نشريّة ادب و زبان
دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
دانشگـــــاه شهیـــد باهنر كرمان
سال  ،91شمارة  ،04پايیز و زمستان 9911
بررسی اندیشة خیّا در چهارچوب چهار حقیقت شریف در بودیسم
( علمی –

پژوهشی) *

دکتر کلثو قربانی هویباری

1

چکیده
بر اساس مکتب فراتاريخی میتوان هر نیام انديشهگانی را با نیامی ديگر مقايسه كرد ،به
شرطی كه حول يو محور مشابه شکل گرفته باشند .بر همین اساس در اين مقاله نشان میدهیم كه
با و ود تفاوتی كه میان انديشة خیّام و نیام انديشهگانی بوديسم و ود دارد ،میتوان نیام
انديشهگانی خیّام را در چهارچوبِ چهار حقیق ِ شريف بوديسم تحلیل كرد .زيرا انديشة محوری
هر دو نیام فکری صیرورت يا نپايندگی اس  .صیرورت و نپايندگی ،حقیق شريف اوّل و
حقیق رنج اس  .اما اين صیرورت فیالذاته نه در انديشة بودا و نه در انديشة خیّام بد و
تناقض فرين نیس ؛ بلکه هنگامی اين رنج خود را شکار میكند كه انسان به امور نپاينده و
گرفتار در چرخة صیرورت دل میبنندد .اين دومین حقیق شريف اس  .رنج در هر دو نیام
انديشه گانی به تناقضی معطوف اس میان دلبستگی و عطش به بقای در عالم و نیام نپاينده و
بیثبات عالم .اصلیترين راه حل در هر دو نیام فکری ،حضور در لحیه و زندگی در حال با
گاهی تمام عیار اس  ،اين حقیق شريف سوم و چهارم اس  .گرچه حضور در لحیة بوديسم با
خیّام از هاتی مانند گاهی و مراقبه متفاوت اس .
واژههای کلیدی :خیّام ،بوديسم ،چهار حقیق
*تاريخ ارسال مقاله 9910/40/91 :
 -1استادیار دانشگاه بیرهند

شريف ،صیرورت ،اغتنام وق .
تاريخ پذيرش نهايی مقاله 9910/49/40 :
-E-mail: kolsoomghorbani@birjand.ac.ir
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 -1مقدّمه
در بررسـی مقابلـهای انديشــههـای گونـاگون دو ديــدگاه مختلـف و ـود دارد :نخسـ
اصال

تاريخ ( )historicismكه مقايسة انديشهها را تنها در حوزة زمـان و مکـانِ يکسـان

ممکــن مــیدانــد و دوم گفتگــوی فراتــاريخی ( )meta-historicalكــه مقابل ـة دو نیــام
انديشهگانی را كه از نیر تاريخی و مکانی دور از هم هستند ،مجاز میشمارد به شـرطی كـه
محــور و زمینـة مشــتركی میــان ن دو نیــام مو ــود باشــد .مطــابق ديــدگاه دوم بســیاری از
انديشه های بشری بدون تأثیر پذيرفتن مستقیم از يکديگر بر بسـتری مشـابه رشـد مـیكننـد،
حول محور مشابهی شکل میگیرند و در نهاي

نیام انديشهگانی مشابهی را شکل میدهنـد

(در اين مورد ر :. .كربن 14 :9911 ،و ايزوتسو .)91 :9911 ،فرهنگ ايرانـی -اسـ می و
هندی -بودايی انديشمندان متعدّدی دارد كه گرچه ظاهراً از نیـر تـاريخی و مکـانی دور از
هم هستند ،اما نیام انديشهگانی بسیار مشابهی دارند .اين امر به دلیـل بـنمايـههـای مشـتر
عرفـــانی ايـــن دو فرهنـــگ اسـ ـ  .كســـانی ماننـــد داراشـــکوه ( 9410-9419هــــ.ق) در
مجمعالبحرين ت شی را در ه

تقريب و تطبیق اين دو فرهنگ غاز كردند ،اما متأسّـفانه

راه نان در همان گامهای نخس

نافر ام ماند.

دو تن از انديشمندانی كه يکی محصول فرهنگ هندی و ديگری فرهنگ ايرانـی اسـ
و در عین حال هر يو با ذهن پرسشگری كه داشتند ،موزههای نوينی نیز به فرهنگ خـود
افزودند ،بودا و خیّام هستند .اين موزههای نوين از نقطة مشابهی غاز مـیشـود ،بـر اسـاس
روابط علّی -معلولی مشابهی پیش میرود ،به نقطة پايانی مشابهی میرسد و در نهاي

نیام

انديشهگانی مشابهی را شکل میدهد.
موزههای بودا كه در طول حدود  1144سال بـهويـژه در مـذهب تـراوادا ()Travada
حف شده اس  ،حول چهار حقیق

شريف شـکل گرفتـه (يوسـا -9 :)99 :9914 ،حقیقـ

رنج :زندگی سراسر رنج نپايندگی و صیرورت اس
دادن و رنج مرگ) -1 .عل

(رنج پیری ،رنج بیماری ،رنج از دس

رنج :رنـج از رزومنـدی برمـیخیـزد -9 ،رهـايی از رنـج :بـا

كشــتن رزومنــدی مــیتــوان رنــج را كشــ  -0 .راه كســب رامــش درونــی يــا نیروانــا
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( )nirvanaپیروی از طريق
اس
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هشتگانه 9بر اساس حضور ذهـن در لحیـه و تمركـز حـواس

(سوزوكی .)19 :9919 ،حقیق چهارم در مدی اس

بـر طريقـة هشـتگانه ،رهـايی از

رنج و رسیدن به نیروانا.
اين نیام انديشهگانی علّ

و معلولی (صیرورت و نپايندگی -دلبستگی به میاهر دنیـا و

زندگی اويد -دل بريدن از زندگی اويد و غنیم

شمردن زندگی در لحیه) نـه از نیـر

بیرونی ،كه از ديدگاه درونی ،پیوندی عمیق با نیام انديشهگانی خیّام دارد.
نیام انديشهگانی چالش برانگیز حکیم عمر خیّام (؟متولد  091هـ.ق) كه او را به عنـوانی
فیلسوفی دگر انديش مطرح میكند نه در ثار فلسفیاش قابـل بازيـابی اسـ

و نـه در ثـار

علمیاش؛ بلکه اينگونه انديشههای خیّام از خ ل رباعیات وی شکار مـیشـود .مضـمون و
تم اصلی رباعیات خیّام صیرورت معطـوف بـه مـرگ انسـان اسـ  .وی مـرگ را ناپسـند و
نامعقول میدارد ،چرا كه دلبستة زنـدگی اسـ ؛ مـرگ از ديـد وی خـرين منـزل چرخـة
صیرورت اسـ

و او را از زنـدگی اويـد و تمتّـع از زيبـايیهـا ،شـکوه و ـ ل عـالم بـاز

میدارد .بر همین اساس پرسشی كه ذهن خیّام را به خود مشغول میكند ،ضرورت ،چرايـی
و چگونگی اين صیرورت اسـ  .پرسـشهـای وی اغلـب طـرح مسـئلهايسـ

كـه از پـیش

بیپاسخ بودن ن را گوشزد میكند .هنگامی كه خیّام برای پرسشهای خود نه در فلسـفه و
نه در ك م پاسخی متقن نمیيابد و نمیتواند با تناقضهای ذهنی كنار بیايد ،تنها راه حـل را
دل بريدن از لذت اودان و دل بستن به اغتنام فرص

میيابد و میكوشد اغتنام وق را در

رشتهی روابط علّی و معلولی نیريّهمند ( )theorizeكند.
 -1-1بیان مسئله
ممکن اس

در ظاهر نتوان ارتباط يو به يو و اين همانی میان دو نیـام انديشـهگـانی

فوق برقرار كرد؛ اما در ايـن مقالـه بررسـی خـواهیم كـرد كـه يـا بـر خـ ف ظـاهر ،نیـام
انديشهگانی خیّام در چهارچوب چهار حقیق

شريف قابل بررسی هس

يـا نـه .الزم اسـ

در همین ابتدا ياد وری شود ،قصد نگارنده به هیچو ه ادّعای تأثیرپذيری خیّـام از بوديسـم
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نیس  .بلکه نگارنده با الهام از روش فلسـفة تطبیقـی كـربن ( )9911( )Corbinو ايزوتسـو
( )9911( )Izutsuيعنی گفتگوی فراتاريخی ،تنهـا قصـد «مقارنـة دو نیـام فکـری» را دارد
«كه لزوماً دارای ارتباط تاريخی مستقیم نیستند» (ايزوتسو .)91 :9911 ،بنابراين در اين مقالـه
تنها در صدد هستیم به پرسشهای زير پاسخ دهیم:
 .9انديشهها و موزههای كلیدی در دو نیام انديشهگانی فـوقالـذّكر (بوديسـم و خیّـام)
چیس ؟  .1محور اصلی و مشتركی كه اين مفاهیم كلیدی حول ن شـکل گرفتـهانـد در دو
نیام انديشهگانی فوقالذّكر چیس ؟  .9يا مـیتـوان انديشـة خیّـام را در چهـارچوب نیـام
علّ

و معلولی بوديسم و بهويژه چهار حقیق

شريف مورد بررسی قرار داد؟

پژوهش حاضر بر اساس اين فرضیّه نهاده شد كه محور اصلی مشـتر
انديشه گانی صیرورت اس

در هـر دو نیـام

و مفاهیم و پديدههايی كه حول اين محور شکل گرفتـه اسـ ،

شامل رنـج ،تنـاقض و حضـور در لحیـه اسـ

كـه در چهـارچوب چهـار حقیقـ

بوديسم قابل بررسی مقابلهای اس  .بر همین اساس نخس

شـريف

انديشهها و مـوزههـای كلیـدی

دو نیام انديشهگانی مطرح و سپس موزهها و بخشهای فرعی هر يـو از ايـن نیـامهـا بـه
صورت مستقل و سپس مقابلهای بررسی میشود.
-2-1پیشینةتحقیق
بوديسم و انديشههای شرق دور با و ود اينکه ريشههای مشتركی با امعـة ايرانـی دارد
در ايــران بســیار ناشــناخته اس ـ  .بــه همــین دلیــل تعــداد تحقیقــاتی كــه ريشــه در دو نیــام
انديشــهگــانی اس ـ می و بــودايی دارنــد ،بســیار انــد

هســتند .ايزوتســو يکــی از معــدود

پژوهشگرانی اس كه در كتابهای صوفیسـم و تائوئیسـم (ايزوتسـو )9911 ،و خلـق مـدام
(همان )9914 :به بررسی تطبیقی نیام انديشگانی بوديسـم و ذن بـا عرفـان و فلسـفة اسـ می
پرداخته اس  .شايگان در كتاب يین هندو و عرفان اس می (شـايگان )9911 ،و عـدلی در
كتاب صوفیان و بودايیان (عدلی ) 9919 ،نیز بـه بررسـی تطبیقـی عرفـان اسـ می بـا انديشـة
بوديسم و هندويیسم پرداختهاند .در مقالههای پراكنـدة ديگـری نیـز ماننـد «مطالعـة تطبیقـی
هان شناسی عرفان اس می و هنـدويی» (پـازوكی و ديگـران« )9991:در مـدی بـر مطالعـة
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مقايسهای عرفان اس می و ذن بودايی» (سخايی )9999،میان نیامهای انديشـهگـانی شـرق و
غرب سیا ،مقايسههايی برقرار شده اس  .اما دربارة مقايسة انديشههـای خیّـام و بوديسـم تـا

كنون پژوهش مستقلی انجام نشده اس  .تنها شايگان ( )14 :9919در بخشـی از كتـاب پـنج
اقلیم حضور به شباه

انديشة حضور در لحیـة بوديسـم و دم غنیمـ شـماری خیّـام اشـاره

كرده اس  .امین رضوی ( )919 :9993نیز در صهبای خرد ذيل مبحث «شـرّ و عـدل» اشـاره
میكند كه رويکرد خیّام در حل مسئلة و ود شرور در هان شبیه رويکـرد بـودايیهاسـ .
قنبری ( )991 :9990در خیّامنامه ذيل بحث تناسخ در انديشة خیّام اشارهای گذرا به بوديسـم
دارد .مها ر شیروانی ( )93 :9934نیز در نگاهی به خیّام بدبینی بودا را با بدبینی خیّام مقايسه
كرده اس  .اما در هیچيـو از كتـابهـا و مقـاالت فـوقالـذّكر نیـام انديشـگانی خیّـام بـه
صورت مستقل با نیام انديشهگانی بوديسم ،بهويژه در چهـارچوب چهـار حقیقـ

شـريف

بررسی نشده اس .
-3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
تا كنون پژوهشهای بسیاری دربارة خیّام به انجام رسیده اس  .اين پژوهشها بر اسـاس
مکتب اصال

تاريخ ،انديشة خیّام را در قالـب زمـانی و مکـانی وی تحلیـل كـرده انـد .بـر

اساس اين تحقیقات ابعاد مختلفی از شخصیّ

وی شناخته شده اسـ  .امـا هنـوز بسـیاری از

انديشههای وی نامکشوف و تاريو اس  .بیترديد دلیل اين امر حرك

فرا تـاريخی ذهـن

خیّام اس ؛ بدين معنی كه انديشة او فراتر از چارچوب زمان و مکان خويش حرك
اس  .بنابراين الزم اس

كـرده

ع وه بر در نیر گرفتن شرايط زمانی و مکانی انديشـة خیّـام ،او را

در فضاهايی ديگر و خارج از قواعد معمول نیز سنجید .بیشو به اين ترتیب به پاسخهـايی
دس

خواهیم ياف

كه دس

كم بُعدی از ابعاد و ودی خیّام را برای ما روشن میكند.

 -2بحث
با تو ه به نچه در باال گفته شد در اين بخش از مقالـه بـه بررسـی انديشـههـای كلیـدی
خیّام در چارچوب چهار حقیق

شريف بوديسم خواهیم پرداخ  .همانگونه كه گفتـه شـد
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چهارچوب اصلی مقاله براساس حقیق های چهارگانة شريف بنا نهاده شده و در هر بخـش
ســعی مــیكنــیم انديشــهی خیّــام را در ايــن چهــارچوب تحلیــل كنــیم و در نهاي ـ

پــس از

بررسیهای مستقل يو نتیجة كلّی ارائه كنیم.
-1-2حقیقت رنج (ازدیدگاه بودیسم) :نپایندگی و قانون علّیت
يکی از تعالیم بودا كه مبنايی برای موزههای بعدی او در مکتبهای مختلـف هینـهيانـه
( )hinayanaو ماهايانه ( )mahayanaقرار گرف  ،و ود رنـج يـا دوكـه ( )dukkhaو
ــوهری بــودن ن در دنیــا اسـ  .در مــوزههــای دارمــا ( )dharmaكــه برخــی از ن در
سوتراهای مختلف از مله وينیا و مهاواگّا مده از بودا نقل شـده اسـ « :ايـن هـان پـر از
رنج اس  .رنج تولد ،رنج پیری ،رنج بیمـاری و رنـج مـرگ  ...ايـن معنـی را حقیقـ رنـج
خوانند» (بودا .)19 :9939 ،رنج يا دوكه در دو بُعد هسـتیشـناختی و انسـانشـناختی انديشـة
بودا تبلور میيابد (خوشقانی و ديگران .)09 :9914 ،در بُعد هستیشـناختی از حقیقـ

رنـج

سه اصل بنیادی زير منتج میشود .9 :نپايندگی ( :)aniccaيعنی همه چیز نپاينـده اسـ .1 ،
نه -خود ( ناتا) ()anattaيا نداشتن خود :يعنی هیچ چیز خود (قائم به ذات خود) نیس .9 .
رنج بودن :يعنی همه چیز رنج اس .
اوّلین و مهمترين اين اصول كه دو اصل ديگر از ن مشـتق مـیشـود ،نپاينـدگی اسـ ،
بدين معنی كه همة نمودها و پديدههای ايـن هـان پیوسـته در وشـش و دگرگـونیانـد و
يو لحیه نیز به يو حال نمیمانند .بودا در النکاواتارا -سوتره میگويد« :پـنج كـار اسـ
كه انجامش در توان هیچ مو ودی نیس  :نخس

لوگیری از گذر عمـر بـه هنگـامی كـه

انسان پیر میشود ،دوم بازداشتن بیماری ،سوم لوگیری از مرگ ،چهارم انکار محـو شـعله
و شراره به هنگامی كه تش میمیرد ،پنجم انکار حقیق
 .)19 :9939بر اين اساس در هینهيانه نیريّهای شکل گرفـ

تحلیل ،زوال و نپاينـدگی» (بـودا،
تحـ

عنـوان و ـود لحیـهای

( )mommentarinessكه در ن بر لحیهای بودن و ود در فرينش تأكید مـیشـد .بـه
عبارت ديگر طبق اين نیريّه ،و ود ،تنها لحیـهای دوام دارد و سـپس در چرخـة صـیرورتِ
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دوباره و دوباره میافتد و اين چرخه تا ابد ادامه دارد (باقرشاهی .)03 :9931 ،در مکتب تائو
( )Taoنیز كه بعداً با بوديسم پیوند خـورد و مکتـب ذن ( )Zenيـا چـان ( )Chanرا پديـد
ورد همین نگرش به هان و ود دارد .در تائوتچینگ مده اسـ « :هسـتی و حیـات را در
مسیر زمان  ،بیتوقّف گذران ببینید» (الئوتزو )99 :9911 ،و در ـای ديگـر «تـائو در عـین
فرسايش بینیاز از مرمّ

و تعمیر اس  .كارساز و مفید» (همان .)91 :به همـین قرينـه برخـی

تائو يا دائو را «راه و روش و قانون حیات» دانستهاند كه عبارت اس

از تحـوّل و صـیرورت

دائمی اعیان و انفس.
 -1-1-2نپایندگی و صیرورت در اندیشة خیّا
خیّام در رباعیات فراوانی مسئلة نپايندگی و صـیرورت عـالم را مطـرح كـرده اسـ ؛ بـه
گونهای كه شايد بتوان گف

نقطة غاز پرسشهای فلسفی و بـیپاسـخ خیّـام همـین «ثبـات

بیثباتی» (ابراهیمی دينانی )111 :9914 ،اس ؛ بدين معنی كه تنهـا امـر ثابـ
بیثباتی ،صیرورت و حرك

دائمی اس  .حرك

در ايـن عـالمِ

دائمی كه در ن انسان به خا  ،خـا

به كوزه و سبزه و باز كوزه به خش تبديل میشود .اين انديشه را در رباعیات زير مـیتـوان
به وضوح مشاهده كرد:
اين كوزه چو مـن عاشـق زاری بـوده سـ
ايــن دســـته كـــه بــر گـــردن او مـــیبینـــی
هــر ذرّه كــه در خــا زمینــی بــودهســ
گــــرد از رخ نــــازنین بــــه زرم فشــــان
ابــر مــد و بــاز بــر ســر ســبزه گريســ
ايــن ســبزه كــه امــروز تماشــاگه ماســ

در بنــــد ســــر زلــــف نگــــاری بــــوده ســـ
دســتی اس ـ كــه بــر گــردن يــاری بــوده س ـ
(هداي )31 : 9919 ،
پــیش از مــن و تــو تــاج و نگینــی بــودهســ
كـــ ن هـــم رخ خـــوب نـــازنینی بـــودهســـ
(همان)39:
بــــیبــــادة گلرنــــگ نمــــیشــــايد زيســ ـ
تــــا ســــبزة خــــا مــــا تماشــــاگه كیســـ
(همان )31-30 :

اما خود نپايندگی سؤالهای فراوانی در پی دارد كه از رباعیّات نمیتوان به پاسـخ نهـا
پی برد .يکی از مهمترين سؤالها در اين زمینه ،موضوع يا مادّة حركـ

اسـ  .بـدين معنـی
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و نپايندگی كدام بخش از عالم را در سیطرة خود دارد؟ يـا در انديشـة خیّـام و

بقیة فی لسوفان مسلمان نیز مانند بوديسم اصل و وهر امور دچار نپايندگی و صیرورت اس
يا اعراض و ماهیّات نها؟ پاسخ اين پرسشها در رباعیّات متناقض به نیر میرسد .از يـو
سو در رباعیّاتی مانند نچه نقل شد ،به نیر میرسد در رباعیّات فلسفی خیّـام بـوی حركـ
در ماهیّات به مشام میرسد .اما در برخی از رباعیّات نیز به نیر میرسد خیّام بر عدم كلّـی و
و صیرورت وهر يا ماهیّ ؛ مانند رباعیهای زير:

فنای وهری نیر داشته ،نه حرك

در كارگـــه كـــوزهگـــری رفـــتم دوش
ناگـــاه يکـــی كـــوزه بـــر ورد خـــروش
ای كـــاش كـــه ـــای رمیـــدن بـــودی
كــاش از پــی صــد هــزار ســال از دل خــا

بنگر ز هان چـه طـرف بـر بسـتم؟ هـیچ!
شــمع طــربم ،ولــی چــو بنشســتم ،هــیچ!

ديــــدم دو هــــزار كــــوزه گويــــا و خمــــوش
كـــو كـــوزهگـــر و كـــوزهخـــر و كـــوزهفـــروش
(همان )31 :
يـــــــا ايـــــــن ره دور را رســـــــیدن بـــــــودی
چـــــون ســـــبزه امیـــــد بردمیـــــدن بـــــودی
( همان ) 19:
وز حاصـــل عمـــر چیســـ در دســـتم؟ هـــیچ!
من ام مم ،ولی چو بشکستم ،هیچ!
( همان )19:

برخی پژوهشگران بر اساس همین رباعیها ادّعا كردهاند كه خیّـام ،معـاد ،بـهويـژه نـوع
سمانی ن را ،را باور نداشته يا پوچگرا و معتقد به عدم وهری پس از مرگ بـوده اسـ
كه البتـه و هـی نـدارد (ر :. .ابراهیمـی دينـانی .)149 :9993 ،بنـابراين  ،ربـاعیهـا محـلّ
پرسشهای خیّام اس

و از طريق نها نمیتوان به واب رسید .پس به ناچار بايد به سـراغ

رسائل فلسفی خیّام رف  .چرا كه به گفتة استاد مطهّری ،مسائلی كه در اشـعار خیّـام مطـرح
میشود ،اتفاقاً همان مسائلی اس

كه در رسائل فلسفی خیّام نیز مطـرح مـیشـود (مطهـری،

 .)113-119 : 9939وی در رسالة در علم كلّیات و ود «مو ودات كلّی (عقل فعّال ،نفـس
كل و سم كل)» را «كی ايشان معلول وا ب الو ودند» دارای دوام میداند (خیّام:9993 ،
 .)913و در ای ديگر « زويات» را اينگونـه توصـیف مـیكنـد « :ينـد و رونـد و ناپايـدار
باشند» (همانجا) .اما در

يو نکته در تحلیل اشعار خیّام بسیار حیاتی اسـ « :اگـر خیّـام

در رساالت فلسفیاش بر اساس فلسفة مشايی و قول مشهور حکما پاسـخ سـؤالكننـدهای را
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كه خود به ن مبانی و نتايج يقین داشته اس » (ذكـاوتی:9933 ،

 .)19چـون همــین قـانع نشــدن از پاســخهـای معقــول اسـ

كــه خیّــام را بـه ورطـة ســرايش

رباعیهای پرسشگر و چالشبرانگیز میاندازد .وی در «رساله در علم كلیّات و ود» طالبـان
شناخ

را به چهار دسته تقسیم میكند /9 :ف سفه و حکما /1 ،متکلّمان /9 ،اسـماعیلیان/0 ،

اهل تصوّف .وی شناخ

گروه متأخّر ،يعنی اهل تصوّف را از سه طريق قبل بهتـر مـیدانـد

(خیّام.)914 :9993 ،
بنابراين روشن اس

كـه بـا و ـود برخـی پاسـخهـای مو ـود در فلسـفة مشـائی ،خیّـام

همچنان بر پرسشهای خويش باقی اس  .شايد بتوان گف

مهمترين سؤال خیّام همچنان بر

قوت خود باقی اس  :يا پس از صیرورتِ اعراضِ زوياتِ دنیا يا ـوهر اصـلی ن بـاقی
می ماند؟ به عبارت بسیار ساده يا پس از صیرورت چیزی از ما اودانه باقی خواهـد مانـد؟
اين انديشه ،يعنی میل به اودانگی ،يکی از بزرگترين معض ت خیّام و بـه صـورت كلّـی
بشر اس

كه عییمترين تناقض و رنـج بشـر را نیـز سـبب مـیشـود .در بخـش بعـد بررسـی

خواهیم كرد كه از ديدگاه بوديسم امیال انسان به طـور كلـی چگونـه سـبب تنـاقض و رنـج
میشود.
 -2-2خاستگاه و علّت رنج (از دیدگاه بودیسم) :امیال و عطش
همانگونه كه در ابتدا گفتیم  ،از منیر بوديسم «اين هان پر از رنج اس » (بودا:9939 ،
 .)19اما نکتة مهم اين اس كه خود رنج سبب تألّم روحی و شفتگی نیس ؛ بلکه میتوانـد
سبب پیشرف

و بازسازی نیز شود .به عبـارت دقیـقتـر ،رنـج پیـری ،بیمـاری و مـرگ و بـه

صورت كلّی رنجِ نپايندگی و صیرورت نیس

كه سـبب تـألّم روحـی مـیشـود .اصـوالً در

موزههای بودا همین رنج يا اصل نپايندگی ،امکان خروج از چرخـة سامسـارا ()samsars
(تناســخ) و رســیدن بــه نیروانــا يــا رامــش نــاب را فــراهم مــیكنــد .همــین چرخ ـة تبــدل
( )transmutationاس
و عزل

كه در تائوئیسم نیز ماية تولّد نفس ديد سالو و در نهاي

فنـا

نشینی سالو در تهیگی تائو میشود (در اين مـورد ر :. .ايزوتسـو.)919 :9911 ،
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معروفترين داستان در اين زمینه نیز در مهمترين كتاب تائو يعنی تائو تچینـگ ( Tao Te
 )Chingمده اس « :زمانی من چانگچو (چوانگتزو) در رؤيا ديدم كه شـاپر
با رامش درون و به سـانی بـه پـرواز درمـی مـدم .مـن يقینـاً يـو شـاپر

بـودم.

بـودم .شـاد و

فرحنــا  .مــن از نکــه چانــگچــو باشــم گــاهی نداشــتم .ناگهــان از خــواب برخاســتم و
چانگچو بودم .يا چانگ چو در خواب ديد كه شاپر

اس ؟ يا شاپر

در خواب ديـد

كه او چانگ چو اس ؟ من از كجا بدانم؟ ايـن وضـعی چیـزی اسـ كـه مـن ن را تبـ ّدل
اشیاء مینامم» (چوانگتزو)91 :9911 ،
چیسـ ؟ در مهاواگّـا از بـودا نقـل شـده

پس نچه ماية شفتگی و پريشانی خاطر اس

اس « :واقع نکه ،زندگی كه از میل و هوس خالی نیس  ،همیشه با پريشانی میختـه اسـ
 ...ماية شفتگی و تناقض دمی را بیگمان در شوق و عطشهای اين تن خـاكی مـیيـابیم.
اگر اين عطشها را رديابی كنیم ريشهاش را در امیال سمانی میيابیم .پـس میـل و عطـش
كه بنیادش بر شوق شديد به زيستن اس  ،چیزی را میطلبد كه مطلوب بداند .ايـن معنـی را
حقیق

عل

رنج میگويند» (بودا .)19 :9939 ،بنابراين روشن اس

كـه اصـل نپاينـدگی و

صیرورت عالم به خودی خود سبب شـفتگی و تـألّم روحـی بشـر نمـیشـود؛ بلکـه میـل و
اودانگی در عالم و دلبستگی به ن اسـ

عطش بشر به ثبات ،عدم تحوّل و در نهاي

كـه

سبب رنج ،تألّم و شفتگی روحی و البته طبق موزههای بودا ،تولّد مجدّد او میشـود .رنـج
و شفتگی ثمرة كَرمَهايس

كه كه بنابر قانون علّ

هان و انسان را در اختیار دارد و عل

و معلول بر ما تـأثیر مـیگـذارد .كَرمَـه،

ن نادانی و ثمرة ن رنج تولّد اس  .به همـین دلیـل

نیريّة نادانی در دوازده حلقه ( )nidanaعلّ

و معلولی اينگونه بیان میشود .9« :در غـاز

نادانی اس  .1 ،از نادانی ،كَرمَهسازها برمیخیزد .9 ،از كَرمَهسازها دانستگی برمـیخیـزد.0 ،
از دانستگی نام و شکل .1 ،از نام و شکل ،شش بنیاد حس .1 ،از شش بنیاد حس ،تماس.3 ،
از تماس ،احساس .9 ،از احساس ،تشنگی و میل .1 ،از تشنگی ،دلبستگی .94 ،از دلبسـتگی،
و ود .99 ،از و ود ،تولّد .91 ،از تولّد ،رنج برمیخیزد» (سوزوكی .)19 :9919 ،مهمتـرين
بخش اين زنجیرة علّی و معلولی ،حلقة  1تا  99ن اس

كه نشان میدهد چگونه از پیـدايی
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دلبستگی به و ود و اودانگی پديدار میشود .بشـر

كه امور مطلوب خود ،از مله زندگی و میاهر ن را به صـورت اودانـه و

بیپايان داشته باشد ،اما طبق اصل نپايندگی چنین خواستهای ممکن نیس  .بنابراين ،واقعیّـ
ناپايدار عالم با خواستهها و میل او در تنـاقض قـرار مـیگیـرد و ايـن مايـة تـألّم و شـفتگی
اوس  .چُدرُن ( )Chödrönاز استادان بوديسم تبتی در اين زمینه مینويسد« :ما انسانها هر
وق

تشخیص میدهیم كه همه چیز در اطرافمان در بیثباتی به سر میبرد برای يـافتن يقـین

ت ش میكنیم  ...ت ش ما برای يافتن لذّت پايدار و امنیّ

پايدار با اين حقیق

مغاير اسـ

كه ما بخشی از سیستم پويايی هستیم كه در ن همه چیز و همه كـس در حـال تغییـر اسـ .
بنابراين ما خود را درس

در وسط يو دو راهـی متنـاقض ،سـردرگم مـیيـابیم» (چـدرن،

 .)1-94 :9919اين دو راهی متناقض ،دقیقاً همان دو راهی اس كه خیّـام در ن قـرار دارد.
يا يو سره از دل از بقا و اودانگی ببرد و خود را به عدم بسپارد يـا همچنـان دل در گـرو
اودانگی و برخورداری از تمتعات دنیا داشته باشد؟
-1-2-2میل به هاودانگی و بقا :عامل تناقض و آشفتگی در خیّا
بر خ ف ظاهر و شهرت خیّام ،وی اصوالً انسانی بدبین و بیزار از زنـدگی نیسـ ؛ بلکـه
بی ترديد وی عاشق میاهر زيبای زندگی ،شـادیهـای زودگـذر و لـذّات حیـات اسـ  .بـه
گفتة زريّنكوب « نچه مو ب شده تا خیّام دنیا را تیره و غمگین و بـی سـرانجام يابـد ،ايـن
اس

كه لطايف و خوشیها و زيبايیهای هان پايـدار نیسـ

شادیها و زيبايیهای هان را نه فراموش مـیكنـد ،نـه از دسـ

ورنـه وی بـر خـ ف معـرّی
مـیدهـد» (زريـنكـوب ،

 .)993 : 9934عمر فرّوخ ( )190 -191 :9999نچه سبب میشود خیّام در برخی از رباعیات
از هستی اظهار نارضايتی كند ،ا بار بر تر

عالم و محروم شدن از میاهر زيبای ن اس .

احتماالً يکی از داليلی كه وی نیز مانند استاد خود امام الحرمین ابوالمعالی وينی اين عـالم
را بهترين عالم ممکن نمیدانس

(ذكاوتی )11 :9933 ،همین ا بـار بـوده اسـ  .بـه همـین

دلیل میگويد حاال كه قرار اس

برويم ،پس كاش اص ً نمـی مـديم يـا در كـودكی ـان
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میداديم كه هنوز بسیاری از لذتها را نچشیده و به نها خوگیر نشده بوديم:
گـــر مـــدنم بـــه خـــود بـــدی ن مـــدمی
بــه ز ن نبــدی كــه انــدرين ديــر خــراب

ور نیـــز شـــدن بـــه مـــن بـــدی كـــی شـــدمی
نـــــه مـــــدمی نـــــه بـــــدمی نـــــه شـــــدمی
(هداي )11 :9919 ،

چــون حاصــل عمــر دمــی در ايــن ــای دو در

دگـــــــر

ـــــــز درد دل دادن ـــــــان نیســـــــ

و ســـــوده كســـــی كـــــه خـــــود نـــــزاد از مـــــادر

خرم دل ن كس كـه يـو نفـس زنـده نبـود

( همان )19 :

اما اغلب رباعیّات وی حاوی توصیفاتی زيبا از مناظر و میاهر طبیعـ
شاعری كه از زندگی بیزار باشد نمیتواند از میاهر طبیع

اسـ  .بـیترديـد

نیز لـذّت ببـرد .امـا در برخـی از

رباعیات خیّام ح ّ وافر خیّام از زندگی را میتوان درياف :
روزی اس خوش و هوا نه گـرم اسـ و نـه
زرد
بلبــــل بــــه زبــــان پهلــــوی بــــا گــــل
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

اين عشق به زندگی و لذّتهای ن اس

ابـــــر از رخ گلـــــزار همـــــی شـــــويد گـــــرد
فريـــاد همـــی زنـــد كـــه مـــی بايـــد خـــورد
(هداي )19 :9919،

كه سبب شده برخی از پژوهشـگران ،خیّـام را

دارای عقايد اپیکوری ( )Epicuriبدانند (ر : .قنبری .)911 -931 :9990 ،در بسـیاری از
رباعیّات خیّام میتوان میل شديد او به بقا ،اودانگی زندگی و میاهر ن ،رزوی بیپايـان
بودن لذّات و در نهاي

افسوس از نابودی و گذرايی نها را مشاهده كرد:

افســـوس كـــه نامـــة ـــوانی طـــی شـــد
حــــالی كــــه ورا نــــام ــــوانی گفتنــــد

وان تــــــازهبهــــــار زنــــــدگانی دی شــــــد
معلـــوم نشـــد كـــه او كـــی مـــد كـــی شـــد
(همان ) 10:
تـــــــا زو طلـــــــبم واســـــــطة عمـــــــر دراز

بــه راز

مــی خــور كــه بــدين هــان نمــی يــی بــاز
( همان ) 941 :
يـــو چنـــد ز اســـتادی خـــود شـــاد شـــديم
چـــون ب بر مـــديم و چـــون بـــاد شـــديم
(همان) 11:

لـــب بـــر لـــب كـــوزه بـــردم از غايـ ـ
لــب برلــب مــن نهــاد و مــی گف ـ

ز

يـــو چنـــد بـــه كـــودكی اســـتاد شـــديم
پايــان ســخن شــنو كــه مــا را چــه رســید

نچه سبب بغرنج شدن تناقضهای ذهنی او میشود نیز همین عشق افراطی او به زندگی
اس  .از يو سو عشق به زندگی و میل به اودانگی ن و از سـويی ناپايـداری و گـذرايی
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عالم ،او را در حالتی ناخوشايند قرار میدهد« .طبع حسّـاس و زيباپسـند خیّـام از لـوههـای
رنگارنگ و دل انگیز زندگی لذّت میبرد .در عین حال مشاهدة فناپذيری اين میـاهر شـور
و سرزندگی به ذهنش نیش میزند .از اين روس

كه مـرگ همیشـه در فکـر خیّـام رسـوخ

دارد» (يوســفی .)99 :9919 ،در روانشناســی اگزيستانســیال بــر وابســتگی دو انبـة مــرگ و
زندگی بر هم بسیار تأكید میشود« :زندگی و مرگ به يکديگر وابستهانـد .همزمـان و ـود
دارند ،نه اينکه يکی پس از ديگری بیايد .مرگ مدام زير پوس

زندگی در نبش اسـ

و

بر تجربه و رفتار دمی تأثیر میگذارد» (يالوم .)11 :9919 ،چنین انديشـهای ،يعنـی حضـور
همیشگی مرگ در زندگی ،از ابتدای هستی بشر همراه او بوده اس  .همـین امـر نیـز سـبب
رواج مضمونهايی همچون ب حیات ،رويین تنی و نامیرا ساختن برخی انسانهای مقدّس و
مانند ن بوده اس « .اين مضامین به گونهای در تو یه معمّای هستی و علّ

مـرگ و شـايد

مبارزه با ن شکل گرفته اس » (حسامپور و حسن لـی .)99 :9999 ،در ايـن اسـطورههـا دو
بُعد كام ً متناقض از هستی گرد مـده انـد :ـاودانگی و عـدم .الـب اينجاسـ

كـه همـة

انسانها از اين مفاهیم ،تصوّری هرچند كلّی در ذهن خود دارند و ن را میفهمنـد« .مـا هـر
نچه را كه بفهمیم از سنخ ن هستیم  ...ما هم عدم را میفهمیم و هم ـاودانگی را  ...پـس
انسان مو ودی اس

كه از حیثی اودانه و از حیثی معدوم محسوب میشود  ...مـا عـدم را

می فهمیم .پس از سنخ عدم هستیم .اما اودانگی را هم میشناسیم .پس اودانه هم هستیم»
(ابراهیمی دينانی .)111-110 :9993 ،رزوی اودانگی و نفـرت از عـدم و در عـین حـال
در

هر دوی نها ،ذهن و انديشة خیّـام را بـه اوج تنـاقض مـیرسـاند .امـروزه بـه اثبـات

رسیده اس

كه راه برطرف كردن تناقض ،سـركوب يـا انکـار ن نیسـ  ،بلکـه رويـارويی

مستقیم و بی واسطه با ن اس

(در اين مـورد ر :. .زاد 11 :9919 ،و فـورد.)11 :9911 ،

خیّام كه تناقض خود را در اوج میبیند به نوعی در صدد رويـارويی بـا ن و شـايد بـه قـول
عوام «بیرون ريخـتن و سـبو كـردن» خـود بـوده اسـ  .از همـین اسـ

كـه بُعـد فلسـفی

رباعیات خیّام كمرنگتر و بُعد هنری ن پررنگ میشود؛ چرا كه علـم و فلسـفه و گـاهی
را با تناقض كاری نیس  .اما هنر دقیقاً در همـین نقطـة اوجِ تنـاقض شـکل مـیگیـرد .اسـتاد
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محمّدرضاشفیعی كدكنی در اينباره میگويد« :هیچ ترديدی ندارم كه هر هنرمنـد بزرگـی
در مركز و ودی خود يو تناقض بزرگ و ناگزير دارد  ...خیّـام ،مولـوی ،حـاف و حتّـی
فردوسی ،دچار اين تناقض بودهاند  ...بهترين نمونههای ايـن ظهـور هنگـامی اسـ

كـه ايـن

تناقض در میدان االهیات خود را لوهگر مـیكنـد  ...میـدان اصـلی تنـاقض در ذهـن خیّـام
االهیاتی اس

 ...خیّام در خ ل رباعیّاتش اوج تناقض و ودی انسـان را بیـان كـرده اسـ »

(شفیعی كدكنی .)919-910 :9934 ،همة رباعیّاتی كه انتساب نها به خیّـام يقینـی اسـ

و

در اوّلین منابع نقل شده اس  ،همین تناقض را بازتاب میدهـد ،گـويی اصـوالً خیّـام اولـین
گامهای شهرت عالمگیر خود را به عنوان شاعر بر اساس مطرح كردن همـین تنـاقضهـا بـه
دس

ورده اس  .نخستین اين منابع كتاب التنبیه امام فخر رازی اس :

دارنــــده چــــو تركیــــب طبــــايع راســ ـ
گر خوب نیامـد ايـن بنـا ،عیـب كـه راسـ ؟

باز از چـه سـبب فکنـدش انـدر كـم و كاسـ
ور خــوب مــد خرابــی از بهــر چــه راســ ؟
(خیّام :به نقل از :فخر رازی)09 :9911 ،

اين رباعی در سومین فصل از كتاب التنبیه زير عنوان معاد مده اس  .فخـر رازی پـیش
ق هَـ ِذ ِه
ل سُـؤال مُشـکِلَ .و هُـ َو أ ْن يُقـال :خَـا ِل ُ
حصِـ َ
م َههُنا ُ
از نقل رباعی خیّام مینويسدَ « :و ُث ِ
األبْدانِ هَل لَهُ عِنايَة بِها اَو لَیْسَ لَه عِنايَة بِها؟ فَننْ حَصَـل لَـه بِتَـدبیرِها عِنايَـة ،فَکَیْـفَ أبْطَلَهـا وَ
رَدَّهَا إلی أسْفَلِ السّافِلین؟ وَ إنْ قُلْنا لَیْسَ لَـه عِنايَـة بِاِصْـ حِها ،فَکَیـفَ خَلَقَهـا وَ كَیـفَ إعتَبَـر
َمیعُ أنواعِ العِنايَة فی تَخلیقِها؟( »2همان .)03 :در حاشیة همین صفحه از كتاب التنبیه ربـاعی
ديگری نیز با همین مضمون از خیّام مده اس :
تركیب پیالهای كه در هم پیوس
چندين سر و پای نازنین و بر و دس

بشکستن ن روا نمیدارد مس
از بهر كه پیوس و ز بهر چه شکس
(همان)

در منابع متقدّم ديگر نیز رباعیّاتی با مضامین مشابه از خیّام نقل شده اس ؛ برای نمونه:
در دايـــرهای ك مـــدن و رفـــتن ماسـ ـ
كس مینزد دمـی در ايـن معنـی راسـ
ز وردن مـــن نبـــود گـــردون را ســـود
وز هــیچ كســی نیــز دو گوشــم نشــنود

او را نـــه بـــداي نـــه نهايـــ پیداســـ
كاين مدن از كجـا و رفـتن بـه كجاسـ
(خیّام :به نقل از :نجم رازی)99 :9939،
وز بـــردن مـــن ـــاه و مـــالش نفـــزود
كــ وردن و بــردن مــن از بهــر چــه بــود
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(خیّام :به نقل از :اهری)140 :9919 ،
از روی حقیقتـــــی نـــــه از روی مجـــــاز
مــــا لعبتکــــانیم و فلــــو لعبــ ـ بــــاز
گــرديم بــه صــندوق عــدم يــويــو بــاز
بازيچــه همــی كنــیم بــر نطــع و ــود
(همان)149 :
البته شاعران ديگری نیز بودهاند كه گاهی چنین پرسشهايی كه هـدف از خلقـ و راز
دهر را نادانسته و مبهم فرض میكنند ،مطرح كردهاند؛ اما راه حلّی كه خیّام برای برونرف
از اين تناقض می يابد با شاعران ديگر تا حدّی متفاوت اس  .برای مثـال در انديشـة مولـوی
فنا در ذات باری تعالی و در انديشة حاف عشق راز اودانگی اس  .امـا خیّـام بـرای مـع
میان اودانگی و عدم به نقطهای دس

میيابد كه ن را اغتنام وق

مینامند .اغتنـام وقـ

يا تمركز تامّ و خالص بـر لحیـهی حـال ،محـور نهـايی و پايـانی انديشـهی خیّـام و راهکـار
او از تناقض میان اودانگی و عدم اس  .اين انديشـه در بوديسـم نیـز بـا انـدكی

برونرف

تفاوت در ديدگاه فلسفی و ود دارد .در بخش بعد به اين بحث خواهیم پرداخ .
-3-2رهایی از رنج :حضور در لحظه
از ديدگاه بوديسم راهی كه به فرونشاندن رنج میانجامد ،راه هشتگانة لیل اسـ  .ايـن
راهکار در حقیق

چهارم شريف بیان شده اس  .راه هشتگانة لیل بر پاية حضور در لحیه

شکل میگیرد كه همانا بینش درس  ،انديشة درس  ،گفتار درس  ،كردار درس  ،زيس
درس  ،كوشش درس  ،حضور ذهن درسـ

و تمركـز حـواس اسـ

(سـوزوكی:9919 ،

 .)19همة اين راهها بر پاية حضور در لحیـه و تمركـز حـواس شـکل مـیگیـرد .ذن اصـوالً
مکتبی اس

كه بر اساس حضور در لحیه و مراقبة شديد شکل گرفته اس

(هاكینز:9911 ،

 .)11 -94بسیاری از اسرار ذن در پذيرش كامل و بـیگـزينش حقـايق مو ـود در زنـدگی
روزمره نهفته اس  .يعنی اشیاء دقیقاً به همان صورتی كه واقعاً هستند ديده میشوند :تهـی از
مادّي

و بدون داشتن معنايی بیشتر از نچه كه ما برای نها قـائلیم (همفريـز.)919 :9991 ،

هويی ننگ اين ديد را نـوعی نا گـاهی خود گاهانـه و ن را پرا نـا ( )prajhnaكـه واژة
كلیدی موزههای وی اس

می داند .پرا نا شناخ

بیواسطة هستی در لحیة حـال ،بـدون
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دوگانهانگاری و فراتر از زمـان و تمـامی تقلیدهاسـ

شماره04

(همفريـز .)919 :9991 ،هـويی ننـگ

میگويد« :اگر در همة لحیات خود را از افکار گذشته و ينده رهـا كنیـد و تنهـا در لحیـة
حال و اعمال خود در اين لحیه متمركز باشید به پرا نـا دسـ
همین االن اس » (همان  .)911:بنابراين نچه در ذن اهمی

يافتـهايـد .بهشـ همینجـا و

دارد ،لحیهايس

كه بـین يـو

و دو قرار دارد .لحیهای كه قبل از تولّ د زمان و ـود داشـته اسـ و ايـن لحیـه هـم اكنـون
اس  .اكنون ارزش اودانی دارد .چون فراتر از زمان اس  .چون زمـان در اكنـون متوقّـف
اس .
-1-3-2اغتنا فرصت در اندیشة خیّا
به گفتة شوری اغتنام وق

يا «زمان حضور در انديشة خیّام بیش از هر چیز به باورهـای

بودايی نزديو اس » ( شوری .)14 :9919 ،حتی شوری ايـن نزديکـی را تـا حـدّی پـیش
میبرد كه تلويحاً خیّام را تح

تأثیر انديشههای بوديسـم مـیدانـد« :فرامـوش نکنـیم در ن

روزگار نفوذ يین بودا كه برخی ن را يـین بـودای ايرانـی خوانـدهانـد هنـوز در خراسـان
بزرگ تأثیر خود را حف كرده بود» (همـان .)19 :امـا در ايـن مقالـه بـه هـیچو ـه درصـدد
اثبات چنین نیريّهای نیستیم .اما بسیار الب تو ه اس كه هم در بوديسم و هـم در انديشـة
خیّام تنها راه رهايی ،اغتنام وق

و حضور در حال اس  .خیّام كه نمیتواند بـا تنـاقضهـای

ذهنی كنار بیايـد ،تنهـا راه حـلّ را اغتنـام فرصـ

مـیيابـد .خیّـام در بسـیاری از رباعیّـاتش

ياد وری میكند كه غصّه خوردن و اندوه بردن ،چارة دردها و نومیدیهای بشـر نیسـ ؛ از
اين رو نبايد در حسرت گذشته و رزوی ينده ،خـاطر خـود را زرده سـاخ  .امـا گـاهی
«می» راچارهگر اين تناقضها می داند .بنابراين يکی از كلیدهای فهم رباعیات خیّام ،مفهـوم
و معنای «می» اس  .در اين باره نیريّههای متفاوت و متناقضـی ابـراز شـده اسـ  .برخـی از
پژوهشگران «می» را همان «می» واقعی سرخ و تلخ دانستهانـد (ر :. .كريسـتنسـن:9930 ،
 99و دشتی )141 :9999 ،كه خیّام طبـق دابـی خـا

يـا بـدون داب ن را بـا دو هـدف

مینوشیده اس  -9 :بهره بردن از شادی و چشیدن طعم مستی؛  -1از دس

دادن گـاهی و

فراموش كردن غم دنیا و دور شدن از انديشة مرگ محتوم .برخی امـا «مـی» را همـان «مـی»
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عرفانی دانستهاند كه با اشاره به ن خیّام ما را به نا گاه شدن و ناديده گرفتن مطـامع دنیـايی
و مزخرفات ن فرامیخواند (فروغی .)11 :9939 ،اما نبايد فراموش كرد كه خیّام نه عـارف
و صــوفی بــه معنــی رايــج ن اس ـ  ،نــه الابــالی و شــرابخواره و نــه شــاعر .خیّــام فیلســوفی
زادانديش و شکّا

اس  .به گفتة داماد خیّام وی در خرين ساعات زندگی الهیّـات شـفا

را مطالعه میكرده اس

(ذكاوتی .)11 :9933 ،كسی كه حتی لحیهای از مـوختن و تفکّـر

بازنمیايستد ،بیترديد هدفش از نوشیدن «می» مس

اليعقل شـدن و از دسـ

دادن اراده و

اختیار نیس  .وی در كتاب نوروزنامه دربارة شراب مینويسد« :خاصیتش ن اس

كـه غـم

را ببرد و دل را خرّم كند  ...و فهم و خاطر را تیز گرداند» (خیّام ،بیتا .)949-941 :بنـابراين
خیّام تا نجا «می» نوشیده كه اضطراب و دلمشغولیهای فلسفی او تـا حـدّی تسـکین يابـد،
دلش از اندوه فنا و مرگ سوده شود و افکار مزاحم گذشته و ينده را از ذهنش دور كند.
با دور كردن و راندن اين تفکّرات مزاحم ،خاطر خیّام تیز شده و با همة و ود مـادة در
زندگی ،فارغ از غم و اندوه و يو لحیه حضور بیشائبه میشده اس  .لحیهای كـه در ن
انسان ،عمیقترين مفهوم و ود داشتن را در

میكند.

 -3نتیجهگیری
با تو ه به نچه در اين مقاله مد روشن اس

كه با و ود تفاوتهايی كه میـان انديشـة

خیّام و نیام انديشهگانی بوديسم و ود دارد ،میتوان تفکّرات خیّام را در چهارچوب چهـار
حقیق

شريف بوديسم تحلیل كرد .چراكه انديشة محوری هر دو نیام فکری ،صیرورت يا

نپايندگی اس  .با و ود همة تفـاوتهـا در انديشـة بوديسـم ،برهمـايی ،تائوئیسـم و انديشـة
خیّام ،نمیتوان انکار كرد كه میان و ود لحیهای در بوديسم ،تمان در انديشهی برهمايی،
تائو در تائوئیسم و هـانهـای نامتنـاهی در انديشـهی خیّـام شـباه هـايی نیـز و ـود دارد.
چراكه در همة اين فلسفهها ،و ودی نامتناهی ،متّصلكننـدة هـانهـای دمبـهدم نـو شـونده
اس  ،حال اين و ودِ ثاب

می تواند كارما باشد يا تمان يا دائو يا وهر .گرچه در انديشـة

بوديسم اين وهر نیز دچار صیرورت میشود ،اما پیوند دهندة اين هانهـای نامتنـاهی نیـز
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همان بخش ثاب

و غیرمتحرّ

ن ،يعنـی بوداسـ

اس  .اين صـیرورت و نپاينـدگی ،حقیقـ
داش

حقیق

كـه از هـر وصـف و توضـیحی بیـرون

شـريف اوّل و حقیقـ

رنـج اسـ  .بايـد تو ـه

و ذات در انديشة فلسفی ،خـالی از اعـراض ،زشـتی ،زيبـايی ،خـوبی و بـدی

اس  .رنج ،صیرورت قانونی اس
مرحلة فعلیّ

شماره04

كه قوة تحوّل را برای عالم فراهم مـیكنـد ،ايـن قـوه در

يافتن می توانـد معطـوف بـه عـدم شـود يـا معطـوف بـه كمـال .بنـابراين ذات

صیرورت ،رنج اس  .اما اين صیرورت فیالذاته نه در انديشة بودا و نه در انديشة خیّام بـد و
تناقض فرين نیس ؛ بلکه هنگامی اين رنج خود را شکار مـیكنـد كـه بـه اعـراض غشـته
میشود و رنگ خوبی و بدی میگیرد .از اينجاس

كه رنج ،معلول مـیشـود و ديگـر ذات

نیس  .رنج ،معلول تشنگی و عطش انسان به امور نپاينده اس  ،يعنی همة عالم .ايـن دومـین
حقیق

شريف اس  .رنج در هر دو نیام انديشهگانی بـیش از هرچیـز بـه تنـاقض معطـوف

اس  ،تناقضی میا ن دلبستگی و عطـش بـه بقـای در عـالم و نیـام نپاينـده و بـیثبـات عـالم.
صیرورت رنج بالقوه اس

و دلبستگی به ثبات ن را به رنج بالفعل يعنی تناقض و شـفتگی

ذهنی تبديل میكند .خیّام شکارا و ود را میستايد و رزوی بقا مـیكنـد ،امـا در نهايـ
می پذيرد كه تبديلی در قـانون صـیرورت راه نـدارد .ايـن سـبب تنـاقض ذهنـی و شـفتگی
روحی او میشود .اما راه حل چیس ؟ اصلیترين راه حل ،حضـور در لحیـه و زنـدگی در
حال با گاهی تمام عیار اس  ،اين حقیق

شـريف سـوم و چهـارم اسـ  .راه حـل از میـان

بردن رنج شفتگی ذهنی و تناقض ،از میان بردن عطش و دلبستگی به بقاس

بـا حضـور در

لحیه .حضور در لحیه در انديشة بوديسـم عامـل پیونـد دهنـده و اسـاس طريقـ هشـتگانة
شريف اس  .گرچه حضـور در لحیـة بوديسـم بـا خیّـام از هـاتی ماننـد گـاهی و مراقبـه
متفاوت اس  ،اما نمیتوان انکار كرد كـه در هـر دو نیـام فکـری راه حـل ،رهـايی از رنـج
زندگی در لحیة حال اس  .در بوديسم گاهی از لحیة حال ،فراموشـی قبـل و بعـد ،غـرق
شــدن در ذات زنــدگی و مراقب ـة ســمی و ذهنــی ،حــرف نخسـ را در رهــايی از چرخ ـة
سامسارا (تناسخ) و بودا شدن دارد و در انديشة خیّام زنـدگی در لحیـة حـال كـه بـیغـم و
اندوه گذشته و ينده باشد و در ن بتوان ذات و لذت زندگی را با تمام تـوان و احساسـات
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لمس كرد ،سبب اودانگی اس  .در هر دو نیام فکری لحیـة حـال ،تنهـا لحیـة ـاودانی
اس

كه فراتر از زمان و بیحرك

كرد میتوان به در

و صیرورت اس  .بنابراين اگر اين لحیه را بتوان در

اودانگی نیز نايل شد.

یادداشتها
 .9طريق

هشتگانة لیل عبارت اس

درس  ،زيس

از :شناخ

درس  ،انديشة درس  ،گفتار درس  ،كردار

درس  ،كوشش درس  ،گاهی درس

و يودلی درس

اس

(سوزوكی،

.)19 :9919
 .1تر مه :و در اينجا سؤال مشکلی پیش می يد :يا خالق اين بدنها به نها عنايتی داشته اس ؟
اگر عنايتی داشته ،پس چطور نها را نابود میكند و به اسفل السافلین میفرستد؟ و اگر بگويیم
كه به نها و اص حشان عنايتی نداشته اس  ،پس چطور خلقشان كرده و نشانههای عناي

او در

نها شکار اس ؟
فهرست منابع
الف)کتابها
 .9ابراهیمی دينانی ،غ محسین .)9914( .هستی و مستی .مصاحبه كننده كريم فیضی .تهران:
اط عات.
 .1امین رضوی ،مهدی .)9993( .صهبای خرد .تر مة مجدالدين كیوانی .تهران :سخن.
 .9اهری ،عبدالقادر .)9919( .االقطاب القطبیه او البلغة فی الحکمة .به تصحیح محمّدتقی
دانشپژوه .تهران :بینا.
 .0ايزوتسو ،توشیهیکو .)9911( .خلق مدا  .تر مة شیوا كاويانی .تهران :علمی و فرهنگی.
 .1ــــــــــ  .)9911( .صوفیسم و تائوئیسم .تر مة محمّد واد گوهری .تهران :روزنه.
.1

زاد ،پیمان .)9919( .معمّای رهایی ذهن .تهران :البرز.

 .3بودا .)9939( .چنین گفت بودا .تر مة هاشم ر بزاده .تهران :اساطیر.
 .9چوانگتزو .)9999( .چوانگ تزو (مجموعه آثار) .تر مة مريم كمالی و مسعود
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شیربچه .تهران :میترا.
 .1خیّام نیشابوری ،عمر بن ابراهیم9993( .الف) .رساله در علم کلیّات وهود .در صهبای
خرد .نوشتة مهدی امین رضوی .تهران :سخن.
 .94ــــــــ9993( .ب) .ضرور التضاد فی العالم .در صهبای خرد .نوشتة مهدی امین رضوی.
تهران :سخن.
 .99ــــــــ( .بیتا) .رسائل خیّا (نوروزنامه و رسالة وهود) .لد نخس  .به اهتمام اوستا.
تهران :كتابفروشی زوار.
 .91ــــــــ .)9931( .رباعیّات خیّا (طربخانه) .يار احمد بن حسین .تصحیح

ل الدين

همايی .تهران :هما.
 .99دشتی  ،علی .) 9999( .دمی با خیّا  .تهران  :امیر كبیر.
 .90رازی ،نجم الدين عبداهلل بن محمد .)9939( .مرصاد العباد .به اهتمام محمّد امین رياحی.
تهران :علمی و فرهنگی.
 .91زرّينكوب ،عبدالحسین . )9934( .با کاروان حلّه  .تهران  :علمی.
 .91سوزوكی .ب.ل .)9919( .راه بودا (آیین بودای مهیانه) .تر مة ع .پاشايی .تهران :نگاه
معاصر.
 .93سوزوكی ،د .ت .)9999( .بی دلی در ذن .تر مة ع .پاشايی و نسترن پاشايی .تهران:
مركز مطالعات و تحقیقات اديان و مذاهب.
 .99شايگان ،داريوش .)9911( .آیین هندو و عرفان اسالمی .تر مة مشید ار مند .تهران:
فرزان روز.
 .91ــــــــــ  .)9919( .پنج اقلیم حضور .تهران :فرهنگ معاصر.
 .14عدلی ،محمدرضا .)9919( .صوفیان و بوداییان .تهران :هرمس.
 .19فرّوخ  ،عمر .)9999( .عقاید فلسفی ابوالعال فیلسوف معره .تر مة حسین خديو م.
تهران  :فیروز.
 .11فروغی  ،محمّد علی . )9939( .مقدّمة رباعیّات خیّا  .تهران  :ناهید.
 .19فورد ،دبی .)9911( .نیمة تاریک وهود .تر مة نغمه رحمانی .تهران :محراب دانش.
 .10قنبری ،محمّدرضا .)9990( .خیّا نامه .تهران :زوّار.
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 .11كربن ،هانری .)9911( .فلسفة ایرانی و فلسفة تطبیقی .تر مة سیّد واد طباطبايی.
تهران :توس.
 .11كريستن سن  ،رتور .)9930( .بررسی انتقادی رباعیات خیّا  .تر مة فريدون بدرهای .
تهران  :توس.
 .13الئوتزو .)9911( .دائودهینگ (استاد پیر) .تر مة مهدی ثريا .تهران :وانه رشد.
 .19مطهّری ،مرتضی .)9939( .خدمات متقابل اسال و ایران .تهران .امیركبیر
 .11میرافضلی ،علی .)9991( .رباعیّات خیّا در منابع کهن .تهران :مركز نشر دانشگاهی.
 .94هداي  ،صادق . )9919( .ترانه های خیّا  .تهران  :اويدان.
 .99همفريز .كريسمس .)9991( .ذن .تر مة منوچهر شادان .تهران .ققنوس.
 .91يالوم ،اروين .د .)9919( .روانشناسی اگزیستانسیال .تر مة سپیده حبیب .تهران :نی.
 .99يوسا ،میچیکو .)9914( .دینهای ژاپنی .تر مة حسن افشار .تهران :مركز.
ب)مقالهها
 .9باقرشاهی ،علی نقی« .)9931( .صیرورت و عدم وهر ثاب

در بودايیسم» .خردنامة صدرا.

شمارة  .14تابستان .صص .01-01
 .1پازوكی ،شهرام و محمد كوكب« .)9991( .مطالعة تطبیقی هانشناسی عرفان اس می و
هندويی» .پژوهشنامة عرفان  .بهار و تابستان  .شمارة  . 1صص . 11 – 09
 .9حسامپور ،سعید و كاووس حسنلی« .)9999( .زمان گذران در نگاه بیقرار خیّام» .نشريه
دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تبريز .سال  .03پايیز .شمارة مسلسل .911صص
.93-00
 .0خوشقانی ،ندا و مجتبی زروانی« .)9914( .بررسی تحوّل موزة رنج از بودا تا ذن» .مجلّة
اديان و عرفان .سال چهل و چهارم .شمارة يکم .بهار و تابستان .صص.91-11
 .1سخايی ،مژگان« .)9999( .در مدی بر مطالعة مقايسهای عرفان اس می و ذن بودايی» .مجلّة
قبسات  .شمارة  . 10تابستان  .صص . 919 – 990
 .1شفیعی كدكنی ،محمّدرضا« .)9934( .ارادة معطوف به زادی» .در ناگه غروب كدامین
ستاره .يادنامه مهدی اخوان ثالث .تهران :بزرگمهر.
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شماره04

 .3فخر رازی ،ابوعبداهلل محمد« .)9911( .رسالة التنبیه علی بعض االسرار المودعة فی بعض
سور القر ن العییم و الفرقان الکريم» .به تصحیح محمود فاضل .سیمرغ .سال .9شمارة.1
تیر.صص .01-10

