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نگاهی به اندیشۀ خیام
بهجت نجيبي فيني*
چكيده
حكيم عمرخيام نيشابوري ،شاعر ،رياضي دان و منجم معروف ايراني كه دنيا ،ادبيات ايران را به
نام او ميشناسد چگونه ميانديشيد؟
كدام يك از پژوهشگران قديم و جديد توانسته و يا ميتوانند به اين پرسش و پرسشهاي ديگري
كه دربارۀ اين بزرگوار در ذهن ماست پاسخ دهند؟
در اين مقاله سعي شده است نظرات پژوهشگران قديم و معاصر را دربارۀ انديشۀ اين شاعر بزرگ
از البالي صفحات كتابهاي آنها كندوكاو شود و آن گاه با مدد گرفتن از رباعيات نغز و پربار خود
شاعر انديشۀ او مورد بررسي قرار داده شود.
كليدواژهها :عمرخيام ،شاعر ،منجم ،رياضي دان ،رباعي ،معادلۀ سه مجهولي ،انديشه ،مرصادالعباد ،فلسفی
نگاهي به انديشۀ خيام
حكيم عمرخيام نيشابوري ،شاعر ،رياضي دان و منجم معروف ايراني كه دنيا ،ادبيات ايران را به
نام او ميشناسد چگونه ميانديشيد؟
كدام يك از پژوهشگران قديم و جديد توانستهاند و يا ميتوانند به اين پرسش و پرسشهاي ديگري
که درباره انديشه اين بزرگوار در ذهن ماست ،پاسخ دهند؟
ا ّولين كتابي كه در آن از خيام شاعر گفتگو ميشود ،كتاب «خريد القصر» تأليف عمادالدّين كاتب
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اصفهاني است كه به زبان عربي نگاشته شده است .در اين كتاب كه در سال  572يعني قريب پنجاه
سال بعد از مرگ خيام نوشته شده ،نويسنده ،خيام را در زمرۀ شعراي خراسان نام برده و ترجمان احوال
او را آورده است1.
كتاب ديگري كه انديشۀ خيام شاعر را مورد بررسي قرار ميدهد «مرصاد العباد» تاليف «نجم الدين
رازي» است.
اين كتاب در سال  621-620نگاشته شده است و نويسندۀ آن به عقايد خيام با نظربطالن مينگرد و
به او نسبت فلسفي و دهري و طبيعي ميدهد.
در فصل س ّوم ،در بیا ن آن که این کتا ب بر چه نسق و نجح نهاده آمده
میگوید :
« ....كه ثمرۀ نظر ايمان است و ثمرۀ قدم عرفان .بیچاره فلسفی
دهري و طبايعي از اين دو مقام محرومند و سرگشته و گم گشته .تا یکی
از فضال كه بر نزد ایشا ن به فضل و حكمت و كياست معروف و مشهور است و آن عمرخيام است
از غايت حيرت در تیه ضال لت او را این جنس بیتها میباید گفتن و اظهار نابینایی کردن :
در دايرهاي كامدن و رفتن ماست
آن را نه نهایت نه بدایت پیداست
كس مينزند دمي در اين عالم راست
کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست»
نويسندۀ «اخبارالعلما به اخبار الحكما» دربارۀ خيام ميگويد :
«باطن اين اشعار براي شريعت مارهاي گزنده و سلسلۀ زنجيرهاي ضالل بود وقتي مردم او را در دين
خود تعقيب كردند و مكنون خاطر او را ظاهر ساختند از كشته شدن ترسيد و عنان زبان و قلم خود را
باز كشيد و به زيارت حج رفت و اسرار ناپاك اظهار كرد .او را اشعار مشهور است كه خفاياي قلب او
را زير پردههاي آن ظاهر ميشود و كدورت باطن و جوهر قصدش را تيرگي ميدهد».
گذشتگان و آناني كه به خيام نزديك بودهاند اين گونه دربارۀ جهان بيني و تفكر اين مرد بزرگ اظهار
نظر ميكنند .حال ببينم معاصران و انديشمندان ما در قرن حاضر او را چگو نه یافتهاند؟
صادق هدايت نويسندۀ بزرگ معاصر كه او نيز مانند همتاي شاعر خود ،در جهان نامي دارد در كتاب
ترانههاي خيام دربارۀ اين شاعر بزرگ چنين مينگارد:
«خيام نمايندۀ ذوق خفه شده ؛ روح شكنجه ديده و ترجمان نالهها و شورشهاي يك ايران بزرگ،
باشكوه و آباد قديم است كه زير فشار زمخت سامي و استيالي عرب كم كم مسموم و ويران ميشده
است».
در كتاب ديگري از قول پژوهشگري معاصر ميخوانيم :
«در دوران اخير دو شخصيت را با لقب خيام و خيامي سراغ ميدهند .يكي فيلسوف و رياضي دان
كه تمام آثارش ضد نهیلیستي است ومعتقد به مبدا و معاد تكليف و دفاع كنندۀ مكتب اسالمي است
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و د ّومي شاعري است «پوچ گرا» خيام يا خيامي كه ضمن َا چند رباعي فارسي و چند بيت عربي در بي
وفايي دنيا دارد و اسناد آن رباعيات پوچ گرايي نهلیسمها به اين فيلسوف صحيح نيست ».و پژوهشگر
معاصر صديق نخجواني ميگويد:
«روان پاك دانشمند بزرگ نيشابوري از رباعيات ننگيني كه به نام وی معروف شده است بيزار
ميباشد .اين انديشههاي سست ،هيچ گونه سازشي با جايگاه واالي او ندارد».
واز قول دكتر قاسم غني و مح ّمد علي فروغي ميخوانيم:
«رباعيات خيام از ديرگاهي مرغوب و پسنديده آمده و حكيم عمر نيشابوري سرآمد رباعي سرايان
شناخته شده بود و گاهي ميگفتند چنان که فردوسی در رزم سازی و سعدی درغزل سرایی در نخستین
پایه اند ،خیام هم در سرودن رباعی این مقا م را دارد».
هر چه بیشتر از نو یسندگان و پژوهشگران قدیم و جدید در بارۀ خیام میخوانیم ،این بیت زیبای
موالنا بیشتر دارای معنی میشود :
هر کسی از ظن خود شد یار من
از درون من نجست اسرار من
ولي آنچه مس ّلم است بر اساس اين اظهارات ،با اطمينان خاطر ميتوان گفت كه خيام شاعر و رباعي
سرا همان خيام رياضي دان و فيلسوف مشهور است .ولي آيا ميشود باور كرد كه قضاوتهاي خامي
كه دربارۀ اين شاعر و انديشمند بزرگ اسالمي ميشود ؛ دور از تعصب و خامي گويندگان اين گونه
قضاوت هاست؟ و آيا اين روش ،جدا از برخورد مردم روحاني و عالمي نيست كه احساسات خام و
يا دانستههاي خود را بر ديگران تحميل نميكنند؟
روشهاي تعصب آميز و دلخراش ابنای بشر ويژۀ شرق و غرب و ديروز و امروز نيست .در هر حال
سخت گيري و تعصب خامي است .آنان كه رباعيات خيام را دليل بر كفر او دانستهاند غافل بودهاند كه
اين جستجوي حقيقت با دين و ايمان منافاتي ندارد و چه مانعي دارد كه كسي بر حسب ايمان قلبي و
با داليل فلسفي به وجود صانع و مدرك ،یقین داشته باشد و همه تكاليف شرعي خود را به جا بياورد
و نگويد من از كار دنيا سردر نياورده ام؛ يعني حكمت كار خدا را در نيافته ام؛ بلكه اگر نگويد عجيب
است .زيرا فهم بشر از دريافت حكمت كار خدا عاجز است و اگر عاجز نبود بشرنبود .اگر اين اقرار
به ناداني و اظهار حيراني كفر است پس چرا پيامبراكرم(ص) فرمود:
«ما عرفناك حق معرفتك»
براي قضاوت در مورد طرز تفكر و جهان بيني خيام در رباعيات نغز و پربارش بايد به زمان او
برگرديم و زمانه اش را دريابيم.
خيام در زمان تركان سلجوقي ميزيست ،تركاني از جنس غزنويان ،بيگانگاني كه هميشه ايرانيان را
خوار ميشمردند .آنان از همان جنس تركاني بودند كه فردوسيها را ميآزردند .مرد بزرگي كه با وجود
ثروت بزرگش شاهنامه ،در فقر و تنگدستي زندگي را بدرود گفت.
سلجوقيان تابع حكومت بغداد بودند آناني كه هر ايراني مبارز و وطن پرستي را به جرم خروج
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از دين به نابودي ميكشاندند ،ولي خود به گناهاني مشغول بودند كه ميو ميخوارگي در مقابل آن
گناهان ،اندك گناه به شمار ميرفت .زماني كه هيچ كس را ياراي مقاومت در برابر ظلم ظالمان زمانه
نبود ،خيام با رباعياتش بيرقي در مقابل اين بيگانگان و مفتیان و محتسبان خام فكر افراشت و آنان را
به باد تمسخر گرفت:
گر ،مینخـوری طـعنه مزن مسـتان را
بنیــاد مکـن تو حیله و دسـتان را
تو غره بدا ن مشو که می؛ مینخوری
صد لـقمه خوری که میغالمست آن را ()4
و يا در مذمت زاهدان ریایی میسراید:
می خوردن و گرد نیکوان گـردیدن
به زان که به زرق زاهدی ورزیدن
گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود
پس روی بهشت کس نخواهد دیدن ()147
و اين فرياد ،نالهاي نيست كه فقط از گلوي خيام به درآمده باشد ،بلكه هر آزادۀ هوشمندي اين نالۀ
جانسوز را سر ميدهد ،مگر نه اين كه خواجۀ شيراز زماني كه از زاهدان و فقيهان پر از نیرنگ زمانه به
تنگ ميآيد ،خيام وار فرياد ميزند:
بيا كه رونق اين كارخانه كم نشود
به فسق همچو تويي يا به زهد همچو مني
و يا اين كه مفتيان زمانه را اين چنين خوار ميدارد:
فقيه مدرسه دي مست بود و فتوي داد
ي حرام ولی به زِمال اوقاف است
كه م 
آنان كه خيام را ميخواره و پوچ گرا ميپندارند و رباعيات نغز او را مورد تكفیر قرار ميدهند يا
اين كه ندانستهاند و يا نخواستهاند زمانه او را دريابند .مگر ميشود دانشمندي كه نهصد سال پيش از
پي حل مسالۀ بنيادي ريشههاي معادلۀ درجۀ س ّوم ،رسالۀ «في البراهن علي مسايل الجبرومقابله» را
نوشته و مشكالت بنيادي رياضي زمان خود ،يعني شناخت ريشههاي مثبت معادلۀ درجه س ّوم جبر را
از پيش پا برداشته است ،با مسايل چنان سطحي بر خورد كند كه ديگران بخواهند اين چنين درباره
اش به قضاوت بنشينند؟
آيا شجاعت در گفتار اين مرد انديشمند كه در مقابل تزوير زمانه ميايستد را بايد با ديدي منفي
بنگريم و شرابخوار و گناهكار و كافرش بپنداريم؟
مردم عوام و متعصب و قشري هر كس را كه با باورهاي ايشان هماهنگ نباشد رنجه ميدارند و به
قول حافظ:
بهر يك جرعه كه آزار كسش در پي نيست
زحمتي ميكشم از مردم نادان كه مپرس
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خيام از مردم زمانه بري و بيزار بوده ،اخالق ،افكار و عادات آنها را با زخم زبانهاي تند خود
محكوم ميكند و به هيچ وجه تلقينات جامعه را نپذيرفته است .از اشعار عربي و بعضي از كتابهاي
او اين كينه و بغض براي مردمان و بي اعتمادي به آنان به خوبي مشاهده ميشود .در مقدمۀ كتاب جبر
و مقدمه اش ميگويد:
«ما شاهد بوديم كه اهل علم از بين رفته و به دستهاي كه عده شان كم و ربخشان بسيار بود منحصر
گرديدهاند و اين عده انگشت شمار نيز در طي زندگي دشوار خود ه ّمتشان را صرف تحقيقات و
اكتشافات علمي كردهاند ؛ ولي اغلب دانشمندان ما حق را به باطل ميفروشند و از حد تزوير و
ظاهرسازي تجاوز نميكنند و آن مقدار معرفتي كه دارند براي اغراض پست مادي به كار ميبرند و اگر
شخصي را طالب حق و ايثار كنندۀ صدق و ساعی در رد باطل و ترك تزوير بينند استهزا واستخفاف
ميكنند».
البته در چنين روزگاري عالمان حقيقي به كار خود مشغول بوده اند .عمرخيام نميتوانست فكرش
را با ابجد و هوز رساالت مكتبي و مسايل حساب ،مانند بسياري از مدرسان ،مشغول بدارد .پژوهش
در مسايل بنيادي از فكر عمرخيام جدا نبود .تاريخ علم گواهي ميدهد كه عمرخيام نخستين رياضي
داني بود كه طبقه بندي ستايش انگيزي براي حل معادالت درجۀ يك تا چهار را ترتيب داد .دانشمندي
كه با هوشياري در كارهاي اقليدس مينگرد ؛ نميتواند مردم را به شرابخواري بخواند ؛ مفهوم خوش
باشي و شادي طلبي در ذهن او سواي آن چيزي است كه بعضي از هنرمندان ما ،در اين صد سال در
مينا تورها آفريده اند.
شايد او معصوم نباشد ،شايد عارف نباشد ولي عالم و دانشمند است .خيام را بايد از جمله ايرانيان
ضد بيگانه چون ابن مقفع ،به آفريد ،ابومسلم ،بابك و ديگران بدانیم كه از افكار راهزناني كه ايران
را در قبضۀ قدرت خود گرفته بودند بيزار است .آيا لحن تأسف انگيز او در ترانه هايش در اشاره به
فر و شكوه و بزرگي پايمال
پادشاهان پيشين كه شايد از خواندن شاهنامه تأثيرپذيرفته است ،پيوسته ّ
شدۀ آنان را گوشزد نميكند.
كاخ هايي ويراني كه اكنون روباه و جغد در آنها آشيان كرده است آيا كنايه و اشارهاي به ايران
گذشته نیست:
مر غی دیدم نشسته بر بارۀ توس ()114
در پیش نهاده كلۀ كيـــکـاوس
با كله همي گفت كه افسوس افسوس
كو بانك جرسها و كجا نالۀ كوس
آيا طبع لطيف و روح شاعرانۀ اين مرد بزرگوار نبايد آزرده شود وقتي عظمت همراه با شكوه قصر و
خموشی ايوان مداين كه روزي پر رونق ترين ساختمان دنيا بود ميبيند و غمگنانه نسرايد:
اين كهنه رباط را كه عالم نام است
آرامگه ابلــــق صبــح وشــام است
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برجي است كه واماندۀ صد جمشيد است
قصري است كه تكيه گاه صد بهرام است
چشمان تيزبين و حقايق نگر و فكر نغز و تحليل گر اين شاعر رياضي دان و انديشۀ باز او مسايلی
را مطرح ميكند كه تنها در زبان شعر ميتوان
مطرح كرد و تأثير گذاشت:
درهردشتی که الله زاری بوده اســت ()49
از سرخي خون شهرياري بـوده اســت
هر شاخ بنفشه كز زميـن ميرويـــد
خالي است که برروی نگاری بوده است
آنچه شعر او را از ديگران جدا ميسازد نفوذ فكر ،آهنگ دلفريب ،نظر موشكاف ،زيبايي بيان،
سرشاري تشبيهات ساده و وسعت قريحۀ اوست .او در شعرش از هيچ كس پيروي نميكند و ترانه
هايش به قدری طبيعي ،ساده و دلچسب است كه هر انساني را شيفتۀ آهنگ خود ميكند .ترانه پا رباعي
كوچكترين وزن شعري است كه انعكاس فكر و ذوق شاعر را با معني تمام برساند .خيام رباعي را به
منتهي درجه اعتبار و منزلت رسانيد او اين وزن مختصر را انتخاب كرد و افكار خود را زيركانه و در
نهايت زبردستي در آن گنجانيد .آنچه ترانههاي او را در دنيا مشهوركرد همين وزن ساده و فكر زيباي
اوست .اين طرز تفكر و بيان تأثير ژرف در ادبيات فارسي داشته است و ميدان وسيعي براي جوالن
فكر و ديگران آماده ساخته است .قالب رباعي شايد مشكل ترين قالب شعري است براي بيان هر آنچه
درك ميكني و ميخواهي به ديگران نيز تفهيم كني ،ولي خيام ،ماهرانه عقایدش را با رباعی درذهن
هر کند ذهنی جاودانه میسازد :
ای پیر خردمند پگه تر برخیز ()112
وان کودک خاک بیز را بنگر تیز
پندش ده وگو نرم نرمک میبیز
مغز سر کیقباد و چشم پرویز
برای بهتر فهمیدن رباعیات او باید افکار پوچ وتعصب آمیز را از ذهن خود دور کنیم .چه کسی جز
او میتواند هشداری چنین زیرکانه به آ نانی بدهد که در این دنیا فقط و فقط به خودمی اندیشند و
فرعون وار به دنیا دل بسته اند:
ای دیده اگر کور نه ای گور ببین ()137
وین عالم پر فتنه و پر شو ر ببین
شاهان و سران و سروران زیر گلند
روهای چو مه در دهن مور ببین
مردم در هر زمان به دو دسته تقسیم میشوند ؛ آنانی که وقتی به پدیده ای بر میخورند نمی توانند
به آن پاسخ دهند و در ذهن کورشان کور سویی از معر فت نیست و مانند گدایان دریوزگی معرفت
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از دیگران میکنند وآن چه را دیگران گفتهاند چه درست و چه غلط میپذیرند زیرا صدقه و بخشش
برای گذران زندگی روز مره است و به کیفیت و کمیت آن کاری ندارند .این افراد معلومات و دانسته
هایشان بی ارزش و پوچ است.
ّ
گرو ه د ّوم آنانی دارای ذهنی کنجکا و ،مقا یسه گر و نقاد هستند و هر گز پاسخهای سطحی و وهمی
را نمی پذیرند وخود به دنبال پدیده هستند و چون ابن سینا معتقدند:
دل گرچه در اين باديه بسيار شتافت
يك موي ندانست ولي موی شكافت
اندر دل من هزار خورشيد بتافت
آخر به كمال ذ ّرهاي راه نيافت
خيام نيز خيلي از مسايل را ميفهمد ا ّما اين دانستهها او را ،راضي نميكند:
دل سر حیا ت را کما هی دانست
در مرگ هم اسرا ر الهی دانست
امروز که با خودی ،ندانستی هیچ
فردا که زخودروی چه خواهی دانست (2)5
و يا:
هر گز دل من ز علم محــرو م نشد
کم ما ند ز اسرار که معـلو م نشد
هفتاد و دوسال فکرکردم شـب وروز
معلومم شد که هیچ معلوم نشد ()63
از بسياري از رباعيات او چنين برمي آيد كه دربارۀ زندگي مادي چنين معتقد است كه زندگي بشر
عبارت است از يك حادثۀ موقتي ،يعني در يك محدودۀ زماني معين و به داليل مختلف ،عناصر تشكيل
دهندۀ بدن انسان با يكديگر سازش ميكنند و نتيجۀ اين سازش زندگي است؛ هر وقت عناصر تشكيل
دهندۀ جسم تعادلشان به هم خورد ،حيات هم تمام ميشود:
ای آن که نتیجه چهار و هفتی
وز هفت و چهاردایم اندر تفتی
می خورکه هزاربار بیشت گفتـم
باز آمدنت نیست چو رفتی،رفتی ()160
و در اين باب نه تنها او ،بلكه هيچ كس به پاسخي نهايي نرسيده است .اگر هم در اين باب چيزي
گفتهاند او با ذهن باز و روشنش آن را منطقي نيافته است:
آنان كه محيط فضل و آداب شدند
در جمع كمال شمع اصحاب شدند
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ره زين شب تاريك نبردند به روز
گفتند فسانهاي و در خواب شدند ()54
او از تكرار مكررات و حرفهاي پوچ بيزار است حوصلۀ پرحرفي و گفتن مسايل بي ارزش را
ندارد ،براي همين او را به بي حوصلگي و عصبي بودن متهم ميكنند .اين رياضي دان آگاه و متفكر،
به طور حتم در مورد مطالب مختلف علمي ،اعتقادي و انساني فكر ميكند ولي دليل منطقي و عقالني
نيافته است كه از ديدگاه علم بتواند باور كند كه خلقت انسان هدف نهايي از خلقت مخلوقات است.
او در عين حالي كه به پيچيدگي و عظمت خلقت ،زيبايي و كمال انسان اعتراف دارد ولي باور ندارد
كه در جمع كاینات ،انسان گل سرسبد خلقت باشد.او در نهايت انسان را قطرهاي از درياي وجود و
ذ ّرهاي بي نهايت از هرچيز ميداند و رشد كردن در متن او را در ظاهر هر چيزي شبيه به وجود و مرگ
ساير حيوانات و موجودات تصور ميكند و ميفرمايد:
يك قطر ۀ آّ ب بـود و بــادریـاشـد
يك ذرۀ خــاک و بـــازمیـن یکتاشد
آمد،شدن تواندراندراین عالم چیست؟
آمـــد مگـسی پـــدیدو ناپـیدا شد
آيا مگر تا به حال هيچ هوشمندي توانسته است كه ا ّدعا كند كه تمام مخلوقات ارضي و سماوي
را شناخته كه به يقين برسد و ادعا كند انسان به طور يقين هدف نهايي خلقت است چون بر طبق
آيۀ صريح قرآن كه ميفرمايد« :ان يشاء يذهبكم و يات بخلق جديد و ما ذلك علي اهلل به عزيز»
(سورة ابراهيم آيه  19و )30

قبل از انسان جهانی بوده و بعد از انقراض سلسلۀ بشريت نيز جهان باقي است و او آن قدرها سطحي
نيست كه بيانديشد بشر وجودش آن قدرها كه سطحي نگرها معتقدند مهم است:
آنی که نبو دت به خو ر و خو اب نیاز
کردند نیاز مندت این چــــــارانباز
هر یک به تو آنچه داد بســتـاند باز
تــا بــاز چــنان شوی که بودی آغاز
او ميگويد انسان بايد بداند كه در مقابل عظمت جهان او هيچ است:
اي بي خبران شكل مجسم هيچ است
اين طارم نه سپهر ارقم هيچ است
خوش باش كه در نشمين كون و فساد
وابستۀ یک دمیم و آن هم هيچ است
در بسياري از ابيات او اين عقيده نهفته است كه گذشته و آيــنده در اختيار و دلخواه انسان نيست
پس بايد قدر لحظه را بدانيم و مشكالت را بزرگ نشماريم و شاديها را بادوام نپنداريم .همچنان كه
غم نيز پایدار نيست:
اي دوست بيا تا غم فردا نخوريم
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وين يك دم عمر را غنيمت شمـریم
فرداکه ازاین روی زمین درگذریم
با هفت هزارسالگان سربه سریــم ()121
آنان كه او را ميخواره و شادزي ميدانند ،درك نكردهاند كه هدف از سرودن اين ابيات چيست ،آنان
هرگز زمانۀ او را در نيافتهاند و يا نخواستهاند از روي عمد دريابندكه به قول حافظ:
مي خور كه صد گناه ز اغيار در حجاب
بهتر ز طاعتي كه به روي و ريا كنند
من در شگفتم كه مگر خيام غير از آنچه حافظ ميگويد گفته است؟ چــرا بايد براي بيت ،بيت شعر
حافظ نردبان عرفان بگذارند و از آن باال روند.
در حالي كه اين هوشمند بزرگ تاريخ ايران را با چوب تكفير ميرانند مگر حافظ شيراز ،پيرو همين
پير مينوش نبوده است .چرا بادۀ سـرخ وگيراي او را آلوده به دروغ كنيم؟ او در عالم حكمت و فلسفه
نيز مانند بسياري از كوته نظران خشك وجا مد نبوده است كه درجستجوي حقايق امور جهان ،طبعش
به تكرار كلمات فلسفه قانع و راضي باشد .او در گفتارش شجاعت دارد و شجاعانه فرياد ميزند:
مي خوردن و شاد بودن آيين منست
فارغ بودن زکفرودین،دیــن منست
گفتم به عروس دهرکابین تو چیست
گفتا دل خرم تـــوکابیــن منست ()45
او بهشت را نيز آن طور كه ديگران دريافته اند ،نميپذيرد و مورد اعتراض قرار ميدهد و شايد معتقد
است كه بهشت و دوزخ هر كس با خود او در نتيجۀ اعمال اوست ،كمال و نقص خود اوست.
بر نور سپهر ،خاطرم روز نخست
لوح وقلم وبهشت ودوزخ میجست
تا گفت مرا معلم از راي درست
لوح وقلم وبهشت ودوزخ باتوست
خيام بهشت را آن طور كه عامه ميبيند با ترديد و طنز مينگرد و ميگويد:
گويند مرا که دوزخي باشد مسـت
قولی است غلط،دل درآن نتوان بست
گر عاشق و میخواره به دوزخ باشند
فردا بینی بهشت همچون كف دست ()42
خواجه حافظ شيرازي هم به شيوۀ خيام ميفرمايد:
زاهد اگر به حورو قصور است اميدوار
ما را شراب خانه قصوراست ويار حور
او در تذكر مرگ و در مقام هشدار بارها و بارها فرموده است ،ما ميميريم و خاك ميشويم:
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بر سنگ زدم دوش سبوي کــــاشی
سرمست بدم چو كردم اين اوباشي
با من به زبان حال ميگفت سبو
من چون توبدم تونیزچون من باشی ()164
اين طرز تفكر را به شاعران بزرگي چون حافظ و سعدي منتقل كرده است چنان كه حافظ ميفرمايد:
آخر االمر گل كوزه گران خواهي شــد
حاليافکرسبوباش که پراز باده کنیم
و سعدي در جايي ديگر فرموده است:
ساقي بده آن كوزۀ خمخانه به درويش
آنها كه بمردند گل كوزه گرانـــند
آنچه در مورد زندگي و طرز تفكر اين شاعر بلند پايه و اين رياضیدان متفكر و معروف بسيار مورد
توجه است .بيان اين نكته ميباشد كه او از ابتداي جواني تا زمان مرگ ،پيوسته يك طرز تفكر و يك
نحوۀ جهاني بيني را دنبال كرده است و افسانههاي بي اساسي که دیگران بر پایۀ طرز تفکر خام خود در
مورد این بزرگوار به هم بافتهاند با ،بسيار ساده انگارانه به نظر ميرسد .خود او ميفرمايد:
امروز كه نوبـت جواني من است
مي نوشم ازآن که کامرانی من است
عيبم مكنیداگرکه تلخ است خوش اســت
تلخ است از آن که زندگاني من اسـت
و همين معنا را تا زمان پيري در اشعارش مييابيم:
فردا علم نفاق طي خواهم كرد
با موي سپيد قصد ميخواهم كرد
پيمانۀ عمر من به هفتاد رسيد
این دم نکنم نشا ط کی خواهم کرد
چنانچه از اين ابيات آشكار است او از ابتداي جواني تازمان پیری ،پیرو يك عقيده است و هيچ
خللي در طرز تفكرش وارد نشده است ،روحش شاد ،نامش هميشه بر تارك ادبيات جهان پايدار باد.
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