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دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه اراک

دکتر محسن ذوالفقاری
دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه اراک

چکیده:
این مقاله به بررسی تأثیر رباعیّات خیّام بر رباعیّات خاقانی میپردازد و نشان میدهد که خاقانی در
جنبههای مختلف زبانی ،سبک شاعری ،شیوة بیان و اندیشههای فلسفی از این تأثیرپذیری برکنار نمانده است.
آنچه در این پژوهش با شیوة تحلیلی -توصیفی به آن پرداخته شده ،پاسخ به این پرسش است که این
تأثیرپذیریها از چه رویکردها و تا چه حدود است؟ نتایج بهدست آمده نشان میدهد که خاقانی در رباعیسرایی،
در بسیاری از موارد ،در حدِّ لفّاظی مانده است .امّا در مواردی بسیار ،تمایل داشته تا از نظر زبانی به خیّام نزدیک
شود و در این راه به موفّقیّتهایی نیز دست یافته است .دیگر آن که در اندیشههای فلسفی و فکری نیز بین خیّام
و خاقانی -در رباعیّاتشان -شباهتهایی وجود دارد .هر چند در این زمینه تفاوتهایی نیز دیده میشود؛ مثالً
محور تفکّرات خیّام ،فلسفه است .امّا خاقانی از اندیشههای فلسفی به دور است و حتّی مخالفِ آن بهشمار
میرود .هدف دیگرِ این تحقیق ،توجّه بیشتر پژوهشگران به رباعیّات خاقانی و شناخت این بخش از اشعار اوست
که در سایة قصایدش پنهان مانده است.
واژگان کلیدی :خیّام ،خاقانی ،رباعیّات ،سبک شناسی ،تأثیر و تأثّر.

 تاریخ دریافت مقاله93/5/26:

تاریخ پذیرش نهایی94/11/20 :

 - 1نشانی پست الکترونیکی نویسندة مسئولAlikhosravi1347@gmail.com:
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 -1مقدّمه
 -1-1بیان مسأله
در دیوان خاقانی تعداد زیادی رباعی دیده میشود که تاکنون کمتر مورد توجّهه و
بررسی قرار گرفته است و در بسیاری از آنها وجود قرابت فکری و شباهتهای سبکی
و زبانی با رباعیّات خیّام ،بر خواننده نمایان میشود .اساس این پهژوهش کهه بهه شهیوة
تحلیلی – توصیفی صورت گرفتهه ،ضهرورت شهناخت سرچشهمة تفکّهرات خاقهانی و
همچنین بررسی قرابتها ،تشابهات و تفهاوتههای سهبک ،زبهان و فکهر و اندیشهه در
رباعیّات خاقانی و خیّام است .پرسش اصلی در این تحقیق این است که آیها خاقهانی در
رباعیّاتش از خیّام تأثیر پذیرفته است؟ و این تأثیر در سطح ادبی و زبانی تها چهه حهدّی
است؟ و در سطح فکر و اندیشه چگونه است؟ اساس کهار در ایهن پهژوهش ،ممموعهة
«رباعیّات خیّام» است با  178رباعی که به اهتمام محمّهدعلی فروغهی و قاسهم غنهی بهه
چاپ رسیده و همین نسخه است که مقبول اکثهر پژوهشهگران نیهز هسهت .هرچنهد در
انتساب چندین رباعی به خیّام ،در این ممموعه هنوز هم بهگونهای جای شک و تردیهد
باقی است .در دیوان خاقانی به تصحیح ضیاءالدّین سمّادی نیز که در آن از انهوا شهعر
موجود است ،تعداد  298رباعی ثبت شده است که از ایهن رباعیّهات ،تنهها آن تعهداد از
رباعیّات وی که با اشعار خیّام اشتراکات فکری دارند ،بررسی میشود.
 -2-1ضرورت و اهمّیّت تحقیق
این پژوهش با بررسی و مقایسة رباعیّهات خیّهام بها تعهدای از رباعیّهات خاقهانی،
شباهتها و تفاوتهای فکری و فلسفی این دو شاعر را از یکدیگر تبیین میکند .اثبهات
این امر ،عالوه بر این که به شناخت رباعیّات خاقانی کمهک مهیکنهد ،زمینهة توجّهه بهه
رباعیّات وی را در سطح عامّه گسترش میدهد .بهعالوه میتواند مقدّمهای برای بررسهی
تأثیرپذیری دیگر شاعران از خیّام محسوب گردد.
 -3-1پیشینة تحقیق
تاکنون درکتابها و مقاالت گوناگون دراینباره به صورت پراکنده اشاراتی شده و
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تههأثیر اشههعار خیّههام بههر شههاعران دیگههر مههورد بررس هی قرارگرفتههه اسههت؛ چنانکههه در
یادداشتهای ممموعة «رباعیّات خیّام» که به کوشش محمّدعلی فروغهی و قاسهم غنهی
فراهم آمده ،شباهت اشعار و افکار خیّام با بسیاری شاعران پیش و پس از وی به اجمال
بیان شده است(.فروغی و غنی ،1371 ،صص .) 89-108هم چنین رحمان مشتاقمهر در
مقالهای با نام «از خیّام تا حافظ» تهأثیر فکهری و ادبهی خیّهام بهر شهاعران پهس از او را
بررسی کرده و البتّه بیشتر به نمود این تأثیر بر اشعار حافظ پرداخته است و در آنمها بهه
خاقانی نیز اشاراتی دارد(.مشتاقمهر .)22-3۱ ،۱3۷9 ،عالوه بر این دو مهورد ،دو تهن از
استادان دانشگاه شهیراز در طرحهی پژوهشهی بهه نهام «کارنامهة خیّهام پژوههی در سهدة
چهاردهم» به تدوین تمامی کته

و مقهاالت تهألیف شهده بهه زبهان فارسهی و غیهر آن

پرداختهاند .چنانکه «نویسندگان این مقاله در یك طرح پژوهشیِ گسترده ،نزدیك به سهه
سال به شناسایی ،معرّفی و بررسی تمام آثاری پرداختهاند كه در سدة چهاردهم(از سهال
 1300تا پایان سال  1380خورشیدی ) در پیونهد بها خیّهام در ایهران پدیهد آمهده  ،یها از
زبانهای دیگهر بهه فارسهی برگردانهده شهده اسهت»(.حسهنلهی و حسهامپهور،1388 ،
صص )99-126بهعالوه این دو محقّق در مقالهای تحت عنوان «رویکردهای پنجگانه در
خیّام شناسی» به بررسی رویکردهای خیّامپژوهی پرداختهاند و «در ایهن مقالهه كوشهش
شده ،با در نظر گرفتن دو محور اساسهی اندیشهه و شخصهیّت(در همهة آثهار پدیدآمهده
دربارة خیّام) رویكردهای متفاوت در زمینة خیّام شناسهی بررسهی شهود»(.حسهامپهور و
حسنلی ،1388 ،صص )183-200همین دو محقّق مقالهای با نام «زیبهاییشناسهی شهعر
خیّام» در باب زیباییهای سخن خیّام تألیف نمهوده و در آن بهه «پیونهد هنهری اجهزای
کالم» در ترانه های خیّام را پرداختهاند(.حسامپور و حسنلی ،1384 ،صهص.)121-144
با اینحال اثری که مشترکاً در حوزة پژوهش خیّام و خاقانی بهه بررسهی ایهن موضهو
پرداخته باشد ،در دست نیست.
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 -2بحث و بررسی
 -1-2تعریف رباعی
ربههاعی لاتههاً منسههوب بههه ربهها بههه معنههی هرچیههزی کههه چهههار جههزء داشههته
باشد(،چهارگانی)؛ یکی از قال های شهر فارسی است که در فارسهی بهه آن ترانهه نیهز
میگویند .این قال

از دیرباز ،از زمان رودکی که به عنهوان مبهد آن شهناخته شهده ،در

زبان فارسهی رایهج بهوده اسهت .وزن آن بهر وزن عبهارت «ال حهول وال قهوه الّها بها »
است(.رازی ،۱36۰ ،ص« )۱۱2در رباعی ،سه مصرا اوّل ،پلی اسهت بهرای رسهیدن بهه
اندیشة اصلی که در مصرا چهارم مطرح میشود و شاعر بهاصطالح «ضهربة نههایی» را
در مصرا آخر میزند(.شمیسا ،1370 ،ص )332در ربهاعی معمهوال سهه مصهرا اوّل،
دوم و چهارم همقافیه هستند و مصرا سوم آزاد است که این نو رباعی« ،خَصهی» نهام
دارد .گاهی نیز هر چهار مصرا قافیه دارد که به آن رباعیِ«کامل» گفته میشهود .البتّهه
هرچه به جلو میآییم ،رباعی بیشتر از نو خَصی ،سروده میشهود .ایهن قاله

شهعری

فارسی ،از آغاز تا به امروز ،همواره مورد توجّه شاعران بوده است ،تا آنماکه «در پایهان
بیشتر دیوانهای قرن پنمم تعدادی رباعی دیده میشود؛ ظاهراً بیشترین رباعیها ،از نظر
تعداد ،از آن عنصری بوده است و بهترین و معروفترین آنها از آن خیّام(».غالمرضهایی،
 ،1377ص )188بااینحال در قال

رباعی که شاعر در آن به بیهان و ثبهت لحظههههای

زودگذر شاعرانه میپردازد ،ازآنما که فرصت بهرای حهرف زدن انهد اسهت و شهاعر
میباید اندیشة خود را فقط در چهار مصرا بیهان کنهد ،آوردن هرگونهه تفکّهری بهویژه
تفکّرات فلسفی و حکَمی و اندیشههای عارفانه ،باآنهمه گستردگیِ معنایی ،آن هم تنهها
در چهار مصرا  ،خود نوعی شاهکار ادبی محسوب میگردد.
 -2-2خیّام و رباعیّات
نام خیّام با رباعی پیوندخورده است و از وی به عنهوان شهاعری صهاح ِ مکته ِ
خاصِِّ فلسفی ،فکری و ادبی یاد میشود .البتّه آنچه رباعیّات خیّام ،این شاعرِ ریاضیدان
و منمّم ،را بیشتر قابل توجّه نموده ،اندیشهها و تفکّرات فلسفی طرح شده در آنهاسهت
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نه تعدادشان .با اینحال ،هرچه به ادوار اخیر ،نزدیک میشویم ،تعداد رباعیّات منسهوب
به وی فزونی مییابد؛ چنان که شمار آنهها را از هشهتاد و گهاه تها چهارصهد و حتّهی تها
هزارودویست رباعی برشمردهاند .1با اینحال آن مقدار از رباعیّات که تقریباً مورد قبول
اجما محقّقین تواند بود و اساس کار این تحقیق نیز هسهت ،همهان نسهخة گهردآوری
شدة قزوینی و فروغی است که ذکر آن گذشهت .از میهان رباعیّهات منسهوب بهه خیّهام،
رباعیّات مسلّم وی اند است و عمدة شهرتش را باید مهدیون همهین مقهدار رباعیّهات
فلسفی او دانست .این ترانهها که تنها اشعار مطرحِ بازمانده از اوست و با بیهان و زبهانی
خاص سروده شده ،نشاندهندة دیدگاه و طرز تفکّر خیّهام نسهبت بهه فلسهفة آفهرینش،
جهان هستی ،انسان ،مرگ و زندگی و بسیاری مسائل دیگر است که جرأت و جسهارت
سراینده در بیان آنها ،هر خوانندهای را به تحسین وامیدارد .در ایهن رباعیّهات ،افکهار و
اندیشههای جهانْشمولی مطرح شده است که دغدغهههای فکهری تمهام بشهر در طهول
تاریخ بوده و هرچندگاه نیز در شعر شهاعران پیشهین ،ممهال بیهان یافتههاسهت؛ چنانکهه
رودکی اندیشة اغتنام فرصت و عشرتجهویی را مهدّتهها پهیش از خیّهام ،ایهن چنهین
سرداده است:
شاد زی با سیاهچشههمان ،شهاد

که جهان نیست جز فسانه و باد

باد و ابر است این جها ِن فسون

بهاده پیش آر ،هرچهه بادابههاد
(دبیرسیاقی ،1370 ،ص)29

و یا اندیشة بیاعتباری دنیا در این شعر از ابوطیّ

مصعبی ،اینگونه ممهال بیهان

یافته است:
جهانا ! همانا فسههوسی و بازی

که برکس نپایی و با کس نسازی
(الزار ،1361 ،ص)48

فرّخی سیستانی نیز در شادخواری و اغتنام فرصت ،اینچنین سروده است:
خیز تا بر گُل نو کوزککی باده خوریم

پیش تا از گِل ما کوزه کند دست زمان
(فروغی و غنی ،1371 ،ص)90
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همچنین قرابت این سخن فردوسی با اشعار خیّام نیز قابل توجّه است:
جهانا! مپرور چو خواهی درود

چو میبدروی پروریدن چه سود
(فروغی و غنی ،1371 ،ص)96

بااینحال این مقدار اند رباعیّات خیّام از همان آغاز و در ادوار بعد نیز ،به دلیل
ناسازواری اندیشههای وی با باورهای دینی ،بارها رد و تکفیر سرایندة آنهها را بههدنبهال
داشته است .نمونههایی از این ردّ و تفکیرها در کت

و تذکرهها مسطور اسهت ،چنانکهه

قول نممرازی در مرصادالعباد که وی را «فلسفی و دههری و طبهایعی» مهیخوانَهد و از
«غایت حیرت در تیه ضهاللت» او را «سرگشهتة نابینها» مهیدانهد(.رازی ،1366 ،ص)31
قفطی نیز در اخبارالحکما وی را امام خراسان میداند و در تعلیم علوم یونان ،مسهلّط و
معتقد .با اینحال ظاهر سخنانش را همچون مارهای خوشخط وخال ،با بهاطنی گزنهده
در شریعت میداند(.صفا ،1367 ،ج ،2صص )525-526امّا ایهن تنهها یهک روی سهخن
است؛ روی دیگر آن ،قبولهای خاص و عامی است که باز از همان آغهاز ،نصهی

ایهن

اشعار شده ،چنانکه به واسطة آن قبولها ،مقام خیّام از یک کافر بیپروا و ملحد تها یهک
موحّد و عارف وارسته ،در تاییر و تبدیل بوده ،تا آنما که شدّت عالقه بهه خیّهام سهب
گردیده است که دوستداران وی ،خیّام یا خیّامی دیگری بسازند و آن مقدار از سهخنانی
را که بهظاهر بوی کفر و الحاد میدهد و سزاوار تکفیهر مهیدانسهتند ،بهه ایهن خیّهام یها
خیّامی ثانوی نسبت دهند .این نکته تا بدانما قوّت یافته که حتّی برخی از خیّهامپژوههان
معاصر را به قبول وجود دو خیّام واداشته است ،چنانکه مرتضی مطهّری در کتاب «عدل
الهههی» و محمّههدتقی جعفههری در کتههاب «تحلیههل شخصههیّت خیّههام» بههر ایههن عقیههده
بودهاند(.خاتمی ،1381 ،ص )230هم چنین سیّد محمّد محهیط طباطبهایی نیهز در کتهاب
«خیّامی یا خیّام» بر این باور است.

2

روی دیگر اهمّیّت این رباعیّات تأثیر فراوان آنهاست بر شاعران پهس از خهود کهه
برای خیّام  ،سرایندة این اشعار ،شهرتی فراوان بهه دنبهال داشهته ،چنانکهه در دورهههای
اخیر نیز شهرت جهانیِ کمنظیری ،برای او به ارماان آورده است 3.ایهن نکتهه نیهز قابهل
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شهرت و داشتن تفکّر فلسفی خاص و سهولت در لفظ و سهادگی

بیان ،بسیاری از این رباعیّات درکت

مختلف و دواوین بعضی از شعرا ،راهیافتهه اسهت.

از کتبی که در آنها از خیّام ،به نیکی یادشده ،گاه از اشعار وی نیز پارهای ذکر کهردهانهد،
میتوان چهارمقالة نظامی عروضی ،تاریخ جهانگشای جهوینی ،تتمّهة صهفوانالحکمهه از
ابوالحسن زید بیهقی و تاریخالحکمای شهرزوری را نام برد .حتّی باخرزی در دمیةالقصر
از خیّام به نیکی یهادمیکنهد و از وی ،از زمهرة شهاعران خراسهانی کهه بهه عربهی شهعر
سرودهاند ،نام میبرد(.صفا ،۱36۷ ،صص)525-526
درهرحال از دالیل این مقبولیّت و معروفیّت ،چنانکه گذشت ،وجود فلسفة خاصّ
فکری ،جهاننگری و جهتگیهری حکیمانهه و نهو نگهرش خیّهام بهه جههان هسهتی،
همچنین شیوة خاصّ بیان ادبی و زبان لطیف و ساده است ،چنانکه این شیوة بیانِ افکهار
و اندیشه و سبک خاصّ زبانی ،از دالیل رواج قال

رباعی در ادوار بعدی بوده اسهت؛

هم در رواج رباعی نزد شاعران معروفی که صاح

ممموعة رباعیّهات مسهتقل هسهتند؛

نظیر عطّار و باباافضل و هم در نهزد شهاعرانی کهه در ضهمن دیوانشهان ربهاعی دارنهد؛
همچون ابوسعید ابوالخیر ،سنایی ،ابنیمین ،مولوی ،اوحدالدّین کرمانی ،سلمان ساوجی،
حافظ و شاعر مورد بحث ما ،خاقانی .البتّه تأثیر خیّام بر عارف و همشهری خود ،عطّار،
در ممموعة رباعیّهاتش ه مختارنامهه ه بهر ههیچ محقّهق و پژوهنهدهای پوشهیده نیسهت،
چنانکه این تأثیر در بحثِ در احوال باباافضل کاشانی و رباعیّات او نیز کامالً مشههود و
درخور بررسی است .این نکته نیز قابل توجّه است کهه شهدّت تهأثیر خیّهام در سهرودن
رباعی در نزد شاعران غیرمعروفی که رباعیّات خود را بر طرز فکر و بیان وی سهروده و
به نام او انتشار دادهاند ،محقّقان را وادارکرده اسهت تها اصهطالح «مضهامین خیّهامی» یها
«رباعیّات خیّامی» را وضع کنند .همهان رباعیّهاتی کهه ژوکوفسهکی ،محقّهق روسهی ،در
بررسیهای خود پیرامهون اشهعار خیّهام ،آنهها را «رباعیّهات سهرگردان» خوانهده اسهت.
(هدایت ،1356 ،ص)16
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 -3-2تأثیرخیّام بر دیگر شاعران
با اینحال ،این تأثیرگذاری فکری و حکیمانه و فلسفی تنها در حوزة رباعیسرایی
نیست ،در دیگر قال های شعر فارسی نیز ردِّپای آن دیده میشود .چنانکه از این میهان،
حافظ در غزلیّات خویش از تأثیر تفکّرات فلسفی خیّام برکنارنمانده و شدّت ایهن تهأثیر
تا جایی است که بعضی از محقّقان بر این باور بودهاند که اندیشههای حهافظ بهه نهوعی
گسههترش یافت هة فلسههفة خیّههام است(.یوسههفی 1369 ،ب ،صههص )117-120و ع هدّهای
نیزکوششهایی در شناساندن این تأثیرات بر سخن حافظ ،از خهود نشهان دادهانهد 4.بهه
عنوان نمونه میتوان به موارد زیر از تأثیرپذیری حافظ از رباعیّات خیّام اشارهکرد:
خیّام:
برخیههز بتا بیههار

بهههر دل ما

یک کوزه شراب تا به هم نوش کنیم

حل کن به جمال خویهش مشکل ما

5

زان پیش که کههوزهها کنند از گِل ما
(خیّام ،ص)۱

حافظ:
صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن

دورفلک درنگ ندارد شتاب کن

روزی که چرخ از گِل ما کوزه کند

زنههارکاسة سر ما پرشهراب کن
(حافظ ،1370 ،ص)309

آخراالمرگِل کوزهگران خواهی شد

حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی
(همان ،ص)362

خیّام:
فرشتهخههویی رستهاست

هر سبزه که برکنار جویی رستهاست

گویی ز ل

پا بر سههر سبزه تا بهخههواری ننهی

کان سبزه ز خا اللهرویی رستهاست
(خیّام ،ص)51
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حافظ:
هر گل نو زگلرخی یاد همیکند ولی

گوش سخن شنوکما ،دیدة اعتبارکو؟
(حافظ ،1370 ،ص)320

خیّام:
آن قصر که جمشید در او جام گرفت

آهههو بچه کرد و روبه آرام گههرفت

بهههرام که گور مههیگرفتی همه عمهر

دیدی که چگههونه گور بهرام گرفت
(خیّام ،ص)7

حافظ:
کمند صید بهرامی بیفههکن ،جام جههم بردار
که من پیمودم این صحرا ،نه بهرام است و نه گورش
(حافظ ،۱3۷۰ ،ص)241
خیّام:
می خور که ز دل کثرت و قلّت ببرد

و اندیشههة هفتاد و دو ملّههت ببرد

پرهیز مکن ز کیمیهههایی که از او

یک جههرعه خوری هزار علّت ببرد
(خیّام ،ص)90

حافظ:
جنگ هفتاد و دو ملّت همه را عذر بنه

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
(حافظ ،۱3۷۰ ،ص)193

در مثنوی موالنا نیز ه اگر از جنبة تهوارد محسهوب نگهردد ه نمونههههایی از ایهن
قرابت و شباهت فکری را میتوان دید ،آنما که میگوید:
گفت موسی ای خداوند حسههاب

نقشکردی باز چون کردی خراب

نرّ و مههاده نقشکههردی جهانفزا

وانگهههی ویههران کنی آن را چرا

گفت حق دانم که این پرسش تورا

نیسهت از انهکار و غفلت وز هوا
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ورنه تههأدی

و عتههابت کهردمی

بههههر این پرسهش تو را آزردمی
(خاتمی ،1381 ،ص)218

شبیه است به این دو رباعی از خیّام:
پیههالهای که در ههم پیههوست

بشکهستههن آن روا نههمیدارد مست

ترکهی

چنهدین سر و پای نازنین از سرو دست

بر مِهرکه پیوست و بهکین که شکست
(خیّام ،ص)22

طبایههع آراست

از بههر چه افکندش اندر کم و کاست

دارنده چو ترکی

گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود

کراست

ور نیک نیامد این صوَر ،عی

(همان ،ص)31
قرابت فکریِ بعضی اشعار سعدی نیز در مقایسه بها رباعیّهات خیّهام ،نشهان از آن
دارد که وی نیز از تأثیر سخن خیّام برکنارنمانده ،چنانکهه شهباهت مضهمون در بعضهی
اشعار وی ،با رباعیّات خیّام قابل توجّه است:
خیّام:
می خور که فلک بهر هال من و تو

قصدی دارد به جان پا من و تو

در سبزه نشیههن و می روشن میخور

کاین سبزه بسی دمد ز خا من و تو
(همان ،ص)152

سعدی:
دریاهها که بی ما بسی روزگار

برویَد گل و بشهههکفد نو بهههار

بسی تیر و دی ماه و اردیبهشت

برآید که ما خهها باشیم و خشت
(سعدی 1369 ،الف ،ص)186

پس از ما همی گل دمد بوستان

نشینند با یکهههدگر دوستههان
(همان ،ص)188

خیّام:
ای دل چههو زمهانه میکهند غمهنهاکت

ناگههه بهههرود ز تههن روان پاکهت
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زان پیش که سبههزه بردمد از خاکت
(خیّام ،ص)13

سعدی:
بگذر ای دوست تا به وقت بهار

سبزه بیههنی دمیهههدن از گِهل من
(سعدی 1369 ،ج ،ص)160

 -4-2خیّام و خاقانی :یکی از شاعرانی که از تأثیر زبهان و اندیشههههای خیّهام و
رباعیّات وی برکنارنمانده ،خاقانی است .تهأثیر خیّهام بهر خاقهانی البتّهه تنهها در حهوزة
رباعیّات نیست .در قصاید وی نیز این تأثیرپذیری دیده میشود 6.هرچند ناگفته پیداست
این بحث ،مقال و ممال دیگری را برای بیهان و بررسهی مهیطلبهد .بهاری خاقهانی کهه
همواره به عنوان شاعری صاح سبک و تأثیرگذار از او یاد میشود و به گفتهة خهود «ز
ده شیوه کان حلیت شاعری است» 7نیز آگاه است ،از دیوانش پیداست که با اشعار خیّهام
آشنایی داشته و رباعیّاتش را خوانده است .حتّی یکبار هم از او نام میبرد و وی را بهه
عقل مثال میزند ،امّا به شعرش اشارهای نمیکند:
زان عقل بدو گفته که ای عمر عثمان

هم عمَهههر خیّامی و هم عمّر خطاب
(خاقانی ،۱35۷ ،ص)58

همچنین در منشآت ،حکایت ذیل را از ماجرای خیّام با خواجة بزرگ کاشانی نقل
کرده ،لیکن به شعر وی اشارهای نکرده است« :مگر روزی خواجه به دیوان نشسته بهود.
عمر خیّام درآمد و گفت :ای صدر جهان از وجه ده هزار دینار معاش هر سال من کهتهر
باقی به دیوان عالی مانده است .نایبان دیوان را اشارتی بلیغ میباید تا برسهانند .خواجهه
گفت :تو جهت سلطان عالم چه خدمت کنی که هر سال ده هزار دینار مرسوم تهو بایهد
داد؟ عمر خیّام گفت :واعمبا! من چهه خهدمت کهنم سهلطان را؟ ههزار سهال آسهمان و
اختران در مدار و سیر به شی

و باال جان باید کندن ،تا از این آسیابک دانههای درسهت

چون عمر خیّام بیرون افتد؛ و از این هفت شهر پایباال و هفت دیه سرنشی

یک قافلهه

ساالرِ دانش چون من درآید .امّا اگر خواهی از هر دهی از نواحی کاشان ،چون خواجهه
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ده ده بیرون آرم و به جای او بنشانم که هر یهک از عههدة کهار خهواجگی بیهرون آیهد.
خواجه از جای بشد و سر در پیش افکند که جواب بس پای بر جای دید .این حکایهت
به حضرت سلطان ملکشاه باز گفتند .گفت :با که عمر خیّآم راسهت گفهت(».خاقهانی،
 ،1362ص)333
با اینحال باید گفت شاعری فلسفهستیز ،دینگرا و سختگیر همچون خاقانی ،با
آن زبان پرطمطراق و خاص خویش در قصهایدش ،در لحظههههایی از زنهدگی ،نگهاهی
فلسفی از آن نو که در نزد خیّام هست ،به جهان هستی ،آفرینش و انسان دارد و زبهان
و قالبی که برمیگزیند ،زبان خیّام و قال

رباعی است .خاقهانی بها آنکهه در قصهایدش

«شاعری دیرآشنا» است و سبک وگفتاری پیچیده و دشهوار برگزیهده ،امّها در رباعیّهاتش
این زبان مالق و پیچیده را رهاکرده ،به نوعی سبک سهل و ممتنهع ،شهبیه بهه آنچهه در
ترانههای خیّام وجود دارد ،نزدیک میشود .بدینسهان آن شهاعر «مفلهِههق» کهه «خهوان
معانی» را از آن خویش میداند ،خود «ریزهخور خوانِ» خیّام میگردد 8.با توجّه بهه ایهن
نکات ،هرچند خاقانی در رباعیّات خویش از تأثیر سخن خیّام برکنارنمانده و بیشک از
جنبههای زبانی و ادبی نیز از سخن وی تأثیر پذیرفته است ،با اینحال در این پهژوهش،
رویکردهای ادبی و زبانی هر دو شاعر ،سنمیده میشود که البتّه این اشهارات مهیتوانهد
دریچهای باشد در جهت آشنایی با فکر و اندیشة آنهان .در ادامهه ،بیشهتر بهه بررسهی و
مقایسة رباعیّات این دو شاعر از رویکرد فکری و محتوایی پرداخته میشود.
 -1-4-2رویکرد ادبی
بارزترین ویژگی سخن خیّام ،ایماز است .این ایماز درسخن خیّام نیهز در نهایهت
استواری است ،نه ایمازی مخهل .از دالیهل ایهن ایمهاز آنکهه ،خیّهام در فکهر لفّهاظی و
سخنپردازی نیست و تنها در پی بیان معنی است .از دیگر سوی ،چون در رباعی میدان
و ممال سخن ،تنگ و محدود است و شاعر فقط در فکر بیان اندیشة خهویش ،تنهها در
دو بیت است ،بنابراین جایی برای اطناب نمیماند .امّا در مورد خاقانی ،نمیتهوان انکهار
کرد با آنکه در بین رباعیّات خاقانی ،نمونههای ناز و زیبا را میتوان جست ،با اینحهال
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وی گاهی فقط الفاظ را درکنار ههم مهینشهاند و وزن و قافیهة ربهاعی را بهر آن الفهاظ
میپوشاند و یک رباعی میسازد ،بیآنکه در ورای آن ،فکهر و فلسهفهای مطهرح شهده-
باشد .به این نمونه رباعی توجّه شود که به سبک و سیاق سخن خیّهام اسهت ،بهیآنکهه
دارای فکر و فلسفهای خاص ،شبیه به سخن خیّام باشد:
از عشق بههار و بلبل و جههام طرب
ل

کن چو ل

چمن کنون لعل سل

گل جان چمن بود که آمد بر ل
جهان چمهن و جان چمههانه طل
(سمّادی ،1357 ،ص)703

نکتة دیگر اینکه اگر در سخن خیّام از صنایع و آرایههای ادبهی اثهری هسهت ،از
روی التزام و تکلّف نیست ،جریان عادّی سخن است که ایماب میکندکه مثالً تشبیه یها
تناس

یا صنعتی دیگر در وجودآید .امّا در رباعیّات خاقانی میل به انوا صنایع ادبهی و

رعایت التزام و اعنات فراوان دیده میشود؛ چنانکه مثالً در یهک ربهاعی خهود را الهزام
میکند به اینکه در هرمصرا  ،سه بار واژة «چشم» را بگنماند:
تا چشم رهی چشههم ترا چشمک داد

از چشمة من دوصههد چشم گشاد

هرچشم که از چشم بدش چشم رسید

در چشمة چشم تو چنان چشم مباد
(خاقانی ،1357 ،ص)717

نکتة دیگر این که اگر در سخن خیّام از صنایع و آرایههای ادبهی اثهری هسهت ،از
روی التزام و تکلّف نیست ،جریان عادی سخن است که ایماب میکند مهثالً تشهبیه یها
تناس

یا صنعتی دیگر در وجود آید .امّا در رباعیّات خاقانی میل به انوا صنایع ادبی و

رعایت التزام و اعنات ،فراوان دیده میشود؛ چنانکه مثالً در یهک ربهاعی خهود را ملهزم
میکند به اینکه در هر مصرا  ،گاه بیش از دوبار واژة «چشم» را بگنماند:
تا چشم رهی چشم تورا چشمهک داد

از چشمة من دوصههد چشم گشاد

هرچشم که از چشم بدش چشم رسید

در چشمة چشم تو چنان چشم مباد
(همان ،ص)717

همچنین التزام «آب و آتش» در رباعی زیر نیز قابل توجّه است:
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ای تیغ تو آب روشن و آتش ناب

آبی چو خماهن ،آتشی چون سیماب

از هیهبت آن آب تن آتهش تههاب

رفهت آتشی از آتهش و آبی از آب
(خاقانی ،1357 ،ص)702

نکتة قابل توجّه اینکه در اشعار خیّام نوعی تکرار مضمون وجود دارد ،چنانکه
یک مفهوم را چندین بار و در هر بار ،به وجهی دیگر بیان میکند .این امر ،سب
واژگانی خاص شده است؛ یعنی تکرار معنی موج

تکرار

تکرار لفظ گردیده است .هرچند

ترانههای خیّام وجوه مشترکی با سبک دورة خود ه سبک دورة غزنوی و سلموقی ه
دارد ،امّا اشعار او ویژگیهای خاصّی دارد که او را صاح ِ «سبک فردی»کرده است .با
توجّه به اینکه در سبک هم مسألة فکر مطرح است و هم زبان و «بین سبک یک نوشته
و روحیات و خُلقیات و افکار صاح

نوشته ،ارتباط تنگاتنگی است(».شمیسا،1372 ،

صص )18-19و با توجّه به یکی از تعاریف سبک که میگوید« :سبک خود شخص
است»(همانما) میتوان گفت اسلوب خاص و سبک فردی خیّام محصول دو عامل
است؛ تکرار فکر و تکرار زبان .از یک سو ،طرح پرسشهای بنیادین پیرامون مسائل
جهان ه بویژه مرگ ه در رباعیّات خیّام به شاخص فکری وی تبدیل شده است و به
طور کلّی تفکّری واحد و مشتر

در اشعار خیّام تکرار میشود .درنتیمه ،این تفکّرِ

تکرار شونده که پایة اصلی اندیشة خیّام نیز هست و البتّه از روحیّات و خُلقیّات وی
سرچشمه میگیرد ،بر زبان و بیان وی تأثیر مستقیم نهاده است .زیرا «بین تفکّر و زبان،
ارتباطی مستقیم وجود دارد ،چنانکه لفظ و معنی را بهتیغ از یکدیگر نتوان برید(».همان،
ص )16از دیگرسو ،تکرار واژه ،تکرار عبارت و تکرار جمله و شیوة گزینش و نگرش
خاص به آنها در ایماد سبک خیّام مؤثربوده است .این تکرار همان است که در
سبکشناسی از آن به «بسآمد» تعبیر میشود و این بسآمد که به «موتیف» نیز قابل تعبیر
است ،البتّه در ایماد سبک بسیار مهم است .ذکر این نکته الزم است که هرچند بسیاری،
موتیف و تم را به یک معنا می دانند ،امّا باید دانست که موتیف ،موضو مکرّر است که
در یک داستان و یا در یک ممموعه اشعار و آثار هنری یک شخص تکرار میشود .امّا
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تم یا درونمایه ،فکر اصلی و مسلّط بر فضای حاکم بر داستان است و به عبارتی عصارة
مفهومی ،خمیرمایه و خطّمشیِ اثر است و بیشتر آن را یکی از عناصر بنیادی داستان
میدانند .توجّه به تم در حکم پیریزی محکم برای سایر عناصر داستان خواهد بود .تم
مفهوم یا ایدة محوری و کلّیتر است که عنصر وحدتبخش داستان است و اغل

در

یک جمله قابل بیان است(.تقوی ،محمّد و الهام دهقان ،1388 ،صص)7-31
درهرحال ،تکرار تفکّر واحد ،موج

تکرار واژگانی خاص و کلیدی و نمادین در

شعر خیّام شده و به صورت عبارات متّحدالمضمون درآمده و همین امر اساس و پایة
سبک خاصِّ فردی خیّام را در ترانههای وی نهاده است .تکرار اندیشهها و موضوعاتی
همچون مرگ ،نگرانی از گذشت عمر ،حیرت و افسوس در کار جهان ،شک و تردید
پیرامون احوال هستی ،بادهنوشی و شادخواری ،عشرتطلبی و فرصتجویی و ...به
نحوی بارز در نزد خیّام قابل توجّه است .این اندیشهها موج

تکرار کلماتی همچون

جهان ،فلک ،هستی ،مرگ ،زندگانی ،کوزه ،خا  ،باده ،می ،سبزه ،باغ ،گل و ...در شعر
خیّام شده و نشان از توجّه خاصِ وی به این قبیل واژگان دارد .این ها همان مواردی
است که در شعر خیّام میتوان از آنها به عنوان «موتیف» یاد کرد .مانند موتیف «کوزه-
گر» در شعر خیام(.شفیعی کدکنی ،1391 ،صص)400-406
بنابر آن چه گذشت ،میتوان چنین نتیمه گرفت که در اشعار خیام وحدت سبکی
و سبکی واحد وجود دارد و این امر از امتزاج تکرار فکر با تکهرار واژگهان  -واژگهانی
خاص -ایماد شده است که این خود ،محصول توجّه بهه اصهل ادای معنهای واحهد بهه
طُرق مختلف (علم بیان) و گزینش واژگان بجها و مهؤثّر(علم بالغهت) اسهت .امّها در
مقابل ،در رباعیّات خاقانی از ایهن نهو تکرارهها یها همهان «بسهآمد»هها ،و بهه تعبیهری
«موتیف»های لفظی و معنایی ،که از آنها یاد شد ،اثری نیست؛ چنان که رباعیّهاتش ،فاقهد
تکرار واژگان خاص و کلیدی و همچنین به دور از اندیشه ،فلسفه و تفکّهری مشهخص
یا همان تم و درونمایه است و اگر هم باشد ،بسآمدش در حدِّ ایماد سبک نیست .بنابر
این با اطمینان میتوان گفت هر چند خاقانی در قصایدش ،بهعنوان شاعری دارای سبکِ
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خاصِِّ فردی ،شناخته شده است ،با اینحال در سرودن رباعیّات ،تنها به عنوان شهاعری
متوّسط از او یاد میشود و اینگونه است که رباعیّاتی که سبک بیان و طهرزی خهاص و
فکری مشخص در آنها دنبال نگردد ،شهرت چندانی نیز نمییابند.
 -2-4-2رویکرد زبانی
فصاحت و بالغت دو ویژگی بارز رباعیّات خیّام اسهت .اشهعار وی سهاده و بهی-
آالیش و از نظر زبانی ،بهدور از تکلّفات واژگانی و نحوی است .تنها در پی بیهان معنهی
است و فقط به وزن و قافیه توجّه دارد .خود را دچار اعنات و التزام در لفظ و در قافیهه
و ردیف نکرده ،به لفّاظی و صنعتپردازی نپرداخته و هیچگاه دچار هیچ گونه تعقیهدی
نشده است و چنانکه قبالً گفته شد توجّه خیّام به صنایع و آرایههای ادبی از روی التهزام
و تکلّف نیست ،این سالست کالم و جریان عادی سخن است که موجه
تشبیه ،جناس ،تناس

ظههورِ مهثالً

و یا صنعتی دیگر میشود .هر چند توجّه به معانی زیبای فلسهفی

و اندیشههای مربوط به جهان هستی ،ذهن خواننهدگان رباعیّهات خیّهام را درگیهر خهود
کرده و کمتر محقّقی به الیههای پنهان و زیرکانهی زیبهاییههای لفظهی در سهخن خیّهام
پرداختهاست(وحیدیان کامیار ،1384 ،صص ،)44 -47با اینحال خیّام از تناس

لفهظ و

معنا در ترانههای خویش غافل نمانده و آن مایه از زیباییهای کالمی را که مناس

مهی-

دیده در گفتار خهویش راه داده اسهت و بهرعکسِ خاقهانی ،خهود را در سهرایش شهعر
خویش دچار مشکل و التزام ننموده است .به عبارتی خیّام از ترفندهای زبانی هم چهون
پیوند هنری واژگان ،تصویرسازی و تأکید و تکهرار ،بهه بهتهرین وجهه در زیبهایی شهعر
خویش بهره برده و بدین ترتی

در پیونهد مناسه

اجهزا و عناصهر بها معنهی ،در شهعر

خویش به موفّقیّتی بسیار دست یافته است(.حسامپور و حسهنلهی ،1384 ،صهص-144
)121
نمونه را به این رباعی توجّه شود:
در دایرهای کامدن و رفتهن ماست

او را نه بهدایت نه نههایت پیهداست

کسمینزند دمی دراین معنیراست

کاین آمدن از کما و رفتن به کماست
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در این رباعی پیوند و درهمتنیدگی کلمات بهخوبی دیده میشود؛ چنانکه کلمهات
«آمدن» و «رفتن»« ،بدایت» و «نهایت» و «کما» ،همگی نهوعی انسهمام مکهانی را نشهان
میدهند و پیوند مناس

آنها با هم ،نوعی حالت سرگیمه و دوّار را به خواننده الاا مهی-

کند(.حسامپور و حسنلی ،1384 ،ص)125
در رباعیّات خاقانی امّا میل به انوا صنایع ادبی و رعایت التزام و اعنهات ،فهراوان
دیده میشود؛ عالوه بر شواهدی که از رعایت التزام نزد خاقانی ذکر شد ،التزام بهه ذکهر
«آب و آتش» در این رباعی نیز درخور توجّه است:
ای تیغ تو آب روشن و آتش ناب

آبی چو خماهن ،آتشی چو سیماب

از هیهبت آن آب تن آتش تهاب

رفت آتشی از آتش و آبهی از آب
(خاقانی ،1357 ،ص)702

در اشعار خیّام کلمات ،ساده و صیقلخورده ازآبدرآمده ،روان درکنارهم نشسته-
اند .راست بدان می مانَد که الفاظ یک به یک دستچین و بهگزین شدهاند .سالست و
روانیِ ویژهای در زبان خیّام هست که خاصِّ اوست .امّا در رباعیّات خاقانی غث و
ثمین ،هم در لفظ و هم در معنی بسیار است .بر این اساس باید گفت که یکی از نکات
قابل توجّه در بررسی رباعیّات خاقانی ،وجود ترکیبات و واژگان ناهمواری است که از
و موسیقی شعری درخور قال

نظر ترکی

و زبان رباعی نیستند .این الفاظ آنگاه که در

برابر الفاظ ساده و بیآالیش سخن خیّام قرار داده میشوند ،ناهمواری و عدم هماهنگی
و تناس

آنها با قال

و زبان رباعی بیشتر حس میگردد و آن سالستی را که از آن یاد

شد ،از سخن خاقانی دور میکنند .هرچند چنانکه گفته شد ،خاقانی در رباعیّاتش به
سادگی زبان گراییده ،با این حال ،باز تا حدودی ردِّ پا و نشانی از همان سبک و زبان
مطنطن قصاید ،در رباعیّاتش دیده میشود که بهصورت کاربرد ترکیباتی ناهموار نمایان
شدهاست .ترکیباتی همچون:
القصه بطولها ،بام زلف هندوی ،بذر قطونا ،تشنیع ،چوبک زدن ،زنارخط ،صلی
عنبربو ،طبی

مو ،طپانچه ،قلوز ،قندز ،قوقه ،مزعفر ،نعوذ با  ،الوا .
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عالوه براین ترکیبات و الفاظ نامتناس  ،گاه فقط برای ایماد تناس  ،یهک ربهاعی
میسراید؛ چنانکه در رباعی زیر تناسبی استادانه ایماد کرده است:
ای پیههش تو مهر و ماه و تیهههر و بهرام
برجیس و زحل ،زهره ،حمل ،ثور غالم
جوزا ،سرطان ،خوشه ،کمان ،شیرت رام
میههزان ،عقرب ،دلو ،بره ،حوت به دام
(خاقانی ،1357 ،ص)725
خاقانی همچنین یک رباعی ذوقافیتین دارد که در آن با رعایت نوعی التزام،
تخلّص خود را در هر چهار مصرا  ،در بین دو قافیه گنمانده است:
ای از دل دردنها خاقانی شاد

غمهای تو کرد خا خاقانی باد

وزی که کنی هال خاقانی یاد

خاقانی باد

برخیّ تو جان پا

(همان ،ص)719
یکی از ویژگیهای بارز سخن خیّام ،قرینهگرایی است .قرینهسهازیههای لفظهی و
معنایی که در اشعار وی دیده میشود ،نتیمة پیونهد ذههن او بها دانهش ریاضهی اسهت،
چنانکه پایة بسیاری از رباعیّات وی بر قرینهسازی استوار است؛ در یهک بررسهی نشهان
دادهاند که بیش از %90از رباعیّات خیّام از ایهن امکهان بیهانی برخهوردار اسهت و انهوا
قرینهسازیهای ترادفی ،تقابلی و تعاملی در این سرودهها دیده مهیشهود .ایهن ویژگهی،
نقش مهمّی در ساخت و شکلگیری رباعیّات خیّام دارد .در این شیوه ،شاعر دو عنصهر
را که بهگونهای لفظی یا معنوی در تضادّ ،ترادف یا تعامل با یکهدیگر هسهتند ،در برابهر
هم قرارمیدهد و از تقابل آندو ،نتیمة مورد نظر خود را میگیرد و گهاهی نتیمهه را بهه
خواننده وامیگذارد .عالقة فراوان خیّام به قرینهسازی که به آن اشاره شد ،هم در فکر و
اندیشه و هم در زبان و سبک وی تأثیر بسیار داشته است .این ویژگی در کنار بعدههای
دیگر ،البتّه میتواند وسیلهای باشد برای بازشناخت رباعیّات خیّام از اشهعاری کهه بهه او
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نسبت دادهاند(.حسنلی و حسامپور ،1384 ،ص )۷6بهعنوان نمونه در رباعی زیر ،خیّهام
«صدبار پیاله» و «صدبار سبوی» را قرینه ساخته است:
جوی

برگیر پیاله و سبههوی ای دلهههموی

فارغ بنشیهن به کشتهزار و ل

بس شخص عزیز را که چرخ بدخوی

صد بار پیاله کرد و صد بار سبوی
(خیّام ،ص)166

همچنین در این رباعی «زیر پای نادان» را در تقابهل بها «کنگهرة ایهوان» قهرار داده
است( حسنلی و حسامپور ،1384 ،ص:)19
خاکی که به زیر پای هر نادانی است

کف صنههم و چههههرة جانانی است

هر خشت که بر کنگرة ایوانهی است

انگشت وزیر یا سر سلطانههی است
(خیّام ،ص)30

امّا در مقابل ،از بررسی رباعیّات خاقانی این نتیمه بهدسهت مهیآیهد کهه ویژگهی
قرینهگرایی در سخن وی به فراوانی و شدّت سرودههای خیّام نیست و بهنهدرت یافهت
میشود ،چنانکه در این رباعی «جمشید و فریدون» را در تقابل با «گدا» قرار میدهد:
خاقانی اگر ز راحتت رنگی نیست

تشنیع مزن که با فلک جنگی نیست

ملکی که به جمشید و فریدون نرسید

گر هم به گدایی برسد ،ننگی نیست
(خاقانی ،1357 ،ص)703

نکتة دیگر این که خیّام در اشعار خویش تخلّص نمیآورد .حتّهی در آن یکهی دو
رباعی هم که نام خیّام آمده(،رباعیّات  21و )116جای شکّ و تردید باقی است؛ چه این
امکان هست که از کس یا کسان دیگر باشد که یا خطاب به خیّام سرودهانهد و یها اینهان
خود ،سروده و به نام وی انتشار دادهاند .امّها خاقهانی در بسهیاری از رباعیّهات ،تخلّهص
خویش –خاقانی -را میآورد؛ عالوه بر آن رباعی که در هر چههار مصهرا ِ آن ،تخلّهص
خود را گنمانده و قبالً ذکر شد ،گاه در آغاز رباعی ،در مصرا اوّل و گاهی نیز در بیت
دوم ،در مصرا سوم یا چهارم .به عنوان نمونه ذکر تخلّص در مصرا اوّل:
خاقانی اگر نه خسنهادی خوش باش

گام از سر کام درنهادی خوش باش
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هرچند به ناخوشی فتادی خوش باش

پندار در این دور نزادی خوش باش
خاقانی ،۱35۷ ،ص)۷22

نکتة دیگر اینکه زبان خیّام ،پا و عفیف است و عاری از الفاظ رکیک و ههزل و
همو و دشنام و بهدور از مزاح و مطایبه؛ زیرا فلسفه را با این امور کاری نیست .فکهر و
اندیشة وی جِدّ و به تبع آن ،بیان وی نیز جِدّ است .امّا در رباعیّات خاقانی از ایهن نهو
مسائل ،فراوان است و وی پا را از دایرة ادب بیرون نهاده ،الفاظ نامناسه

و رکیکهی در

سخن خویش گنمانده که «اعادة ذکر آن ناکردن اَولی» ،گاه حتّهی بهه ههزل و همها نیهز
روی آورده است.
پیشتر از این گفته شد که رباعی از نظر قافیه بر دو نهو اسهت؛ کامهل و خَصهی.
رباعیّات خیّام بیشتر از نو کامل است؛ چنانکه در هر چهار مصهرا قافیهه را مهیآورد.
خاقانی رباعی کامل دارد ،امّا بیشتر رباعیِ خصی سروده است؛ یعنهی ،در مصهرا سهوم
قافیه نمیآورد .نمونههای فراوانی از این نو رباعی در دیوان وی یافت میشود.
 -3-4-2رویکرد فکری
چنانکه گذشت تکرار مضمون در رباعیّات خیّام بسیار است و این امر بهدلیل نظام
حاکم بر ذهن اوست .بدانسان که وی ذهن خهود را متّوجهه مسهائلی اساسهی پیرامهون
جهان و زندگی میکند .این اندیشهها که خیّام در رباعیّات خویش مطرح میکنهد؛ نظیهر
تأمّل در راز آفرینش بههمراه اظهار حیهرت و سرگشهتگی درکاروبهار جههان ،شهک در
مسئلة آفرینش و احوال هسهتی ،ناپایهداری و سهتمکهاری دنیها و عبهرتآمهوزی از آن،
بیاعتنایی به جهان ،تأثیرگذاری چرخ در اعمال و سرنوشت انسان ،قضهاوقدر و جبهر و
اختیار ،مرگ و زندگی ،یأس فلسفی و بدبینی نسبت به حیات و ناامیدی از زندگانی بهه
همراه حسرت و افسوس پیرامون گذشت عمهر و بههتبهع آن ،دعهوت آدمهی بهه اغتنهام
فرصت شاعرانه و نیز دعوت به بهرهگیری از لذّتها و خوشباشهی و عشهرتطلبهی و
شادخواری ،پناهبردن به شراب و میگساری ،نکوهش ریاکاران و اعتراض بهه متشهرّعین
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ظاهرساز و بدبینی نسبت به دوستان و بیوفایی یاران و افکاری دیگر از این نهو  ،پایهة
فلسفة فکری و اساس جهانبینی وی را تشکیل میدهد.
با توجّه به این مطال

و نیز بررسیهای انمام شده در ایهن پهژوهش ،خاقهانی از

نظر فکری ،نتوانسته است از این نو اندیشههای فلسفی که در نزد خیّام هست ،برکنهار
بماند .البتّه در بعضی مباحث که در سخنان خیّام مطرح شده ،همچون بحث اعتراض بهه
بعضی مسائل دینی و کاروبار متشرّعین ظاهرفری  ،خاقانی که خود شر گرایی متعصّ
است ،وارد نشده و همچنین در دیگر مسائلی کهه پایهه و اسهاس فلسهفی دارنهد ،چهون
خاقانی را با فلسفه کاری نیست ،به آن مباحث نپرداخته است .با اینحهال ،بهین فکهر و
اندیشة وی با خیّام مشترکاتی وجود دارد و پارهای مضمونآفرینیههای ناهز هسهت کهه
متأثّر از اندیشههای خیّام است؛ چنانکه در بین رباعیّاتی که مضامین مشتر

بها سهخنان

خیّام دارد ،و ما در اینما به «خیّامواره»های خاقانی از آنها تعبیرمیکنیم .از مممهو 298
رباعی در دیوان وی ،در  17رباعی از ناپایداری دنیا و بیاعتنایی به آن وکاروبار فلهک و
شکایت از زمانه و مرگ 11 ،رباعی از شادخواری و میگساری و اغتنام فرصهت و در 3
رباعی از بیوفایی و شکایت از اهل زمانه و بدعهدی آنهان سهخن رانهده اسهت.نکته در
این جاست که آنگاه که به این نو تأمّالت مهیپهردازد ،عهالوه بهراینکهه تهأثیر فکهر و
اندیشههای خیّام در رباعیّاتش پیداست ،زبان وی نیز به سادگی گراییده اسهت .درادامهه
بهمنظور نشان دادن این اندیشهها و مضامین فکری مشتر  ،بهه بررسهی ایهن رباعیّهات
میپردازیم:
همة ما در برخورد با اندیشة مرگ ،به تناقض و دغدغة فکری دچار میشویم؛ گاه
آن را دردآور و تلخ و گاهی شیرین و آرامشدهنده میدانیم .زمانی مرگ را نماتدهنده
از زندگیِ زجربارِ دنیوی و رهاییبخش از دردهای جسمی مینامیم و زمانی پایاندهنهدة
فقرها و گرسنگیها .خیّام نیز طبعاً در مقام یک فیلسهوف و اندیشههور ،همهین افکهار و
دغدغهها را بیشتر از یک انسان عادّی به خود راه میداده است .بهعبارتی دیگر انعکهاس
مرگاندیشی در شعر وی حاصل تفکّرات فلسفی اوست .تا آنمها کهه اندیشهه و بحهث
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پیرامون مرگ ،به مهمّترین و بارزترین دغدغة فکری وی تبدیل شدهاست .تقابل مرگ و
زندگی ،زیرساختِ بیشتر رباعیّات اوست؛ چنانکه تکرار موضو مرگاندیشی نزد خیّهام
به یک «موتیف معنایی» بدل گشته است .امّا وی با تعابیر خاصّ خویش کهه از آنهها بهه
«موتیفهای لفظی» در شعر خیّام تعبیرکهردیم ،ایهن مسهأله را بهرای خواننهدة اشهعارش
ملموستر کرده ،چنانکه با واژگانی هم چون کوزه ،خها  ،گهل ،خشهت ،سهبزه و ...بهه
تعبیری از ناپایداری جهان ،بهویژه آدمی و زندگی و مرگ وی پرداخته اسهت و هرچنهد
باری این موضو در رباعیّاتش تکرار شدهاست ،امّا این تکرار ،ماللآور نیست .چنانکهه
گویی هربار موضوعی تازه را بیان میکند و این تازگی موضو  ،بیگمان متأثّر از تری و
طراوت لفظ و سخن اوست .بههرحال خیّام از مرگ ،تأسّفی ندارد ولی از مرگ و درد و
داغ خورشیدرخان و زهرهجبینان تأثیر میپذیرد .از خرابی چرخ فلک مینالد و از خا ،
شِکوه دارد که« :بس گهوهر قیمتهی کهه در سهینة تسهت» .فریهاد برمهیآورد کهه« :ایهن
کهنهجهان به کس نماند باقی» و این آمدن بهار و رفتن دی عمر را میخورد و کسهی از
دست اجل رهایی ندارد .همه رفتنی هستیم و «ای بس که نباشیم و جهان خواهد بهود».
پس «چون عاقبت کار جهان نیستی است» خوش باش ،زیرا:
پیمانه چو پر شد چه شیرین و چه تلخ
چون عمر به سر رسد چه باداد و چه بلخ
می نوش که بعهد از من و تو ماه بسی
از سلهههخ به غههرّه آید ،از غهرّه به سلهخ
(خیّام ،ص)53
بنابراین چنین نصیحت میکند:
تا کی غم آن خهورم که دارم یا نه

وین عمهر به خوشهدلی گذارم یا نه

پر کن قدح باده که معلومم نیست

ایهن دم که فههرو برم بههرآرم یا نه
(همان ،ص)155
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امّا راجع به اندیشة مرگ نزد خاقانی باید گفهت از یهک سهو ،آن مقهدار سهخن از
مرگ که در قصهاید و دیگهر اشهعارش هسهت ه و مها را بها آن کهار نیسهت ه درواقهع
مرثیههایی است در سوگ خویشان و آشنایان .امّا از دیگر سو ،در رباعیّاتش در مهواردی
اند که به وادی مرگ گام نهاده اسهت ،نگهاهی فلسهفی از آن نهو کهه در نهزد خیّهام
هست ،به مسأله دارد .هرچندکه در آن موارد همچون خیّام به بادهگساری دعوت میکند
و نوعی اندیشة کامجویی و فرصت طلبی نیز در ورای آن سخنان نهفته اسهت ،چنانکهه
میگوید نرگس خون آلودهات را از خواب بردار و می صبوحی درده و بهرای ایهن کهار
« برخیز که خفتنت بسی خواهد بود»:
ای بت علم سیه ز ش  ،صبح ربود

برخیهز و می صبوحی اندر ده زود

بردار ز خهواب نرگس خهون آلهود

برخیز که خفتنت بسی خواهد بود
(خیّام ،ص)719

و به اغتنام فرصت توصیّه میکند:
در تیههههههرگی حهههال ،مههی روشهن به
می در دست به هرحال و خرد دشمن به
اکنهون که عنان عمههر در دست تو نیست
در دسهت تهههو آن رکاب مرد افهکن به
(همان ،ص)736
سخن از شادخواری و بادهنوشی ،بعد از اندیشة مرگ ،بیشترین بخش از رباعیّهات
خیّام را دربرمیگیرد .ذکر می و لوازم مربوط به آن در سخن خیّام بسآمدی فراوان دارد؛
چنانکه می ،باده ،شراب ،کاسه ،جام ،عیش ،کهوزه و خهوردن یها نوشهیدن مهی ،بخهش
عمدهای از موتیفهای سخن خیّام را ساخته است .پرداختن بهه مضهمون بهادهنوشهی و
میگساری در اشعار خیّام ،چنان گسترده است که نزد خوانندة اشهعارش ایهن گمهان در
حقّ وی میرود که او پیوسته به کارِآب مشاول بوده و به بادهگساری میپرداخته اسهت.
آنگونه که پیشتر گفته شد سرودن اینگونه اشعار در طول تاریخ ،منکرانی را برضهدّ او
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برانگیخته ،بارها متشرّعین ظاهربین به ردّ و تکفیر وی پرداختهاند .با اینحهال بهر کسهی
پوشیده نیست که پدیدآورندة این اشعار فلسفی و حکَمی ناز ،البتّه شخصی دائهمالخمهر
و القید نتواند بود .همچنانکه پرداختن به مسائل ریاضی و جبر و نموم و نوشتن کتهاب
در این مباحث نیز از عهدة شخصی مست و الیعقل بیرون اسهت .بهههرحهال ایهن مایهه
سخن از عشرتطلبی ،اغتنام فرصت ،خوشباشی و بادهگساری ،سخن از بههرهبهردن از
زندگانی این جهانیست که شاعر حکیم ما ،نیک میدانسته که « امروز تورا دسترس فهردا
نیست » و اندیشة فردا ،سودایی بیش نیست .لذا سفارش میکند که عمری را که اجل از
پی آن میتازد و بهای آن معلوم نیست ،ضایع مکن« ،خوش باش وز دی مگو که امهروز
خوش است» .این اندیشة خوشباشی در نزد وی چنان است که «جامی و بتی و بربطی،
بر ل

کشت» را اگر به نقد باشد از نسیة بهشت برتر میدانهد ،زیهرا وی را اعتقهاد ایهن

است که «نقدی ز هزار نسیه ،خوشتر باشد»:
گویند کسان بهشت با حور خوش است
من میگویم که آب انگور خوش است
این نقد بگیر و دست از آن نسیهه بردار
که آواز دهل شنیدن از دورخوش است
(خیّام ،ص)41
با اینحال ،نیک آگاه است که «این قافلة عمر عمه

مهیگهذرد ».از اینهرو انهدرز

میدهد این عمر را که سرمایة سودای جهان است آنگونه کهه مهیخهواهی گهذران .بهر
خیمة تن که چهار میخش سست است ،تکیه مکن و در غم زمانه ،دلتنگ منشین و:
از دی که گذشت ،هیچ از او یاد مکن

فهههردا که نیامهدهاست ،فریهاد مکن

بر نهههامده و گذشتهههه بنیههاد مکههن

حالی خوش باش و عمر بر باد مکن
(همان ،ص)136

و غایت سخن او این که:
برخیههز و مخههور غم جههتان گذران

بنشین و دمههی به شادمانی گذران
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نوبت به تو خهود نیامدی از دیگران
(خیّام ،ص)138

امّا خاقانی از آنما که دینگرایی متعصّ

است ،به آن انهدازه کهه سهخن از مهی و

بادهنوشی ،عشرتجویی و فرصتطلبهی در نهزد خیّهام هسهت ،بهه موضهو شهراب و
بادهگساری و توصیف آن ،در رباعیّاتش نپرداخته ،با اینحال گاهبهگاه این امهر نهزد وی
ممال بیان یافته است ،چنانکه در دیوان او بیش از ده ربهاعی در وصهف بهاده و اغتنهام
فرصت وجود دارد و چنانکه پیشتر از این گذشت ،توجّه و پرداختن به این مسائل ،نهه
از سرِ عقیده و باور قلبی اوست که بیشتر از نو مضمونپردازیهای شاعرانه اسهت کهه
طبعاً خاقانی نیز مانند هر شاعر دیگری به این مضهامین عالقههای نشهان مهیداده اسهت.
حتّی در این نمونهها از رباعیّات با مضمون بادهنوشی که نقل میشود و ظاهراً در آنها به
میگساری و شادخواری دعوت مینماید ،هرچند آن مایهه از اندیشهة اغتنهام فرصهت و
شادخواری که در سخن خیّام هست ،در آنها دیده نمیشود ،با اینحال ،این احتمال کهه
ممکن است خاقانی در اینگونه مضامین از خیّام متأثر بوده باشد ،وجود دارد:
کو آن می دیرسال زودافکهن او

محههراب دل من ز حیهات تن او

میخانه مقام من به و مسکن او

خم بر سر من ،سبوی بر گردن او
(خاقانی ،1357 ،ص)733

همچنین:
خاقانی را خهون دل رز در ده

دلسهوخته را خام روانپز در ده

آن آب دلافروز دل رز در ده

صافی شده را درد زبان گز در ده
(همان ،ص)735

در ادامة سخن از شادخواری ،عشرتطلبی و فرصتجویی ،ذکر این نکته خالی از
فایده نیست کهه خیّهام سهخن از ههمنشهینی بها زیبارویهان و زههرهرخهان را فرامهوش
نمیکند.گویی که همصحبتی با آنان را نوعی اغتنام فرصت و بهرهگیهری از ایهن جههان
میداند و نمیخواهد آن را از دست بدهد .در بسیاری از رباعیّات وی در کنهار نگرانهی
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از گذر قافلة عمر ،دلهرة مرگ ،تذکّر ناپایداری جهان و یادآوری بیوفایی زمانه و ابنهای
آن ،به بهرهگیری از عمر و بادهنوشی و فرصتطلبی و کاممویی از گلرخان و زیبارویان
سفارش میکند و با این سخنان ،اندیشة نشاط و امیدواری را در خوانندة شعر خهویش،
تروتازه و زنده میگرداند:
چون الله به نوروز قدح گیر به دست

با الله رخی اگر تورا فرصت هست

می نوش به خرمی که این چرخ کهن

ناگاه تورا چو خا گههرداند پست
(خیّام ،ص)27

در رباعیّات خاقانی نیز صحبت از مهرویان و نازنینهان بسهیار هسهت؛ بیشهتر ایهن
سخنان ،پیش از آنکه سفارش به اغتنام فرصت و عشرتجویی در کنار زیبارویان باشد،
معموالً از نو همان توصهیفات عهادّی معشهوق و گلهه و شهکایتههای بهین عاشهق و
معشوق ،در ادب فارسی است که پیش از خاقانی ههم ،در شهعر فارسهی رواج داشهته و
دیوانهای شاعران پیشین ،سرشار از اینگونه وصفهای کلیشههای و سهخنان تکهراری
است .با اینحال آنگاه که اند راحت وآسایشی دست دهد بهه مهیگسهاری و اغتنهام
فرصت و بودن در کنار زیبارویان ،دعوت میکند:
بنمههود بهههار تهازه ،رخسههار ای دل

بر بهاد نهههاده باده پیش آر ای دل

اکنهون که گشههاد چهره گلزار ای دل

یههار ای دل

ما و می گلرنگ و ل

(خاقانی ،1357 ،ص)724
امّا باز گردیم بر سر اصلیترین محور فکری خیّام؛ یعنی ،اندیشهههای فلسهفی .بهه
طورکلّی فلسفة خیّام در رباعیّاتش طرح این مسائل است که در این عالم از این «مدبّران
سرگردان» چرا کسی به این پرسش جوابی نمیدهد «کاین آمدن از بهر چهه و رفهتن بهه
کماست؟» البته خیّام میگوید که اگر چه «دشمن به غلط گفت که من فلسفیم» ،حهرف
او را انکار میکنم ،ولی در هرحال ،باید این قدر از فلسفه بدانم که من کهیم و بهه کمها
میروم؟ بنابراین خود در پی پاسخ برمیآید و میگوید که این جههان بهر مها ناشهناخته
است .دل به اسرار جهان نمیرسد و در کار جهان هنوز اسهتاد نیسهتیم .عهدالت در کهار
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جز غم نمیافزایند و خهاطر اههل فضهل از

دست زمانه آسوده نتواند بود .کار و بار و احوال فلک ،قابل سنمیدن و پیشبینی نیست.
این جهان ،کیخسرو و جم را به خا افکنده و سر و دسهتة کهوزه از کلّهة پادشهاهان و
دست گدایان ساخته است .ما نیز در کارگه کوزهگران ،کوزه خواهیمشد .آمهدن و رفهتن
ما سودی و جاه و جاللی برای گردون ندارد و اختیاری نیست و اگر چنین بود ،نمهی-
آمدم که بروم .از این جهان ،حاصل در دست به جز باد نیسهت و بهر شهاخ امیهد ،بهر و
ثمری نیست .این منزل بیداد جای آرمیدن نیست و حال که چنین است «ای دل غم ایهن
جهان بیهوده مخور» و «جهان را به شادمانی گذران» و عمر را صرف این دنیا مگهردان و
از این دنیا به خورشی و پوششی بسنده کن و در طل

آن مباش .غهم فهردا را مخهور و

دم را غنیمت شمر.
بنابر این تا آنما پیش میرود که نشستن در باغی بها بهشهترویهان را بها بهشهت
عوض نمیکند .هشدار میدهد و دریغ میخورد که «یاران موافق همه از دسهت شهدند»
و فریاد سرمیدهد که «این سبزه که امروز تماشاگه ماست» ،روزی میرسد که تماشهاگه
دیگران خواهد بود .بعد از ما ،از خا ما سبزه میدمد و بسی گل میروید و بر خا ما
میریزد و از ما خبری نیست.
این است اندیشههای خیّام که بدینسان در رباعیّهاتش ،بهه گونههههای مختلهف،
ممال بیان یافته است .در هرحال ناگفته پیداست طرح چنین مسهائل و اندیشههههایی از
سوی کسی نیست که «بی می ناب زیستن» نتواند ،بلکه از جان

کسی است کهه سهخن

وی اصل و اساس فلسفة زندگی است؛ کسی که سفارش به بههره بهردن از ایهن جههان
میکند ،نه دل در گرو دنیا داشتن .اشعارش نه گله از زنهدگی ،کهه در سهتایش زنهدگی
م
است .با اینحال ،از درهم شکستن طبایع ،دلش میگیرد و از این تع ّ

میکند که چرا

کوزهگر دهر ،این جام لطیف را بر زمین میزند:
جامی است که عقل آفرین میزندش

صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش
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این کوزهگر دهههر چنین جام لطیهف

میسازد و باز بر زمیههن میزندش
(خیّام ،ص)115

گاه در مواردی هم معلوم نیست که به چهه سهب  ،از ههمعصهران خهویش دلهش
میگیرد و آنان را «مشتی خر» در «زیر و زبر دو گاو» میخواند:
گاوی است در آسمان و نامش پروین

یک گاو دگر نهفته در زیر زمین

چشم خردت باز کن از روی یقین

زیر و زبر دو گاو مشتی خر بیههن
(همان ،ص)144

گاهی در قناعت سخن سرمیدهد و چنان چون کرکسی به استخوانی قانع است و
به نانی جوین ،دلخوش .هیچگاه طفیل خوان ناکسان و آلوده به پالودة خسان نمیشود:
قانع به یک استخوان چوکرکس بودن

به زان که طفیل خوان ناکس بودن

با نان جوین خویش حقّا که به است

کآلوده به پالههودة هر خهس بودن
(همان ،ص)142

و بدینسان مناعت طبع را از یاد نمیبرد:
یک نان به دو روز اگربوَد حاصل مرد

وز کوزة شکسههتهای دمی آب سرد

مأمور کم از خههودی چههرا باید بود

یا خدمت چون خودی چرا باید کرد
(همان ،ص)98

و گاه از مبارزه با «زاهدان سالوس» میگوید:
یک جرعة می ز ملک کاوس به است

از تخت قباد و ملکت توس به است

ههر ناله که رنهدی به سحهههرگاه زند

از طاعت زاهههدان سالوس به است
(همان ،ص)52

امّا خاقانی که مخالف سرسخت فلسفه است و «نقهد ههر فلسهفی»9در پیشهش بهه
فلسی نیرزد و «قفل اسطورة ارسطو» 10نزد وی بهایی ندارد ،اینگونه اندیشهها کمتهر در
رباعیّات او ممال بیان یافته است .مطالعة اشعار ،بویژه رباعیّات خاقانی نشان میدهد که
وی در فکر پیریزی و طرح فلسفهای خاص نیست و اندیشهه و عقایهد وی نسهبت بهه
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تفکّرات فلسفی بر همگان معلوم است .غایت سخن این که از نظر فلسفی ،در رباعیّهات
خاقانی ،جز در مواردی ،سخنی برای گفتن و حرفهی بهرای شهنیدن وجهود نهدارد .امّها
درهرحال از کثرت و تنّو مضامین بیشتری نسبت به رباعیّات خیّام برخهوردار اسهت و
به عبارتی «از هر دری سخنی» رانده است .در بیشتر این اشعار معموالً خطهاب وی بها
معشوق است ،چنان که گاه از موی بنفشه فش او سخن میگوید و گهاهی بهه مناسهبت
درد دندان و حتّی ت خال ل

معشوق یا کسی ،رباعیای میسهراید .بهه همهو و ههزل

میپردازد و به دشنام و بدگویی میگراید .گاهی مرثیه میسراید ،مزاح و مطایبه مهیکنهد
و همچنین تقاضا و مدح .امّا آنگاه که از آن نو اندیشههای خیّامی به سراغش مهیآیهد،
از بیوفایی فلک و اهل زمانه دلش میگیرد و مینالد .گاهی گردش و دور «ایهن چهرخ
بدآیین» را نکو نمیداند .زمانی از جور فلک یادش میآید و آگاه است که بهیشهک ،از
غدر فلک رهایی ندارد و اعتقاد دارد «بس کوردل است این فلک بهیسهروبن ».بنهابراین
تا آنما پیش میرود که به جوانی و زندگانی نیز دل نمیبندد:
هیچ است وجود و زندگانی هم هیچ

وین خانه و فرش باستانی هم هیچ

از اندیشهه و نقههد زندگانی همه را

سرمایه جوانیست ،جوانی هم هیچ
(خاقانی ،1357 ،ص)712

از سفلهپروری فلک و کینورزی آن نسبت به خود ،آگاه است:
هر روز فلک کین من از سهر گیهرد

بر دست خسان مرا زبونتر گیرد

با او همه کار سفلگان درگیههرد

من سفله شوم ،بوکه مههرا برگیرد
(همانما)

و از این کینهتوزی فلک ،در «باغچة عمر» وی حاصلی جز غم نیست:
در باغهچهة عمههر من غم پرورد

نه سرو ،نه سبزه ماند ،نه الله ،نه ورد

بر خرمن ایهِّام من از غایت درد

نه خوشه ،نه دانه ماند ،نه کاه ،نه گرد
(همان ،ص)715

گاهی از بیوفایی سخن میگوید:
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گوینههدکه هر هزار سال از عالم

آید بهوجود اهل وفهههایی محرم

آمد زین پیش و ما نزاده ز عهدم

آید پس از این و ما فرورفته به غم
(خاقانی ،۱35۷ ،ص)725

گاه مانند خیّام ،از خسان زمانه و ناکسان شکوه میکند و از مناعهت طبهع سهخن
بهمیان میآورد:
ازغدر فلک ،طعن خسان صع تر است
وز هر دو ،فراقِ غمرسان صع تر است
صع

است فهراق یهار دلبههر لکن
محتاج شدن به ناکسان صع تهر است
(همان ،ص)712

یادآوری میکند که:
تیههمار جهان غصّهخوری ارزد؟ نی

دیههدار بتههان نوحهگری ارزد؟ نی

بیهچاره پیاده را که فهرزین گههردد

فرزین شدنش نگونسری ارزد؟ نی
(همان ،ص)739

وی همچون خیّام میداند و میگوید «اساس عمر غم خواهد بود» .از اینرو نتیمهه
میگیرد که «خاقانی از این چرخ سیهکاسة دون» جز «هیچ» ،حاصلی در دست نخهواهی
داشت:
دانی از جهان چه طرف بستم هیهچ

وز حاصهل ایهام چه در دستههم هیهچ

شمع خردم ولی چو بنشستم هیهچ

آن جامم جمم ولی چو بشکستم هیچ
(همان ،ص)712

حاصل سخن اینکه ،آنگونه که از این تعداد رباعیّات خاقهانی مهیتهوان اسهتنباط
کرد ،وی در لحظههایی از زندگانی خویش ،افکار و اندیشههههایی را از آن نهو کهه در
سخن خیّام هست ،به خود راه میداده است؛ افکار و اندیشههایی فلسفی که خاقانی بهه
عنوان شاعری فلسفهستیز ،نتوانسته است خویشهتن را از بیهان آنهها دور بهدارد .هرچنهد
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تفکّرات وی البتّه از آن اصالتی که در اندیشههای خیّام است ،بیبهره است ،تا جهاییکهه
اینگونه اندیشهها را در سخن وی میتوان ضعیف و تقلیدی دانست .با اینحهال نهه آن
دعوت به میگساریها و شادخواریها ،نشانی از باور و اعتقهاد وی دارد و نهه در ورای
سخنگفتنش از مرگ و اغتنام فرصت ،عقیدهای حکیمانهه و بهاوری فلسهفی و محکهم،
همچون عقاید و باورهای خیّهامی ،نهفتهه اسهت .غایهت سهخن ایهنکهه در بسهیاری از
رباعیّات خاقانی ،هرچند اینگونه سخنان و تفکّرات را میتوان بیشتر از نو تفهنّنهها و
مضمونپردازیهای شاعرانه دانست ،با اینحال تأثیر اندیشههای خیّام در ایهن رباعیّهات
کامالً مشهود و قابل توجّه است.
 -3نتیمهگیری
هرچند خاقانی در سرودن رباعیّاتش تماماً به راه خیّام نرفته است ،با اینحال ایهن
اشعار ،از جنبههای گوناگون ،شباهتههایی بها اشهعار خیّهام دارد .بها مطالعهة رباعیّهات
خاقانی ،میتوان گفت که وی در سرودن رباعی از پیروان مکت
به عبارت دیگر خاقانی که خود در قصیدهپردازی ،صاح

خیّام بهشهمارمیآیهد.

سهبک اسهت ،در رباعیّهاتش

تقریباً همان راه خیّام را رفته است .وی ترانههای خیّام را خوانده و در سرودن این نهو
شعر از وی تأثیرپذیری داشته است ،بدانگونه که این تأثیرپذیری در رویکردهای زبهانی
و ادبی و نیز در رویکرد فکر و اندیشه و محتهوا ،مشههود اسهت ،چنانکهه از مقایسهه و
بررسی رباعیّات این دو شاعر ،نتایج زیر بهدست میآید:
از نظر ادبی خیّام با استفاده از امتزاج تکرار فکر و تکرار واژگان توانستهاسهت بهه
سبکی واحد و وحدت سبکی دسهت یابهد .در رباعیّهات خیّهام -چهون بهر تفکّهرات و
اندیشههای مشخّصی استوار است -تنّو مضمون و محتوا کمتر است و این امر عالوه-
بر نظام حاکم بر فکر او ،به دلیل تعداد محدود رباعیّات او نیز هسهت .امّها در رباعیّهات
خاقانی غث و ثمین بسیار هست ،هم در لفظ و واژه و هم در معنا .با این تفاوت که بهه
دلیل کثرت رباعیّات وی ،تنّو مضامین بیشتری در آنها دیهده مهیشهود .بنهابر ایهن ،بها
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اطمینان میتوان گفت هر چند خاقانی در قصهایدش ،بهه عنهوان شهاعری دارای سهبکِ
خاصِ فردی ،شناخته شدهاست ،با اینحال در سرودن رباعیّات ،تنها به عنهوان شهاعری
متوسّط از او یاد می گردد و به این دلیل است که رباعیّاتی که زبان ،سبک بیان و طهرزی
خاص و فکری مشخّص در آنها دنبال نگردد ،البتّه شهرت چندانی نیز نخواهند یافت.
از نظر زبانی ،اشعار خیّام سلیس و روان و بهه دور از هرگونهه تعقیهدات لفظهی و
معنایی است و وی را باید شاعری صاح ِ سبک در رباعی بهشهمار آورد .البتّهه سهخن
خیّام زیباییهای خاصِّ خود را دارد و همانا این زیباییهها در خهدمت معنهیرسهانی و
الاای سریع مفهوم به خواننده است و از آن زیباییههای لفظهی ،ههیچ گونهه تهزاحم یها
تداخل تصویر در حین خوانش و در معنا ،ایمهاد نمهیگهردد .پیداسهت کهه خیّهام در
اشعارش ،تنها در پی بیان معنی است نه لفظ پردازی .امّا خاقانی هم چنان متأثّر از سبک
و زبان قصاید ،در رباعیّاتش نیز به لفّاظی و ایراد انوا صنایع بدیعی پرداخته اسهت .بهه
عبارتی دیگر خاقانی ،با آن که در قصایدش سبک و زبانی پیچیده دارد ،بها ایهنحهال در
رباعیّاتش که سخن از احساسات و بیان تفکّرات شاعرانه است ،آن دشواری گفتار را تها
حدّی رها کرده و به زبانی سهل و آسان روی آوردهاسهت .چنانکهه در مهواردی بسهیار،
کوشیهده تا به زبان خاصِّ خیّام نزدیک شود و در این راه به موفقیّتههایی نیهز دسهت
یافتهاست.
محور تفکّرات خیّام ،فلسفه است تا آنما که میتوان گفت تقریباً ههیچ سهخنی از
وی نیست که در آن اندیشهای فلسفی پنهان نباشد .کوتاه سهخن آن کهه پایهه و اسهاس
تفکّرات فلسفی خیّام ،اندیشیدن پیرامون مسائل جههان است ،خاقانی امّها از تفکّهرات و
اندیشههای فلسفی به دور است و حتّی مخالف با آن .با اینحال نتوانسته اسهت از ایهن
نو اندیشهها کامالً برکنار بماند و آنگاه که به این تفکّرات فلسهفی مهی پهردازد ،تهأثیر
فکر و اندیشة خیّام در رباعیّاتش پیداست .البتّه از نظر بحهث اصهالت اندیشهه ،اصهالت
اندیشههای خیّام بر کسی پوشیده نیست ،امّا آن دسته از تفکّهرات فلسهفی خیّهاموار کهه
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خاقانی در رباعیّاتش به آنها پرداخته ،تا حهدودی بهه دور از اصهالت الزم اسهت و تنهها
جنبة روایی و تقلیدی دارد و از سر تفنّنات و مضمونپردازیهای شاعرانه است.
نام خیّام با رباعی پیوندی استوار یافتهاست .همچنانکه خاقانی به عنهوان شهاعری
قصیدهپرداز ،آن هم تنها در نزد خواص و دانشگاهیان شناخته شده و بیشتر بهه بررسهی
قصاید وی پرداخته شده است .در این پژوهش کوشش شده است که خاقانی بهه عنهوان
شاعری رباعیپرداز نیز معرّفی گردد  -البتّه رباعیّاتی با سبک و زبانی سادهتهر از قصهاید
او .-دیگههر اینکههه شههناخت رباعیّههات خاقههانی ،وی را از حههوزة مطالعههات انحصههاری
دانشگاهیان خارج نموده ،میزان توجّه و اقبال عامّه را به این شاعر بیشتر میافزاید.
نکتة آخر اینکه نتایج این پژوهش میتوانهد دریچههای باشهد بهه شهناخت بیشهتر
رباعیّات خاقانی و مقدّمهای برای بررسی و مطالعة سبکشناختی شعر وی .همچنین بهه
عنوان گامی در مطالعة تأثیرگذاری خیّام و رباعیّات او بر دیگهر ربهاعیپهردازان دانسهته
شود.
یادداشتها
 -1برای توضیح بیشتر پیرامون رباعّیات اصیل و جعلی خیّهام رجهو شهود بهه :رشهیدی
تبریزی ،یاراحمدبنحسین( ،)1367طربخانه(رباعّیات خّیام) ،مقدّمة محقّقانة جاللالدّین همایی،
صص.19-25
 -2برای توضیح بیشتر راجع به بحث وجود یک یا چند خیّهام از نظهر محهیط طباطبهایی
رجو شود به :سّیدمحمّد محیط طباطبایی( ،)1370خّیامی یا خّیام ،صص.53-64
 -3در باب شهرت جهانی خّیام نگاه کنید به :غالمحسین یوسفی( )1369چشمة روشهن؛
یکدم میان دوعدم ،صص 107-127و ممتبی مینوی( ،)1367پانزده گفتار؛ «گل سرخ نیشابور»،
صص.313-347
 -4برای اطّهال بیشهتر رجهو شهود بهه :محمّهد معهین( ،)1370حهافظ شهیرینسهخن،
صص .589-590نیز بهاءالّدین خرّمشاهی( ،)1367حهافظنامهه2 ،جلهد ،کهه در آن ،در جاههای

__________________________________________________________________
160

كاوش نامه ،سال هفدهم( ،)1395شماره 33

متعدّد و بهتناس  ،به اندیشههههای «خیّهاموارِ» حهافظ اشهاره شهده اسهت .ههمچنهین رحمهان
مشتاقمهر( ،)1379از خّیام تا حافظ ،فصلنامة هنر ،سال نوزدهم ،شمارة ،45صص.22-31
 -5اعداد مقابل رباعّیات ،مربوط اسهت بهه شهمارة آنهها در ممموعهة «رباعیّهات خیّهام »
محمّدعلی فروغی و قاسم غنی( ،)1371چاپ اوّل ،تهران ،انتشارات اساطیر.
 -6نگاه کنید به :مشتاقمهر ،رحمان ،1379 ،صص.27-28
 -7ز ده شیوه کان حلیت شاعریست

به یک شیوه شد داستان عنصری
(خاقانی ،1357 ،ص)926

 -8شاعر مفلق منم ،خوان معانی مراست

ریزهخور خوان من ،عنصری و رودکی
(همان ،ص)927

 9و  -10نقد هر فلسفی کم از فلسی است

فلهههس در کیسة عمل منهیهد

قههفهههل اسطهههورة ارسطههو را

بهر در احهسههنالمهلل منههید
(همان ،ص)172

منابع و مآخذ
الف)کتابها:
 -1حافظ ،شمسالّدین محمّد( ،)1370دیهوان اشهعار حهافظ ،بهه کوشهش محمّهد
قزوینی و قاسم غنی ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات اساطیر.
 -2خاقانی ،افضلالّدین بدیلبنعلی( ،)1357دیوان خاقانی شهروانی ،بهه کوشهش
ضیاءالّدین سمّادی ،چاپ دوم ،تهران ،کتابفروشی زوّار.
-3ههههههههههههههههههههههههههههه ( ،)1362منشهآت خاقهانی ،تصهحیح و تحشهیة
محمّد روشن ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات کتاب فرزان.
 -4خیّام ،عمربنابراهیم( ،)1371رباعیّات خیّام ،محمّدعلی فروغی و قاسهم غنهی،
تهران ،انتشارات اساطیر.
 -5دبیرسهیاقی ،محمّهد( ،)1370پیشههاهنگان شههعر پارسهی ،چههاپ سههوم ،تهههران،
انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.
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 -6رازی ،شمسالّدین محمّدبنقیس( ،)1360المعمم فی معاییر اشعار العمهم ،بهه
کوشش محمّد قزوینی ،چاپ سوم ،تهران ،کتابفروشی زوّار.
 -7رازی ،نممالّدین( ،)1366مرصادالعباد ،بهه اهتمهام محمّهدامین ریهاحی ،چهاپ
سوم ،تهران ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 -8رشیدی تبریزی ،یاراحمهدبنحسهین( ،)1367طربخانهه (رباعیّهات خیّهام) ،بهه
تصحیح جاللالدّین همایی ،تهران ،نشر هما.
 -8سعدی ،مصلح بن عبدا ( 1369الف) ،بوستان سعدی ،به کوشش غالمحسهین
یوسفی ،چاپ چهارم ،تهران ،شرکت انتشارات خوارزمی.
 -9هههههههههههههههههههههههه ( 1369ب) ،گلستان سعدی ،به کوشش غالمحسهین
یوسفی ،چاپ دوم ،تهران ،شرکت انتشارات خوارزمی.
 -10شفیعی کدکنی( ،)1391رستاخیز کلمات ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات سخن.
 -11شمیسا ،سیروس( ،)1372کلّیّات سبکشناسی ،تهران ،انتشارات فردوس.
 -12صفا ،ذبیحا ( ،)1368تاریخ ادبیّات در ایران ،چاپ هشتم ،تههران ،انتشهارات
فردوس.
 -13غالمرضایی ،محمّد( ،)1377سبکشناسی شعر فارسی ،از رودکی تها شهاملو،
تهران ،انتشارات جامی.
 -14الزار ،ژیلبر( ،)1361اشعار پراکندة قدیمتهرین شهعرای زبهان فارسهی ،چهاپ
دوم ،تهران ،نشر کتاب آزاد.
 -15محهیط طباطبههایی ،سهیّدمحمّد( ،)1370خیّهامی یها خیّهام ،تهههران ،انتشههارات
ققنوس.
 -16یوسفی ،غالمحسین( ،)1369چشمة روشن ،تهران ،انتشارات علمی.

ب) مقاالت
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 -1تقوی ،محمّد و الهام دهقان( ،)1388موتیف چیست و چگونه شکل میگیرد؟،
فصلنامة نقد ادبی ،شمارة  ،3صص.7-31
 -2حسامپور ،سهعید و کهاووس حسهنلهی( ،)1384زیبهاییشناسهی شهعر خیّهام،
فصلنامة پژوهشهای ادبی ،شمارة  ،7صص.121-144
 -3هههههههههههههههههههههههههههههههه ( ،)1388رویکردهای پهنجگانهه در خیّهام-
شناسی ،کاوشنامه ،سال دهم ،شمارة  ،18صص.183-200
 -4هههههههههههههههههههههههههههههههه ( ،)1384قرینههگرایهی خیّهام در رباعیّهات،
ادب و زبان فارسی ،شمارة  ،22صص.1-26
 -5ههههههههههههههههههههههههههههههههه ( ،)1388کارنامههة خیّههامپژوهههی در سههدة
چهاردهم ،فصلنامة علمی پژوهشی پژوهش زبان و ادبیّهات فارسهی ،شهمارة چههاردهم،
صص.99-126
 -6خاتمی ،احمد( ،)1381تردید یا انکار ،بررسی اجمالی اندیشههای کالمی خیّام
بر اساس رباعیّات ،مملة شناخت ،شمارة  ،32صص.207-232
 -7مشتاقمهر ،رحمان( ،)1379از خیّام تا حهافظ ،فصهلنامة هنهر ،سهال نهوزدهم،
شمارة  ،45صص.22-31
 -8وحیدیان کامیار ،تقی( ،)1384راز زیبایی رباعّیات خیّهام ،مملّهة شهعر ،شهمارة
 ،33صص.44 -47

