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چکیده
اگزیستانسیالیسم (فلسفۀ اصالت وجود) یکی از مهمترین و ت ثیرگهارترین مکتبهای فلسفی و ادبی جهان
در قرن بیستم میباشد که مهد پیدایش و رواج آن کشورهای اروپایی و بهویژه ،آلمان و فرانسه بودهاست.
در این مکتب فلسفی ر ادبی ،فرد انسانی به عنوان فاعلی آگاه شناخته میشود که در تجربۀ هستی و لمس
معنای وجود ،به طور بیواسطه با حقیقت زندگانی رویارو شده و پوچی و بیمعنایی زندگی خود را
درمییابد ،آنگاه با تکیه بر پاسداشتِ گوهرِ «آزادی» و با استفاده از امکان گزینش و انتخاب ،هدفی برای
خود برگزیده ،به این شکل به سلسله رویدادها و حوادثی که «زندگی» نامیده میشود ،معنا و مفهوم
میبخشد .حکیم عمر خیام ،شاعر و دانشمند اندیشهورز ایرانی در نیمۀ دوم سدة پنجم و آغاز سدة ششم
هجری (دوازدهم میالدی) را به واسطه طرح پرسشهای بنیادین فلسفی در پیوند با هستی انسان و آغاز و
انجام کار جهان و نیز باورمندی تلویحی و تقریبی به نقشآفرینی آدمی در تعیین مسیر خویش ،با ت کید بر
پیامها و توصیههای پی در پی مبتنی بر «دمغنیمت شماری» در رباعیات منسوب به او ،میتوان از پیشگامان
اگزیستانسیالیسم در سدههای میانه بهشمارآورد .این مقاله تالشی در جهت همسو نشان دادن بنمایههای
برجستۀ اگزیستانسیالیسم و اندیشههای فلسفی مطرح شدة خیام در رباعیات است.

واژهههها کلی هد  :ادبیررات تطبیقرری ،اگزیستانسیالیسررم ،پرسررشهررای وجررودی ،اصررالت فرررد
انسانی ،رباعیات خیام.
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 .1مقدمم
 .5 -5بیان مسئلم

اگزیستانسیالیسم یا فلسفۀ وجودی ،یکی از مهمترین مکتبهای فلسفی و ادبی قرن بیستم
میباشد که ت ثیر آن بهطور خاص ،پس از جنگ جهانی دوم ،بر فرهنگ و ادبیات ملل
مختلف قابل مطالعه است .چهرههای شاخد این مکتب فلسفی -ادبی ،سارتر ،کامو و
هایدگر هستند.
بنمایههایی چون پوچی ،مرگاندیشی ،تنهایی و دلهرة وجودی که فلسفۀ اگزیستانسیالیسم
بر آنها نهادهشده ،با درونمایههای غالب رباعیات خیام ،از نوعی مشابهت و نزدیکی
برخوردارند .در این مقاله تالز شده تا بر این سنخیّت و مشابهت ،پرتوی افکنده شود و در
این رابطه بحثی بهمیانآید.
 . 0 -5پیشینة پژوهش

پیش از این ،برخی از صاحبنظران و پژوهشگران در آثاری که دربارة زندگی و آثار خیام
نوشته شده ،جسته و گریخته ،اشاراتی به نزدیکی اندیشههای خیّامی و اگزیستانسیالیسم
داشتهاند البته در این میان ،برخی پژوهشگران ،نظرهای متفاوتی نیز پیرامون این مسئله
اظهار نمودهاند .ذیالی به برخی از این آثار و دیدگاهها ،بهعنوان پیشینۀ پژوهش ،اشاره
میشود:
محمدمهدی فوالدوند در کتاب خیامشناسی- )1611( ،که البته نامبرده از منتقدان ت ثیر
فلسفۀ خیام بر اگزیستانسیالیسم است -نوشتهاست:
بسیار نابهجاست که ما خیام قرن پنجم کشور اسالمیِ فارسی زبان را بدهیم به دست آقایان کامو و
سارتر و بگوییم متناسب با ذوق و سلیقه و جهانبینی قرن بیستم خود برای ما خیامی روزپسند و نو
بسازید .شک نیست که ایشان نیز میآیند و خیام را پدر فلسفۀ وجودیِ نو و طرفدار پروپا قُرصِ
«بیهودگی وجود» و «هیچی و پوچی» آفرینش معرفی میکنند و برای این کار طبعای مجموعههایی از
رباعیات را برمیگزینند که به آنها مجال وامکانات بیشتری میدهد یا به عبارت دیگر تور
ماهیگیری را جایی میافکنند که بیشتر بتوانند ماهی صیدکنند( .فوالدوند)51 :1611،

مهدی امینرضوی در کتاب «صهبای خرد» ( ،)1615بر این باور است که الحاد فیلسوفان
اگزیستانسیالیست و دینباوریِ خیام ،مهمترین نقطۀ افتراق آنهاست:
موضع خیام را نباید با فلسفۀ اگزیستانسیالیستی امروزی اشتباه گرفت ،زیرا او به وجود خداوند
شک نمیکند ،بلکه ایراد او به هدفی است که به خاطر آن ،خداوند ،عالم را آفریدهاست .خیام،
معلقگهاردن نظریهها و فرضیات مابعدالطبیعی را که کسی از عهدة اثبات آن برنمیآید ،تشویق
میکند( .امین رضوی)121 :1615،
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جعفر آقایانی چاووشی ،در کتابی با عنوان سیری در افکار علمی و فلسفی حکیم عمر
خیام نیشابوری ( )1651نوشتهاست:
مسلّمای این پیشکسوت پاسکال و «کییر کگارد» را که هشت قرن پیش از هوسرل میزیسته،
میتوان و باید پایهگهار بحث وجود از نظر «پدیدارشناسی» شمرد با اینهمه باید گفت که در فلسفۀ
خیام چیزهایی بیشتر از آنچه در اگزیستانسیالیسم میتوان سراغ گرفت ،وجود دارد زیرا این
فیلسوف که در آغاز دلش سرشار از دلهره بود ،در پایان روز فلسفی خود به آرامش و حال
خوشی که ویژه خدایان المپنشین است رسید ،در حالی که متفکران اگزیستانسیالیست ،کمتر به
آن دست یافتهاند( .دهباشی116 :1616،و)111

احمد ایرانی در رسالۀ «پیام فلسفی خیام» چنین نظری ابراز میدارد:
خیام بیش از نهصد سال پیش ،یکی از پیشتازان فلسفههایی چون مادهگرایی (ماتریالیسم)،
هستیگرایی (اگزیستانسیالیسم) و بهویژه فلسفۀ اصالت انسان (اومانیسم) بودهاست  ...در فلسفههای
ماتریالیسم ،اگزیستانسیالیسم و بهویژه اومانیسم ،انسان در جهان هستی جایگاه ویژهای ندارد هدف
از آفرینش هستی ،خلقت نوع انسان نبودهاست  . . .انسان جز در برابر خود و همنوع خود ،مسئول
یا پاسخگوی هیچ نیروی دیگری نیست با مرگ انسان ،تن او دگرگون میشود و هرگز بازگشتی
به صورت پیشین امکانپهیر نخواهد بود .در بسیاری از رباعیهای فلسفی خیام ،باورها و نظرهای
باال بازتاب یافتهاند( .ایرانی21 :1610،و)21

حسن اکبریبیرق و رسول گلپایگانی ،در مقالۀ مشترکی با عنوان «گرایشهای
اگزیستانسیالیستی در شعر خیام و حافظ» (مندرج در مجموعه مقاالت ششمین همایش
بینالمللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ،دانشگاه مازندران ،خرداد  ،)1690به این
موضوع پرداخته اند که رویکرد ایشان به مقالۀ حاضر ،نزدیک است منتها این مقاله صرفای به
خیام مربوط است.
 .0بيث
 .5-0رابطة رلسفم و ادبیات
شاید بتوان مهمترین حلقۀ ارتباط میان فلسفه و ادبیات را در این جمله خالصه کرد که
« فلسفه و ادبیات هر دو نگران حقایق کالن و خُردی درباره وجود انسان هستند»
(اسکیالس )11 :1611،اما شیوههای پرداختن به این مسائل است که مرزهای این دو را از
هم متمایز میکند .فلسفه با تحلیل مفهومی و زبانی تقریبای گزارزگونه و فارغ از
کارکردهای زیباییشناختی و بالغی ،در پی کشف و تبیینِ حقایقِ وجود است درحالیکه
در ادبیات ،مفاهیم و واقعیّتهای فلسفی و شبه فلسفی ،در فضایی عاطفی و در قالب
آفرینش ادبی و هنری تجسّم یافته و به مخاطب القا میشود به بیان دیگر ،اگر دغدغۀ
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اصلی فلسفه ،کشف «حقیقت» و هدف غاییِ ادبیات ،خلق «زیبایی» باشد ،معجونی از
«حقیقت و زیبایی» میتواند بسیار جهاب و ت ثیرگهار واقع شود و به هر مهاقی خوز
بنشیند چنانکه بسیاری از شاهکارهای برجستۀ ادبی جهان از دوران باستان تاکنون ،از
صبغۀ فلسفی برخوردارند و از رهگهر پیوند و تعاملی میان فلسفه و ادبیات پدید آمدهاند
که به عنوان نمونه ،رباعیات خیام و آثار داستانی و رمانها و نمایشنامههای
اگزیستانسیالیستهایی چون سارتر و کامو ر که این مقاله به بحث از همسوییها و
مشابهتهای اندیشگی میان پدیدآورندگان این آثار میپردازد ر نیز در این دسته جای
میگیرند.
رابطۀ فلسفه و ادبیات ،بحث درازدامنی است و سخن گفتن از جوانب مختلف آن مجال
دیگری میطلبد و در این مختصر نمیگنجد .به طور خالصه میتوان گفت که هنر و
ادبیات از آبشخور فلسفه سیراب میشود و هیچ اثر ناب ادبی و هنری نیست که از پشتوانۀ
اندیشه و تفکر خالق بیبهره باشد همچنین ،درست است که فلسفه از شاخههای ادبیات
نیست و کیفیّت و اهمیّت آن بر مالحظاتی غیر از ارززهای ادبی و هنری پایه ریزی می-
شود ،اما زیرساختِ تفکر فلسفی نیز به نحوی از «تخیّل» بارور میگردد .اینکه در ابتدای
بحث اشاره کردیم که فلسفه با تحلیل مفهومی و زبان اِخباری و گزارزگونه به بیان مسائل
می پردازد ،منظور زبان علوم ریاضی و تجربی نیست بلکه زبانی است که مانند زبان روزمرّه
 و بر خالف زبانی که در آثار ادبی بهکارگرفته میشود  -در پی ارززهای بالغی وکارکردهای ادبی و هنری نمیگردد.
شبلی نعمانی ،از پژوهشگران شعر و ادبیات ،در مورد اهمیّت نیروی تخیّل در شعر و فلسفه
مینویسد:
حقیقت این است که قوة تخیّل در فلسفه و شاعری هر دو یکسان ضرورت دارد .تخیّل است که
از یک طرف در فلسفه به ایجاد و اکتشاف مسائل میپردازد و از طرف دیگر در شاعری مضامین و
معانی شاعرانه پدید می آورد و چون اکثر ارباب دانش ،فاقد قریحۀ شاعری بوده و نیز اغلب شعرا از
طبیعیّات و فلسفه بیبهرهاند لها مردم به اشتباه رفته و خیال کردهاند که ارتباط و عالقه بین فلسفه و
تخیّل نمیباشد( . . .نعمانی)111 :1611،

البته نکتۀ ظریفی که در حاشیۀ این بحث مطرح میشود این است که منظور از پیوند و
ارتباط میان فلسفه و ادبیات این نیست که اصطالحات و مقوالت فلسفی را به نظم یا نثر در-
آورده و آن را اثر ادبی بهشمارآورند ،بلکه منظور این است که ذاتِ آن اثرِ ادبی ،از
حقیقتِ فلسفه برخوردار باشد و انسان را به تفکر و ت مل دعوت نماید.
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آن

0ه  0ه  .5اصطالح و تعريف

اگزیستانسیالیسم (فلسفۀ اصالت وجود) یکی از مهمترین و مشهورترین مکتبهای
فلسفی و ادبی سدة بیستم است که بر ذهن و زبان بسیاری از دانشوران و هنرمندان آن
دوران و زمانهای بعد ت ثیرگهار بوده و حتی به حوزههای دیگر علوم از قبیل جامعهشناسی
و روانشناسی نیز قدم نهاده است .پیش از هر چیز باید به معنای واژه و مفهوم آن در فلسفه
پرداخت:

اصطالح اگزیستانسیالیسم از مشتقّات واژة فرانسوی  Existentiو واژة انگلیسی  Existentialبه
معنی «وجودی» است ،و خود به معنی «اصالت وجود» یا «تقدم وجود» است .اساس فلسفۀ
اگزیستانسیالیسم که در نیمۀ اول قرن بیستم پدیدآمد ،بر این باور استوار است که هستی
موجودات ،دو جنبه دارد :ذات یا  Essenceیا «ماهیت» ،و «وجود» یا  .existenceانسان تا وقتی
با رفتار و عملکرد خود به ماهیتی فردی یا وجودی مشخد دستنیافته ،صرفای دارای ماهیتی کلی یا
ذاتی است در این صورت تنها در مرحلۀ موجودی که در اموری انتزاعی و کلّی با سایر همجنسان
خود مشترک است ،باقی میماند ،اما وقتی این موجود به سبب خودآگاهی بر ماهیت خود ت ثیر
مینهد و وجههای مشخد و معیّن پیدا میکند ،به مرحلۀ وجود میرسد .پرسش اساسی فلسفۀ
اگزیستانسیالیسم آن است که کدام یک از این دو جنبه بر دیگری مقدم است« :ماهیت» یا »وجود»؟
پاسخی که فلسفه تا قرن نوزدهم به این پرسش میداد ،بر تقدم ماهیت ت کید داشتهاست ،اما فلسفۀ
اگزیستانسیالیسم ،بر عکس ،معتقد به تقدم وجود بر ماهیت است( .داد)11 :1615،

با این وصف باید گفت که فلسفۀ «اصالت وجود» ،درواقع ،فلسفۀ «اصالت انسان» است
چرا که از میان تمامیِ موجودات ،تنها انسان است که به درجۀ خودآگاهی میرسد و
میتواند در شکلبخشیدن به ماهیت خود ،نقشِ بیواسطه ایفا کند .البته این «اصالت
وجود» را ما در مکاتب عرفانی شرق نیز ،بهنحوی دیگر میبینیم بهعنوان مثال ،هم در
مکتب عرفانی ملّاصدرا و هم اندیشۀ عرفانیِ وحدت وجوداندیش .منتها در اصالت وجود
غربی و بهویژه شاخهی الحادیِ (سارتری) آن ،با کنار رفتن واجب الوجود ،قضیه از لونی
دیگر است:
در مکتب اگزیستانسیالیسم ،تعریف ناپهیریِ بشر بدان سبب است که بشر نخست هیچ نیست
سپس چیزی میشود ،یعنی چنین و چنان میگردد و چنان می شود که خویشتن را آنچنان
میسازد بدینگونه ،طبیعت بشری (طبیعت کلی بشری) وجود ندارد زیرا واجبالوجودی نیست
تا آن ]ماهیتِ از پیش طراحیشدة بشری] را در ذهن خود بپرورد( .سارتر)21 :1611،

حال ،این سئوال مطرح میشود که این «خودآگاهی بشری» چگونه متبلور میشود؟ در
پاسخ باید دانست که:
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به باور اگزیستانسیالیستها برای این که از خود ،چونان «وجود» ،آگاه شویم ،باید خویشتن را در
یک «موقعیت مرزی» ،مثالی در مواجهه با مرگ بیابیم .در این صورت است که جهان صمیمانه به
انسان نزدیک میشود .وسیلۀ راستین شناخت یا به باور اگزیستانسیالیستها ،وسیلۀ رخنه به جهانِ
«وجود» ،یعنی«تجربۀ وجودی» ،در نزد مارسل «شهود» (ناگهان یابی) ،در نزد هایدگر «فهم» ،و در
نزد یاسپرس «توضیحِ وجود» است .این شهود (ناگهانیابی) ،روز پدیدارشناختیِ خردگریزانۀ
تعبیر شدة هوسرل است .اگزیستانسیالیسم توجه بسیاری به مس لۀ آزادی معطوف میدارد که معنای
آن ،آزادی گزینش امکانی از میان شمار نامحدودی از امکانهاست ...در تحلیل نهایی،
اگزیستانسیالیستها مس لۀ آزادی را به مس لهای صرفای اخالقی برمیگردانند و به آزادی ،همچون
فردمحوریِ افراطی و همچون آزادی فرد از جامعه می نگرند( ...بابایی)351 :1613،

البته باید افزود که همین فردیّتگرایی و ت کید بر اصل «آزادی» است که «فلسفۀ
وجودی» را سرشار از دغدغه و دلهره میسازد چراکه فرد بشری در مواجهه با هستی به
مفهوم عام آن و نیز در رویارویی با نظامها و نهادهایی چون سیستمهای حکومتی ،دینی،
علمی و  . . .که همه سعی دارند ماهیّتِ قالبی و از پیش تعیینشدهای برای بشر قائل شوند،
درمییابد که آزادی او در حال محدود شدن و فردیّت او در حال تهدید شدن است و در
جهانی بیگانه و دژخو زندگی میکند.
6
آنچررره فیلسررروفان اگزیستانسیالیسرررت ،از جملررره سرررارتر« ،موقعیّرررتهرررای وجرررودی »
نامیرردهانررد ،حاصررل شررناختی اسررت کرره بشررر ب ره واسررطۀ خودآگرراهی ،از معنررای زنرردگی
بررهدسررتمرریآورد یعنرری عمیقررای درک مرریکنررد کرره برره جهررانی فاقررد معنررا پرترراب
شرردهاسررت و محبرروس حصررارهررایی اسررت کرره هسررتی ،گرداگرررد او کشرریدهاسررت و از
همررین روسررت کرره در کنررار مضررامین آزادی ،اختیررار ،تصررمیم ،انتخرراب و مسررئولیت،
بخررش عمرردهای از مضررامین فلسررفۀ وجررودی ،بینشرری تراژیررک و یرر سآمیررز را نشرران
مرریدهنررد .مضررامینی چررون ،غربررت و تنهررایی انسرران ،بیهررودگی و پرروچی ،مرررگاندیشرری،
حیرررررت و سرگشررررتگی و نظررررایر ایررررن موضرررروعات کرررره برررره وفررررور در آثررررار
اگزیستانسیالیستها دیده میشود.
بررا توجرره برره مطالررب فرروق مرریترروان در مررورد اگزیستانسیالیسررم برره طررور خالصرره چنررین
گفررت کرره در ایررن مکتررب فلسررفی ر ادبرری ،فرررد انسررانی برره عنرروان فرراعلی آگرراه شررناخته
مرریشررود کرره در تجربررۀ هسررتی و لمررس معنررای وجررود ،برره طررور برریواسررطه بررا ایررن مسررئله
رویارو شده و پروچی و بریمعنرایی زنردگی خرود را درمرییابرد .آنگراه برا تکیره برر حفرظ
حررریم «آزادی» و بررا اسررتفاده از امکرران گررزینش و انتخرراب ،هرردفی برررای خررود برگزیررده
و برره ایررن شررکل ،برره سلسررله رویرردادها و حرروادثی کرره «زنرردگی» نامیررده مرریشررود ،معنررا و
مفهوم میبخشد.
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از نظرررر سررریر تررراریخی نیرررز ،ریشرررههرررای اگزیستانسیالیسرررم را بایرررد در فلسرررفۀ زنررردگی
شرروپنهاور ،شررهودگرایرری هررانری برگسررون ،و پدیرردارشناسرری اِدمونررد هوسرررل یافررت.
سررورن کرری یررر کگررور دانمررارکی و فریرردریش نیچرره را نیررز مرریترروان از پیشررگامان فلسررفۀ
اگزیستانسیالیسم بهشمارآورد.
فلسررفۀ مزبررور پررس از جنررگ جهررانی اول در آلمرران و فرانسرره پدیرردار شررد و پررس از
جنگ جهانی دوم در سایر کشورها از جمله آمریکا نیز گسترز یافت.
برجسرررتهتررررین و شررراخدتررررین فیلسررروفان و نویسرررندگانی کررره بررره طرررور رسرررمی
اگزیستانسیالیسررت شررناخته مرریشرروند ،ژان پررل سررارتر ،آلبررر کررامو و مررارتین هایرردگر (برره
عنرروان نماینرردگان اگزیستانسیالیسررم غیررر دینرری و الحررادی) و گابریررل مارسررل ،کررارل
یاسررپرس و بردیررایف (برره عنرروان چهرررههررای برجسررته اگزیستانسیالیسررم دینرری) هسررتند.
(همان)356 :
ازآنجاکرره اگزیستانسیالیسرررم ،گرایشررری عقرررلگریزانررره در فلسرررفۀ مررردرن اسرررت و بررره
دوری از امور انتزاعری و نزدیرک شرد ِن هرر چره بیشرتر بره امرور ملمروس و محسروس نظرر
دارد و معتقررد اسررت کرره بایررد برره طررور مسررتقیم بررا دغدغررههررای بشررر معاصررر مواجرره شررد،
برخرری از بررزرگترررین فالسررفه و شرراخدترررین متفکررران ایررن نحلررۀ فلسررفی (سررارتر،
کررامو و  ،). . .ادبیررات را بهترررین وسرریله ،برررای تقریررر و تبیررین تفکرررات و ایرردههررای
ت زنرردگی را کرره برره زبرران و بیرران
ی خررود یافتنررد تررا بتواننررد هررر آنچرره از حقیقرر ِ
فلسررف ِ
خشررک و غررام فلسررفی درنمرریآیررد و تنهررا از طریررق تجربرره قابررل لمررس اسررت ،بررا
شردّت و وضرروح هررر چرره بیشررتر در سرراختار آثررار ادبرری خررود ذوب کننررد و بررا ایررن روز،
بررا دغدغررههررای راسررتین حیررات بشررری مواجرره شررده و درک فلسررفی خواننررده را نیررز از
این راه ارتقا ببخشند.
ایررن نویسررندگان [اگزیستانسیالیسررتهررا] ،همچررون شرراعران و نمایشررنامهنویسرران یونرران باسررتان،
بررره دیررردگاههرررای فلسرررفی خرررود جامرررۀ مُحاکررراتِ ادبررری مررریپوشرررانند .رویآوردنِ فیلسررروف
اگزیستانسیالیست بره بیران ادبری موجرب آن شرد کره برار دیگرر پرس از قررنهرا فلسرفه برا ادبیرات
درهمآمیزد و مرز این دو از بین برود( .داد)19 :1615،
 0ه  0ه  . 0بنمايمها اگزيستانسیالیسم

در بحررث از بنمایررههررای اگزیستانسیالیسررم ،پرریش از هررر چیررز ،ذکررر ایررن نکترره ضررروری
اسررت کرره بررا وجررودِ آنکرره هررر دویِ مکترربهررای اگزیستانسیالیسررم دینرری و الحررادی ،بررا
هررررم مشررررابهتهررررای زیررررادی دارنررررد و اخررررتالف آن دو بررررر سررررر مسررررئلۀ وجررررودِ
«واجرربالوجررود» و گرررایش برره مررههب یررا رویگردانرری از آن اسررت ،ت کیررد مررا در ایررن
نوشررتار بیشررتر بررر اگزیستانسیالیسررم غیررر دینرری اسررت کرره نررزد فیلسرروفان و متفکّرانرری چررون
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کررامو و سررارتر دیررده مرریشررود و ایررن بنمایررههررا بررر اسرراس اگزیستانسیالیسرمِ ایررن دسررته از
متفکّر رران ،اسرررتخراج شرررده و در بخرررش بعررردی در رباعیرررات خیّرررامی ،مرررورد بررسررری
تطبیقی قرار میگیرد.
پژوهشررگر معاصررر ،پرویررز بابررایی در کترراب «مکترربهررای فلسررفی از دوران باسررتان تررا
امررروز» بنمایررههررای اصررلی اگزیستانسیالیسررم را ذیررل چنررد عنرروان خالصرره کرررده کرره بررر
اسرراس آن مرریترروان ایررن بنمایررههررا را چنررین برشررمرد :اصررالت فرررد انسررانی ،دلهرررة
وجررررودی ،بیهررررودگی و پرررروچی ،مرررررگ ،بیگررررانگی یررررا ازخررررودبیگررررانگی (ن.ک:
بابایی 333 :1613،تا .)310
مرروارد چنرردگانررۀ فرروق ،دربررردارنرردة بنمایررههررای اصررلی اگزیستانسیالیسررم اسررت ،امررا
آنچرره در آثررار اگزیستانسیالیسررتهررا دیررده مرریشررود ،فراتررر از اینهاسررت .درواقررع ،نتیجررۀ
رویکرررد مسررتقیم و برریواسررطه برره مسررائل و دغدغررههررای بشررری باعررث شررده تررا در آثررار
ایررن متفکررران و نویسررندگان ،برره انعکرراس وسرریع اضررطرابهررا و هیجررانهررای بشررری،
ی سها و نااُمیردیهرا ،شکسرتهرا ،شرکهرا و برییقینریهرا ،برنبسرتهرا و بره طرور کلری،
طرررح پررارادوکسهررای زنرردگی و هررر آنچرره برره سرراحتهررای وجررودی ارتبرراط پیرردا
میکنرد ،برخرورد کنریم 1.بره همرین خراطر اسرت کره گهشرته از آثرار فلسرفی ،آثرار ادبری
و هنریِ آنها نیز اغلب از پشتوانۀ فکری و اندیشگیِ غنی برخوردار است.
دغدغررههررا و ترر مالتِ عمرردتای هسررتیشررناختی و بعضررای جامعررهشررناختی ،در بررین تمررام
متفکّررانِ اگزیستانسیالیسررت مشررترک اسررت منتهررا راهرری کرره هررر یررک برررای بُرررونرفررت
از بحرررران و رهرررایی از رنرررجهرررای گریبرررانگیرررِ حاصرررل از دلهررررة وجرررودی پیشرررنهاد
5
میکنند ،گاهی متفاوت است.
در ایررن میرران ،ژان پررل سررارتر ،متفکررر و فیلسرروف فرانسرروی ،برره عنرروان برجسررتهترررین
نماینرردة اگزیستانسیالیسررم غیررر دینرری ،بحررث مسررئولیت بشررری و تعهررد انسررانی را پرریش
مرریکشررد کرره منزلگرراه نهررایی اگزیستانسیالیس رمِ اوسررت و بنررابراین ،وی پاسداش رتِ حررریمِ
«آزادی» را بررره عنررروان پرررادزهرررری در برابرررر پررروچی و بیهرررودگی حیرررات آدمررری بررره
3
کارمیبندد تا با این شیوه ،هدف و مقصودی برای زندگی تعریف کرده باشد.
 .9-0بنمايمها

مشترک

حجرررم وسرررریعی از رباعیررررات منسرررروب برررره حکرررریم عمررررر خیررررام نیررررز آکنررررده از
درونمایررههررای اگزیستانسیالیسررتی اسررت بررهطرروریکرره برخرری از ایررن بررنمایررههررا  ،در
ادبیات فارسی ،به عنوان مؤلّفهها و محورهای اندیشۀ خیامی شناخته میشود:1
یررش از آن ،گفتنرری اسررت کرره از ویژگرریهررای بنیررادین و برجسررتۀ اندیشررههررای خیررام مرریترروان
به موارد زیر اشاره کرد:
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 .1پرسش های بنیادی در پیوند با هستی ،به ویژه روشن نبودن آغاز و انجام آن.
 .2تردیرردهررای جسررارتآمیررز و جنجررال برررانگیررز در باورداشررتهررای عمررومی از دیررن و برری
اعتبار دانستن قطعیتهای اندیشگانی.
 .6نگاههای تلخ ،تحقیرآمیز و پوچانگارانه به جهان موجود.
 .1سررفارزهررای پرریدرپرری برره اغتنررام فرصررت و شررادمانهزیسررتن در ایررن فرصررت زودگررهر.
(حسامپور و حسنلی)35 :1611،

در این قسمت با ارائۀ نمونرههرایی از ربراعی هرای خیرام ر ذیرل عنراوین جداگانره بررآنریم
تررا همسررویی و هررمخررانوادگی ایررن اندیشررههررا را بررا بررنمایررههررای فلسررفۀ وجررودی
(اگزیستانسیالیسررم) نشرران دهرریم .پرریش از آن شایسررتۀ یررادآوری اسررت کرره مررتن مررورد
اسرتناد مرا در نقررل رباعیرات خیرام ،مررتن مصرحّح محمرردعلری فروغری و دکتررر قاسرم غنرری
( 1621هررر ز) اسررت کرره پررس از گهشررت چنرردین دهرره از انتشررار آن ،هنرروز در میرران
منتقرردان و پژوهنرردگان ادبیررات ،مررنقّحترررین و بهترررین نسررخه از رباعیررات خیررام شررناخته
میشود.
 0ه  9ه  .5آغههاز و انجههام هههان مشههخص نیسههت و «هسههتی» (و ههود) ،درکناپههرير و
حیرتآور است( .پرسشها

و ود )

1

ایررن بررنمایرره کرره در آثررار و آرای اگزیستانسیالیسررتهررا ،از نیچرره تررا سررارتر و هایرردگر،
از جایگرراه خاصّرری برخرروردار اسررت و از نخسررتین درنررگهررا و ت ر مّالت اندیشررمندانۀ هررر
«انسرران آگرراه» در ایررن مکتررب فلسررفی برره شررمار مرریرود ،در رباعیررات خیررام نیررز یررک
پرسررش بسرریار اساسرری و از محرروریترررین اندیشررههررای اوسررت .خیررام در تعررداد قابررل
ترروجهی از ترانررههررای فلسررفی خررود ،بررر ایررن مسرر له پررافشرراری مرریکنررد کرره راز دهررر
گشرروده شرردنی نیسررت و مبرردأ و مقصررد آفرررینش ،نررا معلرروم و نررامکشرروف اسررت .برررای
نمونه در رباعیهای زیر ،چنین مضمونی خودنمایی میکند:
کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت
این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت
هر کس سخنی از سر سودا گفتند

ز آن روی که هست کس نمیداند گفت

در دایرررهای کرره آمررد و رفررتن ماسررت

(خیام)11 :1611 ،
او را نررره بررردایت نررره نهایرررت پیداسرررت

کس مینزند دمی در این معنی راست

کاین آمدن از کجرا و رفرتن بره کجاسرت
(همان)61 :
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 0ه  9ه  . 0بیهودگی و پوچی

پوچگرایی و نیهیلیسم از بنمایههای مهم تفکرات اگزیستانسیالیستی محسوب میشود به
طور مثال ،اساسیترین مشغلۀ ذهنی «مورسو» و «روکانتن» ،قهرمانهای دو رمان مشهور
«بیگانه» و «تهوّع» (به ترتیب از :کامو و سارتر) ،همین بنمایۀ پوچی و بیهودگی است و
اتفاقای از محورهای اندیشۀ خیامی در ادبیات فارسی نیز همین بنمایه است .رباعیهای زیر
برای نمونه نقل میشود:
چررون اللرره رخ و چررو سرررو باالسررت مرررا
هر چند که رنگ و بروی زیباسرت مررا
معلرروم نشررد کرره در طربخانررۀ خرراک

نقرررراز ازل بهررررر چرررره آراسررررت مرررررا

جججججججج

یررک قطرررة آب بررود و بررا دریررا شررد

(همان)61 :
یررک ذرة خرراک و بررا زمررین یکتررا شررد

آمررد شرردن تررو انرردرین عررالم چیسررت

آمررررد مگسرررری پدیررررد و ناپیرررردا شررررد

یک چند بره کرودکی بره اسرتاد شردیم

(همان)91 :
یک چنرد بره اسرتادی خرود شراد شردیم

پایرران سررخن شررنو کرره مررا را چرره رسررید

از خررراک در آمررردیم و برررر بررراد شررردیم

جج

(همان)161 :
 0ه  9ه  . 9مرگ و نیستی

گروهری از صرراحبنظران بررر ایرن باورنررد کرره تلقّری خیررام از ایررن اندیشرههررای مشررترک و
نتررایجی کرره از آن مرریگیرررد ،بررا فلسررفۀ اگزیستانسیالیسررم برره کلّرری متفرراوت اسررت و اصرالی
نمرریترروان بررین آنهررا ارتبرراط برقرررار کرررد .ایررن موضرروع ،برره همرران مقولررهی زمرران و
شخصرریّت و دیگررر آثررار علمرری و فلسررفی خیررام برمرریگررردد و ایررن نگرررزِ متفرراوت را
ایجاد میکند .موضوع مرگاندیشی ،یکی از همین مقولههاست.
از زاویررهی نگرراهِ اگزیستانسیالیسررتی ،بررنمایررۀ مرررگ و نیسررتی ،بررا نیهیلیسررم و پرروچی
رابطررۀ تنگرراتنگی دارد .درواقررع اندیشرریدن برره «مرررگ» برره عنرروان آخرررین منزلگرراه کرره
تمررام تررالزهررا و تکاپوهررای بشررری در آن خرراموز مرریشررود ،احساسرری از پرروچی و
هررریچانگررراری در پررری دارد .نرررزد متفکرررران اگزیستانسیالیسرررت ،مررررگاندیشررری نیرررز از
مشغله هرای اساسری اسرت و مرتبر یا در آثرار آنران تکررار مریشرود و از برنمایرههرایی اسرت
که اذهان آنان را سخت به خود معطوف میدارد.
عقیرردة سررارتر دربررارة «مرررگ» و ارتبرراط آن بررا هیچرری و پرروچی حیررات آدمرری چنررین
است:

مجلّۀ مطالعات ایرانی91 /
ی مرن اسرت .مررگ بره همران انردازة تولّرد بیهروده اسرت،
مرگ چیسرت؟ مررگ ،نرابودی کلّر ِ
لحظررۀ نهررایی و اصررلی زنرردگی مررن نیسررت .مرررگ چیررزی جررز خشررکشرردن و نابودشرردن وجررود
م ا چونان وجرودی آگراه نیسرت .مررگ فقرح شراهد دیگرری برر بیهرودگی وجرود انسرانی اسرت.
(بابایی)331 :1613،

خیرام نیرز در ترانررههرای فلسرفی خررود ،ضرمن یررادآوری مکررر مررگ و نیسررتی ،مرا را برره
تمتّ رع و برخررورداری از زنرردگی فرررامرریخوانررد و گویررا برره ایررن شرریوه ،برره نبرررد بررا ایررن
هراس دیرپرا و دغدغرۀ پایرانناپرهیر آدمری مریپرردازد .بنمایرۀ «مررگ» در رباعیرات خیرام
برره قرردری تکرررار مرریشررود و تررا آن انرردازه برجسررته اسررت کرره مرری ترروان گفررت برراالترین
بسررامد را در میرران بررنمایررههررای اگزیستانسیالیسررتی از آنِ خررود نمررودهاسررت برره هررر حررال،
پارهای از رباعیات خیام که از این زاویه ،در خور ت مّلند ،اینهاست:
آهرررو بچررره کررررد و روبررره آرام گرفرررت
آن قصر که جمشرید در او جرام گرفرت
بهرررام کرره گررور مرریگرفترری همرره عمررر

دیرردی کرره چگونرره گررور بهرررام گرفررت

آنها که کهرن شردند و اینهرا کره نُواَنرد

(خیام)1 :1611،
هر کس به مراد خویش یک ترک بدونرد

ایررن کهررن جهرران برره کررس نمانررد برراقی

رفتنررد و رویررم و دیگرررر آینررد و رونرررد

9

ای آنکرررره نتیجررررۀ چهررررار و هفترررری

مرری خررور کرره هررزار بررار بیشررت گفررتم

(همان)53 :
و ز هفرررت و چهرررار دایرررم انررردر تفتررری
برراز آمرردنت نیسررت چررو رفترری رفترری
(همان)130 :

 0ه  9ه  . 8دلهره و بدبینی

در بحث از بنمایههای اگزیستانسیالیسم ،گفته شد که واژة «دلهره» در این نظامِ اندیشگی،
معنایی فراتر از معنی قاموسی آن دارد و به مفهوم نگرانی تعمیمیافتهای است که از ذات
زندگی سرچشمه گرفته و شرط نافه و عامِ وجودِ انسانی است البته این دلهره ،از سوی
دیگر با موضوع مسئولیّت و وظیفۀ انسانی که از ارادة آزاد سرچشمه میگیرد و از مبانی
اگزیستانسیالیسم است ،رابطۀ تنگاتنگی دارد لیکن این « دلهره » ،از بطن هستی ،زاده
میشود به بیان دیگر پوچی و بیمعنایی هستی است که دلهره میآفریند .پیامد این دلهره
و هراس وجودی ،نوعی نگاه تراژیک را نسبت به هستی به دنبال دارد و از این رو متفکران
اگزیستانسیالیست از جرگۀ کسانی که نسبت به زندگی دید مثبت و خوشبینانه دارند ،جدا
میشوند بهطوری که از نظر اگزیستانسیالیستها ،خوشبختی و خوشبینی از آنِ افراد عامی
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و فرومایه است و انسان آگاه ،نمیتواند خود را از سرشتِ دشمنکیش و آلودگیهای
جهان هستی ،غافل نماید و به همین خاطر ،از منظری تراژیک ،به دنیا و مافیها مینگرد.
در رباعیات خیام نیز با آنکه به خوشباشی و دمغنیمتشماری دعوت میشود ،بدبینی
و ی س فلسفی که نتیجۀ تفکّر در ماهیت تراژیک زندگی است ،هیچگاه شادی سراینده را
از چاشنی تلخکامی جدا نمیکند و آن را به مرتبۀ غفلت و نا آگاهیِ سطحینگرانه تنزّل
نمیدهد به عنوان نمونه ،در رباعیات زیر چنین نگرشی دیده میشود:
ننهنرررررد بجرررررا ترررررا نرباینرررررد دگرررررر
افررالک کرره جررز غررم نفزاینررد دگررر
نررراآمررردگان اگرررر بداننرررد کررره مرررا

از دهرررر چررره مررریکشررریم نآینرررد دگرررر

چون حاصرل آدمری در ایرن شورسرتان

(همان)101 :
جز خوردن غصره نیسرت ترا کنردن جران

خررّم دل آنکرره زیررن جهرران زود برفررت

و آسوده کسی کره خرود نیامرد بره جهران
(همان)169 :

 0ه  9ه  .1نفی پرسشها

متاریزيکی

سارتر در کتاب «اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر» از مباحث مطرح شده توسح خودز
چنین نتیجهگیری میکند که:
اگزیستانسیالیسم ،فلسفه ای الحادی بدان مفهوم نیست که همّت خود را سراسر وقف اثبات
بطالن واجبالوجود کند بلکه به مفهوم صحیحتر ،اعالم میکند که به فرض بودن واجبالوجود
نیز ،کار دگرگون نمیشود  . . .منظور این نیست که بگوییم به واجبالوجود معتقدیم ،بلکه
میگوییم به عقیدة ما مسئلۀ اساسی ،بودن واجبالوجود نیست مهم آن است که بشر باید خود
شخصای خویشتن را باز یابد و یقین کند که هیچ چیز نمیتواند او را از خود رهایی دهد ،حتی اگر
دلیلی بیابد که بودن واجبالوجود بر او ثابت شود( .سارتر)10 :1611،

این جمالت که در آثار سایر اگزیستانسیالیستها نیز میتوان نظایرز را یافت ،حاکی از
این عقیده است که هر پاسخی به پرسشهای متافیزیکی داده شود ،تغییری در وضع بشری
ایجاد نمیکند و اصوالی باید این پرسشها را معلّق گهاشت چراکه بشر اساسای موجودی تنها
و وانهاده است و در عرصۀ عالم هستی ،با غربت و بیگانگی بهسرمیبَرَد.
جالب اینجاست که در شمار قابل توجّهی از رباعیات منسوب به خیام نیز ،معلّقگهاشتن
بحثهای مابعدالطبیعی و فارغ زیستن از باریکبینی در مسائلی که حقیقت آنها بهطور
قطعی و مسلّم برای کسی ثابتشدنی نیست ،مکررای توصیه میشود .این رویکردِ امانیستی
نسبت به باورها و اعتقادات متافیزیکی ،زمینۀ محتوایی رباعیات خیام را در بستر سلوکی
گیتیانه و زمینی ،شناور ساخته و به اگزیستانسیالیسمِ معاصر پیوند میزند:
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ای آمرررده از عرررالم روحرررانی تفرررت

حیران شده در پنج و چهار و شرش و هفرت

می خرور چرو نردانی از کجرا آمردهای

خوز باز ندانی به کجرا خرواهی رفرت

چون نیست مقام ما در ایرن دهرر مقریم

(خیام)11 :1611 ،
پس بی می و معشروق خطراییسرت عظریم

تا کی ز قردیم و مُحردَث امّیردم و بریم

چون من رفتم جهان چه مُحدَث چره قردیم
(همان)121 :

0ه  9ه  .6اهمّیّت و اصالت ررد انسانی

چنان که در مباحث پیشین مطرح شد ،یکی از بنمایههای اگزیستانسیالیسم که تحت
عنوان «بیگانگی یا ازخودبیگانگی» قابل تعریف است ،به بیان این نکته میپردازد که اصالت
فرد انسانی به عنوان وجودی منفرد و مستقل ،توسح همه مکتبها و نهادهایی که با او به
عنوان یک «سوژه» (موضوع شناخت) برخورد میکنند و سعی دارند ماهیت مشخد و
تعریفشدهای برای وجود بشری  -به طور کلی و عمومی -قائل شوند ،تهدید میگردد.
درست است که موضعگیری خیام در رباعیات ،عمدتای حول محور مسائل عقیدتی و
باورهای متافیزیکی میگردد ر که این نیز در واقع میتواند نوعی واکنش و عکسالعمل در
برابر دینمداریِ زمامدارانِ زمانه تلقی شود ر اما او ،جَسته و گریخته به مسائل اجتماعی 10نیز
گریزی میزند و نارضایتی خود را از پایمال شدن هویّت انسانی در هزار تویِ روابح
پیچیدة روزمرّه بیان میدارد:
وز کررروزه شکسرررتهای دمررری آبررری سررررد
یک نان به دو روز اگر بود حاصل مرد
م ر مور کررم از خررودی چرررا بایررد بررود

یررا خرردمت چررون خررودی چرررا بایررد کرررد

(خیام)91 :1611 ،
بنابراین ،خیّامِ در رباعیات ،برای فردیّتِ انسانی ،جایگاهی ویژه قائل است و توصیه به
«دمغنیمت شماریِ» او نیز ،در راستای پاسداری از همین فردیّت و اصالت انسانی است.
 0ه  « . 8برگرايیِ» خیامی و «آزاد ِ» اگزيستانسیالیسم

در رباعیررات منسرروب برره خیررام ،مسرر لۀ جبررر و سرنوشررت ،برره شررکلهررای مختلفرری
مررورد ت کیررد قرررار مرریگیرررد .گرراه واژههررای «قضررا و قرردر» و مترادفررات آن ،بررارِ ایررن
مفهرروم را برره دوز مرریکشررند و در مررواردی برره ترر ثیر آسررمان و سررپهر کرره ریشرره در
تفکرات زَروانی 11دارد ،اشراره مری کنرد .برا اینهمره وقتری رباعیرات نسرخۀ فروغری ر غنری
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را کرره منبعرری تقریب رای قابررل اعتمرراد اسررت مرررور مرریکنرریم ،درمررییررابیم کرره در بسرریاری از
ترانررههررای خیررام ،مس رئلۀ جبررر و سرنوشررت در پیونررد بررا مضررمون «مرررگ و نیسررتی» قرررار
دارد یعنرری مسررئلۀ «مرررگ» برره عنرروان بررزرگترررین جبرررِ وجررودی برررای خیررام مطرررح
اسررت .ربرراعیهررای زیررر از نمونرره سرررودههررایی هسررتند کرره نشرران از تفکرررات جبرگرایانررۀ
شاعر دارند:
برررری او همرررره کارهررررا بپرداختررررهانررررد
آن را کره برره صرحرای علررل تاخترهانررد
امررررروز بهانررررهای درانداختررررهانررررد

فرررردا همررره آن برررود کررره درسررراختهانرررد
(خیام)55 :1611 ،

بررر مررن قلررم قضررا چررو برری مررن راننررد

پررس نیررک و برردز ز مررن چرررا مرریداننررد؟

دی بی من و امروز چو دی بری مرن و ترو

فرررردا بررره چررره حجّرررتم بررره داور خواننرررد؟

(همان)10 :
جالررب اینجاسررت کرره در کنررار رباعیررات جبرررگرایانرره ،در برخرری رباعیررات منسرروب برره
خیررام ،اعتقرراد برره ت ر ثیر آسررمان و گررردز افررالک بررر زنرردگی بشررر ،رد شررده و درواقررع،
انگار که از آن باور قبلی ،به نوعی ،عدول کردهاست:
شررادی وغمرری کرره در قضررا و قرردر اسررت
نیکرری وبرردی کرره در نهرراد بشررر اسررت
بررا چرررخ مکررن حوالرره کانرردر ره عقررل

چرررخ از تررو هررزار بررار بیچررارهتررر اسررت

(همان)11 :
برره نظررر مررا جبرررگرایرری خیررام اگررر برره صررورت تعرردیلشررده پهیرفترره شررود ،بررا
اگزیستانسیالیسررم منافرراتی پیرردا نمرریکنررد چراکرره اگزیستانسیالیسررم نیررز بررا وجررود آنکرره
نرردای «آزادی» س ررمرریدهررد و از انتخرراب و ارادة آزاد بشررری سررخن مرریگویررد ،در ذات
خررود ،مکتبرری نیسررت کرره وجررود محرردودیتهررا و تنگناهررا را در عرصررۀ حیررات بشررری
انکررار کنررد و همررانطور کرره قرربالی اشرراره کررردیم ،برجسررتهترررین نماینرردة اگزیستانسیالیسررم،
یعنرری ژان پررل سررارتر ،خررود از چهررار زنرردان« :گهشررتۀ شخصرری ،زمرران ،مکرران و مرررگ»
سررخن مرریگفررت همرران چیزهررایی کرره سرراختار شرررایح وجررودی مررا را تشررکیل مرریدهررد.
رویکرررد آلبررر کررامو برره «افسررانۀ سرریزیف »12نیررز مررا را برره چنررین برداشررتی مرریرسرراند کرره
طرفررداران و نماینرردگان فلسررفۀ اصررالت وجررود ،بررا آنکرره بررر اختیررار و آزادی بشررری
ت کیررد مرریکننررد ،شرررایح محدودکننررده و موقعیّرتهررایی برره اصررطالح «جبررری» را تلویحرای
انکررار نمرریکننررد چراکرره هررر موجررودی و بررهویررژه انسرران ،در گسررترة هسررتی ،برره خرراطر
موقعیررتهررایی کرره شرررایح وجررودیِ او را مرریسررازد ،بررا جبرهررا و تنگناهررایی دسررت برره
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گریبرران اسررت .از سرروی دیگررر ،پررنگرری و بسررامد همرران بررنمایررۀ «دمغنیمررتشرماری» در
رباعیررات خیررام کررافی اسررت تررا بررهگونررهای ،باورمنرردیِ ضررمنیِ او را برره نقررش آفرینرریِ
تقریبرریِ آدمرری در تعیررین مسرریر خررویش بپررهیریم چراکرره همررین سررفارز برره غنیمررت
شررمردنِ وقررت ،خررود تررا حرردودی اذعرران برره تصرردیق قرردرت انتخرراب و امکررانِ گررزینشِ
آزادانه است:
درک این نکته ضرروری اسرت کره او [خیرام] نره بره جبرر فلسرفی اعتقراد داشرت و نره عقیرده
برره تقرردیر را ،برردانگونرره کرره عمومرای فهمیررده مرریشررود ،ت ییررد مرریکرررد وگرنرره او برره گفتررههررای
لطیف قصار و حرفهرای حکمرتآمیرز بهرایی نمریداد ،چره ،ایرن هرر دو از مرا مریخواهنرد کره
در زنرردگی رویّررهای همررراه بررا ت مّرل و تفکّ رر درپرریشگیررریم .خیررام تشررخید مرریدهررد کرره جبررر
در ذات وجررود مررا سررخت جررا گرفتررهاسررت مررا در ایررن عررالمیم و «نرره برره اختیررار» رنررج مرریبررریم،
این وضرع انسران در عرالم اسرت .مرا خرود را در میران ایرن مخمصره گرفترار مریبینریم .خردمنردان
آنانند که مری تواننرد خرود را بره ایرن برازی مشرغول کننرد ،بریآنکره آن را جردی بگیرنرد( .امرین
رضوی)121 :1615،

 .6نتیجهگیری
از آنجاکررره زیرررربنرررای نگررررز اگزیستانسیالیسرررتی و تفکّر ررات خیرررامی چرررون دیگرررر
نحلررههررای اومانیسررتی و انسررانمحررور ،در بسررتر سررلوکی گیتیانرره و زمینرری شررکل گرفترره و
در چنررین فضررایی سرریر مرریکنررد ،بررنمایررههررای مشررترک قابررل ترروجهی میرران آثررار و آرای
فیلسرروفان و نویسررندگان اگزیستانسیالیسررت و رباعیررات منسرروب برره خیررام دیرردهمرریشررود
کرره از بررارزترین و برجسررتهترررینِ آنهررا مرریترروان برره ایررن مرروارد اشرراره کرررد :پرسررشهررای
بنیرررادین در پیونرررد برررا شررررایح وجرررودی (برررهویرررژه آغررراز و انجرررام جهررران) ،پررروچی و
بیهررودگی ،مرررگ و نیسررتی ،دلهررره و برردبینی ،نفرری پرسررشهررای متررافیزیکی و اهمیررت و
اصررالت فرررد انسررانی کرره مررورد اخیررر در اگزیستانسیالیسررم برره صررورت پاسررداری از
حررریم «آزادی» و در رباعیررات خیررام در قالررب توصرریه برره «دمغنیمررتشررماری» و تعررابیر
مربوط به آن متبلور گشتهاست.
وجود ایرن برنمایرههرای مشرترک ،مرا را بررآن مریدارد ترا حکریم عمرر خیرام نیشرابوری
را یکررری از پیشرررگامان و پیشررراهنگان فلسرررفۀ اصرررالت وجرررودِ (اگزیستانسیالیسرررم) قررررن
بیستم ،در سدههای میانه بهشمارآوریم.
يادداشتها
 . 1بسرریاری از صرراحبنظران بررراین باورنررد کرره فلسررفه و ادبیررات مرریتواننررد برره یکرردیگر غنررا ببخشررند و
برخرری نیررز تررالز کررردهانررد نشرران دهنررد کرره چگونرره ادبیررات بررهنحرروی زیبرراییشررناختی ،فلسررفه را جررهب
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مرریکنررد و در خررود مرریگرروارد و چگونرره مضررامین فلسررفی در وحرردت سرراختاری آثررار ادبرری سررهیم
میشوند (ن.ک :اسکیالس.)11 :1611،
« . 2در ایررن کرره بیرراییم فلسررفه را در قالررب وزن و قافیرره درآوریررم ،بررا اینکرره ذات تفکرمرران فلسررفی باشررد،
تفرراوت وجررود دارد .بهترررین نمونررۀ ایررننمونرره ،تفکّرررات فلسررفی منرردرج در اشررعار خیررام اسررت .در
رباعیررات او چرره بسررا اصررطالح فلسررفی یافررت و دیررده نشررود ،امررا در آن مرریترروان برداشررتی عمیق رای فلسررفی
یافت( ».شهرودی)633 :1611،
 . 6سررارتر معتقررد اسررت کرره انسررانهررا محبرروس چهررار زنرردان« :گهشررتۀ شخصرری ،زمرران ،مکرران و مرررگ»
هستند (وارنو235 :1612،و .)233
« . 1شرریوة تفکررر فیلسرروف وجررودی ،هررر وقررت انسرران امنیررتهررایش را در خطررر ببینررد ،ظرراهر مرریشررود.
وقتی کره او از ابهرامهرای جهران آگراه مری شرود و مقرام و منزلرت خرودز در آن را مقرام و منزلرت رهررو
وسررالک مرریشناسررد .فلسررفۀ وجررودی در سرررزمینهررایی شررکوفا شرردهاسررت کرره در آنهررا سرراختارهای
اجتمرراعی فررروریخترره ،واژگررون شررده ،همررۀ ارززهررا متحررول و چیزهررا از نررو ارززگررهاری شررده
بودهاند( ».مک کواری)56-51 :1611،
 . 5مررثالی سررورن کرری یررر کگررور کرره از پیشررگامان اگزیستانسیالیسررم اسررت بررر عکررس سررارتر ،معتقررد اسررت
که راه برونرفت از بحرانهای ناشی از دلهرة وجودی ،آویختن به دامانِ ایمانِ دینی است.
 . 3برررای آشررنایی بررا آرای فلسررفی و جامعررهشررناختی سررارتر ،بررهویررژه ،مطالعررۀ کترراب« :اگزیستانسیالیسررم
و اصالت بشر ،ترجمۀ مصطفی رحیمی» بسیار سودمند است.
 . 1از میرررران بزرگرررران طررررراز اول شررررعر و ادب فارسرررری« ،حررررافظ» نیررررز دارای گرررررایشهررررای
اگزیستانسیالیسررتی اسررت و بهرراءالرردین خرمشرراهی در جلررد اول «حررافظنامرره» برره ایررن موضرروع اشرراره
نمررودهاسررت« :فلسررفۀ حررافظ فلسررفۀ حیررات اسررت .اگررر بخررواهیم بررا اصررطالحات جدیررد برررای فکررر و
فلسررفه او نامگررهاری کنرریم ،اندیشررۀ او اندیشررۀ اگزیستانسیالیسررتی برره معنررای کامررل و قرردیم ایررن کلمرره

اسررت .فلسررفۀ او برره قررول شرربلی نعمررانی در "شررعرالعجم" پرررورز و گسررترز فلسررفۀ خیررام اسررت .فلسررفه

و اندیشررۀ اگزیستانسیالیسررتیِ او برره اصررالتِ فلسررفه و اندیشررۀ متفکّرانرری چررون پاسررکال و کرری یررر کگررور و
اونامومونوسررت .فلسررفهای اسررت کرره گوشررت و خررون دارد ،نرره بحررثهررای انتزاعرری مفرررط کرره ظرراهرای
عمیق و باطنای عقیمند( ».خرمشاهی )60 :1631،
کررافی اسررت برره چنررد بیررت از ابیررات مشررهور حررافظ بنگررریم تررا سررنخیّت و هررمخررانوادگیِ دغدغررههررای
وجررودیِ مطرررحشررده در آنهررا را ،بررا مضررامین رباعیررات خیررام و تفکرررات اگزیستانسیالیسررتی مررورد ت ییررد
قرار دهیم:
 حیرت وجودی :چیسررت ایررن سررقف بلنررد سررادة بسرریار نقررش؟

زیرررن معمرررا هررریچ دانرررا در جهررران آگررراه نیسرررت
(حافظ شیرازی)31 :1611،
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 بیهودگی و پوچی :جهرران و کررار جهرران جملرره هرریچ در هرریچ اسررت

هررزار بررار مررن ایررن نکترره کررردهام تحقیررق
(همان)229 :

 مرگاندیشی :حالیررررا غلغلرررره در گنبررررد افررررالک انررررداز

عاقبرررت منرررزل مرررا وادی خاموشررران اسرررت

(همان)206 :
 دلهره و بدبینی :شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها
(همان)13 :

 عقلگریزی و معلّق گهاشتن بحث و جدلهای فلسفی :که کس نگشود و نگشاید به حکمت ایرن معمرا را
حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو
(همان)11 :
 فردیّتگرایی:بیا بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلررک را سررقف بشررکافیم و طرحرری نررو درانرردازیم
(همان)215 :

 .1مشررابهت میرران اندیشررههررای مطرررحشررده در رباعیررات خیررام و آثررار فردریررک نیچرره (  1900ر 1111
م) ،فیلسرروف و متفکررر آلمررانی ،بسرریار چشررمگیر اسررت و مرریتوانررد موضرروع بحررث رسررالۀ جداگانررهای
قرررار گیرررد تررا آنجاکرره گررویی کتررابهررا و نوشررتههررای نیچرره ،در مرروارد بسرریاری ،صررورتِ بسررحیافترره و
مفصّل اندیشه هایی اسرت کره بره ایجراز در رباعیرات خیرام بیران شردهاسرت .درونمایرههرایی چرون :شرک
و بررییقینرری ،سررتایش شررراب و سرمسررتی ،دنیرراگرایرری و  . . .از مهررمترررین مشررترکات خیررام و نیچرره
میباشد.
 . 9منظررور چهررار عنصررر و هفررت سرریاره اسررت کرره قرردما پیرردایش موالیررد ثالثرره (جمرراد و نبررات و حیرروان)
را نتیجۀ ت ثیر هفت سیاره بر چهار عنصر میدانستند.
 . 10البترره بایررد بررهیرراد داشررت کرره در مررورد خیررام ،موضرروع انتقرراد از سرراختارهررا و هنجررارهررای حرراکم بررر
جامعرره ،بیشررتر برره حرروزة باورهررا وعقایررد دینرری و مررههبی برمرریگررردد کرره حکومررت دیررنمرردارِ سررلجوقی
در ترررویج آن مرریکوشررید ،تررا مسررائلی کرره اگزیستانسیالیسررم قرررن بیسررتم و بشررر معاصررر در بسررتر زنرردگی
مرردرن و لیبرالیسررم برخاسررته از آن ،بررا آنهررا مواجرره اسررت و در گهشررته برره ایررن شررکل وجررود نداشررته ،یررا
اصالی مطرح نبودهاست.
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 . 11بنررا بررره تحقیقرررات انجررامشرررده ،گروهررری از پژوهشررگران برررر ایرررن باورنررد کررره آیرررین زروانررری از
شرراخههررای مَزدَیَسررنا برروده و در آن ،زروانِ ( )Zarvanبرریکررران ،خرردای زمرران و مکرران شررناخته مرریشررود
و تقدیر او ،توسح آسرمان اجررا شرده ،برر زنردگی آدمیران سریطره مرییابرد .ایرن براور زروانری برر ذهرن و
ضمیر ایرانیران بسریار مروثر بروده و در آثرار گرانسرنگ ادبری مثرل رباعیرات خیرام و شراهنامۀ فردوسری نیرز
انعکرراس یافتررهاسررت .برررای آگرراهی مبسرروط راجررع برره زروان و زروان گرایرری( ،رک« :آیررین زروانرری،
نوشتۀ مسعود جاللی مقدّم.)1611،
« - 12سرریزیف (سیسرروفوس  )sisyphusدر اسرراطیر یونرران برره زئرروس (خرردای خرردایان) برریادبرری کرررد
و لها محکوم شد که ترا پایران عمرر سرنگ عظیمری را بره فرراز کروهی تیرز بره براال بَررَد .همرین کره سرنگ
را به حوالی قلّره مریرسراند سرنگ بره پرایین فررومریغلترد و دوبراره روز از نرو روزی از نرو ،و ایرن عرهاب
بزرگی است .در داسرتان کرامو ،سریزیف ناگهران متوجره مریشرود کره ایرن سرنوشرت اوسرت کره هرر برار
سررنگ را برره فررراز برسرراند امررا سررنگ دوبرراره فرررومرریغلت رد و چررون آن را برره عنرروان تقرردیر مرریپررهیرد،
دیگررر رنررج نمرریبرررد چراکرره انسرران وقترری درمررییابررد کرره ایررن سرنوشررت محترروم حیررات اسررت کرره ایررن
کوزه گر دهرر چنران جرام هرای لطیرف بسرازد و برر زمرین زنرد ،دیگرر رنرج نمریبررد .گرویی انسران پیرروز
شدهاست( ».شمیسا)100 :1611،

کتابنامم
الف .کتابها
 .1اسررکیالس ،اولرره مررارتین .)1611( .درآمههد بههر رلسههفم و ادبیههات .ترجمررۀ مرتضرری نررادری
دره شوری .تهران :نشر اختران.
 . 2امررینرضرروی ،مهرردی .)1615( .صهههبا خههرد (شرررح احرروال و آثررار حکرریم عمررر خیررام
نیشابوری) .ترجمۀ مجدالدین کیوانی .تهران :سخن.
 . 6ایرانی ،احمد .)1610( .پیام رلسفی خیام .لس آنجلس[ :بی نا].
 . 1بابایی ،پرویرز .)1613( .مکتهمهها رلسهفی از دوران باسهتان تها امهروز .تهرران :موسسرۀ
انتشارات نگاه.
 .5حررافظ شرریرازی ،خواجرره شررمسالرردین محمررد .)1611( .ديههوان .برره تصررحیح علّامرره محمررد
قزوینی و دکتر قاسم غنی .چاپ هفتم .تهران :انتشارات زرّین و سیمین.
 .3خرمشرراهی ،بهاءالرردین .)1631( .حههارظنامههم ،ج .1چرراپ دوم .تهررران :سررروز و علمرری و
فرهنگی.
 .1خیّررام ،عمررر بررن ابررراهیم .)1611( .رباعیههات خیههام .برره تصررحیح محمّرردعلی فروغرری و دکتررر
قاسم غنی .ویرایش بهاءالدین خرّمشاهی .چاپ چهارم .تهران :انتشارات ناهید.

مجلّۀ مطالعات ایرانی99 /
 .1داد ،سرریما .)1615( .ررهنههگ اصههطالحات ادبههی ( واژه نامررۀ مفرراهیم و اصررطالحات ادبرری
فارسی و اروپایی :تطبیقی و توضیحی ) .چاپ سوم .تهران :مروارید.
 .9دهباشرری ،علرری .)1616( .مههی و مینهها (سرریری در زنرردگی و آثررار حکرریم عمررر خیررام نیشررابوری).
تهران :هنرسرای گویا.
 .10سررارتر ،ژان پررل .)1611( .اگزيستانسیالیسههم و اصههالت بشههر .ترجمررۀ مصررطفی رحیمرری.
چاپ یازدهم .تهران :انتشارات نیلوفر.
 .11سیّدحسررینی ،رضررا .)1619( .ررهنههگ آثههار (معرفرری آثررار مکترروب ملررل جهرران از آغرراز تررا
امروز) .جلد دوم .تهران :انتشارات سروز.
 .12شمیسررا ،سرریروس .)1611( .انههواع ادبههی .چرراپ نهررم (ویرررایش سرروم) .تهررران :انتشررارات
فردوس.
 .16شرررهرودی ،پرهرررام (گررررد آورنرررده) .)1611( .اديسهههة بامهههداد (دربرررارة احمرررد شررراملو).
تهران :نشر کاروان و اندیشهسازان.
 .11فوالدوند ،محمدمهدی .)1611( .خیامشناسی .تهران :الست فردا.
 .15مررک کررواری ،جرران .)1611( .رلسههفة و ههود  .ترجمررۀ محمدسررعید حنررایی کاشررانی.
تهران :هرمس.
 . 13نعمررانی ،شرربلی .)1611( .شههعر العجههم .جلررد پررنجم .ترجمررۀ سررید محمّرردتقی فخررر داعرری
گیالنی .تهران :ابن سینا.
 . 11وارنررو ،روژه .)1612( .نگههاهی بههم پديههدارشناسههی .ترجمررۀ یحیرری مهرردوی .چرراپ اول.
تهران :خوارزمی.
ب .مقالمها
 .11اکبررری بیرررق ،حسررن و گلپایگررانی ،رسررول « .)1690( .گههرايشههها اگزيستانسیالیسههتی
در شههعر خیههام و حههارظ » .مجموعرره مقرراالت ششررمین همررایش بررینالمللرری انجمررن ترررویج
زبان و ادب فارسی .دانشگاه مازندران ،شمارة  ،3صد 1121تا.1152
 .19حسررام پررور ،سررعید و حسررنلرری ،کرراووس « .)1611( .پرسههشههها حیههرت آلههود خیههام
چگونههم پديههد آمههد ؟ »  .مجلررۀ علرروم اجتمرراعی و انسررانی دانشررگاه شرریراز .دورة بیسررت و دوم،
شمارة سوم ،پیاپی  ، 11ویژه نامۀ زبان و ادبیات فارسی ،صد  31تا.15
.

