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 چکیده 

صیت سپس دو شخ  ایماهمیت آن در زندگی انسان پرداختهدر این مقاله ابتدا به توضیح درباره بحث غنیمت شمردن زمان و  

تحلیل و    ایم. ر این دو شاعر گران سنگ را آوردهای از اشعاام و سعدی را معرفی کرده و گزیدهادبیات فارسی یعنی خیبزرگ  

های جهان بینی این  ها و تفاوتدر بخش نتیجه گیری به شباهت باشد بخش بعدی می  سعدیبینی خیام و  مقایسه افکار و جهان

دن انسان خللی در جهان  در تفکر خیام بودن یا نبو  کنیم. ا ذکر میخالصه در اینجا آنها ر  دو شاعر پرداخته ایم که به صورت

انگیزی وجود دارد که های عبرتدر آثار سعدی صحنه  اراده است.در قلمرو هستی موجودی منفعل و بیکند و انسان  ایجاد نمی

اما  ،توان در آثار سعدی مشاهده کردهای خیام را میدیشهدر مجموع رگه هایی از ان  خواند.حسرت و عبرت فرا می  انسان را به

بان تند محکوم کرده و انسان  خیام از مردم زمانه کناره گرفته و افکار و عادات آنها را با زتوان چنین بیان کرد  آنها را می  تفاوت

درد و رنج بسر را بداند    در سوی دیگر سعدی ماند حکیمی که  را به خوش باشی و نخوردن غم جهان گذران دعوت می کند. 

او یادآوری می کند.انسان   اساس تربیت او حکمت ذوقی و    را به بردباری و صبر فرا می خواند و غنیمت شمردن زمان را به 

 ن بازگشت به سوی خداست و به این علت لحن گرم و امیدوار کننده و سرشار از شور زندگی است. عملی است که هما

 

 سعدی  ،خیام،  پذیریعبرت غنیمت شمردن زمان،ینی،  بجهانهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

نهاده اند، بهترین  ی افکار ملت هاست و شعرای بزرگ هر قوم، به علت اثری که از محیط خود پذیرفته و بر آن  ادبیات آئینه 

سازد. »یکی از  کس میوع دید آنها را به خوبی منعمعرف قوم و محیط خویش اند و به این جهت، تفاوت بین روش اندیشه و ن

البته با تمام رنگ های شخصی و    -های فرهنگ اسالمی که اساس کار و جهان بینی خود را بر قرآن نهاده، تصوف استشاخه

 ( 140:1385که دستاوردهای ادبی و نظری آن عرفان نامیده شده است« )آشوری،  -طول تاریخفرقه ای و مکتبی آن در 

خ ّبر« فرصت چون ابری زود گذر است پس فرصت نیکو را به بیهودگی از دست  حاب  فّانتُِ هز وّافرّصّ الوّالفُِ رصّه تّمُر مّر السّ 

البالغه/  مدهید. اندک  1432)نهج  عمرها  و  بسیار  آرزوها  که (  چیز  بدترین  در  است  عمر  که  را  چیز  بهترین  نباید  پس  است؛ 

)ع(: »اّضاعُّه الُفرصّه ّ   استفاده را ببرد و گرنه به قول امیر مومناندنیاست باخت. انسان از هر فرصتی که بدست آید، باید نهایت  

تا زمانی که زنده است از خویشتن (. انسان  1471)نهج البالغه/  ُغصّه« فرصت را از دست دادن موجب ندامت و پشیمانی است.

کند: الناس نیام اذا ماتوا انتهبوا: می  گردد و مرغ جان از قفس تن پروازشود که مرگ وی نزدیک می غافل است آن گاه بیدار می

 رسد. شود که مرگ وی فرا میآدمی هنگامی بیدار می

در    اند.سی نیز به این مسئله مهم پرداختهغنیمت شمردن زمان از دیرباز مورد توجه شاعران بوده و بزرگان ادبیات فار  بحث 

شاید بتوان خیام را شاعری دانست   پردازیم.ان میبه معرفی ایش  به طور اجمالیراس آنها خیام و سعدی قرار دارند که در اینجا  

زمان و دعوت به خوش زمان و مرگ توجه داشته و در آثارش رد پای غنیمت شمردن  که بیش از هر شاعری به بحث گذشت  

بیان شیرین    شود.باشی دیده می با  به فرمانروای ملک سخن قرار دارد که  این  در سوی دیگر سعدی شیرازی ملقب  به  خود 

 موضوع پرداخته است. 

نکته    مفید از آن بررسی این موضوع را در دستور کار قرار دادیم. با توجه به اهمیت موضوع غنیمت شمردن زمان و بهره بردن   

آشنایی  تحلیل و مقایسه بسیار مفید،کاربردی و باعث    بعدی جایگاه واالی دو شاعر گران سنگ ادبیات فارسی است که بررسی،

 گردد. نی ایشان می با جهان بیما 

 نرم افزار پردیس پارسی استفاده شده است.ها و ای بوده است و از سایت انهروش تحقیق به صورت کتابخ

 

 غنیمت شمردن زمان 

د عمر و روزگار جوانی  های محدویش انسان را به مغتنم شمردن فرصتهمواره در سروده های خو  شاعران نامدار فارسی زبان،  

بهرهندهفرا خوا است.اند.  انسانی  فضایل  از  غنیمت شمردن فرصت  و  زمان  از  تنها چیزی  گیری  و    زمان  قابل جبران  است که 

-ن لحظاتی که برای هر فردی پیش می که هر کاری در زمان خود انجام گیرد و از دست دادکند  عقل حکم می  برگشت نیست.

 تعبیر شده است.« یوم الحسره»رآن از آن به هش شده که در قبرد مذمت و نکوو انسان از آن بهره الزم را نمی یدآ

برای شما نیست و برای جبران آنچه فوت شده هیچ بازگشتی  های دنیوی نداردهیچ شباهتی به حسرتخوردن آن روز حسرت  

ه مریم  سوره مبارکخداوند در    تر از آتش دوزخ و درناکتر از آن دوری از لطف و همجواری پروردگار است.و این حسرت دردناک

در غفلت هستند و ایمان    یابد و آنهانگام که همه چیز پایان میدر آن ه  آنان را از روز حسرت بترسان،  چنین می فرماید:  39آیه

 آورند. نمی

  خاصه ایران  ،شاعران و حکیمان جهان  ای شایسته فضیلتی است که مورد توجه بسیاری از نویسندگان، استفاده از زمان به گونه 

دارند و آنان  د را از هدر رفتن زمان برحذر میخواند و مخاطبان  خود بسیار به این موضوع پرداخته  شاعران در اشعار   بوده است.
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ت شمردن فرصت و غنیم  ،در اشعار شاعران  را به استفاده هر چه بیشتر از فرصت برای رسیدن به مدارج عالی فرا می خوانند.

فوت شود هیچگاه  ی بهینه از لحظه ها با این دیدگاه که اگر  بارزی بیان شده است؛یعنی استفاده به شکل    ، هاقدر ندانستن لحظه

 قابل دسترسی نیست.

ابرهایی تشبیه کرده-)ع( فرصتحضرت علی  از دسترس انسان دور می شوند همچنین اند که به سرعت میها را به  گذرند و 

 فرموده اند:از دست دادن فرصت اندوهبار است. 

 شوند. است که هالک شدگان در آن غرق می از تاخیر کار بپرهیز؛زیرا دریایی اقر)ع(می فرمایند: م ب اما

ی زندگی که موهبتی است الهی برای رسیدن به مقصود افرینش نباید  فرصت چند روزه  سعدی شیرازی،  به اعتقاد شیخ اجل،  

 "با غفلت و بی خبری از دست برود: 

 پس اعتماد بر این پنج روز فانی نیست   ی نیستخوش است عمر دریغا که جاودان

 بهای مهلت یک روز زندگانی نیست   ک روی زمین به دست آریاگر ممال

 

 خیام

 -  نیشابور  در  427  اردیبهشت  28  )زاده  نیشابوری(  خَیّام  ابراهیم  بن  ُعمَر  ابوالفتح  الدینغیاث  کامل:  )نام   نیشابوری  خیام  عمر  

 چیزدان، همه  است، شده  نامیده   هم  النّیسابوری  خیامی   و  نیشابوری  خیام   و  خیامی   که  بور(نیشا  در   510  آذر  12  درگذشته

  ادبی  جایگاه  از  برتر  خیام  علمی  جایگاه  است.گرچه  سلجوقی  دوره  در  ایرانی  سرایرباعی  و  شناس ستاره  دان،ریاضی  فیلسوف،

 بیشتر  به  خیام  دارد.رباعیات   جهانی   شهرت  که  است  یاتشرباع  مدیون  وی  آوازه  ولی   است،  بوده  «الحق   حجه»  لقبش   و  اوست

 به   او  رباعیات  از  جرالد  فیتز  ادوارد  ترجمه  مدیون  بیشتر  مشخص  طور  به  غرب  در  وی  است.آوازهء  شده  برگردان  زنده  های  زبان

 است. انگلیسی زبان

  خواجه   وزارت  زمان  در  ایران  شماری  گاه   محاسبات  سرپرستی  و   دادن  سامان   سرو  توانمی   را  وی  کارهای  ترینبرجسته  از  یکی  

 و  است  معتبر  هنوز  زمینه  این  در  خیام  به  منسوب  دانست؛محاسبات  بود،  سلجوقی  ملکشاه  پادشاهی  دوره   در  ،که  الملک  نظام

 دارد.  میالدی شماری گاه  از باالتر مراتب  به دقتی

  اصل  درباره  لعاتشمطا  و  سوم  درجه  دالتمعا  حل  در  خیام  نقش  بود  استاد  تاریخی  و  دینی  ادبی،  علوم  نجوم،  ریاضیات،  در  وی 

 هاینسبت  درباره  اینظریه  کردن  پیدا   است.  کرده  ثبت  شرب   علم  تاریخ  در  برجسته  دانی ریاضی  عنوان  به  را  او   نام  اقلیدس  پنجم

  را   او  نیز  شماری  و  سینا  ابن  شاگرد  را  خیام  نویسان،  تذکره  از  شماری  اوست.  کارهای  مهمترین  از  نیز  اقلیدس  نظریه  با  ارز  هم

  از  زیرا  ؛نمایدمی  ذهن  از  دور  بسیار  است  نابوده سی  ابن  شاگرد  خیام  که  فرضیه  این  صحت  اند.خوانده  نیشابوری  موفق  امام   شاگرد

  جنبه  بیشتر  سینا ابن استادی این ولی   داندمی خود استاد را  سینا  ابن درجایی  اند.خیام داشته  هم   با زیادی فاصله  نیز زمانی  نظر

 .دارد معنوی

 

 سعدی

المام  ملکالشیخ  مشرفالمحقق  ابومحمد  المتکلمین  افصح  السعدی  السالم  مشرف  بن  عبداهلل  بن  مصلح  الدین(  الدین)شرف 

قبیلۀ گوید: »همۀ  های نژادۀ شیراز است چنانچه که خود میاز شاعران قرن هفتم هجری است. وی از یکی از دودمانشیرازی  

دنیا  به  بودند«  عالمان دین  از  )سعدی شیرازی،    من  میان  (. در مور23:  1377آمد.  تاریخ فوت سعدی  بر  بنا  و  نسب  و  نام  د 
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های معتبر نام و نسب سعدی همان است که در بنابر تحقیقات و بررسی  نویسندگان و اندیشمندان قدیم اختالف نظر بوده؛ اما

 ابتدا ذکر شد. 

که تخلص شیخ اجل به سعدی از چه کسی اخذ  ی معلوم نیست  باشد، به درستهامات سعدی شیرازی تخلص وی میاز جمله اب 

شده است؛ اما اکثر محققین وی بر این عقیده هستند که سعدی تخلص خود را از سعدبن ابوبکر زنگی گرفته؛ چرا که عالقه و  

اقوال مختلف نام سعدی ذکر شده  ارادت وی به سعد زنگی به وفور در آثارش ذکر شده است. تخ لص وی سعدی است و در 

 است.

در تذکره دولتشاه آمده است که علت تخلص وی به سعدی به دلیل ظهور وی در روزگار اتابک سعدبن زنگی سلغری است وی   

 (. 223: 1338سی سال از زندگیش را به تحصیل علم و سیاحت گذرانید. )دولتشاه، 

دانست؛ چرا که در مقدمۀ    604دت وی را  توان سال وال مشخص نیست، اما در دیباچۀ گلستان می   تاریخ والدت وی به روشنی 

 گلستان اینگونه سروده است:

 ای که پنجاه رفت و در خوابی 

 

 مگر این پنج روزه دریابی  

 ( 30: 1374)سعدی،  

 گوید:اب گلستان میدر مورد سال تألیف کت گلستان را تالیف و   656در سال بعد از تالیف بوستان یعنی 

 ین مدت که ما را وقت خوش بوددر

 

 ز هجرت ششصد و پنجاه و شش بود 

 (35)همان،  

 سعدی تاریخ اتمام بوستان را چنین آورده است.

 سعید  به روز همایون و سال

 ز ششصد فزون و پنجاه و پنچ 

 

 میان دو عید   به تاریخ فرخ 

 نامبردار گنج که پردر شد این  

 

شمرد وی از هماان   606توان  پنجاه ساله دانست و تاریخ تولد وی را می  656توان سن سعدی را در سال  ت فوق میبنا بر ابیا 

 (.592: 1372مند گردید. )صفا،  ابتدای کودکی تحت سرپرستی و تربیت پدرش بوده و از راهنمایی و ارشاد وی بهره

 

 ای از رباعیات خیام درباره غنیمت شمردن زمانگزیده

 و اندیشه فردات به جز سودا نیست   ز تو را دسترس فردا نیست امرو

 کاین باقی عمر را بها پیدا نیست  ضایع مکن این دم ار دلت بیدار است

 هر ذره ز خاک کیقبادی و جمی ست   شادی بطلب که حاصل عمر دمی است

 خوابی و خیالی و فریبی و دمی است   جهان و اصل این عمر که هست احوال 

 دانی که چرا همی کند نوحه گری؟   سپیده دم خروس سحری  .هنگام 

 کز عمر شبی گذشت و تو بی خبری   یعنی که نمودند در آیینه صبح

 وین یکدم عمر را غنیمت شمریم   ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم

 با هفت هزار سالگان سر به سریم    فنا درگذریم فردا که ازین دیر 

 نرم نرمک باده خور و چنگ نواز   ناز وقت سحر است خیز ای مایه 
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 و آنها که شدند کس نمی آید باز    کان ها که به جایند نپایند کسی 

 بر ساز ترانه ای و پیش آور می     هنگام صبوح ای صنم فرخ پی 

 این آمدن تیر مه و رفتن دی    کافکند به خاک صدهزاران جم و کی 

 

 شک تا به یقین یک نفس است وز عالم   از منزل کفر تا به دین یک نفس است

 کز حاصل عمر ما همین یک نفس است   این یک نفس عزیز را خوش می دار

 دریاب دمی که با طرب می گذرد     این قافله عمر عجب می گذرد 

 له را که شب می گذردپیش آر پیا   ساقی غم فردای حریفان چه خوری

 د دلتنگ کاو در غم ایام نشین    ایام زمانه از کسی دارد ننگ  

 زان پیش که آبگینه آید بر سنگ   می خور تو در ابگینه با ناله چنگ

 در صحن چمن روی دل افروز خوش است    بر چهره گل نسیم نوروز خوش است

 گو که امروز خوش است خوش باش و ز دی م   از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست 

 

 گزیده ای از اشعار سعدی درباره غنیمت شمردن زمان 

 چو مرگ اندر آرد ز خوابت چه سود؟   ون باید ای خفته بیدار بود کن

 ( باب نهم )بوستان،

 تو باری دمی چند فرصت شمار   چو ما را به غفلت بشد روزگار 

 بخواهد گذشت این دمی چند نیز   دریغا که بگذشت عمر عزیز

 ور این نیز هم در نیابی گذشت    گذشت آنچه در ناصوابی گذشت 

 که بی مرغ قیمت ندارد قفس    ین گرامی نفس غنیمت شمار ا

 

 که فرصت عزیز است و الوقت سیف   مکن عمر ضایع به افسوس و حیف

 که نتوان برآورد فردا ز گل     بیا تا برآریم دستی ز دل 

 برق است لوامع جوانی    .باد است غرور زندگانی 

 بشتاب که عمر در شتاب است   دریاب دمی که می توانی 

 وان روز که با تو می رود نوروز است  تو در کنار مایی روزستآن شب که 

 دریاب که حاصل امروز است   دی رفت و به انتظار فردا منشین

 دمی پیش دانا به از عالمی است   ه عالم دمی استنگه دار فرصت ک

 

 تحلیل اشعار خیام 

اشعارش به گونه ای رنگ و بویی از خوش باشی،غنیمت  خیام با زبانی ساده و بی پیرایه مقصود خود را بیان می کند در تمام   

شمردن زمان و مرگ دیده می شود پرسش های فلسفی خیام از دیگر مباحث جذاب و جنجالی اوست.خیام در شعارش به نقد  
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ر فردا  اندیشه  و  کند  اشاره می  زمان حال  متزلزل  بودن  و خواسته های  آرزو ها  اا چیزی جز  دارد که  تصریح  و  داند  گر  نمی 

شخص بیدار دل و آگاهی هستی قدر همین امروز را بدان چون مدت عمر ما نامعلوم است و نامشخص بودن معمر ما نیروی  

 محرکی برای دریافت حال و غنیمت شمردن زمان است.

ب ه عمر ما بسیار کوتاه و دمی است چه بسیار افرادی با شکوه و عظمت و صاحدر این جهان شادی طلب کن و خوش باش ک 

کاخ ها و ممالک بسیاری که این جهان به خود دید و همه را به زیر خاک برد پس در این جهان غم خوردن بی فایده است  

 چون عمر ما آنقدر کوتاه است که ارزش غم خوردن را ندارد. 

بسیار انسان  سرمستی و غرق شدن در لذت است و غم مخور که مانند من و تو    دهد خوش باشی،راهی که خیام پیشنهاد می   

ها آمده اند و رفته اند و بعد از ما هم انسان های زیادی خواهند آمد و خواهند رفت.و دگر بار به لحظه حال اشاره دارد و اینکه  

است که   زمان حال  تنها  نیست پس  در دسترس  فردا  و  ثباتی  دیروز گذشت  بی  یادآوری  است.تمام حرف خیام  در دسترس 

 ی و غنیمت شمردن زمان است.روزگار و عمر ما و خوش باش

 

 تحلیل اشعار سعدی 

نگاه سعدی به مسئله زمان بسیار ظریف و رندانه بوده او شخصی که نسبت به گذشت زمان بی تفاوت است را به شخص خفته  

ا یادآوری میکند که  فرا رسیتشبیه می کند و  نه زمانی که مرگ  برد  بهره  از زندگی  را غنیمت شمرد و  باید فرصت    د. کنون 

سعدی درجای دیگر خودش را هم جزو کسانی می داند که در غفلت و بی خبری به سر برده و با حالتی حسرت بار و غمگین  

نهایت استفاده را ببرید.در غیر این صورت می گوید ای انسان هایی که فرصت دارید این لحظات ارزشمند را غنیمت شمارید و  

م می  باقی  تنها چیزی که  و  است.زمان می گذرد  عمر در شتاب  بشمار که  غنیمت  است پس  افسوس  و  سعدی    اند حسرت 

گویی مخاطب را از  بیشتر به بیداری انسان و یادآوری غنیمت شمردن این لحظات ارزشمند می پردازد و با تلنگری حکیمانه  

 بیدار می کند. خواب غفلت 

 

 مقایسه اشعار خیام و سعدی 

کند و غم خوردن را بی را به خوش باشی و سرمستی دعوت میی ثباتی روزگار مخاطب  خیام با اشاره به کوتاه بودن عمر و ب 

از آینده را بیهوده می داند و آن را نقد می کند. تلنگرهای    سعدی با   فایده می داند و افسوس خوردن از گذشته یا اضطراب 

عم که  کند  یادآوری می  او  به  و  زند  تلنگر می  مخاطب  به  و کالم شیرین  و حکیمانه  راه صواب  در  را  آن  بیا  و  است  ر کوتاه 

 درستی استفاده کن تا پشمان نشوی و افسوس نخوری. 

 

 گیری نتیجه

زیرا وی مقهور سرنوشت ازلی و ؛  خللی در عالم هستی وارد نمی کند   ،یا نبودن انسان در گردونه طبیعت  از دیدگاه خیام بودن 

شود.پیش از ما این جهان بوده و پس از ما نیز همچنان خواهد نمیعقل و خرد وی نیز گرهی گشوده  ابدی خویش است و با  

در آثار سعدی نیز صحنه های عبرت   و چیزی نپرسیده است.بود.در واقع انسان در قلمروی هستی هیچ کاره است و کسی از ا

لب می گوییم:فغان از بدی از بسیاری کرده ها پشیمان می شویم و در زیر    دارد.تاسف وا میانگیزی است که ما را به حسرت و  
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گل خواهد رویید و  ها که در نفس ماست. ایام از دست رفته را به یاد می آوریم و افسوس می خوریم که بی ما بسی روزگار  

 نوبهار خواهد شکفت.

آنچه  نتیجه گرفت که رگه  از مجموع  توان  ازهایگذشت می  یافتاندیشه خیام    ی  توان  به روشنی می  آثار سعدی  اما    ،را در 

کار و  اف گرفته، خیام از مردم زمانه کناره  توان چنین خالصه کرد:میشود  میان اندیشه خیام و سعدی دیده میهایی را که تفاوت

-گویی همه پرده داردش زندگی نگاه می های تند محکوم می کند و همواره فاصله ای میان خود و آغوعادات آنها را با زخم زبان

  خود را به او نموده است و به همین خاطر لحنی قاطع و سرد دارد:   ار رفته و عمق داالن تاریک زندگی،ها از جلوی چشم او کن

با مردم به سر می برد و آنها    شناسد، طبع آدمی را خوب می  چو رفتی،رفتی.اما سعدی نوع بشر را دوست دارد.   بازآمدنت نیست،

رو  از این  گزیند. ندیشی یک خردمند جهان دیده برمی ای است که دورا  راه او راه میانه   را با بردباری و گذشت تحمل می کند.

-همان بازگشت به سوی خداست فرا میاننده را به راه درستی که  اساس تربیت او حکمت عملی و ذوق زندگی است که خو

از شور زندگی است و بیامیدوارکننده و    صمیمی،  خواند و به این علت لحن او گرم،  را شاعر انسانیت   جهت نیست اوسرشار 

 دانند و اخالق مایه افتخار اوست.می
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