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  پس از

  موالنا، جالل الدين
  »بلخی« 

  جايگاه
  حکيم عمر خيام

   »نيشابوری«
  را به جهانيان بشناسانيم   

  
  هوشنگ معين زاده

  
  : مقدمه       

  
بر مبنای مطالعات و »!خيام و آن دروغ دالويز« چند ماه قبل از انتشار کتاب١٣٧۵در سال 

 کردم با  ای تهيهرسالهانجام داده بودم،، »يامحکيم عمر خ«پژوهش هايی که برای شناخت هر چه بيشتر
نرا به زنده ياد اسماعيل پور والی سپردم که در آ ، و» خيامبه افکار و انديشه هاینگاهی نو «عنوان

منتشر »!م و آن دروغ دالويزخيا« به چاپ نرسيده بود که کتابرسالههنوز اين . روزگار نو منتشر کند
در »!خيام و آن دروغ دالويز«فی کتاب را با مقدمۀ کوتاهی در معرتهاين نوشاسماعيل پور والی شد، و

  .  روزگار نو چاپ کرد١٨۵شمارۀ مسلسل 
، ضمن بررسی اوضاع و احوال سياسی، اجتماعی و فرهنگی زمان خيام و رسالهدر اين من 

  :  افکار و انديشه های او، پيام کوتاهی نيز به شرح زير به هم ميهنانمان داده بودم
 فکر می کنم زمان آن فرا رسيده است که پيران قوم و فرزانگان ايران با ديدی نو، افکار و «-

 نو بشناسند و به مردم ايران و به گونه ای که بوده است، از کنند، او را يشه های خيام را باز بينیاند
  .»جهان بشناسانند

ردم که با شادی تمام شاهد  عرضه کمانمن اين پيام را زمانی به هم ميهنانواقعيت اينست که 
به تالش های صميمانۀ بسياری از ايرانيان خارج از کشور برای شناساندن فرهنگ و ادب ايران 

فرزانگانی که می کوشيدند از يک طرف به گوش مردمان کشورهايی که ميزبانشان . بودمجهانيان 
از سوی ديگر می خواستند به . دآورده ان  پناههای ديگربودند برسانند که آنان از بد حادثه به کشور

د و پدرانشان  چند هزار سال پيشينۀ فرهنگی داراز سرزمينی آمده اند کهآنها  نشان دهند که مردم جهان
  .  نخستين مشعلداران تمدن بشری بودنداز

، هر )آخوندها(اين فرزانگان جان به در برده از سيطرۀ حکومت جهل و جنون قرون وسطايی 
ند و چهره های دده است، باال ميز که بر سيمای فرهنگ ايران کشيده شی پرده هاي گوشه هايی ازيک

تا اين . می کردندجهانيان عرضه با غرور و سربلندی به تابناک سرفرازان سرزمين خود را به 
 مردمان ملل ديگر دل از سر زمين نياکان خود بر کنده و زمردمان نپندارند که آنها نيز مانند بسياری ا

  ..ای تمدن و فرهنگ ديگران آمده اندسايش و بهره مندی از مزاينبال رفاه و آبه د
موالنا جالل الدين «ساندن شناکوششی بود برای بهتر از نمونه های بسيار ارزندۀ اين تالش ها، 

. است در جهان پيدا کردههموطنان فرهيختۀ ما جايگاه ويژه ای همين که امروزه به همت »بلخی
  .   عارف و شاعر نامدار ماستحق شايسته اينکه به جايگاهی 

يم بزرگان  ارزنده را رها نکنيم و بکوشیقصد من از آن پيام، اين بود که اينگونه تالش ها
نيز در را نيز به جهانيان بشناسانيم، و اين حکيم بی همتا را »حکيم عمر خيام«ديگر سرزمينمان، مانند
ير مفاخر علمی و فرهنگی و سپس به دنبال شناساندن سا. اوست بنشانيمو منزلت  جايگاهی که در شأن

  .خود بپردازيم
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 ،همت به خرج دادند»موالنا«طور که برای عارف و شاعر بزرگ ما آنمانهم ميهناناگر چه  
  چندان کار اساسی انجام ندادند، با اين حالين دانشمند و انديشمند بزرگواردر بارۀ حکيم عمر خيام، ا

کوشيده ام و هنوز هم می کوشم تا در تاريکی های گذشته هر ضاعت اندکم، به قدر بو من به سهم خود 
اين  با اين اميد که شايد. بم، به دست اهل نظر بسپارمنکتۀ تازه ای در بارۀ اين حکيم بلند پايه می يا

  . و جايگاه رفيع اوگرانقدرحکيم اين  بيشتر قدمی باشد برای شناخت ،تالش های اندک
 زمينه های ربا تکيۀ بکه »!خيام و آن دروغ دالويز«پس از کتاب همين تالشها، در راستای

وقتی ، نيز »بشارت، خدا به زادگاهش باز می گردد« تهيه ديده بودم، در کتابخيام رباعيات فلسفی
ه مجلس اين حکيم بزرگوار  ب)آنسوی سراب(در سرزمين روشنايیگذرم ، )شيطان(عقلهمراه با نماد 

 از جمله اينکه. ت نشده اس بدانها توجه چندانیتا کنون کهی اشاره می کنم  او به نکاتز زبان ا،می افتد
  :  می گويد
کرده ايم، و چنين بود  های فلسفی خود را مطرح ما با همان رباعيات معدود، جوهر انديشه«-

بعد از ما بی آنکه که بعد از ما اين رباعيات، مکتب خاص فلسفی خود را پيدا کرد، تا جايی که نسلهای 
اين رباعيات را زير بنای فکر و انديشۀ خود  گذاشته اند،  ۀ فلسفهحتی توجه داشته باشند که پا به عرص

  »...قرار دادند
  :و اضافه می کند که 

باره اش  اهميت يک فيلسوف و ارزش دستگاه فلسفی او منوط به آنست که ديگران در «-
اين همانست که قرنها با رباعياتی که ما سروده ايم . را عرضه کنندبيانديشند و حاصل انديشه های خود 

  :می افزايد نيز و، در پايان  ....انجام می شود
شايد پايگاه ما در حوزٌه فلسفه به جايگاه استادمان شيخ الرئيس و ديگران نرسد، اما اين نكته  «-

به ميان مردم ) رباعيات(شيم در قالب شعر را ناديده نگيريد آه ما فلسفه را بی آنكه نامی از آن برده با
  ».يمه ابرد

سدۀ پيش با رندی واقعيت اينست که خيام همانگونه که از زبان او گفته می شود، در حدود نه 
 تا پائين ترين قشرهای جامعۀ ما پراکنده و مردم را در قالب رباعيات را  فلسفی خود انديشۀ،خاص

کار ارزشمندی که .  به شک و ترديد و تفکر فلسفی واداشته استنسبت به مقوالت نقلی حاکم بر جامعه
  . دست يازيده است به آن فيلسوفیکمتر 

سکوت مرموز و طوالنی در بارۀ انديشه های فلسفی خيام تا يک قرن اخير، خود نمايانگر 
 مختلف از تأثير مثبت افکار و انديشه های خيام در ميان قشرهای) شريعتمداران(ترس دکانداران دينی

  . مردم بود
در و ذکاء الملک فروغی و علی دشتی صادق هدايت  بزرگانی ماننداگر فيتز جرالد در غرب و 

 به زنده کردن نام خيام نمی پرداختند، چه بسا همين شهرتی که اين حکيم پيدا کرده است نيز به ،ايران
در »اسالمی«ر بهترين شرايطو د»عرب«رياضيدان و منجميک و او نيز تنها به عنوان . دست نمی آمد

  .گرد و خاک زمانه پنهان ميماند
در اينجا، من بار ديگر و اين بار به جای نسل کهنسال ايرانی که بسياری از آنها دانش و 

 الزم و کافی برای بازبينی افکار و انديشه های خيام را دارند، از جوانان پژوهشگر ايرانی می معرفت
 که هم اکنون در عرصۀ تحقيق و پژوهش در دسترس جويندگان قرار ی فراوانخواهم که با امکانات

 را چنانکه بوده بشناسند و به ديگران و بويژه به جهانيان ماندارد، بکوشند و اين حکيم گرانقدر
  .بشناسانند

،  انجام         داده ام من برای شناخت و شناساندن خيامی کههای اندکبه منظور آگاهی از تالش
بشارت، خدا به زادگاهش باز می «و بخشی از کتاب»اهی نو به افکار و انديشه های خيامنگ«رسالۀ 
که اختصاص به مجلس خيام و سخنان او دارد، ارمغان دوستداران اين حکيم فرزانه می دارم، تا »گردد

 برای شناساندن فرهنگ  و نقطۀ حرکتیسر آغازی باشد برای پژوهش پژوهشگران عزيز ايرانی
  . سر فراز ايرانی به جهانيانساالران 

  
   هوشنگ معين زاده- ٢٠٠۶ پاريس اوت 
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     نگاهى نو به افكار و انديشه هاى خيام

  
م با تعصب و خشونت بى وأدارى ت نهصد سال پيش در اوج ترآتازى ترآان مسلمان و ميدان

 شد آه با  افشاندهمكتب وفلسفه اىحد محدثان و فقيهان، در يکى از مراآز عاِلم پرور سر زمين ما بذر 
خاص خوانده نشد و در قالب هيچ ی هيچگاه به نام يک مكتب فلسف تمام گستردگى و آثرت پيروانش،

از خيام است و فلسفه اى آه او مکتب  سخن از . فلسفى نيز ثبت نگرديدۀيک از سيستم های شناخته شد
. آن بودانپايه گذار
، مردم اين سرزمين مبارزات دامنه دار خود را در ابعاد گوناگون از آغاز نفوذ اسالم در ايران 
 از دل اسالم  از جمله اينكه،.زمينه هاى مختلف بر ضد اعراب و آئين تحميلی آنان آغاز آردند و در

می  حيات ۀ آه تعدادى از آنها هنوز هم با سخت جانى ادامکشيدندصدها فرقه و مكتب و مذهب بيرون 
 نظير؛ خوارج، قدريه، معتزله، زيديه، آيسانيه جبريه، اشعريه، مرجئه،  و مذاهبیبفرق و مكات. دهند

باطنيه، جعفريه، موسويه، شيطانيه، حازميه، نظاميه، وهابيه، علويه،  ضراريه، آراميه، باقريه،
.غيره ازآن جمله اند...شعوبيه، اسماعيليه، صوفيه، شيعى، سنى و

 و تصوف از )باطنيه(ب عمده اهل تقيه، يعنى اسماعيليه دو مكت،مكاتبفرق و  در ميان اين 
خود را از   اما در ظاهر با پذيرش احكام دينی آنان،،مكاتبى بودند آه در باطن مخالف اسالم بودند

  .مسلمانان قلمداد مى آردند تا با اين تمهيد بتوانند فضائى براى تنفس به دست آورندزمرۀ 
 گاهی به صورت علنی و زمانی به گونۀ  و خيامى،)کیمانوی و مزد(دو مكتب ديگر، زندقه

.افكار و انديشه هاى خود را عنوان مى آردندپنهانی 
در . از عجايب روزگار، اينكه، اين چهار مكتب ياد شده داراى ويژگى هاى مشترآى نيز بودند

انهاى نبرد به مكتب تقيه، اسماعيليه و تصوف، اولى به خشونت و مبارزه مسلحانه متوسل شد و در ميد
زور آزمائى پرداخت و سرانجام در برابر سيل خروشان و وحشيانه مغول تاب نياورد و از صحنه 

 به خانقاه پناه برده و قناعت و زهد و ،در حاليکه دومى چون به ظاهر گوشه عزلت گرفته. بيرون رفت
.و ماندگار ماندپيشه خود آرده بود، همچنان زنده ...بى نيازى و 
از ميان رفت، ب ديگر نيز، چنين بودند، اولى زندقه، به خشونت و جنگ و جدال افتاد و دو مكت

آواز ساز و  پير مغان، به جام شراب و مجلس ۀپيروان مكتب خيام، رو به ميخانه آوردند و در سایاما 
ميان رفت اما زندقه مثل اسماعيليه از  و پايدار ماندند و بدين گونه پا آوبى پناه بردنددست افشانی و و 

.  خيامى همچون تصوف تا امروز زنده و برقرار مانده استۀانديشمکتب و 
که خود آنها نيز پرداختۀ (ابتدا با توسل به فاطميون مصر ـ مكتب نخستين يعنی اسماعيليه، در

غ تبلي، به )محمد پسر اسماعيل، پسر جعفر صادق( پيروى از مكتب هفت امامى، به بهانه)ايرانيان بودند
خود آردند، «ساخته و از آنان جدا  قدرت يافتند، راه خود رااما به محض اينکه. خلفای فاطمی پرداختند

.»آنچه آردند
 پيروان اين مكتب، اگر چه به ظاهر احكام اسالم را رعايت مى آردند، ولى در باطن و در جمع 

على ذآره «تا اينكه،. احباب و اصحاب مومن خويش به هيچ يک از اصول اسالم پاى بند نبودند
سومين پيشواى روشن ضمير و حقيقت بين اين مكتب با شجاعت و شهامت بى نظيرى خود را »السالم

 :پرده ها را کنار زد و گفتد و یامام زمان نام
به اقتضاى عقل شريف مكلفم، اذعان آنم آه عالم قديم است و زمان نامتناهى، بهشت و دوزخ « -

امروز، من تكاليف شرعيه را در خصوص حقوق اهللا به طور آلى از ... استيک امر خيالى و موهوم 
پس از اين آزاد هستيد و از اوامر و نواهى در خصوص حقوق اهللا بالمره فارغ . گردن شما ساقط آردم

به ... علم تحصيل آنيد و نيکوآار شويد و از نعمات دنيويه در حيات پنج روزه خود بهره يابيد. باليد
جماعت طايفه اناث را در حبس و حجاب نگاه داشتن .. اسد و عقايد ابلهانه خود را مقيد مكنيدخياالت ف

 بدين وسيله ماهيت واقعى مذهب  او.»را ظلم توصيف آرد و زياده از يک زن گرفتن را غدغن نمود
  .اسماعيليه را آشكار آرد

. ، تكليفشان از اول معلوم بود مكتب زندقه، چه خرم دينان و چه سپيد جامگان، و چه ساير فرقه ها
 بيرون راندن شانو هدف  مزدك بودند مانی وخصوص مكتبه  ب باستان،اينان پيروان اديان ايران

 و زمانی به دستاويز  ترس و واهمهگاهی بدون، از اينرو.  بوداعراب و آئين اسالم از سرزمين ايران
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يه بر افتخارات گذشته ميهن خود در ميدانهاى  با تكنيزآيش و آئين خود را آشکار مى آردند، و  ،تقيه
..غارتگران عرب مى رفتند نبرد به روياروئى با

پيروان مكتب تصوف، با آويختن به فلسفه وحدت وجود، عمًال و علنًا از اصول دين 
. آمدندشمار ه  المذهب بآناناز ديد و از جرگۀ مسلمانان خارج شده و  ،بيرون رفتند» توحيد«اسالم

هنگامی که مكتبى منكر يگانگى خدا و منکر صفات وی مى شود، چنين مكتبى  در رديف مکاتبی زيرا، 
   .محسوب می شوند که از دين اسالم خارج اند

 آن ۀ هم.از اديان توحيدى جداست تصوف، به عقيده همه آنهائيکه درك و بينش فلسفى دارند،راه 
شعبه های گوناگونی همچون     ها و  و شاخه ،عنوان مىكنندبرای تبرئۀ خود حكايتهايی آه متصوفه 

 همه بهانه هائى براى ،سنى و غيره که به وجود آورده اندتصوف تصوف اسالمى، تصوف شيعه و 
   .فلسفه است اين مكتب واصلی سرپوش نهادن بر ماهيت 

پيش نمودن تقيه خدعه کردن و  مكتب خود تا آنجا در ی به جهت حفظ و بقاتصوفپايه گذاران 
و  به عمر و ابوبكر و على ديگر بعضیسلسله خود را به پيغمبر اسالم و  فرقه های، بعضى  آهندرفت

دست زدند که با هيچ معياری  يانیبراى فريب شيعيان، به جعلفرقه هايی نيز  .منتسب آردندغيره 
 صادق و اما امام محمد باقر و امام جعفرآنها بی توجه به واقعيت های مسلم، . قابل پذيرش نمی باشد

اويس قرنى و خرقه ، و به جعلياتی از قبيل داستان رضا را از اقطاب دراويش به شمار آورده اند
در محضر جعفر صادق و معروف آرخى و مسلمان تلمذ او يا بايزيد بسطامى و   از على،شگرفتن
متشرعين تا فرقه های خود را گزند  و غيره دست زده اند، )رضا(علی ابن موسی  به دست ششدن

  . نجات دهند
مگر نه اينكه بنياد تصوف، بر زهد و فقر و قناعت و ! درويش: بپرسد از آنان حال اگر آسى 

امام جعفر صادق با آن زندگى پر تجمل، آن لباس ابريشمين و پس ؟نهاده شده است  آنو امثال رياضت
ًاز  ن زيبارو که مکرراحساب و آنيزآاحد و و آن هداياى بى  ،پوشيدنپالتو پوست گرانقيمت خز 

 و قطب و مرشد و پير تصوف !؟خلفاى عباسى همچون سفاح و منصور دوانقى دريافت می کرد آجا
  ! آجا؟شبودن

 اگر جعفر بن محمد صادق، پير و مرشد و قطب دراويش می بود، اوًال مسلمانى او مورد شك و 
ود بنا نهاده شده و اين مسئله از ، زيرا اصل بنيادى فلسفه تصوف بر وحدت وجقرار می گرفتترديد 

ثانيا در چنين صورتی معلوم مى شود داستان آن فقر و .  آفر محض است)توحيد(ديد شريعت اسالم
 داستان فقر و مانند اينهمه به آن مى نازيدند و فخر مى فروختند، تصوفقناعت و بى نيازى آه اقطاب 

البته براى هر انسان !  بدا به حال چنين تصوفیبوده است، وصادق  ابن محمد قناعت و بى نيازى جعفر
و قشری متعصب متشرعين هوشمندى روشن است، آه اين ترفندها صرفًا براى گريختن از چنگ 

وگرنه محمد باقر و جعفر . تصوف بودند بوده است که همواره در پی آزار و اذيت پيروان مسلک
اوليه اصول در ين گونه گنجاندن شريعت به هم. ، چه ربطى به تصوف دارندیصادق و على ابن موس

زيرا هيچ خردمندى نمى پذيرد آه بتوان .  اين طايفه گذاشتترفندهای را نيز بايد جز سير و سلوك
ست، فقط اين بيت از موالنا را آافى ا براى اثبات اين گفته،. در يک قالب ريخت  و شريعت راطريقت

  :آنجا آه مى گويدبياد آوريم،
خران بگذاشتيم پوست را پيش      ز قرآن مغز را برداشتيم  ما            

  و؟آدام قسمت قرآن سهم تصوف و دراويشه از ديد اسالم آفر نيست؟يعنى چگفتهمگر اين  
قرآنى آه مطابق گفته پيغمبر اسالم آليه آياتش از  اقطاب آنهاست و آدام قسمت آن سهم خران؟مگر

 مغز بوده و مال آقايان دراويش بيکاره و بى مسئوليت؟ و طرف خدا نازل گرديده است، يک قسمتش
اين مردمان خر آسانى هستند آه به دنبال  قسمت ديگرش پوست بوده و مال مردمان خر؟ و يقينًا

. نشده اندقطب و بهمان پيرتصوف نرفته اند و به لباس درويشى در نيامده اند و مريد فالن 
عنوان آنيم يا آلمات قصار بعضى از اقطاب آنان  اگر بخواهيم از اين گونه نمونه ها 

خود حكايتى  ،آنيم حالج  و جز اين ها را تفسير» انا الحقِ «  بايزيد و»سبحانى ما اعظم شأنىِ «مثل،
.       خواهد شد

                                               
!و اما مكتب خيام
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، مدتها به صورت مخفى به حيات خود ادامه مى اين مكتب فلسفى، به دليل ماهيت خاص خود 
داد، و از ترس ترآان متعصب و اهل حديث و فقه، درقرن پنجم هجرى، جز اصحاب خرد و احباب 

با نگاهى به اوضاع و احوال قرن پنجم . ارش اطالعى نداشتذيکرنگ، آسى از وجود آن و بنيان گ
  .دددليل مخفى نگاه داشتن اين مكتب روشن مى گرهجری 

ه در تب ديانت مآبى غوطه مى خورد و تفتيش عقايد جان مردمان، بپنجم هجری   قرن
 هر يک از اصحاب علم و دانش و حكمت از ترس محدثان و .خصوص اهل خرد را به لب آورده بود

فقيهان قشرى آه رگ خواب ترآان مسلمان نما را در دست داشتند، از ورود به مقوالت علمى و فلسفى 
. قدات تعبدى قشريون ناسازگارى داشت، تبرى مي جستندآه با معت

بيشتر به اوضاع و احوال اين قرن آشنائى پيدا آنيم به داليل مخفى ماندن اين اندکی  چنانچه 
زيرا اين قرن يکى از تاريکترين و پر حادثه ترين قرون اسالمی به شمار مى . مكتب پى خواهيم برد
 ترين مردان تاريخ ساز جهان اسالم در آن هه گروهى از پرآوازست آا دورانی ،رود، و در عين حال

اگر چه از اوايل قرن چهارم دگرگونى هاى عالم اسالم شروع شد، ولى بيشتر . سر مى بردنده ب
:از جمله . حوادث مهم در قرن پنجم رخ داد، و به قرن ششم آشيده شد

قرار گرفته  درت قوی تر از خودـ در اين قرن، بغداد مرآز خالفت اسالمى در محاصره دو ق
 مجزا تقسيميعنى، ممالك اسالم به سه قسمت . در غرب فاطميون مصر و در شرق ترآان سلجوقى. بود

 :آشکار خواهد شدشده بود، و اگر امويان اندلس را هم به آن اضافه آنيم، ضعف مرآز خالفت آامًال 
خلفاى بغداد مى آوشيدند و ضربات سختى به ـ فاطميون مصر آه با تمام نيرو در تضعيف قدرت       

مى رفتند تا به دست صالح الدين ايوبى آرد نژاد آه ، خود نيز پيکر فرسوده خاندان عباسى مى زدند
. دجه نرم آند، منقرض شوپنمسيحی دست و مى بايست با صليبيون 

اداره می  )خواجه نظام الملك طوسى(حكومت مقتدر ترآان سلجوقى ايران را وزير اعظمى -
وزير . آن پيدا نمى آنيم ،آه تالى او را در هيچ يک از حكومت هاى مشابه، چه قبل و چه بعد ازکرد

  :اعظمى آه در جواب پيغام پادشاه مقتدرى همچون ملك شاه سلجوقى آه مى گويد
».اگر مى خواهى بفرمايم دوات از پيش  تو برگيرند« -

  :با گردنفرازى پاسخ مى دهد
.»تاج به اين دوات بسته است، هرگاه اين دوات بردارى آن تاج بردارنددولت آن «-

 وزير اعظمى آه دين و دولت هر دو را به دست کفايت خود دارد، و شوآتى به حكومت 
 .سلجوقيان بخشيده است آه هيچ يک از حكومت هاى ترك تا آن زمان به چشم نديده بودند

بر صحنه ايران تاخت و تاز می کند و چنان ) حسن صباح(موتـ در اين هنگام است، آه خداوند ال      
گلوى هيچ قدرتمندى  ب خوش ازآ، او آه از ترس فدائيان می سازدروزگار را بر دشمنان خود سياه 

 .حتى پادشاهان پائين نمى رود
 يک روز در حضور فرستادهء ملك شاه آه برای رساندن پيغام پادشاه خود نزد      مرد جسوری که 

 يکى از آنان با خنجر شكم خود را می«داوند الموت آمده بود، با دو فرمانی که به دو فدائى می دهدخ
 به رسول ملك شاه مى آنگاه. »درد و ديگری خود را از برج قلعه به زير مى افكند، و هر دو مى ميرند

 : گويد، برگرد به پادشاهت بگو 
پراآنده            ارم آه در سرتاسر ُملك ملك شاه من هفتاد و پنج هزار فدائى نظير اين دو د«-   
.»اند

يک بار ديگر نيز خنجر زهر آلوده ای را هنگامی که سلطان سنجر جانشين ملك شاه، در خواب 
     : بود، درآنار بالش او همراه با اين پيام، خداوند الموت بر زمين فرو مى آنند

 .» درشت فرو مى آند، به سينه نرم سلطان هم تواند نشاندآنكس آه آارد را اينگونه بر زمين«ـ        
 .آه معلوم است، چه اثرى، در پى داشته و چه ترسى بر دل سنجر نشانده است

رمان خواجه نظام الملک به فست که اـ در گير و دار اين آشمكش ها و زد و خوردهايی    
که مرآز خالفت اسالمی  در بغداد. ود نظاميه ها در نقاط مختلف عالم اسالم گذاشته می شطوسی پايۀ

امام محمد «بر پا مى شود، و ُاعجوبه اى بنام » نظاميه بغداد«ست، بزرگترين مرآز فرهنگى اسالما
  . بزرگترين و قويترين فقيه و متكلم، عالم اسالم، به مقام رياست اين نظاميه تکيه می زند»حامد غزالى

ظام الملك، تيغ قلم را از نيام بر مى آشد و گستاخانه  با تکيه بر حمايت خواجه خود، نامامی که
 را در رد عقايد حكما و فالسفه مى نويسد، »تهافت الفالسفه«به جنگ فلسفه و حكمت مى رود، و آتاب 
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 آنان به اينکه خدای تعالی به باور« و »قديم بودن عالم«
معاد جسمانى را باور به گناه آنکه  «و نيز » ی اشخاص احاطۀ علمی نداردجزئيات حادث از سو

 فتوی صادر می کند و قتل آنان را .،  به تازيانهء شريعت می بندد و به اتهام  آفر مى آوبد»ندارند
.آنكه آسى را ياری آن باشد که پاسخی دهد يا به وی اعتراض کندواجب می شمرد، بی 

ابن « غزالی و بر چيده شدن بساط حکمت و فلسفه در عالم اسالم،رگُمدهه ها بعد از اگر چه 
 »تهافت التهافت« غزالى »تهافت الفالسفه« مى شتابد، و در رد نجات فلسفه و حکمت اندلسى به»رشد

 اما تالش او نيز بی نتيجه می ماند، زيرا  .بخشدب جان تازه ای به حكمت و فلسفه تارا مى نويسد 
تهافت «ان از صحنه زندگی مسلمانان خارج و کفن و دفن شده بود که با دهها فلسفه و حکمت چن

 .هم زنده شدنی و قابل بازگشت نبود» التهافت
 قرونى هستند آه سخت ترين نوع احتناق و تفتيش عقايد بر عالم ،ـ قرن چهارم و پنجم و ششم   

را از طرف اهل حديث و فقه و اسالم حكمفرما بود، و حكما و فالسفه شديدترين آسيب ها و صدمات 
به عنوان نمونه، حدود يک قرن قبل از خيام، حسين بن . متشرعين قشرى تحمل می کردند

 ابن سينا از ترس ،چند دهه قبل از خيام. را به خاطر يک جذبه صوفيانه به دار آشيدند»حالج«منصور
 کوشيد  تا جان خود را از و می محمود و پسرش مسعود غزنوى از اين شهر به آن شهر فرار مى آرد

 و انديشمنداننيم قرن بعد از خيام نيز دو تن از فاضلترين . اين دو سلطان ترك غازى نجات دهد شّر
 به يقين در زمره افتخارات )شيخ اشراق، شهاب الدين سهروردى(آه يکى از آن دو بزرگترين عارفان

ى نگرفته بودند، بى شك از متفکران بى ايران و جهان است و  چنانچه دژخيمان جان او را در جوان
عارف بزرگ را به تحريک فقها و محدثين )عين القضاه همدانى(، و ديگرینظير عالم بشريت مى شد

 تا پس از آن هيچکس جرات نيابد که برخالف شربعت به طرز فجيع و ناسزاوارى به قتل مى رسانند
.مطلبی بنويسد يا سخنی بگويد
وجود جلوه هاى پر جاذبه ای که مكتب خيام از آن برخوردار  ست آه با با اين اوصاف معلوم ا

 بود، چرا اين مكتب در کليت خود به صورت يک سيستم فلسفى در نيامد؟ 
به جزآنچه تا به امروز عنوان فلسفه خيام و سيستم فكرى او را در آجا بايد جستجو آرد؟ آيا    

رساله در باب مشكالت اقليدس و ميزان الحكمه  در   رساله جبر و مقابله ويعنی غير از ،شده
 رسائل آوتاهى از نوع رساله آون و تكليف در علم آليات و تحقيق معنى وجود، يافت و، ترياضيا

 پس به خاطر . فلسفیمکتبيک  ، تا ارائه کنندۀنوشتجات بيشتر علمى و فقهى هستنداين  نمى شود؟
خصوص اينكه ه ب؟ لى پور سينا مى دانستندأفيلسوف و ت را حكيم و خيام فلسفى، ه هایآدام نوشت

 ..در زمان حياتش هنوز رباعيات او آشكار نشده بود
آثار فلسفى داشته است؟ آيا آتاب نيز خيام شايد  انسان خطور نمی کند آه ذهنآيا اين فکر به    

ی آه در طول تاريخ  بسياری کتاب های فلسفى ديگرهمانند؟نشده استاز ميان برده  های فلسفى او نيز
؟آيا نوشته هاى خيام باشندآرده  يا زير خاآها دفن و نابودو  يا آنها را به آب شسته ،به آتش آشيده شده

 آرده است؟ نامثال محمد بن زآرياى رازى، پيدا ) رد نبوت(نير سرنوشتى نظير آتاب 
 بخت چگاهب خيام در آشورهاى اسالمى هيآه به صورت علنى مكت جاى هيچ شكى نيست   

مكاتبى همچون اسماعيليه و تصوف مى توانستند مدتها در پناه تقيه با . مطرح شدن را نداشته است
محدثين و فقيهان آجدار و مريز رفتار آنند و از اين طريق زنده بمانند و نيز با وصل آردن مكتب خود 

ن شيخ صفى الدين به شريعت تداوم حيات خود را تضمين کنند، و در صورت لزوم همچون فرزندا
 .برسندخود  و به مراد اردبيلى، لباس تصوف را به لباس تشيع مبدل آنند،

مکتب زندقه دو مكتبى بودند، آه علنًا و عمًال با اسالم و مبادى بنيادى آن  مكتب خيام واما    
 همانطور آه مى دانيم، در طول تسلط اعراب بر ايران و نيز در دوران حكومت ، ومخالف بودند

مذهبى صفويه و پس از آن همواره تحت تعقيب و مورد آزار و شكنجه قرار می گرفتند يا با مرگ 
 . مواجه می شدند

 معدودیپژوهشگرانى آه در آثار خيام مطالعه آرده اند، همگى معتقدند آه از خيام جز تعداد    
همه محدثين و فقها و با اين.  اوست، چيز ديگر بجا نمانده استۀفلسفچکيدۀ رباعى آه گوهر فکر و 

واعظان قشرى، در همه دورانها به هزار و يک بهانه متوسل مىشدند تا از انتشار افكار و انديشه هاى 
 ربراى اينكه خيام ب، چرا .او در قالب يک مكتب و يک سيستم فلسفى در ميان مردم جلوگيری کنند

آه جز ، حقايقی را آشکار مى آردندرمز گوشه هائى از راز و خالف امثال پور سينا آه با آنايه و 
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 در شعر يح،دانش خود را به زبان ساده و صر، . نبود و فهم قابل درک)خواص(
  .روانی چون رباعيات به جامعه ارمغان آرده است

 چه آسى مى تواند بگويد آه بايد حتمًا عالم بود و حكيم بود و حكمت و فلسفه دانست  تا معنای 
 :ی را فهميد؟ اين رباع

  گويند آه فـردوس بـرين خواهد بود             
   و آنجا مى ناب و حور عين خواهد بود                                           

 گر ما مى و معشوق گـزيديم چه باك               
خواهد بودچـون عاقبت آـار چنين                                                

ارائه آرده است به شکلی که حتی همگان خيام فلسفه اش را به زبان ساده و قابل فهم و درك   
 و اين همان چيزى است آه متشرعين آاسبكار و ،برای انسان های عامی و عادی نيز قابل درک است

 شد به قيمت آتب امثال زآرياى رازى را مى. محدثين حديث فروش و فقيهان ريائى را خوش نمى آمد
  های گزافی خريد و سوزاند و از ميان برد، ولى با رباعيات خيام چه مى شد آرد؟

آه بشود سوزاند يا به دار آشيد يا ! معبد و نيايشگاه نيست! انسان نيست! رباعيات؛ آتاب نيست
ه شك اد آننديجرباعيات انديشه است، فلسفه و حكمت است، منطق و برهان است، ا. آن را ويران ساخت

 غزل و قصيده و مثنوى آه همچوننه شعری .  شعر است، ترديد است، و مهمتر از اينهاۀو بر انگيز ند
يعنی ترانه ای که .  بلکه، شعری کوتاه و روان در قالب رباعى است،به خاطر سپردن آنها آسان نباشد

 و  نيز کار ساده ايستبه حافظه سپردن آن با دو يا سه بار تكرار حتى برای يک انسان بى سواد عامى
شعری اينگونه کوتاه و روان و جذاب چه می بايد  با.  می شود آن را به ديگران منتقل کردراحتیبه 

 آرد؟
يک رباعى بعد از نود . به بار نشيند افشانده بود بيش از صد سال طول آشيد تا بذرى آه خيام    

يک . رصاد العباد نجم الدين دايه يافتنددو رباعى درآتاب م. سال در آتاب امام فخر رازى پيدا شد
رباعى در جهانگشاى جوينى و يک رباعى در تاريخ گزيده و يکی در فردوس التواريخ، تا برسيم به 

از خيام درج يک جا دويستمين سال پس از مرگ خيام آه سرانجام در مونس االحرار سيزده رباعى 
 .می گردد

التنبيه على بعض اسرار (ال در آتاب امام فخر رازى اينكه اولين رباعى خيام بعد از نود س   
، ذکر شده، نشان دهنده اينست آه در طول نود سال، رباعيات خيام در همه )المودعه فى القرآن العظيم

فقط رباعيات خيام که بدين گونه .  اما آسى جرأت و جسارت انتشار آنها را نيافته بوده،جا پخش بود
.  جا خوانده مى شدن مى گشت و همهان به دهاده

قها و فپيشين دگرگون شده و وحشت از  احوال  ديگر آن اوضاع وخيامصد سال پس از مرگ 
.کمابيش به سر آمده بودنيز  ترکتازی و بگير و ببند آنها ۀ دور.واعظان فروکش کرده بود

نمى داد تا درپی  به متشرعين قشرى مجالديگر  در دوران جديد هيبت و قساوت چنگيز، 
روند و مثل دوره های پيش بازار تکفير خود را رونق دهند و برباعيات خيام به اين سو و آن سو 

 به ،آه دم از فلسفه و حكمت مى زدند به تهمت آفر و الحاد و زندقه مورد آزار قرار دهندرا آسانى 
 ،ود فرو رفته بودندزيرا سرکردگان اين قوم يا در الك خ.  به آتش بسپارنديا و  يا مثله کنند بکشند دار

يا مانند نجم الدين رازى زن و فرزندان خود را بى سرپرست و به امان خدا در ميان ويرانگری های 
  .جان را به سالمت از اين دربار به آن در بار برسانندخود خانمانسوز مغول ها رها آرده بودند تا 

می رفت تا سلجوقی ملک ه درگا به خليفۀ عباسیاز آستان است که  نجم الدين رازی ن  همی
 .را در آن واحد هم به خليفه و هم به سلطان هديه کند)مرصاد العباد(تنها آتاب خود

 خيام که جان سالم از حوادث به در برده و تدر آن دوران بود آه آرام آرام، آن دسته از رباعيا   
فتادند و از همان زمان بود که از پيش سر زبان ها ا بيشتر،سينه به سينه نقل شده و محفوظ مانده بودند

. روز به روز بر تعداد آنها افزوده شد
 در مورد رباعيات خيام تحقيقات زيادى شده است و درآن ميان چهار تحقيق محققانه وجود دارد 

 على دشتى و محمد على بهرامى ، ذآاء الملك فروغى،آه عبارت اند از پژوهش هايی که صادق هدايت
:چنين می يابيمرا  توجه به اين پژوهش ها تعداد رباعيات اصيل خيام با. انجام داده اند
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 ذآاء الملك فروغى، يک صد و هفتاد و ،رباعى) ١۴٢(صادق هدايت، يک صدو چهل و دو  
رباعى و محمد على بهرامى يک صد و سى و ) ٧۴(رباعى، على دشتى، هفتاد و چهار ) ١٧٨(هشت 
. رباعى) ١٣٨( هشت

آتب مختلف درج است آه تعداد زيادی   قريب دو هزار رباعى به نام خيام دردر حاليکه امروزه
. از آنان کامًال به شيوه رباعيات خيام سروده شده و با رباعيات اصيل خيامی آوس برابرى مى زنند

البته . از اين رباعى ها از آن خيام نيستند آه بيش از شصت الى يک صد عدد ولى اآثر محققين معتقدند
صدها رباعى اصيل خيام نير در شايد هم منكر اين هم نيستند آه به احتمال قوى دهها و محققين همين 

 .باشدو يا در اثر تصادف و اتفاق از ميان رفته نا آگاه طى قرون به دست دشمنان او يا به وسيله مردم 
  : اينست آه،آغاز کرده ايم، آنچه مهم است  از نظر بحثی که مابا اينحال،

 ،مكانی  زمانى وشرايط فيلسوفان، فلسفه خاص خود را داشته، ولى ۀام نيز همچون همخي -   
و مصلحت روزگار را در  لذا شرط بالغ.  نشر افكار وانديشه هاى فلسفى او نبودی برایدوران مناسب

عرضه کند و آنها را به محارم و ) رباعى( افكار و انديشه هاى خود را در قالب شعرديده بود کهآن 
.  انتشار آن ها  فراهم گرددامکان ی، موقعيت مناسبدربسپارد تا خويش حباب و ياران مورد اعتماد ا

که قرائن و شواهد نشان مى دهند، خيام جزو معدود فيلسوفان  اين اصل مطلب است و تا آنجائی
م هجری با قرن سو امثال زآرياى رازى که در. خود را بى پرده ارائه داده استآه فلسفه  ستاايرانى 

شهامت و گستاخى افكار فلسفى خود را مطرح می کردند، در جو احتناق قرن چهارم و پنجم هجرى پيدا 
 از مسائل بخشدر قرن پنجم هجرى شرط عقل حكم مى آرد آه از ورود به آن بخصوص نمى شدند و 

خيام جز آنکه ى،  و احوالدر چنين اوضاع. دارى گردددفلسفى آه مغاير با احكام شريعت بودند خو
اگر بعد از دويست سال . خاص خود  بسپارد چاره اى نداشت فلسفه خود را به دوستان نزديک و محارم

مى بينيم که افكار و انديشه هاى او آرام آرام نمو می کنند و توسعه می يابند، به واسطهء خردمندى 
 .اده اند نشر دپيدا شدآه مكتب او را در شرايط مناسبی که  پيروان خيام است

به نام او رباعی  تنها سراينده اى است آه اينهمه خيام آن است آه روزگاريکى از شگفتى هاى    
چنين استقبال بى نظيرى از آنها در ميان صدها شاعر با نام و نشان ايرانى، از هيچكدام .  استجعل شده

ام نيست؟خيفکری و فلسفی صورت نگرفته است، آيا اين امر نشان دهنده جاذبه مكتب 
مكتب و مشرب فلسفى مورد قبول و پذيرش مردم قرار  افكار و انديشه هاى خيام به عنوان يک

اينهمه رباعى  وجود.   گرفته است، بدون آن که در شکل و قالب يک سيستم فلسفی عرضه شده باشند
ى مى آرده اند،  بسياری از مكتب او پيروانديشمندان نشان می دهد که شده است،که به خيام نسبت داده 

 را آه اشعار مکتوب کسانیو چنانچه آن گروه از شيفتگان وی را که ذوق سرودن شعر نداشتند و نيز 
 در دوران های متمادی شامل مليون ها انسان از آنان بر جای نمانده است در نظر آوريم، طرفداران او

  .   خواهد بود
خن نمی گوييم آه در اشعارخود به استقبال ما در اينجا از شاعران نامدارى همچون حافظ س    

منظور ما .  خيام رفته است، همچنانكه از سعدى و موالنا و امثال آنها نيز حرفى نمى زنيمترانه های
 شان افكار،کوشيده اند تا همچون خيام  آه به تأثير از ترانه های خيام و انديشه های وی هستندآسانى 

 . را در قالب شعر عرضه کنند
  

  
خيام آيست و چه مى گويد؟  

. دانسته اند  اآثر آسانى آه در افكار و انديشه هاى او تحقيق آرده اند، خيام را دهرى مذهب 
را مترادف با مسلك طبيعيون بگيريم و معادل با آراء کسانيکه به قديم بودم عالم اعتقاد  اگر مذهب دهرى

زيرا خيام در بنياد، منكر ، ای ديگر معنا کردبايد به گونه  دارند، بنظر من دهرى بودن خيام را می
. وجود آن مدبرى نيست آه آفرينش آل هستى به او منسوب است

به همين  . ورود به چنين مسائلى را به وی نمی دهدۀ اجازاوخيام به صراحت مى گويد آه عقل 
 اصوًال به ه اينکهاز هممهمتر . نمی شود هيچگاه ـ چه مستقيم و چه غير مستقيم ـ منكر خدا علت نيز

يعنی . چه بسا در اين مورد خاص تحت تاثير مکتب و فلسفۀ بودا قرار داشت. چنين مسائلى توجه ندارد
به همان گونه که بودا نيز کاری به کار خدا نداشت و تالشش را برای بهبود زندگی انسان ها صرف می 

آنها را برای بهره بردن يايی خود جلب کند و زندگی اين دنها را به خيام نيز می کوشيد تا نظر انسانکرد،
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 ..دو روزۀ عمر فرا بخواند
هايی که در بارۀ خدا گفته و او با حرف و حديث .  جدال با خدا نيستخيامماهيت فلسفه    

. سر جدال داردانسانها بوجود آورده اند، زندگى مشکالتی که به نام خدا برای 
 وسائل وهماست،  ديگری آه مرا به وجود آورده نيرویعنصر و خيام مى گويد، خدا يا هر 

چنانچه در جاى .  گردمبهره مندمی بايد در زمان حياتم از آنها  ابزاری را فراهم آرده است آهو
ه بهتر، دستش درد نکند،  چى برای من در نظر گرفته است،یديگری و در دنياى ديگرى نيز چيزها

من همين دم کنونی را بايد دريابم . مروز من ارتباطى ندارد، ولى اين وعده ها به اهستمسپاسگزاراو نيز
 . دورى گزينم... و از زندگيم لذت ببرم و از غم و غصه و درد و رنج و 

به . می گيردسخنی در ميان است و نه ايرادى بر او  مى بينيم آه در چنين فلسفه ای نه از خدا   
مشكل او از طرف ديگر . به آار خدا ندارداو نيست و آارى دعوای اصوًال خدا طرف زبان ديگر، 

آنهم گروهى نادان يا  گرفتارى او اينست آه گروهى، و. نيستهم مشكل قديم و حادث بودن عالم 
 بهره مند استفراهم از امكاناتى آه برای آنها در و نيکی  درستیفريبكار مانع از آنند که انسانها به 

 را وادارند آه به اميد های واهى دل خوش دارند و به نهاانساهمواره مى آوشند تا همانها و. گردند
 .وعده هاى نسيه خويشتن را از مزاياى نقد و قابل دسترس زندگى محروم سازند

حكمتى نه با  سر ناسازگارى دارد، نه با خدا و اخيام با اين گونه آدم ها و با اين گونه برداشت ه   
م گاهگاهى به صورت جسته و گريخته اشاراتی به چنين اگر ه. استشده آه بنياد هستى بر آن نهاده 

 آرده و يج است آه در ميان مردم رای واهیهاو انديشه زمينه هايی دارد، قصدش تخطئه آردن افكار 
 . گمراهى افکنده اندبند کشيده و به بدين وسيله انسان ها را به 

همان يک دانشمند علوم دقيقه ازر مقام دهرى بودن خيام را بايد به اين معنی پذيرفت که وی د   
بينشی که بودن يا نبودن خدا را از بيرون . گونه بينشی برخوردار بود که صاحبان دانش امروزی دارند

 دانش و مطالعات و پژوهش های علمی خود می بيند و کوشش های خود را يکسره درخدمت ۀازحوز
خصوصًا اين نکته برای ما روشن .  دهدقرار می دانش خود و نتايج ملموسی آه از آن حاصل مى شود،

 خيام يکی از برجسته ترين دانشمندان عصر خود بوده و به تر می شود، هنگامی که درنظر آوريم که
 دانشمندی نامدار و بزرگی که مراجع علمی .استجهان ويژه يکی از بزرگترين رياضی دانان تاريخ 

  .ر او قرن خيام نامگذاری کرده اندغرب در همين سال های اخير  قرن پنجم را به افتخا
 در جهان امروز، حتی اگر دانشمندی اصل انواع را دقيقًا بدان گونه آه داروين مطرح کرده   

با اينهمه خواهد پذيرفت که آفرنش جهان به شکلی که در تورات مطرح می شود قابل پذيرش ، نپذيرد
اى پى بردن به اصل و نسب انسان، می بايد امروزه ديگر بر همه دانشمندان روشن است که بر.  نيست

 کهروزگارانی آغاز کرد   را ازو تکامل حيات رفت و داستان تحول و تطور  دورخيلىی گذشته هابه 
موجود تك سلولى حيات خود را آغاز کرده بود تا در مسير تکاملی خود به انسانی که ما می شناسيم 

. تحول يابد
ى، ح پيرو هر آئينى مى تواند باشد، مسلمان، مسی،وردار باشدچنين بينشی برخدانشمندی که از

 دانش ها و علومی ۀ بيرون از حيطبک دانشمنداصوًال وجود دين و مذهب براى ... ، زردشتى ویيهود
است و در   او به دنبال دانستن است و در پى آگاه شدن به اسرار هستى.ست که وی به آنها می پردازدا

.انش و مطالعات و دريافت های علمی خود را به جامعه ارائه دهدپی آن است که نتيجه د
را آنهم در در دورانی که احتناق   خيام، در زمان حيات خود توانست فلسفه ناب و استثنائى خود

 به شدت حکمروايی داشت از طريق رباعيات خويش به دست تنی چند از ياران يکرنگ و جمعی از
 خود بتوانند با بهره گيری از ۀبا اين اميد آه آنان نيز به نوب. داصحاب خرد و ارباب حكمت بسپار

شعله های اين رباعيات چراغ ها و روشنائى     شرايط مناسب و موقعيت هايی که دست می دادند، از 
 .های آينده را برافروزند و مردم را از شّر موهومات و خرافات رهائى بخشند

حكيم و فيلسوفى چون خيام   زمانى و در هيچ سر زمينى،تاريخ جهان نشان می دهد که در هيچ   
.  وجود نگذاشته استۀپا به عرص

مطالعه در سرگذشت و آثار وی تمايز آشکار خيام را با ديگر انديشمندان و فالسفه پيش و پس از 
.  وی بر ما آشکار می کند
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ين نه فقط به ايرانيان استثنائى و جهانشمولی ای که عرضه کرد، به يقۀ خيام، با مكتب و فلسف
وی همان گونه و به همان اندازه آه در ايران . آه به مردم سراسر جهان و به تمام دوران ها تعلق دارد

. شهرت و پيرو دارد، در ميان ملل و اقوام ديگر نيز دوستدار و پيرو دارد
رشد، پير، قطب را در جايگاه يک م  اوو هم،  علم»پيام آور« در مقام يکهمپيروانى آه او را 

 و همچون انسانی بزرگ و استادی کامل به وی حرمت مى دانندو يک راهنمای زندگى خويش مى 
. گذارند

 هست آنمكتب خيام پناهگاه فكرى همه آسانى است آه در آار خود و در کار جهان و هرچه در 
ههای هستی آنان را به فلسفه خيام آرامبخش روان آنهايی است آه پيچيدگی ها و گير و گر. سرگردانند

 اما در عين حال به پاسخ ها و توجيهاتی که برای آنان تدارک ديده و رايج کرده ،خود مشغول می دارد
از اين رو به دنبال گريزگاهی هستند تا بدان وسيله خود . اند دل نمی سپارند و نمی توانند آنها را بپذيرند
. را از چنگ موهومات و خرافات نجات دهند

فلسفه خيام همان روشنائى روحپرورى است آه در پرتو آن مى توان از افکار  و  مكتب
 پيدا هاى بى محتواى اديان به گرد ذهنيت آدميان تنيده است نجات مکتبگذشتگان و تار و پودی که 

.و همه قصه هاى موهوم و خياالت پوچ و بيهوده را به کناری نهاد. آرد
ست آه مىشود با توسل بدان، پيچيدگی های اديان و مذاهب  را فلسفه خيام  وسيله اى او   مكتب

.به ذربين ِخرد کاويد و احكام تعبدى و جبرى و بى منطق آنان را بر مال آرد و از آنها دوری جست
. دهدرا به مسائل اساسی و وجودی انسانها ارائه ميفلسفه خيام دلنشين ترين پاسخ ها   مكتب و

های بنيادينی که  درگيريۀيعنی کلی...شر و خير و بهشت و جهنم و، مسائلی همچون زندگى و مرگ
 . ذهن بشر را همواره به خود مشغول داشته و مشغول خواهد داشت

زمان آن فرا رسيده رسيده است آه پيران قوم و فرزانگان فکر می کنم «کوتاه سخن آن که    
و به  او را از نو بشناسند  و بررسی کنند،، افکار و انديشه های خيام را بازبينی ما با ديدى نوۀجامع

                   . بشناسانندمردم ايران و جهان
   هوشنگ معين زاده-١٣۶٧   پاريس 

  
  

مجلس خيام
  در کتاب

  »بشارت، خدا به زادگاهش باز می گردد«
 

را ترك آرديم و پس از شنيدن سخنان ابن سينا و تنی چند از فيلسوفان مشائی، جمع آنها         ........ 
تا اينكه در طی راه چشممان به جمع ديگری افتاد آه خيام و ابوالعالء  به سير و سياحت خود ادامه داديم
. معری صدر نشين اين جمع بودند

با ديدن اين دو فرزانٌه خردمند به شعف افتادم و از شيطان خواستم آه توقفی نيز در جمع اين دو 
شيطان با خشنودی پيشنهاد مرا پذيرفت و به نزد اين فرزانگان رفتيم و در . فرزانٌه نامدار داشته باشيم

. آنارشان نشستيم
خيام بعد از ابراز خشنودی از حضور شيطان، رخصت خواست آه صحبت های خود را برای 

. دوستانش ادامه دهد
. نيز بشنود دوست ما مشتاق ديدار شما بود، چه بهتر آه سخنانتان را :شيطان با خوشحالی گفت

يکی از دوستان پرسيده است آه چرا ما بر خالف فيلسوفان، آنطور آه بايد به فلسفه : خيام گفت 
توجه نشان نداده و به آن نپرداخته ايم؟  

: در پاسخ اين دوست بايد به چند نكته اشاره آنم 
يدان ما در اين م. بخصوص رياضيات و نجوم می شد، نخست اينكه بيشتر وقت ما صرف علوم

ديگر اينكه در عرصه فلسفه . به قدر آافی نو آوری آرده ايم آه در پيشرفت علوم و فنون سودمند بودند
. پيشينيان ما، مانند فارابی و ابن سينا و ديگران به قدر آافی سخن گفته و نظريه پردازی آرده بودند

می آردند، امكان جوالن دادن عرصه فلسفه با محدويت هائی آه متشرعين برآن تحميل در ضمن اينكه 
جوهر انديشه های فلسفی خود را مطرح آرده  سه ديگر اينكه ما با همان رباعيات معدود. انديشه نبود
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تا جائی  
باشند آه پا به عرصٌه فلسفه می گذارند، اين رباعيات آه نسل های بعد از ما، بی آنكه حتی توجه داشته 

. را زير بنای فكر و انديشٌه خود قرار دادند
نگاهی به آثرت رباعياتی آه بنام ما منتشر شده و خمير مايه آنها و روالی آه گويندگان اين 

. تبی ثمر نبوده اسرباعيات تعقيب آرده اند، نشان ميدهدآه در حوزه انديشه نيزآوشش ما  
شايد پايگاه ما در حوزٌه فلسفه به جايگاه استادمان شيخ الرئيس و ديگران نرسد، اما اين نكته را 

.ناديده نگيريد آه ما فلسفه را بی آنكه نامی از آن برده باشيم در قالب شعر به ميان مردم برديم
مردم از فلسفٌه ما  اهميت آار ما وقتی روشن تر می شود آه می بينيم نه تنها خواص، بلكه عامه 

 می دادند، از ننسل های بعد از ما تا مدت ها، آنقدر آه به رباعيات ما توجه نشا. استقبال می آنند
.اهميت قدم هائی آه ما در نجوم و رياضيات برداشته بوديم بی خبر بودند

لعالء ارزش و اهميت راهی آه ما در حوزه فلسفه پيش گرفته ايم و قدمهائی آه استاد ما، ابوا
معری در اين راه برداشته اند، با استقبال شايان توجهی آه مردم از اين شيوه نشر افكار و انديشه ها 

. آرده و می آنند روشن می شود
هر  يک از رباعيات او چه به : خيام در دنباله سخنان خود به اين نكته نيز اشاره آرد آه 

ه با اين تفاوت آه خواننده اين رباعيات ب. صورت مجرد و چه در مجموع يک دستگاه فلسفی است
عبير و تفسير و جای آموختن فلسفٌه مدرسی، خود نيز به انديشه می افتد و در افكار وانديشه هايش آنرا ت

.عهده فلسفه و مورد نظر هر فيلسوفی استآاری آه بركندتجزيه و تحليل مي  .
ست آه ديگران درباره اش  اهميت يک فيلسوف و ارزش دستگاه فلسفی او منوط به آن ا

اين همان است آه قرن ها با رباعياتی آه ما سروده . بيانديشند و حاصل انديشه های خود را عرضه آنند
..... ايم انجام می شود

  
. مجلس خيام را با تحسين و تمجيد اين دانشمند بزرگ و انديشمند فرزانه ترك آرديم

 
***                                       
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