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  سیستی رباعیات خیام نیشابوريبازخوانی رمانتی
  1ريباباصف اصغر علی

  2صفا پروانه
  چکیده

 هیجدهم قرن اواخر در که است اجتماعی و هنري فکري، جنبش یک سیسم،رمانتی  
. شـد  ظـاهر  اروپا يجامعه در روشنگري ي کوتاهدوره یک از پس نوزدهم قرن اوایل و

 اما گردید؛ مواجه هاییمخالفت با ابتدا هاانقالب ي همه مانند هنري ـ  ادبی نهضت این

 در را خـود  هـاي ارزش و اصـول  شـدند  موفّـق  هنرمندانه نبوغ با هارمانتیک مسرانجا
 و ذهـن  ایـران  در مشـروطه  از بعـد  سیسـم رمانتی چند هر. دهند رواج اروپا يجامعه
 پس تا برآنیم پژوهش این در است؛داده قرار تأثیر تحت را شاعران از بسیاري ياندیشه

 و افکـار  از برخـی  ششم، و پنجم قرن شاعر ري،نیشابو خیام زندگی بر کوتاه گذري از
 مکتـب  اصـلی  مبانی که آنجا از. کنیم بررسی شاعر این شعر در را رمانتیکی هايایده

 بـروز  از ايجلوه نیز خیام اشعار يمایهجان است، فردي احساسات بیان سیسمرمانتی

 در که ستا بدبینی و یأس مرگ، زندگی، هستی، جهان يدرباره وي فردي احساسات
  .استشده مطرح رباعی یعنی فارسی؛ شعر هايقالب و هاشکل ترینکوتاه از یکی

  
  .خیام احساسات و عواطف، رباعی، ،سیسممکتب ادبی، رمانتی هاي کلیدي:واژه

  
  بیان مسأله -1

سیسم یک جریان فکري، فرهنگی، ادبی و اجتماعی اسـت کـه در اواخـر    رمانتی
ي اروپـا شـکل گرفـت.    ي کوتاه روشنگري در جامعـه قرن هیجدهم پس از دوره

ي بیست و سه قرن مکتب کالسیسـم  هنري توانست برسلطه ـ  این جنبش ادبی

                                                
 ي مسؤول) دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان (نویسنده -1

babasafari44@gmail.com  
  parvanesafa@yahoo.com  سیرجان آزاد دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکتري دانشجوي -2

  25/9/1396تاریخ پذیرش:                 25/5/1396تاریخ دریافت: 
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ه بـه برداشـت     جهان پایان دهد. ادبیاتدر فضاي  هـاي متفـاوتی کـه از    بـا توجـ
توان تعریف دقیقی از این مکتب ارائـه کـرد. سـید    است، نمیسیسم شده رمانتی

ي هاي ادبی به نقل از آلفرددوموسـه ایـن گونـه دربـاره    تاب مکتبحسینی در ک
رمانتیسیسم نه تحقیـر قـانون سـه وحـدت کالسـیک،      «گوید: سیسم میرمانتی

یعنی وحدت زمان، وحدت مکان و موضوع و نه آمیختن کمدي و تراژدي اسـت  
ثروت نیـز بـه نقـل از     ).161:1371سید حسینی، ( »و نه چیز دیگر از این قبیل

ا از ایـن واژه هـر     ؛سیسم از رمانتیک مشتق است رمانتی«گوید: الوجودي می امـ
  ).49:1385ثروت،( »شود الّا آن که خودش هیچ معنایی نداردمعنی حاصل می

انـد. همـان   گیري این جنبش ادبی متفکّرانی پیشگام بـوده بدون تردید در شکل
انی چـون تقـی رفعـت،    گونه که در جریان نوگرایی پس از مشروطه در ایران کس

دانیم، در اي را از سرآمدان این تغییر و تحول میشمس کسمایی و جعفر خامنه
اروپا نیز نویسندگان و متفکّرانی چـون ژان ژاك روسـو، مـگ فروسـن، یانـگ و      

سیسـم ایسـتادگی   یر در برابر مکتب گذشـته؛ یعنـی کالسـی   برناردن دوسن پی
  ر این جامعه مجال ظهور یابد.سیسم توانست دکردند تا جنبش رمانتی
اروپا عوامـل   ادبیاتسیسم در هنر و گیري رمانتیي شکلدر تبیین علّت و ریشه

  شود:ها اشاره میاند که به برخی از آنمتعددي مؤثّر بوده
ي ي غلبـه اول این که انسان قـرن هیجـدهم بـا انسـان قـرن هفـدهم کـه دوره       

بود. در قرن هیجدهم مردم ، متفاوت شدهکالسیسم و سنّت گرایی در اروپا است
هـا آشـنا شـوند،    ي زندگی ساکنان دیگر سـرزمین خواهان آن بودند که با شیوه

شـدند. عـالوه بـر    خواستند، نمـی بنابراین تسلیم آنچه نویسندگان کالسیک می
ــه روز در  ي اشــرافیایــن، دوره گــري ســپري شــده و انحطــاط اجتمــاعی روز ب

تـري نسـبت بـه    شد. انسان قرن هیجدهم بینش وسـیع میي اروپا بیشتر  جامعه
هـا  ها اطّالعـات آن نامهي آثار و سیاحتیود؛ زیرا ترجمهانسان قرن هفدهم یافته

بود. بر این اسـاس یـک تحـول    ها افزایش دادهي مردمان دیگر سرزمینرا درباره
ادبـی و  شد که سـرانجام بـه جنـبش    اروپا احساس می ادبیاتبنیادین در هنر و 

  سیسم انجامید.هنري رمانتی
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انقالب صنعتی و تبعـات حاصـل از   «سیسم دومین عامل پیدایش مکتب رمانتی
ها و فرهنگ جدید متناسب بـا  بندي اجتماعی، قشربندي هاي طبقهآن در عرصه

  ).53همان: ( »آن بود
، نماي اوضاع و احـوال اجتمـاعی اسـت   ي تمامهر کشور آیینه ادبیاتاز آنجا که 

هاي گذشته و ي آن ترك سنتبدون شک پس از انقالب کبیر فرانسه که انگیزه
کوشـیدند تـا   گري بود، طبقات متوسط مـی مبارزه با نظام فئودالیستی و اشرافی

قد علم کنند و در این راه به هنرمندي نیاز داشتند که بتواند پرچم آزادي آنـان  
بلکــه  ؛ختصاصــی اشــراف نبــودرا برافراشــته ســازد. پــس از آن شــاعر، دیگــر ا 

شـود و بـاالتر از همـه    اي از زنـدگی و جهـان مـی   ي دیـد تـازه  کننـده  منعکس«
  ).55همان: ( »آفریندي پندار آزادي هنري میتفسیري نو درباره

توان در ارتباط غرب بـا دنیـاي شـرق    سیسم را میسومین عامل پیدایش رمانتی
ي جهـات علمـی، هنـر و زنـدگی     جستجو کرد. در آن ایام دنیاي شرق در همـه 

تـر بـود؛ آشـنایی بـا برخـی آثـار ادبـی ایـران از جملـه          مادي از غرب پیشـرفته 
ي فردوسی غرب را بر آن داشت تا غرور بی جاي خـود را کـه ناشـی از    شاهنامه

ي ادب، هنـر و  جهل و نادانی بود کنـار بگـذارد و در صـدد افکـار نـو در عرصـه      
  فرهنگ برآید.

 کـه  اسـت شـده  باعث آن جهانی يآوازه و فارسی ادب در خیام اترباعی اهمیت
 تولّـد،  هـا، نسـخه  بررسـی  چـون  هاییزمینه در تحقیق با پژوهشگران و محقّقان
. بیفزاینـد  زمینه این در خود هايپژوهش يگستره وي بر شخصیت و هااندیشه

 و گیـري شـکل  در انگلیسـی  جرالـد  فیتـز  يترجمـه  کـه  است روشن همگان بر
 در اسـاس  ایـن  بـر . اسـت  بوده برخودار ايویژه جایگاه از مطالعات این گسترش

 بـه  خیام، اشعار بر سیستیرمانتی افکار يغلبه به توجه با تا برآنیم پژوهش، این
  .بپردازیم دیدگاه این از وي رباعیات واکاوي و بازخوانی

  
  نیشابوري خیام حکیم ينامه زندگی-1-1

 و پـنجم  قـرن  اواخر شاعران از نیشابوري الخیامی ابراهیم مربنع ابوالفتح حکیم
 گووینـدا . نیسـت  دانسـته  درسـتی  بـه  خیام تولّد تاریخ. «است ششم قرن اوایل
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ام  تولّـد  سـالروز  بیهقـی،  يزایچه اساس بر هندي، پژوهشگر تیرته، برابـر  را خیـ 
 »اسـت  دانسـته  هفـت  و بیسـت  و چهارصـد  سـال  اردیبهشـت  هشـتم  و بیست

 دسـت  در اطّالعـی  او کـودکی  دوران از .)564: 1375 اسالم، جهان يدانشنامه(
 فلسـفه،  جملـه  از خـود  زمان علوم يهمه در که دانیم می قدر همین اما نیست؛

 امـر  ایـن  به نیز خود کهطوري به بود؛ خود زمان سرآمد نجوم و ریاضی حکمت،
  :دارد اذعان
ــز ــن دل هرگ ــم ز م ــروم عل ــد مح   نش
  روز و شـب  کـردم  فکر سال دو و هفتاد

                

ــم   ــد ک ــرار ز مان ــه اس ــوم ک ــد معل   نش
ــومم ــد معل ــه ش ــیچ ک ــوم ه ــد معل   نش

  )53:1383 نیشابوري، خیام(         
 در ورزي بخـل  بـه  را وي برخـی . دانندمی سینا ابوعلی شاگرد را وي فلسفه، در

ه  بـا  را وي مکتـوب  آثـار  کمی«و  کنند می متّهم دانش دانـش  و علـم  بـه  توجـ 
 آن بـاره  ایـن  در ذکـر  قابـل  ينکته. دانندمی ویژگی همین بر دلیل اشگسترده

 بـه  نیـازي  دیگـر  و پذیرفتـه  مـوارد  ي همه در را سینا ابوعلی آراي وي که است
  .)390-389:1384 نویسندگان، گروه( »استنکرده احساس مکرّرات تکرار

 بنمایـد،  روشـن  و دقیـق  مـان ز که اينکته نیشابوري خیام وفات زمان يدرباره
ا  انـد؛ نوشـته  509 سال غالب طور به را شاعر این وفات. «نشد یافت مرحـوم  امـ 

ام  وفـات  سـال  يدرباره قول ترینصحیح را 517 سال آشتیانی اقبال عباس خیـ 
  .)527: 1378 صفا،( »استشمرده

  
  خیام آثار -1-2

 يزمینـه  در رسـاله  چندین وي از است آن به خیام شهرت که رباعیات بر عالوه
 مانـده  برجـاي  فارسـی  و عربـی  زبان به فلسفه و موسیقی فیزیک، هندسه، جبر،

  :شودمی اشاره هاآن از برخی به که ستا
 عربـی  زبـان  بـه  کـه  موسـیقی  در ايرسـاله  باالربعه، الذي اجناس علی القول-1

  .است شده تألیف
 تألیف عربی زبان به که اقلیدس کتاب مصادرات من اشکل ما شرح فی رساله-2

  .استشده
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  .هندسه در الدائرهربع قسمه فی رساله-3
 اثـر  تـرین مهـم  و تـرین مفصل المقابله، و جبر المسائلعلی البراهینفی رساله-4

  .ریاضیات در خیام
 بـه  منهما مرکب جسم فی الفضّه و مقداري الذهب لمعرفه االحتیالفی رساله-5

  . عربی
  .سینا ابن لغرّاءاخطبه يترجمه-6
  .البقا و الجبر و العالمفی التضادضروره-7
  
  پژوهش يپیشینه -2
 شـد  معلـوم  ادبـی  هـاي مکتـب  بـه  مربوط آثار يمطالعه و هاسایت به مراجعه با

 هـاي مؤلّفـه  بررسـی  بـه  مسـتقیم  طـور  به و عنوان این با که تحقیقی و پژوهش
 اسـت؛ نگرفتـه  انجام باشد،داختهپر نیشابوري خیام اشعار در سیسمرمانتی سبک

 دیگـر  شـاعران  اشـعار  در سیسـم رمـانتی  بررسـی  بـه  نویسـندگان  از برخـی  اما
  :اندپرداخته

 یحیـی  نـادرپور؛  نـادر  و قطـب  سـید  اشعار در سیسمرمانتی تطبیقی بررسی -1
 و مصـري،  شاعر قطب، سید شعر بررسی به مقاله این در نعمتی فاروق و معروف

 است آن مقاله این ينتیجه. اندپرداخته ایران معاصر شاعران از یکی نادرپور نادر
 مکتـب  هـاي ویژگـی  از یکـی  عنـوان  بـه  کـودکی  دوران بـه  بازگشت آرزوي که

 رمانتیکی تخیل این بر عالوه. شود می دیده شاعر دو این اشعار در سیسمرمانتی
 نظـر  آلـود مـه  هايافق سوي به اغلب عمیق، اندوهی و غم با همراه شاعر، دو هر

  .دارد
 اکبـر  رحیمـی،  مهدي سید بهبهانی؛ سیمین شعر در سیسمرمانتی هايجلوه-2

ا  زینب و ساروکالیی شامیان هـاي جلـوه  بررسـی  بـه  مقالـه  ایـن  در محابـد  ثریـ 
 چهلچـراغ،  پـا،  جـاي : جمله از شاعر این شعر يمجموعه چهار در سیسمرمانتی

 ينماینـده  شـاعر،  این که باورند این بر ندگاننویس. اندپرداخته رستاخیز و مرمر
 رویکــرد سـنّتی،  نگـرس  از فاصـله گـرفتن   بــا کـه  اسـت  شـاعرانی  از دسـته  آن

  .استگرفته پیش در ايطلبانه اصالح
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 اویسی عبدالعلی هنرمندي؛ حسن شعر در آن بازتاب و سیسمرمانتی بررسی -3
 هنرمندي حسن اشعار در سیسمرمانتی مضامین از برخی به مقاله این در کهخا

  .استپرداخته
  
  چارچوب مفهومی-3
  هاي آنمؤلّفه سیسم و رمانتی -3-1
 کسـانی  و شدمیشمرده اروپا در فیزیک و ریاضی رشد عصر 17 قرن که جا آن از

 یـک  ماننـد  را جهـان  نیز شاعران داشتند، هنرمندان بر مهمی تأثیر نیوتن چون
 به خود اجتماعی زندگی در را تصور این مردم رو این از. کردند می تصور ماشین

 را جهان هارمانتیک. داشتند را ماشینی نظم یک تصور جهان از و بستندمی کار
 اسـت  دیگـري  حقیقت از ايسایه جهان آنان نظر در بینند؛نمی ثابت و ماشینی

  .است قرارگرفته ظاهر صورت این وراي در که
 از را رمانتیـک  شاعران که دانندمی ايشخّصهم ترینبزرگ را تخیل هارمانتیست

 را شـعر  بنیـادین  عنصر تخیل آنان نظر از. کندمی متمایز 19 قرن شاعران دیگر
 آفـرینش  امکـان  انسـان  بـه  تخیل. ندارد وجود شعر آن، بدون و دهدمی تشکیل

  .سازدمی فراهم را شخصی وجدانیات بیان مجال و دهدمی
 آنان .داشت تأکید محاکات بر هاکالسیک دیدگاه ها،رمانتیست نگرش مقابل در

ر  و گزارشـگر  فقـط  شاعر دیدگاه، این از. دانستند می تقلید بر را شعر بناي مفسـ 
  .بود واقعی جهان

سیسـم ذکـر شـد، الزم اسـت پـیش از بررسـی       ي رمـانتی بر اساس آنچه درباره
شویم کـه عبارتنـد    هاي این جنبش ادبی آشنارباعیات خیام، با برخی از ویژگی

  از:
 بازگشت به طبیعت -3-1-1

ي ضـعیف و متوسـط   گري به استعمار طبقـه جا که نظام فئودالی و اشرافی از آن
پرداخت، بازگشت به طبیعت؛ یعنی یک زندگی ساده، صمیمی و جمعی کـه  می

شد. در ایامی که فردگرایی عصـر  در آن استبدادي بر دیگران نباشد احساس می
نسان را از اصالت خود خارج و اخالق طبیعی او را فاسد ساخته بـود،  روشنگري ا
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حالت تفکّر مخالف طبیعت اسـت و  «ژان ژاك روسو به این نظریه پایبند بود که 
  ).72همان: ( »فکر) حیوان فاسدي استروشن( شخص متفکّر

شود. جی بی پریستلی بـه  سیسم معرّفی میژان ژاك روسو به عنوان پدر رمانتی
اي داشـت کـه وي   روسو خصیصه«کند که ل از لیتن استریچی خاطرنشان مینق

آورد. او را از معاصرانش دور و شکافی عمیـق در میـان وي و ایشـان پدیـد مـی     
  ).127:1391پریستلی،  بی جی( »مدرن بود و به جهان دیگر تعلّق داشت

  
 مخالف با خرد -3-1-2

ش از اندازه برخـرد بـود؛ زیـرا    ي بیهاي شکست نئوکالسیسم تکیهیکی از ریشه
این مکتب در نظر داشت که با انسان، جامعه و احساس طبـق قواعـد و ضـوابط    

سیسـم آن را   گرایی رمـانتی عقالنی برخورد نماید. این آن چیزي بود که طبیعت
  پذیرفت. نمی

  
 نگري) درون( تکیه بر ضمیر ناآگاه -3-1-3

بـه درون و ضـمیر ناخودآگـاه    ي کنـار گذاشـتن خردگرایـی، روي آوردن    نتیجه
سیسـم ایـن امکـان را بـراي     هاي رمانتیاست. این اصل به عنوان یکی از ویژگی

سازد که احساس و خیال خـود را در هـم آمیـزد. بسـیاري از     هنرمند فراهم می
مفــاهیم رمانتیســمی ریشــه در همــین ویژگــی دارد از جملــه: بیــان عواطــف و 

دلزدگــی از محــیط زنــدگی، غلیــان  هــا،احساســات، ســتایش پــاکی و زیبــایی
احساسات و عواطف اندوهبار، ناخرسندي از زندگی و تردید در معنـاي متعـارف   

  حیات، نوستالژي، عقاید فردي و ...
  
  بیمارگونگی -3-1-4

گفـت:  اند. گوته مـی گرایان در این باره اظهار نظر کردهسیسسمهر یک از رمانتی
). نـووالیس مـی   85: 1385ثـروت،  ( »سیسم تجسم اصل بیماري اسـت رمانتی«

زندگی بیماري ذهنی اسـت و بیمـاري انسـان را از گیاهـان و جـانوران      «گفت: 
  همان).( »کندمتمایز می
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هـاي  آزادي، هیجان، احساس، گریز و سیاحت، کشف و شـهود از دیگـر ویژگـی   
  سیسم است.رمانتی

یز مطالعه و تأمـل  هاي بروز آن و نسیسم و ریشهپس از آشنایی با مکتب رمانتی
هـا  توان دریافت که هر چند این شاعر بزرگ قرندر رباعیات خیاّم نیشابوري می

است؛ افکار رمانتیسـمی بـر اشـعار وي سـایه     زیستهپیش از ظهور این مکتب می
است. شاعر که از فضاي موجود در جامعه و روزگار خود ناراضی اسـت بـا   افکنده

تفاده از افکار فلسـفی خـود بخشـی از مضـامین     گرایی و اسروي آوردن به درون
گویـد،  کشد به همین دلیل گاه از مرگ و نیستی میرمانتیسمی را به تصویر می

دیـده بـه   گاهی انسان را به اغتنام فرصت و زمانی از آرامش و ترغیب انسان رنج
  گوید.شادمانی سخن می

هایی کـه  ترین ویژگیاست. مهمهاست که با رباعیاتش مشهور شدهنام خیام قرن
سادگی، بی آرایشی، بـه دور از تصـنّع و   «گیر وي دارد عبارتند از: این اثر جهان

تکلّف و با این حال مقرون به کمـال فصـاحت، بالغـت و شـامل معـانی عـالی و       
  .)529همان: ( »جزیل در الفاظ موجز و استوار

ر وي به چندین زبـان  پس از آشنایی فیتز جرالد انگلیسی با رباعیات خیام، اشعا
دنیا ترجمه شد. با توجه به اینکه مضامین این اشعار بسیاري از انواع ادب غنایی 

گیرد، شاید بتوان ادعا کرد که آشنایی غربیان با این اثر و آثار دیگـر  را در بر می
ي فردوســی، اشــعار ســعدي و حــافظ و ... در مشــرق زمــین از جملــه شــاهنامه

ام نیشـابوري در خلـق    سیسم بی تأثیر نبودهیگیري مکتب رمانت شکل است. خیـ
رباعیات خود از شاعران بزرگی چـون ابوالقاسـم فردوسـی تـأثیر پذیرفتـه و بـر       

اسـت. از ایـن رو بخشـی از    شاعران دیگر چون حافظ و سعدي تأثیر گـذار بـوده  
  مضامین اشعار وي با مضمون شعر این شاعران مشترك است.

  
  سیستی اشعار خیام نیشابوريانتیتجزیه و تحلیل رم -4

سیســم در اشــعار خیــام  پــس از ایــن بــه بررســی و تحلیــل مضــامین رمــانتی 
  پردازیم: می
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  بدبینی-4-1
سیسـم  است، در عصر رمانتیي فردمداري بودهبر خالف عصر روشنگري که دوره

بار در شعر، جریان غلیان احساسات اندوه«بینی خبري نیست. ي خوش از فلسفه
لیلیـان  ( »شور عواطف، اندوه و افسردگی نهادین از ویژگی آثار رمانتیک است پر

هاي سبک  ). فضاي تیره و تار بدبینی به عنوان یکی از مؤلّفه50:1392فورست، 
  شود:سیسم در اشعار خیام نیز دیده میرمانتی

  آن کس که زمین و چرخ و افالك نهـاد 
  بسیار لب چو لعل و زلفین چـو مشـک  

                          

ــاد      ــاك نه ــر دل غمن ــه او ب ــس داغ ک   ب
ــه  ــین و حقّ ــل زم ــاددر طب ــاك نه   ي خ

  )35:1383(خیام نیشابوري،                 
ي شاعر است، گویا وي چشم خـود  ي غلبه افکار بدبینانهدر این رباعی که نشانه

و هـا  هایی که از عقل کل صادر شده بسته و فقط بـدي  ي زیباییرا به روي همه
  بیند.هاي این جهان را میزشتی

هاي منفی اسـت کـه گـاه شـاعر در نظـر معاصـران و       این گونه افکار و استدالل
  شود. در رباعی:آیندگان خود به کفر و الحاد متّهم می

  گــردون ز زمــین هــیچ گلــی برنــارد
ــردارد  ــر چــو آب خــــاك را ب   گــر اب

               

  کش نشکند و هم بـه زمـین نسـپارد     
  ر همه خـون عـــــزیزان بـارد   تا حش

  )49(همان:                                     
گونـه کـه هـیچ کـس را در     ستیز و مخالفت شاعر با فلک آشکار است. وي همان

آورد؛ زیـرا در نگـاه   روزگار خود نستوده، سر بر آستان چرخ و فلک نیز فرو نمـی 
اندیشـد.  ها میانساني وي روزگار، ستمگري است که فقط به نابودي فیلسوفانه

هـا  شاعر، داغی را که از کشتار عزیزان بـر اثـر قتـل و غـارت سـلجوقیان بـر دل      
  نگرد:کند و این گونه بدبینانه به جهان هستی مینشسته، احساس می

  ي توسـت اي چرخ فلک خرابی از کینـه 
ــینه  ــر س ــاك اگ ــکافنداي خ ــو بش   ي ت

           

  ي توســـتبیــدادگري عـــادت دیرینــه    
  ي توسـت هر قیمتی که در سینهبس گو

  )12(همان:                                     
بینـد کـه   اي خوشایند در نظر خیام نیست. شاعر آن را ستمگري میفلک مقوله

اندیشد. وي این بار با مخاطـب قـراردادن فلـک خشـم و      جز به نابودي بشر نمی
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. بنیاد این تفکّر شـاعر از  دارداعتراض خود را نسبت به افعال و کردارش ابراز می
این امر ناشی شده که وي نیز هماننـد پیشـینیان و معاصـران بـه تـأثیر افـالك       

ها معتقد است. عالوه بـر ایـن شـاعر در    گانه در سرنوشت خوب یا بد انسانهفت
بـرد؛ ترکـان بیابـانگردي کـه از علـم و      عصر تسلّط سلجوقیان بر ایران به سر می

ي ایـن  اند، همهگذراندهط با جنگ و خونریزي روزگار میسواد بهره نداشته و فق
ها در افکار شاعر تأثیر گذاشته و ذهـن و روح وي را بـه وادي بـدبینی    نابسامانی

  است: نسبت به جهان هستی کشانده
    چون نیست ز هر چـه هسـت جـز بـاد بـه دسـت      

  چون هست به هـر چـه هسـت نقصـان و شکسـت       
    م نیســتانگــار کــه هــر چــه هســت در عــال     

ــت     ــالم هسـ ــه نیســـت در عـ ــه هرچـ ــدار کـ   پنـ
  )21(همان:                                                

روزگار در نگاه خیام همواره آماج بدبینی اوست. وي نگاه مثبت نسبت به چـرخ  
رسـد کـه نزدیکـی افکـار و عقایـد شـاعر بـا اندیشـه و          و فلک ندارد. به نظر می

آیین زروانی، آیین کهـن ایرانیـان   «است. امر مؤثر بودهاعتقادات زروانیان در این 
آیـد کـه از تـزویج زروان و    اسـت. از روایـت متـون زردشـتی چنـین برمـی       بوده

خوشیزگ دو فرزند توأمان در وجود آمد کـه اهـریمن و هـورمزد نـام گرفتنـد و      
اهریمن در آفرینش پیش از هورمزد در وجود آمد که هورمزد به ناگزیر بـراي از  

  ).195:1389قنبري، ( »ان برداشتن اهریمن با او از جنگ درآمدمی
در این رباعی نیز نگرش منفی شاعر نسبت به جهان هستی آشکار است. او هیچ 

یابد؛ گویا چنـد صـباحی بـه ایـن     سرانجام نیکی در گردش روزگار و افالك نمی
  ازگردد.دنیاي پوچ و بیهوده سفر کرده تا در نهایت دست خالی به دنیاي عدم ب

  
 حدیث مرگ -4-2

ها و افکار رمانتیستی در اشعار خیام اندیشی به عنوان یکی از اندیشهفنا و نیست
ام سـایه       اندیشـه «از بسامد باالیی برخوردار است.  ي مـرگ بـر اکثـر اشـعار خیـ
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انداخته و بیش از هر چیز مطرح است؛ چندان که پیر پاسکال نیـز از مـرگ بـه    
ات خیــام یـاد کــرده   مایــه و فعنـوان درون  یوســفی، ( »اسـت کـر منحصــر رباعیـ
118:1369.(  

ام را تیـره    بـین و بدانـدیش بـه    همین مرگ اندیشی سبب شده تا بسـیاري، خیـ
گویـد کـه واقعیتـی    شمارآورند. البتّه پیداست که شاعر از مضـمونی سـخن مـی   

سـخن  » موت«ي هاست. در قرآن کریم بارها از واژهانکارناپذیر در زندگی انسان
تـوان یافـت کـه از آن سـخن     است و دیوان شعر کمتر شـاعري را مـی  شدهگفته
ام بـا افکـار فیلسـوفانه     نگفته ي باشد. پس جاي اعجاب و شگفتی نیست اگر خیـ

زنـد،  ي هستی و سرانجام انسان ها دم مـی خود که دائم از چون و چرایی درباره
قرآن کریم این گونه از مرگ به طور مفصل از مرگ سخن بگوید. براي نمونه در 

  یاد می شود:
  ي عنکبوت).سوره 57ي آیه( کلٌ نفس ذائقۀ الموت ثم الینا ترجعون

  شوید.است و سپس به سوي ما بازگردانده میهر نفسی مرگ را چشنده
  ي مرگ می گوید:نظامی درباره

ــم  ــرا هراسـ ــد چـ ــرگ رسـ ــر مـ   گـ
  آن مــرگ نــه، بــاغ و بوســتان اســت

ــرگ ف  ــنم ز مـ ــد کـ ــا چنـ ــادتـ   ریـ
                        

  شناســـمکـــان راه بـــه تُســـت مـــی  
ــت   ــتان اسـ ــراي دوسـ ــاو راه سـ   کـ
  گــر مــرگم از اوســت مــرگ مــن بــاد 

  )27-28:1394(نظامی،                   
  سخن سراي طوس می گوید:

  اگر مرگ داد اسـت بیـداد چیسـت   
ــت   ــاه نیس ــو آگ ــان ت ــن راز ج   از ای

                               

  ن همه بانـگ وفریـاد چیسـت   ز داد ای  
ــت    ــو را ره نیس ــدر ت ــرده ان ــدین پ   ب

  )169(فردوسی:                            
اند اندیشی و تدبر در چگونگی هستی تأکید ورزیدهاولیاي دین همواره بر مرگ«

 »انـد اند کـه بیشـتر بـه مـرگ اندیشـیده     ترین مردمان را کسانی دانسته و زیرك
  ).225:1389قنبري، (

  گوید:نیشابوري نیز این گونه در رباعیاتش از مرگ سخن میخیام 
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ــت      ــد نگش ــک خردمن ــام ی ــه ک ــرخ ب ــون چ     چ
ــت      ــواهی هش ــمر خ ــت ش ــک هف ــو فل ــواهی ت   خ

ــت    ــه هشـ ــا همـ ــرد و آرزوهـ ــد مـ ــون بایـ     چـ
  چــه مــور خــورد بــه گــور و چــه مــرگ بــه دشــت  

  )19:1383نیشابوري، (خیام                            
ها نخواهـدبود  است که گردش افالك هیچ گاه بر وفق مراد انسانوي بر این باور 

ي موجودات ناگزیر تسلیم مرگ خواهنـدبود. سـخن از مـرگ و    و در نهایت همه
خواهـد  ي این نکته است که وي مـی کنندهچیرگی آن بر ذهن و زبان خیام بیان

  بر ناپایداري دنیا و ناسازگاري با دانایان و دانشمندان تأکید کند:
  در خواب بدم مـرا خردمنـدي گفـت   
  کاري چه کنی که با اجل باشد جفت

            

  کز خواب کسی را گل شادي نشکفت  
بایـد خفـت  ی خور که به زیر خاك میم  

  )23(همان:                               
در این رباعی سخن خیام این است که به مخاطبـان متـذکّر شـود دنیـا سـراي      

هـا و  صر فناپذیري است که چند صباحی میزبـان انسـان  جاودان نیست بلکه عن
کنـد؛ از  دیگر مخلوقات است. هر چند که شاعر همواره از مرگ با تأسف یاد مـی 

کنـد کـه عمـر را بـه خـواب و خـور و غفلـت        این رهگذر به انسان یادآوري مـی 
  نگذراند:

  تا چند اسیر رنگ و بـو خـواهی شـد   
  ي زمزمی و گر آب حیـات گر چشمه

               

  چند از پی هر زشت و نکـو خـواهی شـد     
  آخر بـه دل خـاك فـرو خـواهی شـد     

  )42(همان:                          
هـاي  ي سخن خیام در این رباعی آن است که انسان را از اسارت جلـوه مایهجان

طلبـی  اندوزي و جاهگوناگون دنیا برحذر دارد. وي معتقداست شهرت طلبی، مال
است؛ اما شـاعر بـا تأکیـد بـر فرجـام      وح واالي انسان نشستههمواره در کمین ر

  دارد:هاي دنیایی بر حذرمیزندگی یعنی مرگ او را از آلودگی
  دریاب که از روح جدا خـواهی رفـت  

ــده  ــدانی از کجــا آم ــوش ن   ايمــی ن
                             

  ي اســرار فنــا خــواهی رفــتدر پــرده  
  فتخوش باش ندانی به کجا خواهی ر

  )24(همان:                                   
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ي دیگر به مـرگ کـه جزئـی از وجـود انسـان اسـت       شاعر در این رباعی از زاویه
داند که اول و آخر آن افتـاده، انسـان   کتابی میپرداخته است. وي جهان را کهنه

هـاي  نه از آغاز آن آگاه است و نه از ابد و پایان آن. خیاّم نیشـابوري بـا اندیشـه   
گوید و بـر ایـن موضـوع    ي جسم سخن میآلود و تلخ خود بارها از استحالهیأس

که بـه  سپارد بی آنورزد که سرانجام روح، جسم خاکی را به خاك میتأکید می
اي که داراست در ایـن  ي بینش عرفانی گستردهسرانجام آن بپردازد. وي با همه

زیـرا   گـذارد؛ عـدم تنهـا مـی    کند و مخاطـب را میـان دو  باره سکوت اختیار می
  ها دشوار است. در رباعی:داند سخن گفتن در اثبات کلیت مرگ براي انسان می

    گـــر شـــاخ بقـــا ز بـــیخ بختـــت رســـت اســـت
  ور بـــر تـــن تـــو عمـــر لباســـی چســـت اســـت   

ــه ــرا  در خیمـ ــت تـ ــایبانی اسـ ــه سـ ــن کـ     ي تـ
  هان تکیـه مکـن کـه چـار مـیخش سسـت اسـت         

  )26(همان:                                              
ام بـه چـالش کشـیده    بار دیگر مهم ترین موضوع هستی؛ یعنی مرگ توسط خیـ 

گوید و سپس از سرنوشت حتمی مـرگ، از  است. شاعر از هستی سخن می شده
فرصت کوتاه زندگی در این دنیا و از پایـانی فناپـذیر کـه هـر انـدازه انسـان در       

کـه  محکوم به جدایی از آن است؛ بـه طـوري   ي هستی ریشه دوانیده باشد، پهنه
  دیگر بازگشتی به آن نخواهدداشت.

  
 نوستالژي -4-3

سیسـتی  نوستالژي یا حسرت و افسوس بر گذشته یکی دیگر از مضامین رمـانتی 
  شود.می است که در اشعار خیام نیشابوري دیده

رفتـه کـه بـا حـس     هـاي از دسـت  بازگویی خاطرات و یادهـاي مـبهم گذشـته   «
نوسـتالژي و حسـرت تـوأم اســت، در شـعرهاي رمانتیـک کشـورهاي گونــاگون       
ام خـود را بـه         حضوري چشمگیر دارد و اغلـب شـاعران رمانتیـک از جملـه خیـ

  ).262:1386جعفري،( »اند سپرده» خاطرات«بار جریان پرجاذبه و حسرت



  1396ي دوم، زمستان هاي ادبی، سال اول، شمارهي مکتبامهنژوهشپ ■ 56
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ي جـوانی طـی شـد   افسوس که نامه
  آن مرغ طرب که نـام او بـود شـباب   

                             

ــد      ــدگانی دي ش ــار زن ــازه به   و آن ت
  افسوس ندانم که کی آمد و کـی شـد  

  )38:1383نیشابوري،  (خیام           
آمیـز، حسـرت خـود را از سـپري     شاعر در این رباعی ضمن ایجاد فضایی حـزن 

دارد. شاید در ذهـن وي  اش؛ یعنی جوانی اظهار می ي زندگیشدن بهترین دوره
ا  ي اوج قدرت و توانایی است شکل میي جوانی که دورههخاطرات دور گیرد؛ امـ

کنـد، پـروازي کـه دیگـر     ناگهان جوانی همچون مرغی از قفس جسم پـرواز مـی  
  بازگشتی نخواهد داشت. در رباعی دیگر:

ــدند   ــت ش ــه از دس ــق ه ــاران مواف   ی
  خوردیم ز یک شراب در مجلس عمـر 

                        

  یکان پست شـدند  در پاي اجل یکان  
  دوري دو سه پیشتر ز ما مست شدند

  )54(همان:                                    
کنـد. ایـن   شاعر حسرت و اندوه خود را از دوري یاران یکدل و صمیمی بیان می

ي ي عواطـف و احساسـات شـاعر و اندیشـه    کننـده توان بیـان مضمون را نیز می
  رمانتیکی وي دانست:
  رمیـدن بـودي  اي کـاش کـه جـاي آ   

  کاش از پی صد هزار سال از دل خـاك 
                              

  یـــا ایـــن ره دور را رســـیدن بـــودي  
  چون سـبزه امیـد بـر دمیـدن بـودي     

  )88(همان:                               
یابی بـه اسـرار الهـی و راز حیـات     شاعر در این رباعی اندوه خود را از عدم دست

ها اغلب در حسرت آنچه بدان دسـت نیافتـه و یـا از دسـت     کند. انسانبازگو می
برند؛ بر این اساس شاعر از یک سو از جدایی روح خود از عالم اند به سر میداده

گوید و از سوي دیگر آرزوي بازگشت به این جهان مـادي را دارد؛  معنا سخن می
ف خـود ر   اما وقتی خود را ناتوان از حلّ این مشکل می ا از ناپایـداري  یابـد، تأسـ

  دارد: ایش و آرامش در آن اظهار میجهان و عدم امکان آس
  افسوس که سرمایه ز کف بیرون شـد 
  کس نامد از جهان کـه پرسـم از اوي  

                          

  وز دست اجل بسی جگرها خون شـد   
ــالم چــون شــد    کــاحوال مســافران ع

  )37(همان:                                
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گیـرد. در  عی، با یادآوري مرگ است که اندوهی ژرف شاعر را فرا مـی در این ربا
افزاید سرانجام تاریک و مبهمـی اسـت کـه    حقیقت آنچه بر غم و اندوه شاعر می

  ها پس از مرگ خواهندداشت:  انسان
  آن قصر که بر چـرخ همـی زد پهلـو   

  اياش فاختــهدیــدم کــه بــر کنگــره
                                 

  رگـــه آن شـــهان نهادنـــدي روبـــر د  
  بنشسته همی گفت کـه کوکـو کوکـو   

  )81(همان:                                  
ي درخشان آنان را دیده و یا مطالعـه  شاعر که درگاه با عظمت شاهان و گذشته

اعتباري دنیا تأکیـد  ي ویرانی آن قصرهاي با عظمت، بر بیاست با مشاهدهکرده
  ورزد.می
  
  وشی و شادمانیدعوت به خ -4-4

ي دعوت به نشاط به عنوان یکی از مظاهر جنبش رمانتیک، بخشی از بار اندیشه
خواهد گرمی و شوق حیـات  شاعر در عین اینکه می«کشد.  خیام را به دوش می

ها برانگیزد، از خالل تجربیات فکـري وي یأسـی سـرد مشـهود اسـت؛      را در دل
اي است براي فراموشـی در لحظـات   چندان که دعوت به شادکامی وي نیز چاره

  ):127:1369یوسفی، ( »زود گذر به بشارتی روح بخش و دلنواز
  برخیــز و مخــور غــم جهــان گــذران
ــودي    در طبــع جهــان اگــر وفــایی ب

                                 

  بنشـین و دمـی بـه شـادمانی گــذران      
  نوبت بـه تـو خـود نیامـدي از دگـران     

  )75:1383، (خیام نیشابوري             
گیـري از  شاعر ضمن توجه مخاطـب بـه بـی اعتبـاري دنیـا، انسـان را بـه بهـره        

داند که خوش بودن اندکی از تلخی مرگ خواند؛ زیرا میهاي دنیوي فرا می لذّت
است و یـا از انـدوه ناشـی از زوال و فنـاي هسـتی را      را که بر ذهنش چیره شده

  کاهد. می
در «بـرد.  اي است که شاعر در آن بـه سـر مـی   رهاین افکار تحت تأثیر عصر و دو

بود؛ هاي به نسبت قوي در ایران ایجاد شدهقرن پنجم و ششم با آن که حکومت
ــد آن را دوره  ــال بای ــا آن ح ــت  ب ــاراحتی دانس ــارت و ن ــل و غ ــفا، ( »ي قت ص

  )؛ از این رو در نظر دارد انسان را به آرامش و شادي فرا خواند:100:1378
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  د بودن آیین من اسـت می خوردن و شا
  گفتم به عروس دهر کابین تو چیسـت؟ 

                     

  فارغ بودن ز کفر و دین، دین مـن اسـت    
ــت   ــن اس ــابین م ــو ک ــرم ت ــا دل خ   گفت

  )29:1383(خیام نیشابوري،               
است، ي خود بسیار رنج دیدهدر این رباعی، شاعر که از شرایط موجود در جامعه

ت کـه بـا روي آوردن بـه شـادمانی، روح دردمنـد خـود را تسـلّی        در پی آن اس
هـا و  منـدي از زیبـایی   بخشد. وي در نظر دارد به هر نحـوي انسـان را بـه بهـره    

هاي جهان هستی فرا خواند، به ویژه عالمان و دانشمندانی که به سختی موهبت
  اند: گذراندهروزگار می

ــدگانی گــذرد    گــر یــک نفســت ز زن
  ي سـوداي جهـان  یههشدار که سرما

                             

  مگــذار کــه جــز بــه شــادمانی گــذرد  
  عمري است چنان کش گذرانی گذرد

  )49(همان:                                 
ام مـی     ي خواهـد بـه ذهـن و اندیشـه    این رباعی توصیف فضیلتی اسـت کـه خیـ

م شـاد زیسـتن انسـان    مخاطب القا نماید؛ از این روست که شاعر بار دیگر بر لزو
ام    اشاره می کند. در عین حال که یأس و ناامیدي از فضاي موجود بـر شـعر خیـ

اي بیش نیست، بنابراین این است؛ اما وي دریافته که زندگی لحظه سایه افکنده
  بهترین بهانه براي سپري کردن عمر به شادمانی است. در رباعی:

  می نوش که عمر جاودانی این اسـت 
  و بـاده و یـاران سرمسـت    هنگام گل

                         

  خود حاصلت از دور جوانی این اسـت   
  خوش باش دمی که زندگانی ایـن اسـت  

  )30(همان:                                     
رغـم  ي اصلی شاعر این است که به مخاطـب متـذکّر شـود علـی    دغدغه و انگیزه

ي ط اسـت، وي شـادمانی را چـاره   بدبینی، یأس و یاد مرگ که بر اشعارش مسلّ
  داند.مشکالت موجود در جامعه میفراموشی

  
  اغتنام فرصت -4-5

ي افکـار  کننـده یکی دیگر از مضامین پرکاربرد در شعر خیام نیشابوري که بیـان 
رمانتیستی اوست، اغتنام فرصت است. وي با مطالعه دراین دنیـاي ناپایـدار کـه    
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یک نتیجه و راه حلّ مهم و منطقی دست یافتـه و  داند به آن را سرایی گذرا می
  آن اغتنام فرصت است. خیاّم در رباعی:

  فصل گل و طرف جویبار و لـب کشـت  
  پیش آر قـدح کـه بـاده نوشـان صـبوح     

                     

  با یک دو سه اهل و لعبتـی حورسرشـت    
ــت   ــارغ ز کنش ــجدند و ف ــوده ز مس   آس

  )26(همان:                                 
هـا و کیمیـاي   گیـري از زیبـایی  ها را فراموش کرد و با بهرهمعتقد است باید غم

  خوشدلی؛ یعنی شراب روزگار گذراند. در رباعی:
  اکنون که گل سعادتت، پر بـار اسـت  
  می خور که زمانه دشمنی غدار است

                            

  دست تو ز جام می چـرا بیکـار اسـت     
ــ   ــین دش ــافتن روز چن ــتدری   وار اس

  )11(همان:                                  
ل در ناپایـداري زنـدگی    « ام، حاصل تأمـسخن از باده نوشی در رباعی اصیل خی

). 122:1369یوسـفی، ( »است و نموداري از تمتّع از حیات نه باده نوشـی صـرف  
ام در آن از بـاده نوشـی سـخن          ات کـه خیـ در این رباعی همچـون دیگـر رباعیـ

هـاي زنـدگی   هـا و خوشـی  گیـري از لـذّت  منظور اغتنام فرصت و بهره گوید، می
  است:

  از دي که گذشت هیچ از او یاد مکن
ــن    ــاد مک ــته بنی ــده و گذش ــر نام   ب

                               

  فــردا کــه نیامــده اســت فریــاد مکــن  
  حالی خوش باش، عمر بـر بـاد مکـن   

  )74:1383(خیام نیشابوري،             
  ی خیام یادآور این بیت از شیخ اجلّ، سعدي شیرازي است:این رباع

    سعدیا! دي رفت و فردا همچنـان موجـود نیسـت   
ــروز را     ــمار امـ ــت شـ ــن و آن فرصـ ــان ایـ   در میـ

  )310(سعدي:                                                  
ات از شـاعران        همان ام در سـرودن رباعیـ گونه که پیش از این اشـاره شـد، خیـ

گی چون فردوسی تأثیر پذیرفته و تأثیرگذاري وي بر شاعرانی چون حـافظ و  بزر
شـود، قابـل   مـی سعدي با توجه به نقاط مشترکی که در بخشی از مضامین دیده

ام قـرن    هـا  انکار نیست. بنابراین گرایش رمانتیکی در شاعران قبل و پـس از خیـ
  شود:میگیري این مکتب ادبی در اروپا دیدهپیش از شکل
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  امـــروز تـــرا دســـترس فـــردا نیســـت
  ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیسـت 

                            

  ي فردات به جـز سـودا نیسـت   و اندیشه  
ــت   ــدا نیس ــا پی ــر را به ــاقی عم ــاین ب   ک

  )11:1383(خیام نیشابوري،               
 گی،زنـد  هايلحظه کردنتباه جاي به خواهدمی مخاطب از شاعر رباعی، این در

گویـا   .ببـرد  اسـت، شـده نهاده وي اختیار در که کوتاهی فرصت از را بهره نهایت
انسان راهی به کشف راز هستی در آغاز و پایان آن ندارد. بر ایـن اسـاس انسـان    

کـه   خردمند از دیدگاه شاعر کسی اسـت کـه زمـان حـال را دریابـد؛ بـدون آن      
  باشد.ي فردا را داشته اندیشه

  
  گله و شکایت-4-6

شـکواییه بــه عنـوان یکــی از انــواع ادب غنـایی و بــه عنـوان یکــی از مضــامین     
شـود. شـکواییه بـه آثـاري گفتـه      مـی رمانتیستی در شعر خیام نیشابوري دیـده 

پردازد. شکواییه به پـنج دسـته تقسـیم    شود که شاعر به شکوه و شکایت می می
عرفـانی و  هاي شخصـی، سیاسـی، فلسـفی،    شود که عبارت است از: شکواییهمی

کـه وي  هاي خیام بیشتر از نوع فلسفی است؛ با توجه به ایـن اجتماعی. شکواییه
گـذرد گلـه   ، همواره از عالم هستی و آنچـه در آن مـی  از این علم برخوردار بوده

  دارد. از جمله:
  بـر مـن قلـم قضــا چـو بـی مـن راننــد      
  دي بی من و امروز چو دي بی من و تو

                           

  داننـد پس نیک و بـدش ز مـن چـرا مـی      
ــد   ــه داور خوانن ــتم ب ــه حج ــه چ ــردا ب   ف

  )41(همان:                                    
ي افعـالی را کـه از انسـان سـر     در این رباعی شاعر مطابق با اعتقاد اشاعره همـه 

که بدون اختیـار  داند، بنابراین از ایني خداوند میزند مطابق خواست و ارادهمی
  ر افعال خود، سرانجام وي را به داوري بخوانند، گله و شکایت دارد.د
ي توحید و عـدل  ترین اختالف اشاعره و معتزله را باید در مورد دو مسألهبزرگ«

کردنـد و از آن  الهی جستجو نمود. بدین ترتیب که اشاعره بر توحیـد تکیـه مـی   
توحید را به نحـو دیگـري   جهت به جبر در رفتار انسان معتقد بودند؛ اما معتزله 
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اسـت و از عـدل الهـی ضـرورت آزادي و اختیـار انسـان را نتیجـه        تعریف کـرده 
  »گرفتند. می

  افـالك کـه جــز غـم نفزاینـد دگــر    
  ناآمــدگان اگــر بداننــد کــه مــا    

                                        

  ننهنـــد بـــه جـــا تـــا نرباینـــد دگـــر   
ــر   ــد دگ ــی کشــیم ناین   از دهــر چــه م

  )57:1383(خیام نیشابوري،             
کنـد کـه   در این رباعی، شاعر از فعل فلک شکوه دارد. وي این گونـه تصـور مـی   

است. از شـاعري کـه وي را بـه    روزگار در سرنوشت وي فقط غم و اندوه رقم زده
کنند جاي شگفتی نیست اگر دنیا را سراسـر غـم و   بدبینی و نا امیدي متّهم می

  ي خود را از آن ابراز دارد:گالیه اندوه بداند و شکوه و
ــیم   ــالم آزاد نـ ــد عـ ــک روز ز بنـ   یـ
ــیار  ــردم بسـ ــار کـ ــاگردي روزگـ   شـ

                                   

  یک دم زدن از وجود خود شـاد نـیم    
ــیم    ــتاد ن ــوز اس ــان هن ــار جه   در ک

  )74(همان:                                
نـده، از غـم و انـدوه خـود در     حکیم نیشابور که عمر را در شناخت هسـتی گذرا 

که خود را در تبیین جهان هسـتی  کند. وي از اینجهان هستی اظهار تأسف می
  بیند گله و شکایت دارد:و شناخت حقیقی آن ناتوان می

  دارنـده چــو ترکیــب طبــایع آراســت 
  گر نیک آمد شکستن از بهر چه بـود 

                         

  اسـت ازبهر چه افکندش اندر کـم و ک   
  ور نیک نیامد این صور عیب که راسـت؟ 

  )22(همان:                                 
اسـت گلـه و   در این رباعی، شاعر کـه خـود را از شـناخت هسـتی نـاتوان یافتـه      

کند. بـدون تردیـد شـکایت حکـیم     شکایت خود را از آفریدگار جهان آشکار می
از فضاي تیره و تـار یـأس و    ها، ناشینیشابور از مظاهر هستی و گاه خالق پدیده

  است.ي وي سایه افکندهبدبینی است که بر اندیشه
  
  بیان عواطف و احساسات -4-7

سیسم، تکیه بر عواطـف و احساسـات اسـت    هاي رمانتیترین ویژگییکی از مهم
  اي دارد: ي ویژهکه در شعر خیام جلوه

  پیش از من و تو تاج و نگینی بوده اسـت     هر ذره که در خاك زمینی بـوده اسـت  
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  آزرم فشـــانگـــرد از رخ نـــازنین بـــه 
                         

  کان هم رخ خـوب نـازنینی بـوده اسـت    
  )31(همان:                               

ي خـاك بـه مـدارا و    شود بـا ذره ذره ها متذکّر میشاعر در این رباعی، به انسان
زي وجود و کالبد انسـان زیبـارویی   ي این ذرات رو مهربانی رفتار کند؛ زیرا همه

  است:بوده که اکنون به این صورت درآمده
  در هر دشتی که الله زاري بـوده اسـت  

  رویـد هر شاخه بنفشـه کـز زمـین مـی    
                         

  از ســرخی خــون شــهریاري بــوده اســت  
  خالی است که بر رخ نگـاري بـوده اسـت   

  )31(همان:                                   
حکیم نیشابور در این ابیات انسان را بعد از مرگ به زیباترین شـکل بـه تصـویر    

  ي ابیاتی که با این هدف سـروده کند. شاعر در همهکشد و آن را توصیف می می
گویـد؛ در نظـر دارد بـه ارزشـمندي     ست و در آن از استحاله جسم سـخن مـی  ا

تفکّر در راز هستی و عـالم  وجود انسان بعد از مرگ اشاره کند و مخاطبان را به 
  طبیعت وا دارد:

  هر سبزه که بر کنار جویی رسـته اسـت  
  پا بر سـر سـبزه، تـا! بـه خـواري ننهـی      

                

  گویی ز لب فرشـته خـویی رسـته اسـت      
  رویی رسـته اسـت  کان سبزه ز خاك الله

  )32(همان:                                     
  تـــر برخیـــزاي پیـــر خردمنـــد! پگـــه

  پندش ده و گو که نرم نرمـک مـی بیـز   
                              

ــز     ــر تی ــز را بنگ ــاك بی ــودك خ   و آن ک
ــز  ــم پرویـ ــاد و چشـ ــر کیقبـ ــز سـ   مغـ

  )62(همان:                                 
  پیش از من و تو لیل و نهاري بوده است
ــین  ــر روي زم ــدم نهــی ب ــه ق   هرجــا ک

                         

  یـز بـه کـاري بـوده اسـت     گردنده فلک ن  
  آن مردمــک چشــم نگــاري بــوده اســت 

  )16(همان:                                  
ي اهـل تناسـخ   وجود این گونه ابیات باعث شـده تـا برخـی خیـاّم را در زمـره     «

محسوب کنند؛ یعنی باورمند به رجعـت انسـان بعـد از مـرگ بـا همـان کالبـد        
  ).135:1384بري، قن( »عنصري یا حلول ارواح در ابدان دیگر

ا آنچـه بـه    هرچند اقوال درباره ام به اهل تناسخ گوناگون است؛ امـي گرایش خی
  نگرد.رسد آن است که وي عاشقانه به مظاهر طبیعت می نظر می
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عجـب اسـت   «... اسـت:  الدین خرمشاهی آمدهدر کتاب خیام نامه به نقل از بهاء
ام   است. به عقیدهشتهاند مذهب تناسخ داي خیام گفتهکه درباره ي ما شـعار خیـ

نه داللت بر تناسخ دارد و نه بر انکار معاد [بلکه] مراد او ایـن اسـت کـه انسـان     
  همان).( »یک بار بیشتر در دنیا زندگی ندارد

  
  گرایی و استفاده از نمادهاطبیعت -4-8

در گرایی و استفاده از نمادها یکی دیگر از مضامین رمانتیستی است کـه  طبیعت
سیسـم  ي جنبش ادبی رمانتییکی از اصول برجسته«شود. اشعار خیام دیده می

هاي مختلف توجه ویژه به طبیعت و تصویر ارتباط حاالت نفسانی انسان با حالت
  ).23:1391اویسی کهخا، ( »طبیعت و حس هم هویتی طبیعت با انسان است

ی در اشعار شاعران پس از هر چند توجه به طبیعت و استفاده از نمادهاي طبیع
ا نبایـد فرامـوش     مشروطه که داراي افکار رمانتیستی هستند، دیده می شـود؛ امـ

ي کالسـیک  کرد که منـوچهري دامغـانی را بـه عنـوان شـاعر طبیعـت در دوره      
ام نیشـابوري نیـز مجـال      می شناسیم. استفاده از نمادهاي طبیعی در اشعار خیـ

  است.بروز و ظهور یافته
بـه ایـن   » نمادپردازي در رباعیات خیام«اي با عنوان: صرفی در مقاله محمدرضا

در اشعار خیام  اي از نمادهاي رایجاست تا گوشهپردازد. وي کوشیدهمضمون می
ي نمـادین کـوزه از بسـامد     را به تصویر بکشـد. در اشـعار خیـام نیشـابوري واژه    

  بیشتري برخوردار است:
  از کــوزه گــري کــوزه خریــدم بــاري
  شــاهی بــودم کــه جــام زریــنم بــود 

                                 

  آن کوزه سـخن گفـت ز هـر اسـراري      
ــاريام کــوزهاکنــون شــده ي هــر خم  

  )86:1383(خیام نیشابوري،             
  ي می که نیسـت در وي ضـرري  زآن کوزه

  زآن پیشــتر اي صــنم کــه در رهگــذي 
                     

  مـن ده دگـري   پر کن قـدحی بخـور بـه     
  گـري خاك مـن و تـو کـوزه کنـد کـوزه     

  )93(همان:                               
  استاین کوزه چو من عاشق زاري بوده 
  بینــیایــن دســته کــه برگــردن او مــی 

ــت     ــوده اس ــاري ب ــف نگ ــر زل ــد س   در بن
  دستی است که بر گردن یاري بوده است
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  )14(همان:                                                  
 »ي انسـان پـس از مـرگ اسـت    کـوزه نمـادي از اسـتحاله   «در سه رباعی اخیر، 

  ).11:1381صرفی، (
  هاي نمادین در اشعار خیام، شراب و پیاله است:یکی دیگر از واژه

  این اهل قبور که خاك گشـتند و غبـار  
  آن این چه شراب است که تا روز شـمار 

                         

ــر ذره ز هـــ      ر ذره گرفتنـــد کنـــار هـ
  خبـر مانـد از همـه کـار    بیخود شده و بی

  )56:1383(خیام نیشابوري،                  
  یـاران موافــق همــه از دســت شــدند 
  بودیم به یک شراب در مجلس عمـر 

                            

  در پاي اجل یکان یکان پسـت شـدند    
  دوري دو سه پیشتر ز ما مست شـدند 

  )54(همان:                              
عالوه بر معناي جان و روح، بـاده و مترادفـات آن در معنـایی کـامالً مخـالف؛      «

) کـه در دو  12:1381صـرفی،  ( »یعنی مرگ در رباعیات خیاّم به کار رفته است
  شود:رباعی اخیر دیده می

    ســاقی گــل و ســبزه بــس طربنــاك شــده اســت 
ــه     ــه هفت ــاب ک ــت  دری ــده اس ــاك ش ــر خ   ي دگ

ــا در نگــري      ــه ت ــی بچــین ک ــوش و گل ــی ن     م
  است و سـبزه خاشـاك شـده اسـت    گل خاك شده  

  )20:1383(خیام نیشابوري،                            
  چون الله به نوروز قدح گیـر بـه دسـت   
  می نوش به خرّمی که این چـرخ کهـن  

                         

  رخــی اگـر تــو را فرصــت هســت بـا اللــه   
ــو  ــو را چ ــاه ت ــد پســت  ناگ   خــاك گردان

  )20(همان:                                  
نوروز و تازگی طبیعت، بیانگر آغاز زندگی و حیات، و پـاکی  «در دو رباعی اخیر 

ها را از خود ها و ناشایستو لطافت جهان هستی است. طبیعت در نوروز کهنگی
شسـتن دل از   سازد. توصیه به باده، در واقع توصیه بـه بـازنگري درون و  دور می

 »هاي بی ارزش است و توصیه به آغاز کردن زندگی به لطافـت ناشایست و اندوه
  ):16:1381صرفی، (

ــی      ي چهــار و هفتــیاي آن کــه نتیجــه ــدر تفت ــم ان ــار دای ــت و چه   وز هف
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  می خور که هـزار بـار بیشـت گفـتم    
                        

  باز آمدنت نیسـت چـو رفتـی، رفتـی    
  )86:1383ابوري، (خیام نیش           

ــت   ــانی تفـ ــالم روحـ ــده از عـ   اي آمـ
  ايمــی خــور چــو نــدانی از کجــا آمــده

                      

  حیران شده در پنج و چهار و شـش و هفـت    
  رفتخوش باش که ندانی به کجا خواهی

  )12(همان:                                 
ي گانهیب حواس پنجدر این ابیات منظور شاعر از پنج، چهار، شش، هفت به ترت

خـاك، آب، بـاد، آتـش) و هفـت سـیاره      ( گانه، عناصر اربعهظاهري، جهات شش
  است.

هـاي  اعتنایی به دنیا و فریبنـدگی می خوردن در نگاه شاعر معناي نمادین بی« 
  ).14:1381صرفی، ( »زود گذر آن را در خود نهفته دارد

  
  گیرينتیجه -5

توان به این سیسم به رباعیات خیام نیشابوري میبا نگاه عمیق از دیدگاه رمانتی
سیسـم از جملـه:   ترین مضامین مکتـب ادبـی رمـانتی   یافت که مهمنتیجه دست

ي مـرگ، اغتنـام فرصـت، بیـان     هاي شـاعر دربـاره  یأس و بدبینی، تصویرسازي
ام بـه    گرایی و استفاده از نمادهاعواطف و احساسات، طبیعت کـار  در اشـعار خیـ

  ت.اسرفته
-هـا پـیش از شـکل   خیام نیشابوري، شاعر قرن پنجم و ششم ه.ق. است که قرن

سیسم؛ یعنی قرن هفدهم و هیجدهم در اروپا و ایـران بعـد   گیري مکتب رمانتی
از مشروطه، نگاهی ویژه به جهان هستی دارد. شـاعر سـعی دارد راز اشـیا را بـا     

. شاید همین عامـل  عواطف و احساسات خود گره بزند و به مخاطب منتقل کند
  باعث شده که رباعیات وي به بیش از صد زبان دنیا ترجمه گردد.

نگیـز جهـان   اي غـم ي نگاه شاعر بـه سـویه  کنندهبار بیانغلیان احساسات اندوه
هاي ستایند؛ هرچند که از نعمتها که اندوه زندگی را میاست؛ همانند رمانتیک

جهان هستی یکی از دالیلـی اسـت کـه     زندگی برخوردار باشند. نگرش منفی به
  شود.خیام از سوي معاصران و متأخّرین به کفر و الحاد متّهم می
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سیسم اسـت کـه در   هاي شاعر از طبیعت یکی دیگر از اصول رمانتیتصویرسازي
ام از بسـامد بـاالیی برخــوردار اسـت. وي در اشـعار خـود دائــم از         ات خیـ رباعیـ

  گوید.هاي گوناگون سخن میي آن به شکللوهي روح پس از مرگ و جاستحاله
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