
 

 نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي

 33ه(، شمار1395) هفدهم سال
 

  خّیاماز  یریپذ ریبا نگاه به تأث یخاقان رباعّیات یسبک شناس

 
  1علی خسروی

  دانشجوی دکتری زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه اراک

 یمحسن ذوالفقاردکتر 
 دانشگاه اراک یفارس اتّیزبان و ادب اریدانش

 

 چکیده:
در  یکه خاقان دهد یو نشان م پردازد یم یخاقان اتّیبر رباع امّیخ اتّیرباع ریتأث یمقاله به بررس نیا

برکنار نمانده است.  یریرپذیتأث نیاز ا یفلسف یها شهیو اند انیب ةویش ،یسبک شاعر ،یمختلف زبان یها جنبه

 نیپرسش است که ا نیشده، پاسخ به ا هبه آن پرداخت یفیتوص -یلیتحل ةویپژوهش با ش نیآنچه در ا

 ،ییسرا یدر رباع یکه خاقان دهد یدست آمده نشان م به جیاست؟ نتا و تا چه حدود کردهایاز چه رو ها یریرپذیتأث

ک ینزد امّیبه خ یداشته تا از نظر زبان لیتما ار،یبس یمانده است. اّما در موارد یاز موارد، در حدِّ لّفاظ یاریدر بس

 امّیخ نیب زین یو فکر یفلسف یها شهیآن که در اند گریاست. د افتهیدست  زین ییها تّیراه به موّفق نیشود و در ا

مثاًل شود؛  یم دهید زین ییها تفاوت نهیزم نیوجود دارد. هر چند در ا ییها شباهت -اتشانّیدر رباع- یو خاقان

شمار  به مخالِف آن یبه دور است و حّت یفلسف یها شهیاز اند یفلسفه است. اّما خاقان ام،ّیمحور تفّکرات خ

بخش از اشعار اوست  نیو شناخت ا یخاقان اتّیپژوهشگران به رباع شتریتوّجه ب ق،یتحق نیا گِرید هدف. رود می

 است. پنهان مانده دشیقصا یةکه در سا

 

 .رو تأّث ریتأث ،یسبک شناس ،رباعّیات ،یخاقان ،خّیام کلیدی: واژگان
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 مقدّمه -1

 مسأله انیب -1-1

که تاکنون کمتر مورد توّجهه و   شود یم دهید یرباع یادیتعداد ز یخاقان وانیدر د 

 یسبک یها و شباهت یاز آنها وجود قرابت فکر یاریدر بس قرار گرفته است و  یبررس

 ةویپهژوهش کهه بهه شه     نی. اساس اشود یم انیبر خواننده نما ،با رباعّیات خّیام یو زبان

و  یتفّکهرات خاقهان   ةضهرورت شهناخت سرچشهم    ،گرفتهه صورت  یفیتوص – یلیتحل

در  شهه یزبهان و فکهر و اند   ،سهبک  یهها  ها، تشابهات و تفهاوت  قرابت یبررس نیچن هم

در  یخاقهان  ایه است که آ نیا قیتحق نیدر ا یو خّیام است. پرسش اصل یرباعّیات خاقان

 یتها چهه حهدّ    زبانیو  ادبیدر سطح  ریتأث نیاست؟ و ا رفتهیپذ ریاز خّیام تأث شرباعّیات

 ةپهژوهش، ممموعه   نیه اساس کهار در ا و در سطح فکر و اندیشه چگونه است؟ است؟ 

بهه   یو قاسهم غنه   یفروغه  یدعلکه به اهتمام محّمه  یرباع 178است با  «رباعّیات خّیام»

در  رچنهد هسهت. ه  زیه نسخه است که مقبول اکثهر پژوهشهگران ن   نیو هم دهیچاپ رس

 دیه شک و ترد یجا یا گونه ممموعه هنوز هم به نیدر ا ،به خّیام یرباع نیانتساب چند

که در آن از انهوا  شهعر    زیسّمادی ن نیاءالّدیض حیبه تصح یخاقان وانیاست. در د یباق

تنهها آن تعهداد از    ،رباعّیهات  نیه است که از ا بت شدهث یرباع 298موجود است، تعداد 

 .دشو یم یررسبد، ندار یخّیام اشتراکات فکر ارکه با اشع یرباعّیات و

  قیضرورت و اهّمّیت تحق -1-2

 ،یاز رباعّیهات خاقهان   یرباعّیهات خّیهام بها تعهدا     ةسیو مقا یپژوهش با بررس نیا

. اثبهات  کند یکدیگر تبیین میاز را دو شاعر  نیا یو فلسف یفکر یها ها و تفاوت شباهت

توّجهه بهه    ةنه یزم کنهد،  یکمهک مه   یکه به شناخت رباعّیات خاقان نیامر، عالوه بر ا نیا

 یبررسه  یبرا یا مهمقّد تواند یعالوه م . بهدهد در سطح عاّمه گسترش میرا  یرباعّیات و

 شاعران از خّیام محسوب گردد.  گرید یریرپذیتأث

 قیتحق ةنیشیپ -1-3

 شده و  یباره به صورت پراکنده اشارات نیتاکنون درکتابها و مقاالت گوناگون درا
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در  قرارگرفتههه اسههت؛ چنانکههه یمههورد بررسهه گههریاشههعار خّیههام بههر شههاعران د ریتههأث

  یو قاسهم غنه   یفروغه  یدعلمحّمکه به کوشش  «رباعّیات خّیام»های ممموعة  یادداشت

به اجمال  یو پس از و شیشاعران پ یاریخّیام با بس آمده، شباهت اشعار و افکار فراهم

مهر در  چنین رحمان مشتاق . هم( 89-108صص ،1371 ،یو غن یاست.)فروغ شده انیب

تهأثیر فکهری و ادبهی خّیهام بهر شهاعران پهس از او را        « از خّیام تا حافظ»ای با نام  مقاله

فظ پرداخته است و در آنمها بهه   بررسی کرده و البّته بیشتر به نمود این تأثیر بر اشعار حا

دو مهورد، دو تهن از    نیعالوه بر ا(. 22-3۱، ۱3۷9مهر،  خاقانی نیز اشاراتی دارد.)مشتاق

 ةدر سهد  یپژوهه  امّیه خ ةکارنامه »بهه نهام    یپژوهشه  یدر طرحه  رازیاستادان دانشگاه شه 

آن  ریه و غ یشهده بهه زبهان فارسه     فیکته  و مقهاالت تهأل    یتمام نیبه تدو« چهاردهم

نویسندگان این مقاله در یك طرح پژوهشِی گسترده، نزدیك به سهه  »اند. چنانکه  تهپرداخ

چهاردهم)از سهال   ةاند كه در سد فی و بررسی تمام آثاری پرداختهسال به شناسایی، معّر

( در پیونهد بها خّیهام در ایهران پدیهد آمهده ، یها از        یخورشید 1380تا پایان سال  1300

 ،1388پهور،   و حسهام  یله  )حسهن .«برگردانهده شهده اسهت   های دیگهر بهه فارسهی     زبان

گانه در  پنج یکردهایرو»تحت عنوان  یا ق در مقالهدو محّق نیا الوهع ( به99-126صص

در ایهن مقالهه كوشهش    »اند و  پرداخته یپژوه امّیخ یکردهایرو یبه بررس «یشناس امّیخ

آثهار پدیدآمهده    ةشده، با در نظر گرفتن دو محور اساسهی اندیشهه و شخصهّیت)در همه    

و پهور   )حسهام .«شناسهی بررسهی شهود    امّیخ ةخّیام( رویكردهای متفاوت در زمین ةدربار

شهعر   یشناسه  ییبها یز»با نام  یا دو محّقق مقاله نی( هم183-200صص ،1388 ،یل سنح

 یاجهزا  یهنهر  ونهد یپ»نمهوده و در آن بهه    فیتأل امّیسخن خ یها ییبایدر باب ز «امّیخ

(. 121-144صهص  ،1384 ،یل پور و حسن )حسام.اند را پرداخته امّیخ یدر ترانه ها« کالم

موضهو    نیه ا یبهه بررسه   یو خاقان امّیپژوهش خ ةکه مشترکًا در حوز یحال اثر نیبا ا

 .ستیپرداخته باشد، در دست ن
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  یبحث و بررس -2

 یرباع فیتعر -2-1

داشههته منسههوب بههه ر بهها  بههه معنههی هرچیههزی کههه چهههار جههزء     ربههاعی لاتههًا

های شهر فارسی است که در فارسهی بهه آن ترانهه نیهز      باشد،)چهارگانی(؛ یکی از قال 

شهده، در   بهد  آن شهناخته  که به عنهوان م   یاز زمان رودک رباز،یاز داین قال   گویند. می

« ال حهول وال قهوه اّلها بها     »وزن آن بهر وزن عبهارت    اسهت.  بهوده  جیه را یزبان فارسه 

بهه   دنیرسه  یاسهت بهرا   یل، پلسه مصرا  اّو ،یدر رباع» (۱۱2، ص۱36۰است.)رازی، 

را  «یینهها  ةضهرب »اصطالح  و شاعر به شود یکه در مصرا  چهارم مطرح م یاصل ةشیاند

ل، معمهوال   سهه مصهرا  اوّ    ی( در ربهاع 332ص ،1370 سا،ی)شم.زند یدر مصرا   آخر م

نهام   «یَخصه » ،ینو  رباع نیهستند و مصرا  سوم آزاد است که ا هیقاف دوم و چهارم هم

.  البّتهه  شهود  یم گفته« کامل»ِ یدارد که به آن رباع هیز هر چهار مصرا  قافین یگاه دارد.

 یقاله  شهعر   نیه شهود. ا  یم سروده ،یاز نو  َخص شتریب یرباع م،ییآ یهرچه به جلو م

 انیه در پا»است، تا آنماکه  همواره مورد توّجه شاعران  بوده ی، از آغاز تا به امروز،فارس

از نظر  ها، یرباع نیشتریظاهرًا ب شود؛ یم دهید یرباع یقرن پنمم تعداد یها وانید شتریب

 ،ییغالمرضها «)آنها از آن خّیام. نیتر و معروف نیاست و بهتر بوده یتعداد، از آن عنصر

 یهها  و ثبهت  لحظهه   انیه که شاعر در آن به ب یدر قال  رباع حال نی( باا188ص ،1377

اسهت و شهاعر    انهد  حهرف زدن   یازآنما که فرصت بهرا  پردازد، یعرانه مزودگذر شا

 ژهیبهو  یآوردن هرگونهه تفّکهر   کنهد،  انیه خود را فقط در چهار مصرا  ب ةشیاند دیبا یم

آن هم تنهها   ،ییمعنا ِیهمه گستردگ عارفانه، باآن یها شهیو اند یو حَکم یتفّکرات فلسف

 .گردد یمحسوب م یشاهکار ادب یدر چهار مصرا ، خود نوع

 خّیام و رباعّیات -2-2

صهاحِ  مکتهِ     یبه عنهوان شهاعر   یاست و از و وندخوردهیپ ینام خّیام با رباع

دان  یاضیشاعِر ر نیا ،. البّته آنچه رباعّیات خّیامشود یم ادی یو ادب یفکر ،یفلسف خاصِِّ

طرح شده در آنهاسهت   یو تفّکرات فلسف ها شهیقابل توّجه نموده، اند شتریو منّمم، را ب



 __________________________________________________________________  
 131     امّیاز خ یریپذ ریبا نگاه به تأث یخاقان اتّیرباع یسبک شناس

 

 

تعداد رباعّیات منسهوب   م،یشو یم کینزد ر،یهرچه به ادوار اخ حال، نی. با ادادشاننه تع

که شمار آنهها را از هشهتاد و گهاه تها چهارصهد و حّتهی تها         چنان ابد؛ی یم یفزون یبه و

قبول  حال آن مقدار  از رباعّیات که تقریبًا مورد با این .1اند برشمرده یرباع ستیهزارودو

اجما  محّققین تواند بود و اساس کار این تحقیق نیز هسهت، همهان نسهخة گهردآوری     

 ،رباعّیهات منسهوب بهه خّیهام     انیه از مشدة قزوینی و فروغی است که ذکر آن گذشهت.  

مقهدار رباعّیهات    نیهمه  ونیمهد  دیشهرتش را با ةعمد واند  است  یرباعّیات مسّلم و

 یو زبهان  انیه که تنها اشعار مطرِح بازمانده از اوست و با ب ها ترانه نیاو دانست. ا یفلسف

 نش،یآفهر  ةو طرز تفّکر خّیهام نسهبت بهه فلسهف     دگاهید ةدهند خاص سروده شده، نشان

است که جرأت و جسهارت   گریمسائل د یاریو بس یانسان، مرگ و زندگ ،یجهان هست

افکهار و   ،رباعّیهات  نیه . در ادارد یوام نیرا به تحس یا آنها، هر خواننده انیدر ب ندهیسرا

تمهام بشهر در طهول     یفکهر  یهها  است که دغدغه مطرح شده یشمول جهاْن یها شهیاند

چنانکهه   اسهت؛  افتهه ی انیه ممهال ب  ن،یشه یدر شعر شهاعران پ  زیبوده و هرچندگاه ن خیتار

 نیچنه  نیه ا ،از خّیهام  شیهها په   را مهّدت  ییجهو  اغتنام فرصت و عشرت ةشیاند یرودک

 سرداده است:

 جز فسانه و باد ستیکه جهان ن           شهاد      چشههمان، اهیبا س یشاد ز

 هرچهه بادابههاد آر، شیبهاده  پ            جهاِن فسون      نیباد و ابر است ا

 (29ص ،1370 ،یاقیرسی)دب

 انیه گونه ممهال ب  نیا ،یمصعب  ّیشعر از  ابوط نیدر ا ایدن یاعتبار یب ةشیاند ای و

 :است افتهی

 یو با کس نساز ییکه برکس نپا        یو باز یجهانا ! همانا  فسههوس

 (48ص ،1361)الزار، 

 است: سروده نیچن نیو اغتنام فرصت، ا یدر شادخوار زین یستانیس یفّرخ

 تا از ِگل ما کوزه کند دست زمان شیپ       میباده خور یتا بر ُگل نو کوزکک زیخ

 (90ص ،1371 ،یو غن ی)فروغ
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 قابل توّجه است: زیبا اشعار خّیام ن یسخن فردوس نیقرابت ا نیچن هم

 چه سود دنیپرور یبدرو یدرود       چو م یمپرور چو خواه جهانا!

 (96ص ،1371 ،یو غن ی)فروغ

 لیبه دل ز،یمقدار اند  رباعّیات خّیام از همان آغاز و در ادوار بعد ن نیا حال نیباا 

 دنبهال  آنهها را بهه   ةندیسرا ریبارها رد و تکف ،ینید یبا باورها یو یها شهیاند یناسازوار

ها مسطور اسهت، چنانکهه    در کت  و تذکره رهایو تفک رّد نیاز ا ییها است. نمونه داشته

و از  خواَنهد  یمه  «یعیو طبها  یو دههر  یفلسف»را  یدر مرصادالعباد که و یراز قول نمم

( 31ص ،1366 ،رازی.)دانهد  یمه  «نها یبنا ةسرگشهت »او را « ضهاللت  هیدر ت رتیح تیغا»

مسهّلط و   ونان،یعلوم  میو در  تعل داند یرا امام خراسان م یدر اخبارالحکما و زین یقفط

 گزنهده ی وخال، با بهاطن  خط خوش یمارها همچونظاهر سخنانش را  حال نیمعتقد. با ا

سهخن   یرو کیه تنهها   نیه ا ا( اّم525-526صص ،2، ج1367.)صفا، داند یم عتیدر شر

 نیه انصهی   است که باز از همان آغهاز،   یخاص و عام یها آن، قبول گرید یاست؛ رو

 کیه  تها و ملحد  پروا یکافر ب کیها، مقام خّیام از  آن قبول ةچنانکه به واسط ،شدهاشعار 

بوده، تا آنما که شّدت عالقه بهه خّیهام سهب      لیو تبد رییموّحد و عارف وارسته، در تا

 یبسازند و آن مقدار از سهخنان  یگرید یخّیام ایخّیام  ،یکه دوستداران و است دهیگرد

 ایه خّیهام   نیه بهه ا  دانسهتند،  یمه  ریه و سزاوار تکف دهد یکفر و الحاد م یظاهر بو را که به

 پژوههان  از خّیهام  یکه حّتی برخ افتهینکته تا بدانما قّوت  نینسبت دهند. ا یثانو یخّیام

عدل »در کتاب  یرمطّه یاست، چنانکه مرتض خّیام واداشتهمعاصر را به قبول وجود دو 

 دهیههعق نیههبههر ا «خّیههام تّیشخصهه لیههتحل»در کتههاب  یجعفههر یدتقو محّمهه «یالههه

چنین سّید محّمد محهیط طباطبهایی نیهز در کتهاب      هم( 230ص ،1381 ،یاند.)خاتم بوده

 2بر این باور است.« خّیامی یا خّیام»

فراوان آنهاست بر شاعران پهس از خهود کهه     ریرباعّیات تأث نیاهّمّیت ا گرید یرو

 یهها  فراوان بهه دنبهال داشهته، چنانکهه در دوره     یاشعار، شهرت نیا ةندیخّیام ، سرا یبرا

قابهل   زیه نکتهه ن  نیه ا 3است. او به ارماان آورده یبرا ،یرینظ کم ِیشهرت جهان زین ریاخ
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 یخاص و سهولت در لفظ و سهادگ  یسب  شهرت و داشتن تفّکر فلسف ذکر است که به

. اسهت  افتهه ی از شعرا، راه یبعض نیرباعّیات درکت  مختلف و دواو نیاز ا یاریبس ان،یب

انهد،   ذکر کهرده ای  پاره زین یگاه از اشعار و ادشده،ی یکیبه ن ،که در آنها از خّیام یاز کتب

الحکمهه از   انصهفو  ةتتّمه  ،ینیجهو  یجهانگشا خیتار ،یعروض ینظام ةچهارمقال توان یم

 القصریةدمدر  زیبرد. حّتی باخر را نام یشهرزور یالحکما خیو تار یهقیب دیابوالحسن ز

شهعر   یکهه بهه عربه    یشهاعران خراسهان   ةاز زمهر  ،یو از و کنهد  یادمیه  یکیاز خّیام به ن

 (  525-526صص ،۱36۷ ،صفابرد.) یم اند، نام سروده

 خاّص ةچنانکه گذشت، وجود فلسف ت،ّیو معروف تّیمقبول نیا لیاز دال درهرحال

 ،یو نهو  نگهرش خّیهام  بهه جههان هسهت       مانهه یحک یریه گ و جهت ینگر جهان ،یفکر

افکهار   اِنیب ةویش نیو ساده است، چنانکه ا فیو زبان لط یادب انیب خاّص ةویش نیچن هم

اسهت؛   بوده  یدر ادوار بعد یل رواج قال  رباعیاز دال ،یزبان و سبک خاّص شهیو اند

رباعّیهات مسهتقل هسهتند؛     ةکه صاح  ممموع ینزد شاعران معروف یدر رواج رباع هم

دارنهد؛   یربهاع  وانشهان یکهه در ضهمن د   یعّطار و باباافضل و هم در نهزد شهاعران   رینظ

 ،یساوج لمانس ،یکرمان نیاوحدالّد ،یمولو ن،یمی ابن ،ییسنا ر،یابوالخ دیهمچون ابوسع

خود، عّطار،  یشهر خّیام بر عارف و هم ریالبّته تأث .یحافظ و شاعر مورد بحث ما، خاقان

 سهت، ین دهیپوشه  یا ق و پژوهنهده محّقه  چیه مختارنامهه ه بهر هه      شرباعّیهات  ةدر ممموع

کاماًل مشههود و   زیو رباعّیات او ن یدر بحِث در احوال باباافضل کاشان ریتأث نیکه ا چنان

خّیهام در سهرودن    ریقابل توّجه است کهه شهّدت تهأث    زینکته ن نیاست. ا یبررسدرخور 

سهروده و   یو انیکه رباعّیات خود را بر طرز فکر و ب یرمعروفیدر نزد شاعران غ یرباع

 ایه  «یخّیهام  نیمضهام »اسهت تها اصهطالح     قان را وادارکردهاند، محّق به نام او انتشار داده

در  ،یق روسه محّقه  ،یوفسهک کهه ژوک  یکنند. همهان رباعّیهات   را وضع «یرباعّیات خّیام»

اسهت.   خوانهده « رباعّیهات سهرگردان  »آنهها را   ،اشهعار خّیهام   رامهون یخود پ یها یبررس

 (16ص ،1356 ت،ی)هدا
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 شاعران گریبر د رخّیامیتأث -2-3

 ییسرا یرباع ةتنها در حوز یو فلسف مانهیو حک یفکر یرگذاریتأث نیحال، ا نیبا ا

 ان،یه م نی. چنانکه از اشود یم دهیآن د یردِّپا زین یشعر فارس یها قال  گریدر د ست،ین

 ریتهأث  نیه ا تخّیام برکنارنمانده و شّد یتفّکرات فلسف ریاز تأث شیخو اتّیحافظ در غزل

 یحهافظ بهه نهوع    یها شهیند که اندا بوده باور نیقان بر ااز محّق یاست که بعض ییتا جا

 یا ( و عههّده117-120صههص ،ب 1369 ،یوسههفیخّیههام است.) ةفلسههف ةافتههیگسههترش 

بهه   4انهد.  بر سخن حافظ، از خهود نشهان داده   راتیتأث نیدر شناساندن ا ییها زکوششین

 کرد: حافظ از رباعّیات خّیام اشاره یریرپذیاز تأث ریبه موارد ز توان یعنوان نمونه م

              خّیام:                                                                                                                                   

 5مشکل ما هشیکن به جمال خو بهههر دل   ما           حل    ههاریبتا  ب  ههزیبرخ

 ها کنند از ِگل ما که کههوزه شیزان پ           میکن کوزه شراب تا به هم نوش کی

 (۱خّیام، ص)

 :حافظ

 کن کن          دورفلک درنگ ندارد شتاب پرشراب یقدح ایصبح است ساق

 راب کنهسر ما پرش ةارکاسهزنه    کند        که چرخ  از ِگل ما  کوزه یروز

 (309ص ،1370 ،حافظ)

 یفکر سبو کن که پر از باده کن ایشد         حال یگران خواه آخراالمرِگل کوزه

 (362ص ،)همان

 :   خّیام

 است رسته  ییخههو ز ل   فرشته ییاست        گو ر سته ییهر سبزه که برکنار جو

 است رسته ییرو کان سبزه ز خا  الله       یننه یخههوار پا بر سههر سبزه تا  به

 (51خّیام، ص)
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 : حافظ

 اعتبارکو؟ ةدیگوش سخن شنوکما، د       یول کند یهم ادی یهر گل نو زگلرخ

 (320ص ،1370 ،حافظ)

 :  خّیام

 آهههو بچه کرد و روبه آرام گههرفت    در او جام گرفت      دیآن قصر که جمش

 که چگههونه گور بهرام گرفت یدیهمه عمهر        د یگرفت یبهههرام که گور مهه

 (7خّیام، ص)

 :حافظ

 م بردار      ههج جام کن،ههفیب یبهرام دیکمند ص

 ست و نه گورشا صحرا، نه بهرام نیا مودمیکه من پ 

 (241ص ،۱3۷۰حافظ، )

 :  خّیام

 ت ببردهههفتاد و دو مّل ههةشیخور که ز دل کثرت و قّلت ببرد        و اند یم

 هزار عّلت ببرد یرعه خورههج کیکه  از  او        یی هههایمیمکن ز ک  زیپره

 (90خّیام، ص)

 :حافظ

 ره افسانه زدند قتیحق دندیجنگ هفتاد و دو مّلت همه را عذر بنه      چون ند

 (193ص ،۱3۷۰حافظ، )

 نیه از ا ییهها  تهوارد محسهوب نگهردد ه نمونهه      ةه اگر از جنب  زیموالنا ن یمثنو در

 :دیگو یآنما که م د،ید توان یرا م یقرابت و شباهت فکر

 خراب یباز چون کرد یکرد اب         نقشههخداوند حس یا یگفت موس

 آن را چرا یکن ههرانیو یهههوانگ     فزا      جهان یردههک اده نقشهنّر و مه

 کار و غفلت وز هواهاز ان تهسین         تورا  پرسش نیگفت حق دانم که ا
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 یتو را  آزردم شهپرس نیر اهههبه       ی  ابت کهردمههو عت   یأدههورنه ت

 (218ص ،1381 ،ی)خاتم

 از خّیام: یدو رباع  نیاست به ا هیشب

 مست دارد یستههن آن روا نههمهبشک      وستههیم  پهکه در ه یا الهیههپ  هیترک

 که شکست نیک و به وستیاز سرو دست     بر ِمهرکه پ نینازن یسر و پا نیدهچن

 (22خّیام، ص)

 کاستاندر کم و  آراست         از بههر چه افکندش ههعیطبا  یترک دارنده چو

 کراست  یصَور، ع نیا امدین کیآمد شکستن از بهر چه بود         ور ن کین گر

 (31همان، ص)

نشهان از آن   ،بها رباعّیهات خّیهام    سهیدر مقا زین یاشعار سعد یبعض ِیفکر قرابت

 یکهه شهباهت مضهمون در بعضه     سخن خّیام برکنارنمانده، چنان ریاز تأث زین یدارد که و

 ات خّیام قابل توّجه است:با رباعّی ،یاشعار و

 :خّیام

 دارد  به جان پا  من و   تو  یخور که فلک بهر هال  من و تو       قصد یم

 دمد ز خا  من و تو یسبزه بس نیکا      خور یروشن م یو م ههنیدر سبزه نش

 (152همان، ص)

 :  یسعد

 گل  و  بشهههکفد  نو بهههار دَیروزگار      برو یما   بس یکه  ب اههایدر

 و خشت میا  باشههکه ما خ دیبرآ       بهشتیماه و ارد یو د ریت یبس

 (186ص ،الف 1369 ،سعدی)

 دوستههان کهههدگریبا  نندیگل دمد بوستان       نش یپس از ما هم

 (188ص همان،)

 :خّیام

 تهن روان پاکههه بهههرود ز تههناگ       اکت هنهغم ندهک یانه مهو زمههدل چ یا
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 زه بردمد از خاکتههکه سب شید       زان پهچن یروز یو خوش بز نیبرسبزه نش

 (13خّیام، ص)

 :  یسعد

 ل منهاز ِگ دنیهههدم ینیههدوست تا به وقت بهار       سبزه ب یبگذر ا

 (160ص ،ج 1369 ،سعدی)

خّیهام و   یهها  شهه یزبهان و اند  ریکه از تأث یاز شاعران یکی :یخّیام و خاقان -2-4

 ةالبّتهه تنهها در حهوز    یخّیهام بهر خاقهان    ریاست. تهأث  یبرکنارنمانده، خاقان یرباعّیات و

 داستیهرچند ناگفته پ 6.شود یم دهید یریرپذیتأث نیا زین یو دی. در قصاستیرباعّیات ن

کهه   یخاقهان  ی. بهار طلبهد  یمه  یو بررسه  انیه ب یرا برا یگرید البحث، مقال و مم نیا

ز »خهود   ةو به گفته  شود یم ادیاز او  رگذاریسبک و تأث صاح  یهمواره به عنوان شاعر

که با اشعار خّیهام   داستیپ وانشیآگاه است، از د زین 7«است یشاعر تیکان حل وهیده ش

را بهه   یو و برد یهم از او نام م ارب کیرا خوانده است. حّتی  شداشته و رباعّیات ییآشنا

 :کند ینم یا ا به شعرش اشارهاّم زند، یعقل مثال م

 و هم عّمر خطاب یر خّیامهههعمر عثمان         هم عَم یزان عقل بدو گفته که ا

 (58، ص۱35۷ ،خاقانی)

نقل با خواجة بزرگ کاشانی خّیام  ذیل را از ماجرای تیدر منشآت، حکا نیچن هم

جه به دیوان نشسته بهود.  مگر روزی خوا: »نکرده است یا اشاره یبه شعر و کنیکرده، ل

عمر خّیام درآمد و گفت: ای صدر جهان از وجه ده هزار دینار معاش هر سال من کهتهر  

باید تا برسهانند. خواجهه   باقی به دیوان عالی مانده است. نایبان دیوان را اشارتی بلیغ می

گفت: تو جهت سلطان عالم چه خدمت کنی که هر سال ده هزار دینار مرسوم تهو بایهد   

داد؟ عمر خّیام گفت: واعمبا! من چهه خهدمت کهنم سهلطان را؟ ههزار سهال آسهمان و        

ای درسهت  اختران در مدار و سیر به شی  و باال جان باید کندن، تا از این آسیابک دانهه 

باال و هفت دیه سرنشی  یک قافلهه  چون عمر خّیام بیرون افتد؛ و از این هفت شهر پای

 ا اگر خواهی از هر دهی از نواحی کاشان، چون خواجهه ساالِر دانش چون من درآید. اّم
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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  

خاقهانی،  «)گفهت. به حضرت سلطان ملکشاه باز گفتند. گفت: با  که عمر خّیآم راسهت  

 (333، ص1362

با  ،یهمچون خاقان ریگ و سخت گرا نید ز،یست فلسفه یگفت شاعر دیحال با نیبا ا 

 ینگهاه  ،یاز زنهدگ  ییهها  در لحظهه  دش،یدر قصها  شیآن زبان پرطمطراق و خاص خو

و انسان دارد و زبهان   نشیآفر ،یاز آن نو  که در نزد خّیام هست، به جهان هست یفلسف

 دشیبها آنکهه در قصها    یاست. خاقهان  یرباع ال زبان خّیام و ق ند،یگز یکه برم یو قالب

 شا در رباعّیهات اّمه  ده،یه و دشهوار برگز  دهیچیپ یاست و سبک وگفتار «رآشناید یشاعر»

بهه آنچهه در    هیسبک سهل و ممتنهع، شهب   یرا رهاکرده، به نوع دهیچیزبان م الق و پ نیا

خهوان  »کهه   «قم فلِههه »آن شهاعر   سهان  نی. بدشود یم کیخّیام وجود دارد، نزد های ترانه

 نیه با توّجه بهه ا  8.گردد یخّیام م« خواِن خور زهیر»خود  داند، یم شیرا از آن خو «یمعان

از  شک یسخن خّیام برکنارنمانده و ب ریاز تأث شیدر رباعّیات خو ینکات، هرچند خاقان

در این پهژوهش،   حال نیاست، با ا رفتهیپذ ریتأث یاز سخن و زین یو ادب یزبان یها جنبه

 توانهد  یاشهارات مه   نیا شود که البّته رویکردهای ادبی و زبانی هر دو شاعر، سنمیده می

و  یبهه بررسه   شهتر یب ،در ادامهه . آنهان  ةشیبا فکر و اند ییباشد در جهت آشنا ای دریچه

 .     ودش یپرداخته م ییو محتوا یفکر کردیدو شاعر از رو نیرباعّیات ا ةسیمقا

 یادب کردیرو -2-4-1

 تیه نها درسخن خّیام نیهز در  مازیا نیاست. ا مازیا ،سخن خّیام یژگیو نیبارزتر

و  یآنکهه، خّیهام در فکهر لّفهاظ     مهاز یا نیه ا لیه م خهل. از دال  یمازیاست، نه ا یاستوار

 دانیم یچون در رباع ،یسو گریاست. از د یمعن انیب یو تنها در پ ستین یپرداز سخن

تنهها در   ش،یخهو  ةشیاند انیممال سخن، تنگ و محدود است و شاعر فقط در فکر ب و

تهوان انکهار    نمی ،یخاقاندر مورد ا . اّمماند یاطناب نم یبرا ییجا نیاست، بنابرا تیدو ب

حهال   توان ج ست، با این های ناز و زیبا را می کرد با آنکه در بین رباعّیات خاقانی، نمونه
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را بهر آن الفهاظ    یربهاع  یهة و وزن و قاف نشهاند  یفقط الفاظ را درکنار ههم مه   یگاهوی 

-مطهرح شهده   یا آن، فکهر و فلسهفه   یدر ورا آنکه یب سازد، یم یرباع کیو  پوشاند یم

 آنکهه  یسخن خّیهام اسهت، به    اقیشود که به سبک و س هتوّج رباعینمونه  نیباشد. به ا

 باشد: به سخن خّیام  هیخاص، شب یا فکر و فلسفه  یدارا

 از عشق  بههار و  بلبل و جههام  طرب      گل جان چمن بود که آمد بر ل 

 ل  کن چو ل  چمن کنون لعل سل      جهان چمهن و جان چمههانه طل 

 (703ص ،1357 ،)سّمادی

هسهت، از   یاثهر  یادبه  یها هیو آرا عیاگر در سخن خّیام از صنا که نیا گرید ةنکت

 ایه  هیمثاًل تشب کندکه یم مابیسخن است که ا یعاّد انیجر ست،یتکّلف ن التزام و یرو

و  یادبه  عیبه انوا  صنا لیم یا در رباعّیات خاقان. اّمدیوجودآ در گرید یصنعت ایتناس  

 خهود را الهزام   یربهاع  کیه که مثاًل در  چنان شود؛ یم دهید وانالتزام و اعنات فرا تیرعا

 را بگنماند:  « چشم» ةدر هرمصرا ، سه بار واژ که نیبه ا کند یم

 من دوصههد چشم گشاد ةاز چشم     چشههم ترا چشمک داد   ی تا چشم ره

 چشم تو چنان چشم مباد ةدر چشم       دیهرچشم که از چشم بدش چشم رس

 (717ص ،1357 ،خاقانی)

اثهری هسهت، از   های ادبهی   نکتة دیگر این که اگر در سخن خّیام از صنایع و آرایه

کند مهثاًل تشهبیه یها     روی التزام و تکّلف نیست، جریان عادی سخن است که ایماب می

تناس  یا صنعتی دیگر در وجود آید. اّما در رباعّیات خاقانی میل به انوا  صنایع ادبی و 

شود؛ چنانکه مثاًل در یهک ربهاعی خهود را ملهزم      رعایت التزام و اعنات، فراوان دیده می

 را بگنماند:« چشم»به اینکه در هر مصرا ، گاه بیش از دوبار واژة  کند می

 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 

 (717)همان، ص

 قابل توّجه است: زین ریز یدر رباع« آب و آتش»التزام  نیچن هم
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 مابیس نچو یچو خماهن، آتش یتو  آب روشن و آتش  ناب        آب غیت یا

 از آب  یش  و آبهاز آت یت آتشهش تههاب        رفهآن آب تن  آت هبتیاز ه

 (702، ص1357 ،خاقانی)

تکرار مضمون وجود دارد، چنانکه  یدر اشعار خّیام نوع که نیقابل توّجه ا ةنکت

امر، سب  تکرار  نی. اکند یم انیب گرید یبار و در هر بار، به وجه نیا چندمفهوم ر کی

است. هرچند  دهیموج  تکرار لفظ گرد یتکرار معن یعنیخاص شده است؛  یواژگان

ه  یو سلموق یغزنو ةخود ه سبک دور ةبا سبک دور یخّیام وجوه مشترک های ترانه

. با است کرده«یسبک فرد»دارد که او را صاحِ   یخاّص یها یژگیا اشعار او ودارد، اّم

نوشته  کیسبک  نیب»فکر مطرح است و هم زبان و  ةلأدر سبک هم مس که نیتوّجه به ا

 ،1372 سا،ی)شم«.است یو افکار صاح  نوشته، ارتباط تنگاتنگ اتیو ُخلق اتیو روح

شخص سبک خود : »دیگو یسبک که م فیاز تعار یکی( و با توّجه به 18-19صص

خّیام محصول دو عامل  یگفت اسلوب خاص و سبک فرد توان یمهمانما( «)است

مسائل  رامونیپ نیادیبن یها سو، طرح پرسش کیاست؛ تکرار فکر و تکرار زبان. از 

شده است و به  لیتبد یو یفکر صمرگ ه در رباعّیات خّیام به شاخ ژهیجهان ه بو

تفّکِر  نیا مه،ی. درنتشود یام تکرار مواحد و مشتر  در اشعار خّی یتفّکر یطور کّل

 یو اتّیو ُخلق اتّیهست و البّته از روح زیخّیام ن ةشیاند یاصل یةتکرار شونده که پا

و زبان،  تفّکر نیب» راینهاده است. ز میمستق ریتأث یو انیبر زبان و ب رد،یگ یسرچشمه م

 همان،.«)دیبر نتوان گریکدی از غیت را به یوجود دارد، چنانکه لفظ و معن میمستق یارتباط

و نگرش  نشیگز ةویسو، تکرار واژه، تکرار عبارت و تکرار جمله و شگری( از د16ص

تکرار همان است که در  نیاست. ا سبک خّیام مؤثربوده مادیخاص به آنها در ا

 ریقابل تعب زین «فیموت»بسآمد که به  نیو ا شود یم ریتعب« بسآمد»از آن به  یشناس سبک

ذکر این نکته الزم است که هرچند بسیاری، مهم است.  اریسبک بس مادیالبّته در ااست، 

دانند، اّما باید دانست که موتیف، موضو  مکّرر است که  موتیف و تم را به یک معنا می

شود. اّما  در یک داستان و یا در یک ممموعه اشعار و آثار هنری یک شخص تکرار می
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مسّلط بر فضای حاکم بر داستان است و به عبارتی عصارة  مایه، فکر اصلی و تم یا درون

مشِی اثر است و بیشتر آن را یکی از عناصر بنیادی داستان  مفهومی، خمیرمایه و خّط

ریزی محکم برای سایر عناصر داستان خواهد بود. تم  دانند. توّجه به تم در حکم پی می

و اغل  در  است داستان بخش وحدتکه عنصر تر است  مفهوم یا ایدة محوری و کّلی

 (7-31، صص1388یک جمله قابل بیان است.)تقوی، محّمد و الهام دهقان، 

درهرحال، تکرار تفّکر واحد، موج  تکرار واژگانی خاص و کلیدی و نمادین در 

شعر خّیام شده و به صورت عبارات مّتحدالمضمون درآمده و همین امر اساس و پایة 

ها و موضوعاتی است. تکرار اندیشههای وی نهاده ام را در ترانهسبک خاصِّ فردی خّی

عمر، حیرت و افسوس در کار جهان،  شک و تردید همچون مرگ، نگرانی از گذشت 

 جویی و... بهطلبی و فرصتنوشی و شادخواری، عشرتپیرامون احوال هستی، باده

ها موج  تکرار کلماتی همچون است. این اندیشهنحوی بارز در نزد خّیام قابل توّجه 

جهان، فلک، هستی، مرگ، زندگانی، کوزه، خا ، باده، می، سبزه، باغ، گل و... در شعر 

خّیام شده و نشان از توّجه خاِص وی به این قبیل واژگان دارد. این ها همان مواردی 

-کوزه»ف یاد کرد. مانند موتی« موتیف»توان از آنها به عنوان است که در شعر خّیام می

 (400-406، صص1391در شعر خیام.)شفیعی کدکنی، « گر

توان چنین نتیمه گرفت که در اشعار خیام وحدت سبکی چه گذشت، میبنابر آن 

واژگهانی   -و سبکی واحد وجود دارد و این امر از امتزاج تکرار فکر با تکهرار واژگهان   

ای معنهای واحهد بهه    است که این خود، محصول توّجه بهه اصهل اد  ایماد شده  -خاص

جها و مهؤّثر)علم بالغهت( اسهت. اّمها در      ُطرق مختلف )علم بیان( و گزینش واژگان ب

هها، و بهه تعبیهری    «بسهآمد »مقابل، در رباعّیات خاقانی از ایهن نهو  تکرارهها یها همهان      

که رباعّیهاتش، فاقهد   های لفظی و معنایی، که از آنها یاد شد، اثری نیست؛ چنان «موتیف»

و تفّکهری مشهخص    دور از اندیشه، فلسفهچنین به اژگان خاص و کلیدی و همتکرار و

مایه است و اگر هم باشد، بسآمدش در حدِّ ایماد سبک نیست. بنابر یا همان تم و درون

عنوان شاعری دارای سبِک گفت هر چند خاقانی در قصایدش، به تواناین با اطمینان می
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 عنوان شهاعری حال در سرودن رباعّیات، تنها به ا ایناست، بخاصِِّ فردی، شناخته شده 

گونه است که رباعّیاتی که سبک بیان و طهرزی خهاص و    شود و این از او یاد میمتّوسط 

 یابند.فکری مشخص در آنها دنبال نگردد، شهرت چندانی نیز نمی

 یزبان کردیرو -2-4-2

-اشهعار وی سهاده و بهی   فصاحت و بالغت دو ویژگی بارز رباعّیات خّیام اسهت.  

دور از تکّلفات واژگانی و نحوی است. تنها در پی بیهان معنهی   آالیش و از نظر زبانی، به

دارد. خود را دچار اعنات و التزام در لفظ و در قافیهه  است و فقط به وزن و قافیه توّجه 

قیهدی  گاه دچار هیچ گونه تعپردازی نپرداخته و هیچو ردیف نکرده، به لّفاظی و صنعت

های ادبی از روی التهزام  است و چنانکه قباًل گفته شد توّجه خّیام به صنایع و آرایه نشده

و تکّلف نیست، این سالست کالم و جریان عادی سخن است که موجه  ظههوِر مهثاًل    

شود. هر چند توّجه به معانی زیبای فلسهفی  تشبیه، جناس، تناس  و یا صنعتی دیگر می

به جهان هستی، ذهن خواننهدگان رباعّیهات خّیهام را درگیهر خهود      های مربوط و اندیشه

ههای لفظهی در سهخن خّیهام     ی زیبهایی های پنهان و زیرکانهو کمتر محّققی به الیه کرده

حال خّیام از تناس  لفهظ و   (، با این44 -47، صص1384است)وحیدیان کامیار، پرداخته

-های کالمی را که مناس  مهی از زیبایی های خویش غافل نمانده و آن مایهمعنا در ترانه

اسهت و بهرعکِس خاقهانی، خهود را در سهرایش شهعر       دیده در گفتار خهویش راه داده  

است. به عبارتی خّیام از ترفندهای زبانی هم چهون  خویش دچار مشکل و التزام ننموده 

عر پیوند هنری واژگان، تصویرسازی و تأکید و تکهرار، بهه بهتهرین وجهه در زیبهایی شه      

خویش بهره برده و بدین ترتی  در پیونهد مناسه  اجهزا و عناصهر بها معنهی، در شهعر        

-144، صهص 1384لهی،   پور و حسهن  است.)حسامخویش به موّفقّیتی بسیار دست یافته 

121) 

 نمونه را به این رباعی توّجه شود:

 ای کامدن و رفتهن ماست         او را نه بهدایت نه نههایت پیهداستدر دایره

 راست        کاین آمدن از کما و رفتن به کماست نزند دمی دراین معنی می کس
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شود؛ چنانکه کلمهات   خوبی دیده می تنیدگی کلمات به در این رباعی پیوند و درهم

، همگی نهوعی انسهمام مکهانی را نشهان     «کما»و « نهایت»و « بدایت»، «رفتن»و « آمدن»

-نوعی حالت سرگیمه و دّوار را به خواننده الاا مهی دهند و پیوند مناس  آنها با هم، می

 (125، ص1384لی،  پور و حسن کند.)حسام

در رباعّیات خاقانی اّما میل به انوا  صنایع ادبی و رعایت التزام و اعنهات، فهراوان   

شود؛ عالوه بر شواهدی که از رعایت التزام نزد خاقانی ذکر شد، التزام بهه ذکهر   می دیده

 در این رباعی نیز درخور توّجه است:« آب و آتش»

 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 

 (702، ص1357)خاقانی، 

-شستهدرآمده، روان درکنارهم ن خورده ازآبدر اشعار خّیام کلمات، ساده و صیقل

اند. سالست و گزین شدهچین و بهیک دستبه اند. راست بدان می ماَند که الفاظ یک 

ای در زبان خّیام هست که خاصِّ اوست. اّما در رباعّیات خاقانی غث و روانِی ویژه

ثمین، هم در لفظ و هم در معنی بسیار است. بر این اساس باید گفت که یکی از نکات 

رباعّیات خاقانی، وجود ترکیبات و واژگان ناهمواری است که از  قابل توّجه در بررسی

نظر ترکی  و موسیقی شعری درخور قال  و زبان رباعی نیستند. این الفاظ آنگاه که در 

شوند، ناهمواری و عدم هماهنگی می آالیش سخن خّیام قرار دادهبرابر الفاظ ساده و بی

گردد و آن سالستی را که از آن یاد میر حس و تناس  آنها با قال  و زبان رباعی بیشت

کنند. هرچند چنانکه گفته شد، خاقانی در رباعّیاتش به شد، از سخن خاقانی دور می

حال، باز تا حدودی ردِّ پا و نشانی از همان سبک و زبان  سادگی زبان گراییده، با این

رکیباتی ناهموار نمایان صورت کاربرد ت شود که بهمیمطنطن قصاید، در رباعّیاتش دیده 

 چون: است. ترکیباتی همشده

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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یهک ربهاعی   براین ترکیبات و الفاظ نامتناس ، گاه فقط برای ایماد تناس ، عالوه 

 است:سراید؛ چنانکه در رباعی زیر تناسبی استادانه ایماد کرده می

 ای پیههش تو مهر و ماه و تیهههر و بهرام 

 برجیس و زحل، زهره، حمل، ثور غالم 

 جوزا، سرطان، خوشه، کمان، شیرت رام

 دام  میههزان، عقرب، دلو، بره، حوت به 

 (725، ص1357)خاقانی، 

ک رباعی ذوقافیتین دارد که در آن با رعایت نوعی التزام، چنین یخاقانی هم

 است:تخّلص خود را در هر چهار مصرا ، در بین دو قافیه گنمانده 

 باد یتو کرد خا  خاقان یها شاد        غم یا  خاقانهاز دل دردن یا

 باد  یتو جان پا   خاقان ّیبرخ         ادی یهال  خاقان یکه کن یوز

 (719، ص)همان

و  یلفظه  یهها  یسهاز  نهیاست. قر ییگرا نهیقر ،بارز سخن خّیام یها یژگیاز و یکی

اسهت،   یاضه یذههن او بها دانهش ر    ونهد یپ ةمیشود، نت یم دهید یکه در اشعار ویی معنا

نشهان   یبررسه  کیه در  ؛استوار است یساز نهیبر قر یاز رباعّیات و یاریبس یةچنانکه پا

برخهوردار اسهت و انهوا      یانیه امکهان ب  نیه % از رباعّیات خّیام از ا90از شیاند که ب داده

 ،یژگه یو نیه . اشهود  یمه  دهیها د سروده نیدر ا یو تعامل یتقابل ،یترادف یها یساز نهیقر

شاعر دو عنصهر   وه،یش نیرباعّیات خّیام دارد. در ا یریگ در ساخت و شکل ینقش مهّم

هسهتند، در برابهر    گریکهد یبا  لتعام ای، ترادف در تضاّد یمعنو ای یلفظ یا گونه را که به

را بهه   مهه ینت یو گهاه  ردیگ یمورد نظر خود را م ةمیدو، نت و از تقابل آن دهد یهم قرارم

که به آن اشاره شد، هم در فکر و  یساز نهیفراوان خّیام به قر ة. عالقگذارد یخواننده وام

 یهها  در کنار ب عد یژگیو نیاست. ا داشته رایبس ریتأث یو هم در زبان و سبک و شهیاند

کهه بهه او    یبازشناخت رباعّیات خّیام از اشهعار  یباشد برا یا لهیوس تواند یالبّته م گر،ید
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خّیهام   ر،یز یعنوان نمونه در رباع ( به۷6، ص1384پور،  و حسام یل سنحاند.) نسبت داده

 است: ساخته نهیرا قر «یصدبار سبو»و  «الهیصدبار پ»

 یزار و ل  جو به کشته هنیفارغ بنش          یدلهههمو یا یو سبههو الهیپ ریبرگ

 یکرد و صد بار  سبو  الهیصد  بار پ         یرا که چرخ بدخو زیبس شخص عز

 (166خّیام، ص)

 قهرار داده  «وانیه ا ةکنگهر »را در تقابهل بها   « نادان یپا ریز» یرباع نیدر ا نیچن هم

 (:19، ص1384پور،  و حسام یل سنح )تاس

 است یجانان ةرههم و چههههاست        کف صنی هر نادان یپا ریکه به ز یخاک

 است یسر سلطانهه ای ریاست         انگشت وز هیوانیا ةهر خشت که بر کنگر

 (30خّیام، ص)

 یژگه یکهه و  دیه آ یدسهت مه   به مهینت نیا یرباعّیات خاقان یدر مقابل، از بررس ااّم

 افهت ینهدرت   و به ستیخّیام نهای  وی به فراوانی و شّدت سرودهدر سخن  ییگرا نهیقر

 :دهد میقرار « گدا»را در تقابل با  «دونیو فر دیجمش» یرباع نیچنانکه در ا شود، یم

 ستین یمزن که با فلک جنگ عیتشن         ستین   یاگر ز راحتت  رنگ یخاقان

 ستین یبرسد، ننگ ییگر هم به گدا        دینرس دونیو فر دیکه به جمش یملک

 (703ص ،1357 ،خاقانی)

دو  یکه ی. حّتهی در آن  آورد یتخّلص نم شیکه خّیام در اشعار خو نیا گرید ةنکت

 نیچه ا ؛است یباق دیو ترد شّک ی(جا116و  21هم که نام خّیام آمده،)رباعّیات  یرباع

 نهان یا ایه انهد و   ب به خّیام سرودهخطا ایباشد که  گریکسان د ایامکان هست که از کس 

 ، تخّلهص از رباعّیهات  یاریدر بسه  یا خاقهان . اّمه اند ادهانتشار د یخود، سروده و به نام و

عالوه بر آن رباعی که در هر چههار مصهراِ  آن، تخّلهص     آورد؛ یرا م -خاقانی– شیخو

 تیدر ب زین یگاهل و در مصرا  اّو ،یگاه در آغاز رباعخود را گنمانده و قباًل ذکر شد، 

 به عنوان نمونه ذکر تخّلص در مصرا  اّول:چهارم.  ایدوم، در مصرا  سوم 

 نهادی خوش باش          گام از سر کام درنهادی خوش باش خاقانی اگر نه خس
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 هرچند به ناخوشی فتادی خوش باش          پندار در این دور نزادی خوش باش

 (۷22، ص۱35۷خاقانی، 

و ههزل و   کیاز الفاظ رک یاست و عار فیپا  و عف ،زبان خّیام که نیا گرید ةنکت

فکهر و  . ستین یامور کار نیفلسفه را با ا زیرا به؛یدور از مزاح و مطا همو و دشنام و به

 نهو   نیه از ا یا در رباعّیات خاقاناّم .است ّدِجنیز  یو انیباندیشة وی ِجّد و به تبع آن، 

در  یکه ینهاده، الفاظ نامناسه  و رک  بیرونادب  ةریپا را از دا یمسائل، فراوان است و و

نیهز  بهه ههزل و همها    حّتهی  ، گاه «اعادة ذکر آن ناکردن َاولی»که  گنمانده شیسخن خو

 . است آوردهی رو

. یبر دو نهو  اسهت؛ کامهل و َخصه     هیاز نظر قاف یرباعکه شد  گفته نیاز ا تر شیپ

. آورد یرا مه  هیه از نو  کامل است؛ چنانکه در هر چهار مصهرا  قاف  شتریرباعّیات خّیام ب

در مصهرا  سهوم    ،یعنه یسروده است؛  یخص ِیرباع شتریا باّم ،کامل دارد یرباع یخاقان

 شود. های فراوانی از این نو  رباعی در دیوان وی یافت می نمونه. آورد ینم هیقاف

 یفکر کردیرو -2-4-3

نظام  لیدل امر به نیاست و ا اریر رباعّیات خّیام بسچنانکه گذشت تکرار مضمون د

 رامهون یپ یاساسه  یذهن خهود را مّتوجهه مسهائل    یسان که و حاکم بر ذهن اوست. بدان

 ریه نظ کنهد؛  یمطرح م شیکه خّیام در رباعّیات خو ها شهیاند نی. اکند یم یجهان و زندگ

درکاروبهار جههان، شهک در     یو سرگشهتگ  رتیه همراه اظهار ح به نشیآفرتأّمل در راز 

از آن،  یآمهوز  و عبهرت  ایه دن یکهار  و سهتم  یداریه ناپا ،یو احوال هسهت  نشیآفر ةمسئل

چرخ در اعمال و سرنوشت انسان، قضهاوقدر و جبهر و    یرگذاریبه جهان، تأث ییاعتنا یب

بهه   یاز زندگان یدیو ناام اتیح هنسبت ب ینیو بدب یفلسف أسی ،یمرگ و زندگ ار،یاخت

بهه اغتنهام    یتبهع آن، دعهوت آدمه    گذشت عمهر و بهه   رامونیهمراه حسرت و افسوس پ

و  یطلبه  و عشهرت  یباشه  ها و خوش تاز لّذ یریگ دعوت به بهره زیفرصت شاعرانه و ن

 نیعو اعتراض بهه متشهرّ   اکارانینکوهش ر ،یگسار یبردن به شراب و م پناه ،یشادخوار
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 یهة نهو ، پا  نیاز ا گرید یو افکار ارانی ییوفا یبنسبت به دوستان و  ینیظاهرساز و بدب

 .دهد یم لیرا تشک یو ینیب و اساس جهان یفکر ةفلسف

از  یپهژوهش، خاقهان   نیه شده در ا انمام یها یبررس زیمطال  و ن نیبا توّجه به ا 

 که در نزد خّیام هست، برکنهار  یفلسف یها شهینو  اند نیاست از ا نتوانسته ،ینظر فکر

مباحث که در سخنان خّیام مطرح شده، همچون بحث اعتراض بهه   یالبّته در بعضبماند. 

  متعّص ییگرا که خود شر  یخاقان  ،یظاهرفر نیعو کاروبار متشّر ینیمسائل د یبعض

دارنهد، چهون    یو اسهاس فلسهف   هیه کهه پا  یمسائل گریدر د نیچن و هم است، وارد نشده

فکهر و   نیحهال، به   نیاست. با ا به آن مباحث نپرداخته ست،ین یرا با فلسفه کار یخاقان

ناهز هسهت کهه     یهها  ینیآفر مضمون یا وجود دارد و پاره یبا خّیام مشترکات یو ةشیاند

مشتر  بها سهخنان    نیکه مضام یرباعّیات نیخّیام است؛ چنانکه در ب یها شهیر از اندمتأّث

 298از مممهو    .میکن یرمیاز آنها تعب ینخاقا یها «واره خّیام»به  نمایخّیام دارد، و ما در ا

فلهک و   روباربه آن وکا ییاعتنا یو ب ایدن یداریاز ناپا یرباع 17در  ،یو وانیدر د یرباع

 3و اغتنام فرصهت و در   یگسار یو م یاز شادخوار یرباع 11از زمانه و مرگ،  تیشکا

.نکته در اسهت  رانهده  آنهان سهخن   یاز اهل زمانه و بدعهد تیو شکا ییوفا یاز ب یرباع

فکهر و   ریتهأث کهه   پهردازد، عهالوه بهراین    جاست که آنگاه که به این نو  تأّمالت مهی  این

درادامهه  زبان وی نیز به سادگی گراییده اسهت.   ،داستیپ شخّیام در رباعّیات یها شهیاند

رباعّیهات   نیه ا یمشتر ، بهه بررسه   یفکر نیو مضام ها شهیاند نیدادن ا نشان ظورمن به

 :  میپرداز یم

گاه  م؛یشو یدچار م یفکر ةمرگ، به تناقض و دغدغ ةشیما در برخورد با اند ةهم

دهنده  مرگ را نمات ی. زمانمیدان یدهنده م و آرامش نیریش یآن را دردآور و تلخ و گاه

 ةدهنهد  انیپا یو زمان مینام یم یجسم یاز دردها بخش ییو رها یویزجرباِر دن ِیاز زندگ

افکهار و   نیهمه  ور، شهه یو اند لسهوف یف کیطبعًا در مقام  زی. خّیام نها یفقرها و گرسنگ

انعکهاس   گرید یعبارت . بهاست داده یم به خود راه یانسان عاّد کیاز  شتریها را ب دغدغه

و بحهث   شهه یاوست. تا آنمها کهه اند   یحاصل تفّکرات فلسف یدر شعر و یشیاند مرگ
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است. تقابل مرگ و  شده لیتبد یو یفکر ةغدغد نیو بارزتر نیتر مرگ، به مهّم رامونیپ

نزد خّیهام   یشیاند رباعّیات اوست؛ چنانکه تکرار موضو  مرگ شتریب رساخِتیز ،یزندگ

کهه از آنهها بهه     شیخو خاّص ریبا تعاب یا وبدل گشته است. اّم «ییمعنا فیموت» کیبه 

اشهعارش   ةخواننهد  یمسهأله را بهرا   نیه ا م،یرکهرد یدر شعر خّیام تعب «یلفظ یها فیموت»

چون کوزه، خها ، گهل، خشهت، سهبزه و... بهه       هم یکه با واژگان تر کرده، چنان ملموس

اسهت و هرچنهد    پرداخته یو مرگ و یو زندگ یآدم ژهیو جهان، به یداریاز ناپا یریتعب

چنانکهه  . ستیآور ن تکرار، مالل نیا ااست، اّم تکرار شده شموضو  در رباعّیات نیا یبار

گمان متأّثر از تری و  کند و این تازگی موضو ، بی گویی هربار موضوعی تازه را بیان می

از مرگ و درد و  یندارد ول یفأّسهرحال خّیام از مرگ، ت بهطراوت لفظ و سخن اوست. 

و از خا ،  نالد یچرخ فلک م ی. از خرابردیپذ یم ریتأث نانیجب و زهره درخانیداغ خورش

 نیه ا»کهه:   آورد یبرمه  ادیه فر«. تسهت  ةنیکهه در سه   یمته یبس گهوهر ق »که: ِشکوه دارد 

از  یسه و ک خورد یعمر را م یآمدن بهار و رفتن د نیو ا «یجهان به کس نماند باق کهنه

«. و جهان خواهد بهود  میبس که نباش یا»و  میهست یندارد. همه رفتن ییدست اجل رها

 :رایخوش باش، ز« است یستیچون عاقبت کار جهان ن»پس 

 و چه تلخ   نیریچو پر شد چه ش مانهیپ

 چون عمر به سر رسد چه باداد و چه بلخ

     ینوش که بعهد از من و تو ماه بس یم

 از غهّره به سلهخ ،دیهّره آهخ به غههاز سله   

 (53خّیام، ص)

 :کند یم حتینص نیچن نیبنابرا

 نه ایگذارم  یعمهر به خوشهدل نینه       و ایغم آن خهورم که دارم  یتا ک

 نه ایرو برم بههرآرم ههدم که  ف نیها       ستیپر کن قدح باده که معلومم ن

 (155همان، ص)



 __________________________________________________________________  
 149     امّیاز خ یریپذ ریبا نگاه به تأث یخاقان اتّیرباع یسبک شناس

 

 

سهو، آن مقهدار سهخن از     کیه گفهت از   دیبا یمرگ نزد خاقان ةشیبه اند راجع ااّم

ه درواقهع    سهت یاشهعارش هسهت ه و مها را بها آن کهار ن       گهر یو د دیمرگ که در قصها 

 یدر مهوارد  شسو، در رباعّیات گریا از د. اّمانیو آشنا شانیاست در سوگ خو ییها هیمرث

از آن نهو  کهه در نهزد خّیهام      یفلسهف  یاهمرگ گام نهاده اسهت، نگه   یاند  که به واد

 کند یدعوت م یگسار چون خّیام به باده هست، به مسأله دارد. هرچندکه در آن موارد هم

آن سخنان نهفته اسهت، چنانکهه    یدر ورا زین یو فرصت طلب ییجو کام ةشیاند یو نوع

   کهار   نیه ا یدرده و بهرا  یصبوح یات را از خواب بردار و م نرگس خون آلوده دیگو یم

 «:خواهد بود یکه خفتنت بس زیبرخ» 

 اندر ده زود یصبوح یو م زیهز ش ، صبح ربود        برخ هیبت علم س یا

 خواهد بود یکه خفتنت بس زیود        برخهون آلهواب نرگس خهبردار ز خ

 (719خّیام، ص)

 :کند یم هّیبه اغتنام فرصت توص و

 روشهن به           ههیهال، مههحی رگههههههیدر ت

 در دست به هرحال و خرد دشمن به یم 

 ستیر در دست تو نههون که عنان عمهاکن

 هو آن رکاب مرد افهکن بههت تههدر دس         

 (736، ص)همان

بخش از رباعّیهات   نیشتریمرگ، ب ةشیبعد از اند ،ینوش و باده یاز شادخوار سخن

فراوان دارد؛  یو لوازم مربوط به آن در سخن خّیام بسآمد ی. ذکر مردیگ یخّیام را دربرم

بخهش   ،یمه  دنینوشه  ایه کهوزه و خهوردن    ش،یباده، شراب، کاسه، جام، ع ،یچنانکه م

و  ینوشه  است. پرداختن بهه مضهمون بهاده    سخن خّیام را ساخته یها فیاز موت یا عمده

گمهان در   نیه اشهعارش ا  ةچنان گسترده است که نزد خوانند ،در اشعار خّیام یگسار یم

. اسهت  پرداخته یم یگسار به کاِرآب مشاول بوده و به باده وستهیکه او پ رود یم یو حّق

او  را برضهدّ  یمنکران خ،یدر طول تارگونه اشعار  نیشد سرودن ا گفته تر شیکه پ گونه آن
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 یبهر کسه   حهال  نیاند. با ا پرداخته یو ریو تکف به رّد نیظاهرب نیعبارها متشّر خته،یبرانگ

الخمهر   دائهم  یناز، البّته شخص یو حَکم یاشعار فلسف نیا ةدآورندیکه پد ستین دهیپوش

 تهاب نموم و نوشتن ک و جبر و یاضیکه پرداختن به مسائل ر چنان نتواند بود. هم دیو الق

 هیه ما نیه هرحهال ا  اسهت. بهه   رونیب عقلیمست و ال یشخص ةاز عهد زیمباحث ن نیدر ا

بهردن از   سخن از بههره  ،یگسار و باده باشی ، خوشاغتنام فرصت ی،طلب سخن از عشرت

را دسترس فهردا  وامروز ت» که  دانسته یم کیما، ن میکه شاعر حک ستیجهان نیا انیزندگ

را که اجل از  یکه عمر کند ی. لذا سفارش مستین شیب ییفردا، سودا ةشیو اند«  ستین

مگو که امهروز   یخوش باش وز د»مکن،  عیضا ست،یآن معلوم ن یو بها تازد یآن م یپ

 ،یو بربط یو بت یجام»چنان است که  یدر نزد و یباش خوش ةشیاند نیا«. خوش است

 نیه اعتقهاد ا  ار یو زیهرا  دانهد،  یبهشت برتر م یةرا اگر به نقد باشد از نس« بر ل  کشت

 «:تر باشد خوش ه،یز هزار نس ینقد»است که 

 کسان بهشت با حور خوش است   ندیگو

 که آب انگور خوش است میگو یمن م  

 بردار           هیهو دست از آن  نس رینقد بگ نیا

 از دورخوش است دنیکه آواز دهل شن 

 (41خّیام، ص)

انهدرز   از اینهرو  «.گهذرد  یعمر عمه  مه   ةقافل نیا»آگاه است که  کین حال، نیا با

گهذران. بهر    یخهواه  یگونه کهه مه   جهان است آن یسودا یةعمر را که سرما نیا دهد یم

  :و نیو در غم زمانه، دلتنگ منش مکن هیسست است، تک خشیتن که چهار م ةمیخ

 مکن هادیفر است، دههامیمکن         فهههردا که ن ادیاز او  چیکه گذشت، ه یاز د

 خوش باش و عمر بر باد مکن یمکههن        حال هادیههه بنهههامده و گذشتههبر ن

 (136همان، ص)

 که: نیسخن او ا تیغا و

 گذران یبه شادمان  یو دمهه  نیو مخههور غم جههتان گذران         بنش ههزیبرخ
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 گرانیاز د یامدینوبت به تو خهود ن         یبههود ییع جهان اگر وفهاههدر طبهه

 (138خّیام، ص)

و  ی  است، به آن انهدازه کهه سهخن از مه    متعّص ییگرا نیاز آنما که د یخاقان ااّم

در نهزد خّیهام هسهت، بهه موضهو  شهراب و        یطلبه  و  فرصت ییجو عشرت ،ینوش باده

 یامهر نهزد و   نیگاه ا به گاه حال نینپرداخته، با ا شآن، در رباعّیات فیو توص یگسار باده

در وصهف بهاده و اغتنهام     یاز ده ربهاع  شیاو ب وانیاست، چنانکه در د افتهی انیممال ب

مسائل، نهه   نیگذشت، توّجه و پرداختن به ا نیاز ا تر شیفرصت وجود دارد و چنانکه پ

کهه  شاعرانه اسهت   یها یپرداز از نو  مضمون شتریاوست که ب یو باور قلب دهیاز سِر عق

اسهت.   داده یمه  نشهان  یا عالقهه  نیمضهام  نیبه ا یگریمانند هر شاعر د زین یطبعًا خاقان

و ظاهرًا در آنها به  شود یکه نقل م ینوش ها از رباعّیات با مضمون باده نمونه نیحّتی در ا

اغتنهام فرصهت و    ةشه یاز اند هیه هرچند آن ما د،ینما یم دعوت یو شادخوار یگسار یم

احتمال کهه   حال، این با این شود، ینم دهیکه در سخن خّیام هست، در آنها د یشادخوار

 باشد، وجود دارد: از خّیام متأثر بوده نیگونه مضام نیدر ا یاست خاقان ممکن

 تن او هاتیهراب دل من ز حهن او        محهزودافک رسالید یو آن مک

 بر گردن او یمقام من به و مسکن او        خم بر سر من، سبو خانهیم

 (733، ص1357 ،خاقانی)

 :نیچن هم

 پز در ده سهوخته را خام روان دل      ون دل رز در ده    هرا خ یخاقان

 شده را د رد زبان گز در ده یافروز دل رز در ده         صاف آن آب دل

 (735، ص)همان

از  ینکته خال نیذکر ا ،ییجو و فرصت یطلب عشرت ،یسخن از شادخوار ةادام در

 رخهان را فرامهوش   و زههره  انیه بارویبها ز  ینینشه  کهه خّیهام سهخن از ههم     ستین دهیفا

جههان   نیه از ا یریه گ اغتنام فرصت و بهره یبا آنان را نوع یصحبت هم کهیی .گوکند ینم

 یدر کنهار نگرانه   یاز رباعّیات و یاریآن را از دست بدهد. در بس خواهد یو نم داند یم
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 یزمانه و ابنها  ییوفا یب یادآوریجهان و  یداریر ناپامرگ، تذّک ةعمر، دلهر ةاز گذر قافل

 انیبارویاز گلرخان و ز ییو کاممو یطلب و فرصت ینوش از عمر و باده یریگ آن، به بهره

 ش،یشعر خهو  ةرا در خوانند یدوارینشاط و ام ةشیسخنان، اند نیو با ا کند یسفارش م

 :گرداند یتروتازه و زنده م

 را فرصت هستواگر ت یبه دست          با الله رخ رینوروز قدح گچون الله به 

 را چو خا  گههرداند پستوچرخ کهن          ناگاه ت نیکه ا ینوش به خرم یم

 (27خّیام، ص)

 نیه ا شهتر یهسهت؛ ب  اریبسه  نهان یو نازن انیرو صحبت از مه زین یرباعّیات خاقان در

باشد،  انیبارویدر کنار ز ییجو و عشرتکه سفارش به اغتنام فرصت  از آن شیپ ،سخنان

عاشهق و   نیبه  یهها  تیمعشهوق و گلهه و شهکا    یعهادّ  فاتیمعمواًل از نو  همان توصه 

رواج داشهته و   یههم، در شهعر فارسه    یاز خاقان شیاست که پ یمعشوق، در ادب فارس

 یو سهخنان تکهرار   یا شهه یکل یها وصف گونه نیسرشار از ا ن،یشیشاعران پ یها وانید

و اغتنهام   یگسهار  یدست دهد بهه مه   یشیگاه که اند  راحت وآسا آن حال نیا ااست. ب

 :کند یم دعوت ان،یبارویفرصت و بودن در کنار ز

 دل یآر ا شیاد نهههاده باده پهدل          بر ب یا ازه، رخسههارهت ود بهههارههبنم

 دل یا ههاریگلرنگ و ل   یدل          ما و م یاکنهون که گشههاد چهره گلزار ا

 (724، ص1357 ،خاقانی)

 ههای فلسهفی. بهه   ترین محور فکری خّیام؛ یعنی، اندیشهاّما باز گردیم بر سر اصلی

م دّبران »طورکّلی فلسفة خّیام در رباعّیاتش طرح این مسائل است که در این عالم از این 

رفهتن بهه    کاین آمدن از بهر چهه و »دهد چرا کسی به این پرسش جوابی نمی« سرگردان

، حهرف  «غلط گفت که من فلسفیمدشمن به »گوید که اگر چه البته خّیام می« کماست؟

کنم، ولی در هرحال، باید این قدر از فلسفه بدانم که من کهیم و بهه کمها    او را انکار می

گوید که این جههان بهر مها ناشهناخته     آید و میروم؟ بنابراین خود در پی پاسخ برمیمی

رسد و در کار جهان هنوز اسهتاد نیسهتیم. عهدالت در کهار     رار جهان نمیاست. دل به اس
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افزایند و خهاطر اههل فضهل از    جهان نیست و در احوال آن حیرانیم. افال  جز غم نمی

بینی نیست. دست زمانه آسوده نتواند بود. کار و بار و احوال فلک، قابل سنمیدن و پیش

ه و سر و دسهتة کهوزه از کّلهة پادشهاهان و     این جهان، کیخسرو و جم را به خا  افکند

شد. آمهدن و رفهتن   گران، کوزه خواهیماست. ما نیز در کارگه کوزه دست گدایان ساخته

-ما سودی و جاه و جاللی برای گردون  ندارد و اختیاری نیست و اگر چنین بود، نمهی 

امیهد، بهر و   آمدم که بروم. از این جهان، حاصل در دست به جز باد نیسهت و بهر شهاخ    

ای دل غم ایهن  »ثمری نیست. این منزل بیداد جای آرمیدن نیست و حال که چنین است 

و عمر را صرف این دنیا مگهردان و  « جهان را به شادمانی گذران»و « جهان بیهوده مخور

کن و در طل  آن مباش. غهم فهردا را مخهور و     از این دنیا به خورشی و پوششی بسنده

 دم را غنیمت شمر.

رویهان را بها بهشهت    رود که نشستن در باغی بها بهشهت  بنابر این تا آنما پیش می

« یاران موافق همه از دسهت شهدند  »خورد که میدهد و دریغ کند. هشدار مینمیعوض 

سد که تماشهاگه  ر، روزی می«این سبزه که امروز تماشاگه ماست»دهد که و فریاد سرمی

روید و بر خا  ما دمد و بسی گل میخا  ما سبزه می دیگران خواهد بود. بعد از ما، از

 ریزد و از ما خبری نیست.می

ههای مختلهف،   گونهه سان در رباعّیهاتش، بهه   های خّیام که بدیناین است اندیشه 

ههایی از  است. در هرحال ناگفته پیداست طرح چنین مسهائل و اندیشهه  ممال بیان یافته 

نتواند، بلکه از جان  کسی است کهه سهخن   « نبی می ناب زیست»سوی کسی نیست که 

وی اصل و اساس فلسفة زندگی است؛ کسی که سفارش به بههره بهردن از ایهن جههان     

کند، نه دل در گرو دنیا داشتن. اشعارش نه گله از زنهدگی، کهه در سهتایش زنهدگی     می

که چرا کند گیرد و از این تعّم  میحال، از درهم شکستن طبایع، دلش می است. با این

 زند:گر دهر، این جام لطیف را بر زمین میکوزه

 زندش یم نیبوسه ز مهر بر جب صد         زندش یم نیاست که عقل آفر یجام
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 زندش یم ههنیو باز بر زم سازد یم         هفیجام لط نیگر دهههر چن کوزه نیا

 (115خّیام، ص)

دلهش   شیعصهران خهو   که به چهه سهب ، از ههم    ستیهم معلوم ن یدر موارد گاه

 :خواند یم« و زبر دو گاو ریز»در « خر یمشت»و آنان را  ردیگ یم

 نیزم ریگاو  دگر  نهفته در ز کی          نیاست در آسمان و نامش پرو یگاو

 ههنیخر ب یدو گاو مشت رو زب ریز          نیقی  یچشم خردت باز کن  از  رو

 ( 144همان، ص)

قانع است و  یبه استخوان یچون کرکس و چنان دهد یدر قناعت سخن سرم یگاه

 : شود یخسان نم ةخوان ناکسان و آلوده به پالود لیطف گاه چیخوش. ه دل ن،یجوی به نان

 خوان ناکس بودن لیاستخوان چوکرکس بودن           به زان که طف کیقانع به 

 س بودنههر خ ةکآلوده به پالههود       ا که به است     حّق شیخو نیبا نان جو

 (142همان، ص)

 :برد ینم ادیمناعت طبع را از  سان نیبد و

 آب سرد یدم یا تهههشکس ةنان به دو روز اگربَود حاصل مرد          وز کوز کی

 کرد دیچرا با یخدمت چون خود ایبود           دیچههرا با یمأمور کم از خههود

 (98همان، ص)

 :دیگو یم« زاهدان سالوس»گاه از مبارزه با  و

 ز ملک کاوس به است         از تخت قباد و ملکت توس به است یم ةجرع کی

 از طاعت زاهههدان سالوس به است         رگاه زندهههبه سح یناله که رنهد ههر

 (52همان، ص)

بهه   شهش یدر پ9«ینقهد ههر فلسهف   »که مخالف سرسخت فلسفه است و  یخاقان ااّم

کمتهر در   ها شهیاند گونه نیندارد، ا ییبها ینزد و 10«ارسطو ةقفل اسطور»و  رزدین یفلس

که  دهد ینشان م یرباعّیات خاقان ژهیبو ،اشعار ة. مطالعاست افتهی انیرباعّیات او ممال ب

نسهبت بهه    یو دیه و عقا شهه یو اند ستیخاص ن یا فلسفهو طرح  یزیر یدر فکر پ یو
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در رباعّیهات   ،یکه از نظر فلسف نیسخن ا تیبر همگان معلوم است. غا یتفّکرات فلسف

ا وجهود نهدارد. اّمه    دنیشهن  یبهرا  یگفتن و حرفه  یبرا یسخن ،یجز در موارد ،یخاقان

اسهت و   دارنسبت به رباعّیات خّیام برخهور  یشتریب نیدرهرحال از کثرت و تّنو  مضام

بها   یاشعار معمواًل خطهاب و  نیا تر شیرانده است. در ب «یسخن یاز هر در» یبه عبارت

بهه مناسهبت    یو گهاه  دیگو یبنفشه فش او سخن م یمعشوق است، چنان که گاه از مو

. بهه همهو و ههزل    دیسهرا  یم یا یرباع ،یکس ایخال ل  معشوق  درد دندان و حّتی ت 

 کنهد  یمه  بهیمزاح و مطا د،یسرا یم هیمرث ی. گاهدیگرا یم ییوو به دشنام و بدگ پردازد یم

 د،یه آ یبه سراغش مه  یخّیام یها شهیا آنگاه که از آن نو  اندتقاضا و مدح. اّم نیچن و هم

چهرخ   نیه ا»گردش و دور  ی. گاهنالد یو م ردیگ یفلک و اهل زمانه دلش م ییوفا یاز ب

از  شهک،  یو آگاه است که به  دیآ یادش میاز جور فلک  ی. زمانداند یرا نکو نم «نییبدآ

 نیبنهابرا  «سهروبن.  یفلک به  نیبس کوردل است ا»ندارد و اعتقاد دارد  ییغدر فلک رها

 :بندد ینم دل زین یو زندگان یکه به جوان رود یم شیتا آنما پ

 چیهم ه یخانه و فرش باستان نیو          چیهم ه یاست وجود و زندگان چهی

 چیهم ه یجوان ست،یجوان هیرا           سرما ههم یو  نقههد زندگان ههشیاز اند

 (        712، ص1357 ،خاقانی)

 نسبت به خود، آگاه است: ی آنورز نیکو فلک  یپرور سفله از

 ردیتر گ بر دست خسان مرا زبون           هردیمن از سهر گ نیهر روز فلک ک

 ردیمن سفله شوم، بوکه مههرا برگ           ههردیبا  او  همه  کار  سفلگان  درگ

 (ما)همان

 :ستیجز غم ن یحاصل یو «عمرة باغچ»فلک، در  یتوز نهیک نیاز ا و

 عمههر من  غم  پرورد           نه سرو، نه سبزه ماند، نه الله، نه ورد ةدر باغهچه

 درد          نه خوشه، نه دانه ماند، نه کاه، نه گرد  تیمن  از  غا  امهِّیبر خرمن ا

 (715، ص)همان

 :  دیگو یسخن م ییوفا یاز ب یگاه



 __________________________________________________________________  
 33(، شماره 1395)هفدهمكاوش نامه، سال      156

 

 محرمیی هاهوجود  اهل وفه به  دیآ      هر هزار سال از عالم     نههدکهیگو

 و ما فرورفته به غم نیپس از ا دیدم          آهو ما نزاده ز ع شیپ نیآمد ز

 (725، ص۱35۷خاقانی، )

و از مناعهت طبهع سهخن     کند یاز خسان زمانه و ناکسان شکوه م ،گاه مانند خّیام 

 :آورد یم انیم به

 تر است     ازغدر فلک، طعن خسان صع 

 تر است رسان صع  وز هر دو، فراِق غم       

 دلبههر  لکن          هاریصع   است  فهراق  

 تهر است محتاج شدن به ناکسان صع    

 ( 712، ص)همان

 که: کند یم یادآوری

 ین ارزد؟ یگر ان نوحهههبت داریههد         یارزد؟ ن یخور هجهان غّص ماریههت

 یارزد؟ ن یشدنش نگونسر نیردد           فرزهگه نیرا که فهرز ادهیپ هچارهیب

 (739همان، ص)

 مهه ینت از اینرو«. اساس عمر غم خواهد بود» دیگو یو م داند یچون خّیام م هم یو

 یدر دست نخهواه  یحاصل ،«چیه»جز « دون ةکاس هیچرخ س نیاز ا یخاقان»که  ردیگ یم

 داشت:

 هچیچه در دستههم ه هامیوز حاصهل ا         هچیاز جهان چه طرف بستم ه یدان

 چیچو بشکستم ه یآن جامم جمم ول        هچیچو بنشستم ه  یشمع خردم  ول

 (712ص ،)همان

 اسهتنباط  تهوان  یمه  یتعداد رباعّیات خاقهان  نیکه از ا گونه آن که، نیسخن ا حاصل

را از آن نهو  کهه در    ییهها  شهه یافکار و اند ش،یخو یاز زندگان ییها در لحظه یکرد، و

بهه   یکه خاقان یفلسف ییها شهیافکار و اند است؛ داده یسخن خّیام هست، به خود راه م

آنهها دور بهدارد. هرچنهد     انیه را از ب شهتن یخو است تهنتوانس ز،یست فلسفه یعنوان شاعر
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 کهه  ییاست، تا جها  هرهب یبخّیام است،  یها شهیکه در اند یالبّته از آن اصالت یتفّکرات و

نهه آن   حهال  نیدانست. با ا یدیو تقل فیتوان ضع یم یرا در سخن و ها شهیاند گونه نیا

 یدارد و نهه در ورا  یاعتقهاد و  واز باور  ینشان ها، یو شادخوار ها یگسار یدعوت به م

و محکهم،   یفلسهف  یو بهاور  مانهه یحک یا دهیگفتنش از مرگ و اغتنام فرصت، عق سخن

از  یاریدر بسه  کهه  نیه سهخن ا  تیه نهفتهه اسهت. غا   ،یخّیهام  یو باورها دیهمچون عقا

هها و   ناز نو  تفهنّ  شتریب توان یسخنان و تفّکرات را م گونه نیهرچند ا ،یرباعّیات خاقان

رباعّیهات   نیه خّیام در ا یها شهیاند ریتأث حال نیدانست، با ا شاعرانه یها یپرداز نمضمو

 کاماًل مشهود و قابل توّجه است.

 

 گیری همینت -3

 نیه ا حال نیتمامًا به راه خّیام نرفته است، با ا شدر سرودن رباعّیات یخاقان هرچند

رباعّیهات   ةبها اشهعار خّیهام دارد. بها مطالعه      ییهها  گوناگون، شباهت یها اشعار، از جنبه

. دیه آ یشهمارم  مکت  خّیام به روانیاز پ یدر سرودن رباع یگفت که و توان یم  ،یخاقان

 شصاح  سهبک اسهت، در رباعّیهات    ،یپرداز دهیدر قص خودکه  یخاقان گریبه عبارت د

نهو    نیاهای خّیام را خوانده و در سرودن  است. وی ترانههمان راه خّیام را رفته  بًایتقر

 یزبهان  یکردهایدر رو یریرپذیتأث نیکه ا گونه نبدا، است داشته یریرپذیتأث ویشعر از 

و  سهه یو محتهوا، مشههود اسهت، چنانکهه از مقا     شهیفکر و اند کردیدر رو زیو ن یو ادب

 :دیآ یم دست به ریز جیدو شاعر، نتا نیارباعّیات  یبررس

اسهت بهه   از امتزاج تکرار فکر و تکرار واژگان توانسته از نظر ادبی خّیام با استفاده

چهون بهر تفّکهرات و    -بهد. در رباعّیهات خّیهام    سبکی واحد و وحدت سبکی دسهت یا 

 -تّنو  مضمون و محتوا کمتر است و این امر عالوه -های مشّخصی استوار استاندیشه

بر نظام حاکم بر فکر او، به دلیل تعداد محدود رباعّیات او نیز هسهت. اّمها در رباعّیهات    

با این تفاوت که بهه   خاقانی غث و ثمین بسیار هست، هم در لفظ و واژه و هم در معنا.

شهود. بنهابر ایهن، بها     مهی  دلیل کثرت رباعّیات وی، تّنو  مضامین بیشتری در آنها دیهده 
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عنهوان شهاعری دارای سهبِک     گفت هر چند خاقانی در قصهایدش، بهه  توان اطمینان می

عنهوان شهاعری   حال در سرودن رباعّیات، تنها به است، با اینخاِص فردی، شناخته شده

گردد و به این دلیل است که رباعّیاتی که زبان، سبک بیان و طهرزی  از او یاد می متوّسط

 خاص و فکری مشّخص در آنها دنبال نگردد، البّته شهرت چندانی نیز نخواهند یافت.  

دور از هرگونهه تعقیهدات لفظهی و    از نظر زبانی، اشعار خّیام سلیس و روان و بهه  

آورد. البّتهه سهخن   شهمار   صاحِ  سبک در رباعی بهمعنایی است و وی را باید شاعری 

رسهانی و  هها در خهدمت معنهی   های خاصِّ خود را دارد و همانا این زیباییخّیام زیبایی

ههای لفظهی، ههیچ گونهه تهزاحم یها       الاای سریع مفهوم به خواننده است و از آن زیبایی

سهت کهه خّیهام در    گهردد. پیدا تداخل تصویر در حین خوانش و در  معنا، ایمهاد نمهی  

چنان متأّثر از سبک اشعارش، تنها در پی بیان معنی است نه لفظ پردازی. اّما خاقانی هم 

اسهت. بهه   و زبان قصاید، در رباعّیاتش نیز به لّفاظی و ایراد انوا  صنایع بدیعی پرداخته 

در  حهال  که در قصایدش سبک و زبانی پیچیده دارد، بها ایهن   عبارتی دیگر خاقانی، با آن

رباعّیاتش که سخن از احساسات و بیان تفّکرات شاعرانه است، آن دشواری گفتار را تها  

اسهت. چنانکهه در مهواردی بسهیار،     حّدی رها کرده و به زبانی سهل و آسان روی آورده

 ههایی نیهز دسهت   تا به زبان خاصِّ خّیام  نزدیک شود و در این راه به موفقّیت کوشیهده

 است.  یافته

گفت تقریبًا ههیچ سهخنی از    توانفّکرات خّیام،  فلسفه است تا آنما که میمحور ت

ای فلسفی پنهان نباشد. کوتاه سهخن آن کهه پایهه و اسهاس     وی نیست که در آن اندیشه

تفّکرات فلسفی خّیام، اندیشیدن پیرامون مسائل جههان است، خاقانی اّمها از تفّکهرات و   

حال نتوانسته اسهت از ایهن    ی مخالف با آن. با ایندور است و حّتهای فلسفی به اندیشه

گاه که به این تفّکرات فلسهفی مهی پهردازد، تهأثیر      ها کاماًل برکنار بماند و آننو  اندیشه

، اصهالت  فکر و اندیشة خّیام در رباعّیاتش پیداست. البّته از نظر بحهث اصهالت اندیشهه   

وار کهه  دسته از تفّکهرات فلسهفی خّیهام   های خّیام بر کسی پوشیده نیست، اّما آن اندیشه



 __________________________________________________________________  
 159     امّیاز خ یریپذ ریبا نگاه به تأث یخاقان اتّیرباع یسبک شناس

 

 

خاقانی در رباعّیاتش به آنها پرداخته، تا حهدودی بهه دور از اصهالت الزم اسهت و تنهها      

 های شاعرانه است.پردازیجنبة روایی و تقلیدی دارد و از سر تفّننات و مضمون

ن شهاعری  که خاقانی به عنهوا  چنان است. همنام خّیام با رباعی پیوندی استوار یافته

پرداز، آن هم تنها در نزد خواص و دانشگاهیان شناخته شده و بیشتر بهه بررسهی   قصیده

است که خاقانی بهه عنهوان   است. در این پژوهش کوشش شده شده قصاید وی پرداخته 

تهر از قصهاید   البّته رباعّیاتی با سبک و زبانی ساده -پرداز نیز معّرفی گردد شاعری رباعی

نکههه شههناخت رباعّیههات خاقههانی، وی را از حههوزة مطالعههات انحصههاری  . دیگههر ای-او

 افزاید.دانشگاهیان خارج نموده، میزان توّجه و اقبال عاّمه را به این شاعر بیشتر می

ای باشهد بهه شهناخت بیشهتر     توانهد دریچهه  نکتة آخر اینکه نتایج این پژوهش می

چنین بهه   شناختی شعر وی. همبکای برای بررسی و مطالعة سرباعّیات خاقانی و مقّدمه

پهردازان دانسهته   عنوان گامی در مطالعة تأثیرگذاری خّیام و رباعّیات او بر دیگهر ربهاعی  

 شود.

 

 ها یادداشت
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 ،چههاپ سههوم، تهههران ،یشههعر پارسهه شههاهنگانیپ ،(1370د)محّمهه ،یاقیرسههیدب -5

 .یانتشارات و آموزش انقالب اسالم
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 زّوار. یکتابفروش ،چاپ سوم، تهران ،ینید قزوکوشش محّم

چهاپ   ،یاحیه ر نیدامبهه اهتمهام محّمه   ، مرصادالعباد ،(1366)نیاّلد نمم ،یراز -7

 .یو فرهنگ یشرکت انتشارات علم ،سوم، تهران
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 ب( مقاالت
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