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 چکیده

یش و از پیز ر بودن همه چو قدر و مقدّ ایمان به قضا ۀبر پایتفکر و جهانبینی خیام 

شاعران  استوار است. ،عدم توانایی بشر از درک اسرار خلقت و مسائل مربوط به آفرینش

ه روش بكه  در این مقاله قبل و بعد از خیام نیز دارای اشعاری با مضامین خیامی هستند.

ر های خیام، سیر افکار خیامی دهای اندیشهكتابخانه ای انجام شده است، پس از بیان ریشه

ان( و شاهیرۀ پیش از خیام)سامانیان و غزنویان(، دورۀ خیامی)سلجوقیان و خوارزمسه دو

 دورۀ پس از خیام)دورۀ مغوالن و تیمور( بررسی شده است.

ۀ و دوردنتایج تحقیق نشان میدهد كه افکار خیامی در دورۀ پیش از خیام به نسبت 

اشی غنیمتی و شادبدیگر از بسامد كمتری برخوردار است و عمدتاً شامل موضوع دم 

ۀ خیامی های فلسفی از سوی شعرا مطرح میشود. اما در دورمیشود كه برای فرار از اندیشه

صب فکری و مذهبی سلجوقیان و اجتماعی و تع-و پس از خیام، به علل سیاسی

 ستم وخوارزمشاهیان، افکار خیامی درواقع نوعی واكنش و عکس العمل در برابر ظلم 

 وره محسوب میشود. موجود در این دو د
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The evolution of Khayyam's thoughts from fourth to seventh century 

in Persian poetry 

 

sharareh khoshhal tolazdehi1, Ali Asghar Halabi2 (corresponding Author) 

 

Abstract 
Khayyam's thinking and worldview are based on the belief in the fate 

and dignity of all things and the inability of man to understand the 

secrets of creation and the issues of creation. Poets before and after 

Khayyam also have poems with Khayyam themes. In this paper, which 

has been done in a library manner, after expressing the roots of 

Khayyam's thoughts, the course of Khayyam's thoughts in the three pre-

Khayyam (Samanian and Ghaznavian), Khayyam (Seljukian and 

Kharazmshahian) and post-Khayyam (Mongol and Timor) has been 

investigated. 
The results show that Khayyam's thoughts in the pre-Khayyam period 

are less frequent than the other two periods and mainly include the 

subject of spoils and congratulations for escaping philosophical thought 

by poets. But in the Khayyam period and after the Khayyam period, due 

to the socio-political reasons and the religious and intellectual fanaticism 

of the Seljuks and the Kharazmshahis, Khayyam's thoughts are in fact a 

reaction to the oppression in these two periods. 
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 بیان مساله  -1-1

حماسی، توصیفی  شعر تغزلی، ۀقدمتی بهه انداز می فارسی،کَكه شعر حِ نیست تردیدی

برای اثبات این ادعا  شاعران ادبیات فارسی بازمانده از  ابیات نگاهی به و انواع دیگر دارد.

 جهان و معمای هستی؛ و انجام نهگرش فلسفی مبتنی بر تممل در آغاز امها ،میکند كفایت

 طریق معدود رباعیهای به یهادگار از عموماٌ...پذیری عمر آدمی و و زوال تمكید بر ناپایداری

خیام در شعر فارسی  تمثیر .یافته است از خیام در ادبیات فارسی وارد شده و رواج مهانده

 ادبیات»اصطالح  عمیق و پردامنه بوده است كه محققان را به وضهع آنچنان د،عهای بدوره

 .رای تعیین حدود آن واداشته استب «مضامین خیامی»و  «خیامی

هایش فرازمانی و فرامکانی است و هرگز تفکراتش بوی خیام متفکری است كه اندیشه

رار وجود و مفهوم كهنگی نخواهد گرفت. وی پس از درنگ و تامل زیاد در مقابل اس

زندگی، ره به جایی نمیبرد و دیدگاههای وی در مورد زندگی؛ به عدم درک معمای وجود 

و كاو و تامل فراوان در درک راز هستی ، و معنای الادریه منتهی میشود. خیام پس از كند

به این نتیجه رسید كه درک اینگونه مسائل از توانایی ذهن بشریت خارج است و تنها 

های شتابناک عمر آدمی است. زندگی با همۀ كه در این میان واقعیت دارد لحظه چیزی

رمز و رازهایش فرصت كوتاهی است كه در اختیار هر انسانی گذاشته شده است و نباید 

آنرا با اندیشیدن به اسرار حیات تیره و مکدر كرد. هرچند این اندیشۀ وی خالی از دریغ و 

 و الادریه اساس اندیشۀ خیام در بیان راز هستی است. گویی حسرت نیست اما ندانم

های خیام نیشابوری در اشعار شاعران ایرانی قبل و بعد از خیام ، ردپای آراء و اندیشه

های خیام در منابع اسالمی و یونانی و یابی اندیشهنگارنده را بر آن داشت تا عالوه بر ریشه

یات فارسی از قرن چهارم تا هفتم؛ خط سیر های شاعران ادبغیره، با كنکاش در سروده

)سلجوقیان و  )سامانیان و غزنویان( عهد خیام افکار خیامی را در سه دورۀ: پیش از خیام

 )عهد مغوالن و تیمور( مورد بررسی قرار دهد.  خوارزمشاهیان( و دورۀ پس از خیام

 یق  تحق و اهداف ضرورت -1-2

ه در كنار بزرگان ادب ایران، بیشترین خیام نیشابوری از جمله شاعرانی است ك

تاثیرگذاری بر ادب پس از خود را داشته است، به عالوه وی از معدود شاعرانی است كه به 

گذاری كرده بینی خاص را در ادب فارسی پایهاقتضای فضای فکری اشعارش، نوعی جهان

 ماید.است. بنابراین بررسی سیر و خاستگاه افکار خیامی الزم و بایسته مین

 روش تحقیق -3-1

بهه شهکل    هها دادهآوری جمهع  ۀشیو و بهاست تحلیلی  -از نوع توصیفی ،روش تحقیق

 .انجام شده است بردارییادداشتو با استفاده از ای كتابخانه
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 پیشینۀ تحقیق  -1-4

در مورد خط سیر افکار خیامی، تاكنون مقاله و تحقیقی نگاشته نشده است اما در مورد 

 افکار خیامی در اشعار شاعران پیش از خیام میتوان به دو تحقیق زیر اشاره كرد:وجود 

جام » ( در یکی از جستارهای مبسوط كتاب1382محمد علی اسالمی ندوشن)

های خیامی در ضمن واكاوی مبانی اندیشه« خیام و فردوسی» تحت عنوان« بینجهان

نی خیام و فردوسی را در بیشاهنامۀ فردوسی، كوشیده است، نوع نگرش و جهان

 اندازی تطبیقی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. چشم

به استناد واكهاوی متهون و عمهدتاً بها     « نامهخیام» ( در كتاب1384محمد رضا قنبری) 

ههای خیهامی در   این كتاب به بررسهی اندیشهه   23-21تاكید بر آرای منتقدان، در فصلهای 

 سعدی پرداخته است.شاهنامۀ فردوسی و شعر حافظ و 

 های خیامیابی اندیشهریشه -2

های جای گرفته در رباعیات خیام خاص او نیست و از زمانهای گذشته، اندیشه

مشغولی بشر بوده است؛ بنابراین تنها نامگذاری آن به خیام، نباید ما را از كشف این دل

هایی را برای نخستین بار میتوان در آیین ایرانیان كهن، به ها بازدارد. چنین اندیشهریشه

در اندیشۀ فیلسوفان یونان باستان همچون ذیمقراطیس و اپیکور و ویژه زروانیسم یافت؛ 

همچنین در آیین اسالم  نیز مشابه این افکار وجود دارد. خالصه آنکه، به دلیل تنوع 

پرسشها و تردیدهای خیام، هر كس توانسته گوشه ای از تفکرات او را با تفکر گروهی 

 ن اندیشه خاص بداند. خاص، مطابقت دهد و آنگاه خیام را تحت تمثیر آ

 های خیامتاثیرآیین اسالم بر اندیشه-2-1

متون دین اسالم اعم از آیات و روایات، آكنده از مطالبی است كه ناظر به مضمون غالب 

اندیشی است. آیات قرآنی فراوانی وجود دارد كه بیانگر رباعیات خیام با موضوع مرگ

اینما تکونوا یدركکم »هر آن است، از جمله: اعتباری دنیا و ظواسرنوشت محتوم مرگ و بی

« وال تنس نصیبک من الدنیا»(. همچنین آیۀ 78)نساء/ « الموت و لو كنتم فی بروج مشیّده

( كه خداوند خطاب به قارون فرموده است، محکمترین دلیل است بر اینکه 77)قصص/ 

نداشته و بر  آیین اسالم وجه مادی زندگی و ضرورتهای حیات دنیوی را از نظر دور

 مندی از زندگی تمكید كرده است.بهره

اعتباری دنیا سخنان بلیغی حضرت علی )ع( نیز در موضوع مرگ و ناپایداری عمر و بی

یعنی: انسان در دنیا هدفی «انّما المرء فی الدنیا عرضٌ تنتصل فیه المنایا»دارد، از جمله: 

د )المعجم المفهرس اللفاظ نهج است كه تیرهای مرگ همواره به سوی او نشانه میرون

 (.205البالغه، محمدی: 
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 های خیامتاثیر فرهنگ ایران باستان و زروانیسم بر اندیشه-2-2

دربارۀ ماهیت زروانیسم نظریات مختلف وجود دارد. برخی آن را دینی ماقبل زرتشتی 

تشت خواند شاید بتوان زروان را خدای بزرگ یا یکی از خدایان بزرگ پیش از زر»میدانند 

)آیین « پرستی را گرفته استتا معلوم شود كه مزداپرستی در این دین، فقط جای زروان

(. از سوی دیگر، زروانیسم آنچنان با دین زرتشتی و منابع زرتشتی 31زروانی، جاللی مقدم: 

آن را به طور آشکار بدعتی در دین زرتشتی « زنر»آمیخته شده بود، كه برخی چون 

زرتشتیها به خاطر فرار از ثنویت، سعی كردند كه اصلی واالتر »آن هستند كه  میدانند و بر

)زروان یا « و برتر از اهرمزد و اهریمن را به عنوان خدای یگانه معرفی كنند و آن زروان بود

 (.26گری، زنر،: معمای زرتشتی

نیز آنان همه چیز را محتوم و محکوم به قضا و قدر میدانستند و به عقاب و ثواب 

اعتقادی نداشتند و برای جهان، آغاز و سرانجامی قائل نبودند كه درست همین عبارت 

 نقطه تمثیر در اندیشه خیام است.

مزدیسنان عهد ساسانی در »اوج و شکوفایی این آیین را در دورۀ ساسانیان میبینیم، 

كریستین  ن،)ایران در زمان ساسانیا« اندخصوص آفرینش بیشتر تابع عقاید زروانیه بوده

(.پس از ورود اسالم به ایران، زروانیسم به تدریج رو به زوال نهاد؛ اما اعتقادات 108سن: 

زروانی در جامعۀ ایرانی ادامه یافت و بسیاری از متفکران، نویسندگان و شاعران مسلمان از 

دنیا؛ اعتباری باورهای زروانی تمثیر پذیرفتند كه نمونۀ بارز آن خیام نیشابوری است. بی

چرای عالم باال در زندگی مردم، حالت شک و  چون وقبول حاكمیت سپهر و تمثیر بی

حیرت دربارۀ آفرینش و سرای دیگر، اینها نظریاتی است كه احتماالً از اندیشۀ زروانی مایه 

خیام حامل »گرفته است. ذكاوتی دربارۀ نسبت فکر خیام با آیین زروان بر این باور است: 

زروانی است كه سینه به سینه، در محیط ایران نقل میشده و حتی در شاهنامۀ های اندیشه

 (.122)عمر خیام نیشابوری، ذكاوتی: « فردوسی نیز وسیعاً انعکاس یافته است

كریستین سن نیز اعتقاد مردم به جبر را در عهد ساسانی، نتیجۀ اعتقاد آنان به آیین 

ین وقت عقیدۀ زروانیان كه در عهد ساسانی در ا»زروانی میداند و این چنین مینویسد: 

شیوعی یافته بود، موجب شد كه مردمان اعتقاد به جبر پیدا كردند و این به منزلۀ زهری 

 )ایران در زمان ساسانیان،« جانگزای بود كه روح مزدیسنی قدیم را از پای درآورد. 
 (.311كریستین سن: 

د نقل میکند كه مبین این معناست: مسعودی عبارتهایی از نامۀ اردشیر به خواص خو

به دنیا اعتماد مکنید كه به هیچ كس پایدار نماند و غم آن مخورید كه آنچه خدا خواهد »

)موروج « ذلک دنیا را رها مکنید كه آخرت را جز به دنیا به دست نتوان آوردهمان شود، مع

 (.123الذهب و معادن الجوهر، مسعودی: 
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خیر/ )ورمزد د ناشی از ذات باری كه عین اعتقاد به زایش ادربارۀ وجود اضدا»همچنین 

روره رسالۀ فی ض»نور( و اهریمن )شر و ظلمت( از ذات زروان )دهر( است، خیام طی 

رت ت، صومسملۀ شرور )وجه منفی( در عالم را از مقولۀ ضرورت دانسته نه غای« التضاد

خیام به خوبی  ست كه در رباعیاتگرایی اایج به بخترگرایی همان اعتقاد عامیانۀ زروان

 (.1-2)خیام و خیال خرد ستیزی، اذكایی: « نمایان است

 به»یرا زانست بنا بر آنچه گفته شد خیام را میتوان تا حدودی مُلهم از مکتب زروانی د

کمت اند به حطور كلی همۀ دانشورانی كه با سماوات و فلکیات و نجوم سر و كار داشته

اند... دور آمده گرایش داشتهكیش روشنفکری آن روزگاران به شمار میزروانی كه به نوعی 

ر تممل د ا بهنیست كه حکیم پرآوازۀ ما نیز زمانی از عمر سرشار از تحسین و آفرین خود ر

 (.206 نامه ، قنبری:)خیام« باورهای زروانی سپری كرده باشد

بینانه و جستجوی خوش بینی آیین زرتشت، خالف زروانیت، مبتنی بر نگرشاما جهان

شادمانگی دوری از سوگ و ماتم و راستی و پرهیز از دروغ و كژروی است. وجه بارز 

باشی است، در های زرتشت ، دعوت به شادمانی و خوشمشابهت بین اندیشۀ خیام و آموزه

اوستا هر آنچه با سوگ و ماتم وابسته است، اهریمنی و ناروا است و مرد مزداپرست جز به 

(. 7-10خواه: دگی توانگرانه و غرورآمیز و سربلند و شادمان تن درنمیدهد )اوستا، دوستزن

های خیامی و به عنوان اغتنام فرصت توجه به زندگی و بهره گرفتن از آنکه اساس اندیشه

های آیین زرتشت و هم در آموزه« اپیکور»شهرت یافته است، هم در مکتب اصالت لذت 

ای مزدا، تمام نیکی و خوشی »... ر نیایشی از اهورا در میخواهد: بازتاب دارد. زرتشت د

تمنا »و در جایی دیگر: «. جهان را از آنچه بوده و هست و خواهد بود، برای من دریغ مدار

دارم ای اهوره مزدا! مرا نیرومند سازی تا بتوانم به یاری خشترا )شهریور امشاسپند( شادی 

(. شراب در ایران باستان 224)تفسیر اوستا، دار مستتر: « و خوشی آدمیان را فراهم سازم

النوع باكوس( )نام اصلی رب 1ای بس كهن دارد؛ در اساطیر یونان آن را به دیونیسوسسابقه

است. در كتاب شدهنسبت میدهند و در آیینهای جشن و سرور مغان از آن استفاده می

آتش را »ن چنین اشاره شده است: تملیف قرن پنجم هجری به آداب مغا« بیان االدیان»

عزیز و بزرگ دارند و او را خدمت كنند و آب را نیاالیند و شادی كردن و می خوردن به 

نیز به این موضوع « زین االخبار»(.گردیزی در 12شناخت، فرزانه:  )خیام« طاعت دارند

مراسم این مغان در روزگاران قدیم جشنهای فراوانی داشتند... كه »اشاره كرده است كه 

 (.12-13)همان: « شده استاعیاد با شراب و طعام برگزار می

                                                      
1. Dionysos   
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پرسشگری و خردورزی از دیگر ویژگیهای ممتاز آیین زرتشت است كه بخشی از 

رباعیات معتبر خیام مبتنی بر این موضوع است. زرتشت در پرسشی كه با اهورا مزدا در 

خواهان دانش و حکمت بیشتر میان مینهد، ضمن پرسش دربارۀ چند و چون آفرینش، 

ای اهورا، از تو میپرسم، به من برگو: در آفرینش، پدر نخستین راستی كیست؟ »است: 

افزاید و كیست كه ماه می ]نیروی[كیست كه خورشید و اختران را به گردش درآورد؟ از 

)اوستا، « بدانم ]را[دیگر  ]بسا چیزهای[و  ]همه[این  ]كه[دیگر باره میکاهد؟ خواستارم 

 (.67-68: 43دوستخواه:  گاثاها، یسنا، هات 

 تاثیر فرهنگ یونان ، اپیکوریسم و رواقیون بر اشعار خیام-2-3

در یونان باستان در قرن سوم قبل از میالد به علت عدم امنیت و ایمنی ، مردم به بخت 

تمثیر از سایر اقوام و و اقبال معتقد شدند و به پرستش الهۀ بخت روی آوردند، ... بر اثر 

بیشتر به دلیل روحیات خاصی كه بر اثر این ناامنیها برایشان به وجود آمده بود، جادوگری 

بینی در میانشان رواج یافت و به این ترتیب بود كه اعتقاد به جبر و بخت در میان و ستاره

-328رب، راسل: آنها رایج شد. در این دورۀ یونان شکاكیت نیز رواج یافت )تاریخ فلسفۀ غ

 نقل به مضمون(. 340

به موهومات و عقاید سخیف برخورد و بر آن شد »اپیکور فیلسوف معروف یونان قدیم 

كه مایۀ بزرگ تلخی روزگار مردم، ترس و تشویشی است كه از ارباب انواع و موجودات 

دیده موهوم و هول مرگ و عقبات آن دارند. پس حکمت او بیشتر متوجه رفع این علتها گر

 (.62فروغی:  )سیر حکمت در اروپا،« است

گفت شمرد و میاو كه پیرو طریقۀ ذیمقراطیس بود، لذت را غایت مطلوب بشر می»

لذت، خیر مطلق است و تمام افعال ما باید متوجه كسب آن باشد؛ لکن از این لذت، قصد او 

)لغت نامه، « است لذات شهوانی و پست نبود بلکه نظر او به لذات روحانی و كسب فضائل

 دهخدا: ذیل ابیقورس(.

دانست و خوشی را در درک نظر به اینکه اپیکور تکلیف انسان را تنها درک لذت می

رانی معروف شدند پنداشت، او و پیروانش نزد مردم به خوشگذرانی و عشرتكردن لذایذ می

ر كم كردن رنج ولی در حقیقت فلسفۀ او، فلسفۀ ضدرنج است. یعنی او خیر و فضیلت را د

عقیدۀ عامه دربارۀ ابیقوریان ناشی از عدم غور در فلسفۀ ایشان »میداند .فروغی مینویسد: 

ای كه ابیقور بوده و حقیقت این است كه ابیقور از مرتاضان به شمار میرود، چه خوشی

كرد؛ آسایش نفس و خرسندی خاطر بود كه دوام دارد، نه شهوات و لذات آنی كه دنبال می

)سیر حکمت در اروپا، « رنده است و انسان پس از ادراک آن گرفتار درد و رنج میشودگذ

 (.63فروغی: 



 185/ امی از قرن چهارم تا هفتم در شعر فارسیسیر تحول افکار خی

مطالعه آراء و نظرات مورخین و مّلفین نامی تمثیر فلسفۀ اپیکوری در افکار و اندیشۀ 

خیامی را نشان میدهد و بیانگر این حقیقت است كه، وی نه به وجهی صد در صد، بلکه تا 

خواری به این مقوله توجه داشته باشی و شادتوجهی از لحاظ دعوت به خوش میزان قابل

 است.

یکی از پژوهشگران اشارات گوناگون خیام به موضوع استحالۀ ذرات جسم انسان با 

آید، حاكی از نظریۀ اتمی و مبتنی بر طبیعت پس از مرگ را كه به اشکال گوناگون درمی

ق.م(  460، كه برگرفته از فلسفۀ دموكریتوس )متوفی گردش جاودانۀ ذرات در عالم میداند

 (.1از سرآمدن اتم باوران )اتمیستها( میباشد. )خیام و خیال خرد ستیزی، اذكایی: 

در قرن سوم قبل از میالد، گروهی دیگر نیز در یونان به نام رواقیون بودند كه اعتقاد به 

گفت كه چیزی به نام تصادف یم« زنو»جبر جهانی و اختیار بشری داشتند. رهبر آنها 

وجود دارد و جریان امور طبیعی كامالً تابع جبر قوانین طبیعی است، هر چه كه در دنیا 

روی میدهد قبالً نیز روی داده و دوباره و بارها تکرار خواهد شد )تاریخ فلسفۀ غرب، 

 (.367راسل:

مطابقت داد اما به های فوق های خیامی را به صورت كامل نمیتوان با اندیشهاندیشه

ها تمثیر پذیرفته است. مثالً این طور یقین میتوان گفت كه افکار خیام نیز از این اندیشه

دقیقاً همان عقیده «. دهقان قضا بسی چو ما كشت و درود»مصراع از خیام كه میگوید: 

جیره ادامه رواقیون را فریاد میزند كه: هر چه در دنیا رخ میدهد قبالً نیز روی داده و این زن

میپذیرد و یا مشابه اعتقاد به قضا و قدر در میان زروانیه، كه خیام نیز همه چیز را به قضا و 

 قدر محول میکند.

 های خیامی ، از قرن چهارم تا هفتمسیر اندیشه-3

برای بررسی سیر افکار خیامی، میتوان سه دورۀ متفاوت در نظر گرفت؛ دورۀ پیش از 

یان( و دورۀ خیام)سلجوقیان و خوارزمشاهیان( و دورۀ پس از خیام)سامانیان و غزنو

خیام)دورۀ مغوالن و تیمور( ، بسیار طبیعی است كه در هر دوره، شرایط خاصی بر جامعۀ 

ایرانی حاكم بوده و تحت تاثیر همین شرایط خاص است كه افکار خیامی، با اندک تفاوتی 

 نسبت به دورۀ دیگر رواج مییابد.

باشانه در برابر تفکرات فلسفی آدمی افزون بر این كه ارائۀ راه حلی خوش افکار خیامی،

دربارۀ مرگ و زندگی و آفرینش است، نوعی واكنش به اوضاع نابسامان سیاسی، اجتماعی و 

انحطاط فکری آن روزگار نیز شمرده میشود. به طور كل، علل گرایش به افکار خیامی در 

 عقیدتی -های فکریاجتماعی و زمینه -های سیاسیینهدو مورد كلی مورد بررسی است: زم

 اجتماعی افکار خیامی  -های سیاسیزمینه-3-1

شک همچون دیگر ای كه باعث رواج مضامین خیامی شده است، بیگرایشهای فکری
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-های سیاسیها، متاثر از خاستگاه سیاسی، اجتماعی خود میباشد؛ بنابراین زمینهاندیشه

ر خیامی را میتوان در سه دورۀ زمانی)تاریخی( سامانیان و غزنویان، اجتماعی رواج افکا

 سلجوقیان و خوارزمشاهیان و دورۀ مغوالن و تیمور مورد مطالعه قرار داد: 

 

 دورۀ پیش از خیام) دورۀ سامانیان و غزنویان(-3-1-1

پس از اضمحالل حکومت ساسانی و ورود مسلمانان به ایران و حاكمیت خلفای اموی و 

عباسی در ایران كه حدود دو قرن به طول انجامید، نوبت به حکومتهای نیمه مستقل و 

مستقل ایرانی رسید. از آن میان یعقوب صفاری بدون تکیه بر مذهبی خاص، مناطقی از 

ایران را با غلبه به دست آورد و حتی به مقابله با خلیفه اقدام كرد. سامانیان با آن كه 

دستگاه خالفت بودند، سیاست آنان بدون تعصب مذهبی، پیش تابعین مسلم و مستحکم 

بویه شیعی مذهب نیز با این كه بر خلیفه عباسی مسلط گشتند، با توسل به رفت. آلمی

تسامح مذهبی سعی در جلب قلوب پیروان مذاهب مختلف نمودند.  به همین جهت دوره 

ر ایران و دوره شکوفایی علم و صفاریان، سامانیان و آل بویه دوره آرامش و امنیت نسبی د

های مختلف علوم عقلی و نقلی بوده است تا جایی كه از دوره آل بویه تعبیر دانش در رشته

بردند، از مواهب مردم در امنیت و آرامش به سر می»به رنسانس اسالمی میشود.از همین رو

ار، شاد و خرم طبیعی برخوردار بودند و در سایۀ امنیت و آبادانی و نعمت و ثروت سرش

 ( 63شادی در فرهنگ و ادب ایرانی، باقری خلیلی: «) زیستند.می

به همین دلیل افکار خیامی در این دوره به نسبت دو دورۀ بعد بسیار كم است و اگر هم 

هست، بصورت طبیعی در بافت شعر به كار میرود.اما در دو دورۀ بعد) عهد خیامی و پس 

و رواج ظلم و ستم و تعصب مذهبی و علل دیگر، بر تعداد و  ازخیام(به علت سلطۀ بیگانگان

-العمل در برابر این وضعیت سیاسیرواج افکار خیامی اضافه میشود كه درواقع نوعی عکس

اجتماعی محسوب میشود. ویژگی عمده و مشترک این دو دوره را به لحاظ سیاسی و 

 دانست.« زار و غارت و جنایتظلم و آ»و « گردسلطۀ بیگانگان بیابان» اجتماعی میتوان

از میان افکار خیامی، در این دوره مضامینی مانند دعوت به شادی و اغتنام فرصت؛ مرگ 

اعتباری دنیا، بیشتر از سایر مضامین است.به عنوان مثال در اشعار معروف اندیشی و بی

یده ای با مطلع زیر دعوت به شادخواری دو قصیده« مادر می»رودكی مانند: خمریۀ 

 میشود:

 شهههاد زی بههها سهههیه چشهههمان شهههاد

 

 كههه جهههان نیسههت جههز فسههانه و بههاد  

 (115)رودكی:                                          

قطران تبریزی نیز آدمیان را به خوردن می دعوت میکند، او شراب را مستمسکی برای فرار 

 از غم و اندوه دانسته و نوشیدن آن را توصیه میکند:



 187/ امی از قرن چهارم تا هفتم در شعر فارسیسیر تحول افکار خی

 خهههور خهههوردی بسهههیار غهههم نبیهههد 

 

 اكنون تو نه سزای غمی سزای نبیدی 
 (271)قطران:                                           

بینانۀ دیگری از نظر فردوسی نیز، در برابر شکنندگی عمر و فای زندگی، هیچ راه حل روشن

بهره گرفته شود و نقد غنیمت شمرده شود؛ درواقع او از بد « حال»نیست جز آنکه از 

 ری دنیا به جام باده پناه میبرد:روزگار و ناهموا

 كههه روزی فههراز اسههت و روزی نشههیب 
 همههان بههه كههه بهها جههام گیتههی فههروز  

 

 گههههی شهههاد دارد، گههههی بههها نهیهههب 

 همههههی بگههههذرانیم روزی بههههه روز  

 (260)شاهنامه،                                       

 عهد خیام،دورۀ سلجوقیان و خوارزمشاهیان)قرون پنجم و ششم(-3-1-2

تاسیس  429الدین ابوطالب معروف به طغرل در سال سلجوقیان با همت ركنسلطنت 

شده بود و با كشورگشایی آلب ارسالن و ملکشاه و درایت خواجه ]نظام الملک[ بنیادی 

رو به ضعف  485استوار یافته بود. اما پس از روزگار خواجه و قتل او در روز دهم ماه رمضان 

كردند با تا زمانی در این مرز و بوم حکومت می -بویژه سنجر -نهاد و اگرچه فرزندان ملکشاه

خرامید )تاریخ سیر فلسفه در این همه، دیگر آفتاب دولت سلجوقی در ایران به مغرب می

تنها در فکر سودجویی و » جا كه سلجوقیان ( از آن52-53ایران و جهان اسالمی، حلبی:  

تاریخ «) كردندنافع اكثریت مردم توجه نمیتامین منافع شخصی خود بودند و به مصالح و م

( وضع عمومی رعایا و زیردستان ایشان كه حامی و 219 /8اجتماعی ایران، راوندی:  

 شد. پشتیبانی نداشتند، روز به روز وخیمتر می

ه.ق( مورخ، ادیب و منشی قرن ششم در كتاب خود، راحه الصدور 555-550راوندی)م 

امرای دولت و حشم او در مهلت ایام دولت » سنجر مینویسد:دربارۀ دوران حکومت سلطان 

و فسحت اسباب نعمت، طاغی و یاغی شدند و چون دستی باالی دست خود ندیدند، دست 

تطاول از آستین بیرون كشیدند و بر رعایا ستم آغاز نهادند.) راحه الصدور و آیه السرور، 

 ( 171راوندی:

كه ذبیح اهلل صفا یادآور شده است، منجر به  ظلم و آزار این عمال سلجوقی همانطور

مصیبت حملۀ غزان گردید كه در طی آن قتلها و غارتها و نابسامانیهای بسیاری به وقوع 

پیوست و پیش از حملۀ مغوالن از بزرگترین مصیبتها بود.) تاریخ ادبیات در ایران،  صفا:  

2/ 101-102 ) 

ای از مملکت در دست حاكمانی قرار در دوره سلجوقیان وقتی اداره بخشهای عمده

اند و از نظر سواد و تجربه، اشراف كافی میگیرد كه از نظر سن و سال به بلوغ الزم نرسیده

بر امور ندارند و گاه حتی از فرط بی عالقگی به حکومت، كبوتر بازی و شکار و شراب و 

بین پادشاهان این شهوت بارگی را بر آن ترجیح میدهند، راوندی در راحه الصدور، در 
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(  205شاه ،) راحه الصدور و آیه السرور، راوندی:  سلسله، محمود بن محمد بن ملک

( 277( سلیمان بن محمد بن ملک شاه)همان،  226شاه)همان ، مسعود بن محمدبن ملک

 را به كبوتر بازی و نشستن در  سرای زنان و عیوب دیگر ممتاز میسازد.

سوادی و االیقی نیز در این دوره وجود داشتند كه به بیعالوه بر شاهان، وزیران ن

سفاهت و ناكارآمدی معروفند؛ مانند: خطیرالملک ابومنصور یزدی )،نسایم االسحار من 

( كامل بن كافی اصفهانی )تاریخ سلسله 55لطایم االخباردر تاریخ وزرا ،منشی كرمانی: 

در گزینی )،نسایم االسحار من  ( شمس الدین ابوالحبیب119سلجوقی، بنداری اصفهانی :

 (.تاج149تاریخ  الوزرا،  ابوالرجا، قمی :  /83لطایم االخباردر تاریخ وزرا ،منشی كرمانی 

( 83الدین ابوطالب شیرازی )،نسایم االسحار من لطایم االخباردر تاریخ وزرا ،منشی كرمانی:

گزینی )همان : انسابادی در الدین ابوالقاسم( قوام81عزالملک مجدالدین بروجردی )همان : 

( نظام الدین تغاربیگ 74-73الملک عثمان بن نظام الملک )همان : ( شمس74-75

 (52( عزالملک بن نظام الملک )همان، 61كاشغری )همان،  

ریزی و سفاكی و آزار زیردستان، دست كمی از سالجقه نداشتند خوارزمشاهیان نیز در خون

اق و همچنین مدتی كه با سالجقۀ عراق در زد و خورد بودند، در دورۀ تسلط خود بر عر» و 

 /2بر مردم خراسان و عراق بیدادگریهای وحشیانه كردند.) تاریخ ادبیات در ایران،  صفا:  

106 ) 

انعکاس این اوضاع پرآشوب و نابسامان را در شعر شاعران این دوره بخوبی میتوان مشاهده 

رضایتی عمومی در دورۀ سلجوقیان كه در فریاد و فغان ای از ناكرد؛ در حقیقت بخش عمده

شاعران از اوضاع زندگی و زمانه بازتاب پیدا كرده است ، ارتباط مستقیم به حکومت و 

 سیاست دارد. 

ای از نارضایتی عمومی در دوره سلجوقیان كه در فریاد و فغان شاعران از اوضاع بخش عمده

، ارتباط مستقیم به حکومت و سیاست دارد. اگر  زندگی و زمانه بازتاب پیدا كرده است

 ای با مطلع:الدین محمد عبدالرزاق، در قصیدهجمال
 آبهاد الحهذار  الحذار ای غافالن زین وحشت

 
 الفرار ای عاقالن زین دیو مهردم الفهرار   

 (161الدین اصفهانی: )دیوان جمال       

آباد و مردم را دیو خوانده و امنیت و عدالت رادر آن ناپیدا و كامیابی و صحت دنیا را وحشت

 را ناپایدار دانسته است، بر آمده از چنین فضایی است. 

وفایی اهل جا كه از بیخورد ، آنناامیدی از جهان و اهل آن در شعر خاقانی نیز به چشم می

 خواند: در میان ایشان دست نیافتنی میرا « مردمی »كند و زمانه شکایت می
 تا جهان است از جهان اههل وفهایی برنخاسهت   

 
 نیک عهدی برنیامد، آشنایی برنخاسهت  

 (746)دیوان خاقانی:                             
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اعتراض و افکار خیام نیز در واقع همان چیزهایی است كه وی با همۀ معرفت و آگاهیهای 

د با آنها عاجز و ناتوان می دیده است. یعنی مبارزه با اندیشه الزم خویش، خود را در برخور

های فرسوده، رایج و بی حجت و بی دلیل حاكمان عصر و دانشمند نمایان. مضمون 

بسیاری از رباعیهای خیام هم كه تمكید آنها به می خواری است، اعتراض بسیار ظریف و 

ر شدن شکم و بهره بردن از لذت رندانه به سکوت و بی تفاوتی مردمی است كه فقط به پ

اندیشند و بدون توجه به این كه چگونه و در چه جامعه ای نفس میکشند، جنسی می

 زندگی خود را پی گرفته اند و حاضر نیستند لحظه ای در این باره درنگ كنند. 

آیا خیام با مشاهده و تممل در روحیات مردم و رفتار شاهان ایران نمیپندارد كه همه چیز 

برای چنین جامعه ای به بن بست رسیده است و به همین دلیل با سرودن شعرهایی روان 

و ساده و تممل برانگیز نمی خواهد دست كم تلنگری بر گوش سنگین غفلت زدگان و به 

فریبان سلطه گر همواره با برانگیختن احساسات طبقه های  خواب رفتگان بزند ؟ عوام

پایین فکری، آنها را علیه دشمنان و رقیبان خود تحریک میکردند و به نظر میرسد 

 بدگمانی و ناخشنودی خیام در برخی از رباعیات شکایتی باشد از چنین اوضاعی : 

 گاوی است در آسمان و نهامش پهروین  
 ی یقهین چشم خردت باز كههههن از رو

 

 یههک گههاو دگههر نهفتههه در زیههر زمههین    

 زیههر و زبههر دو گههاو، مشههتی خههربین   

 (133)رباعیات خیام :                           

آیا در چنین اوضاعی، اندیشمندی چون خیام میتواند تنها در گوشه ای بنشیند و تماشاگر 

بت به زشتی اخالق و وضعیت اجتماعی حاكم بر جامعه خویش باشد ؟ آیا حسرتی كه نس

گذشته با شکوه ایرانی در برخی از رباعیات خیام دیده میشود، اعتراض رندانه به شرایط 

 موجود در جامعه آن روز نیست؟ 

 گر كار فلهک بهه عهدل سهنجیده بُهدی     
 ور عههدل بُههدی بههه كارههها در گههردون 

 

 احههوال فلههک جملههه پسنهههدیده بُههدی   

 كهی خههاطر اههل فضههل رنجیهده بُههدی   

 (141)رباعیات خیام:                               

از طرف دیگر او مبلغ ارزشهایی همچون درستی، صداقت، محبت و عشق و عهد و پیمهان و  

 وفاست و بیزار از رنگ و ریا :  

 گر می نخوری طعنهه مهزن مسهتان را   
 تو غره بدان مشو كه می، مهی نخهوری  

 

 مکههن تههو حیلههه و دسههتان را     بنیههاد 
  صد لقمه خوری كه می غهالم اسهت آن را  

 ( 142)همان /                                         

 دورۀ پس از خیام،دورۀ مغوالن و تیمور) قرون هفتم و هشتم(-3-1-3

كه ذبیح اهلل صفا بدرستی میگوید، وحشتاكترین دوران تاریخ قرون هفتم و هشتم چان

و تازهای  ا، قتلها و ناامنیهای ناشی از حمالت ویرانگر مغوالن، تاختهایران بود كه با آشوب
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بازماندگان خوارزمشاهی برای بازپس گرفتن قدرت و اختالفات مقرون به جنگ و قتل و 

غارت در میان سران مغول در عهد ایلخانان، جنگهای داخلی و نیز حمالت وحشیانۀ تیمور 

باری را برای ایرانیان رقم زد.) تاریخ ادبیات در ایران،  صفا:  و همراهانش، دوران مصیبت

 ( 50-49 /1ب3

جمعی و غارتهای ظالمانۀ این مهاجمان و اوضاع شرح قتلهای فجیع، خونریزیهای دسته

دفاع در برابر آنان، در كتب تاریخی ضبط شده است، از جمله عطاملک تاسفبار مردم بی

ه.ق( مورخ قرن هفتم در كتاب خود تاریخ جهانگشا دربارۀ حملۀ مغوالن 681-623جوینی) 

( و حمله به مرو و كشتار مردم آن) همان: 104-103 /1نگشا، جوینی: به بلخ )تاریخ جها

انگیز در شعر شاعران آن دوره ( مشروح توضیح داده است.این اوضاع بالخیز فتنه126-127

 نیز بازتاب داشته است. 

دفاع و سیف الدین فرغانی از شاعران قرن هفتم و هشتم در توصیف وضعیت مردم بی

 یگوید: خصوصیات حکام وقت م

 عقههل و دیههن گرفتههه والیههتمهردم بههی 

 

 حال بره چون بود چو گرگ شبان بهود  

 (144)دیوان سیف فرغانی:                   

كه عباس اقبال میگوید، در دوران فترت بین مرگ آخرین پادشاه سلسلۀ حافظ نیز چنان

ه.ق( كه  807 -736ه.ق( تا حملۀ تیمور گورگانی) 736-704ایلخانی، سلطان ابوسعید) 

صبرانه و از عمق جان فریادرسی دورانی سراسر جنگ و آشفتگی و ویرانی است، بی

 ( 31: 1384میطلبد.)اتابکی، 
 سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل

 
 شاه تركان فارغ است از حال مها كهو رسهتمی...    

 (524)دیوان حافظ:                                

عبید زاكانی نیز دربارۀ وضع روزگار و انواع اشوبهای ناشی از جنگهای داخلی كه خلق 

 راید: سبود، میپناه را اسیر امواج فتنه كردهبی

 ر نظر كن به چشم عقهل در وضع روزگا

 انهد ای كهه خالیهق فتهاده   در موج فتنه

 

 احوال كس مپرس كه جای سوال نیست  

 فریادرس به جز كرم ذوالجالل نیست

 (213)دیوان زاكانی:                      

هجوم تیمور و لشگركشیهای وی تقریباً تکرار فجایع حمالت چنگیز بود. نویسندۀ 

مطلع السعدین در شرح این لشگركشیها دربارۀ حملۀ تیمور به ایران)مطلع السعدین و 

( و نویسندۀ ظفرنامه در مورد حملۀ وی به اصفهان و 429 /2مجمع البحرین، سمرقندی: 

(   مشروحاً مطالبی 589 – 587 /1نامه، یزدی:ساختن مناره از سرهای آدمیان)ظفر

 اند.نگاشته
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تمامی این شرایط و اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی و ظلم و آزار و قتل و غارت و 

به ناخشنودی عقال از اوضاع زمان و درنتیجه به بدبینی آنان نسبت به دنیا و » جنایت

( همین 366 /2ریخ ادبیات در ایران،  صفا: تا«) مافیها و انقطاع از جهان و جهانیان انجامید.

نشینی و امر باعث شد كه بسیاری از شاعران و نویسندگان در این دوره به عزلت و گوشه

ای دیگر نیز چون حافظ یگانه راه چاره را در برابر وضع روزگار و تصوف روی آورند؛ اما عده

دانستن هر فرصتی برای  ناخوشیهای زمانه، روی آوردن به عیش وطرب دیدند و غنیمت

شادمانی و استفاده از نعمتهای دنیا در فرصت محدود عمر؛ بنابراین افکار خیامی از عهد 

خیام تا عصر حافظ را میتوان نوعی واكنش به اوضاع سیاسی، اجتماعی روزگار دانست كه 

 در شعر گروهی از شاعران این دوره موجب شده بود.

 

 عقیدتی افکار خیامی  -های فکریزمینه-3-2

اجتماعی آن روزگار متاثر  -رواج مضامین خیامی گذشته از اینکه از فضای سیاسی

عقیدتی حاكم بر آن دوره نیز به شمار میرود. در  -است، نوعی واكنش به شرایط فکری

د برده و به ای كه مردمی گرفتار سلطۀ بیگانگان جنایتکار، عیش و نشاط را از یاجامعه

دنیاگریزی و حتی دنیاستیزی روی آورده و در اثر حکومت گروهی بیابانگرد نومسلمان 

اند كه گرفتار تعصبات نچنان به بیراهه رفتهآمتعصب، در باورهای معنوی و مذهبی خویش 

 اند؛ رواج مضامین خیامی در ادبیات كه دراساس مذهبی شدهننگین و سختگیریهای بی

ای از مقدسات است، تفاوتی نسبت به پارهاخواندن به تساهل و حتی بیواقع نوعی فر

 شک واكنشی به روحیات و افکار حاكم بر جامعۀ آن روزگار است. بی

عقیدتی تفکر خیامی در ایران از عهد خیام تا قرن هفتم)  -با بررسی خاستگاه فکری

ه میتوان رواج افکار خیامی یابیم كعصر حافظ(، جامعۀ ایرانی را دارای سه مشخصۀ كلی می

ركود علوم -2رواج تصوف و زهد منفی-1العملی نسبت به این ویژگیها دانست:را عکس

 رواج قشریگری و جمود فکری  -4از بین رفتن شادمانی و نشاط  -3عقلی 

 رواج تصوف و زهد منفی -3-2-1

در دورۀ سلجوقیان گرایش به تصوف و دنیاگریزی و تالش در جهت كسب ارامش و 

های لذت درونی در برابر دنیای پراشوب بیرون رو به فزونی گذاشت و با رواج اندیشه

صوفیانه، زهدگرایی یعنی عقیده به اینکه روی برتافتن از دنیای مادی و روی اوردن به عالم 

دایره المعارف دانش بشر، آذرنگ و «) ت یافتنی استروحی درونی، برترین نیکی دس

 ( در افکار و باورهای جامعۀ آن عصر نفوذ پیدا كرد. 1/6دیگران: 

هایی چون تقبیح دنیا و بدین ترتیب در دورۀ خیام تا عصر حافظ با ترویج اندیشه

برای تشویق به ترک نعمتهای دنیایی، اصالت دادن به زندگی اخروی و فراهم آوردن توشه 
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ن در ادبیات آحیات آن جهانی روبرو هستیم. چنین نگرشی به حیات دنیوی و نعمتهای 

صوفیانۀ آن روزگار بخوبی نمایان است. در آثار ادبی صوفیانه كه براساس تعالیم صوفیه به 

وجود آمده است، دنیا محل آفت و رنج پنداشته شده و تکلیف آدمیان گریز از ظواهر و 

ۀ آن معرفی شده است. حتی نکوهش دنیا و طالبان ان در این دوره، در زیباییهای فریبند

كه در سرتاسر دیوان اشعار مشتمل بر وعظ و حکمت نیز به چشم میخورد، چنان

ناصرخسرو، ابیات بسیاری در برحذر داشتن دنیا و مذمت آن میتوان یافت. اندیشۀ 

ن، در میان عامۀ مردم نیز رایج گریزی و زهدگرایی، گذشته از طبقۀ ادیب و كتابخوادنیا

گشته و موجب استقبال مردم از مجالس وعظ و تذكیر و رونق گرفتن بازار واعظان و 

ای كه در بعضی از اینگونه مجالس، از جمله مجلس امام فخر مذكران شده بود. وجد و گریه

ی، زرین رازی رایج بود، حکایت از گرایش عام به زهد و توبه دارد.) سیری در شعر فارس

مآبانه ( بدین ترتیب فضای عمومی جامعه مملو از گرایشهای صوفیانه و ریاضت29كوب: 

گشته بود و میتوان گفت اكثریت طبقات اجتماع، انقطاع از عالم و دلخوش داشتن به 

 لذتهای روحانی و اخروی را یگانه راه گریز از پریشانحالی و ناكامی از شرایط زمانه میدیدند.

ها كه از روزگار خیام یعنی دورۀ سلجوقیان، رو به گسترش یافته بود، تا هاین اندیش

عصر حافظ به دلیل بقای عوامل به وجود آورندۀ آن به حیات خویش ادامه داد؛ بطوریکه در 

های پس از خیام نیر با همین افکار و مضامین روبرو هستیم. از سوی دیگر در ادبیات دوره

زندگی زاهدانه و ترک دنیا، رفتاری ارزشی تلقی میشد و  ای كه در پیش گرفتنجامعه

زاهدان از اقبال عمومی و بسیار برخوردار بودند، گروهی دنیاطلب ریاكار، این طرز تلقی 

طلبی و دنیاپرستی  خویش قرار داده ای برای فریب عامۀ مردم و راحتعمومی را دستمایه

زاهدنمایان و زهدفروشان ریایی به چشم  بودند كه در مضامین خیامی نیز، اعتراض به این

 میخورد.

 ركود علوم عقلی-3-2-2

اند اما سالجقه از منظر فرهنگی و تمدنی خدماتی به ایران و جهان اسالم عرضه كرده

فکری و عقلی  یک ركود و ضعف و فترتی اساسی در جنبه دوران حکومت آنان در برگیرنده

قلی، خردگرایی و خردورزی، سركوب عقل و منطق و است. مقابله و مخالفت با جریانهای ع

اعتنایی به علوم عقالنی بویژه فلسفه و منطق، تسلط و استیالی توجهی و بیاستدالل، بی

جریانهای خردگریز و خردستیز در عصر سلجوقیان كه بعدها به دیگر دانشهای عقالنی از 

ی را برای ایران و جهان اسالم جمله ریاضیات و طبیعیات نیز سرایت كرد، پیامدهای ناگوار

 به همراه داشت.

این ركود و فترت دالیل مختلفی داشت. اهداف سیاسی حکومت سلجوقیان، جهتگیری 

مذهبی آنان، سیاست حکومتی و دینی خلفای عباسی از متوكل به بعد، مقابله بزرگانی 
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شدت یافتن  مثل خواجه نظام الملک با علوم عقلی، سركوب معتزله، تسلط كالم اشعری،

قشریت و ظاهرگرایی مذهبی، سوءاستفاده از ظاهر دین در جهت سركوب مخالفان، 

سركوب شیعه، مخالفت علما وفقها و حتی ادیبان و شاعران با فلسفه و عدم عقلی از دالیل 

 این ركود است.

سلجوقیان و تاسیس مراكز علمی و مدارس بسیار، این  با وجود پیشرفت علوم در دوره

ها نیز ها و خانقاهو دانشها بیشتر نقلی و دینی بودند و در مراكز، مدارس، كتابخانه علوم

 ها بود. همین علوم تدریس میشد و بیشتر آثار و كتابهایی هم كه نوشته شد. در این زمینه

علوم رایج این عصر شامل علم قرائت، تفسیر، حدیث، فقه، لغت، تاریخ، ادبیات، عرفان،  »

های علوم طب، ریاضی، نجوم و حکمت بود. بیشترین آثار و كتابها در زمینهدین، كالم، 

های دانش ریاضیات، ها و تالیفات در زمینهدینی، شرعی، نقلی نوشته شده و كمترین نوشته

- 215)ر ک: تاریخ سیر فلسفه در اروپا، حلبی: « نجوم، طب و بویژه فلسفه و حکمت بود. 

  (5 24-263و  195

 بین رفتن شادی و نشاطاز -3-2-3

ایرانیان از روزگار باستان برای شادی و خجستگی، اهمیت بسیاری قائل بوده و آن را 

ابتدای  بسیاری از »بخششی اهورایی و آفریدۀ اهورامزدا میدانستند، از همین رو در 

های بازمانده از آن دوران آمده است كه: خدای بزرگ است اهورامزدا كه زمین را كتیبه

رید و آسمان را و انسان را آفرید و شادی را برای انسان مقرر داشت.) گاهشماری و آف

( مری بویس پژوهشگر برجستۀ ادبیات ایران باستان در 59جشنهای ایران باستان، رضی:

های در روزگاران  كیش كهن، ایران سرزمین نشاط و عبادت بود.) آموزه» اینباره مینویسد:

( 102زلیات حافظ شیرازی، بوریس به نقل از باقری خلیلی: شاد زیستن با تکیه بر غ

بنابراین در ایران پس از اسالم، در دورۀ حکومت سامانیان و غزنویان، به دلیل وجود امنیت 

و ثبات نسبی اجتماعی، مردم در آرامش و رفاه بسر برده و از موهبت شادمانی و عیش و 

 طرب برخوردار بودند.

ایرانی هنوز تا حد زیادی روحیات اصیل و ملی خویش را در چنین شرایطی جامعۀ 

اعیاد و رسوم ملی، خواه در دربارهای سالطین و خواه در میان عامۀ مردم » حفظ كرده 

( چنانکه در كتب تاریخی بر جای مانده 1/221تاریخ ادبیات در ایران،  صفا: «) متداول بود.

جشنها و مراسم سرور اشاره شده است، برای ها شاهد آنیم كه به برگزاری انواع از آن دوره

-387نمونه در تاریخ بخارا از برگزاری جشن آتش در زمان منصور بن نوح سامانی) 

( در تاریخ بیهقی نیز از برگزاری 37ه.ق( گفته شده است )تاریخ بخارا، نرشخی: 365

نوروز اشاره  جشنهای ملی در زمان غزنویان یاد دشه است كه از جملۀ آنها میتوان به جشن



 1399مرداد  /51شماره پیاپی  /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 194

(گذشته از این اشارات تاریخی، در شعر شعرای آن دوره نیز 941 /3، 1387كرد. ) بیهقی، 

 از رواج اعیاد و جشنها حکایت رفته است.

های بعد تاریخ ایران، یعنی روزگار حکومت سالجقه، مغوالن و تیمور و در اما در دوره

آشوبهای ناشی از جنگهای داخلی  طی قرنهای متمادی، هجمۀ بیگانگان و قتل و غارت و

در میان مردم این سرزمین جایی برای شادمانی و نشاط باقی نگذاشت.در چنین فضایی 

است كه عیش و طرب و مظاهر مختلف آن از بین میرود و همچنانکه باقری خلیلی 

میگوید، به جای شادی آفاقی، شادی درونی و انفسی مورد توجه واقع میشود)شادی در 

( و روح ایرانی  كه در فضای بیرون از شادمانی 79و ادب ایرانی، باقری خلیلی: فرهنگ 

زدۀ خویش به شادی درونی محروم مانده است، تالش میکند برای تسالی روحیۀ مصیبت

دست پیدا كند؛ از این روست كه در اشعار بسیاری از شاعران این دوره، ابیات زیادی در 

 نواع شادیهای آفاقی یافت میشود.مذمت خنده و شادمانی و تقبیح ا

بدین ترتیب با رواج شادی درونی و انفسی، شادمانی و خوشی برای مردم براساس 

كه خواجه عبداهلل انصاری در توصیف آن  ییمعیارهای صوفیانه معنا پیدا میکند، شادمان

 مجموعه رسایل«) عیشی است، همۀ توانگری در درویشی است. همۀ عیشها در بی» گوید:

( بطور كلی در تعالیم صوفیه، شادی آفاقی مذموم است و اسباب 433 /2فارسی، انصاری، 

غفلت از یاد خداوند محسوب میشود و اندوه و گریستن در محضر حق تعالی، پسندیده به 

شمار میرود؛ از همین روی است كه خواجه عبداهلل انصاری، گریستن را مایۀ جلب نوازش 

ن دارم در سر، دراز، ندانم از حسرت گریم یا از آز؟ سرشک گریست» حضرت حق میداند:

( 522 /2)مجموعه رسایل فارسی، انصاری:  نیازخود را مایه ساز تا بنوازد تو را آن بی

ابوسعید ابوالخیر نیز اندوه را ثروت اخروی و غم را نعمت آخرت نامیده است.) اسرار 

 ( 303: التوحید فی مقامات شیخ ابی سعید، محمد بن منور

در چنین شرایطی كه معنای شادمانی تغییر یافته و اوضاع آشفتۀ سیاسی و اجتماعی 

گیری شده،  افکار خیامی را میتوان راه گریزی در برابر موجب تقویت روحیۀ انزوا و گوشه

 فضای غمزدۀ آن روزگار دانست. 

 رواج تعصب، قشریگری و جمود فکری  -3-2-4

دورۀ سلجوقیان را میتوان عصر تعصب، قشریگری و جمود فکری دانست. در جامعۀ 

های مذهبی شده و فضای آشفتۀ روزگار سالجقه، تعصبات اعتقادی موجب درگیریها و كینه

فکری جامعه را به بیراهه كشانده بود. تركان سلجوقی، پس از تسلط بر ایران، برای كسب 

عباسی و كسب مقبولیت در میان مردم ایران، در جهت مشروعیت سیاسی از جانب خلیفه 

احیای قدرت ضعیف شده خلیفه و مذهب تسنن اقدام كردند و سعی كردند مقام معنوی 

خلیفه بغداد را استحکام بخشند. زیرا تسلط آل بویه شیعه مذهب بر خلیفه عباسی در قرن 
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و مسلماً گروهی از مردم چهارم هجری، موقعیت معنوی و دنیوی خلفا را تضعیف كرده بود 

» ایران نیز تمایالت شیعی یافته بودند. در حقیقت، با روی كار آمدن تركان بادیه نشین كه 

تاریخ ادبیات در «) به حکم سادگی طبع، مردمی خرافی و متعصب در عقاید خود بودند

ین نگری نسبت به د( جامعۀ ایران دچار انحطاط فکری گشته، سطحی137 /2ایران، صفا: 

یادآور شده  كه مرتضی مطهریو معتقدات مذهبی فراگیر شد، از طرف دیگر، همچنان

است، پیروزی سلجوقیان با پیروزی مکتب كالمی اشعری همراه بود كه در واقع میتوان این 

وضعیت را غلبۀ جمود و تقشّر بر آزادی اندیشه دانست.) اشنایی با علوم اسالمی،مطهری:  

2/ 50 ) 

ندری، اولین وزیر سلجوقی، با تعصب حنفی، موجب مهاجرت بزرگان عمیدالملک ك

الملک شافعی مذهب شافعی و شیعی از وطن گردید. تعصبات مذهبی وزیر بعدی، نظام

مذهب، اوالً او را در تاسیس مدارس نظامیه كه با هدف همگونی فکری كارگزاران آینده 

شکست مواجه كرد، ثانیاً اختالفات  ایران و رسیدن به وحدت سیاسی صورت گرفته بود ، با

نظام الملک با همسر قدرتمند ملکشاه، تركان خاتون، راه دربار را به روی پیروان مذهب 

گشود. و بدین ترتیب برخورد ها و اختالفات  درون مذهبی نیز به رقیب، شیعیان امامی می

 اختالفات برون مذهبی اضافه شد. 

نهایت در عقاید مذهبی، در ی از دین و عصبیت بیابرداشتهای ظاهرگرایانه و پوسته

ها و صاحبان آرای كه اهل فرقهطی این دوران، وقایع تاسفبار بسیاری به بار آورد؛ بطوری

اختالف در عقاید مذهبی یکی از علل آشوبها و » چنان به جان هم افتادند كه آنمختلف، 

( این عصبیت مذهبی آنچنان 334ی: های ایران گردید.) تاریخ اجتماعی ایران، راوندفتنه

در تار و پود اذهان مردم ایران نفوذ و رسوخ پیدا كرده بود كه حتی خواجه نظام الملک كه 

های امید ایرانیان در دربار تركان بود نیز از تاثیر آن در امان نماند و در اثر یکی از نقطه

اجب القتل بودن مخالفان با نامه، از زبان پیامبر خطاب به علی)ع( حکم به ووی، سیاست

اهل تسنن میدهد و حتی پیروان اهل تسنن آن هم گروهی از آنان را شایستۀ مقام وزارت 

 (199و 210میداند )سیاست نامه ،نظام الملک: 

ه.ق( فقیه و متکلم زمانه را 5-5-450تعصب و دشمنیهای مذهبی حتی گریبان غزالی) 

نیز گرفت، برای نمونه میتوان به سخنان او در كیمیای سعادت اشاره كرد كه فروش 

كاالهای ویژۀ اجرای مراسم جشن نوروز و سده را جزو منکرات بازارها دانسته و حکم به 

زار آن بود كه بر خریده دروغ گویند و عیب كاال پنهان منکرات با» تحریم آن داده است:

دارند...و در  كاال غش كنند و چنگ و چغانه فروشند و صورت حیوانات فروشند، برای 

كودكان در  عید شمشیر و سپر چوبین فروشند برای نوروز و بوق سفالین ، برای سده ...) 

 ( 522 /1كیمیای سعادت،غزالی: 
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كشیها و دشمنیهای خلق شده، جمود فکری و دستمایۀ كینهدر چنین شرایطی، دین 

مندی از گیریهای مذهبی، رویاروی بهرهنگری اندیشه را به اسارت گرفته و سختسطحی

دنیا و مواهب آن ایستاده بود و همانگونه كه علی دشتی در توصیف جامعۀ پیش روی خیام 

دن نظام اجتماعی است، فراموش میگوید، جوهر دیانت كه برای هدایت بشر و به سامان ش

گشته و اتش تعصب و خشم و كینۀ ناشی از آن، آسایش و امنیت را از بین برده و مذاهب 

را وسیلۀ گسترش دشمنی و بیداد قرار داده بود و این همه، آسایش و اصل تمتع از حیات 

 ( 376 -375رنگ ساخته و از یادها برده بود.) دمی با خیام، دشتی: را كم

تا روزگار حافظ هیچ تحولی در جهت ارتقای اندیشه و اعتقاد » جامعه و وضعیت  این

)حافظ  دینی به خود }ندید{ ...و خرافه و تعصب همچنان در تار و پود آن جوالن میداد.

( برای نمونه در كتاب تاریخ مفصل ایران آمده 67شناسی، عرفان یا الهیات رندی، درگاهی: 

ر سرزمین تحت حکمرانی ابوسعید بهادرخان، قحطی و ه.ق د 719است كه در سال 

آلود مردمان دانستند و از این رو طوفانی روی داد كه مقدسان آن را نتیجۀ رفتارهای گناه

ها را بستند و جا خالی كنند و شرابخانهابوسعید فرمان داد كه خمهای باده را در همه

امیر » ( در روزگار زندگی حافظ نیز541ال: خراباتها را ویران كردند.) تاریخ مفصل ایران، اقب

مبارزالدین محمد به تشویق فقیهان در امر به معروف و نهی از منکر راه افراط در  پیش 

وارگان را سخت تادیب كرد..) حافظ شیرین سخن، خگرفت، میخانه ها را بست و می

 ( 79معین:

روههای مذهبی پیامدهای چنین وضعی مهاجرت و تبعید علما و ترور و كشتار گ

مخالف بود كه جامعه را با تشنجات فکری، جو ناآرام اجتماعی و مشکالت اقتصادی روبرو 

 ساخت.

بنابرآنچه ذكر شد، در این فضای آكنده از تعصب، ادبیات خیامی كه در واكنش به 

چنین اوضاعی به وجود آمده بود، میکوشید تا انسانها را با زندگی آشتی داده و به آنها 

 وزد كه فارغ از كشمکشهای جاهالنه، از مواهب حیات بهره ببرند. بیام

 

 نتیجه گیری

برترین و نخستین ویژگیی كه در اشعار خیام، و شاعران دارای مضامین خیامی از نظر 

ای  كه پایۀ اصلی آن تفکر صورت و معنا جلب نظر میکند، ژرفای اندیشۀ آنهاست. اندیشه

در مورد زندگی، مرگ و سرنوشت انسان است. موضوعاتی مانند تامل در فلسفۀ حیات و 

ر و زوال آدمی و تاكید بر لذت بردن از زندگی، شکیات و مرگ، توجه به ناپایداری عم

پرسشهای فلسفی، اعتراف به عجز در برابر عالم ماوراء، گله و شکایات فیلسوفانه، دیدن 

حیات در یک دم و غنیمت شمردن آن، بدبینی در مورد خلقت، حیرت، قضا و قدر، نگرانی 
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م وقت و... كه از دیرباز به از گذشت عمر، شکایت از روزگار، فرصت طلبی و اغتنا

نظر از پیشینۀ آن در تمامی ادوار شعر فارسی( های خیامی مشهور شده است)صرفاندیشه

 دغدغۀ اصلی شاعران دارای این افکار بوده است.

اجتماعی و عامل -در سیر افکار خیامی از قرن چهارم تا هفتم دو عامل اصلی سیاسی

ار خیامی خود به موضوعاتی مانند رواج تصوف و زهد اند. عامل فکری افکفکری موثر بوده

منفی، ركود علوم عقلی، از بین رفتن شادی و نشاط  و رواج تعصب، قشریگری و جمود 

 بندی است.فکری قابل تقسیم

های ایران پیش از اسالم است، در آثار برخی از افکار خیامی كه انعکاسی از اندیشه

شاعران پیش از خیام، افکار خیامی را به عنوان اعتراض  شعرای پیش از خیام وجود دارد.اما

شمار فلسفی بکار میبردند و خیام و شاعران پس از او، از این در برابر پرسشهای بی

سیاسی و تعصب فکری روزگار خود بهره -مضامین برای اعتراض در برابر شرایط اجتماعی

 میبردند.

 

 منابع و مآخذ

 قرآن كریم-

 اسالمی ) بی تا( مطهری، مرتضی، سه جلد  در یک مجلد، قم ، صدرا اشنایی با علوم  -

( بهاقری خلیلهی، علهی    1388های شاد زیستن با تکیه بر غزلیات حافظ شهیرازی، ) آموزه -

 126-101، سال دهم، صص 2نامۀ مطالعات ملی، شمارۀ اكبر، فصل

 (، جاللی مقدم، مسعود؛  تهران: امیركبیر.1372آیین زروانی،) -

( محمد بن منور ،به اهتمهام ذبهیح اهلل   1361اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابی سعید، ) -

 صفا، چاپ پنجم، تهران، سپهر 

 ( دوستخواه، جلیل، تهران، انتشارات مروارید1362اوستا، )  -

 ج، چاپ یازدهم، تهران، فردوس 5(صفا، ذبیح اهلل ، 1371تاریخ ادبیات در ایران )  -

( كریستین سن، آرتور امانوئل ، ترجمهۀ رشهید یاسهمی،    1378زمان ساسانیان )ایران در  -

 تهران، صدای معاصر

 ج، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه  10(راوندی، مرتضی، 1374تاریخ اجتماعی ایران )  -

(نرشههخی، ابهوبکر محمهد؛ ترجمههۀ ابونصهر احمهد بههن محمهد بههن      1351تهاریخ بخهارا، )    -

 ن ارس رضوی، بی جا، بنیاد فرهنگ ایرنصرالقبادی، تصحیح مد

ج، تصهحیح محمهد بهن    3(جوینی، عطاملک محمد بهن محمهد ،   1367تاریخ جهانگشا )  -

 عبدالوهاب قزوینی، چاپ سوم، تهران، ارغون و بامداد
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( بنهداری اصهفهانی      1353تاریخ سلسله سهلجوقی )زبهده النصهره و نخبهه العصهره(، )        -

 هران ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران،ترجمه محمد حسین جلیلی ،ت

 ( حلبی،علی اصغر،دو جلد، تهران، نشر قطره، چ اول  1383تاریخ سیر فلسفه در اروپا، ) -

( ، حلبی،علهی اصهغر،تهران، نشهر    1386تاریخ سیر فلسهفه در ایهران و جههان اسهالمی )     -

 اساطیر، چ دوم

 دریابندری، تهران، كتاب پرواز ( راسل، برتراند، ترجمۀ نجف  1365تاریخ فلسفۀ غرب )  -

 ( ، ابوالرجائ قمی ،نجم الدین ،به كوشش محمد تقهی دانهش پهژوه،   1363تاریخ  الوزرا ،) -

 تهران موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

تاریخ مفصل ایران، ) بی تا( اقبال، عباس، به كوشش محمد دبیرسیاقی، بی جا، كتابخانهۀ   -

 خیام 

( دار مستتر، جیمس؛ ترجمۀ موسی جوان، به كوشهش علهی اصهغر    1383تفسیر اوستا، )  -

 عبداللهی، تهران، دنیای كتاب  

(درگاهی، محمود؛ ماهنامۀ حافظ، شهمارۀ  1385حافظ شناسی، عرفان یا الهیات رندی، )  -

 70-65صص ،31

 ان، معین ج، به كوشش مهدخت معین، تهر2(معین، محمد ، 1369حافظ شیرین سخن)  -

 (فرزانه، محسن، تهران: نشر امیركبیر.1353خیام شناخت،  ) -

( قنبهری، محمدرضها، چهاپ اول، تههران:     1384فلسفه و شعر خیام(، ) )روزگار، نامهخیام -

 انتشارات زوار.

( اذكههایی، پرویههز، روزنامههۀ انتخههاب، سههیزدهم و 1378خیههام و خیههال خههرد سههتیزی، )  -

 6اه ص چهاردهم و پانزدهم تیر م

ج، تههران، فرهنهگ   3(، آذرنگ، عبدالحسهین و دیگهران،  1380) دایره المعارف دانش بشر -

 نشر نو 

 ( دشتی، علی؛ چاپ دوم، بی جا، امیركبیر 1348دمی با خیام، )  -

الدین محمد ، به تصحیح قاسم غنی و محمد ( حافظ شیرازی، شمس1367دیوان حافظ) -

 جینه، قزوینی، چاپ چهارم،  انتشارات گن

( اصفهانی، جمال الدین محمد بن عبدالرزاق ، 1362دیوان جمال الدین اصفهانی) -

 تصحیح وحید دستگردی، چاپ دوم، بی جا، كتابخانۀ سنایی 

(، خاقانی شهروانی، بهدیل بهن علهی، تصهحیح ضهیاء الهدین        1368دیوان خاقانی شروانی)  -

 سجادی، چاپ سوم، تهران، زوار 

، رودكی، ابوعبداهلل جعفربن محمد ، تصحیح اسماعیل شاهرودی، ( 1373دیوان رودكی) -

 تهران: فخر رازی.
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( فرغانی، سیف الدین،تصحیح ذبیح اهلل صفا، چاپ دوم، تهران، 1364دیوان سیف فرغانی)  -

 فردوسی 

 (،  تبریزی، قطران ، تصحیح محمد نخجوانی، تهران: ققنوس.1362دیوان قطران تبریزی) -

(راوندی، محمد بن علی ، تصحیح محمد اقبال و 1364و آیه السرور ) راحه الصدور  -

 مجتبی مینوی، چاپ دوم، تهران، امیركبیر 

(، خیام، عمر بن ابراهیم ، به تصحیح و تحشیۀ محمدعلی فروغی و 1372رباعیات خیام ) -

 قاسم غنی،چاپ اول، تهران: انتشارات عارف.

زنر، رابرت چارلز، ترجمۀ تیمهور قهادری، تههران:    ( 1387گری، )زروان یا معمای زرتشتی -

 امیركبیر.

(طوسی، خواجه نظام الملک ابوعلی حسن؛ به كوشش 1364سیاست نامه)سیر الملوک( )  -

 جعفر شعار، چاپ سوم، تهران، چاپخانۀ سپهر 

 (فروغی، محمد علی؛ چاپ اول، تهران، انتشارات هرمس 1383سیر حکمت در اروپا، )  -

 كوب، عبدالحسین ،چاپ دوم، تهران، نشر نوین (زرین1367شعر فارسی، ) سیری در  -

( باقری خلیلی، علی اكبر، فصلنامۀ مطالعات ملهی  1386شادی در فرهنگ و ادب ایرانی،)  -

   80-53، سال هشتم، صص 2، شمارۀ 

(، فردوسی، ابوالقاسم  ، تصحیح ژول مول، تهران: انتشارات و آموزش 1369شاهنامه) -

 انقالب اسالمی.

(،  یزدی، شرف الدین علی ؛ تصحیح و تحقیق سید سهعید میهر محمهد    1387ظفرنامه،)  -

 صدق، چاپ اول، تهران، كتابخانۀ موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسالمی

( ذكاوتی قرگوزلو، علیرضا ، چاپ دوم، تهران، انتشارات طرح 1379عمر خیام نیشابوری)  -

 نو


