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 چکیده:
انگیز انواع ناهنجاریها، از روشها و ابزارهایی بهره طنزپرداز برای تبیین خنده زمینه و هدف:

میبرد. آیرونی بعنوان یکی از شگردهای بالغی طنز، به انواع بسیاری از جمله آیرونی هستی یا 

تعالی آماج طنزپرداز قرار فلسفی تقسیم میشود. در این نوع آیرونی، هستی، خداوند و عملکرد حق

. اعتراض به خداوند و شکایت از نظام هستی در تقابل با موضوعِ محل اتفاقِ جمله عرفا و میگیرد

بررسی آیرونی هستی  غالب متکلمان، یعنی قول به نظام احسن قرار میگیرد. پژوهش حاضر به

در رباعیات خیام در جایگاه تراوشات ذهنی یک فیلسوف در مقایسه با مثنویهای عطار بعنوان 

 های عارفی برجسته میپردازد.شهعصارۀ اندی

دیری از ابزارهای تحلیلی و با بهره -مقالج حاضر بر مبنای روش تحقیق توصیفی  روش مطالعه:

ای نوشته شده است. جامعج آماری پژوهش شامل رباعیات خیام و مثنویهای عطار كتابخانه

 الطیر( است.نامه و منطقنامه، الهی)اسرارنامه، مصیبت

كاردیری آیرونی هستی در رباعیات مورد از مصادیق به 64مفاهیم اعتراض طنزآمیز در  ها:یافته

خیام مشتمل است بر دوازده بار حیرت از فلسفج حیات، هفت مرتبه انتقاد از انهدام موجودات، و 

دو مورد اعتراض به فقدان عدالت. در مثنویهای عطار فقط یک بار از فلسفج حیات، چهار مرتبه از 

دام موجودات، سیزده بار از مقولج فقر و پنج مورد از سردشتگی عاشقان انتقاد طنزآمیز شده انه

 است. 

ها، عطار برخالف خیام كه غیرمستقیم و با اشاره به دهر و فلک، با توجه به یافته گیری:نتیجه

ماج اعتراض كار و بار هستی را به چالش كشیده، آشکارا در قالب روایی با لحنی طنازانه خدا را آ

خود قرار داده و از جایگاه امن عقالی مجانین بهره درفته است. اندوه فلسفی در رباعیات مشتمل 

بر آیرونی هستی خیام بسیار پررنگتر است و فقط در دو رباعی فقدان عدالت، درد و دغدغج 

جتماعی و اجتماعی مجال بروز یافته؛ اما درد عطار در بیان نقد و اعتراضاتش هم فلسفی، هم ا

 هم ناشی از شوریددی و درمانددی عاشقانه است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The satirist uses methods and tools to 
ridiculously explain all kinds of anomalies. Irony, as one of the rhetorical tricks 
of humor, is divided into many types, including existential or philosophical 
irony. In this kind of irony, existence, God and the action of the Almighty are 
the target of satire. Objection to God and complaining about the system of 
existence are in opposition to the subject of the meeting place of the mystics 
and the majority of theologians, that is, the promise to the good system. 
METHODOLOGY: This article is written based on the descriptive and analytical 
research method and using library tools. The statistical community of the 
research includes Khayyam's quatrains and Attar's masnavis: Asrarnameh, 
Mosibatnameh, Elahinameh, and Manteq al-teyr. The present study, which has 
been prepared in a descriptive-analytical manner, examines the irony of 
existence in Khayyam's quatrains in the place of a philosopher's mental 
exudations in comparison with Attar's Masnavi as an extract of prominent 
mystical thoughts. 
FINDINGS: In 21cases of using the irony of existence in Khayyam's quatrains 
include 12astonishments of the philosophy of life,7criticisms of the destruction 
of beings and 2protests against the lack of justice. In Attar's Masnavi, only once 
the philosophy of life has been destroyed 4 times,13 times the category of 
poverty, and in 5cases the bewilderment of lovers has been satirically criticized. 
CONCLUSION:  According to the findings Unlike Khayyam, who indirectly 
challenged the work and burden of existence by referring to the heavens and 
the universe, she openly targeted God in the form of a narration with a sarcastic 
tone and took advantage of the safe position of the free rationales. 
Philosophical sadness is much more pronounced in the quatrains containing the 
irony of Khayyam's existence, and only in two quatrains involving the lack of 
justice, his pain and social concern can be expressed; But Attar's pain in 
expressing his criticisms and objections is both philosophical and social, as well 
as caused by romantic passion and helplessness. 
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 مقدمه
طنز كالمی یکی از اساسیترین صورتهای بیان حقیقت است و به تعبیری طنز، نیشخندی كنایی، استهزاآمیز و  

آور، (. این نوع ادبی ظاهری خنده4:4394های مضحک و غیرعادی زنددی است )صدر، آمیخته با ابهامی از جنبه

نسان و دنیا دارد. در ادبیات این مرز و بوم ولی باطنی پر از انتقادهای اجتماعی و حاوی انواع مشکالت جامعه، ا

آسیبها و آزرددیهای ذهنی انسان و اعتراضهایش بیشتر به شکل پوشیده و توأم با طنز بیان میشود. شگردهای 

ها، وارونه بیان كردن مفاهیم است. این روش بالغی در متنوعی برای بیان اعتراض وجود دارد كه یکی از این شیوه

در زبان (irony) آیرونی »نام دارد كه كاربرد آن در طنز، اعتراض و انواع دیگر قابل توجه است. « نیآیرو»اثر ادبی 

آن را در معنای تظاهر و  جمهورنمایی است. دویا نخستین بار افالطون در كتاب یونانی به معنی دورویی و نادان

(. آیرونی در واقع تفاوت بین ظاهر كالم با مقصود دوینده است، با 345: 4345)فتوحی، « رفتار دوپهلو آورده است

این توضیح كه در ظاهر چیزی دفته اما منظور چیز دیگری است. در واقع آیرونی پارادوكس و تناقضی است كه در 

ذكر است كه مهمترین نگر معنایی معکوس و مخالف نیت دوینده است. قابل سخن وجود دارد و ظاهر كالم، بیا

ترجمه شده و آن هنگامی است كه تضاد منجر به معنای ظاهری « نمامتناقض»نوع تضاد، پارادوكس است كه به 

شمیسا، ) توجیه استمتناقض میشود كه البته این تناقض با دالیل عرفانی، مذهبی و ادبی )استعاره و مجاز( قابل 

نز، طبعی، بازی، طآیرونی در فارسی به شوخ»اند: (. در زبان فارسی تعریفهای فراوانی برای آیرونی آورده444:4374

(؛ ولی مناسبترین تعریف برای آن این 435: 4345)فتوحی،« نمایی ترجمه شده استهجو، طعنه یا كنایه، و نادان

اش كالم ریشخندی و طنزآمیز است كه از ناهمخوانی ظاهر و نتیجهاست كه ذكر معنایی مغایر با بیان ظاهری كه 

آیرونی »باطن كالم حاصل میشود. آیرونی انواع مختلف و متفاوتی دارد و آیرونی هستی یکی از آنها شمرده میشود. 

« دازهستی به تأمل در سرنوشت جهان و هستی و تناقضات ذاتی انسان و جهان، مرگ و زنددی، معنا و ماده میپرد

(. به بیانی دیگر در آیرونی هستی یا فلسفی یا عالَم، در كار و بار جهان و هستی نوعی 34:4394)كالین موكه، 

 (.65: 4399مند، پارادوكس وجود دارد كه درک آن سبب خودآداهی میشود )بهره

ر كاملتری خلق شده و تصویكه بر باور و اعتقاد به اینکه دنیا به بهترین شکل ممکن « نظریج نظام احسن»از یک سو 

قدم در میان ارباب ادیان و مذاهب مختلف داشته است. تصور نیست، دایر است، قرنها باورمندان ثابتبرای آن قابل 

های مختلف نتوانستند چشم از انواع شرور ببندند و تردید و حیرت خود را از سوی دیگر متفکران زیادی از نحله

و نظام جهان پوشیده دارند. خیام بعنوان فیلسوف و شاعری حکیم، حیرت و تردید نسبت به اتقان صنع در هستی 

و اعتراض خود را نسبت به نظام احسن یا اتقان صنع در رباعیات خویش مطرح كرده و به سبب نگرش و دیدداه 

صنع را در  فلسفی ویژۀ خود، در معرض مخالفت و نکوهش قرار درفته است؛ اما عطارِ عارف و باورمند به اتقان

خالل مثنویهای عرفانیش، ناباورانه در جایگاه منتقد و مصلح اجتماعی معترض به هستی مییابیم. هدف از این 

ای آیرونی هستی در رباعیات خیام و مثنویهای عطار است كه ضمن بیان مقایسه-پژوهش، بررسی توصیفی

به اشتراک و اختالف آنان در نوع اعتراض و  اعتراضات این دو شاعر نسبت به نظام احسن و وجود انواع شرور،

رویکرد آنها از حیث محتوا و روش تبیین اعتراض نیز پرداخته میشود. شایان ذكر است كه مندرجات این نوشتار 

در  4344است، كه در بهمن « آیرونی هستی در رباعیات خیام و مثنویهای عطار»ای با عنوان نامهبردرفته از پایان

 ادبیات فارسی دانشگاه مازندران دفاع شده است.دروه زبان و 
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 ضرورت و سابقۀ پژوهش
مورد  اند؛ اما درتا كنون رباعیات خیام و مثنویهای عطار از منظر آیرونی هستی مورد بررسی و مقایسه قرار نگرفته

ر زبان فارسی كتابی ای از آنها پرداخته میشود. دپاره آیرونی و اعتراضات خیام و عطار آثاری نوشته شده كه به

(. در این 4394از كالین موكه در سال ) آیرونیشده با عنوان نگاری ترجمهدربارۀ آیرونی وجود ندارد جز یک تک

كتاب آیرونی تعریف شده و انواع آیرونی و كاربرد آنها بیان دردیده است. آثاری كه غیرمستقیم با موضوع محل 

 مرتبط هستند عبارتند از: بحث

، اذعان داشته كه عطار نکات فلسفی و دقائق عرفانی و اخالقی را از زبان بوی جان(. در كتاب 4376ی )پورجواد

شخصیتهای مختلف بیان كرده و شخصیت دیوانگان را نمایانگر باطن و شخصیت و آرمانهای شاعر میداند، كه با 

 هوشمندی انتقادها و اعتراضات از زبان آنها بیان شده است. 

ات ، غزلی«بررسی رابطج من و تویی در ساحت عرفانی و دفتگویی در غزلیات عطار»( در مقالج 4347پور )بالو و رضا

ر این اند. با تأكید بعطار را از منظر رابطج من و تویی در ساحت عرفانی و دفتگویی مورد تحلیل و بررسی قرار داده

ای از غزلیات رابطج من و تویی با اذعان به رهمهم در فراسوی دفتگوی عاشقانه با خدا در ساحت عرفانی، در پا

افته و ای یتنگناهایی كه آدمی در مواجهه با هستی، فلسفج خلقت، مناسبات انسانی و... روبرو هست تشخص ویژه

، «دیوانگان در آثار عطّار»( در مقالج 4374آمیز با خدا به دفتگو میپردازد. هلموت )عطار در آنها با لحنی عتاب

باس زریاب خویی، آزادی جنون و مفهوم دیوانه، رابطج دیوانگان با خداوند و دستاخی آنان، شرایط و ترجمه ع

اوضاع اجتماعی حاكم بر عصر عطار، ظلم و بیعدالتی حاكمان از زبان دیوانگان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده 

، زبان دیوانگان را «به ابن حبیب نیشابوری های جنون؛ از فوكوچهره»( در مقالج 4347است. دانیالی و همکاران )

اند. در این پژوهش ای برای انتقال معرفت و نقد اجتماعی دانستهطبعی و جنون را واسطهزبان اعتراض و شوخ

 رسالت دیوانگان حمله به جامعج پر از تزویر و دروغگویی ذكر شده است. 

در مضامین « نظریج نظام احسن در رباعیات خیام»ای با عنوان ( در مقاله4345مهدوی و شریف دیماجانی )

 ند.ارباعیاتی كه خیام به این اعتقاد تاخته و بر آن اعتراض نموده، تردید او به اتقان صنع را مورد بررسی قرار داده

برای بیان انتقاد و اعتراض، شگردهای متنوعی به كار میرود و آیرونی یکی از روشهای بالغی تعریف آیرونی: 

ای است ردذار در این زمینه است و فقط به طنز اختصای ندارد. آیرونی یکی از انواع ادبی نیست، بلکه شیوهتأثی

ها به دست آوردن تعاریف دقیق از واهه»كه میتواند در انواع ادبی به كار رود. همانطور كه بسیاری از اهل فن بر آنند 

(، تعریف آیرونی و انواع آن هم كار راحتی نیست. مترجم 3:4341)حلبی، « و تعبیرات ادبی كار بسیار دشواری است

 ironyآورد. همچنین معادل واهۀ طعنه یا طنز در زبان انگلیسی معادلهای مختلفی برای آیرونی می آیرونیكتاب 

 است، كه از لحاظ لغوی به معنی ریا، تقیه و فریبکاری است و در اصطالح به كار بردن منظم یک واهه به دو معنی

ویژه بیان معنی با استفاده از الفاظ عکس، ب»، آیرونی را اینگونه تعریف كرده: فرهنگ آكسفورداست. موكه به نقل از 

(. در تعریفی دیگر از آیرونی چنین دفته 4:4394)موكه،  «استفادۀ تمسخرآمیز و نیشدار از مدح برای ذمّ یا تحقیر

نمایی، یا وانمودسازی دویی، وارونه)همانجا(. پس وارونه «دفتن چیزی برای رساندن معنی مخالفش»شده است: 

 چیزی است كه در تعریف آیرونی بر سرش كم و بیش اتفاق نظر است.

دویی؛ اما  ظاهراً در ادبیات فارسی برای آیرونی برابرهایی پیشنهاد شده است؛ مثل طعنه زدن، استهزا و وارونه

كالمی است كه ظاهرش جدی ولی »نزدیکتر است. در واقع آیرونی  معادل طعنه یا كنایج طنزآمیز به مفهوم آن

(. اینگونه بیان 345: 4345)فتوحی،« آیدآمیز به نظر میآلود و سخرهمعنایی دارد خالف مقصود دوینده كه طعن
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ی از شآیرونی را باید نمای»ای است نه برای فریب، كه برای آداهی دادن هرچه بیشتر. بنابراین غیرمستقیم وسیله

چنین دفته شد: آیرونی روشی  فرهنگ اصطالحات ادبی(. در 35:4379)مقدادی، « یک پنهانکاری قالبی دانست

 : مدخل آیرونی(. 4345)داد، است كه نویسنده معنایی را مغایر با بیان ظاهری در نظر دارد

ر است: مجاز به عالقج تضاد كه دتعریفی از استعارۀ تهکّمیه آمده كه مشابه تعریف آیرونی  معانی و بیاندر كتاب 

(. در واقع آیرونی نوعی شیوۀ بیان است كه تا حدودی میتواند معادل 14:4374طنز كاربرد دارد )شمیسا، 

العارف طنزآمیز، مجاز به عالقج تضاد، مدح شبیه به ذمّ، ذمّ شبیه مدح، كنایج اصطالحات ادبی رایج همچون تجاهل

داری بنیاد آیرونی بر ناساز»د. آنچه مسلّم است و بر آن باید تأكید نمود آن است كه طنزآمیز، طعنه،  و استهزا باش

میان سخن با موقعیت بیان آن است... و در این صناعت با دو معنی روبرو هستیم: معنی اول كه راست مینماید و 

: 4345)فتوحی،« میکندمعنی دوم كه درون موقعیت خای، دروغین و غیرواقعی مینماید و تمسخر و طعن را القا 

345.) 

آمیزد و یا در ساختار آیرونی الزاماً یا در ساختار داستان دنجانیده میشود و یا با موضوع آن درمی انواع آیرونی:

الوصولتر خواهد بود. بررسی انواع آیرونی نیازمند تفکر و تأمل كالمی و لفظی جای میگیرد كه در آن صورت سریع

(. از علل به وجود آمدن مجموعج ناهمگنی از نامها برای انواع 34:4379ست )مقدادی، در نظام ساختاری اثر ا

آیرونی »بندی آیرونی را آسان نکرده، بلکه مه اطراف آن را غلیظتر هم كرده این است كه آیرونی، كه نه فقط طبقه

ثرش نگاه رحسب شیوه، نقش یا ارا بیشتر به لحاظ شکل یا كیفیت آن از منظر قربانی آیرونی یا ناظر آیرونیک یا ب

 (.   64:4394)موكه، « كنیم

آیرونی نه فقط شکلهای دونادونی دارد، بلکه هنوز »موكه از حدود بیست نوع آیرونی نام میبرد. وی معتقد است 

اند و آنهایی هم (. همچنین برخی از انواع آیرونی تا كنون نامی پیدا نکرده44)همان:« در حال رشد مفهومی است

اند، بسیاریشان كامالً یا حدوداً مشابه یکدیگرند. موكه با آنکه بیست نوع آیرونی را برشمرده ولی كه نامگذاری شده

به دو نوع اصلی قائل است و بر آن است كه موارد دیگر ذیل دو آیرونی كالمی و آیرونی موقعیت قرار میگیرد؛ اما 

از سه نوع آیرونی لفظی، موقعیت و نمایشی به اختصار سخن رفته است  تاریخ طنز در ادبیات فارسیدر كتاب 

: 4395: مدخل آیرونی( و اصطالحات طنز )اصالنی، 4345)داد، فرهنگ اصطالحات ادبی(. در 14:4391)جوادی، 

(، رمدخل آیرونی( از هفت نوع آیرونی به ترتیب ذیل نام برده شده است: آیرونی بالغی، آیرونی تقدیر )قضا و قد

آیرونی رمانتیک یا خیالی، آیرونی ساختاری یا وضعی، آیرونی سقراطی، آیرونی كالمی یا طعنه، و آیرونی نمایشی. 

دانج آیرونی پرداخته شده كه آیرونی به انواع یازده« آیرونی و تفاوت آن با طنز و صنایع بالغی مشابه»در مقالج 

 ( با آیرونی هستی مرز مشتركی دارد.cosmic, general or philosophical ironyعالم، عام، یا فلسفی )

هركدام از این آیرونیها تفاسیر و مفاهیم خود را دارند. آیرونی در هر نوعش، مؤلفج مهمی در بررسی و تحلیل اثر 

ادبی است؛ به این خاطر كه ابهام و پیچیددی، تنش و تضاد در ذات معنای آیرونی هیست و مهیم ایین اسیت كیه 

مند، آید دریافت )بهرهن آیرونی و دو طرف تقابل موجود در آن و تعادلی را كه در اثیر تینش به وجود میبتوا

(. موكه به انواع آیرونی ذیل دو نوع اصلی )كالمی و موقعیت( اشاره كرده كه عبارتند از: آیرونی عملی، 44:4399

، ت و آیرونی موقعیت شامل: بیانی، آیرونی خودكاهیتقدیر، نمایشی و آیرونی غیرشخصی كه از نوع آیرونی كالمی اس

تهکّم، ناهمخوانی ساده، حادثه، آیرونی تراهیک، آیرونی رادیکالی، آیرونی خودافشاسازی، رمانتیک، آیرونی سقراطی 

)جدلی( و آیرونی فلسفی یا همان آیرونی هستی كه موضوع این پژوهش را در بر میگیرد. شایان ذكر است كه 

ر به اثر موكه، انواع آیرونی را ذیل دو آیرونی كالمی و رفتاری و آیرونی موقعیت قرار داده، كه در نوع فتوحی ناظ
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های ارتباطی پدید آورد، تا با ایجاد نخست وجود آیرونی ضروری است و او باید تمهیداتی در كالم، رفتار یا نشانه

زد. همچنین وجود این دسته آیرونی مرهون آیرونیک تقابل میان ظاهر و واقعیت امور، معنایی ضمنی را منتقل سا

ای اطالق میشود كه محصول آیرونیک دیدن بودن دوینده یا نویسندۀ آن است؛ اما آیرونی موقعیت به وضع و حادثه

است. این نوع آیرونی آیرونیست ندارد و موقعیت آیرونیک مولود نوعی نگاه و نگرش خای به جهان و هستی است. 

 (.346:4345یا فلسفی ذیل این دسته از آیرونی قرار درفته است )فتوحی، آیرونی كلی

آیرونی واقعی با تأمل در سرنوشت جهان آغاز میشود. این ادعای كارل زولگر است؛ اما پیش از او آیرونی هستی: 

و تنها  نماستفریدریش شلگل معتقد بود آیرونی عبارت از شناسایی این حقیقت است كه جهان در اصل متناقض

رویکردی دودانه میتواند تمامیت آن را نشان بدهد. البته فکر وجود آیرونی در تناقضات ذاتی انسان و جهان، زنددی 

ای در سردذشت و مرگ و معنا و ماده، تحت عنوان آیرونی جهان، آیرونی هستی، یا آیرونی فلسفی، سهم فزاینده

 (.34:4394مفهوم آیرونی پیدا كرد )موكه، 

ی هستی در ارتباط با آیرونی كلی است كه همان تناقضهای بنیادین در هستی و جهان را مطرح میکند. آیرون 

عتناست، اآنچه آیرونی جهان، فلسفی یا هستی نامیده میشود داه اندكی بیشتر از بیان درمانددی انسان در عالم بی»

(. موكه تلقی خاصی از آیرونی 44)همان: «بیانی آغشته به احساس واداددی و افسرددی، حتی یأس و كینه و خشم

هستی دارد، نظر او به چالش كشیدن هستی به معنای عام كلمه است كه ناظر بر ناسازداریهاست. با این توضیح 

كه هنگام مواجهه با هستی آن را به ریشخند میگیرد و نظام احسن و جهان را مورد اعتراض و چالش قرار میدهد 

با رنجی حکایت میکند كه دریزی از آن نیست؛ هرچند این رنجهای برآمده از شرور پیرامونی،  ای طنازانهو از مواجهه

از سر  اند، میتوان از منظر دیگری به آنها نگریست. آیرونی هستی، نوعی سخن دفتن با خداونددهندهتلخ و تکان

راض الهیاتی توأم با طنز و نیشخند ای طنازانه است و به عبارتی همان اعتاعتراض همراه با شکوه و شکایت بگونه

های دیگر آیرونی موقعیت، برخاسته از نوعی نگرش خای به جهان و هستی است. این نوع آیرونی همانند شاخه

: 4345)فتوحی،« درایانه استكسی كه از چنین دركی برخوردار باشد، به اعتقاد هگل دارای موضع نخبه»است و 

مند از نبوغ الهی است و از موضعی ممتاز و منظری برتر به اوضاع و دیگران هره(؛ چراكه صاحب چنین نگاهی ب343

غولیهای مشها و دلهای كلی حاكم بر فرهنگ دورۀ شاعر و روایتگر اندیشهنظر میکند. اشعار شاعران بازتابی از نگره

های طبیعی و پدیدهآنان نسبت به خدا، هستی، نظام احسن )خیر و شرّ(، وضعیت اجتماعی حاكم بر جامعه، 

اندازی به حقایق اینگونه طنزها دست»های فلسفی دارند؛ چراكه آسمانی و... است. مانددارترین طنزها درونمایه

های فلسفی با شگرد )همانجا(. حال ادر این درونمایه« های روحی نیرومندی میشودبزرگ است كه موجب تکانه

درخشان خواهد شد؛ اما در تاریخ ادبیات كالسیک فارسی به دلیل غلبج بالغی آیرونی همراه شود، حاصل كار بسیار 

ی و عطار )در اعتراضات فلسف»دفتمانهای ایدئولوهیک و شکلهای مسلّط، كمتر شاهد اندیشمندانی هستیم نظیر 

 اندازیهای كالمی و فلسفیش( كه ریشخندها و نیشخندهاشان زادۀاجتماعی دیوانگانش(، شمس تبریزی )در نکته

 (.344)همان: « آداهی انتقادی نسبت به موقعیت زیستی آنهاست

 

 آیرونی هستی در رباعیات خیام

در رباعیات خیام بیرون از دایرۀ معتقدات عمومی، دربارۀ جهان آفرینش و عوالم مابعدالطبیعی بینش هرفی وجود 

یافتن پاسخ و تبیین عقلی دارد و حاكی از تفکر عالمی است كه با وجود محدودیت روش علمی، در جستجوی 

برای حل تناقضات مرگ و زنددی، هدف آفرینش، انهدام و تركیب، مبدأ و منتهای جهان است. در اشعار خیام شک 



 454/ ای آیرونی هستی در رباعیات خیام و مثنویهای عطارتحلیل مقایسه

 

ک یو تردید و حیرت در مقابل اسرار عظیم خلقت دیده میشود. در واقع او شاعر معترض و عصیانگری است و هیچ

دۀ زنددی انسان را نمیپذیرد و بدون آنکه در وجود خداوند تردید كند، از پاسخهای متعارف دینی به معماهای عم

در مقام فیلسوفی پرسشگر به اتقان صنع و نظام احسن تردید نموده و از حکمت كار خلقت در حیرت بوده و بدون 

اجانی، آنکه نامی از صانع ببرد، داه آماج اعتراض و دله را متوجه چرخ و دهر نموده است )مهدوی و شریف دیم

مهمترین شاخصج اندیشج خیام شک و پرسش، اعتراض و عصیان فلسفی، اعتراض در »(. به بیانی دیگر 7:4345

برابر تقدیر و منطق حاكم بر هستی است كه داه این اعتراض كمرنگ و داهی رنگ دله و شکایت میگیرد، داهی 

(. خیام به دواهی 439:4373كوب، )زرین« هم در قالب شک و پرسش، با سركشی و عصیان شاعر همراه است

رباعیاتش شاعری است كه ناپایداری و ابهام آغاز و انجام هستی او را در حیرت فروبرده و از طرفی در پی رهایی و 

دریز از تسلسل و تکرارهای ماللتبار هستی بوده است. وی با آنکه خود را شادرد ابن سینا میداند اما به دواهی 

ادرچه مجموع شرور نظیر امراض در عالم كثیر »ن استادش معتقد به این قول نیست كه: رباعیاتش در خلوت چو

(. از منظر او شرّ و بدی 463: 4346نیا،)نصری و اعتمادی« است اما اكثری نیست و غلبه همچنان با خیرات است

هنی و خروج از دایرۀ بر خیر و خوشی میچربد و كام او و دیگر باشنددان را تلخ میکند. البته این چالشهای ذ

آید و نباید به حساب نظام فکری آن اعتقادات عادی بویژه در دورۀ شکفتگی تمدن اسالمی، طبیعی به نظر می

رباعی است.  64(. تعداد رباعیات دارای آیرونی هستی در دیوان خیام 4344شخص دذاشته شود )شفیعی كدكنی، 

رت از فلسفج حیات و نقد آفرینش، اعتراض به انهدام موجودات و هایی نظیر حیدر دیدداه فلسفی خیام، درونمایه

 بیعدالتی با آیرونی هستی بیان شده است كه در ادامه به آنها پرداخته میشود.

از مهمترین محورهای تفکّرات خیامی، ناتوان دانستن بشر از درک  حیرت از فلسفۀ حیات و نقد آفرینش:

-اعتباری حیات است. حیرتراكات وی از درک علت آفرینش هستی و بیمظاهر عینی جهان و ناكافی دانستن اد

جهان  بوده كه درک« الادریه»زددی در برابر درک هستی مختص فلسفج خیام نیست؛ بلکه این دغدغج اصلی فرقج 

ز اعینی و حقیقت نهایی را ناممکن میدانستند. فالسفج مسلمان یکی از پیروان این مکتبند و برآنند كه عقل بشر 

(. انسان 53:4346)دودینی، « ادراک مجرّدات و بسیاری از مسائل دشوار حیات و درک فلسفج هستی ناتوان است

از زمانی كه اندیشیدن را آموخته، دردیر این دغدغه است كه چرا آفریده شده و سرانجام چه خواهد شد؟ به كجا 

 خواهد رفت؟ 

ای است كه در دوازده موضع از رباعیات خیام با شگرد لهحیرت از درک فلسفج آفرینش جزو پربسامدترین مقو

آیرونی هستی بیان شد. نیشخند تلخی كه در نهاد بسیاری از اندیشمندان بارها ظهور كرده و سرانجام به این نکته 

میرسد كه از خاک برآمدیم و در نهایت به آن بازخواهیم دشت. خیام در خلوت فیلسوفانج خود دویا با دیدداه 

فی و الهیاتی روزدار خود موافق نیست و این اعتراض را توأم با آیرونی به زیبایی به تصویر میکشد. مضمون فلس

بیشتر رباعیهای متضمن آیرونی هستی وی، بردرفته از پرسش عمیق فلسفی در ذهن شاعر است كه پاسخی برای 

 ی تلخ و به شیوۀ آیرونی انتقاد كرده است:آن ندارد و ضمن باورمندی به خدا، از عملکرد او در نظام خلقت با طنز

 ای كه آمدن و رفتن ماستدر دایره

 كس مینزند دمی در این معنی راست

 

 او را  نه  بدایت  نه  نهایت  پیداست 

 كاین آمدن از كجا و رفتن  به كجاست؟

 (45: 4351)رباعیات خیام،                         

زده و معترض به خدا و این رباعی متضمن اعتراض و پرسش خیام از مبدأ و منتهای آفرینش است. مردی حیرت

اند، چرا میروند؟ این آمد و شد از كی آغاز شده، كی انجام هستی میپرسد اینجا كجاست، اینها كیانند، از كجا آمده
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ه است؟ خیام به این مسئله مینگرد و اندیشج میپذیرد؟ آیا مدیر و مدبری این بساط را برای مقصودی دسترد

چیزی نتوانسته حقایق را نمایان كند. این اعتراض خیام در بیت دوم با طنز  سردردان خود را زمزمه میکند. هیچ

 الهیاتی توأم شده است.

كنایه –اش ازل ای به نقدر رباعی ذیل نیز خیام، حیرت خود را از درک فلسفج حیات به تصویر میکشد. او با اشاره  

 سردردانی خود را از علت آفرینش ذكر میکند: –از خداوند

 هرچند كه رنگ و بوی زیباست مرا

 معلوم نشد كه در طربخانج خاک

 

 چون الله رخ و چو سرو باالست مرا  

 نقّاش  ازل  بهر  چه  آراست  مرا

 (44:4394)رباعیات خیام،                         

ادها در بهره میگیرد. در واقع این نمباز و كوزه و كوزههستی داه از تمثیلهایی نظیر لعبت و لعبتخیام در نقد علت 

ه ها با توجابداعی و شخصی و حاصل تجربیات ذهنی خای شاعرند كه معنای از پیش معلومی ندارند. این بنمایه

(. خیام با حسرتی توأم با 443:4394به زمینه و بافت اثر هنری شاعر یا نویسنده تشخص پیدا میکند )فتوحی، 

نیشخند بیشمار، انسانها را در صحنج حیات، بازیگر و بازیچج دستهایی پنهان میبیند كه چند صباحی در این عرصه 

 به بازی درفته میشوند و سپس عرصه را نادلخواه ترک میکنند: 

 بازما لعبتگانیم و فلک لعبت

 یک چند در این بساط بازی كردیم

 

 روی حقیقتی نه از روی مجازاز  

 رفتیم به صندوق عدم یک یک باز

 ( 39:4351)رباعیات خیام،                        

 

شرّ در عالم نسبی است و خیام به شرور طبیعی یا كیهانی نظیر كون و فساد، مرگ بشر و امور انهدام موجودات: 

 . آنچه از رباعیات او مستفاد میشودمیشود، معترض استآفرین بر بشر تحمیل ناخوشایندی كه از جانب هستی

 .بیانگر آن است كه وی وجود شرّ و بدی را بیشتر از خیر میبیند

یکی از مضامین پربسامدی كه خیام  در هفت رباعی، آن را با آیرونی هستی تصویر كرده، پدیدۀ مرگ و انحالل 

داوند این همه موجوداتی را كه با دقت خلق كرده، بی اجزاست. با این توضیح كه شاعر نمیتواند بپذیرد كه خ

دونه پروا و حسرتی از میان بردارد. این درد بزرگ و سردشتگی و پرسش خیام داه آشکارا و بی هیچ هیچ

در تصویرپردازی بیان میشود و  آیرونی با موضوع و محتوای رباعی همراه است، اما داه با تمثیل جام و كوزه و كوزه

كاردیری ابزار هنری تمثیل، صرفاً شود و در ساختار داستانی دنجانده میشود. در رباعی ذیل بدون بهتبیین می

 پرسش بزرگ آیرونیک وی مطرح شده است: 

 دارنده چو تركیب طبایع آراست

 در نیک آمد شکستن از بهر چه بود؟

 

 از بهر چه افکندش اندر كم و كاست؟ 

 ور نیک نیامد این صور، عیب كراست؟

 (4:4351)رباعیات خیام،                            

وی با خود اندیشیده كه ادر آفرینش كامل است، چرا محکوم به فناست و ادر كامل نیست چگونه از قادر مطلق، 

خلقت ناقص سر میزند؟ خیام در رباعی ذیل نیز عالوه بر شکوه از زنددی پر رنج و تعب دنیوی، به ارادۀ الهی برای 

ه سوی آید، بینش مرگ اعتراض دارد و نوک پیکان تقصیر را به كنایه، كه از لوازم و امکانات آیرونی به شمار میآفر

 دهر متوجه میسازد:
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 افالک كه جز غم نفزایند ددر

 ناآمددان  ادر   بدانند   كه    ما

 

 ننهند به جا تا نربایند ددر 

 از دهر چه میکشیم نایند ددر

 (67:4351)رباعیات خیام،                         

در رباعی ذیل خیام را میبینیم كه مانده و درمانده از درک معنای زنددی و علت فلسفج حیات و مرگ، دست به 

 اعتراض میزند تا جایی كه حتی در حسرت جایگاه معدومات است. 

 دییر آمییدنییم بییه میین بییُدی، نییامییدمییی    

 ر خییراببییه زان نییبییدی كییه انییدرییین دییی  

 

 ور نیز شدن به من بدی، كی شدمی؟  

 نه  آمدمی،  نه  شدمی،  نه  بُدمی؟

 (15:4351)رباعیات خیام،                          

آمدم و باز هم ادر اختیاری داشتم تن به مرگ خیام در رباعی مزبور میگوید: ادر دست خودم بود به دنیا نمی

كاردیری استفهام تقریری، موضع مختار و مرجّح او این است كه كاش به این دیر خراب نه نمیدادم. در ادامه با به

 آمدم و نه میرفتم و نه میبودم. می

جگری میبیند و از خود رگ را در بستر آیرونی فلسفی، از كف دادن سرمایه و سبب خونخیام در رباعی ذیل م

میپرسد از كجا میدانی كه حیاتی پس از مرگ خواهد بود، كسی از آن سو به این سو نیامده تا ما را از ماجرای پس 

 از مرگ آداه كند:

 افسوس كه سرمایه ز كف بیرون شد

 وی كس نامد از آن جهان كه پرسم از

 

 در پای اجل بسی جگرها خون شد  

 كاحوال  مسافران عالم  چون  شد

 (47:4351)رباعیات خیام،                          

بندی شده است، در رباعی ذیل كه از شاهکارهای فلسفج خیام است و در قالب داستانک و با طنزی تلخ صورت

در نماد صانعی است كه همواره از خاک بیختج دنیا است و كوزهدری توصیف شده كه تمثیلی از این كارداه كوزه

دری و كوزه، كل سازوكار نظام آفرینش را در سر شاه و دست ددا كوزه میسازد. خیام به مدد استعارۀ كارداه كوزه

 چهارچوبی تمثیلی بیان میکند:

 دری كردم رایدر كارده كوزه

 میکرد دلیر كوزه را دسته و سر

 

 خ دیدم استاد بپایدر پایج چر 

 از كلّه پادشاه و از دست ددای

 (11:4351)خیام،                                   

در نظر خیام دنیا آنقدر فناپذیر است كه كلج پادشاه در كنار دست ددا بی هیچ تمایزی، مصالح و مواد اولیج ساخت 

در از همان دلی كه پادشاه و ددا از آن به وجود آمده، برای كوزۀ جدید دسته و سر كوزۀ شراب میشود. كوزه

ها تأمل و تفکر همگان را میسازد. این اعتراض به موضوع مرگ، با طنز تلخ و آیرونی هستی، تبیین شده و سده

سفج ندیشیدن در مورد فلدری است، به ابرانگیخته است. خیام با جان دادن به كوزه و اینکه آفرینش، كارداه كوزه

آفرینش، چون و چرا كردن در آن، ناعادالنه بودن مرگ، و ناتوانی در برابر سرنوشت پرداخته است. آماج اعتراضات 

در است كه مجازاً آفرینندۀ كارداه خلقت و هستی را به اذهان متبادر دیریهای خیام در این رباعی كوزهو خرده

 میکند. 

پیشین، در دو رباعی ذیل با عاطفه و حسرتی جانکاه، پیاله و جامی لطیف به تصویر نزدیک به مضمون تمثیل 

 در دهر با ظرافت و دقت آن را میسازد و بیپروا و بی هیچ تحسّری بر زمین میکوبد:كشیده میشود، كه كوزه
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 جامی است كه عقل، آفرین میزندش

 در دهر  چنین  جام   لطیفاین كوزه

 

 بین  میزندش صد بوسه ز مهر بر ج 

  میسازد و باز بر زمین میزندش

 (35:4351)رباعیات خیام،                         

در جایگاه یک فیلسوف روشنفکر سؤال كردن و سردردمی را نه مخالفت ایمان دینی، بلکه بعنوان »او همچنین 

 (.65:4395میدید )امین رضوی، « بخشی از انسان بودن

 هم پیوستای كه در تركیب پیاله

 چندین سر و پای نازنین و بر و دست

 

 بشکستن آن روا نمیدارد مست  

 بر مهر كه پیوست و به كین كه شکست؟

 (7:4351)رباعیات خیام،                             

در شگفت است و با خود میندیشد كه حتی مست ناهشیار از  -مجازاً همج موجودات-خیام از فنای زیبارویان 

ای ابا دارد، چگونه و به چه جرمی مقام باعظمت الهی دست و سر این نازنینان را میشکند و از ادامج شکستن پیاله

 حیات محروم میسازد!

شناسانج خود معترض به خلق شرّ و بیعدالتی در هستی است و عوامل طبیعی خیام در نگاه هستیفقدان عدالت: 

اض و اندوه وی میشود. خیام با نگاهی فرادیر به فلسفج آفرینش، بیشتر به و انسانی در كار و بار هستی موجب اعتر

تراهیک بودن حیات آدمی توجه دارد تا جزئیات مناسبات اجتماعی. او در پس اشعارش مسائل و مشکالت اجتماعی 

آزارد. را می های اجتماعی اورا منعکس میکند و در جایگاه اندیشمند، منتقد به نابسامانیهاست و مصائب و پدیده

ای كه به دنبال رسیدن علت نهایی و غایی شناسانه با خود به همراه دارد، دغدغهدر واقع رباعیات خیام اندوه جامعه

كار و بار جهان است اما قادر به درک آن نیست و همین مسئله، نگرش بیعدالتی را در ظاهر امر نمایان میکند. نگاه 

عدم درک عدل الهی خداوند با عدل مورد نظر شاعر است. بطور كلی عدل   شناسانج خیام  به جهان سببهستی

الهی از دیدداه خداوند با عدل مورد نظر خیام در هستی یکسان نیست و این به سبب عدم درک حکمت الهی در 

 نطلبی، تزویر، خفقان و اختناق سلجوقیاعدالت الهی است. مسلّم آن است كه مفاهیم اجتماعی چون جنگ، جاه

 (.917: 4341ها، در جامعه از تیررس نگاهش دور نمانده و به نوعی در اشعارش بازتاب یافته است )یلمه

آمیز او نسبت به یکی  از انواع شرور یعنی مسئلج بیعدالتی است. یکی از ویژدیهای رباعیات خیام واكنش طعنه

خیام مبنای جهان را عاری از عدل میداند. وی به این بحث نظری نه تنها با پرسیدن اینکه محل عدل كجاست، 

. در واقع اعتراض خیام بمثابج بازی شاعر با بلکه با انگشت نهادن بر منشأ شّر و بیعدالتی واكنش نشان میدهد

شاهد برخورداری نااهالن ای هرف از جانب متفکری است كه (، بلکه دغدغه44:4395كلمات نیست )امین رضوی، 

بهردی اندیشمندان است از آنچه سزاوار آنند و ناپسندی اعمال ناعادالنج روزدار كه سبب از تمتعات دنیوی و بی

(، به عبارتی وی بجای خداوند، فلک را 4: 4345ود به فلک نسبت داده شده است )مهدوی،رنجش اهل فضل میش

 آماج اعتراض خود قرار میدهد:  

فلییک بییه عییدل سییینجیییده بییدی         در كییار 

 ور عییدل بییدی  بییه كییارهییا  در دییردون  

 

 احوال فلک جمله پسندیده بدی  

 كی خاطر اهل فضل رنجیده بدی؟

 (14:4351عیات خیام، )ربا                          

درست است كه خیام به ظاهر از دردش چرخ و فلک مینالد و نه از خداوند، اما در پس آن به بیعدالتی كار و بار 

درونمایج مزبور در رباعی ذیل هم به تعبیری دیگر بیان میشود، دویا خیام جهان پرداخته و از آن شکایت دارد. 
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لیرغم ای عمیکند كه ادر اختیار هستی با من بود، كاری میکردم كه هر آزاده ضمن مونولودی حکیمانه با خود زمزمه

 اوضاع ناعادالنج كنونی، به كام دل خود برسد و كامروا دردد:

 در بر فلکم دست بدی چون یزدان

 از نو فلک ددر چنان ساختمی

 

 برداشتمی من این فلک را ز میان 

 كه آزاده به كام دل رسیدی آسان

 (39:4351)رباعیات خیام،                         

 آیرونی هستی در مثنویهای عطار
مشغول مسئلج شرور و مواجهج طنازانه با آن بوده است؛ امری كه با تجربه و عطار از شاعران عارفی است كه دل

امان، ویرانی و نادوار: جنگهای بیای كه در آن میزیست، ارتباط بسیاری دارد. عصر عطار پر  بود از حوادث زمانه

های مختلف، قحطیهای جانگدازی كه در جریان آن كار به جایی قتل و غارت و درسنگی، نزاعهای دینی فرقه

های مخوفی كه بارها نیشابور را (، همچنین زلزله44میرسید كه مردم دوشت یکدیگر را میخوردند )تاریخ ابن اثیر: 

بار روزدار عطار موجی ی بر دل و روح عطار بر جای دذاشت. هركدام از حوادث مصیبتلرزاند، همه و همه تأثیرات

 از اعتراض را در خاطر مردمان این عصر برانگیخت؛ اعتراض به خالق و نیز مسببان این حوادث.

تراض عهای خویش را پنهان میداشتند؛ زیرا با كمترین ااندیشمندان در قرن ششم برای حفظ جان، عقاید و اندیشه

با حبس یا اعدام مواجه میشدند. عطّار از سر احتیاط، سخنان بیپروای خود را به مجذوبان نسبت میدهد تا نزد 

اند، به كفر و بیدینی منسوب نشود؛ چون به حکم شرع، تکلیف های عارفانه دام ننهادهكسانی كه در ساحت تجربه

ترین خصیصج آنها یعنی رهایی از عقل ی از برجستهاز مجانین ساقط است و جسارت و بیپروایی این قشر ناش

عطار هر جا كه میخواهد دردهای »(. در واقع 45: 4395اندیش و ستیزجوی پنداشته میشد )پورنامداریان،مصلحت

اجتماعی خود را بگوید، یا بر نظام آفرینش و اتقان صنع خرده بگیرد یا عقاید دینی را نقد كند، پای این هشیارسران 

آمیز های نغز بیان میکند و نقدهای ظریف و اعتراضات سخت و لطفه را به میان میکشد و از زبانشان نکتهدیوان

بدون هیچ هراسی لب به اعتراض میگشودند؛ »(؛ دویا آنها تنها كسانی بودند كه 55:4353)فروزانفر، « آوردمی

ختند و آنها را آماج انتقاد و اعتراض و استهزا دستاخانه حضرت حق را مورد اعتراض قرار میدادند و به حاكمان میتا

عقالی مجانین در اعتراض به عدل خداوند، جور و بیداد (. 77:4395آبادی، بخش و حسین)الهام« قرار میدادند

(. این 456:4394)مدرّسی، ناآداهی از حکمت الهی، خداوند را مورد عتاب و خطاب خود قرار میدادند مخلوقات و 

یوانگی از آزادی برخوردار بودند؛ نوعی آزادی درونی )آزادی از محدودیت و فشار شرعی و دینی( و به سبب د قشر

بیرونی )آزادی از محدودیت و فشار اجتماعی و سیاسی( به آنها امکان میداد بر كاستیهای ناشی از ارادۀ حق و نیز 

اد ها و اعتراضاتش را از زبان دیوانگان فریدفتهعملکرد نهاد قدرت بیباكانه بتازند. عطار نیز به كمک این دو مزیت، 

(. در مثنویهای عطار خدا، هستی و امور پیرامونی و وضعیت اجتماعی عصر، با آیرونی 46:4346فر، میزند )كاظمی

هستی به چالش كشیده میشود. قالب مثنوی به جهت تناسب با مفاهیم تعلیمی، البته با كاربست تمثیل، بستر 

پردازی عطار کاردیری آیرونی هستی است. در واقع به كار درفتن دیوانگان بهترین شگرد شخصیتمناسبی برای ب

در حکایات متضمن آیرونی هستی است. در چهار مثنوی عطار حکایاتی دلکش با شخصیت محوری مجانین 

شده، كه ادر  حکایت( ذكر 41حکایت، مصیبتنامه  41حکایت، اسرارنامه  41الطیر حکایت، منطق 63)الهینامه 

(. با دقت 54:4373زاده، حکایت میشود )اشرف 655بهلول را نیز یکی از عقالی مجانین بدانیم، تعداد آنها قریب به 

به درونمایج حکایاتی كه با شگرد آیرونی هستی تبیین شده، موارد ذیل محل اعتراض عطار از زبان دیوانگان 

نقد آفرینش، اعتراض به انهدام موجودات، فقر و تهیدستی و سر بوده است: حیرت از فلسفج حیات و شوریده
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عطار تالشی برای برانگیختن حس احترام یا تقدس عقالی مجانین ندارد »سردشتگی عاشقانه. شایان ذكر است كه 

دویی آنان موجب بروز حاالت دوسویج طنز و جدّ و برانگیختن روحیج سنجیها و بذلهآمیز و نکتهو سخنان اعتراض

های عرفانی ادی در نظام خلقت و شرایط اجتماعی و... در ذهن مخاطب میشود كه در برخی موارد با آموزهنق

 (.57: 4344)داوودی مقدم، « سازداری چندانی ندارد

های آن پیوسته اندیشمندان را به وادی حیرت نظر در آفرینش و پدیدهحیرت از فلسفۀ حیات و نقد آفرینش: 

عمای پیچیدۀ هستی را همچون رازی سر به مهر میداند كه تا كنون كسی نتوانسته از اسرار كشانده است. عطّار م

آن باخبر شود. او برای حل این معما تالش میکند؛ ولی هردز راه به سرمنزل مقصود نمیبرد. عطار در جایگاه عارف 

 میگیرد. دویا هرچه بیشتر در اعتباری حیات، از آیرونی هستی بهرهفقط یک بار در اعتراض و نقد آفرینش و بی

وادی حیات، هستی و آفرینش اندیشه شود، فقط بر حیرانی و سردشتگی افزوده خواهد شد؛ چراكه یافتن فلسفج 

حیات و كشف راز آفرینش عالم به راحتی میسر نیست و سبب سردردانی میشود. حال نکته اینجاست كه حیرت 

رونی ای با آیآمیز دیوانهای متفاوت و از بیان شکوهسوی عطار به شیوه در فلسفج حیات و ناآداهی از حکمت الهی از

ای سر به آسمان برمیدارد و با خدا چنین سخن میگوید: دلت از این نقشی كه در هستی بیان شده است: دیوانه

ار تو ن كار و بای طنزآمیز اعالم میکند كه من از ایای؟ سپس با كنایههستی داری، نگرفت و از این كار سیر نشده

 دلگیر و ملولم:

 آن یکی دیوانه سر افراشته

 ای كرددار!»خوش زفان بگشاد و دفت 

 دل مرا بگرفت، تا چندت ازین؟

 

 سر بسوی آسمان برداشته 

 در ترا نگرفت دل زین كار و بار،

 دل نشد سیر، ای خداوندت، ازین؟»

 (313)مصیبتنامه:                                    

از جمله پرسشهای بزرگ در طول تاریخ، فلسفج مرگ و زنددی بوده است و پاسخ اعتراض به انهدام موجودات: 

های همیشگی بشر بوده ایم و پس از زنددی چرا باید رخت بربندیم، از دغدغهبه این پرسش دردناک كه چرا آمده

ای بی پا و سر كه دلش از خدا، خودش ی دیوانهاست. عطار نیز به این مقوله چهار بار اعتراض كرده است. در حکایت

و روزدار درفته بود به پیشگاه حق شکایت میبرد، كه خدایا آیا دلت از بردن و آوردن آدمیان نگرفته است؟ آیا از 

این كار سیر نشدی؟ اعتراض فلسفی توأم با نیشخندی كه در این مصراع وجود دارد، متضمن آیرونی هستی است. 

دیری از دنیای مجانین، به بسیاری از مفاهیم پیچیده در قالب دفتگوی صریح دفتگوها، عطار با بهرهدر این دونه 

با خداوند شوری بینظیر میبخشد، كه بیش از آنکه بوی دستاخی از آن شنیده شود، بیانگر صمیمی بودن بندۀ 

 افگار با خداوند است:دل

 زبیییان بیییگشیییییاد كیییای دانییینیییدۀ راز 

 و  آوریییدن  تییرا  تییا  كییی ز  بییردن  

 

نش را سیییری بییاز             ی فر ین آ نیسییییت ا  چو 

 دلییت نییگییرفییت  یییا  رب  ز  آفییریییدن؟  

 (651)الهینامه:                                         

اهل راز، به وقت نزع با دریه و زاری، با خداوند سخن میگوید: لحن كالم دیوانه متضمن ای در حکایتی دیگر دیوانه

 آیرونی هستی است:

 ایچییون جییان ای خییدا آورده   دییفییت 

می            برسییییود من    بودی   جییان    ن  در 
 ای؟چون  همی  بردی  چرا  آورده 

 زین همه  جان  كندن  ایمن  بودمی



 457/ ای آیرونی هستی در رباعیات خیام و مثنویهای عطارتحلیل مقایسه

 

 نییه  مییرا  از  زیسییییتیین   مییردن   بییدی 

 
 نه ترا آوردن و بردن بدی!

 (494مصیبتنامه: )                                  

دیوانه و با بکاردیری شگرد آیرونی، با كنایه و طعنه، سازوكار هستی و نظام احسن دیری از شخصیت شاعر با بهره

 را زیر سؤال میبرد و در نهایت به پرورددار و هستی خرده میگیرد.

ای در مورد كار خدا پرسیده میشود. او نیز حق را همانند كودک مکتب، وصف میکند ضمن حکایتی دیگر از دیوانه

 ای جز اثبات و محو و نوشتن و ستردن ندارد:یسد و آن را میسترد و حرفهكه پیوسته لوحی مینو

 سارییکی پرسید از  آن  دیوانه

 چنین دفت او كه لوح كودكان را

 كه داه آن لوح بنگارد ز آغاز

 در این نظّاره بوده روزداری

 

 كه ای دیوانه حق را چیست كاری؟ 

 ادر دیدی چنان میدان  جهان  را 

 كلّی بسترد بازدهی این نقش 

 بجز  اثبات و محوش نیست كاری

 (367)الهینامه:                                      

های ساختج دست خود را دوباره میشکند. در بیت ضمن حکایتی دیگر، دیوانه خداوند را سفالگری میبیند كه كاسه

سوم حکایت ذیل، دستاخی و اعتراض دیوانه دربردارندۀ آیرونی هستی است. وی عمل حق را بیهوده میپندارد و 

آلود، ناشی از صمیمیت عمیق یا دست كم خشمگین و اعتراضدستاخانه به ساحت قدسی ایراد میگیرد. این لحن 

 نوع ارتباط خای دیوانه با خداوند تلقی میشود و دوینده را از آسیبهای احتمالی در امان  نگه میدارد:

 یییکییی پییرسییییییید  از آن  دیییوانییه  در  ده 

من آدییاه          دفییت او كییه تییا دشیییتم   چنین 

كاسییییج سیییر را چو بربسییییت        مت   به حک

 

 ده كه  از  كار  خدا  ما  را  خبر  

 در دیدم در این راهخدا را كاسه

 به بادش داد وانگه خرد بشکست

 (  41)اسرارنامه:                                      

های عطار، با درونمایج تهیدستی و پرشمارترین حکایات شامل آیرونی هستی در منظومهفقر و تنگدستی: 

ر آن برهه آید. دتنگدستی و برهنگی، تجربج زیستج عطار به شمار میدرسنگی با بسامد سیزده بار است. در واقع 

از تاریخ، آوار فالكت، صبر از مردم ستانده و شدت اعتراض تا مرز شورش باال درفته است. حوادث تاریخی و 

به بار عطّار موجب شده شک و تردید به رحمت حق در ذهن اهالی روزدار جوانه زند و او را اجتماعی عصر مصیبت

كی قابل ای را میبینیم كه با بیبازدهنقل حکایاتی از این دست وادارد. در مثنویهای شیخ نیشابور، دیوانگان مصیبت

دیری از كار و بار حق میپردازند و با طنزی تلخ و طعنی دزنده عمق مصایب عصر عطار را به تصویر تأملی به خرده

حکام نسبت به مردم آداهی دارد و آنها را سبب فقر و فاقج اقشار میکشند. هرچند عطار به بیعدالتی پادشاهان و 

تبار ای با اوضاع رقمردم میبیند، به سبب وضعیت حاكم بر روزدار و شاید ترس از عواقب و پیگردها، مواجهج طنازانه

با  اوند میتازد وپیرامون دارد. او بجای پنجه كشیدن بر روی اربابان قدرت و ثروت، با زبان و نقاب دیوانگان بر خد

 طنزی فلسفی و خلق آیرونی هستی از منظر بالغی، حق تعالی را آماج اعتراض و انتقاد قرار میدهد.

مجنونی شاهد قحطی و به تبع مرگ و میر مردم بود. آنگاه با نیشخند و لحنی قرین طعنه و با شگرد آیرونی هستی، 

 آمیز به ساحت باری:رزاقی حق تعالی را مورد تخطئه قرار میدهد و كنایه

 دفت ای دارندۀ دنیا و دین

 
 چون نداری رزق، كمتر آفرین!  

 (77الطیر: )منطق                                 
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طبعی و نه حتی شکوه و دالیه، بلکه بیباكانه و از روی خشم با طنزی ای نه از روی شوخیا در حکایتی دیگر دیوانه

این بیپروایی را حقّ مسلّم خویش میداند و به این باور تلخ و دزنده، زفتی و بخل را به خداوند نسبت میدهد، دویا 

 برابر خواهش او نرمش نشان دهد:وار دستاخی كرد تا حق در رسیده كه باید دیوانه

 ای یک درده خواستآن یکی دیوانه

 مرد مجنون دفتش ای شوریده حال

 ایبود  وقت  غز ز  هر  سو  مرده

 

 دفت: من بی بردم این كار خداست 

 من  خدا  را آزمودم  قحط  سال 

 ای او  نداد  از   بینیازی  درده

 (313مه: )مصیبتنا                               

ویران پناه میبرد و از قضا خشتی از بام افتاده، در حکایتی دیگر مجنونی برای دریز از برف و سرما، به بنایی نیمه

سرش را میشکند. مجنون در حالیکه خون از سرش جاری است، به طعن و بیانی متضمن آرایج اسلوب الحکیم، كه 

وند میگوید: در حیرتم چگونه الف سلطانی میزنی، وقتی نمیتوانی آید، خطاب به خدااز فروعات ایهام به شمار می

خشتی بهتر از این بزنی! همچنین میتوان قرائتی پرسشی مفید تقاضا و امر از این مصرع داشت كه: ای مدعی 

 ای برایم بنا كن:سلطنت بر هستی، خشتی بهتر بزن و خانه

 دفت تا كی كوس سلطانی زدن

 
 زدن؟زین نکوتر خشت نتوانی  

 (354الطیر: )منطق                              

ای نقل میشود كه از خداوند كرباس میخواهد و به او خطاب میرسد كه كرباسَت دهم؛ اما در از دیوانه الهینامهدر 

 دور و كفن. دیوانه در پاسخ  میگوید: 

 كه تا  اول  نمیرد  مرد عاجز

 بباید مُرد اول مفلس و عور

 

 ی دَه دزَش كرباس  هردز  تو نده 

 كه تا كرباس یابد  از  تو  در  دور

 (664)الهینامه:                                      

اعتراض نهفته و طنزآمیز دیوانه به خداوند در دو بیت مزبور و لحن و نوع بیان او در این حکایت بوضوح نمایانگر 

 آیرونی هستی است.

ای را تصویر میکند كه از شدت جوع، برف میخورد و رهگذری به او میگوید رسنهعطار ضمن حکایتی دیگر د

تر درسنگیت از برف برطرف نمیشود. او هم در كالمی متضمن آیرونی به او میگوید خداوند به من دفته برای آهسته

عتراض میکند كه آری الحکیم اشدن درسنگی برف بخور. در ادامه وی حتی خدا را دیوانه خوانده و همراه با اسلوب

 سیرم كرد؛ اما از برف:

 دییفییت حییق را دییو كییه میییییگییوییید بییخییور 

 هیییییچ دیییوانییه نییگییوییید اییین سییییخیین     

 دفییت من سییییرت كنم بی نییان شیییگرف          

 

 ترتا شود درسنگیت آهسته 

 میخورم نه سر پدید این را نه بن

 كرد سیرم راست دفت اما ز برف

 (359)مصیبتنامه:                                   

ای آشنای حق، شبلی را دفت: از زبان من به خدا بگو: چرا مرا بیقرار در جهان رها كردی، آتش به جانم دیوانه

 ام نمودی و چنانچه به درداهت شکایت كنم، مرا در بالی دیگری میندازی:انداختی و آواره

 نه  مرا  جامه  نه  نانی میدهی

 ایگاهچند  باشم  درسنج  این  ج

 

 نان چرا ندهی چو جانی میدهی؟  

 در  نداری  نان،  ز جایی  وام  خواه

 (479)مصیبتنامه:                                  
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وی در حکایت یادشده با شگرد آیرونی هستی خطاب به حق میگوید: ادر مرا آفریدی پس رزقم را تدارک كن و 

ای طنزآمیز از بارداه غنی میخواهد كه ادر نداری، از كسی قرض كن. هادر نداری از جایی فراهم كن. او با كنای

كس را یارای چنین جسارت چنین اعتراضی به خداوند تنها از سوی دیوانه قابل بیان و بخشش است؛ زیرا هیچ

راكه چ اعتراضی در برابر پرورددار نیست. او بعد پشیمان میشود و به شبلی میسپارد كه شکوۀ او را به خدا نبرد؛

 بدتر از این خواهد كرد.  

 زان كه در با او بگویی اینقدر

 چیزمن نخواهم خواست از حق هیچ

 

 زآنچه میکرد او كند صد ره بتر  

 زآن كه با او درنگیرد هیچ نیز

 )همانجا(                                              

هستی است. او هرچند خطاب به خداوند شکایت میکند و  لحن تند و دستاخانج دیوانه از مصادیق متضمن آیرونی

خرده میگیرد، اما درد و رنج او ناشی از ظلم و ستم اصحاب قدرت بر اهل روزدار است و مربوط به جبری است كه 

حکام بر مردم رنجدیده تحمیل میکنند. چون از دست عارف كاری برنمیاید و البته برای آنکه از پیگرد عمّال جور 

ان بماند، با خدا دستاخی میکند و حق را مسئول این بیعدالتیها و ظلمها در حق بیچاردان معرفی مینماید. در ام

 :انگیز خطاب به خداوند اینگونه راز و نیاز میکنددر حکایتی دیگر نیز دیوانه از سر بیچاردی و پیری با طنزی رقت

 این كه تو هستی  ادر من  بودمی

 رمییک دمت   اندوهگین  نگذا

 

 آسودمیاز  خودت  پیوسته،  می 

 ای  به  از  من!  به  ازینت  دارمی

 (359)مصیبتنامه:                                    

های عطار به كاربرد دیگری از آیرونی هستی در پنج حکایت برمیخوریم كه به در منظومهسرگشتگی عاشقانه: 

حال خودمانی دیوانه با ساحت قدسی تلقی میشود. در واقع این نحوۀ  نوعی مواجهج دستاخانه و بیپروا و در عین

برخورد دیوانه با ذات حق، از یک سو نگاه عمیق توحیدی و رابطج صمیمی و عاشقانج بنده با خدا را به سبب رفع 

ها کوهشبرجستگی اظهارات دستاخانه و عتاب و خطاب هنجارشکنانه كه حتی ها القا میکند و از جانبی دیگر پرده

به شورش و اعتراض در مقابل خداوند منجر میشود، سبب اعجاب خواننده میشود. در چنین حکایتهایی شاهد آن 

نسبت خدا و بنده تا ساحتی فراعرفانی اوج میگیرد. آنجا كه بنده با خدا بجای آنکه مطابق با سنت »هستیم كه 

(. 49:4347)بالو و رضاپور، « ا خدا... چون و چرا میکندمألوف عرفانی از درِ تسلیم و رضا درآید، از سر دوستی ب

آزاددی دیوانگی و نیز رابطج عاشقانج دیوانگان با خدا به ایشان اجازه میدهد كه با حق دربارۀ اموری عتاب كنند كه 

آنگونه سخن دفتن بر هیچکس جایز نیست. این دستاخیها داه در فضایی از طنز و با لحنی سرشار از احساس 

الشعاع قرار میدهد؛ اما دستاخی ادبی آنها را تحتنان ملیح بیان میشوند كه لطف سخن، صراحت دفتار و بیآنچ

طبعی نیست؛ بلکه سخنان آنها داهی بصورت شکوه و دالیه و داهی باالتر از آن این دیوانگان همیشه توأم با شوخ

و دزنده مطرح میشود و خواننده را در حیرت به شکل اعتراض و خشم نسبت به آنچه جریان دارد، به طرزی تلخ 

 (. 664:4397و تأمل فرومیبرد )رحیمی، 
احوالی را حکایت ذیل هرچند فاقد آیرونی هستی است، برای تمهید مطلب بدان اشاره میشود. دیوانج شوریده

در  یج طنزآمیزیمیبینیم، كه با اشک و زاری در پی توجه و دلسوزی حق است؛ اما هیچ سخن هنجارشکنانه یا كنا

 اظهاراتش دیده نمیشود:
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 یکی دیوانه میریخت اشک بسیار

 به دریه دفت از آنم خون فشانی

 

 یکی دفتش چرا دریی چنین زار؟ 

 كه تا دل سوزدش بر من زمانی

 (44)الهینامه:                                       

علت دریستنش میپرسند و او در پاسخ از بیتوجهی  اما در حکایت ذیل، عاشق خاكسترنشینی را میبینیم كه از

 اعتنایی خدای مهربان به بندۀ عاشق و اشکبار است:حق شکوه میکند. طنز و آیرونی هستی در بیت همان بی

 چنین دفییت او كییه پرسیییوز اسییییت جییانم    

یچ                  پ بی  یر و  غ بی  یبییایییدم  م حق   كییه 

 

 چو شمعی غرقه اندر اشک از آنم 

 ! ولی حق را نمیباید مرا هیچ

 (611)الهینامه:                                      

سویه و دردمندانه با خداوند، حق را فاقد محبت میخواند ای شوریده ضمن صحبتی یکدر حکایتی دیگر نیز دیوانه

 را از او بیاموزد:« دوستی»و با جسارت از ساحت باری میخواهد 

 ترا در دوستداری نیست پیشه

 اری بسی دوستمرا ار تو نمید

 افروزچگونه دویمت ای عالم

 

 ولی من دوستت دارم همیشه 

 بجز تو من نمیدارم كسی دوست

 كه یک دم دوستی از من درآموز

 )همانجا(                                              

ین توأم با طنز چن از كسی پرسیده میشود كه ای فالنی حق را بی مجاز میشناسی؟ او نیز در پاسخ با اعتراضی

 پاسخ میدهد:

 دفت چون نشناسمش صدباره من

 هم ز شهر و هم ز خویشان دور كرد

 روز و شب در دست دارد دامنم

 

 زانک  ازو دشتم چنین آواره من 

 دل ز من برد و مرا مهجور كرد

 جمله من او را شناسم، تا منم

 (311)مصیبتنامه:                                    

ند، ها میکهی مجنون بیدلی، بیقرار از آنچه خداوند با او كرده، با جمالت امری و پرسشی مفید نهی از حق شکوهدا

 حتی پا از محدودۀ ادب فراتر میگذارد و با آیرونی هستی، مدارا و عنایت معشوق را تمنا میکند:

 كای خدا در مینداند هیچکس

 باری این دانم كه تو دانی همه

 میکنی در هر دمیاینچه با من 

 عزم جان داری ز من بربوده دل؟

 

 ای در هر نفسآنچه با من كرده 

 پس بکن چیزی كه بتوانی همه

 برآید از دلت آخر همی؟می

 اینچه كردی هردزت نکنم بحل

 (313)همان:                                        

 پروایی نه تنها مقهور و مغضوب حق نمیگردند، بلکه حضرتبیسر یقین دارند كه بواسطج دویا این دیوانگان شوریده

 باری از جسارت آنها لذت برده و دست نوازش بر سرشان میکشد و به وصالشان میرساند.

 

 مقایسۀ خیام و عطار در بکارگیری آیرونی هستی
ر نوع اعتراضات و روش ای دو شاعر مورد نظر از منظبا توجه به تلقی موكه از آیرونی هستی و تحلیلهای مقایسه

ار ها و تفکراتش با توجه به شرایط روزدبیان، نتایج ذیل حاصل شده است: اعتراضات خیامِ فیلسوف به جهت اندیشه

دیریهای عطارِ عارف، ناظر به شرایط اجتماعی عصر او تفاوت آشکاری با خرده -ها و تأمالت فلسفیعصر اندیشه-او 
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رسشهای فلسفی نهفته در ضمیرش است كه كلیت هستی و كاروبار آفرینش و ارادۀ دارد. بنمایج اعتراضات خیام پ

الهی را شامل میشود؛ اما شکایات عطار بیش از آنکه معطوف به كلیت حیات و نقد آفرینش باشد، به تهیدستی و 

د. خیام میشو فالكت مردم روزدار و همچنین سردشتگی و سردردانی عاشقان واله از بیتوجهی خداوند بدانها ناشی

در جایگاه فیلسوفی است كه از پاسخهای حکما و متکلمان روزدار خود قانع نشده و در خلوت، اعتراضات خود را 

وادویه میکند و عطار نیز در جایگاه عارفی دردمند و مصلحی اجتماعی پرسشهای ذهنی مردم ستمدیدۀ روزدار 

سران عاشقی میشود كه از فقدان عنایت الهی سخت در هخود را از زبان مجانین ذكر میکند و حتی زبان شورید

دانج خیام )اعتراض به فلسفج حیات، انهدام موجودات، و فقدان عدالت( بسمت تب و تابند. نوک پیکان اعتراضات سه

عملکرد الهی و اما آماج چهار اعتراض عطار، غیر از فقر و تهیدستی متوجه خداوند است. به ظّن قریب به یقین 

برای مصونیت از حاكمان و بانیان آن، به كمک تعریض و آیرونی هستی خداوند را به موجب آن كاستیها و  عطار

كمبودها مورد عتاب قرار میدهد. خیام حکیم را معترض به نظام هستی و جهان مییابیم؛ اما طرفه آن است كه 

در باب فلسفج حیات و انهدام موجودات، و عارفی چون عطار كه انتظاری جز باورمندی به اتقان صنع از او نمیرود، 

فقر و سردشتگی عاشقان، بر نظریج اتقان صنع خدشه وارد میکند. در باب فقدان عدالت خیام اساس هستی را بر 

های عطار بیشترین بسامد را داراست. در عدالت نمیبیند؛ اما مصادیق بیعدالتی چون فقر و تهیدستی در منظومه

وان برای عطار جایگاه منتقد یا مصلح اجتماعی را قائل شد كه به تعریض، عملکرد عوامل این مورد خای شاید بت

 اجرایی و حاكمان ظالم را نشانه درفته است.

دیری از شگرد آیرونی و در بستر دفتمانی شاعرانه با استفاده از عناصر كنایی خیام با لحنی تند و تلخ و با بهره

اعتراضات فلسفی خود را بیان كرده، حال آنکه اعتراضات و شکایات عطار  چون چرخ، فلک، دهر یا نقاش ازل،

همچون شطحیات عرفا و در قالب تمثیل و با استفاده از شخصیت عقالی مجانین، بصورت صریح و طنازانه و بعضاً 

 مطرح شده است. مصیبتنامهتند و دستاخانه بویژه در 
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 گیرینتیجه
 رباعیات فیلسوفانج خیام و مثنویهای عارفانج عطار به شرح ذیل است:ای برآیند تحلیل مقایسه

پرسش از فلسفج حیات یا سردردانی -4خیام و عطار دایر بر دو مولّفج اصلی است: های اعتراضی مشترک درونمایه

ر قامت اعتراض به انهدام موجودات. نگاه انتقادی خیام د-6و حیرت از درک آغاز و انجام و كار و بار هستی و 

فیلسوف، یکسره معطوف به حیرت از درک فلسفج آفرینش و حیات و مرگ و همچنین دغدغج بیعدالتی حاكم بر 

های خود عالوه بر موارد یادشده، حجم كثیری از جهان است؛ حال آنکه عطار در جایگاه عارف، در منظومه

توجهی ای هستند كه از بیشوریددان سردشته انتقاداتش، متوجه فقر و تنگدستی مردم است. شماری از دیوانگان او،

خداوند در حق خود، به هر روشی ولو پرخاش و دستاخی و بیپروایی متوسّل میشوند تا شاید معشوق اقبالی نشان 

 دهد.

دیریهای خود از خدا، هستی و امور پیرامونی با استفاده از آیرونی هستی این دو شاعر در تبیین اعتراضات و خرده

اند. عطار دیدداه اعتراضی خویش را از زبان بیپروای عقالی مجانین مطرح ات و روشهای متنوعی بهره بردهاز امکان

ای كرده، از این رو كمتر در مظانّ اتهام بوده است؛ اما خیام خارخار ذهنی خود را بصراحت و بدون هیچ واسطه

تراض خیام، كه برخاسته از هرفای تفکرات فلسفی بیان نموده و همین امر سبب انتقادات بسیاری از او شده است. اع

او بوده، تند و صریح و با لحنی تلخ و انتقادی توأم با طنز بیان میشود و خواننده نیز پنهانی به نیشخند و تفکر 

واداشته میشود؛ ولی عطار شکایتهایش را در قالب روایی و ضمن حکایاتی تمثیلی همچون شطحیات عرفا و غالباً 

هایی از طنز و چاشنی طنازانه مطرح كرده و بصراحت خداوند آماج شکایات اوست و اعتراضات او با ردهبا لحنی 

اجتماعی همراه است؛ اما خیام فلک و دهر یا نقاش ازل را آماج اعتراضهای خود قرار داده است. اندوه خیام در 

ه را شناسانباعی میتوان اندوه جامعهرباعیات متضمن آیرونی هستی بیشتر اندوهی فلسفی است؛ هرچند در دو ر

؛ اما درد عطار در بیان اعتراضاتش هم فلسفی، هم اجتماعی و هم ناشی از شوریددی و درمانددی عاشقانه شنیدهم 

 است.
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خیام به شخص غایبی اعتراض میکند و از كار و بار او ابراز حیرت مینماید؛ در واقع وی پاسخی برای علت و چرایی 

و با بکاردیری آیرونی هستی و بیانی كنایی مخاطب را با خود همراه میکند؛ اما دیوانگان عطار هستی نیافته 

 مستقیماً خدا را باعث و بانی رنجهای خود میبینند و غالباً در دفتگویی بیپرده او را مورد عتاب قرار میدهند.
ه و كوزه و باز، یا پیالیی نظیر لعبت و لعبتخیام در قالب رباعی از تمثیل، تشبیه، نماد و... بهره میگیرد. تمثیلها

تمثیلی بر بنیاد نماد در اشعارش بهره میبرد. تمثیل شادرد -در. عطار نیز در قالب مثنوی از حکایات داستانیكوزه

این  هایی ازهای خود میشکند، نمونهدری كه كاسهمکتبی كه بر لوحی مینویسد و آن را پاک میکند و یا كاسه

در هموالیتی خود، خیام، ناظر هاست كه در مورد اخیر به ظن قریب به یقین، به تمثیل كوزه و كوزهدست تمثیل

 بوده است.

های خود بهره میبرد. پرسشهای خیام افزون بر كاركرد تأكیدی، خیام از ساختار پرسشی در بیان انتقادها و دغدغه

عطار از زبان مجانین و غالباً بصورت خطابی با كنایات  سبب تفکر و در نهایت تحسّر خواننده میشود؛ اما اعتراضات

 طنزآمیز و دستاخانه همراه است.

  نویسندگان مشاركت

ادبیات فارسی و زبانهای دانشکده  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان كارشناسی ارشد دورۀنامه پایان از مقاله این

 داشته برعهده را رساله این راهنمایی بتول مهدویسركار خانم دكتر   است.شده استخراجمازندران دانشگاه  خارجی

 هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان سركار خانم سیده سمیه شریفیاند. بوده مطالعه این اصلی طراح و

یهای ها و راهنمایداده به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل فرزاد بالواند. آقای دكتر نقش داشته نهایی متن تنظیم و

 هر سه پژوهشگر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درتخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده

  قدردانی و تشکر

ادبیات فارسی و پژوهشی دانشکده  و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه دانشگاه مازندرانزبانهای خارجی 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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 طبعی در ایران. تهران: پیک. ای بر طنز و شوخ(. مقدمه4341اصغر. )حلبی، علی

دمه و حواشی محمّدعلی فروغی و قاسم غنی، به كوشش (. رباعیات خیام. با تصحیح، مق4394خیام، عمربن ابراهیم. )

 بهاءالدین خرمشاهی، تهران: ناهید.  

 (. فرهنگ اصطالحات ادبی. تهران: مروارید.4345داد، سیما. )

، صص 3/74، مجلج تاریخ ادبیات ایران. شمارۀ «دروتسک در حکایتهای دیوانگان عطار(. »4344داوودی مقدم، فریده. )

51-75. 

، فصلنامج تخصصی «جنون الهی و ظرائف توحید مجذوبان الهی از دیدداه عطار نیشابوری(. »4397فاطمه. )رحیمی، 

 .651-666، صص 5( 49عرفان، )

 (. با كاروان حلّه. تهران: علمی.4373زرینکوب، عبدالحسین. )

 (. این كیمیای هستی، جلد سوم دربارۀ حافظ، تهران: سخن.4344شفیعی كدكنی، محمدرضا. )

 (. معانی و بیان. چاپ هشتم، تهران: میترا.4374شمیسا، سیروس. )

 (. بیست سال طنز. تهران: هرمس.4394صدر، رؤیا. )

 (، اسرارنامه، مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی كدكنی، تهران: سخن. 4394عطار نیشابوری، فریدالدین. )

 قدمه و تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی كدكنی، تهران: سخن. (، مصیبتنامه، م4394عطار نیشابوری، فریدالدین. )

 (، الهینامه، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمّدرضا شفیعی كدكنی. تهران: سخن.4397عطار نیشابوری، فریدالدین. )

 . خنالطیر، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی كدكنی، تهران: سمنطق (.4343عطار نیشابوری، فریدالدین. )
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 سخن. تهران:. بالغت تصویر .(4394)فتوحی، محمود. 

 ها، رویکردها و روشها، تهران: سخن.شناسی نظریه(. سبک4345فتوحی، محمود. )

(. شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین محمّد عطار نیشابوری. تهیران: انجمن 4353الزمان. )فروزانفر، بدیع

 آثار و مفاخر فرهنگی.  

ۀ پژوهی، شمار، ادب«كاركرد سیاسی و اجتماعی دیوانگان دانا بر پایج حکایتهای مثنوی عطار(. »4346فر، معین. )كاظمی

 .93- 451، صص61

 (. تفکرات خیامی در شعر فارسی )از آغاز تا امروز(، تهران: تیردان. 4346دودینی، محمّد. )

 .454-95، صص 4( 3نامج فرهنگستان، )«. در مثنویهای عطّار شطح عارف و دستاخی دیوانه(. »4394مدرّسی، فاطمه )

 (. فرهنگ اصطالحات نقد ادبی )از افالطون تا عصر حاضر(. تهران: فکر روز. 4379مقدادی، بهرام )

 (. آیرونی. ترجمج حسن افشار، تهران: نشر مركز. 4394موكه، دادالس كالین. )

المللی ادبیات فارسی، كنگرۀ بین«. نظریج نظام احسن در اندیشج خیام(. »4345مهدوی، بتول و شریف دیماجانی، دلنار. )

 مشهد، دانشگاه تربت حیدریه.

های فلسفج ، آموزه«بندیهای مسئله شر در آثار فیلسوفان مسلمانصورت(. »4346نیا، مجتبی. )نصری، عبداهلل و اعتمادی

 .415-447، صص 46اسالمی، شمارۀ 

مطالعج تطبیقی جایگاه اندیشج اجتماعی خیام نیشابوری در (. »4341می، یاسین. )ها، احمدرضا و سلییلمه

المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق های دهمین همیش بین، مجموعه مقاله«شناسیجامعه

 .957- 911اردبیلی. صص 
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