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  چكيده
رباعيهاي خيام است كـه نگارنـدگان آن عقيـده دارنـد     ة يكي از بحث دربار ،محور اين مقاله

اصـلي خيـام   ة خوانش جديد ارائه شده بيش از خوانش معمول و مرسوم به مقصود و فلسـف 
  :رباعي مورد نظر اين است. نزديك است

  صد بوسه زمهر بر جبين ميزندش         جامي است كه عقل آفرين ميزندش     
  گر دهر چنين  جام لطيف              ميسازد و  باز  بر   زمين  ميزندشاين كوزه

فاعـل  در خـوانش مـورد نظـر مـا     كه بصورت معمول، فاعلِ مصراع اول را عقل ميدانند ولي 
اصري چند استناد در اثبات اين نظر به عوامل و عن .است بمعناي خدا» عقل آفرين«مصراع، 

  .شده است
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  مقدمه 
ج كلمات و خروج آنها از وضـع  شعر كه به تعريف بزرگان حاصل برانگيختگي احساس و عرو

شان ميباشد، نقشي مضاعف نسبت به نثر در توليد معنا ميتواند داشته باشد  كه حاصل اصلي
زبان شعر به .  همراه نوع بينش و تفكري است كه باعث ايجاد آن شده استنيروي تخيل به 

هاي مختلف را پيدا كرده  پذيري در زمينه دليل خروج از مرزهاي زبان معيار، ظرفيت تحليل
  . اي پيدا ميكند و به همين جهت در حوزه نقد جذابيت ويژه

از اشـعار نسـبتا معـروف    در اين مقاله كوشش شده است تا يكي از رباعيات  خيـام كـه    
اوست و در زبان عوام و خواص با يك خوانش سنتي نقل ميشود، مورد بررسي قـرار گيـرد و   
سعي بر آن است كه با بيان ادله و ذكر شواهد موجود خوانش جديـدي ارائـه شـود كـه بـه      

ـ  . انديشه شاعر نزديكتر باشد در ربـاعي   دنبنابر جستجوهاي انجام شده اين نوع خـاص خوان
و اثبات ميشود كه رد بحث براي اولين باراست كه در يك مقاله مورد بررسي قرار ميگيرد مو

  تا چه حد با نظام فكري و ساير اشعار خيام هماهنگي دارد؟ اين طرز خواندن
  

  ررسيب بحث و
  هاي متفاوت در شعر خيام علل پيدايش خوانش

ز ايـن حيـث در مقايسـه بـا     قالب رباعي با مختصرترين بيان به شـرح مقصـود ميپـردازد و ا   
ط در آن وجـود  پـردازي و شـرح و بسـ    ، مجال سـخن قالبهاي ديگري چون قصيده و مثنوي

حكـيم بـراي بيـان مقاصـد و نيـات و      . خيام اين امر مصـداق كامـل دارد  در رباعيات . ندارد
هاي خويش و گاه حتي براي توصيف طبيعت و يا شرح و احوال روزگار از ايـن قالـب    انديشه

  . ره برده و مفاهيم بزرگ را در مختصرين قالب شعري گنجانده استبه
همين امر يكي از داليل ايجاد خوانشهاي متفاوت و تحليلهاي مختلف از رباعيـات خيـام   

روشن است كه وقتي حجم بزرگي از مفاهيم قرار باشد در يك ساختار كوچـك زبـاني   . است
. معنايي و ابهام و رازآلـودي پـيش ميرانـد   باالخص شعر گنجانده شود، زبان را به سمت چند

، از گـر شـعري چـون قصـيده و غـزل و مثنـوي      همچنين  قالب رباعي در مقايسه با انواع دي
ت روحـي و ذهنـي   كننـده حـاال   رباعي از آنجا كه بيـان «: هاي ادبي كمتر برخوردارست آرايه

نـد حقيقيتـر و   ترين زمان ممكن است از حيث گـوهر بـاطني شـعر ميتوا   نويسنده در كوتاه
هاي ادبي كه در قصيده و غـزل و ديگـر انـواع شـعر از سـوي       واقعيتر هم باشد زيرا آن آرايه

سراينده به كار گرفته ميشود در رباعي تقريبا وجود ندارد و صفت نـابترين هـم از ايـن روي    
  ) 91و  92خيام نامه ، قنبري،  (» برازنده رباعي است
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يام و جايگاه شاعري وي در تاريخ شعر ايران اين است كـه  يكي از نكات قابل توجه درباره خ
توانـد بسـياري از    وي در اواخر دوران كودكي شعر فارسي ظهور كرده بنـابراين شـعر او مـي   

اين موضوع خود باعـث  . هايي را داشته باشد كه زبان فارسي امروز با آن بيگانه است خصيصه
شـود و  ي در متـون و اشـعار كهـن مي   ندخوانشـ ايجاد و افزايش ظرفيت تأويـل پـذيري و چ  

تر  خيام اين موضوع پررنگدرباره اشعار . رسيدن به اتفاق نظر را در اين زمينه دشوار ميسازد
اجتمـاعي در   -كرده به لحاظ ساختار سياسـي زماني كه خيام در آن زندگي مي. كندجلوه مي

ر و عقايد مخالف حكومت توانسته اشعار خود را  در بيان افكا وضعي قرار داشته كه شاعر نمي
و تعصبات آن كه بيشتر رنگ تعصب در مسائل دينـي و تشـرع داشـته بـه صـورت مكتـوب       

باروي كارآمدن تركان سلجوقي دوران تعصب مذهبي ومحدوديت فكري و مبارزه با . درآورد 
گـردد كـه قهرمـان مـايعني خيـام      د وتبعيت از مظاهر بغداد رايج ميعلوم عقلي شروع ميشو

تعصـب واخـتالف   )8مـردي از نيشـابور،فرزانه ،  (.شرايط ومحيطي پابه عرصه وجودنهاده اسـت درچنين 
مذهب رايج درزمان خيام ودرنيشابورشاعران ونويسندگان رادريـك محـدوديت خـاص بيـان     

  . انديشه قرارداده بود
يكي ديگر از عوامل ايجاد بستر مناسب بـراي چندخوانشـي بـودن يـك شـعر ميتوانـد        

نقطـه گـذاري   فصل و وصل حروف، عدم رعايت اعراب گذاري و . الخط باشد مربوط به رسم
گون كرده و اي كه گاهي فهم مطلب را ديگربه گونه. است موارداين  ةاز جمل در متون قديم 

حتي موجب نقض غرض ميشود و يا اينكه حداقل موجب پيـدايش خوانشـهاي گونـاگون از    
  .يك متن ميشود

  
  گر عقل آفرين  كوزه
 است كـه عقـل آفـرين ميزنـدش جامي

 گـر دهـد چنـين جـام لطيـف      اين كـوزه 
  

ــدش      ــين ميزن ــر جب ــر ب ــه ز مه ــد بوس  ص
 )127خيــام،(ميســازد و بــاز بــر زمــين ميزنــدش

  

در اين بخش ابتدا اين رباعي ازنظر علم دستور و بسامد واژگاني آن در كل رباعيات مورد 
ر در آن ميزيسته و سبك ادبي حـاكم  بررسي قرار ميگيرد و با توجه به دوره تاريخي كه شاع

  .بر آن بررسي ميشود 
زايد در جمله پس از فعـل، بـه   » ش«مفعولي يا به تعبير دستورنويسان » ش«آوردن ضمير 

كار بردن ضماير اشاره اين و آن براي تعريف، وجود اشكاالت عروضـي بسـيار در شـعر ايـن     
انـد، بـه كـارگيري موضـوعات      دوره، آفرينش كلمات مركب جديد كه قبال مسـتعمل نبـوده  

عاشقانه و بزمي، طنز و هزل و هجو، زهد و اخالق و زندگاني به سبك خوشباشـي در اشـعار   
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سبك شناسي شعر از رودكي تا . ك.ر(. از جمله خصوصياتي است كه در شعر اين دوران زياد ديده ميشود

   )شاملو ،محمد غالمرضايي و سبك شناسي شعر،سيروس شميسا 
شناسـي و تـاريخ ادبيـات بـراي ثبـت       ان ذكـر آن اسـت كـه در كتـب سـبك     نكته شاي 

ايـن امـر   . خصوصيات ادبي شعر آن دوران، رباعيات خيام كمتر مورد توجه قرار گرفته اسـت 
شايد بدان دليل بوده كه خيام را در عصر خويش بيشتر به عنوان يك دانشمند علوم رياضي 

امـروزه وقتـي خصوصـيات سـبكي آن دوران را      امـا . و هيئت و نجوم شناخته بودند تا شاعر
بررسي ميكنيم، مشاهده ميشود كه رباعيات خيام نيز پا به پاي ديگر قالبهاي شعري همـان  

  . عصرگام برداشته و گاه حتي پا را فراتر گذاشته و رنگ بديعتري به خود گرفته است
  

  بررسي رباعي از ديدگاه واژگاني و دستوري 
اعي مذكور را ذكر كرده و آنگاه بسامد آنها و يا حتـي مترادفاتشـان را   ابتدا كلمات كليدي رب

در ساير رباعيات خيام بررسي ميكنـيم و سـپس بـه تحيـل ربـاعي از ديـدگاه علـم دسـتور         
  . ميپردازيم

  
  عقل آفرين 
در واقع يك صفت فاعلي مركب مرخم است كه  هرچند ايـن واژه   »عقل آفرين«واژه مركب 

ر رباعيات خيام آمده، اما معادل اين  نوع صفت فاعلي مركب مـرخم را  فقط همين يك بار د
در آثـار  ... در تركيبات ديگري چون جان آفرين، زبان آفرين، جهان آفرين و سخن آفـرين و 

  .بينيم مي... بزرگاني چون سعدي، فردوسي، نظامي ،ناصرخسرو، سنايي،عطار  و
بــــه نــــام خداونــــد جــــان آفــــرين 

ــرين  ــان آفـ ــد  جهـ ــان آفريـ ــا جهـ تـ
جهـــــان آفـــــرين ايـــــزد كارســـــاز 
ــان آراي  ــرين جـــ ــان آفـــ اي جهـــ

  
آفــــرين جــــان آفــــرين پــــاك را 
ــا  ــاد فخــر انبي ــن االصــفيا دام فضــل زي

  

 )ســعدي، بوســتان(حكــيم ســخن در زبــان آفــرين 
 )1،21شـاهنامه مسـكو،ج  ( چنو مرزباني نيامـد پديـد  

 )383رف نامـــه، شـــ(توانـــاكن و ناتوانـــا نـــواز   

ــاي    ــدق راه نمــ ــه صــ ــرد را بــ  وي خــ

  )حديقه الحقيقه، باب اول في االنابه(

 )79منطق الطير،(جان بخشيد و ايمان خاك را آنكه
 )24كسايي،(خالق خلق آفرين از آفرين كافريدش

  

به نظر ميرسد كه تركيب عقل آفرين هم دقيقا معادل زبان آفرين و جـان آفـرين باشـد بـه     
بيتهاي مذكور درباال و هم در رباعي مورد نظر از خيام موصوف يا مرجـع   خصوص كه هم در
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در نظـر گرفتـه شـده     )گر رباعي خيام همان كوزه(صفت براي هر دوي اين صفات خداوند يا پروردگار 
  . است

در مورد كاربرد واژه عقل در رباعيهاي خيام بايد گفت در كـل رباعيهـا دو كـاربرد بـراي     
عقل مذموم و ديگري عقل ممدوح و نكته جالب آن است كه عقـل در   عقل وجود دارد؛ يكي

رباعيات خيام بيشتر در جايگاه مذموم قرار ميگيرد اين موضوع نيز به دليل اوضاع و شـرايط  
  . كرده كه پيش از اين بدان اشاره شدروز است كه خيام در آن زندگي مي حاكم بر جامعه آن

 آنــان كــه بــه كــار عقــل در ميكوشــند
ــند   آن  ــي درپوشـ ــاس ابلهـ ــه لبـ ــه كـ  بـ

  

ــر ميدوشــند   ــه گــاو ن  هيهــات كــه جمل
 )همـان (نفروشـند   كامروز به عقل، تره، مـي 

 

اين رباعي به طنز درباره آنان كه به راه عقل ميروند سخن گفته و اعالم كرده عـاقلي   در
و اشعريها درنشابوربين رافضيها «.ارزد كار بيهوده ايست و ابلهي در اين آشفته بازار بيشتر مي

درآن زمـان مـذهب   . حنفيها و شـافعيها نيـزدايم درنـزاع بودنـد    .تعصب واختالف خونين بود
سيري در افكار علمي و فلسفي عمـر خيـام نيشـابوري ،آقـايي     .(اشاعره تقريبا هرنوع آزادي فكري راازبين برده بود

نيز باز هم به طنـز   در اين رباعي نيز عقل در جايگاه تشخيص قرار نگرفته است و ).15چاووشي ، 
  . در موقعيت ذم واقع شده است

 تــا چنــد اســير عقــل هــر روزه شــويم
 از آن پيش كه مـا  درده تو به كاسه مي

  

ــويم     ــك روزه ش ــاله،چه ي ــه يكس ــر چ  درده
 )69:خيـام ،همـان  (گران كوزه شـويم   در كارگه كوزه

  

بار از  بيستالغ بر در رباعياتي كه در انتساب آنها به خيام اطمينان بيشتري وجود دارد ب
جايگاه عقل در اين رباعيات از نظـر دسـتوري   .  واژه عقل و مترادفات آن استفاده شده است

تقريبا در هيچ رباعي جايگاه فاعلي نيست، همچنين عقل در جايگاه تشـخيص قـرار نگرفتـه    
نيـز   اما به لحاظ مذموم يا ممدوح بودن، گاه مورد انتقاد قرار گرفته است و در برخـي . است

ولي انچه آشكار است  در هيچكـدام از رباعيهـا عقـل در    . عملكرد يا رويكردي دوجانبه دارد
قـرار نگرفتـه   ... جايگاه فاعليت براي انجام يك عمل مادي و انسان منشانه نظير بوسه زدن و

  .است
ـ مـا خَ  اولُ«كاربرد صفت عقل آفرين در اين رباعي با توجه به اين حـديث نبـوي    ق اهللا لَ

بدان معنا كه عقل . اولين چيزي كه خداوند آفريد عقل است، كامال قابل توجيه است: »عقل
. آفرين در واقع همان آفريدگاري است كه همه موجودات و در نهايت انسان را آفريده اسـت 

 بـه صـورت  » ، آفـرين ميزنـدش  عقـل «بااين داليل خوانش پيشنهادي اين است كه به جـاي 
  :شود خوانده» ، ميزندشعقل آفرين«
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. گونه كه پژوهشگران حوزه ادبيات ميدانند جام استعاره از انسان استدر رباعيات خيام همان
اينكه چرا صفت عقل آفرين براي او به كار گرفته شده بدان دليل است كه آفريدگار با توجه 
به حديثي كه ذكر آن رفت در ابتدا و پيش از خلقت انسان عقل را آفريده است پس ميشود 

حال اين پروردگار عقل آفرين دست به ساختن انساني ميزند كه در شعر خيـام  . آفرينعقل 
اگر با خـوانش معمـول بخـواهيم ايـن بيـت را      . با زبان استعاره با نام جام حضور پيدا ميكند

بررسي كنيم، موارد قابل تأملي دران وجود دارد كه مـا ازآن اسـتفاده ميكنـيم بـراي اينكـه      
را موجه بدانيم البته اين به معني رد خوانش معمول نخواهد بود ولي  خوانش مورد نظر خود

  : موارد مطرح شده قابل بررسي است
 زنــدشجــامي اســت كــه عقــل، آفــرين مي

  

ــي   ــر جب ــر ب ــدشن ميصــد بوســه ز مه  زن
  

جـامي اسـت   «: اولين نكته آن است كه در مصراع اول فاعل جمله كلمه عقل است يعني
و همانطور كه گفتيم در هيچ رباعي ديگري از خيـام عقـل در   »دزن كه عقل بر آن آفرين مي

  . جايگاه تشخيص حضور ندارد
، اگر اين جمله را به لحاظ سـاختار واژگـاني آن را بررسـي كنـيم بـه فعـل       كتهدومين ن

مركب است كه از دو بخش آفرين و زدن شبه اين فعل يك فعل . بر ميخوريم» آفرين زدن«
در ... ين زدن و متـرادف آن نظيـر مرحبـا زدن، احسـنت زدن و    فعل آفر.  تشكيل شده است

در اين زمينه در شاهنامه فردوسـي، تـاريخ بيهقـي،    . هيچ منبع قبل و بعد از خيام پيدا نشد
معادلي براي آن ديـده نشـد و   ...  پنج گنج نظامي، گلستان و بوستان سعدي، ديوان حافظ و

جسـتجوها  . گفتن به كار گرفته نشـده اسـت  نتيجه اين شد كه آفرين زدن به معناي آفرين 
  :مركب به كار رفته استشبه آفرين با تركيبات زير به صورت فعل  ةنشان ميدهد واژ

  :آفرين گفتن
   )403،ص2سعدي،ج(كه بود باتو مرا گفت و شنيد،ن بهآست   چه ازسهل شنيدن و دشنام گفتن آفرين

  )129سنايي،رباعي(ر جزين خواهم گفتزارم اگگر بسپردش صدآفرين خواهم گفت      نه عشق 
  

  آفرين كردن
بخــورد و بــران آفــرين كــرد ســخت 
جهــان آفــرين آفــرين كــرد بــر مــن 
گفت مجنـون گـر همـه روي زمـين 
ــس  ــيچ ك ــرين ه ــواهم آف ــن نخ م

  

  ) 36، 1شاهنامه مسكو،ج(مزه يافت خواندش ورا نيكبخت 

ــد    ــرين محم ــي وآف ــب عل ــه ح ــرو(ب  )183،ناصرخس
 هرزمــــان بــــر مــــن كننــــدي آفــــرين    

 )256منطـق الطيـر،ص  (مدح من دشنام ليلي باد و بـس 
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  آفرين خواندن
ــرين ــان آفـ ــيش جهـ ــدار پـ  جهانـ

 افتاد جمال نآبر چشمش هر آفريده كه
  )1،27جشاهنامه مسكو ،(نيايش همي كرد و خواند آفرين 

 )323سعدي،ص(دلش ببخشد و بر جانت آفرين خواند
  

ايـن فعـل چـه در حالـت     . در زبان فارسي داراي معاني متفاوتي اسـت  »زدن«خود فعل 
بسيط به كار رود و چه در حالت مركب و يا در حاالت ديگر، در هيچ اثر مكتـوبي همـراه بـا    

يا مترادف آن و يا كلمات مكمل فعلي ديگر، به معناي گفتن يا تقـديم كـردن   »آفرين«فعل 
خشـت  «مركبي نظير شبه معناي ساختن در افعال  در» زدن«اما از فعل . به كار نرفته است

در فرهنـگ دهخـدا   . استفاده شده اسـت ... و» سقف زدن«، »پل زدن«، »تونل زدن«، »زدن
صفحه از اين فرهنـگ لغـت را    هجدهمعاني گوناگوني ذكر شده كه حدود » زدن«ذيل فعل 

در معنـاي  » زدن«م اما در هيچكـدا . در بر ميگيرد و كاربردهاي گوناگون آن را نشان ميدهد
  .گفتن نيامده و يا به همراه كلمه آفرين فعل مركبي به صورت آفرين زدن مشاهده نشد

 :آمده نيكردن چن يزيقالب ر ايساختن  يبه معنا »زدن« ةدربار
كردن چون خشـت زدن، سـاختن خشـت و لهـذا      جاديا )فرهنگ نظـام . (، مثل خشت زدن  11: زدن ((

 )آنندراج( .نديخشت را گو ةخشت زن سازند

 .را از قالب ، و برآوردن يزيخاص درآوردن چ يصورتب

 يصـورت الب ساختن، بنـا كـردن، بـرآوردن ب   ق ايجز آن،  ايفلز  اياز سفال  يزيچ ختنير
 .خاص

 . ...باره زدن، بارو ساختن : باتيترك

كـردن   رونخشت زدن ، در قالـب سـاختن و بيـ    –، خشت زدن چاه ساختن: زدن حفره
و در  طيفعـل بسـ   كيـ مذكور هم فعل زدن به عنوان  يدر رباع نيبنابرا )ذيل زدن. ادهخد( خشت
 ياز فعل زدن در معنـا  زين يگريد يدر رباع اميخ.  ميتواند باشد ختنير ايساختن و  يمعنا

  :ساختن استفاده كرده است 
ــا ــه رو ت ــم ب ــد زن ــايدريچن  خشــتاه

  

 )17:اميـ خ( شـدم ز بـت پرسـتان كنشـت    زاريب 
 

توان گفت كـه  يكردن م هودهيكار ب يخشت زدن به معنا ييكنا ينظر گرفتن معنابا در 
 .ساختن، است »ايدر يبر رو«قالب خشت  ايخشت ساختن و  يبه معنا بيترك نيا

نيزقابـل   يدو مصراع اول ربـاع  ةدهند ليكلمات تشك ينحو يو نقشها ياز لحاظ دستور
  :ي استبررس

 زنـدشيمنياست كه عقـل آفـر يجام
  

 زنــدش يم نيبوســه ز مهــر بــر جبــ    دصــ 
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زندش يم نيست كه عقل آفريجام ديگويشاعر م يست كه وقتنيا ديĤيم شيكه پ  ياول سؤال
 زندش در مصراع دوم فاعل جمله كدام است؟ يم نيصد بوسه ز مهر بر جب

 .قل استعجمله  نيو معمول فاعل ا يطبق خوانش سنت. »نيعقل آفر« اي »عقل«

 زده است نير جام آفركه ب يعقل يعني

 .زنديصد بوسه م )يعني انسان(جام نيا ني، بر جبيمهرورز يرو از

ـ   يطوركلوجود دارد اول آنكه ب نكته قابل تأملخوانش چند  نيا در و  يچه در متـون ادب
در  )احساسات و خاستگاه بـروز عواطـف اسـت    گاهيكه جا(عقل و دل  شهيهم عرفانچه در 

 .مقابل هم قرار دارند

ـ و  نميدهـد انجـام   ياحساس اي يعمل عاطف كي معموالمعنا كه عقل  نيبد  رفتنيپـذ  اب
 ةعملكرد عقـل در حـوز   شهيهم. نميكندعمل  يموجود عاطف كيدر مقام  صيصنعت تشخ

كـه در   همانگونه .كاركرد داشته است  يصورت تك بعدبوده و ب يو عقالن يعاطف رياعمال غ
 نيـ كهـن ا  يعرفانمتون خصوص متون ب گريز و دگلشن را ايو  يمثنو يداستانها يجا يجا

  . شده است  نييتب يبه خوببه قول حافظ هيچكاره  نقش 
 )حافظ(مارا زمنع عقل مترسان و مي بيار    كĤن شحنه در واليت ما هيچكاره نيست 

 .چندان مناسب نيست، ميريرا فاعل مصرع دوم در نظر بگآن  يرباع نيدر ا نكهيا پس

تـر اسـت چـرا كـه همانـا      موجه، ميريرا فاعل مصرع دوم در نظر بگ نيراما اگر عقل آف و
قالب  ايو حاال دست به ساختن و  دهيكه در خلقت موجودات ابتدا عقل را آفر ستيدگاريآفر
پـس از سـاختن او، از    وهمان اشرف مخلوقات است  ايزده كه استعاره از انسان  يجام يزير
فتبـارك اهللا احسـن   «:  هيآ نيبا اشاره به ا: زنديود مخ ةديآفر يشانيمهر صد بوسه بر پ يرو

 )15 هيمؤمنون آ ءسوره( »نيالخالق

پس قطعاً بـر   ديگوياحسنت م شيخود بر خو ةديآفر نيخلق بهتر يكه برا يخالق يعني
 .ورزد يمخلوق مهر م نيبهتر نيا

اختن سـ (نسـان  ا نشيآفـر  يبـرا  يمهرورز نيبه ا زين گريد يكه شاعر در رباع گونههمان
  :اشاره كرده است) جام
 وســتيكــه در هــم پياالــهيپ بيــترك
 و دست از سر نينازن يسر و پا نيچند

  

 دارد مســــتيــــآن روا نم بشكســــتن 
 كـه شكسـت   نيو به كـ  وستيمهر كه پ از

  )17:خيام(

مستعار از انسان را همراه با مهر صـانع عنـوان    الهيباز هم ساخته شدن پ يرباع نيدر ا اميخ
 . همراه استصنعت تجاهل العارف،  يريا به كارگكه ب دكنيم
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 يكـ يمصـنوع را   نيـ بـه ا  يمذكور سازنده جام و فاعل عمل مهـرورز  يدر هر دو رباع شاعر
 . دانديم

بـه دو نكتـه مهـم    ) فيـ جام لط نيگر دهر چن كوزه نيا: (كه گفته يراع سوم رباعصم در
 گـاه يگـر دهـر كـه در جا   كـوزه  نيا يوصف بيدر ترك ني، اول صنعت اشاره اميكنيبرخورد م

كه ) فيجام لط نيچن( يوصف بيدر ترك) نيچن(استفاده شده و دوم صنعت اشاره  يديتاك
) گر دهر كوزه نيا: (ديگويشاعر م يوقت نكهيا حيتوض. به كار رفته است ديباز هم در مقام تاك

  .برديبه كار م ديرا در مقام  تاك نيو واژه ا
در ابتـداي جمـالت از خصوصـيات سـبكي ايـن دوره       »ناي«كاربرد صفت پيشين اشاره 

اين نوع صفت پيشين به هر نوع اسم يا صفتي كه جانشين اسم باشد ميپيوندد مـثال   «.است
اين قومي (يا با اسم جمع )بلعمي ...ود با عقل و تدبيرباين منوچهر ملكي (قبل از اسم خاص 

دل اين مردمان نواحي به خويش (جمع يا با صيغه )طبري....بودند كه به حاضره البحر بودند
كاربرد ايـن صـفت اشـاره     )175نقل از دستور تاريخي زبان فارسي،پرويز ناتل خانلري،( »)تاريخ سيستان....كشيد

قبل از اسم يا صفتهاي جانشين موصوف هم در رباعيهاي خيام و هم در شـعر شـاعران هـم    
  .عصربسامد نسبتا زيادي دارد

 اين كوزه چو من عاشق زاري بوده اسـت
ــر گــردن او ميبينــي  ــن دســته كــه ب  اي

  
 ايــن عقــل كــه در ره ســعادت پويــد    
 درياب تو ايـن يـك دم وقتـت كـه نئـي     
هـــم بـــه چنبـــر گـــذار خواهـــد بـــود 
زان مــي كــه كنــد ز شــعله پــرآتش 
هين خيـز و زعكـس بـاده گلگـون كـن 

  

 دربنـــد ســـر زلـــف نگـــاري بـــوده اســـت 
 دستي است كه در گردن يـاري بـوده اسـت   

  )15خيام، رباعي(

 گويــــدروزي صــــدبار خــــود تــــرا مي  
 )65همان،ربـاعي (آن تره كه بدروند و ديگر رويـد  

 )19رودكــي، (ايــن رســن را اگرچــه هســت دراز 
ــن گنبد ــايــــــ ــق را ةخانــــــ  معلــــــ
ــب  ــن اســ ــوار ايــ ــق را  ســ ــوار ابلــ  خــ

  )13سنايي، غزلهاي حكيم سنايي،(

 سـت او زده ا نيجام را ساخته است و صد بوسه ز مهـر بـر جبـ    كه يگر دهرهمان كوزه
 نيعقـل آفـر   ياسـت بـرا   يديـ گر دهر تاككوزه نيا مييبهتر بگو اي .نيهمان عقل آفر يعني

كه  يفيجام لط هماني عني »فيجام لط نيچن«. مهر بر او يسازنده جام و بوسه زننده از رو
  . استزده  مهر بر او يو صد بوسه از رو دهي، آفرنيعقل آفر

ساختن در  ي فعل زدن به معنا يبرا ديسازد تاكيفعل م» زندشيم نيسازد و باز بر زم يم«
 .  مصرع اول است

  :ميگويد يگريد عيدر ربا اميخ
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ــده ــو ترك دارن ــچ ــابي ــتعيطب  آراس
 آمد، شكستش از بهـر چـه بـود    كين رگ
  

 بهــر چــه او فكنــدش انــدر كــم و كاســتاز 
 راسـت ه كـ  بيـ صـور، ع  نيـ ا امدين كين ور

  )22:خيام ،همان(

 نيـ بـه ا  تيـ دانـد و در نها يم عيطبا نندهيپروردگار را آفر يرباع نيع اول اادر مصر اميخ
باز دست بـه شكسـتن    نديآفر يو صورتها را م عيرسد كه خود پروردگار هم كه طبايم جهينت

 » ...است كه يجام« ياست با رباع سهيزند كه قابل مقايآنها م

زند باز هم آن يم يو از مهر بوسه بر يسازد وقتيكه جام را م ينيعقل آفرپروردگار  يعني
و )در دو مصراع نخست(جهان  انسان و نشيآفر در بيانروند  اين. برديم نيشكند و از بيرا م

محور تعداد زيـادي از رباعيهـاي خيـام    ) در مصراعهاي سوم و چهارم(سپس نابود كردن آن 
  . است

 افـالك نمـودو چـرخ ونيآن كس كـه زمـ  
 چــو مشــك نيلــب چــو لعــل و زلفــ اريبســ

  

ــود    ــاك نم ــر دل غمن ــه او ب ــس داغ ك  ب
  )57،اميخ(خاك نمود  ةو حق نيدر طبل زم

  خداباوري -3-2

در  ،شمردن دم  متيغن نيهمچن رباعيهاي خيامدر  يبازتاب نوع نگرش در ظاهر ضد مذهب
كردن عمر در  يسپر ، يخوارببه شرا ليچون تما گريد ريتصاو ياريكردن و بس يحال زندگ

باور رسانده  نيرا به ا اناز پژوهشگر ياريسواالت شاعر درباره ازل و ابد بس و يحال خوشباش
. داشـته اسـت   يسـت يليهو ن انهيپوچ گرا تيو در نها ييخدايو ب يدهر يها شهياند اميكه خ

 اميـ سـخن خ  اشراف خداوند بر جهـان  يچگونگ ةدربار يعرصه استدالل فلسف درحال آنكه 
 ياوجـود آورنـده  بدر هر حال ب ستيبذاته ن ايبذاته هست  اي يبدان كه هر موجود« :ميگويد

خـود بـه موجـد واجـب الوجـد       يدارد كه ذاتا به موجود مقدم است و موجود در ارتقـا  ازين
خيـام بـه نقـل     رسـاالت (» اضافه نشده است يگريد زينفس خود به چ ارشود كه به اعتب يم يمنته

 ) 277، يقنبرم نامه،ازخيا

كـه مقـدم بـر     سـت يدگاريقائـل بـه وجـود آفر    شيخـو  يفلسف ةشيدر اند اميخ نيبنابرا
از  ياتيـ وان بـه رباع يتـ مطلـب م  نياثبات ا يبرا. دانديد مواست و او را واجب الوج دگانيآفر
 با  عتيشر ميتعال، كنديار مراشاره داشت كه ضمن آن كه به وجود واجب الوجود اق زين اميخ

  :يان ميداردطنز آلود ب ينگاه

ــا ــ  زدي ــا م  آراســتيچــو گــل وجــود م
 كه مراست يهر گناه ستيحكمش ن يب

  

 ز فعـل مـا چـه خواهـد برخاسـت     دانست 
ــتيســوختن ق پــس ــر چراســت؟  ام از به

 )،هماناميخ(
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طنـز   يشعر اوست از زبان ياصل هيماكه دست يشياندمرگ ةرسد شاعر در باب مقوليبه نظر م
را  دگاريـ كه اصـل وجـود آفر   ستيمطلب بدان معنا ن نيكند، ايلود استفاده مطعن آ يو گاه

كنـد كـه   يم جـاد يرا ا يترس از مرگ در ذهن شـاعر سـواالت   دهيسوال ببرد بلكه تنها پد ريز
 مـت يدارد كه دم را غنيشاعر را  وا م تيو در نها رديگيقرار م يو ينگرش فلسف رمجموعهيز

و دم  يبه خوشباش هيتوصكه  اميخ اتيدر تمام رباع بايش تقرنگر نيا. رديشمارد و نقد را بگ
 . خورديشمردن دارد، به چشم م متيغن

ــدر ــواه  ابي ــدا خ ــه از روح ج ــتيك  رف
ــ ــدان يمـ ــوش، نـ ــده ينـ ــا آمـ  يااز كجـ

  
 دانســت ياگــر كمــاه  اتيــســر ح دل

ــروز ــود   ام ــا خ ــه ب ــتم هــ  يك  چيندانس
 

 ميبـه غلـط گفـت كـه مـن فلسـف       دشمن
 ميــا آمــده انيغــم آشــ نيــچــو در ا كنيلــ
  

ــرددر  ــواه  ةپـ ــا خـ ــرار فنـ ــت ياسـ  رفـ
 رفـت  يبـه كجـا خـواه    يباش، نـدان خوش

  )24خيام،(

ــ  در ــرار الهـ ــم اسـ ــرگ هـ  دانســـت يمـ
دانسـت   يچـه خـواه   يكه ز خود رو فردا

 )همان(

 ميدانـــد كـــه آنچـــه او گفـــت نـــ زديـــا
ــ   آخــر ــه ك ــدانم ك ــه مــن ن  ميكــم از آنك

  )71خيام،(

و  يلحـن اعتراضـ   ليـ امـا بـه دل  . اسـت  انينما يوبخب ي، خداباورنيز اميدر آثار منثور خ
 انيـ از اسـاس بن  اميـ كه خ به نظر ميرسد، گاه يامور هست ياز چگونگ يو تياز شكا يحاك
بـه عجـز خـود در     اميخود خ كهي كند در صورتيخالق رد م كيرا توسط  يو هست نشيآفر

شـود  يعاجز م يچگونگ ليآنگاه كه از تحل اميخ«: ده استراقرار ك نشيآفر يرابطه با چگونگ
و بخشـنده   نيبر اساس بخشش و لطف و مواهب نخست نشياساس آفر نكهيدهد به اياقرار م

و هم اوست  دي،  عشق را آفردي، به او جان بخشديصورت گرفته، اوست كه انسان را آفر يازل
  )226، يقنبررساالت خيام به نقل از خيام نامه،(» كرد يانكه دل را مهبط انوار نور

عمـل   گـر يد ياگونـه دهد ب حيوجود خداوند را توض يفلسف دگاهيخواهد از ديم يوقت اام
مخلوقـات   دگاريـ آفر گانـه يجاست كه اعتقاد او به وجود خداوند بـه عنـوان    نيكند و هميم

، در هـر حـال بـه وجـود     ستيبذاته ن ايبذاته هست  اي يبدان كه هر موجود«: شودياثبات م
خـود بـه موجـد الوجـود      يدر ارتقا ير موجود مقدم است، موجودكه ذاتا ب رددا ازيآورنده ن

بـر محـال    ياضافه نشده اسـت، وقتـ   يگريد زيشود كه به اعتبار نفس خود  به چيم يمنته
 دووجود، وجـ  نيشود كه ايروشن م: ، اقامه برهان شدستين يكه بالفعل متناه يزيبودن چ

كه  ميكرد انيبه اوست و ب ازمندين او در وجود ياگردد ماسوياست و ثابت م يقيافضل و حق
واسـطه  عقـل ب : رد و بـدان كـه  دا انياست چه عدد، در اجناس وجود جر يوجود عدد متناه
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دهـد  يقـرار م  يپنهان از حس اطالع و اشراف دارد و آنها را مقـدمات  يايبر اش هيمعلومات اول
اند دو برابر شـود  تويم ياست كه هر عدد هيكه الزمه آنها حق مطلوب است و از معلومات اول

 ريـ باشـد غ  يباشد، امكان دو برابر شدن را ندارد، چون آنچه نامتناه يو آنچه بالفعل نامتناه
، نيـ ، اسـت ياسـت عـدد ن   يبزرگتر از آن باشد و آنچه بالفعل نامتناه يزيممكن است كه چ

كه موجود به ذات  دشويصورت روشن م نياست، در ا هيحمل اساتيضرب اول از شكل دوم ق
 يخود موجود است و بـه اعتبـار ذات، بـه ذات البقـاء منتهـ      ريبلكه به غ ستيود موجود نخ
  )52،كوب نيزراز كوچه رندان،(» شوديم

قبـل از   قـه يدر دق اميـ خ«: در شناخت خداوند ذكر شده كه يو يسع رامونيپ نيهمچن
. ه اسـت بـود  دهيرسـ  رياشتغال داشته و به فصل واحد و كث نايابن س يمرگ به خواندن شفا

 : است نيكه از دهانش برآمده، چن يكلمات نيآخر

 نيكه ا ي، بر من ببخشادميداشتم در شناختن تو كوش ييكه توانا يخداوند به قدر يا«
ص  ،بـراون  تاريخ ادبيات ايـران، (» كنديم يرهبر تيكه مرا به سو ستيا لهيوس) تنها(تو  ييشناسا هيما

376( 

  نهتمايل به طنزپردازي منتقدا . 3.3
بـه   يو زيو گاه طنز آم يخورد نگرش انتقاديبه چشم م اميخ اتيدر رباع كهي موضوع مهم

  است كيتئولوژ ميمفاه
 گـــري بديـــدم انـــدر بـــازار دي كـــوزه

 گفـت بـه او  و آن گل بـه زبـان حـال مي   
  

ــا خشــت   ــه روي درياه ــم ب ــد زن ــا چن  ت
ــود   خيــام كــه گفــت دوزخــي خواهــد ب
 من هـيچ نـدانم كـه مـرا آنكـه سرشـت      

 بتــي و بربطــي بــر لــب كشــت جــامي و
 گويند كسان بهشت با حور خوش اسـت 
 اين نقد بگير و دست از آن نسـيه بـردار  
 گوينــد هــر آن كســان كــه بــا پرهيزنــد

ــا  ــا ب ــ   م ــيم م ــوق از آن ــي و معش  امدم
ــد    ــروم نش ــم مح ــن ز عل ــز دل م  هرگ
 هفتاد و دو سال فكـر كـردم شـب و روز   
ــن ــدر ره ديــ ــد انــ ــومي متفكرنــ  قــ

ــ    ــره ميـ ــي دلگـ ــاره گلـ ــر پـ ــياربـ  زد بسـ
 )60خيـام، (ام مـرا نيكـودار    من همچو تـو بـوده  

  
ــت   ــتان كنشـ ــت پرسـ ــدم ز بـ ــزار شـ  بيـ

  )17:همان( كه رفت به دوزخ و كه آمد ز بهشت

ــت  ــا دوزخ زشـ ــرد يـ ــت كـ ــل بهشـ  از اهـ
  )28:همان(ترا نسيه بهشت اين هرسه مرا نقد و 

 من ميگويم كـه آب انگـور خـوش اسـت    
 )27:همان(كĤواز دهل شنيدن از دور خوش است

 زان ســان كــه بميرنــد چنــان برخيزنــد     

 )51:همـان (باشد كه به حشرمان چنان انگيزنـد  

ــد  ــوم نشـ ــه معلـ ــرار كـ ــد ز اسـ  كـــم مانـ

 )53:همـان (معلومم شد كـه هـيچ معلـوم نشـد     

ــاده در را  ــان فتـ ــه گمـ ــومي بـ ــينقـ  ه يقـ
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ــي ــگ م ــه بان ــم از آنك ــد روزيترس  آي
 اي دل تـــو بـــه اســـرار معمـــا نرســـي

 ســاز لعــل بهشــتي مــي ايــن جــا بــه مــي
  

 )78:همـان (كاي بي خبران راه نه آنست نه ايـن 

ــ ــي ة زيردر نكتـــ ــا نرســـ ــان دانـــ  كـــ

  )87:همان( كانجا كه بهشت است رسي يا نرسي
  

د باتوجه به شرايط واوضاع زمان خيام عالوه بر آنكه از نشر و ظاهر ساختن رباعيـات خـو  
جهـل مـردم روزگـار    سروده، در قالب طنز بيان ميكـرده و  ترس داشته، آنهايي را هم كه مي

خويش همچنين عدم توانايي خود را به پاسخگويي بر يك سري سواالت دينـي و اعتقـادي   
صـورت بيـاني   د مرتبـه دانـش و علمـش در لفافـه ب    در آن فضاي متعصب و متشرع با وجـو 

آلود و اعتراضي در رباعياتش منعكس كرده است عصر خيـام را عصـر جنـگ و فتنـه و      شك
   .اند كينه نام نهاده

حاصل اين نگاه طنز آميز در بسياري رباعيات او به چشم ميخورد، اينك بـا شـرح دليـل    
  . انعكاس طنز در رباعيات خيام به بررسي اين رباعي از منظر طنز ميپردازيم

  جامي است كه عقل آفرين ميزندش «. 1
 صد بوسه ز مهر بر جبين ميزندش . 2

 گر دهر چنين جام لطيف  اين كوزه. 3

  )خيام(» زد و باز زمين ميزندشسامي. 4

شاعر در مصرع اول اين رباعي درباره آفرينش انسان سخن ميگويد و با زباني ساده انسان 
. جامي است كه عقـل آفـرين آن را ميسـازد   : را در مقام استعاري جام قرار ميدهد و ميگويد

ربه خويش اين مصرع شاعر براي مهيا ساختن بستر طنزآميزي است كه در مصرع چهارم ض
ساختن اين جام كـار  : آفرين استفاده ميكند بدان منظور كه بگويد را وارد ميكند از واژه عقل

موجوديست كه عقل را آفريده پس طبيعتا از آنجا كه آفريده، مـدلول آفريننـده اسـت و در    
آفرين در واقع خود عقل كل اسـت در نتيجـه    حكم جزئي از آن كل محسوب ميشود و عقل

آفرين انتظار آن نميرود كه عملي غيـر منطقـي و    ال عادي از اين آفريدگار عقلطبق يك رو
در مصرع بعد شاعر با نظر داشتن به يك پيشينه تئولوژيك خصوصـا  . خالف عقل انجام دهد

آفرين پس از ساختن اين جام از روي  در مفاهيم قرآني، به اين موضوع اشاره ميكند كه عقل
ي آن ميزند كه پيش از اين نيـز بـه شـرح كـاملي از اشـارات      مهر خويش صد بوسه بر پيشان

  تمثيلي در اين مصرع پرداخته شد 
عقل آفرين پس از ساختن جام و بوسه مهر بر پيشاني او زدن در مصرع چهارم از منظر طنز 

  :توصيف ميشود و در اين باره شاعر ميگويد
 گــر دهــر چنــين جــام لطيــف ايــن كــوزه

  

ــين م   ــر زمـ ــاز بـ ــازد و بـ ــدشميسـ  يزنـ
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آفرين است پـس از انجـام آن همـه كـار     گر دهر كه در واقع تاكيدي بر همان عقل اين كوزه
عقالني و منطقي و لذت بردن از عملكرد كامل خويش كه حاصلش خلق جامي لطيف است 

آميز و اعتراض آلود شاعر تبديل به فاعلي ميشـود كـه كـاري خـالف      در نهايت در نگاه شك
انجام ميدهد و پس از ساختن اين جام لطيف آن را بر زمين ميزنـد و   رويه عقالنيت ومنطق

بينيم كه همين معنا را در بطن خود  اين نگاه را در ديگر رباعيات خيام نيز مي. نابود ميسازد
  : دارد

ــه ــب پيال ــتتركي ــم پيوس ــه در ه  اي ك
 چندين سر و پاي نـازنين از سـر و دسـت   

  

ــت   ــي دارد مســ ــتن آن روا نمــ  بشكســ
 كه پيوست و به كـين كـه شكسـت   از مهر 

 

كه باز هم در اين رباعي شاعر اشاره ميكند كه حتي موجود مست هم كه عاقـل نيسـت   
ر عاقالنـه را چـه كسـي انجـام     بشكستن پياله يـا جـام را روا نميـدارد حـال ايـن عمـل غيـ       

ر د...) قابل تطبيق با صد بوسه ز مهر بر جبين (يعني اين جام از روي مهر چه كسي .ميدهد
با شرحي كـه ذكـر آن در بخشـهاي    .  هم پيوسته و از كين و ناداني چه كسي شكسته است

  . خيامي در اين ابيات كامال مشهود است ةپيشين هم رفت نوع نگاه طنزآميز و منتقدان
يعني ميتوان از رباعي مورد بحث اينگونه برداشت كـرد كـه شـاعر ميخواسـته بگويـد از      

اي چـون شكسـتن جـام    طيف ساخته انتظار كار غيـر عاقالنـه  آفرين كه جام را چنين ل عقل
  . رودنمي

اين نكته به دليل پـر  . البته طنزي كه در رباعيات خيام جاريست، نوعي طنز مضمر است
هاي ادبي  رنگ بودن آرايه رنگ بودن زبان انتقادي خيام و عيني بودن تصاوير شعري او و كم

ني كه به مقايسه آثـار خيـام و شـاعران ديگـري     منتقدان و پژوهشگرا. در رباعيات وي است
ها و مفاهيم چون شراب و زندگي  اي از واژه مجموعه ةاند دربار چون حافظ و سعدي پرداخته

اند اما برهنگي و عريـاني   در آثار ديگران نيز تصاوير بسياري ديده... خوشباشي و اغتنام دم و
ر خالف شاعران ديگري چون حافظ كالم خيام از پيچيدگي عليرغم منطق فلسفي شعرش، ب

هاي ادبي معنايي چندگانه و ايهام آلود فرو  هايي از آرايه كه با رندي مفاهيم مذكور رادر اليه
خوانشـهاي جديـد و بـر     ةاند، آنان را بر آن داشته تا حتي در موارد ديگر هم كمتر اجازبرده

و اين در حالي است ... استحافظ استاد پرده پوشي «. خالف سنت معمول را به خود بدهند
هاي خيام داراي صراحتي عريان است كـه   سروده. كه كتمان در سخن خيام جايگاهي ندارد

رازداني را به آن راهي نيست در حالي كه گوهر سخن حافظ، رازوارگي در صـورت و معنـي   
   )324خيام نامه،قنبري، (» .ست

بي پرده سخن گفتن و سادگي و اين همه شرح بدان جهت آمد تا بگوييم خيام به دليل 
خـويش طنـزي را در رباعيـات خـود بـه همـراه دارد كـه         ةدر عين حال متاثر از اوضاع زمان
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كليدي در جهت خوانش صحيح و نزديك به مقصـود شـاعر، از    ةشناخت آن ميتواند به منزل
  . رباعياتش باشد

  
  نتيجه 

  :در رباعي
جامي اسـت كـه عقـل آفـرين ، ميزنـدش 

زه گــر دهــر چنــين جــام لطيــف ايــن كــو
  

 صــد بوســه زمهــر بــرجبين ميزنــدش     
ــدش   ــين ميزنـ ــر زمـ ــاز بـ ــازد و بـ  ميسـ

 

در معناي خداست يعني جامي » عقل آفرين«با دالئل زير ثابت شد كه فاعل مصرع اول، 
  :فشردة دالئل اينها بودند. است كه خداوند آن را ساخته 

در آثـار مشـابه كـه    ...هان آفرين، خردآفـرين و  هاي مركب نظير جان آفرين ،جوجود واژه -
 .موصوف همه آنها خداوند است

آفـرين زدن  ة ها تا آنجا كه جستجو كرديم واژ اينكه در هيچكدام از منابع شعري و لغتنامه -
 .پيدا نشد... و مترادف هاي آنها مانند احسنت زدن و 

 ود خيام در خشت زدناستعمال فعل زدن به معني ساختن در فرهنگها و در شعر خ -

تواند توجيه مناسبي براي توصيف خداوند با ديث اول ما خلق اهللا العقل كه مياستناد به ح -
 .صفت عقل آفرين باشد

حال عقل باشد يعني اينكه عقل بخواهد بر جام آفريده هراينكه فاعل مصرع دوم نميتواند ب -
با خصوصيات غير عاطفي عقـل منطبـق   ن مهروزي كند آ بوسه بزند و بر )يعني انسان(شده 

نيست و حال آنكه اگر فاعل فعل بوسه زدن عقل آفرين يعني خداوند باشد با مهرورزي خدا 
نسبت به انسان كه اشرف مخلوقات و برترين آفريده خداوند است همخواني بيشـتري دارد و  

قرار نگرفتـه و   ديگر اينكه در هيچ يك از رباعيات خيام كلمه عقل در جايگاه تشخيص ةنكت
 .نقش فاعلي همراه با آرايه تشخيص نداشته است

طنزي كه در بيشتر اشعار خيام به چشم ميخورد در اين خوانش بيشتر نمـود پيـدا    ةجنب -
اي انجام دهد اين ميكند ،خدايي كه خودش عقل آفرين است و قاعدتا نبايد كار غير عاقالنه

 .انسان را ميسازد و دوباره برزمين ميزندبار اين كار را ميكند و جام لطيف وجود 

باتوجه به مطالبي كه درباره خداباوري خيام و نفي عقايـد دهـري گفتـيم و در تحقيقـات      -
گر دهر بدل بـراي عقـل   بسياري نيز اين مسئله مورد بررسي قرار گرفته در مصرع سوم كوزه

  . آفرين يعني خداوند خالق انسان خواهد بود
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