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ويژه خيام

زهره هيچكس نبودن را دارد: «نه كفر و نه اسالم و نه دنيا و نه دين. نى حق، 
نه حقيقت، نه شريعت، نه يقين» 

گر من ز مى مغانه مستم، هستم
گر كافر و گبر و بت پرستم، هستم

هر طايفه اى به من گمانى دارد
 من زان ِ خودم، چنانكه هستم هستم

ــا وجود اين، اين «من»ى كه بر مدار خود مى چرخد و زهره هيچكس  ب
ــد را مى بينى كه در برابر يك من ِ ديگِر  ــودن دارد و به آن مباهات مى كن ب
مقتدر و ناشناس و غيرمترقبه ناگهان از خود به شك مى افتد كه«من كى ام»؟ 

هر يك چندى يكى برآيد كه منم
با نعمت و با سيم و زر آيد كه منم
چون كار كه او نظام گيرد روزى

ناگه اجل از كمين در آيد كه منم 
پرسش هاى خيام پرسش هايى فردى است و با اين پرسش هاى فردى و 
خاص است كه به انسان جهانشمول تبديل مى شود. خيام نه تنها تناقضات 
خود را رو مى كند كه به تناقضات كالمى نيز نظر دارد و آنها را به رخ مى كشد. 

به رخ چه كسى؟ 
بر من قلم قضا چو بى من رانند

پس نيك و بدش زمن چرا مى دانند
دى بى من و امروز چو دى بى من و تو

فردا به چه حجتم به داور خوانند
ــاعرى اخالقى است اما از اخالقى سخن مى گويد كه بر محور   خيام، ش
ــى و مردنت نيز محتوم باشد،  آزادى مى چرخد. وقتى محكوم به بودن باش
نيك و بدش نيز به من يكى مربوط نخواهد بود. در غيبت آزادى و انتخاب، 
سخن گفتن از اخالق بى معناست. شايد از همين رو است كه او زيستن در 
زير «علم نفاق» را بر مى گزيند تا بتواند آزاد بماند، اگرچه غيراخالقى: تظاهر 

ــينى و همنشينى با  به تعبد در جلوت و تجربه آزادى در خلوت، دربارنش
بزرگان و به ريشخند گرفتن آنان در پنهان. آيا انتخاب اين زيست پنهان 
به وجوِد تعصبات دينى و سركوبگرى هاى سياسى زمانه اش بر مى گشته 
يا حفظ موقعيت ِاجتماعى و اعتبار علمى اش او را به تظاهر وامى داشت؟ 

ــه دربار، حتى در آن موقع هم امرى  ــر صورت اما تردد ب در ه
متداول و ضرورى نبوده است. اگرچه قرار نيست شاعر 

الزاما همچون سياستمدارى چون صباح رفتار كند اما 
مانند شاعرى چون عطار چه؟ درست است كه خيام 
ــندد و ادعاى آن را  ــزكارى صوفى را نمى پس پرهي
ندارد اما ميل به زندگى و غنيمت شمردن ِ دم، اعتنا 
ــامل مى شود؟15 درست  به قدرت و اعتبار را نيز ش
ــت كه پرداختن به نزاع قدرت به شاعِر متفكر  اس
ــايد مربوط نباشد اما ناديده گرفتنِ   ِ فيلسوف، ش
ستم و جورى كه از سوى شاهان سلجوقى در همه 

جا و از جمله در كوچه باغ هاى نيشابور اعمال 
ــود تا كجا، حتى براى شاعر،  مى ش
مشروعيت دارد؟ مگر نه اين كه حتى 
ــونت سلجوقى  غزالى در برابر خش
ــايد اما خيام  لب به اعتراض مى گش

ــت كه  ِ آزاده، خير؟ چنين پيداس
ــى نبوده  ــام، خود خيام خي

ــت  ــت. نكند اصال زيس اس
ــد؟  ــى همين باش خيام
ــت در ساحت هاى  زيس
موازى: سكوت و حتى 
همنشينى با سالطين 
ــخر آنان در  و تمس

خفا. تظاهر به راست  كيشى و پرسش از آن در خلوت. دغدغه شأن و شوون 
ِاجتماعى در مألعام و بى اعتبار دانستن آن در مأل خاص. در يك كالم: يعنى 
ــت، آنچه كه بود. از قضا آنچه شهرت خيام  در نياوردن صداى آنچه كه هس
را- نه در زمانه خود كه در زمانه هاى پس از خود- بقا بخشيد همان بعدى 
بود كه بايد پنهان مى ماند. آن وجهى كه در زمان او جرم محسوب مى شد، 
مايه مباهات شد. در مورد كمتر شاعرى چنين گسستى ميان جلوت و خلوت 

مى توان سراغ گرفت. 
  

خيام ِپنهان را فيتزجرالد كشف كرد، ترجمه كرد و به غرب شناساند و اى 
بسا همين جهانى شدن، ما را نيز به ياد او انداخت. فيتز جرالد نيز با اشعار 
ــى زبان طى ِقرون با خيام ِشاعر  ــاعران ِگمنام ِفارس خيام همان كرد كه ش
كردند؛ همه دلتنگى هاى شان را به گردن او انداختند. انسان ِقرن نوزدهمى 
ِغربى معلوم است كه در خيام به دنبال چيست: شاعرى كه هفت قرن پيش از 
او، پرسش هاى قرن او را بيان كرده است. در همان قرنى كه انسانى مشكوك، 
خود محور، دوستدار زندگى در همين جا و هم اكنون سر زد، قدس را تفكيك 
كرد، همان قرنى كه مى خواست جا براى انسان باز كند، براى آزادى انسان، 
اخالق ِانسانى و عقالنيتى كه تا نداند باور نمى كند. تا جواب نشنود دست از 
پرسش بر نمى دارد. خيام در خلوت خود پرسيد و انسان مدرن، بر سر كوى و 

ميدان جار زد و پرسش هاى او را بدل به گفتمان غالِب دوران كرد. 
ــان ِ در جست وجوى ِ قطعيت ِ خسته از ترديد ِ امروزِغربى،  اما براى انس
ــش هاى خيام به چه كارى مى آيد؟ اگر ترديد  زمانه برآمد امر مذهبى، پرس
ــت و نيسِت» عالم است  ــد كه در حسرت «هس انداختن در عقالنيتى باش
كه ديگر موضوعيت ندارد؛ عقل متواضع پذيرفته است كه دايره امكاناتش، 
محدود است و پاسخ همه پرسش هاى عالم نمى تواند باشد. اگر مشروعيت 
ــت و دم كه بشر امروز از  ــيدن به غنيمت شمردن لحظه اس بخش
اين لحظات بى فردا و بى ديروز بيزار است و دغدغه جاودانگى 
دارد. اگر خالصى از دوگانه بيم و اميد است (دو عنصر اصلى 
ــان امروز ديگر در  دين) و وانهادن دغدغه مومن ماندن، انس
بى دينى جسارت و قهرمانى اى نمى بيند. اگر خيام دغدغه 
ــتن دارد و چون نمى داند، ايمان را وامى نهد و تعليق را  دانس
ــت كه نمى داند اما  انتخاب مى كند كه آدم امروز معترف اس
ــتن نمى گذارد و مشروط به آن  ايمانش را در گرو اين ندانس
ــازد. بشريت غربى، افسردگى نوع خيامى را به يمن  نمى س
كشف دوباره افسون و افسانه دارد طى مى كند. از آن 
يكه گى خيام وار حوصله اش سر رفته در نتيجه خيام 
روى دست خودش مى ماند. در جهانى كه بر سر اين 
ــن و آمدن از روى نياز، اميد يا ترس (هر  دو راهه رفت
ــه عنصرى كه خيام آن را واهى مى داند،) تعليق را  س
وانهاده و به دنبال معناى هستى مى گردد، ميل عمومى 

به قطعيت شايد خيام را بى مسمى كرده باشد. 
ــبتى دارد؟ چگونه  و اما خيام با من ِ ايرانى چه نس
است كه خيام، عطار ، مولوى ، شمس و سهروردى، 
همگى پا به پاى هم و دست در دست يكديگر جزو 
ــِر دل ِ ايرانى باقى مانده اند؟ عطار مگر ناقدِ   مفاخ
خيام نيست؟ اين كدام دل است كه قادر باشد اين 
همه تناقض را همزمان با هم زيست كند؟ دل مگر 
نه اين كه جايگاه ايمان است؟ راز ماندگارى 
اشعار خيام را مى گويند از اين روست كه 
ــت كه  ــيند. چنين پيداس بر دل مى نش
ــد.  دل مى تواند پناهگاه ترديد نيز باش
ــيند؟ دل ِ ما،  خيام بر كدام دل مى نش
ــر دو را مى خواهد:  همان دلى كه ه
ــك را و يقين را، معلق است و به  ش
رو نمى آورد، در نوسان است ميان 
ــرباز  موالنا و خيام و از انتخاب س
مى زند. خيام قرن هاست براى ما 
تبديل شده است به يك بهانه، 
به يك نماد و همين موضوع 
او  تاريخيت  آرام آرام، 

ــت؛ امكانى براى تجربه جور ديگرى بودن، ديدن. با  ــوش كرده اس را مغش
ــبت دادن ِ همه درد دل ها، تنهايى ها، اضطراب ها به او، بخش پنهانىِ   نس
ــت تا از  ــن دل ِ پر تناقض ما پا به پاى آن دل ِ قاطع ِ مومن آمده اس همي
ــد، نوعى نگاه يا  ــنت فكرى ما جاى گرفته باش خالل آن، نوعى نگاه در س
نوعى رفتار و از همين رو هنوز براى مخاطب هموطن خويش ضرورت دارد. 
به شرط ِ آنكه از زيست ِپنهانش بدر آيد. پرسش هايش را از پنهان ِ دل به 
آشكار ِ ذهن بكشاند. غلبه كردن بر هراس دربدرى. نترسيدن از تناقض و 
خود-خالف گويى. خيام نشان مى دهد كه زيسِت موقعيت هاى متضاد هم 
مى تواند خود سرمنشا فضيلت باشد و سرفصل اخالق آزادگى. او به چنين 
ــود و از پرسش نترسد. به صداى بلند از  مخاطبى مى آموزد تا جا به جا ش
ــخن بگويد. از «من» بگويد و با «مى گويند»  دغدغه ها و اضطراب هايش س
درافتد. فضل هاى كليشه پرور را رها كند و از سير و سلوك در وادى حيرت 
نهراسد و از اخالق مسووليت بگويد. اصال الزم نيست با خيام هم عقيده بود. 
اصال معلوم نيست خيام عقيده اى داشته باشد. حتى مى گويند معلوم نيست 
عقايد خيام اين هايى باشند كه در اشعار منتسب به او گفته شده است. اما 
اگر اين ها اشعار او باشند، در اين «بى جايى شاعرانه» او هيچ عقيده اى را از 
تهاجمات خود مصون نگذاشته است. او فقط از استقرار سر باز مى زند و از 
همين رو براى انسان مستعد ِ مستقر شدن و ميان مايگى، تذكارهاى خود 
را ضرورى مى سازد. زيست ِ خيامى در زير«علم نفاق» ديگر براى پوشاندن 
ــفافيت پرسش هاى خيامى اما شايد اين  تناقضات ما كفايت نمى كند، ش

دل هاى ِ دو دل را يك دله كند. 
پى نوشت ها: 

 1- 439 قمرى. اينكه بلخى بوده يا نيشابورى يا استرآبادى
ــنه ثالثين   2- بنا بر گزارش نظامى عروضى كه مى گويد: «چون در س
(530) به نيشابور رسيدم، چهارسال بود كه تا آن بزرگ روى در نقاب خاك 

كشيده بود.»
 3- نظامى سمرقندى كه خود را شاگرد خيام مى داند و او را در بلخ ديدار 

كرده در كتاب چهارمقاله به اشعار خيام كوچك ترين اشاره اى نكرده است. 
4- تاريخ بيهق: اثر ابوالحسن على بن زيد بيهقى، مهم ترين مرجع براى 
ــال505 با خيام  ــت. او همراه پدرش در س ــناخت زندگى و خلقيات اوس ش

ديدارى داشته است.
 5-گاه مسلطند بر خالفت، مثال آل بويه يا خارج شده اند از تحت سلطه 
او، همچون غزنويان. سلجوقيان در حال فتح و فتوحات جديدند –اصفهان، 
نيشابور، طبرستان – در حالى كه آخرين سلطان آل بويه – الملك الرحيم - 

هنوز در بغداد مسلط است. 
ــاه امپراتورى سلجوقى را  6- جنگ قدرت ميان فرزندان و برادران ملكش
به چهار منطقه تقسيم مى كند. الف- سلجوقيان عراق و خراسان با رهبرى 
بركيارق (498-485) و سلطان سنجر. ب- سلجوقيان كرمان. پ- سلجوقيان 

سوريه و دست آخر سلجوقيان آناتولى
ــماعيليون  ــت. اس ــتعلى نام دو فرزند خليفه متوفى اس  7- نظار و مس
ــوريه و ايران قرار  ــتند و مركز فعاليت خود را س طرفداران خالفت نظار هس

مى دهند. 
8- شاخه ايرانى اسماعيليون از483 در الموت مستقر شده اند. 

 9- سركوب اسماعيليان نيز توسط محمدبن ملكشاه در اصفهان و نيشابور 
ــده است. تاج الملوك چندين هزار نفر از اسماعيليه را در سال 522  آغاز ش

مى كشد . 
ــينى ميان بركيارق و محمدبن  ــر جانش 10- غزالى، در نزاع قدرت بر س
ملكشاه از طرفداران اين آخرى است. از همين رو با پيروزى بركيارق و ورودش 
به بغداد مجبور به ترك بغداد مى شود. بعد از مرگ ملكشاه و قتل نظام الملك، 
تدريس در نظاميه را رها مى كند. خود مدعى است به دليل بحران هاى روحى 
ــيده است اما به نظر مى آيد ترجيح  و بى حوصلگى در برابر قدرت كنار كش
ــق، مكه و اورشليم سفر مى كند و  مى دهد مدتى از انظار دور بماند. به دمش
دست آخر به توس برمى گردد و بعد از مرگ بركيارق و به دعوت فخرالملوك 
پسر وزير سلطان سنجر، تدريس در نيشابور را از سر مى گيرد اما دو سال بعد 
و به دنبال ترور فخر الملوك توسط اسماعيليه در سال500 بار ديگر تدريس 

را رها كرده و به توس بر مى گردد و در همان جا مى ميرد. 
11- مجتبى مينوى. به نقل از: خيام شناخت

ــط اسماعيليه در  12- او كه وزير بركيارق بود نيز همچون پدرش توس
تاريخ 500 به قتل مى رسد. 

 13- عمر خيام-نويسندگان: روزنفلد و يوشكيويچ. مترجم: باقر مظفرزاده. 
انتشارات علمى و فرهنگى. 01383

 14- ژوكوفسكى- ص 333. به نقل از: عمر خيام، زندگى و آثار 
ــال قبل از مرگش، با دربار رفت و آمد داشته. به قصد  15- الاقل تا 20س

شكار يا به قصد نشستن در كنار سلطان. 

وا اور ب م ج چ ب ا ر
ــاعرى اخالقى است اما از اخالقى سخن مى گويد كه بر محور   خيام، ش
ــى و مردنت نيز محتوم باشد،  آزادى مى چرخد. وقتى محكوم به بودن باش
نيك و بدش نيز به من يكى مربوط نخواهد بود. در غيبت آزادى و انتخاب، 
سخن گفتن از اخالق بى معناست. شايد از همين رو است كه او زيستن در 
زير «علم نفاق» را بر مى گزيند تا بتواند آزاد بماند، اگرچه غيراخالقى: تظاهر 

ــينى و همنشينى با  به تعبد در جلوت و تجربه آزادى در خلوت، دربارنش
بزرگان و به ريشخند گرفتن آنان در پنهان. آيا انتخاب اين زيست پنهان 
به وجوِد تعصبات دينى و سركوبگرى هاى سياسى زمانه اش بر مى گشته 
يا حفظ موقعيت ِاجتماعى و اعتبار علمى اش او را به تظاهر وامى داشت؟ 

ــه دربار، حتى در آن موقع هم امرى  ــر صورت اما تردد ب در ه
متداول و ضرورى نبوده است. اگرچه قرار نيست شاعر 

الزاما همچون سياستمدارى چون صباح رفتار كند اما 
مانند شاعرى چون عطار چه؟ درست است كه خيام 
ــندد و ادعاى آن را  ــزكارى صوفى را نمى پس پرهي
ندارد اما ميل به زندگى و غنيمت شمردن ِ دم، اعتنا 
ــامل مى شود؟15 درست  به قدرت و اعتبار را نيز ش
ــت كه پرداختن به نزاع قدرت به شاعِر متفكر  اس
ــايد مربوط نباشد اما ناديده گرفتنِ   ِ فيلسوف، ش
ستم و جورى كه از سوى شاهان سلجوقى در همه 

جا و از جمله در كوچه باغ هاى نيشابور اعمال 
ــود تا كجا، حتى براى شاعر،  مى ش
مشروعيت دارد؟ مگر نه اين كه حتى 
ــونت سلجوقى  غزالى در برابر خش
ــايد اما خيام  لب به اعتراض مى گش

ــت كه  ِ آزاده، خير؟ چنين پيداس
ــى نبوده  ــام، خود خيام خي

ــت  ــت. نكند اصال زيس اس
ــد؟  ــى همين باش خيام
ــت در ساحت هاى  زيس
موازى: سكوت و حتى 
همنشينى با سالطين 
ــخر آنان در  و تمس

ي ر ر ا ىآي رى چ ب م ي ى ش پر بى ر ا برآ ز
ــت و نيسِت» عالم است ــد كه در حسرت «هس انداختن در عقالنيتى باش
كه ديگر موضوعيت ندارد؛ عقل متواضع پذيرفته است كه دايره امكاناتش
محدود است و پاسخ همه پرسش هاى عالم نمى تواند باشد. اگر مشروعيت

ــت و دم كه بشر امروز ــيدن به غنيمت شمردن لحظه اس بخش
اين لحظات بى فردا و بى ديروز بيزار است و دغدغه جاودانگى
دارد. اگر خالصى از دوگانه بيم و اميد است (دو عنصر اصلى
ــان امروز ديگر د دين) و وانهادن دغدغه مومن ماندن، انس
بى دينى جسارت و قهرمانى اى نمى بيند. اگر خيام دغدغ
ــتن دارد و چون نمى داند، ايمان را وامى نهد و تعليق دانس
ــت كه نمى داند ا انتخاب مى كند كه آدم امروز معترف اس
ــتن نمى گذارد و مشروط به آ ايمانش را در گرو اين ندانس

ــازد. بشريت غربى، افسردگى نوع خيامى را به يمن نمى س
كشف دوباره افسون و افسانه دارد طى مى كند. از آ
يكه گى خيام وار حوصله اش سر رفته در نتيجه خيا

روى دست خودش مى ماند. در جهانى كه بر سر اين
ــن و آمدن از روى نياز، اميد يا ترس (ه دو راهه رفت
ــه عنصرى كه خيام آن را واهى مى داند،) تعليق س

وانهاده و به دنبال معناى هستى مى گردد، ميل عمومى
به قطعيت شايد خيام را بى مسمى كرده باشد. 

ــبتى دارد؟ چگون و اما خيام با من ِ ايرانى چه نس
است كه خيام، عطار ، مولوى ، شمس و سهروردى
همگى پا به پاى هم و دست در دست يكديگر جز
ــِر دل ِ ايرانى باقى مانده اند؟ عطار مگر ناقد مفاخ
خيام نيست؟ اين كدام دل است كه قادر باشد اين
همه تناقض را همزمان با هم زيست كند؟ دل مگ

نه اين كه جايگاه ايمان است؟ راز ماندگارى
اشعار خيام را مى گويند از اين روست ك
ــت ك ــيند. چنين پيداس بر دل مى نش

ــد دل مى تواند پناهگاه ترديد نيز باش
ــيند؟ دل ِ م خيام بر كدام دل مى نش

ــر دو را مى خواهد همان دلى كه ه
ب ــك را و يقين را، معلق است و ش
رو نمى آورد، در نوسان است ميا
ــرب موالنا و خيام و از انتخاب س
مى زند. خيام قرن هاست براى

تبديل شده است به يك بهانه
به يك نماد و همين موضو
تاريخيت آرام آرام، 
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