
 به نام یزدان پاك
 را به همراه داشته كه همواره بار سنگین ادب و یكشور ما ایران، از دیر باز تا كنون بزرگان

فرهنگ این دیار را بر دوش خود كشیده و آن را نسل به نسل به فرزندان سرزمین آریا منتقل کرده 
 .اند
تا به گسترش این ادب و فرهنگ  را فراهم آورده ایم ی مكان و محفل،ی نیز به پاس این بزرگوارما

 .بپردازیم
 ی شعرها، داستان ها، نمایشنامه ها، فیلمنامه ها، قطعات، مقاالت و نقدهای تمامی ما پذیرامحفل
 ! نخستین اثر فرزندان ایران زمینیحت.  شما دوستان عزیز مى باشدیادب

 شما ی و همیاریا با همدل در دست هم دهیم تا بزرگترین ادبكده و بانك ادبیات ایران زمین ردست
 . پربار نماییمیدوستان گرام

 . آثار ادب دوستان ایران زمینی نشر و نگهداری است برای ادبكده، محلپایگاه
 ی دوست داران ادب پارسی محفلي براادبكده،

 
www.adabkade.com 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 
 
 مقدمه) / بخش نخست(ترانه هاى خیام :  کتابنام

 صادق هدایت: نویسنده
 1313:  نشرتاریخ

 پایگاه ادبكده: یحروفچین
 

--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 

 
 مقدمه) / بخش نخست( هاى خیام ترانه

 
هاي خیام تحسین شده، مردود و منفور بوده، تحریف   كمتر كتابي در دنیا مانند مجموعه ترانهشاید

شده، بهتان خورده، محكوم گردیده، حالجي شده، شهرت عمومي و دنیا گیر پیدا كرده و باالخره 
 .ناشناس مانده

آوري شود تشكیل كتابخانه  ه خیام و رباعیاتش نوشته شده جمعهایي كه راجع ب  همه كتاباگر
باشد  ولي كتاب رباعیاتي كه به اسم خیام معروف است و در دسترس همه مي. بزرگي را خواهد داد

اي است كه عموما از هشتاد الي هزار و دویست رباعي كم و بیش در بر دارد؛ اما همه  مجموعه
هاي  حاال اگر یكي از این نسخه. دهند ار مختلف را تشكیل مي تقریبا جنگ مغلوطي از افكها آن

هاي گوناگون  رباعیات را از روي تفریح ورق بزنیم و بخوانیم در آن به افكار متضاد، به مصمون
خوریم؛ بطوري كه اگر یك نفر صد سال عمر كرده باشد و  هاي قدیم و جدید بر مي و به موضوع

ده خود را عوض كرده باشد قادر به گفتن چنین افكاري  دو مرتبه كیش و مسلك و عقیيروز
الهي، طبیعي، : مضمون این رباعیات روي فلسفه و عقاید مختلف است از قبیل. نخواهد بود

پرستي، مادي، مرتاضي،  دهري، صوفي، خوشبیني، بدبیني، تناسخي، افیوني، بنگي، شهوت
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همه مراحل و حاالت  ن است یك نفر اینآیا ممك. . .  وافوري خدائي،المذهبي، رندي و قالشي، 
دان و منجم هم باشد؟ پس تكلیف ما در مقابل  مختلف را پیموده باشد و باالخره فیلسوف و ریاضي

این آش در هم جوش چیست؟ اگر به شرح حال خیام در كتب قدما هم رجوع بكنیم بهمین اختالف 
 .خوریم نظر بر مي

ولي اشتباه مهم از آنجا ناشي . دهد فكار بزرگ روي مي اختالفي است كه همیشه در اطراف ااین
اند این اشكال را در  هایي كه راجع به او شایع كرده شده كه چنان كه باید خیام شناخته نشده و افسانه

 .انتخاب رباعیات او تولید كرده است
ان را راجع به هاي دیگر خواهیم به شرح زندگي خیام بپردازیم و یا حدسیات و گفته  اینجا ما نميدر

اساس كتاب ما روي یك مشت رباعي . چون صفحات این كتاب خیلي محدود است. او تكرار بكنیم
 ادان بزرگ مشهور است و یا به خط فلسفي قرار گرفته است كه به اسم خیام، همان منجم و ریاضي

د قرن پنج و شش  كه انكار ناپذیر است، این رباعیات فلسفي در حدو اما چیزي. دهند به او نسبت مي
 .هجري به زبان فارسي گفته شده

اكسفرد » بودلن« كنون قدیمي ترین مجموعه اصیل از رباعیاتي كه به خیام منسوب است، نسخه تا
 رباعي ١۵٨یعني سه قرن بعد از خیام و داراي .  در شیراز كتابت شده٨۶۵باشد كه در سنه  مي

زیرا رباعیات بیگانه نیز درین . خه وارد استاست، ولي همان ایراد سابق كم و بیش به این نس
 . دیده مي شودموعهمج
 جرالد كه نه تنها مترجم رباعیات خیام بوده، بلكه از روح فیلسوف بزرگ نیز ملهم بوده است، فیتز

در مجموعه خود بعضي رباعیاتي آورده كه نسبت آن ها به خیام جایز نیست، قضاوت فیتز جرالد 
شود؛ چون با ذوق و  التي است كه راجع به خیام در كتب قدیم دیده ميمهمتر از اغلب شرح حا

شامه خودش بهتر رباعیات اصلي خیام را تشخیص داده تا نیكال مترجم فرانسوي رباعیات خیام كه 
او را به نظر یك شاعر صوفي دیده و معتقد است كه خیام عشق و الوهیت را به لباس شراب و 

 از همان ترجمه مغلوط او شخص با ذوق دیگري مانند رنان خیام دهد، چنان كه ساقي نشان مي
 .حقیقي را شناخته است

 ترین كتابي كه از خیام اسمي به میان آورده و نویسنده آن هم عصر خیام بوده و خودش را قدیمي
شاگرد و یكي از دوستان ارادتمند خیام معرفي مي كند و با احترام هر چه تمام تر اسم او را مي 

 وولي او خیام را در ردیف منجمین ذكر مي كند . است» چهار مقاله«، نظامي عروضي مولف برد
در ) ۵٠٧(كتاب دیگري كه مولف آن ادعا دارد در ایام طفولیت . اسمي از رباعیات او نمي آورد
نگارش ابوالحسن بیهقي » تتمه صوان الحكمه«و » تاریخ بیهقي«مجلس درس خیام مشرف شده 

او نیز از خیام چیز مهمي بدست نمي دهد، فقط عنوان .  تالیف شده۵۶٢قریبا در سنه مي باشد كه ت
پدران او همه نیشابوري ! نامیده مي شده» دستور، فیلسوف و حجه الحق«: گوید كه او را مي

. اند، در علوم و حكمت تالي ابوعلي بوده ولي شخصا آدمي خشك، و بد خلق و كم حوصله بوده بوده
 آثار او ذكر مي كند و فقط معلوم مي شود كه خیام عالوه بر ریاضیات و نجوم در چند كتاب از

ولي در آن جا هم اسمي از اشعار . طب و لغت و فقه و تاریخ نیز دست داشته و معروف بوده است
خیام نمي آید گویا ترانه هاي خیام در زمان حیاتش به واسطه تعصب مردم مخفي بوده و تدوین 

ین یك دسته از دوستان همرنگ و صمیمي او شهرت داشته و یا در حاشیه جنگ ها و نشده و تنها ب
 با ذوق به طور قلم انداز چند رباعي از او ضبط شده، و پس از مرگش منتشر خاصكتب اش

گردیده كه داغ المذهبي و گمراهي رویش گذاشته اند و بعدها با اضافات مقلدین و دشمنان او جمع 
 .خواهیم دید» مرصادالعباد«باعیات او را در كتاب انعكاس ر. آوري شده
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تالیف عماد الدین كاتب » خریده القصر« كتابي كه در آن از خیام شاعر گفتگو مي شود كتاب اولین
 سال بعد از مرگ خیام نوشته شده و ۵٠ یعني قریب ۵٧٢اصفهاني به زبان عربي است كه در 

 .برده و ترجمه حال او را آورده استمولف آن خیام را در زمره شعراي خراسان نام 
الدین رازي مي  تالیف نجم» مرصاد العباد« دیگري كه خیام شاعر را تحت مطالعه آورده كتاب

این كتاب وثیقه بزرگي است زیرا نویسنده ي آن صوفي .  تالیف شده۶٢١ - ۶٢٠باشد كه در سنه 
ریسته و نسبت فلسفي و دهري و متعصبي بوده و از این لحاظ به عقاید خیام به نظر بطالن نگ

 :گوید دهد و مي  او ميبهطبیعي 
فلسفي و دهري و طبایعي از این دو . كه ثمره نظر ایمان ست و ثمره قدم عرفان. . . « ) ١٨ص )

یكي از فضال كه به نزد نابینایان به فضل و حكمت و . مقام محرومند و سرگشته و گم گشته اند
ن عمر خیام است، از غایت حیرت و ضاللت این بیت را كیاست معروف و مشهور است و آ

 :باعيگوید، ر مي
  دایره اي كامدن و رفتن ماست،در
  را نه بدایت، نه نهایت پیداست؛آن
  مي نزند دمي در ین عالم راست،كس
 ! آمدن از كجا و رفتن به كجاستكین

 :رباعي
 . چه تركیب طبایع آراستدارنده
  و كاست؟ از چه سبب فكندش اندر كمباز
  زشت آمد این صور، عیب كراست؟گر
 « نیك آمد، خرابي از بهر چه خواست؟ور

اما آنچه حكمت در میرانیدن بعد از حیات و در زنده كردن بعد از ممات چه . . . « ) ٢٢٧ص )
 :گوید بود، تا جواب به آن سرگشته غافل و گم گشته عاطل مي

 « . . .  چو تركیب طبایع آراستدارنده
مولف صوفي .  این شخص ارزش مخصوصي در شناسانیدن فكر و فلسفه خیام داردقضاوت

البته بواسطه نزدیك بودن . مشرب از نیش زبان و فحش نسبت به خیام خود داري نكرده است
زمان، از هر جهت مولف مزبور آشناتر به زندگي و افكار و آثار خیام بوده، و عقیده خود را 

یا این خود دلیل كافي نیست كه خیام نه تنها صوفي و مذهبي نبوده، بلكه آ. نددرباره او ابراز مي ك
 آمده؟ برعكس یكي از دشمنان ترسناك این فرقه به شمار مي

االرواح، تاریخ الحكمإ، آثار البالد، فردوس   دیگر در بعضي از كتب قدما مانند، نزههاسناد
ه آلود و ساختگي است، و از روي تعصب التواریخ و غیره دربارخ خیام وجود دارد كه اغلب اشتبا

ما در اینجا مجال انتقاد . و یا افسانه هاي مجعول نوشته شده و رابطه خیلي دور با خیام حقیقي دارد
 .آن ها را نداریم

 سند مهمي كه از رباعیات اصلي خیام در دست مي باشد، عبارتست از رباعیات سیزده گانه تنها
 هجري نوشته شده، و در خاتمه كتاب رباعیات روزن استنساخ ٧۴١كه در سنه » مونس االحرار«

، ۶٧، ۶۴، ۶٢، ۵٩، ۴۵، ۴١، ٢٩، ٢٧، ١٠، ٨: رجوع شود به نمرات(و در برلین چاپ شده 
رباعیات مزبور عالوه بر قدمت تاریخي، با روح و فلسفه و طرز نگارش خیام .) ١٢٧، ١١۵، ٩٣

پس در اصالت این . به آن ها نیز وارد است» عبادمرصاد ال«درست جور مي آیند و انتقاد مولف 
) ١٠نمره (كه یكي از آن ها در هر دو تكرار شده » مرصاد العباد«سیزده رباعي و دو رباعي 

شكي باقي نمي ماند و ضمنا معلوم مي شود كه گوینده آن ها یك فلسفه مستقل و طرز فكر و اسلوب 
ازین رو با كمال . ي مادي و طبیعي سر و كار داریممعین داشته، و نشان مي دهد كه ما با فیلسوف
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اطمینان مي توانیم این رباعیات چهارده گانه را از خود شاعر بدانیم و آن ها را كلید و محك 
 . دیگر خیام قرار بدهیمیاتشناسایي رباع

 این قرار چهارده رباعي مذكور سند اساسي این كتاب خواهد بود، و در این صورت هر رباعي از
ولي مشكل . ه یك كلمه و یا كنایه مشكوك و صوفي مشرب داشت نسبت آن به خیام جایز نیستك

دیگري كه باید حل بشود این ست كه مي گویند خیام به اقتضاي سن، چندین بار افكار و عقایدش 
 در ابتدا الابالي و شراب خوار و كافر و مرتد بوده و آخر عمر سعادت رفیق او شده ه،عوض شد
ه سوي خدا پیدا كرده و شبي روي مهتابي مشغول باده گساري بوده؛ ناگاه باد تندي وزیدن راهي ب

 :آن وقت خیام برآشفته به خدا مي گوید. مي گیرد و كوزه شراب روي زمین مي افتد و مي شكند
  مي مرا شكستي ربي،ابریق
  من در عیش را به بستي ربي؛بر
  مي خورم و تو مي كني بد مستي،من
 دهن مگر تو مستي ربي؟ بخاكم
 : او را غضب مي كند، فورا صورت خیام سیاه مي شود و خیام دوباره مي گویدخدا

  گناه در جهان كیست؟ بگو،ناكرده
  كه گنه نكرده چون زیست؟ بگو؛كس آن
 ! بد كنم و تو بد مكافات دهيمن
 . فرق میان من و تو چیست؟ بگوپس
: بعد مي گوید. ي گیرد، و قلبش روشن مي شود هم او را مي بخشد و رویش درخشیدن مخدا
 !آن وقت مرغ روح از بدنش پرواز مي كند» !خدایا مرا بسوي خودت بخوان«
الدین رازي به مقام خیام توهین مي كند، و   حكایت معجز آساي مضحك بدتر از فحش هاي نجماین

انیم بگوییم گوینده آن چهارده آیا مي تو. افسانه بچگانه اي است كه از روي ناشي گري بهم بافته اند
رباعي محكم فلسفي كه با هزار زخم زبان و نیش خندهاي تمسخر آمیزش دنیا و مافي هایش را 

دست انداخته، در آخر عمر اشك مي ریزد و از همان خدایي كه محكوم كرده به زبان لغات 
گهداري این گنج گران آخوندي استغاثه مي طلبد؟ شاید یك نفر از پیروان و دوستان شاعر براي ن

بها، این حكایت را ساخته تا اگر كسي به رباعیات تند او بربخورد به نظر عفو و بخشایش به 
 ! ي آن نگاه كند و برایش آمرزش بخواهدندهگوی

 دیگري شهرت دارد كه بعد از مرگ خیام مادرش دایم براي او از درگاه خدا طلب آمرزش افسانه
موده، روح خیام در خواب به او ظاهر مي شود و این رباعي را مي مي كرده و عجز و البه مي ن

 :گوید
  سوخته سوخته سوختني،اي
  آتش دوزخ از تو افروختني؛اي
  كي گویي كه بر عمر رحمت كن؟تا
  را تو كجا به رحمت آموختني؟حق
. بگوید اقرار كرد كه طبع خیام در آن دنیا خیلي پس رفته كه این رباعي آخوندي مزخرف را باید

از این قبیل افسانه ها درباره خیام زیاد است كه قابل ذكر نیست، و اگر همه ي آن ها جمع آوري 
 رفقط چیزي كه مهم است به این نكته بر مي خوریم كه تاثیر فك. بشود كتاب مضحكي خواهد شد

تر عالي خیام در یك محیط پست و متعصب خرافات پرست چه بوده، و ما را در شناسایي او به
زیرا قضاوت عوام و متصوفین و شعراي درجه سوم و چهارم كه به او حمله . كند راهنمایي مي

اند از زمان خیلي قدیم شروع شده، و همین علت مخلوط شدن رباعیات او را با افكار متضاد  كرده
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راب بدست مي دهد كساني كه منافع خود را از افكار خیام در خطر مي دیده اند تا چه اندازه در خ
 .كردن فكر او كوشیده اند

 ما از روي رباعیات خود خیام نشان خواهیم داد كه فكر و مسلك او تقریبا همیشه یك جور بوده ولي
و از جواني تا پیري شاعر پیرو یك فلسفه معین و مشخص بوده و در افكار او كمترین تزلزل رخ 

 .گذشته استو كمترین فكر ندامت و پشیماني یا توبه از خاطرش ن. نداده
.  جواني شاعر با تعجب از خودش مي پرسد كه چهره پرداز ازل براي چه او را درست كردهدر

 :طرز سوال آن قدر طبیعي كه فكر عمیقي را برساند مخصوص خیام است
  چند كه رنگ و روي زیباست مرا،هر
  الله رخ و چو سرو باالست مرا؛چون
  نشد كه در طربخانه ي خاك،معلوم
 !ل بهر چه آراست مرا ازنقاش
 ابتداي جواني زندگي را تلخ و ناگوار مي دیده و داروي دردهاي خود را در شراب تلخ مي از

 :جسته
  كه نوبت جواني من است،امروز
  نوشم از آن كه كامراني من است؛مي
  مكنید، گرچه تلخ است خوش است،عیبم
 ! است، چرا كه زندگاني من استتلخ
 :فتن جواني را مي خورد این رباعي افسوس ردر

 ! كه نامه جواني طي شدافسوس
 ! تازه بهار زندگاني دي شدوان
  كه ورا نام جواني گفتند،حالي
 ! نشد او كه كي آمد كي شدمعلوم
اگر او معتقد به زندگي بهتري در دنیاي دیگر .  با دست لرزان و موي سفید قصد باده مي كندشاعر

این . هاي خود را به جهان دیگر محول بكند ا بقیه ي عیش و نوشبود، البته اظهار ندامت مي كرد ت
 رگرباعي كامال تاسف یك فیلسوف مادي را نشان مي دهد كه در آخرین دقایق زندگي سایه ي م

را در كنار خود مي بیند و مي خواهد به خودش تسلیت بدهد ولي نه با افسانه هاي مذهبي، و تسلیت 
 : كندخود را در جام شراب جستجو مي

  دامن زهد و توبه طي خواهم كرد،من
  موي سپید، قصد مي خواهم كرد،با

  عمر من به هفتاد رسید،پیمانة
  دم نكنم نشاط كي خواهم كرد؟این
 درست دقت بكنیم خواهیم دید كه طرز فكر، ساختمان و زبان و فلسفه گوینده این چهار رباعي اگر

توانیم به طور صریح بگوییم كه خیام از  ت، پس ميكه در مراحل مختلف زندگي گفته شده یكي اس
 و) و یا فقط در رباعیاتش این طور مي نموده(سن شباب تا موقع مرگ مادي، بدبین و ریبي بوده 

یك لحن تراژیك دارد كه به غیر از گوینده همان رباعیات چهارده گانه ي سابق كس دیگري نمي 
فقط در آخر عمر با یك .  او به طور كلي تغییر نكرده استتواند گفته باشد، و قیافه ي ادبي و فلسفي 

جبر یاس آلودي حوادث تغییر ناپذیر دهر را تلقي نموده و بدبیني كه ظاهرا خوش بیني به نظر مي 
 .آید اتخاذ مي كند

 خالصه، این ترانه هاي چهار مصراعي كم حجم و پر معني اگر ده تاي از آن ها هم براي ما بطور
د، باز هم مي توانستیم بفهمیم كه گوینده این رباعیات در مقابل مسایل مهم فلسفي چه باقي مي مان
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 میزانلهذا از روي . رویه اي را در پیش گرفته و مي توانستیم طرز فكر او را به دست بیاوریم
فوق، ما مي توانیم رباعیاتي كه منسوب به خیام است از میان هرج و مرج رباعیات دیگران بیرون 

 ولي آیا این كار آسان است؟. ریمبیاو
 روسي ژوكوفسكي، مطابق صورتي كه تهیه كرده در میان رباعیاتي كه به خیام منسوب مستشرق

پیدا كرده، یعني رباعیاتي كه به شعراي دیگر نیز نسبت داده شده؛ » گردنده «  رباعي ٨٢است 
د كرد، زیرا مستشرق مذكور ولي به این صورت هم نمي شود اعتما. بعدها این عدد به صد رسیده

تذكره نویسان مرتب كرده كه نه تنها نسبت رباعیات ) اغلب اشتباه( را بر طبق قول ودصورت خ
از . اند بلكه اغلب رباعیات خیام را هم به دیگران نسبت داده اند دیگران را از خیام سلب كرده

موشكاف كه از خیام طرف دیگر، سالست طبع، شیوایي كالم، فكر روشن سرشار و فلسفه ي 
سراغ داریم به ما اجازه مي دهد كه یقین كنیم بیش از آنچه از رباعیات حقیقي او كه در دست 
است، خیام شعر سروده كه از بین برده اند و آن هایي كه مانده به مرور ایام تغییرات كلي و 

 .اختالفات بي شمار پیدا كرده و روي گردانیده
باهات استنساخ كنندگان و تغییر دادن كلمات خیام كه هر كسي به میل  بر بي مباالتي و اشتعالوه

خودش در آن ها تصرف و دستكاري كرده، تغییرات عمدي كه به دست اشخاص مذهبي و صوفي 
 :شده نیز در بعضي از رباعیات مشاهده مي شود مثال

 . بطلب كه حاصل عمر دمي استشادي
ر صورتي كه ساختمان شعر و موضوعش خالف آن د» شادي مطلب« در همه نسخ نوشته تقریبًا

یك دلیل دیگر به افكار ضد صوفي و ضد مذهبي خیام نیز همین است كه . را نشان مي دهد
عالوه برین هر آخوندي كه شراب خورده و . رباعیات او مغشوش و آلوده به رباعیات دیگران شده

لهذا رباعیاتي كه اغلب دم از . سبت داده گفته از ترس تكفیر آن را به خیام نمینهیك رباعي درین ز
شرابخواري و معشوقه بازي مي زند بدون یك جنبه فلسفي و یا نكته زننده و یا ناشي از افكار نپخته 

و افیوني است و سخناني كه داراي معاني مجازي سست و درشت است مي شود با كمال اطمینان 
ه معمولي رباعیات خیام به این رباعي مثال آیا جاي تعجب نیست كه در مجموع. یمدور بریز
 :بربخوریم

  آنكه گزیده اي تو دین زرتشت،اي
  فكنده اي تمام از پس و پشت؛اسالم

  كي نوشي باده و بیني رخ خوب؟تا
 . بنشین عمر كه خواهندت كشتجایي
ردید  رباعي تهدید آمیز آیا در زمان زندگاني خیام گفته شده و به او سو قصد كرده اند؟ جاي تاین

ولي در هر صورت قضاوت . است، چون ساختمان رباعي جدیدتر از زمان خیام به نظر مي آید
  .گوینده را درباره ي خیام و درجه ي اختالط ترانه هاي او را با رباعیات دیگران نشان مي دهد

ه  هرحال، تا وقتي كه یك نسخه خطي كه از حیث زمان و سندیت تقریبا مثل رباعیات سیزده گانبه
باشد بدست نیامده، یك حكم قطعي درباره ي ترانه هاي اصلي خیام دشوار » مونس االحرار«كتاب 

 واست، به عالوه شعرایي پیدا شده اند كه رباعیات خود را موافق مزاج و مشرب خیام ساخته اند 
ون یك سعي كرده اند كه از او تقلید بكنند ولي سالمت كالم آن ها هر قدر هم كامل باشد اگر مضم

رباعي را مخالف سلیقه و عقیده خیام ببینیم با كمال جرات مي توانیم نسبت آن را از خیام سلب 
زیرا ترانه هاي خیام با وضوح و سالمت كامل و بیان ساده گفته شده؛ در استهزإ و گوشه . بكنیم

ر یك ازین مطلب مي شود نتیجه گرفت كه هر فكر ضعیف كه د. كنایه خیلي شدید و بي پرواست
قالب متكلف و غیر منتظم دیده شود از خیام نخواهد بود، مشرب مخصوص خیام، مسلك فلسفي، 
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عقاید و طرز بیان آزاد و شیرین و روشن او این ها صفاتي است كه مي تواند معیار مسئله ي فوق 
 .بشود
مدعي دیگري دان ذكر مي كنیم، چون   عجالتا این ترانه ها را به اسم همان خیام منجم و ریاضيما

براي . تا ببینیم این اشعار مربوط به همان خیام منجم و عالم است و یا خیام دیگري گفته. پیدا نكرده
  .كار باید دید طرز فكر و فلسفه ي او چه بوده است این

 
--------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 
 

 خیام فیلسوف) / بخش دوم(ترانه هاى خیام : نام کتاب
 صادق هدایت: نویسنده

 1313: تاریخ نشر
 پایگاه ادبكده: یحروفچین

 
--------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 
 

 خیام فیلسوف) / بخش دوم(ام  هاى خیترانه
 

هاي در ظاهر كوچك ولي  چون این ترانه. وقت تازگي خود را از دست نخواهد داد  خیام هیچفلسفه
پر مغز تمام مسائل مهم و تاریك فلسفي را كه در ادوار مختلف انسان را سرگردان كرده و افكاري 

 این انخیام ترجم. كند مانده مطرح ميرا كه جبرًا باو تحمیل شده و اسراري را كه برایش الینحل 
هاي  ها، امیدها و یأس ها، ترس فریادهاي او انعكاس دردها، اضطراب: هاي روحي شده شكنجه
كند در  خیام سعي مي. ها را عذاب داده است ها نسل بشر است كه پي در پي فكر آن میلیون
و مجهوالت را آشكارا و بي هاي خودش با زبان و سبك غریبي همة این مشكالت، معماها  ترانه
كند، بعد  آور، مسائل دیني و فلسفي را بیان مي هاي عصباني و رعشه او زیر خنده.  حل بكندهپرد

 .جوید راه حل محسوس و عقلي برایش مي
اي است كه هر كس ولو بي قید و الابالي هم باشد یك تكه از  هاي خیام آئینه  مختصر، ترانهبطور

ازین رباعیات یك مذهب . خورد بیند و تكان مي هاي خود را در آن مي سافكار، یك قسمت از یأ
شود كه امروزه طرف توجه علماي طبیعي است و شراب گس و تلخ مزه خیام هر  فلسفي مستفاد مي

هاي او در همه جاي دنیا و در  به هیمن جهت ترانه. افزاید گیش مي شود بر گیرنده تر مي  كهنههچ
 .ن نژادهاي مختلف طرف توجه شدههاي گوناگون و ب محیط
رفته  هم ولي روي. شود نزد شعرا و فالسفه بزرگ پیدا كرد  كدام از افكار خیام را جداگانه ميهر
قیافة . ها جلو افتاده شود با خیام سنجید و خیام در سبك خودش از اغلب آن ها را نمي كدام از آن هیچ

شاعر بزرگ همدوش لوكرس، اپیكور، گوته، متین خیام او را بیش از همه چیز یك فیلسوف و 
 .كند آور معرفي مي شكسپیر و شوپن

كه طرز فكر و فلسفة گویندة رباعیات را پیدا بكنیم و بشناسیم ناگزیریم كه افكار و   براي ایناكنون
شود بیرون بیاوریم، زیرا جز این وسیله دیگري در  فلسفة او را چنانكه از رباعیاتش مستفاد مي

ها رابطه داشته، محیط و طرز  ا نیست و زندگي داخلي و خارجي او، اشخاصي كه با آندسترس م
 .كرده و تربیت علمي و فلسفي او به ما مجهول است اي كه تعفیب مي زندگي، تأثیر موروثي، فلسفه
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د توان ها نمي كدام از آن  چه یك مشت آثار علمي، فلسفي و ادبي از خیام به یادگار مانده ولي هیچاگر
چون تنها رباعیات، افكار نهاني و خفایاي قلب خیام را ظاهر . ما را در این كاوش راهنمائي بكند

هائي كه به مقتضاي وقت و محیط یا به دستور دیگران نوشته حتي  كه كتاب در صورتي. سازد مي
 .كند شود و كامال فلسفة او را آشكار نمي ها استشمام مي به وي تملق و تظاهر از آن

خوریم این است كه گوینده با نهایت جرئت و بدون پروا  اولین فكري كه در رباعیات خیام برمي به
هاي فكري معاصرین و فلسفه دستوري و  رحم خودش هیچ سستي، هیچ یك از بدبختي با منطق بي
در كتاب . زند ها پشت پا مي هاي آن ها را قبول ندارد، و به تمام ادعاها و گفته مذهبي آن

« : نویسد  تألیف شده راجع به اشعار خیام این طور مي646كه در سنه »  باخبارالحكمإالعلمإباراخ«
كه مردم  و وقتي. باطن آن اشعار براي شریعت مارهاي گزنده و سلسله زنجیرهاي ضالل بود. . . 

 اناو را در دین خود تعبیب كردند و مكنون خاطر او را ظاهر ساختند، از كشته شدن ترسید و عن
و او را . . . و اسرار ناپاك اظهار نمود . . . زبان و قلم خود را باز كشید و به زیارت حج رفت 
گردد و كدورت باطن او  هاي آن ظاهر مي اشعار مشهور است كه خفایاي قلب او در زیر پرده

 ».دهد جوهر قصدش را تیرگي مي
حال ببینیم . ائنات داشته باشد خیام باید یك اندیشه خاص و سلیقه فلسفي مخصوصي راجع به كپس

ماند كه گویندة رباعیات تمام مسائل دیني را با  براي خواننده شكي باقي نمي: طرز فكر او چه بوده
 حمله زنند دانند دم مي تمسخر نگریسته و از روي تحقیر به علمإ و فقهائي كه از آنچه خودشان نمي

دهد و یا انتقام خیام از محیط  سامي نشان مياین شورش روح آریائي را بر ضد اعتقادات . كند مي
واضح است فیلسوفي مانند خیام كه فكر . پست و متعصبي بوده كه از افكار مردمانش بیزار بوده

 و بي منطق بريتوانسته كوركورانه زیر بار احكام تعبدي، جعلي، ج آزاد و خرده بین داشته نمي
 .ها ایمان بیاورد هاي خربگیري آن  و دامهاي پوسیده فقهاي زمان خودش برود و به افسانه

 دین عبارتست از مجموع احكام جبري و تكلیفاتي كه اطاعت آن بي چون و جرا بر همه زیرا
شود بخود راه داد و یكدسته نگاهبان از آن  اي شك و شبهه نمي واجب است و در مبادي آن ذره

ولي خیام همة این مسائل واجب . ماینداحكام استفاده كرده مردم عوام را اسباب دست خودشان مي ن
اعتقاد تلقي كرده و خواسته منفردًا از روي عمل و علل   مذهبي را با لحن تمسخرآمیز و بيایةالرع

و مسائل مهم مرگ و زندگي را بطرز مثبت از روي منطق و . پي به معمول و معلول ببرد
طرف حوادث دهر  و تماشاچي بيمحسوسات و مشاهدات و جریان مادي زندگي حل بنماید، ازین ر

 .شود مي
كند، بلكه مانند یك دانشمند به   مانند اغلب علماي آن زمان به قلب و احساسات خودش اكتفا نميخیام

معلوم است امروزه . گوید آورد مي تمام معني آنچه را كه در طي مشاهدات و منطق خود بدست مي
د چندان كار مهمي نكرده است، زیرا از روي هاي مذهبي را ثابت بنمای اگر كسي بطالن افسانه

ولي اگر زمان و محیط متعصب خیام را در نظر بیاوریم، كار . علوم خود به خود باطل شده است
 .برد اندازه مقام او را باال مي او بي
هاي علمي و فلسفي خودش كه بنا بدستور و خواهش بزرگان زمان خود   چه خیام در كتاباگر

گیرد، ولي در خالل  طرف بخود مي ان و تقیه را از دست نداده و ظاهرًا جنبة بينوشته، رویه كتم
مثال در . شود بعضي مطالب علمي كه از دستش دررفته مالحظه نمود هاي او مي نوشته
هاي عالم دیگرگون گشت، و چیزهاء  به فرمان ایزد تعالي حال«: گوید مي) ۴ ص(» نوروزنامه«

آیا از جملة آخر، فرمول معروف » . خور عالم و گردش بودمانند آنك در. نو پدید آمد
Adaptation du milieuشود؟ زیرا او منكر است كه خدا موجودات را جدا جدا   استنباط نمي

این قاعدة . اند  به فراخور گردش عالم با محیط توافق پیدا كردهاه خلق كرده و معتقد است كه آن
 سال پیش بفراست دریافته و حدس زده است؟ در ٨٠٠خیام در علمي كه در اروپا ولوله انداخت آیا 
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ها را بدو  ها و زمین و ایزد تعالي آفتاب را از نور بیافرید و آسمان«: نوشته) ٣ص (همین كتاب 
دهد كه عالوه بر فیلسوف و شاعر ما با یكنفر عالم طبیعي سر و   مينشانپس این » .پرورش داد
 .كار داریم

ها كه زخم روحي  زیرا درین ترانه. ودش خیام این كتمان و تقیه را كنار گذاشتههاي خ  در ترانهولي
رود، بلكه برعكس از  او بوده به هیچ وجه زیر بار كرم خوردة اصول و قوانین محیط خودش نمي

جنگ خیام با خرافات و موهومات . هاي افكار آنان را بیرون مي آورد روي منطق همة مسخره
هاي او شامل حال زهاد و فقها  هاي او آشكار است و تمام زهرخنده ر ترانه خودش رد سرتاسمحیط

. ماالند كه نظیرش دیده نشده ها را مي شود و به قدري با استادي و زبردستي دماغ آن و الهیون مي
 شروع» گویند«خیام همة مسائل ماورإ مرگ را با لحن تمسخر آمیز و مشكوك و بطور نقل قول با 

 :كند مي
 )٨٨. . . (بهشت و حور عین خواهد بود «: گویند
 )٩٠. . . (بهشت با حور خوش است «:  مراگویند
 )٨٧. . . (دوزخي باشد مست «:  مرا كهگویند
هاي بشر  اند و همة افسانه كرده  زماني كه انسان را آینة جمال الهي و مقصود آفرینش تصور ميدر

نشان دادن سرنوشت او خلق شده و زمین و هاي آسمان براي  دور او درست شده بود كه ستاره
 نزمان و بهشت و دوزخ براي خاطر او برپا شده و انسان دنیاي كهین و نمونه و نمایندة جهان مهی

 :گوید بوده چنانكه بابا افضل مي
  و عناصر و نبات و حیوان،افالك
 . ز وجود روشن كامل ماستعكسي
پیدایش و مرگ او را همانقدر . داند  جم نمي با منطق مادي و علمي خودش انسان را جامخیام
 :داند كه وجود و مرگ یك مگس اهمیت مي بي
  شدن تو اندرین عام چیست؟آمد
 )۴١! ( مگسي پدید و ناپیدا شدآمد
كند خودش نیز راه حلي  آلودي كه از عقاید فقها و علما مي  ببینیم در مقابل نفي و انكار مسخرهحال

 یدا كرده؟براي مسائل ماورإ طبیعي پ
از . خورد كه فهم بشر محدود است  نتیجة مشاهدات و تحقیقات خودش خیام به این مطلب بر ميدر

گیرند و  بجانب به خود مي هائي كه صورت حق داند، و آن رویم؟ كسي نمي آئیم و به كجا مي كجا مي
 ولیگران را گكنند؛ خودشان و د نمایند جز یاوه سرائي كاري نمي در اطراف این قضایا بحث مي

كس به اسرار ازل پي نبرده و نخواهد برد و یا اصال اسراري نیست و اگر هست در  هیچ. زنند مي
 زندگي ما تأثیري ندارد، مثال جهان چه محدث و چه قدیم باشد آیا به چه درد ما خواهد خورد؟

 )٩٣. ( من رفتم، جهان محدث چه قدیمچون
  كي ز حدیث پنج و چار اي ساقي؟تا
 چه كه وقت خودمان را سر بحث پنج حواس و چهار عنصر بگذرانیم؟ پس به امید و هراس بما

اند افسانة محض  اند و به هم بافته موهوم و بحث چرند وقت خودمان را تلف نكنیم، آنچه گفته
باشد، معماي كائنات نه بوسیلة علم و نه بدستیاري دین هرگز حل نخواهد شد و به هیچ حقیقتي  مي
گذشته و . كنیم نه سعادتي هست و نه عقوبتي در ورإ این زمیني كه رویش زندگي مي.ایم یدهنرس

استفاده بكنیم ! ایم دریابیم آینده دو عدم است و ما بین دو نیستي كه سرحد دو دنیاست دمي را كه زنده
جام  دربه عقیدة خیام كنار كشتزارهاي سبز و خرم، پرتو مهتاب كه . و در استفاده شتاب بكنیم

هاي  كند، آهنگ دلنواز چنگ، ساقیان ماهرو، گل شراب ارغواني هزاران سایه منعكس مي
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امروز را خوش باشیم، فردا . گذرد نوشكفته، یگانه حقیقت زندگي است كه مانند كابوس هولناكي مي
 :این تنها آرزوي زندگي است. را كسي ندیده

 )١٣۴. ( خوش باش زانكه مقصود اینستحالي
حقایق محسوس و مادي یك حقیقت بزرگتر را خیام معتقد است، و آن وجود شر و بدي  مقابل در

گویا فكر جبري خیام بیشتر در اثر علم نجوم و فلسفة مادي او . چربد است كه بر خیر و خوشي مي
 تبه عقیدة خیام طبیع. تأثیر تربیت علمي او روي نشو و نماي فلسفیش كامال آشكار است. پیدا شده
 :رسد آسمان تهي است و به فریاد كسي نمي. دهد ر گردش خود را مداومت ميكور و ك

  چرخ مكن حواله كاندر ره عقل،با
 )٣۴! (تر است  از تو هزار بار بیچارهچرخ
 :داشت اگر قدرت داشت خودش را از گردش بازمي. اراده است  ناتوان و بيچرخ
  گردش خود اگر مرا دست بدي،در
 )٣٣. (رداني را برهاندمي ز سرگخود
كند و احساس سخت قوانین تغییر ناپذیر   طبق عقاید نجومي آن زمان خیام چرخ را محكوم ميبر

ها و قوانین  و این در نتیجة مطالعة دقیق ستاره. نماید اجرام فلكي را كه در حركت هستند مجسم مي
، ولي به قضا و قدر هاست كه زندگي ما را در تحت تأثیر قوانین خشن گردش افالك دانسته منظم آن

كند و ازین لحاظ بدبیني در او تولید   مذهبي اعتقاد نداشته زیر كه بر علیه سرنوشت شورش مي
شود كه  و باالخره خیام معتقد مي. شكایت او اغلب از گردش چرخ و افالك است نه از خدا. شود مي

 :همة كواكب نحس هستند و كوكب سعد وجود ندارد
 )٢٨. . . (ند دگر  كه جز غم نفزایافالك
اند كه هر نیك و بدي كه از  و چنین گفته. . . «: نویسد بطور نقل قول مي) ۴٠ص ( نوروزنامه در

تأثیر كواكب سیاره بر زمین آید، به تقدیر و ارادت باریتعالي، و به شخصي پیوندد، بدین اوتار و 
 یاموید كه ملكشاه از خ؛ آورد مي نظامي عروضي در ضمن حكایتي كه از خیام مي» .قسي گذرد

كند كه پیشگوئي بكند هوا براي شكار مناسب است یا نه و خیام از روي علم نیور  درخواست مي
الحق عمر بدیدم،  اگر چه حكم حجه«: افزاید كند بعد مي  پیشگویي صحیح ميMeterologieنیوار 

 ».اما ندیدم او را در احكام نجوم هیچ اعتقادي
 :ایش را در تحت تأثیر چهار عنصر و هفت سیاره دانسته رباعي دیگر علت پیددر
  آنكه نتیجة چهار و هفتي،اي
 )٢٩. ( هفت و چهار دایم اندر تفتيوز

وقت  و این بدبیني هیچ) ۶نمرة ( سابق گذشت بدبیني خیام از سن جوانیش وجود داشت چنانكه
با غم و اندوه و نیستي و یكي از اختصاصات فكر خیام است كه پیوسته . گریبان او را ول نكرده

نماید لفظ خوشي در گلو گیر  مرگ آغشته است و در همان حال كه دعوت به خوشي و شادي مي
تر   در همین دم با هزاران نكته و اشاره هیكل مرگ، كفن، قبرستان ونیستي خیلي قويزیرا. كند مي

 .برد ن ميشود و آن خوشي یكدم را از بی از مجلس كیف و عیش جلو انسان مجسم مي
یك دایه خونخوار و دیوانه است كه اطفال خود . دهد اعتنا و سخت كار خود را انجام مي  بيطبیعت
كاش هرگز بدنیا . كند هاي رسیده و نارس را درو مي پروراند و بعد با خونسردي خوشه را مي
 :تر خواهیم بود آمدیم، حاال كه آمدیم، هر چه زودتر برویم خوشبخت نمي

 اگر بدانند كه ما، ناآمدگان
 )٢٨. (كشیم، نایند دگر  دهر چه مياز

  آنكه زین جهان زود برفت،دل خرم
 )٢٣. (كه خود نزاد از مادر  كسيوآسوده
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كند آیا با نیروانه بودا شباهت ندارد؟ در  هاي خود تكرار مي  آرزوي نیستي كه خیام در ترانهاین
پیوسته كه تغییرات دنیاي ظاهري در مقابل آن فلسفه بودا دنیا عبارتست از مجموع حوادث به هم 

 :یك ابر، یك انعكاس و یا یك خواب پر از تصویرهاي خیالي است
  جهان و اصل این عمر كه هست،احوال
 )١٩٠. ( و خیالي و فریبي و دمي استخوابي
ام آنان ها وابستگي مستقیم با حس شهوت تند و ناك اند، ولي بدبیني آن  شعراي ایران بدبین بودهاغلب
كه در نزد خیام بدبیني یك جنبة عالي و فلسفي دارد و ماهرویان را تنها وسیلة  در صورتي. دارد

 زن و جودو. كند داند و اغلب اهمیت شراب بر زن غلبه مي تكمیل عیش و تزیین مجالس خودش مي
د و مقام رسان كدام را بعرش نمي هیچ. ساقي یك نوع سرچشمة كیف و لذت بدیعي و زیبائي هستند

ازین لحاظ خیام . جسته نما یك لذت آني مي از همة این چیزهاي خوب و خوش. اي ندارند جداگانه
 آهنگ وشگوار، خ نفر پرستنده و طرفدار زیبائي بوده و با ذوق بدیعیات خودش چیزهاي خوش یك

نوشته را دربارة صورت نیكو » نوروزنامه«یك فصل از كتاب . كرده منظر را انتخاب مي و خوش
پس » .و این كتاب را از براي فال خوب بر روي نیكو ختم كرده آمد. . . «: شود طور تمام مي و این

 و شوقهآمدهاي ناگوار زندگي شخصي خودش مثل شعراي دیگر مثال از قهركردن مع خیام از پیش
 به اساس درد او یك درد فلسفي و نفریني است كه بر پایه احساس خویش. نالد یا نداشتن پول نمي

بدبیني او باالخره . این شورش در نتیجة مشاهدات و فلسفة دردناك او پیدا شده. فرستد آفرینش مي
 :اراده، فكر، حركت و همه چیز به نظرش بیهوده آمده. منجر به فلسفة دهري شده

 خبران، جسم مجسم هیچ است،  بياي
 )١٠١. ( طارم نه سپهر ارقم هیچ استوین
براي كسي كه به «: رسد آور از فلسفة بدبیني خودش به همین نتیجة خیام مي وپنآید كه ش  نظر ميبه

آید، با تمام  دنیائي كه به نظر ما آنقدر حقیقي مي. اي برسد كه ارادة خود را نفي بكند درجه
 »!هایش چیست؟ هیچ خورشیدها و كهكشان

هاي تند محكوم  ا را با زخم زبانه اخالق، افكار و عادات آن.  از مردم زمانه بري و بیزار بودهخیام
هاي او این  از اشعار عربي و بعضي از كتاب. وجه تلقینات جامعه را نپذیرفته است هیچ كند و به مي

در مقدمة جبر و . شود اعتمادي به آنان به خوبي دیده مي كینه و بغض خیام براي مردمان و بي
 :گوید اش مي مقابله
شان كم و رنجشان بسیار بود منحصر  اي كه عده ین رفته و بدسته شاهد بودیم كه اهل علم از بما«

شان را صرف تحقیقات و  شمار نیز در طي زندگي دشوار خود همت و این عدة انگشت. گردیدند
 رفروشند و از حد تذویر و ظاه ولي اغلب دانشمندان ما حق را به باطل مي. اكتشافات علمي نمودند

برند، و  دار معرفتي كه دارند براي اغراض پست مادي بكار ميكنند؛ و آن مق سازي تجاوز نمي
اگر شخصي را طالب حق و ایثار كننده صدق و ساعي در رد باطل و ترك و تزویر بینند استهزإ و 

گویا در هر زمان اشخاص دو رو و متقلب و كاسه لیس چاپلوس كاشان جلو » .كنند استخفاف مي
 !است
نمود و عاقبت  نفر انسان را مي با فانوس روشن جستجوي یك معروف روزي در شهر آتن دیوژن

 :گوید ولي خیام وقت خود را به تكاپوي بیهوده تلف نكرده و با اطمینان مي. پیدا نكرد
  بر آسمان، قرین پروین،گاویست
  دگر بر زیرش جمله زمین؛گاویست

 : بینائي چشم حقیقت بگشاگر
 . و زبر دو گاو مشتي خر بینزیر
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وجه طرفدار  هیچ صورت خیام از بس كه در زیر فشار افكار پست مردم بوده به  در این استواضح
محبت، عشق، اخالق، انسانیت و تصوف نبوده، كه اغلب نویسندگان و شعرا وظیفة خودشان 

كه  چیزي. اند براي عوام فریبي تبلیغ بكنند اند كه این افكار را اگر چه خودشان معتقد نبوده دانسته
اگر چه . ت، فقط یك میل و رغبت یا سمپاتي و تأسف گذشته ایران در خیام باقي استغریب اس

توانیم به حكایت مشهور سه رفیق دبستاني باور بكنیم كه  بواسطه اختالف زیاد تاریخ، ما نمي
ولي هیچ استبعادي ندارد كه خیام و حسن صباح . اند درس بوده الملك با خیام و حسن صباح هم نظام

 ۵١٨ - ۵١٧اند و هر دو تقریبًا در یك سنه  زیرا كه بچة یك عهد بوده. اند ابطه داشتهبا هم ر
انقالب فكري كه هر دو در قلب مملكت مقتدر اسالمي تولید كردند این حدس را تأیید . اند مرده
 جدید هبحسن بوسیلة اختراع مذ. اند ها را با هم همدست دانسته كند و شاید به همین مناسبت آن مي

خیام بواسطة آوردن مذهب . و لرزانیدن اساس جامعة آن زمان تولید یك شورش ملي ایراني كرد
تأثیر حسن چون . هاي خودش انجام داد حسي، فلسفي، و عقلي و مادي همان منظور او را در ترانه
 روي اش ولي فلسفة مادي خیام كه پایه. بیشتر روي سیاست و شمشیر بود بعد از مدتي از بین رفت

 .عقل و منطق بود پایدار ماند
هاي   هیچ یك از شعرا و نویسندگان اسالم لحن صریح نفي خدا و بر هم زدن اساس افسانهنزد

ابن : شود شاید بتوانیم خیام را از جملة ایرانیان ضد عرب مانند مذهبي سامي مانند خیام دیده نمي
 پیشین هانن تأسف انگیزي اشاره به پادشاخیام با لح. آفرید، ابومسلم، بابك و غیره بدانیم مقفع، به
هاي  ممكن است از خواندن شاهنامة فردوسي این تأثر در او پیدا شده و در ترانه. كند ایران مي

اند و  نماید كه با خاك یكسان شده خودش پیوسته فر و شكوه و بزرگي پایمال شدة آنان را گوشزد مي
 او، كنایات و عصبانيهاي  قهقهه. جغد آشیانه نمودهها روباه النه كرده و  هاي ویران آن در كاخ

ها  ماید پیداستت كه از ته قلب از راهزنان عرب و افكار پست آن اشاراتي كه به ایران گذشته مي 
رود كه در دهن این اژدهاي هفتاد سر فرو شده بوده  متنفر است، و سمپاتي او به طرف ایراني مي

 .زده و با تشنج دست و پا مي
ثباتي و كوچكي تمدن   تند برویم، آیا مقصود خیام از یادآوري شكوه گذشته ساساني مقایسة بينباید

اي بیش نیست؟ ولي با حرارتي كه  ها و زندگي انسان نبوده است و فقط یك تصویر مجازي و كنایه
مثال صداي فاخته كه شب مهتاب روي ویرانة . گذارد كند جاي شك و شبهه باقي نمي بیان مي

 :كند گوید مو را به تن خواننده راست مي ون كوكو ميتیسف
  قصر كه بر چرخ همي زد پهلو،آن
  درگه او شهان نهادندي رو،بر

 اي اش فاخته  كه بر كنگرهدیدیم
 »كوكو، كوكو؟«:  همي گفت كهبنشسته

  قصر كه بهرام درو جام گرفت،آن
  بچه كرد و شیر آرام گرفت؛آهو
 مر،گرفتي همه ع  كه گور ميبهرام
  كه چگونه گور بهرام گرفت؟دیدي
شناخته و خدائي را كه مذاهب سامي تصور   سابقًا ذكر شد خیام جز روش دهر خدائي نميچنانكه
گیرد و راه حل علمي و منطقي براي  تر به خود مي ولي بعد قیافة جدي. اند منكر بوده است كرده مي

 قناعت اظكند به تعبیر شاعرانة این الف ا نميچون راه عقلي پید. كند مسائل ماورإ طبیعي جستجو مي
 :گوید كند و انسان را به كوزه و مي گر مي صانع را تشبیه به كوزه. نماید مي
 گر دهر چنین جام لطیف،  كوزهاین
 )۴٣! (زندش  و باز بر زمین ميسازد مي
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خوارش كه  ونگر دیوانه را با قیافة احمق و خ  حقیقت مطلب كاري نداریم ولي مجلس این كوزهبه
شكند، فقط قلم  ها را مي كند ولي از روي جنون آن كوزه همة هم خود را صرف صنایع ظریف مي

 .آقاي درویش نقاش توانسته روي پرده خودش مجسم بكند
 : و دوزخ را در نهاد اشخاص دانستهبهشت
  شرري ز رنج بیهودة ماست،دوزخ
 )١۴٢. ( دمي ز وقت آسودة ماستفردوس

، بلبالن ناالن، كشتزارهاي خرم، نسیم بامداد، مهتاب روي مهتابي، مهرویان  خندانهاي گل
ها روي زمین پیدا  چیزي بهتر از این. ها بهشت ماست پریوش، آهنگ چنگ، شراب گلگون، این

 نهمی. ثبات پر از درد و زجر برایمان مانده استفاده بكنیم شود، با این حقایقي كه درین دنیاي بي نمي
چرا به امید موهوم از آسایش ! زنند  بهشت موعودي كه مردم را به امیدش گول ميبهشت ماست،

 خودمان چشم بپوشیم؟
  خلد و حجیم را ندیده است، اي دل،كس
 )٩١. (جهان رسیده است؟ اي دل  كه از آنگوئي
بازي یا بازي شطرنج، همة كائنات روي صفحه گمان  شب مثل خیمه.  بازیگر خانة غریبي استیك
. كند ولي یك دست نامرئي كه گوئي متعلق به یك بچه است مدتي با ما تفریح مي. نند كه آزادندك مي

 قها را در صندو ها یا مهره زند، دوباره این عروسك كند، بعد دلش را مي ما را جا به جا مي
 :اندازد فراموشي و نیستي مي

  لعبتگانیم و فلك لعبت باز،ما
 )۵٠. . . ( روي حقیقتي نه از روي مجاز از

خواسته این دنیاي مسخره، پست غم انگیز و مضحك را از هم بپاشد و یك دنیاي   ميخیام
 :تري روي خرابة آن بنا بكند منطقي
  بر فلكم دست بدي چون یزدان،گر

 )٢۵. . . ( من این فلك را ز میان برداشتمي
توجه بوده و مقلد پیدا كرده، این  اینكه بدانیم تا چه اندازه فلسفة خیام در نزد پیروان او طرف براي

اورد و یك جا  در چند جا مثل از رباعیات خیام مي» دبستان مذاهب«گوئیم كه مؤلف  نكته را مي
 . . . دسمراد در لغت وهم و پندار را گوین. . . «): ۶٣ص (دهد  رباعي غریبي باو نسبت مي

عناصر و افالك و انجم و عقول و اگر كسي موجود باشد داند كه : مند شاگرد فر ایرج گفته فره
گوید هستي پذیر نشد و ما از وهم گمان بریم كه او هست  و واجب الوجودي كه مي. نفوس حق است

 :من االستشهاد حكیم عمر خیام بیت. و یقین كه او هم نیست
 . به جهان كهنه همچون ظرفي استصانع«
  بمعني و بظاهر برقي است؛آبیست«
 الن بسپار، كفر و دین بطفبازیچه«
 »! ز مقامي كه خدا هم حرفي استبگذر«
عاقل باید از جمیع لذات بهره . . . «: گوید راجع به عقاید چارواك مي) ١۵٩ص ( جاي دیگر در

 :ع. كه چون بخاك پیوست باز آمدن نیست از آن. گیرد و از مشتهیات حتراز ننماید
 . آمدنت نیست، چو رفتي رفتيباز«
چون صانع پدیدار نیست و ادراك بشري : ست كه ایشان گویند ، چارواك آن گوئیم عقیدهتر روشن«

و . . . به اثبات آن محیط نیارد شد، ما را چرا بندگي امري مظنون، موهوم، بل معدوم باید كرد؟ 
ها بازداشت؟ عاقل  ها و راحت بهر نوید جنت و راحت آن از كثرت حرص، ابلهانه دست از نعمت

آنچه ظاهر نیست باور كردن آن را نشاید تركیب جسد موالید از عناصر  . . . نقد را به نسیه ندهد
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، چون تركیب متالشي شود، . . .اربعه است، به مقتضاي طبیعت یك چند با هم تألیف پذیر شده 
بعد از تخریب كاخ تن، عروجي به برین وطن و ناز و نعیم و . معاد عنصر جز عنصر نیارد بود

 ».اهد بودنزول نار و جحیم نخو
ص (كنیم؟ هرون آلن در اضافات به رباعیات خیام   تجزیة افكار خیام را ازین سطور درك نميآیا
 میالدي به طبع رسیده ١٨١۵تألیف الفینستن كه در سنة » سرگذشت سلطنت كابل«از كتاب ) ٢٩١

نظر به «: اي دهري و المذهب باسم مالزكي شهرت دارند دهد كه فرقه كند و شرح مي نقل مي
دهد، كه در  ها خیلي قدیمي است و كامال با افكار شاعر قدیم ایران خیام وفق مي آید كه افكار آن مي

این فرقه عقاید . . . هاي المذهبي به قدري شدید است كه در هیج زباني سابقه ندارد آثار او نمونه
 رند دربار شاه ها بین نجباي كردند و معروف است كه عقاید آن خودشان را در خفا آشكار مي

 ».محمود رخنه كرده بود
شود دقیق شدن او در مسئلة مرگ است، نه از راه   دیگري كه در فلسفة خیام مشاهده مياختصاص

آورد، بلكه از روي جریان و استحاله ذرات  نشئات روح و فلسفه الهیون آن را تحت مطالعه درمي
 .كند نه و غمناكي مجسم مياجسام و تجزیه ماده تغییرات آنرا با تصویرهاي شاعرا

دنیا در اثر اجتماع ذرات بوجود آمده كه بر حسب اتفاق كار .  خیام ماورإ ماده چیزي نیستبراي
شوند و  این جریان دایمي و ابدي است، و ذرات پي در پي در اشكال و انواع داخل مي. كنند مي

 ریجه تركیب ذرات و چهار عنصازین رو انسان هیچ بیم و امیدي ندارد و در نت. گردانند روي مي
 :ماند و تأثیر هفت كوكب بوجود آمده و روح او مانند كالبد مادي است و پس از مرگ نمي

 )٢٩. ( نیست، چو رفتي رفتيبازآمدنت
 )١۴٠. (است» نیستي« عاقبتت كار جهان چون
 )۴٧. ( الله پژمرده نخواهد بشكفتهر
نماید و بازگشت  را تا آخرین مرحله نشئاتش دنبال ميكند و ذرات بدن   خیام به همین اكتفا نمياما
در موضوع بقاي روح معتقد به گردش و استحاله ذرات بدن پس از مرگ . دهد ها را شرح مي آن
 بارهست كه ذرات بدن در اجسام دیگر دو آید این زیرا آنچه محسوس است و به تمیز در مي. شود مي

ح مستقلي كه بعد از مرگ زندگي جداگانه داشته باشد ولي رو. كنند زندگي و یا جریان پیدا مي
شوند و پیوسته مست خواهند بود، و زندگي  اگر خوشبخت باشیم، ذرات تن ما خم باده مي. نیست

 خیامانگیز  همین فلسفه ذرات سرچشمه درد و افكار غم. كنند اي را تعقیب مي اراده مرموز و بي
اي كه با حركات موزون به آهنگ چنگ  له، در معشوقهدر گل كوزه، در سبزه، در گل ال. شود مي
اعتناي طبیعت جلو  ثبات و جریان سخت و بي رقصد، در مجالس تفریح و در همه جا ذرات بي مي

اند، ولي زندگي غریب دیگري  بیند كه خاك شده در كوزه شراب ذرات تن مهرویان را مي. اوست
 .یان استها روح لطیف باده در غل زیرا در آن.  دارندار
آورد یك صورت  هایش مي اي كه در ترانه  اینجا شراب او با همه كنایات و تشبیهات شاعرانهدر

كند، در كوزه  ـ شراب در عین حال كه تولید مستي و فراموشي مي. گیرد عمیق و مرموز بخود مي
یست هاي كوزه تصغیر همان اعضاي بدن انسان ن آیا اسم همه قسمت. حكم روح را در تن دارد

باشد؟ همان  و شراب میان كوزه روح پر كیف آن نمي. . .  لبه، گردنه، دسته، شكم دهنه،: مثل
این روح پر غلیان زندگي دردناك گذشته كوزه را روي ! نفر ماهرو بوده كوزه كه سابق بر این یك

ه روح كند كه شراب به منزل قرار كوزه یك زندگي مستقل پیدا مي از این! كند زمین یادآوري مي
 :ست آن
 )١٣٩. ( بر لب كوزه بردم از غایت آزلب
 بیني،  دسته كه بر گردن او مياین

 )٧٢. ( است كه بر گردن یاري بوده استدستي
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در مورد كمان ) ۴٠ص (مثال در نوروزنامه . شود این گونه تشبیه زیاد در افكار خیام دیده مي(
اشته است از رگ و استخوان و پي و و به یك روي كمان بر صورت مردم نگ. . . «: گوید مي

 ».پوست و گوشت، و زه وي چون جان وي بود كه به وي زنده است، با جان كه از هنرمند بیابد
آید كه خیام در خصوص ماهیت و ارزش زندگي یك عقیده و فلسفة مهمي   مطالب فوق بدست مياز

 گیرد؟ اي را پیش مي و رویههمه بدبختي و این فلسفه چه خط مشي  آیا او در مقابل این. دارد
شود به چگونگي اشیاء پي برد، در صورتي كه كسي ندانسته و نخواهد دانست  كه نمي  صورتيدر

هاي دیگران مزخرف و تلة خر بگیري است، در  رویم و گفته آئیم و به كجا مي كه از كجا مي
هاي ما در مقابل  وششدهد و همه ك اعتنا وظیفة خودش را انجام مي صورتي كه طبیعت آرام و بي

كه اندوه و شادي ما نزد طبیعت  باشد، در صورتي ي غیر ممكن مي  است و تحقیقات فلسفودهاو بیه
یكسان است و دنیائي كه در آن مسكن داریم پر از درد و شر همیشگي است و زندگي هراسناك ما 

كه پادشاهان با فر و شكوه گذشته به  یكرشته خواب، خیال، فریب و موهوم مي باشد، در صورتي
اند ذرات تن  پریرویان ناكامي كه به سینة خاك تاریك فرو رفتهاند، و   هم آغوش شدهتيخاك نیس

آیا . كند شود و در نباتات و اشیاء زندگي دردناكي را دنبال مي ها در تنگناي گور از هم جدا مي آن
 جزگویند؟ گذشته ب زباني سستي و شكنندگي چیزهاي روي زمین را به ما نمي ها بزبان بي همه این

ایم، این دم گذرنده  پس همین دم را كه زنده. ي بیش نیست، آینده مجهول استیادگار درهم و رؤیائ
این دم كه . رود، همین دم را دریابیم و خوش باشیم كه به یك چشم به هم زدن در گذشته فرو مي 

 از ودمقص! ماند، ولي اگر بدانیم كه دم را چگونه بگذرانیم رفت دیگر چیزي در دست ما نمي
توانیم باید غم و غصه را از خودمان دور بكنیم، معلوم را به  تا مي. استزندگي كیف و لذت 

كه در  انتقام خودمان را از زندگي بستانیم پیش از آن. مجهول نفروشیم و نقد را فداي نسیه نكنیم
 !چنگال او خرد بشویم

 )۴۵. ( نصیب خویش كت بربایندبرباي
 بوده ولي شادي او همیشه با فكر عدم و نیستي  دانست هر چند خیام از ته دل معتقد به شاديباید

كند اما در  ازین رو همواره معاني فلسفة خیام در ظاهر دعوت به خوشگذراني مي. توأم است
انگیز او جز تزئیني بیش  هاي شراب، كشتزار و تصویرهاي شهوت حقیقت همه گل و بلبل، جام

. به تجمل و نزیین اتاق خودش بپردازدكه بخواهد خودش را بكشد و قبل از مرگ  نیست، مثل كسي
خوش باشیم و فراموش بكنیم تا خون، این مایع زندگي، . ازین جهت خوشي او بیشتر تأثرآور است
 !كه از هزاران زخم ما جاري است نه بینیم

 خیام از جواني بدبین و در شك بوده و فلسفه كیف و خوشي را در هنگام پیري انتخاب كرده چون
 :بت خوشي او آغشته با فكر یأس و حرمان استبه همین مناس

  عمر من به هفتاد رسید،پیمانة
 )١۴١( دم نكنم نشاط، كي خواهم كرد؟ این
نفر رند كاركشته و عیاش را دارد كه از همه چیز بیزار و زده شده و   ترانه كه ظاهرًا لحن یكاین

باده گساري در سن هفتاد پرستد و نفرین مي كند، در حقیقت شتاب و رغبت به  زندگي را مي
نفر فیلسوف مادي  كند و كامال فكر یك انگیز مي سالگي این رباعي را بیش از رباعیات بدبیني او غم

 !خواهد دریابد دهد كه آخرین دقایق عمر خود را در مقابل فناي محض مي را نشان مي
اش  هاي كلید شده كند و مرگ از الي دندان هاي خیام بوي غلیظ شراب سنگیني مي  ترانهروي
 »!خوش باشیم«: گوید مي

اگر چه خیام مانند ابن سینا در خوردن شراب .  شراب در رباعیات خیام مقام خاصي داردموضوع
شاید بیشتر مقصودش مدح . گوید اي اغراق مي كرده ولي در مدح آنان تا اندازه روي نمي زیاده

مخصوص منافع شراب استت و یك فصل كتاب » نوروزنامه«ولي در . منهیات مذهبي است
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دهد و در آنجا اسم  نویسنده از روي تجربیات دیگران و آزمایش شخصي منافع شراب را شرح مي
هیچ چیز در تن مردم «: گوید مي) ۶٠ص (كند  بوعلي سینا و محمد زكریاي رازي را ذكر مي

را ببرد و دل تر از شراب نیست، خاصه شراب انگوري تلخ و صافي، خاصیتش آنست كه غم  نافع
همه دانایان متفق گشتند كه هیچ نعمتي بهتر و بزرگوارتر از . . . «): ٧٠ص (» .را خرم كند
و در بهشت نعمت بسیار است و شراب بهترین نعمتهاء بهشت . . . «): ۶١ص (» .شراب نیست

كه با  توانیم باور كنیم كه نویسنده این جمله را از روي ایمان نوشته در صورتي آیا مي» .است
 :گوید تمسخر مي

 )٨٩! (بهشت و حوض كوثر باشد: گویند
خیام پناه به جام باده مي برد و .  در رباعیات، شراب براي فرو نشاندن غم و اندوه زندگي استولي

خوش باشیم، كیف بكنیم، این . خواهد آسایش فكري و فراموشي تحصیل بكند با مي ارغواني مي
 مخصوصًا فراموش بكنیم، چون در مجالس عیش ما یك سایة .زندگي مزخرف را فراموش بكنیم

گذارد آهسته بغل  ـ این سایه مرگ است، كوزه شراب لبش را كه به لب ما مي. زند  دور ميكترسنا
ام، پس روح لطیف باده را بنوش تا زندگي را فراموش  هم روزي مثل تو بوده من: گوید گوشمان مي

 !بكني
بزنیم، بخوانیم، بنوشیم كه . كیف؟ زن، معشوق دمدمي! ره غمناكيچه مسخ.  خوش باشیمبنوشیم،

میان . كه این سایة ترسناك گلوي ما را در چنگال استخوانیش بفشارد فراموش بكنیم پیش از آن
كنند و مرگ با  زنند و دعوت به نیستي مي ذرات تن دیگران كیف بكنیم كه ذرات تن ما را صدا مي

 .خندد انگیزش به ما مي  چندشخنده
 !آن دم را فراموش بكنیم.  یكدم استزندگي
  خور كه چنین عمر كه غم در پي اوست،مي
 ) ١۴٣! ( به كه بخواب یا بمستي گذردآن
 
 

 خیام شاعر) / بخش سوم(ترانه هاى خیام : نام کتاب
 صادق هدایت: نویسنده

 131: تاریخ نشر
 پایگاه ادبكده: یحروفچین

 
--------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 
 

 خیام شاعر) / بخش سوم( هاى خیام ترانه
 

دهد كه نفوذ فكر، آهنگ دلفریب، نظر موشكاف، وسعت قریحه،   كه اجماال اشاره شد نشان ميآنچه
حشو و زوائد و مخصوصًا فلسفه و طرز  بيزیبائي بیان، صحت منطق، سرشاري تشبیهات سادة 

زند در میان فالسفه و  هاي گوناگون گویاست و با روح هر كس حرف مي فكر خیام كه به آهنگ
 .كند اي براي او احراز مي  كمیاب مقام ارجمند و جداگانهليشعراي خی

ر كتاب د. ( كوچكترین وزن شعري است كه انعكاس فكر شاعر را با معني تمام برساندرباعي
نوشته كه رباعي وزن شعري كامال ایراني است و به ) ٩٠ص (كریستنسن راجع به رباعیات خیام 

 .اند خوانده شده و اغلب به آواز مي عقیدة هارتمان رباعي ترانه نامیده مي
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 )١١۶. (آور مي اي و پیش  ترانهبرساز
د هارتمان از خواندن گفتة شمس  اعراب این وزن را از فارسي تقلید كردند، این عقیده را الببعدها

 .)قیس رازي راجع به رباعي پیدا كرده
ولي خیام .  شاعري خودش را موظف دانسته كه در جزو اشعارش كم و بیش رباعي بگویدهر

رباعي را به منتها درجة اعتبار و اهمیت رسانیده و این وزن مختصر را انتخاب كرده، در 
 .ردستي در آن گنجانیده استكه افكار خودش را در نهایت زب صورتي
 خیام به قدري ساده، طبیعي و به زبان دلچسب ادبي و معمولي گفته شده كه هر كسي را هاي ترانه

. آید هاي شعر فارسي به شمار مي نماید، و از بهترین نمونه شیفته آهنگ و تشبیهات قشنگ آن مي
 تأثیر آن حتمي است و انسان به اي رسانیده كه گیرندگي و خیام قدرت اداي مطلب را به اندازه

افتد كه یك عقیده فلسفي مهمي چگونه ممكن است در قالب یك رباعي بگنجد و چگونه  حیرت مي
توان چند رباعي گفت كه از هر كدام یك فكر و فلسفة مستقل مشاهده بشود و در عین حال با هم  مي
 وزن ،ي او را در دنیا مشهور كردهها این كشش و دلربائي فكر خیام است كه ترانه. آهنگ باشد هم

 .دهد كند و به او فرصت فكر مي ساده و مختصر شعري خیام خواننده را خسته نمي
زبان سادة او به همه اسرار صنعت خودش كامال آگاه . كند كس نمي  در شعر پیروي از هیچخیام

راي ایراني كه بعد در میان متفكرین و شع. دهد است و با كمال ایجاز، به بهترین طرزي شرح مي
 پیروي اواند كه سبك او را تعقیب بكنند و از مسلك  ها به خیال افتاده اند، برخي از آن از خیام آمده

زیرا بیان ظریف . آند به سادگي و به بزرگي فكر خیام برسند ها نتوانسته كدام از آن بنمایند، ولي هیچ
خیام قادر است كه . صوص به خودش استدار او مخ مانند او با آهنگ سلیس مجازي كنایه و بي

 جاري و عيشعرش با یك آهنگ لطیف و طبی. الفظ را موافق فكر و مقصود خودش انتخاب بكند
 .تكلف است، تشبیهات و استعاراتش یك ظرافت ساده و طبیعي دارد بي

ن فكر  بیان، مسلك و فلسفة خیام تأثیر مهمي در ادبیات فارسي كرده میدان وسیعي براي جوالطرز
حتي حافظ و سعدي در نشئات ذره، ناپایداري دنیا، غنیمت شمردن دم و . دیگران تهیه نموده است

 درین اند كدام نتوانسته ولي هیچ. اند كه تقلید مستقیم از افكار خیام است مي پرستي اشعاري سروده
 :گوید مثال سعدي مي. قسمت به مرتبة خیام برسند

  و ناز، بر مرو اي آدمي به نخوتبخاك
 )۶٣. ( زیر پاي تو همچون تو آدمیزاد استكه
  نیست از خاك اگر گل شكفت،عجب
 )۵٨! ( چندین گل اندام در خاك خفتكه

 . دي رفت و فردا همچنان موجود نیستسعدیا
 )١٢٠. ( این و آن فرصت شمار امروز رادرمیان

 : درین اشعار حافظو
  كه بر دل من داغ زلف سركش تست،چنین
 )۶٣. ( شود تربتم چو در گذرمرزا بنفشه
  وقت خوش كه دست دهد مغتنم شمار،هر
 )١١٢! ( را وقوف نیست كه انجام كار چیستكس

 ها كند،  كه چرخ از گل ما كوزهروزي
 )۶۶. ( كاسة سر ما پر شراب كنزنهار
  هر پاره خشتي كه بر منظریست،كه
 )١٠٩! ( كیقبادي و اسكندریستسر
 تركیبش، بشرط ادب گیر زانكه قدح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 )٧٠. ( كاسة سر جمشید و بهمن است و قبادز
 و مولوي و بعضي از شعراي متفكر دیگر اگر چه این شورش و رشادت فكر خیام را حس حافظ
اند، ولي بقدري مطالب خودشان را زیر جمالت و تشبیهات و كنایات  اند و گاهي شلتاق آورده كرده
مخصوصًا حافظ كه . به صد گونه تعبیر و تفسیر كرداند كه ممكن است آنرا  آمیز پوشانیده اغراق

توان گفت او یكي از بهترین و  مي.  از افكار خیام الهام یافته و تشبیهات او را گرفته استليخی
اگر چه حافظ خیلي بیشتر از خیام رؤیا، قوة تصور و الهام شاعرانه . متفكرترین پیروان خیام است

رسد   نميامباشد، ولي افكار او به پاي فلسفة مادي و منطقي خی داشته كه مربوط به شهوت تند او مي
. شود در همین قسمت حافظ از خیام جدا مي. و شراب را بصورت اسرارآمیز صوفیان درآورده

مثال شراب حافظ اگر چه در بعضي جاها بطور واضح همان آب انگور است، ولي به قدري زیر 
شود از آن  دهد و یك نوع تصوف مي تعبیر را مياصطالحات صوفیانه پوشیده شده كه اجازة 

پوشي و رمز و اشاره ندارد، افكارش را صاف و پوست كنده  ولي خیام احتیاج به پرده.  كرداطاستنب
 .كند پروا و صراحت لهجه او را از سایر شعراي آزاد فكر متمایز مي همین لحن صاده، بي. گوید مي
 :رساند  و رؤیاي شدید او را مي این اشعار حافظ بخوبي جنبة صوفيمثال
  عكس مي و نقش و نگارین كه نمود،همه این
 . فروغ رخ ساقي است كه در جام افتادیك
 ایم،  در پیاله عكس رخ یار دیدهما
 .خبر ز لذت شرب مدام ما  بياي
 :كند ولي چقدر با حملة خیام فرق دارد  نیز به زهاد حمله ميحافظ
 رس، درون پرده ز رندان مست پراز
 )٨۵. ( حال نیست زاهد عالي مقام راكاین
 :كند تر و ترسوتر از خیام به بهشت اشاره مي  با نزاكتخیلي
  فردوس لطیف است، ولیكن زنهار،باغ
 )٨٨. ( غنیمت شمر این سایة بید و لب كشتتو

 :رود كاري به جنگ صانع مي  با احتیاط و محافظهچقدر
  ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت،پیر
 )١١! ( بر نظر پاك خطا پوشش بادینآفر

شود؛ مثال  اند و حتي در اشعار صوفي كنایات خیام دیده مي  دیگر نیز از خیام تبعیت كردهشعراي
 :این شعر عطار

  چو رستم شوكت و زورت بود،گر
 )۵۴. ( چون بهرام در گورت بودجاي

 :كند  نیز مضمون خیام را استعمال ميغزالي
  حیران در او، فانوس خیالي عالميچرخ

 )١٠۵. ( چون صورت فانوس سرگردان در اومردمان
رود و شاید سر راه خود خرابة  كنند به مكه مي خیام را تكفیر مي» اخبارالعلمإ« طبق روایت بر

 :تیسفون را دیده و این رباعي را گفته
 )۵۶. . . ( قصر كه بر چرخ همي زد پهلو آن
 را از همین رباعي خیام الهام نشده؟» ن مدائنایوا« خاقاني تما قصیدة معروف خود آیا
 همة تأثیرات و نفوذ خیام در ادبیات فارسي چیزي كه مهمتر است رشادت فكري و آزادي است از

در فصل ) ۴٨ص (» نوروزنامه«چون در . كه ابداع كرده و گویا به قدرت قلم خودش آگاه بوده
داند و اینطور نتیجه   تیغ برهنه مؤثرتر ميآورد كه قلم را از حكایتي مي» اندر یاد كردن قلم«
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و تأثیر قلم صالح و فساد مملكت را كاري بزرگست، و خداوندان قلم را كه معتمد . . . « : گیرد مي
 ».باشند عزیز باید داشت

دهد  ها نشان مي  خیام در ادبیات انگلیس و آمریكا، تأثیر او در دنیاي متمدن امروز، همة اینتأثیر
 .ي خیام با دیگران تا چه اندازه فرق داردها كه گفته
 اگر چه سر و كار با ریاضیات و نجوم داشته ولي این پیشة خشك مانع از تظاهر احساسات خیام

و اغلب هنگام فراغت را به تفریح و ! رقیق و لذت بردن از طبیعت و ذوق سرشار شعري او نشده
اجه نصیر طوسي و غیره شاعر دیده شده و اگر چه مابین منجمین مانند خو. گذرانیده ادبیات مي

آنان تنها در . ها با خیام زمین تا آسمان فرق دارد هاي آن ها منسوب است ولي گفته  به آنارياشع
هاي  یعني همان گفته. اند الهیات و تصوف یا عشق و اخالق و یا مسائل اجتماعي رباعي گفته

 .ها تقریبًا وجود ندارد پردازي آن و قیافهاند و ذوق شاعري در اشعار  دیگران را تكرار كرده
ولي به . مرغ حق، قبرستان، هواي نمناك بهاري در خیام خیلي مؤثر بوده.  مهتاب، ویرانهشب

زار، جویبار، نسیم مالیم و طبیعت  ةا و بوي گل، چمن آید كه شكوه و طراوت بهار، رنگ نظر مي
ها كه فصل بهار و نوروز را  رحرارت آنهاي پ افسونگر، با آهنگ چنگ ساقیان ماهرو و بوسه

خیام با لطافت و ظرافت مخصوصي كه در . العاده داشته كرده، در روح خیام تأثیر فوق تكمیل مي
 :كند كرده و با یك دنیا استادي وصف آن را مي نزد شعراي دیگر كمیاب است طبیعت را حس مي

 )١١٨. ( است خوش و هوا نه گرم است و نه سردروزي
 )۶٠. . . (ز صبا دامن گل چاك شده بنگر
 )۶١. . . ( آمد و زار بر سر سبزه گریستابر
 )۶٢. . . ( ابر به نوروز رخ الله بشستچون
 )١١١. . . ( بنور دامن شب بشكافتمهتاب
 در وصف طبیعت تا همان اندازه كه احتیاج دارد با چند كلمه محیط و وضع را مجسم و خیام

اني كه شعر فارسي در زیر تأثیر تسلط عرب یك نوع لغت بازي و آن هم در زم. كند محسوس مي
اند  معني شده بوده، و شاعران كمیابي كه ذوق طبیعي داشته اظهار فضل و تملق گویي خشك و بي

اند كه انسان را از طبیعت بیزرا  گفته  و یا یك قطره ژاله به قدري اغراق ميبرگبراي یك 
نه تنها خیام به الفاظ ساده اكتفا . افزاید م بر بزرگي مقام او مياین سادگي زبان خیا. اند كرده مي

یك از  هاي دیگري نیز بكار برده كه نظیر آن در نزد هیچ هاي خود استادي كرده، بلكه در ترانه
او با كنایه و تمسخر لغات قلنبه آخوندي را گرفته و به خودشان پس . شود  ایران دیده نميشعراي

 :عيداده مثال درین ربا
 بهشت و حور عین خواهد بود،«: گویند
 ». مي ناب و انگبین خواهد بودآنجا
 نقل قول كرده و اصطالحات آخوندي را در وصف جنت به زبان خودشان شرح داده، بعد اول

 :دهد جواب مي
  ما مي و معشوقه گزیدیم چه باك؟گر

 ! عاقبت كار همین خواهد بودچون
 :گوید  به اصطالح خودشان مي رباعي القاب ادبا و فضال رادرین
 محیط فضل و آداب شدند، «آنانكه
 ». جمع كمال شمع اصحاب شدنددر
 :كند ها را خراب مي  زبان خودش القاب و ادعاي آنبه
  زین شب تاریك نبردند بروز،ره

 !اي و در خواب شدند  فسانهگفتند
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ید كه پشت پردة اسرار عدم گو آورد و بعد به تمسخر مي صوفیان را مي» پرده« جاي دیگر لفظ در
 :است
 گفتگوي من و تو،» پرده« از پس هست
 !برافتد، نه تو ماني و نه من» پرده «چون
مثال . كند، ولي صنعت او چقدر با صنایع لوس و ساختگي بدیع فرق دارد  با لغات بازي ميگاهي

 :رساند لغاتي كه دو معني را مي
 گرفتي همه عمر،  كه گور ميبهرام
 چگونه گور بهرام گرفت؟ كه دیدي
هم باشد یك شاهكار زیركي، تسلط به زبان و » كجا رفتند؟« آواز فاخته كه در ضمن به معني تقلید

 :رساند ذوق را مي
 اي، اش فاخته  كه بر كنگرهدیدیم

 »كوكو، كوكو؟«:  همي گفت كهبنشسته
 :قافیه را برساند مثل آخر بعضي از رباعیات قافیه تكرار شده، شاید بنظر بعضي فقر لغت و در
 )١٠٢. . . ( دیدي و هر چه دیدي هیچ است دنیا
 )١٠٧. ( ز جهان چه طرف بربستم؟ هیچبنگر
 .جمع شده» هیچ« تمام تراژدي موضوع در همین تكرار ولي

ولي آثار فلسفي و علمي او هرگز .  اثر فلسفي و علمي به زبان فارسي و عربي از خیام ماندهچندین
خوشبختانه اخیرًا یك رسالة ادبي گرانبهائي از خیام بدست آمد .  دخالتي نداشتهدر میزان شهرتش

 چاپ هكه به سعي و اهتمام دوست عزیزم آقاي مجتبي مینوي در تهران ب» نوروزنامه«: موسوم به
دهد اثر قلم تواناي همان  این كتاب به فارسي ساده و بي مانندي نوشته شده كه نشان مي. رسید

هاي نثر فارسي است و  ترین نمونه نثر ادبي آن یكي از بهترین و سلیس. باشد ها مي هگوینده تران
 بیش در آن وهائي كه كم  كدام از كتاب باشد و هیچ ساختمان جمالت آن خیلي نزدیك به پهلوي مي

و غیره از حیث نثر و ارزش ادبي به » چهار مقاله«و » سیاست نامه«: دوره نوشته شده از قبیل
 .رسند نمي» وروزنامهن«پاي 

 موضوع كتاب خود را یكي از رسوم ملي ایران قدیم قرار داده كه رابطة مستقیم با نجوم نگارنده
دارد، و در آن خرافات نجومي و اعتقادات عامیانه و خواص اشیاء را بر طبق نجوم و طب 

Empiriqueوشته شده، اگر چه این كتاب دستوري و به فراخور مقتضیات روز ن. دهد  شرح مي
العاده و  دان، قوه تصور فوق  الفاظ آن همان موشكافي فكر، همان منطق محكم ریاضييولي در خفا

كالم شیواي خیام وجود دارد و در گوشه و كنار به همان فلسفه علمي و مادي خیام كه از دستش در 
 نه یك شعر درین كتاب نه حرفي از عذاب آخرت است و نه از لذایذ جنت،. خوریم رفته بر مي

موضوع یك جشن با شكوه . آید شود و نه از اخالق و مذهب سخني به میان مي صوفي دیده مي
گوید و بهرام و كاووس و نیشابور و  ایران، همان ایراني كه فاخته باالي گنبد ویرانش كوكو مي
 .دستای كند و آداب و عادات آنرا مي توسش با خاك یكسان شده، از جشن آن دوره تعریف مي

ولي بر فرض هم . توانیم در نسبت این كتاب به خیام شك بیاوریم؟ البته از قرایني ممكن است  ميآیا
توانیم بگوئیم كه نویسندة آن  كه از روي تصادف و یا تعمد این كتاب به خیام منسوب شده باشد، مي

 او قي ذورابطة فكري با خیام داشته و در ردیف همان فیلسوف نیشابوري و به مقام ادبي و
» نوروزنامه«به هر حال، تا زماني كه یك سند مهم تاریخي بدست نیامده كه همین كتاب . رسیده مي

تواند نسبت  را كه در دست است به نویسنده مقدم بر خیام نسبت بدهد هیچ گونه حدس و فرضي نمي
 با تهمیخبرعكس، خیلي طبیعي است كه روح سركش و بیزار خیام، آ. آن را از خیام سلب بكند

ها كه از اعتقادات خشن زمان خودش سرخورده، در خرافات عامیانه یك  زیبائي و ظرافت
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سرتاسر كتاب میل ایراني ساساني، ذوق هنري . سرچشمه تفریح و تنوع براي خودش پیدا بكند
نگارنده پرستش زیبائي را پیشه . آورد پرستي و حس تجمل مانوي را به یاد مي عالي، ظرافت

خیام شاعر، عالم .  همین زیبائي كه در لغات و در آهنگ جمالت او بخوبي پیداست،ودهخودش نم
 .كند و فیلسوف خودش را یك بار دیگر در این كتاب معرفي مي

ةا و شورش یك ایران بزرگ، با شكوه   نماینده ذوق خفه شده، روح شكنجه دیده و ترجمان نالهخیام
مخت سامي و استیالي عرب كم كم مسموم و ویران و آباد قدیم است كه در زیر فشار فكر ز

 .شده مي
. مانندي بوده است ها فیلسوف، منجم و شاعر بي آید كه گوینده این ترانه  مطالب فوق بدست مياز

ها را نسبت  حال اگر بخواهیم نسبت این رباعیات را از خیام معروف سلب بكنیم، آیا به كي آن
 هم نجم باشد كه همزاد همان خیام معروف است و شاید از خیام مخواهیم داد؟ البد باید خیام دیگري

شناخته،  ولي در هیچ جا بطور مشخص اسم او برده نشده و كسي او را نمي. مقامش بزرگتر باشد
پس این . كه بایستي در یك زمان و یك جا و به یك طرز با خیام منجم زندگي كرده باشد در صورتي

 كس دیگري وكرده و یا شبح ا مانند او به انواع گوناگون تجلي مي يبه غیر از خود خیام كه ژني ب
 اصال آیا كس دیگري را به جز خیام سراغ داریم كه بتواند اینطور ترانه سرائي بكند؟. نبوده
ها را  اند آن  قطعه شعر عربي از خیام مانده است، ولي از آنجائي كه هیچ یك از شعرا نتوانستهچند

 . خیام دربیاورند از درج آن چشم پوشیدیمبه شعر فارسي بزبان
ةاي خیام نوشتم تا   به خواهش دوست هنرمندم آقاي دوریش نقاش، این مقدمه را اجماال به ترانهبنا

هاي خیام مطابق سبك و افكار فلسفي مرتب شده و  درین كتاب ترانه. راهنماي تابلوهاي ایشان بشود
 فرض هم از رها یك ستاره گذاشته شده، این رباعیات ب نآمده جلو آ رباعیاتي كه به نظر مشكوك مي

خود خیام نباشد از پیروان خیلي زبردست او خواهد بود كه مستقیمًا از فكر فیلسوف و شاعر 
 .اند بزرگ الهام گرفته

 
  هدایتصادق
  چهارم مهر یك هزار و سیصد و سیزدهتهران،

 
 

 ینشراز آفر) / بخش چهارم(ترانه هاى خیام : نام کتاب
 صادق هدایت: نویسنده

 131: تاریخ نشر
 پایگاه ادبكده: یحروفچین

 
--------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 
 

 راز آفرینش) / بخش چهارم( هاى خیام ترانه
 
١ 
  چند كه رنگ و روي زیباست مرا،هر
  الله رخ و چو سرو باالست مرا،ونچ

  نشد كه در طربخانة خاكمعلوم
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  ازل بهر چه آراست مرا؟نقاش
 
٢ 

  به اضطرارم اول بوچود،آورد
  حیرتم از حیات چیزي نفزود،جز
  به اكراه و ندانیم چه بودرفتیم
 ! آمدن و بودن و رفتن مقصودزین

 
٣ 
  آمدنم نبود گردون را سود،از
 اللش نفزود؛ رفتن من جاه و جوز
  هیچكسي نیز دو گوشم نشنود،وز
 ! آمدن و رفتنم از بهر چه بودكاین

 
۴ 
  دل تو به ادراك معما نرسي،اي
  نكتة زیركان دانا نرسي؛در

 ساز،  ز مي و جام بهشتي مياینجا
 ! كه بهشت است رسي یا نرسيكانجا

 
۵ 
  سر حیات اگر كماهي دانست،دل
  مرگ هم اسرار الهي دانست؛در
  كه با خودي، ندانستي هیچ،وزامر
  كه ز خود روي چه خواهي دانست؟فردا

 
 )منسوب به خیام  ( ۶
  چند زنم بروي دریاها خشت،تا

  شدم ز بت پرستان و كنشت؛بیزار
  كه گفت دوزخي خواهد بود؟خیام
  رفت بدوزخ و كه آمد ز بهشت؟كه
 
٧ 

  ازل را نه تو داني و نه من،اسرار
 واني و نه من؛ حرف معما نه تو خوین
  از پس پرده گفتگوي من و تو،هست
 . پرده برافتد، نه تو ماني و نه منچون

 
٨ 
  بحر وجود آمده بیرون ز نهفت،این
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  نیست كه این گوهر تحقیق بسفت؛كس
  كس سخني از سر سودا گفته است،هر
 .داند گفت  روي كه هست، كس نميزان

 
٩ 

  كه ساكنان این ایوانند،اجرام
  خردمندانند، تردداسباب
  تا سر رشتة خرد گم نكني،هان
 ! كه مدبرند سرگردانندكانان

 
١٠ 

  كه در آمدن و رفتن ماست،دوري
  را نه نهایت، نه بدایت پیداست،او
 نزند دمي درین معني راست،  ميكس
 ! آمدن از كجا و رفتن بكجاستكاین

 
١١ 

  چو تركیب طبایع آراست،دارنده
 و كاست؟ بهر چه اوفكندش اندر كم از
  نیك آمد، شكستن از بهر چه بود؟گر
  نیك نیامد این صور، عیب كراست؟ور
 
١٢ 

  محیط فضل و آداب شدند،آنانكه
  جمع كمال شمع اصحاب شدند،در
  زین شب تاریك نبردند بروز،ره

 .اي و در خواب شدند  فسانهگفتند
 
 )منسوب به خیام  ( ١٣

 اند اي ساقي،  ز پیش رفتهآنانكه
 اند اي ساقي، رور خفته خاك غدر
 : باده خور و حقیقت از من بشنورو
 .اند اي ساقي  است هر آنچه گفتهباد
 
 )منسوب به خیام  ( ١۴
  بیخبران كه در معني سفتندآن
 ها گفتند؛  چرخ به انواع سخندر
  چو نگشتند بر اسرار جهان،آگه
 ! زنخي زدند و آخر خفتنداول
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١۵ 
  بر آسمان قرین پروین،گاویست
  دگر نهفته در زیر زمین؛گاویست

 : بینائي، چشم حقیقت بگشاگر
 . و زبر دو گاو مشتي خر بینزیر

 
 

 درد زندگى) / بخش پنجم(ترانه هاى خیام : نام کتاب
 صادق هدایت: نویسنده

 131: تاریخ نشر
 پایگاه ادبكده: یحروفچین

 
--------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 
 

 درد زندگى) / بخش پنجم( هاى خیام ترانه
 
١۶ 

  كه نوبت جواني من است،امروز
  نوشم از آنكه كامراني من است؛مي
 اگر چه تلخ است خوش است،.  مكنیدعیبم
 . است، از آنكه زندگاني من استتلخ

 
١٧ 
 . آمدنم بمن بدي، نامدميگر
  نیز شدن بمن بدي، كي شدمي؟ور
  زان نبدي كه اندرین دیر خراب،به
 . آمدمي، نه شدمي، نه بدمينه
 
١٨ 
  آمدن و رفتن ما سودي كو؟از
  تار وجود عمر ما پودي كو؟وز
  چنبر چرخ جان چندین پاكان،در
 شود، دودي كو؟  و خاك ميسوزد مي

 
١٩ 

 فایده فرسوده شدیم،  كه بيافسوس
  سرنگون سوده شدیم، داس سپهروز
  و ندامتا كه تا چشم زدیم،دردا
 ! بكام خویش، نابوده شدیمنابوده
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 )منسوب به خیام  ( ٢٠
  یار چو آرمیده باشي همه عمر،با

  جهان چشیده باشي همه عمر،لذات
  آخر كار رحلتت خواهد بود،هم

 . باشد كه دیده باشي همه عمرخوابي
 
٢١ 

 اند، كه ز خوشدلي بجز نام نماكنون
 : همدم پخته جز مي خام نماندیك

  طرب از ساغر مي باز مگیردست
 ! كه در دست بجز جام نماندامروز

 
٢٢ 

  كه جاي آرمیدن بودي،ایكاش
  این ره دور را رسیدن بودي؛یا

  از پي صد هزار سال از دل خاك،كاش
 ! سبزه امید بردمیدن بوديچون

 
٢٣ 
  حاصل آدمي درین جاي دو در،چون
 :ل و دادن جان نیست دگر درد دجز
  دل آنكه یك نفس زنده نبود،خرم
 ! آسوده كسیكه خود نزاد از مادرو
 
 )منسوب به خیام  ( ٢۴
  كه زمین و چرخ افالك نهاد،آنكس
  داغ كه او بر دل غمناك نهاد؛بس

  لب چو لعل و زلفین چو مشكبسیار
 ! طبل زمین و حقة خاك نهاددر
 
٢۵ 
 زدان، بر فلكم دست بدي چون یگر

  من این فلك را ز میان؛برداشتمي
  نو فلك دگر چنان ساختمي،از

 . بكام دل رسیدي آسانكازاده
 
 

 از ازل نوشته) / بخش ششم(ترانه هاى خیام : نام کتاب
 صادق هدایت: نویسنده
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 131: تاریخ نشر
 پایگاه ادبكده: یحروفچین

 
--------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 
 

 از ازل نوشته) / بخش ششم( هاى خیام ترانه
 
٢۶ 
 ها بوده است،  لوح نشان بودنيبر

  قلم ز نیك و بد فرسوده است؛پیوسته
  روز ازل هر آنچه بایست بداد،در
 . خوردن و كوشیدن ما بیهوده استغم
 
٢٧ 
 یش و كم نتوان كرد، روزي و عمر بچون
  را بكم و بیش دژم نتوان كرد؛خود
  من و تو چنانكه رأي من و تستكار
 . موم بدست خویش هم نتوان كرداز
 
٢٨ 

  كه جز غم نفزایند دگر،افالك
  بجا تا نربایند دگر؛ننهند
  آمدگان اگر بدانند كه مانا
 .كشیم، نایند دگر  دهر چه مياز
 
٢٩ 
 تي، آنكه نتیجة چهار و هفاي
  هفت و چهار دایم اندر تفتي،وز
 : خور كه هزار باره بیشت گفتممي
 . آمدنت نیست، چو رفتي رفتيباز
 
 )منسوب به خیام  ( ٣٠
 اند،  خاك مرا بقالب آمیختهتا
 اند؛  فتنه كه از خاك برانگیختهبس
 توانم بودن  بهتر ازین نميمن
 .اند  بوته مرا چنین برون ریختهكز
 
 )یام منسوب به خ ( ٣١
  كي ز چراغ مسجد و دود كنشت؟تا
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  كي ز زیان دوزخ و سود بهشت؟تا
  بر سر لوح بین كه استاد قضارو
 . ازل آنچه بودني بود، نوشتاندر

 
 )منسوب به خیام  ( ٣٢
  دل چو حقیقت جهان هست مجاز،اي

 ! چه بري خواري ازین رنج درازچندین
  را به قضا سپار و با درد بساز،تن

 .قلم ز بهر تو ناید باز رفته كاین
 
٣٣ 
 : گوش دلم گفت فلك پنهانيدر

 داني؟  كه قضا بود ز من ميحكمي
  گردش خود اگر مرا دست بدي،در
  را برهاندمي ز سرگردانيخود

 
٣۴ 
  و بدي كه در نهاد بشر است،نیكي
  و غمي كه در قضا و قدر است،شادي

  چرخ مكن حواله كاندر ره عقل،با
 .تر است بیچاره از تو هزاربار چرخ

 
 

 گردش دوران) / بخش هفتم(ترانه هاى خیام : نام کتاب
 صادق هدایت: نویسنده

 131: تاریخ نشر
 پایگاه ادبكده: یحروفچین

 
--------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 
 

 گردش دوران) / بخش هفتم ( هاى خیامترانه
 
٣۵ 

  كه نامه جواني طي شد،افسوس
  تازه بهار زندگاني دي شد،وان
  كه ورا نام جواني گفتند،حالي
 ! نشد كه او كي آمد، كي شدمعلوم

 
٣۶ 
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  كه سرمایه ز كف بیرون شد،افسوس
 ! پاي اجل بسي جگرها خون شددر
 : نامد از آنجهان كه پرسم از ويكس

 . دنیا چون شد مسافرانكاحوال
 
٣٧ 

  به كودكي به استاد شدیم؛یكچند
  ز استادي خود شاد شدیم؛یكچند
 : سخن شنو كه ما را چه رسیدپایان
 ! آب برآمدیم و چون باد شدیمچون

 
٣٨ 

  موافق همه از دست شدند،یاران
  پاي اجل یكان یكان پست شدند،در

  بیك شراب در مجلس عمر،بودیم
 !ند ز ما پیشترك مست شدیكدور

 
٣٩ 
  چرخ فلك خرابي از كینة تست،اي

  پیشة دیرینة تست،بیدادگري
  خاك اگر سینة تو بشكافند،وي
 ! گوهر قیمتي كه در سینة تستبس

 
۴٠ 
  چرخ بكام یك خردمند نگشت،چون

  تو فلك هفت شمر، خواهي هشتخواهي
  باید مرد و آرزوها همه هشت،چون
 . مور خورد به گور و چه گرگ بدشتچه
 
۴١ 
  قطرة آب بود و با دریا شد،یك
  ذرة خاك و با زمین یكتا شد،یك
  شدن تو اندرین عالم چیست؟آمد
 . مگسي پدید و ناپیدا شدآمد
 
 )منسوب به خیام  ( ۴٢
  كه چیست این نقش مجاز،پرسیدي مي
  بر گویم حقیقتش هست دراز،گر

  است پدید آمده از دریائي،نقشي
 . شده بقعر آن دریا بازوآنگاه
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۴٣ 

 زندش،  است كه عقل آفرین ميجامي
 زندش؛  بوسه ز مهر بر جبین ميصد
 گر دهر چنین جام لطیف  كوزهاین
 !زندش  و باز بر زمین ميسازد مي

 
۴۴ 

 اي كه در هم پیوست،  پیالهاجزاي
 دارد مست،  آن روا نميبشكستن
  سر و ساق نازنین و كف دست،چندین

  مهر كه پیوست و به كین كه شكست؟از
 
۴۵ 
 آرایند،  اگر از بهر تو ميعالم

  بدان كه عاقالن نگرایند؛مگراي
 . چو تو روند و بسیار آیندبسیار
 . نصیب خویش كت بربایندبرباي

 
۴۶ 
  جملة رفتگان این راه دراز،از
 اي كو كه بما گوید راز؟  آمدهباز
  بر سر این دو راهه از روي نیاز،هان

 !آیي باز  نگذاري كه نميچیزي
 
۴٧ 
  خور كه بزیر گل بسي خواهي خفت،يم
 همدم و جفت؛ رفیق و بي  و بيمونس بي

 : بكس مگو تو این راز نهفتزنهار
 . الله كه پژمرد، نخواهد بشكفتهر
 
 )منسوب به خیام  ( ۴٨
  دیدم بخانة خماري،پیري
 نكني ز رفتگان اخباري؟: گفتم
  مي خور كه همچو ما بسیاري،گفتا،
 ! باري و كسي باز نیامدرفتند

 
۴٩ 

  بگشتیم بگرد در و دشت،بسیار
  همه آفاق بگشتیم بگشت؛اندر
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  را نشنیدیم كه آمد زین راهكس
 ! كه برفت، راهرو باز نگشتراهي

 
۵٠ 
  لعبتگانیم و فلك لعبت باز،ما
  روي حقیقتي نه از روي مجاز؛از

  درین بساط بازي كردیم،یكچند
 ! بصندوق عدم یك یك بازرفتیم

 
۵١ 
  نباشیم و جهان خواهد بود، بس كهاي
  نام ز ما نه نشان خواهد بود؛ني
  پیش نبودیم و نبد هیچ خلل،زین
 . پس چو نباشیم همان خواهد بودزین

 
۵٢ 
 بینم،  مفرش خاك خفتگان ميبر
 بینم؛  زیر زمین نهفتگان ميدر

 نگرم،  بصحراي عدم ميچندانكه
 !بینم  و رفتگان ميناآمدگان

 
۵٣ 
  كه عالم نام است كهنه رباط رااین

  ابلق صبح و شام است،آرامگه
  است كه واماندة صد جمشید است،بزمي

 ! كه خوابگاه صد بهرام استگوریست
 
۵۴ 
  قصر كه بهرام درو جام گرفت،آن
  بچه كرد و روبه آرام گرفت؛آهو
 گرفتي همه عمر،  كه گور ميبهرام
  كه چگونه گور بهرام گرفت؟دیدي

 
۵۵ 

 ر بارة توس، دیدم نشسته بمرغي
  چنگ گرفته كلة كیكاوس،در
 !افسوس، افسوس:  كله همي گفت كهبا
 ها و كجا نالة كوس؟  بانگ جرسكو
 
۵۶ 
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  قصر كه بر چرخ همي زد پهلو،آن
  درگه او شهان نهادندي رو،بر

 اي اش فاخته  كه بر كنگرهدیدیم
 » كوكو، كوكو؟«:  همي گفت كهبنشسته

 
 ذرات گردنده) / ش هشتمبخ(ترانه هاى خیام : نام کتاب
 صادق هدایت: نویسنده

 131: تاریخ نشر
 پایگاه ادبكده: یحروفچین

 
--------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 
 

 ذرات گردنده) / بخش هشتم( هاى خیام ترانه
 
۵٧ 
 جان پاك من و تو، تن چو برفت از

  دو نهند بر مغاك من و تو؛خشتي
  ز براي خشت گور دگران،وآنگه
 . كالبدي كشند خاك من و تودر
 
 )منسوب به خیام  ( ۵٨
  ذره كه بر روي زمیني بوده است،هر

  رخي، زهره جبیني بوده است،خورشید
  از رخ آستین به آزرم فشان،گرد
 . هم رخ خوب نازنیني بوده استكان

 
۵٩ 
 تر برخیز،  پیر خردمند پگهاي
  كودك خاك بیز را بنگر تیز،وان
 بیز،  ده و گو كه، نرم نرمك ميپندش
 ! سر كیقباد و چشم پرویزمغز

 
۶٠ 
  ز صبا دامن گل چاك شده،بنگر
  ز جمال گل طربناك شده؛بلبل
  سایة گل نشین كه بسیار این گل،در
 ! خاك برآمده است و در خاك شدهاز
 
۶١ 
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 و زار بر سر سبزه گریست، آمد ابر
 شاید زیست؛  بادة گلرنگ نميبي
  سبزه كه امروز تماشاگه ماست،این
 ! سبزة خاك ما تماشاگه كیستتا
 
۶٢ 
  ابر به نوروز رخ الله بشست،چون
  و بجام باده كن عزم درست؛برخیز
  سبزه كه امروز تماشاگه تست،كاین
 ! همه از خاك تو برخواهد رستفردا

 
۶٣ 
 كه بر كنار جوئي رسته است، سبزه هر

  ز لب فرشته خوئي رسته است؛گوئي
  بر سر هر سبزه به خواري ننهي،پا

 . سبزه ز خاك الله روئي رسته استكان
 
۶۴ 
  خور كه فلك بهر هالك من و تو،مي

  دارد بجان پاك من و تو؛قصدي
  سبزه نشین و مي روشن میخور،در
 ! سبزه بسي دمد ز خاك من و توكاین

 
 )منسوب به خیام   (۶۵
  بسر عمارتي مردي فرد،دیدم
 كرد، زد و خوارش مي  گل بلگد ميكو
 :گفت  گل بزبان حال با او ميوان

 ! كه چو من بسي لگد خواهي خوردساكن،
 
۶۶ 

  پیاله و سبو اي دل جو،بردار
 زار و لب جو؛  گرد بگرد سبزهبر

  چرخ بسي قد بتان مهرو،كاین
 ! سبو بار پیاله كرد و صد بارصد

 
۶٧ 
  سنگ زدم دوش سبوي كاشي،بر
  مست بدم چو كردم این اوباشي؛سر
 :گفت سبو  من بزبان حال ميبا
 ! چون تو بدم، تو نیز چون من باشيمن
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۶٨ 
  كوزة مي كه نیست در وي ضرري،زان
  كن قدحي بخور، بمن ده دگري؛پر
  پیشتر اي پسر كه در رهگذري،زان
 .گري  من و تو كوزه كند كوزهخاك

 
 )منسوب به خیام  ( ۶٩
 گري پریر كردم گذري،  كوزهبر
  خاك همي نمود هر دم هنري؛از
 بصري،  دیدم اگر ندید هر بيمن
 .گري  پدرم در كف هر كوزهخاك

 
 )منسوب به خیام  ( ٧٠
 گرا بپاي اگر هشیاري،  كوزههان
  چند كني بر گل مردم خواري؟تا

  فریدون و كف كیخسرو،انگشت
 پنداري؟ اي، چه مي  چرخ نهادهبر
 
٧١ 
 گري كردم راي،  كارگه كوزهدر
  پلة چرخ دیدم استاد بپاي،بر
  دلیر كوزه را دسته و سر،كرد مي
 ! كلة پادشاه و از دست گداياز
 
٧٢ 
  كوزه چو من عاشق زاري بوده است،این
  بند سر زلف نگاري بوده است؛در
 :بیني  دسته كه بر گردن او مياین

 !ردن یاري بوده است است كه بر گدستي
 
٧٣ 
 گري بودم دوش،  كارگه كوزهدر
  دو هزار كوزه گویا و خموش؛دیدم
 : یك بزبان حال با من گفتندهر
 »فروش؟ خر و كوزه گر و كوزه  كوزهكو«
 

 هرچه باداباد) / بخش نهم(ترانه هاى خیام : نام کتاب
 صادق هدایت: نویسنده

 131: تاریخ نشر
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 پایگاه ادبكده: یحروفچین
 

--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 

 
 هرچه باداباد) / بخش نهم( هاى خیام ترانه

 
٧۴ 
  من ز مي مغانه مستم، هستم،گر
  كافر و گبر و بت پرستم، هستم،گر
 اي بمن گماني دارد،  طایفههر
 .ن خودم، چنانكه هستم هستم زامن
 
٧۵ 
  خوردن و شاد بودن آئین منست،مي
  بودن ز كفر و دین؛ دین منست؛فارغ
 كابین تو چیست؟:  بعروس دهرگفتم
 .ـ دل خرم تو كابین منست: گفتا

 
٧۶ 
  بي مي ناب زیستن نتوانم،من
  باده، كشید بار تن نتوانم،بي
 : بندة آن دمم كه ساقي گویدمن
 .و من نتوانم» بگیر جام دگر یك«
 
٧٧ 
  مي جام یكمني خواهم كرد،امشب
  را به دو جام مي غني خواهم كرد؛خود
  سه طالق عقل و دین خواهم داد،اول
 . دختر رز را بزني خواهم كردپس

 
 )منسوب به خیام  ( ٧٨
  مرده شوم، خاك مرا گم سازید،چون
  مرا عبرت مردم سازید؛احوال
 نید، تن من به باده آغشته كخاك
 . كالبدم خشت سر خم سازیدوز
 
 )منسوب به خیام  ( ٧٩
  درگذرم به باده شوئید مرا،چون
  ز شراب ناب گوئید مرا،تلقین
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  بروز حشر یابید مرا؟خواهید
 . خاك در میكده جوئید مرااز
 
 )منسوب به خیام  ( ٨٠

  بخورم شراب، كاین بوي شرابچندان
  ز تراب، چون روم زیر تراب،آید
 سر خاك من رسد مخموري، بر گر
 . بوي شراب من شود مست و خراباز
 
٨١ 

  كه نهال عمر من كنده شود،روزي
  ز یكدگر پراكنده شود؛واجزام

  زانكه صراحئي كنند از گل من،گر
 . كه ز باده پر كني زنده شودحالي

 
 )منسوب به خیام  ( ٨٢
  پاي اجل چو من سر افكنده شوم،در
 وم، بیخ امید عمر بركنده شوز

  گلم بجز صراحي نكنید،زینهار،
 . كه ز بوي مي دمي زنده شومباشد

 
 )منسوب به خیام  ( ٨٣

  بموافقت چو دیدار كنید،یاران
  كه ز دوست یاد بسیار كنید؛باید
  بادة خوشگوار نوشید بهم،چون
 . چو بما رسد نگونسار كنیدنوبت

 
 )منسوب به خیام  ( ٨۴

  اسیر عقل و تمییز شدند،آنانكه
  حسرت هست و نیست ناچیز شدند؛در
  با خبرا، تو آب انگور گزین،رو
 !خبران بغوره میویز شدند  بيكان

 
 )منسوب به خیام  ( ٨۵
  صاحب فتوي، ز تو پركارتریم،اي
  اینهمه مستي، از تو هشیارتریم؛با
  خون كسان خوري و ما خون رزان،تو

  بده؛ كدام خونخوارتریم؟انصاف
 
٨۶ 
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 مستي،: ه گفتا بزني فاحششیخي
  لحظه بدام دگري پا بستي؛هر
 شیخا، هر آنچه گوئي هستم،: گفتا
 نمائي هستي؟  تو چنانكه ميآیا
 
 )منسوب به خیام  ( ٨٧
  كه دوزخي بود عاشق و مست،گویند
  است خالف، دل در آن نتوان بست،قولي
  عاشق و مست دوزخي خواهد بود،گر
 ! باشد بهشت همچون كف دستفردا

 
٨٨ 
 بهشت و حور عین خواهد بود،: ندگوی
  مي ناب و انگبین خواهد بود؛وآنجا
  ما مي و معشوقه گزیدیم چه باك؟گر
  نه بعاقبت همین خواهد بود؟آخر

 
 )منسوب به خیام  ( ٨٩

 بهشت و حور و كوثر باشد،: گویند
  مي و شیر و شهد و شكر باشد؛جوي
  كن قدح باده و بر دستم نه،پر

 .بهتر باشد ز هزار نسیه نقدي
 
 )منسوب به خیام  ( ٩٠
  بهشت عدن با حور خوش است،گویند
 آب انگور خوش است؛: گویم كه  ميمن
  نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار،این

 . دهل برادر از دور خوش استكاواز
 
٩١ 
  خلد و جحیم را ندیده است اي دلكس
  كه از آن جهان رسیده است اي دل؟گوئي
 زي است كزان، و هراس ما بچیامید
 ! نام و نشاني نه پدید است اي دلجز

 
 )منسوب به خیام  ( ٩٢
  هیچ ندانم كه مرا آنكه سرشت،من
  اهل بهشت كرد، یا دوزخ زشت؛از

  و بتي و بربطي بر لب كشت،جامي
 . هر سه مرا نقد و ترا نسیه بهشتاین
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٩٣ 
  نیست مقام ما درین دهر مقیم،چون
 .ت عظیم بي مي و معشوق خطائي اسپس
  كي ز قدیم و محدث امیدم و بیم؟تا

 . من رفتم، جهان چه محدث چه قدیمچون
 
٩۴ 
  آمدنم بمن نبد روز نخست،چون
 مراد عزمیست درست،  رفتن بيوین

  و میان ببند اي ساقي چست،برخیز
 . جهان بمي فرو خواهم شستكاندوه

 
٩۵ 
  عمر بسر رسد، چه بغداد چه بلخ،چون
  شیرین و چه تلخ؛ چو پرشد، چهپیمانه
  باش كه بعد از من و تو ماه بسي،خوش
 ! سلخ بغره آید، از غره بسلخاز
 
 )منسوب به خیام  ( ٩۶
  راه قلندران میخانه مپوي،جز
  باده و جز سماع و جز یار مجوي؛جز
  كف قدح باده و بر دوش سبوي،بر
 . نوش كن اي نگار و بیهوده مگويمي

 
 )منسوب به خیام  ( ٩٧
 م من بلند آواز شده است، غساقي

  من برون ز اندازه شده است؛سرمستي
  موي سپید سرخوشم كز مي تو،با

 . سرم بهار دل تازه شده استپیرانه
 
 )منسوب به خیام  ( ٩٨
  مي لعل خواهم و دیواني،تنگي
  رمقي باید و نصف ناني،سد

  من و تو نشسته در ویراني،وانگه
 . بود آن ز ملكت سلطانيخوشتر

 
 )منسوب به خیام  ( ٩٩
  ظاهر نیستي و هستي دانم،من
  باطن هر فراز و پستي دانم؛من
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  اینهمه از دانش خود شرمم باد،با
 .اي وراي مستي دانم  مرتبهگر
 

١٠٠ 
  من رمقي بسعي ساقي مانده است،از
  صحبت خلق، بي وفائي مانده است؛وز
  بادة دوشین قدحي بیش نماند،از
 !قي مانده است عمر ندانم كه چه بااز
 
 

 هیچ است) / بخش دهم(ترانه هاى خیام : نام کتاب
 صادق هدایت: نویسنده

 131: تاریخ نشر
 پایگاه ادبكده: یحروفچین

 
--------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 
 

 هیچ است) /  دهمبخش( هاى خیام ترانه
 

١٠١ 
  بیخبران شكل مجسم هیچ است،اي
 . طارم نه سپهر ارقم هیچ استوین
  باش كه در نشیمن كون و فساد،خوش
 ! یك دمیم و آنهم هیچ استوابستة

 
١٠٢ 
  دیدي و هر چه دیدي هیچ است،دنیا
  نیز كه گفتي و شنیدي هیچ است،وآن

  آفاق دویدي هیچ است،سرتاسر
 .انه خزیدي هیچ است نیز كه در خوآن

 
١٠٣ 
  بمراد رانده گیر، آخر چه؟دنیا
  نامة عمر خوانده گیر، آخر چه؟وین
  كه بكام دل بماندي صد سال،گیرم
  سال دگر بمانده گیر، آخر چه؟صد

 
 )منسوب به خیام  ( ١٠۴
  دیدم نشسته بر خنگ زمین،رندي
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  كفر و نه اسالم و نه دنیا و نه دین،نه
 نه شریعت نه یقین حق، نه حقیقت، ني

  جهان كرا بود زهرة این؟اندردو
 

١٠۵ 
  چرخ فلك كه ما در او حیرانیم،این

 : خیال از او مثالي دانیمفانوس
  چراغ دان و عالم فانوس،خورشید

 . چون صوریم كاندر او گردانیمما
 

١٠۶ 
  نیست ز هر چه هست جز باد بدست،چون
  هست زهر چه هست نقصان و شكست،چون
  هست، هر چه در عالم نیست، كهانگار
 . كه نیست، هر چه در عالم هستپندار

 
١٠٧ 
  ز جهان چه طرف بر بستم؟ هیج،بنگر
  حاصل عمر چیست در دستم؟ هیچ،وز
  طربم، ولي چو بنشستم، هیچ،شمع
 . جام جمم، ولي چو بشكستم، هیچمن
 
 

 دم را دریابیم) / یبخش یازدهم و پایان(ترانه هاى خیام : نام کتاب
 صادق هدایت: نویسنده
 131:  نشرتاریخ

 پایگاه ادبكده: یحروفچین
 

--------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 

 
 دم را دریابیم) / یبخش یازدهم و پایان( هاى خیام ترانه

 
١٠٨ 
 ك نفس است، منزل كفر تا بدین، یاز
  عالم شك تا به یقین، یك نفس است،وز
  یك نفس عزیز را خوش میدار،این
 . حاصل عمر ما همین یك نفس استكز
 

١٠٩ 
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  بطلب كه حاصل عمر دمي است،شادي
  ذره ز خاك كیقبادي و جمي است،هر

  جهان و اصل این عمر كه هست،احوال
 . و خیالي و فریبي و دمي استخوابي

 
١١٠ 
  مه در آسمان گشته پدید، زهره وتا

  ز مي ناب كسي هیچ ندید؛بهتر
  در عجبم ز مي فروشان، كایشان،من
  به كه فروشند چه خواهند خرید؟زین

 
١١١ 
  به نور دامن شب بشكافت،مهتاب
  نوش، دمي خوشتر از این نتوان یافت؛مي

  باش و بیندیش كه مهتاب بسي،خوش
 ! سر گور یك بیك خواهد تافتاندر

 
١١٢ 
 شود كسي فردا را،  عهده نميونچ

  خوش كن تو این دل سودا را،حالي
  به ماهتاب، اي ماه كه ماهنوش مي

 . بگردد و نیابد ما رابسیار
 

١١٣ 
 !گذرد  قافلة عمر عجب مياین

 گذرد؛  دمي كه با طرب ميدریاب
 . غم فرداي حریفان چه خوريساقي،
 .گذرد  آر پیاله را، كه شب ميپیش

 
١١۴ 
 یده دم خروس سحري سپهنگام
  كه چرا همي كند نوحه گري؟داني
 نمودند در آیینة صبح:  كهیعني
 !خبري  عمر شبي گذشت و تو بيكز
 

١١۵ 
  سحر است، خیز اي مایة ناز،وقت
  نرمك باده خور و چنگ نواز،نرمك
  كه بجایند نپایند كسي،ها كان
 !آید باز  كه شدند كس نميها وآن
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١١۶ 
 رخ پي، صبوح اي صنم فهنگام
 اي و پیش آور مي؛  ساز ترانهبر

  بخاك صد هزاران جم و كيكافكند
 . آمدن تیرمه و رفتن دياین

 
١١٧ 
  است، دمي بر مي گلرنگ زنیم،صبح
  شیشة نام و ننگ بر سنگ زنیم،وین
  از امل دراز خود باز كشیم،دست
 . زلف دراز و دامن چنگ زنیمدر
 

١١٨ 
 ه سرد، خوش و هوا نه گرم است و نروزیست

  از رخ گلزار همي شوید گرد،ابر
  بزبان پهلوي با گل زرد،بلبل
 !مي باید خورد:  همي زند كهفریاد

 
١١٩ 
  گل و طرف جویبار و لب كشت،فصل
  یك دو سه تازه دلبري حور سرشت؛با

  آر قدح كه باده نوشان صبوح،پیش
 . ز مسجدند و فارغ ز بهشتآسوده

 
١٢٠ 
  است، چهرة گل نسیم نوروز خوشبر
  صحن چمن روي دلفروز خوش است،در
  دي كه گذشت هر چه گوئي خوش نیست؛از

 . باش و ز دي مگو، كه امروز خوش استخوش
 

١٢١ 
  گل و سبزه بس طربناك شده است،ساقي،
  كه هفتة دگر خاك شده است؛دریاب
  نوش و گلي بچین، كه تا در نگريمي
 . خاك شده است و سبزه خاشاك شده استگل
 

١٢٢ 
  الله به نوروز قدح گیر بدست،چون
  الله رخي اگر ترا فرصت هست؛با
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  نوش به خرمي، كه این چرخ كبودمي
 . ترا چو خاك گرداند پستناگاه

 
 )منسوب به خیام  ( ١٢٣
  گه كه بنفشه جامه در رنگ زند،هر
  دامن گل باد صبا چنگ زند،در

  كسي بود كه، با سیمبريهشیار
 .سنگ زند نوشد و جام باده بر مي

 
١٢۴ 
  و مخور غم جهان گذران،برخیز
  باش و دمي به شادماني گذرانخوش
  طبع جهان اگر وفائي بودي،در

 . بتو خود نیامدي از دگراننوبت
 

١٢۵ 
  دایرة سپهر نا پیدا غور،در
  نوش به خوشدلي كه دور است بجور؛مي

  چو بدور تو رسد آه مكن،نوبت
 ! است كه جمله را چشانند بدورجامي

 
١٢۶ 
  درس علوم جمله بگریزي به،از

  سر زلف دلبر آویزي به،واندر
  پیش كه روزگار خونت ریزد،زآن
 . خون قنینه در قدح ریزي بهتو
 

١٢٧ 
  زمانه از كسي دارد ننگ،ایام
  در غم ایام نشیند دلتنگ؛كو
  خور تو در آبگینه با نالة چنگ،مي
 ! پیش كه آبگینه آید بر سنگزآن

 
 ) به خیام منسوب ( ١٢٨
  آمدن بهار و از رفتن دي،از

  وجود ما همي گردد طي؛اوراق
 : خور، مخور اندوه، كه گفته است حكیممي
 . جهان چو زهر و تریاقش ميهاي غم
 

١٢٩ 
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  پیش كه نام تو ز عالم برودزان
  خور، كه چو مي بدل رسد غم برود؛مي

  سر زلف بتي بند ز بند،بگشاي
 !م برود پیش كه بند بندت از هزان

 
 )منسوب به خیام  ( ١٣٠
  دوست بیا تا غم فردا نخوریم،اي
  یكدم عمر را غنیمت شمریم؛وین
  كه ازین دیر كهن در گذریمفردا
 . هفت هزار سالگان سر بسریمبا
 

 )منسوب به خیام  ( ١٣١
  زن چو بزیر فلك بي باكي،تن
  نوش چو در جهان آفت ناكي؛مي
 ، اول و آخرت بجز خاكي نیستچون
 . كه بر خاك نه اي در خاكيانگار

 
 )منسوب به خیام  ( ١٣٢
  بر كف من نه كه دلم در تابست،مي
  عمر گریز پاي چون سیمابست،وین

  كه، آتش جواني آبست،دریاب
 . كه بیداري دولت خواب استدار، هش

 
١٣٣ 
  نوش كه عمر جاوداني اینست،مي
  حاصلت از دور جواني اینست،خود
 ست و یاران سر مست، گل و مل اهنگام
 . باش دمي، كه زندگاني اینستخوش

 
١٣۴ 
  باده نشین، كه ملك محمود اینست،با
  چنگ شنو، كه لحن داود اینست؛وز
  آمده و رفته دگر یاد مكن،از

 . خوش باش، زانكه مقصود اینستحالي
 

١٣۵ 
  ترا دسترس فردا نیست،امروز
 . فردات بجز سودا نیستواندیشة
 م ار دلت بیدار است، مكن این دضایع
 ! باقي عمر را بقا پیدا نیستكاین

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 )منسوب به خیام ( ١٣۶
  جهان بي مي و ساقي هیچ است،دوران
  زمزمة ناي عراقي هیچ است؛بي
 نگرم،  چند در احوال جهان ميهر

 . همه عشرت است و باقي هیچ استحاصل
 

١٣٧ 
  كي غم آن خورم كه دارم یا نه؛تا

 ارم یا نه، عمر به خوشدلي گذوین
  كن قدح باده، كه معلومم نیستپر

 . دم كه فرو برم برآرم یا نهكاین
 

١٣٨ 
  دست به اتفاق بر هم نزنیم،تا

  ز نشاط بر سر غم نزنیم،پایي
  و دمي زنیم پیش از دم صبح،خیزیم
 ! صبح بسي دمد كه ما دم نزنیمكاین

 
١٣٩ 
  بر لب كوزه بردم از غایت آز،لب
 ر دراز، زو طلبم واسطة عمتا
 :گفت براز  بر لب من نهاد و ميلب
 !آیي باز  خور، كه بدین جهان نميمي

 
١۴٠ 
  اگر ز باده مستي، خوش باش؛خیام،

  الله رخي اگر نشستي، خوش باش؛با
  عاقبت كار جهان نیستي است،چون
 . كه نیستي، چو هستي خوش باشانگار

 
١۴١ 
  علم نفاق طي خواهم كرد،فردا
 ي خواهم كرد؛ موس سپید قصد مبا

  عمر من به هفتاد رسید،پیمانة
  دم نكنم نشاط، كي خواهم كرد؟این

 
١۴٢ 

  نگري ز قد فرسودة ماست،گردون
  اثري ز اشك پالودة ماست،جیحون
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  شرري ز رنج بیهودة ماست،دوزخ
 . دمي ز وقت آسودة ماستفردوس

 
١۴٣ 
  تا كي بخود پرستي گذرد،عمرت

  در پي نیستي و هستي گذرد؛یا
 كه چنین عمر كه غم در پي اوست.  خورمي
 . به كه بخواب یا بمستي گذردآن

------------------------------------------------------------------------------- 
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