بررسی تطبيقی ديدگاه عمر خيام و ابوالعالء معرّی پيرامون زندگی ،مرگ و
معاد


 .1حسن مجيدی .2 ،عيسی سالمت3 ،ـ الهه ستّاری

1ـ استاديار زبان و ادبيات عربی دانشگاه حکيم سبزواری ،خراسان رضوی ،ايران.
2ـ کارشناس ارشد زبان و ادبيات عربی دانشگاه حکيم سبزواری خراسان رضوی ،ايران.
3ـ دانشجوی دکتری زبان و ادبيات عربی دانشگاه حکيم سبزواری ،خراسان رضوی ،ايران.
(تاري دريافت1312/19/12 :؛ تاري پذيرش)1317/94/23 :

چکيده
در دوران معاصر ،اديبات تطبيقی به عنـوان شـاخهای مهـم در مطالعـات ادبـی زمينـۀ بررسـی
اشتراکات و اختالفات ميان ادبيات دو ملّت يا دو شاعر و نويسنده را فراهم ساختهاست .در اين ميان،
خيام در ادبيات فارسی و معرّی در ادبيات عربـی ،دو انديشـمندی هسـتند کـه زمينـههـای فکـری
مشابهی دارند که اين امر بهانهای برای بررسی تطبيقی مختلفی ميان دو نويسنده به دست میدهـد.
اين دو نويسنده در بسياری از زمينهها از قبيل :اعتقاد به ناپايداری دنيا و زندگی انسان ،معاد و ترديد
در آن ،شک و بدبينی و اعتقاد به جبر و سرنوشت همفکر و همسو هستند .چنين انديشههايی سـبب
شد هر دو نويسنده به کفر و زنديق بودن متّهم شوند .اين پژوهش درصدد است سه مقولـۀ مهـم از
قضايای انسان به عنوان «مرگ»« ،زندگی» و «معاد» را در بوتۀ تطبيـق و بررسـی قـرار دهـد .هـدف
پژوهش شناخت انديشۀ دو شاعر در سه مقولۀ مورد بحث به قصد دستيابی بـه جهـانبينـی هـر دو
نويسنده است .روش بهکار رفته در اين پژوهش ،توصيفیـ تحليلی است که بر پايۀ مکتب آمريکايی
ادبيات تطبيقی قصد دارد انديشههای دو شاعر را از البهالی اشعارشان بسنجد ،ولی با در نظر گرفتن
اين نکته که خيام چون بعد از معرّی به دنيا پای نهاد و با اشعار او آشنايی داشت ،از بعضـی از افکـار
وی تأثير پذيرفت و اين تأثيرها در شعر او شايستۀ مالحظه است که اين موضوع زمينۀ ورود مکتـب
فرانسوی را در تحقيق ايجاب میکند .نتيجه نشان میدهد که هر دو شاعر انديشههـای واحـدی در
اين مقولهها دارند ،ليکن بدبينی معرّی بـيش از خيـام اسـت و انکـار او بـا صـراحت بيشـتری بيـان
شدهاست.
کليدواژهها :ادبيات تطبيقی ،خيام ،معرّی ،زندگی ،مرگ ،معاد.
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 .1مقدمه
خيام و معرّی نمايندۀ دو ادبيات غنی و فرهيختۀ فارسی و عربی هستند و نه تنهـا در
زبان و ادبيات خود ،بلکه در ادبيات جهان هم جايگاه وااليی دارند .از نظر زمانی ،ايـن دو
در برههای نزديک به يکديگر زيستهانـد ،امـا خيـام از آن رو کـه پـس از معـرّی متولـد
شدهاست و به سبب آشنايی با زبان عربی ،میتوان گفت که از اشعار ابوالعالء معرّی آگـاه
بود و از افکار وی تا حدّی تأثير پذيرفتهاست .همان گونه که مـیدانـيم ،تـأثير پـذيرفتن
هميشه به معنای تقليد کورکورانه نيست ،بلکه به معنای الگـو گـرفتن ()Get Template
برای نوآوری است؛ يعنی همان کاری که خيام آن را به نحو احسن انجام داد .اگر خيام را
مقلّد معرّی بدانيم ـ هرچند سندی محکم در اين زمينه نمـیتـوان ارائـه داد ـ بايـد او را
مقلّدی نوآور و صاحب انديشه و سبکی جديد دانست که به هيچ روی خود را در چارچوب
تقليد محدود نکرد .اما صرفنظر از بحث تقليد و محاکات میبينـيم کـه دغدغـۀ فکـری
عمدۀ دو شاعر ،بيم از مرگ و نابودی و سرانجامِ آدمـی در جهـان بازپسـين اسـت و بـه
اعتبار يگانگی آبشخورهای فکری و رنگپذيری خيام از معرّی ،هماننـدیهـای بسـياری
ميان انديشههای دو شاعر ديده میشود ،ولی آنچه بين آنهـا جـدايی مـیافکنـد ،شـيوۀ
برخورد با آن است .از نظر اطالعات علمی ،ابوالعالء و خيام تا حدودی مرزهای مشـترکی
دارند؛ هر دو لغتدان ،فيلسوف ،آگاه از قرآن ،احکام آسمانی ،مورّخ و شاعر هستند .آنچـه
بيش از همه اين دو را به هم نزديک میکند و ميان آن دو پيوند به وجود مـیآورد ،طـرز
تفکر و انديشۀ خاص آنهاست .ايـن دو فيلسـوف از اينکـه راز آفـرينش و اسـرار ازل را
نمیدانند و در عالم خلقت ،بشر محکوم به مرگ و نابودی و نيز سرنوشتی مجهول است،
سوز و گدازی يکسان در سينه دارند .بنابراين ،هنگام مطالعه پيرامون احوال و آثار اين دو
شاعر پی میبريم که تشابهی نزديک بين اين دو وجود دارد؛ زيـرا آن دو فيلسـوف غالبـاً
همصدا ،همنوا ،همسخن و همعقيده هستند ،اگرچه گاهی از هم دور میشوند .بنـابراين،
بیمناسبت نيست ميان اين دو فيلسوف مقايسهای به عمل آيد ،هرچند کوتـاه و مختصـر
باشد .در اين پژوهش ،با در نظر گرفتن اين مطالب ،بنا به ضـرورت ،بـه تبيـين برخـی از
شباهتها و تفاوتهای فکری بين اين دو میپردازيم تا به پرسشهای زير پاس دهيم:
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1ـ خيّام و معرّی در باب موضوعاتی نظير مرگ و زندگی و معاد چگونه میانديشند؟
2ـ تشابهات و تفاوتهای فکری آنها دربارۀ اين سه مؤلفه چيست؟
3ـ هر دو شاعر چگونه به اين مقولههـا پرداختـهانـد و ميـزان اهميـت آنهـا در ادبيـات
چيست؟

 .2پيشينۀ پژوهش
دربارۀ عمر خيام و ابوالعالء معرّی ،چه جداگانه و چه تطبيقی ،پژوهشهـايی صـورت
گرفتهاست .در بخش پيشينه ،تنها به موارد تطبيقی اشاره میشود.
ـ مقالۀ «آيا خيام و ابوالعالء معرّی زنديق بـودهانـد؟» ( )1394از جعفـر آقايـانی چاوشـی،
نشريۀ فرهنگ ،شمارۀ  93و  .94در اين مقاله ،نويسنده با بررسی اشـعار جعلـی و اصـلی
متنسب به خيام و معرّی و نيز بررسی مقولۀ مجاز ،انتساب زنـديق بـه خيـام و معـرّی را
مردود میداند.
ـ مقالۀ «مقايسهای بين ابوالعالء معرّی و خيام» ( )1392از محمّد فاضلی ،نشـريۀ زبـان و
ادبيات دانشکدۀ ادبيات و علوم انسانی دانشـگاه فردوسـی مشـهد ،شـمارۀ  .92نويسـنده
مهمترين افکار خيام و معرّی و زندگی اين دو شاعر را در بوتۀ نقد قرار دادهاست.
ـ مقالۀ قديمی «خيام و ابوالعالء معرّی» ( )1319از نوری خطيبی در نشريۀ مهـر (شـمارۀ
 42و  .)47اين مقاله نيز گزارشی کلّی از تشابهات دو شاعر است.
ـ مقالۀ «ابوالعالء معرّی و خيام» ( )1342از عمر فروخ ،به ترجمۀ سيد حسين خديوجم در
نشريۀ يغما (شمارۀ .)199
ـ و مقالۀ «خيام و ابوالعالء» ( )1371از عبدالحسين فرزاد در کتاب مـاه ادبيـات و فلسـفه
(شمارۀ .)31
ـ مقالۀ «بررسی آرا و انديشههای خيام و ابوالعالء معرّی» ( )1399از امير مقـدم متّقـی در
نامۀ پارسی (شمارۀ .)37
ـ مقالۀ «بررسی تطبيقی افکار و عقايد خيام و معرّی» ( )1399از سيّد فضلاهللا ميرقـادری
و ليال امينی الری که در مجلـۀ بوسـتان ادب منتشـر شـدهاسـت .نويسـندگان مقالـه در
چندين مؤلفۀ متنوع به بررسی تطبيقی اشعار و افکار دو شاعر پرداختهاند.
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ـ مقالۀ «بررسی تطبيقی مفهوم مرگ در انديشۀ ابوالعالء معـری و عمـر خيـام نيشـابور»
( ) 1391از سيّد حسـين سـيّدی و همکـار .ايـن مقالـه مفهـوم مـرگ را از نگـاه ايـن دو
انديشمند مطالعه کردهاست ،اما از پيوند مرگ با زندگی و معاد و نيز ارتباط اين سـهگانـه
سخن نگفتهاست .بنابراين ،با توجه به پژوهشهای انجامشده ،مقاله يا کتابی يافـت نشـد
که ايدئولوژی اين دو اديب و فيلسوف بزرگ را دربارۀ هر سه موضـوع زنـدگی ،مـرگ و
معاد و ارتباط اين سهگانه با توجه به سِير تدريجی که با هم دارند ،بررسی نمـوده باشـد و
از اين نظر پژوهشی نو به شمارمیآيد.

 .3خيام و معرّی در گذرگاه زندگی و ادبيات
غياث الدّين ابـوالفتح عمـربن خيـام نيشـابوری شـاعر ،فيلسـوف ،دانشـمند ،مـنجّم و
رياضيدان مشهور ايرانی در سال  431هجری قمری (1947م ).در نيشابور چشم به جهان
گشود و پس از عمری نسبتاً طوالنی ،در  12محرم سال  922هجری قمـری ( 1122م).
ديده از جهان فروبست (ر.ک؛ صفا 212 :1322 ،و قنبری .)7 :1394 ،آوازۀ علمـی خيـام
سبب شد که به دربار سلجوقيان راه يابد .امرای سلجوقی خيام را غالباً همچـون يکـی از
دوستان و خواص خويش تلقی میکردند و با او گفت و شنودهای دوستانه داشـتند (ر.ک؛
آقايانی چاووشی .)7 :1399 ،چرخشگاه مهم در زندگی وی ،سال  427هجری قمری بـود
که سلطان ملکشاه و وزيرش نظامالملک او را به رياست انجمـن دانشـمندانی برگماشـت
که به اصالح تقويم مأمور شده بودند (ر.ک؛ ريپکا .)392 :1393 ،خيام همۀ عمـر خـود را
به تدبير در علوم رياضی و فلسفی گذرانيد و خستگی ناشی از اين اشتغاالت را با سـرودن
رباعيات زدود ،هرچند شهرتی که از سرودن اين اشعار کسب کـرد ،بـه هـيچ روی قابـل
مقايســه بــا تــأمالت فلســفی و علمــی او نيســت .رباعيــات نشــانگر تفکّــرات فلســفی و
ديدگاههای فکری او نيز میتواند باشد ،آنگونه که در بسياری از موارد با همين سرودههـا
بــه آرای فالســفۀ مشــهور اعتــراض کــردهاســت و اعتقــادات آنــان را بــه نقــد و داوری
نشســتهاســت؛ مســائلی از قبيــل حــدوث و قــديم عــالم ،معــاد جســمانی ،حلــول
( ،)Reincarnationاتّحاد و نظاير آنها از مباحث کالمی و فلسفی گستردۀ انديشـههـای
خيام بودهاست (ر.ک؛ قنبری .)7 :1394 ،خيـام رباعيـات خـود را غالبـاً در پـی تفکـرات
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فلسفی سرودهاست و قصد او از ساختن آنها ،شاعری و درآمدن در زیّ شعرا نبـود و بـه
همين سبب ،در عهد خود شهرتی در شـاعری نداشـت و بـه نـام «حکـيم»« ،فيلسـوف»،
«شي اإلمام األجل» و «حج الحق» معروف بود (ر.ک؛ صفا .)219 :1322 ،ناگفته نماند که
عصر خيام ،عصر عصيانگران مذهبی و ملّی است؛ عصيان بر حکومت اعراب و ترکهـا.
ناصرخسرو ،حسن صبّاح ،عينالقضاة همدانی و عمر خيام از عاصيان برجسـته و مشـاهير
ملّی اين دوره به شمار میآيند (ر.ک؛ فرزانه.)19 :1332 ،
احمدبن عبداهللابن سليمان تنوخی معرّی ،معروف به ابـوالعالء معـرّی ،در روز جمعـه،
بيســتوششــم کــانون اوّل (دســامبر ســال  323هـــجری قمــری 173 /مـيالدی) در
معرّةالنعمان ،بين حلب و حمص ،در خاندانی اصيل از طايفۀ تنوخ از قضاعۀ قحطان متولد
شد که همگی در علم ،قضاوت و رياست مشهور بودند .هنوز سه سال از عمرش نگذشته
بود که به بيماری آبله دچار شد و از نعمت بينايی محروم شد و بر چهرهاش نقش زشـتی
نشاند و از آن پس چشم از ديدن زيبایهای عالم وجود فروبست ،ولی هرگز از طلب علم
و تحصيل شهرت بازنايستاد (ر.ک؛ ترجانیزاده ،بیتا .)141 :نوجوان نابينا مقدمات علم را
در معرّة نزد پدر آموخت ،از اسرار لغت و نحو آگاه شد ،ولی هرگز آن جرعـههـا نتوانسـت
روح تشنۀ او را سيراب سازد .اين بود که عصايش را برداشت و در طلب گمشـدۀ خـويش
راهی دياری ديگر شد .بدان هنگام که سيفالدولـۀ حمـدانی پـرچم نهضـت فرهنگـی را
افراشته بود ،به حلب رفت و به کتابخانههايش سر کشيد و با علما به بحث نشسـت و در
محضر محمدبن عبداهللابن سعد نحوی ـ شاگرد ابنخالويه ـ بـه علـم آمـوختن پرداخـت.
سپس به الذقيه رفت و در ديری فرود آمد و از راهبی که با فلسفه و علوم دينی آشـنايی
داشت ،چيزهای بسياری آموخت .سپس به طـرابلس وارد شـد و از کتابخانـۀ آل عمـار از
امرای طرابلس شام بهرۀ فراوانی بـرد و در سـال  319هجـری قمـری ( 1997م ).عـازم
بغداد شد (ر.ک؛ اسکندری و عنانی .)299 :1373 ،پس از ورود به بغداد ،طولی نکشيد که
صيت شهرتش در بغداد افتاد و با تجليل و اکرام همگان روبهرو شد و ايـن امـر حسـادت
برخی تنگنظران را برانگيخت .در همين ايام ،پيکی درآمد و خبر بيماری مادر را بـرايش
آورد .پس از يک سال و شش ماه که در بغداد بود ،عازم معرّة شد ،ولی هنـوز در راه بـود
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که مادر ديده از جهان فروبست و پسر در مرگ او داغدار و گريان شد .مرگ مـادر چنـان
از زندگی بيزارش کرد که به زهد گراييد و در خانه نشست و خود را «زنـدانی دو زنـدان»
ناميد؛ يعنی زندانی خانه و زندانی کوری .البته گاه خود را زندانی سـه زنـدان مـیخوانـد:
زندان خانه ،زندان کوری و زنـدان ماللـتآورتـر؛ يعنـی زنـدانی بـودن روح در پيکـرش.
ابوالعالء کوتاهقامت ،الغراندام ،آبلـهرو ،نابينـا و زشـت بـود ،ولـی در آن قالـب منحـوس
مندرس ،روحی عظيم میزيست ،هوشمند و دانا بـود .در حـديث ،فقـه ،فـروع و مـذاهب
دست داشت و در لغت ،نحو و ديگر فنون ادبی استادی بـارع بـود تـا آنجـا کـه خطيـب
تبريزی میگفت« :نپندارم که عرب کلمهای بر زبـان آورده باشـد و معـرّی آن را ندانـد»
(الفاخوری .)992 :1374 ،از عناصر شخصيت ابوالعالء که در آفرينش افکارش موثّر واقـع
شد ،میتوان به اين موارد اشاره کـرد :نابينـايی سـخت و تـأثير آن در جهـتبخشـی بـه
انديشههايش ،رنجوری و تنگدستی شاعر ،پدر و مادری مهربان ،سفر بغداد ،نيروی عقـل
و عزّت نَفْس ،پارسايی ،قدرت لغوی ،وسـعت اطـالع و تکبـر (ر.ک؛ خريبـانی1411 ،ق:.
 .)32او حدود سی کتاب و رساله ،اعم از نظم و نثر پديد آورد که در زمينههـای مختلفـی
چون ادب ،لغت ،فلسفه ،دين و اجتماع است و از مهمترين آنها میتوان به اين کتابهـا
اشاره کرد :سقط الزّند ،درعيات ،لزوميات ،رسائل أبیالعـالء ،رسـال الغفران ،رسـالۀ ملقـی
السبيل ،و الفصول والغايات (ر.ک؛ الفاخوری .)914 :1374 ،سـرانجام ،ابـو العـالء پـس از
چهل سال انزوا و گوشهگيری و نيز سالها تالش بـرای تحصـيل و اشـاعۀ علـم ،در روز
جمعه دوم ماه ربيعاألول سال  441هجری قمری ( 1999م ).درگذشـت و بـر گـور ايـن
فيلسوفالشعراء در حدود هشتاد شاعر مرثيه گفتند و با او وداع کردند (ر.ک؛ ترجـانیزاده،
بیتا.)199 :

 .4بحث و بررسی
4ـ .1مرگ و زندگی
اولين موضوعی که در اينجا به تحليل تطبيقی آن با توجه بـه اشـعار خيـام و معـری
میپردازيم ،مقولۀ «مرگ و زندگی» است .مرگ و زندگی از مهمترين مسـائل در زنـدگی
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انسان از ديرباز تاکنون بودهاست و هر متفکر و نويسندهای را به خود مشغول داشتهاست.
ازاينرو ،جای شگفتی نيست که خيام و معرّی که هـر دو از متفکـران طـراز اول ادبيـات
فارسی و عربی هستند ،به اين مقولـه توجـه کننـد و انديشـههـای خـود را چـون سـيلی
خروشان دربارۀ دوگانۀ مرگ و زندگی ارائه دهند .اما هر دو شاعر بهرغم شباهتهايی که
در اين زمينه دارند ،دربارۀ موضوع مرگ و زندگی اختالفاتی بنيادی هم يا يکديگر دارند.
بيم مرگ ،فنا و نابودی در شعر خيام همه جا هست و ديدار «کوزهفروش» او را مکـرر
به ياد تحول و تغيير میاندازد که ممکن است قالب انسان را بـه صـورتهـای گونـاگون
درآورد (ر.ک؛ زرينکوب .)139 :1392 ،مرگ در تفکر خيام ،نـه بـه خـودی خـود ،بلکـه
بيشتر به عنوان نمادی از ناپايداری زندگی مورد توجه است ،جوهر کالم و پيام خيام ايـن
است که کندوکاو در مرگ و جهان پس از مرگ ،تالش فکری بیمعنـايی اسـت .مـرگ
ممکن است فرجامی رازآلود باشد .تعمق در اسرار بيهوده است ،پس به اطراف نگاه کن و
ببين که تنها واقعيت موجود« ،هستی و فساد» است و بر اساس اين واقعيت ،زندگی خـود
را سامان بخش (فاضلی .)97 :1397 ،او مرگ را بسان شمشيری آخته بـر پيکـر زنـدگی
میداند که همه چيز را از بين میبرد و بدترين ارمغان اين کـال شـوم ،ناآگـاهی اسـت؛
ناآگاهی از جهان پس از مرگ آنگاه که میگويد:
وَز دست اجـل بسی جگرها خون شـد
«افسوس که سرمايه زِ کف بيرون شـد
کس نامد از آن جـــهان کـه پرسـم از اوی
کَ ـاحوال مســافران دنيــا چــون شــد؟»
(همان.)31 :
خيام زندگی را عبث و بيهوده میدانـد و نگـاهی جهـانشـمول بـه زنـدگی و مـرگ
انسانها از آغاز آفرينش دارد .اينکه هيچ سودی نه در زندگی و مرگ يک نفـر ،بلکـه در
زندگی هيچ نفر وجود ندارد:
وَز تــار اميــد عمــر مــا پــودی کــو؟
«وَز آمــدن و رفــتن مــا ســودی کــو؟
میسوزد و خاک میشود ،دودی کـو؟»
چندين سـر و پـای در نازنينـان جهـان
(همان.)72:
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در نظر خيام ،زندگی با همۀ درد ،رنج و سفاهتی کـه در آن اسـت ،زيباسـت و عاقـل
کسی است که قدر و بهای آن را بداند .لزومی ندارد کـه آدمـی از مواهـب حيـات دسـت
شويد و از زيبايیهای آن بهرهبردای نکند ،اما زندگی تنها هنگامی زيبا و دوسـتداشـتنی
است که با هدف و ايمان توأم باشد .تنها به گذران بیهدف آن چنگ زدن ،مورد عالقـۀ
خيام نيست (ر.ک؛ آقايانی چاووشی .)22 :1399 ،ذهن خيام به اغتنام فرصـت ،شـادمانی،
دليری در تفکر و مثبتگرايی در عمل پيوند دارد و نقش بادهگساری و تنآسـايی منظـور
نيست .پرسشهای او دربارة ابديت و نهايت جهان ،و آغاز و فرجام آدمی و چراهـا ،همـه
حکيمانــه ،شــاعرانه و زيباســت (ر.ک؛ فضــلاهللا .)14 :1371 ،ازايــنرو ،رباعيــاتی چنــين
میسرايد:
وانديشۀ فردات بـه جـز سـودا نيسـت
«امــروز تــو را دســترس فــردا نيســت
ضايع مکن اين دم در دلت شيدا نيسـت
کاين بـاقی عمـر را بقـا پيـدا نيسـت»
(رشيدی تبريزی.)23 :1327 ،
بنابراين ،خيام با اين ترفند و شيوه ،مرگ را به فراموشی میسپارد و سعی میکنـد بـا
به فراموشی سپردن مرگ ،نهايت لذت را از زندگی ببرد:
فـــردا کـــه نيامـــده فريـــاد مکـــن
«از دی که گذشت هيچ از او ياد مکـن
حالی خوش باش و عمر بر باد مکـن»
بــر نامــده و گذشــته بنيــاد مکــن
(همان.)27 :
فرجام سخن اينکه خيام چونان مردم عادی به مرگ نمینگـرد ،وی از اينکـه مـرگ
رشتۀ دراز آمال و آرزوهای مردمان را درمینوردد ،مأيوس و نگران است .دعوت همگـانی
و هموارۀ وی به اغتنام وقت و فرصت نيز از همين نگرانی سرچشمه میگيرد .سـرودن از
مرگ در شعر خيام ،ستايش زندگی اسـت و سرايشـی کـه از نيـکبينـی شـاعر حکايـت
میکند ،نه بدبينی و شرانگاری او .تذکار هموارۀ مرگ ،ارج نهادن به هسـتی پايـانپـذير
آدمی است که بهدرستی قيمت آن را در زمان بـیبازگشـت و پـيش از عزيمـت واپسـين
دريابد (ر.ک؛ قنبری .)234 :1394 ،بنابراين ،خيام در مقابـل مـرگ بنيـادبرافکن ،اغتنـام
فرصت و کسب لذايذ و نيز به تأخير انداختن مرگ توصيه میکند.
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اما معرّی زندگی را بخششی نابجا میدانست؛ بخششی که عبارت از جنايتی است که
پدران در حق فرزندان برای به وجود آوردن آنان مرتکب مـیشـوند .بـدين سـبب ،او در
تمام عمر از ازدواج سر باز زد و از داشتن فرزندی که گرفتار دوزخ زندگی شود ،خـودداری
نمود و در پايان گفت که بر روی مزارش بنويسند« :هَذَا جَنَاهُ أَبَی عَلَی ،وَمَـا جَنَيْـتُ عَلَـی
أَحَد :اين قبر کسی است که پدرش به او جنايت نمود و در حالی که من بر احدی جنايت
نکردم» (آقايانی چاووشی .)12 :1399 ،ابوالعالء مرگ را آسايش از رنج زندگی میدانـد و
نيستی را از نعمت وجود برتر میشمرد .او معتقد است که برای تن ،پس از رنجی کـه در
دنيا کشيدهاست ،مردن و در خاک پنهان شدن ،آسايش حقيقـی و حقيقـت واقعـی اسـت
(ر.ک؛ فروخ .)122 :1391 ،ابوالعالء در بدبينی خود نسبت به زندگی تندرو بود تـا جـايی
که عمالً از لذتهای جسمی و روحی چشم میپوشد و تمام منافع شخصی و اجتماعی را
پشت سر میگـذارد (ر.ک؛ خريبـانی1411 ،ق)93 :.؛ چنـانکـه در ايـن ابيـات مشـاهده
میشود:
1
خَيْــر مِــنَ الْيُسْــرِ وَ طُــولِ الْبَقَــاءِ»
«مَــــوت يَسِــ ـيرُ مَــ ـعَ رَاحَــــــــ ٍ
(حسين و األنباری ،بیتا.)191 :
يعنی؛ مرگ ساده و نورسی که راحتی همراه داشـته باشـد ،بهتـر از ثـروت و عمـری
طوالنی است.
يا زمانی که میگويد:
فَنَقْــــد وَ امــــا خَيْــــره فَوَعُــــود»
«عرَفْــتُ سَــجَايَا الــدهْرِ امــا شُــرورُه
(نصار1112 ،م.)332 :.
يعنی؛ اخالق روزگار را شناختم :مصيبتش نقد است و خيرش وعده و نسيه.
يا زمانی که بيان میدارد:
فَلَيْ ـتَ شِ ـعْرِی عَ ـنْ مَ ـوتِی إِذَا قَــدمِا»
«أَمــا حَيَــاتِی فَمَــا لِــی عِنْــدَهَا فَــرَج
(همان.)121 :
يعنی؛ من از زندگی چيزی نديدهام .پس ای کاش میدانسـتم کـه مـرگم چـه وقـت
فرامیرسد.
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در همۀ اين حاالت ،معرّی زندگی را بسان يـک موجـودی شـرور و دشـمنی بـدخواه
تلقی نموده که او را در بند کردهاست و رهايش نمیکند و خواسـتار رهـايی از آن اسـت.
دوگانۀ مرگ و زندگی در شعر معرّی به مانند شعر خيام با هم بهکار رفته ،امّا در تضـادی
و تعارضی تام است ،به گونهای که يکی مرگ را نقمت و زندگی را نعمت و ديگری مرگ
را نعمت و زندگی را نقمت قلمداد میکنند .در مجموع ،هـر دو شـاعر زنـدگی را عبـث و
بيهوده میدانند ،اما نحوۀ تعامل آنها بهرغم نگاه مشترک آنان فرق میکند .خيام طريق
غنيمتشمری و لذت از اين مدت کوتاه را در اين سفر گذرا پيش مـیگيـرد ،حـال آنکـه
معرّی طريق زاهدانه و عُسر پيش گرفتهاست و انـواع سـختیهـای و دردهـای روحـی و
جسمی را بر خود تحميل میکند .اما معرّی بهرغم اينکه به زندگی بدبين است ،به مـرگ
خوشبين است و آن را نعمتی برای رهايی و آزادی تلقی میکند و به ماننـد خيـام آن را
برهم زنندۀ لذات و بنيادبرافکن قلمداد نمیکند.

4ـ .2معاد
معاد يکی از اصلیترين اعتقادات مسلمانان است و «به معنای بازگشتن ،رسـتاخيز يـا
دوباره برخاستن است که به عنوان يکی از بنيانهای اساسـی اديـان ابراهيمـی بـه طـور
مستقيم در نظر آورده میشود .در اديان ديگر ،مسـئلۀ معـاد و بازگشـت مجـدد بـه طـور
غيرمستقيم يا تمثيلی مورد بررسی قرار گرفتهاست» (سبحانی .)334 :1373 ،ايـن مسـئله
عالوه بر اهميت فـراوانش در آمـوزههـای دينـی ،از ديربـاورترين و نابـاورترين مفـاهيم
اسالمی است که از آغاز پيدايش اسالم ،عدهای آن را مورد شک قرار دادهاند ،به گونهای
که آيۀ قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَکُنا تُرَاباً وَعِظاَماً أَننَا لَمَبْعُوثُونَ( المؤمنون .)92 /يا در جای ديگر کـه از
زبان مشرکان و مترددان میفرمايد :أَإِذَا مِتْنَا وَکُنا تُرَابًا ذَلِکَ رَجْع بَعِيد( ق .)3 /اين موضوع
نشانگر محل ترديد بودن اين مقوله در ميان سائر مفاهيم اسالم دارد .ازايـنرو ،در طـول
اسالم متفکران ،انديشمندان ،شاعران و فالسفه همواره به ديدۀ شـک و ترديـد بـه ايـن
قضيه نگرسيتهاند که از جملۀ آنها ،خيام در ادب فارسی و معرّی در ادبيات عربی هستند
که در اين بخش درصدد تطبيق آن هستيم .بدين سان ،يکی از شباهتهای فکری بـين
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خيام و ابوالعالء معـرّی ،معـاد و ترديـد در آن اسـت کـه در بسـياری از اشعارشـان ذکـر
شدهاست.
شک و حيرت بر انديشه و خاطر خيام غالب است و ازاينروست که سخنش با ظـاهر
شريعت بهکلی مغايرت دارد .به همين سبب ،زهّاد و صوفيان بارها او را معروض طعـن و
مالمت ساختهاند (ر.ک؛ زرينکوب .)139 :1392 ،در تعليم وی ،سـعادت اخـروی و نعـيم
عقبی تسليت خاطری است که زندگی را با همۀ مصائب و آالم آن تحملناپذير میکنـد،
اما دنيای واقعی که به طور وحشتناکی از غرايب و عجايب آکندهاست ،اين تسليت خـاطر
را در نظر حکيم آکنده از ترديد میکند (ر.ک؛ همان .)131 :1392 ،همان گونه که صادق
هدايت از محقّقان رباعيات خيام بر جنبۀ شک و ترديد او نسبت بـه امـور از جملـه معـاد
تأکيد داشتهاست ،آنجا که میگويد« :میتوانم به طور صريح بگويم که خيام از سنّ شباب
تا موقع مرگ ،مادّی ،بدبين و ريبی بودهاست» (هدايت .)99 :1319 ،خيام مـدام آخـرت و
معاد را مورد ترديد قرار میدهد و همان طور که انسان از محل آمدن خود ناآگاه است ،از
محلی که بدان رهسپار است نيز ناآگاه است و معاد و وعدههـای اخـروی فقـط فريـب و
سالوس است:
حيران شده در پنجوچهاروششو هشـت
«ای آمـــده از عـــالم روحـــانی تفـــت
خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت»
می خـور چـو نـدانی از کجـا آمـده ای
(رشيدی تبريزی.)2 :1327 ،
خيام توصيه به مَی خوردن میکند تا خود و ديگران را از آالم «از کجا آمدهای» و «به
کجا خواهی رفت» برهاند .در شعری ديگر ،او متأثّر از نقل قولهـای مردمـی و فولکلـور
مبنی بر اينکه کسی از آن دنيا نيامده تا خبر از آن دنيا دهد ،وعدۀ معاد و اعتقاد به آخرت
را واهی و درو میپندارد .او با انديشۀ عقلگرا و تجربهگرا کـه بـر مشـاهده و مالحظـه
استوار است ،به انکار اصل محکم دينی میپردازد:
کــاحوال مســافران دنيــا چــون شــد؟»
«کس نامد از آن جهان که پُرسم از اوی
(همان.)13 :
همچنين ،در بيتی ديگر با همين مضمون چنين میسرايد:
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بازآمده ای کـو کـه بـه مـا گويـد راز»
«از جملـــۀ رفتگـــان ايـــن راه دراز
(همان.)92 :
در ساير ابيات نيز خيام اين عقيده که «کسی از آن دنيا نيامـدهاسـت و خبـری نـداده،
پس اعتقاد به آخرت واهـی اسـت» ،بيـان مـیدارد و ايـن نشـان از ذهـن تجربـهگـرا و
طبيعتگرای او دارد تا چيزی را نبيند ،باور نمیکند .خيام در ميان جمع بزرگی از معتقدان
به معاد و آخرت ،اعتقاد نداشتن به آن را راز میپندارد و مخاطب خود را هشدار مـیدهـد
که اين راز را که «معادی در کار نيست »،با کسی در ميان نگذارد ،آنجا که میگويد:
بیمونس و بینديم و بیهمدم و جفت
«مَی خور که به زير گِل بسی خواهیخفت
هر الله که پژمـرد نخواهـد بشـکفت»
زنهار به کس مگـو تـو ايـن رازِ نهفـت
(همان.)79 :
در اينجا ،شايد خيامگويی از شريعتمداران احساس خوف و ترس کردهاست و عقيـدۀ
خود را به شکل راز بيان میدارد .اما آنچه که در اينجا مهم است ،انکـار مهـم بـا زبـانی
ادبی و گيراست که نه تنها نشاندهندۀ ترديد ،بلکه نشانگر اعتقاد حتمی خيـام بـر انکـار
معاد میباشد .طرح مضامينی از اين دست در شعر خيام ،بهويژه نظريات او دربارۀ بهشـت
و دوزخ شايد از مقولۀ اعتراض به نوعی معرفی فقيهان و خطيبان دينی از بهشت و دوزخ
و نوع سخنان واعظان ظاهربينی باشد که مردم را به دو گروه بهشتی و دوزخـی تقسـيم
میکردند .خيام محدود کردن دين و معارف دينی را بـه قالـب تنـگِ بهشـتمحـوری و
جهنممحوری برنمیتابد (ر.ک؛ فاضلی 1397 ،و  .)93 :1332حکيم شـاعر مـیگويـد بـر
فرض که رمز و راز آفرينش و ماهيت حيات و علت آمد و شد را نيافتی و به روشی که در
پيش گرفتند ،راه نجستی ،زندگی را بر خود تنگ مگيـر و بـه جـای گـوش فـرادادن بـه
وعدهها که اگر چنين و چنان کنی ،پس از مرگ دوباره زنده و راهی بهشت میشوی ،دم
را غنيمت دان و همان بهشت موعود را در کنار جوی آب و سبزه و گل ،با پيالـهای مـی
( )Wineبرپا ساز (ر.ک؛ فرزانه.)197 :1332 ،
در شـــيوۀ عـــاقالن همانـــا نرســـی
«گيــرم کــه بــه اســرار معمّــا نرســی
کانجا به بهشت يـا رسـی يـا نرسـی»
از ســبزی مــی خيــز بهشــتی برســاز
(رشيدی تبريزی.)79 :1327 ،
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همچنان که در رباعی ديگر با اين مضمون که اگر قرار است در بهشت می ،انگبـين،
حور و معشوق به فرد بهشتی بدهند ،بهتر است منتظر وعده نباشد و اين وعده را در دنيـا
عملی کند که اين رباعيات نشاندهندۀ دم غنيمت شمردن خيام است.
اما دربارۀ معرّی ،خطيب بغدادی صاحب تاري بغداد ـ که چهـارده سـال پـس از وی
درگذشته ـ روايت کردهاست که گروهی از مردم او را ملحد میخواندند .همچنين باخزری
که هيجده سال پس از او در گذشت ،میگويد :بسا که از ظرف وجـود او الحـاد بتـراود و
اين به دليل وجود کتاب اوست که مردم تصوّر کردهاند با قرآن معارض است ،لذا از او بـه
بدی ياد کردهاند ،ابوالعالء اين کتاب را الفصول و الغايات نام نهاده است» (فـروخ:1391 ،
 .)29به هرحال پس از امعان نظر در شعر ابوالعالء معرّی ،در میيابيم اشـعاری شـبيه بـه
رباعيات خيام در مورد معاد و ترديد در آن ،يافت میگردد مثل بيت ذيل که میگويد:
وَهَبّ مَنْ مَاتَ لَـمْ يَجْمَعَهُـمُ الْفَلَـکُ»
لَو صَح مَا قَـالَ رُسْـطَالْيسُ مِـنْ قِـدَمٍ
(معرّی1112 ،م.)349 :.
ترجمه :اگر آنچه ارسطو گفته است که هر کس مرد ،دوبـاره زنـده مـیشـود درسـت
باشد ،فلک گنجايش تمام آن را نخواهد داشت.
در اينجا معرّی با بيانی علّی گفتار ارسطو فيلسوف را به صلّابه نقد میکشد و آن را بـا
موازين منطقی برابر نمیداند ،زيرا که از نظر او دنيا در صورت وقـوع معـاد و برانگيختـه
شدن انسانها گنجايش اين همه مردم که از گذشتههای دور مردهاند را ندارد .معرّی نيز
مانند خيام معاد را رازی ناشناخته میداند که کس از حقيقت آن آگـاهی نـدارد آنجـا کـه
بيان میدارد:
وَ بَيْنَنَــــا بِلِقَــــاءِ الْمَــــوْتِ مِيعَــــادٍ
أَم ـا الص ـحَابُ فَقَ ـدْ مَ ـرُّوا وَمَــا عَــادُوا
فَهَ ـلْ عَلَ ـی کَشْ ـفِنَا لِلْحَ ـقِّ إِسْعَ ــادُ؟»
سِـــرّ قَـ ـدِيم وَ أَمْـ ـر غَيْـ ـرِ مُتضِـــحٍ
(العلوی 1119 ،م.)121:
يعنی؛ دوستان نيکو گذشتند و بازنگشتند ،اما من با ايشان در روز مرگ ميعاد نهادهام.
رازی کهنه و کاری سربسته است .آيا کسی هسـت کـه مـا را در کشـف حقيقـت يـاری
رساند؟
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معرّی با صراحت تمام اذعان میکنـد کـه از سـرانجام روان آگـاه نيسـت ،هرچنـد از
سرانجام جسم با قطعيّت میتوان سخن گفت و اين قطعيت در کالم او آشکار است ،امـا
آنچه ناپيدا و ناشناخته باقی مانده ،سرانجامِ روان ما انسانهاست:
وَ عَييْـ ـتُ بِـــاألَرْوَاحِ أَنـــی تُسْـ ـلَکُ»
«أمـــا الْجُسُـــوم فَلِلتُّـــرَابِ مَآلُهَـــا
(البطليوسی 1111 ،م.)179 :
يعنی؛ اما تنها سرانجام به خاک برمیگردند ،ولی از سرانجام روانها بیخبرم.
عقيدۀ معرّی دربارۀ معاد از ترديد فراتر میرود و به صراحتِ بيان و اطمينان میرسـد
و در شمار ابياتی با صراحت بيان به انکار رستاخيز و قيامت میپردازد؛ آنجا که میگويد:
تُمــــِر بِمَطْعَـــمِ الْـــأَرَی الْمَشُـــورِ
«خُـــذِ الْمِـــرآةَ وَاسْـــتَخْبِر نُجُومـــاً
وَلَکِــنْ الَ تَــدُلُّ عَلَــی النُّشُــــــورِ»
تَــدُلُّ عَلَــی الْحِمَـــامِ بِــالَ ارْتِيـــابٍ
(العلوی1119 ،م.)111 :.
يعنی؛ آينه را بردار و از ستارگان سيّار کسب خبر کن ....بیشک آنها تـو را از مـرگ
باخبر میسازند ،ولی از رستاخيز چيزی نخواهد گفت.
او نيز استداللی مشابه استدالل خيام دارد .اينکه کسی از آن دنيا نيامده تا خبـر از آن
دنيا بياورد و بنابراين ،اعتقاد به معاد را زير سؤال میبرد:
فَيُخبِـــرَ عَـــنِ مَسْـــمَعٍ أَوْ مَـــری»
«فَهَـــل قَـــامَ مِـــنْ جَـــدَثٍ مَيـــت
(حسين و األنباری ،بیتا.)321:
يعنی؛ آيا تاکنون مردهای از گور برخاستهاست ،تا از شنيدهها و ديدههای خود خبـری
دهد؟!
در بيتی ديگر نيز متناسب با اين مضمون ،اعتقاد به قيامت را خرافه میداند:
حَـــدِيثُ خُرَافَـــ يَـــا أُم عَمْـــرو»
«حَيَـــات ثُـــم مَـــوت ثُـــم حَشْـــر
(فروخ.)231 :1349 ،
ابوالعالء به اين حد نيز بسنده نکردهاست و همۀ اخبار روايتشده دربارۀ مالئکه ،جـن
( ،)Elfشياطين (عماليق و اقزام) و معجزات دربارۀ آنهـا را نمـیپـذيرد و بـه وجودشـان
معتقد نيست و هر کسی را که به آنها ايمان داشته باشد ،سرزنش میکند (ر.ک؛ فـروخ،
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 .)197 :1391او به هيچ رابطهای بين آسمان و زمين معتقد نيست ،پيوند مادّی و معنـوی
محسوسی ميان خالق و مخلوق نمیبيند .او به تمام فرستادگان مـیتـازد ،بـهويـژه ايـن
تاختن به صورت زنندهای آشکار میشود (ر.ک؛ همان.)191 :1391 ،
رَارِ عُولُـــــوا بِـــــالْجوِ بِـــــالطيَرَانِ
«زَعَــمَ النــاسُ أَن قَومــاً مِــنَ الْأَبْـــ
کُ ،هَيْهَــاتَ ،مَــا جَــرَی الْعَصْــرَانِ»
وَ مَشَوا فَوْقَ صَـفْحَ ِ الْمَـاء هَـذا الْإِفْــ
(العلوی1119 ،م.)173 :.
يعنی؛ مردم گمان کردند که گروهی از نيکان با پرواز کردن به آسمان رفتهاند و روی
آب قدم زدهاند ،اين درو است ،هرگز در هيچ زمانی چنين نبودهاست.
در اينجا معرّی آشکارا وجود فرشـتگان و مالئکـه را کـه از عقايـد راسـتين شـريعت
اسالمی است ،انکار میکند که اين موضوع مربوط به انکار اشياء ماوراءالطبيعه اسـت کـه
به طور کلی ،در نگاه معرّی قابل درک نيست ،همان گونه که در جای ديگر ،از ايـن هـم
فراتر میرود و انکار خود را به پيامبران و سخنان آنان که ادعا داشتند از آسمان آوردهاند،
کشانده است:
وَلَکِـــــنْ قَـــــولَ زَوْرٍ سَـــــطرُوه
«وَالَ تَحْسَـ ـبْ مَقَـ ـالَ الرُّسُـ ـلِ حَقّـ ـاً
فَجَـــاءُوا بِالْمَحَـــالِ فَکَــــــــدرُوه»
وَ کــانَ النــاسُ فِــی عَــيْشٍ رَغِيــدٍ
(همان 1119 ،م.)244 :
يعنی؛ گفتههای فرستادگان را حقيقت مپندار که آنها گفتار دروغی را نوشتهاند .مردم
به زندگی خوش مشغول بودند ،آنان با آوردن امری محال زندگی را مکدّر کردند.
معرّی معاد را به مانند خيام به ديدۀ شک و ترديد مینگرد .اما صراحت بيان او بيشتر
و ترديد او ملموستر است ،به گونهای که از مرز ترديد فراتر رفته ،به وادی انکـار مطلـق
میرود .هر دو شاعر با داليلی عقالنی همه چيز را در دايرۀ عقل میسنجد و معـاد را بـه
دليل سختباوری و نارسا بودن داليل عقلی در اين وادی ،به طـور کلـی مـورد ترديـد و
انکار قرار میدهند.

 .9نتيجهگيری
نتايج حاصل از تحقيق به شرح ذيل میباشد:
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ـ هر دو شاعر به دليل زودگذر و بیفايده بودن زندگی ،نگاه بدبينانـه و ترديـدآميزی
نسبت به آن دارند .با اين تفاوت که خيام تالش میکند نهايت استفاده را از اين بضـاعت
ببرد ،ولی معرّی با بدبينی مفرط خود برای زندگی ارزش و بهـايی قائـل نيسـت و حتّـی
حاضر نيست از اين چند صباح زندگی لذت ببرد ،بلکه نااميـدی بـه سـرانجام زنـدگی در
تمام زندگی او سيطره پيدا کردهاست .يکی از داليل اين تفـاوت در پديـد آمـدن بـدبينی
مفرط معرّی ،به ويژگیهای ظاهری و جسمانی اين دو برمـیگـردد؛ زيـرا خيـام زيبـارو،
خوشاندام و سالم بود و اين ويژگی زمينۀ لذت بردن از زندگی را برايش فراهم میکـرد،
حال آنکه معرّی زشترو ،نابينا و آبلهزده بود و اين ويژگیهای جسمانی زننده در صـورت
اعتقاد به لذت از زندگی ،زمينۀ الزم را برای لذّت بـردن شـاعر فـراهم نمـیکـرد و او را
مجاب به بدبينی نسبت به زندگی مینمود.
ـ هر دو شاعر به مرگ بدبين هستند و آن را باليی میدانند که زندگی خرّم را از بين
میبرد و برهم زنندۀ نظم امور و هستی انسان است ،با اين تفاوت که معرّی با توجـه بـه
نگاه بدبينانهای که نسبت به زندگی داشت ،مرگ را گاهی نعمتـی قلمـداد مـیکنـد کـه
انسان را از جهنم زندگی رها و از زندان زندگی آزاد میکند.
ـ هر دو شاعر با توجه به رويکرد واقعگرايی و خِرَدگرايی ،معاد را انکار میکنند و خبر
معاد از سوی پيامبران را درو میپندارند .عقل تجربهگرای آنهـا در پـذيرفتن هـر چيـز
ملموس ،به آنها اجازه نمیدهد که به معاد ايمان بياورند و بهصراحت معاد را مـیکننـد.
بنابراين ،سهگانۀ «زندگی ،مرگ و معاد» که از مهمترين مقولههای انسان هستند ،از زمان
زندگی تا زمانی مرگ مورد ترديد و بدبينی دو انديشمند قـرار گرفتـهاسـت و تنهـا خيـام
زندگی را به رغم تنفر باطنی نسبت به آن ،به سبب زودگذر بودنش شايستۀ لذت و احترام
میداند.

 .2پینوشت
1ـ ترجمههای ارائهشده از ابيات ،از دو کتاب شـرح فارسـی ديـوان ابـو العـالء معـرّی از
محمود ابراهيمی و اشعار ابوالعالء معرّی از امير چناری گرفته شدهاست.
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