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  اندیشه خیامی و تاثیر آن بر اندیشه مولوي
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  چکیده

ثباتی بی ناپایداري و ، آنچه بطور خاص مورد تحلیل این مقاله است عوامل مشترك گرامی داشت دم یا اغتنام فرصت

این مؤلفه هاي معنایی شعر مضامینی که از . منظر دو شاعر خیام و مولوي استاز  دنیا و شادمانگی و شادمانه زیستن

و اندیشه آنان، به ظاهر  ه آن به دلیل اختالف مبنایی در فکردو شاعري که پرداختن ب .دنبه شمار می رودو شاعر 

و لیکن از آنجا که هر . متناسب نمی نماید چرا که خیام به معنی خاص عارف نیست و موالنا صد در صد عارف است

دو شاعر از معدود بزرگانی اند که ساحت بسیاري از معتقدات عمومی را شکسته و خارج از دسته بندي هاي مشربی، 

معرفتی به معناي اعم به مسایل مهم، اساسی و واالي انسانی پرداخته اند؛ لذا سعی شده با پویایی راي و فکر و نظر و با 

هري که به عنوان حکیم یا عارف بر پیشانی هر یک خورده است به بررسی و تحلیل است  تا حد مقدور فارغ از م

اي عوامل مشترك مضامین یاد عواملی که در این دو منظومه متالقی دیده شده است پرداخته و به روش تحلیل مقایسه 

  . جستجو و مورد بررسی قرار گیرد) خیام و مولوي(شده دراندیشه این دو شاعر 
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  مقدمه

) صوفیانه(نیز ادب نهان گرایانه اغتنام فرصت یکی از بنیادهاي اندیشه اي و باورشناختی در ادبیات شادخوارانه و 

مضمونی که از دیرباز  .پارسی است که به شیوه هاي گوناگون پیرامون آن در این دو سامانه ادبی سخن رفته است

از رودکی تا اخوان هر کدام به .تاکنون در آثار و اشعار بسیاري از شاعران به شیوه هاي گوناگون پرورده شده است

رودکی، فردوسی، خیام و حافظ بیش از : هر چند در اشعار شاعرانی چون . وع سخن گفته اندزبانی پیرامون این موض

دیگران با این اندیشه روبرو می شویم ولی به یقین ردپاي این مضمون را در اندیشه هر انسان خردورزي می توان 

در این پژوهش سعی شده . اردارتباط ناگسستنی با گذران عمر و مسئله مرگ و زندگی د ،میافت چرا که اغتنام د

  .است تا مضمون گرامی داشت دم در اندیشه دو شاعر خیام و مولوي مورد بررسی قرار گیرد

شاعران ایرانی وارث فرهنگ غنی و پویایی هستند که مبانی آن در شعر فارسی به دور از انجماد فکري و با درك 

خوشباشی و شادمانگی است که کی ازبارزترین این مبانی، ی. عمیق و با تفکر ایرانی بسط یافته و تفسیر شده است

ما در طول تاریخ معارف بسیار ژرفی را در این زمینه بیان نموده اند به گونه اي که تاثیر آن ازآغاز تاکنون  شاعران

بزرگان شعر و حکمت و ادب ایرانی منش هاي شخصیتی . در روح و روان مردمان این سرزمین باقی مانده است

مورد نظر بررسی و تحلیل گردیده دو منظومه شمندي را به عنوان عوامل طربناکی بشر مطرح کرده اند که در ارز

  .است
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  :اغتنام فرصت- 

م یکی ازبنیادهاي اندیشه اي و باورشناختی در ادبیات شادخوارانه و نهان گرایانه و نیز یکی از گرامی داشت د

م و موالنا چنان برجستگان این دو سامانه ادبی هر یک به شیوه خاص خیا. مضامین پرکاربرد در ادبیات پارسی است

به  هر چند موالنا به عنوان شاعرنهان گرا مضمون وقت را بیشتر. خویش این مضمون را در سخن خود پرورده اند

شغول لطیفه غیبی که از در درآید و آدمی را از خود بازستاند و به حق و خواست او م –یعنی آن معناي عرفانی 

به کار می برد؛ لیک خیام، دم را به معناي زمانی میان گذشته و آینده و همین لحظه اکنون که در آن به - گرداند

  .  سرمی بریم، به کار می گیرد

خیام به عنوان نمونه برترین در ادبیات شادخوارانه که این مضمون را به گونه هاي مختلف در رباعیاتش پرورده است 

موالنا به عنوان سمبل ادبیات عرفان ایرانی که به نوعی خود را ابن الوقت می خواند در اشعارش از و از سوي دیگر 

  .اغتنام دم سخن گفته است

خیام از آنکه بشر همواره ابدیت این جهان را توهم می کند و شادمانگی و خوشوقتی را مشوب و مضطرب می سازد 

هد که خود را از اندوه دنیاي ناپایدار نجات دهند چرا که گذرندگی او از مخاطبانش می خوا. اظهار نگرانی می کند

کسی نیست؛ از این رو می گوید مهم نیست که گذشته را نداري و یا ممکن م، جبري است و در دست اختیاردنیا و غ

  .است آینده را نداشته باشی، ولی این دم را که داري شادکام باش

تابندگی عمر و ناپایداري آن و در نتیجه بی خیال مسائل رنج آور و متکلفانه موالنا نیز چون خیام بر گذرندگی و ش

  . آن شدن، اصرار می ورزد

  یک چند به کودکی به استاد شدیم  یک چند به روي دوستان شاد شدیم

  )1302: 1387مولوي، (پایان حدیث ما تو بشنو که چه شد     چون ابر درآمدیم و چون باد شدیم 

دلیل برجسته این دعوت در . ضوعی است که خیام در رباعیاتش پیوسته انسان را به آن می خوانداغتنام فرصت مو

اندیشه مرگ می تواند بهانه اي باشد براي اندیشه گرامی داشت . حقیقت، اندیشیدن او پیرامون مرگ و زندگی است

ر را در پیش چشمانش به نظاره می آن گاه که انسان به بی وفایی و بی اعتباري جهان می اندیشد و گذران عم. دم

نشیند، غم و حسرتی ناخواسته گریبان او را می گیرد چنان که این حسرت او را وامی دارد تا به این فکر بیفتد که 

  :چنان کهمی گوید. باید قدر لحظه ها را بداند و به گونه اي از آن بهره یاب شود تا رضایت خاطرش فراهم گردد

خوش باش و دمی به شادمانی گذران              گذران   برخیز و مخور غم جهان
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)94: 1356هدایت، (وبت به تو خود نیامدي از دگران در طبع جهان اگر وفایی بودي      ن

دلیل توجه فراوان خیام بر ناپایداري و گذران پر شتاب عمر و بی اعتباري دنیا، این است که وي می خواهد با نشان 

هر چند موضوع . زندگی تاکید کند و همه را به اغتنام دم دعوت نمایدپذیر ناانکاربر حقیقت  دادن واقعیت مرگ،

خیام فیلسوفی . مرگ و زندگی جزو کهن ترین تامل هاي بشري است لیک در کالم خیام جلوه اي خاص یافته است

است چراکه پیوسته فراسوي چیزي اندیشه او مدام ناآرام . است فرزانه که پرسشگري ساختار اندیشه او را ساخته است

به دنبال . بدایت و نهایت جهان را می جوید. پرسش او ازآغاز و انجام جهان است. را می جوید که به آن رسیده است

  :این است که پیوسته می پرسد. دلیل آمدن است

دوري  که در آن آمدن و رفتن ماست   او را نه نهایت نه بدایت پیداست

)58: 1356هدایت،(ر این معنی راست     کاین آمدن ار کجا و رفتن به کجاست؟  کس می نزند دمی د

. خیام اندیشمندي است که تا می پرسد، می اندیشد«: در این باره می گوید) آب وآیینه(دکتر کزاري در کتاب 

خیام و تکاپوي همواره ذهن او گرامی پرسشگری. بازماندن ازپرسیدن براي او برابر است با خاموشی و مرگ اندیشه

».داشت دم را در پی می آورد و در اکنون زیستن و فرونهادن گذشته سپري شده و آینده فرا نارسیده را

)124: 1384کزازي، (

او در . ذهن نا آرام و پرسشگر خیام پیرامون بدایت و نهایت جهان هستی تا جایی می رسد که او را متحیر می سازد

.             در حقیقت شعر او آیینه تحیر اوست. و تحیرش نتیجه تامل اوست. خلقت و راز آفرینش، متحیر استکار 

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من      وین حرف معما نه تو خوانی و نه من

هست از پس پرده گفتگوي من و تو     چون پرده  برافتد، نه تو مانی و نه من

)57: 1356هدایت، (

خیام انسان . به نظر می آید هر چه انسان خردمندانه تر به کار جهان بنگرد بر حیرتش نیز بیشتر افزوده می شود

خردورزي است که خردمندانه به کار جهان و انسان و نیز بدایت و نهایت آن می نگرد و عالقمند و جویاي کشف 

                                                                                 .                                   اسرار آفرینش است

از این نگاه می توان موالنا را با خیام سنجید، هر دو جاودانگی را . همسانی خیام و موالنا یکی در همین جستن است

چرا . ه باور نمی رساند تا آرام گیردهیچ پاسخی او را ب. لیک خیام هرگز ازجستن و پرسیدن بازنمی ماند. می جویند
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. که خیام آرامش را در این جهان و زندگی این جهانی می جوید؛ چیزي را که موالنا به دنبال آرامش اینگونه نیست

باور به جهانی جاوید و پایدار و آرامشی که عشق به جهان جاوید براي او به . بلکه وي به کرانه ي باور رسیده است

موالنا نیز همانند خیام از چرایی . راهی که موالنا را از خیام جدا می سازد در پرسشگري نیست. دارمغان می آور

نمونه بارز آن در یکی ازداستان هاي مثنوي اززبان موسی . خلقت انسان می پرسد ولی براي هدف و منظوري دیگر

  :آمده است) ع(

  ب؟گفت موسی اي خداوند حساب     نقش کردي باز چون کردي خرا

  دانم که این پرسش ترا     نیست ازانکارو غفلت وز هوا: گفت حق

ورنه تادیب و عتابت کردمی      بهر این پرسش تو را آزردمی  

)3002-3005مثنوي، دفتر چهارم، (   

 وي پرسیدن را دست. ها پخته گردانیدن اندیشه ها و ادراکات خام استدر نگاه موالنا هدف از اینگونه پرسشگري  

مایه هدایت اندیشه هاي خام  می سازد که نه تنها هیچ منافاتی با اعتقاد و ایمان شخص معترض ندارد؛ چه بسا 

مل این شاعر در لیک پرسشگري خیام ریشه در تفکر و تا. باورهاي او را محکم و اعتقادش را نیز استوارتر می نماید

  .و با روحیه تعبد و تسلیم منافات دارداسرار حیات دارد 

:شادمانگی و خوشباشی- 

شاعران ایرانی وارث فرهنگ غنی و پویایی اند که مبانی آن در شعر فارسی به دور از انجماد فکري و پذیرندگی یک 

یکی از آن مبانی، مقوله شادمانگی . تفسیر شده استو یافته  بسط،سویه، با درك عمیق و کامل اسالم و با تفکر ایرانی

گونه اي که و خوشباشی است که شاعران ما در طول تاریخ، معارف بسیار ژرفی را در این زمینه ارائه کرده اند به 

  .ابتدا تاکنون در روحیه مردم این سرزمین باقی مانده است تاثیر شادمانانه آن از

باغ و بوستان و گشت و گذار و طربناکی و عدم تسلیم در برابر غصه هاي نداشتن و در شعر شاعران ایرانی توصیه به 

نیر جوشش خوشدلی و شادزیستی از درون موج می زند و معتقدند آدمی اراده و قدرت آن را دارد که با غم ها، 

  .و حفظ نماید و امیدش را پیدا نحوي براي شاد بودنش بهانه بسازد تاریکی ها و ناامیدي ها بجنگد و به هر

       رخوشانه و شاد و سرشار از س خیام را می توان پیشرو شاعران خوشباش و طربناکی دانست که فضاي شعر او

که پاره اي از مضامین او در دوره هاي بعد مورد استقبال کسانی چون مولوي و صائب قرار مایه هاي خوشوقتی است 

  . گرفته است
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ماضی و مستقبل را سوخته و فرداي نسیه را گردن زده و از ساعت و تلوین « . ی خواندفرح م موالنا خود را فرح بن  

رسته و ابن الوقت و بل میر اوقات و احوال شده است و آتش در پشیمانی زده است و جانش در عروسی و عید 

و جامه چاك،  چاالك... کردن و نوشوندگی و گذار مستمر است و اجازت نمی دهد که خاشاك مالل در دلش بپاید

  )253و 250: 1380سروش،(» . و شعرش رقص جنون استو کف بر لب خروشمند و فوار، فرحناك 

بستن دکان کاسبکارانه علم حصولی، آزادي از قیود تعلق، شکستن تابوي تدریس و تعطیلی بساط مرید بازي و « 

موالنا را نسبت به سروده هاي شاعرانی  کرسی علم ظاهر و تخریب پایگاه و مسند فتواي مورد قبول خاص و عام؛ شعر

چون سنایی و عراقی، طرب انگیزتر و شادي بخش تر و شورآفرین تر کرده است و حالت رهایی و شیدایی و 

  )21: 2009کیخا فرزانه، . (شادمانگی غیرقابل توصیفی به آن داده است

  . یعنی براي کسی که از خویش رسته است هیچ موجبی براي گریه و اندوهناکی و  غصه نمی بیند  

  :تحلیل عوامل مشترك شادمانگی در رباعیات خیام و مولوي-

هشدار می دهد که مرادش » اسیر آمدن دل در دام غم افزاي خودپرستی« خیام قلندر ناباکی است که در رباعیاتش از 

که میراثی جز مبیاو براي نجات از تعلق خاك و باد و آتش و آب و امید و .مستی خودپرستی استاز این مستی، 

اندوه ندارد، خرقه را رهن شراب می سازد و خود را در دامن معشوق می اندازد تا خویشتن را از اندوه نیستی و هستی 

راي مال و جاه روزگار که ریشه در خویش و تظاهر و خودخواهی برهاند چرا که در دیدگاه او زمانه از کسانی که ب

  . اندیشی او دارد دلتنگ و غمناك است و ننگ دارد

  ما و می و معشوق در این کنج خراب   جان و تن و جام و جامه در رهن شراب 

  )177: 1388خیام، (آزاد ز خاك و باد و از آتش و آب  فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب  

تی را سرنگونی علَم نفاق، رندي و قلندي و ترك زهد ریا، پیمانه کشی و نشاط معرفی می خیام راه مبارزه با خودپرس

او نیز چون خیام متذکر می شود که باد در سر کردن  .بطور دقیق موالنا نیز همین معنی را در رباعیاتش می آورد.کند

  :در عالم خاك جز غبار انگیختن، و نابود کردن خوشی و دلکشی چیزي نیست

  اه کند زمانه این دمدمه را     وز هم بدرد گرگ فنا این رمه راکوت

  )38: 1387مولوي، (اندر سر هر کسی غروریست ولیک  سیلی اجل قفا زند این رمه را 
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مطلب دیگري که خیام آن را از علل شادمانگی می داند توجه به معرفت و محبت و آیین مهر و نیکی است که 

من می . خیام می گوید که من مست محبت و مهر و شادمانگی ام. بختی بشر است تضمین کننده شادمانگی و نیک

  .پرست و عاشق و رندم و زندگی حقیقی ام این است

  عدم دلبستگی به دنیا- 

از حاصل روز و روزگار جز هیچ چه چیزي در دست آدمی می ماند پس چرا بشر : خیام در این موضوع می گوید

  .آتش اندوه آن می سوزاندبراي هیچ این همه خود را در 

  

  دانی ز جهان چه طرف بربستم؟ هیچ  وز حاصل ایام چه در دستم؟ هیچ

  )58: 1373خیام، (شمع طربم ولی چو بنشستم هیچ  آن جام جمم ولی چو بشکستم هیچ 

موالنا نیز چون خیام حیرت ایجاد می کند و دل بستن به آن را از بین برنده شادمانگی می خواند و می گوید چون این 

  . دنیا نمی پاید پس خودت را به دمدمه دلبستگی به او ضایع مگردان

  )694: 1387مولوي، (گر چرخ تو را خدمت پیوست کند    در گردن معشوق دگر دست کند 

  :دو یا می گوی

  گرگ فنا این رمه را وز هم بدرد کوتاه کند زمانه این دمدمه را    

  )83: همان(اندر سر هر کسی غروري است ولی سیلی جفا قفا زند این همه را 

  پرهیز از جزمیت و تعصب- 

خیام بر این باور . موضوع دیگر در عوامل شادمانگی، عدم سخت گیري و جزمیت در امور ظاهري و دنیوي است

  .آنچه بشر براي آن می ستیزد و آرامشش را به خاطر آن به هم می زند معلوم نیست که حقیقی باشد است که

  )56: 1928خیام، (چون نیست حقیقت و یقین اندر دست   نتوان به گمان و شک همه عمر نشست 

موالنا نیز در رباعیاتش به آسان گیري امور دنیوي و عدم تعلق خاطر به دنیا تاکید می کند و دنیا را بسیار بی ارزش 

  :تر از آن می داند که انسان فکر خویش را مشغول به آن کند و یا خودش را به خاطر کسب آن برنجاند
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  این عرصه که عرض آن ندارد طولی  بگذار عمارتش به هر مجهولی 

  )1843: 1387مولوي، (پولی ست جهان که قیمتش نیست جوي  یا هست رباطی که نیرزد پولی

  زنهار دال به خود مده ره غم را   مگزین به جهان صحبت نامحرم را

)25: همان(با تره و نانی چو قناعت کردي    چون تره مسنج سبلت عالم را 

  

  

  فراغت از کفر و ایمان ظاهري - 

که آیین من محبت است و از می محبت شاد می شوم یعنی شادمانگی در گرو نوشیدن این می  خیام تاکید می کند

  :است او به صراحت مذهبش را شادي و محبت می نامد

  می خوردن و شاد بودن آیین من است  فارغ بودن ز کفر و دین، دین من است

  )307: 1388یام،خ(گفتم به عروس دهر کابین تو چیست   گفتا دل خرم تو کابین من است 

            او معتقد است نبرد بر سر ادیان ظاهري و یا ظواهر ادیان، جنگ هفتاد و دو ملت است که شادمانگی را از مردم 

  . و می گوید فارغ بودن ز کفر و دین، دین من استمی گیرد 

  سرشتبا یک دو سه اهل و لعبتی حور فصل گل و طرف جویبار و لب کشت 

  )58: 1373خیام، (باده نوشان صبوح  آسوده ز مسجدند و فارغ ز کنشت  پیش آر قدح که

در نزد او چیزي « : موالنا نیز وراي کفر و ایمان و مسجد و کنشت می اندیشد و صرفا به معشوق سفارش می کند

اد وراي اصطالح وجود و عدم و کفر و دین وجود دارد که ازاو به صورت بخش جهان که ساده و بی صورت است ی

  )4: 1387شفیعی کدکنی، (» .می کند

  اندر دل من درون و بیرون همه اوست  اندر تن من جان و رگ و خون همه اوست

  )321: 1387مولوي، (اینجا چگونه کفر و ایمان گنجد؟  بی چون باشد وجود من چون همه اوست 
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  محوریت خوشی و نخوردن غم فرداي نیامده - 

  .همین دم نقد می داند که با اغتنام آن می توان خشنود و شادمان زیستخیام جاودانگی و شادمانگی را در 

  اي دوست بیا تا غم فردا نخوریم  وین یک دم نقد را غنیمت شمریم

  )180: 1388خیام، (فردا که از این دیر کهن درگذریم   با هفت هزار سالگان سر به سریم 

  :با محوریت خوشی کلمه خوش را پنج بار تکرار می کندخیام براي خوشی اصالت قایل است چنانکه در این رباعی 

  بر چهره گل شبنم نوروز خوش است  در صحن چمن روي دل افروز خوش است

  )55: 1373خیام، (از دي که گذشت هر چه گویی خوش نیست   خوش باش وز دي مگو که امروز خوش است 

تن به تغنی و شادي را بر مباحث مالل انگیز ارجح می او پرداخ .موالنا نیز در رباعیاتش بر محور خوشی و سماع است

  .شمارد

  شناخت مراتب انسانی و خویشتن خویش- 

خیام بر آن است که اگر کسی باور کند بهشت و جهنم و رضایت و نارضایتی و شادمانگی و غم، خارج از او نیست 

  . ن باور زمینه ساز شادمانگی استو بهشت، خویشتن خود است و در صورت فراهم آوردن شرایط، شکوفا می شود؛ ای

  ماییم که اصل شادي و کان غمیم   سرمایه دادیم و نهاد ستمیم

  )76: 1373خیام، (پستیم و بلندیم و کمالیم و کمیم آیینه زنگ خورده و جام جمیم 

اهل  حس با اهل خیال و اهل خیال با بهشت اهل. بهشت او متفاوت می شود در نظر او به میزان معرفت هر کس،

اکبر که از همه اینها بزرگ تر است و این ...عقل و اهل عقل با اهل عشق متفاوت است تا می رسد به رضوان من ا

  .براي کسانی است که جز به دوست نمی اندیشند

  :موالنا نیز همین اعتقاد را دارد 

  در کوي خیال خود چه می جویی تو؟  وین دیده به خون دل چه می شویی تو؟ 

  )1557: 1387مولوي، (رت تا به قدم حق دارد  اي بی خبر از خویش چه میجویی تو؟ از فرق س
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بهشت شادکامی و : او می گوید. در نگاه موالنا نیز تمامی خوشی و شادمانگی عاشق در مالقات معشوق است

گاهی انسان خوشی خاص و بهشتی ویژه است و  ،شادمانگی به مراتب آدمها بسته است و براي هر کسی در هر مرتبه

  .به مرتبه اي حتی فوق بهشت نایل می شود که همانا لقاء دوست است

  گر قدر کمال خویش بشناختمی دامان خود از خاك بپرداختمی

  )1848: 1387مولوي، ( سر بر فلک نهم برافراختمیخالی و سبک به آسمان تاختمی  

  

  

  

  نگاه عاشقانه به هستی- 

چاشنی زندگی مطرح می کند و بی آن زندگی را تهی و اندوهبار می خواند و مراد خیام مستی و عشق را به عنوان دو 

در اعتقاد خیام هیچ کس دیگري جز رندان عاشق لیاقت ورود به بهشت را . او از این عشق، عشق به جاودانگی است

  .نخواهد داشت

او خود را مست تر ازقدح می نامد و . اندموالنا نیز به غیر از عاشقان و مستان، دیگران را فرومایه و اندوهگین می خو

  .هیچ کس و هیچ چیز را مانع مستی خویش نمی بیند

  جز صحبت عاشقان و مستان مپسند  در دل هوس قوم فرومایه مبند

  )693: 1387مولوي، (هر طایفه ات به جانب خویش کنند  زاغت سوي ویرانه و طوطی سوي قند 

اینان هم عشق را تجربه کرده اند و هم به زودگذر بودن دنیا پی . شاه کلید نجات از اندوه دنیا محسوب است ،عشق

  .برده اند

  :موالنا در رباعیاتش همین معنی را می آورد

  واي آنکه ندارد از شه عشق برات  حیوان چه خبر دارد از کان نبات 

  )105: 1387مولوي، (با خریدار بساخت  بی یار نماند آنکه با یار بساخت  مفلس نشدآنکه
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  جهـیــــنت

خیام با مولوي به لحاظ مبنایی، پیوند فکري ندارد و این تفاوت اندیشگی در نگاه آنان بر موضوع شادمانگی بی تاثیر 

ی و چنانکه به عنوان مثال اغتنام فرصت با توجه به جهان بینی خاص خیام با ابن الوقت بودن صوفی؛ یا م. نبوده است

شراب رباعیات خیام با می و شراب مولوي یا شک و حیرت خیامی با حیرت عرفانی و یا هراس ازنیستی خیام با نگاه 

با این حال ازآن جهت که هر دو شاعر خارج از جان و . امیدبخش و وجدآور موالنا به نیستی و مرگ یکی نیست

قواي مشهود و وجودات محسوس و قوه اي مافوق تمام اندیشه آدمی، حقیقتی نمی یابندو براي او وجودي برتر ازم

نیرویی ماوراي مدرکات ضعیف و عمومی قایل اند و هر دو شاعر فارغ از قالب دیانتی و معتقدات عمومی به تفکر در 

که می توان راز هستی پرداخته و به معارفی به معناي اعم رسیده اند که از آن جمله عوامل مشترك شادمانگی است 

  :هر دو شاعر.به قرار ذیل برشمرد آن را

در هم اکنون زیسته و لحظه خوش موجود رابراي فرداي پرنقش و نگار از می کنند پویا و زنده اند، سرزنده زندگی

  .دست نمی دهند

براي گذشته معدوم افسوس نمی خورند، نگران آینده نیامده و مشکوك نیستند و زندگی دنیا را زودگذر می دانند و 

  .رو دلبسته دنیایی که نپاید نگردیده و ازقید تعلقات غم افزاي آن آزادنداز این 

وساوس دل آزار دنیا و جاه و مقام و آوازه آن را از مایه هاي اصلی اندوه بشر دانسته و براي رهایی از آن دست به 

  .دامان ساقی شده و به نوشیدن می و توسل به عشق و مستی توصیه می کنند

برساختهذهنی و عبور از حقارت شکست هاي غم افزاي جهان ماده پرداخته و به جنگ هنجارها  به شکستن بت هاي

و ستیز با عاداتی می روند که همواره باعث جدال هاي نابخردانه در طول تاریخ زندگی آدمیان بوده است و خوشباشی 

  .و عیش بشر را منغص کرده است

دي و تساهل و زیستن به شیوه ساده خراباتیان و مشرب رندان و به آسان گیري و عدم جزمیت و القاي قدري القی

خوشدالن صاف دل توصیه می کنند و بدین گونه در مقابل ناسازگاري هاي زمانه به خویش و دیگران آرامش می 

  .بخشند

و بهشت و به عبور از تعصبات جاهالنه در ظواهر ادیان تاکید ورزیده و بشر را از بیم و امید و کفر و دین و دوزخ 

ایمان متظاهرانه رهانیده و به فراغت از خدایان مقید و محدود ذهنی و جنگ هفتاد و دو ملت و هر پندار و معتقدي 

  .که زندگی را زهرآگین ساخته و آدمی را آزرده می دارد، توصیه می کنند
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نی و شناخت خویشتن خویش به آشنایی با مراتب انسا . به رهایی از دمدمه تفاخر و خویش اندیشی سفارش می کنند

  .متذکر می شوند و به نگاه زیبا و عاشقانه به هستی به عنوان شاه کلید شادي و آرامش توصیه می کنند

فکرشان حول محور مرگ و زندگی و تفکر در امر هستی و نیستی و اصل ناپایدار دنیا می چرخد تا با ترویج این 

کسانی که به دنیا چسبیده و براي دستیابی به آن مرتکب هر جنایتی می  باور، بشر را از رنج آز، حسد و غوغاي اوهام

  .شوند و آسایش را از خود و دیگران سلب می کنند، برهانند

به پختگی، متانت اخالقی، اعتدال فکر، اجتناب از تظاهر، زندگی ساده، انصراف از مردم فریبی و فکر مآل اندیش که 

  .ارش می کننداز رموز خوشوقتی و خوشباشی است سف

به دینداري قشریان و متمسکین متعصب و خام، به ظواهر، معترض اند و افراط در تزهد را بد و ناشایسته و مانع 

کسانی را که به بهانه عذاب اخروي، دیگران را از شادمانگی و نعمت هاي مجاز و مشروع محروم . شادکامی می دانند

گران روا می دارند محکوم می کنند و برعکس به وارستگی و کناره می سازند و انواع زجر را بر نفس خود و دی

  .  گیري از آزمندان را مجذوب و اسیر کرده و سربلندي و استغنا و مناعت طبع انسان را تباه می سازد، اصرار دارند
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