
خیام در مقام اعتراض به سیاست های خردستیز عصر سلجوقی
دکتر حسن صادقی سمرجانی*

دکتر علی یحیائی** 

چکیده 
تاکنـون بیشـتر پژوهش هایی کـه پیرامون جهان بینی حکیـم عمر خیام نیشـابوری صورت گرفته 
اسـت،  بر  بی تفاوتی اش نسـبت به جهان هسـتی و  جهان آخرت، اهمیت دم غنیمت شـماری و 
ماننـد آن هـا تأکیـد کرده اند و این سـبب شـده تنها یک قرائـت از افکار او براین نوشـته ها حاکم 
باشـد. در ایـن مقالـه سـعی گردیـده از نگاهی دیگر به اندیشـه ی خیام نگریسـته شـود و تالش 
شـده بـا توجه بـه فضای برخورد دولت سـلجوقی بـا اندیشـمندان، به ویژه با  دگراندیشـانی که 
بـا سیاسـت های حاکـم بـر نظامیه ها هماهنـگ نبوده اند این سـؤال را مطـرح کند کـه آیا منظور 
خیـام از بـه کار بـردن واژه ایی مانند کوزه، الله رخ ، نازنین، سـبزه و ماننـد آن ها نمی تواند معنای 
اسـتعاره ای  و در واقـع اشـاره بـه دانشـمندانی باشـد کـه در این فضای سـخت مـورد بی مهری 
و آزار و احیانـاً کشـتار قـرار گرفته انـد. با بررسـی اشـعار خیام در بسـتر زمانـی اش این پژوهش 
بر آن اسـت که اشـعار خیام در  اعتراض نسـبت به عملکرد دولت مردان سـلجوقی و سـرکوب 
هرگونـه خـردورزی و تفکـر فلسـفی و مبـارزه آنان با دانشـمندان علـوم عقلی باشـد. این مقاله 
تأکیـد دارد کـه اشـعار خیـام گویـا به چنین قصدی سـروده شـده باشـد و او کوشـیده اسـت از 
دانشـمندانی کـه در گمنامـی بـه سـر برده اند با ایـن تعابیر یاد کنـد  و امیدوار به روزی باشـد که 

جامعـه ی ایرانـی پی بـه ارزش آنان بـرده واز آنان قدر شناسـی نماید.     

1(واژه های کلیدی: خیام، سلجوقیان، علوم عقلی، نظامیه ها، کوزه، سبزه، الله رخ.
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1.مقدمه
حکیـم عمـر خیـام نیشـابوری کـه هم عصرانـش از او با عنـوان »خواجه امـام« و»حجة الحـق « و 
منجم زبردسـت )عروضی سـمرقندی، 1381: 62-35( یاد کرده اند؛ در نظر ما ایرانیان، ریاضی دان، 
و شـاعر بلند آوازه ی سـده ی پنجم و ششـم هجری در عصر سـلجوقی اسـت. کارهای علمی او 
و به ویـژه ترجمـه ی رباعیات او توسـط فیتز جرالد انگلیسـی )1809- 1883 م.( در اواخر سـده ی 
نوزدهم میالدی از وی و شـهر نیشـابور چهره ای  جهانی  ساخت )کرزن: 1373، 1/353(. رباعیاتی 
کـه بـه عقیـده ی اکثر پژوهشـگران، بن مایـه ی اصلی آن هـا را ناپایـداری جهان و غنیمت دانسـتن 

فرصـت زندگـی تشـکیل می دهد )خیام: 1385، صص. هشـت بـه بعد؛ غنـی: 1340، 36(.
ایـن خوانـش مرسـوم از اشـعار خیـام از همان زمان هـای خـود او به سـرعت رواج یافت 
و بعضـی ماننـد نجم الدین رازی نویسـنده ی مرصادالعباد او را فیلسـوفی دهـری و طبیعت گرا و 
منکـر خداونـد دانسـتند و در زمـان معاصر هم مینـوی همین دیـدگاه را در مقدمـه ی نوروزنامه 
تأییـد و عـالو بـر آن وی را بـه پیـروی از نظـر افـرادی ماننـد ارنسـت رنـان »نه دوسـتار نوع و 
نـه خـادم اخـالق دانسـت« )ر.ک: خیـام: 1385، نوزده و بیسـت و یک( همین دیـدگاه برخی از 
افـراد را کـه از دیـدگاه سیاسـی و جامعه شناسـی به زمـان او نگریسـته اند، به این نتیجه رسـانده 
اسـت که خیام در برابر اسـتبداد عصر سـلجوقیان به طرف »یک نوع ناامیدی فلسـفی و نهیلیسم 
سیاسـی حرکـت کـرد«  و »از سـاخت آینده« گریخـت؛ در حالی که هم عصران او حسـن صباح 
بـه امیـد یک دگرگونی »در برابر آن، رادیکالیسـم سیاسـی را انتخاب کرد که مبـارزه ی فعال برای 
دگرگونـی بنیـادی و خشـونت آمیـز شـرایط اسـت و خواجه نظام الملک به مشـارکت سیاسـی 
پنـاه بـرد و در پـی آن بود که از طریق مشـارکت در قـدرت و فرایندهای سیاسـی به جای اینکه 

بـه گونـه ای بنیادیـن بـه تقابل با آن بپـردازد، چیـزی را در آن تغییر دهد (قانعـی راد: 1393(.

2.پیشینه ی تحقیق
چنان کـه گفته شـد، عمـده ی محققان درون مایه ی اشـعار خیام را دم غنیمت شـماری و ناپایداری 
کار جهـان دانسـته اند؛ اّمـا نویسـندگان این مقاله می کوشـند با توجـه به برخی قراین، خوانشـی 
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دیگر از اشـعار خیام به دسـت دهند و افق تازه ای بر تفسـیر اشـعار او بگشـایند. آنان بر اسـاس 
ایـن قرایـن و خوانـش جدید، بر ایـن باورند که او در دوره اي از زندگی خود، سـعي در آموختن 
ریاضیـات و فلسـفه کرده بود که نظامیه ها در اوج شـهرت و شـکوه خود کمتر بـه دانش پژوهان 
این رشـته ها توجه داشـتند و دانشـمندان علوم ریاضي و فلسـفه، در پرده ی گمنامي به سـر برده 
و بسـیاري از آنـان بـه اتهـام داشـتن افکار زندیقـي تحت تعقیب و گاه  شـکنجه و قتل توسـط 
دولت مـردان سـلجوقي قـرار مي گرفته اند و خیام خود از این امر مسـتثني نبود؛ بنابراین او سـعي 
کـرده اسـت طـي حیات خود با زیرکي از لبه ی تیغ شمشـیر سـلجوقیان دوري جسـته و به دور 
از مسـئولیت هاي سیاسـي بـه کسـب دانش و ترویـج آن بپردازد. به نظر می رسـد خیـام اگر چه 
خـود بـه معنـای دقیق کلمه شـاعر نبود؛ ولي تالش کـرد آنچه را بر او و دیگـر هم قطارانش رفته 
بـود در قالـب رباعـي )به عنـوان ابـزاری بـرای بیان حقایـق( براي آینـدگان به تصویر کشـد. در 
حقیقـت نویسـندگان مقالـه اعتراض خیـام را نه اعتراض فلسـفی و هستی شـناختی، بلکه نوعی 
اعتـراض سیاسـی- اجتماعـی می داننـد. الزم به ذکر اسـت که تا کنـون از این منظر بـه رباعیات 

خیام نگریسـته نشده است.

3.تولد خیام همزمان با قدرت یابي سلجوقیان 
حکیـم عمـر خیـام نیشـابوري  بـه سـال 439 ق در نیشـابور و در عصـری پـا به عرصـه حیات 
گذاشـت که درسـت ده سـال قبل از آن ترکان سـلجوقی در  سـال 429  به زادگاه او  وارد شـده 
و بنیـان بزرگ تریـن امپراتـوی قـرن پنجـم را پایه گـذاری نمـوده بودند )اقبـال آشـتیانی: 1362، 
310(. ایـن حکومـت که طغرل بیک بنیان گذارآن سلسـله در سـال 451 بغداد پایتخت عباسـیان 
را )کـه در ایـن زمان در دسـت بساسـیری از امـرای ترک هـوادار فاطمیان بود(  تحـت اختیار و 
نفـوذ خـود درآورد )سـبط ابـن جـوزی: 1422، 165-153(. یکی از بزرگ ترین و گسـترده ترین 
قلمروهـای سلسـله های پـس از اسـالم را به دسـت آورد کـه بخش هـای مهمی از جهان اسـالم 
و بخشـی از قلمـرو بیزانـس را در اختیـار داشـت و تـا 590 قمـری دوام داشـت. سـلجوقیان 
بزرگ تریـن قـدرت نظامـی زمـان خـود شـدند و بیـش از یک قـرن روند حـوادث را در شـرق 

دنیـای اسـالم رهبـری کردنـد )حسـنین، 1390:  25 به بعد(.
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آن چـه از تـرکان سـلجوقی در دوره ی آغازیـن آن هـا می تـوان گفـت؛ آن  اسـت کـه  آنـان، 
بیابان گردانـی بودنـد کـه  در ابتـدا از فرهنـگ و تمدنی بسـیار محدود برخـوردار بودنـد، چنان که 
زندگـی قبیله ای، سـختی زندگی و کوچ مـداوم از این افراد مردانی نیرومند و جنگاور و سـبک بال 
سـاخته بـود و همین مسـأله باعث پیـروزی آن ها بر غزنویـان درسـال 429 و 431 ق گردید )ر.ک: 
بیهقـی،1383: 581، 583-89؛  صادقـی سـمرجانی، 1384: 4. دلریـش، 1392: 231(. آنـان انـدک 
انـدک سـرزمین های ایرانـی را متصـرف شـدند و براسـاس باورهـای قبیلـه ای، حکومتـی حدودا 

مرکزگریـز بر سراسـر ایـران و متصرفات خود برقـرار سـاختند )ر.ک: دلریـش، 1392: 232(. 
سـادگی و بـدوی بـودن، سـبب گرایـش آنـان بـه زرق و بـرق مادی شـد و آنان کوشـش 
نمودنـد از طریـق سـاخت بناهای عظیم، نقـوش، کتیبه های زیبـا و انواع هنرهـا از جمله رقص، 
موسـیقی، نقاشـی، معمـاری و صنعـت را بـه اوج خـود رسـانند )حسـنین، 1390: 30، 80(؛ اّما 
مشـیت گرایی1 )ر.ک: بیهقـی: 1383 صفحـات متعـدد از جملـه 584(، و تقدیرگرایـی آرام آرام 
جای خردورزی را گرفت و هر چه از حکومت سـلجوقیان گذشـت، جنگ های مذهبی بیشـتر 
زبانـه کشـید کـه یکـی از مهم ترین آن ها -که نیشـابور را در پایـان ایـن دوره در کام خویش فرو 
بـرد- در دوره ی حملـه ویرانگـر غـزان بـود که به گفته ی ظهیری نیشـابوری مردم پـس از غزان 
بـه خاطـر کینه هـای قدیمـی و اختالفـات مذهبـی بـه جان هـم افتادند و شـب ها بـه محله های 
یکدیگـر حملـه می بردنـد تـا جایی کـه خرابی های غـزان با خاک یکسـان »و قحـط و وبا ظاهر 

شـد تـا بازمانـدگان تیغ و شـکنجه غزان این بـار بمردند« )ظهیـری نیشـابوری 1390: 1-50(.

4.نظامیه ها همراه با رسالت سیاسي
دوره ی بالندگی حکیم عمر خیام نیشـابوری با عصر آلب ارسـالن و ملکشـاه دومین و سـومین 
امیـران سـلجوقی)455- 485ق.( و وزیـر زیـرک و سیاسـتمدار آن ها نظام الملک طوسـی همراه 
بـود. ایـن وزیـر مقتدر سـلجوقی برای اینکـه بتواند از ایـن قوم جهـت آبادانی ایران بهـره ببرد، 
بـه اقدامـات متعـددی از جمله انجام اصالحات اداری و نیز سـاختن نظامیه ها پرداخـت؛ زیرا او 
بـا سـرزمینی روبـه رو بـود کـه بخش مرکـزی آن بیش از یک صد سـال زیر سـلطه امیـران بویی 



 131   

شـیعه مذهـب بـود که تسـامح مذهبی آنان، زمینه ی رشـد مذهـب امامی و فرقه ی اسـماعیلی را 
فراهم سـاخته بود. پس او کوشـید با پشـتیبانی از دو مذهب حنفی و شـافعی به عنوان مذاهب 
رسـمی امپراتـوری و تأکیـد بـر همراهـی دیـن و پادشـاهی در سیاسـت نامه مخالفـان را از میان 

بردارد )سـتارزاده، 1390: 90-89(. 
 آنچـه در مـورد عمده تریـن اهـداف نظامیه هـا در دوره ی ایـن وزیـر شـهیر آمـده اسـت؛ 
به طـور خالصـه عبـارت بـوده انـد از : الـف- حفاظـت از جهـان تسـنن و وحـدت آنـان در 
مقابـل دنیـای تشـیع )فاطمیـان شـمال آفریقـا( ب- تقویت نیـروی حاکم و مسـلط سـلطان بر 
اسـاس تشـکیالت متمرکـز کشـوری کـه خواجـه پیش بینـی آن را کـرده بـود   ج- اسـتفاده از 
نیروهـای ایرانـی کارآمـد در نظام اداری کشـور به جای نیروی قبیلـه ای و نظامی جدید )صادقی 

سـمرجانی، 1383: 116(.
طبیعتاً بنابر اهداف سیاسـی که وزیر ایرانی در نظر داشـت، بیشـترین موادی که در نظامیه ها 
تدریـس می شـد، علـوم مذهبی و بخصوص  فقه شـافعی )به علت عالقه خواجه بـه این مذهب( 
بـوده اسـت. ایـن خبـر ابن خلکان شـگفت آور اسـت کـه وقتـی کتاب های فخـر رازی بـه عراق 
رسـید جـز ابوالفتـح کمـال الدین یونس موصلـی ) فـوت 639 ه. ق.(  که در علوم ریاضی دسـت 
داشـت، شـخص دیگـری قادر به فهـم معضالت آن نبـود )کسـایی، 1358: 365(، تأییـدی بر این 
ادعاسـت. علی رغـم توجـه به علـوم مذهبی، از نیمـه ی دوم قرن پنجم که با تجدیـد حیات قدرت 
سیاسـی و علمـی بغـداد و تاسـیس نظامیه آن شـهر مقـارن بود این زمـان دوره ی انحطاط فلسـفه 
و معارضـه بـا افکار و آزادی اندیشـه به شـمار می رفـت )همـان: 279(. حضور و نفوذ گسـترده ی 
تـرکان متعصـب و کم بهـره از دانـش همـراه با گرایـش خلفا بـه آرای اهل حدیـث و جماعت در 
آغـاز سـده ی سـوم بـه افـول معتزلیان کمک کـرد و »با گسـترش اندیشـه های اشـاعره آزادی های 
فکـری و عقیدتـی قرون سـوم و چهـارم رو به افول نهـاد« )زرگـری و یحیایـی،1393: 105-6( و 
زمینـه را بـرای جبر گرایـی و اعتقـاد مفرط به قضا و قدر فراهم سـاختند )همان جا( انسـان گرایی و 
تسـامحی که در دوره ی سـلطه ی آل بویه ایرانی و شـیعه مذهب )ر.ک: کرمر، 1375( و نیز سامانیان 
اتفـاق افتـاد هـر چند ایـن روند را کند سـاخته بـود و تا حدودی  توانسـت به علـوم عقلی جانی 
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بخشـد؛ اّمـا سـلطه ی سـلجوقیان دوباره بـه حضور تـرکان و ترکمانان و نـوع نگاه آنان میـدان داد 
و بخـش زیـادی از ایـن میـدان دادن از افـکار خواجه نظام الملک سرچشـمه می گرفت که ریشـه 
درمذهـب شـافعی داشـت؛ زیـرا امام شـافعی بنیان گذار ایـن مذهـب، در این مـورد می گوید »اگر 
بنـده ای بـه تمـام منهیـات غیر از شـرک مبتال گردد بهتر از آن اسـت کـه در علـم کالم نظر کند و 
اگـر شـنیدی کـه کسـی می گویـد: مسـمی و غیر مسـمی گواهـی ده که اهـل کالم اسـت و دینی 
نـدارد و حکـم مـن درباره علمای کالم آنسـت کـه آنـان را تازیانه بزنند« )عبدالکریم شهرسـتانی: 
1350، 24(. بدین طریق در دوره ی سـلجوقیان و در مدارس نظامیه آزادی اندیشـه، تحقیق درعلوم 
عقلـي بویژه فلسـفي محکـوم بود؛ بر خـالف عصر آل بویـه که برخی پادشـاهان و وزیـران آن ها 
در آموختـن بسـیاری از علـوم می کوشـیدند و از آن میان عضدالدوله و اسـتاد او ابـن عمید در این 
میـدان سـرآمد روزگار بودنـدCh. Bürgel and R. Mottahedeh, 2012(  2( و  در مقابـل 
مـدارس قلمـرو فاطمیـان مصـر که در آن هـا  به تقلید از مـدارس ایران و عراق سـده های سـوم و 
چهـارم عقلـی و فلسـفی رواج یافت و »مراکز مذهبی در قصرها و مسـاجد و خانه هـای بزرگان و 
نیـز تألیـف آثار شـیعی اقدام نمودند و بـرای تأیید  این دعوت از فلسـفه ی یونانی و آرای ارسـطو 
و افالطـون مـدد گرفتند«...)کسـایی ،1358: 80-1(؛ به طـوری کـه امـام محمد غزالـی بزرگ ترین 
فقیـه شـافعی عصر، کتـاب المنقذ مـن الضالل و تهافة الفالسـفه را بر رد افکار فلسـفی نگاشـت 
و ایـن رونـد کـم کـم بـدان منجر شـد که افـکار و نوشـته های زیـادی دربـاره ی مبارزه با فلسـفه 
نگاشـته شـود و عطار)540 -618ق.( ه مدتی پس از مرگ خیام در نیشـابور متولد شـد در ادامه ی 
فکـر موالنـا کـه گفته بود پای اسـتداللیان چوبین بـود در آثار خود از جمله مصیبت نامه فلسـفه را 
نقطه ی مقابل دین محمدی انگاشـت و پیروان فلسـفه را دورترین افراد به شـرع نبوی دانسـت و 

به تصریح سـرود:
مرد دین شـو محرم اسرار گرد وز خیـال فلسـفی بیـزار گـرد
دورتـر از فلسـفی یـک آدمـی نیسـت از شـرع نبـی هاشـمی
فلسفی را خاک بر سر کردن است شـرع، فرمان پیمبر کردن است
فلسـفه با شـرع پشتاپُشـت، دان فلسـفی را شـیوه زردشت، دان
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عقل مـا را »امر ُقل« می بس بود فلسـفی را عقل کّل می بَس بود
)اشرف زاده، 1389: 17(

مسـلم بـود کـه در چنین فضایـی به ویژه طرفداران اندیشـه های فلسـفی که برخـی از آنان 
نظـر دینـی هـم بـا سـلجوقیان مخالف بودنـد مـورد تعقیب قـرار می گرفتنـد؛ از جمله داسـتان 
آوارگـی ناصـر خسـرو )394 - 481ق.( پـر آوازه اسـت. او در ابتدای ظهور سـلجوقیان به مصر 
رفـت و بـا رسـیدن بـه رتبـه ی حجـت از طرف فاطمیـان به سـرزمین خـود برگشـت و در راه 
بازگشـت از جنـوب ایـران در 443ق مـورد تفقد قـرار گرفت و مثاًل وقتی بـه خاطر جنگ میان 
فرزنـدان ابوکالیجـار بویـی و ناامنـی راه هـا مدتی در مهروبان ماند و ملول شـد به شـیخ سـدید 
محمدبـن عبدالملـک در ارجـان نامـه نوشـت و از او کمـک خواسـت. سـه روز بعـد سـی مرد 
پیاده مسـلح از سـوی شـیخ رسـیدند و او را به دلداری به ارجان بردند که شـهری آباد و دارای 
مذاهـب گوناگـون بود. جالب آن که وی از اختالفات مذهبی که موجب دشـمنی شـده باشـد نه 
تنهـا چیـزی نمی گویـد؛ بلکـه می نویسـد: امـام معتزله آن جا مـردی به نام بوسـعید بصـری  که 
فصیح بود و در هندسـه و حسـاب ادعا داشـت و من با او مباحثه کردم و »از یکدیگر سـوال ها 
کردیم و جواب ها گفتیم و شـنیدیم در کالم و حسـاب و غیره« )ناصر خسـرو: 1373، 4-163(. 
اّمـا همـو در خراسـان که زیر سـلطه ی کامل سـلجوقیان قـرار گرفته بود به خاطر اندیشـه هایش 
مـورد تعقیـب قـرار گرفـت. او در برخـی اشـعار خویش به صراحـت به برخـی دالیل مخالفت 
بـا گفتمـان سیاسـی مسـلط بـر زمـان خود که سـخت بـر آن انتقـاد دارد اشـاره می کنـد و برای 
در امـان بـودن از گزنـد خلفـای بنی عبـاس و سـالطین سـلجوقی و به قـول خودش »از دسـت 
تـرک و تـازی و عراقـی و خراسـانی« کـه »چـون غـول بیابانـی« و ماننـد سـگانی کـه فقط اهل 
بانـگ هسـتند و جهـل بر آنان غلبـه کرده به نقطه ای کوهسـتانی از جبال بدخشـان به نام یمگان 
پنـاه بـرد و حداقـل بیـش از پانـزده سـال مانند یـک زندانـی در آن جا  محبـوس ماند. ما اشـعار 
یـا مضمون هـای اشـعار او کـه فضـای زمانـه خیـام را به خوبی نشـان می دهـد به نقـل از کتاب 
دکتـر مهـدی محقق که یکی از کسـانی اسـت که بیشـترین تحقیقـات را راجع به ناصر خسـرو 
انجـام داده و دیـوان او را تصحیـح کـرده می آوریـم: ناصـر خسـرو شـاعرانی ماننـد عنصری که 
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علـم و گوهـر را ابـزار مـدح جهـل و بدگوهری کرده انـد و به جای عمـار و بوذر افـرادی مانند 
محمـود غزنـوی مـدح می کنند نکوهـش می کنـد. و از اینکه دوسـتداران آل رسـول آواره اند؛ اّما 
میخـوارگان و لوطیـان و دزدان و زن بـارگان از هر شـری در امانند می نالد )محقـق، 1392: 18(. 
پـس یکـی از دالیـل اختالف او با دسـتگاه حاکمه جنبه ی مذهبـی دارد. او بـر ایرانیانی که خود 
را در برابـر تـرکان پسـت و حقیـر کرده انـد و بـرای نـان خفت می کشـند نیز تاخته اسـت. دلیل 
دیگر سـلطه جویی ترکان اسـت و در واقع قومی-سیاسـی اسـت. او به ایرانی و آزاده بودن خود 

افتخار کرده و می سـراید )همـان:  19(:
بـر طمع آنکـه توبره پر نـان کنم؟ کی ریزم آب روی چو تو بی خرد
 ترکان رهّی و بنده ی من بوده اند مـن تن چگونه بنده ی ترکان کنم

در جای دیگر گوید:
بودند خوار و عاجز همچون زنان سـرایی ترکان به پیش مردان زین پیش در خراسان
کردن به پیش ترکان پشت از طمع دوتایی را زادگان  آزاده  نایـد  شـرم  امـروز 

سـلطه ی تـرکان بـه گسـترش خرافـات و »اعتقـاد بـه تاثیر آسـمان در سرنوشـت بشـر و 
کشـف آن هـا از طریـق احکام نجومی ]کـه معرفتی غیر علمی بود[ در سـده های پنجم و ششـم 
و سـلطه اعتقـادات عـوام بر فضای علمـی آن روزگار انجامید )زرگری و یحیائـی، 1393، 103(. 
مسـلم اسـت کـه چنین فضایی فـرد آزاده و خردگرایی همچـون عمر خیام را نیز بـه طریق اولی 
ناخشـنود می سـاخت. با اینکه او در دربار سـلجوقیان راه داشـت و به دسـتور ملکشاه سلجوقی 
در سـال 467ق در تهیـه و تنظیـم تقویم جاللی در اصفهان نقش داشـت. )حسـنین، 1390: 81( 
اّمـا بنـا بـه گـزارش عروضی سـمرقندی که معاصر او بـوده »اگر چـه ] بناچار حکمـی می داد و 
مـن[ حکـم حجـه الحق عمـر ]خیامی[ بدیـدم؛ اّمـا ندیـدم او را در احکام نجوم هیـچ اعتقادی« 
)نظامـی عروضـی سـمرقندی، 1333: 129-28(. گویـا همیـن شـرایط اسـت کـه افـرادی مانند 
مرحـوم اسـتاد مجتبـی مینـوی را با وجـود آن کـه اعتقاد داشـته اند بن مایه اشـعر خیـام گریز از 
دنیاسـت؛ اّمـا بـه ایـن نتیجه رسـانده که خیام در کتـاب نوروزنامـه تمایل خـود را به حکمت و 
سیاسـت ایران باسـتان و تالش برای واداشـتن سـلجوقیان به بی آزاری و دادگری و شـجاعت که 
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گمشـده عصرش و الزمه ی نظم و آبادانی بود نشـان داده اسـت )ر.ک: خیام نیشـابوری: 1385، 
بیسـت وپنج، 35-6 و 44(. 

اّمـا مهم تریـن سـند در اعتراض خیام نیشـابوری به فضای زمانه اشـعار و رباعیـات خود او 
هسـتند کـه بـه صراحـت و یا با اسـتعاره و کنایـه آن را به باد انتقاد گرفته اسـت. مثـاًل خیام  در 

بی اعتبـاری بازار خرد می سـراید:
آنان که به کار عقل در می کوشند بیهـوده بود که گاو نر می دوشـند
کامـروز به عقل تره می نفروشـند آن بـه که لباس ابلهی در پوشـند
) خیامی نیشابوری، 1378:  77(

درباره ی اینکه دولت سـلجوقی با خیام نیشـابوری چه برخوردی داشـته، گزارشـی نشـده 
اسـت؛ ولـی از برخـورد سیاسـی دولت سـلجوقي با  اندیشـه گران فلسـفی می تـوان از نتیجه ی 

ایـن برخورد اطـالع یافت.
بـا نگاهـي بـه مجموعـه آثـار بـه دسـت آمـده از  خیـام می تـوان بـه عظمـت و دایـره ی 
اطالعـات او در علـوم ریاضـی، فلسـفی  و احاطـه اش در سـرودن رباعیـات دسـت یافـت. وی 
بـا آگاهـي از شـرایط سیاسـي موجـود با زیرکـي خـود را از دایـره ی قدرت کنـار کشـید؛ اّما با 
چشـمان تیزبیـن خـود نظاره گـر برخـورد دولـت سـلجوقی با دیگـر اندیشـمندان بـود. به نظر 
می رسـد او تـالش کـرده اسـت در سـایه ی کلمـات و اسـتعارات در رباعیـات، زمانـه ی خود و 

آن چـه بـر صاحبـان فکـرو اندیشـه رفته اسـت به تصویر کشـد.
    در مجمـوع سـروده ها، افـکار سیاسـی و اجتماعـی خیامـی در چنـد بخـش خالصـه 
می شـود 1- فانـي و عبرت آمـوز بـودن دنیـا  2- شـرایط سـخت سیاسـي و گرفتاري هایـي کـه 
بـراي خـردورزان ایجـاد شـده اسـت  3- بـي توجهي بـه خرد گرایي 4- افسـوس خیـام به این 
بي توجهي و نادیده انگاشـتن فالسـفه و دیگر اندیشـه ورزان و به خاک سـپردن نام و افکار آنان 
از سـوي عناصـر دولـت وقـت 5- اعتـراض ایـن درخـاک خفتـگان و از جملـه خود خیـام  به 

اوضـاع عصـرو بیـان این بـي توجهي بـه آیندگان. 
      چنـان کـه آمـد خیام در ابتدا تـالش دارد که دولت مردان سـلجوقی را به فانی و عبرت 
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آمـوز بـودن دنیـا گوشـزد و نصیحت نماید کـه این دنیا محل گذر اسـت و تاکنـون به هیچکس 
 وفـا ننمـوده و عاقبت زندگی همه ی انسـان ها مرگ ونابودی اسـت. او مي سـراید:

آهـو بچـه کـرد و روبـه آرام گرفت آن قصر که جمشید در او جام گرفت
بهـرام که گور می گرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت
)همان: 29(

خیام سرگذشـت پادشـاهان گذشـته را مایه ی عبرت سـالطین عصر خود می داند و با بیان 
آن هـا بی وفایی دنیـا را به آنها گوشـزد می کند.

و  آرامگـه ابلـق صبـح و شـام اسـت ایـن کهنه ربـاط را که عالم نام اسـت
گوری است که خوابگاه صد بهرام است بزمیست که وامانده صد جمشید است
)همان: 27(

آنچـه ازمجمـوع رباعی هـاي خیامـی برمی آیـد آن اسـت کـه فرمانروایـان عصـر توجهـی 
بـه نصیحت هـا و پندهـای او نداشـته و بـدون توجـه بـه چنیـن دلسـوزی هایی، سیاسـت های 
ظالمانـه ی خـود را نسـبت بـه خردگرایـان  دنبـال مي نموده انـد. خیـام وضعیت تیـره ی خود را 

این گونـه بیـان می کنـد:
محنت همه افزوده و راحت کم  و کاست عمری است مرا تیره و کاریست نه راست
مـا را زکـس دگـر نمـی بایـد خواسـت شـکر ایـزد را که آنچه اسـباب بالسـت

یا:
مسـت نمـی دارد  روا  آن  بشکسـتن  ترکیـب پیالـه ای کـه درهم پیوسـت
از مهر که پیوست و به کین که شکست چندین سر و پای نازنین از سر و دست
)گرایلی ، 1379، 104(

بـدون شـک منظـور خیـام از بیـان کلمـه »نازنیـن« اندیشـه ورزاني بوده انـد کـه به دسـت 
عمـال سـلجوقی مورد شـکنجه  قـرار گرفته و یا احتماالً کشـته شـده اند. خیام با عنوان انسـاني 
مسـئول، کـه البتـه خود در زمـره ی این آزاداندیشـان قـرار دارد، بـرای اطالع آینـدگان از اوضاع 
زمانـه و سـتمی کـه بـر او و دیگر همقطارانش رفته اسـت دسـت به افشـاگری سـتم های عصر 



 137   

خـود می زنـد ومی سـراید:   
سـتمیم نهـاد  و  دادیـم  سـرمایه   ماییم که اصل شادی و کان غمیم  
آئینه ی زنگ خـورده ی جام جمیم پسـتیم و بلندیم و کمالیم و کمیم
 )همان: 118(

 معمـوالً تاکنـون آنچه پیرامون اندیشـه های خیام گفته شـده بیشـتراز تفکر او پیرامـون بی وفایی 
دنیـا و بیهـوده بـودن آن و نهایتـاً نفـی جهـان آخـرت بـوده کـه بسـیاري از ایـن دیدگاه هـا از 
رباعي هـاي منسـوب بـه خیام اسـت که ممکن اسـت بسـیاري از آن ها به وسـیله دیگر افـراد در 
زمان هـاي بعـد سـروده شـده باشـند؛ در حالی کـه آنچه بایـد توجه کرد آن اسـت کـه فکر خیام 
زاییده ی تاریخ عصر اوسـت و شـکل هر آبی با ظرفی که درآن قرار گرفته قابل بررسـی اسـت. 
معمـوالً بـزرگان در زمانـه ی خود رشـد می کننـد و باید افکار و اندیشـه های آنان را متناسـب با 
تاریـخ عصرشـان تحلیل و بررسـی نمود. متأسـفانه اکثر کسـانی کـه به تحلیـل رباعی های خیام 
می پردازنـد، بـدون توجـه بـه تاریخ آن عصر به تفسـیر رباعی هایـش مي پردازند ماننـد فردی که 
در خـالء به صـورت مجـرد بدور از تاریخ خود رشـد نموده و افکاری را منتشـر سـاخته اسـت؛ 
بنابرایـن اگـر چنانچـه رفتـار سـخت گیرانه ی سـلجوقیان با فالسـفه در این دوره بررسـی شـود 

بسـیاری از صورت های پنهان اشـعار این حکیم دانشـمند کشـف خواهد شـد.
او دربـاره ی اوضـاع تیـره و تاریـک  عصر خـود می نویسـد: »گرفتار روزگاری هسـتیم که 
اهـل علـم فقـط عـده کمی، مبتلـی به هـزاران رنج و محنـت باقی مانده، که پیوسـته در اندیشـه 
آننـد کـه از غفلت هـای زمـان فرصت جسـته و با تحقیـق در علم و اسـتوار کـردن آن بپردازند« 

  )خیـام نیشـابوری : 1381، مقدمـه(. او در بیتـی در رباعی دیگری می سـراید:
 چون نیست در این زمانه سودی زخرد جـز بـی خـرد از زمانه بر مـی نخورد
 ) صادقی، 1378: 75(

بـه  نظـر او در ایـن دوره بـازار خردمنـدان بی رونـق ولـی بی خـردان بـر فیـل قـدرت سـوار و 
از هـر گونـه تنعم هـای زندگـی برخوردارنـد. جالـب این جاسـت کـه خیـام ایـن مطالـب را در 
دوره ای سـروده کـه نظامیه هـا در اوج شـهرت و شـکوفایی خـود بـه فعالیـت مشـغول بوده اند 
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و قطعـاً منظـور خیـام  بیـان اندیشـه کسـانی اسـت که خـارج از تفکر حاکـم بـر نظامیه ها  فکر 
می کرده انـد و به طـور قطع به دسـت عمال سـلجوقی یـا از کار بر کنـار و یا زندانی می شـده اند .
بایـد توجـه داشـت کـه شـهر نیشـابور در عصر خیـام یکـی از مرکـز آمـوزش و پرورش 
عالمـان علـوم دینـی بـوده اسـت. نویسـنده کتـاب تاریخ نیشـابور که کمـی پیش از تولـد خیام 
فـوت نمـوده )405ق( از 2899 دانشـمند علوم مذهبی در این شـهر نام می بـرد )ر.ک. ابو عبداهلل 
حاکـم نیشـابوری، 1375(  و عبدالغافـر فارسـي کـه ادامـه ایـن کتـاب را تا سـال 510 مي نگارد 
از اسـامي و شـرح احـوال 1650 نفـر دیگـر به اختصـار خبر مي دهـد ) فارسـي، 1362(.  این در 
حالـی اسـت کـه از اندیشـمندان دیگـر علـوم در این کتاب ذکـری به میـان نیامـده )و این خود 
نشـان دیگري از بي توجهي به دانشـمندان  علوم عقلي سـت که  حاکم نیشـابوري و عبدالغافر 
مسـتقیم یـا غیر مسـتقیم تحـت تاثیرآن قرار داشـته اند(  و شـاید به علت همین ظرفیـت باال بود 
کـه اولیـن نظامیه هـا به  دسـتور خواجـه نظام الملک طوسـی وزیر معـروف سـلجوقی در تاریخ 

456  در این شـهر سـاخته شـد )صادقی سـمرجانی، 1383: 134(.
از آنچـه در سیاسـت نامه خواجـه نظـام الملـک طوسـی بیان شـده، می تـوان نتیجه گرفت 
که برخورد دولت سـلجوقی با دگراندیشـان عصر خیام بسـیار قهرآمیز بوده اسـت. متأسـفانه به 
علت تسـلط سـلجوقیان بر مورخـان، تاریخ نـگاران این دوره چیـزی از این مطلب ننگاشـته اند. 
ولـی از اندیشـه نظام الملـک در برخـورد با فالسـفه کـه از آنان بـا عناوینی مانند زندیـق، باطنی، 
مزدکـی، اسـماعیلی، قرمطـی و نـام می بـرد )نظـام الملـک طوسـي، 1355: -286 289(  چنـان 
برمی آیـد کـه وی آنـان را کافـر و از دین خارج و کشـتن آنان را الزم می دانسـته اسـت. به همین 
دلیـل خیـام  تـالش دارد کـه ایـن بخش از چهـره تاریک سـلجوقیان را بـه آینـدگان بنمایاند و 
بـا ضمیـری آگنـده از درد، قلـب این خـاک )ایـران( را که خفتن گاه صدها و شـاید هـم هزاران 
متفکـري  اسـت که به قهر و خشـونت دولت سـلجوقی سـر بر خـاک نهـاده و در آن آرمیده اند 

بـه تصویـر کشـد. او  طی یکی می سـراید: 
بیدادگـری شـیوه دیرینـه  تسـت ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
بس گوهر قیمتی که در سینه تست ای خـاک اگر سـینه تو بشـکافند
)گرایلی، 1379: 112(
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خیـام بـرای اشـاره بـه انسـان  خـردورز، عقل گـرا و دگراندیـش از نام ها و تشـبیهاتی چون 
کـوزه، اللـه رخ، نازنیـن و... اسـتفاده می نماید باید توجه داشـت کـه کوزه ظرف آبی اسـت که آب 
خنک و گوارا را جهت نوشـیدن تشـنگان در خود نگه مي دارد، چنانکه الله صورتی سـرخ و دلی 
پـر از غـم دارد کـه هـردو می تواند نماد انسـان اندیشـمند عصر خیام باشـد که به تشـبیه او چون 

جامـي اسـت کـه عقـل از حیرت و شـوق وعالقه بـر او آفرین و بر پیشـاني اش بوسـه  مي زند:   
صد بوسـه زمهـر بر جبیـن می زندش جامی است که عقل آفرین می زندش
 )حسین صادقی، 1378: 71(

و بـه گمـان خیـام ایـن جـام با تمـام محتوایـی که توسـط عقل مورد سـتایش قـرار گرفته 
به باد فراموشـی سـپرده شـده و یا به دسـت عمال سـلجوقی کشـته و در سـینه ی این خاک به 
آرامـی خفتـه اسـت. سـعي خیام آن اسـت که یـاد و خاطره ی آنـان را زنـده بدارد؛ زیرا اندیشـه 

آنـان در جامعه بی ارزش و نامشـان به  فراموشـی سـپرده می شـده اسـت.
وان کوزه سخن گفت ز هر اسراری از کوزه گـری کـوزه خریدم باری
اکنـون شـده ام کـوزه هـر خماری شـاهی بـودم کـه جام زرینـم بود
 )همان: 61(

و ضمناً فریاد اعتراض  آنان را به گوش همگان برساند:
دیـدم دو هزار کـوزه گویا وخموش در کارگـه کوزه گـری رفتـم دوش
کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش نـاگاه یکی کـوزه بـر آورد خروش

)همان: 58(

و اکنـون خـاک )مقبـره( و نام این اندیشـمندان به وسـیله دونـان و نادانان بی سـروپا  لگدمال 
شـده است:  

خاکی که بزیر پای هر نادانی است کف صنمی و چهره هر جانانی است
 )همان: 61(

خیـام چـون از اوضـاع ناامیـد اسـت آرزوی سـربرآوردن ایـن انسـان های بـزرگ را، مانند 
سـبزه ای از دل خـاک، دارد و امیـدوار روزی اسـت کـه جامعـه قـدر و منزلـت آنان را دانسـته و 
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فکـر و اندیشـه ی آن هـا چون سـبزه ای سـر از خـاک برداشـته و به بار بنشـیند. او با حسـرت و 
افسـوس  می سراید:

یـا ایـن ره دور راه رسـیدن بـودی ای کاش کـه جـای آرمیـدن بودی
چـون سـبزه امیـد بردمیـدن بـودی کاش از پی صد هزار سال از دل خاک
 )همان: 72 (

بررسـی اشـعار خیـام نشـان می دهد که او به شـدت ازشـرایط زمانـه خود ناامیـد و معتقد 
اسـت بی خـردان بـه جای خردمندان بر کرسـی قدرت سـوار شـده اند و به انتقـاد از وضع زمانه 
خـود می سـراید شـرابی بیـاور کـه ایـن خـرد را از بین بـرده شـاید در ایـن بی خردی مـا هم به 

نوایی  برسـیم.
چون نیست در این زمانه سودی ز خرد جـز بـی خـرد از زمانه بر مـی نخورد
تـا بـو کـه زمانـه سـوی مـا بـه نگـرد پیـش آر از آن مـی کـه خـرد را ببرد
)همان: 75(

به همین علت حکیم نیشـابوري در تالش اسـت چون بسـیاری از بزرگان جهت سـالمت 
مانـدن، خویـش خـود را از قـدرت دور نگـه  دارد؛ زیرا چنان چـه در اهـداف خواجه نظام الملک 
در تأسـیس نظامیه هـا آمـد او مصمـم بـود بـا انتخـاب فارغ التحصیـالن نظامیه ها در پسـت های 
حکومتـی، نوعی مشـروعیت به حکومت سـلجوقی بدهد؛ ولی خیام شـناخت کافـی از اهداف 
وزیر سـلجوقی داشـت و در پاسـخ نظام الملک که خواسـت حکومت نیشـابور را  بدو بدهد، با 

زیرکـي از پذیـرش آن طفره رفت. 
وی در مورد بی نیازی خود از قدرت و عزت نفس خود می سراید:

بـه زان کـه طفیـل خـوان ناکـس بودن قانع به یک استخوان چو کرکس بودن
کآلـوده  بـه پالـوده هـر خـس بـودن با نان جوین خویش حقا که به است
)گرایلی، 1379: 101 (

همان طـور کـه گذشـت، گویـا بـه سـبب همیـن اعتـراض بود کـه خیـام در تمـام دوره ی 
حیـات خویـش هیـچ پسـت حکومتـی را نپذیرفـت و فقـط بـه مسـولیت های علمی کـه به او 
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واگـذار شـده بـود بسـنده کـرد. او حتی بعـد از مرگ خود وصیـت نمود  »گور مـن در موضعی 
باشـد که هر بهاری شـمال بر من گل افشـانی کند« )عروضی سـمرقندی: 1381: 92(. ولی گویا 
هیچکـس منظـور او را نفهمیـد. عروضـی کـه همعصر خیـام بود و در بسـیط عالـم و اقطار ربع 
مسـکون کسـی را همتـای او ندیـده بود منظور نابغه ی زمانـه خود را در نیافت و خوشـحال بود 
کـه خیـام در مکانـی )باغی( دفن شـده اسـت کـه در فصل بهار گل هـای بهاری بر گورسـتان او 
فرومی ریزنـد )همانجـا(، درحالی کـه حکیم نیشـابوري امید داشـت که در هـر فصلی خردمندي 
دگـر سـر از خـاک برداشـته کـه مردم و حکومت قدر او دانسـته و این سـبزه ی جدیـد در چنین 
بهـاری بـا گسـتردن دانـش خود فضـای جامعـه خـود را عطرآگین کنـد. چنان که آمـد خیام در 

گذشـته آرزوی چنان روزگاری را داشـت که: 
چـون سـبزه امید بـر دمیـدن بودی کاش از پی صد هزار سال از دل خاک

5.نتیجه گیری 
بنابـر آنچـه گذشـت، خیـام حکیـم و دانشـمندی بـود مسـئولیت پذیر و سـخت معتـرض 
سیاسـت بازان دنیامـدار کـه تالش نمـود اعتراض خـود و صدها بلکه هزاران اندیشـمند همفکر 
خود را در قالب سـرودني هایش )رباعیات( به گوش آیندگان برسـاند. هرچند شـاید نتوانسـت 
به دلیل شـرایط سـخت سیاسـی، اجتماعی و مذهبی اشـعار خود را به جامعه عرضه کند و این 
سـروده ها بعدهـا توسـط دیگر دوسـتان و هم فکرانش عرضه، پخش و منتشـر گردیـد؛ اّما اینک 
بـه عنـوان یـک منبـع مهم می تـوان از طریـق آنـان و قراین دیگر آن چه بر سـر تفکر فلسـفی در 
عصـر سـلجوقیان رفته اسـت را بازیابـی کرد. باآن که تاکنـون گرایش غالب پژوهش ها آن اسـت 
کـه خیـام  دنیاگریـز و پوچ گـرا بـوده اسـت؛ اّما با توجه بـه جایگاه بلند اندیشـه ی او به آسـانی 
نمی تـوان ایـن برداشـت را پذیرفـت. هر چنـد گزارش های مسـتقیمی از برخورد سـلجوقیان و 
واکنش هـای خیـام بـه پادشـاهان سـلجوقی وجـود نـدارد؛ اّمـا از محتـوای کتاب هـای دیگر او 
و بـه ویـژه اشـعارش می تـوان تـا حـدودی بـه آن چه بـر او رفتـه اسـت و موضع گیری هـای او 
پـی بـرد. ایـن مقالـه تالش نمـود با ارائـه ی برخـی از نمونه  هـای شـعری او این نکتـه را مورد 
تأکیـد قـرار دهـد که او انسـانی خـردورز و به لحـاظ سیاسـی و اجتماعی معترض بوده اسـت.
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پی نوشت
1- بیهقـی در مـورد روانـه شـدن مسـعود در راه مرو و در مسـیربه سـوی دندانقـان و سیاسـت های او که 
منتهی به شکسـت او شـد، می نویسـد او به جای بگتغدی جانشـین او را بر کارها گماشـت و بگتغدی را 
بیـارزد و اگـر او را می خوانـد غالمـان هـر چه می گفـت می کردند »و هر چـه می رفت ناپسـندیده بود که 

قضا کار خویش بخواسـت کرد، اذا اراد اهلل شـیئاً هیا اسـبابه )بیهقی، 1383: 584(.
2- عضدالدولـه دانش هـای گوناگـون زمـان کـه به زبان عربـی بودند از جمله هندسـه و نجـوم را آموخته 
بـود و همـواره از پشـتیبان خـود ]ابـن عمید[ کـه کتاب هـای بسـیاری را در زمینه هایی مانند فقه، تفسـیر، 
کالم، حدیـث، نسب شناسـی، شـعر، نحـو، عـروض، پزشـکی، نجـوم و هندسـه بـه وی اهداکـرده بـود، 

سـپاس گزاری می کـرد.
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