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اشراقی2

چکيده:
در ابو العال معری وخيام نيشابوری طرز تفکری می بينيم که ما را
بر آن می دارد معترف شويم دربيان اين دو شاعر گران قدر ادب عربی
وفارسی ،نوعی هم انديشی وهم گرايی وجود داشته است طرز تفکری که
بر خاسته از روحی لطيف وخاطری فسرده واندوهگين ومتاثر از احوال
اجتماعی وسياسی وفرهنگی حاکم بر زمانه شان وتاثيرپذيری خيام از
ابوالعال می باشد .همچنان که خيام تصويرگر زندگی غمبار انسانی وآالم
جانکاه بشريت در ادبيات فارسی

به حساب می آيد ابوالعال

نيز نماد

بدبينی واعتراض بر پيچيدگی های سرشت انسانی در ادب عربی به شمار
می رود تا بدان جا که او را شاعر متشائم لقب داده اند وتشاؤم
وبدبينی را رهاورد چکامه هايش ميدانند.
 1دانشیار رشته زبان وادبیات عرب دانشگاه اصفهان
 2دانشجوی زبان وادبیات عرب دانشگاه اصفهان
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از اين رو در اين رهگذر سعی بر آن است که در کنار معرفی احوال
واوضاع سياسی واجتماعی روزگار هر يک از اين دو شاعر بلند آوازه،
اشتراکات روحی وفکريشان ومشابهت مضمون واشتراک درون مايه اشعار
شان را از نظر بگذرانيم.

واژگان کليدی:

ادبيات تطبيقی -ابو العالء معری -خيام نيشابوری-

مضامين مشترک -بدبينی.

 .1مقدمه:
1ـ  1اوضاع سياسی واجتماعی ودينی زمانه ابو العال معری:
احمد بن عبد هللا بن سليمان تنوخی معروف به ابو العال معری در معرة
النعمان ميان حمص وحلب به دنيا آمد هنوز به  4سالگی نرسيده بود
که به بيماری آبله دچار شد ورهايش نکرد تا آن جا که بر ديدگانش
مهر کوری زد وپرده ای از ظلمت بر چشمانش کشيد واو را از زيبايی
های خلقت وجهان پيرامونش محروم ساخت وبر عواطف واحساساتش تاثير
شگرفی نهاد

ونهال بدبينی وشک را در وجودش روياند (الفاخوری،

 502،501واليازجی،

.)20،15

اما روزگار معری روز گار غريبی است فساد اجتماعی وبه تبع آن فساد
اخالقی بر همه جا سايه افکنده بود تا آن جا که معری  ،خود از اصالح
مردمان زمانه اش نااميد می شود وفرياد بر می آورد :
هارتها
س ب أمرجو طأ أ
الأرض لأي أ

ّإل إاا اا ن فاا ها النس

«به پاک شدن زمين اميدی نيست .مگر آن که کرانه هايش از آدميان
پيراسته شود».
واز مردم تبري می جويد وگوشه ای برای خلوت کردن با خود

اختيار

می کند و خود را رهين المحبسين يا رهين المحابس نام می نهد
(اليازجی،

.)173،172
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اما سياست در بد ترين وجه خود به سر می برد دولت عباسی اندک اندک
به ضعف می گراييد ودولت ها وحکومت های محلی دعوي استقالل داشتند
وفتنه ها وآشوب ها شدت گرفته بود وسراسر بالد اسالمی دستخوش يک سری
توطئه ودسيسه شده بود ،دراين ميان اوضاع اقتصادی واجتماعی نيز،
آشفته ونا آرام بود و فقر وگرسنگی در ميان مردم افزايش

يافته

بود (همان.)165،174 ،
معری اوضاع بد زمانه خود را اين گونه به تصوير می کشد:
م َّل المقام اأ أکم أناشـر أ ّم ـة

صالحها أ أمراؤها
أ أم أرت بغأير أ

الرنية واستأجااوا کيدها
ظألموا ّ

اأـ أع أدوا أمصالح أَها أوهم أ أجراؤها

«از اين اقامتگاه بيزار شدم تا به چند با مردمی معاشرت کنم که
امرای آنها خالف مصالحشان حکم می کنند.
بر مردم ستم روا داشتند وفريفتن آنها را مجاز شمردند ومصالح آنان
را ناديده گرفتند حال آن که جيره خوار آنان هستند» (ضيف.)385 ،
بايد روزگار معری را دوره ضعف وتزلزل در عقائد دينی خواند .مردم
دين

را دستمايه کار خود قرار داده بودند وبرای رسيدن به اهداف

خود ار آن سود می جستند از سويی عالمان دين نقاب رياکاری وتزوير
بر رخ کشيده بودند واز دين برای افزايش نفوذ خود وفزونی مال
ومکنت بهره می بردند در اين ميان معری بر می خيزدوندا در مي دهد
:
أايقوا أايقوا يا غواةأ اإنّما

دياناتکم أمکر م أ القدماء

«ای گمراهان بيدار شويد ،که دين شما جز مکر ونيرنگ چيزی نخواهد
بود» (اليازجی.)192 ،189 ،
در اين هنگام است که او نسبت به دنيا ومردمانش به خشم می آيد وبر
آنها می شورد و آنها رابه باد انتقاد می گيرد  .اين گونه است که
نهال بدبينی که با نابيناييش در ضمير او ريشه دوانده بود درچنين
شرايطی رشد ونمو می يابد وبارور می شود وبه عنوان مضمون اصلی
اشعارش جلوه می کند.
1ـ  2اوضاع سياسی واجتماعی ودينی زمانه عمر خيام:
حکيم عمر خيام نيشابوری که در قرن پنجم جز اديبان نام آور
ودانشمندان پارسی گوی است ودارای فکری نو وشعری زيبا که برآمده
از فرهنگ وتمدن ايرانی است ومتاثر از تشاوم واعتراض های گزنده
نسبت به اوضاع زمانه اش ،وچون ميان او وهمتايش ابوالعال تقارب

3

عصری وتقارن فکری ديده می شود برآن شديم تا آثار شعری هر دو را
به نقد وتحليل کشانيم.
او به عنوان ايرانی شاهد قضايای تلخ زندگی هم وطنانش بود که
در ميان آتش تفرقه وفتنه وفقر فالکت شديد از يک طرف وظلم حاکمان
واستبداد آنان از طرفی ديگر فضايی تيره وگل آلود بر چهره انديشه
وبيان

ايجاد کرده بود .

از سويی نيزمحيط سياسی نيز آلوده به قشری گری وتعصب بود وامرای
سلجوقی غرق درباتالق شهوت شده بودند وبرای پيشبرد اهداف خود در
فريفتن مردمان عامی می کوشيدند  .در اين ميان تعصب پيشگان ،فالسفه
وانديشمندانی چون خيام را کافر وزنديق قلمداد می کردند وکسوت
عالمان دينی را بر تن نموده بودند ودين را با تجليات وقشری گری
در آميخته وبه اشاعه آن در ميان مردم می پرداختند (چاوشی16،10 ،
شجره،

.)87،84

هم چنان که خيام خود به اين موضوع اشاره می کند ومی گويد« :از
اهل علم فقط عده کمی مبتال به هزاران رنج ومحنت باقی مانده که
پيوسته در انديشه آنند که غفلت های زمان را فرصت جسته وبه تحقيق
در علم واستوار کردن آن بپردازند وبيشتر عالم نمايان زمان ما حق
را جامه باطل می پوشند و گامی از حد خود نمايی فراتر می نهند وآن
چه را هم که می دانند جز در راه اغراض مادی پست به کار نمی برند
واگر ببينند که کسی در جستن حقيقت برگزيدن راستی را وجه همت خود
ساخته ودر ترک دروغ وخود نمايی جهد وسعی دارد او را خوار می
شمرند وتمسخر می کنند» (مصاحب.)17 ،
در چنين زمانه پر آشوب وتنگ نظری

است که خيام در همه چيز شک می

کند و جامه بد بينی بر تن می کند وانديشه ها وآرا فلسفی خود را
در قالب فلسفه می ريزد وآن را هم نشين لحظه های تنهايی خود می
کند ترانه هايی که در نهايت لطف وشور می سرايد وتأثرات وآالم
جانسوز خود را در آن منعکس می کند وبد بينی وشکوه از زمانه را
جان مايه اصلی ترانه هايش قرار می دهد.
 1ـ  3عوامل روحی وروانی:
از جمله عوامل هم گرايی ميان ابو العال وخيام انديشه ها و تفکرات
مشابه ونزديکشان می باشد چرا که هر دو با روحی گرفته وخاطری
فسرده وغمبار به زندگی می نگرند وبه زهد وکناره گيری از مردم می
انديشند ودنيا را محنتکده ای آکنده از اندوه وهراس می دانند وپشت
به زندگی پر جاه ومقام کرده ولحظه های زندگی را به انديشه وتفکر
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در اسرار جهان می گذرانند وبه زندگی ساده وبی آاليش خو کرده وتا
پايان زندگی تن به ازدواج نمی نهند تا آن جا که مکتب فلسفی آن دو
در مورد زندگی بر يک پايه استوار است مکتبی که ابو العال از آن به
عنوان انزوا وگوشه نشينی ياد می کند وپير نيشابور به کوشش برای
لذت بردن از خوشی ها توجيه نموده است (شجره،

.)84 ،87

 .2مضامين مشترک اشعار ابو العال وخيام:
سوالی که در اين جا به ذهن متبادر می شود اين است که آيا خيام
با اشعار ابوالعال آشنا بوده
در پاسخ بايد گفت :

واشعار او را می خوانده است يا نه؟

بدون شک خيام اشعار ابو العال را خوانده وحتی

هم چنان که بيهقی تاريخ نويس مشهور ايرانی نيز بدان اشاره می کند
 ،پاره ای از ابيات او را از بر کرده وفلسفه وافکار او را در
ترانه های خود گنجانده است به گونه ای که اگر از ديد گاه ادبيات
تطبيقی وارد شويم به وجوه مشترک بسياری در جهان بينی آن دو
خواهيم رسيد

اين مطلب چندان دور از انتظار نيست چرا که خيام

عربی می دانسته وبه اين زبان کتابها نوشته

وشعرها سروده است

(شايگان 102،100 ،وفروخ.)287،286 ،
البته از نظر نبايد پنهان داشت که وجوه اشتراک ميان خيام
وابو العال تنها به تاثير پذيری خيام از اين شاعر عرب سرای روشن
دل باز نمی گردد بلکه هم چنان که گذشت اوضاع سياسی واجتماعی
وفرهنگی وويژگی های مشترک شخصيتی در هم سايی مضامين شعری آن دو
سهم بسزايی داشته است.
در اين قسمت از مقاله ،سعی بر آن داشته ايم که مضامين مشترک اين
دو شاعر گران قدر ادب پارسی وعربی بازگو شود.
2ـ 1

بد بينی:

يکی از موضوعات برجسته ادب فارسی وعربی ،بدبينی ونقطه مقابل آن
خوش بينی است؛ موضوعی که سابقه آن به گذشته ای دور باز می گردد،
آن جا که شاعر از يک سو با رنج ها وآالم بسيار واز سويی ديگر با
خوشی ها وعشرت ها روبرو می شد وبرآن برمی آمد تا تأثرات خود را
در قالب شعر منعکس کند واز اين طريق ،مخاطب خود را با خود همراه
کند.
ادب عربی از کاميابی ها وناکامی های شاعر که در شعر به تصوير
کشيده،

به تفاؤل وتشاؤم تعبير کرده است واز جمله شاعرانی که

مبنای زندگی را بر سرخوشی ولذت بنا نهاده ،طرفة بن عبد است که
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زندگی را در باده پيمايی وکام يابی از زن زيبا رو در روز ابری
خالصه کرده است:
حت الخباء الم أع َّمد
ببأه أک ٍنة تأ أ

الدج وا َّ
وتأقصير يأوم َّ
لدج معجب

(ترجانی زاده)78 ،
واز شاعران نام آشنايی که در زندگی جز رنج واندوه چيزی نمی
بيند ،ابن الرومی است که اين گونه اندوه خود را به تصوير می کشد:
سانة يولأد
يأکون بکاؤ الطفل أ

لما تؤان الدنيا به م صرواها

(شامی)53 ،
«گريه کودک در لحظه والدت از آن روست که دنيا حوادث خود را اعالم
می کند».
اما در تحليل های تطبيقی چنانچه فضای بحث پيش آيد می توان به
گونه ای علمی ميان دو شاعر يا نويسنده مقايسه ادبی نمود ،از جمله
می توان از تحليل تطبيقی ابو العال وخيام که هم چون دو ستاره در
آسمان ادب عربی وفارسی می درخشند نام برد.
يکی از مضامين اصلی ترانه های خيام و اشعار ابو العال ،بد بينی
است  .تقريبا هر دو شاعر از اين زندگانی ماالمال اندوه وحزن به
ستوه آمده اند ولی دوائی که برای درمان اين درد انتخاب کرده اند
يکسان نيست ابو العال غرق در دريای بدبينيست وبرای نجات از آن
چاره ای جز مرگ نمی انگارد وآن را به سان نوش داروئی می داند که
آدمی را از سختی های زندگی می رهاند :
أ ّما أحياتي اأما لي نن أدها اأـ أرج

اأـلأيت شعري أن أموتي إاا أد أما

(المعری ،لزوم ما اليلزم)481:1 ،
«در زندگی خويش ،فرج وگشايشی نمی بينم ای کاش می دانستم چه زمانی
مرگم فرا می رسد».
ويا در جايی ديگر می گويد:
احة
أحياتي تأعذيب أوأموتي ر أ

أوکل اب أنثی اي التراب أسجي
(ضيف)388 ،

«زندگی ام ،سراسر ،شکنجه ورنج است ومرگ مايه راحتی وآرامش من است
وهر انسانی در نهايت ،زندانی خاک می شود».
در اين بيت می بينيم که ابو العال بر آن می آيد که از اين عالم
تاريک وظلمانی به در آيد واز درد ها ورنج هايش لحظه ای بياسايد،
پس مرگ را به عنوان بهترين گزينه انتخاب می کند .واز سويی نيز در
6

پی آن می کوشد که به مخاطب خود بفهماند که ،تنها مرگ است که می
تواند به نا بسامانی ها خاتمه دهد وآرامش واقعی را برای او به
ارمغان آورد پس الزم می آيد که انسان از پنجره جديدی به مرگ بنگرد
واز آن نهراسد وبرای آمدنش به انتظار نشيند ولحظه ها را يکی پس
از ديگری شماره کند ومرگ را دروازه ای به سوی يک زندگی راحت
وفارغ از هر گونه رنج ودرد دنيوی بداند.
ابو العال هستی را بر پايه بد بينی وتباهی بنا می کند وزندگی را
بخشش نا بجايی می داند وپدر را نا سزا می گويد واو را به جنايتی
که در حق او روا داشته متهم می کند واز اين رو بر دنيا ومردمانش
می شورد چرا که در چشمانش نمودی ابلهانه دارد (چاوشی .)12،14
و حتی بد بينی او به آن جا می رسد که آدم وحوا را هم نکوهش می
کند:
اس أخالق يعـاش بهـا
إن أ
ماات النّ أ

اإنّـهم نن أد سـوء الطَّبع أسـواء

واء يشبهنـي
أو کـا أن کل بأني أحـ أ

ئس ما أولـأدت للنّاس أحـ ّواء
اأب أ
(ضيف)386 ،

«هر چند که اخالق ،مردمان را از هم متمايز می کند اما همگی در بد
سرشتی همسان وبرابرند.
واگر همه فرزندان حواء نظير من باشند پس چه بد هستند فرزندانی که
حواء برای مردمان زاده است».
شايسته است دليل آن همه بدبينی را در عقده های روانی وی که
ناشی از نا بينايی اوست جست وجو کرد هر چند فساد اوضاع سياسی
واجتماعی ومرگ خويشان به خصوص مادرش وحسادت حسد ورزان ودشمنان ،
در شکل گيری روحيه بد بينی در او ،بی تاثری نبو ده است.
هم چنان که دکتر شوقی ضيف به اين مهم ،اشاره می کند ومی گويد:
چنان چه عصر عباسی دوم را بررسی کنيم که چه رنجها بر مردم آن
روزگار وارد شده به شاعرانی چون ابن الرومی وابو العال حق می دهيم
که در شعر به بدبينی روی آورند (ضيف ،دراسات فی الشعر العربی
القديم.)107 ،
ليک چه نيکو می بود اگر ابو العال رضايت وتسليم ،پيشه خود می ساخت
ودر سايه سار آرامش وقناعت می غنود وخود را در دخمه تاريک بدبينی
نمی افکند وسر نزاع با مردم وزمانه را باز نمی کرد.
اما خيام در بد بينی در جايگاهی فرو تر از معری جاي می گيرد هر
چند او نيز بد بين است ليک نه آن قدر که پدرش را جنايت کار بنامد
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و تداوم نسل را هم چون ابو العال مذمت کند ،هر چند خيام نيز از
گام نهادن بر روی اين کره خاکی شادمان نيست:
ننهنـد

افالک که جز غم نيفزايند دگـر

تــا

بجــا

نرباينـد دگـر
از

نا آمدگان اگـر بداننـد که مـــا

دهر

چه

می کشيم نايند دگر
(خيام)112 ،
اما هم چون ابو العال خود را در برزخی از آالم ومصايب ونگون ساری
نمی افکند وزندگی را سراسر شر وبدی نمی انگارد بلکه می کوشد از
فرصت ها نهايت استفاده را ببرد وپنجره زندگی را به سوی جهانی
سراسر لذت وخوشی بگشايد وبا زيبايی های گيتی هم آغوش

شود واز

زندگی ولحظه های زيبايش کام ستاند واز کنار گل بودن ،قبل ار آن
ِل نشيند ورخ در خاک کشد بهره ها برد ومخاطب خود را که غم
که به گ
ايام او را فسرده خاطر کرده وخطوط يأس ونااميدی بر چهره اش
کشانده با خود همراه کند وواقعيت جهان را آن گونه که خود به آن
پی برده ،به او بنماياند:
ساقی گل وسبزه بس طربناک شدست
دگــر خــاک

دريــاب

هفتـه

کـه

شـدست
گل خاک شدست وسبزه

می نوش وگلی بچين که تا در نگری
خاشاک شدست

(خيام)55 ،
واين گونه است که حتی بر سپری شدن ايام جوانی آه از نهاد بر می
آورد:
افسوس که نامه جـوانی طـی

شد

وين تازه بهار شادمانی

طی شد
آن مرغ طرب که نام او بود شباب
کی

فرياد

ندانيم

کی

آمد

شد
(خيام)78 ،

خيام با آن که در پی آن است که خاطر فسرده خود را با تماشای
زيبايی های هستی تسلی بخشد ليک ،روح بدبينی بر او چيره می شود:
بردار پياله وسبـو ای دل جــــو

ِ سبزه
َرد
ِگ
برگرد ب

زار ولب جو
کاين چرخ بسی

قد بتان

مهرو

بار سبو
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صد بار پياله کرد وصد

(خيام)154 ،
بدبينی خيام را نبايد در زندگی شخصی بلکه در اوضاع نابسامان
زمانه او جست وجو کرد چرا که او با ديدن اوضاع روز گارش است که
نااميد ومايوس می شود گوشه ای اختيار ميکند ودنيا را بی وفا
وعاری از هر گونه عدالت وآزادی معرفی می کند (شايگان.)102،103 ،
اما بدبينی ورنج واندوه او باعث نمی شود که هم چون معری  ،دست
روی دست گذارد وبرای بهبود جامعه از هر گونه اصالحی شانه خالی کند
بلکه عليه جامعه خود عصيان می کند ودر پی آن بر می آيد که مردم
را از خواب غفلت بيدار کند ودر اين راه از هيچ کوششی دريغ نمی
ورزد اما چون نقشه هايش را نقش بر آب می بيند اين تصور در او نقش
می گيرد که:
مـا لعبتگــانيـــم وفلک لعبت بــــاز

وچــو

آورد

رفتيم نيــاوردی بـــاز
يک چند در اين بساط بازی کرديم

رفتيم به صندوق عدم يک

يک باز
(چاوشي)20 ،
هر چند تفاوت هايی در اين باره ميان ابو العال وخيام وجود دارد
وخيام هم چون ابو العال راه افراط در پيش نگرفته است اما می توان
ال به الی ترانه های خيام ،رد پايی از انديشه ها وتفکرات ابو العال
را يافت .از آن جمله:
هر دو به تلخی زندگی وکام نگرفتن از آن اشاره دارند:
امروز که نوبــت جــــــوانی مـــن اســت
از آن که کامرانی

می

نوشم

من است

عيبش مکنيد گر چه تلخست خوش است

تلخ است از آن که

زندگانی من است
(خيام،
)32
با نيم نگاهي به ترانه خيام ،مي توان دريافت كه وي با نگاه محض
متخيالنه خود به لحظاتي تن در داده وتسليم جبري نگري دروني شده
است كه گويا اگر جام شراب را در جواني ننوشد ،به آن خوش بختي كه
در ذهن خود مي پروراند ،دست پيدا نخواهد كرد .بايد گفت كه شاعر
سعي برآن دارد تا بدبيني وخوش بيني را در هم آميزد وحاصل
آميزش را در قالب شعر به مخاطب خود ،منتقل كند.
ذاب الل أوالل نـاد
أأخشی أنـ ـ ـ أ

ش المستأضام المع ّذب؟
أو أد نشت ني أ
9

اين

(المعری،

ما

لزوم

اليلزم)141:1 ،
«آيا از عذاب الهی ،ترس به دل راه دهم ،حال که خداوند عادل است
ومن چون مظلوم در عذاب ورنج زيسته ام».
شاعر دراين بيت به باور های دينی خود از جمله معاد وعدل الهی
اشاره می کند ومی خواهد رنگی از حکمت بر شعر خود بپاشد بنابراين
نمی توان ،اين بيت را بدبينی محض دانست.
ويا آن جا که هر دو از روز گار شکوه سر می دهند وفرياد بر می
آورند:
ای چرخ فلک خرابی از کينه تـــوست

بيدادگـــری

پيشه

ديرينـــــه توست
ای خاک اگــر سينه تو

بشکافنـــــد

بس گوهر قيمتی که

در سينه توست
(خيام)33 ،
بناءه
أاأمان يخاطب أ أ

ج أهـارا أو أـد أجهلوا مـا أننی

يب ّد باليسر إن أد أامه

أوتهـدم أح أداثــه ما بأنــی
(المعری ،لزوم ما ال يلزم:1 ،

)82
«روزگار آشکارا فرزندانش را خطاب قرار می دهد ،در حالی که از
مقصود روزگار بی خبرند.
روزگاری که فقر را به ثروت تبديل می کند وپيشامدهايش ،ساخته ها
را در هم می کوبد».
ويا آن جا که از ستم روز گار به ستوه می آيند:
عالم هـمه محنتست و ايام غــم است

گردون

همه

آفـت

است وگيتی ستـم است
في الجمله چو در کار جهـان مينگـرم

آسوده

کسی

نيست

وگر هست کـم است
(خيام،
)56
أن أرات أسجايا َّ
الدهر ّأما شروره

اأنق ـد أو ّأما أخيره اأـونود

إاا کانأت الدنيا أکذاک اأ أخلها

کل الطالعات سعود
ولو أ ّن َّ
(المعری ،لزوم ما اليلزم)1:313 ،

«خوی روزگار را شناختم بدی هايش ،نقد است وخوبی هايش وعده است.
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آن

اگر دنيا اين گونه است پس

را رها کن هر چند که ستاره بختت

نيکو باشد».
 2 - 2اعتقاد به مکتب ذره:
يکی از بارزترين موضوعاتی که خيام وابو العال بدان پرداخته اند
جاودانگی جسم ويا همان صراحی وجام است .هر دو بر اين باورند که
جسم نابود ناشدنی است وخاک ويا کوزه ای که در دست داری روزگاری
انسانی بوده است ودوباره به جسم ديگری منتقل می شود ودر اين جهان
خاکی باقی می ماند ،به عبارتی به تحول مستمر طبيعت ويا گردش
جاودانه ذرات در عالم اعتقاد دارند يعنی همان اصل بقای عناصر که
بر اساس آن ،عناصر موجود بيشی وکمی نمی پذيرد وتنها تغيير وتبديل
مي يابد .از اين رو ،می بينيم که هر يک چشمی به چرخ فلک دوخته
وچشمی به چرخ کوزه گر دارد که خاک ما را گه پياله وگه جام می کند
(قراگزلو 90،89 ،ورشيدی تبريزی.)43 ،
واز آسمان تعبير به چرخ نو کهن می کنند يعنی ضمن آن که زير
آسمان هيچ چيز ،نو باقی نمی ماند هماره نو زاده می شود ،ماده
باقی می ماند وتنها صورت ها هستند که تازه می شوند ،به عبارتی
اشياء پيرامون ما در ترکيب ها وقالب های مختلف وبا اسم های
گوناگون جلوه می کنند (قراگزلو.)127 ،
اين باور را خيام در رباعيات بسياری بيان داشته است ،که ار آن
جمله مي توان به رباعی زير اشاره کرد:
در کار گه کوزه گری کردم رای
استاد

در پايه چرخ ديدم

بپای
ميکـرد دليـر کوزه را دسته و سر

کله

از

پادشاه واز دست گدای
(خيام،
)174
آيا اين همان سخن ابوالعال نمی باشد آن جا که مي گويد:
اأال يأمس اأ ّخارا  -م أ ال أفخر -نائد

إلی ننصر ال أفخر للنّفع يأضرب

لأعـ َّل إن ـاء منـه يصنأـع أمـ ّرة

اد و يأشرب
ايأکل اـيه أم أر أ

ٍ
أرض لخر أومـا أد أری
حمل م
وي أ

اأواهـا لـأه بأعد البلی يأتغ ّرب
(المعری،

اليلزم)87:1 ،
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لزوم

ما

ّری که خاک شدند وکوزه گران ،گل آنان را برای
«چه بسا مردمان متکب
ساختن ظرف زير لگد گرفتند.
شايد ظرفی که از خاک آنان درست می شود برای خوردن وآشاميدن مورد
استفاده ديگران واقع شود.
اين ظرف ها از شهری به شهر ديگر برده می شود ،وای برآنها که پس
از خاک شدن به غربت هم دچار می شوند».
واز سويی ،از مخاطب خود

می خواهند که بر خاک آهسته

قدم بگذارد

چرا که اين خاک روزی انسانی هم چو تو بوده است:
گويی

هر سبزه که بر کنار جويی رسته است

زلب

فرشته

خويـــی رستــــه است
پا بر سبـزه تـا بـه خــواری ننـهـــــی
زخاک الله رويی

سبزه

کان

رسته است
(خيام،

)66
ودر اين باره ،معری می گويد:
طء أما أظ أدي أم الـ
أخفف الـ أو أ

أرض ّإل م هـذه الجسـاد

ـأبيــح بنا ،أوإن ـأد أم العه

د ،هـأوان اآلباء والج ـ أداد
(المعری ،سقط الزند)7 ،

«بر زمين آرام قدم بگذار که پوست زمين را چيزی جز جسد مردگان نمی
پندارم.
تحقير پدران ونياکان ،با گذر زمان بر ما زشت وناپسند است».
 2ـ  3حيرت در آفرينش:
خيام وابو العال  ،هر يک چون خود را از گشودن راز آفرينش ناتوان
می يابد وعقل را از درک هستی قاصر می بيند ،بنابر اين در دانستن
اسرار هستی واسباب خلقت حيران می ماند ودر پيشگاه الهی سر تسليم
وخشوع فرود می آورد:
هر چند رنگ وروی زيباست مرا

چون الله سرخ چون سرو

واالست مرا
معلوم نشد که در طربخانه خـاک
آراست مـــــرا
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نــــقاش ازل بهر چه

(خيام،
)25
ص ّورنـي أولأست بعالـ ٍـم
الل أ

ااک سبحا أن ال أقدير الواحد
لمأ أ
(المعری ،لزوم ما اليلزم،

)393:1
«پروردگارم مرا بيافريد اما نمي دانم از چه رو ،آن قادر يکتا مرا
آفريد».
ويا آن جا که خيام در اثر مرگ انديشی وکوته بودن عمر ،سهم عقل را
در شناخت جهان واسرار آن ،جز يافتن فسانه وافسون نمی داند:
زين

در پرده اســــرار کسی را ره نيست
تعبيــه جان هيچ کس آگـه نيست
جز در دل
فسانه ها کوته

مي

خاک هيچ منزلگه نيست

خور

که

چنين

نيست
(خيام)46 ،

هم چنان که ابو العال ،اين موضوع را اين گونه بر زبان شعر جاری مي
سازد که:
بريت للأمر لأم أنرف أحقائ أقه

اأـلأيتني م حساب الل بـريت
(المعری ،لزوم ما اليلزم،

)198:1
«برای چيزی آفريده شده ام که نمی دانم پس ای کاش از باز خواست
الهی نيز رهانيده مي شدم».
ودر همين باب خيام مي گويد:
جز حيرتم از حيات چيزی نفزود

ّل بوجود
آوردم باضطرارم او

زين آمدن وماندن ورفتن

رفتيم باکراه وندانيم چه بود
مقصود

(خيام)76 ،
ومعری چنين مي سرايد:
ش ٍ
يء غأير ٍ
باد أوإنّما
خلقنا ل أ

ثم يدرکنا الهلک
نأعيش أليال ّ
(المعری،

لزوم

ما

ال

يلزم،

)214:2
«برای دليل نامشخصی آفريده شديم به راستی که مدت کوتاهی در اين
دنيا زندگی مي کنيم وسپس مرگ ما را در مي يابد».
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در اين بيت ،شاعر با فراموش كردن هدف خلقت دچار بدبيني گشته
وبه ديار نيستي رفتن را براي آيندگان به تصوير كشانده؛ البته ما
اين شعر را از انديشه هاي گذراي ابوالعال مي دانيم نه اعتقادات
راسخ او.
بايد دانست که حيرت در آفرينش ،ناله اي نيست که تنها از گلوی
خيام ويا ابوالعال بيرون آمده باشد بلکه هر کس در امور عالم به
فکر فرو رود ،اين سوال به ذهن او خطور می کند که حقيقت جهان
چيست؟ ويا برای چه پا بر اين کره خاکی نهاده ايم وچرا می رويم
ورخت از اين عالم بر می بنديم وعاقبت کار ما چه می شود؟ وچون به
پاسخی نمی رسد اعتراف می کند که از درک معمای هستی قاصر وناتوان
بوده است .البته حيرت در خلقت يکی از موضوعاتی است که اهل مذاهب
وفرق مختلف به آن پرداخته وبه جهل ونادانی خود در درک آن اقرار
کرده اند تا آن جا که پيامبر نيز به اين مهم ،تأکيد می کند ومی
فرمايد« :ما عرفناک حق معرفتک» وخواجه حافظ شيرازی می سرايد:
عيان نشد که چرا آمدم کجا بودم

دريغ ودرد که غافل

زکار خويشتنم
(فروغی وغنی120 ،ـ .)125
واين حکايت چه نيکوست ،که خيام در واپسين لحظه های عمر خود به
سجده رفته وبر زبان رانده  :خدايا من به قدر توانم تو را شناختم
پس بيامرز مرا زيرا معرفت من تنها وسيله من بود به تو (قرا گزلو،
.)107
 2ـ4

عقل گرايی:

ابو العال وخيام هر دو سرشتی عقل گرايانه داشته اند و انديشه وخرد
را ارج می نهادند واز خردورزان زمانه خود به شمار می آمدند خرد
ورزانی که ،از ياد گيری علوم زمانه خود خود هيچ فرو گذار نمی
کردند وعقل را راهبر مسير زندگی قلمداد می کردند وبر تکيه بر آن
پافشاری می نمودند هر چند در اين مسير با موانع زيادی روبرو می
شدند واز آن جمله می توان مخالفت کوته فکران وتعصب ورزان را نام
برد (چاوشی 3،2 ،فروخ 179،178 ،اليازجی.)545،543 ،
البته از نظرنبايد پنهان داشت که آثار هنری افراد نمی تواند
نمودار کامل انديشه وطرز تفکر آنها باشد  .ليک شکی در آن نيست که
هر دو عقل گرا بوده ودعوت به خرد ورزی می کردند هم چنان که از ال
به الی اشعارشان می توان به اين حقيقت پی برد:
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هر کو رقمی زعقل در دل بنگاشت

يک لحظه زعمر خويش ضايع

نگذاشت
يا راحت خود گزيد

يا در طلب رضای ايـزد کـوشيــــد
وساغــــر برداشت
(خيام)66 ،
حار هذا ال أدليل
تأـ أف ّکر اأـ أقد أ

هج ّإل الفکر
أوما يکشف النأ أ

(المعری ،لزوم ما ال يلزم)616:1 ،
«انديشه کن که رهنما ،حيران مانده است چرا که تنها انديشه است که
راه را مي نماياند».
همان گونه كه مي بينيم يكي از پيام هاي مهم هر دو شاعر ،سفارش به
عقل وعقل گرايي است چرا كه الزم است انسان خداگرا ،متفكر انديشمند
ومتكي بر حكمت هاي نظري وعملي باشد كه از انديشه وعقل او صادر مي
شود.
ويا:
وز

با مردم پاک واهل وعاقل آميز

نا

هالن

هزار

فرسنگ گريــز
ور نوش رسد زدست نا

ار زهر دهد ترا خردمند بنوش
اهل بريز
(خيام)119 ،

أرحل أننها ما أمامي سوی أنقلي
أو أ

أسأتّبع أم يأدنو إلی ال أخير أجاهدا
(المعری ،لروم ما ال يلزم)300:2 ،

«از هر آن کس که مرا به خوبی ها رهنمون سازد ،پيروی می کنم واز
هر آن چه در پيش دارم جز خرد وانديشه ،در مي گذرم».
اما آن گاه که با کوته انديشی تنگ نظران زمانه خود که بر عقل
وانديشه می تاختند و با سوء ظن به انديشمندان می نگريستند و در
متهم کردن آنها ،از هيچ کوشش دريغ نمی کردند ،روبرو می شدند ،
اين گونه بر زبان جاری می ساختند:
هــر راز که اندر دل دانـــا باشــد

که

بايد

نهفته تر زعنقا باشــد
کاندر صدف از نهفتگی گردد در
دريا باشد
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هر

قطره

که

راز

دل

(خيام)178 ،
جاهلت حتّی ظ ّ أنّي جاهل
تأ أ

هل اي النّاس ااشيا
أولّما أرأيت َّ
الج أ

(المعری ،سقط الزند)194 ،
«آن گاه که ديدم جهالت وناداني در ميان مردمان رواج يافته ،تظاهر
به نادانی کردم تا آن جا که پنداشتند من نادانم».
به رغم آن که هر دو بر عنصر عقل تکيه می کنند وآن را راهنمای
می دانند  ،اعتراف می کنند که

خود در مسير کشف مجهوالت زندگی،

عقل از درک خدا ومسائل ما ورائی – هم چنان که گذشت – نا توان است
وشناخت خدا آن گونه که در خور ذات اقدس اوست برای بشر امکان
ندارد

وگاه

عقل

می

ناگزير

شود

در

مسير

رسيدن

يقين،

به

پشت

ديوارهای حدس وگمان توقف کند وسر تسليم فرود آورد:
کنه خرد در خور اثبات تو نيست

وانديشه

بجز

من

مناجات تو نيست
من ذات تو را بواجبی کی دانــم

داننده

ذات

تو

به

جزذات تو نيست
(خيام،
)162
لمته َّ
شعر القمر
الشمس أو أ
اأهل أن أ

س لنا نلم بسر إلهنا
أولي أ

(المعري ،لزوم ما ال يلزم)472:1 ،
«ما از سر الهي چيزی ندانيم ،آيا خورشيد وستاره او را درک کردند
وبه کنه او پي بردند»
 5– 2زندگی ومرگ:
زمانی که اشعار ابو العال را از نظر می گذرانيم ،در مي يابيم که
هر گاه وي از زندگی سخن مي گويد ،واژه مرگ را

چاشنی آن مي کند

به گونه ای که به ندرت مي توان قصيده ای را يافت که ابو العال در
کنار زندگي از مرگ سخن نرانده باشد وازآن يادی نکرده باشد .هم
چنان که بر اين باور است که ،خردمند فرزانه ،آن کسی است که مرگ
را بر زندگی وآالمش ترجيح

دهد وخويشتن خويش را برای رويارويی هر

چه زود تر مرگ آماده کند وبا آغوش باز با آن ديدار کند:
الردی
يق َّ
اأما لي أخاف طأر أ

ک
أوالک أخير طأر ٍيق سل أ
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(المعری،

لزوم

ال

ما

يلزم،

)287:2
«مرا چه شده که از مرگ بهراسم؟ حال که آن بهترين راههاست».
ودر جايی ديگر ،مرگ را نعمتی بزرگ مي داند که خداوند آن را به
بندگان خود ارزاني داشته است:
جئ ا
أوم اليم لل أفتی أن يأ أ

أموت يأسعی إليه أسعيا أسريحا
(المعری،

لزوم

ال

ما

يلزم،

)220:1
«از خوش بختی آدمی آن است که مرگ زود با او ديدار کند».
ومرگ را به سان بارويی می انگارد که دروازه اش ،قبر است:
وااک أمنع حص ٍ

القبر دربأه
يصير أ
(المعری ،لزوم ما ال يلزم)155:1 ،

«مرگ باروی مستحکمی می ماند که دروازه اش قبر ،نام دارد».
ودر نهايت زندگی را سلسله ای پيوسته از دردها می داند که درمانی
به جز مرگ ندارد وآدمی تنها با نوشيدن جام مرگ می تواند به آرامش
حقيقی دست يابد:
الردی
العيش ّإل نلّة برؤها َّ
أوما أ

انصرف لطأيّاتي
اأخل أسبيلي أ

(المعری ،لزوم ما ال يلزم)200:1 ،
«زندگی چيزی جز بيماري نيست ودرمانی به جز مرگ ندارد ،پس مرا
واگذار تا به نيازهايم بپردازم».
خيام نيز به سان ابو العال ،از مرگ بسيار سخن ها دارد واز زندگی
سراسر اندوه می نالد وهم چو او ،در باب تنگناها وبدبختی های شفقت
انگيز انسان ،بسيار تأمل مي کند:
ای چرخ دلم هميشه غمناک کنی

پيراهن

خوشدلی

من

چاک کنـــی
بادی که بمن وزد تو آتش کنيش

آبي

که

خورم

در

دهنم خاک کنی
(خيام،

)163

وچنان از مرگ جوانان خوش اندام ونگاران خورشيد رو ،متأثر می شود
که گويی عزيزانی از زن وفرزند ويا محبوبان وياران داشته که داغ
مرگ خود را بر دل او نگاشته اند:
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بس

آن کس که زمين وچرخ وافالک نهاد

که

داغ

بر

او

دل

غمناک نهاد
در

بسيار لب چو لعل و زلفين چو مشک

زميـن

طبـل

وحقه خاک نهاد
(خيام،

)74

هم چنين خييام ناپايداري ايام را اصل بنيادين جهان می داند
چرا که بر اين باور است

وستون های زندگی را بر مرگ بنا می کند

که بدون توجه به مرگ هرگز نمی توان به زندگی وواقعيت های درونی
آن پی برد .گويی خيام با زبان شعر می خواهد به ما بگويد که چشم
باز کن ودريای خروشان وپر تالطم مرگ را نظاره کن که چگونه فرياد
گلرويان را در خود خاموش می کند وچگونه عظمت وشکوه پادشاهان را
در هم می شکند:
مرغی ديـدم نشسته بر باره طـــــــوس

پـيش

در

نهـاده کلـه کيکـــــــاوس
کو

با کله همی گفت که افسوس افسوس

بانگ

جرس

ها

وکجا

ناله کوس
)124

(خيام،

نه به مرگ

و ليک با اين تفاوت که هم چو ابوالعال ،مرگ انديشی او

بلکه به زندگي مي انجامد وبر اين باور است ،اکنون که در مقابل
هجوم مرگ راهی برای نجات باقی نمانده وذره ذره ی زمين فسرده ومرگ
آلود

است؛

پس

چه

نيکوست

که

آدمی

از

لحظه

لحظه

زندگی

نهايت

استفاده را ببرد وغم ديروز وفردا را نخورد:
فــردا

از دی که گذشت هيچ از او ياد مکن

که

نيامدست فريــــــاد مکن
بـر نــامـــــده وگذشته بنيــــاد

مکن

حالی

خوش

باش وعمر بر باد مکن
(خيام)149 ،
 2ـ  6اصالح جامعه:
انحطاط اخالقی يکی از نمود های بارز اجتماعی در زمانه خيام و ابو
العال به شمار می آيد تا آن جا که هر يک به نوبه خود در پی آن است
که به اصالح مردم بپردازد ورذائل اخالقی را در شعر خود گاه به صورت
جد وگاه

طنز به تصوير کشد ومردم را در مسير درست زندگی به حرکت

آورد و نجات بخش آنها از بيراهه های زندگی باشد.
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از اين رو در اين بخش از مقاله سعی بر آن است که گوشه چشمی به
انديشه های اصالح گرايانه آنها داشته باشيم.
 1 -6خيانت نکردن ووفا داری به يکديگر:
وز صحبت خلق بی

از من رمقی به سعی ساقی مانده است
وفايی مانده است

از عمر ندانم که

از باده دوشين قدحـــی بيش نماند
چه باقـی مانده است

(خيام)29 ،
حكيم عمر خيام ،در اين ترانه سعي بر آن دارد كه ما را به سمتي
از زندگی سوق دهد تا هم چون كساني نباشيم كه عمري را در كنار
دوستان بی وفا گذرانده اند ونتوانسته اند ،آن گونه كه می خواهند
از زندگی خود كام گيرند .پس بايد چاره انديشيد واز اندك عمري كه
باقي مانده است نهايت استفاده را داشته باشيم.
کل أم او أق الثَّری أخائ

أحتّی ندو المصر مثل اللصوص
(المعری،

لزوم

ما

اليلزم،

)88:2
«هر آن کس که بر روی زمين است خائن است؛ حتی عدالت پيشگان مصر
نيز دزدند».
چنان که می بينيم ،آن چنان شبح بدبينی بر ابوالعال سايه افکنده که
جز سياهی در اين دنيا ،رنگی ديگر نمی شناسد وتا به آن جا می رسد
که همه انسان ها را متهم به ريا ونفاق می کند وبر آن ها خشم می
گيرد وبر نوع بشر می شورد وبر اين نکته تاکيد می کند که انسان
سرشتی ريا کارانه دارد.
2ـ 2فاش نکردن راز ومحرم اسرار ديگران بودن:
راز از همه ناکسان نهان بايد داشت

واسرار،

نهان

ز

ابلهان بايد داشـت
بنگر که به جای مردمان می چکنی

چشم از همه مردمان همان

بايد داشت
(خيام)52 ،
ود أنتـأه
تأل أقی ال أفتی کالريح إن أ أ

صار کالمزمار
س ّرا أاي أع اأ أ
(المعری ،لزوم ما ال يلزم:39 ،

)2
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«آدمی را چون باد می بينی که اگر رازی را به بسپاری هم چو ني ،آن
را در همه جا پخش خواهد کرد».
ابوالعال در اين بيت ،به سان خيام به انتقاد از زمانه مي پردازد
ومي گويد مردماني كه راز انسان را بر مال مي كنند نبايد بدان ها
تكيه كرد ،چرا كه هم چو باد ،هر چه را در خود جمع كرده اند پخش
مي كنند بي آن كه به سرانجام آن بيانديشند .البته از نظر نبايد
پنهان داشت كه اين انتقاد را نبايد حمل بر بدبيني شاعر كرد بلكه
بايد دانست هر شاعر واديب متعهدي هر گاه زمانه ومردمانش را خالف
عدالت وادب بيند ،چهره دژم مي كند واز خشم بر آن ها مي تازد.
 3 -6نهی از ريا کاری وتزوير:
از

پندی دهمت اگر به من داری گوش

بهر

خدا

جامه

تزوير مپوش
از

دنيا همه ساعتـــی وعمر تو دمـــــي

بهر

دمي

عمر ابد را مفروش
(خيام)125 ،
ودر اين باره ،در يکی از رساله های خود می گويد« :حکيم نمايان
عصر ما همه دست اندرکارند که حق را با باطل بياميزند وجز رياکاری
وتدليس کاری ندارند .اگر دانش ومعرفتی نيز دارند صرف اغراض پست
جسمانی می کنند واگر با انسانی مواجه شوند که در جست وجوی حقيقت
صادق وراسخ است وروی از باطل بر می گرداند وگرد معرفت فروشی
ومردم فريبی نمی گردد او را مرهون وشايسته ی استهزا می دانند.در
هر حال به خدا پناه می جوييم» (نصر.)147 ،
وابوالعال اين گونه ،مخاطب خود را از رياکاری باز می دارد:
صدي ٍـق
اأال يأغرر أ
ک بـشــر م ـ أ

ضم ـي أره إح ـأ وخـ ـب
اإ َّن أ
(المعری،

لزوم ما ال يلزم ،ص )97:1
«برحذر باش که شادی دوستت ،تو را بفريبد .چرا که درونش ،سراسر،
کينه ونيرنگ است».
ويا جايی که خيام با بيانی طنزآميز زنان روسپی را از آن رو که
ظاهر وباطنشان يکی است برعابدان دروغين ترجيح می دهد:
شيخی به زن فاحشه گفتـا :مستــــــی

هر لحظه به دام

دگری پا بستی
گفتا :شيخا ،هر آن چه گويی هستم
می نمايی هستی
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اما تو چنان

که

(خيام،

)176

وآيا اين گونه نيست؟ وآيا آن كس كه تظاهر به زهد وعبادت مي كند
وچهره دين را مخدوش مي كند ،آيا به جد از آن روسپي روسياه ،روسياه
تر نمي باشد.
صلّيا
يا ظالما ،أن أق أد اليأ أدي م أ

م دون ظلمک يعقد الزنـّار

للمحاس کاسب
أتأظ أنّ أ
ک أ

وخبي أمرک شـأّرة و أشنـار
(المعری،

لزوم

ما

ال يلزم)468:1 ،
«ای ستمگری که دست بر بسته ای ونماز به پای می داری ،در حقيقت،
کمر بندی از ظلم وستم بر ميان بسته ای.
آيا می پنداري که خوبی ها ونيکی ها را کسب کرده در حالي که نهان
خانه درونت سراسر شرارت وخباثت است».
 4-6دعوت به قناعت وحرص نورزيدن:
چند از پي حرص وآز تن فرسوده

ای

دوست

روي

گرد

جهان

بيهوده
رفتند ورويم وديگر آينـد وروند
تـا

يکدم

بمراد

خــوبشتن

بــــوده
(خيام)158 ،
أغراک بالطَّلب
ک الل أم
أ
بار أ

وأکم طألبت أمورا لأست بمدرکها
(معري ،لزوم ما ال يلزم)150:1 ،

«چه بسيار در جستجوی چيزهايي هستی که بدان دست پيدا نخواهی کرد.
آفرين بر آن خدايي باد که تو را بر خواستن وطلب کردن تحريک کرد».
ويا:
قانع به يک استخوان چو کرکس بودن

به زان

که طفيل

خوان ناکس بودن
با نان جوين خويش حقا کـه به است

کآلوده

بپالوده هــــــر خس بــودن
(خيام)149 ،
ناع النَّفس م أحس الغنی
إ ّن ا ت أ

سوء الحرص م أ بح ال أفقر
أکما أ ّن أ

(المعری ،لزوم ما ال يلزم)523:1 ،
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«به درستی که قناعت بهترين ثروت هاست هم چنان که آزمندی وحرص زشت
ترين نيازمندی هاست»
دعوت به احسان ونيکی به هم نوع وآزار نرساندن:

5 -6

تا بتوانی خدمت رنــدان می کـــــن

نمــاز

بنــياد

وروزه ويـران می کــــــــن
مي ،می خور وره می زن

بشنو سخن راست زخيام ای دوست
واحسان می کن

(خيام)148 ،
سٍ
اإن أ أ
درت اأال تأ أ
فعل سوی أح أ

بأي أ النام وجانب ک َّل ما ب أحا

(المعري ،لزوم ما ال يلزم)292:1 ،
«اگر می توانی تنها به مردمان ،نيکی کن واز زشتی ها بپرهيز».
 6 -6باز داشتن از غيبت:
وين

سنت مکن وفريضه حق بگزار

لقمه

که

داری

زکسان

باز مدار
غيبت ميکن وخلق خدا را مازار

در عهده آن جهان منم

بـاده بـيـــــار
(خيام)117 ،
البته خيام در اين ترانه ،به آزار نرساندن وانفاق نيز اشاره
دارد:
وم ظالما
إاا ن أ
بت نندي غأيري الي أ

تب ٍ
ظلم نن أد غأيري نائبي
اأ ن أ

(المعري ،لزوم ما ال يلزم)145:1 ،
«هرگاه ظالمانه عيب ديگران را در نزد من بگويي ،بدون شک عيب مرا
در نزد ديگران بر مال خواهي کرد».
 7 -6کينه نورزيدن:
يک يک هنرم بين گنه ده ده بخش

هر جرم که رفت حسبة

هللا بخش
از باد هوا آتش کين را مــفــــروز

ما را بسر خاک

رسول هللا بخش
(خيام)128 ،
أو لَّما تأسک الضـغان ا ــي أخلأ ٍد

ّإل أو اي أوجه أم يأسعی بها أکلأف
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(المعري ،لزوم ما ال يلزم)154:2 ،
«کينه ها در ذهن آرام نمي گيرد وبه فراموشی سپرده نمی شود مگر در
ّف مي اندازد».
انديشه کسی که خود را به تکل
 8 -6توجه کردن در اختيار کردن دوست:
آن به ،که در اين زمانه کم گيری دوست

با اهل زمانه

صحبت از دور نکــــوست
چون

آن کس کـه بجملگی تـرا تکيه براوست

چشم

خرد باز کنی دشمنت اوست
(خيام)28 ،
أخف أم تود أکما تأخاف معاديا

ليس ايه تأماري
مار اي أم
وتأ أ
أ
(المعری ،لزوم ما ال يلزم)578:1 ،

«از آن کس که به او عشق مي ورزی بترس همچنان که از دشمن خود می
ترسي وبا هر آن کس که سر در افتادن ندارد به نزاع برخيز»
ويا:
ش ّر م صاح ٍ
ب
تأمنوا ال أ
اأال أ

وإن کا أن أخال لأکم واب أ نم

(المعري ،لزوم ما اليلزم ،ص )490:2
«از شرارت دوستان در امان نيستيد هر چند دائي ويا عمويتان باشد».
در پايان الزم است ياد آور شويم که ابو العال وخيام ،در زمينه
معاد وجبر واختيار نيز ،آرا وانديشه های متفاوت وبعضا مشترکی
دارند ليک از آن جا که بحث از اين موضوعات پيچيده فلسفی نياز به
تفکر وتامل بسيار ودارد وآشنايی با مکاتب فلسفی را می طلبد واز
سويی ضيق مکان وزمان ما را فرصت نمی دهد که به بحث پيرامون اين
موضوع بپردازيم ،از اين رو مقاله را در اين جا به پايان می بريم
اميد که مقبول نگاه خوانندگان قرار گيرد وکاستی ها را ببخشايند.
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نتيجه:

از بررسی وتحليل انديشه های ابو العال معری وخيام نيشابوری ،در
کالم شاعرانه شان ،اين نتائج حاصل می شود:
 . 1در زندگی ابو العال وخيام

به لحاظ روحيه اعتراضی

واحوال

زمانه شترکات فراوانی ديده می شود.
ً متفاوت به بدبينی ميل داشته
 . 2هر دو شاعر به دالئل مشترک وبعضا
اند وبه گونه ای اين مضمون را در ترانه وچکامه های خود راه داده
اند تا بدان جا که بدبينی نمودی بارز در شعرشان يافته است وجان
مايه اصلی آن گشته است.
 . 3تهمت ها حسادت ها تعصبات وشکست های پياپی
را

بدبينی ابو العال

در درجه ای فراتر از بدبينی خيام قرار داده است.
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 . 4تشابهات فراوان فکری ولفظی در ميان ادبيات اين دو شاعر ،عالوه
بر آن که ناشی از فطرت مشترک انسانی وتشابه اعتقادات است در برخی
موارد نشان از تأثير مستقيم خيام از ابوالعال می باشد که بررسی
دقيق ترانه های خيام وتطابق آن با سروده های ابوالعال ونيز مطالعه
کتب تاريخی صدق گفتار ما را به اثبات می رساند.
 . 5هر دو شاعر ازاوضاع ناگوارحاکم بر زمانه وفساد مردمانش

به

تنگ آمده اند شرايط ناگواری که خرد واحساس لطيف هر دو شاعر تحت
تاثير خويش نهاده وآن دو را به واکنش در برابر ناماليمات زمانه
واداشته است.
 . 6هر دو گرايش به تفکر وعقل گرايی داشتند هر چند خرد را در
شناخت آفريدگار و درک هستی وچون چرايی آن
7

ناتوان می انگاشتند.

هر دو شاعر درباره زندگی ومرگ بسيار سخن رانده اند

وبه

ناپايداری ايام ودل نبستن به ظواهر دنيوی اشاراتی بسيار داشته
اند وانديشه های خود را در قالب شعر ابراز داشته اند.
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Investigating the Same Thoughts in Khayyam Neyshaboori and Abu Al ‘ala Ma'ari Works
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Abstract:
In Abu Al’ala Ma'ari and Khayyam Neyshaboori works we can observe a way of thinking that invokes us
to confess that there is some kind of co-thinking and convergence in the works of these two great
Persian and Arab literature poets, a way of thinking which has resulted from their tender spirits and
stricken and depressed minds which have been influence by the social political and cultural circumstances
governing their daytime.
Therefore, in this article it's tried to introduce the political and social circumstance of the daytime of
these two great poets on the one hand and to shed some light on the spiritual and intellectual unities and
the similarities of their poems in terms of content and theme on the other.

Keywords: Abu Alla Moa'rri, Khayyam Neyshaboori, spiritual and intellectual similarities, similar
contents.
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