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  بررسی تطبیقی دنیا در نظرگاه ناصرخسرو و خیام
   3سیده زیبا بهروز، 2اسحاق طغیانی، 1زکیه رشیدآبادي

  مقدمه
مفاهیم و ، همواره بستري دل انگیز و شیوا براي بیان موضوعات، ادبیات ایران زمین از آغازین زمان شکل گیري خود

سخن سرایان فارسی زبان بنا بر آن چه از فرهنگ و دین و تمدن و تفکر و اندیشه شان  .ونش بوده استپیرامهاي  پدیده
را در قالب سخنان زیبا و آراسته بیان نموده ها  تراوشات اندیشه، آموخته و از نوع نگاه خود با جهان برداشت نموده اند

   .ي خود آفریده اندآنان با الهام گرفتن از دنیاي خارج دنیاي دیگري برا .اند
در خراسان متولد ، ) ملقب به حجت از شاعران و نویسندگان بزرگ ایران471یا  481تا  394ناصرخسرو قبادیانی (

پس از فراگیري علوم مختلف به دربار سالطین روي آورد و به رسم زمانه به مدح پادشاهان و خوشگذرانی در دربار  .شد
در خواب کسی " .تحولی عظیم در روح و اندیشۀ او پدید آمد، ل دیدن یک خوابدر سن چهل سالگی به دنبا .پرداخت
راه ، آید می پرسد که این هوشیاري چگونه به دست می گوید هوشیاري از بی خبري و مستی بهتر است و چون می به او

رو براي جستجوي ) این خواب آغاز سفر هفت سالۀ ناصرخس53: 1355(اسالمی ندوشن" .دهد می کعبه را به او نشان
او در این سفر در مصر به خدمت خلیفۀ فاطمی رسید و به مذهب اسماعیلیان درآمد و با گرفتن عنوان  .حقیقت بود

   .مختلف شدهاي  حجت مامور نشر این مذهب در سرزمین
ان به اما متعصب، در راه تبلیغ آیین جدید با علماي مذاهب به بحث و جدل پرداخت، در بازگشت به وطن      

در این زمان بود که به مکانی دور و خلوت پناه برد و تا آخر عمر خود  .دشمنی با او برخاسته و او را متهم به کفر کردند
دیوان ، از مهمترین آثار او سفرنامه .در آن جا (درة یمگان)در تنهایی به سرودن اشعار سراسر زهد و حکمت پرداخت

   .است..زاد المسافرین و، اشعار
کردند و هر کس براي تقرب به دربار و و امیران و  می زیست که آل سلجوق ترکتازي می خیام نیز در دورانی         

که اختناق و ریا تودة مردم را از هم اي  هکردندحکیم عمر خیام به هر دلیل نتوانست دور می وزیران حتی آدم فروشی
زهدان ، سالجقه، د تالی خود حکیم ناصرخسرو قبادیانیحکیم عمر خیام نتوانست به هر دلیلی همانن .گسسته بود

  وي نتوانست بگوید: .را افشا کند ...مردم جاهل و، قشري
  من آنم که در پاي خوکان نریزم                         مر این قیمتی در لفظ دري را  

در حالی که آثار  ...قدیم است ودهریون معتقد بودند که جهان  .که همان اقشار او را به دهري بودن محکوم کردند
            .دهد می گواهی، یعنی آفریدگار توانا، خیام باورمندي وي را به صانع

با بررسی اشعار ناصر خسرو و خیام سعی شده دیدگاه ، در این پژوهش با بهره گیري از روش تجزیه و تحلیل         
   .از ابیات به عنوان شاهد مثال ذکر گرددهایی  نهو نمو .این دو شاعر به دنیا مورد بررسی قرار بگیرد

  وجوه اشتراك مضامین شعري و فکري خیام و ناصر خسرو :

                                                             
  zakihrashidabadi@yahoo.comدانشجوي دکنري،مدرس دانشگاه فرهنگیان مشهد، 1
 استاد دانشگاه اصفهان 2
  دانشجوي دکتري تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان 3
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، ابوالعال معرّي، در بارة وجوه اشتراك و تشابهات مضامین شعري خیام با بسیاري از شاعران همچون حافظ            
و ها  ولیکن در بارة همسویی .دبی اشاراتی شده استرودکی و دیگر شاعران پژوهشهایی صورت گرفته و در متون ا

تنها  .تاکنون پژوهش مجزایی صورت نگرفته است، خیام و ناصر خسرو، فکري و شعري دو شاعر هم عصرهاي  همانندي
اشاره ، به این که این دو شاعر قابل مقایسه و تطبیق هستند، علی دشتی در کتاب دمی با خیام، (چنان که اشاره شد)

خیام بیش از آن "کند: اي می ه)محمد رضا قنبري در کتاب خیام نامه به این موضوع اشار177:1377، است(دشتی کرده
هاي این سه  بسیاري از دیدگاه .با او همسانی دارد؛ همچنان که با ناصر خسرو همانند است، که با فردوسی متفاوت باشد

، (قنبري ."کند می ه از نزدیکی روحی و فلسفی آنان حکایتدر اصول اندیشه با یکدیگر قرابت دارد قرابتی ک، بزرگ
نامی از ناصر خسرو و یا هیچ حکیم و شاعر معاصر و یا ، )خیام نیز در معدود رباعیاتی که از وي باقی مانده316:1384

مفاهیم شعري گذشته خود نبرده و حتی نام خود را در تخلّص نیز ذکر نکرده است؛ با این وجود در بررسی آرا و افکار و 
   .شود می توان یافت که به برخی از آنها اشاره هایی می مشابهت، و فکري و فلسفی خیام و ناصر خسرو

  نگرش ناصر خسرو و خیام به دنیا و هستی :
 .یکی از پرکاربرد ترین مضامین به کار رفته در دیوان ناصرخسرو و اشعار خیام بحث دنیا و نکوهش آن است

، (اسالمی تدوشن .شجاع ترین و صریح ترین نمایندة فکر اعتراض در ادبیات فارسی دانست"ان تو می ناصرخسرو را
   .شود می فراوانی یافتهاي  همانندي، ) در نگرش و زاویۀ دید این دو شاعر نسبت به نظام هستی50: 1355
  ناپایداري دنیا:-

از آن جا که  .بی اعتباري دنیاست، ات خیامیکی از مضامین همسان و مشابه در دیوان ناصرخسرو و رباعی        
از دیدگاه فلسفه است و پایۀ اصلی تفکرات وي تأمل در هستی و نیز تاسف بر ، زاویۀ دید خیام نسبت به جهان و دنیا

اصلی فلسفی و فکري که در بسیاري از رباعیات  .اوستهاي  تذکر ناپایداري جهان از اصول اندیشه، نیست شدن است
   .زند یم خیام موج

  این کهنه  رباط  را  که  عالم  نام است                     و  آرامگه   ابلق   صبح   و  شام   است     
  بزمی است که واماندة صدجمشید است                    قصري است که تکیه گاه صد بهرام است     

  )54:1371:(خیام                                                                                                 
  گوناگون در اشعار او به کار رفته است:هاي  و این مضمون به صورت

     
  آن قصرکه بر چرخ همی زد پهلو                             بر درگه او شهان نهادندي رو   
  بنشسته همی گفت که کوکو کوکو                          اي  هدیدیم که بر کنگره اش فاخت    

  )80(همان:                                                                                          
  کشد: می به تصویر، و یا این رباعی که بی وفایی روزگار را با بهترین تعابیر و ترکیبات

  هرکس به مراد خویش یک تک بدوند                  آنها که کهن شدند و اینها که نوند    
  این کهنه جهان به کس نماند باقی                      رفتند   و رویم   و دیگر  آیند و روند

  )62:همان(                                                                                                
از آن  .مختلف در اشعار خویش به کار برده استهاي  مضمون بی اعتباري و ناپایداري جهان را به گونه ناصر خسرو نیز

  جمله :
  اخبار خسرواناي  ههرکه آمده است زود برفته است بی درنگ                   برخوان اگر نخواند    
  و  بهمن  و  شاپور  و  اردوان  بر رس کز این محل به چه خواري برون شدند              اسفندیار   

  )499:1384:62دیوان(                                                                                             
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ا   احوال جهان گذرنده گذرنده است                               سرما زپس گرما سرّا  پس ضرّ
   ...تو نماند                          بشنو سخن خوب و مکن کار به صفراناجسته به آن چیز که او با 

   ...با آنکه برآورد به صنعا در غٌمدان                              بنگر که نمانده است نه غمدان و نه صنعا
  نهادارا که هزاران خدم وخیل وحشم داشت                     بگذاشت همه پاك و بشد خود تن ت

  )4(همان:                                                                                                   
                                                            *  * *  

 هان، شچون تو بسی خورده است این اژدها                          هان به حذر باش زدندان
  یک ره و بر خود به تأمل بخوان نامۀ شاهان عجم پیش خواه                                  

  کوت فریدون و کجا کیقباد                                   کوت خجسته علم کاویان
  پیشرو لشکر مازندران  سام نریمان کو و رستم کجاست                           

  ان کو وکو اردشیر                               کوست؟نه بهرام نه نوشیروانبابک ساس
  )14(همان :                                                                             

ونه بی هشدار گ، با یادي از خسروان گذشته همچون اسفندیار و بهمن و اردوان، ناصرخسرو در این ابیات         
 اعتباري عالم را اندرز داده است؛چنانکه خیام نیز در رباعی خود با یاد بهرام و جمشید چنین انذار و اندرزي را به همگان

   .کند می نوشیروان و دیگران یاد، بهرام، ساسان، بابک، اردشیر، سام، کیقباد، فریدون، در اشعار زیر از دارا .دهد می
  هنرستیزي دنیا-

بحث بی ارزشی هنر و دانش در چشم ، مین مشترك در مواجهه با دنیا در دیدگاه خیام و ناصر خسرواز دیگر مضا
این پدیده محصول قرن ششم هجري و آشفتگی اوضاع " .روزگار و عناد و دشمنی فلک با اهل دانش و هنرمندان است

که فقط تکیه بر بازو و هایی  متحکو .باشد می کشور و سلطۀ اقوام وحشی و بی فرهنگ و حاکمان قلدر و کله پوك
، (ذاکري"توانستند حامی اندیشه و فرهنگ باشند می چگونه، شمشیر داشتند و از نیروي دماغ بی بهره بودند

173:1385(.  
  گوید: می خیام در بارة  هنرستیزي دنیا چنین

  بند   نیم    اي  چرخ  زگردش  تو  خرسند  نیم                            آزادم  کن  که الیق
  گر میل تو با بی خرد و نا اهل است                           من نیز چنان اهل و خردمند نیم

  )74(خیام:                                                                                        
  خواه فلک هفت شمر خواهی هشتچون چرخ به کام یک خردمند نگشت                        تو 

  )56(همان:                                                                                    
  گر کار فلک به عدل سنجیده  بدي                            احوال  فلک  جمله پسندیده  بدي

  کسی خاطر اهل فضل رنجیده بدي           ور عدل بدي به کارها در گردون                    
  )85(همان:                                                                                   

   .یکی از پر بسامدترین مضامین به کار رفته در اشعار ناصر خسرو است، مضمون هنر ستیزي و دشمنی با اهل هنر
  کرد                                     چرخ بلند جاهل بیدادگر مرا گویم چرا نشانۀ تیر زمانه

  گر در کمال فضل بود مرد را خطر                             چون خوار و زار کرد پس این بی خطر مرا 
  گر بر قیاس فضل بگشتی مدار چرخ                          جز بر مقرّ ماه نبودي مقر مرا

  چرخ و دهر ندانند قدر فضل                       این گفته بود گاه جوانی پدر مرانی نی که 
  )11(دیوان:                                                                        
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  کشد: می ستیزه روزگار با اهل خرد را این چنین به تصویر، و نیز در ابیات زیر
   .....از آنم                                     که بس بد نشانی وبد همنشینیجهانا من از تو هراسان 

  بر آزادگان کبر داري و لیکن                                    ینال و تگین را ینال و تگینی
  یکی بی خرد را به گه برنشانی                                  یکی بی گنه را به سر بر نشینی

  )16(دیوان:                                                                            
  که دانا را                               نفروشد همه جز مکر و دروغ و فن، خوي او این است اي مرد

  خس و با کودنکودن و خوار و خسیس است جهان و خس                      زان نسازد همه جز با  
  بینی                                 خس مانده است  بر سر پرویزن نمی ،خلق را چرخ فرو ریخت

  )35(دیوان                                                                                        
  زآنکه دانا را سوي نادان بی مقدار نیس  جز جفا با اهل دانش مر فلک را کار نیست                   

  )310(دیوان:                                                                                     
  شکوه از روزگار  -

ناصر  .تکرار نداي افسوس و حسرت از چرخ فلک است، مضمونی در اشعار خیام و ناصر خسروهاي  یکی دیگر از مشابهت
 " .نالند می مختلفهاي  به گونه، هردو از غم و آالمی که ناشی از بی ترحمی فلک و دگرگونی آن است، خسرو و خیام

داند که از آیین  می جزء الیتجزّاي فرهنگ ایرانی، شود می نالیدن از آسمان را که در شعر خیام هم فراوان دیده، برتلس
 )199:1384، (قنبري"زروانی بر گرفته شده است 

  گوید : می خیام
  مرغی  دیدم  نشسته  بر  بارة  توس                        در پیش   نهاده    کلۀ   کیکاوس
ه همی گفت که افسوس افسوس                       کو بانگ جرسها و کجا نالۀ کوس   با کلّ

  )73(خیام:                                                                                     
  افالك   که جز  غم  نفزایند     دگر                       ننهند  به  جا  تا     نربایند    دگر

  کشیم  نایند  دگر می نا آمدگان    اگر    بدانند  که  ما                            از  دهر چه   
  )71(خیام:                                                                                   

  اي چرخ و فلک خرابی از کینۀ توست                    بیدادگري    شیوة     دیرینۀ   توست
  اي    خاك   اگر  سینۀ    تو  بشکافند                 بس گوهر قیمتی که در سینۀ توست

  )53(خیام:                                                                                  
 .را از آن دیدیمهایی  ناله از روزگار است که در شعر خیام نیز نمونه، حجم سنگینی از مضامین شعري ناصرخسرو         

و  ها  و به شکایت روزگار و زمانه را سرزنش کرده، دنیا، به صورتهاي گوناگون دهر، ناصرخسرو در بیش از هفتاد قصیده
  فراوان از آن پرداخته است:هاي  گله

  نگردي ما را همی بسایی می آسایشت نبینم اي چرخ آسیایی                                    خود سوده
   ...مارا همی فریبد گشت دمادم تو                                  من در تو چون بپایم گرتو همی نپایی

  جوید تو زو همی گریزي                          این است رسم زشتی و آثار بی وفایی هرکو همیت
  )328(دیوان:                                                                              

  شود: می و یا قصاید زیر از ناصر خسرو که با ناله از روزگار آغاز
  لم                                      گویم ز که کرده است نال نالماز دهر جفا پیشه زي که نا

  )322(دیوان:                                                                             
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ر چنه                                    طمع در چنۀ او مدار از بنه جهان دامگاهی است بس پ  
  )332(دیوان :                                                                            

ر گردو ناخوش جاي دل خیره چرابندي، از آن پس کاین جهان را آزمودي گر خردمندي               در این پ  
  )333(دیوان:                                                                                              

رد از تازه فرزندان نوي                        ما کهن گشتیم و او نو اینت زیبا جادوي، این کهن گیتی بِب  
  )344(دیوان:                                                                                             

  ري                                       کش نیست به مکر و جادوي یاريدیوي است جهان پیرو غدا
  )350(دیوان:                                                                                            

، صبر و شکیبایی .صی داردسفارشها و پیشنهادهاي خا، ناصر خسرو در برابر نامالیمات و ناسازگاریهاي روزگار        
هاي  از جمله راهکارها و چاره جویی، کاهش طمع و افزون خواهی، روي آوردن به دین و تقوا، خردورزي، حکمت آموزي

  ناصرخسرو در برابر این آشوبها و آالم اس:
  چون روزگار بر تو بیاشوید                                    یک چند پیشه کن تو شکیبایی

  )7(دیوان:                                                                    
  جهان است بآهن ببایدش بستن                           به زنجیر حکمت ببند این جهان را

  )10(دیوان:                                                                 
  تیز دهر                                   دین و خرد بس است سپاه و سپر مرا با لشکر زمانه و با تیغ

  )12(دیوان:                                                                                    
  آید دهر جفا پیشه                                  که بد و نیک زمانه به قطار  با کن سازگاري

  )162(دیوان:                                                                            
  جهانی                 که کس را هیچ هشیاري از این به راه ننماید دو خیرات سوي من نمایم راهی را تو

  بپیرایی  همه  کارت  بپیراید بپیراي از طمع ناخن به خرسندي که از دستت              چو  این  ناخن 
  )40(دیوان:                                                                                                   

  تسلیم در برابر گردش روزگار (جبرگرایی)
و ناتوانی انسان در برابر قضاي  باور داشت به عجز، یکی از مضامین اصلی در نگرش خیام نسبت به دنیا و سپهر          

 نزدیکها  خیام را به جبر گرایی مطلق زروانیهاي  مضمونی که فکر و اندیشه .محتوم و سرنوشت غیر قابل تغییر است
توانستند به ثواب و  نمی دانسته و در نتیجه می محتوم و مقدر، همه چیز را از جانب سپهر، چون زروانیان"گرداند: می

   .)1349:118، (اسالمی ندوشن "دي داشته باشندعقاب نیز اعتقا
  گوید: می خیام
  از بودنی اي دوست چه داري تیمار                     وزفکرت بیهوده دل و جان افگار      
  خرّم بزي و جهان به شادي گذران                       تدبیر نه با تو کرده اند اول کار      

  )70(خیام:                                                                                  
  دانند می برمن قلم قضا چو بی من رانند                                 پس نیک و بدش زمن چرا

  دي بی من و امروز چو دي بی من و تو                     فردا به چه حجتم به داور خوانند
  )64:(خیام                                                                                   

  دانی می در گوش دلم گفت فلک پنهانی                             حکمی که قضا بود زمن
  در گردش خویش اگر مرا دست بدي                      خود را برهاندمی زسر گردانی
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  )85(خیام:                                                                               
 اشتمال زمینۀ در ناصرخسرو اشعار که چرا است؛ ناصرخسرو شعر در متناقض و پارادوکسیهاي  اندیشه از مضمون این
اقضی که حاکی و ناشی از یک متنهاي  اندیشه .ممتاز ادب فارسی استهاي  از دیوان، نقیض و ضدهاي  اندیشه باورهاو بر

ناصرخسرو گاه به محوریت عقل و تدبیر و اراده اعتقاد دارد و انسان را مسئول عمل  .جریان سیال و پویاي فکري اوست
 داند و معتقد است سرنوشت هرکس در دست اوست و گاه انسان را زبون و ناتوان در برابر تقدیر می و کردار خود

غم خوردن ، او معتقد است که اگر سرنوشت ما از پیش تعیین شده و تغییر ناپذیر استدر چنین جاهایی  .بیند می
   .آدمی بی نتیجه است

  اگر کار بوده است و رفته قلم                                     چرا خورد باید به بیهوده غم
  ست بر تو نه مدح و نه ذمو گرنه ناید از تو نه نیک و نه بد                               روا نی

  عقوبت محال است اگر بت پرست                             به فرمان ایزد پرستد صنم
  ستمکار زي تو خداي است اگر                               به دست تو او کرد برمن ستم

  نه بیش و نه کمکتاب و پیمبر چه بایست اگر                                 نشد حکم کرده 
  )62(دیوان:

  و یا این ابیات :
   ...پس خود و این قول خطاست، ورتوخودکردي تقدیر چنین بر تن خویش                    صانع خویش توي

  گنه و کاهلی خود به قضا بر چه نهی                        که چنین  گفتن  بی معنی کار  سفهاست 
  رتو                            پس گناه تو به قول تو خداوند تو راستگرخداوند قضا کرد  گنه بر س

 )20(دیوان:                                                                                 
  داند: می انسان را همیشه بی اختیار و ناتوان در برابر سرّ ستاره و چرخ و فلک، گاهی نیز بر خالف این اندیشه

  بی گمان بود                            ندارد خوردن تیمار و غم سودها  چوخواهد بودنی
  فلک گرخود کم و گر بیش گردد                         همیشه بر مراد خویش گردد
   ...به کام ما نباشد هیچ کاري                                که ما را نیست هرگز اختیاري

  ن آمد نصیب ما چه چاره                            چه شاید کرد با سرّ ستارهچو ای
  )537(دیوان:                                                                     

ر این چنین اشاره کند: می و یا در ابیات زیر به قضاي مقد  
  فلسفیهاي  پرسش

مضامینی که حاکی از تأملی ژرف اندیش و  .اعیات خیام داراي رنگ فلسفی استچنان که بیان گردید بسیاري از رب
تواند جهان هستی را محدود و حقیر  نمی خیام " .باریک در هستی و آفرینش و از کجا آمدن و به کجا رفتن آدمی است

 مطابق هیأت بطلمیوس راجع به ترکیبات کیهانی اطالع نداشته و جهالن را، با آنکه از معلومات امروزي .تصور کند
خارج ، ارزش او در این گونه تأمالت .کند می خطوط اصلی سیماي خیام را این نحوه تفکرات مشخص....شناخته است می

، (دشتی "داند نمی ،داند می بلندي مقام در شک اوست؛ در علم به این معنی است که .از قالبهاي معتقدات عمومی است
  از آن جمله است: .)321:1377

  وري که در آن آمدن و رفتن ماست                                او را نه نهایت نه بدایت پیداستد
  نزد دمی در این معنی راست                              کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست می کس

  )37(خیام:                                                                                              
  دریاب که از روح جدا خواهی رفت                                  در پردة اسرار فنا خواهی رفت    
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  خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت                                       اي  همی نوش ندانی از کجا آمد
  )58(همان:                                                                                             

  
  هرچند که رنگ و بوي زیباست مرا                                    چون الله رخ و چوسرو باالست مرا

  ست مرامعلوم نشد که در طربخانۀ خاك                                        نقاش ازل بهر چه آرا
  )52(همان :                                                                                                           

از ، تأمل در راز هستی و چون و چرا کردن درآن .و سواالت و پرسشهایی از این دست که در رباعیات خیام فراوان است
 گاه شاعر خود را آگاه از اسرار آفرینش دانسته و چنین بیان .سیکال ناصر خسرو استپارادکهاي  مضامین و اندیشه

  کور و کري است:، دارد که بی خبري از راز هستی می
  تا مرد خرد کور و کر نباشد                                           از کار فلک بی خبر نباشد

   ...نابوده و بی حد و مرز نباشد                         داند که هرآن چیزکو بجنبد                
  من راز فلک را به دل شنودم                                        هوشیار به دل کور و کر نباشد

  از آن پس                                 شاید اگرت گوش سر نباشد، چون دل شنوا شد تورا
  )359(دیوان:                                                                        

  به آگاهی از راز هستی اشاره دارد:، واضح تراي  هو یا در اشعار زیربه گون
  خوابم نبرد همی که زیرا                              شد راز فلک مرا عیانی       
  برداشت زگوش من گرانی                   بشنودم راز او چو ایزد                      

  )343(همان:                                                       
  داند: می خود را بی خبر از آغاز و انجام خود، و گاه برخالف این اندیشه

  تم مقدارهمی به دانش دانم که نیستم دانش                      همی به دانش دانم که نیس       
  مرا که دانستن از آغاز خویش نبود                       چه دانم از پی انجام چون برم تیمار       

  )326(همان:                                                                                     
  پردازد: می شاعر در بسیاري از اشعار خیام به چون و چرا در امور آفرینش

  تو گویی که چون و چرا  را نجویم                              سوي من همین است بس مذهب خر   
ر     تورا بهره از علم خار است یا که                                    مرا بهره مغز است و دانۀ مقشّ

  ) 308(همان :                                                                                    
  و نیز این ابیات:

  این گنبد پیروزة بی روزن گردون                              چون است چو بستان گه و گاهی چو بیابانک      
  اناین گوي سیه را به میان خانه که آویخت                           نه بسته طنابی نه ستونی زده زین س

  این گوي گران را به هوا برکه نهاده است                           تا کی به شگفتی به وي از تخت سلیمان
  کند : می این چنین چون و چرا را رد، متضاد و متفاوت با ابیات پیشاي  هبا اندیش، و در ابیات زیر  

  نوروز مر گیا را  روز قضا شده است اقرار کن به روز قضا چون به چشم سرت                          
  چون و چرا مجوي و زبون چرا مباش                                 زیرا که خود ستور زبان چرا شده است

      ) 129( دیوان:                                                                                  
  مدح ستیزي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  189     تأویلمحور کالم، دین، اخالق و   

 

هردو از ، محسوس و مشهود است آن است که، ه در بررسی و مقایسۀ شعر خیام و ناصر خسرویکی از موضوعاتی ک
در باب  .شاعرانی هستند که زبان به مدح  ممدوحان  نیالوده و اشعار خود را جلوگاه ستایش پادشاهان قرار نداده اند

  گوید: می مناعت طبع و بی نیازي از دیگران
  کس بودن                      به زان که طفیل خوان ناکس بودنقانع به یک استخوان چو کر      

  با نان جوین خویش حقا که به است                         کالوده به پالودة هر خس بودن       
    )79(خیام:                                                               

  کند: می و یا این چنین به آزادگی خود اشاره
  دمی آبی سرداي  هیک نان به دو روز اگر بود حاصل مرد                    وزکوزه شکست          
  مأمور کم از خودي چرا باید بود                           یا خدمت چون خودي چرا باید کرد        

    )70(همان:                                                                                      
  و نیز این رباعی:

  در دهر هرآن که نیم نانی دارد                                از بهر نشست آشیانی دارد 
  نه خام کسی بود نه مخدوم کسی                          گو شاد بزي که خوش جهانی دارد

  )  66(همان:                                                                                     
 ریزد و مدح هیچ پادشاهی را نمی در پاي هر خوکی، ناصر خسرو نیز از جمله کسانی است که در لفظ دري را

  شگالد: نمی
  چون طمع بریدم زمال شاهان                                      پس مدحت شاهان چرا سگالم

   ...زکه به مدح رسول و آلش                                   از گفتن اشعار گنگ و اللممن ج
  اي فخر کننده بدان که گویی                                     بر درگه سلطان من از رجالم

  ینالم امروز تگینم بخواند و فردا                                         داده است نوید عطا
  پسندي                                   ننگ است مرا گر بود همالم می زانکش تو خداوند

  )323(دیوان :                                                                             
  پردازد: می این چنین به ستیزه با مدح، و یا در این ابیات

  نه آن نادان                         که شه را شعر گوید تا مگر چیزیش فرماید، ه نندیشدحکیم آن است کو از شا
  )40(دیوان:                                                                                           

  ونیز:
   ...آسانش همی فرو گذارم                تیمار ندارم ز زمانه                                             

  مهارم، در دست امیر و شاه ندهم                                                   بر آرزوي مهی
   ...زین پاك شده است و بی خیانت                                            هم دامن ودست و هم ازارم

ت هیچ ناسزایی         مالیده کند به زیر دارم                                                 نه منّ
  )418(دیوان:                                                                    

  
  فلسفۀ زندگی در دنیا

مام طول عمر معنقد اپیکور با وجود تحمل ناشی از بیماري در ت .فلسفۀ اپیکور است"فلسفۀ خیام به عقیدة اغلب 
) اما برخی فلسفۀ ناصرخسرو را 352: 1373، (راسل" .تواند خوشبخت شود می انسان زیر بار شکنجه نیز"بود

داند و آن  می خوشبختی را در تفکر، ناصرخسرو به مانند فلوطین بنیانگذار این فلسفه .دانسته اند "نوافالطونی"
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توان گفت نقطۀ مشترك  می )411(همان: .جستن از زندگی جسمانی استمستلزم قدرتی در نادیده گرفتن یا بیزاري "
   .ناصر خسرو و خیام (فلوطین و اپیکور) همان کناره گیري از جامعه و دوري نمودن از تعلقات دنیوي استهاي  اندیشه

  نتیجه گیري
اما  از بررسی و تجزیه ، ته استداشاي  هبا توجه به این که دنیا و دنیا دوستی در آثار ادب فارسی همواره جایگاه ویژ

  و تحلیل سیماي دنیا در اشعار ناصر خسرو و خیام این نتایج حاصل شد:
زیستند که تسلط ترکان غزنوي و سلجوقی و تاخت  می در قرنی، از لحاظ محیط اجتماعی خیام و ناصر خسرو هردو

این دو شاعر هاي  و شکواییهها  که انتقادها و اعتراضبه وجود آورده بود هایی  آشوبها و نابسامانی، و تازهاي سرداران ترك
   .بی پایانهاي  گویاي انعکاسی است از این اوضاع پریشان و آشفتگی، در اشعارشان

باعث ، فکري جستجوگر و ژرف بین بوده که این فراست و تیزبینی، داراي هوشی فراوان، خیام و ناصرخسرو هردو
   .درونی آنها باشدهاي  یاي فکري و ژرف نگريگردیده اشعارشان نیز بازتابی از دن
و مقاصد فلسفی دانسته و پیش از آن که به ها  جهت بیان آرا و اندیشهاي  هشعر را  وسیل، هم خیام و هم ناصرخسرو

   .آنها را به خود مشغول داشته است، تفکرات فلسفی، شعر بیندیشند
، روزگارهاي  و ناپایداريها  دگرگونی، بی اعتباري دنیا، در نوع نگرش خیام و ناصرخسرو به جهان و نظام هستی

وجود هایی  و همسانیها  مشابهت، تسلیم در برابر تقدیر و موارد فراوان دیگر، گذار عمر، هنر ستیزي، خصومت با مردم
   .دارد

ده و شعر کسی را نستو، یکی از وجوه اساسی مشترك بین خیام و ناصرخسرو آن است که هیچ کدام از این دو شاعر
بلکه شعر در نظر هردو جلو ه گاهی است براي مفاهیم ، را در خدمت مضامین مدحی و ستایش گرانه قرار نداده اند

   .فلسسفی و آراء حکمت آمیز
ها  فلسفۀ زندگی ناصر خسرو فلسفه فلوطین است و فلسفۀ زندگی خیام اپیکور است که وجه اشتراك تمامی آن

تواند نشان از فطرت  می ود تشابهات فراوان فکري و لفظی در میان ابیات دو شاعروج .دست شستن از زندگی است
   .مشترك انسانی و تشابه اعتقادات مذهبی و همچنین تاثیر از منابع یکسان دانست

 منابع و مآخذ 
   .تهران:انتشارات ابن سینا، جام جهان بین، )1349محمدعلی(، اسالمی ندوشن-
   .(بی نا)، مشهد، یادنامۀ ناصرخسرو، پیوند فکر و شعر در نزد ناصرخسرو .)1355( ...........................................-
مجلۀ علوم ، "حیرت آلود خیام چگونه پدید آمدهاي  پرسش"، )1384(، کاووس و سعید حسام پور، حسن لی -

   .)44(پیاپی، 3شمارة، 22دورة ، اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز
   .تهران: انتشارات ارمغان، زندگی نامه شاعران بزرگ ایران، )1386(، سید احمد، ی کازرونیحسین -
   .تهران: انتشارات اساطیر، دمی باخیام، )1377(، علی، دشتی -
   .)178(، 57شماره ، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، حافظ و خیام، )1385(، احمد، ذاکري -
   .تهران:کتاب پرواز، ترجمه نجف دریا بندري، تاریخ فاسفۀ غرب .)1394( .اندبرتر، راسل-
تهران:انتشارات ، تصحیح و تعلیقات جالل الدین همایی، طربخانه، )1342(، یار احمد حسین، رشیدي تبریزي -

   .انجمن آثار ملی
  .تهران: انتشارات جامی، سی قصیده ناصرخسرو، )1384(، محمد، غالمرضایی-
  .تهران: انتشارات زوار، خیام نامه، )1384(، محمد رضا، نبريق -
پژوهش نامه ، پاراداکسیکال (متناقض)در شعر ناصر خسروهاي  بررسی اندیشه"، )1389(، بتول، کرباسی عامل -

  .)10( 6شمارة ، فرهنگ و ادب
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  .تهران : انتشارات دانشگاه، )تحلیل اشعار ناصرخسرو1374مهدي (، محقق -
فصلنامۀ ، فکري و شعري دو سرایندة حکیمهاي  همانندي، رودکی و خیام، )1389محسن(، یر شانه چیمد -

   .27شمارة ، تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد مشهد
تهران : انتشارات ، مجتبی مینویی و مهدي محقق، به اهتمام، دیوان، )1375(، ابومعین، ناصر خسرو قبادیانی -

   .دانشگاه
، 3شمارة، 22دورة، مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، جهان بینی ناصرخسرو، )1384(، جلیل، ينظر -
   .)44(پیاپی
   .تهران: انتشارات فروغی، سیماي خیام، )1355(، فتح اهللا، همایونفر -
  .تهران: انتشارات انجمن ملّی ایران، خیامی نامه، )1346(، جالل الدین، همایی -
   .تهران :  انتشارات علمی، دیداري با شاعران، چشمۀ روشن، )1377(، غالمحسین، یوسفی -
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