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 چکیده
های فلسفی و ادبی جهان ترین و ت ثیرگهارترین مکتب)فلسفۀ اصالت وجود( یکی از مهم اگزیستانسیالیسم   

است. ویژه، آلمان و فرانسه بودهباشد که مهد پیدایش و رواج آن کشورهای اروپایی و بهدر قرن بیستم می
شود که در تجربۀ هستی و لمس شناخته می ادبی، فرد انسانی به عنوان فاعلی آگاه ر در این مکتب فلسفی

معنایی زندگی خود را رو شده و پوچی و بیواسطه با حقیقت زندگانی رویامعنای وجود، به طور بی
و انتخاب، هدفی برای و با استفاده از امکان گزینش « آزادی»آنگاه با تکیه بر پاسداشتِ گوهرِ  ،یابددرمی

شود، معنا و مفهوم نامیده می« زندگی»له رویدادها و حوادثی که به این شکل به سلسخود برگزیده، 
ورز ایرانی در نیمۀ دوم سدة پنجم و آغاز سدة ششم حکیم عمر خیام، شاعر و دانشمند اندیشه بخشد.می

های بنیادین فلسفی در پیوند با هستی انسان و آغاز و هجری )دوازدهم میالدی( را به واسطه طرح پرسش
آفرینی آدمی در تعیین مسیر خویش، با ت کید بر جهان و نیز باورمندی تلویحی و تقریبی به نقشانجام کار 

توان از پیشگامان در رباعیات منسوب به او، می« غنیمت شماریدم»های پی در پی مبتنی بر ها و توصیهپیام
های مایههمسو نشان دادن بناین مقاله تالشی در جهت  آورد.شمارهای میانه بهاگزیستانسیالیسم در سده

 . است خیام در رباعیاتة های فلسفی مطرح شدبرجستۀ اگزیستانسیالیسم و اندیشه
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 مقدمم .1

 لمئبیان مس .5 -5
های فلسفی و ادبی قرن بیستم ترین مکتب، یکی از مهماگزیستانسیالیسم یا فلسفۀ وجودی   
، پس از جنگ جهانی دوم، بر فرهنگ و ادبیات ملل طور خاصباشد که ت ثیر آن بهمی

ادبی، سارتر، کامو و  -های شاخد این مکتب فلسفیمختلف قابل مطالعه است. چهره
 هایدگر هستند. 

و دلهرة وجودی که فلسفۀ اگزیستانسیالیسم اندیشی، تنهایی هایی چون پوچی، مرگبنمایه  
های غالب رباعیات خیام، از نوعی مشابهت و نزدیکی شده، با درونمایهبر آنها نهاده

برخوردارند. در این مقاله تالز شده تا بر این سنخیّت و مشابهت، پرتوی افکنده شود و در 
 د.آیمیاناین رابطه بحثی به

 پیشینة پژوهش . 0 -5
ز این، برخی از صاحبنظران و پژوهشگران در آثاری که دربارة زندگی و آثار خیام پیش ا   

های خیّامی و اگزیستانسیالیسم نوشته شده، جسته و گریخته، اشاراتی به نزدیکی اندیشه
له رهای متفاوتی نیز پیرامون این مسئنظ ،البته در این میان، برخی پژوهشگران  اندداشته

، اشاره پژوهشعنوان پیشینۀ ها، بهالی به برخی از این آثار و دیدگاهاند. ذیاظهار نموده
 شود:می
از منتقدان ت ثیر  نامبردهکه البته - (1611) ،شناسیمحمدمهدی فوالدوند در کتاب خیام  

 است:نوشته -فلسفۀ خیام بر اگزیستانسیالیسم است
سی زبان را بدهیم به دست آقایان کامو و جاست که ما خیام قرن پنجم کشور اسالمیِ فارهبسیار ناب  

پسند و نو بینی قرن بیستم خود برای ما خیامی روزسارتر و بگوییم متناسب با ذوق و سلیقه و جهان
پا قُرصِ وآیند و خیام را پدر فلسفۀ وجودیِ نو و طرفدار پربسازید. شک نیست که ایشان نیز می

هایی از کنند و برای این کار طبعای مجموعهمعرفی می آفرینش« هیچی و پوچی»و « بیهودگی وجود»
یا به عبارت دیگر تور   دهدگزینند که به آنها مجال وامکانات بیشتری میمیرباعیات را بر

 (51: 1611کنند. )فوالدوند،افکنند که بیشتر بتوانند ماهی صیدماهیگیری را جایی می
بر این باور است که الحاد فیلسوفان  ،(1615« )صهبای خرد»رضوی در کتاب مهدی امین 

 ترین نقطۀ افتراق آنهاست:باوریِ خیام، مهماگزیستانسیالیست و دین
موضع خیام را نباید با فلسفۀ اگزیستانسیالیستی امروزی اشتباه گرفت، زیرا او به وجود خداوند   

است. خیام، را آفریده کند، بلکه ایراد او به هدفی است که به خاطر آن، خداوند، عالمشک نمی
آید، تشویق نمیالطبیعی را که کسی از عهدة اثبات آن بربعدها و فرضیات ماگهاردن نظریهمعلق
 (121: 1615کند. )امین رضوی،می
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عنوان سیری در افکار علمی و فلسفی حکیم عمر چاووشی، در کتابی با  جعفر آقایانی  
 است:( نوشته1651) خیام نیشابوری

زیسته، را که هشت قرن پیش از هوسرل می «گاردکیر کی»مای این پیشکسوت پاسکال و مسلّ  
با اینهمه باید گفت که در فلسفۀ   شمرد« شناسیپدیدار»گهار بحث وجود از نظر توان و باید پایهمی

 زیرا این  وجود دارد ،توان سراغ گرفتهایی بیشتر از آنچه در اگزیستانسیالیسم میخیام چیز
فیلسوف که در آغاز دلش سرشار از دلهره بود، در پایان روز فلسفی خود به آرامش و حال 

نشین است رسید، در حالی که متفکران اگزیستانسیالیست، کمتر به المپ نخوشی که ویژه خدایا
 (111و116: 1616. )دهباشی،اندآن دست یافته

        دارد:ی ابراز میچنین نظر« پیام فلسفی خیام»احمد ایرانی  در رسالۀ   
گرایی )ماتریالیسم(، هایی چون مادهیکی از پیشتازان فلسفه ،خیام بیش از نهصد سال پیش   

های است ... در فلسفهویژه فلسفۀ اصالت انسان )اومانیسم( بودهگرایی )اگزیستانسیالیسم( و بههستی
ای ندارد  هدف در جهان هستی جایگاه ویژه ویژه اومانیسم، انسانماتریالیسم، اگزیستانسیالیسم و به

است . . . انسان جز در برابر خود و همنوع خود، مسئول از آفرینش هستی، خلقت نوع انسان نبوده
شود و هرگز بازگشتی یا پاسخگوی هیچ نیروی دیگری نیست  با مرگ انسان، تن او دگرگون می

های فلسفی خیام، باورها و نظرهای از رباعیبه صورت پیشین امکانپهیر نخواهد بود. در بسیاری 
 (21و21: 1610اند. )ایرانی،باال بازتاب یافته

های گرایش»بیرق و رسول گلپایگانی، در مقالۀ مشترکی با عنوان حسن اکبری 
)مندرج در مجموعه مقاالت ششمین همایش « اگزیستانسیالیستی در شعر خیام و حافظ

(، به این 1690و ادب فارسی، دانشگاه مازندران، خرداد المللی انجمن ترویج زبان بین
اند که رویکرد ایشان به مقالۀ حاضر، نزدیک است  منتها این مقاله صرفای به موضوع پرداخته

 خیام مربوط است. 
 
 . بيث0
 رابطة رلسفم و ادبیات. 0-5
خالصه کرد که  ترین حلقۀ ارتباط میان فلسفه و ادبیات را در این جملهشاید بتوان مهم   
« فلسفه و ادبیات هر دو نگران حقایق کالن و خُردی درباره وجود انسان هستند»

های این دو را از های پرداختن به این مسائل است که مرز(  اما شیوه11: 1611)اسکیالس،
گونه و فارغ از کند. فلسفه با تحلیل مفهومی و زبانی تقریبای  گزارزهم متمایز می
که حالیشف و تبیینِ حقایقِ وجود است  درشناختی و بالغی، در پی کزیبایی کارکردهای

های فلسفی و شبه فلسفی، در فضایی عاطفی و در قالب تدر ادبیات، مفاهیم و واقعیّ
به بیان دیگر، اگر دغدغۀ   شودمی مخاطب القام یافته و به آفرینش ادبی و هنری تجسّ
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باشد، معجونی از « زیبایی»اییِ ادبیات، خلق و هدف غ« حقیقت»اصلی فلسفه، کشف 
گهار واقع شود و به هر مهاقی خوز تواند بسیار جهاب و ت ثیرمی« حقیقت و زیبایی»

های برجستۀ ادبی جهان از دوران باستان تاکنون، از که بسیاری از شاهکار   چنانبنشیند
اند  سفه و ادبیات پدید آمدهصبغۀ فلسفی برخوردارند و از رهگهر پیوند و تعاملی میان فل

های ها و نمایشنامهکه به عنوان نمونه، رباعیات خیام و آثار داستانی و رمان
ها و هایی چون سارتر و کامو  ر که این مقاله به بحث از همسوییاگزیستانسیالیست

ی پردازد ر  نیز  در این دسته جاآورندگان این آثار میهای اندیشگی میان پدیدمشابهت
 گیرند.می
رابطۀ فلسفه و ادبیات، بحث درازدامنی است و سخن گفتن از جوانب مختلف آن مجال   

توان گفت که هنر و گنجد. به طور خالصه میطلبد و در این مختصر نمیدیگری می
شود و هیچ اثر ناب ادبی و هنری نیست که از پشتوانۀ ادبیات از آبشخور فلسفه سیراب می

های ادبیات درست است که فلسفه از شاخه، همچنین  بهره باشدخالق بیاندیشه و تفکر 
-های ادبی و هنری پایه ریزی میت آن بر مالحظاتی غیر از ارززت و اهمیّنیست و کیفیّ

گردد. اینکه در ابتدای بارور می« تخیّل»ساختِ تفکر فلسفی نیز به نحوی از اما زیر ،شود
گونه به بیان مسائل حلیل مفهومی و زبان اِخباری و گزارزبحث اشاره کردیم که فلسفه با ت

پردازد، منظور زبان علوم ریاضی و تجربی نیست  بلکه زبانی است که مانند زبان روزمرّه می
های بالغی و در پی ارزز  -شود کارگرفته میو بر خالف زبانی که در آثار ادبی به -

 گردد.کارکردهای ادبی و هنری نمی
ت نیروی تخیّل در شعر و فلسفه نعمانی، از پژوهشگران شعر و ادبیات، در مورد اهمیّشبلی   
 نویسد: می
ل است که حقیقت این است که قوة تخیّل در فلسفه و شاعری هر دو یکسان ضرورت دارد. تخیّ   

 پردازد و از طرف دیگر در شاعری مضامین واز یک طرف در فلسفه به ایجاد و اکتشاف مسائل می
آورد و چون اکثر ارباب دانش، فاقد قریحۀ شاعری بوده و نیز اغلب شعرا از معانی شاعرانه پدید می
اند که ارتباط و عالقه بین فلسفه و لها مردم به اشتباه رفته و خیال کرده  اندبهرهطبیعیّات و فلسفه بی

 (        111: 1611)نعمانی، باشد. . .ل نمیتخیّ
شود این است که منظور از پیوند و ی که در حاشیۀ این بحث مطرح میالبته نکتۀ ظریف  

-ارتباط میان فلسفه و ادبیات این نیست که اصطالحات و مقوالت فلسفی را به نظم یا نثر در

بلکه منظور این است که ذاتِ آن اثرِ ادبی، از  ،آورندشمارآورده و آن را اثر ادبی به
 انسان را به تفکر و ت مل دعوت نماید.حقیقتِ فلسفه برخوردار باشد و 
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 ها  آنمايمو بن«  اگزيستانسیالیسم. »0-0
 . اصطالح و تعريف5ه  0ه 0

های ین مکتبترین و مشهورتراگزیستانسیالیسم )فلسفۀ اصالت وجود( یکی از مهم   
 فلسفی و ادبی سدة بیستم است که بر ذهن و زبان بسیاری از دانشوران و هنرمندان آن

شناسی های دیگر علوم از قبیل جامعههای بعد ت ثیرگهار بوده و حتی به حوزهدوران و زمان
است. پیش از هر چیز باید به معنای واژه و مفهوم آن در فلسفه شناسی نیز قدم نهادهو روان

 پرداخت: 
به  Existentialو واژة انگلیسی Existenti اصطالح اگزیستانسیالیسم از مشتقّات واژة فرانسوی      

است. اساس فلسفۀ  « تقدم وجود»یا « اصالت وجود»است، و خود به معنی « وجودی»معنی 
آمد، بر این باور  استوار است که هستی اگزیستانسیالیسم که در نیمۀ اول قرن بیستم پدید

تا وقتی انسان  .existenceیا « وجود»، و «ماهیت»یا    Essenceموجودات، دو جنبه دارد: ذات یا 
نیافته، صرفای دارای ماهیتی کلی یا با رفتار و عملکرد خود به ماهیتی فردی یا وجودی مشخد دست

در این صورت تنها در مرحلۀ موجودی که در اموری انتزاعی و کلّی با سایر همجنسان   ذاتی است
 خود ت ثیراما وقتی این موجود به سبب خودآگاهی بر ماهیت  ،ماندخود مشترک است، باقی می

رسد. پرسش اساسی فلسفۀ کند، به مرحلۀ وجود مین پیدا میای مشخد و معیّنهد و وجههمی
؟ «وجود«یا  «ماهیت»اگزیستانسیالیسم آن است که کدام یک از این دو جنبه بر دیگری مقدم است: 

اما فلسفۀ  ،ستاداد، بر تقدم ماهیت ت کید داشتهپاسخی که فلسفه تا قرن نوزدهم به این پرسش می
 (11: 1615اگزیستانسیالیسم، بر عکس، معتقد به تقدم وجود بر ماهیت است. )داد،

است  « اصالت انسان»واقع، فلسفۀ ، در«اصالت وجود»د گفت که فلسفۀ با این وصف بای   
رسد و که از میان تمامیِ موجودات، تنها انسان است که به درجۀ خودآگاهی میچرا
اصالت »کند. البته این  واسطه ایفا بخشیدن به ماهیت خود، نقشِ بیتواند در شکلمی

عنوان مثال، هم در بینیم  بهنحوی دیگر میرا ما در مکاتب عرفانی شرق نیز، به« وجود
اندیش. منتها در اصالت وجود مکتب عرفانی ملّاصدرا و هم اندیشۀ عرفانیِ وحدت وجود

سارتری( آن، با کنار رفتن واجب الوجود، قضیه از لونی ی الحادیِ )ویژه شاخههغربی و ب
 دیگر است:

ناپهیریِ بشر بدان سبب است که بشر نخست هیچ نیست  در مکتب اگزیستانسیالیسم، تعریف   
گردد  و چنان می شود که خویشتن را آنچنان شود، یعنی چنین و چنان میسپس چیزی می

الوجودی نیست ت کلی بشری( وجود ندارد  زیرا واجبگونه، طبیعت بشری )طبیعبدین  سازدمی
 (21: 1611شدة بشری[ را در ذهن خود بپرورد. )سارتر،ماهیتِ از پیش طراحی[تا آن 

شود؟ در چگونه متبلور می« خودآگاهی بشری»شود که این حال، این سئوال مطرح می  
 پاسخ باید دانست که:     
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شویم، باید خویشتن را در  ، آگاه«وجود»ی این که از خود، چونان ها برابه باور اگزیستانسیالیست  
، مثالی در مواجهه با مرگ بیابیم. در این صورت است که جهان صمیمانه به «موقعیت مرزی»یک 

ها، وسیلۀ رخنه به جهانِ شود. وسیلۀ راستین شناخت یا به باور اگزیستانسیالیستانسان نزدیک می
، و در «فهم»)ناگهان یابی(، در نزد هایدگر « شهود»، در نزد مارسل «ودیتجربۀ وج»، یعنی«وجود»

گریزانۀ شناختیِ خردیابی(، روز پدیداراست. این شهود )ناگهان« توضیحِ وجود»نزد یاسپرس 
دارد که معنای تعبیر شدة هوسرل است. اگزیستانسیالیسم توجه بسیاری به مس لۀ آزادی معطوف می

. در تحلیل نهایی، هاست..مکانی از میان شمار نامحدودی از امکانآن، آزادی گزینش ا
گردانند و به آزادی، همچون میای صرفای اخالقی برها مس لۀ آزادی را به مس لهاگزیستانسیالیست

 (351: 1613. )بابایی،زادی  فرد از جامعه می نگرند..فردمحوریِ افراطی و همچون آ
فلسفۀ »است که « آزادی»گرایی و ت کید بر اصل ردیّتالبته باید افزود که همین ف  

که فرد بشری در مواجهه با هستی به سازد  چرارا سرشار از دغدغه و دلهره می« وجودی
های حکومتی، دینی، ها و نهادهایی چون سیستممفهوم عام آن و نیز در رویارویی با نظام

ای برای بشر قائل شوند، شدهپیش تعیین تِ قالبی و ازعلمی و . . . که همه سعی دارند ماهیّ
شدن و فردیّت او در حال تهدید شدن است و در یابد که آزادی او در حال محدود میدر

 کند.جهانی بیگانه و دژخو زندگی می
« 6هرررای وجرررودی تموقعیّررر»آنچررره فیلسررروفان اگزیستانسیالیسرررت، از جملررره سرررارتر،     

ه واسررطۀ خودآگرراهی، از معنررای زنرردگی  انررد، حاصررل شررناختی اسررت کرره بشررر برر  نامیررده
کنررد کرره برره جهررانی فاقررد معنررا پرترراب       آورد  یعنرری عمیقررای درک مرری  مرریدسررتبرره

اسررت و از هررایی اسررت کرره هسررتی، گرداگرررد او کشرریده   اسررت و محبرروس حصررار شررده
همررین روسررت کرره در کنررار مضررامین آزادی، اختیررار، تصررمیم، انتخرراب و مسررئولیت،        

آمیررز را نشرران  لسررفۀ وجررودی، بینشرری تراژیررک و یرر س    ای از مضررامین فبخررش عمررده 
اندیشرری، غربررت و تنهررایی انسرران، بیهررودگی و پرروچی، مرررگ ،دهنررد. مضررامینی چررونمرری

حیرررررت و سرگشررررتگی و نظررررایر ایررررن موضرررروعات کرررره برررره وفررررور در آثررررار        
 شود.ها دیده میاگزیستانسیالیست

برره طررور خالصرره چنررین  ترروان در مررورد اگزیستانسیالیسررمبررا توجرره برره مطالررب فرروق مرری   
گفررت کرره در ایررن مکتررب فلسررفی ر ادبرری، فرررد انسررانی برره عنرروان فرراعلی آگرراه شررناخته      

له واسررطه بررا ایررن مسررئشررود کرره در تجربررۀ هسررتی و لمررس معنررای وجررود، برره طررور برریمرری
یابرد. آنگراه برا تکیره برر حفرظ       مری معنرایی زنردگی خرود را در   رویارو شده و پروچی و بری  

سررتفاده از امکرران گررزینش و انتخرراب، هرردفی برررای خررود برگزیررده  و بررا ا« آزادی»حررریم 
شررود،  معنررا و نامیررده مرری« زنرردگی»و برره ایررن شررکل، برره سلسررله رویرردادها و حرروادثی کرره 

 بخشد.مفهوم می
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هرررای اگزیستانسیالیسرررم را بایرررد در فلسرررفۀ زنررردگی از نظرررر سررریر تررراریخی نیرررز، ریشررره 
شناسرری اِدمونررد هوسرررل یافررت.   دارگرایرری هررانری برگسررون، و پدیرر  شرروپنهاور، شررهود 

ترروان از پیشررگامان فلسررفۀ سررورن کرری یررر کگررور دانمررارکی و فریرردریش نیچرره را نیررز مرری
 آورد.شماراگزیستانسیالیسم به

فلسررفۀ مزبررور پررس از جنررگ جهررانی اول در آلمرران و فرانسرره پدیرردار شررد و پررس از         
 ترز یافت.جنگ جهانی دوم در سایر کشورها از جمله آمریکا نیز گس

تررررین فیلسررروفان و نویسرررندگانی کررره بررره طرررور رسرررمی    تررررین و شررراخد برجسرررته  
شرروند، ژان پررل سررارتر، آلبررر کررامو و مررارتین هایرردگر )برره  اگزیستانسیالیسررت شررناخته مرری

عنرروان  نماینرردگان اگزیستانسیالیسررم غیررر دینرری و الحررادی( و گابریررل مارسررل، کررارل       
ی برجسررته اگزیستانسیالیسررم دینرری( هسررتند.   هررایاسررپرس و بردیررایف )برره عنرروان چهررره  

 (356)همان: 
گریزانررره در فلسرررفۀ مررردرن اسرررت و بررره کرره اگزیستانسیالیسرررم، گرایشررری عقرررل ازآنجا   

دوری از امور انتزاعری و نزدیرک شردِن هرر چره بیشرتر بره امرور ملمروس و محسروس نظرر            
واجرره شررد، هررای بشررر معاصررر مدارد و معتقررد اسررت کرره بایررد برره طررور مسررتقیم بررا دغدغرره 

ترررین متفکررران ایررن نحلررۀ فلسررفی )سررارتر،    ترررین فالسررفه و شرراخد برخرری از بررزرگ 
هررای کررامو و . . .(، ادبیررات را بهترررین وسرریله، برررای تقریررر و تبیررین تفکرررات و ایررده       

فلسررفیِ خررود یافتنررد تررا بتواننررد هررر آنچرره از حقیقررتِ زنرردگی را کرره برره زبرران و بیرران        
تنهررا از طریررق تجربرره قابررل لمررس اسررت، بررا      آیررد ونمرریخشررک و غررام  فلسررفی در 

شرردّت و وضرروح هررر چرره بیشررتر در سرراختار آثررار ادبرری خررود ذوب کننررد و بررا ایررن روز، 
هررای راسررتین حیررات بشررری مواجرره شررده و درک فلسررفی خواننررده را نیررز از     بررا دغدغرره

 .این راه ارتقا ببخشند
نویسرران یونرران باسررتان،  شررنامههررا[، همچررون شرراعران و نمای ایررن نویسررندگان ]اگزیستانسیالیسررت  

آوردنِ فیلسررروف پوشرررانند. رویهرررای فلسرررفی خرررود جامرررۀ مُحاکررراتِ ادبررری مررریبررره دیررردگاه
هرا فلسرفه برا ادبیرات     اگزیستانسیالیست بره بیران ادبری موجرب آن شرد کره برار دیگرر پرس از قررن          

 (19: 1615آمیزد و مرز این دو از بین برود. )داد،همدر
 اگزيستانسیالیسم ها . بنمايم 0ه  0ه  0

هررای اگزیستانسیالیسررم، پرریش از هررر چیررز، ذکررر ایررن نکترره ضررروری  در بحررث از بنمایرره   
هررای اگزیستانسیالیسررم دینرری و الحررادی، بررا  کرره هررر دویِ مکتررباسررت کرره بررا وجررودِ آن 

لۀ وجررررودِ ی دارنررررد و اخررررتالف آن دو بررررر سررررر مسررررئهررررای زیررررادهررررم مشررررابهت
رویگردانرری از آن اسررت، ت کیررد مررا در ایررن    و گرررایش برره مررههب یررا « الوجررودواجررب»

رانرری چررون نوشررتار بیشررتر بررر اگزیستانسیالیسررم غیررر دینرری اسررت کرره نررزد فیلسرروفان و متفکّ
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هررا بررر اسرراس اگزیستانسیالیسررمِ ایررن دسررته از شررود و ایررن بنمایررهکررامو و سررارتر دیررده مرری
سررری ران، اسرررتخراج شرررده و در بخرررش بعررردی در رباعیرررات خیّرررامی، مرررورد برر متفکّررر

 گیرد.  تطبیقی قرار می
هررای فلسررفی از دوران باسررتان تررا  مکتررب»پژوهشررگر معاصررر، پرویررز بابررایی در کترراب      

هررای اصررلی اگزیستانسیالیسررم را ذیررل چنررد عنرروان خالصرره کرررده کرره بررر    بنمایرره« امررروز
هررا را چنررین برشررمرد: اصررالت فرررد انسررانی، دلهرررة       ترروان ایررن بنمایرره  اسرراس آن مرری 

بیگررررانگی )ن.ک: خررررودو پرررروچی، مرررررگ، بیگررررانگی یررررا از وجررررودی، بیهررررودگی
 .(310تا  333: 1613بابایی،
امررا  ،هررای اصررلی اگزیستانسیالیسررم اسررت دارنرردة بنمایررهبرررگانررۀ فرروق، درمرروارد چنررد   

واقررع، نتیجررۀ شررود، فراتررر از اینهاسررت. درهررا دیررده مرریآنچرره در آثررار اگزیستانسیالیسررت
هررای بشررری باعررث شررده تررا در آثررار  مسررائل و دغدغررهواسررطه برره رویکرررد مسررتقیم و برری

هررای بشررری،  هررا و هیجرران ایررن متفکررران و نویسررندگان، برره انعکرراس وسرریع اضررطراب    
هرا و بره طرور کلری،     بسرت هرا، برن  یقینری هرا و بری  هرا، شرک  هرا، شکسرت  اُمیردی ها و نای س

هررای وجررودی ارتبرراط پیرردا   هررای زنرردگی و هررر آنچرره برره سرراحت    طرررح پررارادوکس 
بره همرین خراطر اسرت کره گهشرته از آثرار فلسرفی، آثرار ادبری             1د، برخرورد کنریم.  کنر می

 ها نیز اغلب از پشتوانۀ فکری و اندیشگیِ غنی برخوردار است. و هنریِ آن
شررناختی، در بررین تمررام  شررناختی و بعضررای جامعرره هررا و ترر مالتِ عمرردتای هسررتی  دغدغرره   

رفررت راهرری کرره هررر یررک برررای بُرررونرانِ اگزیستانسیالیسررت مشررترک اسررت  منتهررا متفکّرر
گیررررِ حاصرررل از دلهررررة وجرررودی پیشرررنهاد هرررای گریبررراناز بحرررران  و رهرررایی از رنرررج

   5کنند، گاهی متفاوت است.می
ترررین در ایررن میرران، ژان پررل سررارتر، متفکررر و فیلسرروف فرانسرروی، برره عنرروان برجسررته      

هررد انسررانی را پرریش  نماینرردة اگزیستانسیالیسررم غیررر دینرری، بحررث مسررئولیت بشررری و تع   
کشررد کرره منزلگرراه نهررایی اگزیستانسیالیسررمِ اوسررت و بنررابراین، وی پاسداشررتِ حررریمِ  مرری
 زهرررری در برابرررر پررروچی و بیهرررودگی حیرررات آدمررری بررره  را بررره عنررروان پررراد « آزادی»

 3بندد تا با این شیوه، هدف و مقصودی برای زندگی تعریف کرده باشد.کارمی

 ها  مشترکمايم. بن0-9
م وسرررریعی از رباعیررررات منسرررروب برررره حکرررریم عمررررر خیررررام نیررررز آکنررررده از  حجررر    

هررا ، در مایررهکرره برخرری از ایررن بررن طرروریهررای اگزیستانسیالیسررتی اسررت  برره مایررهدرون
 :  1شودهای اندیشۀ خیامی شناخته میها و محورادبیات فارسی، به عنوان مؤلّفه

ترروان هررای خیررام مرریجسررتۀ اندیشررههررای بنیررادین و بریررش از آن، گفتنرری اسررت کرره از ویژگرری   
 به موارد زیر اشاره کرد: 



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  

 

19 

 های بنیادی در پیوند با هستی، به ویژه روشن نبودن آغاز و انجام آن. پرسش .1 
هررای عمررومی از دیررن و برری   انگیررز در باورداشررت آمیررز و جنجررال بررر هررای جسررارت تردیررد .2

 های اندیشگانی. اعتبار دانستن قطعیت
 انگارانه به جهان موجود. آمیز و پوچتحقیر های تلخ،نگاه .6
گررهر. زیسررتن در ایررن فرصررت زود  پرری برره اغتنررام فرصررت و شررادمانه   درهررای پرری سررفارز .1

 (35: 1611لی،پور و حسن)حسام
آنریم  هرای خیرام ر ذیرل عنراوین جداگانره برر        هرایی از ربراعی  در این قسمت با ارائۀ نمونره   

هررای فلسررفۀ وجررودی   مایررههررا را بررا بررن  دیشررهخررانوادگی ایررن ان تررا همسررویی و هررم  
آوری اسررت کرره مررتن مررورد   )اگزیستانسیالیسررم( نشرران دهرریم. پرریش از آن شایسررتۀ یرراد   
علری فروغری و دکتررر قاسرم غنرری    اسرتناد مرا در نقررل رباعیرات خیرام،  مررتن مصرحّح محمررد     

هررر ز( اسررت کرره پررس از گهشررت چنرردین دهرره از انتشررار آن، هنرروز در میرران        1621)
ین نسررخه از رباعیررات خیررام  شررناخته  بهترررترررین و و پژوهنرردگان ادبیررات، مررنقّح  منتقرردان

 شود.می
ناپههرير و )و ههود(، درک« هسههتی». آغههاز و انجههام  هههان مشههخص نیسههت و 5ه    9ه    0

 (ها  و ود آور است. )پرسشحیرت
ر، تررا سررارتر و هایرردگ 1هررا، از نیچرره مایرره کرره در آثررار و آرای اگزیستانسیالیسررتایررن بررن  

هررا و ترر ماّلت اندیشررمندانۀ هررر  از جایگرراه خاصّرری برخرروردار اسررت و از نخسررتین درنررگ 
رود، در رباعیررات خیررام نیررز یررک   در ایررن مکتررب فلسررفی برره شررمار مرری   « انسرران آگرراه »

هررای اوسررت. خیررام در تعررداد قابررل    ترررین اندیشرره پرسررش بسرریار اساسرری و از محرروری  
کنررد کرره راز دهررر  فشرراری مرری له پرراهررای فلسررفی خررود، بررر ایررن مسرر    ترروجهی از ترانرره 

مکشرروف اسررت. برررای گشرروده شرردنی نیسررت و مبرردأ و مقصررد آفرررینش، نررا معلرروم و نررا  
 کند:نمایی میهای زیر، چنین مضمونی خودنمونه در رباعی

 نهفت ز بیرون آمده وجود بحر این

 گفتند سودا سر از سخنی کس هر

 بسفت تحقیق گوهر این که نیست کس 

 گفت داندنمی کس سته که روی آن ز

 (11 :1611 )خیام،
 ماسررت رفررتن و آمررد کرره ایدایررره در

 راست معنی این در دمی نزندمی کس

 پیداسرررت نهایرررت نررره بررردایت نررره را او 

 کجاسرت  بره  رفرتن  و کجرا  از آمدن کاین
 

 (61)همان: 
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 .  بیهودگی و پوچی 0ه  9ه  0

به   شودت اگزیستانسیالیستی محسوب میهای مهم تفکرامایهگرایی و نیهیلیسم از بنپوچ   
های دو رمان مشهور ، قهرمان«روکانتن»و « مورسو»ترین مشغلۀ ذهنی طور مثال، اساسی

پوچی و بیهودگی است و  مایۀرتیب از: کامو و سارتر(، همین بن)به ت« عتهوّ»و « بیگانه»
های زیر مایه است. رباعیاتفاقای از محورهای اندیشۀ خیامی در ادبیات فارسی نیز همین بن

 شود:برای نمونه نقل می
 مررا  زیباسرت  بروی  و  رنگ که چند هر

 خرراک طربخانررۀ در کرره نشررد معلرروم
 جججججججج

 مرررا باالسررت سرررو چررو و رخ اللرره چررون 

 مرررررا آراسررررت چرررره بهررررر ازل نقرررراز
 

 (61)همان: 
 شررد دریررا بررا و بررود آب قطرررة یررک

 چیسررت عررالم انرردرین تررو شرردن آمررد
 

 شررد یکتررا زمررین بررا و خرراک ذرة یررک 

 شررررد ناپیرررردا و پدیررررد مگسرررری آمررررد
 

 (91)همان: 
 شردیم  اسرتاد  بره  کرودکی  بره  چند یک

 رسررید چرره را مررا کرره شررنو سررخن پایرران
 جج

 شردیم  شراد  خرود  اسرتادی  بره  چنرد   یک 

 شررردیم بررراد برررر و آمررردیم در خررراک از
 

 (161)همان: 
 .  مرگ و نیستی 9ه  9ه  0

هررای مشررترک و تلقّری خیررام از ایررن اندیشره   گروهری از صرراحبنظران  بررر ایرن باورنررد کرره    
گیرررد، بررا فلسررفۀ اگزیستانسیالیسررم برره کلّرری متفرراوت اسررت و اصررالی  نتررایجی کرره از آن مرری

ی زمرران و مقولرره ترروان بررین آنهررا ارتبرراط برقرررار کرررد. ایررن موضرروع، برره همرران      نمرری
گررردد و ایررن نگرررزِ متفرراوت را  شخصرریّت و دیگررر آثررار علمرری و فلسررفی خیررام برمرری   

 هاست.  اندیشی، یکی از همین مقولهکند. موضوع مرگایجاد می
و پرروچی  مایررۀ مرررگ و نیسررتی، بررا نیهیلیسررم   بررنی نگرراهِ اگزیستانسیالیسررتی،  از زاویرره  

برره عنرروان آخرررین منزلگرراه کرره   « مرررگ»برره واقررع اندیشرریدن  رابطررۀ تنگرراتنگی دارد. در 
شررود، احساسرری از پرروچی و   هررا و تکاپوهررای بشررری در آن خرراموز مرری   تمررام تررالز 

اندیشررری نیرررز از انگررراری در پررری دارد. نرررزد متفکرررران اگزیستانسیالیسرررت، مررررگ هررریچ
هرایی اسرت   مایره شرود و از برن  هرای اساسری اسرت و مرتبرای در آثرار آنران تکررار مری        مشغله

 دارد.آنان را سخت به خود معطوف می که اذهان
و ارتبرراط آن بررا هیچرری و پرروچی حیررات آدمرری چنررین    « مرررگ»عقیرردة سررارتر دربررارة   

 است:  
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د بیهروده اسرت،   مرگ چیسرت؟ مررگ، نرابودی کّلرِی مرن اسرت. مررگ بره همران انردازة توّلر               
شرردن و نابودشرردن وجررود لحظررۀ نهررایی و اصررلی زنرردگی مررن نیسررت. مرررگ چیررزی جررز خشررک

ا چونان وجرودی آگراه نیسرت. مررگ فقرح شراهد دیگرری برر بیهرودگی وجرود انسرانی اسرت.             م
 (331: 1613)بابایی،

هرای فلسرفی خررود، ضرمن یررادآوری مکررر مررگ و نیسررتی، مرا را برره       خیرام نیرز در ترانرره    
خوانررد و گویررا برره ایررن شرریوه، برره نبرررد بررا ایررن    مرریع و برخررورداری از زنرردگی فرررا تمتّرر

در رباعیرات خیرام   « مررگ »پرردازد. بنمایرۀ   ناپرهیر آدمری مری   دغرۀ پایران  پرا و دغ هراس دیر
شررود و تررا آن انرردازه برجسررته اسررت کرره مرری ترروان گفررت برراالترین  برره قرردری تکرررار مرری
برره هررر حررال،   اسررتهررای اگزیستانسیالیسررتی از آنِ خررود نمررودهمایررهبسررامد را در میرران بررن

 خور ت مّلند، اینهاست:ای از رباعیات خیام که از این زاویه، در پاره
 گرفرت  جرام  او در جمشرید  که قصر آن

 عمررر همرره گرفترریمرری گررور کرره بهرررام
 

 گرفرررت آرام روبررره و کررررد بچررره آهرررو 

 گرفررت بهرررام گررور چگونرره کرره دیرردی
 

 (1 :1611)خیام،
 نُواَنرد  کره  اینهرا  و شردند  کهرن  که آنها

 برراقی نمانررد کررس برره جهرران کهررن ایررن
 

 بدونرد  ترک  یک خویش مراد به کس هر 

 رونرررد و آینررد  دیگرررر و رویررم  و رفتنررد 
 

 (53)همان: 
 9هفترررری و چهررررار نتیجررررۀ آنکرررره ای

 گفررتم بیشررت بررار هررزار کرره خررور مرری
 

 تفتررری انررردر دایرررم چهرررار و هفرررت ز و 

 رفترری رفترری چررو نیسررت آمرردنت برراز
 

 (130ان: )هم
 . دلهره و بدبینی 8ه  9ه  0

در این نظامِ اندیشگی، « دلهره»های اگزیستانسیالیسم، گفته شد که واژة مایهدر بحث از بن  
ای است که از ذات یافتهمعنایی فراتر از معنی قاموسی آن دارد و به مفهوم نگرانی تعمیم

البته این دلهره، از سوی   استزندگی سرچشمه گرفته و شرط نافه و عامِ وجودِ انسانی 
گیرد و از مبانی ت و وظیفۀ انسانی که از ارادة آزاد سرچشمه میدیگر با موضوع مسئولیّ

، از بطن هستی، زاده «دلهره » اگزیستانسیالیسم است، رابطۀ  تنگاتنگی دارد  لیکن این 
. پیامد این دلهره  آفریندمعنایی هستی است که دلهره میبه بیان دیگر پوچی و بی  شودمی

نسبت به هستی به دنبال دارد و از این رو متفکران  را و هراس وجودی، نوعی نگاه تراژیک
اگزیستانسیالیست از جرگۀ کسانی که نسبت به زندگی دید مثبت و خوشبینانه دارند، جدا 

عامی  ختی و خوشبینی از آنِ افرادخوشب ،هاطوری که از نظر اگزیستانسیالیستبه  شوندمی
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های کیش و آلودگیتواند خود را از سرشتِ دشمنو فرومایه است و انسان آگاه، نمی
 نگرد.جهان هستی، غافل نماید و به همین خاطر، از منظری تراژیک، به دنیا و مافیها می

شود، بدبینی میدعوت شماری غنیمتدر رباعیات خیام نیز با آنکه به خوشباشی و دم        
گاه شادی سراینده را ر در ماهیت تراژیک زندگی است، هیچفی که نتیجۀ تفکّو ی س فلس

ل نگرانه تنزّکند و آن را به مرتبۀ غفلت و نا آگاهیِ سطحیاز چاشنی تلخکامی جدا نمی
 شود:به عنوان نمونه، در رباعیات زیر چنین نگرشی دیده می   دهدنمی

 دگررر نفزاینررد غررم جررز کرره افررالک

 مرررا کررره بداننرررد اگرررر آمررردگاننرررا
 

 دگرررررر نرباینرررررد ترررررا بجرررررا ننهنرررررد 

 دگرررر نآینرررد کشررریممررری چررره دهرررر از
 

 (101)همان: 
 شورسرتان  ایرن  در آدمری  حاصرل  چون

 برفررت زود جهرران زیررن آنکرره دل خرررّم
 

 جران  کنردن  ترا  نیسرت  غصره  خوردن جز 

 جهران  بره  نیامرد  خرود  کره  کسی آسوده و
 

   (169)همان: 
 ها  متاریزيکی.  نفی پرسش1  ه 9ه  0

از مباحث مطرح شده توسح خودز « اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر»سارتر در کتاب      
 کند که: گیری میچنین نتیجه

ای الحادی بدان مفهوم نیست که همّت خود را سراسر وقف اثبات اگزیستانسیالیسم، فلسفه    
الوجود کند که به فرض بودن واجبتر، اعالم میالوجود کند  بلکه به مفهوم صحیحواجببطالن 

الوجود معتقدیم، بلکه شود . . . منظور این نیست که بگوییم به واجبنیز، کار دگرگون نمی
الوجود نیست  مهم آن است که بشر باید خود لۀ اساسی، بودن واجبئگوییم به عقیدة ما مسمی

تواند او را از خود رهایی دهد، حتی اگر یشتن را باز یابد و یقین کند که هیچ چیز نمیشخصای خو
 (10: 1611الوجود بر او ثابت شود. )سارتر،دلیلی بیابد که بودن واجب

توان نظایرز را یافت، حاکی از ها نیز میاین جمالت که در آثار سایر اگزیستانسیالیست    
های متافیزیکی داده شود، تغییری در وضع بشری به پرسش این عقیده است که هر پاسخی

که بشر اساسای موجودی تنها ها را معلّق گهاشت  چراکند و اصوالی باید این پرسشایجاد نمی
 بَرَد.میسرو وانهاده است و در عرصۀ عالم هستی، با غربت و بیگانگی به

گهاشتن نسوب به خیام نیز، معلّقجالب اینجاست که در شمار قابل توجّهی از رباعیات م  
طور هبینی در مسائلی که حقیقت آنها بالطبیعی و فارغ زیستن از باریکبعدهای مابحث

مانیستی شود. این رویکردِ اشدنی نیست، مکررای توصیه میقطعی و مسلّم برای کسی ثابت
را در بستر سلوکی نسبت به باورها و اعتقادات متافیزیکی، زمینۀ محتوایی رباعیات خیام 
 زند:گیتیانه و زمینی، شناور ساخته و به اگزیستانسیالیسمِ معاصر پیوند می
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 ای آمرررده از عرررالم روحرررانی تفرررت   

 ایمی خرور چرو نردانی از کجرا آمرده     
 

 حیران شده در پنج و چهار و شرش و هفرت   

 خوز باز ندانی به کجرا خرواهی رفرت   
 

 (11: 1611)خیام، 
 چون نیست مقام ما در ایرن دهرر مقریم   

 تا کی ز قردیم و مُحردَث امّیردم و بریم    
 

 سرت عظریم  پس بی می و معشروق خطرایی   

 چون من رفتم جهان چه مُحدَث چره قردیم  
 

 (121)همان: 
 .  اهمّیّت و اصالت ررد انسانی6ه  9ه 0

های اگزیستانسیالیسم که تحت مایهشد، یکی از بنچنان که در مباحث پیشین مطرح    
پردازد که اصالت قابل تعریف است، به بیان این نکته می« بیگانگیخودبیگانگی یا از»عنوان 

هایی که با او به ها و نهادفرد انسانی به عنوان وجودی منفرد و مستقل، توسح همه مکتب
ند و سعی دارند ماهیت مشخد و کن)موضوع شناخت( برخورد می« سوژه»عنوان یک 

 گردد. قائل شوند، تهدید می -به طور کلی و عمومی -ای برای وجود بشری شدهتعریف
درست است که موضعگیری خیام در رباعیات، عمدتای حول محور مسائل عقیدتی و   

ر العمل دتواند نوعی واکنش و عکسگردد ر که این نیز در واقع میباورهای متافیزیکی می
نیز  10برابر دینمداریِ زمامدارانِ زمانه تلقی شود ر اما او، جَسته و گریخته به مسائل اجتماعی

تویِ روابح ت انسانی در هزار رضایتی خود را از پایمال شدن هویّزند و ناگریزی می
 دارد:پیچیدة روزمرّه بیان می

 یک نان به دو روز اگر بود حاصل مرد

 یررد بررودمرر مور کررم از خررودی چرررا با 
 

 ای دمررری آبررری سرررردوز کررروزه شکسرررته 

 یررا خرردمت چررون خررودی چرررا بایررد کرررد 
 

 (91: 1611)خیام، 
بنابراین، خیّامِ در رباعیات، برای فردیّتِ انسانی، جایگاهی ویژه قائل است و توصیه به 

   ت و اصالت انسانی است.او نیز، در راستای پاسداری از همین فردیّ« غنیمت شماریِدم»
 اگزيستانسیالیسم« آزاد ِ»خیامی و « گرايیِ بر. » 8ه  0
هررای مختلفرری  در رباعیررات منسرروب برره خیررام، مسرر لۀ جبررر و سرنوشررت، برره شررکل          

و مترادفررات آن، بررارِ ایررن  « قضررا و قرردر »هررای گیرررد. گرراه واژه مررورد ت کیررد قرررار مرری  
برره ترر ثیر آسررمان و سررپهر کرره ریشرره در     کشررند و در مررواردی  مفهرروم را برره دوز مرری  

کنرد. برا اینهمره وقتری رباعیرات نسرخۀ فروغری ر غنری           دارد، اشراره مری   11تفکرات زَروانی
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یررابیم کرره در بسرریاری از کنرریم، درمرریرا کرره منبعرری تقریبررای قابررل اعتمرراد اسررت مرررور مرری 
ار قررر« مرررگ و نیسررتی»لۀ جبررر و سرنوشررت در پیونررد بررا مضررمون  ئهررای خیررام، مسررترانرره

ترررین جبرررِ وجررودی برررای خیررام مطرررح    برره عنرروان بررزرگ « مرررگ»لۀ ئدارد  یعنرری مسرر 
هررایی هسررتند کرره نشرران از تفکرررات جبرگرایانررۀ هررای زیررر از نمونرره سرررودهربرراعی اسررت.

 شاعر دارند:
 انرردآن را کره برره صرحرای علررل تاختره   

 انرررردانداختررررهای درامررررروز بهانرررره 
 

 انرررردبرررری او همرررره کارهررررا بپرداخترررره   

 انررردسررراختهمررره آن برررود کررره درفرررردا ه
 

 (55: 1611)خیام،  
 

 بررر مررن قلررم قضررا چررو برری مررن راننررد      

 دی بی من و امروز چو دی بری مرن و ترو   
 

 ؟داننرردپررس نیررک و برردز ز مررن چرررا مرری    

 ؟فرررردا بررره چررره حجّرررتم بررره داور خواننرررد    
 

 (10)همان: 
گرایانرره، در برخرری رباعیررات منسرروب برره  اینجاسررت کرره در کنررار رباعیررات جبررر جالررب    

واقررع، افررالک بررر زنرردگی بشررر، رد شررده و در خیررام، اعتقرراد برره ترر ثیر آسررمان و گررردز  
  است:انگار که از آن باور قبلی، به نوعی، عدول کرده

 نیکرری وبرردی کرره در نهرراد بشررر اسررت 

 بررا چرررخ مکررن حوالرره کانرردر ره عقررل
 

 مرری کرره در قضررا و قرردر اسررت  شررادی وغ 

 تررر اسررت چرررخ از تررو هررزار بررار بیچرراره   
 

 (11)همان: 
شررده پهیرفترره شررود، بررا     گرایرری خیررام اگررر برره صررورت تعرردیل     برره نظررر مررا جبررر      

کرره اگزیستانسیالیسررم نیررز بررا وجررود آنکرره     چراکنررداگزیستانسیالیسررم منافرراتی پیرردا نمرری 
گویررد، در ذات دهررد و از انتخرراب و ارادة آزاد بشررری سررخن مرری مرریرسرر« آزادی»نرردای 

حیررات بشررری   ۀهررا و تنگناهررا را در عرصرر خررود، مکتبرری نیسررت کرره وجررود محرردودیت   
ترررین نماینرردة اگزیستانسیالیسررم، انکررار کنررد و همررانطور کرره قرربالی اشرراره کررردیم، برجسررته 

« مرران، مکرران و مرررگگهشررتۀ شخصرری، ز»یعنرری ژان پررل سررارتر، خررود از چهررار زنرردان:  
دهررد. گفررت  همرران چیزهررایی کرره سرراختار شرررایح وجررودی مررا را تشررکیل مرریسررخن مرری

رسرراند کرره نیررز مررا را برره چنررین برداشررتی مرری « 12افسررانۀ سرریزیف»رویکرررد آلبررر کررامو برره 
طرفررداران و نماینرردگان فلسررفۀ اصررالت وجررود، بررا آنکرره بررر اختیررار و آزادی بشررری         

را تلویحررای « جبررری»هررایی برره اصررطالح تننررده و موقعیّررککننررد، شرررایح محدودت کیررد مرری
ویررژه انسرران، در گسررترة هسررتی، برره خرراطر  کرره هررر موجررودی و برره کننررد  چراانکررار نمرری
سررازد، بررا جبرهررا و تنگناهررایی دسررت برره   هررایی کرره شرررایح وجررودیِ او را مرری  موقعیررت
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در « ماریشررغنیمررتدم»مایررۀ گریبرران اسررت.  از سرروی دیگررر، پررنگرری و بسررامد همرران بررن
ای، باورمنرردیِ ضررمنیِ او را برره نقررش آفرینرریِ   گونررهرباعیررات خیررام کررافی اسررت تررا برره   

کرره همررین سررفارز برره غنیمررت      چراتقریبرریِ آدمرری در تعیررین مسرریر خررویش بپررهیریم   
شررمردنِ وقررت، خررود تررا حرردودی اذعرران برره تصرردیق قرردرت انتخرراب و امکررانِ گررزینشِ   

 آزادانه است:  
اسرت کره او ]خیرام[ نره بره جبرر فلسرفی اعتقراد داشرت و نره عقیرده             درک این نکته ضرروری       

هررای کرررد  وگرنرره او برره گفتررهشررود، ت ییررد مرریگونرره کرره عمومررای فهمیررده مرریبرره تقرردیر را، برردان
خواهنرد کره   داد، چره، ایرن هرر دو از مرا مری     آمیرز بهرایی نمری   هرای حکمرت  لطیف قصار و حرف
دهررد کرره جبررر گیررریم. خیررام تشررخید مرریپرریشر درل و تفکّررای همررراه بررا ت مّرردر زنرردگی رویّرره

 ،بررریمرنررج مرری «نرره برره اختیررار»اسررت  مررا در ایررن عررالمیم و در ذات وجررود مررا سررخت جررا گرفترره
بینریم. خردمنردان   این وضرع انسران در عرالم اسرت. مرا خرود را در میران ایرن مخمصره گرفترار مری           

آنکره آن را جردی بگیرنرد. )امرین     تواننرد خرود را بره ایرن برازی مشرغول کننرد، بری        آنانند که مری 
 ( 121: 1615رضوی،

 گیری. نتیجه6
رات خیرررامی چرررون دیگرررر بنرررای نگررررز اگزیستانسیالیسرررتی و تفکّررر کررره زیرررراز آنجا  

محررور، در بسررتر سررلوکی گیتیانرره و زمینرری شررکل گرفترره و  هررای اومانیسررتی و انسرراننحلرره
 یهی میرران آثررار و آراهررای مشررترک قابررل ترروجمایررهکنررد، بررندر چنررین فضررایی سرریر مرری

شررود مرریفیلسرروفان و نویسررندگان اگزیستانسیالیسررت و رباعیررات منسرروب برره خیررام دیررده   
هررای ترروان برره ایررن مرروارد اشرراره کرررد: پرسررشترررینِ آنهررا مرریکرره از بررارزترین و برجسررته

ویرررژه آغررراز و انجرررام جهررران(، پررروچی و بنیرررادین در پیونرررد برررا شررررایح وجرررودی )بررره
هررای متررافیزیکی و اهمیررت و  ی، دلهررره و برردبینی، نفرری پرسررش بیهررودگی، مرررگ و نیسررت 

اصررالت فرررد انسررانی  کرره مررورد اخیررر در اگزیستانسیالیسررم برره صررورت پاسررداری از         
و تعررابیر « شررماریغنیمررتدم»و در رباعیررات خیررام در قالررب توصرریه برره   « آزادی»حررریم 

 است.  مربوط به آن متبلور گشته
دارد ترا حکریم عمرر خیرام نیشرابوری      آن مری ا را برر هرای مشرترک، مر   مایره وجود ایرن برن    

را یکررری از پیشرررگامان و پیشررراهنگان فلسرررفۀ اصرررالت وجرررودِ )اگزیستانسیالیسرررم( قررررن   
 آوریم.  شمارهای میانه بهبیستم، در سده

 
 ها  يادداشت

 تواننررد برره یکرردیگر غنررا ببخشررند و  بسرریاری از صرراحبنظران بررراین باورنررد کرره فلسررفه و ادبیررات مرری    .  1
شررناختی، فلسررفه را جررهب نحرروی زیبرراییانررد نشرران دهنررد کرره چگونرره ادبیررات بررهبرخرری نیررز تررالز کرررده
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گرروارد و چگونرره مضررامین فلسررفی در وحرردت سرراختاری آثررار ادبرری سررهیم      کنررد و در خررود مرری مرری
 .(11: 1611شوند )ن.ک: اسکیالس،می
کرره ذات تفکرمرران فلسررفی باشررد، بررا این ،آوریررمدر ایررن کرره بیرراییم فلسررفه را در قالررب وزن و قافیرره در » . 2

رات فلسررفی منرردرج در اشررعار خیررام اسررت. در     ، تفکّررنمونررهتفرراوت وجررود دارد. بهترررین نمونررۀ ایررن    
ترروان برداشررتی عمیقررای فلسررفی رباعیررات او چرره بسررا اصررطالح فلسررفی یافررت و دیررده نشررود، امررا در آن مرری 

 (633: 1611)شهرودی،« .یافت
« گهشررتۀ شخصرری، زمرران، مکرران و مرررگ»هررا محبرروس چهررار زنرردان: سررانسررارتر معتقررد اسررت کرره ان.  6

  .(233 و235: 1612هستند )وارنو،

شررود. هررایش را در خطررر ببینررد، ظرراهر مرری شرریوة تفکررر فیلسرروف وجررودی، هررر وقررت انسرران امنیررت  » . 1
و شرود و مقرام و منزلرت خرودز در آن را مقرام و منزلرت رهرر       هرای جهران آگراه مری    وقتی کره او از ابهرام  

اسررت کرره در آنهررا سرراختارهای   هررایی شررکوفا شررده شناسررد. فلسررفۀ وجررودی در سرررزمین  وسررالک مرری 
گررهاری شررده  هررا متحررول و چیزهررا از نررو ارزز   همررۀ ارزز  ،واژگررون شررده  ،ریختررهاجتمرراعی فرررو 

 ( 56-51: 1611)مک کواری،« اند.بوده
عکررس سررارتر، معتقررد اسررت  مررثالی سررورن کرری یررر کگررور کرره از پیشررگامان اگزیستانسیالیسررم اسررت بررر . 5

 های ناشی از دلهرة وجودی، آویختن به دامانِ ایمانِ دینی است. رفت از بحرانکه راه برون

اگزیستانسیالیسررم »ویررژه، مطالعررۀ کترراب: شررناختی سررارتر، برره فلسررفی و جامعرره یبرررای آشررنایی بررا آرا . 3
 بسیار سودمند است.« و اصالت بشر، ترجمۀ مصطفی رحیمی

هررررای  نیررررز دارای گرررررایش  « حررررافظ »یرررران بزرگرررران طررررراز اول شررررعر و ادب فارسرررری،      از م . 1
برره ایررن موضرروع اشرراره    « نامررهحررافظ»الرردین خرمشرراهی در جلررد اول   اگزیستانسیالیسررتی اسررت و بهرراء  

فلسررفۀ حررافظ فلسررفۀ حیررات اسررت. اگررر بخررواهیم بررا اصررطالحات جدیررد برررای فکررر و       »اسررت: نمرروده
ۀ او اندیشررۀ اگزیستانسیالیسررتی برره معنررای کامررل و قرردیم ایررن کلمرره     فلسررفه او نامگررهاری کنرریم، اندیشرر  

پرررورز و گسررترز فلسررفۀ خیررام اسررت. فلسررفه   "شررعرالعجم"اسررت. فلسررفۀ او برره قررول شرربلی نعمررانی در  
رانرری چررون پاسررکال و کرری یررر کگررور و  و اندیشررۀ اگزیستانسیالیسررتیِ او برره اصررالتِ فلسررفه و اندیشررۀ متفکّ 

هررای انتزاعرری مفرررط کرره ظرراهرای   نرره بحررث ،اسررت کرره گوشررت و خررون دارد ای اونامومونوسررت. فلسررفه
 (60: 1631)خرمشاهی ،« عمیق و باطنای عقیمند.

هررای خررانوادگیِ دغدغررهکررافی اسررت برره چنررد بیررت از ابیررات مشررهور حررافظ بنگررریم تررا سررنخیّت و هررم    
لیسررتی مررورد ت ییررد بررا مضررامین رباعیررات خیررام و تفکرررات اگزیستانسیا  را، شررده در آنهرراوجررودیِ مطرررح

 قرار دهیم:
 حیرت وجودی : -

 ؟چیسررت ایررن سررقف بلنررد سررادة بسرریار نقررش
 

 زیرررن معمرررا هررریچ دانرررا در جهررران آگررراه نیسرررت 
 ( 31: 1611)حافظ شیرازی،                           
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 بیهودگی و پوچی : -

 جهرران و کررار جهرران جملرره هرریچ در هرریچ اسررت    
   

 تحقیررق امهررزار بررار مررن ایررن نکترره کرررده  
 (229)همان:                                      

 اندیشی :مرگ -
 عاقبرررت منرررزل مرررا وادی خاموشررران اسرررت

   
 حالیررررا غلغلرررره در گنبررررد افررررالک انررررداز     

 (206)همان:                                             
 دلهره و بدبینی : -

 ی چنین هایل        کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها شب تاریک و بیم موج و گرداب               
 (13)همان: 

 های فلسفی :گریزی و معلّق گهاشتن بحث و جدلعقل -
  که کس نگشود و نگشاید به حکمت ایرن معمرا را    حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو

 

 (11مان: )ه
 گرایی:فردیّت -
 فلررک را سررقف بشررکافیم و طرحرری نررو درانرردازیم  تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیمبیا    بیا

 

 (215)همان: 
 1111ر    1900شررده در رباعیررات خیررام و آثررار فردریررک نیچرره )   هررای مطرررحمشررابهت میرران اندیشرره  .1

ای توانررد موضرروع بحررث رسررالۀ جداگانرره  مرری م(، فیلسرروف و متفکررر آلمررانی، بسرریار چشررمگیر اسررت و  
یافترره و هررای نیچرره، در مرروارد بسرریاری، صررورتِ بسررح هررا و نوشررتهکرره گررویی کتررابقرررار گیرررد  تررا آنجا

هرایی چرون: شرک    مایره اسرت. درون هایی اسرت کره بره ایجراز در رباعیرات  خیرام بیران شرده        ل اندیشهمفصّ
ترررین مشررترکات خیررام و نیچرره    و . . . از مهررمگرایرری یقینرری، سررتایش شررراب و سرمسررتی، دنیررا    و برری
 باشد. می

منظررور چهررار عنصررر و هفررت سرریاره اسررت کرره قرردما پیرردایش موالیررد ثالثرره )جمرراد و نبررات و حیرروان(   . 9
 دانستند. را  نتیجۀ ت ثیر هفت سیاره بر چهار عنصر می

هررای حرراکم بررر هررا و هنجرراررداشررت کرره در مررورد خیررام، موضرروع انتقرراد از سرراختایرراد البترره بایررد برره . 10
مرردارِ سررلجوقی گررردد کرره حکومررت دیررنجامعرره، بیشررتر برره حرروزة باورهررا وعقایررد دینرری و مررههبی برمرری 

کوشررید، تررا مسررائلی کرره اگزیستانسیالیسررم قرررن بیسررتم و بشررر معاصررر در بسررتر زنرردگی  در ترررویج آن مرری
ه برره ایررن شررکل وجررود نداشررته، یررا هررا مواجرره اسررت و در گهشررتمرردرن و لیبرالیسررم برخاسررته از آن، بررا آن

 است. اصالی مطرح نبوده
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شرررده، گروهررری از پژوهشررگران برررر ایرررن باورنررد کررره آیرررین زروانررری از   بنررا بررره تحقیقرررات انجررام   . 11
شررود کررران، خرردای زمرران و مکرران شررناخته مرریبرری( Zarvan)هررای مَزدَیَسررنا برروده و در آن، زروانِ شرراخه

یابرد. ایرن براور زروانری برر ذهرن و       برر زنردگی آدمیران سریطره مری      ،و تقدیر او، توسح آسرمان اجررا شرده   
ضمیر ایرانیران بسریار مروثر بروده و در آثرار گرانسرنگ ادبری مثرل رباعیرات خیرام و شراهنامۀ فردوسری نیرز              

آیررین زروانرری،  »رک: )اسررت. برررای آگرراهی مبسرروط راجررع برره زروان و زروان گرایرری،     انعکرراس یافترره 
 . (1611،نوشتۀ مسعود جاللی مقدّم

ادبرری کرررد ( در اسرراطیر یونرران برره زئرروس )خرردای خرردایان( برری  sisyphusسرریزیف )سیسرروفوس » - 12
و لها محکوم شد که ترا پایران عمرر سرنگ عظیمری را بره فرراز کروهی تیرز بره براال بَررَد. همرین کره سرنگ                

، و ایرن عرهاب   د و دوبراره روز از نرو روزی از نرو   غلتر مری رسراند سرنگ بره پرایین فررو     را به حوالی قلّره مری  
شرود کره ایرن سرنوشرت اوسرت کره هرر برار         بزرگی است. در داسرتان کرامو، سریزیف ناگهران متوجره مری      

پررهیرد، د و چررون آن را برره عنرروان تقرردیر مرری غلتررمرریسررنگ را برره فررراز برسرراند  امررا سررنگ دوبرراره فرررو  
کرره ایررن  یابررد کرره ایررن سرنوشررت محترروم حیررات اسررتمرریکرره انسرران وقترری در  چرابرررددیگررر رنررج نمرری

بررد. گرویی انسران پیرروز     هرای لطیرف بسرازد و برر زمرین زنرد، دیگرر رنرج نمری         کوزه گر دهرر چنران جرام   
 (100: 1611)شمیسا،« است.شده
 

 کتابنامم
 هاالف. کتاب

ترجمررۀ مرتضرری نررادری  .درآمههد  بههر رلسههفم و ادبیههات(. 1611اسررکیالس، اولرره مررارتین. ). 1
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