا- ابوطاهر- قاضى القضات س چون ش
ملك شاه، بركيارق و... رييس معنوى شهر نيشابوراست. حتى شاعرى چون 
ــود، از  ــابورى مى ش ــنايى وقتى متهم به دزدى هزار دينار از صرافى نيش س
ــاله در كليات وجود را به خواهش فخرالملوك  ــاطت مى خواهد11 رس او وس
پسرنظام الملك12 مى نويسد. از ضرورت عبادت در «رساله فى مبادى آرا اهل 
المدينه الفاضله فارابى» سخن مى گويد. با وجود اين، ظاهرا در رفتار و گفتار، 
ــته آنقدركه در معرض اتهام و بدبينى در  گاه بى احتياطى را كنار مى گذاش
ــال هاى نزديكى اش به دربار  ــان حياتش قرار مى گيرد. خيام، از همان س زم
ــاه، در مظان اتهام است. رساله الكون و التكليف را به تاريخ 474 در  ملك ش
پاسخ نامه قاضى امام نسوى مى نويسد كه در آن از خيام مى خواهد تا عقيده 
خويش را درباره حكمت خالق در خلق عالم خصوصا انسان و تكليف مردم در 
عبادات شرح دهد13 و اى بسا همين شفافيت اوليه است كه او را آرام آرام به 
انتخاب زيستى پنهان سوق مى دهد تا شك و شبهه را نسبت به خود بزدايد. 
ــه جمال الدين ابن القفطى مورخ در تاريخ الحكما، ظاهرا در آخِر  اما به گفت
عمر«اسرار مكنونه اش هويدا شده بوده است از خون خود ترسيده عنان زبان 

و قلم را فراچيد و به حج رفت.»14 
ــاحت بايد يافت؟ فيلسوف  ــوف را در كدام يك از اين دو س خيام ِ فيلس
سينايى يا فيلسوفى ال ادرى ِ دهرى-طبايعى ِ ملحد ِ تناسخى؟ «مردى ناتمام 
ــتى دست نيافته» (چنانچه در الهى نامه  و مدعى دانش كه به حقيقت هس
منسوب به عطار آمده است) يا آن حكيم ِ قاطعى كه حتى فقيه شهر براى 

تلمذ نزد او مى شتافته است؟ 
ــينايى و مشايى بوده و  ــش ها را مى توان ادامه داد: آيا او اول س اين پرس
بعدا به بى جايى ِ شعر رو كرده است يا بر عكس، در بلوغ و ميان سالگى كفر 

مى سروده و بعدا نظم و نظام نظرى را پذيرفته؟ 
ــت كه حال و حوصله سازندگى و ورود   خيام نه خواجه نظام الملك اس
ــد و نه غزالى است كه وسواس تئورى پردازى  ــته باش به حوزه قدرت را داش
معطوف به قدرت و اجماع او را رها نكند و نه حسن صباح كه سالح به دست 
ــتم  ــتم ها خيام ضد سيس گيرد و مريد و فدايى بخواهد. در ميانه اين سيس
ــتقرار سر باز مى زند. نه سامانه نظرى دارد و نه كاشانه  ــت. اويى كه از اس اس
سياسى. او متفكر است و شاعر؛ شاعرى متفكر. هايدگر ميان شاعر و متفكر 

ــباهتى مى بيند: «هر دو بى جايى را انتخاب مى كنند. » متفكر موجودى  ش
است غيرمسوول. تنها اتوريته خودش است. خود مرجِع خويش است. تفكر 
براى او يك حركت فردى، تنها، نوميد كننده و گاه شورانگيز است؛ متفكرى 
كه خطوط فكرى تعريف شده اى ندارد. پرسش هاى فردى او را وا مى دارد كه 
به همه جا سر كشد بى دغدغه ساخت و ساز يك سيستم. تفكرى بى قانون و 
بى مرز و گشت و گذارى بى قطب نما. بى تفاوت به نهادهاى رسمى و سنت هاى 

فكرى شناخته شده. 
خيام، چهره اى است علمى. اما چنين پيداست كه علم قادر به پاسخگويى 
به پرسش هاى او نيست. در آگاهى هاى علمى او هيچ قطعيتى نيست يا اين كه 
قطعيت هاى علمى اش او را شادمانه نكرده است. خيام به همه مباحث نظرى 
زمانه اش نظر داشته است: حدوث و قدوم عالم/جبر و اختيار/ عقل و دين...، 
ــا براى پى بردن به موقعيت خود در ميانه اين زندگى مجبور و آن مرگ  ام
محتوم، از پذيرش محدوديت هاى اين يا آن دستگاه نظرى سر باز مى زند و 
بى جايى را بر مى گزيند. شايد هم كتمان را. نه شادى اش را مى شود باور كرد 
و نه اندوهش را جدى مى گيرد. در اين كه آيا مومن است و تظاهر به كفرگويى 
مى كند، كافركيش است بى آنكه به انكار خالق بپردازد، چون و چرا مى كند در 
وجود «غيب» يا غيبت آن و... هيچ اجماعى نيست. خيام ِ شاعر يك تبعيدى 
ــته؛ تبعيدى كه آن را با ديگرى و  ــت، تبعيدى خودساخته و خودخواس اس
نامحرم تقسيم نمى كند و با ديگرى در ميان نمى گذارد و تعليق در جهان را 
مى پذيرد. از آن دست تجربياتى كه صدايش را نبايد در آورد. زيست پنهان 
را بايد پنهان زيست. شعر آن خلوتى است كه مى تواند به يمن آن آزادانه و 
خودبسنده كفر ورزد، گاليه كند و خود را در موقعيت برابر با آن اراده قدسى، 

آن خالقى كه او خود را درگير هست و نيستش نمى كند، قرار دهد. 
  

خيام مى خواهد بداند اما از كدام راه؟ براى فهم معماى دهر نه دل به او 
پاسخ مى دهد و نه از عقل كارى ساخته است. او دل را از درك اين معماى 
سيزيف وار هستى، از مقصود اين آمدن و رفتن، از كجا آمدن و به كجا رفتن، 

ناتوان مى بيند و عقل را نيز. بن بست تراژيِك بودن در جهان، همين ندانستن 
ــويى و نتوانستن از سوى ديگر است. دلمشغولى خيام همين ندانستن  از س
است؛ ندانستن چرايى هستى و چگونگى آن سوى آن. بودنش را نمى تواند 
ــت. موضوع بر سر ايمان داشتن يا  ثابت كند و از نبودنش هم مطمئن نيس
ــر ندانستن است. فرق مومن و ملحد در دانستن شان  نداشتن نيست، بر س
نيست. هيچ كدام نمى دانند كه خدا هست يا نيست. فرق شان در اين است 
ــت حتى اگر بودنش را نداند و ديگرى اى كه  كه يكى باور دارد كه خدا هس
ــت حتى اگر نتواند نبودنش را ثابت كند. خيام از  باور ندارد كه خدايى هس
اين ندانستن شاكى است و دلزده. حتى وقتى ادعاى دانستن مى كند باز هم 

شادمان نيست و مستى و تعليق را انتخاب مى كند: 
 من ظاهر نيستى و هستى دانم /
من باطن هر فراز و پستى دانم 

با اينهمه از دانش خود شرمم بايد
 گر مرتبه اى وراى مستى دانم 

 خيام چرا از دانش خود شرم مى كند؟ اين دانش ِ جهانشمول ِ مدعى، آگاه 
بر ظاهر و باطن از چه رو شرم آور است؟ مگر قرار نيست در برابِر آن تسليم 
ــت  ِ ناخودآگاه ِ كودن ِقاطع قد برافرازد و رفتارى جديد را رقم زند؟ قرار اس
اما كافى نيست و از همين رو خيام، عقل و دين را سه طالقه مى كند بى آنكه 

معلوم باشد كه در نكاح «دختر رز» آرامشى ميسر باشد: 
اول سه طالق عقل و دين خواهم داد. 

پس دختر رز را بزنى خواهم كرد 
خيام به نام عقل نيست كه دين را به پرسش مى كشد. ندانستنى كه پايه 

ترديدهاى او است، از جنس عقل نيست: 
 آنانكه اسير عقل و تمييز شدند 

در حسرت هست و نيست ناچيز شدند 
 رو با خبرا، تو آب انگور گزين، 

 كان بى خبران بغوره ميويز شدند! 
ــت» و دل را  ــرت «هست و نيس ــرت زده مى داند، در حس  عقل را حس
ناكارآمد. در اين بن بست عقل و دل، او از حيرتى سخن مى گويد كه به رغم 
وعده هايى چون مى  و ساقى جام و بربط و دعوت به زندگى خصلتى تراژيك 
دارد و يكسر تهديد شده است. بى هراس «از» و بى اميد«به». اميد و هراسى 
ــان  كه دو عنصر اصلى ديندارى و در فاصله يك ازليت و يك ابديت در نوس
است. خيام مى خواهد از شر و خير هر دو بگذرد. دغدغه قدوم و حدوث و اميد 
و بيم را وامى نهد. براى او اين دو مكان نامعلوم است و از همين رو، دلمشغولى 
او مى شود زمان و همه تالش اش اين كه اين زمان را كه مى گذرد از حسرت 
ديروز و اميد به فردا آزاد كند و امكان ِ برقرارى نسبتى جديد با امروز را فراهم 

سازد. توصيه خيام اين است: 
از دى كه گذشت هيچ از او ياد مكن

فردا كه نيامده است فرياد مكن 
بر نامده و گذشته بنياد مكن

 حالى خوش باش و عمر بر باد مكن. 
ــى است؟ پس اين خوشى ِ معلق چرا  خيام آيا تا كجا قادر به اين خوش
ــت كه او را مى ترساند، آن «از كجا  ــادمان نمى سازد؟ اين مرگ نيس او را ش
ــس از آنجا خبرى نمى آورد، از  ــت. آن از كجا معلومى كه هيچ ك معلوم»اس
ــت هاى نسيه اى دلخور است و از همين رو جهنم هاى نسيه اى هم او را  بهش

نمى ترساند. 
ــاند و از من –   خيام در مركز بحث هاى كالمى فرديت متفكر را مى نش

هرچند مجبور، هرچند فانى- سخن مى گويد: 
«چون من رفتم جهان چه محدث چه قديم»

 يا اينكه: 
ماييم كه اصل شادى و كان غميم

سرمايه درديم و نهاد ستميم
پستيم و بلنديم و كماليم و كميم
آيينه زنگ خورده و جام جميم 

 انسان خيام مجبور به دنيا آمده است و الجرم از دنيا خواهد رفت اما در 
ــت. يك خودآگاهى تراژيك، (اندوه جهان)،  عين حال محكوم به انتخاب اس
محتوميت مرگ و اختيار و آزادى اى مدام تهديد شده او را وامى دارد تا بكوشد 
اراده اش را به كرسى بنشاند و زندگى را انتخاب كند. زندگى؟ يعنى يك نفس، 
فقط يك نفس در نوسان ميان شك و يقين، كفر و دين. خيام در برابر اقتداِر 
«گويند»، «من» عاصى را مى نشاند تا جايى براى اراده و انتخاب انسانى كه 

محكومش مى پندارد باز كند: 
 گويند بهشت عدن با حور خوش است 
من مى گويم كه آب انگور خوش است 

ــتايش رندى سخن مى گويد كه   در اين در افتادن با اقتدار مبهم، در س

خيام نشان مى دهد كه زيسِت موقعيت هاى متضاد هم 
مى تواند خود سرمنشا فضيلت باشد و سرفصل اخالق 
آزادگى. او به چنين مخاطبى مى آموزد تا جا به جا 
شود و از پرسش نترسد. به صداى بلند از دغدغه ها 
و اضطراب هايش سخن بگويد. از «من» بگويد و با 
«مى گويند» درافتد. فضل هاى كليشه پرور را رها كند 
و از سير و سلوك در وادى حيرت نهراسد و از اخالق 
مسووليت بگويد
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