
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت تطبیقینشریّة ادبیّا
 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

1395ن ، پاییز و زمستا15، شمارة   8سال   

  مفهومی مشترک رباعیّات خیّام و طالسم ابوماضی هاساستعاره بررسی تطبیقی
 پژوهشی( -)علمی

  1نامقید استوارمحمّدسیّ

 چکیده

ثّرها و اشــتراکات  که تأثیر و تأ اســت هاییاســتعاره بررســی تطبیقی مقاله، ة اصــلی اینمســئل

ــی را نشـــان می    رباعیّات خیّام و   فکری  ــم ابوماضـ له   نظری مبانی . دهند طالسـ  نظریة  ،مقا

ستعاره  ست  مفهومی هایا ستعاره  که ا شیدن  ابزاری به ،بالغی شگردی  از را ا   رتقاا برای اندی

  شــناختی شــناســانزبان هایکلیدواژه اســاس بر را یادشــده نظریة مبانی ،آغاز در. اســتداده

  ارائه السم ابوماضی  مشترک رباعیّات خیّام و ط  هایاستعاره  از گزارشی و  ایمکردهبازخوانی

ــتعاره آنگاه. ایمداده ــاس را هااس ــت  پدیده، به مثابه گروهِ چهار به مضــمون براس ــیر اس   ،اس

به     ثا به م نا    ب  جهان  اســـت،انســـان،   حیوان  به ب ثا به    و جهان   ســـته م ثا   ،اســـت دایره به م

رســی  رپهلو را ب دو هایاســتعاره منفی و هایهای با ویژگیاســتعاره ،ایم. ســپسکردهتقســیم

ــناختی تحلیل بهو  کرده ــگردهای هنری   ارزش و ایمپرداخته گروه هر ش ــی و ش ــناس   زیباش

ستعاره    ،خیّام و ابوماضی  مهم شگردهای  ایم کهکرده مشخص ایم وآورده آن ذیل در را هاا

سفی،    بوطیقای مبتکر عنوانبه صاید فل ستع  ساختن  در رباعیّات چندپهلو و ق ست  هاارها   .چی

دهندة نوعی  ، نشــانهای ابوماضــی در طالســمنگرشکه  رســدبه پایان می تیجهمقاله با این ن

   بینامتنیّت و بازتاب گفتمان  فلسفی خیام است.

ــتب :هاس کلیدسواژه ــناختی، بر س ــازس، پنهادبیات تطبیقی، تحلیل ش ــازس،انس  س

 طالسم. رباعیّات،
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  مقدمب -1

  زبانارسی ف انعراش  بسیاری از بر  است و  عطفی نقطة ،رباعیّات و شعر فارسی   تاریخ در خیّام

 یشــی،اندمرگ دورانی، زمان ،حیات فلســفة یهامایهبن اســت. اگرگیری داشــتهتأثیر چشــم

ــخند  ــداتک  های فرهنگ  ریشـ ــی را   و دم دریافتن  ،صـ ــادباشـ ــعر از شـ ــی  شـ بیرون فارسـ

ــیم، ــترکشـ ــت از را خود هویّت  از ایهگسـ ــگفت  .دهد می دسـ ک  خیّام در ظرف کوچ   اشـ

ست!  رباعیّاتش سیاری  از چون همة این مفاهیم را گنجانده ا ضی در طالسـم      ،جهات ب ابوما

ــتعاره ،آوردهای خیّام را فرا یاد مینگرش ــترک دو اثر رااس   پژوهش برای های مفهومی مش

 .برگزیدیم

 لببیان مسئ  -1-1

 های زیر پاسخ دهد:این مقاله درصدد است به پرسش

 ند؟اکدام ابوماضی خیّام و طالسم مشترک رباعیّات یهای مفهوماستعارهالف: 

شگردهای   ب:  ضی از چه  ر  د سازی و دوپهلوگویی سازی، پنهان برجسته برای  یخیام و ابوما

 اند؟گرفتهسازی بهرهاستعاره

 پژوهش پیشینة -1-2

ــته ــام ،درگذشـ ــی تطبیقی معمای 1390پور و کیانی)بر مبنای ادبیات تطبیقی حسـ ( به بررسـ

ــتی  ــرقی پرداخته            هسـ ــی بر پایة مکتب اروپای شـ ــة خیام و ایلیا ابوماضـ . در  اند در اندیشـ

  شناسی  زبان دیدگاه از( 1388م )گلفا کامبوزیا و،لو زعفرا مفهومی،کرد استعارة  چهارچوب

ستعاره  شناختی    به نو نگاهی»در (1389) راکعی .اندکردهبررسی  فروغ شعر  در را زمان هایا

  کتاب زا را «جهان عاشقان همزاد» و «ایستگاه سفر» شعر دو  «پورامین رقیص شعر در استعاره،

ستور  شق  زبان د صر  ع ست مطرح کرده قی ستعارة » در مقالة (1389) بهنام .ا   در نور مفهومی ا

  عنوان به را  «اســت بصــری معرفت»(mega metaphor) اســتعارةکالن ،«شــمس دیوان

ــتعاره ــاهنامه»مقالة .اســـتکرده معرّفی نور مبدأ حوزة با ایاسـ ــتعارة مفهومی رد در شـ   «اسـ

  قالةمده است. زردشتی معرّفی کر گانیاستعارة رد را به عنوان سازمان اندیش (1392)استوار، 

ــناختی» ــتعاره تحلیل ش ــق هایاس ــنایی غزلیات در عش ــی وجوه به( 1392زرقانی،) «س   بررس
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در   هومیمف هایســه و اســتعارهتطبیقی فران وش ادبیاتر با اامّ اســت پرداخته عشــق اســتعارة

 است. نشدهکاری انجام، رباعیّات و طالسم

 ضرورت و اهمیّت -1-3

  ناختیشــ تطبیقی و های ادبیکند تا با کاربســت نظریهبه خواننده کمک می حاضــر پژوهش

ون با نسبت مت  و به خوانشی نو از متن بپردازد  ،ایهای سلیقه از داوری دور فارسی،  در متون 

شخو  ستعارة مفهومی      آب سندگان را در چهارچوب نظریه ا شگانی نوی رهای فکری و نظام اندی

تولید  و بازتولید   ا و، تأثیر و تأثرهنظریة تطبیقی نسبت ادبیات با شرایط فرهنگی   و با بشناسد  

 را بهتر دریابد. هاگفتمان

 بحث   -2

ها  انسان یجربیّات محیطو ت فکری نظام شناسان شناختی استعاره را ابزاری برای شناخت    زبان

ستعاره،  » ؛نددانمی ست  هاواژه به مربوطزبانیِ  صرفاً ایمقوله ا سان  تفکّر فرآیندهای. نی   تا ان

ــتعاری  زیادی  حدّ  ــون،  و لیکاف ) «اند. اسـ ــتعاره،  (6: 1980 جانسـ   های گوناگون  روش اسـ

ــات  گیری از واژگان ذهنی، با بهره  مفاهیم  بیان  و دریافت   ــوسـ ــت حوزة محسـ   این در .اسـ

ستعاره،  ،شنگر سبت به پدیده     و بینیجهان بیانگر ا سنده ن ست. ای بیرونیهشیوة نگرش نوی   ا

ــتعاره  در هر ــد و  (source domain)مبدأ  حوزة دو اسـ          (target domain)حوزة مقصـ

ــی گوییممی وقتی :دارد وجود ــت، زندگی ریاض ــی، اس   حوزة زندگی، و مبدأ حوزة ریاض

  ســانان فیزیکی و زیســتی تجارب با که اســت مفاهیم محســوس مبدأ، حوزة. اســت مقصــد

سانی دریافت می دارد و به ارتباط صد،  شود. حوزة آ ست    مفاهیم مق شوار ا   رکد .پیچیدة د

ــد حوزة انتزاعی مفهوم تا  کند می مبدأ، به خواننده کمک     حوزة عینی مفهوم   ترهرا ب مقصـ

ــان  زبان  دریابد.   ــناسـ ــناختی  شـ ــاس شـ ــتعاره  ،ردکارب  حوزة براسـ ــتعاره  ها را به  اسـ   های اسـ

ــیم  (new metaphors)نو و (conventional metaphors)قراردادی .  کننــدمی تقسـ

  ینا چون. ندارند برجستگی هنری  اامّ ندبرد دارکار ،خودکار زبان قراردادی در هایاستعاره 

  ترا مهمها رن آنشناسا  زبان اند،شده  فرهنگ از جزئی و کردهپیدا کاربرد همگانی ها،استعاره 

ستعاره  از ستعاره . دانندمی ادبی هایا ستعاره  اند:نو دو گونه هایا ای  ازهت با نگرش هایی کها
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؛  کنندیمبازخوانی اند،توجّه نبوده مورد زبان همگانی در که را ایهای کهنه وکلیشه استعاره 

ستعاره  سنده  هایی که بیانگر دریافت تازةا سنده  نوی ستعاره  دراند.گاه نوی  بر ویژگی ،سازی ا

ــته» را همان کند ومی چیزی تأکید خاصّ ــدمی و کندمی «برجس   را ردیگ هایویژگی کوش

ــتعاره در. کند «پنهان» ــناختی هایاس ــته فرآیند دو ،ریالش ــازیبرجس  و (highlighting)س

  جنگ از ،فرایند دو این توضــیح برای لیکاف ســهم بســزایی دارند. (hiding) ســازیپنهان

ــت فرد یک  ملت، » ؛آوردمی آمریکا مانند    و عراق ــتعاره  از ،«اسـ ــت هایی اسـ  برای که  اسـ

ساس  این بر شد و می تبلیغ مخاطبان آمریکایی ست  ظالم ،صدّام  که شد می القا آنها به ا  و ا

ــت فرد یک هم عراق ملت ــت ،عراق گناهبی مردم بارانبمب ،از این رو. اس   .قابل توجیه اس

  جنگ وزنخستین ر  در که است  بمبی هزاران شده،  گرفته نادیده ستعاره، ا این که در بخشی 

  انسون، ج و لیکاف) «حسین.  صدام » یعنی فرد، یک سر  بر نه شد، ریخته «عراق مردم» سر  بر

سی   ر زیبایینظ از (10: 1980 سته  فرآیندهای ،شنا ستعاره  در سازی سازی و پنهان برج رخ   ا

ــرخی و های ویژگی کنیم،می لعل مانند    به  را لب  وقتی. دهد می ــته » را زیبایی  سـ  و «برجسـ

ستعاره  طرف جنس دو   ،پوست  و گوشت  از دیگری و است  سنگ  و خاک از یکی که را ا

ــتعاره  ،حالت   دو هر در. کنیممی «پنهان » ــاره برای فرد که  هایی اسـ ــّی  مفهوم به  اشـ   خاصـ

ــان  برد،کارمی به  ــبت به آن  او گیریجهت  واه نگ   دهندة  نشـ ــی    وممفه نسـ ــت و بررسـ اسـ

   .دهداو را نشان می فکری روش اندیشیدن و چهارچوب ،مبدأ حوزةهای

 هااستعاره گزارش -2-1

ستعاره هرکالن ستعاره دارد؛   چند ،ا ست  دایره جهان،»خُردا ستعاره کالن، «ا   رد که ست ا ایا

ا که  ر ایارهگزاز حاصل  هایاستعاره  .گنجدمی انگاریعناصر دایره  با چند استعاره  ،آنذیل

شد  دارای ستعاره  ،مفاهیم حرکت دورانی با ستعاره . نامیممی خُردا شترک ا سم و  های م  طال

 عبارتند از: رباعیات

 پدیده -2-1-1

نداری  پذاتضمن هم دهد وها تسرّی میپدیدههای جبری خود را به بیشتر نگرش ،ابوماضی

شان می  شان می  چرخ  ،مامّا خیّا دهدبا آنها، اندوه خود را ن ستعارة فاعل ن دهد که با را کالن ا

یده    ،خطّی خود گردش پد ند. گیرد و دگرگون میها را می جوانی و توان  یاری   ک ــ   از بسـ
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ــتعاره  ــتعاره این کالن ذیل  در ،اند قرارداده محور جبری، نگرش با  ها پدیده   که  هایی اسـ   اسـ

 گنجند.می

 است. مجبور اسیر مثابببب پدیده-2-1-2

سیرٌ  بحرٌ یا أنتَ» سرک/أنتَ  اعظم ما آه ا ضی، )ابو« أَمراً تملک ال الجبّار هایُّأَ مثلی أ تا:  یب ما

یث  هذا  ان» (193 هاً/ و  یهمی حین یهمی الغ ــی الرّوض زهور مکر ها  مجبرات تفشـ   «عطر

ای چرخ  » ؛(20)همان:« أبهی و أشهی  أیهما تسل  ها/ الزهرَ او هاشوکَ  تخفی االرضُ الیطیق»

سند  ست/   خرد و نااهگر میل تو با بی/نیم/ پندم چه دهی که قابل پند نیم ز گردش تو خر ل ا

ــود/ز» (24: 1374ام، خیّ ) «من نیز چنان اهل و خردمند نیم    وز    آوردن من نبود گردون را سـ

کاوردن و بردن من از  / وز هیچ کســی نیز دو گوشــم نشــنود/ بردن من جاه و جاللش نفزود

 (94)همان:  «بهر چه بود

 :شوددانم منجر نمیش جبری خیام به ناامیدی و نمیا نگرامّ

عتــت   گوهر   گر  تم    طــا ف  هرگز   نســـ

ــا ین  ب میــد    همــه  ا یم    نو  کرمــت  از ن

 

بد روزِ نخســــت      به من ن مدنم   چون آ

ندای ســـاقی چُســـت     یان بب  برخیز و م

 

ــه   گَرد   هره    از گن تم      چ ف گز    نَرُ  هر

 هرگز   نگفتم     دو را یکی   کــه رو زان

 (104: همان)                                          

 ســت درســتا مراد عزمیوین رفتن بی

 شــســتندوهِ جهان به مَی فروخواهمکا

 (32)همان:                                              

 زندانی فناپذیر مثاببپدیده بب -2-1-3

سی  فی کالموجةِ انحلَّ تُراهُ أم/ فَطارا سجن   فی الطّیرِ مثلَ کانَ تُراهُ أم» ضی،   و)اب «وَغارا نف ما

ــرافکنده من چو امل پای در»؛ (193تا: بی ــوم س ــت وز/ ش ــوم رکندهپ مرغ چو اجل دس / ش

 (40:همان) «شوم زنده شوم می ز پر چو که شاید/ مکنید صراحی جزهب گلم زینهار

 انسان  مثاببپدیده بب -2-1-4

  در ود،ش جان داده میهای بیو پدیده های انسانی به اشیا  ویژگی که هاییاستعاره  از بسیاری  

 ند.  ااستعاره این ذیل
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ماً  بحرُ یا  مهُألَ» عه   یو با/ أم هُم    ال أم رج ملِ؟  فی مآ ملُ  قال  الرَّ «  إنّی لَســــتُ أدری الرَّ

قد ســألت البحرَ یوماً هل أنا یا بحرُ منکا؟/ هل صــحیح  ما رواهُ بعضــُهم  عنّی و » (195)همان:

ضی، بی )ابو «عنکا؟ شود   عمر همی چون»؛ (193تا: ما رود چه بغداد و چه بلخ/ پیمانه چو پر 

شیرین و چه تلخ  سلخ به غرّه آیداز غرّه به    از از من و تو این ماه بسی/ ر که پسی خوم/ چه 

شین که ملک محمود این » (93: 1374)خیّام، «  سلخ  شنو که لحن     ا با باده ن ست/ وز چنگ 

یاد مکن/ خ      / ســــتا داود این ته دگر  مده و رف نا ــود این   از  که از وجود مقصـ باش    وش 

 (13همان:«)ستا

 حیوان -2-1-2

  .گنجندیم اســـتعاره این ذیل اند،قرارگرفته اهمرکزآن در حیوانات که هاییاســـتعاره بیشـــتر

ســیر  نده امکان تأویل و تفگرفته، به خواناز تشــبیهات مفصــّل و مرســل بهره چون ابوماضــی

ــتعاره  اامّ  دهد نمی ــتعاری زبان، چندپهلو      ید بر  با تأک   ،های خیّام  اسـ و  دان ینو نماد قطب اسـ

 . اندشده محورخواننده باز ومتنی  تبدیل به

 ، کوشنده وکنجکاوانسان، زیرک مثاببحیوان بب  -2-1-2-1

ماضی،  )ابو «أغرَب ةالنّمل مِن وَ أَدهی؟ ةِالحیّ مِن و/ أَعذَب؟ و الوادی عصفورةِ من أَفصح أَأنا»

  «قّیح مثلُ حقٌ وَ أوطار  العیشِ فی لَهُ وَ/ لرِزقی اسعی مِثلَما یسعی النّملَ أیتُرَ قد»( 212تا:بی

ــهان آن درگه بر/ پهلو زد همی چرخ بر که قصــر آن» ؛(213)همان:   دیدیم/ رو نهادندی ش

 (115: 1374)خیّام،  «کوکوکوکو که گفت بنشسته/ همی ایفاخته اشکنگره بر که

 هابنا -2-1-3
داری اپایاز جهت ن ،طور عامهبناها ب اند:بناها از دو جهت برجسته شده ،طالسم ت وارباعیّ در

 .صداییتکریشخند برای  (و بناهای مذهبی)دیر،کلیسا، مسجد

 اسباب طنز مثاببدیر و ساکنانش بب -2-1-3-1

پاشی  شگردهای تقابلی و فروگیرد. ها را نشانه میان آنمتولیّ ،ام در ریشخند نهادهای دینیخیّ

ــاهای کارناوالی ،مرزها ــبب هدفم ،مانند فض ــت امّ ندترس ــدن طنز اوس ــخرآمیز ش ا نگاه تمس

 نماید.می ابوماضی نسبت به دیر و راهبان، توهین
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 لیتب قلوب  و»، «آنســات عقولٌ غیر أجد لم انّی ســرّالحیاة/ غیر ادرکوا قوم  رِیالدّفی یلقِ»

ست به   ا ننگ»؛ (197تا:ماضی، بی )ابو« أعمی؟ یریغ فهل أعمی رفات/ ما انا فَهیَ المنی فیها

مخمور به بوی آب انگور شدن/ / نام نیک مشهور شدن/ عار است ز جور چرخ رنجور شدن

ــدن      ــت و حور و عین   » (111: 1374)خیّام،   «به زانکه به زهد خویش مغرور شـ گویند بهشـ

ــیر و انگبین خواهد  بوخواهد  ــوق / بودد/ آنجا می و شـ ون  چنباید بودن/   پس بی می و معشـ

ــته مرا با ما تو هرآنچه گویی از کین گویی( » 4)همان: «بودعاقبت کار همین خواهد / پیوسـ

ن  را رســـد کایو م بدانچه هســـتم لیکن / انصـــاف بده تمن خود مقر /دین گوییملحد و بی

  (120)همان: «گویی؟

 داعیان ناتوان مثاببدیر و متولیان آن بب -2-1-3-2

  جباع»، «شــائع الســّر فإن قالوا الذّی صــحّ إنقلت الصــّوامعِ/ســکانُ باالســرارِ اسالنّ أدرییلقِ»

شّ  تری کیف سرار  ا» ؛(197ا:تماضی، بی )ابو «التراها؟ تتبرقع لم واللّتیبراقع/  فی عیونٌ مسال

نه من/     نه تو دانی و  نه من    ازل را  نه تو خوانی و  مّا  / هســــت از پس پرده وین حرف مع

 (110: 1374)خیّام،  «چون پرده برافتد نه تو مانی و نه منتو/گوی من و وگفت

 اسباب ناامیدس، اندوه، حیرت مثاببدیر و ساکنانش، بب -2-1-3-3

ــ کاللیلِاللّیلِ عند الدّیرَ ترکتُ والطروب/ الفجرکالفجرِ عند الدّیر دخلتُ  قد »  أن» « وبِالغضـ

 ( 198تا:بی ماضــی،)ابو «اکتئابی اللیل أم الدّیر نمِ أکروب/ النفسفی صــار کرب  نفســی فی

  صومعه  در» ؛()همان« هتونابا مثلی الحیره من القوم اذاالناسکینا/ف  فیه أستَنطقُ  یرالدّ قددخلتُ»

  برباخ اسرارخدا  ز کهکسآن/ بهشت  جویای و ندادوزخ کنشت/ ترسندة   و دیر و مدرسه  و

چون حاصل آدمی در این   » (29: 1374)خیّام،  «نکشت  هیچ دل اندرون در تخم زین /ست ا

ــت دگردیر دو در/  ــی که معروف/ خرم دل آن جز خون دل و دادن جان نیس ــد/ و  کس نش

 (103:همان) «مادرکه خود نزاد ازسوده کسیآ

 دیر و مقدّسات در تقابل با میکده -2-1-3-4

ــات اگــر گــویــم راز  ــه خــراب ــا تــو ب  ب

تو         همــه  لقــان  خ خر   ای اّول و ای آ

 

 تو نمــازمحراب کنم بیبــه زانکــه بــه  

نواز            ب ــوز خواهی  مرا بسـ تو   خواهی 

 (52)همان:                                                
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 تري مثابب اسباب ناپایدارس، زندان وبناها بب  -2-1-3-5

ستعارة بنا در  ،رباعیات و طالسم  شتراک دارند. صفات ناپایداری، نابود  در ا ضی ابو ی، ا   ،ما

شتر با  های  ها را با ویژگی، آنصفات منفی  بر عالوه ،ا خیّامبیند امّصفات منفی می  بناها را بی

 نگرد.و مقدّسات میمثبت قلندری 

«  للخراب إال شـــادک نمَ ماشـــادک قلتُ القباب/ عالی شـــاهقاً قصـــراً بصـــرتُ لقد و»

ضی، بی )ابو   «لماتالظ ةیّبتغ دماغ  من فکرٌ البناه/ أنت شاء  قبلما وهماً کان مثاالً یا»( 203تا:ما

  هک فردا/ شمریم غنیمت را عمر دمیک وین/ نخوریم فردا غم تا بیا دوست ای»( 204همان:)

صور   مکَ» (26: 1374)خیّام،  «سریم هسرب  سالگان  هزارهفت با/ درگذریم کهن دیر این از   ق

  هذیلِ لیهاع هرُالدّ ســحب«»کالنجوم خالداتٍ واســی،کالرّ تدوم/ ثابتاتٍ و تبقیســَ البانی هاالَخَ

 (203تا:ماضی، بی)ابو« لهدم ؟ نبنی ما و نبنی رسوم / ما لَنا فَهِیَ

 مکان قلندرس مثابببنا بب -2-1-3-6

ــو نتوان کرد   د به می وضـ  ر میکده جز 

ما     ــتوری  باش که این پردة مسـ  خوش 

 

تون خرا       ــه و   بمــا و می و مصـــطب

میــد  بیم عــذاب     فــارغ ز ا  رحمــت و 

 

ــد نکو    ــت ش  نتوان کردوان نام که زش

ــد که رفو نتوان کرد    ب   دریده چنان شـ

 ( 14: 1374)خیّام،                                    

  شرابجان و دل و جام و جامه در رهن 

ــاک و  ــش و آبآزاد ز خ  از آت

 (66)همان:                                                

 مقدّسات مثابببببنا  -2-1-3-7

ــین و برات ا     یاسـ  ی ســـاقی تا چند ز 

 میخــانــه برنــد روزی کــه برات مــا بــه

 

ید مرا      ــوی باده شـ به  ــوم   چون فوت شـ

مرا        بیــد  ــا ــه روز حشــــر ی هیــد ب  خوا

 

ــاقی    بنویس بــه میخــانــه برات ای ســ

به از شـــب برات ای ســـاقی     آن روز 

 (116)همان:                                             

ــراب و جــام گوییــد مرا           تلقین ز شـ

ــ         یی جو یکــده  م مرا در خــاک در   د 

 (76)همان:                                               
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 دایره -2-1-4

 شــمارش حرکات بر»ارســطو زمان را به  اند.تنی بر حرکت دانســتهزمان را  مب ،اندیشــمندان

زمان شامل اجزای جدا    ،از نظر او داند و، متصل می و آن را مانند حرکت« حسب قبل و بعد 

 داند.می« مقدار حرکت فلک اطلس»زمان را  ،( جرجانی69: 1388)شجاری،  و مجزّا نیست. 

ــویر متحرّکی از ج »زمان را   ،افالطون (71)همان:   زندگی و »آن را  ،و فلوطین «اودانگیتصـ

دو گونه است: زمان   ،اساس حرکت برزمان  (67: 1385)ساسانی،   شمارد. می« روح حرکت

ویی  از سمت و س   ،زمان مکانی .ناپذیر(برگشت )زمان خطّی)حلقوی و بازگشتی( و   ایدایره

ود؛  ش این مسیر، معکوس نمی  رسد و ، از راه حال به آینده میخطی برخوردار است. گذشته  

صوّر آینده یعنی شته  ، ت ست. در زمان دایره  ،پیش از گذ شته، حال و آین ممکن نی ده ای، گذ

ست     ، همگیری ندارد. زمان حلقوی و خطیزمان اندازه ،معنی ندارد؛ یعنی سان ا شه با ان ا مّا ی

ــره   در ــانِ دای ــّط دارد.    اســــطــوره، زم ــان خــطــی تســــل ــدرن، زم ــای م ــی   ای و در دن

ندیده،     به دارد. در عرفان، زمان دایره  (114:1391)جها دو نوع زمان پیش رو    ،عارف  ای غل

ــتمرار ناپ             ایدار ایّام و زمان مقدّس،      دارد: زمان مقّدس و زمان نامقّدس. زمان نامقّدس، اسـ

ــپیاپی ــت.  ش ــهودهاس ــف و ش ــرفی، دن کش به زمان که کنند ( عرفا تالش می97: 1388)ص

ذشته،  گه یک حال است وناپذیر و پیوسته بای، تجزیهدایره یابند. زمانای دستمقدّس دایره

ست و با تمام بیکران ها بی. گذر زمان بر آنمعنیبی آن نده دربارةحال وآی های  ، زمانیتأثیر ا

ــا ــت.به اندازة یک پلک ن،طوالنی خطی برایش ــ» در زدن اس و آغاز   پایان ،ایطورهزمان اس

 شود:میدیده ( در رباعی زیر این نگاه182: 1378)کاسیرر،  «است. د هممانن

 ماســــت   رفتن و مدن کآ  ایدایره در

 راســـت معنی ینا در دمی نزندمیکس

 

یت   نه  را آن  ها یت   نه  ن یداســـت   بدا  پ

 تســکجا به رفتن و ازکجا آمدن کاین

 (38: 1374)خیّام،                                   

ست  در رباعیّات خیّام، دایرهزمان و جهان  ست که  رتغییرناپذیای ا ؛ آغاز و پایانش ناپیدا

ــت.  حرکت پی زمان، ــتة لحظات اس ــفه، تجربة پدیده زمینهوس ــی، نجوم و فلس ا، ههای ریاض
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بب شـــده    و چرخة حیات،   حرکات زمین  ــ زمان    عنوان حوزة مبدأ به دایره از  ،امخیّ تا  سـ

 گیرد:کمکدورانی

 تو و من هالک بهر فلک  چرخ این

 بماند یرد بس که بتا نشــین ســبزه بر

 

ــدی   تو و من جــان بــه دارد قصــ

 تو و من خاک ز دمد برون سبزه  ات

 (37همان:)                                         
 (121، 114، 107، 99، 94، 93، 89، 86، 84، 65، 53، 46، 44، 41، 38، 36، 17، 10ن.ک:همان:نیز)

ــناختهاند و همةروش  زمان، مکان و تکرار، آمیخته   » ،در رباعیّات    ــدة ارزیابیهای شـ   شـ

( او 253: 1383)گیدنز،  «های ساعت. ند: حرکت خورشید، عقربه گیررا دربرمیتکرار زمان 

شت  ست » از نگا شی از گذر زمان » مفاهیم ،«زمان چرخ ا شی از چرخش    رنج نا و نابودی نا

ـری          ـی ـی به پ ـ ـ  «وانیناپذیری جو برگشتها ، سالهاتغییر پدیده»، «روزگار و تبدیل جوان

  را اززمان  ، ســـیرخطیکند. مورد اخیرمی را برجســـته« ناپذیری زمان و انســـانبرگشـــت»و

ــت ،زیرا زمان دورانی  کند ای خارج می حرکت دایره  ــت برگشـ بران  برای ج امخیّ  .پذیر اسـ

ــتگی ــتعاره اندوه و خس ــی از زمان خطی، با اس ــراب»ی هاهای ناش ــازی « دایره»و « ش نمادس

ها و مفاهیم ذهنی خود را مطرح   ، انگاره «دایره، دور و چرخ»های  کند و با کمک واژه   می

می نوش به   » ؛ (38: 1374)خیّام،  « تای که اندر او آمدن و رفتن ماســـ     در دایره»کند:  می

 ( 41همان:) «را چو خاک گرداند پستو / ناگاه تن چرخ کهنمی که ایخرّ

ــطوره      مان از نوع دورانی، اسـ یّات، مفهوم ز باع بد را در     ای اســــت ودر ر تا ا از ازل 

ست؛ یعنی  ،گیرد؛ فردا و دیروز اوبرمی «  دوش»گنجد. در زمان نمی ،از جنس زمان خطی نی

ــت، او ــب نیسـ ــت وهمه  بی ،مکانش  ، دیشـ  این ویژگی،گیرد. را دربرمیجای دنیا مکان اسـ

  ازدســآفرینش، خدا و جهان را میکندکه رمان رباعیّات خیّام را به روایتی بزرگ تبدیل می

ــش او از و ندوهناک میلیاردها نفر از زنجیرة قهرِی           چرخ و پرسـ فة آفرینش، فریاد ا ــ فلسـ

ه زمان دورانی  بد. او برای تســکین درد ناشــی از زمان خطّی، آورطی زمان را به یادمیجبرخ

سفة خیامی د تا آورمیروی شادمانی و دریافتن دم   خة حیات، پرسشگری،  با مصادیق چر  فل

 کند.را مطرح
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 آغاز و پایاناس بیدایره مثابب هان، بب -2-1-4-1

قُ    یا  » لدَّهرِ  تابَ ا نَ     کِ عد / أَ بلٌ و ب لهُ ق کَ ل لی أَ حَدُّ  ا  یه و هو بحرٌ ال یُ ــی،    )ابو« الزَّورقِ ف ماضـ

ست   » ؛(196تا:بی ست/ او را نه بدایت نه نهایت پیدا   کس / دوری که در او آمدن و رفتن ما

ــت      می ــت/ کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاسـ  1374)خیّام،  «نزند دمی در این معنی راسـ

:80) 

 شوندهاس دگرگوندایره مثابببب  هان -2-1-4-2

ــتحال/   م کیان  قَ  کَ» ــی فی کیانی و اسـ ــی  من کیانی؟  کیان    کمد تالشـ ــی،  م )ابو« فیهِ شـ اضـ

  (همان) «مثلی قوتُ لها مثلی تموتُ/ وَ لها مثلی شــراب ، وَ مثلی تحیّا، کلَّها کلَّها»، (212تا:بی

شتی که الله » ست/ در هرد ست    زاری بود شهریاری بود شه کز    / آن الله ز خون  شاخ بنف هر 

 (46: 1374)خیّام،  «ست که بر رخ نگاری بودستا روید/ خالیزمین می

 دایرۀ معمّا مثاببهان بب  -2-1-4-3

، (214تا:ماضــی، بی)ابو« نی جِئتُ و أمضــی و أنا ال أَعلمُ/أَنا لغزٌ و ذهابی کَمجیئی طلســمُإِنَّ»

شیئاً مِن حیاتی الم » شیئاً مِن اضیه/أنا ال أَ أنا ال أَذکرُ   دوری» ؛(214)همان: «اآلتیهحیاتی  عرفُ 

ــتما رفتن و آمدن او در که ــت نهایت نه بدایت نه را او/ س   ندری دمی نزندمی کس/ پیداس

ز آوردن من نبود  » (80: 1374)خیّام، «کجاســت به رفتن و کجا از آمدن کاین/راســت معنی

کســی نیز دو گوشــم نشــنود/    وز هیچ/ گردون را ســود/ وز بردن من جاه و جاللش نفزود

 (94:همان) «وردن و بردن من از بهر چه بودکآ

 اس   برس و ناخوشایند دایره مثاببها بب هان و آفریده -2-1-4-4

ــی فی حیاتی أم مقود          » ئُد نفسـ قا نا  ــیٌر فی قیود/ هل أ نا حرٌّ طلیٌق أم أسـ ــی )ابو «هل أ ،  ماضـ

هار   » ؛(191تا: بی ما همی از آمدن ب ور مخور  می خ/ گردد طیو از رفتن دی/ اوراق وجود 

 (121: 1374)خیّام،  «میزهر و تریاکش های جهان چو اندوه که گفتست حکیم/ غم

  هاشناختی استعاره تحلیل -2-2

 ها با نگرش  برپدیدهاستعارۀ  کالنهاس خرداستعارهتحلیل-2-2-1

شــان ن های هســتیمنفی از پدیده تصــویری ند،اخواســته هااســتعاره خیّام و ابوماضــی در این

 امری با را انگارة انســـان و قدرت او ،«اســـت ای ناپایدارجهان، پدیده» پذیرش اینکه. دهند
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ــوس جهــان و پــدیــده  هــایویژگی همــة زنــد ومی پیونــد نــاتوان  ،هــای آنمنفی محسـ

ــان، جزی. گیرددربرمی را هایشزیرگروه ــت، ی از  پدیدهچون انس ــتی اس ــتعارة   های هس اس

ست  » سان پدیده ا سان و دیگر پدیده  برابری. کندمی برجسته  را ناپایداری او ،«ان  و توان ا،هان

 دددرص  ،استعارة مذکور  .دهدمی سرایت  انسان  به را هاهای آنبزرگ جهان و پدیده پشتوانة 

 لهی انسان امحوری، عالم صغیری و مقام خلیفه انسان  اامّ است  فناپذیری انسان  کردنبرجسته 

 ق ومقام عاشــ پافشــاری بر کند.می پنهان اســت، اســتوار باورهای دینیفردی  ذوقبر  کهرا 

سان و خداوند،    شوقی ان سی،   معرفت هایجنبه مع سیّال    را دین اخالقی و فقهی شنا سیار  و  ب

اشــته  د از متون دینی آزاد برداشــتی ،شــانفردی تأویل و ذوق پایة بر همگان تا کندمی روان

 باشند.

ــم    ــرع با      ،در رباعیّات و طالسـ ــویة عقل و شـ   ایگونه  دینی، منجر به  متون رابطة دوسـ

ضی های که از نگرشاستیزی دین شود. می هنجارگریزی شت می  ی خیّام و ابوما ود،  ش بردا

های  رفتن مرزبندیازبین» و« شـــادی مذهب اســـت»، «مداریانســـان» هایپشـــتوانه بر چون

  در ویهر این و شود سست می   ایستادگی در برابر آن  یارای است، گذاری شده پایه ،«متعارف

ــتعارة ــتعار چنین در .ماندمی «پنهان»مذکور اس ــگری  که هاییهاس ــش ــتا بر پایة پرس  دو ،س

ــته، ویژگی ــده برجس ــتش ــت،: اس ــرب،  نخس ــعت مش ــته هایرفت از دایرهبرون وس  و بس

  یند از تازه دریافتی دیگر،دارد و  وجود متعارف مســلّط داریدین در که ایگیرانهســخت

 ،دیشینوان اندازی ازشمهای برابری، فروریختن مرزهای خود و دیگری است تا چبر پایه که

رزها  م فروریختن وات پرسش از خدا و فلسفة وجودی انسان، آلودن مقدّس     اامّ شود  برجسته 

با        بل  قا بانی  که در ت عارف قرار می  م هان دین مت ــود. می گیرد، پن ی    نیزشـ باع ک ر ه  اتی 

شگری ومرگ   درون س شی دارند،  مایةپر سمی  داریدین مرزهایاندی   خانقاهی باورهای و ر

ستعار . انددرنوردیدهرا  سلجوقی  صر ع سیر »های ها   اربا آزادی و اختی تقابل ، در«مجبور» و« ا

   .است

ت که  ای اس دایرة بسته  جبر، که ، این است هااستعاره ذیل این هایاستعاره  خرددستاورد  

  «وچیپ»ونابودی  ناامیدی، نابودی شــادی و پایانش ،زندگی را فراگرفته و دســتاوردش همة
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  پنهان هرةا چامّ شودرجسته میب ،هاگرفتاری و نابودی پدیدهها، ناتوانی،در این استعارهاست. 

دهد  نمی نشــان مخاطبان به هیچ غایتی تا آنجا که انســان اســت ایمان و گمراهی نابودی ،آن

  روشنی روش جبرگرایی از  و شمول  ای دارد،بت به جبر، نگرش جداگانههرانسانی نس  چون 

   ماند.می پنهان ،استعارهاین  در ناروشمندی و رودمیبین

 حیوان استعارۀ هاس کالنخرداستعاره تحلیل -2-2-2

ــتعارة  ــتعارة  که  خوب روی: دارد ناهمخوان  روی دو ،«حیوان» اسـ ــده در  اسـ ــددیادشـ  صـ

در   ها با انســانی انســان و حیوان و گاه برابری آنریختن مرزهافرو کردن آن اســت.برجســته

 انســانی و های ناپســند، زاهدان، اندیشــمندان و دگراندیشــان و نمایش منشجایگاه حاکمان

 بر که تاس خودبینی و ریاکاری برخی نهادهای حکومتی و دینی کردارهای پست سرکوبی  

شده طنز  پایة ست نهاده  سان و حیوان  یگانگی سخن از  گاه کهآن. ا شد،  ان در   هک چیزی هر با

 .  شودمی بودنا ،باشد جوییبرتری و ریاکاری حوزة

ــتعارة   در ــفات بد    ،«حیوان»اسـ ــفتیحیوان صـ ــتی صـ ــته  و درازدسـ  .گرددمی برجسـ

شت و بدی ، انگاریحیوان ستعاره  که دارد روی ز شدن   ، عادیکند و آنمی پنهان را آن ،ا

ــات دینی     درنده  ــان و حیوان را با  . خویی با ورود به حریم ممنوعه و آلودن مقدّسـ اگر انسـ

ــان و ارزشبدانیم یکی ،داگانهج هایماهیّت وجود ــرشــت در هایش، انس های  جانوران و س

ــان ــود. زادة این نگرشمی نابود جداناپذیرش ــتناک ش ــتن خصــایل نادیده ،وحش الی  عانگاش

 .  دشویم پنهان، صفتیاستعاره، چیرگی حیوان که در ایناین سخن انسانی است. فشردة

 ااستعارۀ بنهاس کالنخرداستعاره تحلیل -2-2-3

  هاتعاره. این اس اندتصویرکرده  مردهدل پوشالی، سست و    فضاهایی  ،از بناها ،خیّام و ابوماضی 

شخیص  پایة بر ستاخیز و دین ابزاری برخی  تا ریاکاری، ترس از  اندشده  بنا ،ت اهدنمایان  زر

  مفهومی ،داری ســنتّی، دیندین ةتجرب در که کنندخواننده گوشــزد به و برجســته را ، جامعه

ر داری مبتنی بر خوف و با تکیة صرف بدین ، ترسناک و کشنده دارد. از دید آنها،ختگیسا

ــتا و بی نهادی را داوند، دینصــفات جاللی خ دهد که چون پاســخگوی  نشــان می روحایس

  لبدکا تواند درنمی و ندارد  الزم را شــایســتگی و کارآمدی نیازهای روز مخاطبان نیســت، 

ات،  گرفتن مقدّس بازیبه ، ترویج«دیر»استعارة   روی پنهان .بدمد اطو نش  ایمان روح، ،جامعه
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  که جامعه است  ریختن آرامش روانیهمستیزی و به امیدی، دیننا ،گذر از تابوها و پیامد آن

  ،یگرد به عبارت گیرد؛میهای انســانی را نشــانه  اعتباری نهادهای دینی، ارزشتجربة بی در

ــتعارة یاد در شــود، مخاطب دچار بدفهمی  ریشــخند می ایداری کلیشــهنچون دیشــده، اس

که به  ای گریزی اســـت و جامعهشـــدن دیندین، پنهاناز  ورد این بازخوانیرهاشـــود و می

سردگی   الحاد، بیماری ست. برخی  فرجامش پوچی ،دچارشود و اف و  اترباعیّها ازبدفهمی ا

 آنهاست. روی پنهان هنجارگریزیناشی از  ،طالسم

 استعارۀ دایرههاس کالنتحلیل خرداستعاره -2-2-4

  ،مستی  رهایی،است،   ارزشمند  دو روی دارد. روی نخست که در نگاه خیّام « دایره»استعارة  

به   کند تا دگرگونی جوانیای زمان کمک میویژگی دایره و آینده است. فراموشی گذشته   

های  یالبافیو خ گذشتة تباه،  الوقتی فراموش شود و افسوس  ، با مزة خوش ابنپیری و نابودی

ــال  با هزار  هایی که از نظر کیفیت   جای خود را به دریافتن دم دهد. ثانیه       ،ودة آینده بیه ان سـ

ست.   ست که قوس صعودی کمال را   درک تجربة کیفی زمان، بهرة کس برابر ا پیمایند  بانی ا

الح  اصـــط ،گرشد این ند. مؤیّنکنمیها را درک واصـــالن منتهی جایگاه آن تا آنجاکه فقط

  خیّام .«الیسعنی فیه ملک  مقربلی مَعَ اهلل وقت  »است:  میگرا پیامبر و فرمودة« وقت»عرفا از

  قتو چشـــیدن طعمکه محصـــول « انگاریدایره»و پیچیدة  بة دشـــوارکردن تجربرای عینی

ست  شراب   کالن» از ،ا ستعارة  ،  «یرانگادایره»گیرد. با بهره می« شادی »و« مذهب»به مثابة « ا

ــان پیچیدگی جهان، ناتوانی ة  چرخ، ، پوچی هســـتی، بیدادگری چرخ اســـرار درک از انسـ

شود   یبرجسته م  بال خداوند، جهان و دیگراندر ق اشفلسفة هستی، انسان و وظیفه   ، روزگار

سته    سفارش به  نهد و بانابودی خود را مرهم می درماندورانی، درد بی سازی زمان و با برج

واند.  خما را به خودشکوفایی فرامی  ،راک واقعیت، پذیرش خود و دیگراندریافتن وقت، اد

از   و وفایی انســان را مفهوم ســازی،خودشــک راه پایانی رشــد انســان وپایانی دایره، بیاز بی

ــتمراری دایره، هم ــتی دهپنداری با تمام پدیذاتحرکت اسـ های  رام به ارزشو احتهای هسـ

ته می انســـانی  ــ ــتی   کند. از آ را برجسـ که  دایرة هسـ جا   مع اضـــدادجا  ،در عین کمال  ،ن

یا     ــکی/در ته/حیوان، خشـ ــ یّ  )فرشـ ــت، برخی متول های    ( اســ هاد که خود را   ان ن دینی را 
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خواهند با سرپوش گذاشتن بر نیازهای مادی انسان او را به کمال مطلوب  دانند و میمیکامل

 کند.  ا برجسته میو ماهیّت برزخی و جامع اضدادی او ر گیردمیسخره ، بهرسانندب

ستعارة دایره »روی پنهان  سیم   ،«انگاریا ست جهان  از منفور ایچهرهتر ان  جه پذیرش .ا

سان ، ناپایدار هایای و پدیدهدایره سخ   با را ماهیّت ان دهد و یم پیوند و آفرینندگی چرختنا

  ،نگرش نانی و خطرناک ای پیامد پنه    کند. را پنهان می جهان و آفرینندگی خداوند      آفرینش

ای هحرکت دورانی، تســلســل علل را متناهی و تصــوّر پدیده جهان منهای آفریننده  اســت؛

پیامدش الحاد اســت. پذیرش  کند کهنزدیک می العلل را به ذهن مخاطبانجهان بدون علت

ا تا  ر کند و ارزش انسانصفتی را پنهان میانحیو هرزگی ومقدّسات،  تمسخر، اینگاه دایره

 کاهد.رین موجودات فرو میتسطح پست

 منفی معنایی بار با هاستحلیل شناختی استعاره -2-2-5

شان  ،اندیشمند عنوان ، بهخیّام و ابوماضی  پذیرفتنی نیست که  در   کنند ویراهنمای را مخاطبان

شان  هاآن به از نهادهای دینی را ناخوشایند  ایچهره همان حال ستعارة  در مثالً ؛دهندن  زمان» ا

س  چرخ   بتمث معنایی بار ،سپس  و بردمی کار به منفی معنای در را زمان ،درآغاز خیّام ،«تا

،  «است گرگ راهب» استعارة در ابوماضی اگر کند.می پنهان را منفی هایجنبه و برجسته را

ــخره می   ــات ندارد      گمتولیان دینی را به سـ ــد اهانت به مقدّسـ ــت  یرد، قصـ ا  ت  بلکه برآن اسـ

ــوده و اب نگرش ــاهای زمانی        زاری آنهای فرسـ ــالح کند تا به اقتضـ و نیازهای روز    ها را اصـ

  ســته برج اســتعاره  این در آنچه. نیســت  توهین تمســخر او  ،بنابراین مخاطبان پاســخ دهند؛ 

ست که دین را   ریاکاری وگزافه ،شود می سانی ا  ،رویة پنهان آن اند وقرار داده ابزار  های ک

رای ب را زمینه و شود می مرج و بدفهمی از دینوجهر سبب  ،های دینیتوهین به ارزش اینکه

 .کندمیگریزی فراهمدین

  هایهجنب ریزد،را به هم می فرهنگ اجتماعی و فردی زمینه شراب، قلمدادکردن پذیردل 

ــادی ــدّت را آفرینیش ــاهیِ. دهدمی افزایش به ش ــادی از این رو پادش   به ،جامعه یک در ش

ستعارة  در مثالً. امدانججامعه می همان در غم بندگی ست  شراب  شادی » ا   معنایی شراب  ،«ا

  ارهایحصــ شــکســتن و اجتماعی ایکلیشــه قراردادهای برابر در قیام: گیردمی خود به تازه
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  ودخ بهرا   «شــادی» ترین تجربه از مفهوممحســوس شــراب، برداشــتی چنین در. روزمرگی

ست که  مفهومی همان این. گیردمی ستعارة  ا شده  ا سته  ار آن یاد   نهانپ آنچه و کندمی برج

  جان به ،دروغین نتیجة شادی در که است ستیزیدین و خردگریزی شود، هنجارگریزی،می

ستعارة  افتد. درمی اجتماع و فرد سیرند  هاپدیده» ا سارت  برای ایتازه معنای ابتدا ،«ا ضع  ا  و

ای زمانه،  ر تنگناهباحساس گرفتاری و ناتوانی انسان در برا   شدت  از است  عبارت شودکه می

سته  معنا ینا ،سپس  بیماری و مرگ و سیر،   می برج صیّتی آزرده و نا    شود. ا ست  میداشخ   ا

  .اســـتراه فراری برایش نگذاشـــته بیندکه هیچجهان را زندانی می ،شـــدت ناکامی از چون

  ینا شبیه  .است  اسیر  شخصیت   پریشانی  و روانی بیماری ماند،می پنهان استعاره  این در آنچه

  در ادیش نابودی و برجسته هایسخت داردکه وجود «مجبورند ها،پدیده» استعارة در وضعیت

  .شودمی پنهان جبری بیمارگونه

  شناسیزیبایی بررسی -2-3
ــاعر از نظر زیبایی ــی و هدف ش ــناس   اصــول یا کدام اصــل از دید خیّام و ابوماضــی باید ،ش

ــی  زیبایی  ــاسـ ــناسـ   های یمعنایی ویژگ  بار  بودنمنفی به  عتماد ا با  خواننده  که اند بهره برده شـ

 بر ،اهنگاشت این در شاعر بیانی هنر داند؟می دوست داشتنی امری را راهب هم باز حیوانی،

ست: گرفتهشکل  «تغییر» و «انتقال» پایة دو سی  زبان حوزة از رموز انتقال ا   زبان حوزة هب قامو

ــعری و ــت هاییانگاره چه اینکه از جدای. واژگان معنایی بار تغییر ش ــ این کاربرد پش   اعرش

  بار شــده، شــاعرانهای یاداســتعاره در اســت. شــناســانهزیبایی زبان، با شــاعر برخورد ،نهفته

ــی اند. هکرد «منتقل» ادبی زبان حوزة به را هاآن فقط اند ونکرده «دگرگون» را واژگان ارزش

ــگردهای  گیریبهره با  ها آن ــی بیانی،     شـ ــناسـ   فاهیم م بیان  برای را نوی ییمعنا  حوزه زیباشـ

سفی    اندیگربا  الً کامها شعرآن مایه( ) قالب و درون اند تا آنجا که کیفیّتآفریده عرفانی-فل

ــته متفاوت ــازیاســت و برجس ــده ارگریزیها و هنجس ــرمشــق دیگران ش ــان س . اســتهایش

ــگر ــتة رموز و نمادهای ب   از هم که  داده ها اجازه  به آن   «تغییر و انتقال » دهای شـ   حوزه رجسـ

سفه و طنز    را مزهار از شماری  هم گیرند وکمک های پیچیدة ذهنی خودانگاره بیان برای فل

بیافرینند   نوی معانی هاازآن و بیفزایند انتقادی -فلسفی  گفتمان به،  دیگر معنایی هایحوزه از
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سترش  سبب  و ساخت  و شوند  زبان غنا و گ سفی  گفتمان بیانی های الزمزیر   را انتقادی-فل

 دهند.   افزایش

رند گیکمک می جریان اندیشیدن  در هااستعاره  از که در زبان خودکار عادی فرق مردم

بدیهی  . تاس  شناسی  زیبایی و بیانی همین شگردهای  از بهرگیمندی و بیبهره در ،با شاعران 

  هاهت. استعار اس  تربسیارکم  ،ادبی زبان نسبت به  ،خودکار زبان در استعاره  کارکرد است که 

  جنبة روزمره فقط و خودکار زبان در ادارند امّ شــناســی و فلســفی زیبایی جنبة ادبی زبان در

  رفتهگبهره از واژگانی حیوان هایاستعاره  در ابوماضی  در پاسخ به اینکه چرا  .شناسی  معرفت

شی  بار که ضی  ، باید گفت کهدارند منفی ارز ست می ابوما   یگر،د معنایی هایحوزه از توان

  -فلسفی  مانگفت بیانی و امکانات زبان تا غنای دارند مثبت ارزشی  بار برگزیندکه را وزیرم

رگ مانند بلبل و فاخته را جایگزین گ       اگر او واژگان نمادین مثبتی،  . دهد  افزایش را انتقادی 

  از دینی نهادهای توصیف در ،ا با پافشاری تمام نداشتند امّ  منفی ارزشی  بار  واژگان کرد،می

یشتری دربارة   با برجستگی ب  ،منفی دارند. این نگرش معنایی بار که گرفتهکمکهاییارهاستع 

 های گوناگون قابل تعمیم است.  هشگردهای بیانی خیّام در حوز

سم  ستعاره    ،در رباعیّات خیّام و طال شه  ،های منفیسازوکار ا سف نگرش در ری  ی،های فل

  ن دینیگفتما که هاییگیریجهت دارد؛ وماضـی هنجارشـکنانة خیّام و اب  و انتقادی قلندرانه،

ــدا، هنجارها و   و تک  جوبرتری ــوم و عادی  های ارزش صـ ند می چالش  به  را مرسـ ــ .  کشـ

  ماضی امثال خیّام و ابو شمارد، می هنجارنابه را  رندی شراب، مستی،   برتر، اگرگفتمان دینی

  ا راهگیرند و ضـــد ارزشبرتر را نادیده می دینی های گفتمانقلندری، چهارچوب با نگرش

صف  نیست  این هاهرگز منظور آن شود که یادآوری می .کنندمی معرفی ارزش تی،  که حیوان 

شمندند و انگاره  گریالابالی شان  اینهدف  ارزش.های دینی بیارز ران  شاع  مانند ،دگراندی

  در را نبنیان شکوهمند دی  که است  های سیاسی  های گفتمانپایه ریشخند  ،مالمتی و عارفان

  ،نفیهای مگزینش آگاهانة اســتعاره با ،خیّام و ابوماضــی .بودندکرده ای بســته محدوددایره

  .ن دهندنشــا را اجتماعی و ایدئولوژیکی موجود ســیاســی، نظام ناشــایســتگی اند کهخواســته

اشعار   که نظایر آن در است منفی مبارزه ایگونه های منفی و رویکرد هنجارشکنانه، استعاره 
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ــنعان عطار و...      قل ــیخ صـ ــنایی، عقالی مجانین، شـ ــت ندری سـ ــی با    اامّ  فراوان اسـ ابوماضـ

خیّام با طنزهای فلســـفی و  و« دیر»های الادری و اســـتعارة مفهومیپرســـشـــگری و پاســـخ

  رد ،اند؛ از این روادبی کرده ســنت  به تبدیل را آنها«شــراب »، «دایره»اســتعارهای مفهومی  

ستعاره  شناختی  تحلیل   عنوانبه ،د به شگرد طنزپردازی کارناوال مانند مشترک آن دو  بای هاا

تاری، بدیعی و زدایی ساخ آشنایی  ه کهنگی، نوی،توجّه کنیم تا وجو بالغی و استتیکی  نکته

  پیدا شود. بیانی متن ادبی

 ســازی و نمادانداز توان مفهوماز چشــم مفهومی را هایاســتعاره ،در رباعیّات و طالســم

مول و گســتردگی  که شــ اســت این ها درعمدة آن تفاوت. توان بررســی کردیها ماســتعاره

ینی  بخیّام، نوعی جهان انگاریبیشــتر اســت و دایره به طالســمنســبت  ،رباعیّات هایاســتعاره

ــت که تمام پدیده       و ها، فراتر از واژه در رباعیّات، واژه   ،دیگر دارد. به عبارت  ها را دربر اسـ

ی  هاتمام ویژگی با در حکم انســان ،امشــراب و دیر خیّجام، کوزه،  ،نمادند؛ به عنوان مثال

سانی است    ستعاری زبان   نیزان ستعاره رسان  وخیّام بر قطب ا ا به  ها به مرز نماد، رباعیّات ردن ا

ود  از رباعیّات دریافتی خاص خ تا آنجا که هرکس ،متنی باز و چند الیه تبدیل کرده اســت

ــتعاره اامّ (98: 1374ام، خیّ) .دارد ــماسـ ــتعاره ،های طالسـ های رباعیّات پرورده به اندازة اسـ

 قابلیّت تأویل و تفسیر زیادی ندارند. ،از این رو و اندنشده

های مدّعی اســرار، عقول پوســیده، گرگ، با ویژگی ،در طالســم «دیر»اســتعارة مفهومی

ا در  امّ (98و  197تا:ماضــی، بی)ابو اســتهکار، کشــنده و ناامید برجســته شــده  شــیر، گنا

ــمن دین181: 1374خیّام، ) دیر، همة نهادهای دینی    ،رباعیّات    نگر و(، ظاهر 2)همان:   (، دشـ

مان:        نده )ه یدکن هد نده    11ت یل و آزار مان (، بخ مان  (، مغرور16 :)ه کار   111 :)ه یا   (، ر

سنداز 62-61)همان:، مدّعی کشف  (74)همان:زننده (، طعن74:)همان دوزخ و جویای   (، تر

 است.آمده (26 )همان: اهل طاعت و راهزن (21 )همان: ، نگران(33و 29،31ن: )هما بهشت 

یّام  واقع، در هاد دینی  به  نگرش با دو  خ هاد دینی  .1: نگردمی ن به   به  ن ثا ــلوک روش» م   سـ

ــتگاه در که خیّام «ابزار» منزلة به  . نهاد دینی2 ،«عرفانی ــیدس ــر خود   های س ــی دینی عص اس
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ست و نهاد دی تجربه کرده سته کرده   ا صفات منفی آن، برج ست نی را با  توجّه به   ،بنابراین .ا

  .است رباعیّات فلسفی خیّام هایپیچیدگی معنا، راهگشای دو این میان تمایز

سته به نهادهای دینیطرح خیّام در  ست مثابه ابزار خوا ضای  «روانی بیماری »که  ا عصر   ف

 ه آن،داده بمنفی نســبت و صــفات اد دینیدادن به وظیفة اصــلی نهتوجّه. دهدخود را بازتاب

ــاویر ــت که خیّام از دقیقی تص ــینجاری و روانهنابه» اس   به ما گزارش غالب خانقاها «پریش

ودکار  برده، واژگان خ کار به تازه معنایی در را آنها ،تغییر و انتقال شگرد دو با خیّام دهد.می

به   بدیل     زبان را در متن  ماد ت هام رباع    و کردهن قایی که   اســـت.یّات را افزوده اب یّام   خ بوطی

  نتقالا و تغییر شــگردهای با ،اســتآن را ســامان داده گذاری، گســترش و اوجتنهایی پایهبه

ــعر هام  را شـ نده   و آمیزکردهاب :  همان ) اســـتداده گوناگون  های برداشـــت جواز ،به خوان

ــان از هدف او  .(25و14و98و76 ــت با همة   ا یدوپهلوگویی، معرفی انسـ ــادها سـ ، جامع  تضـ

 نه انسان کامل: ،انسان کامالً حیوان، نه این و نه آن و فرشته و اضداد،

 یک دست به مصحفیم یک دست به جام  

یروزه رخــام               ف نبــد  گ ین  یم در ا ی  مــا

 

حرام                 مرد  هی  گ یم و  ل حال مرد   گــه 

ــلمــان تمــام          ــه مسـ ــه کــافر مطلق و ن  ن

 (108)همان:                                               

 هاس رباعیات و طالسمتطبیقی اندیشب -هاس ا تماعیزمینب-2-4

نه     مهم تاریخی و دانش زمی های  ــتر ید   ترین بسـ یام  در پ یات   ای خ باع ند از:    ،ایش ر بارت   ع

ــتیزی غزالی درمخالفت فلســفه ــفا عقل و فلســفة یونان وکتاب تهافهبس های  جنگ ه،االفالس

ــل  ــانی چون  یبی، قتل مذهبی  و صـ ــنک وزیر و   ، عیندرگزینی دگراندیشـ ــات، حسـ القضـ

  ،لجوقیصر سسهروردی، فساد خانقاهیان و درباریان، دادوستدهای مصلحتی متولیان دینی ع   

ــوادیبی گذرا    سـ گاهی  بارگی. ن مل ابن اثیر،      ، غالم کا یهقی و ب تاریخ  تاریخ کمبریج، به 

ست    ست این ادعگویای  ،نامهسیا شخند نهادها و متولیان دینی،   ا شه و ری ،  ضی تراعهای ااندی

شی مرگ غنیمتی ودم سخی  پ ،اندی ض   ا ست به و صر   هعیت نابا ست سامان اجتماعی ع رهای  . ب

نان، فساد  ثمانی بر لبعبارتند از: سیطرة امپراطور ع  ،های ابوماضی فرهنگی نگرش و اجتماعی

شوه داخلی ستم حاکمان، مداخل ، ر : 1381دهقانیان، ة اروپاییان، اختالفات داخلی )خواری، 
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ــد جمعیت ، و فقر ختی(، بدب 30 ــورهای اروپایی،     لبنان،  رشـ ــ ،عربی مهاجرت به کشـ ر  مصـ

، ســبب  های گوناگونپو و فرهنگآشــنایی با آلن، (46 -44تا: جمیل الســراج، بی) آمریکاو

ضی  شد و انگاره  و به جهان تغییر نگرش ابوما سی، وطنی     زندگی  سیا سفی،  و  های عمیق فل

 اندیشانه را در او پدید آوردند.دگر

 گیرسنتیجب -3

های مفهومی و در اســتعاره ،الســمرباعیات و طدهدکه دســتاوردهای این پژوهش نشــان می

مادین  های نشالوده  اامّ جو اشتراک دارند های برتریریشخند صداها و گفتمان  طنز فلسفی،  

ــکغنیمتی، نگاه دورانی و رمزی دم ــی و ، شـ ــات   اندیشـ در رباعیّات خیّام      ،آلودن مقدّسـ

دو  است.ردهکزبانزدرا  فراوانی را متأثّر ساخته و فلسفة خیامی   انو اندیشمند ر است  هدفمندت

ــاعر،  جوامعی که   های چیرةگفتمان در که اندداده نشــان را نهادهای دینی از هاییویژگیش

صدا و  تک هایگفتمانناکارآمدی و ناشایستگی    دارند تا منفی معنایی بار ،انددر آن زیسته 

معانی   ها، تکیه بربا نمادســازی، فروریختن مرز اســی و فرهنگی را نشــان دهند وســی متولّیان

ــگرد انتقال و تغییرثانوی کالم و  ــت، شـ اوری و بدین و کرده های نظام موجود را  نقدیکاسـ

ز  ا دینی، تفســیری تازه گفتمان از طرفداریدر عین  ،؛ یعنیاندخداباوری خود را نشــان داده

  هاکه برخی ویژگی اندساخته  هاییهای خود، استعاره از انگاره دفاع ند و برایاادهددین ارائه

هادهای  ن در دادن واژگانی کهارزشمند نشان باهمچنین،  .کندمی پنهان را برخی و برجسته را

خود را به   یو فلسف  ، جهان بینی و تجربیات زیستی نددار منفی ارزشی  بار ،عصر  مسلّط  دینی

 اند.ما فهمانده

 فهرست منابع

 هاکتاب-

 ارالعوده.. بیروت: ددیوان ایلیا ابوماضی شاعر المهجر االکبرتا(. ابوماضی، ایلیا. )بی -1

 . القاهره: دارالمعارف.الشعراء الرابطب القلمیب تا(.جمیل السراج، نادره. )بی -2

سن. تهران:  ن. آرتورکریستیبررسی انتقادس رباعیات حکیم عمر خیام(. 1374خیام، عمر. ) -3

 توس.
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. ترجمة یداهلل موقن. تهران: 2. جلدهاس سمبلیکفلسفة صورت(. 1378کاسیرر، ارنست. ) -4

 هرمس.

 . ترجمة حسن چاووشیان. تهران: ققنوس.چکیدۀ آثار آنتونی کیدنز(. 1383گیدنز، آنتونی.) -5

 هامقالب -

بررسی نماد دایره در متون دینی و  نمادهای جاودانگی:تحلیل و(. »1386بیگدلی، سعید. ) بزرگ -1
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