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  چكيده
هاي رايج در مايه يكي از بناز آنگفتن  ي مرگ و سخنانديشيدن درباره

 مناسب براي اي زمينه ادبيات هر ملت .م استادبيات و جريان انديشگاني يك قو
از سوي ديگر . دي مرگ خواهد بوهاي ايشان دربارهازتاباندن و شناسايي انديشهب

هاي انديشمندان  ديدگاه،بودن ماهيت اين پديده، پيوسته به دليل ناشناخته
بررسي تطبيقي نگرش . مختلف با يكديگر متفاوت و گاه متناقض بوده است

كند كه در ر ما آشكار مي حقايق بسياري را ب،ي مرگ  دربارهانديشمندان گوناگون
در اين جستار . يابد كمتر مجال بروز مي،ي ايشاني انديشهبررسي جداگانه

 ، از ديدگاه خيام، به بررسي اين پديده، با رويكردي تطبيقيايم كوشيده
عر و عارف توانمند  شا، و عطار نيشابوريسراي توانمند قرن پنجم هجري رباعي

ي مرگ هاي اين دو شاعر دربارهيقي ديدگاهبررسي تطب. قرن ششم بپردازيم
 مانند همگاني مسائل، اين نكته است كه اگرچه هر دو در برخي ي دهنده نشان

، سرگشتگي دو شاعر در برابر مرگ، تأكيد بر ي افراددانستن مرگ براي همه
هاي همگون دارند، در برخي انديشه... ي راه چاره براي مرگ وناتواني بشر از ارائه

 نيز با يكديگر اختالف ديدگاه دارند؛ براي نمونه عطار افزون بر مرگ وضوعاتم
قائل است؛ نوميدي عاشقانه   دو نوع مرگ ارادي و مرگ عارفانه به،طبيعي
انديشي عطار  ي عطار جايگاهي ندارد؛ مرگ در انديشه،شده در اشعار خيام مطرح

 در حالي كه ،داندويي را بايسته ميج التزام به لذت،ندرت بهالتزام به توبه و  رتشيب
  . جويي و كمتر التزام به توبه است بيشتر تأكيد بر لذت،ي خيامدر انديشه
  .اجل -5 انديشي،  مرگ-4 ، مرگ عارفانه-3  ، عطار-2  ، خيام-1: واژهاي كليدي
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  مقدمه. 1

شار وقايع و هنوز منبع معتبر و گويايي در تاريخ نيشابور نگارش نيافته و هنوز گنج سر
و گوهرهاي فراواني در دل است ي درخشان خود را ننموده  چهره،فرهنگ و ادب نيشابور

هايي كه در اين شهر پر وقايع اتّفاق ها و زلزله جنگ. تاريخ اين شهر نايافته مانده است
 از بزرگان آن يو بسياري تاريخ آن نگاشته  ي در صفحه تحوالت گوناگون و جديد،افتاده
 نيشابور،  از ميان فقها، ادبا، حكما، علما و وزراياما  را به دست فراموشي سپرده است،هخطّ

دو نيكوي را برگزيده و نگه اين  شايد تاريخْ. درخشدي كوه معرفت ميي دو تن در قلّهچهره
 با نگاهي  تاآنيمدر اين مقاله بر .يكي پير اسرار، عطّار و ديگري خيام است: داشته است

  . كنيمرا از نگاه هر دو حكيم بررسي ي مرگ ي معماگونه مسأله،تحليلي يتوصيف
ايم و از حجم ي مرگ انديشيده همواره درباره،ي ما در مقطعي از حيات خودهمه

، با سلوك معنويايم و در اين سيروسرافكنده شدهناتواني خود در جنب عظمت خلقت 
ي  اين انديشه، به بهترين شكل ممكن، خيامدر كالم عطار و. ايمگشتهانباني از عجز باز

شود،  گوشزد ميدائماًمرگ و نيستي  ،در آثار هر دو. شودديده ميبنيادي زندگي بشر 
ي شبح مرگ، ؛ گوياعتبار و نامطمئن استناپايداري زندگي نقشي بزرگ دارد، روزگار بي

.  با هم متفاوت استدو چند لحن كالم آنهر.  در كمين استهر دودائماً در محراب شعر 
  . شويميادآور ميها را  اين تفاوت،در ادامه

 به مرگ و نيستي تا اين اندازه توجه داشته ، اين دو شاعر است كهشايد آنچه باعث شده
زندگي « :اندرو بوده ، با اين امر روبهشان گياي از زند در برهه، كه هر دواين باشد ،باشند

 ،هايي كه قحطي و ويرانيآن سال. ي غز بودرگير حمله د،عطار از همان ابتداي كودكي
 ياد آن ايام به وي خاطرنشان ،ها بعدتا سال...  سايه انداخته بودشهر بر تمام ،همچنان

 خود را ،دآور وقتي آن ماجراها را به ياد مي.شكستن است ، در حال درهمكرد كه دنيايش مي
حكوم به نيستي، همه چيز را در معرض همه چيز را م. يافتدچار كابوسي هولناك مي

 فروغي معتقد  خيام نيزي باره در).29:، ص13(»ديدتزلزل و همه چيز را در كام فنا مي
 تأثري است كه از مرگ جوانان ،كندچيزي كه در كالم خيام جلب توجه مي«: است
 گويي عزيزي كه چنان. يابدجبينان درمي نگاران خورشيدرخان زهره،اندام و به قول او خوش

 داغ بر دل او ،عزيزاني از زن و فرزند يا محبوبان و ياران داشته كه از رفتن خود يا
دوند نيز فوال). 61: ، ص5(» اندگ شدهاند و منشأ اين تذكر و تأسف دائمي او بر مر گذاشته

كشتارهاي پياپي و تأمل مردم حساس در سرنوشت «: گويد در تأييد سخن فروغي مي
بينيم خوبي مي ه زيرا ب؛ نقش مسلّمي در سرودن اين دسته از اشعار داشته،عزيزگذشتگان 

كه اين رباعيات كوتاه و متشنّج، ترجمان حال ذرات سرگردان و زندگان ديروز است كه 
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 »گويند با ما سخن مي، در عين خاموشي، در قالب كوزه و قدح و خشت و كنگره،امروز

  ). 18: ، ص31(
 كند  و رمزهايي را آشكار مي همواره راز، بررسي تطبيقي آثاركه اين به وجها تبنابراين ب 

 به بررسي تطبيقي ايم كوشيدهشود،   كمتر بدان توجه مي،اري اين آث كه در بررسي جداگانه
 فرهنگي ي زمينه در يك ،كه هر دوبپردازيم ي مرگ از ديدگاه اين دو متفكر انديشه
تر تأثير و تأثرها روشن  اشتراك و افتراق و حتي رد پايوجوه ،اند تا از اين رهگذر باليده
  . شود

ي اين بحث كه به بررسي تطبيقي اين دو ديدگاه بپردازيم، الزم است پيشينه قبل از اين
جا كه مرگ از جمله مسائل مشترك ميان از آن. را در ميان انديشمندان بررسي كنيم

ها و رو كتاباز اين . ي تمام بشريت استي افراد است، حل معماي آن نيز دغدغه همه
، از جف فلسفه و مرگكتاب : هاي زيادي در اين باب نوشته شده است؛ از جمله مقاله

، از سقراط مرگ، از سيدمحسن رضازاده؛ مرگ و جاودانگيمالپاس و روبرت لي سولومون؛ 
، از رگ و اسرار آنمحسين معتمدي؛  ، از غالمشناسيدرآمدي بر مرگرومانو مانوگوارديني؛ 

، از تنهايي دم مرگ، از محمد صنعتي و ديگران؛ مجموعه مقاالت مرگكاميل فالماريون؛ 
ي همچنين مقاالتي در اين باب به رشته... . ، از فيليپ آريس وتاريخ مرگنوربرت الياس؛ 

ستايي، در ادب عرفاني و ديوان ي مرگتأملي در مسأله«: تحرير درآمده است؛ از جمله
ي ابوالعال معرّي و عمر بررسي تطبيقي مفهوم مرگ در انديشه«پور، از علي حسين» غزليات

» چهار نگاه به مرگ«كالت،  از سيدحسين سيدي با همكاري فرامرز آدينه» خيام نيشابوري
در حال حاضر اثري كه به ... . از سيديحيي يثربي و» انديشيمرگ و مرگ«از مجيد نفيسي، 

پرداخته باشد، به دست نرسيده » انديشي از ديدگاه خيام و عطار مرگ«ي بررسي تطبيق
  .رسد رو انجام چنين تحقيقي، ضروري به نظر مياز اين. است

  

  ماهيت مرگ. 2
، مرگ را جدايي روح از جا كه خيام قائل به دو بعد روح و جسم براي بشر استاز آن
داند، ي اجزاي بدن مي مرگ را استحاله ويند بسياري از افراد معتقدندچهر .داندجسم مي

سان داراي يك روح پاك است كه  اين است كه ان،شودچه از اشعار خيام برداشت ميآن
 براي تن خاكي است ،باشداي وجود داشته  اگر استحالهوكند  تن را رها مي، مردنهنگام

بر . شودات مي مجدداً داخل در معدنيات و نبات،كه چون اصلش از خاك است، پس از مرگ
  :گويددر بيت زير ميديناني همين اساس است كه 

  خشتي دو نهند بر مغاك من و تو  از تن چو برفت جان پاك من و تو



116 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
  در كالبدي كشند خاك من و تو  وانگه ز براي خشت گور دگران

  ) 182: ، ص2( 
ست و خيام معتقد است كه هم جان من پاك ا«: گويدديناني در تفسير اين بيت مي

رحماني به رحمان : رود  مي،قدسي و علوي و آسماني است، هم جان تو و چون چنين است
رود و تن لم قدسي مي جان پاك به عابله؛. ماند، به خاك مياما اين تن خاكيرود،  مي

 و زماني كه جان رفت و تن ماند، ما را در لحد ماند به خاك مي،جهاني و خاكي ناپاك و اين
نه تنها سرنوشت ماست، سرنوشت آيندگان نيز  ...گذارندزير سرمان خشت ميگذارند و مي

رسد، از خاك ما خشت ها ميگذرد و نوبت آنزماني كه نوبت ما مي. چنين خواهد بود
ها ي بعد از آن برا،گذارند و اين كارسازند و خشت خاك ما را به زير سر آن ديگران مي مي

  ).416 - 415: صص، 2(»وزگارشود؛ تا پايان رنيز تكرار مي
مرگ چيست؟ گسيختن اين گره شوم و «: گفتاين همان ديدگاه سقراط است كه مي

 است در قعاليننگين و تحقيرآميز   رهايي از بار،خره پست زمين با روح و باالاين بستگيِ
؛ بلكه عبارت است از  فناي محض نيست،كنيد شما گمان ميكه چنان مرگ ،اناي يار. قبر
  ). 33: ، ص9( » روحل لباسبدت

 دهد كه ويدر آثار عطار نشان مي ،هاي آني مرگ و مترادف بر كاربردهاي واژهدرنگ
، به معنايي خاص برنيامده كردن آن، بينشي چندجانبه دارد و هرگز در پي محدوده مرگب

از اين رو . تخته اس به يكي از معاني و جوانب آن پردا، بلكه به فراخور موقعيت، هر باراست؛
  :كند در معناي مرگ، سه نوع مرگ را مطرح ميبا توسعه

 كه قهراً و  است و تنمرگ طبيعي همان مرگ جسم ؛ يا اضطراريمرگ طبيعي -1
 همان حادثه يا توان گفت مراد از اين نوع،مي. گيردميسراً انسان و ساير موجودات را دربرق

جهاني پايان  حيات ايندهد و به ي رخ مي در پايان زندگ،رويدادي است كه در يك آن
 توصيف در. سم است منظور همين ق،رود وقتي اصطالح مرگ به كار مي،در عرف. بخشد مي

گريزد، در از آن ميچه  هر كسي آن،اي مردم«: دفرمايمي )ع(همين است كه حضرت علي
 ،16(»مرگ استيدان راندن آدمي به سوي  م،حين گريزش ديدار خواهد كرد و ايام زندگي

). 122: ،ص16(»ي جز مرگ نيست زندگسرانجامِ«:دفرماييا در جاي ديگري از مي) 248:ص
 عنوان با از آن ،هاي قرآني در آموزهاست كهواقعيت و عاقبت محتومي  ،با اين وصفمرگ 

 در سراسر آثار و ،اين قسم از مرگ است كه ترس از آن .ياد شده است) يمسم(اجل حتمي 
  : سرايدميآميز  با لحني شكوه، عطار سايه افكنده است و از تلخي آنزندگي

  عاقبت با خاك رفتم والسالم  باد پيمودم همه عمر تمام
 ايم جان نخواهد ماند و دل بنهاده ايمما همه از بهر مردن زاده
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مشكل استمرگ بنگر تا چه راه  

 گر بود از تلخي مرگت خبر
  

  استكاندرين ره گورش اول منزل
  شيرينت شود زير و زبرجانِ

  )110:  ص،24(                            
  : گويدشود و از زبان ديوانگان هشيار ميگاه لحن عطار در وصف اين مرگ نوميدانه مي

  ...!از آمدن دريغ !آه از رفتن   روم گريان، چو ميغ از آمدنمي
 اي  آورده،چون جان اي خدا: گفت

  برسودمي،منگر نبودي جانِ 
  مردن بدي،نه مرا از زيستن

  

 اي؟ چرا آورده،چون همي بردي 
 كندن ايمن بودمي زين همه جان

         را آوردن و بردن بديو ني ت
  )189:  ص، 22(                    

گورستان جلب  توجه نوع بشر را به سمت ،دائمعطار با عنايت به مرگ تن است كه 
ر سر گورها مشاهده ، در گورستان و بي ديوانگان عطار را بيشترحتطوري كه  ؛كندمي
شتي تن خواهد شكست و چون به اين  ك،گورستان نماد اين است كه سرانجام. كنيم مي

شدن جان ي جداگورستان نقطه. اي ندارد  كار او تسليم است و جز تسليم چاره،نقطه رسد
از گورستان به سوي شهر رفتن را كار ي عطار حتي ديوانه. از جسم و تعلقات مادي است

  . سبب درازي مسير بازگشت خواهد شد چراكهداند؛ اي ميبيهوده
به  ، اما توصيف عطار از مرگ، است در حد فهم عموم،البته وصف مرگ با بيانات باال

  .شودجا ختم نميهمين
 ،اي دنياييههوسهواواز  دوري گونه از مرگ به دليل اين؛ مرگ ارادي يا اختياري-2 

  جان خويش را فدا كرده است؛،ف پيش از مرگ عار.شودبراي عارف سالك ايجاد مي
 به آن ،در اصطالحات صوفيه. كند به ظاهر نمرده است و در اين دنيا زندگي ميهرچند

 ديا»  الدنياالموت في عين الحياة«عربي از اين قسم، با عنوان ابن. گويندمرگ سرخ مي
 »يري ربه حتّي يموت إنّ أحدكُم لَن«: گويديا در جاي ديگري مي )836: ، ص14(كند مي

اختيار اما مرده را بي«: گويد ميالعباد مرصادالدين رازي نيز در نجم. )160: ، ص33(
، نه از صورت  از صفات خاكي بگذرد،ي زنده آن است كه به قدم خودرونده. برند مي

عطار نيز . مردن از نفسانيات و تعلقات است ،تياريبنابراين مرگ اخ. )373: ، ص10(»خاك
  : گويد توجه داشته است و ميبسيار به اين نوع مرگ ،مانند ساير عرفا

 چو در دنيا به مردن اوفتادي 
 ستوبه دنيا در، به مرگ افتادنِ ت

 جا زادي اي دوستمردي آنجا  يناچو
  

 قبي بزاديدان كه در عيقين مي 
 ستو زادنِ تبه عقبي در، بمردن،

 سخن را باز كردم پيشِ تو پوست
 ) 138:  ص،20(                          
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 ، كسي كه اجباريزيرا تر است؛ از مرگ طبيعي سخت،توان گفت مرگ ارادي البته مي

كه مرگ  ولي آن،چشد تنها يك بار مرگ را مينظر، از يك ،دهدبه مرگ طبيعي تن مي
 بارها مرگ را تجربه ،كندچون خود را ملزم به ترك متعلقات مي ،گزينداختياري را برمي

 باعث رهايي روح از قفس تن ،و چه اختياري) طبيعي( چه اضطراري ، مرگهرچند كند؛مي
 مرگ را ،بر همين اساس است كه در احاديث. و بازگشت آن به جايگاه اصلي خواهد شد

  . )377: ، ص30( »ة المؤمنِ الموتتحفَ «:اندي مؤمن دانستهتحفه
ست كه آن از ديد عرفاين نوع تر عالي،اين گونه از مرگ .ي عاشقانه مرگ عارفانه-3

شدن در هستي مطلق و پيوستن به  ست از فناي في اهللا و بقاي باهللا؛ يعني نيستعبارت ا
توان گفت اين مي. ي كمال انساني استوجود منبسط حق كه مقام وصال و آخرين مرتبه

بر اساس اين . ت وجود عارفانه است كه جايي براي غيريت باقي ننهاده استهمان وحد
 و وصال برسد به رهايي ، اساساً وجود حقيقي ندارند تا سالك با نفي آن عرفاني، اشياديدگاه

  اصالً وجودها آن چراكه متناقض است؛ اشيا، فرض زوال ،در اين صورت. رباني را درك كند
اثبات هر گونه وجودي جز . بودن زوال يابد تواند از هسترد، نميهستي نداچه ند و آنندار

 در تعارض با اشيا،اي شرك است و فرض ثبات هستي در  گونه،سان وجود مطلق بدين
هستي يا منقطع از وجود  اگر انسان خودش را بي،حالتدر اين . گيردتوحيد مطلق قرار مي

 عطار الطير منطق. ند مدعي شناخت حق باشدتواي نم،وگرنه شناسد؛خداوند را ميدريابد، 
فناي في اهللا و اين قسم از مرگ كه همان  به ، آثار ادب فارسي است كه در آناز بهترينِ

 به نقل ماجراي ،وي در اين اثر نمادين.  استپرداختهاي دلكش  به شيوه،است باهللا بقاي
گذراندن سي مرغ پس از . پردازد براي رسيدن به سيمرغ مي،سفر مرغان به رهبري هدهد

 سرانجام به ،، توحيد و حيرتنا طلب، عشق، معرفت، استغي گانه  ششهاي ها و مرحلهوادي
 ناگهان از .ندكش ديدار سيمرغ را انتظار مي،تابانهرسند و بيوادي هفتم يعني فقر و فنا مي

»  شويد محو، در صفت عزت و كرامت و لطفاي مرغان«رسد كه حضرت سيمرغ دستور مي
بالديده محو ي گذشته  ازجانسرانجام آن سي مرغِ. تا ما را دريابيد و با ما يكي شويد

بعد از . شوند و سي مرغ، سيمرغ مي گم د، سايه در خورشيدوش ميند و چون چنين شو مي
شدن سي مرغ در وجود سيمرغ كه نمادي از فناي عارفان در خداست، عطار  فدا و فاني

  : گويداي بعد از فنا سخن مي از بق،گونه بدين
  بي فناي كل به خود دادند باز   مرغان فاني را به ناز،بعد از آن

 خويش با خويش آمدند چون همه بي
 ات از پي رسدنيست شو تا هستي

 تا نگردي محو خواري فنا

 ...در بقا بعد از فنا پيش آمدند
 ؟تا تو هستي، هست در تو كي رسد

 ؟ بقاكي رسد اثبات از عزّ 
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  )389: ، ص22(   

اني است كه حتي شعور نيل به مقام فنا هم از ميان  فنا زمي ترين مرتبهبنابراين عالي
  : ذات الوهي استي  عارف محو مشاهده،هدر اين مرحل. برود

  وز دو عالم دست كوتاه آمدند  عاشقان جانبازِ اين راه آمدند
 زحمت جان از ميان برداشتند 

 جانِ خويش ميان، بيجان چو برخاست از
  

 كلّي از جهان برداشتند هدل، ب
 خلوتي كردند با جانانِ خويش

   )391: ، ص22(                          
 حاكم بر كل ،وي كه عشق به خدا. اشقانه بود مرگ ع شاخصعطار خود يكي از طالبان

ي وعده «:سوخت ميي اين آرزوو در شعله طلبيد را مياش بود، لقاي حق زندگي و انديشه
 ،ديدار فردا را جز براي طفالنِ راه. ي تسليت نبود مايه، برايش،فردا و رؤيت در قيامت

جهانيِ خاطرش را  اينديدار روز، ديداري روياروي، ديدار . يافتي خرسندي نمي مايه
ه نشان ك خود را با آن سيمرغ بي، ناشي از خلسه در نوعي شهود،گاهبرانگيخته بود و گه

  ). 39 - 38: ، صص13(»يافتجوي آن بود، روياروي ميو عشق سراسر عمرش جست
 به مرگ طبيعي و چگونگي آن ،درنگ در اشعار دو شاعر بيانگر اين نكته است كه هر دو

 در ي عاشقانه، ارادي و عارفانه،ي ديگر مرگ دو گونهكه اين گفتني مهم .اندپرداخته
  به اين دو،ر حالي كه حجم بسيار زيادي از اشعار عطارشود؛ دي خيام مطرح نميانديشه
  .  اختصاص داردگونه

  

  حيرت از مرگ. 3
پاسخ  بيهاي  همواره درگير اين پرسش،انسان از زماني كه انديشيدن را آموخته است

بوده كه چرا آفريده شده است؟ سرانجام چه خواهد شد؟ به كجا خواهد رفت؟ اين سه 
  : براي نمونه. نيز بوده استاين پژوهش  دو انديشمند يپرسش بنيادين دغدغه

  نقّاش ازل بهر چه آراست مرا  ي خاكخانه معلوم نشد كه در طرب
  )99: ، ص5( 

آميز و آميخته با كشاند كه شكوهجا مي  خيام را بدان،گاه اين درماندگي و سرگرداني
 غايتبيند كه بيسرگرداني ميوير  اشباح و تصا به مثابه،ي عالم را در عرصهانسان ،درد
  : روندآيند و مي مي

  فانوس خيال از او مثالي دانيم  اين چرخ فلك كه ما در او گردانيم 
  چون صوريم كه اندر او حيرانيمما    فانوس، چراغ آن و عالم،خورشيد

  )147: ، ص5( 
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 نه تنها ،هستياين اقرار و اذعان به ناتواني در كشف حقيقت  «البته بايد توجه داشت كه

 بلكه دليل سستي عقيده به ،كند عناويني از قبيل كفر و الحاد نميي شخص را شايسته
اقي مقدس در فهم چگونگي جهان  زيرا تنها نمايانگر اشتيآيد؛ نميخالق گيتي هم به شمار

اند و تا پيش از او مردمان داراي اين شوق بوده.  شوقي كه اختصاص به خيام ندارداست؛
چه مانعي دارد كه كسي «و  )126: ، ص32(»ان نيز حامل اين شوق خواهند بودن جهپايا

ي   به وجود صانع مدرك يقين داشته باشد و همه،به موجب ايمان قلبي يا داليل فلسفي
 :ص ،37(»د من از كار دنيا سر در نياوردمجا بياورد و در عين حال بگوي تكاليف خود را به

  ؟)85
نيز  درد فناپذيري آدمي را ،نظير با شجاعتي بي،جود تحير خويشبه هر حال خيام با و

ي هستي  اما رسيدن به آن را در نشئه است، جاودانگي را ستوده، هموارهو روايت كرده
 ، راهي جز اغتنام و عالج آنين اندوه سترگااز كالبدي، امري عبث دانسته و براي رهايي 

 سرنوشت محتوم و سرگشتگي و عجز بشر ،زمان م نيافته است و ه اندوهنهادن كناررصت وف
  : نهادينه كرده است، ذهني آن را در قلمرو،را فرا چشم آورده و با تأكيدهاي پياپي

 اي دل تو به اسرار معما نرسي
  

 ي زيركان دانا نرسيدر نكته  
   )162: ، ص5(                           

 ،بل مرگحيرت در مقا توان گفتو ميست ابهره نمانده عطار نيز از اين سرگشتگي بي
 ،ي عطارگانه هاي هفتدر وادي. دهدرا تشكيل مي وي هايهاي اصلي مثنويمايه يكي از بن

ي بعد از توحيد است كه عطار قادر نيست حقيقت  مرحله،حيرت ششمين وادي است و آن
تواند بيابد و نه ميه  ن، در اين مقام.پردازدرا دريابد و به بيان دريغ و سرگشتگي خود مي

  . تواند گم كندمي
 مرد حيران چون رسد اين جايگاه

  
 در تحير مانده و گم كرده راه  

  )181: ، ص28(                          
 ورودي آن باب توحيد است كه :اي است كه دو در داردگويي وادي حيرت ميخانه

 يعني فنا و بقا و به ، غايت عارفانه نماد اين وادي است و باب ديگر مقام،صحن توحيدي
 او از .كندبستن نطق مي عارف را مجبور به فرورسيدن به حالت حيرت. تعبيري فقر است

  : گويدكند و با فرياد دل ميها صحبت ميندانسته
 ندانم چيز منگويد اصالً مي

 ما عاشقم اما ندانم بر كي
  

 وين ندانم هم ندانم نيز من  
 ؟ما  پس چي،كافر نه ،نه مسلمانم

  )181: ، ص28(                          
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نهد، ولي هرگز راه به سلوك و نيل به معرفت ميخود گام در راه سيرووي با تمام عشق 

حيرت و حسرت از ابيات و . شودل نميد نائ و به كشف و شهوبرد نميسرمنزل مقصود 
 اين ،به شكلي...  ونامههياال، رارنامهاس، الطير منطق، نامهمصيبتدر . تراودافكارش مي

 فقط ،پردازدچه بيشتر در اين وادي به انديشه ميگويي بشر هر. دهدنشان مي  راگشتگيرس
همگان  .شودمرگ نصيب كسي نميآگاهي از حقيقت  چراكه افزايد؛به سرگشتگي خود مي

سخي براي اين حيراني  پاكه اين بدون ، و باد در دستگذارند، هرچه دارند، واميدر فرجام
  : سرايدست كه عطار مياز اين رو). 245 -244:صص، 22( رونداشند، به كام مرگ مييافته ب

 رود كس چه داند تا چه حكمت مي
 گرچه ره جستند هر سويي ازين

 صد جهان حسرت به جانِ پاك در 
  

 رودهر وجودي را چه قسمت مي
  مويي ازين،پي نبردند، اي عجب

 ن به زير خاك درتوان ديدمي
  )318: ص، 22(                         

رسند،  به مقام حيرت مي، گويي هر دو حكيم،پاسخهاي بيسرانجام در برابر اين پرسش
باشي و ترك غصه  به خوش،خيام بعد از اغتنام وقت: اي استيك به گونهولي واكنش هر

 در هيچ جايي از آثارش ديده ،اغتنام وقتتأكيد بر بر خالف عطار كه با وجود  .خواندفرامي
 بلكه حتي شعر خويش را مقامات راه حيراني خوانده باشي كند؛ شود كه دعوت به خوشنمي

 همراه با ،عالوه لحن عطار در بيشتر اشعارش ه ب.خواند غرق دريا ميلبِو خود را خشك
 اوي است كه حيرت هاي عرفاني خويش است و همين معنتوصيف و تقرير مواجيد و تجربه

  .  به بدبيني و الحاد منجر شودكه ايناز دارد باز ميرا 
  

  بودن مرگ همگاني. 4
 كه استزنده   براي هر موجودنشدنيناپذير و انكار اجتنابمرگ حقيقتي قطعي و

 ؛»كلُّ نفس ذائقة الموت«: ي كلي بيان كرده و فرموده استخداوند چشيدن طعم آن را قانون
 فقط انسان است ، در اين ميانهرچند ؛)185/عمرانآل (اند ي طعم مرگهمه كس چشنده

  : گويدخيام در اين باب مي. كه از اين سرنوشت و قانون همگاني آگاهي دارد
  آيدوز من همه كار نانكو مي   آيدبر پشت من از زمانه تُو مي

 جان عزم رحيل كرد و گفتم بمرو
  

 آيدگفتا چه كنم خانه فرو مي 
  )125: ، ص5(                             

ن هم از خوردن آدمي سير تواند بر اجل تسلط پيدا كند، بلكه زمينه تنها هيچ كس نمي
ورده است و مرگ سراغش نيامده  هيچ كس نبايد مغرور شود كه زمين او را نخ.شودنمي

  : آيد ميسرانجام است؛ زيرا
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  آدمي زمين سير نشدوز خوردن     چير نشدكسيرخ فلك هيچ بر چ

   دير نشد،تعجيل مكن هم بخورد   مغرور بداني كه نخوردست تو را 
   )125: ، ص5( 

يچ كس را از آن خالصي ه كه اينو بودن مرگ  نيهمگا ،هاي گوناگونعطار نيز در قالب
داند و كشيدن مي ي يك نفسي دو جهان را به اندازهوي فاصله. كند  بيان مي،نيست

  : گويد مي
  جز دمي اندر ميان ديوار نيست   زين جهان تا آن جهان بسيار نيست

  اندازد به خاكسرنگونسارت در   دمت از جان پاك چون برآيد آن
ست امرگ را بر خلق عزم حازم

  
 ست اجمله را در خاك خفتن الزم 

  ) 90:  ص،22(                            
   :شودهستي ميحكم مرگ و مردن شامل تمام موجودات عالم 

   حسابي برداشتيچنتوانم ه مي  چه كه هست است از هرچون مرگ مالزم
   )195: ، ص24(                                                                                       

 موجودات دنيا يرا امري همگاني و مشترك براي همهبنابراين هر دو انديشمند مرگ 
  . اننددمي

  

  بودن مرگ براي همه  يكسان.5
 همه را رها ، هنگام مرگم، دنيا را داشته باشيي اگر همه.گ براي همه يكسان استمر

 چون همه در برابر آن ؛عدالت استبه عبارت ديگر مرگ . مروي و با دست تهي ميكنيم مي
ه در ناز و نعمت تمام بزرگان و قدرتمندان ك. اند و كسي را بر ديگري برتري نيستيكسان

، سر تسليم فرود ساختند، در مقابل مرگهاي بزرگ و زيبا ميزيستند و ساختمانمي
بنابراين مرگ تنها چيزي . همه خواسته و مال، كفني بيش با خود نبردند آوردند و از آن
  : عبير رودكيبه ت. كندهاي دنيوي برابر مي تفاوترا با وجوداست كه همه 

  مرگ را سر همه فرو كردند  مردند مهتران جهان همه 
 زير خاك اندرون شدند آنان
 از هزاران هزار نعمت و ناز 

  

 ها برآوردندكه همه كوشك
 نه به آخر جز كفن بردند 

   )10: ، ص4(                               
 :گويدكشد و ميخيام نيز اين معنا را در ضمن حكايت بهرام گور ساساني به تصوير مي

به شكار گورخر مشتاق بود و از اين كه  كه معروف است ، پادشاه ساسانيحتي بهرام پنجم
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 يابان ناپديد شد و به هالكت رسيد در ب، سرانجام در ضمن شكار،ر خوانده شدرو بهرام گو

   ).177 - 176: صص، 5(
  آهو بچه كرد و روبه آرام گرفت  آن قصر كه جمشيد در او جام گرفت

  ديدي كه چگونه گور بهرام گرفت  گرفتي همه عمر  مي بهرام كه گور
   )100: ، ص5( 

كردن روباه و  راست است كه فكر بچه«: گويد ميهارولد لمب در توضيح بيت باال
در ادبيات فارسي چندان تازه  ،گرفتن شير در قصري كه جمشيد در آن جام گرفته آرام

ديدي كه چگونه / گرفتي همه عمر ميبهرام كه گور«: گويد ولي بيت بعدي كه مينيست،
  .)262: ، ص34( »ي خاص خود خيام است، مبين انديشه»گور بهرام گرفت

توان  حتي از نواي مرغان، نسيم هستي و نيستي گذشتگان را مي،ي خيامبه عقيده
ي حاكمان و به كه كو شوكت گذشتگان و كوكگويدي كوكو براي ما مينغمه. رداحساس ك
ساييد و  كه سر بر آسمان مييحتي آن كاخِ رفيع: گويد سلطانان؟ خيام ميي كو سلطه

هاي ديوار آن نشسته بود و اي بر دندانهآوردند، ديدم كه فاختهجا پناه مي پادشاهان به آن
  آن پادشاهان صاحب شوكت چه شدند؟ آن شأن و جالل اين كاخ كجا رفت؟ : گفتمي

  ر درگه او شهان نهادندي روب  آن قصر كه بر چرخ همي زد پهلو 
  بنشسته همي گفت كه كوكو كوكو   اي اش فاختهديديم كه بر كنگره

  )156: ، ص5(
اين كه پادشاه جهان  اسكندر با :كند بيان مي اسكندر اين مطلب را عطار ضمن داستان

 را از تابوت بيرون تي براي او درست كنند و دو دستش سفارش كرد تابوبود، هنگام مرگ،
 دست او تهي ،همه ملك و لشكر و سلطنت كه داشت ي مردم بدانند كه از آنكنند تا همه

   :است و هيچ چيز با خود نبرده است
  وقت مرگ او درآمد ناگهان  چون سكندر را مسخر شد جهان

 تابوتي كنيد از بهر من«گفت 
  دست من بيرون كنيد،كف گشاده

 تا زمان و لشكر و ملك شهي
 ت من بود آن زمانگر جهان در دس

  

 اي سازيد پيش شهر مندخمه
 نوحه بر من هر زمان افزون كنيد

 بينند دست من تهيخلق مي
 دستي برفتم از جهاندر تهي

   )193: ، ص22(                            
: نامه كه از ذوالقرنين نقل كرده استبيان باال از عطار يادآور حكايتي است در قابوس

 جهان را ي رد عالم بگشت و همه چون گ، رحمت اهللا عليه،دم كه ذوالقرنينچنين شنو«
، فرمان  چون به دامغان رسيدي خويش كرد،مسخر خويش گردانيد و بازگشت و قصد خانه
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هاي مرا از آن  مرا در تابوتي نهيد و تابوت را سوراخ كنيد و دستوصيت كرد كه. يافت

ن همي بريد تا مردمان همي بينند كه اگرچه جهان  كف گشاده و همچناسوراخ بيرون كنيد
اخر وامسكينا گرفتيم . بستديم و بگذاشتيم. ست تهي همي رويم و ذهبنا و تركنا د،بستديم

يد كه اگر خواهي روان من از تو شادمانه باشد، غم من با ، مادرِ مرا بگوي و ديگرو نداشتيم
   .)148: ، ص29( »كه او نخواهد مرد خورد كه او را عزيزي نمرده باشد يا با كسي كسي

 ايديوانه: كند يكساني مرگ را براي شاه و گدا بيان مي،ايوي همچنين از زبان ديوانه
ي  با اين كاسه: پادشاهي از كنار او گذشت و پرسيد.ي سري را پيش رويش نهاده بودكاسه

ون من است يا ي چ گدايسر كنم كه با خود فكر مي:كني؟ مجنون پاسخ دادسر چه مي
 ،بينم كه تو هم مانند من مي،كنمچه در عالم نگاه ميپادشاهي چون تو؟ از سوي ديگر هر

همه لشكر و سپاه و  پس اين. شويبري و با دو گرده نان سير ميسه متر پارچه با خود مي
  ؟)193:  ص،20(خواهي  تاز را براي چه ميو كت

كند  را با هم برابر مي چيزي است كه افرادند كه مرگ تنهابنابراين هر دو حكيم معتقد
  . بردها را از بين مي و برتري

  

   از مرگ انساننداشتن آگاهي .6
چه سرنوشتي در انتظار  ،داند بعد از مرگو حتي نميميرد داند چه موقع ميانسان نمي

ار مرگ چه روزگاران كه در اسر«: دفرماي در اين باب مي)ع (داناي اسرار حضرت علي. اوست
اين دانشي است ! هيهات! خواست كه همچنان پوشيده بماندانديشيدم، ولي خداوند مي

حتي در نزد مردگان  «ير مترلينگه تعبب. )248: ، ص16( »ي اسرار پوشيده در خزانه
 مادران و اطفال و عشاق كه اينبا وجود . دست آوريمه توانيم اسرار جهان ديگر را ب نمي

. )126: ،ص29(»شوند اسرار خود را به ما بگويند حاضر نمي،گر دارندمحبت زيادي بر يكدي
داند كه كه مي«: گويد مي بعد از مرگ است،سقراط نيز با لحني كه سرشار از اميد به جهانِ

افتد يا با اندوه و رنج؟  مي، كه مهياي گرفتن آن استهاي مرگ  در دست،آيا روح شادمانه
كنم كه در عمق اين سكوت مرگ  ولي گمان ميدانم،ميمن كه هنوز در قيد حياتم، ن

 .مرگ نيز مسرتي و لذتي مخفي ساخته حتي در ،اسراري نهفته است و لطف خدايان رحيم
كند، در زير اين هاي آسماني خويش مجروح ميكه عشق كه قلب ما را با حربه  همچنان

ز گاهي زبان سقراطي خيام ني.)33 :ص ،9(»دارد، شادي و لذتي نهان ميهاي ما اشك
با : گويدو مي داندشرط و طريق رسيدن به آن مي بلكه ،گشايد و مرگ را نه مانع معرفت مي

 توانيم به معرفت حقيقي برسيم، اما به ميكردن آن است كه  طريق تجربهمرگ و از
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 و ريزند خود را به جام جان ما نمياي از زالل معرفترسيدگان، هرگز قطره معرفت 

  :گويند كه احوال مسافران دنيا چگونه است نمي
  وز دست اجل بسي جگرها خون شد  افسوس كه سرمايه ز كف بيرون شد

  كاحوال مسافران دنيا چون شد  كس نامد از آن جهان كه پرسم از وي
   )123: ، ص5(

فروشي را پير باده: گويدكند و ميفروش ذكر ميخيام اعتقاد خويش را از زبان پير باده
سازي؟  ما را آگاه نمي، آناني بارهدهي و درفتگان و مردگان خبر نميچرا از ر: ديدم و گفتم

  بسياري مانند ما بودند و رفتند و حتّي يك بار نيز ازباده بنوش؛ زيرا آدميانِ: سخ دادپير پا
  : آنان خبري به ما نرسيده است
  ؟ نكني ز رفتگان اخباري:گفتم   ي خماريپيري ديدم به خانه

   نيامد باريكسي باز رفتند و   گفتا مي خور كه همچو ما بسياري
  )164: ، ص5( 

پس بايد دم را غنيمت . اند از هيچ كس اجازه نگرفته، براي آمدن و رفتنهمچنين
اند و  را كرده فكر زندگي تو،زيرا از قبلسپري كرد؛ د و زندگي را به خوشي رْشم

 چه بگويم و مطلب را چرا طول ديگر. اند و مشخص كردههاي تو را در نظر گرفته خواست
 را از پيش  تو، قرار كار فردايتبدون درخواست و اظهار نظرِ: گويمدهم؟ بسيار مجمل مي

   .اند و اختياري در تغيير و چگونگي آن نداريبسته
  اند از تمنّاي تو ديفارغ شده    اند سوداي تو ديخوش باش كه پخته

 تقاضاي تو ديقصه چه كنم كه بي
  

  دادند قرار كار فرداي تو دي  
  )165: ، ص5(                           

بيند مرگ يك تجربه و يك واقعيت شود كه ميجايي شروع ميي خيام نيز از آندلهره
از . اي براي آن ناتوان است در كمين آدمي است و عقل از يافتن چارهي،ولاست كه مانند غ

ي بندها را به مه و هي مسائل عالم را حل كردهكند همهست كه اعتراف مي رواين
  :  به جز بند اجلسازي گشوده است؛ چاره

  كردم همه مشكالت كلّي را حل    از جرم گلِ سياه تا اوج زحل
 به حيلبگشادم بندهاي مشكل 

  
  جز بند اجله هر بند گشاده شد ب  

  )146: ، ص5(
  . وي معتقد است علم و معرفت آدمي براي يافتن واقعيات هستي بسيار محدود است

ي آمدن و دايره«وقتي آدمي به . گونه نيست كه در باور مردم عادي است حيات و معاد آن
د و به جهل مطلق خويش ينبدر آن نمي» بدايت و نهايتي«نگرد، هيچ خويش مي» رفتن
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هنر و در انجمن معرفت، شمع  حتّي كساني كه درياي دانش و فضل و .بردپي مي
 راهي به روشنايي بيرون ، هستيخش معنوي دوستان بودند، از اين شب تاريكب روشني

اي كمال، گويي افسانههمه فضل و ادب و  ، كامياب نشدند و با آننيافتند و به اندك چيزي
  :  به خواب رفتندن،و بداگفتند 

  در جمع كمال، شمع اصحاب شدند    كه محيط فضل و آداب شدند آنان
  اي و در خواب شدند گفتند فسانه    روزه ره زين شب تاريك نبردند ب

  )118: ، ص5( 
داند كه مهر مي ي هستي را همچون رازي سربهعطار نيز مانند خيام معماي پيچيده

ولي كسي هم نتوانسته  اي زمان به خود مشغول داشته است،نكنجكاوي بشر را در دراز
. آورد خبري ميآمد وكند كه كاش كسي از آن عالم ميگاه آرزو مي. است اسرار آن را بداند

 ؛شودي ورود داده نمي اصالً در آن وادي به كسي اجازه:گويد از اين رو با لحني دردآلود مي
  : چه خواسته بخواهد كسب آگاهي كند

  نيست كس آگاه جز از طمطراق    ر حقيقت زين همه طاق و رواق د
  كار آگاه نيستكس از سرّ هيچ

 نيست كس را از حقيقت آگهي
  

 جا هيچ كس را راه نيستزانكه آن  
 ميرند با دست تهيجمله مي

  )217:  ص،21(                           
 هيچ كس حق :گويدي ديگر عطار نگاهي عارفانه به اين موضوع دارد و ميدر جا

 كه خداوند آن را براي خويش آفريده است و  مانند گنجي استانسانچراكه  ؛تراض ندارداع
   :رودآيد و ديگري ميتواند بگويد چرا كسي ميكسي نمي

  براي خويشتن بنهاد جايي   تو گنجي پادشاهي  بي،عزيزا
  بردارد آن گنج،اگر رايش بود

 را بهر چه بايد اين خبر داشت و ت
  

 چنان بگذارد آن گنجوگرنه هم
  ؟كه آن گنج از چه بنهاد و چه برداشت

   )115: ، ص17(                      
كند كه چهل شتر را  را بيان ميزنگييك  حكايت ،وي همچنين در تأكيد ديدگاه باال

-شوند و به دنبال صدا مي شتران آن قدر مست مي.خواندرد و دائم حدي ميببه صحرا مي
-كند كه خدا هميشه بندگانش را مين حكايت بيان ميوي با اي. ميرند  همگي ميتادوند 
   : اندها راه را گم كرده ولي آن،خواند

  گويد خداوند جهانتكه مي    آيد اين رفتن گرانت چرا مي
  من روندهپيشِبه گر آيي «كه

  خفته آخرايخواندت يخداوند م
 به استقبالت آيم من دونده  

 باشي اي آشفته آخرچرا مي



127 انديشي از ديدگاه خيام و عطار بررسي تطبيقي مرگ
 اي اي مرد درگاهكم از اشتر نه

  
 رود راهي ميكه بر بانگ دراي

   )340 - 339: صص، 18(            
ي  اين است كه مرگ يك تجربه، از مرگآگاهي انساننارسد علت اصلي به نظر مي

بار با مرگ رويارو  آدمي يك.  از آدميان سلب شده استمألوف نيست و فرصت آزمودن آن،
 ي اوست و شخص با اين رويارويي، رين مواجهه و آخ نخستين،شود و اين مواجهمي

اش را با ديگران در ميان تواند تجربهبنابراين نمي. دهدارتباطش را با ديگران از دست مي
به تعبير . ي مرگش، خبري بگيريمبينيم تا از تجربهما كسي را پس از مرگش نمي. بگذارد

 است كه حتي اگر مردگان هم ي مرگ، چنان پيچيده و پر راز و رمز پديده)ع(حضرت علي
فلو كانوا «: به اين دنيا بازگردند و بخواهند جريان مرگ را توصيف كنند، نخواهند توانست

إنَّ للموت لَغَمرات «چون  ).407: ، ص16(» و اوما عاينواا بِصفة ما شاهدواينطقون بِها لَعيو
 يفَةٍهن أن تُتَغرِقَ بِصم لُ أفظَعأو تعد لي عنياع408: ، ص16(» قُولِ أهلِ الد.(  

دو از تفاوتي ظريف و دقيق در ديدگاه خيام و عطار وجود دارد و آن هم اين است كه هر
اين نكته حتي (شوندنالند و دچار حيرت مي كل عالم هستي مي مرگ واز انسان ياطالع بي

 از ، براي بردن هم،اندزه نگرفته از تو اجا،طور كه براي آفريدن شوند كه همانرا متذكر مي
 راما ،ولي عطار با نگاهي عارفانه ،) سختي گذراندس نبايد زندگي را بهگيرند، پتو اجازه نمي

   .شويم  هد كه شادمانه مرگ را پذيراخوااز ما ميخواند و فرا ميبه خموشي و تسليم 
  

  اعتقاد به بهشت و جهنم. 7
د به بهشت و  اعتقا، آندنبال و به د به جهان آخرتانديشي اعتقاهاي مرگيكي از جنبه

بشر  آن دو را در نهاد ،داردشت و جهنم خيام بر اساس اعتقادي كه به به.  استجهنم
  : گويدداند و مي مي

  جستلوح و قلم و بهشت و دوزخ مي   برتر ز سپهر خاطرم روز نخست
 پس گفت مرا معلم از راي درست

  
 زخ با توستلوح و قلم و بهشت و دو 

   )178 - 177: صص،2(                   
وده و در حوادث پيدا  اين مسائل از اول بكلي و كامل اين رباعي اين است كهمفهوم 

گويي با  ؛؛ بلكه هميشه بودهگيردذهن تنها در حوادث سراغ اين مسائل را نمي.  استنشده
 اين همان .چيز است توان گفت انسان همهپس در يك كالم مي.  استانسان خلق شده

 :گويد قرآن مي».تُبصرونالفَ و في انفسكُم أ «:كندست كه قرآن به صراحت بيان ميچيزي ا
اگر . بهشت نيز در شماست. كشد  ميموقعيتش فراهم شود، شعلهاگر . دوزخ در شماست

چيز در   همهكه ايننتيجه . شودهاي اليتناهي آن شكوفا ميد، نعمتآي آن نيز فراهم شروط
انصاف بايد داد كه «: گويد ي اين رباعي ميديناني درباره ).259 - 256: صص، 2( تتوس
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او با .  كامل اشاره كرده استاالهيي عرفان كامل و حكمت اين رباعي، به يك دوره خيام در

، 2( »است و در بيرون از ما چيزي نيستي مسائل در مدهد كه همهتردستي نشان مي
  ).259 - 256: صص

نوشيدن و دور  باده: گويدزند و مي به اهل ريا طعنه مي،م در جاهاي ديگريالبته خيا
 بسي بهتر از آن پارسايي و زهدي است كه از روي فريب و دورويي ،دلبران زيبا گشتن

 هيچ كسي روي بهشت را و عاشقان را به دوزخ ببرند، ناچاراگر قرار باشد مستان . باشد
  : نخواهد ديد

  كه به زرق زاهدي ورزيدن به زان  كوان گرديدن خوردن و گرد ني مي
 گر عاشق و مست دوزخي خواهد بود

  
  پس روي بهشت كس نخواهد ديدن

  )155: ، ص5(                             
 ولي زماني اكنون آفريده شده است،عطار نيز بر اين باور است كه بهشت و جهنم هم  

  به اين نكته توجه داشت كهايدالبته ب. ها قرار دهندد كه اهل قيامت را در آننشومي هويدا
 كه  مردم استي براي عامه ،گويدبه اين شكل از آن سخن ميبهشت و جهنمي كه عطار 

هاي  تمثيل.كنند عشق به بهشت يا ترس از جهنم عبادت ميسبب خدا را به ،هابيشتر آن
: دفرماي مي نيز در اين باره)ع(حضرت علي. زيادي در آثار عطار يادآور اين انديشه است

 و گروهي خدا را از ، پرستش تاجران است كه اينستيدندقومي خدا را به شوق ثواب پر«
اي خداوند را براي سپاسگزاري  پرستش بردگان است و دسته،ترس عقاب پرستيدند كه اين

 خواص معتقد ي اما درباره ،)611: ، ص16( » آزادمردان است پرستش،پرستيدند كه اين
. كند وند را از انسان مستور ميست و خداها حجابترينِ بزرگ ،براي محب حق بهشت است

 .)145 -144:، صص24(دجز خداي تعالي آسايش يابفريبد تا از چيز ديگري  را مياو انسان
بار : گفت در مناجات مي،نقل است كه روزي شبلي«: گويددر تأييد اين ديدگاه است كه مي

، در دهان اي سازمر دهان سگي نهم و از آخرت لقمهاي سازم و د دنيا و آخرت لقمه،خدايا
   .)541: ، ص28(» اند از مقصود  هر دو حجاب.جهودي نهم
دانند، عطار در  مي اخته بهشت و جهنم را در همين دنيا س، هر دو شاعرهرچندبنابراين 
  . مندي از بهشت داردي بهرهبندي متفاوتي درباره دسته،قياس با خيام

  

  گراوند به كوزهتشبيه خد .8
 انسان را ،در برخي از آيات. گر ظاهراً منشأ اسالمي و قرآني داردتشبيه خداوند به كوزه

 مشابهت ، به شكليقبل از خيام نيز در شعر شاعران،. كندگران معرفي ميي گل كوزهآفريده
كه با چيزي است » گر دهركوزه« اما عنوان شود،گران ديده مي نظام خلقت با كارِ كوزه

، به البته شايد تمام اين تشبيهات .)440: ص،20(شود  در ادبيات بشر شناخته مي،خيام



129 انديشي از ديدگاه خيام و عطار بررسي تطبيقي مرگ
اش، انسان در برابر راز هولناك مرگ و ميرايي«: موناداونا به تعبير .دليل هولناكي مرگ باشد

 و به دنگيرد تا خود را از اندوه زاگوني پيش ميلهول، راه و رفتارهاي گونهارودرروي اين ابو
كند كه اين زندگي را مشغله و مشغوليتي  و به خاطرش خطور ميجهان آمدن تسلي دهد

 جهان نمايشي است كه خدا براي تماشاي خودش :گويدبيش نداند و همزبان با رنان مي
 هرچه ،گيرد تا نمايشش به بازي مي،»بازلعبت«كه اين » لعبتكانيم«برپا كرده است و ما 

  . )88: ، ص7(» تر شوديينماتر و تماشا خوش
هاي  خداوند اين كوزه.كندو انسان را به كوزه تشبيه مي گرصانع را به كوزهنيز خيام 
خانه اصالً جهان كوزه. شكندزند و ميها را بر زمين مي  آني ه هم،سازد و بعدزيبا را مي

ي  و شاهصنمي زيبارو ،، زمانيزيرا هر كوزه .گويد اسرار گذشتگان را مي،اياست و هر كوزه
   : بوده استكامكار

  زندشصد بوسه ز مهر بر جبين مي     زندش آفرين مي،جامي است كه چرخ
  زندشسازد و باز بر زمين ميمي    گر دهر چنين جام لطيفاين كوزه

  )143: ، ص5( 
گري را ديدم كه بر يك تكه گل مرتب در بازار كوزه: گويدخيام در جايي ديگر مي 

 با ، آن تكّه گل نيز با زبان باطني.كردزد و آن را براي ساختن كوزه آماده ميربه ميض
پس . امگر بوده من هم روزگاري مثل تو انسان و كوزه،گراي كوزه: گفتگر چنين ميكوزه

تو نيز خواهي مرد و به خاك تبديل خواهي شد و  چراكه  نگهداري كن؛،اينك مرا به حرمت
  : ها خواهند ساختكوزه ،از خاك وجودت
  بر پاره گلي لگد همي زد بسيار    گري بديدم اندر بازار دي كوزه

   مرا نيكو دار،اممن همچو تو بوده    تگفگل به زبان حال به او ميآن و 
  )140: ، ص3(

 چراكه ، كوزه بسازد؛تأملبا خواهد به آرامي و گر مي كه خيام از كوزهبه اين دليل است
گري خود نهاده است و با چنين شتان فريدون و سر كيخسرو را بر دستگاه كوزهخاك انگ

  : سازدگلي كوزه مي
  ؟تا چند كني بر گل مردم خواري    گرا بپاي اگر هشياري هان كوزه

  پنداري؟اي چه ميبر چرخ نهاده    انگشت فريدون و كف كيخسرو
   )167: ، ص5(

:  ص،20( نگرداو آرام گرفته است، با نظر تأييد نمي كه اكنون در جوار ،عطار به خيام
 مضمون ،براي نمونه. هاي خيام در كالم او نمود آشكاري داردبعضي انديشهاما ، )326

هد آنكه بخوا بيعطار با اين تفاوت كه شود؛ در كالم عطار نيز ديده مي، در رباعي باالمطرح
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 از زبان يكي از ، او اعتراض كندامد و به بنگرِ دهركوزه ، را مانند خياممستقيماً خدا

 ديوانه ».ما را از كار خداي خبر ده« كه اي پرسيد يكي از ديوانه:كند نقل ميديوانگانش
ي  كاسه،ام كه از يك سويگري ديده خداي را كاسه،امن زمان كه من آگاه شده آاز«: گفت

آيا اين  .)193: ، ص20(» شكندمي آن كاسه را خُرد ،سازد و از سوي ديگرسر آدميان را مي
انگيزي همانند ي نيست كه انسان را به جام لطيف اعجاباي هشيار همان گويندهديوانه

ي خيامي است كه  زندش؟ اين انديشه بر زمين مي،سازد و بازگر دهر مييابد كه كوزهمي
وي همچنين در . كند بدبين و نوميد مي، تا سرحد الحاد،بست حيرتعطار را هم در بن

كند و گر ترسيم مي دهر را به صورت كوزه، دارد)ع(تمثيلي كه از زندگي حضرت عيسي
 سپس مردي آمد و خُمي را از .نوشيد آب گوارايي ، از جويي)ع(حضرت عيسي: گويدمي

 از خُم آن مرد قدري ديگر آب نوشيد و ديد كه بسيار تلخ )ع( مسيح.جوي پر كردهمان 
من مردي : ن آمد و گفتد كه سبب اين امر چيست؟ خم به زبااز حق تعالي پرسي. است

يِ مرگ از وجودم بيرون  تلخ،اند و هنوز هزار بار از من كوزه و خم ساخته،كنونكهنم كه تا
  ). 111: ، ص24(نرفته است
  از اين.آورد به زبان مي،پرده و بدون پيرايه خيام ديدگاه خود را بي،طور كه ديديد همان

 ولي عطار همان ديدگاه را از زبان ديوانگان و ،كنند  مي انتقادشدته باو از رانش معاصرو 
  .زنند مي طعنه به اوكند و شايد از اين روست كه كمتر حاالن بيان ميشوريده

   

   متعلق به مهرويي، خاكي هر ذره .9
  خاك،نهيمگاه خيام اين است كه خاكي كه بر آن پا مياز وجوه تذكر مرگ از ديد

 .اندهها داشت هوسهواو و هكردي مانند ما جان داشته، زندگوجود و اعضاي مردماني است كه 
كند كه سر  احتياط مي، چه؛نهد نمي، پايدههايي كه كنار جوي روي  برگروي ،خيام خود

ها بر آن  اك نيست كه گلپيكر معشوق چيزي جز خ. نازنيني در آنجا خاك شده باشد
  :  به صورت شيوا و دلكش سروده است، در چندين رباعي هم را خيامو اين معنيشكفند  مي

  بيز را بنگر تيزوان كودك خاك    تر برخيزاي پير خردمند پگه
  مغزِ سرِ كيقباد و چشم پرويز    بيزنرمك مي پندش ده و گو كه نرم

  )142: ، ص5( 
  ي بوده استگردنده فلك نيز به كار  پيش از من و تو ليل و نهاري بوده است
  آن مردمك چشم نگاري بوده است  هر جا كه قدم نهي تو بر روي زمين 

   )104: ، ص5( 
 شاعر بدبين عرب نيز ، معري، در اشعار ابوالعالالبته بايد توجه داشت كه اين انديشه

  : هست و خيام اشعار او را ديده است
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  ذه االجسادضِ الّا من ه   اَظُنُّ اديم االرخفِّف الوطأَ ما

  ختياالً علي رفاة العبادال ا   سر انِ اسطعت في الهواء رويداً 
  )47 - 46: صص، 12(

تـا  .  جز از تن همين مردگـان باشـد        ،ي زمين گام را سبك بردار كه گمان ندارم پوسته       «
  پـاي بـر تـن      ، پاي بر زمـين منـه و بـر هـوا راه رو و از روي كبـر و نـاز                     ،توانيجا كه مي  آن

   .»ي بندگان خدا مگذار پوسيده
رسنگ در  سراسر خاك و صحراي عالم، فكند كهانند همشهري خود بيان مير نيز معطا

هر جا كه گياهي . گون  سياه است و قد سرو و چشمِ بادامفرسنگ، تنِ سيمين و زلف
رگ  به م، عطار نيز از منظري خيامي،جادر اين. خيزدميآهي بر ، از هر برگش،رويد مي
 همين ديدگاه را با ،...)رگدر آن كه م( مختارنامهچهارم و  در باب بيستوي. نگرد مي

  : براي نمونه. گونه به تصوير كشيده استهايي زيبا و با بياني خيامتمثيل
  ذرات هوا جمله لب و دندان است   اجزاي زمين تنِ خردمندان است

 گذرينديش كه خاكي كه برو ميِ
  

 ن و رويِ دلبندان استگيسوي بتا 
   )197 - 196: صص، 25(              

 از ، حتي اگر گياهي از زمين برويد،دالن است پر از خونين معتقد است چون عالموي
  :شودهر برگش آهي شنيده مي
  آيد از هر برگش آهيبرون مي   رويد گياهيز هر جايي كه مي

 همه خاك زمين خاك عزيزانست
  

 انستريزعزيزان برگ و عالم برگ 
  ) 192:  ص،19(                          

اعتباري و هيبت كه بي براي آن،توان گفت كه خيام و عطار ميآمده،با توجه به مطالب 
  . اندهاي مشابه كمك گرفته از اين تمثيل،مرگ را بهتر بنمايانند

  

  دم شمردن غنيمت. 10
ر نهادن به ه ي مثبت خلقت و ارزشزيدن به جنبهور توجه به ناپايداري عالم و عشق

ي پيام معنوي گويي كه خالصه «.ذران آدمي، هميشه وجود داشته استلحظه از زندگي گ
گذرد و اين چه لحظات زندگي به شتاب ميران در اين زمينه اين است كه اگرفرهنگ اي

قراري است، هر لحظه داراي زيبايي و ارزشي تكرارناشدني است كه بايد از آن  دار بي،عالم
آگاهي از ناپايداري . رصت را به معناي اصلي اين كلمه مغتنم شمردي كامل جست و فبهره

آساني و تن به ،گاه در آهنگ زندگاني مردمدنيا در دوران خالق تاريخ ايران، هيچ
ي آرامش باطن و عالم درون و گرايش به تقوا و  بلكه وسيلهطلبي نكشيده است؛ راحت

گرف علمي و هنري بوده است و به رغم هاي شي آفرينش انگيزه،پارسايي و در عين حال
  .)476: ، ص36(» را خصلتي ناشايست و منفي دانستتوان آن اي، نميپندار عده
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  : گويددهد و مي در كالمش تذكر مي،گوناگونهاي خيام اين موضوع را به شيوه

  جز سودا نيسته ي فردات بو انديشه    امروز تو را دسترس فردا نيست
  كاين باقي عمر را بقا پيدا نيست    م ار دلت شيدا نيستضايع مكن اين د

  )177: ، ص2(                           
 كه ، حال كسي نيستنگهداشتن  و زندهماندندار زندهده عهده وقتي آين:گويد ميوي 

براي شادي . ها سپري مكن  اين دل پر عشق و خيال و سودا را خوش دار و با غم،يا زنده
غافل مباش  از گذشت عمر فراغ خاطري به دست آور،  مي نوش، دلپذيرر زير مهتاب د،دل

هيم خفت و بعد  زير خاك خوا زيرا كه اي معشوق زيباي من،؛شمارو دقايق عمر را غنيمت 
اين مضمون در رباعيات خيام پيوسته . د يافتخواهد تابيد و اثري از ما نخواه مهتاب ،از ما

  : شودتكرار مي
  سودا را دار اين دل پر خوش اليح    شود كسي فردا راچون عهده نمي

  بسيار بتابد و نيابد ما را     كه ماهمي نوش به ماهتاب اي ماه
   )98: ، ص5(

 دنيا را ، در جاهاي مختلفشود وبودن عمر را به انسان متذكر ميعطار بارها، گذرا
حال،  نده وداند كه از فرعون و نمرود باقي ماو آشياني از حرص مي، قفس خانهزندان، مردار

شود كه چون جايگاه اصلي انسان اين جهان آور ميو يادا. انسان در آن گرفتار شده است
انسان را براي خواب و خور به اين جهان  ،افزون بر اين.  نيستزبودن جاي ، به دنيا غرهنيست
. در غفلت به سر بردرا  تن به خواب داد و عمر ،ين جهان ار نبايد د پس.اندنياورده

با . يابدي خيامي، اما نه با آن تلخي نوميدانه، در كالم عطار راه مي انديشه،جاست كه باز ناي
  : كند را يادآوري ميپرسد و تزلزل زندگيدرد و تأثر مي

  چه خواهد آمدن زين خواب آخر؟    چرا خفتي شبِ مهتاب آخر؟
 نينديشي كه چون عمرت سرآيد

  
 بسي مهتاب در گورت درآيد؟  

   )218: ، ص20(                        
 )ع(حضرت علي.  بداند،را كه در آن استي ا  قدر لحظهخواهد از انسان ميجاست كه اين

 !برخيز.  ناپيداست،و آنچه خواهد آمداست آنچه گذشت، گذشته : دفرماي در اين باب مي
   :گويدگرفتن از اين حديث است كه مي عطار با الهام  . ميان دو نيستي را دريابزمانِ

   كاندرويي، حاصلت چيست؟ين دم اجز سال است و گر بيست اگر عمر تو صد 
 ست اال دادهرا صد سو نصيبت گر ت

  
  ديگر جمله باد است،ست ادمي حالي

  ) 194:  ص،19(                              



133 انديشي از ديدگاه خيام و عطار بررسي تطبيقي مرگ
 شب و ،ها  كه سالكند حكايت مردي را بيان مي»الموتمرد حريص و ملك« تمثيل 

استفاده خواست از آن هنگامي كه  .د آورتوانست ثروت بسياري گرد سرانجام،كرد تا روز كار 
، عزرائيل بوداز ثروتش بردن  مرد در حالي كه مشغول لذت. به سراغش آمدل عزرائي كند،

يك  ، در عوض، ثروتم را به تو بدهمي حاضرم همه: ولي او گفت،و را بگيردخواست جان ا
  : ت گفدر پايان.  و مهلتش نداد عزرائيل نپذيرفت.روز به من مهلت ده

  كه تا يك حرف بنويسم زماني   خواهم اماني آخر گفت ميه ب
 امانش داد چنداني كه يك حرف 

  اي خلق عمر و روزگاري!كه هان
  دانم خريدن ييك ساعتكه تا 

 توانيدچنين عمري شما گر مي
 كه گر از دست شد چون تير از شست

  

 شنگرفه نوشت از خون چشم خود ب 
 اريهزبها سيصددادم  كه مي

 نبودم هيچ مقصود از چخيدن
 نكو داريد و قدر آن بدانيد
 نه بفروشند و نه هرگز دهد دست

   )272:  ص،18(                           
رايگان از دست دادي و آن به عمر خويش را : گويدرو عطار خطاب به انسان مي  از اين

ني آوردند  آسماهاي باكت انبيا آمدند و چه بسيار. ردي از ياد ب، را كه جهاني بهاي آن بوددم
هاي پرشكن و  تو به بازار تكبر خرامي و جامهكه اين نه ؛ راه تو را به سوي حق كوتاه كنندتا

ي اين راه را با خويش برداري؛ وشهو بايد تراه دشواري پيش روي توست .  تن كنيفاخر به
  .)194 – 193: صص، 20( حتي اگر پيامبر باشي

در كالم هر دو شاعر نمود  ، اعتباري نيستگذرد و عمر را اين نكته كه زمان ميپس
كند و خيام آن را در الزام ميرا  طاعت ، اغتنام وقت،كالم عطار با اين تفاوت كه در دارد؛
ي است كه دو متفكر را ااين نكته. گيرداستغراق در عشرت به كار ميگيري از فرصت و بهره

  . سازد ميي، به نحو بارزي متمايززندگرا از عمر و  شانهاي كند و برداشتاز هم جدا مي
است كه در اين شده مباحث ديگري نيز از ديدگاه اين دو انديشمند طرح و بررسي 

  . گنجدمجال نمي
  گيرينتيجه. 11

  : دهد نتايج زير را نشان مي،ي رباعيات خيام و آثار عطاربررسي موشكافانه
 .گويدتنها از مرگ طبيعي سخن ميخيام . اندي مرگ را تذكر داده انديشهو بارها،هر د
 مرگ  از،كشد زيبا و مبتكرانه اين انديشه را در رباعيات خود به تصوير ميبسيار هرچند

در حالي كه عطار بيشترين درصد  آورد؛سخني به ميان نمي عاشقانه يا ارادي عارفانه يا
 را در قبال مرگ هر دو انديشمند بشر . به اين انديشه اختصاص دارد، مرگباباشعارش در 

سر  توانند از اسرار خلقت نميكه ايندانند و از و حتي كل هستي دچار سرگرداني مي
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تر از خيام بينانه خوشبسي لحن عطار هرچند ؛كنند  و شكوه ميدهند ناله سر مي،درآورند

در واقع . دهد بشر را به دنياي جاويد آخرت بشارت ميدرنگ، بعد از هر گاليه، و بياست 
 ، نداردي و دوامهايي كه در دنياي حس و دنياي فاني كه ثبات معتقد است كه سختيعطار

ها و  به نعمت، در دنياي ديگر كه حيات باقي است،كشان اين جهان استنصيب محنت
 بعد از اين جهان سوق زندگيي بشر را به انديشه ،و همين اميدها تبديل خواهد شد شادي

 يبراي همه دو انديشمند مرگ را امري همگاني و يكسان  هر،از ديگر سو .دهدمي
هاي خود را از ديدگاهعطار .  با هم متفاوت است لحنشانهرچنددانند؛ موجودات بشري مي

 همان ، ولي خيام،دزنن ميبه او طعنهاز اين رو كمتر  .كندالمجانين بيان ميءزبان عقال
از او انتقاد شود  و همين باعث ميكند  ميها را به طور مستقيم و از زبان خودش بيانحرف
 راهي ، ولي در نهايتاند،دانسته ناتوان ،سازي براي مرگ بشر را در چاره شاعرهر دو. كنند

گنجي  انسان را ، با لحني عارفانه، عطار؛ هر چندبينندي خويش نميه جز تسليم پيش روب
راض ندارد كه چرا كسي داند كه خداوند براي خويش آفريده است و كسي حق اعتمي
اي از سر  شكوهه رنگي از شكايت دارد؛ است كي تسليم خيام از نوع.رودآيد و ديگري مي مي

 خاك عالم هستي ،هااز ديد آن. دانندگر مي بشر را كوزه و خداوند را كوزه،هر دو. فرزانگي
اند و ما رده زندگي ك، با غرور و عزت در اين دنيا، كه زمانيپر از عزيزان و زيباروياني است

، در همين دنيا  جهنمهر دو معتقدند كه بهشت و.  خواهيم شدايشان شبيه ،ر يا زودنيز دي
داند و معتقد است  هاي عادي ميولي عطار بهشت و جهنم را سهم انسان خلق شده است،

 در جاهاي ،از سوي ديگر. داند حتي بهشت و جهنم را حجاب راه مي،ي خاص خداكه بنده
 ولي در هيچ داند و انسان را زنداني،شنويم كه دنيا را زندان مي از عطار ميبارها ،مختلف

  . شود اين تعبير ديده نمي،يك از اشعار خيام
  

  ها يادداشت
توانم شان نمياز اين بيشتر، چيزي درباره. ميرندكنند، ميآيند، زندگي مي اكثر افراد به دنيا مي.1
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