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ABSTRACT
BACKGROUND AND PURPOSE: The emergence of Khayyami's thought in an 
educational-social work is neither compatible with the custom of educational 
literature nor with the custom of Khayyami's thought. In particular, one end of 
some of Khayyam's teachings, such as the tail, is to seize and windmill is far 
from the goal of educational literature. The essence of Khayyami's thought is 
taboo and immoral; Hence, Khayami's discourse is rejected in Islamic society. 
The most frequent themes of this idea are the reflection on the issue of death, 
which is also seen in Bustan, like Khayyam's quatrains, in allegories such as 
going to the cemetery, talking to the head, lifting grass from the grave, and 
digging bricks from the grave; Also, from Badastaism, the tail should be 
mentioned as booty, choice and astonishment and doubt in existence, the 
Creator and the world after death, and determinism, which have traces of 
debauchery and drunkenness. The main question of this research is whether 
these themes have been updated in the opportunity park and in this case, 
what is the purpose of them? Is this goal in line with Khayyami's idea or not? 
METHODOLOGY: This article has been done by descriptive-analytical method. 
FINDINGS: Saadi invites society to liveliness while warning of punishment 
after death, to enjoy this world while paying attention to that world, and to 
pay attention to collective rather than individual benevolence 
CONCLUSION: This article shows that the reflection of Khayami's thought in 
the park has not only been modified, but has become precisely a moral issue 
and as a result has lost some of Khayami's function. Saadi's thought in Bustan 
is far from Khayyami's thought because of his religious-moral, functionalist 
view and invitation to feel responsible for each individual in society, attention 
to the afterlife, and utopia. 
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 مقاله پژوهشی

 ناهمسانیهای اندیشۀ خیامی با بوستان سعدی

 
 بهاره فضلی درزی

 .ایران فرهنگیان، قزوین، دانشگاه ،سیزبان و ادبیات فار گروه
 

 

 چکیده:
اجتماعی نه با عرف  -ظهور و بروز اندیشۀ خیامی در اثری تعلیمیزمینه و هدف: 

ادب تعلیمی سازگاری دارد و نه با عرف اندیشۀ خیامی. بویژه اینکه یک سر برخی از 

ایت ادب تعلیمی ستایی دور از غآموزههای خیامی مانند دم را غنیمت شمردن و باده

گریز است؛ ازاینرو گفتمان خیامی در است. ذات اندیشۀ خیامی تابوشکن و اخالق

های این اندیشه، تأمل در مسئلۀ جامعۀ اسالمی طرد میشود. پربسامدترین درونمایه

مرگ است كه در بوستان نیز همچون رباعیات خیام، در تمثیالتی مانند رفتن به 

ه، بررستن سبزه از گور، و كندن خشت از مزار دیده گورستان، سخن گفتن با كل

ستایی، دم را غنیمت شمردن، اختیار و حیرت و شک در میشود؛ همچنین از باده

 هایی از اباحههستی، خالق و جهان پس از مرگ، و جبرگرایی، باید نام برد كه رگه

ها در مایهدهری دارند. سؤال اصلی این پژوه  آنست كه آیا این درون گری و مشرب

اند  آیا این هدف، بوستان مجال بروز یافته و در این صورت با چه هدفی ارائه شده

 همسو با اندیشۀ خیامی است و یا خیر  

 تحلیلی انجام شده است. -این مقاله با روش توصیفی روش:

حین انذار از عقوبت پس از مرگ، لذت  سعدی جامعه را به سرزندگی در ها:یافته

ین دنیا در عین توجه به آن دنیا، و توجه به منعفت جمعی و نه فردی دعوت بردن در ا

 میکند. 

این مقاله نشان میدهد بازتاب اندیشۀ خیامی در بوستان صرفاً تعدیل  گیری:نتیجه

ای اخالقی تبدیل شده و در نتیجه تا حدودی كاركرد نیافته، بلکه دقیقاً به مقوله

 -اندیشۀ سعدی در بوستان بدلیل نگاه دینی خیامی خود را ازدست داده است. 

تک آحاد جامعه، توجه به  حس مسئوالنه برای تکاخالقی، كاركردگرایانه و دعوت به

  جهان پس از مرگ، و آرمانشهرگرایی، با اندیشۀ خیامی فاصله دارد.

 4344خرداد  07: دریافت تاریخ

 4344تیر  43: داوری تاریخ   

 4344تیر  35: اصالح تاریخ   

 4344شهریور  43: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 اندیشۀ خیامی،

 عدی،بوستان س

 ادبیات تعلیمی
 

 :مسئول نویسنده * 
    Fazli@cfu.ac.ir

  33330679 (28 49)+  
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 مقدمه

گستاخی او دربرابر عقاید هر کس دربارۀ خیام نوشته است، بناچار مهمترین ویژگی اشعارش یعنی تابوشکنی و 

های بسیار مورد توجه او، بیم مرگ و فناست. مثالً دیدار با فکری و فلسفی را یادآور شده است. یکی از درونمایه

(. عالوه بر مبلغی شک و تردید و 031کوب: صفروش، مکرر او را به یاد آن میندازد )با کاروان حله، زرینکوزه

دای جهان، او صاحب مذهب خاصی بود که عموماً او را اهل بدعت و هوا چون و چرا در احوال جهان و خ

(.  شکایت و شکوه خیام از 917: ص 1اند و مورد کینۀ علمای دین )تاریخ ادبیات در ایران، صفا، جمیدانسته

اد طلبی و عشرتجویی را پیشنهآنروست که جهان ناپایدار است و دوام و بقایی بر آن نیست. بهمین دلیل فرصت

کوب معتقد است اگرچه بنظر میرسد زندگی باید غایتی داشته میکند و لذت زودگذر را ترجیح میدهد. زرین

باشد اما بنظر خیام، این غایت درونی است نه بیرونی. در حقیقت خود زندگی، غایتش است. بهمین دلیل 

عبدالحسین فرزاد نگاه خیام به  (.035کوب: صلذتجویی و اصالت لذت را موجه میداند )با کاروان حله، زرین

مسئلۀ عشرتجویی را در ریاکاری علما و فقهای دوران میداند و معتقد است این رویکرد، پاسخ زیرکانۀ خیام به 

علمای دینفروشی بود که با فریبکاری، مردم را به آن دنیا و تمتعات آن جهانی دعوت میکردند؛ حال آنکه خود 

شتند، تا این اندازه بدنبال کنیز و غالم و بریزوبپاش نبودند )خیام و ابوالعالء، فرزاد: اگر به آنچه میگفتند باور دا

 (.3ص

از مهمترین مسائلی که در اندیشۀ خیامی دنبال میشود اعتقاد به جبر و رفع تکلیف است. گویا این مسئله در 

ستناد رباعیاتش اعتقاد داشته وقتی زمانۀ خیام همواره با چالش فکری برای دانشمندان همراه بوده است. او به ا

آمدن و رفتن انسانها تحت اختیار من نیست، پس چرا باید حسابی پس بدهیم و پاسخگوی چیزی باشیم که در 

آن اختیاری نداریم. همین مسئلۀ پرسش و پاسخ آن جهانی را باید مهمترین تفاوت دیدگاه خیام و امثال سعدی 

عدی او را به تأیید بیقیدوشرط وامیدارد. او خود و نوع انسان را دربرابر دانست؛ زیرا تفکر جبری و اشعری س

جامعه و پس از آن دربرابر خدا مسئول میداند. به بیان دیگر همین اندیشه در یکی نفی تکلیف کرده و در دیگری 

 رأی به ایجاب آن داده است.

ای برای انتباه هوشیاری دارد و وسیلهبوستان اثری تعلیمی است و در جهان فکری سعدی هر چیزی نشانی از 

کوب معتقد است بوستان از حیث ایجاز و ارائۀ تعلیمات ( زرین07و 11است )مقدمۀ بوستان، یوسفی: صص

کوب: های پیش از خود برتری دارد )حدیث خوش سعدی، زرینبه منظومهاخالقی به نحوی مؤثر و عالی نسبت

تردید جلوه کند؛ بنابراین آنها را با استدالالت و مواعظش غیرقابل (. تالش سعدی همه آن است که سخنان76ص

(. با توجه به ماهیت تعلیمی بوستان، سعدی آن را بصورتی دیگر و 70و تمثیالت عالی همراه میسازد )همان: ص 

د در خدمت سالمت دین و  اخالق جامعه عرضه کرده است؛ زیرا در نظرگاه سعدی مسائل ماورای حیات و اعتقا

 (.76به آن، منشأ کمال اخالقی است )همان: ص 

های اندیشۀ خیامی در بوستان سعدی است نه آنچه در پژوهش حاضر مورد توجه نویسنده است، ردپای درونمایه

صرفاً تشخیص و تمییز رباعیات قطعی یا منتسب به خیام. تمرکز این مقاله تنها بر محتوای منسوب به اندیشۀ 

ستایی، گذر عمر و بیوفایی دهر، جبر و ترین آنها عبارتند از غنیمت شمردن دم، بادهخیامی است که معروف

اندیشی که نخست با توجه به مفهوم اندیشۀ خیامی، مصادیق آن از بوستان سعدی انتخاب و اختیار، و مرگ

 سپس تحلیل شده است. 

 



 334/ البالغهتنوع و گستردگی فنون بیانی یک ویژگی ادبی در ترجمۀ امید مجد از نهج

 اهمیت و سابقۀ پژوهش
اند میتوان به این موارد اشاره ام و یا اندیشۀ خیامی پرداختهاز جمله مقاالتی که به شباهت میان سعدی و خی 

 کرد:

شاید نزدیکترین تحقیق دربارۀ « انعکاس اندیشه خیامی در آثار سعدی»( با عنوان 0389مقالۀ محسنی هنجنی )

است.  موضع این مقاله باشد، اما نویسندۀ این مقاله تنها به شباهتهای ظاهری این اندیشه در دو شاعر پرداخته

هایی از اندیشۀ خیامی در کل آثار سعدی را تأیید میکند، بااینحال اعتقاد دارد سعدی نوع بشر را وی وجود رگه

دوست دارد و آنها را به گذشت و بردباری دعوت میکند و اختالف دیدگاه سعدی و اندیشۀ خیامی سخن 

یات سعدی معتقد است سعدی یأس فلسفی با تکیه بر غزل« سعدی و خیام»( در مقالۀ 0389نمیگوید. قنبری )

سه نگاه به مرگ »( در مقالۀ 0387های خیام است. فالح )ای دارد و نگاه جبری او، مطابق با اندیشهشدهتلطیف

نگاه سعدی به مرگ را نگاهی متعادل و واقعگرایانه ارزیابی کرده که آدمیان ضمن تمتع از « در ادبیات فارسی

د مرگ هم باشند و با خدمت به جامعۀ انسانی توشه و زاد آن جهان را نیز فراهم آورند. نعمات این جهانی، به یا

دو شاعر  بهنویسنده به تفاوت دیدگاه مرگ در بین موالنا و خیام و سعدی اشاره کرده و نگاه سعدی را نسبت

 دیگر نگاهی متعادل میداند. 

این مقاله، با تمرکز بر غزلیات و کلیات سعدی انجام  بنابر آنچه گفته شد بیشترین پژوهشهای مرتبط با موضوع

شده و شواهدی اندک هم از بوستان در اثنای مقاالت آمده، ولی نتیجۀ برآمده از آن را به کل آثار سعدی نسبت 

اند. بدین منظور پژوهش حاضر بر آن است میزان انحراف از اندیشۀ خیامی را در بوستان نشان دهد. در داده

به بوستان توجه کرده است تا آثار دیگر  -0وت این مقاله با مقاالت مشابه در این است که نگارنده: حقیقت تفا

 با دیدی انتقادی به شباهتهای ظاهری نیز نظر داشته است.  -3به اختالفها پرداخته تا شباهتها؛  -1سعدی؛ 

 

 بحث و بررسی

 اندیشۀ خیامی در بوستان سعدی 
مترین درونمایۀ آن اخالق، عرفان، و اجتماعیات است. سعدی در آن به فکر نجات بوستان اثری تعلیمی و مه 

آدمی با توسل به ابزارهای دینی، اخالقی و عرفی است. بهمین دلیل پایانبندی اغلب حکایتها بنا به اصل تعلیمی 

امری ثانوی و شاید سری سری و تبشیر میانجامد. در مقام مقایسه در اندیشۀ خیامی نجات آناثر، به انذار آن

محال است؛ چه در بخشی از این اندیشه شک کردن به مابعد الطبیعه نیز دیده میشود که اساس نگاه مادی و 

ای که در الدین رازی، خیام را دهری و طبایعی میدانستند. دومین مسئلهسری است. ازاینرو برخی مانند نجماین

ینی و فضیلتهای اخالقی میتوان دید، که در اندیشۀ خیامی آثار ادب تعلیمی مانند بوستان با زیرساخت د

جایگاهی ندارد، نجات در مفهوم رسیدن به رستگاری است. در اصل باید گفت در اندیشۀ خیامی نیز رستگاری 

وجود دارد، ولی نه از آن مقوله که در دین مطرح است؛ بلکه از آن دست که فرد در لحظه بزید و از آن دم لذت 

می خور که ز دل کثرت و قلت ببرد / اندیشۀ هفتاد و دو ملت ببرد/  پرهیز »به رستگاری در لحظه برسد ببرد تا 

(. یعنی اندیشۀ کسب لذتها و 53)رباعیات خیام: ص « مکن ز کیمیایی که از او / یک جرعه خوری هزار علت ببرد

دارد و در آن مانند دیدگاه امام محمد کامجوییهای فردی مطرح است. اما سعادت در دین معنای کلیتر و عامتری 

ایست که آدمی را (. در نظر سعدی اخالق وسیله9: ص 0غزالی، سعادت ابدی مدنظر است )کیمیای سعادت، ج

(. سعدی کلیت جامعه را درنظر میگیرد نه طبقه، قشر یا 193کوب: ص به کمال میرساند )با کاروان حله، زرین
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شرح بوستان، هدف این اثر را تربیت روان، تصفیۀ قوای نفس و تقویت خیال و فرد خاصی را. خزائلی در مقدمۀ 

پرورش شور و عشق و راهنمایی همۀ انواع عواطف و نیروهایی میداند که باید در راه سعادت، دستگیر افراد بشر 

 (.وار تالش میکند شنونده را به خود متکی سازد )مقدمۀ بوستان، خزائلی: ص دهباشد و سعدی سقراط

در موتیفهای مرگ، زیست در لحظه، جبر و وجوب خداوند، میتوان اختالف نظر سعدی را با اندیشۀ خیامی 

دریافت. همچنین نگاه آرمانگرای سعدی برای تشکیل حکومت اسالمی، با نگاه فردی متمایز است؛ زیرا سعدی در 

یچ دلیلی برای مخالفت با جبر ندارد و بوستان نگاه اجتماعی داشته و به کل جامعه نظر دارد. از سویی چون ه

نمیبیند، به فکر سرنوشت جامعه است. او بدنبال مدینۀ فاضله خویش است که با کمک تمام جامعه میتوان به آن 

رسید. در ادامه مهمترین مضامین اندیشۀ خیامی در بوستان مطرح و تحلیل میشود. اما پیش از آن شاید بیان 

که سعدی نیز از تمثیالت و تشبیهاتی استفاده کرده که خیام از آنها سود جسته  این نکته ضروری بنظر برسد

است. تمثیالتی که در قالب رفتن به گورستان، سبزه دمیدن از گور، دیدن اجزای بدن و امثال آن، برای مضامین 

ا باید در اندیشۀ مشترکی مانند مرگ و تغییر در احوال جهان و فانی بودن آن دیده میشود و شاید دنبالۀ آن ر

وجو کرد. به هر روی یکسانی تشبیه و تمثیل، برای بیان سبک خراسانی و پیش از خیام و حتی پیشتر جست

 مضامین مشترک، محتوای یکسانی ببار نیاورده است.

در این مقاله تمام ابیات بوستان به شرح غالمحسین یوسفی، به همراه شمارۀ صفحه و همین طور رباعیات خیام 

 چاپ محمدعلی فروغی با شمارۀ صفحه ارجاع داده شده است. از

 

 مرگ و تمثیالت مرتبط
های اندیشی مقولۀ وسیعی از اندیشۀ خیامی است و پرسش از مرگ و دنیای پس از آن، از دغدغهمرگ

بیابان  در -1در گورستان،  -0سرایندگان و یا نویسندگان این نوع تفکر بوده که در چند تمثیل نمایان شده است:

سخن گفتن با کله، سبزه دمیدن بر گور، خشت برکندن از گور و دیدن استخوانهای پوسیده. در بوستان برای  -3

 هر مضمونی حکایت و تمثیلی آمده است.

 سخن گفتن با کله 

 از تصاویر بنیادین اندیشۀ خیامی سخن گفتن کله )جمجمه( با آدمی است. این اتفاق عموماً در قبرستان و گاه

هم در بیابان پیش میآید. این موتیف گروتسکی را نمیتوان برای فضای شعر ایرانی جزو ادبیات وهمی و فانتزی 

تصور کرد، بلکه توجه به این تمثیل در شعر را باید اتفاقی در تجربۀ زیستۀ شاعر دانست. اگرچه رفتن به 

(، باید گفت 080: ص 0قیه، ابن بابویه، ج قبرستان )زیارت اهل قبور( در احادیث تأکید شده )من الیحضره الف

این درونمایه در ادبیات پیش از اسالم در ایران نیز رواج داشته است. همچنین در آثار قبل یا نزدیک به عصر 

حکایتی از مأمون خلیفه بیان میشود که به  قابوسنامههایی از آن را میتوان شاهد بود. بعنوان مثال در خیام نمونه

اعضاهای او را یافت بر تختی »وان عادل رفت و پندهایی در آنجا دید. اما قبل از دیدن پندها، تربت انوشیر

پوسیده و خاک شده، بر فراز تخت وی بر دیوار دخمه خطی چند بزر نبشته بود بخط پهلوی. مأمون بفرمود تا 

« س از تازی در عجم معروف شددبیران پهلوی را حاضر کردند و آن نبشتها را بخواندند و ترجمه کردند بتازی؛ پ

(. دو نکته در این حکایت درخور تأمل است که مطابق با موضوع این بخش است. یکی دیدن 91)قابوسنامه: ص 

اعضای متالشی بدن پس از مرگ و دیگری پند گرفتن از آن. بنظر نگارنده کیفیت دفن مردگان در آیین پیش از 

توکدان، بر نگاه فلسفی و پندآموز حاصل از آن میتوانست تأثیرگذار اسالم و دیدن بدن عزیزان درگذشته بر اس
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ای ابریشمین بر او باشد. همین مسئله را سعدی در حکایتی بیان میکند که جم فرزندش را ازدست داده و جامه

ها بزور اش میرود تا بر او گریه کند، پند میگیرد که من این جامه را از کرمپوشانده و بعد از چند روز به دخمه

(. البته باید از عالقۀ پادشاهان ساسانی و موبدان 086برکندم و حال کرمها دوباره آن را پاره کردند )بوستان: ص

(. در بوستان نیز یا خود کله به فرد پند 076 -030به پند دادن هم یاد کرد )جاویدان خرد، ابن مسکویه: صص 

این « سخن گفتن عابد و استخوان پوسیده»در حکایت میدهد یا خود فرد پند میگیرد. از همان باب اول 

 درونمایه را میبینیم. استخوانی با عابدی صحبت میکند و  او را از عواقب کارهایش انذار میدهد.  

 ایشتتتنیدم کتتته یتتتک بتتتار در ح لتتته   

 کتتتته متتتتن فتتتترا فرمانتتتتدهی داشتتتتتم

 ستتتپهرم متتتدد کتتترد و نصتتترت وفتتتاق 

 طمتتع کتترده بتتودم کتته کرمتتان ختتورم   

 از گتتتوش هتتتوش بکتتتن پنبتتتۀ غفلتتتت 

 

 ایستتتخن گفتتتت بتتتا عابتتتدی کلتتته     

 بتتته ستتتر بتتتر کتتتاله مهتتتی داشتتتتم    

 گتتترفتم بتتته بتتتازوی دولتتتت عتتتراق    

 کتتته ناگتتته بخوردنتتتد کرمتتتان ستتترم   

 کتته از مردگتتان پنتتدت آیتتد بتته گتتوش   

 (61)بوستان: ص                              

ت؛ نه عارف یا فیلسوف و یا سخن گفتن کله با عابد از این جهت اهمیت مییابد که طرف خطاب، فردی عابد اس

ای که حرف میزند از طبقۀ سران و حاکم است. تقابل دو شخصیت بلحاظ طبقات اجتماعی در عامی. کله

تأثیرگذاری سخن قابل توجه بوده و یادآور پند پادشاهان پیش از اسالم است. برخالف بسیاری از حکایتهای 

میبیند. گویا در نظر سعدی خواننده مقصود را براحتی میتواند بوستان، سعدی نیازی به تشریح اندیشۀ بکاررفته ن

گیرایی در پایان آن پی دریابد. اگر حتی آن را با حکایت بعدی همین باب مقایسه کنیم میتوان به حذف نتیجه

برد. سعدی تنها به این بسنده میکند که بگوید از غفلت دست بردارید، در جایی که از مردگان بسمت شما پند 

ازیر میشود. کامالً مشخص است که در این درونمایه هدف سعدی ارائۀ پندی در جهت مصالح جامعه است، اما سر

در اندیشۀ خیامی موضوع مرگ و بهم خوردن ترکیب طبایع، طبیعی نیست و شکستن آن ستمی در حق آدمی 

 است.

 ترکیب طبایع چو به کتام تتو دمتی استت    

 بتتا اهتتل ختترد بتتاش کتته اصتتل تتتن تتتو   

 

 اد بزی اگرچه بر تو ستمی استرو ش 

 گردی و نسیمی و شراری و دمی است

 (76)رباعیات خیام: ص                      

ای نمونۀ دیگر در بوستان، حکایت زورآزمایی تنگدست با دلی پرخون، است. فردی روزی زمین را میکَنَد و کله

 مل میرسد:پیدا میکند. در این حکایت این بار خودش با دیدن کله به تأ

 شتتتنیدم کتتته روزی زمتتتین میشتتتکافت 

 بتتته ختتتاک انتتتدرش عقتتتد بگستتتیخته  

 نتته ایتتن استتت حتتال دهتتن زیتتر گ تتل     

 غتتتتم از گتتتتردش روزگتتتتاران متتتتدار  

 همتتان لحظتته کتتاین ختتاطرش روی داد  

 

 عظتتتتام زنختتتتدان پوستتتتیده یافتتتتت   

 گهرهتتتتتتای دنتتتتتتدان فروریختتتتتتته  

 ش تتتکر ختتتورده انگتتتار یتتتا ختتتون دل   

 کتتته بتتتی متتتا بگتتتردد بستتتی روزگتتتار  

 رختتتت یکستتتو نهتتتادغتتتم از ختتتاطرش 

 (71-70)بوستان: صص                     

در اینجا باز هم سخنهای کله شنیده میشود که زبان حال انسان در زیر گل است. اینکه جسم چه شکر بخورد؛ 

چه خونِ دل، وضعش در زیر خاک همین است، پس باید سختیهای روزگار را بوجهی نیکو تحمل کرد. در این 
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گساری میکند ولی سعدی برداشت دیگری دارد. او معتقد است در چنین حالتی ام توصیه به بادهنوع ماجراها خی

 باید بخشنده بوده و به فکر دین باشی؛ زیرا جهان گذرنده است و دنیای آخرت اصل است.

 خداونتتتد دولتتتت غتتتم دیتتتن ختتتورد    

 

 کتتته دنیتتتا بتتته هتتتر حتتتال میبگتتتذرد   

 مانجا()ه                                        

 خاک شدن 

آور در مکتب خیامی است، اما سعدی از آن ای یأساینکه انسان خاکی در نهایت به خاک بدل میشود، اندیشه

 سود میجوید و معتقد است حال که عاقبت خاک میشویم، باید مانند خاک متواضع باشیم. 

 ای پتتتاک شتتتدازایتتتن خاکتتتدان بنتتتده 

 اال ای کتتته بتتتر ختتتاک متتتا بگتتتذری    

 د ستعدی او را چته غتم    که گر ختاک شت  

 مگتتتر تتتتا گلستتتتان معنتتتی شتتتکفت   

 عجتتتب گتتتر بمیتتترد چنتتتین بلبلتتتی    

 

 کتته در پتتای کمتتتر کستتی ختتاک شتتد    

 بتتته جتتتان عزیتتتزان کتتته یتتتاد آوری    

 کتته در زنتتدگی ختتاک بتتوده استتت هتتم  

 بتتر او هتتیچ بلبتتل چنتتین ختتوش نگفتتت  

 کتتته بتتتر استتتتخوانش نرویتتتد گلتتتی    

 (039)بوستان: ص                           

یات درونمایۀ مرگ و تبدیل به خاک شدن، با انکار جاودانگی در اندیشۀ خیامی همراه است، زیرا خیام در این اب

(، اما این مسئله در شعر سعدی 75پاسخ این معما را نمیداند که این آمدن و رفتن از بهر چیست  )رباعیات: ص 

داشته و خود را شایستۀ نیستی نمیداند. ای دارد. سعدی میل به جاودانگی را در خود زنده نگه جهتگیری وارونه

او انتظار دارد ازآنجاکه بلبلِ گلستان معنی است، دستکم گُلی بر این بوستان خواهد رویید و تا همیشه جاویدان 

 است. 

در حکایتی دیگر که میان دو نفر جنگ و دشمنی بسیار است، دشمن با دیدن جنازۀ پوسیدۀ فرد بیاد پوچی دنیا 

 میافتد.

 ش بتتتتر او رحمتتتتت آمتتتتد ز دلچنتتتتان

 پشتتیمان شتتد از کتترده و ختتوی زشتتت   

 مکتتتن شتتتادمانی بتتته متتترگ کستتتی   

 

 کتته بسرشتتت بتتر ختتاکش از گریتته گتتل   

 بفرمتتتود بتتتر ستتتنگ گتتتورش نوشتتتت  

 کتتته دهتتترت نمانتتتد پتتتس از وی بستتتی

 (088- 087)بوستان: صص                   

به بشری که رنج میکشد و او نسبت هانری ماسه معتقد است اعتقاد سعدی در همدری با دیگران است و شفقت

(، اما 175حتی جانوری که آزار میبیند، بسیار است و همه را دوست میدارد )تحقیق دربارۀ سعدی، ماسه: ص

تلقی او از این حکایت، نمایش نوعی استهزاست؛ زیرا بعد از مدتی، باد همۀ اجزای بدن را پراکنده میکند. واقعیت 

تضاد بین اشخاص داستان، و حسرت و اندوه  پس از دیدن اجزای بدن دشمن،  این است که ساختار حکایت و

آنچه را که سعدی میخواهد بگوید، اخالقیتر نشان میدهد. این استهزایی که مد نظر ماسه است، احتماالً همان 

 نگاه خیامی است. 

دشمن، و دیگری تعمیر این حکایت با دو پند و شاید بیشتر خاتمه پیدا میکند؛ یکی رحمت کردن بر مرگ  

کردن گوری که رو به زوال بود؛ زیرا نیستی و پوچگرایی در اندیشۀ خیامی ممکن است جایی داشته باشد اما در 

سازی سعدی در حکایت فوق، برای رفع خصومت میان دو دشمن و ایجاد اتحاد میان اندیشۀ سعدی نه. زمینه

نشان د آن دشمن، قبر را تعمیر کند تا مانند گور غریبان بیانسانها حتی پس از مرگ است؛ زیرا در انتها بای
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نباشد و حتی آن را با نوشته و شعر مزین کند. آنچه در این حکایت تمثیلی اهمیت پیدا میکند تنها بیان شادی 

نکردن به مرگ دیگران نیست، بلکه راه بسوی سعادت اینجهانی و آنجهانی است. سعدی به این موتیف عالقۀ 

 ی دارد و بارها ما را به آن بازمیگرداند.اویژه

 بتته جتتایی رستتد کتتار ستتر دیتتر و زود     

 زدم تیشتتته یتتتک روز بتتتر تتتتل ختتتاک    

 تتتترکتتته زنهتتتار اگتتتر متتتردی آهستتتته 

 

 کتتته گتتتویی در او دیتتتده هرگتتتز نبتتتود  

 ای دردنتتتاکبتتته گتتتوش آمتتتدم نالتتته  

 که چشم و بنا گتوش و روی استت و ستر   

 (088)همان: ص                              

در رباعیات خیام است که « گرکوزه و کوزه»از بوستان، یادآور درونمایۀ « خشت کردن از گور دیگران»همچنین 

 از باب شهرت از آوردن شاهد شعر خیام پرهیز میشود.

 یکتتتی بتتتر ستتتر گتتتور گتتتل میسرشتتتت

 بتتته اندیشتتته لختتتتی فرورفتتتت پیتتتر    

 چتته بنتتدی در ایتتن خشتتت زریتتن دلتتت 

 بتتدار ای فرومایتته زیتتن خشتتت دستتت    

 ن ستتترمۀ غفلتتتت از چشتتتم پتتتاک بکُتتت

 

 کتته حاصتتل کنتتد زان گتتل گتتور خشتتت   

 کتته ای نفتتس کوتتته نظتتر پنتتد گیتتر      

 کتته یتتک روز خشتتتی کننتتد از گلتتت ...  

 که جیحون نشاید به یک خشتت بستت ...  

 کتته فتتردا شتتوی ستترمه در چشتتم ختتاک 

 (087)همان: ص                              

ده و در حرص و طمع بیمنتها فرورفته بود. از شادمانی به صحرا دست آوردر این حکایت پارسایی خشت زرینی به

های روانه شده که فردی را میبیند که از گور دیگران، خشت میسازد. این هنر سعدی است که برای درونمایه

خیامی، حکایتی پندآموز ترتیب میدهد و در انتهای حکایت پارسا پند میگیرد که طماع نباشد. این تمثیل در 

ای میخرد و ات خیام تنها حسرت و دریغی است بر ازبین رفتن جسم انسان پس از مرگ. زمانی خیام کوزهرباعی

 با خود به خانه میبرد و آن کوزه با او اسراری را درمیان میگذارد و یکی این س را است که

 شتتتاهی بتتتودم کتتته جتتتام زریتتتنم بتتتود

 

 ام کتتتوزۀ هتتتر خم تتتاری اکنتتتون شتتتده 

 (001اعیات خیام: ص )رب                     

شناسانه و ای، بویژه پادشاهان، و مولد پندی جامعهای بر درگذشتگان است از هر قشر و طبقهاین بیت تنها مویه 

( برای 60اخالقی نیست. فروغی، آن دسته از رباعیات خیام را که مولد پند باشد نمیپذیرد )همان، مقدمه: ص 

اند  فقط شکل از دیدۀ پادشاه و دل دستورند، ولی آبخوارۀ هر مزدوری شدههایی که متخیام یادکرد تقابلی کوزه

 (. 79ای برای عبرت )همان: ص انگیز است و نه دستمایهغم

 

 سبزه دمیدن از گور
 در تصویر رستن سبزه از گور در شعر خیام نوعی یأس نهفته است:

 ایتتن ستتبزه کتته امتتروز تماشتتاگه ماستتت 

 

 یستتت تتتا ستتبزۀ ختتاک متتا تماشتتاگه ک   

 (73)رباعیات: ص                              

ای از وجود فرد پس از مرگ اوست. این درونمایه با تکرار اما در بوستان همین مضمون مایۀ دلگرمی و نشانه 

گردش روزگار در اندیشۀ خیامی سهمی عمده دارد و بخاطر استمرار حیات بشری، در تفکر تربیتی سعدی به 
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آید و اینکه چگونه میشود از طبیعت سبز دنیا لذت برد، درحالیکه بر گور ما نیز القی درمیجامۀ مضمونی اخ

 سبزه خواهد رست ! 

 بتتته ستتتبزی کجتتتا تتتتازه گتتتردد دلتتتم 

 

 کتتته ستتتبزی بخواهتتتد دمیتتتد از گ لتتتم  

 (080)بوستان: ص                            

 

 اندیشی و معمای هستیمرگ

بنیاد هستی و نیستی، پرسشی بنیادین و فلسفی است. در نظر خیام همه چیز بیدر این نگاه به مرگ، پرسش از 

است و پنداری بیش نیست. یعنی حاصل تفکر دربارۀ دمیدن سبزه از گور، این حقیقت دردناک است که مرگ 

معمای مرگ و زندگی، محور »رباعی برگزیده از خیام دریافته است که  36بازگشت است. دشتی در بررسی بی

اندیشۀ شاعرانۀ خیام بوده و سایر مطالب مانند حدوث و قدم عالم یا عدم و تناهی، ابعاد زمانی و مکانی و غیره از 

آن منشعب گشته و باألخره منجر شده است به مطلبی که بسیاری را به اشتباه انداخته و خیام را اپیکورین 

 (. 076)دمی با خیام، دشتی: ص « دارداند و آن تمتع از این حالت زودگذریست که زندگی نام گفته

توجه بیش از اندازه به مرگ نوعی واکنش طبیعی به حیات جاودان است. اگر در ذهن افراد جای گیرد گرایش    

به افسردگی و واپسگرایی بهمراه خواهد داشت. تا جایی که هرچه در نظر فرد جلوه کند، او را به مسئلۀ مرگ 

یابی کنیم، یکی از نخستین مروجان این نگاه، اندیشی را در تفکر اسالمی ریشهمیکشاند. اگر بخواهیم مرگ

عرفای زهدگرا و در رأس آنها امثال حسن بصری است. نمایش ترس از مرگ در حکایتهای امثال حسن بصری 

نشان میدهد یک سر خوی و خصلت عابدان نخستین و ریاضتهای آنها، به ترس از مرگ و پرسش بازپسین و در 

نهایت خوف الهی منجر میشود. و اما در بوستان سعدی در دو جا مرگ در قالب نوعی هشدار به آدمی گوشزد 

میشود. یکی آنجا که پادشاه حضور دارد و دیگر در اثنای زندگی عادی و طبیعی، یعنی در کاروانسرا. در یکی از 

جهان تیره و تار میشود. در این میان این حکایتها سعدی با جمعی در کاروانی سفر میکند که بادی آمده و 

 دختری سعی میکند گرد و غبار چشم پدرش را پاک کند که پدر میگوید:

 چهتتتر متتتن پتتتدر گفتتتتش ای نتتتازنین 

 نتته چنتتدان نشتتیند در ایتتن دیتتده ختتاک 

 بتتر ایتتن ختتاک چنتتدان صتتبا بگتتذرد     

 

 کتتتته داری دل آشتتتتفتۀ مهتتتتر متتتتن   

 کتته بتتازش بتته معجتتر تتتوان کتترد پتتاک  

 ایی بتتتردکتتته هتتتر ذره از متتتا بتتته جتتت 

 (088)بوستان: ص                             

پدر گویا میخواهد دختر را برای مرگ خود آماده کند. و در نهایت این سعدی است که پند میدهد نفس سرکش، 

 ای جز پذیرش مرگ نیست.ما را هر لحظه به گور نزدیکتر میکند و در آنجا چاره

 تتتو را نفتتس رعنتتا چتتو ستترکش ستتتور   

 ت بگستتتتالند رکیتتتتب اجتتتتل ناگهتتتت 

 

 دوان میبتتتترد تتتتتا سرشتتتتیب گتتتتور    

 عنتتتان بتتتاز نتتتتوان گرفتتتت از نشتتتیب  

 )همانجا(                                     

در حکایتی دیگر آلب ارسالن میمیرد و پسرش جانشینش میشود و پندی از زبان دیوانه دربارۀ سیر روزگار بیان 

یح میدهد به منفعت اشخاص گریز بزند و آن را در خدمت (. در این حکایت سعدی ترج66میشود )همان: ص 

جمع مطرح کند و از مردم بخواهد به فکر یکدیگر باشند و تا زمانی که زنده هستند در حق هم نیکی کنند. در 

واقع یکی از تفاوتهای ساختاری نگاه خیامی با نگاه سعدی در همین نگاه فردی اندیشۀ خیامی است که در منابع 
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آن اشاره نشده است. سعدی جهانی با وجود همۀ انسانها را میپسندد. در اندیشۀ او آرمانشهر و رسیدن  موجود به

ای به به مدینۀ فاضله نقش اساسی دارد که شاید آن را برگرفته از آراء نظامی باید دانست. دادبه در مقاله

افراد، جامعه و در نهایت حکومت آرمانشهرگرایی سعدی در بوستان اشاره میکند که تشکیل آن را منوط به 

(. در دیدگاه سعدی، فرد 15میداند تا شهر بدرستی اداره شود )نقش غزلهای سعدی در آرمانشهر او، دادبه: ص 

 در خدمت جامعه است و بقایش را از آن میگیرد. 

 

 ستاییدم را غنیمت شمردن و باده

هشدار دربارۀ شتاب عمر، غنیمت شمردن عمر گذر عمر در اندیشۀ خیامی را به چند دسته تقسیم کردند: 

باقیمانده و دریافتن راهکاری برای آن، نوشیدن می برای برونرفت از این سختیها و رنجهای حاصل از آن )مقالۀ 

(. اما سعدی از این درونمایه، استفادۀ پندآموز 10لی: ص زمان گذران در نگاه بیقرار خیام، حسامپور و حسن

اگر لذتی هست، همه باید از آن نصیب ببرند. اگر دور پادشاهی در دست شخصی است، او باید  میکند. در نگاه او

از لذتجویی شخصی، آنگونه که در عرف و عادت پادشاهان نمایان است، پرهیز کرده و در اندیشۀ رعیت و نکویی 

 در حق آنها باشد.

 ای در عجتتتمچنتتتین گفتتتت شتتتوریده  

 اگتتر ملتتک بتتر جتتم بمانتتدی و بختتت     

 نج قتتتارون بتتته چنتتتگ آوری اگتتتر گتتت 

 

 بتتته ک ستتتری کتتته ای وارث ملتتتک جتتتم 

 تتتو را چتتون میستتر شتتدی تتتاج و تختتت 

 نمانتتتد مگتتتر آنچتتتته بخشتتتی بتتتتری   

 

پشت پا زدن به دنیا در هر دو اندیشه دیده میشود، اما در اندیشۀ خیامی نفی آخرت بصورت ضمنی دیده میشود 

یی در شعر سعدی کارکرد عرفانی دارد تا که در شعر سعدی اینگونه نیست. بهمین دلیل نفی این دنیا

ماتریالیستی. سعدی در بستر موتیفهای اندیشۀ خیامی، مرکب خود را میتازاند )برای نمونه نگاه کنید به ابیات 

 (056آغازین باب دهم در مناجات  و ختم کتاب، ص 
 

 حیرت در برابر وجود خدا و مسئلۀ جبر و اختیار

کوب پیام او را پیام خردمندی میداند که بدبینی و شک همراه است. هرچند زرین نگاه خیام در رباعیات با نوعی

نه فلسفه و ریاضی درد او را درمان کرده و نه ایمان و عرفان او را امیدوار و مطمئن، بهمین دلیل جز شک و 

م به مستی و (. ازاینرو خیا001کوب: ص حیرت و مرگ و نومیدی در جهان نیافته است )با کاروان حله، زرین

ونوش بگذراند، در اصل باده پناه میبرد تا گذر عمر را فراموش کند. در نظر سعدی اما کسی که دمی به عیش

زندگی را تلف کرده است. سعدی با اندیشۀ منفعتگرایانه به زندگی و هستی آدمیزاده نگاه میکند که باید آمدن و 

 درپیش گرفت:رفتن دلیلی داشته باشد و برای بودن، وجهی نیکو 

 یکتتتی زنتتتدگانی تلتتتف کتتترده بتتتود    

 ای ستتتتختدلنامتتتتهدلیتتتتری ستتتتیه 

 بستتتتتتر بتتتتتترد ایتتتتتتام بیحاصتتتتتتلی

 ستتترش ختتتالی از عقتتتل و از احتشتتتام  

 ایآلتتتتتودهبتتتتته ناراستتتتتتی دامتتتتتن 

 

 به جهل و ضاللت سرآورده بود 

 ز ناپاکی ابلیس در وی خجل 

 نیاسوده تا بوده از وی دلی 

 های حرام شکم فربه از لقمه

 ایوده اندودهبه ناداشتی د

 (007)بوستان: ص                           
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های مختلفی دارد و هم زهد است و هم تصوف. بااینحال مواردی از جمله اخالق اخالق در تعلیم سعدی جنبه

مشایی، رواقی، اپیکوری، و ماکیاولی را نیز میتوان در آن جست. و در نهایت اندیشۀ آرمانشهری و اوتوپیایی آن 

ای میابد. بطوریکه الزام مخاطب به انجام کاری در جهت رسیدن به همان آرمانشهر است )حدیث ز اهمیت ویژهنی

 (.77کوب:  ص خوش سعدی، زرین

مسلک و اشعریگرای یکی دیگر از مهمترین وجوه افتراق اندیشۀ خیامی با اندیشۀ سعدی آن است که تفکر جبری

تقدیر شده است. اما در مقابل، تفکر خیامی بهیچ وجه قصد مدارا با سعدی موجب غلبه بر تفکر سازگاری با 

تقدیر ندارد و علیه آن میشورد. اگرچه جبرگرایی که منجر به اسقاط تکلیف شود، موتیفی خاص خیام نیست، 

بلحاظ زیرساختی با آن یکسان است. اما همانطورکه پیش از این گفته شد، جبرگرایی و تقدیرگرایی در سعدی 

ب ایجاب تکلیف میشود. اغلب حکایتهای باب پنجم )رضا( از بوستان با همین مضمون است )برای نمونه موج

(. بنابراین غلبۀ تفکر جبرگرایی در رباعیات خیام همراه با اسقاط تکلیف، موجب نگاه 036ر.ک: باب پنجم، ص

 متبادر میکند.تابوشکنانه شده و تا حدودی اندیشۀ انکار خالق و کیفر و عقاب هم به ذهن 
 

 گیرینتیجه
امکان ظهور و بروز درونمایۀ خیامی با زیرساخت آثار تعلیمی ادب فارسی سازگار نیست. این مسئله دربارۀ 

اند، بوستان نیز صادق است. پژوهشگرانی که پیش از این به بررسی اندیشۀ خیامی در آثار سعدی پرداخته

اند. حال ای متصور شدهشدهرای تمام آثار سعدی درونمایۀ خیامی تلطیفو ب بوستان را از دیگر آثار او جدا نکرده

آنکه میان اندیشۀ خیامی و آنچه سعدی در بوستان بیان میکند تفاوتهای اساسی وجود دارد. نخست اینکه خیام 

فضیلتهای  بهیچ وجه اندرز نمیدهد و اگر بخواهد اندرزی دهد، آن اندرز تابوشکنانه است، نه در راستای دعوت به

بینی در تعارض است؛ گردش اخالقی. همچنین نگاه سعدی به اندیشۀ خیامی با زیرساختهای این نوع جهان

ای است تا به پادشاهان گوشزد کند در این دورۀ کوتاه سلطنت، به دیگران روزگار و بیوفایی برای سعدی دستمایه

رانند. دومین فرق اساسی دیدگاه سعدی، جبرگرایی خیر برسانند نه اینکه داد از غم بستانند و به عشرت بگذ

اوست. کسی که به قضا و قدر معتقد باشد، علیه سرنوشت طغیان نمیکند. سعدی برخالف اندیشۀ خیامی، بدنبال 

چون و چرا با خداوند نیست. بلکه بر عکس سعادت این دنیایی را منوط به آن دنیا میداند و هر آنچه دست تقدیر 

با جان و دل میپذیرد. سومین اختالف را باید در آرمانگرایی و اندیشۀ آرمانشهری سعدی در  برایش رقم زده

ای که سعدی انتظار برپایی آن را دارد، با کمک همۀ آحاد جامعه قابل وجو کرد. مدینۀ فاضلهبوستان جست

سعدی، فاصلۀ بسیاری  ساخت است. نیکی به دیگران و حتی جانوران از مصادیق چنین نگاهی است. مدینۀ فاضله

واری، همه باید با یکدیگر در تعامل با انزوای شخصی اندیشۀ خیامی دارد؛ زیرا برای ایجاد چنین اوتوپیای سعدی

باشند. سعدی فرد را در مقابل یا برابر مردم و جامعه قرار نمیدهد، اما در اندیشۀ خیامی، تنهایی و انزواست که 

کسب فضیلتهای اخالقی که الزمۀ زندگی اجتماعی است، جایگاهی ندارد. در  امن است؛ بنابراین نگرش جمعی و

گیرنده برای زندگی فردی خویش است، ولو آن تصمیم به ضرر جمع منجر این نوع جهانبینی فرد بتنهایی تصمیم

شۀ های بروز این طرز فکر در اندینوشی و شکستن حرمتهای دینی و اجتماعی از نمونهشود. تصریح به باده

خیامی است. چهارمین و مهمترین اختالف را باید در نگاه سعدی ب عقبی دانست که حتی سه مورد دیگر را 

بینی حیات پس از ورزیها و تعالیم وی، به جهانالشعاع قرار میدهد؛ زیرا یک سر تمام درخواستها و عدالتتحت

حکایتها تنها دلیل انجام امر خیر را، مرگ وابسته است که آن را در بوستان نشان میدهد. سعدی در برخی 
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کم دنیایی میداند. چنین دیدگاهی نیز در تعارض آشکار با اندیشۀ خیامی است که با انکار و یا دستپاداش آن

 تردید در مابعدالطبیعه همراه است.  

 

 منافع تعارض

 و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیج در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای حاصل

. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیج و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق تحقیق این.

 و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض گزارش مسئولیت

 .میگیرند عهده بر را شده ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان
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دوم، تهران: مؤسسۀ فرهنگ كاوش.

( تهران: سخن.4374كوب، عبدالحسین )حدیث خوش سعدی، زرین

.7 -3، صص 34، شمارۀكتاب ماه فلسفه( 4374خیام و ابوالعالء، فرزاد، عبدالحسین )

( به كوش  مهدی ماحوزی، چاپ دوم، تهران: اساطیر.4377دمی با خیام، دشتی، علی )

 ( به انتخاب و تصحیح محمدعلی فروغی و قاسم غنی، تهران: عارف.4373ن ابراهیم )رباعیات، خیام، عمرب

دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ( نشریۀ 4393لی، كاووس )زمان گذران در نگاه بیقرار خیام، حسامپور، سعید، حسن
.53 -47، صص 443، شمارۀ مسلسل 17،  سال تبریز

( تصحیح غالمحسین یوسفی، چاپ پانزدهم، تهران: علمی و فرهنگی. 4396قابوسنامه، عنصرالمعالی كیکاووس )

 ، چاپ ششم، تهران: علمی و فرهنگی.4( تصحیح حسین خدیوجم، ج4371كیمیای سعادت، غزالی، محمد )

. مدرسین حوزۀ 4اكبر غفاری، ج ه.ق( به تصحیح علی4143من الیحضره الفقیه، ابن بابویه قمی، ابی جعفر محمد، )

 قم. چاپ دوم، قم: انتشارات اسالمی جامعه.علمیۀ 

، دفتر پانزدهم، به كوش  كوروش كمالی شناسیسعدی( 4344نق  غزلهای سعدی در آرمانشهر او، دادبه، اصغر )
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