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اخل ّيـام عــلى عتبــة احلــق واالتهــام
عبد اهلل العلوي

لقد زخر التاريخ العربي والإ�سالمي ب�شخ�صيات �أثرت ب�شكل كبري يف م�سرية العلوم يف ال�شرق والغرب ،و�أ�صبح لها دور فاعل وباع طويل
ريا من كل �أ�صقاع الدنيا يف الع�صور املتقدمة ،ومن
يف تط ّور العلم يف كل املجاالت الإن�سانية والطبيعية والثقافية ،وقد القت اهتما ًما كب ً
هذه ال�شخ�صيات هو العامل والفيل�سوف والريا�ضي والفلكي وال�شاعر الفار�سي عمر اخليام ،فقد �أُلفت الكتب عنه ،ودُر�ست م�ؤلفاته
وفل�سفاته ،و�صيغت املقاالت حول �شخ�صيته ،ومن الذين اهتموا بهذه ال�شخ�صية اجلوهرية هو يو�سف ب ّكار يف مقالة له عنونها�« :آثار
عمر اخل ّيام العربية و�أهميتها».
هو غياث الدين �أبو الفتح عمر بن �إبراهيم اخل ّيام ،واخل ّيام
هو لقب لأبيه لأنه كان يعمل يف �صناعة اخليام ،ولد عمر اخل ّيام
يف ني�سابور بخرا�سان ما بني  ،1048 – 1038وبد�أ تعليمه يف �إحدى
مدار�س ني�سابور لتعلم القراءة والكتابة ،وملا قوي عوده رحل �إىل
�سمرقند لدرا�سة الريا�ضيات ،ف�أبدع فيها ،و�أخرج لنا ك ًما هائال
من النظريات الريا�ضية ،منها ما �ضمنها �ضمن ر�سالته« :اجلرب
واملقابلة» ،واالهتمام الذي �أواله للمعادالت التكعيبية ،واهتمامه
ب��ال��ت��وازي ون��ظ��ري��ة النِ�سب ،واجل����ذور ،والنظرية الثنائية ،ثم
در�س الفلك فقد عُني مدي ًرا ملر�صد بغداد ،وتعلم اللغة والفقه
وال��ت��اري��خ ،وت���ويف يف ني�سابور م��ا ب�ين  ،1124 – 1123وا�شتهر
برباعيته املعروفة بـ»رباعيات اخل ّيام».
يعد عمر اخل ّيام من الفال�سفة امل�سلمني العظماء ،رغم نفي
الفل�سفة ع��ن نف�سه ،ح��ي��ث ي��ق��ول« :غ��ل��ط ال��ع��دو �إذا زع��م �أن��ن��ي
فيل�سوف ،فاهلل وحده يعلم �أنني ل�ست كما قال� ،أو لي�س يحق يل
على الأق��ل �أن �أع��رف َمن �أنا بعد �أن وجدتني يف دنيا غ ِّم وه ِّم»،
وتن�سب له �أبيات �شعرية قالها يف هذا ال�صدد ،حيث يقول:
زعم القوم �أنني فل�سفي...
طال يف ا�ستقراء الطبيعة در�سي
�أ�أ�سمى كما ادعوا فل�سف ًيا...
�إن تفكرت يف حقيقة نف�سي
قد ذهبت ويف احل�شا�شة مني...
ح�سرات خليبة الآمال
و�ألوف من املعاين دقاق...
مل تقل بعد خيفة اجلهّال
�إال �أن بع�ض الباحثني واملرتجمني لرباعياته ،والدار�سني
لأع��م��ال��ه ق��ال��وا ب���أن��ه ك��ان فيل�سوفا ،وذل���ك م��ن خ�لال م�ؤلفاته
الفل�سفية� ،أهمها خم�س ر�سائل ،واحدة باللغة الفار�سية عنونها
ب��ك��ل��ي��ات ال���وج���ود ،و�أرب�����ع م��ن��ه��ا ب��ال��ع��رب��ي��ة وه����ي ،ر���س��ال��ة ال��ك��ون
والتكليف ،ور�سالة اجل��واب عن ثالث م�سائل� :ضرورة الت�ضاد
يف العامل ،واجلرب ،والبقاء ،ور�سالة ال�ضياء العقلي يف مو�ضوع
العلم الكلي ،ور�سالة الوجود ،فكل ر�سالة من هذه الر�سائل لها
�أف��ك��ار فل�سفية ع��ده��ا الباحثون �أ ّن��ه��ا م��ن الفل�سفة الإ�سالمية
املت�أ�صلة.
�إن �أب��رز الفل�سفات والأف��ك��ار التي ناق�شها اخل ّيام هي فل�سفة
ال��وج��ود ،وه��ي الفل�سفة ال��ت��ي جعلته يف م�شاكل متوا�صلة مع
الإ�سالميني ،و�أبرز هذه الفل�سفات و�أولها الوجود الأخروي وما
بعد امل��وت ،ك��ذا ت��درج امل��وج��ودات ومع�ضلة الكرثة يف الأجنا�س،
كذلك ق�ضية ال�شر يف مقابل خريية اهلل ،وق�ضية القدر واالختيار
وم��ا ي��دور حولها من اجلربية الكونية واجل�بري��ة االجتماعية
وال�سيا�سية ،مما جعلت �أعماله الفل�سفية �أق��ل درا�سة ،ومل يتم
ن�شرها وتلقيها �إال يف زم��ن قريب� ،أي يف �أواخ��ر القرن الثامن
ع�شر وبداية التا�سع ع�شر ،ولكن ما �أ�ضاع اخل ّيام –ح�سب ر�أيي-

كما يقول �أحدهم�« :أن اخل ّيام يتفل�سف بو�صفه فيل�سوفا م�سل ًما،
فيتناول الق�ضايا الفل�سفية ،ويف خلف ّية ذهنه �أنّه م�سلم» ،وهذا
يتناق�ض مع رباعيته حيث يتحدث بو�صفه �إن�سانا فقط.
والرباعيات هي فنُ �شعرٍ فار�سي عُرف به اخل ّيام دون غريه،
وال��رب��اع��ي��ة ه��ي مقطوعة �شعرية م��ن �أرب��ع��ة �أب��ي��ات ت���دور حول
مو�ضوع وف��ك��رة واح���دة متكاملة ،وق��د مت�� ّي��زت رب��اع��ي��ات اخل ّيام
ب����أ ّن���ه���ا ���س��ه��ل��ة ال��ل��غ��ة وامل���ع���ن���ى ،وه����ي حت��م��ل م��ع��اين م���ن احل��ي��اة
واجل��م��ال واحل���ب وال��ت�����س��ام��ح وال��ل�ين ،ف��ه��ي مت�����س �صميم حياة
الب�شر ،وحتتوي على �أ�سئلة الوجود والقدر والزهد ،واحلث على
الف�ضائل الإن�سانية ،ونقد املجتمع وبع�ض �أف��ك��اره الفل�سفية،
مما جعل املت�صوفة يتعلقون بها ،وي�ؤولون �ألفاظها الظاهرية
�إىل �أل��ف��اظ رم��زي��ة ،فقد �أ ّول���وا ال��رو���ض بالدنيا ،وخ��د احل�سناء
باحلقيقة ،واخلمرة مباء احلياة ،و�أنغام العود بالتناغم الأزيل،
واجلداول والأنهار باجلنة ،وهكذا دواليك ،كما �أنهم و�ضعوا لها
خمارج كثرية يف بع�ض الأم��ور التي عدها الإ�سالميون خارجة
عن الإ�سالم.
مل تالقِ فل�سفة و�أفكار اخل ّيام رواجا وا�سعا يف ال�شرق العربي
الإ���س�لام��ي ،وخا�صة الرباعيات ،ومت اتهامه من قِبل التيارات
الإ�سالمية ال�سابقة والالحقة ب�أنه زنديق ،و�أن رباعيته مليئة
بالكفر والإحل���اد والإب��اح��ي��ة ،و�أن �أ�شعاره �أف��ا ٍع �سامة ،وو�صفوه
ب����أن���ه م�����س��ت��ه��زئ ب���ال���دي���ن ،و�أن�����ه ن��ا���ش��ر ل��ل��رذي��ل��ة وال��ف��اح�����ش��ة يف
املجتمع ،وقد �أفتى بع�ضهم بجواز قتله ،و�أم��ام هذه العوا�صف
التي هجمت عليه� ،أدى به �إىل �أن يذهب ملكة لأداء احلج ثم عاد
لني�سابور وعا�ش فيها �إىل �أن وافته املنية ،وقد ا�ستدل املتدينون
بذلك ب�أبيات �شعرية كثرية ومن ذلك يف قولهم �أنه مدح اخلمرة
بقوله:
ا�شرب الراح فهي روح الروح...
بل�سم النف�س واحل�شى واملروح
و�إذا دهاك طوفان ه ّم...
فاجن فيها فذي �سفينة نوح
وكذا �إنكاره للبعث ،حيث يقول:
قم يف غارة الآ�سى مبكرا...
وادع بها وردية الدجى
فل�ست يا هذا غبي ع�سجدا...
حتى توارى يف الرثى وتخرجا
ويف قولهم �إنّه دعا للإباحية يف قوله:
ما ا�سطعت كن لبني اخلالعة تابعا...
واهدم بناء ال�صوم وال�صلوات
وا�سمع �إىل اخل ّيام خري مقالة...
ا�شرب وغن و�سر �إىل اخلريات
وب��ه��ذا ع��دوه ك��اف��را وخ��ارج��ا م��ن ال��دي��ن ،وع���ززوا قولهم� ،أن
اهتمام الغرب الأورب��ي ب�أفكاره وفل�سفته ورباعيته ب�سبب �أنها

تدعو للخالعة وامل��ج��ون ،ون�شروا ه��ذه الأف��ك��ار يف ال���دول التي
ا�ستعمروها.
وي��ب��دو م��ن اجل��دل ال�سابق �أن هناك فهما خاط ًئا لرباعيات
اخل�� ّي��ام م��ن ق��ب��ل املتع�صبني  -ول�����س��ت ه��ن��ا يف م��ق��ام امل��داف��ع وال
املنا�صر -فكما يقال ناقل الكفر لي�س بكافر ،ولو تتبعنا الأدب
العربي لوجدنا �أنّ هناك م��ن ال�شعراء م��ن تغنوا باخلمرة �أو
ذكروا جمال�س الغناء� ،أو ذكروا �أ�شياء مل يفعلوها� ،أو مل يروها،
ومنها ّ
ب�شار بن ب��رد ،حيث ي�صف احل��رب وك�أنه يراها رغ��م �أنه
�أعمى ،فيقول:
ك�أن مثار النقع فوق ر�ؤو�سنا...
و�أ�سيا َفنا ،ليل تهاوى كواكبه
وم��ن ال�ت�راث ال��ع��م��اين ال�����ش��ع��ري ،ال�شاعر را���ش��د احلب�سي يف
مدحه لقيد الأر�ض رغم �أنه �أعمى ولكنه ي�صف خيوله فيقول:
ت�سعون �ألف ح�صانٍ من كرائمها...
ري ال ِرماك فما يف قولنا وه ُم
غ ُ
ثم �إن بع�ض الباحثني يقول ب�أن هناك �أبياتا كثرية يف رباعيات
اخل�� ّي��ام مغلوطة ،ومن�سوبة للخيام زورا وبهتانا ،كيف ال وهو
القائل:
�أ�صوم عن الفح�شاء جه ًرا وخفية...
عفا ًفا و�إفطاري بتقدي�س فاطري
وكم ع�صبة �ضلت عن احلق فاهتدت...
بطرق الهدى من في�ضي املتقاطر
�إن اخل ّيام من ال�شخ�صيات ال�شرقية التي هُ �ضم حقها ب�سبب
التع�صب ال��دي��ن��ي الأه����وج ،فقد ُح���ورب ح��ر ًب��ا �شنيعة ،و���شُ �� ِّوه��ت
�سمعته و�أخ�لاق��ه ،وان��ت��م��ا�ؤه لدينه ،مثله مثل بق ّية الفال�سفة
امل�سلمني �أم��ث��ال اب��ن ر�شد واب��ن �سينا وال��ف��اراب��ي وغ�يره��م ،وقد
تلقفته �أوروب���ا بذراعيها ،وترجمت �أعماله للغات ال��ع��امل ،وقد
خُ �صت الرباعيات بالرتجمة �أك�ثر من م�ؤلفاته الأخ���رى ،فقد
مت��ت ترجمتها لأك�ثر م��ن ثالثني لغة يف ال��ع��امل �أول��ه��ا ترجمة
ال�شاعر الإجنليزي �إدوارد فيت�سجريالد ،فقد ترجمها برتجمة
نرثية حرفية ،وترجمة �شعرية ،كذا ال نن�سى دور توما�س هايد
ال���ذي ت��رج��م رب��اع��ي��ة واح����دة �إىل ال�لات��ي��ن��ي��ة ،وم���ن اهتمامهم
باخليّام كونوا ناديا �أ�سموه با�سمه يف لندن ،والذي بدوره جذب
القامات الأدب��ي��ة والفكرية ،وب��ه��ذا ال��ن��ادي ذاع �صيت اخل�� ّي��ام يف
الأو���س��اط الأدب��ي��ة الأمريكية والأمل��ان��ي��ة ،كما �أث��ر على �أ�صحاب
مدر�سة «ما فوق العقل» �أمثال لوجن فيلو و�أم�ير �سون وديفيد
ثوروو.
ختاما :يجب �أال نقلل من قيمة العلماء واملفكرين والفال�سفة،
فهم ماء احلياة ،وبهم ت�ستقيم املجتمعات ،وما تركه لنا اخل ّيام
من نظريات يف الريا�ضيات والفلك والعلوم والفل�سفة لهو كفيل
�أن نعطيه قدره ومقداره احلقيقي من اهتمامنا به.
abdlla1991@gmail.com

