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بر اسـاس. براي شناخت نظام فكري نويسنده استايپنجرهي مفهومي استعاره

 ه، تمركز يك نگاشتت فـرد، استعارياين نظري در ذهن، موجب گسـترش ذهنيـ

و در نهايت، اصالت سبك فردي مـي آفرينش استعاره از سـوي. شـود هاي مشابه

ام، همچنـان ابهـام وجـود دارد  ات بـه خيـ ديگر، در انتساب بسـياري از رباعيـ .

اتي كـه نگارندگا رباعيـ ه براي شناخت اصالتن اين پژوهش برآنند تا از اين نظري

و قاسم غني در كتابِ ام ها را سـروده، آنرباعيات خياممحمدعلي فروغي ي خيـ

نتايج حاصل از پژوهش گوياي آن است كـه در مجمـوعِ. اند، استفاده كننددانسته

ي مقايسـه. شـود ين ديـده مـي نگاشت استعاري بنيـاد15رباعي اين كتاب، 178

و66هاي مفهومي در استعاره ام، 112رباعي اصيل نشـان رباعي منسوب بـه خيـ

كه مي در6دهد و ساختار، نگاشت استعاريِ سفر، راز، محفظه، فرصت، دگرگوني

و مي توان رباعياتي را كه داراي هر دو گروه رباعيات، باالترين بسامد را داراست

تـر ها هستند، بـه مـرز اصـالت نزديـك مفهومي مرتبط با اين نگاشت هاياستعاره

از4. دانست 15هاي ايـن يك از زيرشاخه رباعي منسوب نيز، در هيچ 112رباعي

آننگاشت، قرار نمي و انتساب ي مقايسه. رسدها به خيام، درست به نظر نميگيرند

و نيز جست4مضمونِ اين آنورباعي با نظام فكري خيام ها در ديگر منـابعِ جوي

.كندمربوط به خيام، اين نظر را تأييد مي

، رباعيـات منسـوب، رباعيات خيامي مفهومي، رباعيات اصيل، استعاره:هاي كليديواژه
.نگاشت
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 مقدمه.1

و غنـي،(و قاسـم غنـي تصـحيح محمـدعلي فروغـي رباعيات خيامدر كتاب فروغـي
1390(كه 178، در مجموع آن66رباعي آمده است بـه احتمـال بسـيار قـوي؛«ربـاعي

و»بلكه با اطمينان مانده بـا معيارهـاي موجـود رباعي باقي 112، اصيل دانسته شده است
و به خيام نسبت داده شـده اسـت66در  (رباعي اصيل سنجيده شده )55: 1390خيـام،.
مرصـادالعباد، تـاريخ جهانگشـاي جـويني، تـاريخ گزيـده، هـاي رباعي از كتاب66اين

ــونس نزهــه ــايقالمجــالس، م و االشــعار، جنگــي از منشــĤتاالحــرار فــي دق و اشــعار
اند كه پس از حذف رباعيات تكراري، اين رقـم بـه مانندي از سي شاعر، پيدا شده تذكره

(دست آمده است )55-33: همان.
و غني در رباعي منسوب، به تصريح خودشان، سادگي، 112ميزان گزينش فروغي

بيبي و بالغـت، آاليشي، و اسـتواري، فصـاحت تكلّفي، فقدان تخيالت شاعرانه، ايجـاز
و لطافـت رباعيـات اصـيل بـوده اسـت  و در نهايـت، نرمـي . معاني لطيف، فقدان هزل

و حكمت كار جهان، سرنوشت انسـان، راز ترين مضامين اين رباعي مهم ات نيز حلّ معما
و تبـديل  مرگ، ناپايداري دنيا، غنيمت شمردن عمر، قناعت، عزّت نفـس، مـرگ انسـان

و يا سبزه است (شدن ذرات جسم به كوزه، پياله )56-55: همان.
ي كتـاب، كنندگان اين كتاب در آخرين سخن خود در مقدمـه با اين حال، تصحيح

و آن را سليقها ميدعايي بر درستي گزينش خود ندارند ها از نوع به نظر ما اين«: داننداي
و مي و شايستگي دارد؛ اما حاكم حقيقـي سخن حكيم نيشابور است تواند كالم او باشد

و سليقه و در اين امر، ذوق و اگر ديگـري ذوق و برهان و دليل ي ما بوده است؛ نه سند
ازسليقه .اين باشد، با او نزاع نداريم اش غير )61: همان(» ...

»مفهـوميي اسـتعاره«ي شناسيِ شـناختي، نظريـه هاي جديد در زبانيكي از نظريه
Conceptual metaphor است كه بيش از همـه مـديون آراي جـورج ليكـافGeorge 

lakoff و مارك جانسـونMark Johnson هـايي كـه بـا آن زنـدگي اسـتعاره در كتـاب 
و شناخت،. است) 1980( كنيم مي . جدا نيسـت در اين نظريه، دانش زباني از انديشيدن

. هاي مفهومي قراردادي شده اسـت معني مبتني بر ساخت«شناسان شناختي به اعتقاد زبان
اي را شناختي، مقوالت ذهني هايهاي معنايي همچون ساير حوزهبه اين ترتيب، ساخت

آننمايانند كه انسان بازمي هـاي در پـژوهش ... اندها شكل دادهها از طريق تجربياتشان به
و جانسون، بر اين نكتـه تأكيـد شـده اسـت كـه اسـتعاره، عنصـري  كساني نظير ليكاف



و سرنوشت چهار رباعي منسوب به خيام استعاره 27 ـــــــــــــــــــــــــــــــي مفهومي
و فراينـدهاي انديشـيدن ماسـت بنيادين در مقوله صـفوي،(».بندي ما از جهـان خـارج

1392 :367(
و ادب و همهبر اساس اين نظريه، استعاره به شعر ي شئون زندگي، محدود نيست

هاي موجـود در زبـان، امـور گيري از استعارهدر حقيقت، انسان با بهره. گيردرا در برمي

درك امـور انتزاعـي بـر: عبـارت اسـت ازي مفهومياستعاره«.كندذهني را حسي مي
».ي امور عيني؛ به ديگر سـخن، اسـتعاري انديشـيدن يعنـي تجسـم مفـاهيم ذهنـي پايه

در اين نظريه، ممكن است چند استعاره از يك امر واحد ذهنـي ). 325: 1392فتوحي،(
.ساخته شوند؛ يعني در حقيقت چند استعاره، نگاشت واحدي داشته باشند

ميبا كارب و نگـرش اسـتعاري يـك فـرد را در رد اين نظريه، در واقع توان ذهنيت
و با بررسي مفـاهيم گونـاگوني كـه بـا يـك  مورد امور گوناگون، مورد سنجش قرار داد

ميپردازي شدهنگاشت مركزي، مفهوم و استعاري وي پـي بـرد؛ اند، توان به نظام فكري
ميها اي از تداعينظامي كه با ساختن شبكه . دهـد در ذهن فرد، سبك فردي او را شكل

هـاي مشـترك شناختيان بر اين باورند كه آدمي به طور ناخودآگاه، در پي يافتن ويژگي«
: همـان(».هـا درك كنـدي ايـن اشـتراك در موضوعات ناهمگون است تا امور را بر پايه

ي از ايـن نظريـه تـري پژوهش، به توضيح كامل ما بنا به اهميت موضوع، در ادامه) 325
.خواهيم پرداخت

ي مفهـوميي اسـتعاره تـوان از نظريـه نگارندگان در اين مقاله بر اين باورند كه مي
و در نهايـت، شـناخت سـبك فـردي و نظام فكري خيـام براي شناخت ذهنيت، نگرش

و با در نظر گرفتن استعاره ي ربـاع 112رباعي،66هاي مفهومي در همان خيام، بهره برد
. مانده را با آن ميزان، سنجيد تا اصالت يا عدم اصالت هريك آشكارتر شود باقي

ي تحقيقپيشينه.2

و انديشهچه تاكنون دربارهآن حقيقت آن است كه ي او نوشـته شـدهي خيام، رباعيات
: دليل اين احتياط نيز كـامالً روشـن اسـت. است، همه با نوعي احتياط همراه بوده است

و. تشخيص رباعيات اصيلِ خيام از رباعيات منسوب بـه او عدم بـا توجـه بـه موضـوع
مي هدف اين مقاله، ما در اين كنيم كه روش خاصي را در گزينش جا تنها به آثاري اشاره
و گزينش رباعيـات خيـام، جـز كتـاب درباره. اندرباعيات خيام، پيش گرفته ي شناسايي
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و غني، تصحيح فررباعيات خيام توان به اينمي-ي حاضر استكه اساس مقاله–وغي
:آثار اشاره كرد

در اي بر رباعيات خياممقدمهكتاب.1 ش.ه 1302از صادق هدايت كه نخستين بار
ي بسـيار نامـه هدايت در اين كتاب، پيش از آوردن رباعيـات، زنـدگي. چاپ شده است

و انديشه را. آورده استهاي او كوتاهي از خيام وي تقريبـاً يـك سـوم رباعيـات خيـام
دم«يا Carpe diemي ناشي از عقيده )18: 1377هدايت،.(است دانسته» غنيمت شمردن

در) 1383(زاده بـارفروش از محمدباقر نجف هاي خيامترانهكتاب.2 كـه نويسـنده
و بررسي نسخه وي، در فصـلي بـا هاي خطّي رباعيـات آن، پس از بررسي زندگي خيام

تحليـل در كتاب(به نظرات آقايان محمدتقي جعفري» هاي منسوب به خيامترانه«عنوان 
ي در مقالـه(، مجتبـي مينـوي)دمـي بـا خيـام در كتـاب(، علي دشـتي)شخصيت خيام

و صـادق هـدايت)»دمي بـا خيـام«ي در مقاله(، فرنان هانري)»ي رباعيات خيامدرباره«
ي نويسندگان ياد شده، به ايـن نكتـه در نظرات همه. پرداخته است) هاي خيامترانهدر(

.اصيل، كاري دشوار است اشاره شده است كه تشخيص رباعيات اصيل خيام از غير
با كه نويسنده) 1379(از محمدمهدي فوالدوند شناسيخيامكتاب.3 ي آن در فصلي
غ«عنوان ، پنج شرط را براي ايـن منظـور ذكـر»خيامييرراه تشخيص رباعيات خيامي از

و عقالني؛ داشتن شكل شبه: كرده است استداللي؛ غلبـه داشـتن داشتن چهار ركن فكري
و  و در نهايت، اغتنام فرصـت معني بر لفظ؛ دربرگرفتن مفاهيم مربوط به آفرينش انسان

.اندوه مرگ
مي رباعيات خيام در منابع كهنكتاب.4 كه نويسـنده بـر) 1382(رافضلي از سيدعلي

و از اعمـال خالف موارد پيشين، اساس كار خود را تنها بر جست وجو در منـابع نهـاده
از. پرهيز كرده استي شخصيسليقه منبع سود جسـته57وي در گزينش اين رباعيات

رباعي به دست آمده كـه پـس از حـذف 267و تصريح كرده است كه از مجموع منابع، 
.رباعي باقي مانده است 164اعي تكراري،رب 103
و مقبـولي خيام از خالل ربـاعي تبيين انديشه«ي مقاله.5 از» االصـاله هـاي متـوازن

كه نگارنده در آن براي تشخيص ميزان اصالت هر رباعي، يـك) 1384(مهدي ماحوزي
.ي فكري تنظيم كرده است كه اين منظومه از ده عنصر تشكيل شده استمنظومه

و كـاووس حسـن از سعيد حسام» گرايي خيام در رباعياتقرينه«ي مقاله.6 لـي پـور
آنكه نگارندگان براي تعيين اصالت رباعيات، از قرينه) 1384( هـا سـود هاي موجود در
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و سه قرينهبرده و ترادفي را معياري براي شناخت رباعيات خيـام از اند ي تقابلي، تعادلي

.اندردهديگر رباعيات شم
حصـار، از رحمـان ويسـي» الگوي استعاري در رباعيـات خيـام پنج كالن«ي مقاله.7

و والـي رضـايي  ي كـه نگارنـدگان در آن بـا بررسـي اسـتعاره) 1392(منوچهر تـوانگر
و رباعي اصيل خيام، استعاره66مفهومي در هاي مربوط به انسان، جهان، توّلـد، زنـدگي

و بازگشـت، دسـتهي محفظه، كوزهتعارهاس مرگ را در پنج كالن بنـدي گري، سرقت، مي
. اندكرده

مي چنان ي مفهومي براي تعيـيني استعارهيك از موارد يادشده از نظريه بينيم، هيچكه
هـايي اسـتعاره وجوي همـه اند؛ در حقيقت جستاصالت رباعيات خيام استفاده نكرده

و سپس سنجش66مفهومي در  رباعي منسوب به خيام با ميـزانِ ايـن 112 رباعي اصيل
هـاي پيشـين را دهـد كـه خـأل پـژوهش رباعي، بنياد پژوهش حاضر را تشكيل مـي 66

.پرخواهد كرد

و پرسش.3  هاي تحقيقفرضيه

ي اصالت سبك رباعيات خيام بر اين فرضيه استوار شـده در اين مقاله، پژوهش در زمينه
ميي استعارهاست كه به ياري نظريه و ذهنيت خيـام پـيي مفهومي توان به نظام فكري

اي كه خيام در رباعيات خـود بـه كـار هاي مفهوميبه بيان ديگر با شناخت استعاره. برد
در. توان رباعيات اصيل وي را از رباعيات منسـوب بـه وي بازشـناخت گرفته است، مي

ميپيوند با اين فرضيه، پرسش :شودهاي زير مطرح
 در چيست؟ شناسيي مفهومي با سبكپيوند استعاره-
و بسامد هريك چگونه است؟66هاي مفهومي در استعاره-  رباعي اصيل، كدامند
مياستعاره- و در كدام رباعيهايي كه از يك نگاشت استعاري نشأت هـا گيرند، كدامند

 اند؟تكرار شده
و بسامد هريك در اين رباعيرباعي منسو 112هاي مفهومي در استعاره- هـا ب، كدامند

 چگونه است؟
ربـاعي اصـيل قـرار66هـاي رباعي منسوب در گـروه اسـتعاره 112ها از كدام رباعي-

و خارج از نظام فكري خيام هستند؟ نمي  گيرند
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ي مفهوميي استعارهنظريه.4

و زباني مفهومي از آرايي استعارهنظريهگونه كه اشاره شد، همان شناسان شناختي
و مارك جانسون است كه هـايي كـه بـا آن اسـتعاره در كتاب به ويژه جورج ليكاف

شناسـي اين نظريه كه يكي از مباحث مهم در سبك.بازنموده شده است كنيمزندگي مي
. شناسي شناختي بـه وجـود آمـده اسـت هاي زبانشناختي است، بالفاصله پس از نظريه

اي را از دو نگــاه بـراي توضـيح ايـن نظريـه الزم اسـت پيشـينه) 160: 1392فتـوحي،(
ي اسـتعاره در ميـان غربيـان، بـه سنّت مطالعـه«. متفاوت به استعاره در غرب، بيان كنيم

ميارسطو بازمي و معتقـد بـود گردد كه استعاره را شگردي براي هنرآفريني كـه دانسـت
نگاه كالسيك به استعاره است كه ميـان مـا اين همان ...ي زبان ادب استره، ويژهاستعا

و نگـرش دوم در مطالعـه. نيز تا امروز رواج داشته است ي اسـتعاره بـه قـرن هجـدهم
گردد كه بر حسب بيـنش حـاكم بـر آن عصـر، نگـرش رمانتيـك نوزدهم ميالدي بازمي

و الزمـه در اين نگرش، استعاره محدود به زبان ادب نمي. شودناميده مي وي زبـان شـد
و در نتيجه تمايزي ميان زبـان خودكـار انديشه براي بيان جهان خارج به حساب مي آمد

ــود  ــرح نب ــان ادب مط ــفوي،(».و زب ــاي) 368: 1392ص ــي از بنياده ــرش دوم، يك نگ
ي شناسـي شـناختي، اسـتعاره تنهـا يـك آرايـه شناسي شناختي است؛ زيرا در زبـان زبان

است كـه انسـان از طريـق آن جهـان هسـتي را آفرين نيست؛ بلكه روشي بنيادي زيبايي
و جانسون، ماهيت استعاره، مفهوم. كنددرك مي سازي است؛ يعني اغلـب به نظر ليكاف
و انتزاعي را با حوزهحوزه ميي معنايي پيچيده و ملموس، قياس وي معنايي ساده كنـد

ي شـخص در هـاي مفهـومي تجربـه بـه بيـان ديگـر، اسـتعاره. سازدآن را قابل فهم مي
مي حوزه ميهاي مشخّص ملموس را به كار و او را قادر هـايي را كـه سازد تا مقولهگيرد

و نامأنوس هستند، درك كنددر حوزه (هاي ناشناخته و جانسون،. ) 124: 1980ليكاف

شناسـي شـناختي ارائـه در زباني مفهومياستعاره به طور خالصه، تعريفي كه از

ازمي ي ملمـوس مند بـين عناصـر مفهـومي حـوزه الگوبرداري نظام«:شود عبارت است
=ي مقصـد حـوزه(تـري انتزاعـي بـر روي حـوزه ) Source domain=ي مبـدأ حوزه(

Target domain.( «)،گذاري اسـت«بنابراين استعاره در اين تعريف،)43: 1993ليكاف 
مقصـد از طريـقيي ناملموس؛ بـه عبـارت ديگـر، حـوزهي ملموس به حوزهاز حوزه
ميحوزه هايي ميان اين دو حوزه وجـود ها يا مطابقتشود؛ زيرا شباهتي مبدأ، فهميده
و كردبچه،(».دارد )84: 1389معصومي
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و حـوزهيي بـين حـوزه رابطـهي مفهومي،استعارهدر ي ملمـوس بـه انتزاعـي

و تناظ شـود، صـورت مـي ناميـده مـي» نگاشـت«ي يك گزاره كـه وسيله و گيـرد رهـا
(شـود ناميده مـي» تناظر«هاي بين دو حوزه، مطابقت و جانسـون،. )7،8: 1980ليكـاف

و حوزهالزم است با شناخت حوزهي مفهومي،ي استعارهنظريه براي تحليل يي مبدأ
هايي كه در پس هر اسـتعاره وجـود دارد، ها، يعني قياسمقصد يا هدف، به اين نگاشت

نگ پي كنـد كـه ميـان برخـي منـدي داللـت مـي اشت بـه تناظرهـاي نظـام ببريم؛ بنابراين
.هاي مفهومي وجود دارد حوزه

ي مفهـومي ديگـر، نـه تنهـاهي مفهومي به حوزمند عناصرِ يك حوزهفرافكني نظام
و ويژگي آنشامل اشيا ميهاي خاص و طـرح شود، بلكه ارتباطها هـاي آن ها، رخدادها

ط بـه نگاشـت مربـوي مفهـومي اسـتعاره در حقيقـت،. شـود حوزه را نيز شـامل مـي 

(ي هـدف اسـت هايي از حوزه استنباط ي مفهـومي اسـتعارهدر) 191: 2007گـرادي،.
مياساس شناخت فرد را يك نگاشت يا طرحواره« هـر نگاشـت،. دهدي مفهومي شكل

و پديـده   هـا شبيه يك گزاره در ذهن شخص است كه بر نگرش وي نسـبت بـه هسـتي
)329: 1392فتوحي،(».سيطره دارد

و فرهنگ و ليكاف براي نشان دادن نقش مهم ساز اسـتعاره در رفتارهـاي فرهنگـي
و گفت«را در مورد» جنگ«اجتماعي، نگاشت استعاريِ  مي» وگوبحث زند؛ زيـرا مثال

ميودر غرب، گفت و دفاع صورت و بازنده دارد كه در آن حمله و يـك گو برنده  گيرد
آنطرف از ميدان به در مي كه ممكن است در يك فرهنگ ديگر، مفهوم بحث رود؛ حال

(پردازي نشودي جنگ، مفهوموگو با استعارهو گفت و جانسون،. ).10: 1980ليكاف
ي شناسـي نيـز از آن روسـت كـه در اسـتعارهي مفهـومي بـا سـبك پيوند استعاره
ميمفهومي، نگاشت و بخـش بزرگـي از توانند سـبك فـردي را ها زيـر سـلطه بگيرنـد

و توصـيف هاي استعاري در سطح متن، تصويرها، صـورت ساخت هـا را هـاي مجـازي
(بسازند )330: 1392فتوحي،.

 در رباعيات خيامي مفهومياستعاره.5

و نگـرش فـرد«از آن جا كه تمركزِ نگاشت استعاري در ذهن، موجب پايداري ذهنيـت
و به خلق مي و همخـانواده مـي استعارهشود و ايـن فراينـد نهايتـاً هاي همگـون انجامـد

و اصالت سبك مي و استمرار ،)334،335: 1392فتـوحي،(» شـود موجب تداوم ذهنيت
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واحد در رباعيات خيام، به مفهوم اصالت سبك رباعيـاتي هايي با نگاشتوجود استعاره
آناست كه استعاره .نگاشت، نشأت گرفته استها از يك هاي موجود در

با66ي دقيقِ در اين بخش براي مقايسه رباعي منسوب بـه 112رباعي اصيلِ خيام
و غني، ابتدا استعاره ربـاعي را بـه66هاي مفهـومي موجـود در وي در تصحيح فروغي

ميي رباعيهمراه شماره و سپس ها هـا ربـاعي منسـوب را بـا ايـن اسـتعاره 112آوريم
ت مي آنا درجهسنجيم هـا در جلـو هـري ربـاعي شـماره. ها نيز آشـكار شـودي اصالت

و غني ارائه شده استاستعاره، بر اساس همان شماره . هاي تصحيح فروغي
كنندگان كه به نظر ايشان رباعي مورد نظر تصحيح66در بخش نخست اين كتاب،
و در بخش دوم كتاب، اصالت دارند، با ذكر نام منبع آمده رباعي منسوب بـه 112 است

يك66خيام به همراه  اصـيل رباعي66هاي شماره. جا آمده است رباعي بخش نخست،
،1،14،16،20،22،23،24،29،31،34،38،40،50،55: در بخش دوم، چنين است

56 ،58،60،61،67،68،69،72،74،75،76،84،91،93،94،97،98،102 ،111 ،
112 ،113 ،117 ،118 ،119 ،123 ،127 ،128 ،129 ،130 ،131 ،133 ،135 ،136 ،137 ،
140 ،142 ،143 ،146 ،152 ،156 ،157 ،159 ،160 ،161 ،162 ،164 ،165 ،166 ،170 ،
.176و 173

ها، مربوط بـه بخـش دوم كتـاب يـاد شـده هاي رباعيي شمارهدر اين مقاله، همه
.رباعي دارد 178است كه در مجموع، 

 رباعي اصيل66هاي مفهومي در استعاره.5.1

ي مفهومي بنيادين است كه در هريـك، استعاره15رباعي اصيل خيام، بيانگر66بررسي
هـا ايـن اسـتعاره. اندِ بنيادين خلق شدهها، از يك از نگاشتاي از استعارهمعموالً زنجيره

و مرگ بيش نيز بايد گفت كـه ممكـن. چرخدميتر بر محورِ هستيِ انسان، جهان، تولّد
جـا ذكـر شـود يـا استعاره، به صورت يـك15چند استعاره از اين است در يك رباعي،

كهرباعي آن استعاره هايي باشند درها جزو پربسامدترين استعاره ها باشـد هاي مفهومي ؛
و در نتيجه سبك فـردي ها چون بيشگونه رباعي اين صورت، اين او را تر ذهنيت شاعر

الگوي استعاري بر اساس بسامد، بـه قـرار15. تر به شمار آينددهند، بايد اصيلنشان مي
:زير است
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»سفر«ي مفهومي استعاره.5.1.1

در، پربسامدترين استعاره»سفر«ي استعاره و66ي مفهومي بـار28رباعي اصـيل اسـت
پـردازي با كمك سـفر، مفهـومي مقصد در اين استعاره، مفاهيم حوزه. تكرار شده است

و رفـتن در دايره«:34ي اند؛ براي مثال، در مصراع نخست رباعي شمارهشده اي كامـدن
مي» سفر«ي با كمك استعاره» مرگ«و» تولّد«، مفاهيم انتزاعي»ماست شـوند كـه فهميده

ده بـا همخانواهاي استعاره. اند، ساخته شده»هستي، سفر است«هر دو از نگاشت مركزي 
ي هسـته.»مـرگ، پايـان سـفر اسـت«و» تولّد، آغاز سفر است«: اين نگاشت، عبارتند از

هـاي اسـتعاره. دهـد هاي اين گروه را همين نگاشت مركزي، تشكيل مـي تر استعارهبيش
ازي رباعيبا شماره،»سفر«مربوط به  :هاي مربوط به هريك عبارتند

آنو انس(» زندگي، سفر است«.5.1.1.1 ،14،34،56،60،68: هـا؛ ربـاعي)ان مسافر
69 ،97،102 ،111 ،113 ،127 ،129 ،133 ،136 ،140 ،146 ،160 ،162 ،165.
مي(» روح، مسافر است«.5.1.1.2 و گفـتم: كندپس عزم رحيل جان عزم رحيـل كـرد

.67،69:ها؛ رباعي...)بمرو 
آن(» قلندري، سفر است«.5.1.1.3 تـا راه قلنـدري نپـويي: شـود پيمـوده مـي پس راه

.72؛ رباعيِ ...)نشود
و فردا، مسافرند«.5.1.1.4 و ديگري نيامده(» ديروز فردا كه نيامـده اسـت،: يكي رفته

.136؛ رباعيِ ...)فرياد مكن
و يقين، سفر هستند«.5.1.1.5 ؛ ...)قومي متفكّرند انـدر ره ديـن: پس راه دارند(» دين

.143رباعيِ
آنپس نمي(» اسرار، سفر هستند«.5.1.1.6 اي دل تو بـه اسـرار: ها رسيدتوان به پايان

.161؛ رباعيِ ...)معما نرسي
مي(» بهشت، سفر است«.5.1.1.7 جـا كـه بهشـت كĤن: رسيرسي يا نميپس يا به آن

.161؛ رباعيِ ...)است رسي يا نرسي
و سر، مسافرند«.5.1.1.8 مي(» مال گـر مـال نمانـد سـر: مانداگر يكي نماند، ديگري

.61؛ رباعيِ ...)بماناد به جاي

»راز«ي مفهومي استعاره.5.1.2

و از پربسـامدترين20رباعي اصيل،66در ميان» راز«ي استعاره بار تكـرار شـده اسـت
م(ي مقصد در اين استعاره، مفاهيم حوزه. هاست استعاره و ه ـــب)رگــزندگي، هستي



)30پياپي( 1395 زمستان،4ي شماره،8 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــ 34

مي)راز(ي مبدأي حوزهوسيله :111شوند؛ مثالً در بيت نخست رباعي، درك
ي رفتگان اين راه دراز بــازآمده كيست تا به ما گويد رازاز جمــله

بي« مركـزي. پـردازي شـده اسـت، مفهـوم»راز«با كمك» بازگشتمرگ نگاشـت
و.»هستي، راز است«:از هاي اين گروه عبارت استاستعاره فهرست كامل اين اسـتعاره
:هاي مربوط، چنين استرباعي

ــدگي، راز اســت«.5.1.2.1 ــاده نمــي(» زن ــوالً گش ــودو معم ــيچ: ش ــر ه كســي راز ب
.130، 129، 58،60،75،97،111:ها؛ رباعي...)نگشايند همي

و اســرار زمانــه گفــت: شــودو معمــوالً گشــاده نمــي(» هســتي، راز اســت«.5.1.2.2
.176، 143، 135، 161، 34،93،128، 14،31:ها؛ رباعي...)نتوانم مي
و جهان ديگر، راز است«.5.1.2.3 شد: اين راز ناگشودني است(» مرگ هر بند گشاده

.146، 133، 119، 111:ها؛ رباعي...)به جز بند اجل

»محفظه«ي مفهومي استعاره.5.1.3

شش20 اين استعاره و هـاي متفـاوت ذكـر شـده گانه، بـه گونـه بار در رباعيات شصت
و در اين الگو، مفاهيم گوناگوني از حوزه. است ي مقصد، براي درك بهتر، دايره، ميـدان

ميبه طور كلّي محفظه، انگاشته شده دل«: توان به مصراع اند؛ براي نمونه هر راز كه اندر
اي انگاشته شـده اسـت شاره كرد كه در آن، دل، محفظها91در رباعي شماره» دانا باشد

و راز، در اين فضا وارد مي تر رباعيـاتي اين استعاره در بيش. شودكه فضايي دروني دارد
و رفتن او از دنيا اشاره كرده نگاشـت. اند، موجود اسـت كه از آمدن انسان به اين جهان

در ادامـه. دهـد، تشـكيل مـي»اسـت هسـتي، محفظـه«تـر ها را بـيش اصلي اين استعاره
مي استعاره :بينيمهاي مربوط به اين نگاشت را

و محفظه است«.5.1.3.1 ز نهفـت(» جهان، دايره ؛ ...)مانند اين بحر وجود آمده بيرون
.165، 146، 140، 137، 129، 127، 113، 111، 14،34،56،60،106:هارباعي

اكنون كه تـو بـر دلـم نشسـتي: فضاي دروني داردپس(» دل، محفظه است«.5.1.3.2
.91،131:ها؛ رباعي...)نخورم

و صحرا است«.5.1.3.3 مي(» علّت، ميدان و تاز آن را كـه بـه: كنندپس در آن تاخت
.55؛ رباعيِ ...)اندصحراي علل تاخته
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و تن، محفظه است«.5.1.3.4 و كـان غمـي(» جسم ؛ ...)ممانند ماييم كه اصـل شـادي

.67،130:هارباعي
وز هرچه نه مي طريق بيرون شـو: شو داردو راه بيرون(» مي، محفظه است«.5.1.3.5
.156؛ رباعيِ ...)به
ز تنگنـاي زنـدان وجـود(» وجود، زنـدان تنـگ اسـت«.5.1.3.6 ؛ ...)ماننـد تـا چنـد

.165رباعيِ

دم«ي مفهومي استعاره.5.1.4 و »فرصت

در بسامد اين زنـدگي، فرصـت«بار است كه در همه، نگاشـت17رباعي اصيل66الگو
مي» است :مثالً در بيت. شودتكرار

و نابوده مـخور و نيست نابوده پديد خــوش باش، غم بوده چون بوده گذشت

پـردازي شـده اسـت، مفهوم»فرصت«به صورت» زندگي«، 102ي از رباعي شماره
تمركز ايـن نگاشـت در ذهـن خيـام، بـه آفريـدن. را غنيمت شمرد كه بايد اين فرصت

:هاي زير انجاميده استاستعاره
، 170، 161، 136، 23،102: هـا؛ ربـاعي»زندگي، فرصت شاد زيستن است«.5.1.4.1

114.
، 127، 123، 1،24،76،118: هـا؛ رباعي»زندگي، فرصت شادخواري است«.5.1.4.2

146 ،152 ،156،160 ،166.

و تغيير«ي مفهومي استعاره.5.1.5 »دگرگوني

است كـه» مرگ«ي مقصد بار تكرار شده است، حوزه10در اين استعاره كه در مجموع
:گوياي همين ذهنيت خيام است50ي رباعي شماره. شودبا مفهوم دگرگوني فهميده مي

و نگيني بوده استهر ذره كه در خاك زميني بوده است پيش از و تو تاج من
 گــرد از رخ نازنيــن به آزرم فشان كان هــم رخ خـوب نازنيني بوده است

مي» مرگ، ذره شدن است«ي اين رباعي، استعاره آيد كه از روي نگاشـت به شمار
:فهرست اين استعاره به قرار زير است.، ساخته شده است»مرگ، دگرگوني است«
.166، 164، 159، 117، 16،20،50،112:هارباعي؛»مرگ، ذره شدن است«.5.1.5.1
.24،152:ها؛ رباعي»مرگ، سبزه شدن است«.5.1.5.2
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و ساختار«ي مفهومي استعاره.5.1.6 »تركيب

در ايـن الگـو. بار در رباعيات اصيل تكـرار شـده اسـت7» ساختار«ي مفهومي استعاره
مي»ساختار«مقصد با كمك مفهوم مفاهيم قلمرو تـوان بـه شوند؛ براي نمونه مـي، درك
:اشاره كرد75ي رباعي شماره
و رو ميحي سازدسازد همواره همو كار عــــدو مياي كه به قدرت سر

سازدود او را تو چه گويي كه كدو ميــگر مسلـمان نبگوينــــد قرابـــه
، فرافكنـي»تركيـب«و» سـاختار«بر» كدو«و» انسان«در اين رباعي، مفاهيم آفرينش

رو اند تا بهتر درك شوند؛ به عبارت ديگر، شاعر براي اينشده و كه مفهوم آفرينش سـر
كـه بـراي» سـاختن«و روياندن كدو را در ذهن خواننده جاي دهـد، از مفهـوم) انسان(

سوخواننده ملموس پردازي بـا ايـن اسـتعاره در رباعيـات مفهوم.د جسته استتر است،
و انسـان،«هـا هاي زير صورت گرفته است كه نگاشت اصـلي آن اصيل به گونه هسـتي
:است» ساختار هستند

؛ ...)مانند تركيب طبايع چو بـه كـام تـو دمـي اسـت(» طبايع، ساختار دارند«.5.1.6.1
.23،31:هارباعي

مي(» ان، ساختار داردانس«.5.1.6.2 .22،75:ها؛ رباعي)پيونددكه به هم
مي«.5.1.6.3 و اراده، ساخته .24؛ رباعيِ»شودعزم
مي(» جسم انسان، ساختار است«.5.1.6.4 .40؛ رباعيِ)كنندپس بر آن تكيه
و شادي، ساختار هستند«.5.1.6.5 .84؛ رباعيِ)يك نبايد تكيه كرد پس بر هيچ(» غم

و فضا«ي مفهومي استعاره.5.1.7 »حجم

و در اين الگو، مفاهيم حوزه. مورد است6بسامد اين استعاره و زياد، بـاال ي مقصد، كم
و بلند مي و يا كوتاه و كم نتـوان كـرد«مصراع. شوند پايين و عمر بيش از» چون روزي

پي74ي رباعي شماره مي، از همين الگو و عمـر، حجـم كند؛ زيـرا روي مفـاهيم روزي
(نامنـد مـي» هـاي فضـايي استعاره«شناسان شناختي اين نوع استعاره را زبان. دارند :ك.ر.

:گونه است موارد زير، از اين) 369: 1392صفوي،
و راحتي، حجم دارند«.5.1.7.1 مي(» رنج و زياد و: شوندو كم محنـت همـه افـزوده

و كاست .38؛ رباعيِ ...)راحت كم
و عمر، حجم دارند«.5.1.7.2 مي(» روزي و زياد .74؛ رباعيِ)شوندو كم
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و رنج، دراز هستند«.5.1.7.3 .84؛ رباعيِ»غم
مي(» آيدخروش، برمي«.5.1.7.4 .117؛ رباعيِ)آيدباال
و اشتباه، عظيم است«.5.1.7.5 .127؛ رباعيِ»خطا
مي(» طبايع، حجم دارند«.5.1.7.6 و كاست .31؛ رباعيِ)شوندو كم

»شكستن«ي مفهومي استعاره.5.1.8

و تنها براي 118و22،29،31هاي بار در رباعي4اين استعاره ، بـه»مـرگ«آمده است
مي» شكسته شدن«با» مرگ«در اين استعاره، مفهوم. كار رفته است (شـود درك مـرگ،:
:آمده است22ي مثالً در رباعي شماره). شكستن است

دانـد مــستاي كه در هــم پيوست بشكستــن آن روا نــميتركيب پيــاله
و به كين كه شكست و پاي نازنين از سر دست بر مهر كه پيوست چندين سر

»دزدي«ي مفهومياستعاره.5.1.9

ايـن الگـو، مفهـوميدر. بار تكـرار شـده اسـت3رباعي اصيل، تنها66اين استعاره در
و ديگري برباينـد«: شود؛ مثالً در مصراعِانتزاعي بر مفهوم دزدي فرافكني مي » آرند يكي

. به كار رفتـه اسـت» مرگ، ربوده شدن است«ي مفهومي، استعاره58ي از رباعي شماره
:ي موارد اين استعارهاينك همه

.58،69:ها؛ رباعي»مرگ، ربوده شدن است«.5.1.9.1
.69؛ رباعيِ»بهره بردن از روزگار، ربودن چيزي از آن است«.5.1.9.2

»قناعت«ي مفهومي استعاره.5.1.10

زنـدگي،«تكرار شده، به صورت 157و 98،142هاي نگاشت اين استعاره كه در رباعي
بـراي مثـال ذكـر 142ي ايـن بيـت از ربـاعي شـماره. به كار رفته اسـت» قناعت است

:دشو مي
ِبــه زان كه طفيــل خوان ناكس بودن قانع به يك استخوان چو كركس بودن

»گره«ي مفهومي استعاره.5.1.11

،»مـرگ«و» مشـكالت«طبق اين استعاره، مفاهيمي چون. بار است2بسامد اين استعاره
دو بـار ديـده119ياين استعاره تنها در ربـاعي شـماره.شوندهستند كه باز نمي»گره«
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:كندروي مي، پي»هستي، گره است«شود كه از نگاشتمي
حكاز جــرم گل سياه تا اوج زحل لـردم همـه مشكالت كلّي را

 بگشادم بندهاي مشكل به حيل هر بند گشاده شد به جز بند اجل

و اسارت«ي مفهومي استعاره.5.1.12 »بند

و اسارت«در اين استعاره مفهوم مبدأ. بار است2استعاره نيز بسامد اين اسـت كـه» بند
ميمفاهيم مقصد را ملموس ز بنـد عـالم آزاد نـيم«كند؛ مثالً در مصراعِ تر از» يـك روز

تـر كـرده اسـت؛ را به ذهن نزديك» جبر«، مفهوم انتزاعي»اسارت«، 135يرباعي شماره
ا: توان گفتبنابراين مي » زندگي، اسـارت اسـت«ي اين استعاره هسته. سارت استجبر،
:اينك موارد كامل اين استعاره. آيد به شمار مي

ز بند عالم آزاد نيم(» هستي، اسارت است«.5.1.12.1 .135؛ رباعيِ ...)مانند يك روز
.140؛ رباعيِ)كز دست اجل تواند آزاد بدن(...؛»مرگ، اسارت است«.5.1.12.2

»جنگ«ي مفهومي استعاره.5.1.13

در ايـن اسـتعاره،. تكـرار شـده اسـت 152و 133هـاي بار در رباعي2اين استعاره نيز
مي»جنگ«با مفهوم عيني» زندگي«مفهوم انتزاعي  و اجـل در؛ بنـابراين، شود، درك فلـك
: چنين آمده است 152ي مثالَ در رباعي شماره. كمين انسانند

و تومي خور كه فلك و تو قصـــدي دارد به جان پاك من بهر هالك من

»خوراك«ي مفهومي استعاره.5.1.14

ي مقصد با فرافكنـي بـر مفهـوم بار تكرار شده است، مفاهيم حوزه2در اين استعاره كه
مي» خوراك« از ربـاعي» وز خوردن آدمي زمين سـير نشـد«شوند؛ مثالً در مصراعِ درك

موجـود اسـت كـه مفهـوم» مرگ، خورده شدن اسـت«ي مفهومي، استعاره68ي شماره
مي، ملموس»خوراك«با» مرگ« :موارد اين الگو به قرار زير است. شودتر
؛ ...)مانند تعجيل مكن هـم بخـورد، ديـر نشـد(» مرگ، خورده شدن است«.5.1.14.1

.68: رباعيِ
مي(» غم، خوراك است«.5.1.14.2 اي دل غم ايـن جهـان فرسـوده: شودپس خورده

.102:؛ رباعيِ...)مخور



و سرنوشت چهار رباعي منسوب به خيام استعاره 39 ـــــــــــــــــــــــــــــــي مفهومي

»كشاورزي«ي مفهومياستعاره.5.1.15

ي رباعي اصيل، تنها يك مورد است كه در ربـاعي شـماره66بسامد اين استعاره در بين
و اسـتعاره»ي اميد به خرمن ماندهم دانه«به صورت 94 ي آن بـه صـورت آمده اسـت

خراميد، دانه« ميپي» هستي، كشاورزي است«، از نگاشت»من استي .كندروي
66هاي مفهـومي موجـود در توان گفت كه با توجه به موارد ياد شده، استعارهاكنون مي

:رباعي اصيل، به ترتيب بسامد به قرار زير است
و حجم؛ شكستن؛ و ساختار؛ فضا و دگرگوني؛ تركيب سفر؛ راز؛ محفظه؛ فرصت؛ تغيير

و در نهايت، كشاورزي دزدي؛ و اسارت؛ جنگ؛ خوراك .قناعت؛ گره؛ بند

 رباعي منسوب به خيام 112هاي مفهومي در استعاره.5.2

بـا ربـاعي منسـوب بـه خيـام، از نظـر بسـامد، 112هـاي مفهـومي موجـود در استعاره
بي66هاي استعاره دري راحـت تفاوت نيستند؛ اما بـراي مقايسـه رباعي اصيل ايـن تـر،

.ايم بخش نيز همان ترتيب را حفظ كرده

)مورد33(» سفر«ي مفهومي استعاره.5.2.1

آن(» زندگي، سفر است«.5.2.2.1 ،11،17،18،21،36: هـا؛ ربـاعي)و انسان مسـافر
53 ،62،64،66،81،86،101 ،125 ،138 ،139 ،150 ،163 ،167 ،174 .
مي(» استروح، مسافر«.5.2.2.2 .151، 13،36،139:ها؛ رباعي)كندپس عزم رحيل
مي(» قلندري، سفر است«.5.2.2.3 .72؛ رباعيِ)شودپس راه آن پيموده
و فردا، مسافرند«.5.2.2.4 و ديگري نيامده(» دي .18،19:ها؛ رباعي)يكي رفته
و سعادت، سفر هستند«.5.2.2.5 رب)پس راه دارند(» عشق .48،65:هااعي؛
و روزگار، مسافرند«.5.2.2.6 مي(» عمر .99،172:ها؛ رباعي)گذرندپس
و دي، مسافرند«.5.2.2.7 ميمي(» بهار و .178، 158:ها؛ رباعي)روندآيند
و سر، مسافرند«.5.2.2.8 مي(» مال .61؛ رباعيِ)مانداگر يكي نماند، ديگري

ماستعاره.5.2.2 )مورد26(» راز«فهوميي

، 5،42،122: هـا؛ ربـاعي)شـودو معموالً گشـاده نمـي(» زندگي، راز است«.5.2.2.1
134،141،144،147،148،174.
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،59،64:هـا؛ ربـاعي)شـودو معموالً گشاده نمـي(»جهان هستي، راز است«.5.2.2.2
92 ،122 ،125 ،134 ،139 ،141 ،145 ،150 ،163 ،172.
و جهان ديگر، راز است«.5.2.2.3 ،21: هـا؛ ربـاعي)اين راز ناگشودني اسـت(» مرگ

62 ،82،104 ،106.

)مورد17(» محفظه«ي مفهومي استعاره.5.2.3

و محفظه است«.5.2.3.1 و روزگار، دايره ، 122، 11،26،62،106: هـا ربـاعي» جهان
134 ،150.

.6؛ رباعيِ)پس فضاي دروني دارد(» استدل، محفظه«.5.2.3.2
و بهشت، محفظه«.5.2.3.3 .21،42،43:ها؛ رباعي»انددوزخ
و تن، محفظه است«.5.2.3.4 .46:ها؛ رباعي»جسم
و كاسه دارد(» سعادت محفظه است«.5.2.3.5 9؛ رباعيِ)ظرف
آن(» اسرار، محفظه دارند«.5.2.3.6 راپس كسي در .32؛ رباعيِ)ه نداردها
و خاك، محفظه«.5.2.3.7 .57؛ رباعيِ»اندزمين
و ميدان دارد«.5.2.3.8 .125؛ رباعيِ»مرگ، صحرا
و محيط هستند«.5.2.3.9 و آداب، اقيانوس .54؛ رباعيِ»فضل

دم«ي مفهومي استعاره.5.2.4 و )مورد75(» فرصت

،10،13،18،19،25،27: هـا؛ ربـاعي»زيسـتن اسـت زندگي، فرصت شاد«.5.2.4.1
28 ،35،37،39،41،43،44،45،47،52،62،65،66،79،81،86،87،88،100 ،

103 ،121 ،138 ،148 ،167 ،168 ،169.
،2،3،6،8،9،11،27،32: هـا؛ ربـاعي»زندگي، فرصت شادخواري است«.5.2.4.2

33 ،37،39،44،45،47،53،66،78،80،81،83،89،90،99،106 ،108 ،109 ،
110 ،116 ،120 ،124 ،126 ،147 ،148 ،153 ،158 ،167 ،168 ،169 ،173 ،175 ،178.

و تغيير«ي مفهومي استعاره.5.2.5 )مورد16(» دگرگوني

، 154، 151، 126، 107، 15،30،104: هـا؛ ربـاعي»مرگ، ذره شـدن اسـت«.5.2.5.1
168،171،173،177.
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.8،13،49،51،163:ها؛ رباعي»مرگ، سبزه شدن است«.5.2.5.2

و ساختار«ي مفهومي استعاره.5.2.6 )مورد13(» تركيب

، 5،57،59،145: هـا؛ ربـاعي)و حتّي ايـوان دارد(» آفرينش، ساختار است«.5.2.6.1
174.

و«.5.2.6.2 مي(» بنياد داردانسان، ساختار ،22،48،75: هـا؛ ربـاعي)پيونددكه به هم
115.

مي(» آسمان، ساختار دارد«.5.2.6.3 .149؛ رباعيِ)زندپس قصر بر آن پهلو
مي(» جسم انسان، ساختار است«.5.2.6.4 ،27:ها؛ رباعي)كندپس مرگ آن را خراب

154.
و دستان، بنياد دارند«.5.2.6.5 .4؛ رباعيِ»حيله

و فضا«ي مفهومي استعاره.5.2.7 )مورد4(» حجم

و راحتي، حجم دارند«.5.2.7.1 مي(» رنج و زياد .101؛ رباعيِ)شوندكم
و يقين، حجم دارند«.5.2.7.2 .28؛ رباعيِ)پس در دست نيستند(» حقيقت
.144دارد؛ رباعيِ)رو(» يقين، سطح«.5.2.7.3
. 154؛ رباعيِ»انجام ندادن، كوتاهي كردن است«.5.2.7.4

)مورد4(» شكستن«ي مفهومي استعاره.5.2.8

.120، 85،92،115:ها؛ رباعي»مرگ، شكستن است«

)مورد4(»دزدي«ي مفهومياستعاره.5.2.9

.2،101:ها؛ رباعي»مرگ، ربوده شدن است«.5.2.9.1
.2،95:ها؛ رباعي»رفتن چيزي است مرگ، از دست«.5.2.9.2

)مورد2(» قناعت«ي مفهومي استعاره.5.2.10

.77،83:ها؛ رباعي»زندگي، قناعت است«
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)مورد1(»گره«ي مفهومياستعاره.5.2.11

مي(» پيوند، رشته يا گره است« .83؛ رباعيِ)گسلدپس

و اسارت«ي مفهومي استعاره.5.2.12 )وردم3(» بند

مي(» مرگ، اسارت است«.5.2.12.1 .7؛ رباعيِ)كندپس اجل انسان را اسير
؛)شـودو انسـان اسـير روزگـار يـا عقـل مـي(» زندگي، اسارت اسـت«.5.2.12.2

.71،126:ها رباعي

و تسلّط«ي مفهومي استعاره.5.2.13 )مورد7(» جنگ

ميپس روزگار(» زندگي، جنگ است«.5.2.13.1 ،12،13: هـا؛ ربـاعي)كندهالك
27 ،80،95،115.
مي«.5.2.13.2 و زخمي .100؛ رباعيِ»كندفكرِ بيهوده افگار

)مورد6(» خوراك«ي مفهومي استعاره.5.2.14

.106؛ رباعيِ»تولّد، خوردن جام است«.5.2.14.1
مي(» غم، خوراك است«.5.2.14.2 ، 139، 78،138: هـا؛ ربـاعي)شـود پس خورده

155 ،158.

)مورد3(» كشاورزي«ي مفهومي استعاره.5.2.15

.78؛ رباعيِ»سرنوشت، دهقان است«.5.2.15.1
و مرگ درو شدن«.5.2.15.2 .78؛ رباعيِ»تولّد، روييدن است
.40؛ رباعيِ»بخت، درخت است«.5.2.15.3

هانتايج تحليل داده.5.3

ي ربـاعيِ اصـيل، از ديـدگاه اسـتعاره66رباعيِ منسوب به خيـام بـا 112با سنجش
:آيدمفهومي، اين نتايج به دست مي

ــتعاره.5.3.1 ــش اس ــوني، ش و دگرگ ــاختار ــت، س ــه، فرص ــفر، راز، محفظ ي س
ربـاعي از58اي كـههاي مفهوميِ اين رباعيات هستند؛ به گونـهپربسامدترين استعاره



و سرنوشت چهار رباعي منسوب به خيام استعاره 43 ـــــــــــــــــــــــــــــــي مفهومي
و66 6ربـاعيِ منسـوب، حـداقل از يكـي از ايـن112ربـاعي از101رباعيِ اصيل

ميپي استعاره .ي مفهـومي اسـت گاه نيز يك ربـاعي داراي چنـد اسـتعاره. كنندروي
هاي مربـوط استعاره باعث آفريدن استعاره6تمركز ذهن خيام بر نگاشت مركزي اين

تـوان است؛ بنـابراين مـي اين امر در نهايت، به اصالت سبك انجاميده. نيز شده است
گيرنـد، بـه مـرز اصـالت هـا قـرار مـي اي را كه در گروه اين استعارهرباعيات انتسابي

.تر دانستنزديك
از.5.3.2 يـك از الگوهـاي ربـاعي منسـوب بـه خيـام در هـيچ 112چهار ربـاعي

:132و 73،96،105هاي ها عبارتند از رباعياين رباعي. گيرندگانه قرار نمي پانزده
و مه در آسمـان گشت پـديـد73 ز مــي ناب كسي هيـچ نديدتا زهره بهتــر

ز مي فروشان كــايشـان به زان كه فروشند چه خواهند خريدمن در عجبم
و ديــن ارزد96 ي مي مملكت چيـن ارزديك جرعهيك جام شراب صد دل

تلخي كه هزار جـــــان شيرين ارزدي لعل نيست در روي زمينجز بــاده
ز ملكت جم خوش105 تربوي قـدح از غذاي مــريم خوشترخشت سر خـم

ز سيــنه اَدهم خوشاز نـامهي خـــماريآه سحــــري و تري بــوسعيد
ـاده كشيد بــــار تن نتوانمـبي بـــمن بي مي نــاب زيستن نتــــــوانم132

و من نتوانمي آن دمــم كه ساقي گويدمن بنــده يك جــــام دگر بگيـر

با توجه به اين نكته، نگارندگان اين مقالـه هرچنـد ارزش تصـحيح محمـدعلي
و قاسم غني را ناديده نمي گيرند، بر اين باورند كه ايشان حـداقل در انتسـاب فروغي

مي. اندرباعي به خيام، دچار اشتباه شدهاين چهار  شـود، ايـن داليلي كه در ادامه ارائه
ميفرضيه را به اثبات نزديك :كندتر

تـوان بـهي مفهـومي مـيي اسـتعاره كه پيش از اين گفتيم، با نظريـه چنان) الف
و در نتيجه شناخت سـبك فـردي نويسـنده رسـيد؛ زيـرا تمركـز جهان بيني استعاري

مياي از استعارهاستعاري در ذهن نويسنده، به توليد زنجيره نگاشت طبـق. انجامـد ها
.ي نظام فكري خيام دانسترباعي را ساخته4يك از اين توان هيچاين اصل، نمي

مي: مضمون اين چهار رباعي همه يكي است)ب صرف، بدون در دعوت به خوارگيِ
و مرگ كه هستهي هستي،نظر داشتن يك تفكّر فلسفي درباره ي اصـلي زندگي، تولّد
ي خيام حّتـي در رباعيـاتي كـه داراي اسـتعاره. دهندتفكّر فلسفي خيام را تشكيل مي

هستند، از اين تفكّر فلسـفي بركنـار نبـوده اسـت؛ مـثالً در ربـاعي» فرصت«مفهوميِ
:گويدمي1يشماره
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مــــبرخيـز بتـــا بي به جمال خويشتن مشكل ماا حل كنـــار بهـر دل
ها كنند از گلِ مايك كوزه شراب تا به هم نوش كنيم زان پيــش كه كوزه

مي چنان يي فلسفي خيام دربارهبينيم در اين رباعي، خوردن مي با دغدغهكه
و غنيمت شمردن دم همراه شده است .هستي

و غني در مقدمه)ج  رباعياتي از نوعي تصحيح خود، فروغي
و اي مـي مينايي چندان بخورم تـو را من شيـداياي باده يـي ناب

يـآيد اي خواجه شراب، از كجا ميـكه از دور مرا هركه ببيند گوي
خـوارگي مفـرط، متضـمن هـيچ معنـايي نيسـت، مـردود را به اين دليل كه جز مـي

(اند دانسته و غني،. رباعي هم در مضمون،4اكنون بايد گفت اين)58: 1390فروغي
.هستند شبيه به همين رباعي

مي)د رباعي را در منـابعي كـه4توانيم سراغ اين حتّي اگر اين موارد ما را قانع نكند،
آنپيش از اين در بخش پيشينه وجو در ايـن جست. ها ياد كرديم، بگيريمي تحقيق از

ي شخصي، معيار گزينش رباعيات بوده اسـت، كه هرجا سليقه دهدمنابع نيز نشان مي
به 132و73ي رباعي، شماره4كه از اين نويسندگان را به چالش كشيده است؛ چنان

 132و96يو شـماره اي بر رباعيات خياممقدمهكتاب56ِو42ترتيب در صفحات
رباعيـات خيـام شـمرده، از شناسـي خيـام كتـابِ 266و 180به ترتيب در صـفحات

را رباعيات خيام در منابع كهنيك در كتابِ اند؛ اما هيچ شده كه اساس گزينش خـود
.اندمنبع قرار داده است، ذكر نشده57تنها همان 
راي آخر ايننكته عـدد دانسـته اسـت 164كه كتاب اخير، تعداد رباعيات خيام

از4و اگر ما اين) 247: 1382ميرافضلي،( ربـاعي خيـام در تصـحيح 178رباعي را
و غني كم كنيم، اين رقم به  شدنزديك 164فروغي .تر خواهد

 گيرينتيجه.6
گيـري نگاشـت اسـتعاري در ذهـن،ي مفهومي، شكلي استعارهجا كه در نظريه از آن
مياي از استعارهزنجيره بـه اي بـراي ورود آفرينـد، ايـن نظريـه پنجـره ها را در گفتار

مي. ذهنيت استعاري نويسنده است آنرباعيات خيام يكي از مواردي است كه ها توان
و با بررسي استعاره و را با اين نظريه ارزيابي كرد هـاي مفهـومي در رباعيـات اصـيل

ي اصالت يا انتسـاب سپس سنجش رباعيات منسوب به خيام با رباعيات اصيل، درجه
و قاسـمرباعيات خيامي كتاببا بررس.هريك را شناخت تصحيح محمدعلي فروغي
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خوريم كـه بـهرباعي اصيل برمي66ي مفهومي دراستعاره15غني از اين ديدگاه، به
و: ترتيب بسامد عبارتند از و دگرگـوني؛ تركيـب سفر؛ راز؛ محفظـه؛ فرصـت؛ تغييـر

ج و اسارت؛ و حجم؛ شكستن؛ دزدي؛ قناعت؛ گره؛ بند و تسـلّط؛ ساختار؛ فضا نـگ
و در نهايت، كشاورزي .خوراك

رباعي66هاي موجود در رباعيِ منسوب به خيام با محك استعاره 112آزمودن
ي نخست در هر دو گـروه داراي بـاالترين بسـامد استعاره6دهد كه اصيل، نشان مي
از58اي كه هستند؛ به گونه و66ربـاعي از 101ربـاعيِ اصـيل ربـاعيِ 112ربـاعي

و حداكثر پـنج مـورد از ايـن  و ايـن6منسوب، حداقل يك اسـتعاره را دارا هسـتند
6در هريـك از ايـن. هـا شـده اسـت تر اين استعارهموضوع، خود باعث ارتباط بيش

و مـرگ اسـت، باعـث استعاره، يك نگاشت مركزي كه درباره ي انسان، جهان، تولّـد
ف و در نهايت، اصالت سبك ايـن نكتـه. ردي خيام شـده اسـت آفرينش چند استعاره

اسـتعاره هسـتند، از ديگـر6ي اصالت رباعياتي كه داراي اين دهد كه درجهنشان مي
.تر است رباعيات بيش
مينتيجه كهي مهم ديگري كه از اين سنجش به دست از4آيد آن است رباعي

قرهاي استعاري پانزدهيك از گروه رباعي منسوب، در هيچ 112 و به ار نميگانه گيرند
ربـاعي،4مضـمون هـر. ها به خيام شك كـرد همين دليل بايد در درستيِ انتسابِ آن

مـي  صرف به خـوارگي، بـدون در نظـر داشـتن يـك تفكّـر فلسـفي اسـت؛ سفارشِ
4وجوي اين جست. خوردموضوعي كه در ديگر رباعيات اين مجموعه به چشم نمي

 شناسـي خيـام،)صـادق هـدايت(بـر رباعيـات خيـاماي مقدمـه رباعي در سه كتـابِ
، نشـان)سـيدعلي ميرافضـلي( رباعيات خيام در منابع كهنو) محمدمهدي فوالدوند(

اعمال سليقهمي راي شخصي در گـزينش رباعيـات، دو نويسـنده دهد كه ي نخسـت
در4ربـاعي از ايـن2دچار لغزش كـرده اسـت؛ زيـرا هريـك ربـاعي مشـكوك را

اند؛ در حالي كه كتاب سوم كه روش خود را تنهـا بـر هاي خود، از خيام دانسته كتاب
.رباعي را نياورده است4يك از اين منابع كهن بنياد نهاده است، هيچ
رباعي به خيام شك كـرد؛ زيـرا4توان در انتساب اين با توجه به نكات باال مي

ري استعارهنظريه و ذهنـيِ خيـام كنـاري مفهومي، اين مـوارد ا از دسـتگاه اسـتعاري
و اگر ما اين مي از4گذارد و غني كنار بگـذاريم، 178رباعي را رباعيِ كتابِ فروغي

رباعيـات كه مورد نظرِ كتابِ 164شود كه به رقمِمي 174مجموع رباعيات اين كتاب 
.شودتر مي، نزديكخيام در منابع كهن است
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