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 چکیده
گانی را با نیامی ديگر مقايسه كرد، به توان هر نیام انديشهبر اساس مکتب فراتاريخی می

دهیم كه حول يو محور مشابه شکل گرفته باشند. بر همین اساس در اين مقاله نشان می شرطی كه
توان نیام میگانی بوديسم و ود دارد، م انديشهو نیا ة خیّامبا و ود تفاوتی كه میان انديش

محوری  ةشريف بوديسم تحلیل كرد. زيرا انديش چهار حقیق ِ را در چهارچوبِ خیّامگانی انديشه
ل و نیام فکری صیرورت يا نپايندگی اس . صیرورت و نپايندگی، حقیق  شريف اوّهر دو 

بد و  خیّام ةبودا و نه در انديش ةالذاته نه در انديشحقیق  رنج اس . اما اين صیرورت فی
كند كه انسان به امور نپاينده و  فرين نیس ؛ بلکه هنگامی اين رنج خود را  شکار میتناقض

بنندد. اين دومین حقیق  شريف اس . رنج در هر دو نیام یرورت دل میص ةگرفتار در چرخ
گانی به تناقضی معطوف اس  میان دلبستگی و عطش به بقای در عالم و نیام نپاينده و انديشه
حضور در لحیه و زندگی در حال با  ،ترين راه حل در هر دو نیام فکریثبات عالم. اصلیبی

بوديسم با  ةیق  شريف سوم و چهارم اس . گرچه حضور در لحی گاهی تمام عیار اس ، اين حق
 از  هاتی مانند  گاهی و مراقبه متفاوت اس . خیّام
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 مهمقدّ -1

هـای گونـاگون دو ديــدگاه مختلـف و ـود دارد: نخســ      ای انديشــهدر بررسـی مقابلـه  

زمـان و مکـانِ يکسـان     ةها را تنها در حوزانديشه ة( كه مقايسhistoricismتاريخ ) اصال 

ــاريخی )ممکــن مــی ــد و دوم گفتگــوی فرات ــmeta-historicalدان دو نیــام  ة( كــه مقابل

شمارد به شـرطی كـه   گانی را كه از نیر تاريخی و مکانی دور از هم هستند، مجاز میانديشه

ن دو نیــام مو ــود باشــد. مطــابق ديــدگاه دوم بســیاری از مشــتركی میــان   ةمحــور و زمینــ

كننـد،  های بشری بدون تأثیر پذيرفتن مستقیم از يکديگر بر بسـتری مشـابه رشـد مـی    انديشه

دهنـد  گانی مشابهی را شکل میگیرند و در نهاي  نیام انديشهحول محور مشابهی شکل می

اسـ می و   -(. فرهنگ ايرانـی 91: 9911و ايزوتسو،  14: 9911)در اين مورد ر. .: كربن، 

دی دارد كه گرچه ظاهراً از نیـر تـاريخی و مکـانی دور از    بودايی انديشمندان متعدّ -هندی

هـای مشـتر    مايـه گانی بسیار مشابهی دارند. اين امر به دلیـل بـن  هم هستند، اما نیام انديشه

ــانی ماننـــد داراشـــکوه )  ــانی ايـــن دو فرهنـــگ اســـ . كسـ ـــ 9410-9419عرفـ .ق( در هـ

ـ  البحرينمجمع فانه ت شی را در  ه  تقريب و تطبیق اين دو فرهنگ  غاز كردند، اما متأسّ

 های نخس  نافر ام ماند. راه  نان در همان گام

دو تن از انديشمندانی كه يکی محصول فرهنگ هندی و ديگری فرهنگ ايرانـی اسـ    

ای نوينی نیز به فرهنگ خـود  هو در عین حال هر يو با ذهن پرسشگری كه داشتند،  موزه

شـود، بـر اسـاس    مشابهی  غاز مـی  ةهای نوين از نقطهستند. اين  موزه خیّامافزودند، بودا و 

رسد و در نهاي   نیام پايانی مشابهی می ةرود، به نقطمعلولی مشابهی پیش می -یروابط علّ

 دهد.گانی مشابهی را شکل میانديشه

 (Travadaويـژه در مـذهب تـراوادا )   سال بـه  1144د در طول حدوهای بودا كه  موزه

حقیقـ    -9(: 99: 9914شـکل گرفتـه )يوسـا،    چهار حقیق  شريف حف  شده اس ، حول 

رنج: زندگی سراسر رنج نپايندگی و صیرورت اس  )رنج پیری، رنج بیماری، رنج از دس  

از رنـج: بـا    رهـايی  -9خیـزد،  عل  رنج: رنـج از  رزومنـدی برمـی    -1دادن و رنج مرگ(. 

ــی  ــدی م ــج را كشــ .  كشــتن  رزومن ــوان رن ــا    -0ت ــا نیروان ــی ي ــش درون راه كســب  رام
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(nirvanaپیروی از طريق  هشتگانه )بر اساس حضور ذهـن در لحیـه و تمركـز حـواس      9

هشـتگانه، رهـايی از   ة (. حقیق  چهارم در مدی اس  بـر طريقـ  19: 9919اس  )سوزوكی، 

 رنج و رسیدن به نیروانا.

بستگی به میاهر دنیـا و  دل -  و معلولی )صیرورت و نپايندگیگانی علّام انديشهاين نی

دل بريدن از زندگی  اويد و غنیم  شمردن زندگی در لحیه( نـه از نیـر    -زندگی  اويد

 دارد. خیّامگانی بیرونی، كه از ديدگاه درونی، پیوندی عمیق با نیام انديشه

 هـ.ق( كه او را به عنـوانی  091)؟متولد  خیّامعمر  گانی چالش برانگیز حکیمنیام انديشه

اش قابـل بازيـابی اسـ  و نـه در  ثـار      نه در  ثار فلسفیكند فیلسوفی دگر انديش مطرح می

شـود. مضـمون و   از خ ل رباعیات وی  شکار مـی  خیّامهای اش؛ بلکه اينگونه انديشهعلمی

اسـ . وی مـرگ را ناپسـند و    صیرورت معطـوف بـه مـرگ انسـان      خیّامتم اصلی رباعیات 

 ةزنـدگی اسـ ؛ مـرگ از ديـد وی  خـرين منـزل چرخـ        ةبستدارد، چرا كه دلنامعقول می

ـ     ، شـکوه و  ـ ل عـالم بـاز     اهـ ع از زيبـايی صیرورت اسـ  و او را از زنـدگی  اويـد و تمتّ

ضرورت، چرايـی   ،كندرا به خود مشغول می خیّامدارد. بر همین اساس پرسشی كه ذهن می

ايسـ  كـه از پـیش    طـرح مسـئله   هـای وی اغلـب  ونگی اين صیرورت اسـ . پرسـش  و چگ

های خود نه در فلسـفه و  برای پرسش خیّامهنگامی كه كند. پاسخ بودن  ن را گوشزد میبی

تنها راه حـل را   ،های ذهنی كنار بیايدتناقض تواند بايابد و نمینه در ك م پاسخی متقن نمی

را در  كوشد اغتنام وق يابد و میدل بستن به اغتنام فرص  می دل بريدن از لذت  اودان و

  .كند (theorizeمند )هو معلولی نیريّ یی روابط علّرشته

 

 لهئبیان مس -1-1

گـانی  ممکن اس  در ظاهر نتوان ارتباط يو به يو و اين همانی میان دو نیـام انديشـه  

كـه  يـا بـر خـ ف ظـاهر، نیـام        كـرد فوق برقرار كرد؛ اما در ايـن مقالـه بررسـی خـواهیم     

در چهارچوب چهار حقیق  شريف قابل بررسی هس  يـا نـه. الزم اسـ      خیّامگانی انديشه

از بوديسـم   خیّـام عای تأثیرپذيری و ه ادّدر همین ابتدا ياد وری شود، قصد نگارنده به هیچ
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و ايزوتسـو  ( Corbin( )9911تطبیقـی كـربن )   ةنیس . بلکه نگارنده با الهام از روش فلسـف 

(Izutsu( )9911يعنی گفتگوی فراتاريخی )،    را دارد « دو نیـام فکـری   ةمقارنـ »تنهـا قصـد

(. بنابراين در اين مقالـه  91: 9911)ايزوتسو، « كه لزوماً دارای ارتباط تاريخی مستقیم نیستند»

 های زير پاسخ دهیم:تنها در صدد هستیم به پرسش

( خیّـام كر )بوديسـم و  الـذّ گانی فـوق دو نیام انديشهدر  های كلیدیها و  موزه. انديشه9

انـد در دو  . محور اصلی و مشتركی كه اين مفاهیم كلیدی حول  ن شـکل گرفتـه  1چیس ؟ 

را در چهـارچوب نیـام    خیّـام  ةتـوان انديشـ  .  يا مـی 9كر چیس ؟ الذّگانی فوقنیام انديشه

 بررسی قرار داد؟ ويژه چهار حقیق  شريف مورد ه  و معلولی بوديسم و بعلّ

ه نهاده شد كه محور اصلی مشـتر  در هـر دو نیـام    پژوهش حاضر بر اساس اين فرضیّ

هايی كه حول اين محور شکل گرفتـه اسـ ،   گانی صیرورت اس  و مفاهیم و پديدهانديشه

شامل رنـج، تنـاقض و حضـور در لحیـه اسـ  كـه در چهـارچوب چهـار حقیقـ  شـريف           

هـای كلیـدی   ها و  مـوزه ی اس . بر همین اساس نخس  انديشهابوديسم قابل بررسی مقابله

هـا بـه   های فرعی هر يـو از ايـن نیـام   ها و بخشگانی مطرح و سپس  موزهدو نیام انديشه

 شود.    ای بررسی میصورت مستقل و سپس مقابله
 

 تحقیقةپیشین-1-2

ايرانـی دارد   ةمعـ های مشتركی با  اهای شرق دور با و ود اينکه ريشهبوديسم و انديشه

در ايــران بســیار ناشــناخته اســ . بــه همــین دلیــل تعــداد تحقیقــاتی كــه ريشــه در دو نیــام   

ــد، بســیار انــد  هســتند. ايزوتســو يکــی از معــدود   انديشــه ــودايی دارن گــانی اســ می و ب

 خلـق مـدام  ( و 9911)ايزوتسـو،   صوفیسـم و تائوئیسـم  های پژوهشگرانی اس  كه در كتاب

اسـ می   ةبررسی تطبیقی نیام انديشگانی بوديسـم و ذن بـا عرفـان و فلسـف     ( به9914)همان: 

( و عـدلی در  9911)شـايگان،    يین هندو و عرفان اس میپرداخته اس . شايگان در كتاب 

 ة( نیز بـه بررسـی تطبیقـی عرفـان اسـ می بـا انديشـ       9919)عدلی،  صوفیان و بودايیانكتاب 

تطبیقـی   ةمطالعـ »ديگـری نیـز ماننـد     ةهای پراكنـد مقالهاند. در بوديسم و هندويیسم پرداخته

 ةدر مـدی بـر مطالعـ   ( »9991)پـازوكی و ديگـران:  « شناسی عرفان اس می و هنـدويی  هان
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گـانی شـرق و   های انديشـه ( میان نیام9999)سخايی،« ای عرفان اس می و ذن بودايیمقايسه

و بوديسـم تـا    خیّـام هـای  انديشه ةايسمق ةهايی برقرار شده اس . اما دربارمقايسه ،غرب  سیا

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

اشـاره   خیّـام شـماری  بوديسـم و دم غنیمـ    ةحضور در لحیـ  ةبه شباه  انديش اقلیم حضور

اشـاره  « و عـدل  شـرّ »ذيل مبحث  صهبای خرد( نیز در 919: 9993كرده اس . امین رضوی )

هاسـ .  و ود شرور در  هان شبیه رويکـرد بـودايی   ةلدر حل مسئ خیّامكند كه رويکرد می

ای گذرا به بوديسـم  اشاره خیّام ةذيل بحث تناسخ در انديش نامهخیّام ( در991: 9990قنبری )

مقايسه  خیّامبدبینی بودا را با بدبینی  خیّامنگاهی به ( نیز در 93: 9934دارد. مها ر شیروانی )

بـه   خیّـام كر نیـام انديشـگانی   الـذّ هـا و مقـاالت فـوق   يـو از كتـاب  كرده اس . اما در هیچ

ويژه در چهـارچوب چهـار حقیقـ  شـريف     هگانی بوديسم، بصورت مستقل با نیام  انديشه

 بررسی نشده اس .

 

 ت تحقیقضرورت و اهمیّ-1-3

ها بر اسـاس  اس . اين پژوهشبه انجام رسیده  خیّام ةهای بسیاری دربارتا كنون پژوهش

را در قالـب زمـانی و مکـانی وی تحلیـل كـرده انـد.  بـر         خیّام ةانديش ،مکتب اصال  تاريخ

  وی شناخته شده اسـ . امـا هنـوز بسـیاری از     اساس اين تحقیقات ابعاد مختلفی از شخصیّ

ذهـن  ترديد دلیل اين امر حرك  فرا تـاريخی  های وی نامکشوف و تاريو اس . بیانديشه

او فراتر از چارچوب زمان و مکان خويش حرك  كـرده   ةاس ؛ بدين معنی كه انديش خیّام

، او را خیّـام  ةاس . بنابراين الزم اس  ع وه بر در نیر گرفتن شرايط زمانی و مکانی انديشـ 

هـايی  شو به اين ترتیب به پاسخدر فضاهايی ديگر و خارج از قواعد معمول نیز سنجید. بی

 كند.را برای ما روشن می خیّامعدی از ابعاد و ودی م ياف  كه دس  كم بُدس  خواهی

 

 بحث -2

هـای كلیـدی   از مقالـه بـه بررسـی انديشـه     با تو ه به  نچه در باال گفته شد در اين بخش

در چارچوب چهار حقیق  شريف بوديسم خواهیم پرداخ . همانگونه كه گفتـه شـد    خیّام
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شريف بنا نهاده شده و در هر بخـش   ةهای چهارگانقیق چهارچوب اصلی مقاله براساس ح

را در ايــن چهــارچوب تحلیــل كنــیم و در نهايــ  پــس از  خیّــامی كنــیم انديشــهســعی مــی

 ی ارائه كنیم.كلّ ةهای مستقل يو نتیجبررسی

 

 یت  نپایندگی و قانون علّ )ازدیدگاه بودیسم(: حقیقت رنج-2-1

 يانـه های مختلـف هینـه  های بعدی او در مکتب موزهيکی از تعالیم بودا كه مبنايی برای 

(hinayana) و ماهايانه (mahayana)  و ود رنـج  ،قرار گرف   ( يـا دوكـهdukkha ) و

كــه برخــی از  ن در  (dharma) هــای دارمــا ــوهری بــودن  ن در دنیــا اســ . در  مــوزه

ايـن  هـان پـر از    »سوتراهای مختلف از  مله وينیا و مهاواگّا  مده از بودا نقل شـده اسـ :   

رنج اس . رنج تولد، رنج پیری، رنج بیمـاری و رنـج مـرگ ... ايـن معنـی را حقیقـ  رنـج        

 ةشـناختی انديشـ  شـناختی و انسـان  عد هسـتی رنج يا دوكه در دو بُ (.19: 9939)بودا، « خوانند

 از حقیقـ  رنـج   شـناختی عد هستی(. در ب09ُ: 9914يابد )خوشقانی و ديگران، بودا تبلور می

. 1 ،: يعنی همه چیز نپاينـده اسـ   (anicca) . نپايندگی9 شود:سه اصل بنیادی زير منتج می

. 9نیس .  خود( قائم به ذات)يعنی هیچ چیز خود  :يا نداشتن خود(anatta) ناتا( )خود  -نه

 رنج بودن: يعنی همه چیز رنج اس .

، نپاينـدگی اسـ ،   دشـو كه دو اصل ديگر از  ن مشـتق مـی   ترين اين اصولمهم و لیناوّ

انـد و  های ايـن  هـان پیوسـته در  وشـش و دگرگـونی     نمودها و پديده ةبدين معنی كه هم

پـنج كـار اسـ     »گويد: سوتره می -بودا در النکاواتارا مانند.يو لحیه نیز به يو حال نمی

كه انجامش در توان هیچ مو ودی نیس : نخس   لوگیری از گذر عمـر بـه هنگـامی كـه     

شود، دوم بازداشتن بیماری، سوم  لوگیری از مرگ، چهارم انکار محـو شـعله   می انسان پیر

)بـودا،  « میرد، پنجم انکار حقیق  تحلیل، زوال و نپاينـدگی و شراره به هنگامی كه  تش می

 ایای شکل گرفـ  تحـ  عنـوان و ـود لحیـه     هيانه نیريّبر اين اساس در هینه(. 19: 9939

(mommentariness) شـد. بـه   ای بودن و ود در  فرينش تأكید مـی بر لحیه ه در  نك

صـیرورتِ   ةای دوام دارد و سـپس در چرخـ  و ود، تنها لحیـه  ،هعبارت ديگر طبق اين نیريّ
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و (. در مکتب تائ03: 9931افتد و اين چرخه تا ابد ادامه دارد )باقرشاهی، دوباره و دوباره می

(Tao)   مکتـب ذن نیز كه بعداً با بوديسم پیوند خـورد و (Zen)   يـا چـان (Chan)   را پديـد

هسـتی و حیـات را در   » مده اسـ :   تائوتچینگهمین نگرش به  هان و ود دارد. در   ورد

تـائو در عـین   » و در  ـای ديگـر    (99: 9911)الئوتزو، « ف گذران ببینیدتوقّمسیر زمان ، بی

(. به همـین قرينـه برخـی    91)همان: «   و تعمیر اس . كارساز و مفیدنیاز از مرمّفرسايش بی

ل و صـیرورت  اند كه عبارت اس  از تحـوّ دانسته« راه و روش و قانون حیات»تائو يا دائو را 

 دائمی اعیان و انفس.

 

 خیّا  ةنپایندگی و صیرورت در اندیش -2-1-1

بـه   ؛نپايندگی و صـیرورت عـالم را مطـرح كـرده اسـ       ةلئدر رباعیات فراوانی مس خیّام

ثبـات  »همـین   خیّـام پاسـخ  های فلسفی و بـی  غاز پرسش ةد بتوان گف  نقطای كه شايگونه

 ( اس ؛ بدين معنی كه تنهـا امـر ثابـ  در ايـن عـالمِ     111: 9914)ابراهیمی دينانی، « ثباتیبی

حرك  دائمی كه در  ن انسان به خا ، خـا    ثباتی، صیرورت و حرك  دائمی اس .بی

تـوان  اين انديشه را در رباعیات زير مـی  شود.ديل میبه كوزه و سبزه و باز كوزه به خش  تب

 به وضوح مشاهده كرد:

 سـ   اين كوزه چو مـن عاشـق زاری بـوده   

 

 در بنــــد ســــر زلــــف نگــــاری بــــوده ســــ  

 بینـــیايــن دســـته كـــه بــر گـــردن او مـــی   

 

 دســتی اســ  كــه بــر گــردن يــاری بــوده ســ   

 (31:  9919هداي ، )   
ــر ذرّ ــوده  ه ــی ب ــا  زمین ــه در خ ــ ه ك  س

 

ــوده      ــی ب ــاج و نگین ــو ت ــن و ت ــیش از م ــ پ  س

ــان     ــه  زرم فشــ ــازنین بــ ــرد از رخ نــ  گــ

 

ــوده    ــازنینی بـ ــوب نـ ــم رخ خـ ــ ن هـ ــ كـ  سـ

 (39:همان)   
 ابــر  مــد و بــاز بــر ســر ســبزه گريســ       

 

ــادبــــی  ــايد زيســــ گلرنــــگ نمــــی ةبــ  شــ

 ايــن ســبزه كــه امــروز تماشــاگه ماســ       

 

 خــــا  مــــا تماشــــاگه كیســــ  ةتــــا ســــبز 

 (31-30)همان :    
هـا  توان به پاسـخ  ن ات نمیهای فراوانی در پی دارد كه از رباعیّاما خود نپايندگی سؤال

حركـ  اسـ . بـدين معنـی      ةموضوع يا مادّ ،ها در اين زمینهترين سؤالپی برد. يکی از مهم
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و  خیّـام  ةخود دارد؟  يـا در انديشـ   ةكه حرك  و نپايندگی كدام بخش از عالم را در سیطر

لسوفان مسلمان نیز مانند بوديسم اصل و  وهر امور دچار نپايندگی و صیرورت اس  فی ةبقی

از يـو   رسد.متناقض به نیر میات ها در رباعیّها؟ پاسخ اين پرسشات  نيا اعراض و ماهیّ

بـوی حركـ     خیّـام ات فلسفی رسد در رباعیّاتی مانند  نچه نقل شد، به نیر میسو در رباعیّ

ـ  خیّامرسد ات نیز به نیر میرسد. اما در برخی از رباعیّم میات به مشادر ماهیّ ی و بر عدم كلّ

 زير:  های ؛ مانند رباعیفنای  وهری نیر داشته، نه حرك  و صیرورت  وهر يا ماهیّ

ــوزه  ــه كـ ــتم دوش در كارگـ ــری رفـ  گـ

 

ــوش     ــا و خمــ ــوزه گويــ ــزار كــ ــدم دو هــ  ديــ

ــروش   ــر ورد خـ ــوزه بـ ــی كـ ــاه يکـ  ناگـ

 

 فـــروشخـــر و كـــوزهگـــر و كـــوزهكـــو كـــوزه 

 (31همان : )   
ــای  رمیـــدن بـــودی   ای كـــاش كـــه  ـ

 

ــیدن بـــــــودی   ــا ايـــــــن ره دور را رســـــ  يـــــ

ــی صــد هــزار ســال از دل خــا      كــاش از پ

 
 چـــــون ســـــبزه امیـــــد بردمیـــــدن بـــــودی     

 ( 19) همان :   
 ز هان چـه طـرف بـر بسـتم؟ هـیچ!     بنگر 

 

ــل   ــ  وز حاصـ ــر چیسـ ــیچ!  عمـ ــتم؟ هـ  در دسـ

ــو بن    ــی چ ــربم، ول ــمع ط ــیچ! ش ــتم، ه  شس

 

 ن  ام  مم، ولی چو بشکستم، هیچ!م 

 

 

 

 

 (19) همان :  
ويـژه نـوع   همعـاد، بـ   ،خیّـام اند كه عا كردهها ادّبرخی پژوهشگران بر اساس همین رباعی

 سمانی  ن را، را باور نداشته يا پوچگرا و معتقد به عدم  وهری پس از مرگ بـوده اسـ    

 هـا محـلّ  ربـاعی  ، (. بنـابراين 149: 9993یمـی دينـانی،   كه البتـه و هـی نـدارد )ر. .: ابراه   

توان به  واب رسید. پس به ناچار بايد به سـراغ  ها نمیاس  و از طريق  ن خیّامهای پرسش

مطـرح   خیّـام مسائلی كه در اشـعار   ،ریاستاد مطهّ ةرف . چرا كه به گفت خیّامرسائل فلسفی 

ود )مطهـری،   شـ نیز مطـرح مـی   خیّامل فلسفی شود، اتفاقاً همان مسائلی اس  كه در رسائمی

ال، نفـس  )عقل فعّ یمو ودات كلّ» یات و وددر علم كلّ ةدر رسال وی(. 119-113 : 9939

: 9993، خیّام) دانددارای دوام می« كی ايشان معلول وا ب الو ودند»را  «كل و  سم كل(

د و رونـد و ناپايـدار    ينـ » كنـد: را اينگونـه توصـیف مـی   «  زويات»(. و در  ای ديگر 913

 خیّـام اگـر  » :بسیار حیاتی اسـ   خیّامتحلیل اشعار  در  نکته يودر  اما (. جا)همان « باشند

ای را كننـده مشايی و قول مشهور حکما پاسـخ سـؤال   ةاش بر اساس فلسفدر رساالت فلسفی
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: 9933، )ذكـاوتی « دهد دلیلی بر  ن نیس  كه خود به  ن مبانی و نتايج يقین داشته اس می

ســرايش  ةرا بـه ورطــ  خیّــامهـای معقــول اسـ  كــه   (. چـون همــین قـانع نشــدن از پاســخ  19

طالبـان  « ات و ودرساله در علم كلیّ»در  ویاندازد. برانگیز میهای پرسشگر و چالشرباعی

/ 0/ اسـماعیلیان،  9مان، / متکل1ّ/ ف سفه و حکما، 9كند: شناخ  را به چهار دسته تقسیم می

دانـد  ف را از سه طريق قبل بهتـر مـی  ر، يعنی اهل تصوّف. وی شناخ  گروه متأخّاهل تصوّ

 (. 914: 9993، خیّام)

 خیّـام مشـائی،   ةهـای مو ـود در فلسـف   بنابراين روشن اس  كـه بـا و ـود برخـی پاسـخ     

بر ن اهمچن خیّامترين سؤال های خويش باقی اس . شايد بتوان گف  مهمهمچنان بر پرسش

پس از صیرورتِ اعراضِ  زوياتِ دنیا  يا  ـوهر اصـلی  ن بـاقی     س :  ياقوت خود باقی ا

ماند؟ به عبارت بسیار ساده  يا پس از صیرورت چیزی از ما  اودانه باقی خواهـد مانـد؟   می

ـ    خیّامترين معض ت اين انديشه، يعنی میل به  اودانگی، يکی از بزرگ ی و بـه صـورت كلّ

شـود. در بخـش بعـد بررسـی     ج بشـر را نیـز سـبب مـی    ترين تناقض و رنـ بشر اس  كه عییم

خواهیم كرد كه از ديدگاه بوديسم امیال انسان به طـور كلـی چگونـه سـبب تنـاقض و رنـج       

 شود.  می

 

 امیال و عطشت رنج )از دیدگاه بودیسم(: خاستگاه و علّ -2-2

: 9939ودا، )ب« اين  هان پر از رنج اس »بوديسم  منیراز  ، گونه كه در ابتدا گفتیمهمان

توانـد  م روحی و  شفتگی نیس ؛ بلکه میمهم اين اس  كه خود رنج سبب تألّ ة(. اما نکت19

رنـج پیـری، بیمـاری و مـرگ و بـه       ،تـر سبب پیشرف  و بازسازی نیز شود. به عبـارت دقیـق  

شـود. اصـوالً در   م روحـی مـی  نپايندگی و صیرورت نیس  كه سـبب تـألّ   ی رنجِصورت كلّ

 (samsarsا )سامسـار  ةامکان خروج از چرخـ  ،همین رنج يا اصل نپايندگی های بودا موزه

ــراهم مــی   ــاب را ف ــا  رامــش ن ــا ي ــه نیروان ــد ةكنــد. همــین چرخــ)تناســخ( و رســیدن ب ل تب

(transmutation) د نفس  ديد سالو و در نهاي  فنـا  تولّ ةاس  كه در تائوئیسم نیز ماي

(. 919: 9911ر اين مـورد ر. .: ايزوتسـو،   شود )دو عزل  نشینی سالو در تهیگی تائو می
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 Tao Te) تائو تچینـگ ترين كتاب تائو يعنی ترين داستان در اين زمینه نیز در مهممعروف

Ching ) : تزو( در رؤيا ديدم كه شـاپر  بـودم.   چو )چوانگزمانی من چانگ» مده اس

  بـودم. شـاد و    مـدم. مـن يقینـاً يـو شـاپر     با  رامش درون و به  سـانی بـه پـرواز درمـی    

چــو باشــم  گــاهی نداشــتم. ناگهــان از خــواب برخاســتم و فرحنــا . مــن از  نکــه چانــگ

چو در خواب ديد كه شاپر  اس ؟ يا شاپر  در خواب ديـد  چو بودم.  يا چانگچانگ

ل چو اس ؟ من از كجا بدانم؟ ايـن وضـعی  چیـزی اسـ  كـه مـن  ن را تبـّد       كه او چانگ

 (91: 9911، تزو)چوانگ« نامماشیاء می

 شفتگی و پريشانی خاطر اس  چیسـ ؟ در مهاواگّـا از بـودا نقـل شـده       ةپس  نچه ماي

واقع  نکه، زندگی كه از میل و هوس خالی نیس ، همیشه با پريشانی  میختـه اسـ    »اس : 

يـابیم.  های اين تن خـاكی مـی  گمان در شوق و عطش شفتگی و تناقض  دمی را بی ة... ماي

يابیم. پـس میـل و عطـش    اش را در امیال  سمانی میرا رديابی كنیم ريشه هااگر اين عطش

طلبد كه مطلوب بداند. ايـن معنـی را    كه بنیادش بر شوق شديد به زيستن اس ، چیزی را می

(. بنابراين روشن اس  كـه اصـل نپاينـدگی و    19: 9939)بودا، « گويندحقیق  عل  رنج می

شـود؛ بلکـه میـل و    م روحـی بشـر نمـی   تگی و تـألّ صیرورت عالم به خودی خود سبب  شـف 

اسـ  كـه    در عالم و دلبستگی به  ن ل و در نهاي   اودانگیعطش بشر به ثبات، عدم تحوّ

رنـج  شـود.  او می دد مجدّهای بودا، تولّو البته طبق  موزه م و  شفتگی روحیسبب رنج، تألّ

گـذارد. كَرمَـه،   لول بر ما تـأثیر مـی    و معايس  كه كه بنابر قانون علّكَرمَه ةو  شفتگی ثمر

د اس . به همـین دلیـل    ن رنج تولّ ة هان و انسان را در اختیار دارد و عل   ن نادانی و ثمر

. در  غـاز  9»شود:   و معلولی اينگونه بیان می(  علnidanaّنادانی در دوازده حلقه ) ةنیريّ

. 0خیـزد،  سازها دانستگی برمـی . از كَرمَه9خیزد، سازها برمی. از نادانی، كَرمَه1نادانی اس ، 

. 3. از شش بنیاد حس، تماس، 1. از نام و شکل، شش بنیاد حس، 1از دانستگی نام و شکل، 

 ،. از دلبسـتگی 94دلبستگی،  ،. از تشنگی1. از احساس، تشنگی و میل، 9از تماس، احساس، 

تـرين  (. مهم19: 9919سوزوكی، « )خیزدد، رنج برمی. از تول91ّد، تولّ ،. از و ود99و ود، 

دهد چگونه از پیـدايی   ن اس  كه نشان می 99تا  1 ةی و معلولی، حلقعلّ ةبخش اين زنجیر
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بشـر  شود. حس و ارتباط با عالم هستی در نهاي  دلبستگی به و ود و  اودانگی پديدار می

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

ـ پايان داشته باشد، اما طبق اصل نپايندگی چنین خواستهبی   ای ممکن نیس . بنابراين، واقعیّ

م و  شـفتگی  تـألّ  ةگیـرد و ايـن مايـ   ها و میل او در تنـاقض قـرار مـی   ناپايدار عالم با خواسته

ها هر سانما ان»نويسد: از استادان بوديسم تبتی در اين زمینه می (Chödrön) اوس . چُدرُن

برد برای يـافتن يقـین   ثباتی به سر میدهیم كه همه چیز در اطرافمان در بیوق  تشخیص می

  مغاير اسـ   ق  پايدار با اين حقیت پايدار و امنیّكنیم ... ت ش ما برای يافتن لذّت ش می

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

)چـدرن،  « يـابیم بنابراين ما خود را درس  در وسط يو دو راهـی متنـاقض، سـردرگم مـی    

در  ن قـرار دارد.   خیّـام (. اين دو راهی متناقض، دقیقاً همان دو راهی اس  كه 94-1: 9919

سره از دل از بقا و  اودانگی ببرد و خود را به عدم بسپارد يـا همچنـان دل در گـرو     يا يو

 داری از تمتعات دنیا داشته باشد؟  اودانگی و برخور

 

 خیّا میل به هاودانگی و بقا: عامل تناقض و آشفتگی در -2-2-1

، وی اصوالً انسانی بدبین و بیزار از زنـدگی نیسـ ؛ بلکـه    خیّامبر خ ف ظاهر و شهرت 

بـه   ات حیـات اسـ .  هـای زودگـذر و لـذّ   ترديد وی عاشق میاهر زيبای زندگی، شـادی بی

 دنیا را تیره و غمگین و بـی سـرانجام يابـد، ايـن     خیّام نچه مو ب شده تا »ب كوة زريّنگفت

ی معـرّ  های  هان پايـدار نیسـ  ورنـه وی بـر خـ ف     ها و زيبايیاس  كه لطايف و خوشی

كـوب ،  )زريـن « دهـد نـه از دسـ  مـی    ،كنـد های  هان را نه فراموش مـی ها و زيبايیشادی

در برخی از رباعیات  خیّامشود  نچه سبب می(190 -191: 9999) وخعمر فرّ .(993:  9934

. عالم و محروم شدن از میاهر زيبای  ن اس از هستی اظهار نارضايتی كند، ا بار بر تر  

احتماالً يکی از داليلی كه وی نیز مانند استاد خود امام الحرمین ابوالمعالی  وينی اين عـالم  

( همین ا بـار بـوده اسـ . بـه همـین      11: 9933دانس  )ذكاوتی، را بهترين عالم ممکن نمی

يـا در كـودكی  ـان      مـديم گويد حاال كه قرار اس  برويم، پس كاش اص ً نمـی دلیل می
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 :ها خوگیر نشده بوديمها را نچشیده و به  نداديم كه هنوز بسیاری از لذتمی

 گـــر  مـــدنم بـــه خـــود بـــدی ن مـــدمی 

 

ــدمی       ــی شـ ــدی كـ ــن بـ ــه مـ ــدن بـ ــز شـ  ور نیـ

ــد  ــه ز ن نب ــر خــراب ب ــدرين دي  ی كــه ان

 

ــدمی     ــه شـــ ــدمی نـــ ــه بـــ ــدمی نـــ ــه  مـــ  نـــ

 (11: 9919)هداي  ،                                            
ــای دو در   ــن   ــی در اي ــر  دم  چــون حاصــل عم

 
ــر    ــ  دگـــــ ــان نیســـــ ــز درد دل دادن  ـــــ   ـــــ

 كس كـه يـو نفـس زنـده نبـود     خرم دل  ن 

 
 و ســـــوده كســـــی كـــــه خـــــود نـــــزاد از مـــــادر 

 (19) همان :                                                         
ترديـد  ات وی حاوی توصیفاتی زيبا از مناظر و میاهر طبیعـ  اسـ . بـی   اما اغلب رباعیّ

از رخـی  ت ببـرد. امـا در ب  تواند از میاهر طبیع  نیز لـذّ شاعری كه از زندگی بیزار باشد نمی

 توان درياف :گی را میاز زند خیّاموافر  ح ّ خیّامرباعیات 
روزی اس  خوش و هوا نه گـرم اسـ  و نـه    

ــرد  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــرد    ــويد گـــ ــی شـــ ــزار همـــ ــر از رخ گلـــ  ابـــ

ــان    ــه زبــ ــا  پهلــــویبلبــــل بــ ــل زردبــ  گــ

 

 فريـــاد همـــی زنـــد كـــه مـــی بايـــد خـــورد       

 (19: 9919،هداي )                                             
را  خیّـام سبب شده برخی از پژوهشـگران،   های  ن اس  كهتاين عشق به زندگی و لذّ

(. در بسـیاری از  911 -931: 9990: قنبری، بدانند )ر.  (Epicuri) دارای عقايد اپیکوری

پايـان  توان میل شديد او به بقا،  اودانگی زندگی و میاهر  ن،  رزوی بیمی خیّامات رباعیّ

 ا مشاهده كرد:ها رات و در نهاي  افسوس از نابودی و گذرايی  نبودن لذّ

ــ  ــه نامـ ــوس كـ ــد   ةافسـ ــی شـ ــوانی طـ   ـ

 

ــازه  ــد وان تــــ ــدگانی دی شــــ ــار زنــــ  بهــــ

ــد    ــوانی گفتنــ ــام  ــ ــه ورا نــ ــالی كــ  حــ

 

ــد   ــوم نشـ ــهمعلـ ــد  او كـ ــی شـ ــد كـ ــی  مـ  كـ

 ( 10:همان )                                                       
 لـــب بـــر لـــب كـــوزه بـــردم از غايـــ   ز

 

ــط   ــبم واســـــ ــا زو طلـــــ ــر درا ةتـــــ  زعمـــــ

 

 

 

ــن نهــاد و   ــب م ــه رازمــی لــب برل  گفــ  ب

 

ــی      ــان نم ــدين  ه ــه ب ــور ك ــی خ ــاز م ــی ب   ي

 ( 941 :) همان                                                   
ــديم  ــد بـــه كـــودكی اســـتاد شـ  يـــو چنـ

 

ــد    ــو چنـ ــديم   زيـ ــاد شـ ــود شـ ــتادی خـ  اسـ

ــخن    ــان س ــنوپاي ــید   ش ــه رس ــا را چ ــه م  ك

 

 شـــديم  مـــديم و چـــون بـــاد  برچـــون  ب  

 ( 11:)همان                                                        
شود نیز همین عشق افراطی او به زندگی های ذهنی او می نچه سبب بغرنج شدن تناقض

اس . از يو سو عشق به زندگی و میل به  اودانگی  ن و از سـويی ناپايـداری و گـذرايی    
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ـ »دهد. ند قرار میاو را در حالتی ناخوشاي ،عالم هـای  از  لـوه  خیّـام اس و زيباپسـند  طبع حسّ

فناپذيری اين میـاهر شـور    ةبرد. در عین حال مشاهدت میرنگارنگ و دل انگیز زندگی لذّ

رسـوخ   خیّـام از اين روس  كه مـرگ همیشـه در فکـر     .زندو سرزندگی به ذهنش نیش می

مــرگ و  ةال بــر وابســتگی دو  انبــدر روانشناســی اگزيستانســی(. 99: 9919)يوســفی،  «دارد

انـد. همزمـان و ـود    زندگی و مرگ به يکديگر وابسته»شود: زندگی بر هم بسیار تأكید می

بیايد. مرگ مدام زير پوس  زندگی در  نبش اسـ  و   دارند، نه اينکه يکی پس از ديگری

، يعنـی حضـور   ای(. چنین انديشـه 11: 9919)يالوم، « گذاردبر تجربه و رفتار  دمی تأثیر می

 همیشگی مرگ در زندگی، از ابتدای هستی بشر همراه او بوده اس .  همـین امـر نیـز سـبب    

س و انسانهای مقدّ هايی همچون  ب حیات، رويین تنی و نامیرا ساختن برخیرواج مضمون

  مـرگ و شـايد   ای هستی و علّای در تو یه معمّاين مضامین به گونه»مانند  ن بوده اس . 

هـا دو  (. در ايـن اسـطوره  99: 9999لـی،   پور و حسن)حسام «ا  ن شکل گرفته اس مبارزه ب

 ةانـد:  ـاودانگی و عـدم.  الـب اينجاسـ  كـه همـ       عد كام ً متناقض از هستی گرد  مـده بُ

مـا هـر   »فهمنـد.  ی در ذهن خود دارند و  ن را میری هرچند كلّتصوّ ،ها از اين مفاهیمانسان

فهمیم و هم  ـاودانگی را ... پـس    ن هستیم ... ما هم عدم را می  نچه را كه بفهمیم از سنخ

شود ... مـا عـدم را   انسان مو ودی اس  كه از حیثی  اودانه و از حیثی معدوم محسوب می

« ستیمشناسیم. پس  اودانه هم هفهمیم. پس از سنخ عدم هستیم. اما  اودانگی را هم میمی

 رزوی  اودانگی و نفـرت از عـدم و در عـین حـال      (. 111-110: 9993)ابراهیمی دينانی، 

امـروزه بـه اثبـات    رسـاند.  را بـه اوج تنـاقض مـی    خیّـام  ةها، ذهن و انديشدر  هر دوی  ن

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

 (.11: 9911و فـورد،   11: 9919واسطه با  ن اس  )در اين مـورد ر. .:  زاد،  مستقیم و بی

بیند به نوعی در صدد رويـارويی بـا  ن و شـايد بـه قـول      كه تناقض خود را در اوج می خیّام

عـد فلسـفی    اسـ  كـه بُ  خـود بـوده اسـ . از همـین    « بیرون ريخـتن و سـبو كـردن   »عوام 

شود؛ چرا كه علـم و فلسـفه و  گـاهی    عد هنری  ن پررنگ میتر و بُرنگكم خیّامرباعیات 

گیـرد. اسـتاد   تنـاقض شـکل مـی    اوجِ ةتناقض كاری نیس . اما هنر دقیقاً در همـین نقطـ   را با
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هیچ ترديدی ندارم كه هر هنرمنـد بزرگـی   »گويد: باره میدرضاشفیعی كدكنی در اينمحمّ

ـ   خیّـام در مركز و ودی خود يو تناقض بزرگ و ناگزير دارد ...  ی ، مولـوی، حـاف  و حتّ

های ايـن ظهـور هنگـامی اسـ  كـه ايـن       اند ... بهترين نمونههدچار اين تناقض بود ،فردوسی

 خیّـام كنـد ... میـدان اصـلی تنـاقض در ذهـن      گر مـی تناقض در میدان االهیات خود را  لوه

« اتش اوج تناقض و ودی انسـان را بیـان كـرده اسـ     در خ ل رباعیّ خیّاماالهیاتی اس  ... 

يقینـی اسـ  و    خیّـام ها به ی كه انتساب  ناترباعیّ ةهم (.919-910: 9934)شفیعی كدكنی، 

اولـین   خیّـام دهـد، گـويی اصـوالً    لین منابع نقل شده اس ، همین تناقض را بازتاب میدر اوّ

هـا بـه   های شهرت عالمگیر خود را به عنوان شاعر بر اساس مطرح كردن  همـین تنـاقض  گام

 ی اس :امام فخر راز التنبیهنخستین اين منابع كتاب دس   ورده اس . 
 دارنــــده چــــو تركیــــب طبــــايع  راســــ  

 

 باز از چـه سـبب فکنـدش انـدر كـم و كاسـ        

 گر خوب نیامـد ايـن بنـا، عیـب كـه راسـ ؟       

 

ــ ؟     ــه راس ــر چ ــی از به ــد خراب ــوب  م  ور خ

 (09: 9911: به نقل از: فخر رازی، خیّام)             
اس . فخـر رازی پـیش    زير عنوان معاد  مده التنبیهاين رباعی در سومین فصل از كتاب 

َو ثُِم هَهُنا حُِصـَل ُسـؤال  ُمشـکِل . َو ُهـَو أْن يُقـال: َخـالُِق َهـذِهِ        »نويسد: می خیّاماز نقل رباعی 

ـ     ةبِها اَو لَیْسَ لَه عِنايَ ةاألبْدانِ هَل لَهُ عِنايَ ، فَکَیْـفَ أبْطَلَهـا وَ   ةبِها؟ فَننْ حَصَـل لَـه بِتَـدبیرِها عِنايَ

ـ  رَدَّهَا إلی أ بِاِصْـ حِها، فَکَیـفَ خَلَقَهـا وَ كَیـفَ إعتَبَـر       ةسْفَلِ السّافِلین؟ وَ إنْ قُلْنا لَیْسَ لَـه عِنايَ

ربـاعی   التنبیههمین صفحه از كتاب  ةدر حاشی(. 03)همان: « 2فی تَخلیقِها؟ ة َمیعُ أنواعِ العِنايَ

  مده اس : خیّامديگری نیز با همین مضمون از 
 هم پیوس  ای كه درتركیب پیاله

 

 دارد مس بشکستن  ن روا نمی 

 چندين سر و پای نازنین و بر و دس  

 

 از بهر كه پیوس  و ز بهر چه شکس  

 ()همان                                                       
 نقل شده اس ؛ برای نمونه: خیّاماتی با مضامین مشابه از م ديگر نیز رباعیّدر منابع متقدّ

 ای ك مـــدن و رفـــتن ماســـ در دايـــره

 

ــ     ــ  پیداسـ ــه نهايـ ــداي  نـ ــه بـ  او را نـ

 ی در ايـن معنـی راسـ    دمـ نزد كس می 

 

 كاين  مدن از كجـا و رفـتن بـه كجاسـ      

 ( 99: 9939،نجم رازی: به نقل از: خیّام)      

ــود    ــردون را سـ ــود گـ ــن نبـ  ز وردن مـ

 

ــزود   ــالش نفـ ــاه و  مـ  وز بـــردن مـــن  ـ

ــز     ــی نی ــیچ كس ــنود وز ه ــم نش  دو گوش

 

ــود      ــه ب ــر چ ــن از به ــردن م ــ وردن و ب  ك
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 (140: 9919: به نقل از: اهری، خیّام)         
 بــــازمــــا لعبتکــــانیم و فلــــو لعبــــ 

 

ــاز   ــه از روی مجـــ  از روی حقیقتـــــی نـــ

 بازيچــه همــی كنــیم بــر نطــع و ــود      

 

ــازگــرديم بــه صــندوق عــدم يــو    يــو ب

 (149)همان:                                              
هايی كه هـدف از خلقـ  و راز   چنین پرسش اند كه گاهیبوده ديگری نیز شاعرانالبته 

رف  برای برون خیّامی كه اما راه حلّ ؛اند، مطرح كردهكننددهر را نادانسته و مبهم فرض می

مولـوی   ةی متفاوت اس . برای مثـال در انديشـ  يابد با شاعران ديگر تا حدّاز اين تناقض می

بـرای  مـع    خیّـام حاف  عشق راز  اودانگی اس . امـا   ةفنا در ذات باری تعالی و در انديش

نامند. اغتنـام وقـ    يابد كه  ن را اغتنام وق  میای دس  میمیان  اودانگی و عدم به نقطه

و راهکـار   خیّـام ی ی حـال، محـور نهـايی و پايـانی انديشـه     و خالص بـر لحیـه   يا تمركز تامّ

ف  او از تناقض میان  اودانگی و عدم اس . اين انديشـه در بوديسـم نیـز بـا انـدكی      ربرون

 تفاوت در ديدگاه فلسفی و ود دارد. در بخش بعد به اين بحث خواهیم پرداخ .

 

 رهایی از رنج:  حضور در لحظه-2-3

 لیل اسـ . ايـن    ةراه هشتگان ،انجامداز ديدگاه بوديسم راهی كه به فرونشاندن رنج می

حضور در لحیه  ة لیل بر پاي ةراهکار در حقیق  چهارم شريف بیان شده اس . راه هشتگان

درس ، گفتار درس ، كردار درس ، زيس   ةگیرد كه همانا بینش درس ، انديششکل می

: 9919درس ، كوشش درس ، حضور ذهن درسـ  و تمركـز حـواس اسـ  )سـوزوكی،      

ذن اصـوالً   گیـرد. و تمركـز حـواس شـکل مـی     حضور در لحیـه  ةها بر پاياين راه ة(. هم19

: 9911شديد شکل گرفته اس  )هاكینز،  ةمکتبی اس  كه بر اساس حضور در لحیه و مراقب

گـزينش حقـايق مو ـود در زنـدگی     (.  بسیاری از اسرار ذن در پذيرش كامل و بـی 11 -94

شوند: تهـی از  يده میروزمره نهفته اس . يعنی اشیاء دقیقاً به همان صورتی كه واقعاً هستند د

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

 ة( كـه واژ prajhna) هويی ننگ اين ديد را نـوعی نا گـاهی خود گاهانـه و  ن را پرا نـا    

دون حـال، بـ   ةهستی در لحی ةواسطهای وی اس  می داند. پرا نا شناخ  بیكلیدی  موزه
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(. هـويی ننـگ   919: 9991انگاری و فراتر از زمـان و تمـامی تقلیدهاسـ  )همفريـز،     دوگانه

 ةلحیات خود را از افکار گذشته و  ينده رهـا كنیـد و تنهـا در لحیـ     ةاگر در هم»گويد: می

ايـد. بهشـ  همینجـا و    حال و اعمال خود در اين لحیه متمركز باشید به پرا نـا دسـ  يافتـه   

ايس  كه بـین يـو   لحیه، (. بنابراين  نچه در ذن اهمی  دارد911)همان :« همین االن اس 

د زمان و ـود داشـته اسـ  و ايـن لحیـه هـم اكنـون        ای كه قبل از تولّو دو قرار دارد. لحیه

ـ    ف اس . اكنون ارزش  اودانی دارد. چون فراتر از زمان اس . چون زمـان در اكنـون متوقّ

 اس .  

 خیّا  ةشاغتنا  فرصت در اندی-2-3-1

بیش از هر چیز به باورهـای   خیّام ةزمان حضور در انديش» شوری اغتنام وق  يا  ةبه گفت

ی پـیش  (. حتی  شوری ايـن نزديکـی را تـا حـدّ    14: 9919) شوری، « بودايی نزديو اس 

فرامـوش نکنـیم در  ن   »دانـد:  های بوديسـم مـی  را تح  تأثیر انديشه خیّامبرد كه تلويحاً می

انـد هنـوز در خراسـان    ذ  يین بودا كه برخی  ن را  يـین بـودای ايرانـی خوانـده    روزگار نفو

و ـه درصـدد   (. امـا در ايـن مقالـه بـه هـیچ     19)همـان:  « بزرگ تأثیر خود را حف  كرده بود

 ةای نیستیم. اما بسیار  الب تو ه اس  كه هم در بوديسم و هـم در انديشـ  هاثبات چنین نیريّ

هـای  تواند بـا تنـاقض  كه نمی خیّامتنام وق  و حضور در حال اس . اغ ،تنها راه رهايی خیّام

ـ   خیّـام يابـد.  را اغتنـام فرصـ  مـی    تنهـا راه حـلّ   ،ذهنی كنار بیايـد  اتش در بسـیاری از رباعیّ

های بشـر نیسـ ؛ از   نومیدی دردها و ةخوردن و اندوه بردن، چار هكند كه غصّياد وری می

 . امـا گـاهی  خـود را  زرده سـاخ    ی  ينده، خـاطر اين رو نبايد در حسرت گذشته و  رزو

، مفهـوم  خیّامرباعیات  كلیدهای فهميکی از ها می داند. بنابراين گر اين تناقضراچاره «می»

ابـراز شـده اسـ . برخـی از     های متفاوت و متناقضـی  هدر اين باره نیريّ. اس  «می» و معنای

: 9930، سـن كريسـتن انـد )ر. .:  ستهواقعی سرخ و تلخ دان «می»را همان  «می»پژوهشگران 

طبـق  دابـی خـا  يـا بـدون  داب  ن را بـا دو هـدف         خیّام( كه 141: 9999 دشتی،و  99

از دس  دادن  گـاهی و   -1بهره بردن از شادی و چشیدن طعم مستی؛  -9نوشیده اس : می

 «مـی »را همـان   «مـی »مرگ محتوم. برخی امـا   ةفراموش كردن غم دنیا و دور شدن از انديش
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ما را به نا گاه شدن و ناديده گرفتن مطـامع دنیـايی    خیّاماند كه با اشاره به  ن عرفانی دانسته

نه عـارف   خیّام(. اما نبايد فراموش كرد كه 11: 9939خواند )فروغی، و مزخرفات  ن فرامی

ــامو صــوفی بــه معنــی رايــج  ن اســ ، نــه الابــالی و شــرابخواره و نــه شــاعر.   فیلســوفی  خیّ

ـ  خیّامداماد  ةبه گفتا  اس . دانديش و شکّ زا ات شـفا  وی در  خرين ساعات زندگی الهیّ

ـ  (. كسی كه حتی لحیه11: 9933كرده اس  )ذكاوتی، را مطالعه می ر ای از  مـوختن و تفکّ

مس  اليعقل شـدن و از دسـ  دادن اراده و    «می»ترديد هدفش از نوشیدن بی ،ايستدبازنمی

خاصیتش  ن اس  كـه غـم   »نويسد: شراب می ةدربار نوروزنامهاب وی در كتاختیار نیس . 

(. بنـابراين  949-941تا: ، بیخیّام)« و فهم و خاطر را تیز گرداند...  م كندرا ببرد و دل را خرّ

ی تسـکین يابـد،   های فلسفی او تـا حـدّ  مشغولینوشیده كه اضطراب و دل« می»تا  نجا  خیّام

ه شود و افکار مزاحم گذشته و  ينده را از ذهنش دور كند. دلش از اندوه فنا و مرگ  سود

در   ةو ود  مـاد  ةتیز شده و با هم خیّامخاطر  ،رات مزاحمبا دور كردن و راندن اين تفکّ

ای كـه در  ن  شده اس . لحیهشائبه میزندگی، فارغ از غم و اندوه و يو لحیه حضور بی

 كند.  میترين مفهوم و ود داشتن را در  عمیق ،انسان

 

 گیرینتیجه -3

 ةهايی كه میـان انديشـ  با تو ه به  نچه در اين مقاله  مد روشن اس  كه با و ود تفاوت

را در چهارچوب چهـار   خیّامرات توان تفکّگانی بوديسم و ود دارد، میو نیام انديشه خیّام

ورت يا صیر ،محوری هر دو نیام فکری ةحقیق  شريف بوديسم تحلیل كرد. چراكه انديش

 ةبوديسـم، برهمـايی، تائوئیسـم و انديشـ     ةهـا در انديشـ  تفـاوت  ةبا و ود همنپايندگی اس . 

ی برهمايی، ای در بوديسم،  تمان در انديشهتوان انکار كرد كه میان و ود لحیه، نمیخیّام

هـايی نیـز و ـود دارد.    شـباه   خیّـام ی هـای نامتنـاهی در انديشـه   تائو در تائوئیسم و  هـان 

دم نـو شـونده   بـه هـای دم  هـان  ةكننـد صلمتّ ،و ودی نامتناهی ،هااين فلسفه ةكه در همچرا

 ةتواند كارما باشد يا  تمان يا دائو يا  وهر. گرچه در انديشـ ثاب  می اس ، حال اين و ودِ

هـای نامتنـاهی نیـز    اين  هان ةشود، اما پیوند دهندبوديسم اين  وهر نیز دچار صیرورت می
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   ن، يعنـی بوداسـ  كـه از هـر وصـف و توضـیحی بیـرون        اب  و غیرمتحرّهمان بخش ث

ل و حقیقـ  رنـج اسـ . بايـد تو ـه      اين صـیرورت و نپاينـدگی، حقیقـ  شـريف اوّ     اس .

فلسفی، خـالی از اعـراض، زشـتی، زيبـايی، خـوبی و بـدی        ةداش  حقیق  و ذات در انديش

كنـد، ايـن قـوه در    لم فراهم مـی ل را برای عاتحوّ ةصیرورت قانونی اس  كه قو ،اس . رنج

توانـد معطـوف بـه عـدم شـود يـا معطـوف بـه كمـال. بنـابراين ذات             يافتن میفعلیّ ةمرحل

بـد و   خیّام ةبودا و نه در انديش ةالذاته نه در انديشرنج اس . اما اين صیرورت فی ،صیرورت

راض  غشـته  كنـد كـه بـه اعـ     فرين نیس ؛ بلکه هنگامی اين رنج خود را  شکار مـی تناقض

شـود و ديگـر ذات   گیرد. از اينجاس  كه رنج، معلول مـی شود و رنگ خوبی و بدی میمی

عالم. ايـن دومـین    ة، يعنی هماس  معلول تشنگی و عطش انسان به امور نپاينده ،رنج .نیس 

گانی بـیش از هرچیـز بـه تنـاقض معطـوف      حقیق  شريف اس . رنج در هر دو نیام انديشه

ثبـات عـالم.   ن دلبستگی و عطـش بـه بقـای در عـالم و نیـام نپاينـده و بـی       اس ، تناقضی میا

صیرورت رنج بالقوه اس  و دلبستگی به ثبات  ن را به رنج بالفعل يعنی تناقض و  شـفتگی  

كنـد، امـا در نهايـ     ستايد و  رزوی بقا مـی  شکارا و ود را می خیّامكند. ذهنی تبديل می

ورت راه نـدارد. ايـن سـبب تنـاقض ذهنـی و  شـفتگی       پذيرد كه تبديلی در قـانون صـیر  می

حضـور در لحیـه و زنـدگی در     ،ترين راه حلشود. اما راه حل چیس ؟ اصلیروحی او می

حال با  گاهی تمام عیار اس ، اين حقیق  شـريف سـوم و چهـارم اسـ . راه حـل از میـان       

س  بـا حضـور در   بردن رنج  شفتگی ذهنی و تناقض، از میان بردن عطش و دلبستگی به بقا

 ةبوديسـم عامـل پیونـد دهنـده و اسـاس طريقـ  هشـتگان        ةلحیه. حضور در لحیه در انديش

از  هـاتی ماننـد  گـاهی و مراقبـه      خیّـام بوديسـم بـا    ةشريف اس . گرچه حضـور در لحیـ  

رهـايی از رنـج    ،توان انکار كرد كـه در هـر دو نیـام فکـری راه حـل     متفاوت اس ، اما نمی

حال، فراموشـی قبـل و بعـد، غـرق      ةل اس . در بوديسم  گاهی از لحیحا ةزندگی در لحی

 ةحــرف نخســ  را در رهــايی از چرخــ ، ســمی و ذهنــی ةشــدن در ذات زنــدگی و مراقبــ

غـم و  حـال كـه بـی    ةزنـدگی در لحیـ   خیّام ةسامسارا )تناسخ( و بودا شدن دارد و در انديش

ندگی را با تمام تـوان و احساسـات   اندوه گذشته و  ينده باشد و در  ن بتوان ذات و لذت ز
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 ـاودانی   ةحـال، تنهـا لحیـ    ةلمس كرد، سبب  اودانگی اس . در هر دو نیام فکری لحیـ 

حرك  و صیرورت اس . بنابراين اگر اين لحیه را بتوان در  اس  كه فراتر از زمان و بی

 توان به در   اودانگی نیز نايل شد.كرد می

 

 هایادداشت

درس ، گفتار درس ، كردار  ةلیل عبارت اس  از: شناخ  درس ، انديش  ة. طريق  هشتگان9

دلی درس  اس  )سوزوكی، درس ، زيس  درس ، كوشش درس ،  گاهی درس  و يو

9919 :19.) 

ها عنايتی داشته اس ؟ ها به  ن يد:  يا خالق اين بدن. تر مه: و در اينجا سؤال مشکلی پیش می1

فرستد؟ و اگر بگويیم كند و به اسفل السافلین میها را نابود میناگر عنايتی داشته، پس چطور  

های عناي  او در شان كرده و نشانهشان عنايتی نداشته اس ، پس چطور خلقها و اص حكه به  ن

 ها  شکار اس ؟   ن
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 فرزان روز.

 فرهنگ معاصر. . تهران:پنج اقلیم حضور(. 9919). ــــــــــ  .91

 هران: هرمس.. تصوفیان و بوداییان(. 9919) .عدلی، محمدرضا .14

حسین خديو  م.  ة. تر معقاید فلسفی ابوالعال فیلسوف معره(. 9999) .وخ ، عمرفرّ .19

 .روزیفتهران : 

 .. تهران : ناهید خیّا ات رباعیّ ةممقدّ( . 9939) .د علیفروغی ، محمّ .11

 .محراب دانش نغمه رحمانی. تهران: ة. تر موهودتاریک  ةنیم(. 9911فورد، دبی. ) .19

 ار.. تهران: زوّنامهخیّا (. 9990) .درضاقنبری، محمّ .10
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د  واد طباطبايی. سیّ ة. تر متطبیقی ةایرانی و فلسف ةفلسف(. 9911). كربن، هانری .11

 تهران: توس.

ای . فريدون بدره ةتر م .خیّا بررسی انتقادی رباعیات . (9930. )كريستن سن ،  رتور .11

 تهران : توس.

 مهدی ثريا. تهران:  وانه رشد. ة. تر مدائودهینگ )استاد پیر((. 9911) .الئوتزو .13

 . تهران. امیركبیرخدمات متقابل اسال  و ایران(. 9939) .ری، مرتضیمطهّ .19

 . تهران: مركز نشر دانشگاهی.در منابع کهن خیّا ات رباعیّ(. 9991میرافضلی، علی. ) .11

  اويدان.. تهران :  خیّا ترانه های ( . 9919) .هداي  ، صادق .94

 منوچهر شادان. تهران. ققنوس. ة. تر مذن(. 9991همفريز. كريسمس. ) .99

 سپیده حبیب. تهران: نی. ة. تر مروانشناسی اگزیستانسیال(. 9919يالوم، اروين. د. ) .91

 حسن افشار. تهران: مركز. ة. تر مهای ژاپنیدین(. 9914) .يوسا، میچیکو .99

 

 هاب(مقاله

صدرا.  ةخردنام«. صیرورت و عدم  وهر ثاب  در بودايیسم(. »9931) .باقرشاهی، علی نقی .9

 .01-01صص  . تابستان.14 ةشمار

شناسی عرفان اس می و تطبیقی  هان ةمطالع(. »9991) .پازوكی، شهرام و محمد كوكب .1

 . 11 – 09. صص  1 ةعرفان . بهار و تابستان . شمار ةپژوهشنام«. هندويی

نشريه «. خیّامقرار زمان گذران در نگاه بی(. »9999) .لیپور، سعید و كاووس حسنسامح .9

صص  .911مسلسل ة. پايیز. شمار03ات و علوم انسانی دانشگاه تبريز. سال ادبیّ ةدانشکد

00-93. 

 ةمجلّ«. رنج از بودا تا ذن ةل  موزبررسی تحوّ(. »9914) .خوشقانی، ندا و مجتبی زروانی .0

 .91-11يکم. بهار و تابستان. صص ةعرفان. سال چهل و چهارم. شماراديان و 

 ةمجلّ«. ای عرفان اس می و ذن بودايیمقايسه ةدر مدی بر مطالع(. »9999) .سخايی، مژگان .1

 . 919 – 990. تابستان . صص  10 ةقبسات . شمار

دامین در ناگه غروب ك«. معطوف به  زادی ةاراد(. »9934) .درضاشفیعی كدكنی، محمّ .1

 ستاره. يادنامه مهدی اخوان ثالث. تهران: بزرگمهر.
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