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  رباعيات خيام
  

ن شده، يام حتسي خیها ا مانند جمموعه ترانهي دردنیتابکمترکد يشا
 یده، حالجيوم گردکده، حمف شده، تان خوريمردود ومنفور بوده، حتر

اگر  . استرده و باالخره ناشناس ماندهکدا ير پياگي و دنیشده، شهرت عموم
ل کي شود تشیآور اتش نوشته شده مجعيام و رباعيه راجع به خک یتاائک ۀمه

روف عام ميه به اسم خک یاتيتاب رباعک یول.  را خواهد دادی بزرگۀتاخبانک
 هزار یالا از هشتاد ه عمومک است یئ جمموعهاشد ب یاست و در دسترس مهه م

 از ینگ مغلوطبا جي آا تقرۀ؛ اما مه  دربر دارد-شيم و بک - یرباعست يو دو
  .  دهندیل مکيار خمتلف را تشکاف

م و يح ورق بزني تفری ازروات راي رباعیها ن نسخهي از ايکیحاال اگر 
م ي قدی و به موضوعها،ون گوناگیمضموا ار متضاد، بهکم در آن به افيخبوان
 یرده باشد و روزک نفر صد سال عمر يکه اگر ک یطورەم؛ بيخور ید بر ميو جد

ن يرده باشد قادر به گفنت چنکرا عوض   خودۀدي و عقکش و مسلکيدومرتبه 
 ؛د خمتلف استي فلسفه و عقایات روين رباعيمضمون ا.  خنواهد بودیارکاف

، ی، تناسخیني، بدبینيب ، خوشی، صوفی، دهریعي، طبیهاٰل: لياز قب
، یش و قالّی، رندی، المذهبی، مرتاضی، مادیپرست ، شهوتی، بنگیونياف

  …  ی، وافوریيخدا
موده يمهه مراحل و حاالت خمتلف را پ ني نفر ايککە ن است کا مميآ

  دان و منجم هم باشد؟ ياضيلسوف و ريخره فباشد و باأل
شرح حال ه ست؟ اگر بيش چجو ن آش درهميف ما در مقابل ايلکپس ت

  .ميخور ین اختالف نظر برميمهەم بينکتب قدما هم رجوع بکام در يخ
 یول. دهد می یار بزرگ روکشه در اطراف افيه مهک است ین اختالفيا 
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 یهائ ام شناخته نشده و افسانهيد خيه باکه چنانک شده یاشتباه مهم از آجنا ناش
رده کد يات او توليل را در انتخاب رباعاکن اشياند ا ردهکع يشااو   بهه راجعک

  .است
ات و يا حدسيم يام بپردازي خیشرح زندگەم بيخواه یا ما منجني در ا

 یليتاب خکن ي چون صفحات ا.مينکرار کاو تە گران را راجع بي دیها گفته
 قرار گرفته است ی فلسفی مشت رباعيک یتاب ما روک اساس .حمدود است

او ە خطا بەا بيدان بزرگ مشهوراست و  یاضيم و رام، مهان منجيه به اسم خک
 در حدود یات فلسفين رباعير است ايارناپذکه انک یزياما چ .دهندينسبت م

  . گفته شدهیزبان فارسە بی هجر٦ و ٥قرون 
ام منسوب است يه به خک یاتيل از رباعي اصۀن جمموعيمترينون قدکتا 

. تابت شدهکراز ي در شیهجر ٨٦٥ ۀه در سنکباشد  یسفورد مک ا»بودلن« ۀنسخ
م کراد سابق ي مهان ای ول. استی رباع١٥٨ ی و دارا؛امي سه قرن بعد از خیعني

ده ين جمموعه ديز درايگانه نيات بيرا رباعي ز؛نسخه وارد استن يا  بهشيو ب
  .شود یم

لسوف يه از روح فکام بوده بليات خيه نه تنها مترجم رباعکتز جرالد يف
ه نسبت ک آورده یاتي رباعی خود بعضۀه است، در جمموعز ملهم بوديبزرگ ن

 یتز جرالد مهمتر از اغلب شرح حاالتيقضاوت ف. ستيز نيام جايآا به خ
 خودش ۀشود؛ چون با ذوق و شام یده ميم ديتب قدکام در يه راجع به خکاست 

ام يه خک و معتقد است ،دهيد ی شاعر صوفيکبنظر  او را یات اصليتر رباع
ه از مهان ک چنان.دهد ی نشان میلباس شراب و ساقه ت را بي الوهعشق و

 را شناخته یقيام حقي خ»رنان« مانند یگريذوق دا مغلوط او شخص بۀترمج
  .است

 آن مهعصر ۀسنديان آورده و نويمه  بی امساميه از خک یتابکن يمتريقد 
ند ک ی میام معرفيمند خ  از دوستان ارادتيکیام بوده و خودش را شاگرد و يخ
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 مولف چهارمقاله ی عروضیبرد، نظام یم او را  هرچه متامتر اسمو با احترامِ
ات او ي از رباعیند و امسک یر مکن ذيف منجميام را در ردي او خیول. است

  . آورد یمن
در ) ی هجر٥٠٧(ت يام طفوليه مولف آن ادعا دارد در اک یگريتاب دک

 »همک صوان احلۀتتم«و  »یهقيخ بيتار«ف شده مشر اميجملس درس خ
او .  استف شدهي تال٥٦٢ ۀبا در سنيه تقرکباشد  ی میهقينگارش ابواحلسن ب

دستور، «ه کد يگو می او را فقط عنوان. دهد یدست من ە بیز مهميام چيز از خين
اند، در   بودهیشابوري پدران او مهه ن،شده میده ي نام» احلقۀلسوف و حجيف

 و بدخلق و ک خشیا آدم شخصیده ول بوی ابوعلیمت تالکعلوم و ح
ام يه خکشود  ی و فقط معلوم مکند میر کتاب از آثار او ذکچند . حوصله بوده مک

 ز دست داشته ويخ نيات و جنوم در طب و لغت و فقه و تارياضيعالوه بر ر
   .آيد یام مني از اشعار خی درآجنا هم امسیول. معروف بوده است

  بوده وی تعصب مردم خمفۀواسطەاتش بين حام در زماي خیها ا ترانهيگو
 او شهرت یميصم دوستان مهرنگ و دسته از يکن ين نشده و تنها بيتدو

انداز چند  طور قلمەب اشخاص باذوق بتکوها نگ جيۀا در حاشي و ،داشته
 و یه داغ المذهبکده ي ازاو ضبط شده، و پس ازمرگش منتشر گردیرباع

 یآور ن و دمشنان او مجعيها با اضافات مقلد و بعد،اند ش گذاشتهي رویگمراه
  .ديم دي خواه»مرصادالعباد«تاب کدر  او را اتياس رباعکانع.  استشده

 است یزبان عربه  بیاتب اصفهانکن يف عمادالديلأ ت»صرعالة ديخر« 
ام يلف آن خؤو م ،ام نوشته شدهي سال بعد از مرگ خ٥٠ب ي قریعني ٥٧٢ه در ک

  .آورده است او را  حالۀان نام برده و ترمج خراسی شعراۀرا در زمر
 »مرصادالعباد«ام شاعر را حتت مطالعه آورده يه خک یگريتاب دک 

تاب کن يا. ف شدهي تال٦٢١ -٦١٠ ۀه در سنکد باش می ین رازيف جنم الديتال
ه ن حلاظ بي بوده و از ای متعصبی آن صوفۀسنديرا نوي ز؛ استی بزرگۀقيوث
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 بەاو یعي و طبی و دهریسته و نسبت فلسفين نگرنظر بطال هام بيد خيعقا
  : ديگو می  ودهد می

 از یعي و طبــایدهــر  وی فلــسف؛ قــدم عرفــانۀســت و مثــر امــاني نظــر اۀمثــر
نـزد  ه ه بـ ک فضال از يکی. اند ند و سرگشته و گمگشته   ا  ن دو مقام حمروم   يا

اسـت معـروف و مـشهور اسـت وآن عمـر      کيمـت و  کفـضل و ح ه  ان بـ  ينايناب
  :ديگو میت را ين بيرت وضاللت ايت حيست، ازغاام ايخ
  

ــدر دا ــ رهيـ ــا  ک یئـ ــنت مـ ــدن و رفـ ــت اامـ   سـ
  عــامل راســت  نيــا درینزنــددم یس مــکــ
  

  ع آراســـــتيب طبـــــاکيـــــترچـــــو دارنـــــده 
  ســتاراکب يــصــور ع نيــآمــد ا گــر زشــت

 

  داســــتيت پيــــت نــــه ايآن را نــــه بــــدا
  جاســــتکجــــا و رفــــنت بکآمــــدن از نکــــي

  
  ستاکم و کاندر ندشکسبب ف  باز ازچه 

  چه خواسـت    ازر ی آمد خراب  يکور ن 
 

ردن کات و در زنده يدن بعد از حيرانيمت در مک آنچه حاما« :ديگو میو 
ديگو می عاطل ۀشتکگم  غافل وۀسرگشتآن   به تا جواب»دبعد از ممات چه بو: 

  »… آراست عيطباب کيدارنده چو تر«
ام ي خۀر و فلسفکدن في در شناسانین شخص ارزش خمصوصيقضاوت ا

 یام خودداريش زبان و فحش نسبت به خيمشرب از ن یلف صوفؤم. دارد
  .رده استکن

لف مزبور آشناتر به ؤ از هر جهت م، بودن زمانيک نزدۀواسطەالبته ب
ا يآ. کند می او ابراز ۀرا دربار  خودۀدي و عق،ام بودهيار و آثار خک و افیزندگ

ه ک نبوده بلیو مذهب یام نه تنها صوفيه خکست ي نیافکل ين خود دليا
  ه؟آمد مین فرقه بشمار ي اکناە از دمشنان ترسيکی ۔سکبرع۔

خ يتار« ،» االرواحةنزه«تب قدما مانند ک  ازیبعض رد گرياسناد د
ه کام وجود داردي خۀره درباريغ  و»خيفردوس التوار« ،»الدبآثار ال« ،»ءماکاحل
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 جمعول یها نها افساي تعصب یرو از  است ویآلود وساختگ اغلب اشتباه
  آانقدنجا جمال يا ما در.  داردیقيام حقي دور با خیلي خۀرابط  و،نوشته شده

  .ميرا ندار
 د عبارتباش میام در دست ي خیات اصليه از رباعک یتنها سند مهم

 نوشته ی هجر٧٤١ ۀه در سنک »مونس االحرار «ۀگان زدهيات سيست از رباعا
 . استن چاپ شدهي استنساخ و در برل»نروز«ات ي رباعتابِک ۀ در خامت وشده
ام ي، روح و فلسفه و طرز نگارش خیخيقدمت تار ات مزبور عالوه بريرباع

پس . ز وارد استينآا   به»مرصادالعباد«لف ؤند و انتقاد مآي میدرست جور 
 از آا در هر دو يکیه ک مرصادالعباد ی و دو رباع،یزده رباعين سيدر اصالت ا

 يک آا ۀنديه گوکود ش میا معلوم  و ضمن؛دمان ی منی باقیک ش،رار شدهکت
ه ما با ک دهد مین داشته، و نشان ير و اسلوب معک مستقل و طرز فۀفلسف

ن يم ايتوان مینان يمال اطمکرو با  نياز ا. ميار دارک سرویعي و طبی مادیلسوفيف
 یي شناساکد و حميلکم و آا را ي شاعر بدانات چهاردهگانه را از خوديرباع
  .ميام قرار بدهيگر خيات ديرباع

تاب خواهد بود، و کن ي ایور سند اساسک مذیِ چهارده رباع،ن قراريازا
مشرب  ی و صوفکوک مشۀيناکا يلمه و ک يکه ک ین صورت هر رباعيا در

د حل بشود يه باک یگريل دک مشیول. ستيز نيام جايخه داشت نسبت آن ب
دش يار و عقاک افرن باي چند۔ سنیه اقتضاب۔ام يند خيگو میه کست  انيا

 و آخر عمر ،افر و مرتد بودهکخوار و   و شرابیعوض شده، در ابتدا الابال
 مشغول ی مهتابی رویرده و شبکدا ي خدا پیسوە بیق او شده راهيسعادت رف

ن ي زمی شراب روۀوزکد و گير میدن ي وزی بوده، ناگاه باد تندیگسار باده
  :ديگو میخدا ەام برآشفته بيخ. ندکش میافتد و  یم
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ــابر ــيـــــــ ــمـــــــــرا ش یق مـــــــ   ی ربـــــــــیستکـــــــ
  !؟ی بـد مـست    یکن  میخورم و تو     یمن م 

 

ــرمن در عــــــ  ــست يبــــ ــه بــــ ــیش را بــــ   ی ربــــ
  ؟ی ربــــیدهــــن مگــــر تــــو مــــست ەم بکخــــا

 

  
ام دوباره ي و خ؛ودش میاه يام سيا صورت خ، فورکند میغضب  او را خدا

  :ديگو می
  

ــا ــان   ردهکنـ   ست؟ بگـــوکيـــگنـــاه درجهـ
ــ ــد مـــن بـ ــد م کـ ــو بـ   یافـــات دهـــ کنم و تـ
 

  ست؟ بگـو  يـ ز چـون  ردکـ ن گنـه  هک سکآن
  ست؟ بگــويــان مــن و توچيــپــس فــرق م 

 

. ودش مید، و قلبش روشن گير میدن يش درخشيد و روايخبش یم او را خدا هم
وقت مرغ روح از بدنش   آن»! خودت خبوانیسوە مرا ب!ايخدا«: ديگو میبعد 

  !کند میپرواز 
 ین رازي جنم الدی بدتر از فحشهاک مضحیآسا هت معجزياکن حيا

 یگر ی ناشیرو  ازهک است یئ  بچگانهۀ، و افسانکند مین يام توهيمقام خەب
 یم فلسفک حمی آن چهارده رباعۀدنيم گويم بگوئيتوان میا يآ. اند بافتههم  به
ش را دست يهايا و مافيزش دني متسخر آمیخندها شيه با هزار زخم زبان و نک

زبان ەرده بکوم که حمک یزد و از مهان خدائير ی مکآخر عمر اشانداخته، در 
 ،روان و دوستان شاعرينفر از پ يکد يطلبد؟ شا ی استغاثه میلغات آخوند

ه  بیسکت را ساخته تا اگر ياکن حي ا،ا ن گنج گراني ای نگهداریبرا
ند و ک آن نگاه ۀنديگوه ش بينظر عفو و خبشاه ات تند او بر خورد بيرباع

  !ش آمرزش خبواهديابر
 او از یم برائام مادرش دايه بعد از مرگ خک شهرت دارد یگري دۀافسان

 ام در خوابي روح خ؛منوده یرده و عجز و البه مک یدرگاه خدا طلب آمرزش م
  :ديگو می را ین رباعيود و اش میظاهر بەاو 
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  ی ســــــــــــــوختنۀ ســــــــــــــوختۀ ســـــــــــــوخت یا
  ن؟کـــر رمحـــت ه بـــر عمـــکـــ ی گـــوئکیتـــا
 

  یوختنــــــــ افــــــــرتــــــــو   از آتــــــــش دوزخیا
  یرمحـــت آمــــوختن ه جــــا بـــ کحـــق را تـــو   

 

 ین رباعيه اکپس رفته وا یليا خيام در دنيه طبع خک کردد اقرار يبا
  . دي مزخرف را بگویآخوند

ست، و اگر ير نکه قابل ذکاد است يام زي خۀها در بار ل افسانهين قبياز ا
 م استه مهک یزيفقط چ.  خواهد شدکیتاب مضحک شود یآور آا مجع

ط پست و متعصب ي حميکام در ي خیر عالکر فيثأه تکم يخور میته برکنن يا به
را يز. کند می ی او تر راهنمائیرا در شناسائ پرست چه بوده، و ما خرافات

اند از  ردهکمحله او   بههک سوم و چهارم ۀ درجین و شعرايقضاوت عوام و متصوف
ار کبا اف او را اتيوط شدن رباعن علت خمليم شروع شده، و مهي قدیليزمان خ

ام در خطر يار خکرا از اف ه منافع خودک یسانک. دهد میدست ه متضاد ب
  .اند دهيوشکر او کردن فکاند تا چه اندازه در خراب  هديد می

 او کر و مسلکه فکم داد يام نشان خواهي خات خودي رباعیرو  از مایول
ن و ي معۀ فلسفيکرو ي شاعر پیري پ تای و از جوان،جور بوده يکشه يا مهبيتقر

ر ندامت و کن فيمترک و ،ن تزلزل رخ ندادهيمترکار او ک و در اف،مشخص بوده
  .ا توبه از خاطرش نگذشته استي یمانيپش

  چهیپرداز ازل برا ه چهرهکپرسد  ی شاعر باتعجب ازخودش میدرجوان
 برساند  رایقير عمکه فک یعيقدر طب  آن طرز سئوالِ؟ردهکدرست او را 

  :ام استيخمصوص خ
  باســت مــراي زیه رنــگ و روکــهرچنــد 

  ک خـــــاۀه در طرخبانـــــکـــــمعلـــــوم نـــــشد 
 

  چــون اللــه رخ و چــو ســرو باالســت مــرا    
  نقــــــاش ازل ــــــر چـــــــه آراســــــت مـــــــرا   

 

 ی دردهایه و داروديد می را تلخ و ناگوار ی زندگی جوانیازابتدا
  :جسته یخودرا درشراب تلخ م
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   مـــــن اســـــتیه نوبـــــت جـــــوانکـــــامـــــروز 

  سـت ا  دگرچه تلخست خوش  ينکبم م يع
 

   مــن اســت یامرانکــه کــ  آن نوشــم ازیمــ
   مـن اسـت  یه زنـدگان کـ تلخ است، چـرا    

 

  :دخور می را ی افسوس رفنت جوانین رباعيدر ا
  

   شــــد ی طــــی جــــوانۀه نامــــ کــــافــــسوس 
ــال ــ یحــــ ــامه وکــــ ــوانرا نــــ ــدی جــــ    گفتنــــ
 

ــدگان آو ــار زنـــــ ــازه ـــــ ــدی دین تـــــ    شـــــ
ــشد   ــوم نـ ــ معلـ ــی  اوهکـ ــد کـ ــی آمـ ــدکـ    شـ

 

ه اگر او معتقد ب. کند مید قصد باده ي سپیشاعر با دست لرزان و مو
ش و ي عيۀ تا بقکرد میهار ندامت ظگر بود، البته اي دیاي در دنی تریزندگ

 يکسف أ تامالًک ین رباعيا. ندکل گر حمويجهان ده  خودرا بینوشها
 در  مرگ رايۀ سایق زندگين دقايه در آخرک دهد می را نشان یلسوف ماديف
 یها  نه با افسانهی بدهد ولیش تسلخود  بهدخواه می ند ويب یخود م نارک

  :کند میرا در جام شراب جستجو  ت خودي و تسل؛یمذهب
  

  ردکـ  خـواهم    یمن دامن زهد و توبـه طـ       
ــيپ ــاد رســـــ    ۀمانـــ ــه هفتـــ ــر مـــــن بـــ   دي عمـــ
 

  ردکــ  خــواهم ید قــصد مــ ي ســپیبــا مــو 
  رد؟کـ  خواهم کی ،نم نشاطکن دم ن  يا
 

 ۀر، ساختمان و زبان و فلسفکه طرز فکد يم ديم خواهينک اگر درست دقت
 . استيکی گفته شده یه در مراحل خمتلف زندگک ین چهار رباعي اۀنديگو

، یام ازسن شباب تا موقع مرگ ماديه خکم يح بگوئيم بطور صريتوان میپس 
 حلن يک و -منوده یطور م نياتش ايا فقط در رباعيو  ۔ بودهکاکشن و يبدب

 یگريس دک سابق ۀات چهاردهگاني مهان رباعۀندي گوجزه ک دارد يکتراژد
. رده استکر نيي تغوجه بەهيچ او ی و فلسفی ادبۀافيد گفته باشد، و قتوان یمن
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 یر دهر را تلقيرناپذيي حوادث تغیآلود أسي جرب يکفقط در آخر عمر با 
  .کند می اختاذ آيد مینظر ە بینيا خوشبه ظاهرک ئی ینيمنوده و بدب

 ه اگر دیحجم و پرمعن مک یِ چهارمصراعیها ن ترانهيطور خالصه، اەب
ن ي اۀنديه گوکم يم بفهميستتوان میهم  د بازمان می ی ما باقی آا هم برایتا

 و ؛ش گرفتهي را در پی هي چه رویات در مقابل مسائل مهم فلسفيرباع
ان فوق ما زي میرو  از،ذاٰهل. ميآوردست ەب او را رکم طرز فيستتوان می
ات يان هرج و مرج رباعيام است از ميخه ه منسوب بک یاتيم رباعيتوان می

  ار آسان است؟ک نيا اي آیول. ميروايرون بيگران بيد
ان ي در م،ردهکه يه ک ی، مطابق صورتکیوفسک ژویمستشرق روس

 یعنيرده، کدا ي پ»گردنده« ی رباع٨٢ام منسوب است يخەه بک یاتيرباع
ن عدد به صد ي بعدها ا؛ز نسبت داده شدهيگر ني دیشعراه ه بک یاتيرباع

ور کرا مستشرق مذيرد، زکود اعتماد ش یصورت هم منن يا  بهیول. دهيرس
ه نه تنها کرده کسان مرتب يره نوکاغلب تذاشتباه را بر طبق قول  صورت خود

ام را يات خيه اغلب رباعکاند بل ردهکام سلب يگران را از خيات دينسبت رباع
ر کالم، فک يیِوايگر، سالست طبع، شياز طرف د. اند گران نسبت دادهيده م به

ه ک دهد میما اجازه ەم بيام سراغ داريه از خکاف ک موشۀروشن سرشار و فلسف
ام شعر يدست است خ ه درک او یقيات حقيش از آنچه از رباعيم بينکن يقي

 و یلکرات ييام تغيمرور اه ه مانده بک ی و آائ؛اند ن بردهيب ه ازکسروده 
  .دهي گردانی و رو،ردهکدا يمشار پ یاختالفات ب

لمات کر دادن ييتغ نندگان وکاشتباهات استنساخ   ویمباالت یعالوه بر ب
رات يي تغ،ردهک یارکدست آا تصرف و ل خودش دريمە بیسکه هرکام يخ

ات ي از رباعیبعض ز دري شده نیصوف  ویدست اشخاص مذهبەه بک یعمد
  :ود مثلش می مشاهده
  » استیه حاصل عمر دمک بطلب یشاد«
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ه ساختمان شعر و ک ی در صورت؛» مطلبیشاد« نوشته ها  نسخهۀبا در مهيتقر
  . دهد میرا نشان  موضوعش خالف آن

ه کن است يز مهيام ني خی و ضدمذهبیار ضدصوفکگر به افيل دي دليک
  . گران شدهيات ديات او مغشوش و آلوده به رباعيرباع

نه ين زميا  دری رباعيکه شراب خورده و ک ی هر آخوند،نيا وه برعال
  . ام نسبت دادهيخه را ب ر آنيفکگفته از ترس ت

زند بدون  ی میباز  و معشوقهیخوار ه اغلب دم از شرابک یاتي رباعلٰهذا
 و ، استیونيار نپخته و افک از افیا ناشي زننده و ۀتکا ني و ی فلسفۀ جنبيک

مال کود با ش می سست و درشت است ی و جمازی معانیه داراک یسخنان
 ی معمولۀه در جمموعکست ي تعجب نیا جاي آمثالً. ميزينان دور برياطم

  :مي بر خبوریرباعن يا  بهاميات خيرباع
  

ــ آنیا ــزکـ ــ ه گـ ــو دیا هديـ ــ تـ ــشتيـ   ن زرتـ
  یو رخ خــــینــــي بــــاده و بی نوشــــکیتــــا
 

   متـــام از پـــس و پـــشت یا نـــدهکاســـالم ف
  شتکـ  خواهنـدت ه  ک رمن ع ي بنش یجائ
 

سوء او   بهام گفته شده وي خیا در زمان زندگانيز آيدآمي دین رباعيا
ام يدتر از زمان خي جدی چون ساختمان رباع.د استي تردیاند؟ جا ردهکقصد 

 ۀام و درجي خۀنده را در باري در هرصورت قضاوت گویول. آيد مینظر ه ب
  .دهد مین نشان گرايات ديبا رباع او را یها اختالط ترانه

ت يث زمان و سنديه از حک ی خطۀ نسخيکه ک یهرحال، تا وقته ب
امده، يدست نه  باشد ب»حرارمونس األ«تاب ک ۀگان زدهيات سيا مثل رباعبيتقر

 ی شعرائ،عالوهە ب.ام دشوار استي خی اصلیها  ترانهۀ درباریقطع مک حيک
 یاند و سع ام ساختهي خات خود را موافق مزاج و مشربيه رباعکاند  دا شدهيپ
امل باشد اگر کالم آا هرقدر هم ک سالست ی ول؛نندکد بيه از او تقلکاند  ردهک

ت أمال جرکم با ينيام ببي خۀديقه و عقي را خمالف سلی رباعيکمضمون 
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ام با وضوح و ي خیها را ترانهي ز؛مينکام سلب بيم نسبت آن را از خيتوان می
 یليه خيناکدر استهزاء و گوشه   است، شدهان ساده گفتهيامل و بکسالست 

  . است  پرواید و بيشد
 قالب يکه در کف ير ضعکه هر فکجه گرفت يود نتش مین مطالب يااز

ام، يمشرب خمصوص خ. ام خنواهد بوديده شود از خير منتظم ديلف و غکمت
 است ینها صفاتي ا،ن و روشن اويريان آزاد و شيد و طرز بي، عقای فلسفکمسل

  . فوق بشودۀار مسئليد معتوان یمه ک
ر کدان ذ یاضيام منجم و رياسم مهان خه ها را ب ن ترانهيا اما عجالت

 ن اشعار مربوط بهيم اينيتا بب.  استردهکدا ني پیگري دیم، چون مدعيکن می
د يد ديار باک ني ای برا؟! گفتهیگريام ديا خيام منجم و عامل است و يان خمه

  ! بوده است او چهۀر و فلسفکطرز ف
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  لسوفيف اميخ

  
ن ي چون ا؛ خود را از دست خنواهد دادیوقت تازگ چيام هيفلسفه خ

ه در ک ی فلسفيک پرمغز متام مسائل مهم و تاری ولکوچک در ظاهر یها ترانه
ل شده و يحتماو   بهاه جربک یارکرده و افکادوار خمتلف انسان را سرگردان 

ن يام ترمجان ايخ. کند میمطرح است نحل مانده يش اليه براک یاسرار
اس دردها، اضطراا، ک او انعیادهاي فر. است شدهی روحیها نجهکش

ر آا را عذاب ک فیپ در یه پکوا نسل بشر است يلي میسهاأيدها و يترسها، ام
 ۀ مهیبي غرک خودش با زبان و سبیها  در ترانهکند می یام سعيخ. داده است

ر ياو ز. ندکپرده حل  یارا و بکالت را آشاها و جمهوالت، معمکن مشيا
 بعد راه ؛کند میان ي را بیفلسف  ویني مسائل د،آور  و رعشهی عصبانیها خنده

  .ديجو یش مي برایحل حمسوس وعقل
د و يق یس ولو بکه هرک است یئ نهيام آئي خیها طور خمتصر، ترانهەب

ند يب یرا درآن م خود یسهاأي قسمت از يکار که از افک تيک هم باشد یالابال
ه امروز کود ش می مستفاد ی مذهب فلسفيکات ين رباعيا از. دخور میان کو ت

تر  هنهکام هرچه ي خۀمز  و شراب گس و تلخ؛ استیعي طبیطرف توجه علما
ا ي دنیجا  او در مههیها ن جهت ترانهيمهه ب. ديافزا یش ميرندگيگ ود برش می

دام کهر.  استتلف طرف توجه شده خمین نژادهاي گوناگون و بیطهايو در حم
 ی رویول. ردکدا ي بزرگ پۀود نزد شعرا و فالسفش میام را جداگانه يار خکاز اف

 خودش کام در سبي و خ؛ديام سنجيود با خش ی از آا را مندامک چيهرفته  هم
 يکز يش از مهه چيام او را پين خي متۀافيق. استاز اغلب آا جلو افتاده 

آور  ر و شوپنيسپکور، گوته، شيکرس، اپکبزرگ مهدوش لولسوف و شاعر يف
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  .کند می یمعرف
م و ينکدا يات را پي رباعۀندي گوۀر و فلسفکه طرز فکني اینون براکا
ود ش میاتش مستفاد يه از رباعک او را چنانۀار و فلسفکه افکم يريم ناگزيبشناس

 ی و زندگ؛ستيدسترس ما ن  دریگري دۀلين وسيرا جز ايم، زياوريرون بيب
، یط و طرز زندگيه باآا رابطه داشته، حمک ی او، اشخاصی وخارجیداخل

ما  ر او بی وفلسفیت علمي و ترب،هکرد میب يه تعقک یئ ، فلسفهیر موروثيثأت
  .جمهول است

 یادگار مانده وليەام بي از خی و ادبی، فلسفیمشت آثار علم يکاگر چه 
چون تنها . ندک یياوش راهنماکن ياد ما را در توان ی از آا مندامک چيه

ه ک یدر صورت. سازد یام را ظاهر مي قلب خیاي و خفایار انک افاتيرباع
 یبو یگران نوشته حتيدستور ده ا بيط ي وقت و حمیه به مقتضاک یتاائک

به  .کند یار منک او را آشۀ فلسفامالًکود و ش میآا استشمام  متلق و تظاهر از
ت ينده با ايه گوکن است يم ايخور میام بريات خير رباعه دک یرکن فياول
 از يک چي، هیچ سستيه بیرحم خودش  یت و بدون پروا با منطق بأجر

متام ه  و ب، آا را قبول نداردی و مذهبی دستورۀن و فلسفي معاصریهايبدخبت
  . زند ی آا پشت پا میها ه وگفتادعاها

ف شده يلأ ت٦٤٦ه در سنه ک »ءماکخباراحلأاخبارالعلماء ب«تاب کدر 
  :سدينو یطور م نيام ايراجع به اشعار خ

 ضـالل  یرهـا ي زجنۀ و سلـسل  گزنـده  یعت مارهـا  ي شـر  ی آن اشعار بـرا    باطن
 خـاطر او  نـون کمردنـد و  کب ييـ ن خود تع  يه مردم او را در د     ک یو وقت . بود

ده و عنـــان زبـــان و قلـــم خـــود را     يشته شـــدن ترســـ کـــ را ظـــاهر ســـاختند، از  
  …  اظهار منودک و اسرار ناپا…ارت حج رفت يزه  و بديشکباز

 آن یهـــا ر پـــردهيــ  قلـــب او در زیايـــخفاه کــ  اســـت یو او را اشــعار مـــشهور 
  . دهد می یرگيدورت باطن او جوهر قصدش را تکگردد و  یظاهر م
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 راجع به ی خمصوصی فلسفۀقي خاص و سلۀشي انديکد يام بايپس خ
   ؟!ر او چه بودهکفم طرز ينييحال ب. ائنات داشته باشدک

ات متام مسائل يرباع ۀدنيه گوکد مان ی منی باقکی خواننده شیبرا
ه از آنچه ک يیر به علماء و فقهاي حتقی ازرو و،ستهي را با متسخر نگرینيد

 را برضد یياين شورش روح آريا. کند میزنند محله  یدانند دم م یخودشان من
ه ک بوده یط پست و متعصبيم از حمايا انتقام خي دهد می نشان یاعتقادات سام

   ! است؟زار بودهيار مردمانش بکاز اف
ن داشته يب ردهر آزاد و خکه فکام ي مانند خیلسوفيواضح است ف

 یمنطق فقها ی و بی، جربی، جعلیام تعبدکر بار احيورانه زکورکسته توان یمن
مان يا آا یريگربِ خیده و دامهاي پوسیها زمان خودش برود و به افسانه

ه اطاعت ک یفاتيلک و تیام جربکست از جمموع اح ان عبارتيرا ديز .اورديب
 و شبهه ک شیئ  آن ذرهی چون و چرا بر مهه واجب است و در مبادیآن ب

عوام  ردهکام استفاده کدسته نگاهبان از آن اح يکو .  راه دادخود  بهودش یمن
 ۀيسائل واجب الرعان مي اۀام مهي خیول. سازند یمرا اسباب دست خودشان 

 یرو  ازارده و خواسته منفردک یاعتقاد تلق یز و بيحلن متسخرآم  را بایمذهب
  ازطرز مثبته  را بی مسائل مهم مرگ و زندگ، و به معلول بربدیعمل و علل پ

  از.دي حل منای زندگی مادیااي منطق و حمسوسات و مشاهدات و جریرو
  .ودش میطرف حوادث دهر  ی بیرو متاشاچ نيا

تفا کزمان به قلب و احساسات خودش ا  آنیام مانند اغلب علمايخ
 مشاهدات و یه در طک آنچه یمتام معنه  دانشمند بيکه مانند ک، بلکند یمن

 بطالن یسکمعلوم است امروزه اگر . ديگو میآورد  یدست مەمنطق خود ب
 یرو  ازرايرده است؛ زک نیار مهمکد چندان ي را ثابت منای مذهبیها افسانه
ام را يط متعصب خي اگر زمان و حمیول.  باطل شده است۔خودەخود ب۔علوم 

 و ی علمیتااکام در يچه خاگر. برد یاندازه مقام او را باال م یم بياوريدر نظر ب
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 ۀيدستور و خواهش بزرگان زمان خود نوشته، روەه بنا بک ، خودشیفلسف
  درید، ولگير می خود  بهطرف ی بۀبا جندست نداده و ظاهر ه را ازيتمان و تقک

ه از دستش در رفته مالحظه ک ی مطالب علمیود بعضش می او یها خالل نوشته
  : ديگو می در نوروزنامه مثالً. منود

د يــ نـو پد یزهـا يگرگـون گــشت، و چ يم د عـالَ ی حاهلــازد تعـاىل يـ فرمـان ا ەب
  .  گردش بوددر عالَم خور حالِ هک مانند آن؛آمد

استنباط Adaptation du milieu  خر فورمول معروف آۀا از مجليآ
 و معتقد ،ردهکه خدا موجودات را جداجدا خلق کر است کرا او منيود؟ زش یمن

 ۀن قاعديا. اند ردهکدا يط توافق پيفراخور گردش عامل با حمه ه آا بکاست 
افته يفراست دره ش بي سال پ٨٠٠ام در يا خيه در اروپا ولوله انداخت آک یعلم

   !؟و حدس زده است
  : تاب نوشتهکن يدر مه

نــها را بـدو پــرورش  يد و آمساـا و زم يــافرينـور ب   آفتــاب را اززد تعـاىل يـ و ا
  . داد

م نفر عال يکلسوف و شاعر ما با يه عالوه بر فک دهد مین نشان يپس ا
  .ميار دارک سر و یعيطب

 را دريز. هنار گذاشتکه را يتمان و تقکن يام اي خودش خیها  در ترانهیول
ن ي اصول و قوانۀخورد رمکر بار يوجه ز چيه  او بوده بهیه زخم روحکها  ن ترانهيا

ار ک افیها  مسخرهۀ منطق مهیرو  از۔سکبر ع۔ه ک بل؛رود یط خودش منيحم
ط خودش در يام با خرافات و موهومات حميجنگ خ. آورد یرون ميآنان را ب

 و زهاد او شامل حال یها هرخنده و متام ز؛ار استک او آشیها سرتاسر ترانه
ماالند  ی دماغ آا را می و زبردستی با استادیقدره  و ب؛ودش میون يهفقها و اٰل

  .  استده نشدهيرش ديه نظک
طور ە و بکوکز و مشي مسائل ماوراء مرگ را با حلن متسخرآمۀام مهيخ
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  :کند می  شروع»نديگو«نقل قول با 
   

  …  بود ن خواهديشت و حور ع: نديگو
  …  شت با حور خوش است: ند مرايگو
  …   باشد مستیدوزخ :هکند مرا يگو

  
 تصور »نشي و مقصود آفریه مجال اٰلۀنيآ«ه انسان را ک یدر زمان

 آمسان یها ه ستارهک بشر دور او درست شده بود یها  افسانهۀاند و مه هکرد می
 یشت و دوزخ بران و زمان و ي و زم، نشان دادن سرنوشت او خلق شدهیبرا

 »ني جهان مهۀنديمنونه و منا« و »نيهک یايدن«  و انسانْ،خاطر او برپا شده
  :ديگو میه بابا افضل کبوده چنان

  وانيـــــ  و عناصـــــر و نبـــــات و ح کافـــــال
  

  استامل ماک ز وجود روشن یسکع

ش و يداي پ؛داند ی خودش انسان را جام جم منی و علمیام با منطق ماديخ
  : مگسيکه وجود و مرگ کد دان میت يامه یقدر ب نمرگ او را مها

  
  ست؟يـــن عــامل چ يآمــد شــدن تـــو انــدر   

  
ــد و ناپيــــــ پدیآمــــــد مگــــــس ــديــــ   !دا شــــ

  
د فقها و علما يه از عقاک یآلود ار مسخرهک و انیم در مقابل نفينيببحال 

  رده؟ کدا ي پیعي مسائل ماوراء طبی برایز راه حلي خودش نکند می
د خور میمطلب برن يا  بهامي خ،قات خودشي مشاهدات و حتقۀجيدر نت

 و ؛ددان ی منیسکم؟ يرو یجا مکەم و بيآئ ی مجاک  از.ه فهم بشر حمدود استک
ا حبث ين قضايند و در اطراف اگير میخود ەجانب بەه صورت حق بک یآائ

 .ندزن میگران را گول يخودشان و دو ند، کن ی منیارک یيسرا اوهيند جز يمناەيم
 و اگر ؛ستي نی اسرارا اصالًي و ؛ نربده و خنواهد بردیسرار ازل پ به اسک چيه
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 باشد »ميقد« و چه »محدث« جهان چه مثالً.  نداردیريثأ ما تیهست در زندگ
  ا به چه درد ما خواهد خورد؟يآ

  
  …مي جهان چه حمدث چه قد،چون من رفتم

  …؟ی ساقیا ث پنج و چاري ز حدکیتا 
  

 »چهار عنصر« و »پنج حواس« حبث سرِبر  ه وقت خودمان راکما چه ه ب
د و هراس موهوم و حبث چرند وقت خودمان را تلف يم؟ پس به اميبگذران

 یمعما. دباش می حمض ۀاند افسان بافتههم   بهاند و ه گفتهکآنچه . مينکن
چ يهه ن هرگز حل خنواهد شد و بي دیاريدسته  علم و نه بۀليوسەائنات نه بک

 یم نه سعادتيکن می یش زندگيه روک ینين زمي ایدر ورا. ميا دهي نرسیقتيحق
ه سرحد ک یستين دو نينده دو عدم است و ما بيگذشته و آ. یهست و نه عقوبت

 و در استفاده شتاب ،مينک استفاده ،ميابيم دريا ه زندهک را یاست دميدو دن
جام  ه درک سبز و خرم، پرتو مهتاب یشتزارهاکنار ک ،امي خۀديعقەب. مينک

ان ينواز چنگ، ساق ، آهنگ دلکند میس که منعي هزاران سایشراب ارغوان
ابوس که مانند ک است یقت زندگيگانه حقي ،فتهک نوشیگلها ورو،  ماه

ن تنها يا.  استدهي ندیسکم، فردا را يامروز را خوش باش. گذرد ی مکینا هول
  :  استی زندگیآرزو

  
   ن استيه مقصود اکنآ خوش باش زیحال

  
ام معتقد يقت بزرگتر را خي حقيک یق حمسوس و ماديبل حقادر مقا

ر کا فيگو. چربد ی میر و خوشيه بر خک است یاست، و آن وجود شر و بد
ر يثأت.  استدا شدهي او پی مادۀشتر در اثر علم جنوم و فلسفيام بي خیجرب
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 ،امي خۀديعقەب. ار استک آشامالًکش ي فلسفی نشو و منای او رویِت علميترب
اد يفره  است و بی آمسان ؛دهد میر گردش خود را مداومت کور و ک تعيطب

  :رسد ی منیسک
  

  انــدر ره عقــل ک ،ن حوالــهکــمبــا چــرخ  
  

  چــاره تــر اســت يتــو هــزار بــار ب  چــرخ از
 

اگر قدرت داشت خودش را از گردش باز . اراده است یچرخ نانوان و ب
  :داشت یم

  ید اگــر مــرا دســت بــشيدر گـردش خــو 
  

ــر  ــود را بــــ ــا خــــ ــدم هــــ ــرگردانینــــ   ی ز ســــ
 

 و احساس کند میوم کام چرخ را حمي خ،زمان  آنید جنوميبر طبق عقا
و . ديمنا یند جمسم ما تکه در حرک را کیر اجرام فليرناپذيين تغيسخت قوان

 ما را یه زندگک ،ست ان منظم آايها و قوان ق ستارهي دقۀ مطالعۀجين در نتيا
 یقدر مذهب  به قضا ویدانسته، ول کن خشن گردش افالير قوانيثأحتت ت

ن حلاظ يا  و از،کند میه سرنوشت شورش يه بر علکرا ي ز،اعتقاد نداشته
 است نه کت او اغلب از گردش چرخ و افالياکش. ودش مید ي در او تولینيبدب

ب کوکب حنس هستند و کواک ۀه مهکود ش میام معتقد ي خ،خرهو باأل. از خدا
   :ردسعد وجود ندا

  
  ند دگريه جز غم نفزاک کافال
   

  :سدينو یطور نقل قول مەدر نوروزنامه ب
ن ياره بـر زمــ يب ســکـ واکر يه از تـاث کــ ی و بـد يــکه هـر ن کـ انــد  ن گفتـه يو چنـ 

ن اوتــار و يونــدد، بــدي پیشخــصە، و بتعــاىل یر و ارادت بــاريتقــدەد بيــآ
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  . گذردیقس
ه کد يگو می ،دآور یام ميه از خک یتياک در ضمن ح،ی عروضی نظام

ار مناسب ک شیند هوا براک بیيگو شيه پک کند میام در خواست يشاه از خکلم
ح ي صحیِيگو شيپ  Métérologie وايورني علم نیرو  ازامي و خ!ا نهياست 

  :ديافزا ی م]نظامی عروضی [عد ب.کند می
ام جنوم کدم او را در احيدم، اما ندي احلق عمر بدتم حجکاگر چه ح

  یچ اعتقاديه
  

ر چهار عنصر و هفت يثأش را در حتت تيدايگر علت پي دیدر رباع
  : استاره دانستهيس

  
ــ آنیا ــيه نتکـــــــ ــار و هفتـــــــــ ۀجـــــــ   ی چهـــــــ

  
  یم انـــــدر تفتـــــ يـــــ وز هفـــــت و چهـــــار دا 

 

ن ي و ا،ش وجود داشتهيام از سن جواني خیني بدب،ه سابق گذشتکچنان
  . ردهکبان او را ول نيوقت گر چي هینيبدب

 و یستيوسته با غم و اندوه و نيه پکام است ير خک از اختصاصات فيکی
د لفظ يمنا ی می و شادیه دعوت به خوشک و در مهان حال ؛مرگ آغشته است

ل يکته و اشاره هکن دم با هزاران نيرا در مهيز. کند میر ي در گلو گیخوش
ش جلو انسان يف و عکيتر از جملس  ی قویلي خیستيفن، قربستان و نکمرگ، 
  .برد ین ميم را از بد يک یِود و آن خوشش میجمسم 

 ۀي دايک. دهد میار خود را اجنام ک ،اعتنا و سخت ی ب،عتيطب
 یسرد د و بعد با خونپروران یه اطفال خود را مکوانه است يخوار و د خون

م، يآمد یا منيدنەاش هرگز بک ]پس [.کند میده و نارس را درو يرس یها خوشه
  :م بوديخواهتر  م خوشبختيم، هر چه زودتر برويه آمدکحاال 



  

 

٢٢

  
ــد   ــر بداننـــــــ ــدگان اگـــــــ ــناآمـــــــ ــاکـــــــ   ه مـــــــ

  
  ن جهــان زود برفــت يــه زکــخــرم دل آن

 

ــ   نـــــد دگـــــريم، نايشکَـــــ یاز دهـــــر چـــــه مـــ
  

  ه خــود نــزاد از مــادر  کــ یسکــ و آســوده 
 

ا با ي آکند میرار ک خود تیها ام در ترانهيه خک یستي نین آرزويا
 ۀجمموعست از  اا عبارتي بودا دنۀ بودا شباهت ندارد؟ در فلسفیاروانين

 يک ابر، يک در مقابل آن ی ظاهریايرات دنييه تغکوسته يپ هم هحوادث ب
  : استیالي خیرهاي خواب پر از تصويکا ياس و کانع

  
  ه هـست کـ عمر  نيجهان و اصل ا  لاحوا

  
   اســتی و دمــیبــي و فریاليــ و خیخــواب
 

م با يق مستی آا وابستگیني بدبی ول؛اند ن بودهيران بدبي ایاغلب شعرا
 و ی عالۀ جنبيکام يه نزد خک یدر صورت. ام آنان داردکشهوت تند و ناحس 
ن جمالس خودش ييش و تزيل عيمک تۀليان را تنها وسيرو  و ماه، داردیفلسف

نوع  يک یوجود زن و ساق. کند میت شراب بر زن غلبه ي و اغلب امه،ددان می
رساند  یمنعرش ه  را بدامک چيه.  هستندیيباي و زیعيف ولذت بدکي ۀسرچشم

 ی لذت آنيکمنا   خوب و خوشیزهاين چي اۀازمه.  ندارندیئ و مقام جداگانه
 بوده و با ذوق یيبايدار ز نفر پرستنده و طرف يکام ين حلاظ خيااز. ستهج یم

منظر را انتخاب  آهنگ و خوش گوار، خوش  خوشیزهاي خودش چعيبد
 و  استو نوشتهکي صورت نۀدر بار تاب نوروزنامهک فصل از يک. هکرد می

  : ودش میطور متام  نيا
  . رده آمدک ختم ،ويک نی فال خوب بر رویتاب را از براکن يو ا

 ی مثل شعرا، خودشی شخصی ناگوار زندگیآمدها شيام از پيپس خ
 درد يک او درد. نالد یا نداشنت پول منيردن معشوقه و ک از قهر ۔مثالً۔گر يد
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 ۀجين شورش در نتيا. فرستد ینش ميه به اساس آفرک است یني و نفر،یفلسف
 ۀ منجر به فلسفباألخره او ینيبدب. دا شدهي او پک دردناۀمشاهدات و فلسف

  :هوده آمدهينظرش بەز بيت و مهه چکر، حرکاراده، ف.  شدهیدهر
  

  چ است ي جسم جمسم ه   !خربان ی ب یا
  

  چ اســت ي هــ اَرقَــم ه ســپهر  ن طــارم نــ  يــ و
 

ام يجه خين نتيمهه  خودش بیني بدبۀآور از فلسف نه شوپک آيد مینظر ەب
  : رسد یم

ه کـ  یائيـ نـد دن ک بی خـود را نفـ   ۀه اراد کـ  برسـد    یئـ   درجـه ه  ه ب ک یسک یبرا
ش يشااکـــهکدها و ي بـــا متـــام خورشـــ آيـــد مـــی یقـــيقـــدر حق نظـــر مـــا آنەب

  .چيست؟ هيچ
 ار و عادات آا را باکاخالق، اف. زار بودهي و بیام از مردم زمانه بريخ

رفته ينات جامعه را نپذيوجه تلق چيهه  و بکند میوم ک تند حمیزباا زخم
 یام براينه و بغض خکين ي او ایتااک از ی و بعضیاز اشعار عرب. است

و  جرب« ۀدر مقدم. ودش میده ي دیخوبە به آنان بیاعتماد یمردمان و ب
  :ديگو میاش »مقابله

م و کـ شـان   ه عـده کـ  یئـ  بـه دسـته  ن رفتـه و  يه اهـل علـم از بـ       کـ م  ياهد بود ما ش 
ز در يــمشــار ن  انگــشتۀن عــديــو ا. دنــديار بــود منحــصر گرديرجنــشان بــس

 یتـشافات علمـ  کقـات و ا ي دشوار خـود مهتـشان را صـرف حتق      ی زندگ یط
فروشـند و از حـد    ی اغلـب دانـشمندان مـا حـق را بـه باطـل مـ             یولـ . منودند

 یه دارنـد بـرا  کـ  یند؛ و آن مقدار معرفتـ   کن  ی جتاوز من  یر و ظاهرساز  يتزو
ــاد  ــست مـ ــراض پـ ــە بیاغـ ــکـ ــد یار مـ ــص .برنـ ــر شخـ ــق و  ی و اگـ ــب حـ  را طالـ

ننـــد اســـتهزاء و ير بيـــ تزوک در رد باطـــل و تـــری صـــدق و ســـاعۀننـــدکثاريا
  .ندکن میاستخفاف 
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ارشان کس چاپلوس يل اسهکا در هر زمان اشخاص دورو و متقلب و يگو
  !جلو است

نفر  يک ین جستجو در شهر آتن با فانوس روشیوژن معروف روزيد
  . ردکدا ني و عاقبت پ،منود یانسان را م

 و با  است،ردهکهوده تلف ني بیابوکام وفت خود را به تي خیول
  :ديگو مینان ياطم
ــر آمســــان، قــــر  یگــــاو   نين پــــرويســــت بــ

ــر ب ــائيگــــ ــشم حق،ینــــ ــشا ي چــــ ــت بگــــ   قــــ
 

  نيزبـــرش مجلـــه زمـــدگـــر بر ســـت یگـــاو
  ني خــــــر بــــــیرو زبــــــر دو گــــــاو مــــــشتيــــــز
 

ار پست کر فشار افيه در زک ام از بسي خ،صورت نيواضح است در ا
ت و تصوف يدار حمبت، عشق، اخالق، انسان چوجه طرفيه مردم بوده به

ار را کن افيه اکاند   خودشان دانستهۀفيسندگان و شعرا وظيه اغلب نوکنبوده، 
  . نندکغ بي تبلیبيفر  عوامیاند برا چه خودشان معتقد نبودهاگر

 ۀسف گذشتأ و تیا مسپاتيل و رغبت ي ميکط ب است فقيه غرک یزيچ
م به يتوان ی ما منخياد تاري اختالف زۀواسطەاگر چه ب.  استیام باقيران در خيا

ام و حسن ي با خکه نظام امللکم ينک باور بیق دبستانيت مشهور سه رفياکح
ام و حسن صباح با هم يه خک ندارد یچ استبعادي هی ول؛اند درس بوده صباح هم

  سنهيکبا در ي و هر دو تقر،اند  عهد بودهيک ۀه بچکرا ي ز؛اند  داشتهرابطه
 یت مقتدر اسالمکه هردو در قلب مملک یرکانقالب ف. اند  مرده)٥١٨ -٥١٧(

ن مناسبت آا را با هم يمهه د بي و شا.کند مید ييتأن حدس را يردند اکد يتول
دن اساس يرزاند و لي اختراع مذهب جدۀليوسەحسن ب. اند مهدست دانسته

 آوردن ۀواسطەام بيخ. ردک یراني ای شورش مليکد ي آن زمان تولۀجامع
 خودش یها  او را در ترانه مهان منظورِی و مادی، و عقلی، فلسفیمذهب حس

 از یر بود بعد از مدتياست و مششي سیشتر روير حسن چون بيثأت. اجنام داد
  .دار مانديقل و منطق بود پا عیاش رو هيه پاکام ي خی مادۀ فلسفیول. ن رفتيب
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 خدا و بر هم یح نفيسندگان اسالم حلن صري از شعرا و نويک چينزد ه
م يد بتواني و شا؛ودش یده منيام دي مانند خی سامی مذهبیها زدن اساس افسانه

 کد، ابومسلم، بابيآفر ابن مقفع، به: ان ضد عرب ماننديراني اۀام را از مجليخ
ران ين ايشي اشاره به پادشاهان پیزيانگ سفأحلن تام با يخ. ميره بدانيو غ
 و در ،دا شدهيثر در او پأن تي ای فردوسۀن است از خواندن شاهنامکمم. کند می

زد   آنان را گوشۀشد مالي پایوه و بزرگکوسته فر و شي خودش پیها ترانه
 و ردهکران آا روباه النه ي ویاخهاکاند و در  سان شده يک که با خاکد يمنا یم

ران يه به اک یات و اشاراتيناک او، ی عصبانیها قهقهه. انه منودهيجغد آش
ار پست آا ک قلب از راهزنان عرب و افه از تهکست  اداي پ،ديمنا میگذشته 

 هفتاد ین اژدهايه در دهن اکرود  ی میرانيطرف اە او بیمتنفر است، و مسپات
  .زده یسر غرق شده بوده و با تشنج دست و پا م

 ی ساسانۀوه گذشتک شیادآوريام از يا مقصود خي آ.ميد تند برويبان
 يک و فقط ؟ انسان نبوده استی متدا و زندگکیوچک و یثبات ی بۀسيمقا

 ی جاکند میان يه بک ی با حرارتیست؟ وليش ني بی هيناک و یر جمازيتصو
 ۀراني ویه شب مهتاب روک فاخته ی صدا،مثالً. گذارد منی ی و شبهه باقکش
  :کند می مو را به تن خواننده راست ،ديگو میو کوکسفون يت

  
  … زد لو یه بر چرخ مهکصر قآن 

  … و جام گرفت  اه رام درکآن قصر 
  

 ی و خدائ،ناختهش ی منیام جز روش دهر خدائير شد خکا ذه سابقًکچنان
 تر ی جدۀافي بعد قیول. ر بوده استکاند من هکرد می تصور یه مذاهب سامکرا 

 جستجو یعي مسائل ماوراء طبی برای و منطقید و راه حل علمگير می خود هب
 ن الفاظ قناعتي اۀر شاعراني به تعبکند یدا مني پیچون راه عقل. کند می
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  :ديگو می و ؛وزهک و انسان را به کند میگر  وزهکه به يصانع را تشب. ديمنا می
  

  فيــن جــام لطيوزه گــر دهــر چنــ  کــن يــا
  

  !دشزنــ مــین يمــد و بــاز بــر ز ســاز مــی
  

 هم ۀه مهکخوارش   امحق و خونۀافيوانه را به قيگر د وزهکن يجملس ا
ند، کش میها را  وزهک جنون آن یرو  ازی ولکند میف يخود را صرف صنابع ظر

  .ندک خودش جمسم بۀ پردیش نقاش توانسته روي درویفقط قلم آقا
  :شت و دوزخ را در اد اشخاص دانسته] خيام[
  

ــر ــج بیردوزخ شــ ــودي ز رنــ ــتۀهــ    ماســ
  

ــ    ماســـتۀ ز وقـــت آســـودیفـــردوس دمـ
 

  شبِم بامداد،ي خرم، نسیشتزارهاک خندان، بلبالن ناالن، یگلها
 نها شت مايگون، ا وش، آهنگ چنگ، شراب گل یان پري، مهرویمهتاب

ن ي اه درک یقين حقاي با ا تاودش یدا منين پي زمینها روي تر از ایزيچ. ستا
ن يمه. مينک استفاده ب استمان ماندهيت پر از درد و زجر براثبا ی بیايدن

ه چرا ب! ندزن میدش گول يامه ه مردم را بک یست، شت موعود اشت ما
  م؟يش خودمان چشم بپوشيد موهوم از آسايام

  
  دل یسـت ا   دهيم را ند  يجحس خلد و  ک
  

  دل یست ا  دهيجهان رس  آنه از ک یگوئ
 

 شطرنج، یا بازي یمه شب بازيثل خم.  استیبي غرۀگر خان ی بازيک
ه ک ی دست نامرئيک یول. ند اَه آزادکنند ک ی صفحه گمان می روائناتک ۀمه

، کند میجا ە ما را جاب،کند میح ي با ما تفریا بچه است مدتي ابله يکە متعلق ب
 و یصندوق فراموش ها را در ا مهرهيها کن عروسيد، دوباره ازن میبعد دلش را 
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  :دازدان ی میستين
  
ــا لعبت ــمــ ــ انکــ ــايــ ــاز کم و فلــ ــت بــ    لعبــ

  
   جمــــــازیرو  نــــــه از،یقتــــــي حقیاز رو
 

 را از هم ک مضح،زيانگ  غم، مسخره، پستیاين دنيخواسته ا یام ميخ
  :ندک آن بنا بۀ خرابی رویتر ی منطقیاي دنيکبپاشد و 
  

  زدانيــ چــون یدم دســت بــ کــگــر بــر فل 
  

ــتم ــن ایبرداشـ ــيـــ مـ   انيـــ را ز مکن فلـ
 

راوان او طرف توجه يام در نزد پي خۀم تا چه اندازه فلسفيبدانه کني ایبرا
 در »دبستان مذاهب«ه مؤلف کم يئگو میته را کن ني ا،ردهکدا يبوده و مقلد پ

نسبت او   بهیبي غری جا رباعيک و ،دآور یام ميات خيجا مثل از رباع چند
  : دهد می

 اگــر : رج گفتــهيـ ا فرمهنـد شــاگرد فــر  .نــدي وهـم پنــدار را گو  مسـراد در لغــت
 و اجنـم و عقـول و نفـوس حـق     که عناصر و افالک موجود باشد داند    یسک

ر نـشد مـا از وهـم گمـان        يپـذ  ید هـست  يـ گو  مـی ه  کـ  یو واجب الوجـود   . است
  . ستيه او هم نکن يقي و .ه او هستکم يبر

  :اميم عمر خکيستشهاد حمن اإل
  
  ست یهنه مهچون ظرفکجهان  صانع به

  طفــــالن بــــسپاره ن بــــيــــفــــر و دک ۀچــــيباز
 

  ســت یظــاهر برفــە و بیمعنــەســت ب یآبــ
  سـت  یه خـدا هـم حرفـ      کـ  یبگذر ز مقـام   

 

  :ديگو می کد چاروايراجع به عقا گري دیدر جا
از . ديــات احتــراز ننمايرد و از مــشتهيــد از مجــع لــذات ــره گ  يــ عاقــل با

   .ستيوست باز آمدن ني پکخاەه چون بکآن
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  » .ی رفتیست چو رفتيباز آمدنت ن«
  : نديشان گويه اکست  ا آنک چارواۀدي عق.ميتر گوئ روشن

ارد شد، يط ني به اثبات آن حم  ی بشر کست و ادرا  يدار ن يچون صانع پد  
د يـ  نورد؟  و ـرِ کـ د ي مظنون، موهوم، بل معدوم بای امریما را چرا بندگ 

 ثـرت حـرص ابلهانـه دسـت از نعمتـها و راحتـها بـاز       کجنت و راحت آن از  
ردن آن کـ ست بـاور  يـ  آنچـه ظـاهر ن  …ه ندهـد ي نـس داشت؟ عاقل نقد را بـه    

ــ تر.ديرا نــــشا ــه اســــت، ب يــــب جــــسد موالکيــ ــر اربعــ  یمقتــــضاەد از عناصــ
 شـود،  یب متالشکي، چون تر …ر شده   يذپ  فيألچند با هم ت    يکعت  يطب

 بــه یاخ تــن، عروجــکــب يــبعــد از ختر. ارد بــوديــمعــاد عنــصر جــز عنــصر ن 
  .واهد بودم خنينار و حج م و نزولين وطن و ناز و نعيبر

  در»آلنهرو«م؟ يکن ی منکن سطور دريام را از ايار خک افيۀا جتزيآ
نسنت يف الفيلأ ت»ابلکسرگذشت سلطنت «تاب کام از يات خياضافات به رباع

 یئ ه فرقهک دهد می و شرح کند میده نقل يطبع رسە بیالدي م١٨١٥ه در سنه ک
  : شهرت دارندکیاسم مالزه  و المذهب بیدهر

ار شــاعر کـ امال بــا افکـ  اســت و یمي قـد یلــيار آـا خ کــه افکـ  آيــد مـی نظـر  ەب
ــد ــم ايقـ ــران خيـ ــق يـ ــیام وفـ ــد مـ ــ، دهـ ــه کـ ــار او منونـ ــا ه در آثـ ــذهبیهـ  ی المـ

د يـ ن فرقـه عقا يـ  ا… سـابقه نـدارد   یچ زبـان  يه در هـ   کـ د است   ي شد یقدرەب
ن يد آـا بـ  يه عقاک و معروف است ؛ندکرد میار کخودشان را در خفا آش  

  .رده بودکه حممود رخنه  رند دربار شایجنبا
ق شدن او در يود دقش میام مشاهده ي خۀه در فلسفک یگرياختصاص د

را حتت مطالعه  ون آنيه اٰلۀت روح و فلسفأه نه از راه نشک ، مرگ استۀمسئل
رات يي ماده تغۀي ذرات اجسام و جتزۀان و استحالي جریرو  ازهکآورد، بل یدرم

  .کند می جمسم یک شاعرانه و غمنایرهايرا با تصو آن
ه ا در اثر اجتماع ذرات بيدن. ستي نیزي ماده چی ماورا،امي خیبرا
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 است، و ی و ابدیمئ دایانين جريا. ندکن میار کحسب اتفاق  ه برکوجود آمده 
رو  ني ااز. گردانند ی میوند و روش میال و انواع داخل ک در اشی در پیذرات پ

ر يثأو ت ب ذرات و چهار عنصرکي ترۀجي و در نت؛ نداردیديم و اميچ بيانسان ه
 و پس از مرگ ، استی مادیالبدک و روح او مانند ،وجود آمدهەب بکوکهفت 

  :دمان یمن
  

  ی رفتیست، چو رفتيباز آمدنت ن… 
  … استیستيار جهان نکچون عاقبت 

  فتکهر الله پژمرده خنواهد بش… 
  

تش أ نشۀ مرحلني و ذرات بدن را تا آخر،کند یتفا منکن ايمهه ام بياما خ
 روح معتقد به یدر موضوع بقا. دهد می و بازگشت آا را شرح کند میدنبال 

ه حمسوس است کرا آنچه يز. ودش می ذرات بدن پس از مرگ ۀگردش و استحال
ا ي و یگر دوباره زندگيه ذرات بدن در اجسام دکست  اني اآيد میز در ييو به مت

 جداگانه داشته یه بعد از مرگ زندگک ی روح مستقلیول. ندکن میدا يان پيجر
وسته يوند و پش میم ذرات تن ما خم باده يخبت باش اگر خوش. ستيباشد ن

  . ندکن میب ي را تعقیئ اراده ی مرموز و بیمست خواهند بود، و زندگ
 لِدر گ. ودش میام يز خيانگ ار غمک سرچشمه درد و اف ذراتۀن فلسفيمه

ات موزون به آهنگ چنگ که با حرک یئ در معشوقه ، اللهوزه، در سبزه، در گُلِک
ه کند يب یان را ميرو اهجا ذرات تن م  و در مهه،حيرقصد، در جمالس تفر یم

ف باده يرا در آا روح لطي ز؛ دارندیگريب دي غری زندگیاند، ول  شدهکخا
  .ان استيدر غل

ه در ک یئ هات شاعرانهيتشب ات ويناک ۀ او با مه»شراب«نجا يا در
ن يشراب در ع. دگير میخود ەق و مرموز بي صورت عميکآورد  یش ميها انهتر
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ا يآ. داردرا م روح در تن کوزه حک، در کند می ی و فراموشید مستيه تولکحال 
دهنه، : ست مثلي بدن انسان نیر مهان اعضايوزه تصغک ی قسمتهاۀاسم مه

د؟ باش یف آن منکيوزه روح پرک درون  و شرابِ…مکلبه، گردنه، دسته، ش
  ! نفر ماهرو بوده يکن يه سابق بر اکوزه کمهان 

 یادآورين ي زمیوزه را روک ۀ گذشتک دردنای زندگانْين روح پرغليا
منزله روح ەه شراب بک کند میدا ي مستقل پی زندگيکوزه کرار قن يازا! کند می
   .ست اآن

  …ت آزيوزه بردم از غاکلب بر لب 
  

  ینــــيب یه بــــر گــــردن او مــــکــــن دســــته يــــا
  

  سـت  ه بـود یاريـ گـردن  دره  کـ  ست یدست
 

ت و ارزش يام در خصوص ماهيه خک آيد میدست ەاز مطالب فوق ب
ن ي و ایمهه بدخبت نيا او در مقابل ايآ.  داردیمهم ۀده و فلسفي عقيک یزندگ

  د؟گير میش ي را پیئ هي و رویفلسفه چه خط مش
 یسکه ک ی در صورت؛برد یاء پي اشیود به چگونگش یه منک یدر صورت

 یها ه وگفت،ميرو یجا مکم و بيآئ ی مجاک ازهکندانسته و خنواهد دانست 
 ،اعتنا ی ب و آرام،عتيه طبک ی در صورت؛ استیريگربِ خۀگران مزخرف و تليد

هوده است و ي من در مقابل او بیوششهاک ۀ و مهدهد می خودش را اجنام ۀفيوظ
 ما نزد یه اندوه و شادک ی در صورت؛دباش مین کر ممي غیقات فلسفيحتق

 یشگيم پر از درد و شر مهين دارکه در آن مسک یائيسان است و دن يکعت يطب
ب و موهوم يال، فري رشته خواب، خيک ما کنا  هراسیاست و زندگ

 یستي نکخاا  گذشته بوهک با فر و شه پادشاهانک ی در صورت؛دباش می
اند  رفته فرويک تارک خاۀنيه به سک یامکان نايرو یو پر اند آغوش شده هم

 یاء زندگيود و در نباتات و اشش میهم جدا   گور ازیذرات تن آا در تنگنا
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 ینندگک و شی سستیزبان یزبان به نها بي اۀا مهي آ؛کند می را دنبال کیدردنا
  ند؟ يگو یمنما   بهن راي زمی رویزهايچ

. ل استنده جمهوي آ و،ستيش ني بیيايرهم و روادگار ديگذشته جز 
م زدن در ه چشم به يک  بههکن دم گذرنده يم، ايا ه زندهکن دم را يپس مه

گر يه رفت دکن دم يا. ميم و خوش باشيابين دم را دري مه،رود یگذشته فرو م
 !…ميگونه بگذرانەه دم را چکم ي اگر بدانی ول.دمان ی در دست ما منیزيچ

د غم و غصه را از خودمان يم بايتوان میتا . ف و لذت استکي یمقصود از زندگ
انتقام . مينکه ني نسیم و نقد را فداي معلوم را به جمهول نفروش.مينکدور ب

  !ميرد شوه در چنگال او خکش از آنيم پي بستانیخودمان را از زندگ
  

  نديبربا ته اکش يب خوي نصیبربا… 
  
 او ی شادی ول، بودهیام از ته دل معتقد به شادي هر چند خ،د دانستيبا

ام در ي خۀ فلسفیِ مهواره معانرو از اين. م است تواَیستير عدم و نکشه با فيمه
 ی گُل و بلبل، جامهاۀقت مهي اما در حق؛کند می یگذران خوشه ظاهر دعوت ب

 مثل ؛ستيش ني بینيي جز تز، اوزِيانگ  شهوتیرهايشتزار و تصوکشراب، 
ن اطاق ييو تز و قبل از مرگ به جتمل ،شدکُه خبواهد خودش را بک یسک

م و يخوش باش .شتر تاثرآور استي او بی خوش، جهتاز اين. خودش بپردازد
 است یه از هزاران زخم ما جارک ۔یع زندگين مايا ۔م تا خونينکفراموش ب

  .مينينب
 را در یف و خوشکي ۀ بوده و فلسفکن و در شي بدبیام از جوانيچون خ

س و أير ک او آغشته با فین مناسبت خوشيمهه  ب،ردهک انتخاب یريهنگام پ
  .حرمان است
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ــاد رســــــ  ۀمانــــــيپ ــه هفتــــ ــر مــــــن بــــ   دي عمــــ
  

  رد؟کـ  خـواهم  کـی نم نـشاط،  کـ ن دم ن يا
 

ز يه از مهه چکاش را دارد يشته و عکارکنفر رند  يکن ترانه ظاهرا حلن يا
   .کند مین ي نفر]در عينِ حال [پرستد و ی را می و زندگ،زار و زده شدهيب

ن ي ا،ی در سن هفتادسالگیگسار ت به بادهشتاب و رغب، قتيدر حق
نفر  يکر ک فامالًک و ،کند میز يانگ  او غمینيات بدبيش از رباعي را بیرباع

 یق عمر خود را در مقابل فناين دقايه آخرک دهد میرا نشان  یلسوف ماديف
   !ابديخواهد در یحمض م

 یال و مرگ از ؛کند می یني سنگظ شرابي غلیام بوي خیها  ترانهیرو
   .»ميخوش باش«: ديگو میاش  دشدهيلک یدنداا

ام مانند ياگر چه خ.  داردیام مقام خاصيات خيموضوغ شراب در رباع
 یئ  در مدح آن تا اندازهی ول،هکرد ی منیرو ادهينا در خوردن شراب زيابن س

 در یول.  استیات مذهبيشتر مقصودش مدح منهيد بيشا. ديگو میاغراق 
 یرو سنده ازي و نو؛تاب خمصوص منافع شراب استک  فصليکنوروزنامه 

 و در آجنا ،دهد می منافع شراب را شرح یش شخصيگران و آزمايات ديجترب
  : ديگو می .کند میر ک را ذی رازیايرکنا و حممد زيس یاسم بوعل

 یست، خاصــه شــراب انگــور يــز در تــن مــردم نــافعتر از شــراب ن يــج چيهــ
   .ندکرد و دل را خرم غم را ببه کست  اتش آنيخاص. یتلخ و صاف

 تـــر و بزرگـــوارتر از شـــراب یچ نعمتـــيه هـــکـــان متفـــق گـــشتند يـــ داناۀمهـــ
   .ستين

   . شت استین نعمتهاي و شراب تر،ار استيو در شت نعمت بس
 در ؟مان نوشتهي ایرو  ازن مجله راي اهسنديه نوکم ينکم باور يتوان میا يآ

   :ديگو میه با متسخر ک یصورت
  !وثر باشدکشت و حوض : نديوگ
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.  استی فرونشاندن غم و اندوه زندگی شراب برا اواتي در رباعیول
 و یرکش فيد آساخواه می ی ارغوانی و با م،درب یجام باده مه ام پناه بيخ

 مزخرف را ین زندگيم، اينکف کيم، يخوش باش. ندکل ي حتصیفراموش
 ۀي سايکش ما يدر جمالس عم، چون ينکا فراموش  خمصوص.مينکفراموش 

لب ما ه ه بک شراب لبش را ۀوزک . مرگ استۀين سايا. دزن می دور کنا ترس
 پس روح ؛ام  مثل تو بودهیهم روز من«: ديگو میگذارد آهسته بغل گومشان  یم

م، چه ي خوش باشم،ينوش ب.»ینک را فراموش یف باده را بنوش تا زندگيلط
ه کم ي بنوشم،يخبوانم، ي، بزنیدمدمف، زن، معشوق کي! کینا  غمۀمسخر

 ما را در چنگال ی گلوک ترسناۀين سايه اکش از آني پ،مينکفراموش 
 ما را ه ذرات تنِکم ينکف بکيگران ي دان ذرات تنِيم.  بفشاردشياستخوان

ما   بهزشيانگ  چندشۀد و مرگ با خند،نکن می یستي به ندعوتند و زن میصدا 
  . خندد یم

  !مينک آن دم را فراموش ب.دم است يک یزندگ
  

   اوسـت  ی درپـ  اجل  هک یعمر  هک نوش  یم
  

  !د گـذر یمـست ه  ا بـ  يـ خـواب   ه  ه بـ  کآن به   
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  ام شاعريخ
  

ب، يفر ر، آهنگ دلکه نفوذ فک دهد می اشاره شد نشان ه امجاالًکآنچه 
هات ي تشبیان، صحت منطق، سرشاري بیيبايحه، زياف، وسعت قرکنظر موش

 یه به آهنگهاکام ير خکا فلسفه و طرز فو خمصوص ،ائدو حشو و زی بۀساد
 یان فالسفه و شعراي در م،دزن میس حرف کست و با روح هر اايگوناگون گو

  .کند می او احراز ی برایئ اب مقام ارمجند و جداگانهي مک یليخ
 یر شاعر را با معنکاس فکه انعک است ین وزن شعريترکوچک یرباع

م و که در جزو اشعارش کا موظف دانسته  خودش ری هر شاعر.متام برساند
ت ي اعتبار و امهۀ را به منتها درجیام رباعي خیول. دي بگویش رباعيب

ار خودش را در که افک یرده در صورتکن وزن خمتصر را انتخاب ي و ا،دهيرسان
  . استدهي در آن گنجانیت زبردستيا

 و یبچسب اد زبان دلە و ب،یعي ساده، طبیقدرەام بي خیها ترانه
د، يمنا میهات قشنگ آن ي آهنگ و تشبۀفتي را شیسکه هرک گفته شده یمعمول

 مطلب را به یقدرت ادا. آيد میمشار ە بی شعر فارسیها ن منونهيو از تر
رت ي و انسان به ح، استیر آن حتميثأ و تیرندگيه گکده ي رسانیئ اندازه

 ی رباعيکالب ن است در قک چگونه ممی مهمی فلسفۀدي عقيکه کافتد  یم
 ۀر و فلسفک فيکدام که از هرک گفت ی چند رباعتوان می و چگونه !؟بگنجد

شش و کن ي ا!؟ن حال با هم مهآهنگ باشديمستقل مشاهده بشود و در ع
   . استردهکا مشهور ي او را در دنیها ه ترانهکام است ير خک فیيربا دل

فرصت او   به وکند یام خواننده را خسته مني خیوزن ساده و خمتصر شعر
  .دهد میر کف
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 ۀمهه  او بۀزبان ساد. کند یمن یروي پسک چي هازپروری ام در شعريخ
 شرح ین طرزيجاز به تريمال اکامال آگاه است و با کاسرار صنعت خودش 

 از یاند، برخ ام آمدهيه بعد از خک یراني این و شعرايرکان متفيدر م. دهد می
. ندي منایروي او پکنند و از مسلکب ياو را تعق که سبکاند  ال افتادهيخەآا ب

ام يخ رک فی و به بزرگیرندگي و گیسادگه اند ب  از آا نتوانستهدامک چيه یول
دار او  هيناک یس جمازيمانند او با آهنگ سل یف و بيان ظريرا بيز. برسند

ر و مقصود که الفاظ را موافق فکام قادر است يخ. ش استخود  بهخمصوص
لف کت ی و بی جاریعيف و طبي آهنگ لطيکشعرش با . ندکخاب خودش انت

  . داردیعي ظرافت ساده و طبيکهات و استعاراتش ي تشب.است
رده و ک یات فارسي در ادبیر مهميثأام تي خۀ و فلسفکان، مسليطرز ب

 ی حافظ و سعدیحت.  استه منودهيگران ير دک جوالن فی برایعيدان وسيم
 ی اشعار،یپرست ی و م،مت مشردن دميا، غني دنیداريت ذره، ناپاأدر نش
 اند در  نتوانستهدامک چيه یول. ام استيار خکم از افيد مستقيه تقلکاند  سروده

  ديگو می یمثال سعد. ام برسندي خۀبه مرتبن قسمت يا
   به خنوت و نازی آدمی بر مرو اکخاەب
  زاد است ی تو مهچون تو آدمیر پايه زک

  
  فتکگل ش اگر کست از خايعجب ن

  ! خفتکاندام در خا ن گليدـــه چنک
  

  ستيفردا مهچنان موجود ن رفت و  یا ديسعد
  را روزـــــام ارـــرصت مشـــــآن ف و  نيان اــــــيم در
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  :ن اشعار حافظيو در
  

  ستش تکه بردل من داغ زلف سرکن يچن
  ذرمــم چو درگــود تربتــه زار شــبنفش

  
غتنم مشاره دست دهد مک خوش هر وقت  

  ستيار چکه اجنام کست يس را وقوف نک
  

  ندکها  وزهکه چرخ از گل ما ک یروز
نکا پر شراب ــم  سرِۀاسکار ـــز  

  
  تس ایه بر منظرک یه هر پاره خشتک

  ست ایدرــنک و اسیادــقبــکير ـس
  

  بشکيه ترکـآنر زيشرط ادب گه قدح ب
  د و من است و قبادي سر مجشۀاسکز 

  
ن شورش و يگر اگر چه اير دک متفی شعرای و بعضیوحاقظ و مول

 یقدرە بیاند، ول  شلتاق آوردهیاند و گاه ردهکام را حس ير خکرشادت ف
اند  دهيز پوشانيآم ات اغراقيناکهات و ير مجالت و تشبيمطالب خودشان را ز

 از یليه خکا حافظ خمصوص. ردکر ير و تفسيصد گونه تعبەن است آنرا بکه ممک
 از يکی گفت او توان میهات او را گرفته است، يام اهلام شده و تشبيار خکاف

ام يشتر از خي بیلياگرچه حافظ خ. ام استيروان خين پيرترکن و منفيتر
 ؛دباش میه مربوط به شهوت تند او ک و اهلام شاعرانه داشته ، تصورۀا، قويؤر
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را بصورت  اب و شر،رسد یام مني خی و منطقی مادۀ فلسفیپا ار او بک افیول
ام جدا ي حافظ از خ،ن قسمتيدر مه.  استان درآوردهيز صوفياسرارآم

طور واضح مهان آب ە جاها بی حافظ اگر چه در بعضمثال شرابِ. ودش می
 ۀه اجازکده شده يانه پوشير اصطالحات صوفي زیقدرە بیانگور است، ول

ام ي خیلو. ردکود از آن استنباظ ش مینوع تصوف يک و ،دهد میر را يتعب
نده ک ارش را صاف و پوستک و رمز و اشاره ندارد، افیپوش اج به پردهياحت
 یر شعرايسا  او را از، و صراحت هلجه،پروا ین حلن ساده، بيمه. ديگو می

   .کند میز ير متماکآزادف
د او را ي شدیايؤ و ری صوفۀ جنبیخوبە بحافظن اشعار ي امثالً

  :رساند یم
  

  ه منودکن يار ونقش ونگیس مکنهمه عيا
  ده در جام افتاک است ی فروغ رخ ساقيک

  
  یده ايار ديس رخ کاله عيما در پ

  ذت شرب مدام ماـخرب ز ل ی بیا
  

  :د؟ام فرق داري خۀقدر با محلە چی ولکند میز به زهاد محله يحافظ ن
  

  راز درون پرده ز رندان مست پرس
   مقام رایست زاهد عالين حال نياک

  
  :کند می اشاره شت  بهامي ترسوتر از ختر و تک با نزایليخ
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اريکف است، و ليلط باغ فردوسن ز!  
  شتکد و لب ي بيۀن سايمت مشر ايتو غن

  
  :رود ی به جنگ صانع میارک اط و حمافظهيچقدر با احت

  
  ر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفتيپ

   خطا پوشش بادکن بر نظر پايآفر
  

ات يناک ی در اشعار صوفی و حت،ندا ردهکت يام تبعيز ازخيگر ني دیشعرا
  :ن شعر عطاري اود؛ مثالًش میده يام ديخ

  
  دت و زورت بوکگر چو رستم شو

  درام در گورت بوـــ چون یجا
  

  :کند میام را استعمال يز مضمون خي نیغزال
  

ران در اوي حیم عالَ،یالي خ فانوسِچرخ  
مردمان چون صورتسرگردان دراو فانوس   

  
 ،رود یه مک به م،ندکن میر يفکام را تي خ،»اخبار العلما«ت يبر طبق روا

   : را گفتهین رباعيده و ايسفون را دي تۀد سر راه خود خرابيو شا
  …  زد لویه بر چرخ مهکصر قآن 

 ین رباعي را از مه»وان مدائنيا« معروف خود ۀدي متام قصیا خاقانيآ
  ام اهلام نشده؟يخ
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ه مهمتر است ک یزي چیات فارسيدر ادبام يرات و نفوذ خي تاثۀاز مه
قدرت قلم خودش آگاه ەا بي و گو،ردهکه ابداع کست  یئ ی و آزادیرکرشادت ف

ه قلم کآورد  ی میتياک ح»ردن قلمکاد ياندر «چون در نوروزنامه در فصل . بوده
  : دگير میجه ينطور نتي و ا؛ددان میثرتر ؤغ برهنه ميرا از ت

 و خداونـدان قلـم   ،ست ا بزرگیارکت را   کل و فساد مم   صالحر قلم   يثأ ت و
  .داشتد يز بايه معتمد باشند عزکرا 
 متمدن یاير او در دنيثأا، تيکس و امريات انگليام در ادبير خيثأت 

گران تا چه اندازه فرق يام با دي خیها ه گفتهک دهد مینها نشان ي اۀ مه،امروز
  .دارد

 ک خشۀشين پي ایول ،ات وجنوم داشتهياضيار با رکام اگرچه سرويخ
 او یعت و ذوق سرشار شعريق و لذت بردن از طبيتظاهر احساسات رق مانع از

  . دهيگذران یات ميح و ادبي و اغلب هنگام فراغت را به تفر. استنشده
ده شده يره شاعر دي و غیر طوسين مانند خواجه نصين منجمياگرچه ماب

ن تا آمسان فرق ي زماميبا خ آا یها  گفتهی ول است،منسوبآا   بهیو اشعار
 ،یا مسائل اجتماعي ،اخالق ا عشق وي ،تصوف ات ويهآنان تنها در اٰل. دارد
 ی و ذوق شاعر،اند ردهکرار کگران را تي دیها  مهان گفتهیعني. اند  گفتهیرباع

  .با وجود نداردي آا تقریپرداز هيدر اشعار و قاف
ام يخ  در،ی ارکنا  منیرانه، مرغ حق، قربستان، هوايشب مهتاب، و

 گل، یوه و طراوت ار، رنگها و بوکه شک آيد مینظر ە بیول.  بودهمؤثر یليخ
ان يگر، با آهنگ چنگ ساق عت افسونيم و طبيم ماليبار، نسيزار، جو ن

در  ،هکرد میل يمکه فصل ار و نوروز را تک،  پرحرارت آایها رو و بوسه ماه
  . ه داشتهالعاد ر فوقيثأام تيروح خ

اب است ي مکگر ي دیه نزد شعراک یام با لطافت و ظرافت خمصوصيخ
  :کند می وصف آن را یا استادي دنيک و با ،هکرد میعت را حس يطب



  

 

٤٠

  …  است خوش و هوا نه گرم است و نه سرد یروز
  …  شده کبنگر زصبا دامن گل چا

  … ست ي ابر آمد و زار بر سر سبزه گر
  … ه بشست چون ابر به نوروز رخ الل

  … افت کمهتاب به نور دامن شب بش
  

ط يلمه حمکاج دارد با چند يه احتکعت تا مهان اندازه يام در وصف طبيخ
ر يثأر تي در زیه شعر فارسک یهم در زمان   آن؛کند میو وضع را جمسم و حمسوس 

 یمعن ی و بک خشیِيگو  و اظهار فضل و متلقیباز نوع لغت يکتسلط عرب 
 يکا يو   برگيک یاند برا  داشتهیعيه ذوق طبک یابي مکاعران  و ش،شده بوده

  . اند هکرد میزار يعت بيه انسان را از طبکاند  گفته ی اغراق میقدرەقطره ژاله ب
ام به الفاظ ي نه تنها خ.ديافزا ی مقام او میام بر بزرگي زبان خین سادگيا
ه کار برده ک هز بي نیگري دیهاي خود استادیها ه در ترانهکرده، بلکتفا کساده ا

ه و متسخر لغات يناکاو با . ودش یده منيران دي ای از شعرايک چير آن نزد هينظ
  :ین رباعي ا درمثالً.  استخودشان پس دادهەبو  را گرفته ی آخوندۀقلنب

  
  ن خواهد بود  يشت و حور ع   : نديگو

  
  ن خواهــد بــود ي نــاب و انگبــ یجنــا مــ آ
 

 را در وصف جنت به زبان یخوندرده و اصطالحات آک قولاول نقل 
   :دهد میخودشان شرح داده، بعد جواب 

  
  ؟کم چـه بـا   يديـ معـشوقه گز   و یگر ما م  

  
ن خواهـــد بـــوديار مهـــکـــ چـــون عاقبـــت  

 

  :ديگو می القاب ادبا و فضال را به اصطالح خودشان ین رباعي ادر



 

 

٤١

  
  ط فـــضل و آداب شـــدنديه حمـــکـــ آنـــان

  
  مـــال مشـــع اصـــحاب شـــدند کدر مجـــع 

 

  :کند می آا را خراب یان خودش القاب و ادعازبه بو 
  

  ه روز نربدنــد بــ  يــک ن شــب تار يــاره ز
  

  ! و در خــواب شــدند یئــ گفتنــد فــسانه 
  

ه پشت کد يگو میآورد و به متسخر  یان را مي صوف»پرده«گر لفظ ي دیجا در
  :پرده اسرار عدم است

  
  تــو  مــن وی پــرده گفتگــوهــست ازپــسِ

  
  و نه مـن  یچون پرده برافتد، نه تو مان  

 

ع لوس و يقدر با صناە صنعت او چی، ولکند می ی با لغات بازیگاه
  :رساند ی را میه دو معنک یلغات مثالً. ع فرق داردي بدیساختگ
  

   مهـــه عمــــر یگرفتـــ  یه گـــور مـــ  کـــ ـــرام  
  

  گونــه گــور ــرام گرفــت؟ەه چکــ یديــد
 

لط ، تسکیري زارِک  شاه،دباش می هم »جاک «یمعنەه بک، د آواز فاختهيتقل
  :درسان یرا م  و ذوق،زبان هب

  وکوکوکوک: هک گفت یبنشسته مه     یئ نگره اش فاختهکه بر کم يديد
  

 فقر لغت و ینظر بعضەد بيرار شده، شاکه تي قافاتي از رباعی بعضدر آخرِ
  : مثل.ه را برسانديقاف

  … چ است ي هیدي و هر چه دیديا ديدن



  

 

٤٢

  … چ يبنگر ز جهان چه طرف بر بستم؟ ه
  . است مجع شد»چيه«رار کن تي موضوع در مهی متام تراژدیول

 یول. ام ماندهي از خی و عربیزبان فارسە بی و علمین اثر فلسفيچند
 يکا ريخبتانه اخ خوش.  نداشتهیزان شهرتش دخالتي او هرگز در میآثار علم

 یسعەه بک »نوروزنامه«: دست آمده موسوم بهەام بي ازخیائ  گرانی ادبۀرسال
تاب کن يا. دي در ران به چاپ رسینوي می جمتبیزم آقاياهتمام دوست عزو 
 مهان ی اثر قلم توانادهد میه نشان ک نوشته شده یمانند ی ساده و بیفارسەب

 یها ن منونهيتر سين و سلي از تريکی آن ینثر ادب. دباش میها   ترانهۀنديگو
 و ،دباش می ی لو بهيک نزدیلي و ساختمان مجالت آن خ، استینثر فارس

استنامه يل سياز قب۔ش در آن دوره نوشته شده يم و بکه ک یتاائک از دامک چيه
  .رسند ی نوروزنامه منیپاە بیث نثر و ارزش ادبياز ح۔ رهيو چهارمقاله و غ

م يران قدي ای از رسوم مليکی خود را تابِک موضوع  نوروزنامهۀنگارند
 و اعتقادات یم دارد، و در آن خرافات جنومم با جنوي مستقۀه رابطکقرار داده 

  . دهد میشرح   Empiriqueاء را بر طبق جنوم و طبيانه و خواص اشيعام
 ی روز نوشته شده، ولاتيفراخور مقتضه  و بی دستورتابکن ياگر چه ا

 ۀدان، قو یاضيم رکر، مهان منطق حمک فیافک الفاظ آن مهان موشیايدر خفا
مهان ه نار بک و در گوشه و ،ام وجود داردي خیوايم شالک و ،العاده تصور فوق

تاب نه کن يادر. ميخور میه از دستش در رفته برکام ي خی و مادی علمۀفلسف
ده ي دی شعر صوفيکذ جنت، نه ي از عذاب آخرت است و نه از لذایحرف

 جشن يکموضوع . آيد میان ي به میود و نه از اخالق و مذهب سخنش می
د و رام يگو میو کوکرانش ي گنبد ویه فاخته باالک یرانيان اران، مهيوه اکباش

ف يسان شده، از جشن آن دوره تعر يک کشاپور و توسش با خاياووس و نکو 
  .ديستا یرا م  و آداب و عادات آنکند می

   ؟مياوري بکام شيتاب به خک نينسبت ا م دريتوان میا يآ



 

 

٤٣

ا ي تصادف و یرو از هکفرض هم   بریول. ست انک ممینيالبته ازقرا
 آن ۀسنديه نوکم يم بگوئيتوان میام منسوب شده باشد، يتاب به خکن يتعمد ا

 ی و به مقام ادبیشابوريلسوف نيف مهان فيام داشته و در ردي با خیرک فۀرابط
  . دهيرس ی او میو ذوق

تاب کن يه مهکامده يدست نە بیخي سند تاريکه ک ی تا زمان،هرحاله ب
گونه  چي ه،ام نسبت بدهدي مقدم بر خۀسندي دردست است به نوهکنوروزنامه را 

 یليس، خکبر ع. ندکام سلب يرا از خ د نسبت آنتوان ی منیحدس و فرض
ه از ک و ظرافتها یيبايخته با زيام، آميزار خيش و بکه روح سرک است یعيطب

 يکانه ي، در خرافات عام استخورده اعتقادات خشن زمان خودش سر
 یرانيل ايتاب مکسرتاسر . ندکدا ي خودش پی و تنوع براحي تفرۀسرچشم

اد يە را بی و حس جتمل مانویپرست ، ظرافتی عالی، ذوق هنریساسان
ه در ک یيباين زي خودش منوده، مهۀشي را پیيباي نگرنده پرستش ز؛آورد یم

لسوف يام شاعر، عامل و فيخ. ست اداي پیخوبەلغات و در آهنگ مجالت او ب
  .کند می یتاب معرفکن يگر در ايار دب يکخودش را 

ها و   و ترمجان ناله،دهيد نجهکشده، روح ش  ذوق خفتهۀنديام منايخ
ر زخمت کفشار ف ريه زکم است يآباد قد وه وکران بزرگ، باشي ايکشورش 

  . استدهش میران يو م مسموم وک مک عرب یالي و استیسام
لسوف، منجم و يها ف هن تراني اۀنديه گوک آيد میدست ه از مطالب فوق ب

ام يات را از خين رباعيم نسبت ايحال اگر خبواه.  بوده استیمانند یشاعر ب
ام يد خيم داد؟ البد باي آا را نسبت خواهکیا به يم، آينکمعروف سلب 

ام منجم هم يد از خي و شا!؟ام معروف استيه مهزاد مهان خک باشد یگريد
 یسکور مشخص اسم او برده نشده و جا بط چي در هی ول!!مقامش بزرگتر باشد

طرز  يک  به جا ويک زمان و يک در یستيه باک یناخته، در صورتش یاو را من
مانند او به  ی به ژنکام ي خود خجزن يپس ا. رده باشدک یام منجم زندگيبا خ



  

 

٤٤

س کا ي آاصالً. نبوده یگريس دک ،ا شبح اويه و کرد می یانواع گوناگون جتل
  ند؟ک بیيسرا طور ترانه نيه بتواند اکم يسراغ دارام ي را جز خیگريد

 از يک چيه هک  از آجنای ول؛ام مانده استي از خی شعر عربۀچند قطع
اورند از درج آن چشم يام در بيزبان خە بیاند آا را به شعر فارس شعرا نتوانسته

  .ميديپوش
… … … … …  … … … … … … … … …  
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