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چکیده

شاعران و نویسندگان در هر گوشهای از جهان و در هر دورانی ،پیوسته از آرا ،افکار و

اندیشههای یکدیگر تأثیر می پذیرند .این پژوهش که به روشی توصیفی – تحلیلی و
برپایههای اصول مکتب آمریکایی تدوین شده ،مقایسهای تطبیقی میان مبانی فکری و
زیرساختهای اعتقادی دو شاعر نامور ایرانی و عرب است .نگارندگان در این مقاله نخست به
بررسی اوضاع سیاسی ،اجتماعی و فکری این دو اندیشمند برجسته پرداختهاند .چه اینها در
شکلگیری شخصیت فردی و ادبی آن دو نقش به سزایی داشتند .تا بدانجا که آرا و افکار
دو شاعر متاثر از اوضاع و احوال زمانهشان بوده است.
بیشک میان اندیشههای آن دو تشابهای نزدیک وجود دارد ،به طوری که در بیشتر موارد
شبح سخنان ابوالعالء در آرای خیام جان میگیرد .دو شاعر با وجود دیدگاههای فلسفی مشابه
غالباً همصدا ،همسخن و همعقیده با یکدیگر بودهاند؛ البته گاهی نگرش آن دو با یکدیگر
تفاوت داشته که بیان این تشابهها و اختالفها از دستاوردهای اصلی این پژوهش است.
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طرح مسأله

عمر خیام نیشابوری ،حکیم ،فیلسوف ،ریاضیدان و ترانهسرای نامور ایرانی است که نغمههای
شورانگیز او سبب شده تا همه دنیا او را متعلق به نوع بشر و غیر وابسته به حکومت یا مملکتی
خاص بدانند .خیام اندیشههای خود را در قالب رباعیات زیبا که برای تمام نسلها جذاب بود،
باز میگفت .آثار خیام عموماً مختصر و کم حجم ،اما عمیق و پر محتوایند .او حتی در
شعرسرایی نیز قالب کوتاه رباعی را برگزیده؛ گویا به علت تبحر در علوم فلسفه ،ریاضی و
نجوم ،هنر شاعری را دون شأن خود میدانسته است .برخی نیز امساک او را در سخنگویی
به بخل در نشر علوم تعبیر کردهاند (جعفری.)553 -551 :5711 ،
ابوالعالء معری نیز فیلسوف ،شاعر و اندیشمند برجسته عرب است که از مواهب فطری
بی مانندی بهره داشت و دانش عظیمی را به مدد تالش و جدیت خود فرا گرفت .افزون بر
آن نابینایی و عزلت ،امکان تألیف و تصنیف بیشماری را برایش فراهم ساخت (ناصر خسرو،

 .)59 :5739از این رو حدود سی کتاب و رساله به نظم و نثر نگاشت و در موضوعات بسیاری
از قبیل ادب ،لغت ،فلسفه ،دین و اجتماع ماهرانه سخن گفت.
اندیشههای ابوالعالء بر برخی از شاعران ایرانی چون خیام نیشابوری تأثیر گذارد .با
بررسی عقاید خیام به خوبی درمییابیم که وی ،در بسیاری از افکار و عقاید خود مرهون
آرای ابوالعالء بوده است .غیر از خیام و تأثیرپذیری مشهود در رباعیاتش ،میتوان به دانته و
میلتون نیز اشاره کرد که تحت تأثیر اندیشههای ابوالعالء بودهاند" .کمدی الهی" دانته و
"بهشت گمشده" میلتون شباهتهای فراوانی با "رسالة الغفران" معری دارد.
کلیات تحقیق :هدف از این پژوهش بررسی اثرگذاری و اثرپذیری میان ادب فارسی
و تازی بوده و سعی شده است تا تشابهات و تفاوتهای درونمایههای اعتقادی در سرودههای
دو شاعر مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .نگارندگان به روشی توصیفی – تحلیلی و بر اساس
اصول مکتب آمریکایی کوشیدهاند تا به تبیین اندیشههای اعتقادی دو شاعر بپردازند .در واقع
آنان به دنبال یافتن این پرسش بودهاند که چه شباهتها و تفاوتهایی میان افکار دو شاعر وجود
دارد و این مضامین تا چه اندازه بر سبک هنری آنان تاثیر داشته است؟
پیشینه تحقیق :درباره سخنسرای بلندآوازه ایرانی ،حکیم عمر خیام نیشابوری و نیز

مقایسه تطبیقی آرای اعتقادی عمر خیام و ابوالعالی معری 31 /

اندیشمند ژرفاندیش جهان عرب ،ابوالعالی معری ،کتابها و مقالههای بیشماری به طور
جداگانه یا در حوزه ادبیات تطبیقی نوشته شده است .با این همه هنوز جای بسیاری از
پژوهشهای بایسته و مطالعات بنیادی در این عرصه خالی به نظر میرسد .در نگاهی کلی به
آثاری که در مجامع دانشگاهی ایران در پیوند با خیام و ابوالعالء و در چارچوب ادبیات
تطبیقی نگاشته شده است ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .5سید حسین سیّدی و فرامرز آدینه کالت« ،)5799( ،بررسی تطبیقی مرگ در اندیشه
ابوالعالء معرّی و عمر خیام نیشابوری» ،ادبیات تطبیقی ،سال اول ،شماره .5
 .5قاسم مختاری و سحر محبّی (« ،)5797بینامتنی قرآن و نهجالبالغه در اشعار خیام
نیشابوری و ابوالعالء معرّی» ،پژوهشهای ادبی -قرآنی ،سال دوم /شماره اول.
چنانچه مالحظه میشود این مقالهها با رویکردی خاص به بررسی آرا و افکار دو شاعر
پرداختهاند .اما تاکنون پژوهش مستقلی درباره مبانی اعتقادی دو شاعر ارائه نشده است.
زندگی شخصی و روزگار سیاسی دو شاعر

خیام :غیاث الدین أبوالفتح عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری ،حکیم ،ریاضیدانان ،شاعر
و از برجستهترین ستارگان عرصه دانش و ادب فارسی بود که در اواخر قرن پنجم و اوایل
قرن ششم دیده به جهان گشود (حقی .)3 :5993 ،سالروز تولد ،زندگی ،افکار و وفات این شاعر
و فیلسوف برجسته ایرانی در هالهای از ابهام فرو رفته و با روایات و افسانههای عجیبی
درآمیخته است (آقایانی .)5 :5791 ،در منابع و اسناد کهن نیز مطالب ضد و نقیض فراوانی درباره
او وجود دارد (حسنلی و حسامپور .)599 :5799 ،عصر خیام مصادف با سلطه فرمانروایان
سلجوقی بر سرزمین ایران بود .سلجوقیان با تدبیر زمامدارانی چون آلپ ارسالن و ملکشاه
توانستند به سرعت در ماوراءالنهر و خراسان پراکنده شوند و دولتهای غزنوی و قراخانی را
در برابر خود به زانو درآورند .آنان مدتها بر ایران و بسیاری از ممالک اسالمی ،از ترکستان
گرفته تا سواحل دریای مدیترانه حکم راندند (عریض .)59 :5911 ،در حقیقت کاردانیهای
وزرای دربار سلجوقی همچون خواجه نظامالملک بود که سبب شد این حکومت در ردیف
دولتهای درخشان آن روزگار جای گیرد (فرزانه.)513 :5931 ،
با این همه اغلب سالطینی که در این دوره بر ایران حکومت داشتند ،مردانی فاسد،
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بیرحم ،عیاش و سفاک بودند (حفنی .)01 :5995 ،روزگار بیماری که جایی برای اهل تفکر
و اندیشه در آن وجود نداشت و به گفته خیام «از اهل علم شمار اندکی با هزاران محنت،
باقیمانده بودند و از غفلتهای زمانه سود جستند و بهتحقیق در علم و پایدار کردن آن
پرداختند» (محمدی.)503 :5991 ،
ابوالفالء (009 - 717ه.ق) :احمد بن عبداهلل بن سلیمان تنوخی در معرة النعمان ،شهری
میان حمص و حلب دیده به جهان گشود .در کودکی به بیماری آبله مبتال شد که به نابینایی
او انجامید (ابن خلکان ،بیتا .)557 /5 :ابوالعالء آموزش مقدماتی را نزد پدر در زادگاهش
فراگرفت .سپس برای دانش اندوزی به حلب رفت که در زمان سیف الدوله حمدانی از
کانونهای مهم علمی به شمار میرفت (سیوطی .)751/5 :5939 ،به تدریج چندان دانش و
اندیشههای فلسفی ابوالعالء شهرت یافت که از دور و نزدیک برای بهرهگیری از علوم
گسترده و نبوغ کم نظیر او به دیدنش میشتافتند (برای اطالع بیشتر از زندگی شاعر نک :ابن األنباری،

051 :5991؛ ابن بنت الشاطی ،بیتا15 :؛ یازجی.)7 -5 :5999 ،
دوران زندگی ابوالعالء با عدم ثبات سیاسی و اجتماعی در شرق و غرب جهان همراه
بود .روزگاری که در آن به سر میبرد ،آکنده از انواع بیماریهای دینی و اخالقی بود .ضعف
خلفای عباسی در این دوره منجر به از همپاشی حکومت مرکزی بغداد شد و زمینه را برای
بوجود آمدن دولتهای خودمختاری در جهان اسالم فراهم ساخت .از جمله اینها باید به
دیلمیان در عراق ،آل بویه در فارس ،علویان در طبرستان ،سامانیان در ماوراءالنهر ،غزنویان
در هند و افغانستان و ...اشاره کرد (بستانی .)59 :5993 ،ابوالعالء معری با سه حکومت دیلمی،
حمدانی و فاطمی هم عصر بوده و دوره حکمرانی چهار خلیفه عباسی را به چشم دیده است
(جندی.)571 :5995 ،
روزگار پر آشوب ابوالعالء مصادف با حملههای گسترده رومیان بر سرزمینهای اسالمی
بود که در نتیجه ضعف سیاسی دولت عباسی را به همراه داشت .از نظر اجتماعی نیز وضع
بدین منوال بود .شکاف طبقاتی ،مالیاتهای کمرشکن ،فقر و بدبختی ،سایه سنگین خود را بر
مردم آن دیار گسترانیده بود (حبابی ،بیتا.)75 :
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مقایسه آرای اعتقادی خیام و ابوالفالء

تأثیر پذیری متقابل میان شعرا از دیرباز متداول بوده است .حکیم عمر خیام از جمله بزرگان
عرصه علم و ادب بشمار میرود که اشعار خود را با تأثیرپذیری از افکار و اندیشههای ژرف
ابوالعالء معری سروده .بی شک خواننده اشعار خیام که مطالعهای در دیوان "لزوم ماالیلزم"
معری و سایر آثار او داشته باشد ،به وضوح میتواند اشتراک فکر و آرای اعتقادی این دو
شاعر را دریابد .بهرغم وجود فاصله زمانى ،تفاوت مکانى و اختالف نژادى میانشان ،هر دو
دیدگاههای اعتقادی مشترک خود را به نظم درآوردند و ماهرانه «توانستند شعر را با علم
کالم و فلسفه درآمیزند» (حفني .)01 :5995 ،ناگفته نماند که عمر خیام با زبان عربی آشنایی
کامل داشت و گویا اشعار ابوالعالء را مطالعه کرده بود .با این فرض شاید بتوان منشأ
تأثیرپذیری خیام را از همین نکته دریافت .اگر از وجود برخی اختالفات فرهنگی ،علمی و
شخصیتی میان خیام و ابوالعالء صرف نظر کنیم ،وجوه اشتراک فراوانی میان افکار آن دو
خواهیم یافت .با این همه در موارد اندکی آنان در دو قطب مخالف یکدیگر قرار میگیرند.
مهمترین مبانی اعتقادی مشترک میان اندیشههای خیام و ابوالعالء عبارت است از:
 .1ایمان به پروردگار جهان هستی

سخن گفتن از اقتدار ،مهرورزی و لطف گسترده پروردگار نسبت به بندگانش ،از وجوه
مشترک اعتقادی در سرودههای خیام و ابوالعالء است .ابوالعالء به خوبی میداند که مالکیت
حقیقی جهان هستی از آن خداست .اوست که زنده میکند و میمیراند .پس تنها بر او توکل
دارد (:)175 :5995
یــا خــالق البَ ـدْرِ و شـــ َم ْس الضـــ ُّحی

ک
فــــی کُــــلِّ حــــال عَــــلَــــیْــــ َ

(ای آفریننده ماه و خورشید صبحگاهی ،تکیهام در هر حال تنها بر توست).
خیام نیز درباره وجود خداوند و قدرت الیزال او هیچ شکی ندارد .بلکه سؤالهای او در
مورد راز آفرینش انسان است .از این رو پرسشهای فراوانی در خصوص جایگاه انسان در این
بیکران هستی مطرح میکند .او خوب میداند که کسی به«اسرار ازل» دسترسی ندارد .ولی
با این حال نمیتواند ذهن پرسشگر خود را نادیده بگیرد .از این رو خیام با اشاره به فناپذیری
خود ،سخن از لطف خداوند و ناتوانی بندگان به میان میآورد (:)599 :5995
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آنــم کــه زهــیــچــم بــوجــود آوردی

آنم کــه بســـی بــه من نکویی کردی

چـون عــاجـز تـقــدیـر تـوام مـعــذورم

مادام که باقی اســــت ز خاکم گردی

 .0اخالق و دینداری

ابوالعالء عالیترین تجلی دینداری را در کردار نیک و انصاف ورزیدن با دیگران میداند
(:)051 :5995
ال ـدّیــن اِنصــــافُــک األقــوام ک ـلَّ ـهُ ـمْ

وأی دیــن آلبِــی الــحــقِ إن وَجــبــا

(دین به معنی انصاف ورزیدن و رفتار عادالنه با مردم داشتن است .آن که حقوق دیگران
را پایمال میکند ،دین ندارد).
خیام نیز دینداری را در متخلق شدن به اخالق واال تعریف میکند (:)93 :5995
ســـنــت مکن و فریضـــه حق مگــذار

و این لقمه که داری ز کســـان باز مدار

غ یبــت م کن و خ لق خــدا را مــازار

در عهــده آن جهــان منم بــاده بیــار

آن دو از اختالف مردم بر سر دین و شک و تردیدشان در این باره که منجر به ایجاد
هرج و مرج در جامعه میگردد ،سخن میگویند .ابوالعالء افکار دینی مشتت جامعه را مورد
انتقاد قرار میدهد (:)199 :5995
وَجــدْت الــنّــاس فــی هَــرْج و مَــرْج

غــواة بــیــن مُــعــتَــزِل و مُــرْجــی

فَشــــأن مُــلــوکِــهــم عَــزف وَ نَــزفٌ

وأصـــــحــاب االمــور جُــبــاه فَــرْج

(مردم در شک و تردید بسر میبرند .آنان میان مذهب معتزله و مُرجئه گرفتارند.
زمامداران آنها جز لهو ،لعب و چپاول به کار دیگری نمیپردازند و آنانکه در راس امورند
جز خراج گرفتن از مردم ،کار دیگری ندارند).
خیام نیز در این راستا چنین سروده است (:)95 :5995
قو می م ت ف کرنــد در مــذهــب و د ین

جمعی متحیرنــد در شــــک و یقین

نــاگــاه منــاد یی برآیــد ز ک م ین

کای بی خبران راه نه آنســـت ونه این

 .7عقلمداری و خردورزی

ایمان مطلق به عقل و عقلگرائی از دیگر نکات مشترک در دیدگاههای اعتقادی خیام
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و ابوالعالء است .چه« ،جهل در انسان احساس حیرت عظیمی پدید میآورد که از هرچه
نمیداند دچار ترس و حیرت شود» (اونامونو .)591 :5799 ،آن دو از روشنفکران و اندیشمندان
زمان خود محسوب میشدند و به خردورزی و مالک قرار دادن عقل شهره بودند .به اعتقاد
ابوالعالء عقل راه روشنی برای زُهد ورزیدن و پاک سرشت شدن پیش روی آدمی مینهد و
انسان نیز باید در همان مسیر گام بردارد .در نظر شاعر وقتی شعلهای از خرد در قلب انسان
روشن شود ،هرگز در تاریکی جهالت گرفتار نخواهد شد (:)595 :5995
الــعــقــل یُــوضـــــح لــلــنُســــْــک

مَــــنْــــهــــجــــاً فَــــاحْــــذُ حَــــذْوَه

یُـــظـــلِـــمُ وَ قـــلـــب

جُــــدَه

وَ لـــیـــسَ

وَ

فــــیــــه

لِــــلُــــب

خیام نیز عقلمداری را روشنگر راه انسان میداند (:)551 :5995
هر گو رقمی ز عقل در دل بنگاشـــت

یک لحظه زعمر خویش ضایع نگذاشت

یا در طلب رضـــای ایزد کوشـــید

یا راحت خود گزید و ساغر برداشت

با این همه خیام عقل محض را در درک پدیدهها ناکافی و در ادراک برخی امور عاجز
میشمارد و زبان به ناتوانی و نکوهش محدودیت آن میگشاید.
به اعتقاد ابوالعالء هر گاه عقل برای ادراک خداوند کنکاش کند ،هرگز نخواهد
توانست به اسرار الهی دست یابد .کسی که با داشتن عقل بخواهد به مسائل شرعی و تفسیر
آنها بپردازد ،عاجز خواهد شد و چنانچه اصرار به آن داشته باشد ،دروغگو است (:)519 :5995
م َ تی ع َرَض ا لح ِ جی للّــه ضــــاَقــت

مَــذاهــبِــهُ عَــلــیْــه وَ إن عَــرضـــْــنَــه

و قــد کَ ـذِب الــذی ی َغ ـدُو بع َقــل

ل ِتصــــ ح یحِِالشـــ ُروع اِذا م َرِضـــ ْنَــه

خیام نیز صراحتا عقل را در راهیابی به برخی امور ناکارآمد میداند (:)595 :5995
هر چند دلم ز عشـــق محروم نشـــد

کم ما ند ز اســـرار که مفهوم نشــــد

اکنون که به چشـــم ع قل در مینگرم

معلومم شــــد کــه هیچ معلوم نشــــد

خیام و ابوالعالء در مسائلی که عقل به کُنه حقیقت و عمق معنای آن راه نمییابد،
همچون سرنوشت انسان پس از مرگ ،درک اسرار ازل ،برزخ و مسائل مربوط به روز قیامت،
گاه دچار شک و تردید میشدند و در پاسخ به پرسشها جوابی جز "ال أدری" (نمیدانم)

 / 511فصلنامۀ علمی – پژوهشی پژوهشهای اعتقادی – کالمی ،سال پنجم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 5931

نداشتند" .ال أدری" نتیجه شک آن دو و بی پاسخ ماندن سؤاالتشان درباره مرگ و سرنوشت
انسان پس از مرگ است که در این خصوص هرگز به یقین نرسیده بودند .ابوالعالء ابهامات
خود را با عقل در میان میگذارد ،اما پاسخ قاطعی دریافت نمیکند (:)517 :5995
ســـَ ـألــت ع َقل ِی فل َم ی ُخ ْ برْ ف َق ُل ـتُ لــه

ســـَ ـلْ ا لرّجــالَ ف َمــا أ ف توا وَ الع َر فوا

(چون از عقلم پرسیدم و پاسخی از او نشنیدم ،به اوگفتم از مردان عاقل بپرس .اما آنان
نیز هیچ نمیدانستند و اظهار نظری نکردند).
خیام هم به ناتوانی عقل در برابر ذات مطلق کردگار و اسرار ناپیدای ازل اذعان دارد
(:)33 :5995
نه تو دانی و نه من

وین حرف مع ما نه تو خوانی و نه من

اســـرار ازل را

هســـت از پس پرده گفتگوی من و تو

چون پرده براف تد نه تو مانی و نه من

 .6مادی بودن جسم و لطافت روح

هر دو شاعر اعتقاد به مادی بودن جسم انسان ،خاک شدن تن آدمی و دگردیسی آن به اشکال
گوناگون دارند و معتقدند که تَن آدمی از چهار عنصر اصلی تشکیل شدهاست .ابوالعالء در
این باره میگوید (:)757 :5995
هـــذهِ األجْســــــامُ تُـــربٌ هـــامـــ ٌد

فَــمِــنَ الــجَــهــلِ افــتــخــارٌ وَ أشـــــر

جَســـــدٌ مِـــنْ أربَـــع تـــلـــحَـــظـــهـــا

ســـَ ـبــعــة راتــب ـةً فِ ـی اث ـنْ ـی عَشــــر

(این بدنها خاکی و بی حرکت است .از جهالت آدمی است که به آن افتخار کند و
ببالد .این بدن از چهار عنصر تشکیل شده است که هفت برج از دوازده برج آسمانی در آن
تأثیر میگذارند).
برای خیام نیز آن سوی ماده چیزی نیست« .دنیا در پی به هم پیوستن ذرات پدید آمده
و بر اساس اتفاق کار میکند  .این روند پیوسته و همیشگی است .از این رو انسان هیچ بیم و
امیدی ندارد و در نتیجه امتزاج چهار عنصر و تاثیر کواکب پیدا شده است .روح مانند کالبد
مادی است و پس از مرگ نمیماند» (هدایت .)01 :5705 ،از این رو خیام ابیاتی را در همان
مضمون شعر معری میسراید (:)97 :5995

مقایسه تطبیقی آرای اعتقادی عمر خیام و ابوالعالی معری 519 /

ای آنــکــه نــتــیــج ـه چــهــار و هــفــتــی

و ز هفــت و چهــار دایم انــدر تفتی

خیام و ابوالعالء بر خالف جسم ،روح و جان انسان را پاک و لطیف میدانند و معتقدند
که با پیوستن به جسم ناپاک میگردد .ابوالعالء جسم را زمینی و روح را آسمانی میشمارد
(:)795 :5995
و الجِ سم ال شک أر ضِ ی ،و قد وُ صِ لَت

بــه لــطــائــف عــاالهــا مُــعــالِــیــهــا

(بی شک جسم زمینی است و روحی که به آن پیوسته ،لطیف دارد و از آسمانها آمده
است).
خیام نیز سر منشأ روح را از عالم پاک علیا میداند (:)595 :5995
روحی که منزه اســـت ز آالیش خاک

مه مان تو آ مده اســــت از عالم پاک

هر دو شاعر معتقدند که روح از جسم جدا خواهد شد .با این همه از سرنوشت روح
پس از جدائی بیخبرند .ابوالعالء از جایگاه روح لظهار بیاطالعی میکند (:)539 :5995
الرّوحُ تَنْ ـأی ،فَمــا یُ ـدْری بِموضـــعِهــا

و فِیالتّراب  -لعمری -یُرف َت الجَســـ َدُ

(روح دور میشود و هیچ کس از جایگاه آن اطالعی ندارد .قسم به جان خودم که این
جسم در خاک میآرامد).
خیام نیز برای نفس ماهیتی مادی و دریایی قائل است (:)590 :5995
نفســـیســــت پــدیــد آمــده از دریــایی

وا نگــاه شــــده بــه ق عر آن دریــا بــاز

 .2مرگ اندیشی

جهان پس از مرگ همواره برای آدمی عالمی ناشناخته بوده است .خیام نیشابوری و
ابوالعالء معرّی از جمله شاعرانی هستند که تأمالت بسیاری در باب زندگی و مرگ دارند.
این دغدغه فکری آنها گاه به صورت پوچ انگاشتن دنیا و فناپذیری انسان در اشعارشان
جلوهگر است .در واقع محوریترین اندیشه فکری هر دو شاعر را میتوان در اندوه ناشی از
یاد مرگ و حسرت زوال آدمی خالصه کرد .از این رو به زندگى نگرشى آکنده از خشم و
نفرت دارند و به همه چیز با دید سیاهی و بدبینى مىنگرند .هر دو شاعر نابودى مطلق و نیستى
را بر زندگى ترجیح مىدهند و معتقدند که تولد و مرگ آدمی از روی اجبار اتفاق میافتد.
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اما آنچه بین نگرش آن دو تمایز ایجاد میکند ،شیوه برخورد آنان با مقوله زندگی و مرگ
است .ابوالعالء پیوسته و بیپرده از مرگ مینالد و عقیده خود را درباره حیات و مرگ
اینگونه بیان میکند (:)797 :5995
خَرج ْت اِلی ذیِ ا لدّارِ کُرْ هاً وَ رَحْلَتی

إلــی غــی ـرِهــا بِ ـال ـرُّغ ـمِ واهلل شــــاه ـ ٌد

(از روی اکراه این دنیا آمدهام و رفتنم به سرای آخرت نیز از سر اجبار است .خداوند
را در این باره گواه میگیرم).
با این رویکرد است که برخی وی را جبرگرا دانستهاند (شرف الدین .)511 :5091 ،در
واقع اعتقاد به اندیشه حاکمیت جبر در زندگی و مرگ یکی دیگر از وجوه تشابه میان دیدگاه
اعتقادی آنهاست .خیام نیز اعتقاد دارد که به اجبار در این دنیا گام نهاده است (:)99 :5995
گــر آمــدنــم بــه مــن بُــدی نــامــدمــی

ور نیز شـــدن به من بدی کی شـــدمی؟

زندگی و مرگ دو نشانه از نشانههای بال و محنت خیام و ابوالعالء بشمار میرود .چه ،در
اعتقاد آن دو زندگی همواره با شقاوت ،درد ،رنج و بدبختی همراه است .مرگ نیز به عنوان
پدیدهای رازگونه در اعتقادات آن دو تجلی مییابد و حاصلی جز اضطراب ،سردرگمی و
ناامیدی برای انسان ندارد .ابوالعالء حیات را مایه خستگی و مشقت بشر میداند .شاید این امر
ریشه در زندگی سخت او داشته باشد .در حقیقت ابوالعالء چنان مقهور فنا و نابودی اجباری
شده که فکر ممات ،شهد شیرین معیشت و حیات را در کامش تلخ میسازد (:)531 :5995
تَــعــبٌ کُــلّــهــا الــحــیــاة فَــمــا أعْ

جَــبُ إالّ مِــن راغــب فــی ازدیــا ٍد

(زندگی سراسر مشقتبار و خسته کننده است .در تعجبم از کسانی که وابستگی و میل
شدیدی به آن و تحمّل سختیهایش دارند).
خیام نیز سخت از زندگی مأیوس و دلآزرده است (:)19 :5995
مــا ئ یم در او فتــاده چون مرغ بــدام

د لخســـتــة روزگــار وآشـــفتــه مــدام

ســـرگشـــ ته دراین دایره بی در و بام

نــا آمــده بــر مــراد و نــارفــتــه بــکــام

مرگ در اعتقاد خیام و ابوالعالء پایان زندگی است و بزرگترین درد بشر به شمار
میرود .هر کس در چنگال آن اسیر گردد ،امیدی به بازگشت و رهایی از دام مرگ نخواهد
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داشت .در حقیقت سرانجامِ ناگزیر هر تولدی ،به مرگ منتهی میشود .با آنکه مرگ بخشی
از نظام هستی است و جزء الینفک زندگی هر موجود زندهای به شمار میآید ،ولی هراس
از این قانونِ قطعی طبیعت پیوسته ذهن آدمی را به خود مشغول ساخته و همواره از این مسئله
در رنج بوده است .ابوالعالء مرگ را درد مشترک همه انسانها میداند که هرگز از آنها رخت
برنمیبندد .شاعر نیز امیدی ندارد که خداوند این درد را مداوا سازد (:)535 :5995
والــمــوت داءُ الــبــرایــا الیُــفــارقــهُــا

و مـــاتُـــؤمَّـــل أن اهلل شـــــافـــیـــهـــا

خیام نیز درباره مرگ بسیار تأمل دارد و آن را به مثابه پایان زندگی انسانها از هر صنف
و سنی میشمارد (:)59 :5995
عمرت چو دوصد بود چه سیصد چه هزار

زین کهنــه ســـرا برون برنــدت نــاچــار

گــر پــادشــــهــی و گــر گــدای بــازار

این هر دو به یک نرخ بود آخر کار

در بسیاری از موارد میتوان به یگانگی آبشخورها و منابع فکری دو شاعر پی برد؛ بیم
از فناپذیری و ترس از نابودی ،مؤلفههای اعتقادی مشترک را در اشعار خیام و ابوالعالء
تشکیل میدهد .ابوالعالء مرگ را پایان رنجها و مشقتهای انسان میداند (:)510 :5995
الی َرْهَــب الموت م َن کــان ا مرءً فط ِن ـاً

فــإن فِــیالــعَــیــش أرزاءً وأحْــداثــاً

(انسان زیرک از مرگ هراسی ندارد .زیرا که زندگی سراسر مصیبت بار است).
اما خیام نگاهی متفاوت به مقوله مرگ دارد و آن را پایان لذتهای زندگی بشر میپندارد
(:)09 :5995
با ســـر و قدی تازهتر از خرمن گل

از دســــت منــه جــام می و دامن گــل

زان پیش که نا گه شـــود از باد ا جل

پ یرا هن ع مر مــا چو پ یرا هن گــل

از آنچه گفته شده دریافتیم که ابوالعالء سرودههای مرگمدارانه فراوانی دارد و اندوه
ناشی از فناپذیری سراسر دیوان لزومیات او را تاریک کرده است .با کندکاو در اشعار خیام
هم میتوان اندوه و حسرت دامن گیر از مرگ و فناپذیری را دید و هم خوشباشی و اغتنام
فرصت ،در شعر او نمود پیدا میکند .شاید برای خیام ،تظاهر به خوشی نوعی سرپوش
گذاشتن به اندوه ناشی از حقیقتی تلخ به نام مرگ باشد که در سراسر اشعارش سایه انداخته
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است .شاید هم در نظر او شادی و دم را غنیمت شمردن باالترین معنا برای زیستن باشد .در
واقع شاعر مخالف گوشه گیری ،غفلت و خمودگی است .از این رو همواره از انسان
میخواهد از فرصتها استفاده کند ،غم گذشته را نخورد و از آیندهای که هنوز نیامده ،هراسی
نداشته باشد .با این حال فکر اعتقادی خیام بر خالف معری ،بدبینانه و پوچ نیست .هدف خیام
از نزدیکی با مرگ آن است که انسان را وادارد تا اندکی از روزمرگیها فاصله بگیرد و از
خواب غفلت بیدار سازد.
 .3اعتقاد به قضا و قدر

هر دو شاعر به امر قضا و قدر اعتقادی راسخ دارند و خود را تسلیم حکم تقدیر میدانند.
ابوالعالء عقیده دارد که تقدیر و سرنوشت را با هیچ مقیاسی نمیتوان سنجید .از این رو به
قضای الهی رضایت می دهد .در واقع آشکارترین دیدگاه اعتقادی ابوالعالء جبر است که
درصدد اثبات آن برمیآید و از آن دفاع میکند .به عقیده او جبر بر سراسر زندگی عملی
انسانها سایه گسترانیده است (حسین .)199 /7 :5995 ،شاعر در این باره میگوید (:)719 :5995
رضـــیً بقَضــــاءِ ربّ ـکَ ،ف َ هوَ ح َت ْم

والتُـــظـــهِـــرْ لـــحـــادثـــة ،وُجـــوُمَـــا

(به قضای الهی راضی باش که آن حکم قطعی است .به خاطر حادثهای که رخ داده
است ،خشمگین مباش).
خیام نیز جبر و سرنوشت را تغییرناپذیر میداند و به انسان توصیه میکند که در برابر
تقدیر الهی تسلیم باشد .به اعتقاد شاعر همه هستی در برابر تقدیر کرنش میکند .گستره قضا
و قدر همه جانداران را فرا گرفته و بر زندگی آنان سیطره یافته است .از این رو شاعر چارهای
جز تن سپاردن به امر قضا در پیش روی خود نمیبیند (:)515 :5995
تن را به قضـــا ســـپار و با درد بســـاز

کــاین رفتــه قلم ز بهر تو نــایــد بــاز

 .3بی اعتباری دنیا

خیام و ابوالعالء دیدگاه مشترکی نسبت به دنیا و ناپایداری آن دارند .آنان دنیا را سرای
بدبختی و مرگ را پایان شقاوتها میدانند و زبان به نکوهش دنیا میگشایند .آن دو معتقدند
غمهای دنیا بسیار بیشتر از شادیها و نعمتهای آن است .دنیا نخست با منظری زیبا رخ مینماید
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و برای جلب دوستداران خود به آنها نعمتهای فراوان میبخشد .اما پس از اندکی آن را به
مکر و نیرنگ باز میستاند .از این رو ابوالعالء زندگی را شکنجه و مرگ را موجب آسایش
از عذاب دنیوی میپندارد (:)595 :5995
َح َیََاتََى تَ َعََذیََب َو َم َوتََى راحََ ٌة

سَََجین
َو ک َُل ابن ا ْن ثي في ال ُّتراب
ٌ

(زندگیام شکنجه و مُردنم آسایش است .هر انسانی سرانجام در دل خاک زندانی
خواهد شد).
خیام نیز سخنانی قریب به این مضمون دارد (:)599 :5995
چون حاصـــل آدمی در این دیر دو در

جز دردِ دل و دادن جان نیســـت دیگر

خرم دل آنکــه یــک نفس زنــده نبود

و آســـوده کســـی که خود نزاد از مادر

با این وجود دنیا در سراسر دیوان دو شاعر در هالهای از سیاهی و بدبختی قرار دارد.
آنان هیچگاه از شادی سخن نمیگویند ،مگر آنکه به دنبالش انبوهی از غم سرازی میشود.
به اعتقاد آنان در دنیا پستی و بلندی ،خیر و شر ،غم و شادی بسیار وجود دارد و همین موضوع
را علت عدم دلبستگی خود به دنیا میدانند .دنیاگریزی و مضامینی از این دست که عمدتا
جزء موضوعات تکراری است ،بسامد باالیی در سرودههایشان دارد .همچنین اظهارات دو
شاعر متکی بر اندیشه و عقاید درونی و اثر مستقیم انفعاالت نفسانی آنهاست.
 .9رستاخیز روز قیامت

اعتقاد به حشر و نشر از دیگر نکاتی است که خیام و ابوالعالء هر دو به آن پرداختهاند.
اما از آنجا که مقوله عالم پس از مرگ از حیطه نظارت عقل خارج است ،دو شاعر در این
باب دیدگاه متناقضی در اشعار خود داشتهاند .گاه آن را اثبات و گاه انکار میکنند و جز
تردید ،تحیر و سردرگمی نتیجهای عاید آنان نمیگردد .ابوالعالء اذعان میکند که توان پرده
برداشتن از این راز مبهم و دیرین را ندارد (:)91 :5995
الصـــحــاب فَقَ ـدْ مَرُّوا و مــاعــادوا
أمّ ـا ِّ

و بــیـنَــنــا بــلــقــاءِ الـمَـوتِ مــیــعــادُ

م ُتَّضـــح

ف َهَ ـل علی کَشـــف ِنــا للحق إســـعــادُ؟

ســـ ِرٌ قــدیم أمرٌ

غیرُ

(اما یاران رفتند و دیگر باز نگشتند .حال آنکه میان ما برای مالقات با مرگ وعدهای
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مقرر گردیده بود .مرگ رازی است قدیمی ،مبهم غیرشفاف .آیا ما برای کشف حقیقت
کامیاب میشویم)؟
خیام نیز راه مرگ را غیر قابل بازگشت میداند (:)573 :5995
بســیار بگشــتیم بگــــــرد در و دشــت

انــدر همــه آفــاق بگشـــتیم بگشــــت

از کس نشـــنیــدیم کــه آمــد ،زین راه

راهیکــه برفــت راه رو بــازنگشــــت

خیام و ابوالعالء بسیار در سرودههای خود از کیفیت حشر و نشر و چگونگی برانگیخته
شدن انسان پس از مرگ سخن گفتهاند .اما این سخنان هرگز به نتیجه واحدی دست نمییابد
و حکایت از تردید و تحیر دو شاعر در این مقوله دارد .آنان از یک سو منکر این حقیقت
مسلم شدهاند و از سوی دیگر سعی در اثبات آن دارند .ابوالعالء گاه با اذعان به مسئله حشر
و نشر ،آن را نشان از قدرت الیزال الهی میداند .اما گاه بهرغم آنکه به قدرت الهی ایمان
دارد و میداند خداوند قادر به برانگیختن مجدد اجساد در روز قیامت است ،امّا چون از
درک و فهم آن عاجز است ،او را به انکار وامیدارد (:)793 :5995
مــا أقــدرُ اهللَ أنْ تُــدعــی بــریَّــتــه

م ِن ت ُرْب ِ هم ف َ یع ُودوا کَ ـال ـذِی کــا نوا

(چقدر خداوند مقتدر و تواناست! که بندگانش را از اعماق خاکی که در آن مدفون
شدهاند ،فرا میخواند تا به شکل پیشین خود بازگردند).
در اشعار خیام نیز گاه نشانههایی از انکار روز قیامت و گاه اثبات آن دیده میشود (:)555 :5995
بت پرســـتان

شـــکند

دارم گنهی که پشـــت ایمان شـــکند

بازار تمام

بار گنهم اگر به میزان ســـنج ند

ترســم که به روز حشــر میزان شــکند

ای رب تو کریمی و کریمی کرمســـت

عاصــی ز چه رو برون ز باغ ارم اســت

با طاعتم ار ببخشـــی این نیســـت کرم

با معصــیتم اگر ببخشــی ،کرم اســت

 .8شك و بدبینی

یکی دیگر از مضامینی که در سرودههای هر دو شاعر به چشم میخورد ،بدبینی است که آن
نتیجه یأس از زندگی است .ابوالعالء در بدبینی تندروتر از خیام است .او تنها تاریکیهای
زندگی را میبیند و هیچ نکتهای او را شاد نمیکند .دامنه شک و تردید خیام و ابوالعالء گاه
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آنچنان توسعه می یابد که حتی تعامالت و روابط اجتماعی آن دو را در برمیگیرد .از این
نظر هر دو شاعر در وادی تحیر و سرگردانی به سر میبرند و همواره از یافتن دوست و
معاشرت با دیگران امتناع دارند .شاید از آن رو باشد که هر دو شاعر متهم به کفر و زندقه
شده بودند و از سوی مردم بسیار گزند و دورویی دیدند .بدین سبب نسبت به همنوعان و
محیط اطراف خود بدبین هستند .ابوالعالء به مردم بدگمانتر از آن بود که بخواهد دوستى
س بدبینی بر سراسر اشعار ابوالعالء به خصوص
پیدا کند و یا به کسى اعتماد داشته باشد .ح ّ
بر دیوان لزومیاتش سایه افکنده است .وی این دیوان را پس از بازگشت از بغداد سرود؛
جایی که در آنجا با انواع تهمتها ،حسادتها و تعصبات روبرو بود .همه این مسائل در
ابوالعالء احساس شکست پدید آورد و به تقویت حسّ بدبینی در او انجامید .از این رو شاعر
پیوسته زبان به مالمت مردمان و روزگار خود میگشاید (:)91 :5995
لــحَــا الــلّــه قَــومــاً اذا جِــئــتُــهُــم

بِصـــِــدقِ األحــادیــثِ قــالــوُا کُــفــ ٌر

(خداوند نابود کند قومی را که چون سخنان صادقانه مرا بشنوند ،میگویند کفر است).
خیام نیز از این موضوع بسیار ناله بر میآورد (:)555 :5995
گر من ز می مغــانــه مســـتم ،هســـتم

گر کــا فر و بــت پرســــ تم ،هســــ تم

هــر طــایــفــهای بــه مــن گــمــان دارد

من زان خودم ،چنانکه هســـتم ،هســـتم

ابوالعالء از معاشرت با دوستان خود احساس ناخرسندی میکند (:)599 :5995
أمّ ـااألنــامُ فَـقَ ـدْ صــــاحَـبْــتـهُـم زَمــن ـاً

فَمــا رَضـــیْ ـتُ مِنَ الخَالنِ مَصـــحُوبــا

(مدتهاست که با مردم همنشینی داشتهام .پس در میان جمع دوستان ،از مصاحبت با هیچ
همدمی احساس رضایت نکردم).
خیام نیز مردمان را از معاشرت با اهل زمانه خویش برحذر میدارد (:)07 :5995
آن به که دراین زمانه کمگیری دو ست

با اهل زمانه صـــحبت از دور نکوســـت

آنکسکه ترا به جملگی تکیه براو ست

چون چشم خرد باز کنی دشمنت اوست

در نتیجه هر دو شاعر پیوسته در جستجوی یار صمیمی و محرم اسرار برآمدهاند .اما
هرگز آرزویشان تحقق نیافت .زیرا یاران آن دو از صفت رازداری به دور بودهاند .از این رو
خیام و ابوالعالء پیوسته به شکوه از روزگار میپردازند و از عکسالعمل ناخوشایند آن
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مینالند .ابوالعالء در ابیاتی از خلف وعده روزگار سخت گالیه دارد (:)593 :5997
یـــا دَهْـــرُ یـــا مُـــنْـــجِـــز ایـــعـــاده

و مُــخــلِــف الــمــأمُــول مِــنْ وَعْــدهِ

(ای دهر! ای آنکه به وعدههای خود عمل میکنی! در حالیکه نسبت به آنچه که انسان
امید رسیدن به آن را دارد ،خلف وعده میکنی).
ظلم و ستم روزگار نیز سخت خیام را دلآزرده و خشمگین ساخته است (:)19 :5995
ای د هر ب کرده هــای خود م ع تر فی

در زاوی ـه جور و ســــ تم م ع ت ک فی

از مهمترین عوامل اشتراک میان مبانی اعتقادی این دو شاعر ،شیوه نگرش آن دو نسبت
به زندگی و احوال روزگار است .آنان از اوضاع زمانه خود که آشوب ،فتنهگری ،بیداد،
ستمگری و جنگ سراسر آن را فراگرفته بود ،نالیدهاند .هر دو شاعر از تضاد و برخورد
اندیشهها ،جهل ،فساد اخالقی ،ریا و تزویر رنج میبردند و براین باور اصرار داشتند که مرگ
در هر حال بهتر از زندگی ذلت بار است .ابوالعالء در این باره میگوید (:)95 :5995
رَغ ـبْــنــا فِــی ال ـحَ ـیــاةِ ل ـفَ ـرط جَ ـهْــل

وَ فَــقْــدُ حــیــاتِــنــا حَــظ رَغــیــب

(به زندگی از سر جهالت و نادانی عالقمند شدیم ،در حالی که از دست دادن زندگی
شانس بزرگی برای ما به حساب میآید).
خیام نیز در این باب اینگونه میسراید (:)33 :5995
خرم دل آنکــه یــک نفس زنــده نبود

و آســـوده کســـی که خود نزاد از مادر

هر دو شاعر مردم را ریاکار ،خائن و بیوفا میدانند .ابوالعالء همه انسانهای روی زمین
را ریاکار میشمارد (:)197 :5995
و کُــل مَــن فَــوْق الــثَّــرَی خــائــن

ّصـــوص
حَتّی عُــدول المصـــرِ مثـلُ الل ُ

(همه کسانی که بر روی زمین زندگی میکنند ،خائن هستند ،حتی حاکمان عادل مصر
همچون دزداناند).
خیام نیز از بیوفایی مردم زمانهاش داد سخن میدهد (:)79 :5995
از من رمقی به ســـعی باقیمانده اســـت

و ز صـحبت خلق بی وفایی مانده اسـت

نتیجهگیری

از آنچه درباره بنمایهها و زیرساختهای اعتقادی خیام نیشابوری و ابوالعالء معرّی گفته شد،
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درمییابیم که:
هر دو شاعر تحت تأثیر اوضاع نابسامان روزگار خود شعر سرودهاند .وجود تشابهات
فراوان اعتقادی و لفظی در سرودههای آن دو از فطرت مشترک انسانی ،تشابه نگرشهای
مذهبی و تاثیرپذیری آنان از منابع فکری و علمی یکسان سرچشمه میگیرد .از سوی دیگر
در برخی موارد نشان از تاثیر مستقیم ابوالعالء بر اندیشههای فکری خیام دارد .باید پذیرفت
که خیام با فیلسوف معرّه مالقات داشته و تحت تاثیر افکار او قرار گرفته است .یا حداقل
دیوان ابوالعالء را مطالعه کرده و از مضامین شعری او در سرودههایش سود جسته است .از
این رو شباهت افکار و اندیشههای اعتقادی خیام به ابوالعالء بسیار فراوان است.
شعر خیام و ابوالعالء هر دو در پرده ضخیمی از یأس و بدبینی پیچیده شده است .ظاهر
و باطن اشعارشان یک فلسفه را به تصویر میکشد .هر دو شاعر زبان به انتقاد مردم گشودهاند
و به مالمت روزگار خویش پرداختهاند .چه ،آن دو به لحاظ عقیدتی در نزد مردم به زندقه و
کفر متهم بودهاند .در نتیجه خیام به تمام مردم به یک چشم مینگرد و در این قبیل امور با
ابوالعالء همگام است.
عقلمداری ،خردورزی ،یأس و نومیدی از سرنوشت انسان در این جهان و آن جهان،
از ویژگیهای بارز فلسفه فکری این دو شاعر بوده است .مطالعات نشان میدهد که هر دو به
خدای یگانه ایمان داشتهاند .اما به خاطر شخصیت عقلگرای خود ،گاه در برخی مبانی فکری
و عقیدتی دچار شک و تردید شدهاند.
آن دو دیدگاه مشابهای در زمینه مرگ و زندگی ،امور متافیزیکی ،حشر و نشر ،بهشت
و دوزخ داشتهاند .با این تفاوت که ابوالعالء معرّی در برخورد با مرگ دست و پای بسته به
پیشباز نابودی میرود و دنیای خویش را به گورستانی متروک بدل میسازد .حال آنکه خیام
نیشابوری با همه تلخی روزگار و ناخرسندی از دنیا ،با شهد خوشباشی ناپایدار ،قدری به
زندگیاش شیرینی و آسودگی میبخشد.
از این رو خیام ،زندگی توأم با خوشی را دوست دارد و مردم را نیز به شادمانی دعوت
میکند .اما در مقابل ابوالعالء از زندگی اجتماعی گریزان است و مردم را به بیهوده شمردن
زندگی این جهان و دنیاگریزی فرا میخواند.
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