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مقدمه
در پژوهشهای تطبیقی ،از اشتراکات فکری ابوالعالء معری و عمر خیام بسیار
سخن رفته است .پژوهشگران متعددی مانند :محمد قزوینی ،جالل همایی ،سعید
ن فیسی ،عمر فروخ ،حامد صراف ،حنا الفاخوری ،منفلوطی ،ایلیا ابوماضی ،احمد
شنتناوی ،عبدالسمیع المصری و امین الریحانی در تطبیق معری و خیام
کوشیدهاند( .راوندی  ،1955ج561 :1؛ قنبری  )553 :1953گاه وجه اشتراک آن دو را
در خردگرایی دانستهاند (فرزاد  )92 :1925و گاه از شک و پرسش آن دو در مسائل
بنیادین زندگی و مرگ ،جسم و روح ،دنیا و آخرت ،خیر و شر ،جبر و اختیار و
لذت و درد ،یاد کردهاند( .مقدممتقی 55 :1953؛ ذکاوتی قراگزلو 19 :1959ـ )15گرچه
بدون دلیل نمی توان منکر تأثیرپذیری خیام از معری شد ولی این موضوع
همچنان جای بررسی دارد .داستان آشنایی و شناخت خیام از معری را ظاهراً
جاراهلل زمخشری (295ـ365ق ).سر زبانها انداخته است( .فوالدوند )50 :1959

در مقالة حاضر با فرض پذیرش توافق فکری معری و خیام ،درصدد
پاسخگویی به سؤاالت زیر هستیم:
چرا سبک زندگی آنها ،متعارض بوده است؟ و یا چرا معری بدبین و ناامید و
نفرتورز ولی خیام خوشبین و امیدوار و شادیگراست؟
برای ارائة پاسخی مناسب ،این فرضیه را دنبال میکنیم که تعارض سبک
زندگی معری و خیام ،برخاسته از خاستگاههای فکری متمایز آنهاست .اگر
فرضیه مدلل گردد ،دست کم در پارهای از مطالعات معطوف به تأثیرپذیری خیام
از معری ،تردید ایجاد خواهد شد و منجر به تقویت این نگره خواهد شد که
بخشی از توافقها و همسانیهای مورد ادعا ،از باب توارد فکری و یا مشابهت
صوری و بخشی دیگر ،ناشی از دو چشمانداز متفاوت به مضمونی یگانه بوده
است.
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اهميت و ضرورت پژوهش
تحقیق حاضر ،زمینه را بر بازخوانی مجدّد رباعیات خیام فراهم میکند .از آنجا
که پیشفرض نگرش امیدوارانه و خوشبینانة وی به زندگی ،رویکردهای سطحی
در مواجهه با رباعیات او را بیاعتبار میسازد ،میتواند به عنوان مطالعهای قابل
توجه و موردی ،دربارة دیگر شاعران و متفکّران نیز استفاده شود و در مطالعة
اندیشه و شعر شاعران و متفکران اسالمی و ایرانی و پیگیری آنها ،به کار آید.
در نتیجه بر اساس این تحقیق ،هدفهای زیر تحقّق مییابد :شناخت بیشتر
شعر و اندیشة معری و خیام؛ گسترش دامنة پژوهشهای تطبیقی بر محور شعر
فارسی و عربی؛ آگاهی دقیقتر از کارکردهای نظری و عملی شعر و فلسفه و
نسبتهای این دو با هم.

پيشينة پژوهش
در باب پیشینه این بحث ،باید گفت که تحقیقی با این رویکرد انجام نشده و تا
آنجایی که نگارنده بررسی نموده به منابع زیر دست یافته است:
ذکاوتی قراگزلو ( ،)1952در مقالة «آیا ابوالعالء ملحد بوده است؟» تنها بر
تردیدگرایی و شکاکیت معری و خیام درباره مسائل متافیزیکی ،دنیا و آخرت،
خیر و شر ،جبر و اختیار و لذت و درد ،تأکید نموده است .اردستانی رستمی
( ،)1995در مقالة «بررسی افکار و باورهای گنوسی ابوالعالء معری و صادق
هدایت» دریافت که نفوذ باورهای گنوستیگ (نوعی عرفان و باطنگرایی رازآمیز)
در شعر و اندیشة معری نمایان است و اسطورهگرایی و باطنگرایی وی برجسته
شده است .احمدیان و دیگران ( ،)1999در مقالة «نقد روانشناختی بدبینی
ابوالعالء معری» به این نتیجه رسیدند که ریشه بدبینی معری از منظر روانشناختی
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به خاطر افسردگی و ناراحتیهای وی بوده است .دریاباری و فوالدی (،)1990
در پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی تطبیقی مضامین حکمی در
شعر ابوالعالء معری با ناصرخسرو قبادیانی» به راهنمایی علیرضا فوالدی ،بیان
داشته است که وجه اشتراک معری و خیام در خردگرایی آن دو است؛ با این
توضیح که منظور از خردگرایی ،همان تردیدگرایی و پرسشگری در امور ماوراء
الطبیعی و شک دربارة مبدأ و معاد است .ممتحن و رجبی ( ،)1995در مقالة
«نوستالژی فلسفی در شعر ابوالعالء معری و عطار نیشابوری» دریافتند که
نشانههایی از نوستالژی خاصی که حسرت گذشته کلی را بیان میکند ،در شعر
معری مالحظه شده است .این نوع غم غربت را نوستالژی فلسفی نامگذاری
کردهاند ،احساس نوستالژی ،بیانکننده نسبت فرد با قوم و میهن و گذشته خودش
است .زعیمیان ( ،)1956در مقارنة آراء عمر الخیام و ابیالعالء المعری بر وجوه
مشترک میان اندیشة معری و خیام به خصوص تردیدگرایی آن دو در مسائل
متافیزیکی تأکید نموده است.
دربارة اشتراک موضوعی آثار ذکرشده با پژوهش حاضر ،باید گفت که
نویسندگان این آثار ،همچون نگارندة این مقاله ،هریک از منظری به شخصیت و
آرای معری و خیام ـ مستقل یا تطبیقی ـ پرداختهاند؛ اما وجه تمایز مقالة حاضر،
رویکرد اسطورهشناختی و تأکید بر تعارض منش و آرای این دو شاعر به جای
وجوه اشتراک آن دو است.

روش پژوهش
این مقاله به شیوه توصیفی ـ تحلیلی ابتدا نکات اصلی از مبانی نظری را استنتاج
و سپس شواهدی بر پایة این مبانی ارائه داده و بر اساس اسناد و منابع
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کتابخانهای ،کتابها و دیوان شعر معرّی و خیّام و منابع تخصصی فلسفه و شعر
تحلیل شده است.

سؤال پژوهش
پژوهش حاضر سعی در پاسخ به این سؤال اصلی،
خاستگاه امیدواری ،خوشبینی و زندگیخواهی خیام و خاستگاه نومیدی ،بدبینی
و مرگاندیشی معرّی در چیست و از کدام جهانبینی ناشی میشود؟

و سؤاالت فرعی زیر را دارد:
1ـ سبک زندگی خوشبینانه و رفاهطلبی خیام از چه جهانبینی نشأت میگیرد؟
5ـ شیوة اندیشةظ فلسفی خیام دارای چه خصوصیاتی است؟
9ـ سبک زندگی بدبینانه و ناامیدی معرّی از چه جهانبینی نشأت میگیرد؟
3ـ شیوة اندیشة اسطورهگرای معرّی دارای چه خصوصیاتی است؟

بحث و بررسی
بررسی مبنای تعارض معری و خيام
در پیجویی ریشة بدبینی و تلخگرایی معری ،برخی به بیماری و نابینایی او و
برخی دیگر با تأکید بر اثر نامالیمات محیط و سرخوردگی اجتماعی در تشدید
بدبینیاش ،او را با آتور شوپنهاور (1560ـ1555م) ،فیلسوف آلمانی سدة نوزدهم
مقایسه کردهاند .کسانی نیز تلخگرایی معری را به سرگردانیاش بین دینداری و
بیدینی ربط دادهاند( .اقبال آشتیانی 9 :1959ـ1؛ ذکاوتی قراگزلو 109 :1950ـ110؛ گنجیان
خناری 125 :1959ـ )195اینکه گاه ادیبانی مانند عمر فروخ به معری «فیلسوف
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معره» لقب داده و یا وی را صاحبسخن فلسفی (ر.ک .ذکاوتی قراگزلو-110 :1950 ،

109؛ سیدی و آدینهکالت 150 :1959ـ )115دانستهاند ،احتماالً زمینة چنین مقایسههایی
را فراهم کرده است؛ گرچه به واقع فیلسوف دانستن معری اعتباری ندارد( .ر.ک.
الفاخوری  )690 :1959معری شاعری زهدگراست؛ نه فیلسوف و نه دارای اندیشة
مشخص فلسفی .او حداکثر از عقل تجلیل و تمجید میکند( ،ر.ک .معری ،1999
ج592 :1و )69اما آن را محور سخن و گفتار خود قرار نمیدهد.
اما در مقابل ،خیام فیلسوف است .سبک زندگی امیدوارانه و متفاوت او نیز
ناشی از هویت حکیمانه و فیلسوفانهاش است .دو دیدگاه دربارة ویژگی سبک
زندگی و نگاه خیام به لذت و درد مطرح شده است:
دیدگاه نخست؛ طبق این نظر ،خیام «چون چندان به عالمی جز همین عالم
مادی امیدوار نبوده و عقل را بالی راحت و مایة وسواس نفس انسانی شمرده و
عاقبت کار را ناپیدا میدانسته ،آدمیان را به کام گرفتن از هر چیز که موجب
غفلت آنی گردد و خرمن عقل و اندیشه و زهد و تقوی را بر باد دهد،
فرامیخواند( ».حسین  )9 :1933بر این اساس ،او را فردی تلخاندیش توصیف
میکنند که به پوچگرایی رسیده است« :از زمینههای اساسی رباعیات خیام بلکه
درونمایه اصلی اندیشة او ،فنای موجودات است( ».دشتی  )135 :1955به عبارت
دیگر ،خیام شخصیتی مرگاندیش دارد« :رباعیات حکیم نیشابور چیزی نیست
جز پرداختن صدباره به موضوع مرگ( ».سیدی و آدینهکالت )115 :1959
مدافعان این دیدگاه ،بدون توجه به تناقض گفتار خود ،هم به تلخاندیشی خیام
اشاره میکنند و هم از آسایشخواهی او سخن میگویند( .حسین  )9 :1933طبق
این دیدگاه ،خیام بر ناپایداری دنیا و بیاعتنایی به خوشیهای آن تأکید میکند:
«غم و شادی جهان شایسته اعتنا نیست .جهان را چون کاروانسرایی باید دانست
که مردمان را به آن گذر افتد( ».کریستینسن 265 :1965ـ)265
دیدگاه دوم؛ در دیدگاه دوم رسیدن به لذت ،بزرگترین هدف خیام است .از
اینرو ،او را در زمرة قائالن به لذتگرایی اخالقی دانستهاند( .کلینی و شرف :1996
159و )105بر اساس نظریة لذتگرایی اخالقی ،صرفاً لذت دارای ارزش است.
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(ر.ک .فرانکنا  )151 :1959به نظر مدافعان این دیدگاه ،خیام لذت را مطلوب نهایی
بشر میداند و افراد را به دستیابی لذت و غنیمت شمردن فرصت فرامیخواند.
(کلینی و شرف )159 :1996

در نقد انتساب لذتگرای اخالقی به خیام ،میتوان از رویکرد تاریخی بهره
برد .در پیجویی تاریخ لذتگرایی در فرهنگ ایرانی ،نام زکریای رازی به عنوان
دانشمندی سرشناس ،به میان آمده است که از نظر برخی محققان ،آرای او
برگرفته از تأمالت افالطون در باب لذت و درد و نسبی یا مطلقبودن آن است.
(اذکایی  )539 :1953به نظر اذکایی ،مراد از لذت در سخن زکریای رازی ،اشاره به
چیزی است که در مقولة «راحتی و آسودگی» میگنجد نه لذتگرایی افراطی .وی
ضمن تصریح به شباهتهای زیاد (از جمله رد علت غایی در طبیعت ،اتمگرایی
و  )...خیام با زکریای رازی (همان )615 :به نقد لذتگرایی افراطیِ نسبتدادهشده
به این دو متفکر پرداخته و لذت در مکتب اپیکوریسم )1(1را اعم از لذت حسی،
عقالنی و علمی دانسته است؛ (همان )539 :ایدهای که تداومش را در رباعیات خیام
شاهد هستیم و آن عبارت است از :طلب آرامش در پرتو راحتی و پرهیز از
مرگاندیشی و نه لذتگرایی افراطی.
در نقد هر دو دیدگاه ،میتوان از این رویکرد منطقی بهره گرفت .با این
توضیح که اگر بخواهیم با نظریة لذتگرایی اخالقی ،مرگاندیشی و پوچگرایی را
به خیام نسبت دهیم ،این مهم به دست میآید که خیامِ مدافعِ لذتگرایی اخالقی،
نمیتواند مرگاندیش و پوچگرا باشد؛ اگر با نظریة پوچگرایی خیام ،نظریة
لذتگرایی اخالقی را ارزیابی کنیم ،به این نتیجه میرسیم که خیام مرگاندیش،
نمیتواند لذتگرای افراطی و اخالقی باشد .نتیجه اینکه خیام میخواهد بگوید
مرگ را رها کنید و زندگی را دریابید .او دربارة مرگ نمینویسد بلکه دربارة
رهایی از مرگاندیشی مینویسد ،اما مطلوب او در گرایش به لذت ،دستیافتن به
آسایش و آرامش است نه لذتگرایی افراطی؛ زیرا فرد لذتگرای افراطی،
1. Epicureanism
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نمیتواند به لذتهای عقلی و علمی اهمیت دهد .بنابراین میتوان گفت ،سبک
زندگی امیدوارانه و شادیگرایانة خیام ،درست در مقابل سبک زندگی ناامیدانه و
بدبین ابوالعالء معری قرار دارد؛ سبکی که زهد و پرهیز را پیشه کرده و از راه آن،
نگاه مأیوسانه خود را بازتاب داده است .در آثار او به خصوص در لزوم ما الیلزم،
مضمون مرگاندیشی ،بسیار تکرار شده است( .سیدی و آدینهکالت  )150 :1959بر
اساس این ادعا نگاه بدبینانه و نفرتخواه معری ،ناشی از جهانبینی اسطورهای
اوست درحالیکه نگاه خوشبینانه و امیدوار خیام ،برخاسته از هویت حکیمانه و
فیلسوفانة اوست .خیام ،فیلسوف است و میتوان او را الگویی از فیلسوفانی
دانست که در تعابیر افالطون و کاسیرر 1،در تقابل با شخصیتهای اسطورهگرا و
شاعر مسلک قرار میگیرد .از اینرو بُعد فلسفهورزی خیام ،بُعد شاعری او را
تعیین و تحدید میکند و نه برعکس( .ر.ک .ذکاوتی قراگزلو 110 :1950ـ)109

نظریة کاسيرر دربارة جهانبينی اسطورهای
در منابع مختلف ،تعاریف متعددی از اسطوره داده شده است .تنوع رویکردها و
منظرهای گوناگون در تفسیر اسطوره ،به قدری زیاد است که یافتن مبنایی یگانه
برای این تعاریف غیرممکن به نظر میرسد .رویکرد ارنست کاسیرر
(1932ـ1553م) فیلسوف معاصر آلمانی دربارة اسطوره در حوزة معرفتشناسی

انتقادی میگنجد .کتاب کاسیرر ،فلسفة صورتهای سمبلیک :اندیشة
اسطورهای )2(،در دو جلد نوشته شده است؛ جلد دومش با عنوان فرعی« :اندیشة
اسطورهای» ،در چهار بخش :اسطوره به منزلة فرمی از اندیشه ،اسطوره به منزلة
شکلی از شهود ،اسطوره به منزلة شکلی از زندگی و دیالکتیک آگاهی اسطورهای،
اسطوره را تبیین میکند.
1. Cassirer
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کاسیرر عموم رویکردهای زبانشناختی ،روانشناختی ،قومشناختی و ادیان
تطبیقی دربارة اسطوره را نقد کرده است .کاسیرر اسطوره را «فرمی از اندیشه» در
تقابل با «فرم علم» که تکیه بر اصول معرفتشناسی انتقادی دارد ،میداند و بر
پایة فلسفة انتقادی ایمانوئل کانت1553( 1ـ1503م) معتقد است که آگاهی
اسطورهای برخالف معرفتشناسی انتقادی که معیاری برای تمایز حقیقت از
توهم ،ذهنیت از عینیت ،ضرورت از تصادف است ،این مرزهای روشن را نادیده
میگیرد( .کاسیرر  ،1955ج90 :5ـ )59به این ترتیب چون در جهانبینی اسطورهگرا
مرزهای خیر و شر ،خوب و بد ،زشت و زیبا ،دانایی و نادانی ،واقعیت و پندار،
خواب و بیداری ،روح و جسم ،زندگی و مرگ ،زمین و آسمان ،حقیقت و مجاز
و کنش و واکنش دچار ابهام شده و در هم آمیختهاند ،ذهن انسان اسطورهگرا از
راه همین آمیختگی و ابهام ،به نوعی داوری دربارة جهان کشیده میشود که
نتیجهاش ،بیمعیاری ،سرگردانی و حیرانی روانی است( .همان90 :ـ )55در ذهن
اسطورهای ،وقتی جسم نابود میشود ،روح همان کارکرد جسم را مییابد؛ یعنی
همانگونه که جسم حیات داشت ،روح نیز زنده و حیاتمند است و کارهای
جسم به او واگذار میشود .به عبارت دیگر در ذهن اسطورهای ،جزء همان نقش
و کارکردی را دارد که کل دارد( .همان)119 :
تفکر اسطورهگرا ،از زمان ،درکی متفاوت از درک ریاضی و علمی دارد و زمان
را به آفرینش و سرنوشت پیوند میدهد و انسان را در حیرانی درک این دو
مفهوم ،سرگردان میکند( .همان192 :ـ )193تفکر اسطورهگرا ،نمیتواند گذشته را با
معیار اکنون تصحیح کند یا اکنون را با گذشته و آینده بسنجد و از سنجیدن امور
و ارزیابی کردنش ،بهرهای ندارد .بر این اساس تقدیرگرایی و جبرگرایی در
جهانبینی اسطورهگرا ریشه دارد؛ زیرا درک مفهوم تصادف و نسبت آن با علیت
برای ذهن اسطورهگرا آسان نیست( .همان )103 :در این جهانبینی هر چیزی

1. Immanuel Kant
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میتواند از هر چیزی ناشی شود چون هر چیز میتواند در تماس فضایی یا زمانی
با هر چیز دیگری واقع گردد( .کاسیرر  ،1955ج)105 :5
در فصلی که تحت عنوان «من و روح» ارائه شده ،کاسیرر ،بارها به این
وضعیت اشاره میکند که اسطوره ،سرشار از عنصر جادویی است که از روح بشر
سرچشمه میگیرد ،و نقاط عطف و برآمدن آن را روشن میکند .به نظر او ،یکی
از مهمترین تمایزات جهانبینی اسطورهگرا ،تفکیک امور مقدس و نامقدس است.
این تفکیک ناشی از همان عنصر جادویی برخاسته از تخیل اسطورهای است که
به کل آگاهی اسطورهای معنا میدهد( .همان915 :ـ911و551ـ)532
در اسطوره نیرویی واقعی وجود دارد که بر آگاهی انسان مسلط میشود؛
نیرویی که آگاهی و شناخت ،قدرت مهار آن را ندارد .این نیرو تمامی شهود
درونی و برونی را اشباع میکند و فرد تصور میکند واقعیت ،مطیع و منقاد او
شده است .از اینرو« ،من» در جهانبینی اسطورهگرا ،نیروی تقریباً نامحدودی بر
واقعیت دارد و همة واقعیت را در خود فرومیبرد ،اما همین اینهمانی من با
واقعیت ،رابطة اولیه را وارونه میکند .در واقع احساس افزایش یافتة «من» نشان
میدهد که در این مرحله« ،من» واقعی وجود ندارد .با اینکه «من» ،تالش دارد با
تکیه بر جهانبینی اسطورهگرا ،ارادهاش را بر همه چیز مسلط کند ولی همین
تالش نشان میدهد که تماماً زیر سلطة اشیاء بوده و مسحور اشیاست .شخص با
نیروهای بیرونی و اشیایی که رابطة منطقی با آنها برقرار نشده ،به سمت مبهم
کردن بیشتر واقعیت و ناتوان کردن خود پیش میرود( .همان)535-539 :

مقام علمی خيام
خیام بر انواع شاخههای علمی عصر از جمله :فلسفه ،نجوم ،ریاضیات ،معماری،
فیزیک ،موسیقی و شعر تسلط داشت( .رضازاده ملک 52 :1955ـ15؛ صفا  ،1926ج:5
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اوست :القول علی اجناس الذی باالربعه ،رساله فی شرح ما اشکل من مصادرات
کتاب اقلیدس ،رساله فی قسمه ربع الدایره ،رساله فی البراهین علی مسائل الجبر
و المقابله ،رساله فی االحتیال لمعرفه مقدار الذهب و الفضه فی جسم مرکب
منهما ،ترجمه خطبه الغراء ابنسینا ،رساله فی الکون و التکلیف ،ضروره التضاد
فی العالم و الجبر و البقاء رساله الضیاء العقلی فی موضوع العلم الکلی ،رساله در
علم کلیات وجود ،رساله فی الوجود ،رساله جوابات لثالث مسائل( .رضازاده ملک
59 :1955ـ )52آثار دیگری نیز در نجوم و ریاضیات به خیام نسبت دادهاند( .همان:
)91

شاعر بودن خيام
گرچه گفتهاند رباعیات ،زاییدة افکار اشخاص مختلف است که کورکورانه به
خیام نسبت داده شده است( ،فروزانفر  )953 :1959اما بعد شاعریاش در همین
رباعیات تجلی یافته است .با ترجمة این رباعیات به زبان عربی و انگلیسی،
آشنایی با اندیشة خیام همچنان رو به گسترش است( .فرزاد 525 :1950ـ529؛
شورابی 15 :1923؛ رستگار فسایی  )155 :1955برخی از  592ترجمة منظوم و منثور از
رباعیات خیام به زبان عربی خبر دادهاند( .محسنینیا )15 :1959

مسأله نحوة شناخت رباعیات واقعی خیام هنوز حل نشده است .فروزانفر
معتقد است منشأ جبری ،تفویضی ،خوشبین و بدبین و متناقض دانستن خیام
همین اشعار است( .ر.ک956 :1959 .ـ )952گاه حتی در جستجوی خردورزی خیام،
به این اشعار ضعیفِ تکیه کردهاند؛ (بیات 153 :1956ـ )162اما دیگران همین اشعار
را مانع جدی فهم« واقعیت خیام» دانستهاند( .ر.ک .امیری 950 :1991ـ )915از اینرو،
برخی شاعر بودن خیام را انکار کردهاند با این ادعا که نام او در ردیف شاعران
ذکر نشده( ،کریستنسن  )12 :1953یا این ادعا را دارند که رباعیات ،متعلق به
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شاعری گمنام به نام الخیامی است که یکسده بعد از خیام میزیسته است.
(جاللی نائینی 9 :1955ـ )5البته بیشتر محققان معتقدند که میتوان از اصالت شماری
از رباعیات خیام دفاع کرد .از لحاظ مضمونی ،آمیختن شعر با فلسفه یک ویژگی
مهم ادبیات عصر غزنوی است که در عصر سلجوقی هم دنبال شده و رباعیات
خیام این ویژگی را بازتاب میدهد و به دلیل بیپروایی در اظهار عقیده ،شهرت
بسیار یافته است ،اما به تدریج شاعرانی که شجاعت او را نداشتند ،رباعیاتی
مشابه سرودند و به نام خیام رواج دادند .پس بهتر است به منابع نخستینی تکیه
کنیم که معدود رباعیاتی به خیام نسبت دادهاند( .ر.ک .فروزانفر 155 :1959ـ)151

نتیجه اینکه از لحاظ سندی تا سال  520هجری قمری دستکم  61تکه (قطعه،
قصیده ،رباعی؛ فارسی و عربی) به خیام نسبت داده شده است که دلیلی بر نفی
انتساب آنها به خیام نداریم .به عنوان نمونه ،مرصاد العباد نجمالدین رازی (650
ق ).نخستین منبعی است که دو رباعی زیر را به خیام نسبت داده است:
رباعی اول:
در دایرهای کامدن و رفتن ماست
کس می نزند دمی در این عالم راست

آنرا نه بدایت و نه نهایت پیداست
کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست

(فروزانفر 952 :1959؛ رستگار فسایی 155 :1955ـ156؛ ر.ک .امیری 950 :1991ـ)915

رباعی دوم:
آراست

باز از چه سبب فکندش اندر کم و کاست

گر زشت آمد پس این صور عیب کراست

گر نیک آمد خرابی از بهر چراست

دارنده چون

ترکیب

طبایع

(همانجا)

اکنون با فرض صحت انتساب «تعداد کمی» از اشعار ،نظر خیام دربارة مبدأ،
آفرینش ،آغاز و انجام هستی ،معاد و مرگ چگونه تبیین میشود؟
به طور کلی دربارة محتوای الهیاتی رباعیات ،دو دیدگاه مطرح است :برخی
میگویند که خیام ،فردی ملحد ،بیدین ،عصبانگر و یا مبارزی ضد عرب و شیفتة
«تمدن پیش از اسالم ایران» بوده است( .شیروانی و شایگان  )65 :1921صادق هدایت
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با چشمانداز خود به سراغ خیام رفته او را جبرگرای ملحدی دانسته که در رد
معاد و حکمت آفرینش اشعار فراوان سروده است( .ر.ک .هدایت 29 :1935؛ بیات

162 :1956ـ )165اما برخی دیگر معتقدند که خیام جبرگرا و ملحد نبوده ،بلکه تنها
پرسشگری است که کوتهبینی فیلسوفان را برمال کرده است( .آقایانی چاووشی

55 :1950ـ51؛ ذکاوتی قراگزلو 3 :1959ـ )5نهایت اینکه خیام مانند متفکران دیگر ،در
حلّ معمای هستی مانده و به حیرت فلسفی رسیده ،نه شکاکیت و بدبینی( .ر.ک.
ابراهیمی دینانی )95 :1953

از رباعیات معدودی که با اطمینان بیشتر میتوان آنها را به خیام نسبت داد،
میتوان الگویی از روح هماهنگ و شخصیت خیام ترسیم کرد که منطبق بر
فیلسوف مدنظر افالطون است .بر این اساس ،تأکید خیام در این رباعیات بر
نامعلوم بودن آغاز و انجام هستی است .پس هر نوع استداللی در رد یا اثبات
الهیات و ماوراءالطبیعه از نظر او کاری جدلی و بیهوده است؛ اما از آنجا که
متکلمان و جزمیگرایان زمانه ،جانب براهین اثبات باری و جاودانگی روح را
میگرفتند ،خیام هم به تعریض ،استداللهایی به نفع حریف آنها طرح میکرده،
درحالیکه منظورش نشان دادن عجز هر دو سمت از رسیدن به آگاهی است.
عقل بشر نمیتواند شناختی از آغاز و انجام هستی به دست آورد و دچار تعارض
میگردد .پس بهتر است حد توان عقل را بشناسیم و سودای محل در سر
نپرورانیم .به عبارت دیگر ،خیام «طلب مجهول را نوعی از بیهوده کاری شمرده و
از اینروی خرمی و کامرانی مادی را ترجیح داده است( ».فروزانفر )952 :1959

پس خیام برخالف عموم فالسفة آن زمان ،نگاهش را از نگارشات مطول
فلسفی ـ الهیاتی برمیگرداند و با گزیدهنویسی ،به تأمل در ریاضیات ،معماری،
موسیقی ،فلسفه و هواشناسی میپردازد .سبک زندگی امیدوارانه وی ،ناشی از
همین مبنای فلسفی عمیق است.
در تحلیل شعر خیام میتوان گفت :شعر زمانة خیام ،شعر آلوده به مدح و
ستایش و موضوعات عوامپسند است .شعر خیام در تقابل با گرهها و عقدههایی
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در لباس عقیده و کفر در لباس ایمان و الهیات ،با عناوین عوامفریبانة قضا و قدر،
فلک و ...است .خیام مخاطب شعر خود را در مواجهه با سادهترین و در عین
حال عمیقترین چالشهای مبتالبه زندگی ،با پرسشی ساده به تفکر وامیدارد،
همان که سعدی ،آن را سهل ممتنع میخواند .اکثر رباعیات خیام ،خواننده را به
تقابل با عواماندیشی وامیدارد .او به طور ضمنی به مخاطب دور و نزدیک،
معاصر و آیندة خود میگوید :عادات و طرز فکرهای کلیشهای و نادرست در
لباس دین و مذهب که بازار کاسبان این صنف را گرم کرده را کنار نهند .او
میآموزد که گام اصلی برای برونرفت از این وضعیت و رهایی از زنجیرهای
نامرئی این است که مدام اندیشه و باور خود را در معرض نقد و تفکر و تدبر
قرار دهیم و در آیینة بیزنگار نقد برای رسیدن به زالل و گوارای حقیقت ،دقیق
و عمیق بنگریم .خیام در رباعیات خود ،بارها به گونههای مختلف این معنی را
پرورده است .عمر به سرعت میگذرد و باید فرصت را غنیمت شمرد ،اندیشة
گذشته و آینده ،حال را مسموم میکند ،در صورتی که اصل زندگی حال است و
گذشته و آینده فرع آن( .محسنی هنجنی )105 :1952

خیام ،نمونة کامل صاحب کالم کوتاه و گویاست؛ در یک رباعی طرح مسأله
میکند و خوانندة شعر را در مواجهه با عینیترین مسایل به تفکر وامیدارد .از
پرسشهایی نظیر «در دایرهای کامدن و رفتن ماست ،» ...یا «دارنده چون ترکیب
طبایع آراست» و بسیاری حقایق دیگر ،از خواننده میخواهد دست از آیندة
موهوم و گذشتة معدوم بشوید ،و با ایمان به قدرت شگفت آدمی در معنابخشی
به شرایطی که در آن واقع شده ،در عین درک ناچیزی و ناتوانی خود ،در مقایسه
با بیکرانة کائنات ،باورمند به اثربخشی شادی و تأثیر در شرایط فردی خود باشد.
از انسان میخواهد با حظّی از فروتنی و خاموشی در چرخ کبود تأمل کند.
سؤاالت خیام مثل سیلی داروین و یا گالیله ،انسان را از خواب غفلت بیدار
میکند و متوجة عرش و فرش میکند؛ نگاه انسان را از آسمان ،متوجة زمین و
نیازهای حقیقیاش میکند و در گوشش شعری با این مضمون زمزمه میکند:
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اینجا بر روی زمین بودن ،اما آنجا؛ یعنی آسمان را خواستن ،انسان را از صلح با
اکنون و زندگی در لحظه بازمی دارد .همانطور که در باور کاسیرر معرفتشناسی
انتقادی ،معیاری برای تمایز حقیقت از توهم ،ذهنیت از عینیت ،ضرورت از
تصادف دارد( .کاسیرر )55 :1955

تفکر علمی ـ فلسفی میتواند گذشته را با معیار اکنون تصحیح کند یا اکنون
را با گذشته و آینده بسنجد و دارای قابلیت سنجیدن ارزیابیکردن امور است؛
برخالف دیدگاه اسطورهای که فاقد این توانایی است( .همان )119 :این مورد در
شعر خیام به وضوح قابل درک است که مخاطب به ارزیابی امور با هدف اهمیت
درک «حال» دعوت میشود .یکی از نتایج تمرکز و تأکید بر گذرایی زمان و
نپایندگی جهان ،توجه به لحظه است؛ لحظه سرمایهای ارزشمند ،اما گریزان است.
نوع نگاه به لحظه ،شیوة گذران و نحوة پاسداشت آن با نوع تبیینی که از هستی،
آفرینش و زمان داریم ،گره میخورد( .گرجی و دیگران )525 :1993

نگاه عالمانه و فلسفی خیام به هستی و هستان ،برایند نگرش نو به انسان و
جهان است که از خیام شاعری جهانی ،بلندپایه و در عین حال فیلسوف ساخته
است.

جهانبينی اسطورهای معری
او به کرات ،در نقش یک سنتی شریعتگرا و مدافع تمام عیار مذهب ظاهر
میشود؛ ولی گاه در قالب ناباوری قاطع فرومیرود و هرچه را قبالً سروده ،پنبه
میکند .از اینرو ،برخی در تکفیر و لعنش تردید نکردهاند( .خوارزمی )150 :1315

به هر روی ،معری در مسائل دینی و متافیزیکی ،سراسر تناقض و حیرانی است.
(الفاخوری  )959 :1959شکاکیت و حیرانی معری برآمده از اسطورهاندیشی است؛
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زیرا فیلسوف به توانمندیها و محدودیتهای عقل بشر واقف است و از خود
توقع بیهوده ندارد .معری میسراید:
طلبت

یقینا

من

عنهم

جهینه

و لن تخبرینی یا جهین سوی الظن
(معری ،بیتا ،ج)150 :1

سرگردانی در دایرة جبر و تقدیرگرایی
شمار کثیری از اشعار و مضامین دیوان لزومیات معری و آثار دیگر او ،به جبری
بودن و نامختار بودن بشر گرایش دارد و انسان را عروسکی در دست تقدیر
مینمایاند .در چنین ذهنیتی حکم به خوب و بد بودن و خیر و شر بودن تنها
مفهومی مجازی و شاعرانه دارد .اگر معری به بدی همه انسانها حکم میدهد از
این باب است که ما عروسک دست تقدیر و یک نیروی مقتدر هستیم و از خود
اختیاری نداریم:
حکم

جری

فینا

للملیک

و

نحن

فی

االصل

اغبیاء

(فروخ )195 :1951

جبرگرایی افراطی او سبب این آرزو شده که از وقت مرگش آگاه شود چون در
زندگی خیری نیست:
اما حیاتی فما لی عندها فرج

فلیت شعری عن موتی اذا قدما

شروره

فوعود

عرفت

سجایا

الدهر

اما

فنقد

و

اما

خیره

(همان)936 :

(من که از زندگی خیری ندیدهام .پس ای کاش میدانستم که مرگ چه وقت
میرسد .اخالق روزگار را شناختم .مصیبتش نقد است و خیرش وعده و نسیه).
به باور معری دوستی زندگی برای دشمنی با آرزوهاست و ما آدم ها در
آرزوهامان نیز بدطینت هستیم:
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نحب

بغضا

العیش

و

للمنایا

بما

نحن

االشقیاء

هوینا

(معری )920 :5001

این بدبینی افراطی که ریشه در ناسازگاری ذهنیات او با واقعیات و توان
محدود بشری دارد ،به صورت نفرتورزی افراطی از هستی ،بارها در اشعارش
تجلی مییابد:
و

اللتی

دنیانا

سألناها

عُشقت
علی

البقاء

و

اشقت

کذالک

العشق

معروفا

شقاء

اذاها

فقالت

عنکم

حظر

البقاء

(همان)523 :

نفرت معری از هستی ،خود و همگان
بسیاری بدبینی به هستی ،خود و دیگران را در اندیشه و شعر معری مطالعه کرده
و با عنوان «تشاؤم» از آن یاد کردهاند( .ر.ک .خورسندی 115 :1956ـ99؛ مقدممتقی

 )55 :1953شمار اشعار معری در بیزاری از جامعه بسیار زیاد است:
تغیبت
فلما

فی
مضی

بعثت

شفیعاً

فیسمع

منی

فـال

یعجبنـی

برهه

ستیر

العیوب

فقید

الجسد

منزلی

األقل

وحم

لروحی

فـراق

الجسد

إلى

صالح

وذاک

سجع

الحمـام

وأسمع

النفـاق

فکم

إال

العمر

هـذا

القــوم

مـن

منـه
نفقت

رأی

زئیـر
محنه

فـسد
األسـد

مـا

کسد

(معری ،بیتا ،ج)303 :1

نفرتورزی از همگان از مشخصههای محتوایی شعر و نثر معری است که
ناشی از جهانبینی اسطورهگرای اوست .گاه میگوید:
وجدتُ سجایا الفضل فی الناس غُربه

واُعدم

هــذا

الدهر

وإن الفتــى ،فیمــا أرى ،بزمانــه

ألشــبه

منــه

شــیمه

و والدنا هـذا التـراب ،ولـم یـزل أَبـر

یــداً

مــن

کــل

مغْتربیـهِ
بأبیــه
منتـسبیه
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أمیناً

یؤدی إلـى مـن فوقـه رزق ربـه

الـصون

ویعطـی

محتجبیـه

(معری ،بیتا ،ج)655 :5

و گاه حتی میسراید:
واالرض
قد

للطوفان

کثر

الشر

وامقرت

مشتاقه

لعلها

من

ظهر

واتهم

المرسِل

علی

سکانها

اعفال

ذئان

فهم

فی

درن

تغسل

و

المرسَل

الفضا

عُسل

(همان)551 -555 :

این حالت ،امکان جامعهپذیری و سازگاری با محیط را از معری گرفته است.
(جمعه  )55 :5011نفرت معری تنها منحصر به دیگران نیست او حتی پدر خودش
را هم جانی می داند زیرا در راه دادنش به دنیا ،مرتکب خطا شده است .گفته بود
روی قبرش بنویسند :هذا جناه ابی علیه  /و ما جنیت علی احد( .حسین :1933

 )126او از شخص خودش نیز متنفر است و مایل نیست در این دنیا بماند:
رب
لم

متی
ادر

ارحل
ما

عن

هذه

الدنیا فانی قد اطلت المقام

و

لکنه

فی النحس مذ کان جری و استقام

نجمی

(معری ،بیتا ،ج)353 :5

معری جز تاریکی و بدی و رنج در دنیا نمی بیند:
سکنت

إلى

الـدنیا

فلمـا

عرفتهـا

تمنَّیت أنـی لـست فیهـا بـساکن ...
(همان)236 :

تحليل شعر معری
معری افزون بر اینکه در اندیشه و فکر ،اسطورهاندیش است ،در فرم شعری هم
به رمزگرایی روی آورده و از مجاز بیشتر از هر صنعت دیگری ،بهره برده است.
آوردن کلمات نامأنوس ،رمزگرایی ،سجعپردازی افراطی و مجازگرایی از جمله
ابزار بیانی است که در پردازشهای اسطوره گرایانه ،مددرسان معری بوده است
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آنچه درباره نوع نگاه معری به دنیا و مظاهر و نعمتهای دنیوی مشهود است
این است که او برای درک طبیعت تالش نمیکند بلکه نیروی آرزو و امیال خود
را واسطة مواجهه با دنیا و پدیدههایش میکند .از این رو شماری از مظاهر
زندگی روی زمین را متصف به فسادانگیزی و شماری دیگر را متصف به
گمراهکنندگی مینماید.
بِحبِها

و

تَلقَی

الرِجال

هَلوکٌ

تَهین

المُستَهام

و تَجولُ فَوقَ الساکنینَ کَاَنَّها

وَ

رهاءٌ

فاجِرهٌ

المُبغضین
غَدت

فِی

باِجاللٍ
مَجولٌ

(معری  ،1315ج)595 :5

(دنیا ،زن بدکارهای است که عشاق خود را خوار میکند و از مردان بد ،با شکوه
پذیرایی میکند .دنیا ،زن آوازهخوان فاجری است با لباس کوتاه).
ریشة این نگرش در چارچوب ذهنی است که به جای تأمل عقالنی ،بر نیروی
تمام نشدنی آرزو تکیه میکند .در تفکر اسطورهگرا ،نخستین نیرویی که انسان
خود را به عنوان موجودی مستقل در برابر اشیاء قرار میدهد ،نیروی آرزوست؛
چون این نیرو تمامی شهود درونی و برونی را اشباع میکند ،تصور میکند
واقعیت مطیع و منقاد او شده است .از اینرو «من» در جهانبینی اسطورهگرا
نیروی تقریباً نامحدودی بر واقعیت دارد و همه واقعیت را در خود فرومی برد،
اما همین اینهمانی «من» با واقعیت ،رابطة اولیه را وارونه میکند .در واقع
احساس افزایش یافتة «من» نشان میدهد که در این مرحله «من» واقعی وجود
ندارد .با اینکه «من» تالش میورزد با تکیه بر جهانبینی اسطورهگرا ،ارادهاش را
بر همه چیز مسلط کند ولی همین تالش نشان میدهد که تماماً زیر سلطة اشیاء
بوده و مسحور اشیاست .از اینرو همة نیروهای «من» به منزلة چیزی اهریمنی از
بیرون علیه کالبد شخص عمل کرده و آن را در اختیار خود میگیرند .شخص با
نیروهای بیرونی و اشیایی که رابطه منطقی با آنها برقرار نشده ،به سمت مبهم
کردن بیشتر واقعیت و ناتوان کردن خود پیش میرود( .کاسیرر  ،1955ج:5

539ـ )535از آنجا که ذهن اسطورهگرا سرشار از نیروی آرزو ،عناصر حیرانکننده،
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)9( 1

جادویی و تاریک است و در ذهن فرد اسطورهگرا ،توتمیسم ،

«من فرد» را

قالب میزند نه شخصیت برخاسته از آگاهی فردی ،پس مقوالتی که به اسطوره
معنا میدهند ،با مقوالتی که خاستگاه شناخت تئوریک و تجربیاند ،تفاوت
بنیادین دارند .بر این اساس ،تقدیرگرایی و جبرگرایی در جهانبینی اسطورهگرا
ریشه دارد؛ زیرا درک مفهوم تصادف و نسبت آن با علیت برای ذهن اسطورهگرا
آسان نیست .در این جهانبینی هر چیزی میتواند از هر چیزی ناشی شود چون
هر چیز میتواند در تماس فضایی یا زمانی با هر چیز دیگری واقع گردد (کاسیرر
 ،1955ج)105-103 :5

همانطور که در اندیشة کاسیرر آمده بود ،تقدیرگرایی از عناصر ثابت
ذهنیتهای اسطورهگراست .به نظر او ذهن اسطورهای تالش میورزد همه چیز را
در قالب یک نظم مشترک مکانی و همه حوادث را به صورت یک نظم مشترک
زمانی و بر اثر دخالت سرنوشت بیان کند .عالیترین دستاورد این نگرش ،در
ساختار طالعبینی یا ستارهبینی متجلی است.
و

دُنیاک

مِثلُ

االِناءِ

الخَبیثِ

و

صاحبُها

مِثلُ

کَلبٍ

وَلُغٌ

(معری  ،1995ج)35 :5

(دنیا چون ظرفی پلید و ناپاک است و دارندگان آن چون سگی حریص).
اَصاحَ

هِی

الدُنیا

تُشابه

مَیتهً

و

نَحن

حوالیها

الکِالبُ

النَوابحُ

(همان ،ج)559 :1

(ای دوست من ،این دنیا همچون مرداری است و ما پیرامون آن همچون سگانی
پارس کننده هستیم).
دنیاک دار شرور و ال سرور بها

و لیس یدری اخوها کیف یحترس
(همان ،ج)239 :5

(دنیای تو کانون بدبختیهاست و شادی در آن نیست .دوستدار دنیا نمیداند که
چگونه خود را از آن حفظ کند).
1. Totemism
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در آگاهی اسطورهای برخالف شناخت علمی ،شکل زندگی از عناصر
گوناگون و در شرایط بسیار پیچیدة علّی به وجود نمیآید ،بلکه از همان آغاز به
صورت حاضر و آماده ،به صورتی مقدس شده ،داده میشود .تقدیر به شکلی
مقدسشده و حیرتزا بر همه چیز حکومت دارد .فقط میتوان این تقدیر را
توضیح داد و برای ما که از اسرار غیب بیخبریم ،تقدیر را فقط در سیر زمان
تحقق یافته میبینیم( .کاسیرر 160 :1955ـ )129شمار کثیری از اشعار و مضامین
دیوان لزومیات معری و آثار دیگر او ،به جبریبودن و نامختاربودن بشر گرایش
دارد و انسان را عروسکی در دست تقدیر مینمایاند:
ما

جِئنا عَلی کُرهٍ و نَرحَلُ رُغَّماً

وَ

لَعلَنا

مَا باختیاری میِالدی و ال هَرِمِی

وَ

الَحیَاتی فهل

ذلک

نُجبِرُ

بَین

لی بعد

تخییر

(معری  ،5001ج)929 :1

(به اجبار به دنیا آمدیم و به اجبار از آن میرویم .پس آمدن و رفتن ما به اجبار
است .نه تولد و مرگم به اختیار خودم است و نه پیری ام .پس آیا باز هم برای
من اختیاری هست).
او حتی عقل انسان را در برابر قضا و قدر هیچ کاره میداند و انسان را
موجودی دست و پا بسته و بیچاره میداند:
و العَقلُ زَینٌ وَ لکِنُ فَوقه قَدَرٌ

فَما

لَه

فِی

ابتِغاءِ

الرِزقِ

تَأثیرٌ

(همانجا)

(عقل و خرد مایه زینت آدمی است ولی قضا و قدر بر آن فائق است .پس برای
خردورزی راهی برای کسب رزق و روزی وجود ندارد).

نتيجه
با بررسی چارچوب کلی شعر خیام و معری و بررسی اندیشة کاسیرر در بارة
اسطوره ،تالش کردیم به ابزاری مفهومی دست یابیم تا با تکیه بر آن ،بتوانیم
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پرتویی بر شعر و اندیشة این دو شاعر بیافکنیم و این سنخ مباحث و تأمالت
نظری را هرچند در حد گامی بسیار کوتاه ،گسترش دهیم .فلسفة خیام با دستیابی
به روح هماهنگ و درک حقیقت هستی با تأکید بر شاد زیستن و عبرت گرفتن از
گذشته و گذشتگان ،مخاطب خویش را به بهره مندی از فرصت مغتنم و کوتاه
زندگی و عمر ،به زیست آگاهانه و شاد فرامیخواند .او معتقد است ،خردمندانه
این است که انسان ،این رهگذر تولد تا مرگ و در این میانة مختصرمیان عدم و
ابد را به شادی بگذراند.
به رغم فیلسوف دانستن معری از سوی محققانی مانند طه حسین ،اندیشة

معری در چارچوب جهانبینی اسطورهگرایانهای قرار میگیرد که در فلسفة
صورتهای سمبلیک ارنست کاسیرر ،مبانی و مشخصات آن به اختصار بیان شد.
این نوع جهانبینی در تقابل با اندیشة تئوریک ـ علمی که خیام از آن سود جسته،
قرار دارد و موجد نگاه بدبینانه مبتنی بر ناامیدی میشود که زیست ناشاد معری
منتج ازین نوع نگرش است.
از آنچه بیان شد مشخص شد که:
1ـ خیام شخصیتی است دارای تربیت فلسفی و علمی و دارای روح هماهنگ .او
در عین داشتن روحیهای نقاد و پرسشگر ،سبک زندگی روشنبینانه را برگزید،
اما معری چون تربیت علمی و فلسفی نداشت ،در دست شاعرانگی و
اسطورهگرایی ،به عدم تعادل در داوری دچار شد و سبک زندگی بدبینانه و
نفرتورزانه را برگزید؛
5ـ خیام ،نه لذتگرای اخالقی و افراطی است و نه فردی بدبین و مرگاندیش.
او شخصیتی روشنبین و امیدوار است .نظریاتی که او را ملحد یا الهیدان ،جلوه
دادهاند ،ناشی از عدم درک چارچوب نقادانة حاکم بر آثار اوست .خیام چون به
بیثمری مجادالت الهیدانان در آگاهی از آغاز و انجام هستی رسیده بود ،رها
کردن این مجادالت و پرداختن به امور نزدیک به زندگی را بهتر میدانست؛
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9ـ جهانبینی اسطورهای ،معیاری برای الیهبندی امور و پدیدهها و وقایع ندارد و
به همین دلیل ،فردی که تفکر خود را از این جهانبینی ،متمایز نکرده باشد،
مقهور عنصر جادویی درونی میشود که از آرزوهای انسان و نیروی مهارنشدنی
آن ناشی میگردد .این نیرو که منبع اسطورهای است ،مرز واقعیت و تصور ،مرگ
و زندگی و خیر و شر را به هم میآمیزد و فرد را از داشتن عقل مستقل و
خودبنیاد محروم میکند .سرگردانی نتیجه محتوم جهانبینی اسطورهای است؛
3ـ جهانبینی اسطورهای با جهانبینی علمی و فلسفی تمایز ذاتی دارد .غلبة هر
کدام از این جهانبینیها ،فرد را به سبک زندگی متفاوتی رهنمون خواهد شد.
ذهن دارای جهانبینی اسطورهگرا به سمت شاعرانگی سوق مییابد و حیرانی و
تالطم درونیاش به انسجام و آرامش نمیرسد و غم و افسردگی به سراغش
میآید اما در ذهنی که تربیت علمی و فلسفی مستحکمی دارد ،درونی هماهنگ و
منسجم او را راه میبرد و به سبک زندگی شاد و امیدوار رهنمون میشود.

پینوشت
( )1این مکتب که لذتگرایی ترجمه شده است ،نظامی فلسفی بر مبنای آرای اپیکور ،فیلسوف
یونان باستان ،است.
(The Philosophy of Symbolic Forms: Mythical Thought )5
( )9توتمپرستی .نظامی از باورها که بر نوعی ارتباط معنوی و خویشاوندی بین گروهی از
انسانها با موجود فیزیکی دیگری موسوم به توتم ،مبتنی است.
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