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  پس از

  موالنا، جالل الدين

  »بلخي« 

  جايگاه

  حكيم عمر خيام

   »نيشابوري«

  را به جهانيان بشناسانيم   

  

  هوشنگ معين زاده

  

  :مقدمه        

  

بر مبناي مطالعات »!خيام و آن دروغ دالويز« چند ماه قبل از انتشار كتاب1375در سال 
 اي رسالهانجام داده بودم،، »يامحكيم عمر خ«و پژوهش هايي كه براي شناخت هر چه بيشتر

نرا به زنده ياد اسماعيل پور آ ، و» خيامبه افكار و انديشه هاينگاهي نو « كردم با عنوانتهيه
م و خيا« به چاپ نرسيده بود كه كتابرسالههنوز اين . والي سپردم كه در روزگار نو منتشر كند

في  را با مقدمة كوتاهي در معرتهاين نوشاسماعيل پور والي منتشر شد، و»!آن دروغ دالويز
  .  روزگار نو چاپ كرد185در شمارة مسلسل »!خيام و آن دروغ دالويز«كتاب

، ضمن بررسي اوضاع و احوال سياسي، اجتماعي و فرهنگي زمان خيام و رسالهدر اين من 
  :  افكار و انديشه هاي او، پيام كوتاهي نيز به شرح زير به هم ميهنانمان داده بودم

 فكر مي كنم زمان آن فرا رسيده است كه پيران قوم و فرزانگان ايران با ديدي نو، «-
 نو بشناسند و به به گونه اي كه بوده است، از كنند، او را يشه هاي خيام را باز بينيافكار و اند

  .»مردم ايران و جهان بشناسانند
ردم كه با شادي تمام  عرضه كمانمن اين پيام را زماني به هم ميهنانواقعيت اينست كه 

شاهد تالش هاي صميمانة بسياري از ايرانيان خارج از كشور براي شناساندن فرهنگ و ادب 
فرزانگاني كه مي كوشيدند از يك طرف به گوش مردمان كشورهايي كه . بودمبه جهانيان ايران 
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از سوي ديگر . دآورده ان  پناههاي ديگرميزبانشان بودند برسانند كه آنان از بد حادثه به كشور
 چند هزار سال از سرزميني آمده اند كهآنها  نشان دهند كه مردم جهانمي خواستند به 

  .  نخستين مشعلداران تمدن بشري بودندد و پدرانشان ازپيشينة فرهنگي دار
اين فرزانگان جان به در برده از سيطرة حكومت جهل و جنون قرون وسطايي 

ده است،  كه بر سيماي فرهنگ ايران كشيده شي پرده هاي گوشه هايي از، هر يك)آخوندها(
جهانيان با غرور و سربلندي به ند و چهره هاي تابناك سرفرازان سرزمين خود را به دباال ميز
 مردمان ملل ديگر دل از زتا اين مردمان نپندارند كه آنها نيز مانند بسياري ا. مي كردندعرضه 

اي تمدن و سايش و بهره مندي از مزاينبال رفاه و آسر زمين نياكان خود بر كنده و به د
  ..فرهنگ ديگران آمده اند

موالنا جالل «ساندن شناكوششي بود براي بهتر از نمونه هاي بسيار ارزندة اين تالش ها، 
در جهان پيدا هموطنان فرهيختة ما جايگاه ويژه اي همين كه امروزه به همت »الدين بلخي

  .   عارف و شاعر نامدار ماستحق شايسته اينكه به جايگاهي . است كرده
يم  ارزنده را رها نكنيم و بكوشيقصد من از آن پيام، اين بود كه اينگونه تالش ها

را نيز به جهانيان بشناسانيم، و اين حكيم »حكيم عمر خيام«بزرگان ديگر سرزمينمان، مانند
و سپس به دنبال شناساندن . اوست بنشانيمو منزلت  نيز در جايگاهي كه در شأنبي همتا را 

  .ير مفاخر علمي و فرهنگي خود بپردازيمسا
همت به خرج »موالنا«طور كه براي عارف و شاعر بزرگ ما آنمانهم ميهناناگر چه  

 چندان كار اساسي انجام ين دانشمند و انديشمند بزرگوار در بارة حكيم عمر خيام، ا،دادند
كوشيده ام و هنوز هم مي كوشم ضاعت اندكم، به قدر بو  من به سهم خود ندادند، با اين حال

بم، به دست اهل تا در تاريكي هاي گذشته هر نكتة تازه اي در بارة اين حكيم بلند پايه مي يا
اين  بيشتر قدمي باشد براي شناخت ،اين تالش هاي اندك با اين اميد كه شايد. نظر بسپارم

  . و جايگاه رفيع اوگرانقدرحكيم 
زمينه  ربا تكية بكه »!خيام و آن دروغ دالويز«پس از كتاب همين تالشها، در راستاي

، »بشارت، خدا به زادگاهش باز مي گردد« تهيه ديده بودم، در كتابخيام رباعيات  فلسفيهاي
ه مجلس  ب)آنسوي سراب(در سرزمين روشناييگذرم ، )شيطان(عقلهمراه با نماد وقتي نيز 

  بدانها توجه چندانيتا كنون كهي اشاره مي كنم  او به نكاتز زبان ا،اين حكيم بزرگوار مي افتد
  :  مي گويد از جمله اينكه. تنشده اس
كرده ايم، و  هاي فلسفي خود را مطرح ما با همان رباعيات معدود، جوهر انديشه«-

چنين بود كه بعد از ما اين رباعيات، مكتب خاص فلسفي خود را پيدا كرد، تا جايي كه نسلهاي 
اين رباعيات را  گذاشته اند،  ة فلسفهبعد از ما بي آنكه حتي توجه داشته باشند كه پا به عرص

  »...زير بناي فكر و انديشة خود قرار دادند
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  :و اضافه مي كند كه 
باره اش  اهميت يك فيلسوف و ارزش دستگاه فلسفي او منوط به آنست كه ديگران در «-

اين همانست كه قرنها با رباعياتي كه ما . را عرضه كنندبيانديشند و حاصل انديشه هاي خود 
  :مي افزايد نيز و، در پايان  ....سروده ايم انجام مي شود

شايد پايگاه ما در حوزه فلسفه به جايگاه استادمان شيخ الرئيس و ديگران نرسد، اما  «-
شيم در قالب شعر اين نكته را ناديده نگيريد كه ما فلسفه را بي آنكه نامي از آن برده با

  ».يمه ابه ميان مردم برد) رباعيات(
سدة پيش با واقعيت اينست كه خيام همانگونه كه از زبان او گفته مي شود، در حدود نه 

 تا پائين ترين قشرهاي جامعة ما پراكنده در قالب رباعيات را  فلسفي خود انديشة،رندي خاص
.  به شك و ترديد و تفكر فلسفي واداشته استو مردم را نسبت به مقوالت نقلي حاكم بر جامعه

  . دست يازيده است به آن فيلسوفيكار ارزشمندي كه كمتر 
سكوت مرموز و طوالني در بارة انديشه هاي فلسفي خيام تا يك قرن اخير، خود نمايانگر 

 از تأثير مثبت افكار و انديشه هاي خيام در ميان قشرهاي) شريعتمداران(ترس دكانداران ديني
  . مختلف مردم بود

و ذكاء الملك فروغي و علي صادق هدايت  بزرگاني ماننداگر فيتز جرالد در غرب و 
 به زنده كردن نام خيام نمي پرداختند، چه بسا همين شهرتي كه اين حكيم ،در ايراندشتي 

ر و د»عرب«رياضيدان و منجميك و او نيز تنها به عنوان . پيدا كرده است نيز به دست نمي آمد
  .در گرد و خاك زمانه پنهان ميماند»اسالمي«بهترين شرايط

در اينجا، من بار ديگر و اين بار به جاي نسل كهنسال ايراني كه بسياري از آنها دانش و 
 الزم و كافي براي بازبيني افكار و انديشه هاي خيام را دارند، از جوانان پژوهشگر ايراني معرفت

 كه هم اكنون در عرصة تحقيق و پژوهش در دسترس ي فراوانمي خواهم كه با امكانات
 را چنانكه بوده بشناسند و به ديگران و مانجويندگان قرار دارد، بكوشند و اين حكيم گرانقدر

  .بويژه به جهانيان بشناسانند
 انجام          من براي شناخت و شناساندن خيامي كههاي اندكبه منظور آگاهي از تالش

بشارت، خدا به «و بخشي از كتاب»اهي نو به افكار و انديشه هاي خيامنگ«رسالة ، داده ام
كه اختصاص به مجلس خيام و سخنان او دارد، ارمغان دوستداران اين »زادگاهش باز مي گردد

  و نقطة حركتيحكيم فرزانه مي دارم، تا سر آغازي باشد براي پژوهش پژوهشگران عزيز ايراني
  . سر فراز ايراني به جهانيانبراي شناساندن فرهنگ ساالران 

  
   هوشنگ معين زاده- 2006 پاريس اوت 
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     نگاهى نو به افكار و انديشه هاى خيام

  
م با تعصب و خشونت وأدارى ت نهصد سال پيش در اوج تركتازى تركان مسلمان و ميدان

 مكتب وفلسفه اىبى حد محدثان و فقيهان، در يكى از مراكز عالِم پرور سر زمين ما بذر 
خاص ي هيچگاه به نام يك مكتب فلسف  شد كه با تمام گستردگى و كثرت پيروانش،افشانده

 سخن از . فلسفى نيز ثبت نگرديدةخوانده نشد و در قالب هيچ يك از سيستم هاي شناخته شد
  . آن بودانپايه گذاراز خيام است و فلسفه اى كه او مكتب 
، مردم اين سرزمين مبارزات دامنه دار خود را در ابعاد از آغاز نفوذ اسالم در ايران 

  از جمله اينكه،.زمينه هاى مختلف بر ضد اعراب و آئين تحميلي آنان آغاز كردند گوناگون و در
 كه تعدادى از آنها هنوز هم با سخت كشيدنداز دل اسالم صدها فرقه و مكتب و مذهب بيرون 

 نظير؛ خوارج، قدريه، معتزله، زيديه،  و مذاهبيبفرق و مكات. مي دهند حيات ةجانى ادام
باطنيه، جعفريه، موسويه، شيطانيه،  كيسانيه جبريه، اشعريه، مرجئه، ضراريه، كراميه، باقريه،

  .غيره ازآن جمله اند...حازميه، نظاميه، وهابيه، علويه، شعوبيه، اسماعيليه، صوفيه، شيعى، سنى و
 و تصوف )باطنيه(ب عمده اهل تقيه، يعنى اسماعيليه دو مكت،مكاتبفرق و  در ميان اين 

خود   اما در ظاهر با پذيرش احكام ديني آنان،،از مكاتبى بودند كه در باطن مخالف اسالم بودند
  .مسلمانان قلمداد مى كردند تا با اين تمهيد بتوانند فضائى براى تنفس به دست آورندزمرة را از 

 گاهي به صورت علني و زماني به گونة  و خيامى،)كيمانوي و مزد(دو مكتب ديگر، زندقه
  .افكار و انديشه هاى خود را عنوان مى كردندپنهاني 

. از عجايب روزگار، اينكه، اين چهار مكتب ياد شده داراى ويژگى هاى مشتركى نيز بودند
در مكتب تقيه، اسماعيليه و تصوف، اولى به خشونت و مبارزه مسلحانه متوسل شد و در 

انهاى نبرد به زور آزمائى پرداخت و سرانجام در برابر سيل خروشان و وحشيانه مغول تاب ميد
 به خانقاه پناه ،در حاليكه دومى چون به ظاهر گوشه عزلت گرفته. نياورد و از صحنه بيرون رفت

  .و ماندگار ماندپيشه خود كرده بود، همچنان زنده ...برده و قناعت و زهد و بى نيازى و 
از ميان ب ديگر نيز، چنين بودند، اولى زندقه، به خشونت و جنگ و جدال افتاد و دو مكت

 پير مغان، به جام شراب و مجلس ةپيروان مكتب خيام، رو به ميخانه آوردند و در سايرفت، اما 
زندقه مثل  و پايدار ماندند و بدين گونه پا كوبى پناه بردنددست افشاني و آواز و ساز و 

 خيامى همچون تصوف تا امروز زنده و برقرار مانده ةانديشمكتب و ميان رفت اما اسماعيليه از 
  . است
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كه خود آنها نيز (ابتدا با توسل به فاطميون مصر ـ مكتب نخستين يعني اسماعيليه، در
محمد پسر اسماعيل، پسر جعفر ( پيروى از مكتب هفت امامى، به بهانه)پرداختة ايرانيان بودند

از آنان   قدرت يافتند، راه خود رااما به محض اينكه. غ خلفاي فاطمي پرداختندتبلي، به )صادق
  .»خود كردند، آنچه كردند«ساخته و جدا

 پيروان اين مكتب، اگر چه به ظاهر احكام اسالم را رعايت مى كردند، ولى در باطن و در 
على «تا اينكه،. جمع احباب و اصحاب مومن خويش به هيچ يك از اصول اسالم پاى بند نبودند

سومين پيشواى روشن ضمير و حقيقت بين اين مكتب با شجاعت و شهامت بى »ذكره السالم
   :پرده ها را كنار زد و گفتد و ينظيرى خود را امام زمان نام

به اقتضاى عقل شريف مكلفم، اذعان كنم كه عالم قديم است و زمان نامتناهى، بهشت « -
امروز، من تكاليف شرعيه را در خصوص حقوق اهللا به ... استو دوزخ يك امر خيالى و موهوم 

پس از اين آزاد هستيد و از اوامر و نواهى در خصوص . طور كلى از گردن شما ساقط كردم
علم تحصيل كنيد و نيكوكار شويد و از نعمات دنيويه در حيات پنج . حقوق اهللا بالمره فارغ باليد

جماعت طايفه اناث .. اسد و عقايد ابلهانه خود را مقيد مكنيدبه خياالت ف... روزه خود بهره يابيد
 .»را در حبس و حجاب نگاه داشتن را ظلم توصيف كرد و زياده از يك زن گرفتن را غدغن نمود

  . بدين وسيله ماهيت واقعى مذهب اسماعيليه را آشكار كرداو
، تكليفشان از اول  مكتب زندقه، چه خرم دينان و چه سپيد جامگان، و چه ساير فرقه ها

 شانو هدف  مزدك بودند ماني وخصوص مكتبه  ب باستان،اينان پيروان اديان ايران. معلوم بود
 و  ترس و واهمهگاهي بدون، از اينرو.  بودبيرون راندن اعراب و آئين اسالم از سرزمين ايران

يه بر افتخارات گذشته  با تكنيزكيش و آئين خود را آشكار مى كردند، و  ،زماني به دستاويز تقيه
  ..غارتگران عرب مى رفتند ميهن خود در ميدانهاى نبرد به روياروئى با

پيروان مكتب تصوف، با آويختن به فلسفه وحدت وجود، عمالً و علناً از اصول دين 
شمار ه  المذهب بآناناز ديد و از جرگة مسلمانان خارج شده و  ،بيرون رفتند» توحيد«اسالم
هنگامي كه مكتبى منكر يگانگى خدا و منكر صفات وي مى شود، چنين مكتبى  زيرا، . آمدند

   .در رديف مكاتبي محسوب مي شوند كه از دين اسالم خارج اند
از اديان توحيدى  تصوف، به عقيده همه آنهائيكه درك و بينش فلسفى دارند،راه 

    ها و  و شاخه ،عنوان مىكنندبراي تبرئة خود  آن حكايتهايي كه متصوفه ة هم.جداست
سنى و غيره كه به وجود تصوف شعبه هاي گوناگوني همچون تصوف اسالمى، تصوف شيعه و 

   .فلسفه است اين مكتب واصلي  همه بهانه هائى براى سرپوش نهادن بر ماهيت ،آورده اند
تقيه خدعه كردن و  مكتب خود تا آنجا در ي به جهت حفظ و بقاتصوفپايه گذاران 

 به عمر و ديگر بعضيسلسله خود را به پيغمبر اسالم و  فرقه هاي، بعضى  كهندرفتپيش نمودن 
دست زدند  يانيبراى فريب شيعيان، به جعلفرقه هايي نيز  .منتسب كردندو غيره ابوبكر و على 
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امام محمد باقر آنها بي توجه به واقعيت هاي مسلم، . كه با هيچ معياري قابل پذيرش نمي باشد
، و به جعلياتي از قبيل  صادق و اما رضا را از اقطاب دراويش به شمار آورده اندو امام جعفر

در محضر جعفر صادق تلمذ او يا بايزيد بسطامى و   از على،شاويس قرنى و خرقه گرفتنداستان 
تا فرقه  و غيره دست زده اند، )رضا(علي ابن موسي  به دست شو معروف كرخى و مسلمان شدن

  . متشرعين نجات دهندهاي خود را گزند 
مگر نه اينكه بنياد تصوف، بر زهد و فقر و قناعت ! درويش: بپرسد از آنان حال اگر كسى 

امام جعفر صادق با آن زندگى پر تجمل، آن لباس پس ؟نهاده شده است  آنو امثال و رياضت
ن حساب و كنيزكاحد و و آن هداياى بى  ،پوشيدنابريشمين و پالتو پوست گرانقيمت خز 

 و قطب !؟ًاز خلفاى عباسى همچون سفاح و منصور دوانقى دريافت مي كرد كجا زيبارو كه مكررا
  ! كجا؟شو مرشد و پير تصوف بودن

 اگر جعفر بن محمد صادق، پير و مرشد و قطب دراويش مي بود، اوالً مسلمانى او مورد 
ود بنا نهاده شده و ، زيرا اصل بنيادى فلسفه تصوف بر وحدت وجقرار مي گرفتشك و ترديد 

ثانيا در چنين صورتي معلوم مى شود .  كفر محض است)توحيد(اين مسئله از ديد شريعت اسالم
 اينهمه به آن مى نازيدند و فخر مى تصوفداستان آن فقر و قناعت و بى نيازى كه اقطاب 

 بدا به بوده است، وصادق  ابن محمد  داستان فقر و قناعت و بى نيازى جعفرمانندفروختند، 
البته براى هر انسان هوشمندى روشن است، كه اين ترفندها صرفاً براى ! حال چنين تصوفي
 بوده است كه همواره در پي آزار و اذيت و قشري مسلكمتعصب متشرعين گريختن از چنگ 

، چه ربطى به تصوف يوگرنه محمد باقر و جعفر صادق و على ابن موس. تصوف بودندپيروان 
 ترفندهاي را نيز بايد جز سير و سلوكاوليه اصول در ين گونه گنجاندن شريعت به هم. دارند

در يك قالب   و شريعت راطريقتزيرا هيچ خردمندى نمى پذيرد كه بتوان . اين طايفه گذاشت
  :آنجا كه مى گويدست، فقط اين بيت از موالنا را بياد آوريم،كافى ا براى اثبات اين گفته،. ريخت

  خران بگذاشتيم پوست را پيش      ز قرآن مغز را برداشتيم  ما            
؟كدام قسمت قرآن سهم تصوف و ه از ديد اسالم كفر نيست؟يعنى چگفتهمگر اين  
قرآنى كه مطابق گفته پيغمبر   اقطاب آنهاست و كدام قسمت آن سهم خران؟مگر ودراويش

 مغز بوده و مال آقايان دراويش اسالم كليه آياتش از طرف خدا نازل گرديده است، يك قسمتش
اين مردمان  بيكاره و بى مسئوليت؟ و قسمت ديگرش پوست بوده و مال مردمان خر؟ و يقيناً

خر كسانى هستند كه به دنبال تصوف نرفته اند و به لباس درويشى در نيامده اند و مريد فالن 
  . نشده اندقطب و بهمان پير

عنوان كنيم يا كلمات قصار بعضى از اقطاب آنان  اگر بخواهيم از اين گونه نمونه ها 
خود  ،كنيم حالج  و جز اين ها را تفسير» انا الحق ِ«  بايزيد و»سبحانى ما اعظم شأنى ِ«مثل،

  .       حكايتى خواهد شد
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  !و اما مكتب خيام

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

با نگاهى به اوضاع و . ارش اطالعى نداشتذخرد و احباب يكرنگ، كسى از وجود آن و بنيان گ
  .دددليل مخفى نگاه داشتن اين مكتب روشن مى گرهجري احوال قرن پنجم 

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

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

بيشتر به اوضاع و احوال اين قرن آشنائى پيدا كنيم به داليل مخفى اندكي  چنانچه 
زيرا اين قرن يكى از تاريكترين و پر حادثه ترين قرون . ماندن اين مكتب پى خواهيم برد

 ترين مردان تاريخ هه گروهى از پرآوازست كا دوراني ،اسالمي به شمار مى رود، و در عين حال
اگر چه از اوايل قرن چهارم دگرگونى هاى عالم اسالم . سر مى بردنده ساز جهان اسالم در آن ب

  :از جمله . شروع شد، ولى بيشتر حوادث مهم در قرن پنجم رخ داد، و به قرن ششم كشيده شد
قرار  درت قوي تر از خودـ در اين قرن، بغداد مركز خالفت اسالمى در محاصره دو ق

يعنى، ممالك اسالم به سه . در غرب فاطميون مصر و در شرق تركان سلجوقى. گرفته بود
 شده بود، و اگر امويان اندلس را هم به آن اضافه كنيم، ضعف مركز خالفت مجزا تقسيمقسمت 
 :آشكار خواهد شدكامالً 

خلفاى بغداد مى كوشيدند و ضربات ـ فاطميون مصر كه با تمام نيرو در تضعيف قدرت       
مى رفتند تا به دست صالح الدين ، خود نيز سختى به پيكر فرسوده خاندان عباسى مى زدند

  . دجه نرم كند، منقرض شوپنمسيحي دست و ايوبى كرد نژاد كه مى بايست با صليبيون 
اداره  )خواجه نظام الملك طوسى(حكومت مقتدر تركان سلجوقى ايران را وزير اعظمى -
آن پيدا نمى  ،كه تالى او را در هيچ يك از حكومت هاى مشابه، چه قبل و چه بعد ازمي كرد

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

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

 وزير اعظمى كه دين و دولت هر دو را به دست كفايت خود دارد، و شوكتى به حكومت 
 .سلجوقيان بخشيده است كه هيچ يك از حكومت هاى ترك تا آن زمان به چشم نديده بودند

بر صحنه ايران تاخت و تاز مي كند ) حسن صباح(موتـ در اين هنگام است، كه خداوند ال      
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گلوى  ب خوش ازآ، او كه از ترس فدائيان مي سازدو چنان روزگار را بر دشمنان خود سياه 
 .هيچ قدرتمندى حتى پادشاهان پائين نمى رود

يك روز در حضور فرستادهء ملك شاه كه براي رساندن پيغام پادشاه خود       مرد جسوري كه 
يكى از آنان با خنجر شكم «داوند الموت آمده بود، با دو فرماني كه به دو فدائى مي دهدخ نزد

 به آنگاه. »درد و ديگري خود را از برج قلعه به زير مى افكند، و هر دو مى ميرند خود را مي
 : رسول ملك شاه مى گويد، برگرد به پادشاهت بگو 

           ارم كه در سرتاسر ملك ملك شاه من هفتاد و پنج هزار فدائى نظير اين دو د«-   
  .»پراكنده اند

يك بار ديگر نيز خنجر زهر آلوده اي را هنگامي كه سلطان سنجر جانشين ملك شاه، در 
     : خواب بود، دركنار بالش او همراه با اين پيام، خداوند الموت بر زمين فرو مى كنند

 درشت فرو مى كند، به سينه نرم سلطان هم تواند آنكس كه كارد را اينگونه بر زمين«ـ        
 . كه معلوم است، چه اثرى، در پى داشته و چه ترسى بر دل سنجر نشانده است.»نشاند

رمان خواجه نظام الملك به فست كه اـ در گير و دار اين كشمكش ها و زد و خوردهايي    
كه مركز خالفت  در بغداد. ود نظاميه ها در نقاط مختلف عالم اسالم گذاشته مي شطوسي پاية

بر پا مى شود، و اُعجوبه اى بنام » نظاميه بغداد«ست، بزرگترين مركز فرهنگى اسالمااسالمي 
بزرگترين و قويترين فقيه و متكلم، عالم اسالم، به مقام رياست اين »امام محمد حامد غزالى«

  . نظاميه تكيه مي زند
ظام الملك، تيغ قلم را از نيام بر مى كشد و  با تكيه بر حمايت خواجه خود، نامامي كه

 را در رد عقايد حكما و »تهافت الفالسفه«گستاخانه به جنگ فلسفه و حكمت مى رود، و كتاب 
 باور« و »قديم بودن عالم«فالسفه مى نويسد، و اهل فلسفه را به خاطر اعتقاد آنان  نسبت به 

به «و نيز » ي اشخاص احاطة علمي نداردآنان به اينكه خداي تعالي به جزئيات حادث از سو
 .،  به تازيانهء شريعت مي بندد و به اتهام  كفر مى كوبد»معاد جسمانى را باور ندارندگناه آنكه  

آنكه كسى را ياري آن باشد كه پاسخي فتوي صادر مي كند و قتل آنان را واجب مي شمرد، بي 
  .دهد يا به وي اعتراض كند

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

 اما تالش او نيز بي .بخشدب جان تازه اي به حكمت و فلسفه تا را مى نويسد »تهافت التهافت«
ان از صحنه زندگي مسلمانان خارج و كفن و دفن نتيجه مي ماند، زيرا  فلسفه و حكمت چن

 .هم زنده شدني و قابل بازگشت نبود» تهافت التهافت«شده بود كه با دهها 

 قرونى هستند كه سخت ترين نوع احتناق و تفتيش ،ـ قرن چهارم و پنجم و ششم   
را از طرف عقايد بر عالم اسالم حكمفرما بود، و حكما و فالسفه شديدترين آسيب ها و صدمات 
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به عنوان نمونه، حدود يك قرن قبل از . اهل حديث و فقه و متشرعين قشرى تحمل مي كردند
چند دهه قبل از . را به خاطر يك جذبه صوفيانه به دار كشيدند»حالج«خيام، حسين بن منصور

و   ابن سينا از ترس محمود و پسرش مسعود غزنوى از اين شهر به آن شهر فرار مى كرد،خيام
نيم قرن بعد از خيام . اين دو سلطان ترك غازى نجات دهد  كوشيد  تا جان خود را از شرّمي

شهاب الدين (كه يكى از آن دو  و بزرگترين عارفانانديشمنداننيز دو تن از فاضلترين 
 به يقين در زمره افتخارات ايران و جهان است و  چنانچه دژخيمان )شيخ اشراق، سهروردى

، و ى نگرفته بودند، بى شك از متفكران بى نظير عالم بشريت مى شدجان او را در جوان
عارف بزرگ را به تحريك فقها و محدثين به طرز فجيع و )عين القضاه همدانى(ديگري

 تا پس از آن هيچكس جرات نيابد كه برخالف شربعت مطلبي ناسزاوارى به قتل مى رسانند
  .بنويسد يا سخني بگويد

وجود جلوه هاى پر جاذبه اي كه مكتب خيام از آن   با اين اوصاف معلوم است كه با
 برخوردار بود، چرا اين مكتب در كليت خود به صورت يك سيستم فلسفى در نيامد؟ 

به جزآنچه تا به امروز فلسفه خيام و سيستم فكرى او را در كجا بايد جستجو كرد؟ آيا    
رساله در باب مشكالت اقليدس و ميزان الحكمه   ه جبر و مقابله و رساليعني غير از ،عنوان شده
 رسائل كوتاهى از نوع رساله كون و تكليف در علم كليات و تحقيق معنى وجود، و، تدر رياضيا

 . فلسفيمكتبيك  ، تا ارائه كنندةنوشتجات بيشتر علمى و فقهى هستنداين  يافت نمى شود؟
؟ لى پور سينا مى دانستندأ را حكيم و فيلسوف و تخيام،  فلسفىه هايپس به خاطر كدام نوشت

 ..خصوص اينكه در زمان حياتش هنوز رباعيات او آشكار نشده بوده ب

آثار فلسفى داشته است؟ نيز خيام شايد  انسان خطور نمي كند كه ذهنآيا اين فكر به    
اب هاي فلسفى ديگري  بسياري كتهمانند؟نشده استاز ميان برده  آيا كتاب هاي فلسفى او نيز

كرده  يا زير خاكها دفن و نابودو  يا آنها را به آب شسته ،كه در طول تاريخ به آتش كشيده شده
امثال محمد بن زكرياى رازى، ) رد نبوت(؟آيا نوشته هاى خيام نير سرنوشتى نظير كتاب باشند
 كرده است؟ نپيدا 

 كشورهاى اسالمى هيچگاهب خيام در كه به صورت علنى مكت جاى هيچ شكى نيست   
مكاتبى همچون اسماعيليه و تصوف مى توانستند مدتها در . بخت مطرح شدن را نداشته است

پناه تقيه با محدثين و فقيهان كجدار و مريز رفتار كنند و از اين طريق زنده بمانند و نيز با 
لزوم همچون وصل كردن مكتب خود به شريعت تداوم حيات خود را تضمين كنند، و در صورت 

خود  و به مراد فرزندان شيخ صفى الدين اردبيلى، لباس تصوف را به لباس تشيع مبدل كنند،
 .برسند

مكتب زندقه دو مكتبى بودند، كه علناً و عمالً با اسالم و مبادى  مكتب خيام واما    
ز در دوران  همانطور كه مى دانيم، در طول تسلط اعراب بر ايران و ني، وبنيادى آن مخالف بودند
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حكومت مذهبى صفويه و پس از آن همواره تحت تعقيب و مورد آزار و شكنجه قرار مي گرفتند 
 . يا با مرگ مواجه مي شدند

پژوهشگرانى كه در آثار خيام مطالعه كرده اند، همگى معتقدند كه از خيام جز تعداد    
با اينهمه . مانده است اوست، چيز ديگر بجا نةفلسفچكيدة  رباعى كه گوهر فكر و معدودي

محدثين و فقها و واعظان قشرى، در همه دورانها به هزار و يك بهانه متوسل مىشدند تا از 
انتشار افكار و انديشه هاى او در قالب يك مكتب و يك سيستم فلسفى در ميان مردم جلوگيري 

رمز گوشه هائى از راز و  خالف امثال پور سينا كه با كنايه و ربراى اينكه خيام ب، چرا .كنند
دانش ، . نبود و فهم قابل درك)خواص(كه جز براي گروهى اندك، حقايقي را آشكار مى كردند
  . در شعر رواني چون رباعيات به جامعه ارمغان كرده استيح،خود را به زبان ساده و صر

 چه كسى مى تواند بگويد كه بايد حتماً عالم بود و حكيم بود و حكمت و فلسفه دانست  
 :تا معناي اين رباعي را فهميد؟ 

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

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

ارائه كرده است به شكلي همگان خيام فلسفه اش را به زبان ساده و قابل فهم و درك   
 و اين همان چيزى است كه ،كه حتي براي انسان هاي عامي و عادي نيز قابل درك است

كتب امثال . متشرعين كاسبكار و محدثين حديث فروش و فقيهان ريائى را خوش نمى آمد
زكرياى رازى را مى شد به قيمت هاي گزافي خريد و سوزاند و از ميان برد، ولى با رباعيات 

  خيام چه مى شد كرد؟
كه بشود سوزاند يا به دار ! معبد و نيايشگاه نيست! انسان نيست! رباعيات؛ كتاب نيست
ن است، رباعيات انديشه است، فلسفه و حكمت است، منطق و برها. كشيد يا آن را ويران ساخت

 همچوننه شعري .  شعر است، ترديد است، و مهمتر از اينهاةاد كننده شك و بر انگيز نديجا
 بلكه، شعري كوتاه و روان در قالب ،غزل و قصيده و مثنوى كه به خاطر سپردن آنها آسان نباشد

نسان يعني ترانه اي كه به حافظه سپردن آن با دو يا سه بار تكرار حتى براي يك ا. رباعى است
شعري  با.  مي شود آن را به ديگران منتقل كردراحتيبه  و بى سواد عامى نيز كار ساده ايست

 اينگونه كوتاه و روان و جذاب چه مي بايد كرد؟

يك رباعى بعد . به بار نشيند افشانده بود بيش از صد سال طول كشيد تا بذرى كه خيام    
دو رباعى دركتاب مرصاد العباد نجم الدين دايه . از نود سال در كتاب امام فخر رازى پيدا شد

يك رباعى در جهانگشاى جوينى و يك رباعى در تاريخ گزيده و يكي در فردوس . يافتند
التواريخ، تا برسيم به دويستمين سال پس از مرگ خيام كه سرانجام در مونس االحرار سيزده 
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 .مي گردداز خيام درج يك جا رباعى 

التنبيه على بعض (خيام بعد از نود سال در كتاب امام فخر رازى اينكه اولين رباعى    
، ذكر شده، نشان دهنده اينست كه در طول نود سال، رباعيات )اسرار المودعه فى القرآن العظيم

كه بدين گونه .  اما كسى جرأت و جسارت انتشار آنها را نيافته بوده،خيام در همه جا پخش بود
  . ن مى گشت و همه جا خوانده مى شدادهن به ادهفقط رباعيات خيام 

پيشين دگرگون شده و وحشت از  احوال  ديگر آن اوضاع وخيامصد سال پس از مرگ 
  .كمابيش به سر آمده بودنيز  تركتازي و بگير و ببند آنها ة دور.قها و واعظان فروكش كرده بودف

نمى داد تا  به متشرعين قشرى مجالديگر  در دوران جديد هيبت و قساوت چنگيز، 
روند و مثل دوره هاي پيش بازار تكفير خود را رونق بدرپي رباعيات خيام به اين سو و آن سو 

كه دم از فلسفه و حكمت مى زدند به تهمت كفر و الحاد و زندقه مورد آزار را دهند و كسانى 
ن قوم يا در الك زيرا سركردگان اي.  به آتش بسپارنديا و  يا مثله كنند بكشند  به دار،قرار دهند

 يا مانند نجم الدين رازى زن و فرزندان خود را بى سرپرست و به امان خدا ،خود فرو رفته بودند
جان را به سالمت از اين خود در ميان ويرانگري هاي خانمانسوز مغول ها رها كرده بودند تا 

  .دربار به آن در بار برسانند
مي سلجوقي ملك درگاه  به يفة عباسيخلاز آستان است كه  نجم الدين رازي ن  همي

 .را در آن واحد هم به خليفه و هم به سلطان هديه كند)مرصاد العباد(رفت تا تنها كتاب خود

 خيام كه جان سالم از حوادث به در تدر آن دوران بود كه آرام آرام، آن دسته از رباعيا   
 پيش سر زبان ها افتادند و از از بيشتر،برده و سينه به سينه نقل شده و محفوظ مانده بودند
  . همان زمان بود كه روز به روز بر تعداد آنها افزوده شد

 در مورد رباعيات خيام تحقيقات زيادى شده است و درآن ميان چهار تحقيق محققانه 
 على دشتى و ، ذكاء الملك فروغى،وجود دارد كه عبارت اند از پژوهش هايي كه صادق هدايت

چنين را با توجه به اين پژوهش ها تعداد رباعيات اصيل خيام . نجام داده اندمحمد على بهرامى ا
  :مي يابيم
 ذكاء الملك فروغى، يك صد و هفتاد ،رباعى) 142(صادق هدايت، يك صدو چهل و دو  

رباعى و محمد على بهرامى يك صد و ) 74(رباعى، على دشتى، هفتاد و چهار ) 178(و هشت 
  . رباعى) 138( سى و هشت

كتب مختلف درج است كه تعداد  در حاليكه امروزه قريب دو هزار رباعى به نام خيام در
زيادي از آنان كامالً به شيوه رباعيات خيام سروده شده و با رباعيات اصيل خيامي كوس برابرى 

از اين رباعى ها از آن  كه بيش از شصت الى يك صد عدد ولى اكثر محققين معتقدند. مى زنند
شايد هم منكر اين هم نيستند كه به احتمال قوى دهها و همين محققين البته . ستندخيام ني

و يا در نا آگاه صدها رباعى اصيل خيام نير در طى قرون به دست دشمنان او يا به وسيله مردم 
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آغاز كرده ايم، آنچه مهم   از نظر بحثي كه ما با اينحال،.باشداثر تصادف و اتفاق از ميان رفته 
  :اينست كه ،است

  زمانى وشرايط فيلسوفان، فلسفه خاص خود را داشته، ولى ةخيام نيز همچون هم -   
و مصلحت  لذا شرط بالغ.  نشر افكار وانديشه هاى فلسفى او نبودي براي دوران مناسب،مكاني

ا عرضه كند و آنه) رباعى( افكار و انديشه هاى خود را در قالب شعرديده بود كهروزگار را در آن 
 انتشار امكان ي، موقعيت مناسبدربسپارد تا خويش را به محارم و احباب و ياران مورد اعتماد 

  . آن ها  فراهم گردد
كه قرائن و شواهد نشان مى دهند، خيام جزو معدود  اين اصل مطلب است و تا آنجائي

قرن  رازى كه درامثال زكرياى . خود را بى پرده ارائه داده استكه فلسفه  ستافيلسوفان ايرانى 
سوم هجري با شهامت و گستاخى افكار فلسفى خود را مطرح مي كردند، در جو احتناق قرن 

در قرن پنجم هجرى شرط عقل حكم مى بخصوص چهارم و پنجم هجرى پيدا نمى شدند و 
. دارى گرددد از مسائل فلسفى كه مغاير با احكام شريعت بودند خوبخشكرد كه از ورود به آن 

خاص خود   ى، خيام جز آنكه فلسفه خود را به دوستان نزديك و محارم و احوال اوضاعدر چنين
اگر بعد از دويست سال مى بينيم كه افكار و انديشه هاى او آرام آرام . بسپارد چاره اى نداشت

كه مكتب او را در  نمو مي كنند و توسعه مي يابند، به واسطهء خردمندى پيروان خيام است
 . نشر داده اندپيدا شد كه شرايط مناسبي

به رباعي  تنها سراينده اى است كه اينهمه خيام آن است كه روزگاريكى از شگفتى هاى    
چنين از آنها در ميان صدها شاعر با نام و نشان ايرانى، از هيچكدام .  استنام او جعل شده

فكري و فلسفي ب استقبال بى نظيرى صورت نگرفته است، آيا اين امر نشان دهنده جاذبه مكت
  خيام نيست؟

مكتب و مشرب فلسفى مورد قبول و پذيرش  افكار و انديشه هاى خيام به عنوان يك
.   مردم قرار گرفته است، بدون آن كه در شكل و قالب يك سيستم فلسفي عرضه شده باشند

ي  بسيارانديشمندان نشان مي دهد كه شده است،اينهمه رباعى كه به خيام نسبت داده  وجود
از مكتب او پيروى مى كرده اند، و چنانچه آن گروه از شيفتگان وي را كه ذوق سرودن شعر 

 را كه اشعار مكتوب از آنان بر جاي نمانده است در نظر آوريم، طرفداران كسانينداشتند و نيز 
  .    در دوران هاي متمادي شامل مليون ها انسان خواهد بوداو

دارى همچون حافظ سخن نمي گوييم كه در اشعارخود به ما در اينجا از شاعران نام    
 خيام رفته است، همچنانكه از سعدى و موالنا و امثال آنها نيز حرفى نمى ترانه هاياستقبال 

كوشيده اند تا   كه به تأثير از ترانه هاي خيام و انديشه هاي وي هستندمنظور ما كسانى . زنيم
 .  عرضه كنند را در قالب شعرشان افكار،همچون خيام
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  خيام كيست و چه مى گويد؟  

  

  اكثر كسانى كه در افكار و انديشه هاى او تحقيق كرده اند، خيام را دهرى مذهب 
را مترادف با مسلك طبيعيون بگيريم و معادل با آراء كسانيكه به  اگر مذهب دهرى. دانسته اند

، بايد به گونه اي ديگر معنا كرد را ميقديم بودم عالم اعتقاد دارند، بنظر من دهرى بودن خيام 
  . زيرا خيام در بنياد، منكر وجود آن مدبرى نيست كه آفرينش كل هستى به او منسوب است

به  . ورود به چنين مسائلى را به وي نمي دهدة اجازاوخيام به صراحت مى گويد كه عقل 
از همه مهمتر . مي شودن هيچگاه ـ چه مستقيم و چه غير مستقيم ـ منكر خدا همين علت نيز

  .  اصوالً به چنين مسائلى توجه ندارداينكه
يعني به همان . چه بسا در اين مورد خاص تحت تاثير مكتب و فلسفة بودا قرار داشت

گونه كه بودا نيز كاري به كار خدا نداشت و تالشش را براي بهبود زندگي انسان ها صرف مي 
آنها را براي  زندگي اين دنيايي خود جلب كند وا را بهه خيام نيز مي كوشيد تا نظر انسانكرد،

 ..بهره بردن دو روزة عمر فرا بخواند

هايي كه در بارة خدا گفته او با حرف و حديث .  جدال با خدا نيستخيامماهيت فلسفه    
  . سر جدال داردانسانها بوجود آورده اند، زندگى و مشكالتي كه به نام خدا براي 

 وسائل وهماست، نيروي ديگري كه مرا به وجود آورده عنصر و ا يا هر خيام مى گويد، خد
چنانچه در جاى .  گردمبهره مندمي بايد در زمان حياتم از آنها  ابزاري را فراهم كرده است كهو

ه بهتر، دستش درد  چى براي من در نظر گرفته است،يديگري و در دنياى ديگرى نيز چيزها
من همين دم كنوني . ولى اين وعده ها به امروز من ارتباطى ندارد، هستمنكند، سپاسگزاراو نيز

 . دورى گزينم... را بايد دريابم و از زندگيم لذت ببرم و از غم و غصه و درد و رنج و 

مي سخني در ميان است و نه ايرادى بر او  مى بينيم كه در چنين فلسفه اي نه از خدا   
از طرف ديگر . او نيست و كارى به كار خدا نداردعواي داصوالً خدا طرف به زبان ديگر، . گيرد

آنهم  گرفتارى او اينست كه گروهى، و. نيستهم مشكل او مشكل قديم و حادث بودن عالم 
از امكاناتى كه براي آنها در و نيكي  درستيگروهى نادان يا فريبكار مانع از آنند كه انسانها به 

 را وادارند كه به اميد هاي انسانهااره مى كوشند تا هموهمانها و.  بهره مند گردنداستفراهم 
واهى دل خوش دارند و به وعده هاى نسيه خويشتن را از مزاياى نقد و قابل دسترس زندگى 

 .محروم سازند

نه با  سر ناسازگارى دارد، نه با خدا و اخيام با اين گونه آدم ها و با اين گونه برداشت ه   
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اگر هم گاهگاهى به صورت جسته و گريخته . استشده نهاده حكمتى كه بنياد هستى بر آن 
 است كه در ي واهيهاو انديشه اشاراتي به چنين زمينه هايي دارد، قصدش تخطئه كردن افكار 

 . گمراهى افكنده اندبند كشيده و به  كرده و بدين وسيله انسان ها را به يجميان مردم را

ر مقام يك دانشمند علوم دقيقه ذيرفت كه وي ددهرى بودن خيام را بايد به اين معني پ   
بينشي كه بودن يا نبودن . همان گونه بينشي برخوردار بود كه صاحبان دانش امروزي دارنداز

 دانش و مطالعات و پژوهش هاي علمي خود مي بيند و كوشش هاي ةخدا را از بيرون ازحوز
. قرار مي دهد حاصل مى شود،خود را يكسره درخدمت دانش خود و نتايج ملموسي كه از آن 

 خيام يكي از برجسته خصوصاً اين نكته براي ما روشن تر مي شود، هنگامي كه درنظر آوريم كه
 .استجهان ترين دانشمندان عصر خود بوده و به ويژه يكي از بزرگترين رياضي دانان تاريخ 

قرن پنجم را به دانشمندي نامدار و بزرگي كه مراجع علمي غرب در همين سال هاي اخير  
  .افتخار او قرن خيام نامگذاري كرده اند

در جهان امروز، حتي اگر دانشمندي اصل انواع را دقيقاً بدان گونه كه داروين مطرح    
با اينهمه خواهد پذيرفت كه آفرنش جهان به شكلي كه در تورات مطرح مي شود ، نپذيرد كرده

مندان روشن است كه براى پى بردن به اصل و امروزه ديگر بر همه دانش.  قابل پذيرش نيست
 را و تكامل حيات رفت و داستان تحول و تطور  دورخيلىي گذشته هابه نسب انسان، مي بايد 

 موجود تك سلولى حيات خود را آغاز كرده بود تا در مسير تكاملي كهروزگاراني آغاز كرد  از
  . خود به انساني كه ما مي شناسيم تحول يابد

 پيرو هر آئينى مى تواند باشد، مسلمان، ،چنين بينشي برخوردار باشد كه ازدانشمندي
 ة بيرون از حيطبك دانشمنداصوالً وجود دين و مذهب براى ... ، زردشتى ويى، يهودحمسي

 او به دنبال دانستن است و در پى آگاه شدن .ست كه وي به آنها مي پردازدادانش ها و علومي 
پي آن است كه نتيجه دانش و مطالعات و دريافت هاي علمي خود را است و در  به اسرار هستى

  .به جامعه ارائه دهد
را آنهم در در دوراني كه   خيام، در زمان حيات خود توانست فلسفه ناب و استثنائى خود

احتناق به شدت حكمروايي داشت از طريق رباعيات خويش به دست تني چند از ياران يكرنگ 
 خود بتوانند با ةبا اين اميد كه آنان نيز به نوب. د و ارباب حكمت بسپارداصحاب خر و جمعي از

شعله هاي اين رباعيات  موقعيت هايي كه دست مي دادند، ازبهره گيري از شرايط مناسب و 
 .چراغ ها و روشنائى هاي آينده را برافروزند و مردم را از شرّ موهومات و خرافات رهائى بخشند

حكيم و فيلسوفى  مي دهد كه در هيچ زمانى و در هيچ سر زمينى،تاريخ جهان نشان    
  .  وجود نگذاشته استةچون خيام پا به عرص

مطالعه در سرگذشت و آثار وي تمايز آشكار خيام را با ديگر انديشمندان و فالسفه پيش 
  .  و پس از وي بر ما آشكار مي كند
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 عرضه كرد، به يقين نه فقط به استثنائى و جهانشمولي اي كهة خيام، با مكتب و فلسف
وي همان گونه و به همان . ايرانيان كه به مردم سراسر جهان و به تمام دوران ها تعلق دارد

  . اندازه كه در ايران شهرت و پيرو دارد، در ميان ملل و اقوام ديگر نيز دوستدار و پيرو دارد
ا در جايگاه يك مرشد، پير، ر  اوو هم،  علم»پيام آور« در مقام يكهمپيروانى كه او را 

 و همچون انساني بزرگ و استادي كامل به وي دانندقطب و يك راهنماي زندگى خويش مى 
  . حرمت مى گذارند

مكتب خيام پناهگاه فكرى همه كسانى است كه در كار خود و در كار جهان و هرچه در 
گي ها و گير و فلسفه خيام آرامبخش روان آنهايي است كه پيچيد.  هست سرگردانندآن

 اما در عين حال به پاسخ ها و توجيهاتي كه ،گرههاي هستي آنان را به خود مشغول مي دارد
از اين رو . براي آنان تدارك ديده و رايج كرده اند دل نمي سپارند و نمي توانند آنها را بپذيرند

  . نجات دهندبه دنبال گريزگاهي هستند تا بدان وسيله خود را از چنگ موهومات و خرافات 
فلسفه خيام همان روشنائى روحپرورى است كه در پرتو آن مى توان از افكار  و  مكتب

 هاى بى محتواى اديان به گرد ذهنيت آدميان تنيده است مكتبگذشتگان و تار و پودي كه 
  .و همه قصه هاى موهوم و خياالت پوچ و بيهوده را به كناري نهاد.  كردپيدانجات 

خيام  وسيله اى است كه مىشود با توسل بدان، پيچيدگي هاي اديان و فلسفه و   مكتب
مذاهب  را به ذربين خِرد كاويد و احكام تعبدى و جبرى و بى منطق آنان را بر مال كرد و از آنها 

  .دوري جست
را به مسائل اساسي و وجودي انسانها ارائه فلسفه خيام دلنشين ترين پاسخ ها   مكتب و

  ...شر و خير و بهشت و جهنم و، مچون زندگى و مرگمسائلي ه. دهدمي
هاي بنياديني كه ذهن بشر را همواره به خود مشغول داشته و مشغول  درگيريةيعني كلي

 . خواهد داشت

زمان آن فرا رسيده رسيده است كه پيران قوم و فكر مي كنم كوتاه سخن آن كه    
 او را از نو  خيام را بازبيني و بررسي كنند،، افكار و انديشه هاي ما با ديدى نوةفرزانگان جامع

     . بشناسانندو به مردم ايران و جهانبشناسند 
                

   هوشنگ معين زاده-1367   پاريس 
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  مجلس خيام

  در كتاب

  »بشارت، خدا به زادگاهش باز مي گردد«

 

سوفان مشائي، جمع آنها را ترك پس از شنيدن سخنان ابن سينا و تني چند از فيل        ........ 
تا اينكه در طي راه چشممان به جمع ديگري افتاد  كرديم و به سير و سياحت خود ادامه داديم

  . كه خيام و ابوالعالء معري صدر نشين اين جمع بودند
با ديدن اين دو فرزانه خردمند به شعف افتادم و از شيطان خواستم كه توقفي نيز در 

شيطان با خشنودي پيشنهاد مرا پذيرفت و به نزد اين . نه نامدار داشته باشيمجمع اين دو فرزا
  . فرزانگان رفتيم و در كنارشان نشستيم

خيام بعد از ابراز خشنودي از حضور شيطان، رخصت خواست كه صحبت هاي خود را 
  . براي دوستانش ادامه دهد

ه بهتر كه سخنانتان را نيز  دوست ما مشتاق ديدار شما بود، چ:شيطان با خوشحالي گفت
  . بشنود

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

  : در پاسخ اين دوست بايد به چند نكته اشاره كنم 
در اين . و نجوم مي شدبخصوص رياضيات ، نخست اينكه بيشتر وقت ما صرف علوم

ديگر . ميدان ما به قدر كافي نو آوري كرده ايم كه در پيشرفت علوم و فنون سودمند بودند
اينكه در عرصه فلسفه پيشينيان ما، مانند فارابي و ابن سينا و ديگران به قدر كافي سخن گفته 

كه متشرعين برآن عرصه فلسفه با محدويت هائي در ضمن اينكه . و نظريه پردازي كرده بودند
 سه ديگر اينكه ما با همان رباعيات معدود. تحميل مي كردند، امكان جوالن دادن انديشه نبود

جوهر انديشه هاي فلسفي خود را مطرح كرده ايم و چنين بود كه بعد از ما همين رباعيات در 
ي آنكه حتي تا جائي كه نسل هاي بعد از ما، ب قالب شعر، مكتب خاص فلسفي خود را پيدا كرد

 فلسفه مي گذارند، اين رباعيات را زير بناي فكر و انديشه توجه داشته باشند كه پا به عرصه
  . خود قرار دادند

نگاهي به كثرت رباعياتي كه بنام ما منتشر شده و خمير مايه آنها و روالي كه گويندگان 
  . بي ثمر نبوده است وشش مااين رباعيات تعقيب كرده اند، نشان ميدهدكه در حوزه انديشه نيزك
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شايد پايگاه ما در حوزه فلسفه به جايگاه استادمان شيخ الرئيس و ديگران نرسد، اما اين 
نكته را ناديده نگيريد كه ما فلسفه را بي آنكه نامي از آن برده باشيم در قالب شعر به ميان 

  .مردم برديم
 تنها خواص، بلكه عامه مردم از  اهميت كار ما وقتي روشن تر مي شود كه مي بينيم نه

 ننسل هاي بعد از ما تا مدت ها، آنقدر كه به رباعيات ما توجه نشا. فلسفه ما استقبال مي كنند
  .مي دادند، از اهميت قدم هائي كه ما در نجوم و رياضيات برداشته بوديم بي خبر بودند

هائي كه استاد ما، ارزش و اهميت راهي كه ما در حوزه فلسفه پيش گرفته ايم و قدم
ابوالعالء معري در اين راه برداشته اند، با استقبال شايان توجهي كه مردم از اين شيوه نشر افكار 

  . و انديشه ها كرده و مي كنند روشن مي شود
يك از رباعيات او چه به  هر: خيام در دنباله سخنان خود به اين نكته نيز اشاره كرد كه 

با اين تفاوت كه خواننده اين رباعيات .  يك دستگاه فلسفي استصورت مجرد و چه در مجموع
جاي آموختن فلسفه مدرسي، خود نيز به انديشه مي افتد و در افكار وانديشه هايش آنرا ه ب
  .عهده فلسفه و مورد نظر هر فيلسوفي استكاري كه بر. كندعبير و تفسير و تجزيه و تحليل ميت

 فلسفي او منوط به آن است كه ديگران درباره اش  اهميت يك فيلسوف و ارزش دستگاه
اين همان است كه قرن ها با رباعياتي كه . بيانديشند و حاصل انديشه هاي خود را عرضه كنند

  . ....ما سروده ايم انجام مي شود
  

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

 

  

         


