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   دكتر غالمرضا رحمدل
  گيـالن  دانشگاه استاد

  

  چكيده
انـدازي   و دم غنيمت شـمري حافــظ را در چـشم          اين پژوهش بر آن است كه خوشباشي        

يـق آن    اصلي ايـن تحق    فرضية.  تحليل و ارزيابي قرار دهد     تطبيقي با خوشباشي خيام مورد    
ت شمري هر يك از آنـان  بيني حافظ و جهان بيني خيام و نوع دم غنيم       است كه بين جهان   

  . وجود دارديدار  معنيةرابط
هايي همچـون تجلّـي ازلـي،         حافـظ براساس انديشه   در اين نوشتار دم غنيمت شمريِ          

 خود را   كه حافظ ست  ا  هو نتيجه گرفته شد   ست  ا  هنظام احسن و عنايت خداوندي تبيين شد      
كشد در حالي كه خيام نه      كند و درد و صاف را خوش در مي          يبا مراد و نامرادي سازگار م     
ا قـدرت تحليـل     بلكه از نگاه كسي كه حقيقت را قبول دارد، ام         ،  از نگاه يك ملحد يا منكر     

 با طرح سؤاالتي دربارة مـرگ و        كند،  هاي متعارف او را متقاعد نمي     آن را ندارد، و يا تحليل     
ي جز پناه بـردن بـه خوشباشـي و دم           ا  هرسد و چار   دگي، در نقطة مرگ به بن بست مي       زن

  .بيند ميغنيمت شمري ن
خوشباشي حافظ يك كنش فعال است و خوشباشي خيام يك واكنش منفعـل             اين   بنابر     

و دو نـوع مواجهـه بـا        ) حافظ(و منطق شهودي    ) خيام(كه ناشي از دو نوع منطق رياضي        
  .استزندگي و مرگ 

  
      rahmdel@guilan.ac.ir          : نويسنده الكترونيكي پستنشاني

      23/10/85 : تاريخ پذيرش مقاله                 11/7/85 : تاريخ دريافت مقاله

     

  
 واژگان كليدي

  
 دم غنيمت  

       شمـري
  

  هستي 
  خوشباشي 
  خيــام 
  حـافظ 

  
  
  

 

 ممااهاي حافظ و خيهاي حافظ و خي   مقايسة اغتنام فرصت در انديشه مقايسة اغتنام فرصت در انديشه
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مهمقد  
 شـود  مي، اصطالحي است كه به نوعي از زندگي اطالق          )Carpediem(دم غنيمت شمري    

از دارد و    مـي هاي زنـدگي، آنهـا را پـاس          جاي آسيب رساندن به لحظه    ه  انسان ب آن  در   كه
در ادبيـات غـرب، دم غنيمـت شـمري يـا            . بـرد   مـي  را    نهايت بهره ها    لحظه ةتوانشِ بالقو 

داشــته و برگرفتــه از  )lyric(نــائي و ليريــك غايــه، بافــت خوشباشــي، بــه لحــاظ درونم
 . حاضر بيشترين بهره را بگيـر      ةاز لحظ : كه   ايده با اين .  هوراس است  )odes(اي  ه  هدقصي

منـدي    كشف و بهـره     مسيحي، دم غنيمت شمري، به پاسداشتِ      ةدر برخي از اشعار زاهدان    
مفهوم آن در بـستري     عيين شده و    ها براي تقويت حيات معنوي ت       لحظه ةتوانمنديهاي بالقو 
 روح و جان ، تقابل بين تن و جان،ريان داردج )Binary opposition(از تقابل دوگانه 

  . )65 : 1380كادن، (را براي مرگ آماده كنيم تا تن خود را براي بستر 
  

  فلسفة دم غنيمت شمري
وجوديت خـود پـي   انسان از زماني كه به م   . گردد  دم غنيمت شمري به فلسفة زندگي برمي      

  : برد، در درون خود، با اين پرسش مواجه بود كه
  روم آخر ننمايي وطنم به كجا مي  ام آمدنم بهر چه بود از كجا آمده

اين پرسش، پرسش مشترك و تاريخي نسل بشر بوده و نشانِ خودآگاهي و رهيـدن از                
ـ  عامـرء   اهللاُ رحـم : ستا ه آمد روايات مأثوره در. تقليد و رويكرد به جستجوگري است      م لِ

  . ، في اين و الي اينينَن اَمِ
بينيم كه فلسفة كالسـيك      ترين اسناد تبيين فلسفة زندگي مراجعه كنيم، مي        اگر به قديم  

 دو پرسـش    محـور دهد بـر      اخالق مورد مطالعه و ارزيابي قرار مي       كه زندگي را در فلسفة    
شـناختي    پرسش معرفـت يكي. استوار است؛ يكي پرسش توصيفي و ديگر پرسش معياري       

  :شناختي و ديگري پرسش روش
  )پرسش توصيفي( زندگيِ خوب چيست؟ – 1
  )پرسش معياري( براي رسيدن به زندگي خوب چه بايد كرد؟ – 2
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پاسخ به پرسش دوم، در نفس خود، خوشباشي و دم غنيمت شـمري را نيـز تئـوريزه                  
گي خـوب، و پاسـخهاي       بـه زنـد    وصول درك و دريافـت    در مرحلة تبيينِ روشِ     . كند  مي

 در فرايند توصيف و در روندِ  »دم غنيمت شمري و خوشباشي    « يگانة   گوهرمتنوع فالسفه،   
  .گيرد خود ميه يابد و بافت پلوراليستي ب انتقال به سطحِ زبان، تكثر مي

  
  ساختار فردي و اجتماعي دم غنيمت شمري

  : نيمت شمري، دو خاستگاه اصلي دارددم غ
  .شناختي دم غنيمت شمري است  خاستگاه روان خرسندي خاطر كه-1
  . استشناختي دم غنيمت شمري  سازگاري اجتماعي كه خاستگاه جامعه-2

بيني و قرائت و تفسير انسان از زندگي و سازگاري           خرسندي خاطر به نوع نگاه، جهان     
خوشباشـي، در شـرايط      .بـستگي دارد   فرد بـا جامعـه     اجتماعي به چگونگي روابط تعامل    

 آفريـده   اي   و اوضاع مساعد اجتماعي، امري طبيعي است، زيرا انسان فطرتاً به گونه            طبيعي
امـا در  . سـازد  ، شادي و سرور را رويكرد خـويش مـي  ذات بست كه براي تأمين ح    ا  هشد

است كـه حـس      گسست فرهنگي نوعي  شرايط نامساعد اجتماعي و دوران بحران هويت،        
تئـوريزه   شرايط عادي بيرون آمـده و        ازاجه شده،    بازدارنده مو   خوشباشي با عواملِ   طبيعي

  گيرد  خود ميه شود و رنگ فلسفي ب مي
ا وضـعيت موجـود، ممكـن    بدر شرايط بحراني و نامساعد اجتماعي، در نحوة مواجهه   

   :وجود داشته باشدانداز از خوشباشي  با سه چشماست سه رويكرد 
وقتـي كـه    . ر قبـال تـسليم     لـذّت و شادزيـستي د      ، در برابر وضـع موجـود         تسليم –1
.  تـسليم، لـذّت بـرد      طريـق شود با وضعيت موجود مقابله كرد، بايد تـسليم شـد و از                نمي

گفتند، بايـد بـا تـسليم در برابـر وضـع             رواقيان مي . اند  گونه بوده   اخالق رواقي اين   پيروان
 به  رويكرد. با لذّت و شادكامي سپري نمود     را   كامل با شرايط، زندگي      يموجود و سازگار  

 .سـت ا  هگرداني از اندوه در هر شرايطي، از اصـول ايـن مكتـب فلـسفي بـود                 لذّت و روي  
  :خرسندي و مقام رضا، نيروي محرّكة اين رويكرد از فلسفة خوشباشي است
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   تو در اختيار نگشاده ستوكه بر من   رضا به داده بده و زجبين گره بگشاي
 وقتـي كـه از در و   :گفتنـد  وجـود مـي   م نظريه پردازان فلسفة گريز از وضعِ    : گريز – 2

و پر از صداي حركـت  » ستا  هوقتي كه جهان به النة ماران مانند      «بارد،    ديوار جامعه بال مي   
 وقتي كه   .بافند  را مي و  ر ت ادر ذهن خود طناب د    اما  بوسند    را مي و  پاهاي مردمي است كه ت    

وشــشي بــراي پاي هــستي كــه در آن جامعــه كالبــد انــساني،  گرفتــار زنــدگي در جامعــه
پوششي براي آدمي خوارگان اسـت، وقتـي كـه          » سالم و عليكها  «هاي حيواني و    وحشيگري

وقتي كه جواب خوبي را    » گيرد   گفتن پايان مي   م تفاهمي است كه با يك متأسف      عشق سوءِ «
، به او كـرده باشـي     بيشترين خوبي را    ترين دشمن كسي است كه        دهند و گزنده    بدي مي  با

و در يـك كلمـه      .  اليـه  حسنتاَن  م ق شرَّ اتّ: شدار آويزة گوش باشد كه    همواره بايد اين ه   
بـه  ترين شيوة     بارد، بهترين نوع زندگي و خوشباش       منجنيق فلك سنگ فتنه مي     وقتي كه ز  

تنهايي است، يعني فرار از جامعه و پنـاه آوردن بـه خويـشتن خـويش،                سر بردن روزگار،    
، پيـرو ايـن رويكـرد       اخالق كلبـي  پيروان  . يعني دم غنيمت شمري در پرتو سلوك دروني       

  .)26-9 :1369پايكين و استرول، (اند  بوده
پردازن، تئوري مقابله با وضع موجـود، همـان پيـروان اصـالت نفـع                  نظريه : مقابله – 3
جاي تسليم در   ه  ب. گويند انسان در هر شرايطي بايد به نفع خود بينديشد            آنها مي  .باشند  مي

 گريز از وضع موجود فرد بايد وضع موجود را به رنگ منافع خود              برابر وضع موجود و يا    
درآورد و از حداقل شرايط موجود، حداكثر بهره را ببرد، پيروان ايـن رويكـرد از زنـدگي                  

بينند، هر چيزي كـه منفعـت بيـشتري     ي، زيبايي و خوشي را معطوف به نفع مي      ب خو ،فعال
ين منفعت را براي بيـشترين افـراد يـك           هر چيزي كه بيشتر    .داشته باشد، ارزشمندتر است   

  .شود نه نفع به حق جامعه داشته باشد، حق است، يعني حق به نفع سنجيده مي



  121  ...هاي  انديشهمقايسة اغتنام فرصت در 
    
 

1386 دوم، تابستانشمارة

  نهادهاي ديني زمان حافظ
مهمترين نهادهايي كه هر يك به نحوي تمشيت امور دينـي را بـه عهـده داشـتند عبـارت                    

  :بودند از
   مدرسه– 1
   مسجد– 2
  هقا خان– 3
  باستح نهاد ا– 4

اي از غزليـات حـافظ كـه نقـاط عطـف و نقـاط اوج انديـشة                بخشهاي قابل مالحظـه   
يض و انتقاد اين نهادها اختصاص دارد، اما        ردهند، به طنز و تع      را تشكيل مي  وي  اجتماعي  

 اين نهادها و اموري كه حقيقتاً متوليان اين نهادها بايد           ساسها متوجه اصل و ا     اين معارضه 
، بلكه به خاطر انحراف آگاهانة متوليـان ايـن نهادهـا از وظـايف               دار آن باشند نيست     عهده

 پنهـان    از همه بدتر، ابـزاري كـردن ديـن و          ، و اصلي خود و رويكرد آنها به مظاهر دنيايي       
 جاه طلبي و زراندوزي در پوشش دين و خراب كردن چهرة دين و تباه كردن چهرة                 كردنِ

 ندشـد   هاد خانقاه از محلّ موقوفات اداره مي      اغلب اين نهادها، خاصه ن    . ستا  هدينداران بود 
وهـاي توانمنـد و     رخيل عظيمي از ني   . اند  كرده  اق مي زترالمال ا   و متوليان اين نهادها از بيت     

 سالك و شيخ و قطب و        تحت عناوينِ  ،جاي كار و توليد   ه  بيعني قشر جوان،    فعال جامعه   
. بـستند    به تكلف بر خود مـي      راروح   بيرفتند و مناسك خشك و         خانقاهها مي  هب... وتد و 

 كه ديگر از جوهرة معنوي خود خارج شده         ،قعه دوزي را  رو  پوشي    پوشي و خرقه   آنها دلق 
 را كه در كسوت     سدانستند و هر ك     خود گرفته بود، جزئي از دين مي      ه  و رنگ دنيا و ريا ب     
ـ   دين ر  ةدانستند، گويي جام    و دينداري خارج مي   رآمد از قلم   نميو فكرت آنها در       نـام   ها ب

 دين ة، بقيه همه از جرگزهد فروش اند و به جز معدودي فقيه و واعظ و صوفي             آنها بريده 
حافظ با چنين قرائتـي از  .  مباح استآنها و ريختن خون اند مهنجآتش خارج و هيزمهاي    

  .ستا هبوددين و دينداري مخالف 
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  امـعمر خي
 اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششم   شاعر دان، فيلسوف و احتماالً    رياضي عمرخيام، حكيم، 

، نبـراو (سـت   ا  همعاصر بود  ملكشاه و سلطان سنجر      باهجري و معاصر سلجوقيان است و       
  . هايي، مشتركاتي وجود دارد  بين حافظ و خيام از جنبه.)58: 1361

بيشتر اشتهار داشـتند    ، خرد شان به علم و دانش و انديشه و       د آنها در زمان خو    يهر دو 
  سـفزاري و   ااو همـراه بـا ابـوالمظفر        .  خيـام رياضـي دان و مـنجم بـود          . شاعري در هنر و  تا  

 هجـري   471نجيب واسطي با حمايت ملكـشاه، رصـدخانة سـلطنتي را در سـال                 بن  ميمون
علـي بـن زيـد بيهقـي        .  به فلسفة مشاء احاطه داشت     ،او همچنين فيلسوف بود   . تأسيس كرد 

گويـد كـه      سـت، او مـي    ا  ه جواني مالقات كـرد    ، خيام را در اوان    ة صوان الحكمه  متتصاحب  
 ،صـفا (ي ابوعلي سينا در اجزاء علوم حكمت بود، اما خوي تند داشت        ثيام ثال خ الحق   تحج

1362  .(  
خيام با خـالل  : گويد  گفته همچنين در مورد خيام مي       در كتاب پيش   يعلي بن زيد بيهق   

ي بـوعلي  شـفا  در الهيـات  كرد و در همان حال سرگرم تأمل      زرين، دندان خود را پاك مي     
بود و وقتي كه به فصل واحد رسيد خالل را ميـان دو ورق نهـاد و وصـيت كـرد و نمـاز                

خدايا بدان كه مـن     : گفت  ارد و نماز عشا بخواند و به سجده رفت و در حال سجده مي             زگ
 بيامرز زيـرا شـناخت تـو بـراي مـن بـه منزلـة            كه ميسر بود شناختم پس مرا      را چندان و  ت
  .)376 :1361 ،براون (و، آنگاه بمرد به سوي تاهيستر

در كنار اقوال و نوشتارهايي كه در تمجيد از ديانت و خداترسي و خداپرسـتي خيـام،                 
اي نيز خاصه آناني كـه از دريچـة تـصوف بـه               همچنين در علم و دانش او ذكر شده، عده        

  نـد، از جملـه     ا  نگرنـد از خيـام بـه مالمـت يـاد كـرده              اشخاص و ديانت و مرام آنهـا مـي        
، ضـمن آوردن دو ربـاعي از خيـام او را بـه ترديـد در                 مرصاد العباد نجم الدين رازي، در     

  :كند، آن دو رباعي عبارتند از ميمحكوم آفرينش 
  ايع آراستـــدارنده چو تركيب طب

  ؟ بهر چه بودز ان شكست،گر نيك آمد
  ؟كم و كاستفكندش اندر ااز بهر چه 

  ؟راسته ب ك عي،يك نيامد اين صورنرو
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* * * *  
  

  استـامدن و رفتن مـاي ك رهـدر داي
  ي راستـدر اين معن ميدزند ن كس مي

   نهايت پيداستآن را نـه بدايت نه
  كاين آمدن از كجا و رفتن به كجاست

انة مرح  لشكركشيهاي بي  تأويلعطاملك جويني براي توجيه و تفسير بالي چنگيزي و          
ب جهانگشا، رباعي زير را از خيام نقل كرده و در واقع             قهر خداوند در كتا    ظهورمغول به   

  :ستا هاز ظن خود يار خيام شد
  وستــاي كه در هم پي الهــزاي پيــاج

  و دست و پاي نازنين و بر چندين سر
  تـــدارد مس يــــن آن روا نمـبشكست  
  ؟در مهر كه پيوست و به كين كه شكست  

با صـوفيان و اهـل ظـاهر ميانـة خـوبي نداشـت،              شود كه خيام      از قرائن امر معلوم مي    
گفتند و چون به      خاصه واعظاني كه در منبر و محراب، سخن از صديقين و پرهيزگاران مي            

حـافظ  كه   ،يعني همان پارسايان روي در مخلوق     . كردند  رفتند، آن كار ديگر مي      خلوت مي 
  . كند تعبير مي» شيخ پاكدامن « بهبه تعريض از آنها

  
ت رباعماهييامات خي  

 مرگ، توصـيف    صيف تو :باعيات خيام ماهيت توصيفي دارند    ر برخي از    :ماهيت توصيفي 
مـدار  گونـه رباعيـات      در ايـن  ... زندگي، توصيف گذر زمان، توصيف عملكرد روزگار و       

عملكرد، روزگار است، يعني حاكميت رباعيـات خيـام، حاكميـت روزگارسـاالر اسـت،               
را دارد و حاكم، در تعيين سرنوشت انـسان بـه هـيچ         ش اصلي   حاكميتي كه جبر در آن نق     

در  ، به روزگار سابقة ديرينه دارد     ،عملكرد) فرافكني(ارجاع  . اصلي پايبند نيست جز مرگ    
 بـر ايـن     ، در آن روزگـاران    ،شد  تمام دوراني كه زمين ساكن و آسمان متحرك پنداشته مي         

المثل زحل     في ،ت بشر است   تعيين سرنوش  ، عملكرد ستارگان  ه يكي از وجو    كه ندباور بود 
  .نماد نحوست و بدبختي و مشتري نماد خوشبختي بود
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د خردمندان پنداشـته     اسباب ترد  ، فلكي ، اجزاءِ ي هستي و نيست    از تفسيرِ  در اين قرائت  
شـود كـه در تفـسير          از مخاطب خواسته مـي     ،تأكيدبا  اند و به مقتضاي اين پنداشت،         شده

     ان و خردمندان در اين دايـره سـرگردانند و راه بـه جـايي               راجرام به غور نپردازند كه مدب
تدبير و تفكّر در كيفيت عملكرد اجرام، به منزلـة گـم            . برند، چه برسد به مردم عادي       نمي

  :كردن سررشتة خرد است
  .هان تا سر رشتة خرد گم نكني

  عدمعالم )2 عالم وجود )1: كند  ديگر، آفرينش را به دو بخش تقسيم مييدر توصيفخيام 
روي خاك آرامگـاه خفتگـان      .  زير خاك  ،روي خاك :  عالم وجود، دو سطح دارد     - 1

  .است و زير خاك آرامگاه مردگان
اي كه اگر با چشم تأمـل بـدان بنگـري، يـا خيـل ناآمـدگان را                     عالم عدم، گستره   – 2
انـد و يـا خيـل         بيني كه هنوز به عالم وجود نيامده و به جبر عالم وجود گرفتار نـشده                مي

  . كه نه آمدن آنها در اختيار آنها بود و نه رفتن آنهاي، رفتگان رارفتگان
كند و در تصويري   را به دريا و انسان را به قطره تشبيه مي     گ مر ،در توصيف نيستي  او  

قطـره از هويـت خـود خـالي         . كنـد   ديگر، انسان را به ذره، و مرگ را به زمين ماننـد مـي             
) خـاك (ره از موجوديت خود فاني شده و خوراك زمين          ذو  . پيوندد   و به دريا مي    شود  مي
گويي كه امپراطوري وجود فقط از آن درياست و موجوديـت ناپايـدار و كوتـاه                . شود  مي

خواهد به موجوديـت خـود اميـدوار           تا قطره مي   .مدت قطره فقط بازيچة دست درياست     
خواهـد بـه       ذره مي  كند و تا     او را خوراك دريا مي     رسد و  مي از راه    باشد، بازي سرنوشت  

يعني عالم، عرصة    .كند  خوش كند، مرگ او را جذب گسترة زمين مي         موجوديت خود دل  
مانند و قطـره و خـاك فـدا          ميدريا و خاك    . .. بقاست، دريا با قطره، خاك با ذره و          عتناز
  .ميرد ماند و ضعيف مي  قوي مي،شوند مي

 او را به مگس نـاچيزي ماننـد         انداز سوم براي تحقير موجوديت انسان،       در چشم خيام  
 ، در غوغـاي روزگـار     ،حقيرانه تـر  بعد،  كند و     كند، مگسي كه حقيرانه اظهار وجود مي        مي

  ):م برانگيزيچه آمد شدنِ ترح(شود  ناپديد مي
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  آمد مگسي پديد و ناپيدا شد  آمد شدن تو اندرين عالم چيست
ديتي مستقل از ذهـن مـا       جهان موجو . جهان بالسويه است  براي  بنابراين وجود و عدم     

  .آورد لي بر جهان وارد مي خلرساند، نه نبود ما ي به جهان ميدسو دارد، نه بود ما
مـا  . فردا نيز نخواهيم بود و جهان همچنان خواهد بـود         . ديروز نبوديم، ولي جهان بود    

يم به  دان  ايم و نه مي     دانيم از كجا آمده     مقداريم كه نه مي     نسبت به جهان، آنچنان حقير و بي      
  :زيرا. )ن و في اين و الي اينيرحم اهللا امرأ علم من ا(يم رو ميكجا 

  ستا هافتاداول و آخر اين كهنه كتاب   انجام جهان آگه نيستز  آغاز و كس ز
دان پاسخها بايد كمي و عيني       براي يك رياضي   .استساختِ انديشة خيام، رياضي     زير

در موجوديـت ملكـوت ترديـد       او   .ن باشـد  و در زنجيرة روابط علت و معلولي قابل تبيـي         
بيند و به بن بست       كند، بلكه در تبيين آن با معيارهاي دانش رياضي، خود را ناتوان مي              نمي
  :رسد، بن بستي از جنس حيرت مي

 و رفتـن ماست اي كامـــــدن  ر دايرهد
  نزند دمي در اين معني راست كسي مي

  آن را نه بدايـت نـه نهايـت پيداسـت
   آمدن از كجا و رفتن به كجاستكاين

 و رفتنهامـان خبـر   هااي حق بجانـب، مـا را از چگـونگي آمـدن     پس آنهايي كه با چهره   
  .اي و در خواب شدند خواندند فسانه: گويد دهند چه؟ خيام مي مي

 قانع  هبراي ذهن رياضي خواند   اما   آنها در ذات خود، ارزنده است        هاي  و افسانه  خبرها
 از  ،آنكه رياضي دان در نقطة اوج رياضي، در فرايند گذار از علم به هنر             كننده نيست، مگر    

 صادقانه اذعـان كنـد       برسد و  كشف قوانين رياضي به كشف زيباييهاي نهفته در اين قانون         
  .كه فراتر از دنياي رياضي هم دنيايي است و هيچ دنيايي مطلق نيست

امـا  » شـتة خـرد را گـم نكنـد        ر سـر «كند كـه      خيام اگر چه به انسان اكيداً سفارش مي       
يابد، خردورزي آنها را در فهم        خردمندان را هم در تبيين و تفسير جهان هستي كامروا نمي          

اي   چنين جستجويي اگر بـه نتيجـه      . كند  تاريك تشبيه مي  ب  ش جهان هستي، به جستجو در    
كه  استحقيقت دارد، خوابي    ي از   رنگفقط  اي كه     اي بيش نيست، افسانه     ، افسانه برسدهم  

بنابراين اهل فضل و ادب و كمـال كـه شـمع            . ستا  هدر غشاي نازكي از بيداري پنهان شد      
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جاي آنكـه خـردورزي     ه  اند، يعني ب     خود متوقف شده   مجلس يارانند، در همان خردورزيِ    
  و ،سـت ا هآمـد عين حقيقت بـه شـمار   خود اي براي كشف حقيقت باشد،        براي آنها وسيله  

  . نمايد رخ ميپرستي در شكل خرد پرستي  بت
 ،كه اسـرار دارد   اظهار مي هستي  ضمن يقين بر اسرار     خيام در توصيفي ديگر از هستي،       

 با كمـال    ،آورد كه حكيم    اين اعتقاد زماني سر از نيهيليسم در مي       . اند  پشتِ پرده پنهان شده   
هايي كـه     كس به اسرار آفرينش دسترسي ندارد، افسانه        هيچ : كه نمايد   اعتراف مي  ،صداقت

رامون ماجراي جهان هستي گفته شده بسيار است، اما همة آنها را در يك واقعيتِ مسلم                پي
  . جز در دلِ خاك هيچ منزلگه نيست: توان تجميع نمود كه مي

هـاي ملمـوس و       هاي آن از نمادها و استعاره       خيام در توصيفِ هستي و نيستي و جلوه       
وشـد امـور انتزاعـي و ذوقـي و     ك  گويي ذهن رياضي آشـناي او مـي       . كند  عيني استفاده مي  

قطره و دريا،  (شهودي را هم به نمادهاي كمي تأويل كند، نمادهايي از جنس تقابل دوگانه              
گنبـد ديرينـه    ( گاه موقعيت انسان را در زير گنبـد كبـود            ....)ذره و خاك، سنگ و كوزه و      

اه بـرون   گـردد تـا ر      اي مـي    كند كه دنبال رخنـه      به موقعيت مور در طاس تشبيه مي      ) اساس
كند كه سرگشته و چشم بسته بـه دور خـود             به گاو آسياب تشبيه مي     گاه او را     .بيابدشدي  

  .جويد و نه منزلتي انديشد، نه به هراس، نه مقصدي مي نه به اميد مي. گردد مي
  مائيم در اين گنبد ديرينه اساس

  نه از منزل و اميد و هراس آگاه
  اي چو مور انـدر طاس هــدة رخنـجوين

  رگشته و چشم بسته چون گاو خراسس
  

  پرسشگري
 ،بخش ديگر از رباعيات خيام داراي روح پرسشگرانه است، پرسش در مورد مرگ و زنـدگي               

سـرايان   جواب است و اگر افـسانه  صورت سؤال بيه پرسشگريهايي در قالب طرح مسئله كه ب    
آمـدن مـا    : از جملـه   اسـت،  »سؤال  جواب بي «هم از نوع     اند، آن   پاسخي براي آن تدارك ديده    

پس وقتي زندگي و مرگ     ،  رساند   مرگ ما هم ضرري به او نمي       ،رساند سودي به روزگار نمي   
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كند و نه دفع ضرر و بود و نبود ما براي گردش ايام يكسان است، آمـدن   ما نه جلب سود مي   
  اي دارد؟بر چه منطقي استوار است؟  چه فلسفهو رفتن ما براي چيست؟

اي بـه   كس پاسخ متقاعـد كننـده      م، آبستن عقدة پاسخ است، هيچ     براي خيا  اين پرسش 
تر از پرسـشهاي      ست كه طعم آن تلخ    ا  ه بود پرسش خيام نداد و اگر داد از نوع پاسخهاي بي        

  :بي پاسخ است
  كاين آمدن و رفتنم از بهر چه بود  كسي نيز دو گوشم نشنود وز هيچ

  
  توجيه علت و معلولي

 و معلـولي جريـان دارنـد، در         تخيام در رشتة روابط علـ      حكيم عمر    تاعيابگروهي از ر  
پـردازد، بـه عبـارت ديگـر         گونه رباعيات، خيام به توجيه دم غنيمت شمري مي         اغلب اين 

 از جملـه در ايـن       .كنـد   شمري را در رشتة روابط علي تئوريزه مي         خوشباشي و دم غنيمت   
بـه  ) تـشبيه (آنـي    ين چـو   ا  را در محورِ   »عدم«نگرش كه بافت پديدارشناختي دارد، خيام       

بيند و با توصيف       مي راناآمدگان و رفتگان    الي صحراي عدم،     هاز الب كند و     صحرا مانند مي  
 رو بـه زوالِ  د، و فرصتِنز ناپايداري عمر و پايداري جهان، به ذهن انسان تلنگر ترديد مي  

فران زيـادي   كهنه رباطي است كه پيش از ما مـسا ، جهان .كند  عمر را به انسان يادآوري مي     
كنيم و فرصت زندگي را به مسافران ديگر          ست، ما نيز از اين رباط دو در عبور مي         ا  هرا ديد 

 يـك اصـل، ثابـت و        ،در قاموس اين سـفر    . سپاريم تا آنها نيز بيايند و بگذرند و بروند          مي
 عادتمان   به نيازمندي  ،آورند  نيازي به دنياي نياز مي       ما را از عالم بي     :وجود دارد ناپذير   يريتغ
   چرا؟.گيرند اند، يكي يكي از ما مي ما دادهه دهند، آنگاه آنچه كه ب مي

  تا باز چنان شوي كه بودي آغاز  تو آنچه داد بستاند بازه هر يك ب
كه، پـيش    همچنان. ماند  رويم و هيچ نام و نشاني از ما باقي نمي           از اين رباط دو در مي     

جهان بي ما به هستي خـود  .  بر جهان وارد نيامد  از اين در اين جهان نبوديم، و هيچ خللي        
، بدون معنـا  ما نيستو محتاج به معناي اعطايي اايم، اما  جهان را ما معنا داده. دهد  ادامه مي 

ما بذرهايي هستيم كه بازيچة دستهاي دهقان قـضائيم، مـا را            . دهد  نيز به راه خود ادامه مي     
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پـس  . گيـرد  مـي برد و جشن خون       هرة مرگ مي  د پرورد، آنگاه سرهاي ما را با       كارد، مي   مي
ستي نمـودن در ايـن      مـ غم خوردن براي چيست؟ چه توجيهي دارد؟ آيا شراب خوردن و            

  تواند داشته باشد؟ ميتر از اين  فرصتِ زوال پذير، تعليلي منطقي
  ا بسي چو ما كشت و درودضدهقان ق
  دح مي به كفم درنه زودـــپركن ق

  سوددارد  غم خوردن بيهوده نمي
  تا باز خورم كه بودنيها همه بود

  )نا هو كائمجف القلم ب(ري بودنيها همه بود آ
گـردي،   بـه ايـن دنيـا برنمـي    هرگز  ديگر ، بي برگشت است، وقتي كه مردي      راهِ ،مرگ

 :پـس   چو رفتي رفتي   ستباز آمدنت ني   :چنانكه ديگران پيش از ما رفتند و ديگر برنگشتند        
  .فتممي خور كه هزار بار بيشت گ

ـ    :كنم  هم يادآوري مي   داني، اما باز     گرچه مي  !اي نازدانة من   زودي بـه  ه   زندگان امروز ب
گردنـد، پـس؛ نرمـك        اند هرگز ديگر بر نمي      ة مردگان خواهند پيوست و آنها كه مرده       حلق

ـ نرمك بـاده        سـر مـا     ةكاسـ . آرامگـاه ابـدي انـسان زيـر خـاك اسـت           .  چنـگ نـواز    ،دهب
تنها و بي پناه     تو را    . و گوشت بدن ما خاكِ گل كوزه گران        خاك انداز ديگران خواهد شد    

 در بـاغ  تـو سپارند، نه مونسي، نه مصاحبي، نه همـدمي و نـه همـدلي،     به اعماق خاك مي 
وقتـي كـه پژمـردي،      . سـت و پايان زيستن ا   ،ناي هستي كه پژمرد    ناپايدار هستي، مانند الله   
  .شوي ديگر هرگز شكفته نمي

  شكفتبهر الله كه پژمرد نخواهد   ن راز نهفتزنهار به كس مگو تو اي
ريزي كرد و نـه فرصـت         توان برنامه   زندگي، دمي بيش نيست، در اين دمِ ناچيز، نه مي         

آن است كه چهرة آينده را بنگاريم، بنابراين هيچ گريز و گزيري جز غنيمت شـمردن ايـن         
ن مجالـست   بـا خردمنـدا  –2،  حالي خوش باش و عمر بـر بـاد مكـن    –1 :پس. دم نيست 

ست از خاك و باد و آب و آتش و به هيچ يك از اين                ا اي  جسمت، آميزه  زيرا. داشته باش 
  :توان اعتماد كرد عناصر نمي

  كام تو دمي استه تركيب طبايع چو ب
  رد باش كه اصل تن توــــل خــبا اه

  شاد بزي اگر چه بر تو ستمي است رو
  گردي و نسيمي و شراري و نمي است



  129  ...هاي  انديشهمقايسة اغتنام فرصت در 
    
 

1386 دوم، تابستانشمارة

گـران خواهـد     بعد از مرگ ما گِل كوزهاين گِلاست، ) طين(كرة انسان گِل زيرساخت پي 
  : گران گردد، بايد دم را غنيمت شمرد نكه خاك وجود ما گِل كوزهآشد، پس پيش از 

  ها كنند از گِل ما زان پيش كه كوزه  ار تا نوش كنيمــيك كوزة مي بي
 ،گـردد   ر رشتة روابط علي مـي     در اين قسم از رباعيات يعني رباعياتي كه مضمون آن د          

دهد ر و مفروض پاسخ ميخيام به يك پرسش مقد:  
و بـاده   پرسـتي     مـصاديق آن يعنـي معـشوق      و  شمري  غنيمت  خوشباشي و دم    : پرسش

  شوند؟ نوشي چگونه توجيه مي
 »دميـك   «توم نسل بشر است، از بدو تولّد تا زمـان مـرگ،             حمرگ، سرنوشت م  : پاسخ

گذرد و انسان بـه   هم زدي، عمر ميه مت شمرد، زيرا تا چشم ب    بيش نيست، دم را بايد غني     
  .شود اعماق خاك سپرده مي

كه اي    كوزه. ستا  هها شد   دستي كه ديروز، بر گردن ياري آويخته بود، امروز دستة كوزه          
اگر خردمندانـه بـه خـاك بنگـريم، در ذرات           . ستا  ه جسم يك عاشق بود    ،خاكِ وجود آن  

يابيم، اين خاكها كه روزي جانماية وجود         خسروپرويز را مي   مغز سر كيقباد و چشم       ،خاك
  .اند شاهان بودند، امروز بازيچة دست كودكان شده

ـ           از رباعيات، پديده   فدر اين طي   ل و پيالـه و شـراب، در        ها و اشيايي چون كـوزه و گِ
انند يي كه بتو  نآورند، معا    ديگري در مي   يابند و سر از معانيِ       شاعر استعال مي   ةجريان انديش 

 اتـصال را    حلقـة ت نقـش    ربيني خيام از ذهن به عين و از حالـت بـه عبـا               در انتقال جهان  
  .داشته باشند

 متن كاملِ تفسير انسان، مغز كيقباد و چشم پرويز          ،كوزه، متن كامل تفسير مرگ، خاك     
 پيشينه شناسي مـرگ و حاكميـت        اند، متن كاملِ    كه به كسوت ذرات پراكندة خاك درآمده      

ارگـان  و تبديل خاك مردگان به جـام شـراب نمـاد ميـراث خ             ،مرگ بر نسل بشر   بالمنازع  
 نماد بـازيگران سرنوشـت و انـسان         ،اجرام فلكي ) ارگان كفر است  وداري ميراث خ    خزانه(

كوزه، .  مرگ است  ، كوزه همچنين نمادِ هويت يكپارچه سازِ       است  دست سرنوشت  ةبازيچ
ي اگر در زندگي گدا را به حـريم پادشـاه            درست شد، يعن   »گدا« و   »پادشاه«از خاك تنهاي    



130  
  

    
 

1386 دوم، تابستان  شمارة
دكتر غالمرضـا رحمـدل

اند،    همسو شده راهي نبود، اينك پس از مرگ، ذرات خاك اين دو در ساختنِ كوزه، با هم                
  :د و از كلّة پادشاه، سر كوزه رانساز  كوزه را ميةاز دست گدا دست
  گري كردم راي وزهـ كهدر كارگ

  كرد دلير كوزه را دسته و سر مي
  ستاد به پايرخ ديدم اُـ چةدر پاي

  دايــاز كلّة پادشاه و از دست گ
بينـي شـبه      حال كه از يـك جهـان        در همان  تحقير زندگي و زندگان از ديدگاه خيام      

 ميمـستقي  تواند كاركرد اجتماعي هم داشته باشد، يعني بيان غير          گيرد، مي   ليسم مايه مي  ينيه
   .هاي نسل بشر براي تعديل حس تفرعن و جاه طلبي 

 واسط براي انتقال انديشه او به عالم عبـارت اسـت،            ةوزه، نماد محوريِ خيام و حلق     ك
ـ    شـود و رنـگ جهـان    كوزه در نگاه خيام بازسازي و بازآفريني مي        خـود  ه بينـي خيـام را ب

گـاه،  . بيند و در كلّة كوزه، سرِ پادشاه را     را مي   خيام، گاه در دستة كوزه دست گدا       .گيرد  مي
آيد و خيام در اجزاي تشكيل دهندة كـوزه مغـز سـر كيقبـاد و                  اص مي پادشاه از عام به خ    

گـاهي در چهـرة كـوزه، چهـرة معـشوق زيبـا را              . كند  چشم خسرو پرويز را بازخواني مي     
شـود و خيـام بـه عنـوان همـدلي و             اي كه در روند مرگ به خاك تبديل مي          بيند، چهره   مي

د كه غبار از رخسار كوزه پـاك  خواه شفقت و دريغ بر آن رخسار خاكسار، از مخاطب مي 
در اغلب موارد، كوزه مانند متن نماديني است كه خيام به عنوان دانـاي كـل از مـتن                   . كند

 ،كـوزه . شـود  جـا مـي  ه ب كند، اما گاهي هم، اركان مكالمه جا  كوزه، احوال او را تحليل مي     
آورد   عنـوان ره   خيام حاصل ايـن گفتمـان را بـه           . پيام ةشود و خيام گيرند     فرستندة پيام مي  

ست  ا اي   كوزه آميزه  خاكِ. گران   كوزه ه سفر از كارگ   :كند   در قالب رباعي ماندگار مي     »سفر«
پاسـخ و يـا       لذا كوزه در قالب پرسشي بي      ،گر و كوزه خر و كوزه فروش       از خاك تنِ كوزه   

گـر    كو كوزه  :گويد  پرسش با لحني آميخته از ادبيات عبرت و تعجب و يأس مي            پاسخي بي 
شـود و     جا مـي  ه  ب  پيام با خيام جا    ةگاهي كوزه به عنوان گيرند    ؟  خر و كوزه فروش     زهو كو 

هايي كه خاك تن مردگان بودند و اينك پـس از             گيرد، كوزه   گفتمان بين دو كوزه انجام مي     
) جهان(گري     كارگاه كوزه  ،اند و با لحني سراپا حيرت       قرنها از دل زمين به روي زمين آمده       

خبري هست و نه از     ديروز  گر    گردد، اما نه از كوزه      چنان بر مدار خود مي    د كه هم  نبين  را مي 
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 ولـي جهـان     اند   و خوراك خاك شده    ه، همه مرد   ديروز فروش  و نه از كوزه    ديروز   خر  كوزه
  :همچنان باقي است

  خر و كوزه فروش گر و كوزه كو كوزه  گفت به جوش اين كوزه بدان كوزه همي
هاي ديگـري نيـز دارد، بـه جاهـايي             سفرنامه ،گران   كوزه خيام عالوه بر سفر به كارگاه     

 بلكه گذران متعارف زنـدگي اسـت،        آيد،  به حساب نمي  كند كه براي ديگران سفر        سفر مي 
 بـر آن    اي  پرنـده   كـه  اي  يكي از اين سفرها سفر به بارة طوس است، باره         . روز مرّگي است  

د، مـسافراني كـه در سـطحي        مـسافران شـهرها دار    از   خـاطراتي    پرنـده، سـت،   ا  همأوا گرفت 
 تعمـيم   خوانشي نمادين در وجود همة انسانها در هر نسلي و در هر عـصري             با  تر    گسترده

كه در زمانها و زبانها و نگرشهاي مختلـف بـه           )  مرگ -تولّد(در   يابند، سفر در رباط دو      مي
نـه  كه. ريـزد  جويبار حقيري كه بـه گـودالي مـي        : شود  هاي مختلف تعبير و تفسير مي       گونه

پرنـده  . ستا هاول و آخر اين كهنه كتاب افتاد: ستا هكتابي كه صفحات اول و آخر آن افتاد     
كـو  : پرسد  با زباني آميخته از پرسش و حيرت و دريغ مي         ست  ا  هكه روي بارة طوس نشست    

  ؟بانگ جرسها و كجا نالة كوس
ين شاعر جهت تـأم   . گاهي سفر خيام، سفري بازاري است، سفري در حيطة داد و ستد           

خرد، كوزه به او فرصتِ انديـشيدن   رود، كوزه مي مايحتاج زندگي به كارگاه كوزه گران مي    
نشيند، با كـوزه مكالمـه    ن اجزاي كوزه به تأمل ميم پيوست هدهد، در نحوة تكوين و به      مي
شود و يا بهتر بگوييم، نگاه خـالق         ناگاه زبان كوزه باز مي    در اين مكالمة همدالنه،     كند،    مي

 آميختـه از    رياسرا. كشد  كند و اسرارِ مگو را از دل آن بيرون مي           زبان كوزه را باز مي    خيام  
بغـض گلـوي كـوزه      رسـد كـه تـو كيـستي؟         پ  انگار كه خيام از كوزه مي      ،حيرت و شفقت  

  :دهد  پاسخ ميشكند و مي
  اريخمام كوزة هر  اكنون شده  شاهي بودم كه جام زرينم بود

 مـتن   ،»كـوزه «شود و      پيام مي  ةرگ، دوباره خيام، فرستند    ديگر از رويكرد م    نمايشيدر  
خيـام بـه دقـت، كـوزه را     . گيرندگان پيام) مردگان فردا(پيش روي خيام، و زندگان امروز     

. عاشـق را مـي يابـد      يـك    در سطور كوزه، خاكِ وجـودِ        .خواند  مانند يك متنِ رازآميز مي    



132  
  

    
 

1386 دوم، تابستان  شمارة
دكتر غالمرضـا رحمـدل

 زلف نگاري بود اما اينك، همـان    و دلش در بند      آويخته بود عاشقي كه دست بر گردن يار       
آنگـاه حكـيم، ماحـصل خـوانش        . ستا  ه، دستة كوزه شد   آويخت ميي كه برگردن يار     دست

  :گويد آورد و مي خود را از متن كوزه به كسوت كلمه در مي
  ستا هاين كوزه چو من عاشق زاري بود

 ي ـبين ردن وي ميــه كه بر گـن دستـاي
  ستا هدر بند ســرِ زلــف نگــاري بود
  ستا هدستي است كه بر گردن ياري بود

ر اينجاسـت كـه دوبـاره       د .شـود   كوزه، به عنوان نماد مرگ، كلمه به كلمه تفـسير مـي           
شود و خطاب به معشوق       خوشباشي و دم غنيمت شمري در زنجيرة روابط علي تعليل مي          

  :گويد سروقامت و دلجوي مي
 از خاك وجودشان براي ديگـران  و چه بسيار سروقامتان دلجوي، مردند و خاك شدند      

  .اي دم را غنيمت شمر اند، پس تا پياله و سبوي ديگران نشده پياله و سبو ساخته
  برگير پيـاله و سبــو اي دلجــوي
  كاين چرخ بسي سروقدان مه روي

  اغ و لب جويب خوش خوش بخرام گرد  
  بـــار سبـوياله كرد و صد ـــصد بار پي  

گيـري از تمـامي        فرصـت و بهـره     مشـمري، عـالوه بـر اغتنـا       خوشباشي و دم غنيمت     
دارد كه از جملـه آنهـا قطـع رابطـه بـا             نياز  ظرفيتهاي بالقوة زمان و مكان، لوازم ديگر هم         

. اسـت » آينده«ورود به   متن گسترش يافتة گذشته و نقطه گاه        » حال«. گذشته و آينده است   
ا اين تحليل، تئوري خوشباشي خيام      ب.  جز در ذهن ما ندارند     پس گذشته و آينده مفاهيمي    

 هـا را بـر      از خاطرات گذشته ياد مكن، و از دستِ آينده فرياد مكن، لحظه           : شود  تر مي   غني
هـا   هـا را فقـط در درون لحظـه          بلكه لحظه . پايدار بنياد مكن  نامبناي گذشتة ناگوار و آيندة      

  :ها هدفي جز خودشان ندارند  لحظه.تفسير كن
  ز او ياد مكناز دي كه گذشت هيچ ا

  بر نامــده و گذشتـــه بنيـــاد مكن
  نـست فريــاد مكـا  هردا كه نيامدـف

  حالي خوش باش و عمر بر باد مكن
* * * *  

يـابيم كـه بـين        در مقايسة نظرية خوشباشي و دم غنيمت شمري حافظ با خيام، در مي            
وشباشـي ايـن    زندگي و اوضاع اجتماعي و فرهنگي زمان اين دو از يكسو و روساخت خ             
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 آنهـا  ساخت تئـوري خوشباشـي       شابهي وجود دارد، اما در ژرف     تدو از سوي ديگر وجوه      
  .اي وجود دارد اختالف قابل مالحظه

  
  وجوه اشتراك

كرد كه دورانِ فتـرت بـين سـقوط امپراطـوري مغـول و                 حافظ در دوراني زندگي مي     -1
كـه قفـس بـاز شـده و       گـويي     مستبد بعد از سقوط يك امپراطوري    . حكومت صفويه بود  

شـود،    شورش و اسـتقالل خـواهي بلنـد مـي         پرچم  اي    از هر گوشه  . اند  پرندگان آزاد شده  
عدم امنيت، عدم ثبات سياسي، تملّق،      . گردند  حاكميتها به شدت آسيب پذير و ناپايدار مي       

در ايـن  . كنـد  هاي ويرانگر در جامعه بيش از پيش رواج پيدا مي        خودكامگي و ساير پديده   
ـ          ن هر گاه حاكميت   دورا خـود بگيرنـد و ديـن و دينـداري از           ه  هـا رنـگ ديـن و مـذهب ب

هاي ويرانگر ياد شده،       به پديده  ،معيارهاي تعيين كنندة سنجش و ارزيابي و قضاوت باشد        
شـود و در ايـن         تظاهر به دينداري نيز افزوده مي      فروشي و   گري، زهد فروشي، دين    يقشر

  .زند ميان ريا حرف اول و آخر را مي
 بين شيخ ابواسحاق و امير مبارزالدين و شاه شجاع دست به دست         ،در دورة حافظ، شيراز   

 حكومت خود، چهـرة دينـي بـه خـود           ي به خشمشروعيت ب امير مبارزالدين، براي    . گرديد  مي
ديد كه حدود تعطيل شده را اجرا كند، براي كسب اشـتهار بـه                خود را موظف مي   . گرفته بود 

  . نمود منكرات شخصي برخورد قهرآميز ميبا ها را بست،  نهعنوان حاكم ديني، ميخا
فروشـي و     زهد فروشـي واعظـان و شـيوخ حكـومتي و خرقـه             ،تر از همه    اما دردناك 

 آنها  .شد  ظاهرسازي اهل خانقاه و مدرسه بود كه منابع مالي آنها از محلّ اوقاف تأمين مي              
ند حيوان خـوش علـف، شـبهه و         داشتند اما خود مان     خواري برحذر مي    ديگران را از شبهه   

 ةعملكرد نيرنگ بازان  از   هركس كه    .كردند خوردند و همه را توجيه شرعي مي        حرام را مي  
كردند، گويي كه خود مطلقِ ديـن         يني و كفر و زندقه متهم مي      درا به بد  او  ،  كردآنها انتقاد   

كـوب،    زريـن (. و دينِ مطلقند و دين مشروعيت خود را از بينش كوته انديشانة آنهـا دارد              
 ،حـافظ هـم   خـود   مسلط بود كه حتي      جامعه   درريا در عصر حافظ، آنچنان      ) 476 :1371
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كلمات و عبارات رندانه و چنـد        .ستا  هبدون اينكه بخواهد از حاكميت ريا در امان نماند        
اي    كلمات بـه گونـه     .چهرة حافظ، نوعي رياي آراسته، يعني تجلي ريا در شكل هنر است           

. شـوند   اگر از يك طرف احساس خطر كنند، از طرف ديگر وارد مـي    شوند كه   طراحي مي 
دوران خيام هم، خالفت اسالمي، كه تركان از زمان متوكل خليفه عباسي، بر آن سلطه               در  

در ايـن دوران، اسـالم فقـط از كـالم            .معرض سلطة تركـان بـود     در  يافته بودند همچنان    
در . زي مستبدان جوهرة اين كالم بـود      تركتا   شد و جبر مطلق و توجيه       اشاعره سنجيده مي  

شد، هرگونه فكر  نظاميه بغداد، كه اولين دانشگاه جهان اسالم بود كالم اشعري تدريس مي    
.  بـود »پاسخهاي بي پرسـش «اي به شدت ممنوع بود، اين دوران دوران حاكميت   و فلسفه 

ه بودند و عـين      به خود گرفت   »تابو«پاسخ همة پرسشها از قبل داده شده بود، پاسخها رنگ           
ة فالسفه و متكلمين از يك سو و منازعـة متكلمـين اشـعري و               عمناز. شدند  دين تلقي مي  

 كـرده   پرسـشگري  انديشيدن و بحـران      ه را دستخوش بحرانِ   عمعتزلي از سوي ديگر، جام    
گشايد و ذهنهاي سنگ شده و غبـار          اي خيام، باب پرسشگري را مي       هعدر چنين جام  . بود

  .كند   پرسشگري آشنا ميبا فرهنگرا گرفته 
 هـر   وجوه مشتركي وجـود دارد،    هم   بين روساخت دم غنيمت شمري حافظ و خيام          – 2

گويند براي خوشباشي و خوش زيـستي بايـد از همـة ظرفيتهـاي زمـاني و                    دوي آنها مي  
ـ .شتا اندوه گذشته را نبايد خورد و خوف از آينده نبايد د    .كردمكاني و زباني استفاده      ه  ب

 كـه   ار فـردا . را بايـد فعـال و پويـا نمـود         » حـال «وه گذشته و خـوف از آينـده،         جاي اند 
 و عمـر ناپايـدار را چـه كـسي در اختيـار              ؟ و عمر را تا فردا كه تضمين كـرده         ستا  هديد
  .آمده بايد بهره بردبه دست ست؟ بنابراين تا دير نشده از فرصت ا هگرفت
  

  زندگي از ديدگاه حافظ
 ، آشـكار شـدن خـود شـد        عاشقِ خداوند گنج مخفي بود،      .زندگي تجلي جمال خداست   

  شـي اال    من ان( و خزانة حيات را به وجود آورد         )فيض اقدس (يعني در خود تجلي كرد      
فـيض  (در تجلّي دوم، بر غير خود تجلي كرد و هستي را بـه وجـود آورد                 ) عندنا خزاينه 
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ـ  تنزيـلِ ) قدر معلوم (، پس آفرينش    )مقدس رينش پرتـو جمـال     بنـابراين آفـ   . سـت ا  ه خزان
هر وقت حافظ به طبيعت نگـاه        لذا) فتاديك فروغ رخ ساقي است كه در جام ا        (خداست  

آفـرينش پرتـو    ). ايـم   ما در پياله عكس رخ يـار ديـده        (بيند    كند، پرتو جمال خدا را مي       مي
  :حسن ازلي است

  عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد  تجلي دم زد در ازل پرتو حسنت ز
 دايرة هستي و تكيه گاه آفرينش انسان است، انسان وابسته به عشق است،            مركزعشق،  

  : داند ست، اگر چه خود را زنده ميا هدرعشق را بردارند، انسان ماگر 
  از كنيدــواي من نمـبر او نمرده به فت       ست زنده به عشقنيكسي كه در اين حلقه  هر آن

ارادتي بنمـا تـا سـعادتي    ( ارادت است ،نالزمة عشق و در واقع راهكار عاشقانه زيست 
و رباطي كه كـوچ و سـفر        . گاهِ خود به هستي نگاه كنيم، رباط دو در است         ن ااگر ب ). ببري

 تـاج   .اختر شبگرد است كه قابل تكيـه كـردن نيـست          . گذر در آن امري تغييرناپذير است     
.  را مي بيـزد    اال كه مغز پرويز   پپرويزني است خون    . دزدد  خسرو و كيكاووس را يكجا مي     

  .  نه عمر نوح نه ملك اسكندر:دنياي دون است كه در آن هيچ چيز پايدار نيست
 مطلق، و پرتو حـسن ازلـي در ارتبـاط بـا             اما وقتي كه دنيا را به عنوان مصنوع جميلِ        

شـود    نه تنها دنيا قابل التفات مي      ،نگرد  دهد و از اين زاويه به آن مي         خداي جميل قرار مي   
راسته به رخ معشوق، و يـا متـشبه بـه زيبـايي             آ ا زير ،شود  عشق ورزيدن مي  بلكه شايستة   
  .شود معشوق مي

  راستآرخ تو در نظر من چنين خوشش      مرا به كار جهان هرگز التفات نبود
ـ  ي آفرينش اجـزا   ي آنگاه اجزا  ، زيبا و شايستة عشق ورزيدن شد      ،وقتي كه آفرينش   ه  ب

ي در نگـاه    گـشت مـصلّ   لوند، آب ركـن آبـاد و گ       ش  هم پيوستة يك كلّ منسجم و زيبا مي       
آب تنگة اهللا اكبـر در انديـشة زيبـايي          . زنند  شوند و به بهشت پهلو مي       حافظ بازسازي مي  

زند، بلكه يك سـر و گـردن از آب    شود و با آب خضر پهلو مي       حافظ بازخواني مي   جويِ
ختن اللـه در    ت افـرو  يد، باد بهار در خـدم     آ الله به شكل تنور در مي     . شود  خضر باالتر مي  

خوانـد و   چمد، بلبـل ترانـه مـي     ميسرو جوشد، مي گل ،شود يد، غنچه غرق عرق مي    آ  مي
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 بـراي حـافظ فـراهم    »ملذت شرب مـدا «دهند تا  همة اجزا طبيعت دست به دست هم مي 
  .شود

  مرگ از ديدگاه حافظ
اش، در  گـي زندگي با همـة زيبـايي و فرهيخت    . نيست» مرگ پايان كبوترها  «در نگاه حافظ،    

  :راه معشوق، غباري بيش نيست تا جايي كه
  خوشا دمي كه از آن چهره پرده برفكنم  شود غبار تنم حجاب چهرة جان مي

خلـق المـوت و   (گونه كه تولد خلقت است   همان.مرگ، خلقت است نه پايان خلقت   
مرگ پايان دوران خودحجابي است، حجابي كه بـين عاشـق و معـشوق فاصـله                ) الحيات

  :شود به جسم يا تن تعبير ميحجاب اندازد و از آن  مي
  تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز     ميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست

 ،مرگ شكستن قفس تن است، قفسي كه شايستة زندگي بلبـل خـوش الحـان نيـست            
اين روضه رضوان همان است كه در لـسان          .بلبلي كه وطن اصلي او روضة رضوان است       

  :شود والنا به نيستان و باغ ملكوت تعبير ميم
 روم به گلشن رضوان كه مرغ آن چمنم      الحاني است چنين قفس نه سزاي چو من خوش

انسان خودآگاه و خودباور، پرندة مقدسي است كه جهان با همة زيبـايي و برازنـدگي                
 راه  گمـر . ت پـرواز اسـ     دامي و نقطـة آغـازِ      مرگ پايان زندگيِ  . برايش دامي بيش نيست   

  :برگشت نيست، بلكه مژدة وصل است بي
  طاير قدسم و از دام جهان برخيزم  كز سرِ جان برخيزيمكو دة وصل تو ژم

ـ     مقـام بنـدگي و جـذاب   ،در اين نگرش از زندگي، باالترين مقـام    ةتـرين عطيـه، عطي 
رتـر  نيـز ب ) مقام خالفت اللهي(مقام بندگي از مقام خواجگي كون و مكان    . عبوديت است 

  :است
  از سرِ خواجگي كون و مكان برخيزم  به والي تو كه گر بندة خويشم خواني

چه خـوش اسـت كـه ايـن         . جدا شدنِ تن از جان مانند برخاستن غبار از زمين است          
  :گاه باران هدايت شود و عارف، خيزش باراني مرگ را به تماشا بنشيند غبار جلوه
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  ميان برخيزم  زانكه چو گردي زپيشتر  يا رب از ابر هدايت برسان باراني
 شود كه انسان غـمِ  به مرگ و زندگي و طبيعت، موجب مي      نسبت  بيني    گونه جهان  اين

گـستري كـه     سـايه درخت ازمنت را    دريغ و بي    آفتاب داغ و بي    .نخوردرا  نيست   هست و 
 خواجـه روش بنـده    «يقـين بـه اينكـه       با  . تر شمارد رگستراند، ب    مي  هم همراه با سايه منّت   

  .  برترين مقامهاست بندگي به رسم گدايان نكند كه مقام بندگي»داند پروري را مي
  

  زندگي و مرگ از ديدگاه خيام
 اين پرسشها، گاه بـه شـكل        ،نسبت به زندگي و مرگ نگاهي پرسشگرانه است       نگاه خيام   

 و معلولي، گاه به صورت      تهاي علّ   شوند، گاه به شكل گزاره      هاي توصيفي طرح مي     گزاره
 فرستندة  )، مرغ بر باره   گفتمان كوزه با كوزه، خيام با كوزه      (گزارش سفر، در قالب گفتمان      

 كـوزه،  ة چرخشي و آزاد است، گاه خيام است، گاه كوزه، گـاه دسـت         ،فتمانهاگيام در اين    پ
 گاه به صورت    .هذا گاه كلّة كوزه، گاه تاج و كمر كيكاووس، گاه مغز سرِ دارا و قس علي              

ـ مانند مرغي كـه     ) ارسال پيام به خردمندان   (ندان  گفتار با خردم   بـارة طـوس نشـسته و        رب
اما در همة ايـن قوالـب گفتمـاني، روح پرسـشگري نهفتـه               .تاجي از كلّة كيكاووس دارد    

 متمايل به تـشكيك، آنچنـان در   پاسخ روح پرسشگريِ    گاه به صورت پرسشهاي بي    . است
ت گونه رباعيـا   اب اين سر صحت انت  رباعيات خيام حاكم است كه برخي از پژوهندگان د        

  از كسي با چنين وجاهت ديني بعيد است كه چنـين           : اند  گفته .كنند  اً ترديد مي  به خيام جد
آيا پرسشگري لزوماً از مصاديق الحاد       ا ام .رباعياتي با چنان مضامين پرسشگرانه را بسرايد      

  .ميابي است؟ اگر نيك توجه كنيم بين پرسشگري و الحاد مناسبتي نمي
لحـق  م ا شناسي انديشة ديني و منزلت اجتماعي او، حكيم و اما           خيام با توجه به پيشينه    

امـا در   . كنـد    و قيامت و زندگي و غيره را در حوزة مـشيت خـدا تبيـين مـي                 گمر. است
رت گـاه بـه     يـ ايـن ح  . رسـد   كيفيت تكوين اين امور پشت ديوار ابهام به مقام حيرت مـي           

 گاه توصيف ابهام آميز و گاه ابهامي كه به توصيف           ،يدنما  پاسخ رخ مي    صورت پرسش بي  
شود و گاه در قالب       اين ابهام گاه در زنجيرة روابط علت و معلول، توصيف مي          . آيد  در مي 
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ن شد از نگراني، گاه در قالب نگـرش         وپرسشگري صرف، گاه در قالب راهكاري براي بر       
وال خيام يك چيز را توصـيه       به هستي، گاه به صورت نگراني از هستي و در همة اين اح            

  :هم اينكه شمارد و آن كند و يك چيز را در زمرة سيرة خردمندان مي مي
   چو هستي خوش باش، نيستيهانگار ك  چون عاقبت كار جهان نيستي است

 از قـرآن    ؟آيا توصيه به خوشباشي خردمندانه، كُفر است يـا توصـيه بـه غـم و انـدوه                 
  .تحزنواهنوا و الالت: گويد ميبپرسيم كه 

گـرد و يـا      افر دوره سر هيأت يك م   دخيام براي باورنشان كردن تئوري خوشباشي گاه        
رود و با كوزه طـرح گفتمـان    گري مي ه كوزهابه كارگ . آيد  بهتر بگوييم پير جهانديده در مي     

گـاه  . شـنود  ترين تحليل از زبان كـوزه مـي   ترين بيان و عيني اندازد و مرگ را در روشن      مي
زند و از قصر جمشيد و شكارگاه بهرام خبـر        گاه سري به تاريخ مي     .شود   مي  خاك همزبانِ

ـ گـاه   . بينـد   دار او ريـزة سـركيقباد را مـي         مغز سرِ  ، بردگان نگاه در پرويز  . آورد  مي بـارة   رب
بيند، همة ايـن قـرائن و شـواهد           ، در جوار پرندة قصه پرداز كلّة كيكاووس را مي         »طوس«

دهـد، بلكـه يـادآوري         زيرا مـرگ يـاد نمـي       ، مرگ آوري فعالِ شوند براي ياد    هايي مي   ابزار
هـا    دهد، پرورش بر مدار داده      معلم نيست كه ياد بدهد، مربي است كه پرورش مي         . كند  مي

خيام به سائقة پيشينة ديني و فلـسفي خـود زنـدگي و مـرگ را جـزو                  . يهيهاي بد   و يافته 
 همـان (كنـد     نطق رياضي تحليل مـي    داند، اما آنها را براساس م        بالغة خداوند مي   حكمتهاي

 در كيفيـت تكـوين      خيـام ). كنـد    منطق شهودي تحليل مـي     سگونه كه حافظ آنها را براسا     
 اگـر  :آورد  و ابهام را صادقانه به كسوت شعر در مـي رسد مرگ و زندگي، به نقطة ابهام مي 

از آن  ر ذره   قرار بود اجزاي كوزه پس از تركيب و آرايش دوباره از هم گسيخته شـده، هـ                
 يشود و اجزا     مي ز دل كوزه با   ةعقد ناگاه   ؟اي بيفتد، چرا اصوالً كوزه ساخته شد         گوشه رد

سرنوشت ما بازيچة دست روزگار     : گويد  و مي  دهد  خيام پاسخ مي  زباني به     با زبان بي    كوزه
شـادي  بـه  اينكـه    به محض  .كند  كند، به استادي خود شاد مي      روزگار ما را استاد مي    . است

آنچه كه امروز به صورت ربـاطي منـدرس         . كند  كنيم، خاك را دستخوش باد مي       عادت مي 
  .مگاه جمشيد استزبو ست بقاياي قصر بهرام ا هدر آمد
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كـه بعـد از مـا       آنـاني  .زودي خـواهيم رفـت    ه   رفتند و ما هم ب     ،پيران و جوانان ديروز   
اي آفرينش پيش از مـا      منته   اين زنجيرة بي   ،روند ميپايند و آنها نيز      خواهند آمد، ديري نمي   

شود و به      شروع مي  فهاي كه از نط      زنجيره ،وجود داشت و بعد از ما نيز موجود خواهد بود         
به قول فروغ جويبار حقيري كه به گودالي خواهـد ريخـت و بـه قـول          . (شود  قبر ختم مي  

ه  و ب  )هي رفتن و پر برون آمدن دلو در چا        لموالنا كاشتن و سبز شدن دانه در خاك و يا خا          
دست ماست و نه رفـتن مـا        ه  حال كه نه آمدنِ ما ب     ). طفه آخره جيفه   ن ولها(تعبير امام علي    

خوشباشـي در حـافظ   . شمردن نداريماي جز خوش بودن و دم غنيمت  در اختيار ما، چاره 
وارسـتة حيـران اسـت، نـه        خيـام   . يك كنشِ فعال است و در خيام يـك واكـنش منفعـل            

  .سرگشتة نادان 
  

  وشباشي خيامراهكارهاي خ
نه خوف آينده و نه اندوه گذشته، بلكـه فعـال نگـه             ( به گذشته و آينده نبايد انديشيد        – 1

  ...هوش باش و عمر بر باد مكن به )داشتنِ حال
) نه عمر نوح بماند نـه ملـك اسـكندر         : (قول حافظ ه   اندوه داروندار را نبايد خورد، ب      – 2

  :حتي يك نفس از عمر ما، در اختيارمان نيست
  .كاين دم كه فرو برم برآرم يا نه... معلومم نيست... 
هـا     پيش از آنكه شيشة عمرت به سـنگ مـرگ خُـرد گـردد، كـام خـود را از لحظـه                      – 3

اندازد، چه ارزشي دارد      رحمانه به دهان خاك مي     كند و بي     مي تبازستان، روزگاري كه پير   
 رضايع مكن ايـن دم ا     : ي است لاحها نشانة آشفته       ضايع كردن لحظه   ؟كه غم او را بخوري    

  .دلت شيدا نيست
مراد و نامرادي و سعادت و شقاوت به نوع رويكرد و نوع قرائت ما از زندگي بستگي                 

اي كه امروز     يابد، سبزه   سعادت و شقاوت در رويكرد و قرائت ما از زندگي معني مي           . دارد
ندگانِ ديروز ارتـزاق  شود از خاك تنِ ز  نوازد و موجب آسايش خاطر ما مي        چشم ما را مي   

زارانـي ديگـر      فردا ما هم به دهان خاك خواهيم افتاد و خـاكِ مـا خـوراك سـبزه                . كند  مي
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مـدت زمـاني را كـه در        . بري  سر مي  هارزش زندگي در لحظاتي است كه در آن ب        . شود  مي
  :پس. ارزد كني به رايگان هم نمي تر و فرداي بهتر صرف مي طلب زندگي فراخ

  وين يك دم عمر را غنيمت شمريم  وريمخم فردا نـغاي دوست بيا تا 
  زار سالكان سر به سريمـبا هفت ه  فردا كه از اين دير كهن در گذريم

به قول سهراب سپهري، زندگي،     . زندگي خوش، نياز به لوازم پيچيده و پرتجمل ندارد        
  زندگيِ معطوف به حال، در واقعيت جاري اسـت         .آب تني كردن در حوضچة اكنون است      

اي براي    و زندگي معطوف به آينده در ذهن كافي است كه تكه ناني براي خوردن و آشيانه               
اين زندگي سبكبار و با مناعت، موجب   . نان و آشيان در پرتو سالمتي     . نشستن داشته باشي  

  :شود كه نه خادم كسي باشي و نه مخدوم كسي مي
  ـي دارد بهـــر نشست آشيانــزو  و به سالمت است و ناني داردك آن

  گو شاد بزي كه خوش جهاني دارد  نه خادم كس بود نه مخدوم كسي
شوند و جسمهاي آنها در دسـته   وقتي كه شاه و گدا و فقير و غني همه طعمة مرگ مي     

 ،شـوند    كوزه، به هيأت آينة عبرت پيش روي مردگان فردا گشوده مي           يو كلّه و ساير اجزا    
مشيد در روندِ قهقرائي خود به ويرانه تبديل        وقتي كه عمارات هفت رنگ بهرام و قصر ج        

تـرين معنـاي      اي  وقتي كه كوزه و سـنگ در ريـشه        ،  شوند  و آشيانه و زيستگاه حيوانات مي     
 وقتـي كـه از بقايـاي كاروانهـا و قـصرها             ،شوند  خود به زندگيِ مقرون به مرگ تأويل مي       

 حركت تاريخي خود    توان شنيد، وقتي كه جهان هستي در منتهااليه         صداي پاي مرگ را مي    
 تنهـا راهكـار زنـده       ،چيزي نيـست  » زنده بودن «رسد و زندگي جز رنج        به نقطة نيستي مي   

انگـار كـه   : شـمري اسـت، پـس    بودن فعال و زنده بودن خردمندانه، خوشي و دم غنيمـت     
  . چو هستي خوش باش،نيستي
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