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  سيد احمد پارسا و محمد آزاد مظهري دكتر      
  
  1389بهار  ، 11 شمارة      

   مقدمه-1
ـ تا اوا  ششم با نظامي آغاز شد وة ادب غنايي از سدعنوان يكي از فروعنامه كه به ساقي ل ئ
شعري اسـت خطـابي، اغلـب در قالـب          «شكل سنتي خود ادامه يافت،       مشروطه در ة  دور

مثنوي و در بحر متقارب مثمن محذوف يا مقصور كه در آن شـاعر بـا خواسـتن بـاده از                     
ة دنيـا و  بـار بيني خود را در نوع نگرش و جهان نواختن از مغنّي،ساقي و تكليف سرودن و   

 دارد و  بختي و دورويـي مـردم روزگـار اظهـار مـي            روي چرخ، نگون   اعتباري ظواهر، كج   بي
  ).1: 1359گلچين معاني، ( »افزايد آميز نيز بر آن مي هاي عبرت حال نكتهدرعين

عنـوان   است كه در كالم عرب جاهلي بـه         خمريات ةيافت لنامه شكل تحو   احتماالً ساقي      
تشابه ). نه بيست و: 1363 فخرالزماني،( شده است  دو يا چهار بيت بيان ميتشبيب قصايد در

 نامة نامه و مغنّي    نظامي مؤيد اين مطلب است؛ زيرا ساقي       نامة ساختار اين خمريات با ساقي    
هاي  ه ترتيب در آغاز داستاننظامي نيز در اصل دو بيت خطاب به ساقي و مغنّي است كه ب

 با گزينش و تلفيق ميخانهؤلّف قرار دارند كه م) نامه اقبال (نامهخردو ) نامه اسكندر (نامه شرف
  . اي جداگانه فراهم آورده است نامه ها و افزودن ابياتي ديگر، از آن ساقيآن

شـعار خمـري    ا«سازد اين اسـت كـه        نامه جدا مي    تفاوتي كه اشعار خمري را از ساقي          
آن در معنـاي ظـاهري و        هايي نظير مي و ساقي و نظاير        عاشقانه دارد و واژه    ةبيشتر جنب 

نامه چنين نيست و با يك روح فلـسفي و           كه در ساقي   حاليروند، در  واقعي خود به كار مي    
 و  نظـر از تفـاوت رويكردهـا      صرف). 235: 1364 مؤتمن، (»اخالقي و عرفاني آميخته است    

ها از نظر معنـايي و كـاربرد    نامه ين نوع شعري خمريه و رباعيات خيام و ساقي ها، ب  ديدگاه
رو شايد بتوان گفت رباعيات خيـام       اصطالحات خمري اشتراكات فراوان وجود دارد؛ ازاين      

ري و نيز از جهت شكل فلسفي گونـة  گسا ها و اصطالحات مربوط به مي از نظر بسامد واژه   
شود، زيـرا خيـام      نامه محسوب مي   شعر خمريه و ساقي    اتصال بين    آن، حد واسط و حلقة    

ترين مسائل جهان و انسان در تنگنـاي قالـب          گونة خود را دربارة مهم    هاي فلسفي  انديشه
سـرايان بـا     نامـه  كـه سـاقي    حـالي محدوديت زباني بيان كـرده اسـت، در       كوتاه رباعي و با     

تـر زبـاني، مجـال بيـشتري         گيري از قالب بلند مثنوي و برخورداري از امكانات فـراخ           بهره
ها و آرزوها و نـوع نگـاه و تفكّـر خـود را نـسبت بـه                   اند كه مكنونات خاطر، خواسته     يافته

  .هستي و زندگي آشكار نمايند
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 و ناپايـداري دنيـا،      باشـي، گـذر زنـدگي      گرچه مضاميني مانند اغتنام فرصت و خوش           
هاي شاعران پيش از خيام      ودهچنيني در سر    خلقت، حيرت و مسائل اين     چرا دربارة وچون

ام و                 بيش مصداق دارد، به نظر مي     و نيز كم  رسد ايـن تفكـرات كـه بـه دليـل شـهرت خيـ
تر از انـواع ادبـي      نامـه بيـش    هاي خيامي شهرت يافته، در ساقي      عنوان انديشه رباعياتش به 

  .ديگر بازتاب پيدا كرده است
 ةبـر اسـاس نـسخ     (باعيات خيـام     معنايي مفاهيم مندرج در ر      در پژوهش حاضر رابطة       

هـاي اغتنـام     دهـيم و بـا بررسـي انديـشه         ها را مورد بررسي قرار مـي       نامه ساقي و) فروغي
 ايـن مفـاهيم در رباعيـات خيـام و           و مواردي از اين نوع، به مقايسة      انديشي   فرصت، مرگ 

  .پردازيم ها مي نامه ساقي
  
   پژوهشة پيشين-2 

شـرح    را تأليف كرد كه مشتمل بر       ميخانه تذكرةق،   ه 1028ني در سال    ماني قزوي فخرالزّ
فخرالزمـاني،   (هـاي آنـان بـود      نامـه  في سـاقي  سرا و معر   نامه ي تن از شاعران ساق    57حال  

 كـه فخرالزّمـاني از      پي بـرد  هنگام تصحيح اين اثر،     ) 1359( احمد گلچين معاني  . )1363
ــه وجــود برخــي ســاقي  ــي نام ــن  ســرايان ب ــده اســت؛ ازاي ــر مان ــر از 62رو خب ــر ديگ  نف

، )1385(  كتـاب حـسيني كـازروني      .هاي آنان را معرفي كرد     نامه سرايان و ساقي   نامه ساقي
ر دو كتاب يادشـده     هايي است كه د    نامه في اجمالي ساقي   معر ،»ها نامه ساقي«تحت عنوان   

نامـه،   سـاقي « عنـوان بااي  مقاله در) 1339( محجوب. ها نام برده شده استبه تفصيل از آن
بـا مقايـسة دو     ) 1385( جوكـار . ها پرداخت  نامه في ساقي بار به معر  براي اولين » نامه يمغنّ

به بررسي  ) وشنگ ابتهاج  ظهوري ترشيزي و ه    نامة ساقي( ها نامه  گذشته و معاصر ساقي    نمونة
تـأملي بـر    « عنوان اي با  در مقاله ) 1386(  ابوالقاسمي  همچنين .ها پرداخته است  ساختار آن 

  .نامه را بررسي كرده است ، اين ساقي»م فغفوري گيالني حكينامة ساقي
امي و تـأثير آنهـا بـر شـاعران               انديـشه  هاي ارزشمندي نيز دربـارة     پژوهش      هـاي خيـ

 ،بينجام جهاندر بخشي از كتاب ) 1374( اسالمي ندوشن: گوي انجام گرفته است پارسي
در ) 1384( قنبـري .  اسـت   فردوسـي پرداختـه    شاهنامةاي خيامي در    ه به بررسي انديشه  

هـاي   ترتيب بـه بررسـي تـأثير انديـشه         كتاب خود، به   فصول بيست و يك تا بيست و سة       
 رحمـدل . هـاي سـعدي و حـافظ پرداختـه اسـت            سـروده   و  فردوسي شاهنامةخيامي بر   
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هـاي    اغتنـام فرصـت در انديـشه       مقايـسة  «اي ارزشمند تحت عنوانِ    نيز در مقاله  ) 1386(
غنيمـت شـمردن    «بيني حافظ و خيام و نوع        اين فرضيه كه بين جهان    با  » حافظ و خيام  

باشـي و    داري وجود دارد، به صورت تطبيقي، خوش        معني هاي آنان، رابطة   در سروده » دم
  .دم غنيمت شمردن حافظ را با خيام مقايسه كرده است

هـاي   يـشه  تأثير اند  ةهاي ارزشمند، تاكنون هيچ پژوهشي در زمين       رغم اين پژوهش   به     
كـردن ايـن    پژوهش حاضر كوشـشي جهـت پر      . ته است ها انجام نگرف   نامه خيامي بر ساقي  

  .خأل است
  
   رباعيات خيام-3

هايش همـواره يكـي از       رباعيات خيام و تبيين مباني افكار او بر اساس سروده          بحث دربارة 
ت د، ايـن اسـ    افزاي  ابهام و دشواري مي    آنچه بر دامنة  . پژوهي بوده است   هاي خيام  دشواري

 در گـذر زمـان      ، اشـعار او   كه به دليل در دست نبـودن نـسخة معتبـر كهـن از مجموعـة               
باعيـات سـرگردان بـا مـشكل        هـا را از ر    ادي به او منسوب گشته و تشخيص آن       رباعيات زي 
مراد از رباعيات سرگردان رباعياتي است كه عمومـاً بـه خيـام             . رو ساخته است   جدي روبه 
 منـسوب بـه شـعراي ديگـر         ،تر و منابع معتبرتر    ستناد مصادر قديم  اند ولي به ا    نسبت داده 

ارجي مانند ژوكوفـسكي،    پژوهان داخلي و خ    رغم اينكه خيام   به). 453 :1358براون،  ( است
 بـراي تـشخيص     غي، هدايت، دشـتي، همـايي و ديگـران        فريدريخ رزن، فرو   سن،كريستن

ارهاي خاص خود بـه تـدوين       عييك براساس م  سوب به وي، هر   رباعيات اصيل از اشعار من    
ها ايرادهـايي وارد     يك از اين مجموعه   اند، اما بر هر    هايي از رباعيات خيام پرداخته     مجموعه

بـراي  «ها معتقد اسـت كـه        يك از اين مجموعه    ذكاوتي ضمن اشاره به اشكاالت هر      .است
گرفت تشخيص رباعيات اصيل و معتبر خيام بايستي نقد خارجي و داخلي را توأماً به كار                

  .)156: 1379 ذكاوتي،( »و روايت و درايت را با هم در كار آورد
عنوان يكي از منـابع اصـلي        رباعيات خيام به اهتمام فروغي به           دليل انتخاب مجموعة  

هاي خيام به رباعيات پراكنـده در        پژوهش حاضر اين است كه نامبرده در گزينش سروده        
 ربـاعي را بـا   178ر خيـام اسـتناد جـسته و    هاي اشعار نزديك به عص متون كهن و جنگ  

اطمينان بيشتري از خيام دانسته است؛ البته در اين كار سبك و سـياق سـخن خيـام را                   
تر جب شده است اين مجموعه مبناي بيش      له مو از نظر دور نداشته است و همين مسئ       نيز  
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اف بايـد   انـص «:  فروغي معتقد است   ة نسخة بارهمايي در . پژوهي قرار گيرد   تحقيقات خيام 
هاي رباعيات خيام كه تا اين زمان منتشر شده، اثر او از همه بهتـر                داد كه مابين مجموعه   

  ).    44: 1372 همايي،( »تر است و عالي
رسد دليل انتخاب رباعي از سوي خيام در اين نكته باشـد كـه ايـن قالـب                   به نظر مي       

 عواطـف و تفكـرات گوينـده را    شعري با داشتن كمال ايجاز، ظرفيت آن را يافته است كه          
ترين زمان با صراحت و بدون پيرايه بازتاب دهد و بر همين اساس بين رسـاالت                 در كوتاه 

داري   معنـا  ة و رباعيات او به جهت ايجاز و داشتن ساختار استداللي آنها رابط            1موجز خيام 
اثبـات  كـه در فكـر نفـي يـا          التش ماننـد اين   شود؛ خيام در رباعيات همچون رسا      ديده مي 

قدمـه و در    مصراع اول و گاه دوم به م       اي رياضي، فلسفي يا طبيعي برآمده باشد، در        قضيه
. گيري خاص خود پرداخته است      و در مصراع چهارم به نتيجه      مصراع سوم به شرح مطلب    

نمايـد كـه شـعر       بـسيار طبيعـي مـي     « كه دكتر شفيعي كدكني تأكيد كرده اسـت       چنان
وردار شده باشد و ايـن ويژگـي        رزشمند و درخور ستايش برخ    اي ا  ماندگار خيام از پيشينه   

از استادان، شعر خيام را برآمدة سه قرن تجربـه         آثار ماندگار است، آنچنان كه برخي        همة
  .)65: 1387فاضلي، ( »اند اسالمي دانسته ادبيات دورةة رباعي در گسترو تحول در حوزة

  
  ها   امهن  بررسي مضامين مشترك رباعيات خيام و ساقي-4
هاي وي   سروده كلي مضامين مهم رباعيات خيام را كه بيشتر از موضوعات ديگر در           طور به

  :گونه برشمرد توان اين ترتيب بسامد مي انعكاس يافته است، به
  ؛)%2/43(باشي و يادكرد اوصاف گوناگون مي   اغتنام فرصت و خوش-1 
  ؛)%27 /5(  انديشي و ناپايداري دنيا   مرگ-2 
   .)%2/11(يرت  ح-3 

هـا و بـسامد      نامه نمودار زير گوياي اين است كه بين مضامين رباعيات خيام و ساقي                 
نامه همانندي وجود دارد،     يك از اين موضوعات در رباعيات و نوع شعري ساقي         انعكاس هر 

اعتبـاري دنيـا و حيـرت در         انديشي، بي   مرگ گونه كه بسامد مضامين اغتنام فرصت،      بدين

                                                 
 الضياء العقلي في موضوع ةـرسال«، » في الكون والتكليف   ةـرسال«مانند  هاي وي    توان به رساله   مثال مي  عنوان به -1

  ).50-52: 1385 امين رضوي، .كن(اشاره كرد » ه در علم كليات وجودرسال«و » العلم كلي
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عالوه بر اين، موضوعي كـه      .   است %2/22 و   %1/51 ،   %4/64،  %7/97ترتيب   ها به  امهن ساقي
 بازتاب وسيعي دارد، شـكوه از روزگـار و اهـل زمانـه              %60 نامه با بسامد   در نوع شعر ساقي   

هـاي اجتمـاعي بـه       رسد سرايندگان اين نوع ادبي با انتـساب نابـساماني          به نظر مي  . است
اي تلويحاً اظهـار      اصطالحات ميخانه   اعتراض خود را در پردة     ،نهاي زما روزگار و فلك و ابن    

جا كه يكي از وجوه تعابير شعر خيام، به چالش كشيدن باورهاي عوام و نقد               از آن . اند كرده
يه و اعتـراض در     ياوضاع اجتماعي به زبان طنز اسـت و از ايـن منظـر بـا موضـوع شـكوا                  

نامه بررسـي و بـا رباعيـات         يه نيز در ساقي    به نوعي تناسب دارد، موضوع شكواي      نامه ساقي
 نامـة   سـاقي  119 آمـاري ايـن پـژوهش        الزم به ذكر است جامعـة     . شود خيام مقايسه مي  
گيـري   ، نمونـه  با توجـه بـه اسـتقراي تـام         است كه  پيمانه و   ميخانههاي   موجود در تذكره  

ت بازتـاب مـضامين ذكرشـده در            بـر  ادشـده هـاي ي   اعمال نـشده و بـسامد      اسـاس كميـ 
  .  ها محاسبه شده است نامه ساقي

  ها نامه مودار بسامد مضامين در ساقين                           

    
   )تقابل مرگ و زندگي( باشي  اغتنام فرصت و خوش-4-1
 ضرباهنگ  چه بيش از هر موضوع ديگر فكر خيام را به خود مشغول داشته و در شعر او                آن

وحشت و هراس از مرگ محتـوم چنـان         . رسد، ناپايداري عمر است    دم به گوش مي   آن هر 
گـذارد و تأكيـد      اي او را به حال خود نمي       بر شعر او سايه انداخته است كه اين فكر لحظه         

. توانـد قابـل توجيـه باشـد     او بر زندگي و اغتنام فرصت نيز از همين رهگذر است كه مـي          
 نظر از  اعتباري دنيا، صرف   شتاب عمر و بي    ري و گذران پر   دليل تأكيد مكرر خيام بر ناپايدا     

٠ ٪
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  خواهي و لزوم قناعت و خرسـندي كـه در           ه  رويگرداني از زياد    اخالقيِ توجيه پيامد مثبت
 به آن سفارش شده است، توجيه پـذيرفتني     175 و   142،  98،  83،  77 هاي شمارة  رباعي

 حقيقـت   خواهـد بـر    يت مرگ مي  ديگري دارد و آن اين است كه خيام با نشان دادن واقع           
اگر اين  «.  يعني زندگي، تأكيد كند و همه را به اغتنام دم دعوت نمايد            ،انكارناپذير موجود 

پـاي  ] مـرگ و زنـدگي  [يـن دو عنـصر   هـاي خـود بـر تقابـل ا     انديشمند شاعر در سروده  
گـستراند، در تـالش     فشارد و گاه تقريرهاي هولناكي از مرگ پـيش روي بيننـده مـي              مي

گيـري از زمـان      را به بهـره    هاي زندگي را به مخاطب يادآور شود و او          تا ارزش لحظه   است
 موضوعي است كه تا حـدودي بـا         و اين ). 9: 1384 پور، لي و حسام   حسن( »موجود وابخواند 

  .سازگار است) 77: قصص(» وال تنس نصيبك من الدنيا «آية
 ذرات و   حول و تبـدل و اسـتحالة       شعر خيام، موضوع ت    انديشي در  از مظاهر بارز مرگ        

آن دم كـه مظـاهر و        وي در . رباعيات به آن اشـاره شـده اسـت        % 9/8عناصر است كه در     
يابنـد و در ضـمير وي        ها در نظر او تشخص مـي       نگرد، اين جلوه    مي هاي طبيعت را   پديده
 خـاك افتـاده بـر راه را تـاج و نگـين              وي ذرة . شوند گر حقيقت مرگ و زندگي مي      تداعي

بينـد   مي» رخ خوب نازنيني  « رياري و گرد و غبار فرونشسته برچهره را شكلي ديگر از          شه
 :1369خيـام،   (ر جهان تداوم و صيرورت يافتـه اسـت          اي ديگر د   گونه كه پس از تالشي به    

  :)171 ،164، 117 ،107، 16 ةهاي شمار رباعي.همچنين نك؛ 93
    ست ودهـاري  بـر زلف نگـــد ســدر بن      ست     زاري بودهمن عاشق  اين كوزه چو        
  ست    دستي است كه بر گردن ياري بوده    ي  ــبينيـ م اين دسته  كه  بر گردن او        

  )  73 :همان(                                                                                                      
 كـوزه و خـاك      اي خلّاق صور خيالي را كه با       گونه ان تصور نمود كه خيام به     تو      آيا نمي 

برد تا هم اصل كون و فساد را در عالم هستي تبيين كند و هـم                  مي مناسبت دارد، به كار   
هاي دنيايي را نشان دهـد كـه آيـات و روايـات              ارزش بودن تالش   زوال و شكنندگي و بي    

  زيادي ناظر به اين موضوع هستند؟
 مـرگ محتـوم،   ه و عبرت و يادكرد تلخي انديشة آدمي به جهت تنب ره به استحالة  اشا     

گيري دارد كه مصداق آن در شواهد زيـر           انعكاس چشم  %40 ها نيز با بسامد    نامه در ساقي 
  :شود ديده مي
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  سيد احمد پارسا و محمد آزاد مظهري دكتر      
  
  1389بهار  ، 11 شمارة      

  :خواجوي كرماني      
  دستاني بــوـارض   دلـــع نـــسم   ود      ـــه در گلستاني  بـل  كـآن گ   هر            
   تــيقبادي و اسكندري اسـر كــ    س  منظري است   خشتي كه بر هر آن پاره              

  )82: 1363فخرالزماني،(                                                                                        
  ):هـ928م( حكيم پرتوي      

  ...تنگ ه خاكش كشيده در آغوش،ــك   رنگ     هـــ  اللةچهرلـرو  گــا  سسـ ب             
    بندد  تختهـوت  شــدان تابــه زنــب  لند      ـه  كه از   روي  تخت بـسا   شـ ب             
  ي را ز دست ـده جام مــاري مـو بـدست خواهد شدن هرچه هست       ت  چو از            

  )137: همان(                                                                                                    
  ): هـ941م( لساني شيرازي      
  بو        چو بيني كه در خاك رفتم  فرو به خاك من  افشان  مي  مشك               

  بركنم         دماغي  ز   بويش  معطر   كنم كه چون  الله از خاك  سر                 
  )  454: 1359 گلچين معاني،(                                                                           

هـا بـا     نامـه   گسترده در ساقي   اري دنيا در شعر خيام و به شيوة       اعتب يادكرد مرگ و بي        
 همراه است كه شـواهد زيـر از         ، اساطيري و تاريخي   هاي هويژه تلميح به چهر     به ،تلميحات

  :رود مصاديق آن به شمار مي
  گه  ابلق   صبح   و  شام   استـ   و آرام را  كه   عالم    نام    است        اين كهنه رباط

  گاه صد بهرام است قصري است كه تكيه د جمشيد است     ـ صة     بزمي است كه واماند
  )177، 114، 112، 17، 7 ةهاي شمار  رباعي. همچنين نك؛74: 1369 خيام،(                            

  : نظامي       
  يــست باقي ز كاووس ك   كه مانده ي    ــ دوشينه ممــاقي از  خــبيا س              

  )21 :1363 ،فخرالزماني(                                                                            
  : حافظ      

    به كيخسرو و  جم فرستد   پيام        بيا ساقي آن مي كه عكسش ز جام              
  )97: همان (                                                                                                                    

  ):. هـ1019م (اي منصف غياث       
  ال  را  ـد  سرتاسر  ســد عيـ  كن     از آن مي كه رستم كند زال   را        ...          
  )285:  همان  (                                                                                                                
  ):. هـ1025م ( ظهوري ترشيزي       

 ... نه  حجاج مانـد  نـه  نوشـيروان             عيـان است بيـداد و  عــدل  جهـان          



  ٦٩  ... ترين نوع ادبي به ها نزديك نامه قياس   

 
   

 

 1389، بهار 11شمارة        

 هاي گردون نه رسم نـوي اسـت        ستم
 ندارد  وفــــــا  بانــــــوي روزگـار       

   

 ...اي غار كيخسروي است    كه هر دخمه  
 چو جم كشته هر گوشه شـوهر، هـزار        

  )80-82.؛ همچنين نك383:همان(   
هايي كه در آنها بر موضوع اغتنام دم تأكيد شده است، ساختاري             نامه اقيرباعيات و س       

استداللي دارند، به اين ترتيب كه گذر عمر و نامعلوم بودن احوال آينـده و                منطقي و شبه  
 غنيمـت   كننـدة عنوان يك قاعدة علّي و معلولي توجيـه       يدن به گذشته به   بيهودگي انديش 
د و گاه ذكر اين مطلب با اشاره به تأثير فلـك   شو هاي زندگي محسوب مي    شمردن فرصت 

   :در سرنوشت محتوم مرگ همراه است
  اك گرداند پستـتو را چو خاگاه ــ    ن  مي نوش به خرمي كه اين چرخ كهن   ..   ..       

  )80: 1369 خيام،(                                                                                      
   ها كنند از گل ما زان پيش كه كوزه       يك كوزه شراب تا به هم نوش كنيم   ...          
  )65: همان(                                                                                                                        
   ر سنگــه آبگينه آيد بـزان پيش ك    گ    ـ چنگينه با نالةي خور تو در آبـم ...           

  )173، 123،166، 80، 24، 8 ةهاي شمار رباعي: همان. ركنيز ؛ 132: همان(                                        
  :  شود ها نيز همين ساختار علّي و معلولي ديده مي نامه در شواهد زير از ساقي

  ):  هـ928م (حكيم پرتوي    
 مهل كاسـه را بـي  مـــي  دردنـاك           
 كدو كن پر از مي كه اين چـرخ پيـر          

 رنـگ  مهل شيشه را بـي مـــي لعـل        
  

 خواهد شدن كاسـه در زيـر خـاك     كه    
 كدويت  كنـــد   آخر   آماج   تير           

 زند چـرخ بـر شيـشه سـنگ        كه ناگه   
  )132: 1363فخرالزماني، (                    

  ): هـ972م ( مايلي نيريزي   
 بده كاسه زان پيش كين چـرخ پيـر        
 منه شيشة بـاده يــك دم ز دسـت         

 گـون  بده يك دو جامم مــــي اللـه      
 بكن  گرم  از ساغــــر مـي  سـرت          

  

ــر    ــاد    تي  هــدف ســازدت كاســه از   ب
 ايـن شيـشه ناگـاه خواهـد شكـست         كه  
 اين جـام خواهـد شـدن سـر نگـون          كه  
 خواهد تهـي شـد ز مـــي سـاغرت         كه  

  )463: 1359گلچين معاني، (             
  :)هـ11قرن ( والي كرماني   

  آيد به سنگ فلك ساغرته ـــك  ه كف ساغر عيش پر بهتر است     ــ ب              
  )549: همان(                                                                                                                 
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  سيد احمد پارسا و محمد آزاد مظهري دكتر      
  
  1389بهار  ، 11 شمارة      

  ):ـ ه11قرن (طغراي مشهدي   
    كشان را سبو يـخاكم دهد م زرو        ـــآبــين چرخ بيآن پيش ك   از             
  دــپنجه، شيري كند       به شير فلكــــ بده مي كه طبعم  دليري كن              
  )287 :همان(                                                                                    

 طرح اين مباحث با رباعيات خيام شباهت دارد امـا           سرايان و شيوة   نامه      تعبيرات ساقي 
حـث متفـاوت اسـت و ضـمن داشـتن صـبغة عرفـاني، متوجـه                 رويكرد آنان بـه ايـن مبا      

شـود كـه ضـمن      ي طلب مـي   شود؛ به همين جهت مي     گرداني از دنيا و ظواهر آن مي       روي
گونـه   از تعلقات دنيوي بكـشاند، آن      يخودي و دور   اعتباري دنيا، انسان را به بي       بي يادكرد

  : باره سروده استدر اين) 1038م ( كه كامل جهرمي
  خويشت برهاند مي ناب است سر آب است         چيزي كه ز د جهان بر مي نوش كه بنيا     

  )716: 1363 فخرالزماني،(                                                                                  
آميز بـه     عالوه بر توجيه نگرش عبرت     ،ها نامه اغتنام دم در شعر خيام و ساقي       تأكيد بر      

انـد   ندام كه اينك در بستر خاك آرميده      هاي سروا  چهره و گل » رفتگان و ناآمدگان  «احوال  
وندان زر و زور كه باد به دست، از روي افـسوس             خدا  مرگ و نيز يادكرد سرنوشت محتومِ    
 ديگري دارد و آن اين اسـت كـه زنـدگي            اند، توجيه خيامانة   از دنياي خاك رخت بربسته    

بها را به خاطر حـسرت گذشـته و           نقد گران  ش نيست و به فتواي عقل اين لحظة       دمي بي 
و آن را غنيمـت     اي كه آمدنش به يقين دانسته نيست، نبايد مشوش كنـيم             ه نگراني آيند 

چه موجب اندوه و رنجش خاطر است، دوري كرد و          آن از هر  رو از سويي بايد   ازاين. نشمريم
باشي را در پناه مي و سـاقي و ميخانـه و             از سويي ديگر اسباب فراغ دل و شادي و خوش         

 ضـمن   ،هـا  نامه به همين جهت است كه در شعر خيام و غالب ساقي          . خرابات، فراهم نمود  
باشي تأكيد شده اسـت كـه شـواهد        بر اغتنام دم و خوش     ،اي زيباي طبيعت  ه  جلوه وصف

  :ها گوياي اين است نامه زير از شعر خيام و ساقي
  اد   مكنـست  فري ردا كه نيامدهـف ياد مكن          از دي كه گذشت هيچ ازو           
  اش و عمر بر باد مكن ه   بنياد   مكن         حالي خوش بــبر نامده و   گذشت           

    )143: 1369 خيام، (                                                                                                          
 سـت  طربناك شده  ساقي گل و سبزه بس    

 مي نوش و گلي بچيـن كـه تـا درنگـري         
  

 سـت  درياب كه هفتة  دگـر خـاك شـده           
 ست شدهت و سبزه خاشاك     س گل خاك شده  

  )86: همان               (                          



  ٧١  ... ترين نوع ادبي به ها نزديك نامه قياس   

 
   

 

 1389، بهار 11شمارة        

 كـه   نامـه  اسكندرسرايان از جمله حكيم نظامي در همين مضمون در           نامه تعبير ساقي      
  :نامة اوست، خيامانه است مأخذ ساقي

  شب ببايد چميدبه شادي يك ام        د  پديدــو دي رفت و فردا   نيامـچ             
  كه آينده و رفته هيچ است، هيچ          در اين دم كه داري به شادي بسيچ             

  )141: 1363 نظامي، (                                                                            
  : ينيز ضمن اقتباس از مضمون اين رباع)  هـ968م ( جهان قزويني    شرف 

  ده  كيست تا به ما گويد رازــان اين راه  دراز          بازآمــ رفتگلةـز جم ا                    
  آيي  باز   ه نميـا  هيچ   نماني كــت           آز و نيازةراهر اين دوـ پس بر س                     

  ) 129: 1369خيام، (                                                                                                    
 : بازگشت چنين سروده است  در اشاره به مرگ بي

  نرفتند  جايي  كه   آيند   باز   ان راز        ــنشين ه  پردهـــا  كـدريغ                
  ون رفت زودـنده چود        رود نيز آيـ گذشته چنان شد كه گويي نب               
  مبادا  كه  فرصت  نيابي  دگر  ر        ــد  فرصت شمــبيا وين دم نق                 

  )165 و 164 ،163: 1363 فخرالزماني،(                                                                             
  ):هـ1029م ( حكيم فغفور گيالني    
  تا دست دهد، ساغر مي را به ضمان گير            اين فرصت عشرت چو رود، باز نيايد          
  )470:همان(                                                                                             
  ):11قرن (والي كرماني     
  كه دي رفت  و  فردا  به غيب است در     دمي  را  كه   داري    غنيمت  شمر             

  )549: 1359 گلچين معاني،(                                                                           
 خـودي و   نمـادي از اغتنـام دم و رمـزي از حالـت بـي             » مي خيامي « به نظرمي رسد       

 ايـن رويكـرد بـه مـي و اصـطالحات            هاي عرفاني نيـز    نامه انگيز است كه در ساقي     انبساط
سرايان صراحتاً به مجازي بودن مي موصـوف         نامه اغلب ساقي . اي نظاير فراوان دارد    ميخانه

خودي و عشق به كار گرفته يـا          از منظر عرفاني، آن را در مفهوم بي        اند و  خود اذعان كرده  
  :اند آن را شراب طهور بهشتي تلقي كرده

  : نظامي      
  خودي، مجلس آراستم ن بيزا و          خودي خواستم  ازآن مي همه بي               

  )26 :1369 فخر الزماني،(                                                                        
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  ):هـ999م (عرفي      
  ش   نوشت   ـامشراباً  طهوراً  به  ن         بيا ساقي آن مي كه حور بهشت               

  )231 :همان  (                                                                                                              
  ):هـ1019م ( غياثاي منصف     
  گردد از ديدنش مرد عشق  هوس          درد عشقةاش ماي  نشئهاي  مي                

  )285 :همان(                                                                                    
نظـر از وجـه عرفـاني يـا          ها صرف  نامه هرحال مي موصوف در شعر خيام و در ساقي          به    

غيرعرفاني آن، يك ويژگي بارز مشترك دارد و آن اين اسـت كـه روي آوردن بـه مـي و                     
شـتن خـاطر از   خـودي و بازدا   شـادماني و حالـت بـي       نـد پديدآورنـدة   توا التزام مستي مي  

ز رسيدن بـه    شود و انسان را ا      مي انديشيدن به چيزهايي باشد كه موجب آزار روح و روان         
 ، حكـيم نيـشابور    هـاي  دارد و نيل به اين مقصود، هم در سروده         ميزندگي  مورد پسند باز    

  : پذير نيست و هوشياري امكان رهايي از عقل ها جز در ساية نامه هم در ساقي
  رنگ رخ  خود  به رنگ  عنّاب كنم         اب كنمـ نزم بادةـــرخيزم و عــب               
  كه در خواب كنم ي         بر روي زنم چنانـپيشه را مشتي م  اين عقل فضول              

  )136: 1369 خيام،(                                                                                                              
سرايان ديگـر قـرار گرفتـه اسـت،          نامه  او مورد توجه ساقي     حافظ نيزكه سبك و شيوة        

ضمن اظهار شگفتي از دور روزگار، روي آوردن به عالم مستي را تنها راه نجـات از انـدوه                   
  :ين دغدغة خيام استداند كه مهمتر واقعيت مرگ مي

  اك خواهدگرفت ــم كه را خـندان       ردون شگفت ـهمي بينم از دور  گ                 
  اغر بريزــراحي و ســخون ص تو        ز ـ رستخيةفشان عرص  در اين خون                
  ز اين غم بريم؟نه كجا جان اگر    و     ر زين ميان بگذريم ــ  به مستي مگ               

  )93 :1363 فخرالزماني،(                                                                                                      
بخشي از پركاربردترين اوصافي است كـه بـراي        زدايي و نشاط   ها غم  نامه  ساقي ةدر هم      

 رويكرد به اوصاف گوناگون مـي در        ر كلي دربارة  طوبه. ت آن ذكر شده است    مي و مترادفا  
 گونه شـعر، لزومـاً مـي انگـور و بـه قـول حـافظ                مي در اين  «: ها بايد اشاره كرد    نامه ساقي

ها رها كنـد     تواند آدمي را از غم     گاه ناظر به مي حقيقت است كه مي       .  نيست "الخبائث ام"
ا اين شـاعران بـا وصـفي        شباهت به مي موصوف عارفان هم نيست ام        و آرامش بخشد؛ بي   

تـر از كرامـاتش سـخن        تر و متكلفانـه    باشانه تر و خوش   تر و قلندرانه   متفاوت و بسيار وسيع   
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از روي توصيفات و خواص گوناگوني كه در شواهد زيـر           ). 103: 1385،  جوكار( »گويند مي
  :   معناي واقعي نيز درآن وجود داردتوان گفت نشاني از شود، مي ذكر مي» مي«براي 

  ) :   هـ925م (اميدي رازي     
  المي          ـغمي  بهتر  از  ع ي بيــدم ا دمي     ـر  بياسـاقي  آخــا ســ بي                
  ):هـ968م (جهان  ميرزا شرف   

    ي بنوشـگرت محنتي هست جام      چه خوش گفت پير خرابات دوش                
  ):هـ982م(قاسم گنابادي    
  ولي  مي  كم و   نقل  بسيار  ده    ار ده   ــاز آن نقل و مي دور از اغي                

        ن مست  و  اليعقلمـزين نقل كو         از آن  مي ببر گرد غم  از  دلم                 
  ):هـ1019م(غياثاي منصف    

        نـب عيد ما را  به  مي روز كوروز كن         شــا ساقيا  فكر  نـــبي                  
  ): هـ1025م (ميرسنجر كاشي     

   كه چون لعل ناب است در صلب تاك      وهر تابناكجكدامين مي؟  آن                   
  ):1025 م( ظهوري ترشيزي   
د      ... فروش ست ميناي غلغل به خنده        ار است بلبل  برآورده جوشـ  به               

  ) 369  و368، 327 ،285،  175، 165، 149: 1363ماني، فخرالز  (                                             
  
   حيرت -4-2

 است و    انديشيدن در عالم وجود و سرنوشت انسان       تيجة تفكرات خيام در اشعار او ن      مباني
يا اساساً چرا كائنات پس از آفـرينش و تكـوين             و رويم ايم و به كجا مي     كه از كجا آمده   اين

هـا و بـسياري از       شوند؟ خيام براي پاسخ بـه ايـن پرسـش          رو مي  با تغيير و ناپايداري روبه    
هاي خود   ه است، از علوم و خوانده     كه در ذهن او جاي گرفت      شناختي ديگر  سؤاالت هستي 

رو با  كند؛ ازاين  بندد و پاسخ اهل كالم و فقيهان و تصور عوام او را سيراب نمي              طرفي نمي 
  .شود حيرت و سرگشتگي مواجه مي

د و از ايـن در شـگفت   بيند كه آغاز و انجام ندار اي مي   حيات را چون دايره         وي چرخة 
؛ موضـوعي كـه حـدود       توان تصور كـرد    دن و رفتن نمي    پاياني براي اين آم    است كه نقطة  

 را برانگيخـت و     مرصـادالعباد الدين رازي مؤلـف      يك قرن بعد از مرگ خيام، واكنش نجم       
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 رازي،(  نابينـا خوانـد    مضاميني دهري و طبايعي و سرگـشتة      خيام را به جهت نقل چنين       
1373 :31(:   

  تـت پيداســت نه  نهايــ او را نه بداي  است   ـــــĤمدن و رفتن مـاي ك  در دايره             
    ين آمدن از كجا و رفتن به كجاست؟ ك  ت   ـنزند دمي در اين معني راس  كس مي             
  )83: 1369 خيام،(                                                                                       

ه ايـن  ، متوجـ با رويكرد به واقعيت كون و فساد در جهان هـستي    ذهن پرسشگر وي          
كند و اساساً وجود شـرور در       است كه خداوند پس از ايجاد عالم چرا آن را دچار فساد مي            

  :پذير است جهان با اذعان به صفت عدل براي خداوند چگونه توجيه
  چه  افكندش اندر   كم و كاست؟از بهر       چو   تركيب طبايع     آراست    دارنده             
  ور نيك نيامد اين صور، عيب كه راست؟     ود؟   ـگر نيك آمد، شكستن از بهر چه ب             

  )82 :همان(                                                                                                                               

 وجود شرور و عناصـر      مسئلة» العالمالتضاد في ةضرور « فلسفي  خيام با اينكه در رسالة        
جهان را بـا ايـن توجيـه عقالنـي و منطقـي توجيـه كـرده اسـت كـه از نظـر                         متضاد در 

كند و مقدار خوبي در عالم بر مقدار         شناختي آفرينش هرچيز ضد آن را ايجاب مي        هستي
امين ( عرضي است و نبايد آن را به ذات آفريدگار نسبت داد          اي   چربد و شر مقوله    بدي مي 
 هستي، ترين پديدة حال تلخ عينترين و در ، در فضاي شعر با پيچيده)200: 1385رضـوي،   

د؛ موضوعي كـه در  ياب  نميره در چالش است و براي آن توجيهي   يعني واقعيت مرگ هموا   
  : فلسفي به خود گرفته استرباعي زير صبغة شكوايية

    وستــ   ترينةــدادگري شيوة ديـ بي   توست  ك خرابي از كينةــرخ فلــاي چ            
   توست ةه درسينـقيمتي ك  بس گوهر  د  ــتو بشكافنــة ر سينــاك اگــاي خ            

  )70: 1369 خيام،(                                                                                     

كه خيام با احاطه بر بيشتر علوم عصر خود بسياري از مجهوالت را شناخته و رغم اين       به
آزموده است، در عـالم شـعر در برابـر كـشف راز جهـان هـستي و در مواجهـه بـا مـسائل                     

اي اسـت كـه      پيام او پيام حكـيم سـرخورده      «. كند شناختي، اظهار عجز و حيرت مي      جهان
چه ديده اسـت و     همه در هر   چيز را شناخته و آزموده است و با اين         ه و همه  چيز را ديد   همه

پيـام  . سرانجامي و جز شك و ترديد هيچ چيز نيافته است          آزموده است، جز  نوميدي و بي      
اش را درمان كرده اسـت و نـه          نه فلسفه و رياضي درد جانكاه نوميدي        كه خردمندي است 

  ).141: 1372 كوب، زرين( »ين و مطمئن ساخته استبايمان و عرفان او را اميدوار و خوش
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 مـرگ و زنـدگي و       ةبـار هايي حيرت خـود را در      سرايان نيز با طرح  پرسش      نامه ساقي     
 طـرح مـسئله و   ة كه نحو با اين تفاوت،اند اسرار جهان و عجز از شناخت آنها اظهار داشته  

  . خيام مطرح شده استها با رويكردي متفاوت با شعر نامه  بيان آن در ساقيشيوة
د و رسـ  بست و سرگـشتگي مـي     پاسخ به سرحد بن    هاي بي       خيام در مواجهه با پرسش    

. شـود  ترين عوامل رهايي از اين سرگشتگي محسوب مي    روي آوردن وي به مستي از مهم      
مانـد،    راز درمي   فرزانگي از باريابي به سراپردة     نامه نيز آن دم كه عقل و       در نوع ادبي ساقي   

رو  گشاي اسرار نهان و رازهاي مگويي اسـت كـه شـاعران بـا آن روبـه                  و مستي گره   عشق
 حيـرت در ايـن نـوع سـروده گـشته و             و همين ويژگي موجـب تلطيـف انديـشة        هستند  

  .سرايندگان آن را تا حدودي نزديك به مرز يقين و آرامش نمايانده است
  : خيام   

        خوش باش نداني به كجا خواهي رفتاي   مي خور چو نداني از كجا آمده            
  )70: 1369 خيام، (                                                                                

  : حافظ    
  خودي كار نيست جز مستي و بي   به     در اين پرده چون عقل را بار نيست             

  ) 98: 1363 فخرالزماني، (                                                                           
  ):هـ968م ( جهان قزويني شرف   

  رويم ان ميـچنĤمديم آنــان كــ چن    رويم     يــهان مـدانسته  راز  جـــن           
  قلــت ني كار ع كه اين كار عشق اس    قل    ــدار عــو  رهنمايي ز  بيــ           مج

  )165: همان(                                                                                       
  ):هـ1232م (اختر گرجي     

  چهر،ردم اي ساقي خوبـ  چو آگه نشد كس ز راز سپهر            سرت گ             
  رزانگي ــه ز  فرهنگ و فـي  بـسنگي            ب  بده مي كه مستي  و  ديوا             

  )67: 1359 گلچين معاني، (                                                                      
پاسخ حيرت خـود     هايي بي  گاهي شاعران بدون توجه به عنصر عشق، با طرح پرسش              

انـد، چنانكـه      مـرگ و زنـدگي اظهـار داشـته          ناشناخته ماندن راز جهان و غايت      را دربارة 
، معاد و وادي     كاربرد اصطالحاتي نظير ملك شهود، مبدأ      با) هـ952م  ( صدقي استر آبادي  

  :ام، موضوع را چنين بيان كرده است با رويكردي متفاوت با شعر خي،حيرت
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  دم؟ـــمرا آـــليم هستي چــه اقـ ب  دم؟     ـــا آمــ           به ملك شهود از كج
  وزين آمد و شد غرض خود چه بود؟  ود؟      ــــك وجـگردم ز مل           كجا باز

  ادــه معــون نــ       نه مبدأ شناسم كن  رادـــالم            پس از فكر بسيار حسب
  م ـرتــمت فكــه در ظلــراسيمـ س   م     ـرتــب و روز در وادي حيــ           ش

  )265: همان(                                                                                   
  
   شكواييه و نقد مسائل اجتماعي-4-3

خيام در بعضي از رباعيات ناخرسندي خود را از وضع موجود با نسبت دادن عملكـرد بـه                  
هي به اين دسته از     با نگا .  شكواييه و اعتراض يافته است     ك اظهار داشته كه جنبة    چرخ فل 

شود كه خيام به نظام هستي ايـراد دارد كـه از منظـر دينـي                 گونه استنباط مي   اشعار اين 
وي بـا قبـول حاكميـت       . گونـه نيـست    كـه ايـن    حـالي شـود، در   نظام احسن محسوب مي   

چـه را بـا     تواند نمادي از آن باشد، آن      زميني مي راهاي ف  سرنوشت كه سپهر و فلك و پديده      
  . فق پنداشته، به نقد كشيده استطبع خود ناموا

واسته نسبت دادن عملكرد به فلك خ      توان گفت گاه خيام با فرافكني و       از منظري مي       
ريزي نمايد كه بر      انتقاد كند و نظمي نوين پي       جامعه  حاكم بر  است كه از نظم بيدادگرانة    

  :  عدل نهاده شده استپاية
    برداشتمي من اين فلك را ز ميان      يزدان  ونـگر بر فلكم دست بدي چ                
  ام دل رسيدي آسان ــكĤزاده به ك        ر چنان ساختمي  ـز نو فلكي دگ و                 

  )149: 1369 خيام،                                                                                     
در «: نويـسد  ه مـي  توضيح رباعي يادشد   يدگاه انتقادي خيام، در   ذكاوتي ضمن تأييد د        

شـكاالت مـاورايي بـه خـود         ا  اعتراضـات اجتمـاعي هـم، شـكلِ        ، قديم فلسفة و زبان شعر 
خواهـد بـه متكلّمـان بفهمانـد كـه بيهـوده از              خيام با طرح چنين مسائلي مـي      . گيرد مي

دهنـد و    بـه خـدا اسـناد مـي    هاي قابل رفـع را    كنند و بيدادگري   سازمان موجود دفاع مي   
  ).100 :1379 ذكاوتي،(» انگارند ناپذير ميتغيير
رو بحـث در مـسائلي      بينـد، ازايـن    در جايي ديگرخيام روزگار را به كام خردمند نمـي              

چون تعداد افالك و چگونگي وضعيت جسم پس از مرگ را كه در بين علماي ظـاهربين                 
  :  يابد ميروزگارش متداول بود، بحثي سودمند ن هم
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    تو خواه   فلك  هفت شمر خواهي  هشت  چون چرخ به كام يك خردمند نگشت           
  چه مور خورد به گور و چه گرگ به دشت  ه هشت   ـد مرد و آرزوها همــچون باي          

   )799: 1369خيام، (                                                                                    
دانـد، و بـا      روزي مـي   خيام در نگرشي بدبينانه، زندگي را سراسر پر از محنت و تيـره                 

آميز از ناهمواري اوضاع روزگار و زندگاني خود، چنـين بـه بـدي            بياني طنزآلود و اعتراض   
  : كند ياد مي

  ه و راحت كم و كاست محنت همه افزود     كاري است نه راست  عمري است مرا تيره و      
  د خواستـر  نمي بايـس دگـا را ز كــم   ت    ــچه  اسباب بالســـه آنــا كرشكر ايزد       

  )86: همان(                                                                                               
كه ناظر به حيـرت و سرگـشتگي خيـام در    واييه در رباعيات خيام جز آن     بدبيني و شك       

 شناختي از قبيل مرگ و زندگي و سرنوشت انـسان و كـون و   هاي هستي مواجهه با پديده  
 احوال  تان نبودن خيام با عقايد عوام دربارة      داس فساد موجود در جهان خلقت است، از هم       

يژه نظريـات   و به«رسد طرح مضامين متضاد با عقايد عوام         به نظر مي  . آخرت حكايت دارد  
 اعتراض او به نوع معرفي فقيهان و خطيبان دينـي           او دربارة بهشت و دوزخ شايد از مقولة       

از بهشت و دوزخ و نوع سخنان واعظان ظاهربيني باشد كه مردم را به دو گروه بهـشتي و     
مخالفت ممكن است خيام رباعي زير را در        ). 83: 1387 فاضلي،( »كنند  دوزخي تقسيم مي  

 لـذات اخـروي پرسـتش       منـدي از   ني سروده باشد كه خداوند را به طمع بهـره         با نظر كسا  
  :كنند، از اين رو رندانه، اين باور را با استدالل خاص خود به چالش كشيده است مي

  ا مي و شير و انگبين خواهد بودـجهشت و حور عين خواهد بود      آن گويند ب             
  ار چنين خواهد بود ــون عاقبت كـگزيديم چه باك     چ گر ما مي و معشوق              

  )115: 1369خيام، (                                                                                  
  

 ذرات جـسم پـس از   سته از رباعيات خيام كه به شيوة استحالةمنظري ديگر، آن د  از     
آيـد،   مـي بزه و گل و مانند آن بـه تقريـر در          و كوزه و س   مرگ با طبيعت در اشكال خشت       
ضـمير    تلـخ آن در    ز رويدادهاي تلخي باشد كه خاطرة     شايد ناشي از تأثّر حكيم نيشابور ا      

كشتارهاي پياپي و تأمل مردم حساس در سرنوشت گذشـتگان          «. وي برجاي مانده است   
بينـيم كـه     خوبي مي  ا به زير. عزيز، نقش مهمي در سرودن اين دسته از اشعار داشته است          

ات سرگردان و زندگان است كه امـروزه در         ات كوتاه و متشنج، ترجمان حال ذر      اين رباعي 
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پـور و   حسام( »گويند كنگره، در عين خاموشي با ما سخن مي قالب كوزه و قدح و خشت و    
   :)9: 1383لي،  حسن

    ادــكه او بر دل غمناك نهبس داغ         كس كه زمين و چرخ و افالك نهاد آن              
  ادــ خاك نهةن و حقّـدر طبل زمي         بسيار لب چو لعل و زلفين چو مشك               

  )97: 1369خيام،   (                                                                                     
سازد كه حكـيم     نگي روزگار خيام روشن مي        نگاهي به اوضاع و احوال اجتماعي و فره        

نيشابور ممكن است در بيان افكار و عقايد خـود كـه  بـا هنجارهـاي آن زمـان مطابقـت                      
دانـست بـا تنگنـا و     جا مـي  بهپايه و نا   چه كه او بي   ت و همچنين در انتقاد صريح از آن       نداش

 مي و مـستي و      دةاين رو وي شيوة اعتراض خود را در پر        رو بوده است، از      محدوديت روبه 
هاي جامعـه    هاي فلكي و اظهار مطالبي كه با هنجارها و سنت          با انتساب عملكرد به پديده    

  .و معتقدات مسلّم عامه در تناقض است، اظهار داشته است
را در تقابل با گناهان ديگـر، بـه منظـور برجـسته نمايانـدن               » مي خوردن «گاه خيام        

  :اهدنمايان روزگار خود به كار گرفته استهاي ديگر و انتقاد از زكژرفتاري
  ان را ـــو حيله و دستــكن تـاد مـــبني     وري طعنه مزن مستان را  ـگر مي نخ            
  صد لقمه خوري كه مي غالم است آن را        نخوري   تو غرّه مشو بدان كه مي مي           

  )66 :همان(                                                                                              
 خيـام، مقبـول طبـع رياسـتيز حـافظ شـده و در               رسد اين شـگرد رندانـة        به نظر مي     

هـايي از ايـن    هاي مختلفي به اين موضوع اشاره كرده است كـه ابيـات زيـر نمونـه        سروده
  :رود موارد به شمار مي

  زوير مكن چون دگران قرآن راــ   دام  ت    وليباش   كن و خوش  نديمي خور و ر حافظا      
  )14: 1365حافظ، (                                                                                      

  ياست    ر  و   كه در او رويبهتر از زهدفروشيود        ــنوشي كه در او  روي و ريايي نب ادهــب      
  ) 31: همان(                                                                                             

ورز چـون او را       كلي روزگار زندگاني خيام را كه واكنش شخـصيتي انديـشه           ةصمشخ     
  :گونه برشمرد نتوان اي برانگيخته و به انتقاد رندانه از اوضاع زمانه واداشته است، مي

 اختالف بين رافضيان و شافعيان از سويي و حنفيان و شافعيان از سويي ديگـر و بـه                   -1 
  ؛ معتزلهقها و متكلمان اشعري و ضعف فرقةتبع آن حاكميت بالمنازع ف
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گري و زهدگرايي و ممنوعيت فلـسفه و آزاد انديـشي و عقالنيـت و                 رواج بازار صوفي   -2 
  ).133-134: 1372 كوب، زرين( ديني حاد و بدديني يا بيمتهم ساختن فالسفه به ال

ـ  «ةمقدم عبارتي كه خيام در          عالمـان   ةدربـار » المقابلـه  و  فـي بـراهين جبـر      ةـرسال
نويسد، ضمن نشان دادن ناسـازگاري روحيـات خيـام بـا وضـع               متظاهر عصر خويش مي   

انديـشي راه را بـر       ه جزم آميز آن زمان باشد ك     تعصب تواند دورنمايي از روزگار    موجود، مي 
 كمي مبتال بـه هـزاران       از اهل علم فقط عدة    «:  بسته بود  هرگونه آزادانديشي و خردورزي   

هاي زمان را فرصـت جـسته،         اند غفلت  آن باقي مانده كه پيوسته در انديشة     رنج و محنت    
 مـة نمايان زمان مـا حـق را جا   به تحقيق در علم و استوار كردن آن بپردازند و بيشتر عالم 

چه را هـم    نهند و آن   پوشند و گامي از حد خودنمايي و تظاهر به دانايي فراتر نمي             باطل مي 
ي در جـستن  برنـد و اگـر ببينـد كـس       دانند، جز در راه اغراض مادي پست به كار نمي           مي

 همت خود ساخته و در ترك دروغ و خودنمايي و مكـر و حيلـه                حقيقت، راستي را وجهة   
؛ 16: 1358آقايـاني چاوشـي،   ( »كنند شمرند و تمسخر مي خوار ميجهد و سعي دارد، او را       

  ).89: 1356  و دشتي،49: 1385امين رضوي، . همچنين نك
ها نيز نارضايتي نـسبت بـه وضـع موجـود در پوشـش شـكايت از                  نامه در بيشترساقي      

متـر  اي كـه ك  گونـه شود، به روزگار، چرخ فلك، آسمان، بخت ناهموار و مانند آن يافت مي   
رو اي بازتاب ناخرسندي و رنجش شاعر نباشد، ازاين        گونه شود كه به   اي يافت مي   نامه ساقي

بـا نگـاهي بـه      . تشناسي ادبي نيز درخـور توجـه اسـ         ها از منظر جامعه    نامه بررسي ساقي 
 ي و مقايـسة   هاي فلك   خيام در قالب بدبيني و شكواييه و اشاره به پديده          رويكرد معترضانة 

  ايـن موضـوعات در     يابيم كـه بازتـاب گـستردة       ها درمي  نامه باحث در ساقي  آن با همين م   
ها نيز همانند رباعيات خيـام، ناشـي از مقتـضيات اجتمـاعي و احـوال زنـدگي                   نامه ساقي

هاي اجتماعي و فقر وگسترش زهد ريا در بين متصوفان و            شخصي آنان، مانند محروميت   
علل و اسباب اظهار ناخرسندي، نامرادي       ت كه در شواهد زير بخش عمدة      ظاهرنمايان اس 

  :  ها تبيين شده است نامه و شكواييه در ساقي
   

   فقر، ناكامي و دشمني روزگار با اهل هنر -4-3-1
  ):هـ1037م (رضي آرتيماني        
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  ام  ودهــ نياسايم ار يك دم آس ام         ودهـنوايم كه تا ب من آن بي                

  ) 928: 1363 فخرالزماني،(                                                                   
  ): هـ1232م (      اختر گرجي

 دريغــا كــه از گـــردش آسمـــان
 همه روزگارم به سختي گذشـت     

  كاخ سرآمد زمانم در ايـن كـهنه

 نـديدم زمـاني دلـي شـادمان        
 همه عمر بر شوربختي گذشت    

 ه فــراخ نـديدم يكي دستگــا  
  )67: 1359گلچين معاني، (      

  ):  هـ1024م (تقي پيرزاد مشهدي       
  ام شدـاكــ به من ده كه كارم بسي خام شد         ز بخت حرون كام ن            
  ود       ـــا بـوانـا تــه آزار  دانـــود          بــن دانا بــم ديريــصخ فلك             

  )152: همان(                                                                                                          
  ):         هـ1032م (اوجي كشميري       
  را نيست اهل هنر در امانــــا بدانم كه از آسمان         چـــده تـــب             
  )736: 1363 فخرالزماني،(                                                                   
  
  ثباتي، وارونگي و نابساماني اوضاع زمانه   بي-4-3-2
  : حافظ     

  ببين تا چه زايد شب آبستن است         اي روشن است   فريب جهان قصه            
  )93: همان (                                                                                    

  :)هـ968م( جهان قزوينيشرف      
   كه صدگونه رنگ از وي آمد برون         ام  زين خم  نيلگون عجب  مانده             
  )161: همان(                                                                                   

  :)هـ983م(قاسمي گنابادي       
  رونـردا چه آرد بــن پرده فــاز اي         ين سپهر نگون چه داند كسي ك             

  )426: 1359 گلچين معاني، (                                                                                         
  ):هـ753م( ي كرمانيخواجو      
  ان  ـاين سفره بيرون ز دونان، دو ن   بر       سنان كه يابد از اين  قرص زرين           

  ) 82 :1363ماني، الزفخر(                                                                                                
  ): هـ928م (حكيم پرتوي     
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  ريــه  تقوا ســه تقواوران را  بــ   ن ي      ـرــش بـرا ز دانوران ــ نه دانش          
       كه بر مردگان زنده را حسرت است   ت  ـمحنت اس  عجب روزگاري گران         

  )129: همان(                                                                                    
  ):ـه11 ق(ميرعسكري       
  م آزاد نيستـــكس از غ چـ دل هي       كت داد نيستــدريغا در اين ممل            

  )730: همان(                                                                                    
  ) :هـ11ق(والي كرماني      

  ه استـه كنج غمي عافيت خفتــ ب       ر آشفته استــو  ديوانگان دهـچ            
   )549: 1359 گلچين معاني،(                                                                    

  
   زهد ريا   -4-3-3

هـا، ناماليمـات و      تالطم شاعران در برابر سـختي     ها ضمن بازتاب روح ناآرام و پر       نامه ساقي
 زهـد  ة واكـنش آنـان در برابـر روحيـ    ند بازگوكنندةتوا هاي گوناگون در جامعه، مي  آسيب

اس النـ  مات عوام ها و توه   باوري گونه كه خيام كج    همان. منفي و دنياگريزي نيز تلقي شود     
سرايان نيز با پيشگامي حافظ بـا تـرجيح دادن           نامه را به زبان طنز به چالش كشيد، ساقي       

انه، فراتر از سنن و باورهـاي       عالم عشق و مستي بر زهد و هوشياري و طرح مفاهيم قلندر           
انديـشي را   حاكم بر جامعه، رندانه به مبارزه با عوامل تزوير و ريا برخاستند و زهد و صالح          

  :به باد انتقاد گرفتند
  :حافظ    

  زوير و الفـده تا كي از شيد و تـــب            ل صافـــــ لعةا ساقي آن بادــ بي          
  والسالم ي رهن كن هر دو را ـه مــ   ب       ام  ــلولم تمــرقه متسبيح و  خ ز           
  )96 :1363، فخرالزماني(                                                                               

  ):هـ928م(حكيم پرتوي    
  ه در پيش دلـه بتخانـه كعبه چـ چ        ده مي كه در مذهب و كيش دل ـ   ب        

  )129 :همان  (                                                                                                                   
  ):هـ1028م ( كامل جهرمي    
  دـاغر نشناسنــدلي، باده ز س كز تيره        داران ننشيني ومعهـــ  زنهار كه با ص        

  )711 :همان  (                                                                                                                   
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  ):هـ1029م( حكيم فغفور گيالني    
  كوثرو تسنيم تو نم نيست امروز كه در          همه پرهيز  ما اينةزاهد مكن از باد           

  )470 :همان(                                                                                                                      
  ):هـ1037م (رضي آرتيماني     

  ... ا در آبـاي، م و در آتش افتادهـ ت       پرستان متاب يـ رخ اي زاهد، از م           
  ارـــ خراباتيان را  به  مسجد  چه  ك      دار   ـا دست تكليف مسجد بــ ز م           
  )932-933 :همان  (                                                                                                          
  ):هـ1051م( فياض الهيجي     
  تـسرشن يار نيكواساقي و   من و        شت تو و زهد و آن قصر و حور و به        

   مرا دست در  گردن  شيشه است        تــديشه اسـورت انــآغوشي ح هم         
  )408: 1359 گلچين معاني،(                                                                                             
 دهم و يـازدهم، ناشـي       سرايان سدة  نامه هاي ساقي   نارضايتي رسد بخشي از   مي به نظر      

گيـري نهادهـاي      در شكل  د در ترويج زهد ريايي و نقش آنان       ازعملكرد حاكمان بابري هن   
ــا و  ــر ري ــي ب ــر مبتن ــت، دوره تزوي ــرفتن    اس ــافتن و اوج گ ــت ي ــارن عمومي ــه مق اي ك

  .رود سرايي در هند و ايران عصر صفوي به شمار مي نامه ساقي
 حكام دربار گوركانيان هند بـراي اغـوا و اغفـال مـردم جامعـه بـه             هاي طبقة   از روش     

بهـره   ي زمان خود و از شـور عرفـاني  بـي           ها خدمت گرفتن زهاد ريايي است كه از دانش       
در اين  . پرداختند هاي صوفيانه مي   طوري كه با كمك اين عناصر به تشكيل حلقه        بودند به 

 ،طلبـي  گيـري و انـزوا     شد كه هدف آن دعوت به گوشه       نشر مي هايي    آموزه ها بيشتر  حلقه
له بـه   أران انديـشمند در واكـنش بـه ايـن مـس           شاع. ترك دنيا و عاليق آن بود      خاموشي،

هـا را   سـختي تاختنـد و آن      زاهدان رياكار كه موجب خمودگي و ايستايي جامعه بودند، بـه          
  .)92: 1374 فالح، (مورد نكوهش قرار دادند

  
  يگير  نتيجه-5

  : وار به شرح زير است پژوهش حاضر به نتايجي منجر گرديده كه فهرست
 خمريه، متضمن مطالبي است كه با مضامين        يافتة لعنوان شكل تحو  نامه، به   ساقي -1    

 بـه ترتيـب بـسامد،       ،هاي آماري ايـن پـژوهش      براساس داده . رباعيات خيام درپيوند است   
 ،اعتباري دنيـا و حيـرت      نديشي، شكواييه، بي  ا باشي، مرگ  مضامين اغتنام فرصت و خوش    
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هـا و    نامـه  كـه بـين سـاقي     اند؛ ضمن اين   ها بيش از مفاهيم ديگر بازتاب يافته       نامه در ساقي 
داري بـه چـشم       معنـي  امد اين مفاهيم همانندي و رابطـة      رباعيات خيام از نظر ترتيب بس     

  . خورد مي
هـا بـا رباعيـات خيـام         نامه  در ساقي   بين ساختار ابيات مبتني بر موضوع اغتنام دم        -2    

استداللي و منطقي دارند و يادكرد       دو ساختاري شبه  گونه كه هر   شباهت وجود دارد، بدين   
هـاي اسـاطيري همـراه اسـت،        گذر عمر و ناپايداري دنيـا كـه گـاه بـا تلمـيح بـه چهـره                 

  .ي زندگي استها  بهره گرفتن از فرصتكنندة توجيه
كه بيانگر تأكيد بـر اغتنـام        حالي در ،ها نامه ام و نيز در ساقي    مي در شعر خي    يادكرد   -3    

 شـاعران   تـا اي اسـت     مندي از فرصت هاي زندگي اسـت، بهانـه        فرصت و اعتدال در بهره    
چـه نپـسنديده و نـاروا        خود را منعكس نماينـد و يـا از آن          بيني حاالت و روحيات و جهان    

جـامع خـواص آن در      كـه   ه ضـمن اين   نامـ   موصوف در سـاقي    ميِ. كننداند، انتقاد   پنداشته
  .، با رويكردي عرفاني در مفهوم مجازي عشق به كار رفته استمعناي واقعي است

هـا و منطـق فلـسفي و      حيرت خيام ناشي از اين است كه  بـا اسـتناد بـه خوانـده           -4    
شناختي مانند زندگي و مرگ،      ترين مسائل هستي   هاي خود براي پيچيده    رياضي و آزموده  

 اگرچه وي در رسالة   . رو گشته است    فساد و نظام عالم خلقت با عجز و ناتواني روبه          كون و 
براي وجود شرور و تضاد در عالم، توجيهي فلسفي ارائـه           » العالمالتضاد في  ةرضرو«فلسفي

كند، در فضاي شعر در مواجهه با واقعيت تقابل مرگ و زندگي بـه سـاحل آرامـش و                     مي
اظهـار حيـرت    . خبري نيافته است   وي آوردن به مستي و بي     اي جز ر   يقين نرسيده و چاره   

شناختي خيـام، براسـاس بـاور عرفـاني نـاظر بـه              سرايان برخالف رويكرد جهان    نامه ساقي
اي   اين تفكشناخت رمز و راز عشق است؛ براساس  ر چون عقل و فرزانگي از شناخت معمـ

شـد از ايـن     تنهـا راه بـرون    عنوان  خودي به ماند، فرورفتن به عالم مستي و بي       ميعشق در 
  .     گيرد بست، مورد تأكيد قرار مي بن
هاي فلكي مطرح شده است،       بخشي از اعتراضات خيام كه به شكل شكوه از پديده          -5    
هـا پوشـشي   روي به معني ايراد او از نظام احسن جهان نيـست؛ بلكـه ايـن پديـده                هيچ به

ن نيز با پيروي از همين رونـد،        سرايا امهن ساقي. جهت اعتراض او به اوضاع اجتماعي است      
هـايي كـه   انـد از حاكمـان جامعـه و آن     جا كه از بيم از دست دادن نان يا جان نتوانسته          هر
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  سيد احمد پارسا و محمد آزاد مظهري دكتر      
  
  1389بهار  ، 11 شمارة      

نـواز،   ه روزگار سـفله   ميان آورند، روي سخن خود را متوج      سزاوار انتقاد هستند، سخن به      
  .  اند فلك، آسمان، بخت و امثال آن نموده

تـرين نـوع    ها از نظر موتيف نزديـك      نامه ، بيانگر اين است كه ساقي     آمدهدست نتايج به  -6
چه خيام بـه دليـل محـدوديت قالـب شـعري      باعيات هستند با اين تفاوت كه آن ادبي به ر  

واقع در. اند والن بيشتري پيدا كردهجها  نامه خود، در نهايت ايجاز بيان كرده است، در ساقي
  .ها را صورت تفصيلي رباعيات خيام به شمار آورد نامه توان در برخي از موارد ساقيمي

                                      
   منابع

سيري در افكار علمي و فلسفي حكـيم عمـر خيـام نيـشابوري،              ،  )1358(آقاياني چاوشي، جعفر    
  . انتشارات انجمن ايران: تهران
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