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 محمدجعفر ياحقيمحمدجعفر ياحقيمحمدجعفر ياحقيمحمدجعفر ياحقي

 رودكي و خيام

 اگر -زبان پس همة شاعران فارسي. اند تاجيكي گفته/ رودكي را پدر شعر فارسي
اي وابستگي خود چيزي به ميراث   بايد از او بسته به لياقت و درجه-فرزندان خلقي باشند

ه همان يك ره صد هزار هم از ادبيات  ك1»سيزده ره صد هزار«اگر نه . اند برده باشند كه برده
  . بود منسوب به رودكي در دست مي

براي آنچه از آثار استاد رودكي از دست رفته است، البته بايد افسوس بخوريم، اما قدر 
هاي تاريخ و  ها و كتاب همين اندك، يعني كم از هزار بيت شاهوار او را كه در سينة تذكره

اي از شعر بلند رودكي در نظر بگيريم،  نيم و به عنوان رايحهها باقي مانده هم اگر بدا جنگ
هاي انديشة او را در بسياري از شاعران تواناي فارسي باز يابيم و قياس كنيم  توانيم نشانه مي

توانستيم نفود انديشه  بود، تا كجا مي كه اگر اين مقدار اندك كه هست، مثالً صد برابر اين مي
نبايد فراموش كرد .  شعر و ادب پارسي را در نزد ديگران نشان بدهيمو دامنة تأثير نياي كالن

اي كامل يا حدوداً كامل برجاي  كه از استاد رودكي جز دو سه قصيده و چند غزل و قطعه
اي كه بيشتر آنها  هاي پراكنده بيت نمانده و باقي شعر او كه عبارت است از ابيات و اغلب تك

اي مهجور نقل شده است و بر كسي پوشيده نيست كه   واژهها به عنوان شاهد يك در فرهنگ
به سخن ديگر جز در همان دو سه . توان انديشه و تفكر كسي را نشان داد از خالل آنها نمي

اي و صدايي مستقل و احتماالً مربوط به  قصيده و چند غزل و قطعه كه در هر كدام انديشه
هاي پراكنده چه آنها كه به  ت، از آن بيتهاي مختلف زندگاني استاد رودكي مطرح اس دوره

اي جدا  اي، غزلي و قصيده هاي وي مربوط است و چه آنها كه هر كدام از پيكر قطعه منظومه
رسد كه  آيد، صداي خاصي به گوش نمي مانده و گاه حتي معناي مستقلي هم از آن برنمي

يقين از رايحة انديشة او پژوهشگر روزگار ما بتواند با ديگراني كه پس از او بوده و به 
هاي  وقتي تنوع مضمون و معني و گوناگوني قالب. اند، مقايسه كند مندي يافته سرمستي و بهره
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شعري را در همين مقدار بازيافته از آثار رودكي به نظر بياوريم، به طوري كه تقريباً كمتر 
اي نداشته   او نمونهمضموني و قالبي بعدها در شعر فارسي پيدا شده كه در همين هزار بيت

توانيم يقين پيدا كنيم كه  شويم و در ثاني مي باشد، اوالً به وسعت دامنة كار وي معترف مي
اي، چه از لحاظ قالب و چه از  توان يافت كه به گونه كمتر شاعري در قلمرو زبان فارسي مي

  .نگاه مضمون و معنا زير نفود رودكي نبوده باشد
ها به قصد فراهم آوردن اين مقاله در ديوان رودكي  سالدر همين مروري كه پس از 

هاي مضموني و فكري ميان  داشتيم، عالوه بر خيام كه هدف اصلي من بود، وجوه شباهت
رودكي و فردوسي از يك سو و سعدي و رومي و حافظ و نظامي از سوي ديگر به نظرم رسيد 

  .اي قرار گيرد تواند موضوع سخن و نوشتة جداگانه كه مي
وران خيام را براي مقايسه با رودكي  اما چرا از ميان همة اين سخندانان و انديشه

نخست اين كه خيام با همه خردي، عظيم : برگزيدم؟ در يك كالم بايد بگويم به دو دليل
منظورم از خردي، كمي حجم ديوان و خردي قالبي است كه برگزيده و دنياي عظيم . است

. ترين قالب شعر پارسي يعني ترانه يا رباعي جاي داده است كوچكانديشة بلند ايراني را در 
ديگر آن كه انديشة خيام بنيادي و فراگير است، بدين معني كه او در دنياي شعرش به 

رسد  ور هم نباشد، بدان مي موضوعاتي پرداخته است كه هر كس حتي اگر فيلسوف و انديشه
زندگي و مرگ، . شود ا آنها در ذهنش پديدار ميهايي در ارتباط ب و اگر كمي تأمل كند، پرسش

راز هستي، غم و شادي، گردش روزگار، ناپايندگي عالم و اغتنام فرصت، همه موضوعات و 
تواند بدان بينديشد و چنانكه خواهيم ديد، پيش از خيام  هايي است كه هر كس مي مايه بن 

ذكر شد، هم بديهي و عام است و موضوعاتي از قبيل آنچه . ها انديشيده است رودكي هم بدان
هايي است كه هر كس  ترين چيزها و تجربه بديهي از آن جهت كه ابتدايي. هم فلسفي و خاص

شود و فلسفي و خاص از آن رو كه زمينه  در عالم واقع و به صورت ملموس با آن روبرو مي
ل انديشه و منطق تواند با استفاده از اصو انديشي پيرامون آنها فراهم است و مي براي ژرف

. هاي عميق انساني بدل شود، چنانكه در شعر خيام شده است بشري به مضامين و دغدغه
دانيم كه همة اين موضوعات به عنوان اصول اولية دستگاه فلسفي در انديشه و حكمت  مي
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هاي سترگش تا ورارودان و ماوراء آن گسترانيده شده  خسرواني و فرهنگ آريايي كه دامنه
اين فلسفة . ها پاسخ گفته شده است طرح بوده و با همان منطق ساده و طبيعي بداناست، م

پوينده و پردامنه با همة سادگي و بساطت در دوران اسالمي به حيات خود ادامه داده و به 
هايي از آيين  نژاد پس از تلفيق با فلسفة يونان و نوافالطونيان و بارقه وران آريايي دست انديشه

عصر رودكي در . هاي بعد انقالب يافته و فلسفة اسالمي را تشكيل داده است  دورهاسالم، به
سير اين تطور، زماني است كه هنوز سادگي و بساطت انديشة خسرواني به آنچه بعدها در 

بنابر . مسير آن قرار گرفته است كامالً نياغشته و از سادگي اولية خود برخوردار مانده است
هاي بعد، كمتر بدان اطالق فلسفه  اي تلفيق قرن هاي فكري و انديشه چيدگياين در مقايسه با پي

  .هاي فلسفي انگاشته شده است مايه شده و بيشتر دريافتي عام و همگاني و فاقد بن
پس از آمدن اسالم، به ويژه در ورارود كه از مركز خالفت اسالمي به حد كافي دور 

زديك بود، فكر ايراني بيشتر از هر جا استمرار هاي انديشة آريايي كامالً ن و با سرچشمه
داشت، كما اين كه بعدها زبان فارسي دري هم به همت دانشوران و بينشگران اين سامان 
استقالل و استمرار خود را به دست آورد و با پشتيباني دودماني  كه استاد ابوعبداهللا رودكي 

پروري   كرده و از شاعرنوازي و ادباي از زندگاني خود را با حمايت آنان سپري بخش عمده
هاي فلسفي  بنابراين بنياد و اساس حكمت خسرواني و بنمايه. آنان برخورداري يافته است

تر از همه جا در شعر رودكي تبلور يافته است، همان كه در شعر خيام كامالً به صورت  شفاف
  .فلسفي و مشخص طرح شده است

  و باشي شاد؟ـــ كس، تا ازو تهيچ  ست از اين جهان هرگز شاد بوده ا
  ا تو بيني داد؟ـــه، تـــهيچ فرزان  ت ازو به هيچ سببـس داد ديده ا

كند و پايان كار را جز  غمي كه آدمي از بودن در اين جهان، ناخواسته احساس مي
بيند، تا اين استفهام انكاري به صورتي بسيار طبيعي و ساده و  تاريكي و نيستي و نابودي نمي

ني ابراز شده است، همان كه در فردوسي اين همه بر داد و بيداد زمانه تأكيد شده و خودما
اين . همواره در پايان وقايع و فقدان دردناك پهلوانان و ردان چنان سوزناك مويه كرده است
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امر در نگاه فلسفي خيام، به امر قطعي و حتمي و گزيرناپذير بدل شده و در رباعيهاي مكرر به 
  .گوناگون انعكاس يافته استهاي  صورت

  ري پيشة ديرينة تستــدادگـــــبي  اي چرخ فلك خرابي از كينة تست
  بس گوهر قيمتي كه در سينة تست  ر سينة تو بشكافندــــاي خاك اگ

» بيداد«رودكي اميدوارانه اما دردمند پايان كار جهان را ناشاد و عاقبت كردار او را 
اما خيام حكم . كنند نگان و دردآشنايان آن را احساس ميدانسته كه بيشتر از هر كس فرزا

  .خواه و خاك راهزن روشن كرده است فلسفي صادر كرده و تكليف  آدمي را با جهان كينه
قراري عالم بوده  گردندگي عالم و گردش روزگار در نگاه فرزانگان نشان از تبدل و بي

ها و  ين ناپايداري وقتي متوجه غما. ماند و اين كه هيچ چيز به قرار خويش پايدار نمي
ها  ها و شيريني ها باشد، البته مطلوب و خوشگوار است، اما دريغ كه دوام شادي انديشي تلخ

ها بيشتر  و اين چيزي نيست كه از ديدگان  ها  و ناشيريني اندك است و پايندگي تلخكامي
  .آدمي پنهان ماند

  جهان هميشه چنين است، گردگردان است
  ود آيين، گردگردان بودــــا بــتشه ــهمي

  ان باشد به جاي درد شودــــهمان كه درم
  ز نخست درمان بودــــو باز درد همان ك

به احتمال زياد اين قصيده كه از معدود اشعار كامل رودكي است و در آن ساية 
ن كام برجاي مانده، مربوط به بخش پايا اندوهي از گذشت دور و دوراني شادمانه و شيرين

عمر استاد رودكي و زماني است كه همه چيز دگر گشته و گردش زمان هم در چهره و اندام 
شاعر اثر شگرف و نامطلوب خود را برجاي گذاشته و هم روح او را در تبدالت زمانه و 
تغييرات تا به وجه سياسي و فرهنگي، مقارن آن سالها در جهتگيري حاكمان و سياستگران 

خراشيده است، امري كه هرچند به ظاهر شخصي و موردي است، اما روي داده بود، بشدت 
تواند مشكل زمانه و صداي همة دردمندان و فرزانگان قلمرو حكومت طاليي  درواقع مي
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ساماني قلمداد گردد، همان كه چند دهه بعد گريبان فردوسي و اسفرايني را از يك طرف و 
  .بونصر و بيهقي را از طرف ديگر گرفت

تر و  تر و ناگزيرتر و در نتيجه واقعي  آدمي هميشه از زندگي ملموسمرگ براي
فراگيرتر بوده است، براي آنكه آدمي در انتخاب زندگي هرگز از خود اختياري نداشته، اما 

اين است كه .. هاي گريز از مرگ كامالً به رويش بسته نيست هميشه پنداشته است كه راه
دستي  اند، امري مسلم و دم دانسته  مرحلة گزيرناپذير ميانديشي براي آنان كه زندگي را مرگ

راست است كه بر روي هم، همين زيستن اين جهاني و ملموس و . آفرين بوده است و دغدغه
مادي است، اما چنين نيست كه آزار مرگ و انديشيدن به اين راز سر به مهر، به قول استاد 

  . برداشته باشد، از سر او دست2طوس بر هيچ كس گشوده نشده است
  از؟ـــد بــــرد بايـــنه به آخر بم  ه و چه درازـــــزندگاني چه كوت

  ه هست درازـــاين رسن را اگرچ  واهد بودـذار خــــهم به چنبر گ
  ان، به نعمت و نازـخواهي اندر ام  ا و شدت زيـــدر غنـــخواهي ان

   به طرازاـــخواهي از ري بگير ت  ان بپذيرــر از جهــخواهي اندكت
  ر به مجازـخواب را ني حكم مگ  اين همه باد و بود تو خواب است

  ان بازـــرشـــنشناسي ز يكديگ  انندــــاين همه روز مرگ يكس
  :تر بيان كرده است تر و نوميدانه همين پايان دردناك را خيام فلسفي

  ستتي و شنيدي هيچ اــوان نيز كه گف     ه ديدي هيچ استـــرچـدنيا ديدي و ه
  وآن نيز كه در خانه خزيدي هيچ است     چ استـــدي هيــــاق دويـسرتاسر آف

  :براي خيام مرگ پايان همه چيز است
  باز آمدنت نيست چو رفتي رفتي  تمــنوش كه پيش از اينت گف مي

و دنيا در دل كسي شيرين مباد «: هست كه) 9ص (و در نوروزنامه منسوب به خيام 
  .»اند كه مردان مرگ را زاده

» هيچ«گيرد كه به  رودكي با اين حال اميدوارتر است، يا مرگ را چنان جدي نمي
انديشد تا بپذيرد يا نپذيرد تا آن را پايان همه چيز بداند يا  برسد، اصالً او به پس از مرگ نمي
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نداند، يا دم را غنيمت بشمرد يا نشمرد، در حالي كه خيام صريحاً مرگ پايان همه چيز و اصل 
  .كند معني جلوه مي داند و گذشته و آينده برايش بي  بر غنيمت شمردن همين دم ميرا

  هر ذره ز خاك كيقبادي و جمي است     شادي بطلب كه حاصل عمر دمي است
  بي و دمي استــخوابي و خيالي و فري     احوال جهان و اصل اين عمر كه هست

رودكي . ن اميدي هسترودكي اگر خوش است از لون ديگري است، يعني در پس آ
آورد، براي نفس شاد بودن و خوشكامي است، پس همة اسباب و لوازم شادي  اگر به مي رو مي

  :اصيل و خواستني و داشتني است
  ت طرب ماستــورم امروز كه وقــــخ تا مي       رب تو بزن رودــــده باده و مطــــساقي تو ب

  ر هست نصيب دل اعداستــــغم نيست و گ       مي هست و ارم هست و بت الله رخان هست
گيرد  از اين نزديكتر به انديشة خيام، وقتي است كه او هم گذشته و آينده را ناديده مي

  :شويد و همة غمها را در تيزاب باده فرو مي
  كه جهان نيست جز فسانه و باد  ادــمان شــــچش شاد زي با سياه

  د يادــرد بايـــته نكـــگذشوز   د بودـايـــان ببـــــز آمده شادم
  ادا بادـــه بــچ باده پيش آر هر  باد و ابر است اين جهان فسوس

گيرد، يعني ريشه و  همين شاد بودن و مي خوردن براي خيام صورت آييني به خود مي
كند، هرچند كه در واقع اين شادي هم، چنانكه صادق هدايت به درستي  بنياد بيشتري پيدا مي

  :»پيوسته با غم و اندوه و نيستي و مرگ آغشته است« گلوگير و 3كند خاطرنشان مي
  ر و دين دين من استـفارغ بودن ز كف  مي خوردن و شاد بودن آيين من است
  »ن من استــو كابيــدل خرم ت«گفتا   گفتم به عروس دهر كابين تو چيست

ده است كه رودكي با شراب و نشاط، شاعرانه و سرخوشانه برخورد كرده و نشان دا
ارزد و اصالً شايستة آن است كه  ها مي در آن سوي شادي اصالتي است كه به تحمل بسيار غم

پس بهتر آنكه با زيبايي و كمال ظاهر تلفيق گردد و لذت . به ذات خود گرامي داشته شود
  :زندگي را از بيرون هم مضاعف گرداند

  ان برآيد زودـد و از رخز لب فرو شو      بيار و هان بده آن آفتاب، كش بخوري
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اي است  و خيام دردمندانه و فيلسوفنه چنين وانموده است كه شادي پيش گذرنده
  :همراه با غمي ژرف و ديرينه كه هيچش كرانه نيست

  ي بخور، به من ده دگريــپر كن قدح     زان كوزة مي كه نيست در وي ضرري
  گري وزه كند كوزهن و تو كـخاك م     ر اي پسر كه در رهگذريتــزان پيش

هاي ترانه يا رباعي كه يك قالب ايراني پنداشته شده و به نام خيام  نخستين نمونه
نامبردار گشته است، در شعر ابوعبداهللا رودكي پديدار شده و سبب گرديده كه برخي وضع 

هاي بازمانده از رودكي را قابل  ، اگر تعداد رباعي4اين قالب شعري را به وي منسوب دارند
ها و حتي  هاي مناسب اين قالب در قطعات و غزل وجه ندانيم، در عوض تكرار مضمونت

توان پنداشت كه اگر رباعي بيشتري از او در دست  هاي او سزاوار توجه است و مي قصيده
  .بود بود، در آنها هم اين گونه مضامين به وضوح قابل رديابي مي مي

ا تكيه به فرهنگ، اميدوار و انديشة توان پنداشت كه رودكي ب بر روي هم چنين مي
دنيا مدار ايراني كه هنوز از روزگار طراوت و شادمانگي خود چندان به دور نيفتاده و در 
برابر عناصر وارده از بيرون رنگ نباخته بود، براي زندگي در برابر مرگ اصالت بيشتري 

گذراند و بي آنكه نوميدانه  ر ميها را هم بردبارانه از س قائل است بنابر اين دردها و نادلپذيري
روي درهم كشد، با از ياد بردن پايان كار و پشت كردن به هيوالي مرگ همه چيز را براي 

  .كند خود هموار و دلخواه تصور مي
و گردش ناهموار و » چرخ«هاي شاخص و برجستة انديشة خيام  يكي از مضمون

اي بيش نيست و در   شطرنج بازيچهناگوارندة آن است كه آدمي در برابر آن همچون مهرة
ها از كينة اين چرخ  همة خرابي. شود فالخن ايام به سويي كه ارادة استاد ازل بود، پرتاب مي

گيرد و  بازي هر دم شكاري تازه مي دهد و با لعبت كوردل است كه به هيچ كس كام نمي
اي داشته  ند ريشه در انديشهتوا اين فكر تا حدي مي. فرستد لعبتكي را نو به نو به ديار عدم مي

  :تر در شعر رودكي ماندگار شده است تر و عيني هاي متعادل باشد كه به صورت
  ادري، گاه ماداندراـــكه گه م    يني تو با بچگانــــجهانا چن

  نه ديوار خشت و نه آهن درا    د تو را نه ستونــنه پاذير باي
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هاي  ها و بدكرداري  براي بازيگريبنابراين جهان جاي مهرورزي و قرار نيست و بايد
  :او كمر بر ميان آماده بود

  
  بازي و نيرنج كاين جهان پاك    راي سپنجــمهر مفكن برين س

  رت سخت بتنجــبد او را كم    انه داري شوـــنيك او را فس
پس . اعتباري آن چيزي نيست كه به هيچ چشم بينايي پوشيده باشد باژگونگي و بي

يار بدو تكيه نكند و بر بوي جايي هموار پاي بر هيچ جاي آن ننهد، چرا جاي آن دارد كه هوش
  :پذيرد كه كار او هيچ همواري و همسازي نمي

  دار استـــآن شناسد كه دلش بي  كردار است اين جهان پاك خراب
  موار استـــكه همه كار او نه ه  ان هموارـــچه نشيني در اين جه

هاي مختلف  ه خيام و فردوسي است كه به صورتمرحلة گذار اين انديشه از رودكي ب
مضاميني مشابه اين در شاهنامة او تكرار شده و حماسة ملي ما را به صورت كتابي شكوهمند 

  .بار در آن آورده است هاي فلسفي و دردناك و عبرت و سرشار از انديشه
به عنوان اگر حق داشته باشيم، بنابر همين مقدار ابياتي كه از رودكي برجاي مانده 

دنيا در نگاه او : توانيم بگوييم شناسي او داوري كنيم، مي مشتي از خروار در مورد جهان
اي است كه براي خود اصالت دارد و آدمي به عنوان جزء شاخص اين مجموعه آمده است  عرصه

مند شود و از ميان  تا در اين عرصة پرتناقض خود را به اثبات برساند، از امكانات آن بهره
ها آنچه را كه براي او خواستني و دلپذير است، برگزيند و در مسير  ها و ناخواسته ادلپذيرين

نگرد نه به آينده، به اين معني كه  او نه به گذشته مي. زندگاني كوتاه خود از آن متنفع گردد
كند و به ديگر سخن فرصت ميان دو عدم را به  علت وجودي و سرانجام كار آدمي را عمده نمي

در عين حال، زندگي ناپايدار و بدعاقبت است كه . شمرد وان واقعيتي دلپذير مغتنم ميعن
اين است كه برخورد او با . سرانجامي را ناديده گرفت توان كدورت حاصل از اين بي مي

موضوع زندگي و مرگ و دليل وجودي آن الحادي و كفرآميز نيست، اگر اين نظريه را با 
سبتاً مثبت و روشن او از غايت وجود انسان كنار هم بگذاريم و در هاي ن اخالقيات و برداشت
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تبار و  نظر بياوريم كه زمانة او به ويژه بخش آغازين و ميانة آن در اوج حاكميت ايراني
تواند مرحلة گذار از فرهنگ و تاريخ ايران كهن به دوران  مطلوب ساماني گذشته، در واقع مي
ودكي به عنوان شاعر حكيم و دل آگاه زمانة خود به دست جديد قلمداد شود و تصويري كه ر

  .داده انطباق يابد
به گمان من اين تصوير آگاهانه و نسبتاً مثبت از حيات انسان ايراني پس از عبور از 
يك مرحلة دشوار كه طي آن ارزشهاي روشن و سادة فرهنگ آريايي دشتخوش ديگرگوني و 

ر گرفته، در شعر فردوسي تا آستانة نادلپذيري پيش تعرض واقع شده و در مسير ناكامي قرا
رفته و شرنگ نوعي يأس و بدبيني، كه البته خود هنوز غير قابل تحمل نيست، چهرة صاف و 

رود،  بنا بر اين فردوسي هم گاه تا مرحلة انكار و يأس پيش مي. روشن آن را مكدر كرده است
زند، مهاري كه در شعر خيام به كلي   مهار ميآيد و بر سمند انديشة خود اما ناگهان به خود مي

از اين رو انسان خيامي انساني مجبور و . اشاره شده و عنان از كف اختيار او ربوده است
هاي عالم بسيار ناچيز و  تابي سرانجام است كه وجود و عدمش در برابر كج تلخكام و بي

  :كند بيهوده جلوه مي
  د و ناپيدا شدـــــمگسي پديآمد   آمد شدن تو اندر اين عالم چيست

  و
  زندش ن ميــسازد و باز بر زمي مي  گر دهر چنين جام لطيف اين كوزه
  :در نتيجه

  وابي و خيالي و فريبي و دمي استــخ      احوال جهان و اصل اين عمر كه هست
  :و باالخره

  كاين آمدن از كجا و رفتن به كجاست    د دمي در اين معني راستـ نزن كس مي
دانم  وراني از فرهنگ ايراني مي م آخر اين كه من رودكي را سرسلسلة انديشهو كال

نگرد و  هاي فرهنگي كهن به جهان و آفرينش مي كه در قلمرو شعر فارسي با تكيه بر اصالت
سرانجام تاريكي و روشني، بدي و نيكي و اهريمن و اهورا همواره اهورايي  در پيكار بي

رسد، خيام در اوج  شود و بالفاصله به فردوسي مي  رودكي آغاز مياين سلسله كه از. انديشد مي
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انديشد و حافظ يك سده بعد به نوعي به  اي ديگر مي الدين رومي براي آن چاره آن است، جالل
آميزد و آن را در مسيري  يازد و رندي و فرزانگي تبار ايراني را با آن درمي بندي دست مي جمع

  .دهد  مي زميني قرار- تفسيري آسماني
انداز پدر و فردوسي و رومي و خيام و حافظ را چهار  پس اگر رودكي را در اين چشم

  .ايم برادر فرهنگي اين خانواده بناميم، به گمانم چندان به خطا نرفته
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