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چکیده
مســئلة اصــلی این مقاله ،بررســی تطبیقی اســتعارههایی اســت که تأثیر و تأثّرها و اشــتراکات
فکری رباع یّات خ یّام و طالســـم ابوماضـــی را نشـــان میدهند .مبانی نظری مقاله ،نظریة
ا ستعارههای مفهومی است که ا ستعاره را از شگردی بالغی ،به ابزاری برای اندی شیدن ارتقا
دادهاســت .در آغاز ،مبانی نظریة یادشــده را بر اســاس کلیدواژههای زبانشــناســان شــناختی
بازخوانیکردهایم و گزارشی از استعارههای مشترک رباعیّات خیّام و طالسم ابوماضی ارائه
دادهایم .آنگاه اســتعارهها را براســاس مضــمون به چهار گروهِ پدیده ،به مثابه اســیر اســت،
حیوان به مثابه انســـان ،اســـت ،جهان به مثابه بناســـت و جهان به مثابه دایره اســـت،
تقســیمکردهایم .ســپس ،اســتعارههای با ویژگیهای منفی و اســتعارههای دو پهلو را بررســی
کرده و به تحلیل شــناختی هر گروه پرداختهایم و ارزش زیباشــناســی و شــگردهای هنری
ا ستعارهها را در ذیل آن آوردهایم وم شخص کردهایم که شگردهای مهم خیّام و ابوما ضی،
بهعنوان مبتکر بوطیقای رباعیّات چندپهلو و ق صاید فل سفی ،در ساختن ا ستعارهها چی ست.
مقاله با این نتیجه به پایان میرســد که نگرشهای ابوماضــی در طالســم ،نشــاندهندة نوعی
بینامتنیّت و بازتاب گفتمان فلسفی خیام است.
واژههاس کلیدس :ادبیات تطبیقی ،تحلیل شــناختی ،بر ســتبســازس ،پنهانســازس،
رباعیّات ،طالسم.

 -1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فردوسی مشهدnamaghi1353@yahoo.com :
تاریخ دریافت مقاله1394/3/6 :

تاریخ پذیرش1394/9/29 :
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 -1مقدمب
خیّام در تاریخ رباعیّات و شعر فارسی ،نقطة عطفی است و بر بسیاری از شاعران فارسیزبان
تأثیر چشــمگیری داشــتهاســت .اگر بنمایههای فلســفة حیات ،زمان دورانی ،مرگاندیشــی،
ریشـــخند فرهنگهای تکصـــدا ،دریافتن دم و شـــادباشـــی را از شـــعر فارســـی بیرون
کشـــیم،گســـترهای از هو یّت خود را از دســـت میدهد .شـــگفتا خ یّام در ظرف کوچک
رباعیّاتش همة این مفاهیم را گنجانده ا ست! چون از ب سیاری جهات ،ابوما ضی در طالسـم
نگرشهای خیّام را فرا یاد میآورد ،اســتعارههای مفهومی مشــترک دو اثر را برای پژوهش
برگزیدیم.
 -1-1بیان مسئلب
این مقاله درصدد است به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
الف :استعارههای مفهومی مشترک رباعیّات خیّام و طالسم ابوماضی کداماند؟
ب :خیام و ابوما ضی از چه شگردهایی برای برج سته سازی ،پنهان سازی و دوپهلوگویی در
استعارهسازی بهرهگرفتهاند؟
 -2-1پیشینة پژوهش
درگذشـــته ،بر مبنای ادبیات تطبیقی حســـامپور و کیانی( )1390به بررســـی تطبیقی معمای
هســـتی در اندیشـــة خیام و ایلیا ابوماضـــی بر پایة مکتب اروپای شـــرقی پرداختهاند .در
چهارچوب استعارة مفهومی،کرد زعفرا لو،کامبوزیا و گلفام ( )1388از دیدگاه زبان شناسی
شناختی استعارههای زمان را در شعر فروغ بررسیکردهاند .راکعی ( )1389در«نگاهی نو به
استعاره ،در شعر قیصر امینپور» دو شعر «سفر ایستگاه» و «همزاد عاشقان جهان» را از کتاب
د ستور زبان ع شق قی صر مطرح کردها ست .بهنام ( )1389در مقالة «ا ستعارة مفهومی نور در
دیوان شــمس» ،کالناســتعارة)« (mega metaphorمعرفت بصــری اســت» را به عنوان
اســـتعارهای با حوزة مبدأ نور معرّفی کردهاســـت .مقالة«اســـتعارة مفهومی رد در شـــاهنامه»
(استوار )1392 ،استعارة رد را به عنوان سازمان اندیشگانی زردشتی معرّفی کرده است .مقالة
«تحلیل شــناختی اســتعارههای عشــق در غزلیات ســنایی» (زرقانی )1392،به بررســی وجوه
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اســتعارة عشــق پرداخته اســت امّا با روش ادبیات تطبیقی فرانســه و اســتعارههای مفهومی در
رباعیّات و طالسم ،کاری انجامنشدهاست.
 -3-1ضرورت و اهمیّت
پژوهش حاضــر به خواننده کمک میکند تا با کاربســت نظریههای ادبی تطبیقی و شـناختی
در متون فارسی ،دور از داوریهای سلیقهای ،به خوانشی نو از متن بپردازد و نسبت متون با
آب شخورهای فکری و نظام اندی شگانی نوی سندگان را در چهارچوب نظریه ا ستعارة مفهومی
بشناسد و با نظریة تطبیقی نسبت ادبیات با شرایط فرهنگی ،تأثیر و تأثرها و تولید و بازتولید
گفتمانها را بهتر دریابد.
 -2بحث
زبانشناسان شناختی استعاره را ابزاری برای شناخت نظام فکری و تجربیّات محیطی انسانها
میدانند؛ « ا ستعاره ،مقولهای صرفاً زبانیِ مربوط به واژهها نی ست .فرآیندهای تفکّر ان سان تا
حدّ زیادی اســـتعاریاند( ».لیکاف و جانســـون )6 :1980 ،اســـتعاره ،روش های گوناگون
دریافت و بیان مفاهیم ذهنی ،با بهرهگیری از واژگان حوزة محســـوســـات اســـت .در این
نگرش ،ا ستعاره ،بیانگر جهانبینی و شیوة نگرش نوی سنده ن سبت به پدیدههای بیرونیا ست.
در هر اســـتعاره دو حوزة مبدأ ) (source domainو حوزة مقصـــد )(target domain

وجود دارد :وقتی میگوییم زندگی ریاضــی اســت ،ریاضــی ،حوزة مبدأ و زندگی ،حوزة
مقصــد اســت .حوزة مبدأ ،مفاهیم محســوس اســت که با تجارب فیزیکی و زیســتی انســان
ارتباط دارد و بهآ سانی دریافت می شود .حوزة مق صد ،مفاهیم پیچیدة د شوار ا ست .درک
مفهوم عینی حوزة مبدأ ،به خواننده کمک میکند تا مفهوم انتزاعی حوزة مقصـــد را بهتر
دریابد .زبانشـــناســـان شـــناختی براســـاس حوزة کاربرد ،اســـتعارهها را به اســـتعارههای
قراردادی) (conventional metaphorsو نو ) (new metaphorsتقســـیم میکننــد.
استعارههای قراردادی در زبان خودکار ،کاربرد دارند امّا برجستگی هنری ندارند .چون این
استعارهها ،کاربرد همگانی پیداکرده و جزئی از فرهنگ شدهاند ،زبان شناسان آنها را مهمتر
از ا ستعارههای ادبی میدانند .ا ستعارههای نو دو گونهاند :ا ستعارههایی که با نگرش تازهای
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استعارههای کهنه وکلیشهای را که در زبان همگانی مورد توجّه نبودهاند ،بازخوانیمیکنند؛
ا ستعارههایی که بیانگر دریافت تازة نوی سندهاند.گاه نوی سنده در ا ستعاره سازی ،بر ویژگی
خاصّ چیزی تأکید میکند و همان را «برجســته» میکند و میکوشــد ویژگیهای دیگر را
«پنهان» کند .در اســتعارههای شــناختی،ریال دو فرآیند برجســتهســازی) (highlightingو
پنهانســازی ) (hidingســهم بســزایی دارند .لیکاف برای توضــیح این دو فرایند ،از جنگ
عراق و آمریکا مانند میآورد؛ «ملت ،یک فرد اســـت» ،از اســـتعارههایی اســـت که برای
مخاطبان آمریکایی تبلیغ می شد و بر این ا ساس به آنها القا می شد که صدّام ،ظالم ا ست و
ملت عراق هم یک فرد اســت .از این رو ،بمبباران مردم بیگناه عراق ،قابل توجیه اســت.
بخشی که در این ا ستعاره ،نادیده گرفته شده ،هزاران بمبی است که در نخستین روز جنگ
بر سر «مردم عراق» ریخته شد ،نه بر سر یک فرد ،یعنی « صدام حسین( ».لیکاف و جانسون،
 )10 :1980از نظر زیبایی شنا سی ،فرآیندهای برج سته سازی و پنهان سازی در ا ستعاره رخ
میدهد .وقتی لب را به لعل مانند میکنیم ،ویژگیهای ســـرخی و زیبایی را «برجســـته» و
جنس دو طرف استعاره را که یکی از خاک و سنگ است و دیگری از گوشت و پوست،
«پنهان» میکنیم .در هر دو حالت ،اســـتعاره هایی که فرد برای اشـــاره به مفهوم خاصـــّی
بهکارمیبرد ،نشـــان دهندة نگاه و جهتگیری او نســـبت به آن مفهوم اســـت و بررســـی
حوزةهای مبدأ ،روش اندیشیدن و چهارچوب فکری او را نشان میدهد.
 -1-2گزارش استعارهها
هرکالنا ستعاره ،چند خُردا ستعاره دارد؛ «جهان ،دایره ا ست» ،کالنا ستعارهای ا ست که در
ذیلآن ،چند استعاره با عناصر دایرهانگاری میگنجد .استعارههای حاصل از گزارهای را که
دارای مفاهیم حرکت دورانی با شد ،خُردا ستعاره مینامیم .ا ستعارههای م شترک طال سم و
رباعیات عبارتند از:
 -1-1-2پدیده
ابوماضی ،بیشتر نگرشهای جبری خود را به پدیدهها تسرّی میدهد و ضمن همذاتپنداری
با آنها ،اندوه خود را نشان میدهد امّا خیّام ،چرخ را کالن استعارة فاعل نشان میدهد که با
گردش خطّی خود ،جوانی و توان پد یده ها را میگیرد و دگرگون میک ند .بســـ یاری از
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اســـتعاره هایی که پدیده ها با نگرش جبری ،محور قراردادهاند ،در ذیل این کالناســـتعاره
میگنجند.
-2-1-2پدیده ببمثابب اسیر مجبور است.
«أنتَ یا بحرٌ ا سیرٌ آه ما اعظم أ سرک/أنتَ مثلی أَیُّها الجبّار ال تملک أَمراً» (ابوما ضی ،بیتا:
« )193ان هذا الغ یث یهمی حین یهمی مکر هاً /و زهور الرّوض تفشـــی مجبرات عطر ها»
«الیطیق االرضُ تخفی شوکَها او زهرَها /ال تسل أیهما أشهی و أبهی» (همان)20:؛ «ای چرخ
ز گردش تو خر سند نیم /پندم چه دهی که قابل پند نیم/گر میل تو با بیخرد و نااهل ا ست/
من نیز چنان اهل و خردمند نیم» (خیّام« )24: 1374 ،زآوردن من نبود گردون را ســـود /وز
بردن من جاه و جاللش نفزود /وز هیچ کســی نیز دو گوشــم نشــنود/کاوردن و بردن من از
بهر چه بود» (همان)94 :
امّا نگرش جبری خیام به ناامیدی و نمیدانم منجر نمیشود:
گر گوهر طــاعتــت نســـفتم هر گز

گَرد گنــه از چ هره نَرُ ف تم هر گز

بــا ا ین همــه نو میــد ن یم از کرمــت

زان رو کــه یکی را دو نگفتم هرگز
(همان)104 :

چون آ مدنم به من ن بد روزِ نخســــت

وین رفتن بیمراد عزمی اســت درســت

برخیز و میان ببندای ســـاقی چُســـت

کاندوهِ جهان به مَی فروخواهمشــســت
(همان)32 :

 -3-1-2پدیده ببمثابب زندانی فناپذیر
«أم تُراهُ کانَ مثلَ الطّیرِ فی سجن فَطارا /أم تُراهُ انحلَّ کالموجةِ فی نف سی وَغارا» (ابوما ضی،
بیتا)193 :؛ «در پای امل چو من ســرافکنده شــوم /وز دســت اجل چو مرغ پرکنده شــوم/
زینهار گلم بهجز صراحی مکنید /شاید که چو پر ز می شوم زنده شوم» (همان)40:
 -4-1-2پدیده ببمثابب انسان
بسیاری از استعارههایی که ویژگیهای انسانی به اشیا و پدیدههای بیجان داده میشود ،در
ذیل این استعارهاند.
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«ألَهُم یا بحرُ یو ماً رج عه أم ال مآ با /أم هُم فی الرَّ ملِ؟ قال الرَّ ملُ إنّی لَســ ـتُ أدری»
(همان« )195:قد ســألت البحرَ یوماً هل أنا یا بحرُ منکا؟ /هل صــحیح ما رواهُ بعضـُهم عنّی و
عنکا؟» (ابوما ضی ،بیتا)193 :؛ «چون عمر همیرود چه بغداد و چه بلخ /پیمانه چو پر شود
چه شیرین و چه تلخ /می خور که پساز من و تو این ماه بسی /از سلخ به غرّه آیداز غرّه به
سلخ» (خیّام« )93: 1374 ،با باده ن شین که ملک محمود این ا ست /وز چنگ شنو که لحن
داود این اســــت /از نا مده و رف ته دگر یاد مکن /خوش باش که از وجود مقصـــود این
است»(همان)13:
 -2-1-2حیوان
بیشـــتر اســـتعارههایی که حیوانات در مرکزآنها قرارگرفتهاند ،ذیل این اســـتعاره میگنجند.
چون ابوماضــی از تشــبیهات مفص ـّل و مرســل بهرهگرفته ،به خواننده امکان تأویل و تفســیر
نمیدهد ا مّا اســـتعاره های خ یّام ،با تأک ید بر قطب اســـتعاری زبان ،چندپهلو و نمادیناند و
تبدیل به متنی باز و خوانندهمحور شدهاند.
 -1-2-1-2حیوان ببمثابب انسان ،زیرک ،کوشنده وکنجکاو
«أَأنا أَفصح من عصفورةِ الوادی و أَعذَب؟ /و مِن الحیّةِ أَدهی؟ وَ مِن النّملة أغرَب» (ابوماضی،
بیتا« )212:قد رَأیتُ النّملَ یسعی مِثلَما اسعی لرِزقی /وَ لَهُ فی العیشِ أوطار وَ حقٌ مثلُ حقّی»
(همان)213 :؛ «آن قصــر که بر چرخ همی زد پهلو /بر درگه آن شــهان نهادندی رو /دیدیم
که بر کنگرهاش فاختهای بنشسته /همی گفت که کوکوکوکو» (خیّام)115: 1374 ،
 -3-1-2بناها
در رباعیّات و طالسم ،بناها از دو جهت برجسته شدهاند :بناها بهطور عام ،از جهت ناپایداری
و بناهای مذهبی(دیر،کلیسا ،مسجد) برای ریشخند تکصدایی.
 -1-3-1-2دیر و ساکنانش ببمثابب اسباب طنز
خیّام در ریشخند نهادهای دینی ،متولیّان آنها را نشانه میگیرد .شگردهای تقابلی و فروپاشی
مرزها ،مانند فضــاهای کارناوالی ،ســبب هدفمندترشــدن طنز اوســت امّا نگاه تمســخرآمیز
ابوماضی نسبت به دیر و راهبان ،توهین مینماید.

بررسی استعارههای مفهومی مشترک رباعیات خیام و طالسم ابوماضی
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«قِیل فیالدّیرِ قوم ادرکوا سـرّالحیاة /غیر انّی لم أجد غیر عقولٌ آنســات»« ،و قلوب بلیت
فیها المنی فَهیَ رفات /ما انا أعمی فهل غیری أعمی؟» (ابوما ضی ،بیتا)197:؛ «ننگ ا ست به
نام نیک مشهور شدن /عار است ز جور چرخ رنجور شدن /مخمور به بوی آب انگور شدن/
به زانکه به زهد خویش مغرور شـــدن» (خیّام« )111: 1374 ،گویند بهشـــت و حور و عین
خواهدبود /آنجا می و شـــیر و انگبین خواهدبود /پس بی می و معشـــوق نباید بودن /چون
عاقبت کار همین خواهدبود» (همان« ) 4:با ما تو هرآنچه گویی از کین گویی /پیوســـته مرا
ملحد و بیدین گویی /من خود مقرم بدانچه هســـتم لیکن  /انصـــاف بده تو را رســـد کاین
گویی؟» (همان)120:
 -2-3-1-2دیر و متولیان آن ببمثابب داعیان ناتوان
«قِیلأدری النّاس باالســرارِ ســکانُالصـّوامعِ /قلتإن صـحّ الذّی قالوا فإن السـّر شــائع»« ،عجبا
کیف تری ال شّمس عیونٌ فی براقع /واللّتی لم تتبرقع التراها؟» (ابوماضی ،بیتا)197:؛ «ا سرار
ازل را نه تو دانی و نه من /وین حرف مع مّا نه تو خوانی و نه من /هســــت از پس پرده
گفتوگوی من و تو/چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من» (خیّام)110: 1374 ،
 -3-3-1-2دیر و ساکنانش ،ببمثابب اسباب ناامیدس ،اندوه ،حیرت
«قد دخلتُالدّیر عند الفجرکالفجرِ الطروب/و ترکتُ الدّیرَ عند اللّیلِکاللیلِ الغضـــوبِ» «أن
فی نفســی کرب صــار فیالنفس کروب/أ مِن الدّیر أم اللیل اکتئابی» (ابوماضــی ،بیتا)198:
«قددخلتُ الدّیر أستَنطقُ فیه الناسکینا/فاذا القوم من الحیره مثلی باهتونا» (همان)؛ «در صومعه
و مدرسه و دیر و کنشت /ترسندة دوزخاند و جویای بهشت /آنکسکه ز اسرارخدا باخبر
ا ست /زین تخم در اندرون دل هیچ نکشت» (خیّام« )29: 1374 ،چون حاصل آدمی در این
دیر دو در /جز خون دل و دادن جان نیســت دگر  /خرم دل آنکســی که معروف نشــد /و
آسوده کسیکه خود نزاد ازمادر» (همان)103:
 -4-3-1-2دیر و مقدّسات در تقابل با میکده
بــا تــو بــه خــرابــات اگــر گــویــم راز

بــه زانکــه بــه محراب کنم بیتو نمــاز

ای اوّل و ای آ خر خ لقــان همــه تو

خواهی تو مرا بســـوز خواهی بنواز
(همان)52:
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 -5-3-1-2بناها ببمثابب اسباب ناپایدارس ،زندان و تري
رباعیات و طال سم ،در ا ستعارة بنا در صفات ناپایداری ،نابودی ،ا شتراک دارند .ابوما ضی،
بناها را بی شتر با صفات منفی میبیند امّا خیّام ،عالوه بر صفات منفی ،آنها را با ویژگیهای
مثبت قلندری و مقدّسات مینگرد.
«و لقد بصـــرتُ قصـــراً شـــاهقاً عالی القباب /قلتُ ماشـــادک مَن شـــادک إال للخراب»
(ابوما ضی ،بیتا« )203:یا مثاالً کان وهماً قبلما شاء البناه /أنت فکرٌ من دماغ غیّبتة الظلمات»
(همان« )204:ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم /وین یکدم عمر را غنیمت شمریم /فردا که
از این دیر کهن درگذریم /با هفتهزار سالگان سربه سریم» (خیّام« )26: 1374 ،کَم ق صور
خَالَها البانی س ـَتبقی و تدوم /ثابتاتٍ کالرّواســی ،خالداتٍ کالنجوم»«ســحب الدّهرُ علیها ذیلِه
فَهِیَ رسوم /ما لَنا نبنی و ما نبنی لهدم؟» (ابوماضی ،بیتا)203:
 -6-3-1-2بنا ببمثابب مکان قلندرس
در میکده جز به می وضـــو نتوان کرد

وان نام که زشــت شــد نکو نتوان کرد

خوش باش که این پردة مســـتوری ما

بدریده چنان شـــد که رفو نتوان کرد
(خیّام)14: 1374 ،

مــا و می و مصـــطبــه و تون خراب

جان و دل و جام و جامه در رهن شراب

فــارغ ز امیــد رحمــت و بیم عــذاب

آزاد ز خــاک و از آتــش و آب
(همان)66:

 -7-3-1-2بنا ببمثابب مقدّسات
تا چ ند ز یاســـین و برات ای ســـاقی

بنویس بــه میخــانــه برات ای ســــاقی

روزی کــه برات مــا بــه میخــانــه برنــد

آن روز به از شـــب برات ای ســـاقی
(همان)116 :

چون فوت شـــوم به باده شـــوی ید مرا

تلقین ز شـــراب و جــام گوییــد مرا

خوا هیــد بــه روز حشــــر یــا بیــد مرا

در خــاک در م یکــده جو یی ـد مرا
(همان)76 :

بررسی استعارههای مفهومی مشترک رباعیات خیام و طالسم ابوماضی

 -4-1-2دایره
اندیشــمندان ،زمان را مبتنی بر حرکت دانســتهاند .ارســطو زمان را به «شــمارش حرکات بر
حسب قبل و بعد» و آن را مانند حرکت ،متصل میداند و از نظر او ،زمان شامل اجزای جدا
و مجزّا نیست( .شجاری )69 :1388،جرجانی ،زمان را «مقدار حرکت فلک اطلس» میداند.
(همان )71:افالطون ،زمان را «تصـــویر متحرّکی از جاودانگی» و فلوطین ،آن را «زندگی و
روح حرکت» می شمارد( .ساسانی )67 :1385،زمان براساس حرکت ،دو گونه است :زمان
دایرهای (حلقوی و بازگشتی) و زمان خطّی(برگشتناپذیر) .زمان مکانی ،از سمت و سویی
خطی برخوردار است .گذشته ،از راه حال به آینده میرسد و این مسیر ،معکوس نمی شود؛
یعنی ،ت صوّر آینده پیش از گذ شته ،ممکن نی ست .در زمان دایرهای ،گذ شته ،حال و آینده
معنی ندارد؛ یعنی ،زمان اندازهگیری ندارد .زمان حلقوی و خطی ،همی شه با ان سان ا ست امّا
در اســــطــوره ،زمــانِ دایــرهای و در دنــیــای مــدرن ،زمــان خــطــی تســــل ـّط دارد.
(جهاندیده)114:1391،در عرفان ،زمان دایرهای غلبه دارد .عارف ،دو نوع زمان پیش رو
دارد :زمان مقدّس و زمان نامقدّس .زمان نامقدّس ،اســـتمرار ناپایدار ا یّام و زمان مقدّس،
پیاپیشــدن کشــف و شــهودهاســت( .صــرفی )97 :1388،عرفا تالش میکنند که به زمان
مقدّس دایرهای دستیابند .زمان دایرهای ،تجزیهناپذیر و پیوسته به یک حال است وگذشته،
حال وآینده دربارة آن بیمعنی .گذر زمان بر آنها بیتأثیر ا ست و با تمام بیکرانی ،زمانهای
طوالنی خطی برایشــان ،به اندازة یک پلکزدن اســت .در «زمان اســطورهای ،پایان و آغاز
مانند هم است( ».کاسیرر )182 :1378 ،در رباعی زیر این نگاه دیدهمیشود:
در دایرهای کآ مدن و رفتن ماســــت

آن را نه ن ها یت نه بدا یت پ یداســـت

کسمینزند دمی در این معنی راســـت

کاین آمدن ازکجا و رفتن به کجاس ـت
(خیّام)38: 1374 ،

زمان و جهان در رباعیّات خیّام ،دایرهای ا ست تغییرناپذیر که آغاز و پایانش ناپیدا ست؛
زمان ،حرکت پیوســتة لحظات اســت .زمینههای ریاضــی ،نجوم و فلســفه ،تجربة پدیدهها،
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حرکات زمین و چرخة حیات ،ســـبب شـــده تا خ یّام ،از دایره بهعنوان حوزة مبدأ زمان
دورانیکمکگیرد:
این چرخ فلک بهر هالک من و تو

قصــــدی دارد بــه جــان من و تو

بر ســبزه نشــین بتا که بس دیر بماند

تا سبزه برون دمد ز خاک من و تو
(همان)37:

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

در رباعیّات« ،زمان ،مکان و تکرار ،آمیختهاند و همةروشهای شـــناختهشـــدة ارزیابی
زمان تکرار را دربرمیگیرند :حرکت خورشید ،عقربههای ساعت( ».گیدنز )253 :1383 ،او
از نگا شت «زمان چرخ ا ست» ،مفاهیم «رنج نا شی از گذر زمان و نابودی نا شی از چرخش
روزگار و تبدیل جوان ـ ـ ـی به پ ـی ـری»« ،تغییر پدیدهها ،سالها و برگشتناپذیری جوانی»
و«برگشـــتناپذیری زمان و انســـان» را برجســـته میکند .مورد اخیر ،ســـیرخطی زمان را از
حرکت دایرهای خارج میکند زیرا زمان دورانی ،برگشـــتپذیر اســـت .خیّام برای جبران
اندوه و خســتگیهای ناشــی از زمان خطی ،با اســتعارههای «شــراب» و «دایره» نمادســازی
میکند و با کمک واژه های «دایره ،دور و چرخ» ،انگاره ها و مفاهیم ذهنی خود را مطرح
میکند« :در دایرهای که اندر او آمدن و رفتن ماســـت» (خ یّام )38: 1374 ،؛ «می نوش به
خرّمی که این چرخ کهن /ناگاه تو را چو خاک گرداند پست» (همان)41:
در ر باع یّات ،مفهوم ز مان از نوع دورانی ،اســـطورهای اســــت و از ازل تا ا بد را در
برمیگیرد؛ فردا و دیروز او ،از جنس زمان خطی نی ست؛ یعنی ،در زمان نمیگنجد« .دوش»
او ،دیشـــب نیســـت ،مکانش ،بیمکان اســـت وهمهجای دنیا را دربرمیگیرد .این ویژگی،
رباعیّات خیّام را به روایتی بزرگ تبدیل میکندکه رمان آفرینش ،خدا و جهان را میس ـازد
ی
و پرســـش او از چرخ و فلســـفة آفرینش ،فریاد اندوهناک میلیاردها نفر از زنجیرة قهر ِ
جبرخطی زمان را به یادمیآورد .او برای تســکین درد ناشــی از زمان خطّی ،به زمان دورانی
رویمیآورد تا فل سفة خیامی با م صادیق چرخة حیات ،پر س شگری ،شادمانی و دریافتن دم
را مطرحکند.

بررسی استعارههای مفهومی مشترک رباعیات خیام و طالسم ابوماضی

 -1-4-1-2هان ،ببمثابب دایرهاس بیآغاز و پایان
« یا کِ تابَ ا لدَّهرِ قُل لی أَ لهُ ق بلٌ و ب عد /أَ نَا کَالزَّورقِ ف یه و هو بحرٌ ال یُ حَدُّ» (ابو ماضـــی،
بیتا)196:؛ «دوری که در او آمدن و رفتن ما ست /او را نه بدایت نه نهایت پیدا ست  /کس
مینزند دمی در این معنی راســـت /کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاســـت» (خیّام1374 ،
)80:
 -2-4-1-2هان ببمثابب دایرهاس دگرگونشونده
«کَم کیان قَد تالشـــی فی کیانی و اســـتحال/کم کیان فیهِ شـــی من کیانی؟» (ابو ماضـــی،
بیتا« ،)212:کلَّها مثلی تحیّا ،کلَّها مثلی تموتُ /وَ لها مثلی شــراب ،وَ لها مثلی قوتُ» (همان)
«در هرد شتی که اللهزاری بود ست /آن الله ز خون شهریاری بود ست /هر شاخ بنف شه کز
زمین میروید /خالی است که بر رخ نگاری بودست» (خیّام)46: 1374 ،
 -3-4-1-2هان ببمثابب دایرۀ معمّا
«إِنَّنی جِئتُ و أمضــی و أنا ال أَعلمُ/أَنا لغزٌ و ذهابی کَمجیئی طلس ـمُ» (ابوماضــی ،بیتا،)214:
«أنا ال أَذکرُ شیئاً مِن حیاتی الماضیه/أنا ال أَعرفُ شیئاً مِن حیاتی اآلتیه» (همان)214:؛ «دوری
که در او آمدن و رفتن ماســت /او را نه بدایت نه نهایت پیداســت /کس مینزند دمی درین
معنی راســت/کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاســت»(خیّام« )80: 1374 ،ز آوردن من نبود
گردون را ســود /وز بردن من جاه و جاللش نفزود /وز هیچکســی نیز دو گوشــم نشــنود/
کآوردن و بردن من از بهر چه بود» (همان)94:
 -4-4-1-2هان و آفریدهها ببمثابب دایرهاس

برس و ناخوشایند

ق أم أســـی ٌر فی قیود /هل أنا قائ ُد نفســـی فی حیاتی أم مقود» (ابو ماضـــی،
« هل أنا ح ٌّر طلی ٌ
بی تا)191:؛ «از آ مدن بهار و از رفتن دی /اوراق وجود ما همیگردد طی /می خور مخور
اندوه که گفتست حکیم /غمهای جهان چو زهر و تریاکش می» (خیّام)121: 1374 ،
 -2-2تحلیل شناختی استعارهها
-1-2-2تحلیلخرداستعارههاس کالن استعارۀ پدیدهها با نگرش بر
خیّام و ابوماضــی در این اســتعارهها خواســتهاند ،تصــویری منفی از پدیدههای هســتی نشــان
دهند .پذیرش اینکه «جهان ،پدیدهای ناپایدار اســـت» ،انگارة انســـان و قدرت او را با امری
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نــاتوان پیونــد میزنــد و همــة ویژگیهــای منفی محســـوس جهــان و پــدیــدههــای آن،
زیرگروههایش را دربرمیگیرد .چون انســان ،جزیی از پدیدههای هســتی اســت ،اســتعارة
«ان سان پدیده است» ،ناپایداری او را برج سته میکند .برابری ان سان و دیگر پدیدهها ،توان و
پشتوانة بزرگ جهان و پدیدههای آنها را به انسان سرایت میدهد .استعارة مذکور ،درصدد
برجستهکردن فناپذیری انسان است امّا انسانمحوری ،عالم صغیری و مقام خلیفهالهی انسان
را که بر ذوق فردی باورهای دینی اســتوار اســت ،پنهان میکند .پافشــاری بر مقام عاش ـق و
مع شوقی ان سان و خداوند ،جنبههای معرفت شنا سی ،فقهی و اخالقی دین را ب سیار سیّال و
روان میکند تا همگان بر پایة ذوق و تأویل فردیشــان ،برداشــتی آزاد از متون دینی داشــته
باشند.
در رباعیّات و طالســـم ،رابطة دوســـویة عقل و شـــرع با متون دینی ،منجر به گونهای
هنجارگریزی می شود .دین ستیزیای که از نگرشهای خیّام و ابوما ضی بردا شت می شود،
چون بر پشـــتوانههای «انســـانمداری»« ،شـــادی مذهب اســـت» و «ازبینرفتن مرزبندیهای
متعارف» ،پایهگذاری شدهاست ،یارای ایستادگی در برابر آن سست می شود و این رویه در
اســتعارة مذکور«پنهان» میماند .در چنین اســتعارههایی که بر پایة پرســشــگری اســت ،دو
ویژگی ،برجســته شــدهاســت :نخســت ،وســعت مشــرب ،برونرفت از دایرههای بســته و
ســختگیرانهای که در دینداری متعارف مســلّط وجود دارد و دیگر ،دریافتی تازه از دین
که بر پایههای برابری ،فروریختن مرزهای خود و دیگری است تا چشماندازی از نواندیشی،
برجسته شود امّا پرسش از خدا و فلسفة وجودی انسان ،آلودن مقدّسات و فروریختن مرزها
که در ت قا بل با م بانی دین مت عارف قرار میگیرد ،پن هان میشـــود .نیز ر باع یاتی که
درونمایةپر س شگری ومرگاندی شی دارند ،مرزهای دینداری ر سمی و باورهای خانقاهی
ع صر سلجوقی را درنوردیدهاند .ا ستعارههای «ا سیر» و «مجبور» ،در تقابل با آزادی و اختیار
است.
دستاورد خرد استعارههای ذیل ایناستعارهها ،این است که جبر ،دایرة بستهای است که
همة زندگی را فراگرفته و دســتاوردش ،نابودی شــادی و پایانش ناامیدی ،نابودی و«پوچی»
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است .در این استعارهها ،ناتوانی،گرفتاری و نابودی پدیدهها ،برجسته میشود امّا چهرة پنهان
آن ،نابودی ایمان و گمراهی انســان اســت تا آنجا که هیچ غایتی به مخاطبان نشــان نمیدهد
چون هرانسانی نسبت به جبر ،نگرش جداگانهای دارد ،شمول و روشنی روش جبرگرایی از
بینمیرود و ناروشمندی در این استعاره ،پنهان میماند.
 -2-2-2تحلیل خرداستعارههاس کالن استعارۀ حیوان
اســـتعارة «حیوان» ،دو روی ناهمخوان دارد :روی خوب که اســـتعارة یادشـــده درصـــدد
برجســتهکردن آن اســت .فروریختن مرزهای انســان و حیوان و گاه برابری آنها با انســان در
جایگاه حاکمان ،زاهدان ،اندیشــمندان و دگراندیشــان و نمایش منشهای ناپســند انســانی و
سرکوبی کردارهای پست خودبینی و ریاکاری برخی نهادهای حکومتی و دینی است که بر
پایة طنز نهاده شدها ست .آنگاه که سخن از یگانگی ان سان و حیوان با شد ،هر چیزی که در
حوزة ریاکاری و برتریجویی باشد ،نابود میشود.
در اســـتعارة «حیوان» ،صـــفات بد حیوانصـــفتی و درازدســـتی برجســـته میگردد.
حیوانانگاری ،روی ز شت و بدی دارد که ا ستعاره ،آن را پنهان میکند و آن ،عادی شدن
درندهخویی با ورود به حریم ممنوعه و آلودن مقدّســـات دینی .اگر انســـان و حیوان را با
وجود ماهیّتهای جداگانه ،یکی بدانیم ،انســان و ارزشهایش در جانوران و ســرشــتهای
جداناپذیرشــان نابود میشــود .زادة این نگرش وحشــتناک ،نادیدهانگاشــتن خصــایل عالی
انسانی است .فشردة سخن اینکه در این استعاره ،چیرگی حیوانصفتی ،پنهان میشود.
 -3-2-2تحلیل خرداستعارههاس کالناستعارۀ بنا
خیّام و ابوماضی ،از بناها ،فضاهایی پوشالی ،سست و دلمرده تصویرکردهاند .این استعارهها
بر پایة ت شخیص ،بنا شدهاند تا ریاکاری ،ترس از ر ستاخیز و دین ابزاری برخی زاهدنمایان
جامعه را  ،برجســته و به خواننده گوشــزدکنند که در تجربة دینداری ســنتّی ،دین ،مفهومی
ساختگی ،ترسناک و کشنده دارد .از دید آنها ،دینداری مبتنی بر خوف و با تکیة صرف بر
صــفات جاللی خداوند ،دین را نهادی ایســتا و بیروح نشــان میدهد که چون پاســخگوی
نیازهای روز مخاطبان نیســت ،شــایســتگی و کارآمدی الزم را ندارد و نمیتواند در کالبد
جامعه ،روح ،ایمان و نشاط بدمد .روی پنهان استعارة «دیر» ،ترویج بهبازیگرفتن مقدّسات،
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گذر از تابوها و پیامد آن ،ناامیدی ،دین ستیزی و بههمریختن آرامش روانی جامعه است که
در تجربة بیاعتباری نهادهای دینی ،ارزشهای انســانی را نشــانه میگیرد؛ به عبارت دیگر،
در اســتعارة یادشــده ،چون دینداری کلیشــهای ریشــخند میشــود ،مخاطب دچار بدفهمی
میشـــود و رهاورد این بازخوانی از دین ،پنهانشـــدن دینگریزی اســـت و جامعهای که به
الحاد ،بیماری و اف سردگی دچار شود ،فرجامش پوچی ا ست .برخی بدفهمیها ازرباعیّات و
طالسم ،ناشی از روی پنهان هنجارگریزی آنهاست.
 -4-2-2تحلیل خرداستعارههاس کالناستعارۀ دایره
استعارة «دایره» دو روی دارد .روی نخست که در نگاه خیّام ارزشمند است ،رهایی ،مستی،
فراموشی گذشته و آینده است .ویژگی دایرهای زمان کمک میکند تا دگرگونی جوانی به
پیری و نابودی ،با مزة خوش ابنالوقتی فراموش شود و افسوس گذشتة تباه ،و خیالبافیهای
بیهودة آینده ،جای خود را به دریافتن دم دهد .ثانیههایی که از نظر کیفیت با هزاران ســـال
برابر ا ست .درک تجربة کیفی زمان ،بهرة ک سانی ا ست که قوس صعودی کمال را بپیمایند
تا آنجاکه فقط واصـــالن منتهی جایگاه آنها را درک میکنند .مؤیّد این نگرش ،اصـــطالح
عرفا از«وقت» و فرمودة پیامبر گرامی است« :لی مَعَ اهلل وقت الیسعنی فیه ملک مقرب» .خیّام
برای عینیکردن تجربة دشـــوار و پیچیدة «دایرهانگاری» که محصـــول چشـــیدن طعم وقت
ا ست ،از «کالنا ستعارة شراب» به مثابة «مذهب» و« شادی» بهره میگیرد .با «دایرهانگاری»،
پیچیدگی جهان ،ناتوانی انســـان از درک اســـرار هســـتی ،بیدادگری چرخ  ،پوچی ،چرخة
روزگار ،فلسفة هستی ،انسان و وظیفهاش در قبال خداوند ،جهان و دیگران برجسته می شود
و با برج سته سازی زمان دورانی ،درد بیدرمان نابودی خود را مرهم مینهد و با سفارش به
دریافتن وقت ،ادراک واقعیت ،پذیرش خود و دیگران ،ما را به خودشکوفایی فرامیخواند.
از بیپایانی دایره ،بیپایانی رشــد انســان و راه خودشــکوفایی انســان را مفهوم ســازی ،و از
حرکت اســـتمراری دایره ،همذاتپنداری با تمام پدیدههای هســـتی و احترام به ارزشهای
انســـانی را برجســـته میکند .از آنجا که دایرة هســـتی ،در عین ک مال ،جامع اضـــداد
(فرشـــ ته/حیوان ،خشـــکی/در یا) اســــت ،برخی متول یّان ن هاد های دینی را که خود را
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کاملمیدانند و میخواهند با سرپوش گذاشتن بر نیازهای مادی انسان او را به کمال مطلوب
برسانند ،به سخرهمیگیرد و ماهیّت برزخی و جامع اضدادی او را برجسته میکند.
روی پنهان «ا ستعارة دایرهانگاری» ،تر سیم چهرهای منفور از جهان ا ست .پذیرش جهان
دایرهای و پدیدههای ناپایدار ،ماهیّت ان سان را با تنا سخ و آفرینندگی چرخ پیوند میدهد و
آفرینش جهان و آفرینندگی خداوند را پنهان میکند .پیامد پنهانی و خطرناک این نگرش،
جهان منهای آفریننده اســت؛ حرکت دورانی ،تســلســل علل را متناهی و تص ـوّر پدیدههای
جهان بدون علتالعلل را به ذهن مخاطبان نزدیک میکند که پیامدش الحاد اســت .پذیرش
نگاه دایرهای ،تمسخر مقدّسات ،هرزگی و حیوانصفتی را پنهان میکند و ارزش انسان را تا
سطح پستترین موجودات فرو میکاهد.
 -5-2-2تحلیل شناختی استعارههاس با بار معنایی منفی
پذیرفتنی نیست که خیّام و ابوماضی ،بهعنوان اندیشمند ،مخاطبانشان را راهنماییکنند و در
همان حال چهرهای ناخو شایند از نهادهای دینی را به آنها ن شاندهند؛ مثالً در ا ستعارة «زمان
چرخ ا ست» ،خیّام درآغاز ،زمان را در معنای منفی به کار میبرد و سپس ،بار معنایی مثبت
را برجسته و جنبههای منفی را پنهان میکند .اگر ابوماضی در استعارة «راهب گرگ است»،
متولیان دینی را به ســـخره میگیرد ،قصـــد اهانت به مقدّســـات ندارد بلکه برآن اســـت تا
نگرشهای فرســـوده و ابزاری آن ها را اصـــالح کند تا به اقتضـــاهای زمانی و نیازهای روز
مخاطبان پاســخ دهند؛ بنابراین ،تمســخر او توهین نیســت .آنچه در این اســتعاره برجســته
می شود ،ریاکاری وگزافههای ک سانی ا ست که دین را ابزار قرار دادهاند و رویة پنهان آن،
اینکه توهین به ارزشهای دینی ،سبب هرجومرج و بدفهمی از دین می شود و زمینه را برای
دینگریزی فراهممیکند.
دلپذیر قلمدادکردن شراب ،زمینه فردی و اجتماعی فرهنگ را به هم میریزد ،جنبههای
شــادیآفرینی را به شــدّت افزایش میدهد .از این رو پادشــاهیِ شــادی در یک جامعه ،به
بندگی غم در همان جامعه میانجامد .مثالً در ا ستعارة « شادی شراب ا ست» ،شراب معنایی
تازه به خود میگیرد :قیام در برابر قراردادهای کلیشــهای اجتماعی و شــکســتن حص ـارهای
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روزمرگی .در چنین برداشــتی شــراب ،محســوسترین تجربه از مفهوم «شــادی» را به خود
میگیرد .این همان مفهومی ا ست که ا ستعارة یاد شده آن را برج سته میکند و آنچه پنهان
میشود ،هنجارگریزی ،خردگریزی و دینستیزی است که در نتیجة شادی دروغین ،به جان
فرد و اجتماع میافتد .در ا ستعارة «پدیدهها ا سیرند» ،ابتدا معنای تازهای برای ا سارت و ضع
میشودکه عبارت است از شدت احساس گرفتاری و ناتوانی انسان در برابر تنگناهای زمانه،
بیماری و مرگ و سپس ،این معنا برج سته می شود .ا سیر ،شخ صیّتی آزرده و ناامید ا ست
چون از شـــدت ناکامی ،جهان را زندانی میبیندکه هیچ راه فراری برایش نگذاشـــتهاســـت.
آنچه در این استعاره پنهان میماند ،بیماری روانی و پریشانی شخصیت اسیر است .شبیه این
وضعیت در استعارة «پدیدهها ،مجبورند» وجود داردکه سختیها برجسته و نابودی شادی در
جبری بیمارگونه پنهان میشود.
 -3-2بررسی زیباییشناسی
از نظر زیباییشــناســی و هدف شــاعر ،باید دید خیّام و ابوماضــی از کدام اصــل یا اصــول
زیباییشـــناســـاســـی بهره بردهاندکه خواننده با اعتماد به منفیبودن بار معنایی ویژگیهای
حیوانی ،باز هم راهب را امری دوست داشتنی میداند؟ هنر بیانی شاعر در این نگاشتها ،بر
دو پایة «انتقال» و «تغییر» شکلگرفتها ست :انتقال رموز از حوزة زبان قامو سی به حوزة زبان
شــعری و تغییر بار معنایی واژگان .جدای از اینکه چه انگارههایی پشــت این کاربرد شــاعر
نهفته ،برخورد شــاعر با زبان ،زیباییشــناســانه اســت .در اســتعارههای یادشــده ،شــاعران بار
ارزشــی واژگان را «دگرگون» نکردهاند و فقط آنها را به حوزة زبان ادبی «منتقل» کردهاند.
آن ها با بهرهگیری شـــگردهای زیباشـــناســـی بیانی ،حوزه معنایی نوی را برای بیان م فاهیم
فل سفی-عرفانی آفریدهاند تا آنجا که کیفیّت ( قالب و درونمایه) شعرآنها کامالً با دیگران
متفاوت اســت و برجســتهســازیها و هنجارگریزیهایشــان ســرمشــق دیگران شــدهاســت.
شـــگردهای «انتقال و تغییر» به آنها اجازه داده که هم از رموز و نمادهای برجســـتة حوزه
فل سفه و طنز برای بیان انگارههای پیچیدة ذهنی خود کمکگیرند و هم شماری از رمزها را
از حوزههای معنایی دیگر  ،به گفتمان فلسفی-انتقادی بیفزایند و ازآنها معانی نوی بیافرینند
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و سبب غنا و گ سترش زبان شوند و زیر ساختهای الزم بیانی گفتمان فل سفی-انتقادی را
افزایش دهند.
فرق مردم عادی که در زبان خودکار از استعارهها در جریان اندیشیدن کمک میگیرند
با شاعران ،در بهرهمندی و بیبهرگی از همین شگردهای بیانی و زیباییشناسی است .بدیهی
است که کارکرد استعاره در زبان خودکار ،نسبت به زبان ادبی ،بسیارکمتر است .استعارهها
در زبان ادبی جنبة زیباییشــناســی و فلســفی دارند امّا در زبان خودکار و روزمره فقط جنبة
معرفتشناسی .در پاسخ به اینکه چرا ابوماضی در استعارههای حیوان از واژگانی بهرهگرفته
که بار ارز شی منفی دارند ،باید گفت که ابوما ضی میتوان ست از حوزههای معنایی دیگر،
رموزی را برگزیندکه بار ارزشی مثبت دارند تا غنای زبان و امکانات بیانی گفتمان فلسفی-
انتقادی را افزایش دهد .اگر او واژگان نمادین مثبتی ،مانند بلبل و فاخته را جایگزین گرگ
میکرد ،واژگان بار ارزشی منفی نداشتند امّا با پافشاری تمام ،در توصیف نهادهای دینی از
استعارههاییکمکگرفته که بار معنایی منفی دارند .این نگرش ،با برجستگی بیشتری دربارة
شگردهای بیانی خیّام در حوزههای گوناگون قابل تعمیم است.
در رباعیّات خیّام و طال سم ،سازوکار ا ستعارههای منفی ،ری شه در نگرشهای فل سفی،
قلندرانه ،انتقادی و هنجارشـکنانة خیّام و ابوماضـی دارد؛ جهتگیریهایی که گفتمان دینی
برتریجو و تکصـــدا ،هنجارها و ارزش های مرســـوم و عادی را به چالش میکشـــند.
اگرگفتمان دینی برتر ،شراب ،مستی ،رندی را نابههنجار می شمارد ،امثال خیّام و ابوماضی
با نگرش قلندری ،چهارچوبهای گفتمان دینی برتر را نادیده میگیرند و ضـــد ارزشها را
ارزش معرفی میکنند .یادآوری می شود که هرگز منظور آنها این نیست که حیوان صفتی،
الابالیگری ارز شمندند و انگارههای دینی بیارزش .هدف این دگراندی شان ،مانند شاعران
و عارفان مالمتی ،ریشخند پایههای گفتمانهای سیاسی است که بنیان شکوهمند دین را در
دایرهای بســته محدود کردهبودند .خیّام و ابوماضــی ،با گزینش آگاهانة اســتعارههای منفی،
خواســتهاند که ناشــایســتگی نظام ســیاســی ،اجتماعی و ایدئولوژیکی موجود را نشــان دهند.
استعارههای منفی و رویکرد هنجارشکنانه ،گونهای مبارزه منفی است که نظایر آن در اشعار
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قل ندری ســـنایی ،عقالی مجانین ،شـــیخ صـــنعان عطار و ...فراوان اســـت امّا ابوماضـــی با
پرســـشـــگری و پاســـخهای الادری و اســـتعارة مفهومی«دیر» و خیّام با طنزهای فلســـفی و
اســتعارهای مفهومی «دایره»« ،شــراب»آنها را تبدیل به ســنت ادبی کردهاند؛ از این رو ،در
تحلیل شناختی استعارهها باید به شگرد طنزپردازی کارناوال مانند مشترک آن دو ،بهعنوان
نکته استتیکی و بالغی توجّه کنیم تا وجوه کهنگی ،نوی ،آشناییزدایی ساختاری ،بدیعی و
بیانی متن ادبی پیدا شود.
در رباعیّات و طالســم ،اســتعارههای مفهومی را از چشــمانداز توان مفهومســازی و نماد
اســتعارهها میتوان بررســی کرد .تفاوت عمدة آنها در این اســت که ش ـمول و گســتردگی
اســتعارههای رباعیّات ،نســبت به طالســم بیشــتر اســت و دایرهانگاری خیّام ،نوعی جهانبینی
اســـت که تمام پدیدهها را دربردارد .به عبارت دیگر ،در رباعیّات ،واژه ها ،فراتر از واژه و
نمادند؛ به عنوان مثال ،جام ،کوزه ،شــراب و دیر خیّام ،در حکم انســان با تمام ویژگیهای
انسانی است نیز خیّام بر قطب استعاری زبان و رساندن استعارهها به مرز نماد ،رباعیّات را به
متنی باز و چند الیه تبدیل کرده اســت ،تا آنجا که هرکس از رباعیّات دریافتی خاص خود
دارد( .خیّام )98: 1374 ،امّا اســـتعارههای طالســـم ،به اندازة اســـتعارههای رباعیّات پرورده
نشدهاند و از این رو ،قابلیّت تأویل و تفسیر زیادی ندارند.
اســتعارة مفهومی«دیر» در طالســم ،با ویژگیهای مدّعی اســرار ،عقول پوســیده ،گرگ،
شــیر ،گناهکار ،کشــنده و ناامید برجســته شــدهاســت (ابوماضــی ،بیتا 197:و  )98امّا در
رباعیّات ،دیر ،همة نهادهای دینی (خیّام ،)181: 1374،دشـــمن دین (همان ،)2 :ظاهرنگر و
ت هد یدکن نده (ه مان ،)11:بخ یل و آزار نده (ه مان ،)16 :مغرور (ه مان ،)111 :ر یا کار
(همان ،)74:طعنزننده (همان ،)74:مدّعی ک شف (همان ،)62-61:تر سنداز دوزخ و جویای
بهشت (همان29،31 :و  ،)33نگران (همان )21 :اهل طاعت و راهزن (همان )26 :آمدهاست.
در واقع ،خ یّام با دو نگرش به ن هاد دینی مینگرد .1 :ن هاد دینی بهم ثا به «روش ســـلوک
عرفانی» .2 ،نهاد دینی به منزلة «ابزار» که خیّام در دســتگاههای ســیاســی دینی عصــر خود
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تجربه کردها ست و نهاد دینی را با صفات منفی آن ،برج سته کردها ست .بنابراین ،توجّه به
تمایز میان این دو معنا ،راهگشای پیچیدگیهای رباعیّات فلسفی خیّام است.
خیّام در طرح نهادهای دینی بهمثابه ابزار خوا ستها ست که « بیماری روانی» ف ضای ع صر
خود را بازتابدهد .توجّهدادن به وظیفة اصــلی نهاد دینی و صــفات منفی نســبتداده به آن،
تصــاویر دقیقی اســت که خیّام از «نابههنجاری و روانپریشــی» غالب خانقاها به ما گزارش
میدهد .خیّام با دو شگرد انتقال و تغییر ،آنها را در معنایی تازه به کار برده ،واژگان خودکار
زبان را در متن به نماد تبدیلکرده و ابهام رباع یّات را افزودهاســـت .بوطیقایی که خ یّام
بهتنهایی پایهگذاری ،گســترش و اوج آن را ســامان دادهاســت ،با شــگردهای تغییر و انتقال
شـــعر را ابهامآمیزکرده و به خواننده ،جواز برداشـــت های گوناگون دادهاســـت (همان:
76و98و14و .)25هدف او از دوپهلوگویی ،معرفی انســـانی اســـت با همة تضـــادها ،جامع
اضداد ،فرشته و حیوان ،نه این و نه آن و کامالً انسان ،نه انسان کامل:
یک دست به مصحفیم یک دست به جام

گــه مرد حال ل یم و گ هی مرد حرام

مــا ی یم در ا ین گ نبــد ف یروزه رخــام

نــه کــافر مطلق و نــه مســـلمــان تمــام
(همان)108 :

-4-2زمینبهاس ا تماعی -تطبیقی اندیشبهاس رباعیات و طالسم
مهمترین بســـتر های تاریخی و دانش زمی نهای خ یام در پ یدایش ر باع یات ،ع بارت ند از:
فلســفهســتیزی غزالی درمخالفت با عقل و فلســفة یونان وکتاب تهافهاالفالســفه ،جنگهای
مذهبی و صـــلیبی ،قتل دگراندیشـــانی چون درگزینی ،عینالقضـــات ،حســـنک وزیر و
سهروردی ،فساد خانقاهیان و درباریان ،دادوستدهای مصلحتی متولیان دینی عصر سلجوقی،
بیســـوادی ،غالم بارگی .ن گاهی گذرا به کا مل ابن اثیر ،تاریخ کمبریج ،تاریخ بیهقی و
سیا ستنامه ،گویای این ادعا ست و ری شخند نهادها و متولیان دینی ،اندی شههای اعترا ضی،
دمغنیمتی و مرگاندی شی ،پا سخی ا ست به و ضعیت نابه سامان اجتماعی ع صر .ب سترهای
اجتماعی و فرهنگی نگرشهای ابوماضی ،عبارتند از :سیطرة امپراطور عثمانی بر لبنان ،فساد
داخلی ،ر شوهخواری ،ستم حاکمان ،مداخلة اروپاییان ،اختالفات داخلی (دهقانیان:1381 ،
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 ،)30بدبختی و فقر ،رشـــد جمعیت لبنان ،مهاجرت به کشـــورهای اروپایی ،عربی ،مصـــر
وآمریکا (جمیل الســراج ،بیتا ،)46 -44 :آشــنایی با آلنپو و فرهنگهای گوناگون ،ســبب
تغییر نگرش ابوما ضی به جهان و زندگی شد و انگارههای عمیق فل سفی ،سیا سی ،وطنی و
دگراندیشانه را در او پدید آوردند.
 -3نتیجبگیرس
دســتاوردهای این پژوهش نشــان میدهدکه رباعیات و طالســم ،در اســتعارههای مفهومی و
طنز فلسفی ،ریشخند صداها و گفتمانهای برتریجو اشتراک دارند امّا شالودههای نمادین
و رمزی دمغنیمتی ،نگاه دورانی ،شـــکاندیشـــی و آلودن مقدّســـات ،در رباع یّات خ یّام
هدفمندتر است و اندیشمندان فراوانی را متأثّر ساخته و فلسفة خیامی را زبانزدکردهاست .دو
شــاعر ،ویژگیهایی از نهادهای دینی را نشــان دادهاند که در گفتمانهای چیرة جوامعی که
در آن زیستهاند ،بار معنایی منفی دارند تا ناکارآمدی و ناشایستگی گفتمانهای تک صدا و
متولّیان ســیاســی و فرهنگی را نشــان دهند و با نمادســازی ،فروریختن مرزها ،تکیه بر معانی
ثانوی کالم و شـــگرد انتقال و تغییر ،کاســـتیهای نظام موجود را نقد کرده و دینباوری و
خداباوری خود را نشــان دادهاند؛ یعنی ،در عین طرفداری از گفتمان دینی ،تفســیری تازه از
دین ارائهدادهاند و برای دفاع از انگارههای خود ،استعارههایی ساختهاند که برخی ویژگیها
را برجسته و برخی را پنهان میکند .همچنین ،با ارزشمند نشاندادن واژگانی که در نهادهای
دینی مسلّط عصر ،بار ارزشی منفی دارند ،جهان بینی و تجربیات زیستی و فلسفی خود را به
ما فهماندهاند.
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