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 چکیده
اي از هنجارها، دانش، آداب و رسوم، مفراهيم و ایردئولوژيِ مرورد پرذیرش شراعر یرا نویسرنده سپهرگفتمان به مجموعه

سرپهر گفتمران در زبران مقصرد یابد. در تر مة اثر ادبی، بررسی كيفيت بازنماییِ شود كه در آثارش نمود میاطالب می
درنوردیدن مرزهاي زبانی و ادبی بر اهميت  گونگی این بازنمایی نيز تأكيرد دارد؛ زیررا رویاررد مترر م بره  عالوه بر

اي بایسرته اسرت. رباعيرات عنالر سپهر گفتمانِ متن مبدأ و  گونگی تر مة آن به زبان مقصرد، نيازمنرد دقرت و تو ره
ر( شاعر پرآوازب ایرانی، یای از آثار ادبی ارزشرمند اسرت كره بعرد از تر مرة فيترز  رالرد ه901 -486خيام نيشابوري )

م.( نيرز از متر مرانی اسرت 6671مورد اهتمام  هانيان قرار گرفت. محمد عبداهلل نورالدین شاعر و ناقد معالرِ امراراتی )
ی از خيام و بيان تر مة مفهومی خود، دیگر است. او بعد از ذكر یک رباعكه به تر مة مفهومی رباعيات خيام پرداخته 

سازي و تشخص تر مة خود در مقایسه با دیگر آثار انجام شرده در هاي عربیِ این رباعی را نيز به منظور بر ستهتر مه
يرق دارد. نورالدین با برگردان این رباعيات به زبان عربی و با ت ييرر قالرب ربراعی بره شرعر سرپيد و تلفاین زمينه، بيان می

اي مفهرومی را بره دسرت هاي عرفرانی و ا تمراعی خرود تر مرههاي  دید به منظور گنجاندن  وهر اندیشهایدئولوژي
دهد. پژوهش حاضر بر این است تا با رویارد هرمنوتيای عنالر سپهر گفتمان در رباعيات خيام و ت ييررات مشرهود می

را بر عنالر بوطيقاي این رباعيات شرح و تبيرين كنرد.  زاد آنآن را در خوانشِ عربیِ نورالدین بررسی و شيوب تر مة آ
گونه نيز بسان هر تر مرة مفهرومی نتوانسرته از دهد كه این تر مهبررسی وتحلي  این خوانش از رباعيات خيام نشان می

لردین حرذف بافت موقعيتی و فرهنگیِ مقصد مصون ماند؛ از این رو، بخشی از واژگان رباعيات خيرام در برگرردان نورا
ها شده تا بره فراخرور زمانره گفتمرانی دیگرر پدیرد آرد، امرا برا و رود ایرن شده و واژگان و تركيباتی دیگر  انشين آن

 است. ت ييرات، تر مة مفهومی نورالدین به محتواي رباعيات خيام بيش و كم وفادار مانده 
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 مقدمه
مادب اولية ادبيات، زبان است كه سخت متأثر از تحووت ا تماعی اسرت. بررسری تمرایزات 
دو یا  ند اثر ادبی در قالب تر مه با فاللة زمانی، ارتبا  تنگاتن  متون تر مه شرده را برا 

 سازد. رباعيات خيام نيشابوري به عنوان یک شاهاار ادبری، نرهفرهن  یک ملت نمودار می
هاي بلاه مو ب تر مه ،تنها بستري را براي انعااس اتفاقات عينی و ملموس فراهرم ساخته

اسرت. در بررسری یرک اثرر ادبری و تر مرة آن  ادبی در دو  هان غرب و عرب شده متنوع
 اي دارد. اهميت ویژه شناسیشناسررری و معناتو ه به مباحث زبان

باید تمامی سطوح زبانی اثر مبردأ را بررسری  در فرآیند تر مة مفهومی اثر ادبی، متر م
بره  -ف نظر از ساختار و نظم زبان مبدأبا لر-كرده و سپس با افزدون اطالعاتی بر متن مبدأ 

لورت آزاد در  ار وب زبان مقصد، آن اثرر را از نرو بسرازد. در ایرن انتقرال ت ييراتری در 
هاي مو رود در  امعرة ایدئولوژي و دهد كه متأثر از باورهاعنالر بوطيقاي اثر ادبی رخ می

شرود. تر مرة مفهرومی نورالردین از متر م است و منجر به ت يير سپهر گفتمان اثر ادبی مری
سپيد را  ایگزین قالب رباعی  گونه است؛ او در تر مة خود قالب شعررباعيات خيام از این
ی نرو از رباعيرات خيرام بره اي از واژگان و تركيبات خيام، گفتمانپاره كرده و با ت ييراتی در

   است. دست داده
هاي زبانی بره بافرت فرهنگری نورالدین با هدف شناخت فراگير از متن، عالوه بر  نبه

تر مرة ایرن رباعيرات، پيرام مو رود در  دهنده تو ه كررده و درنيز به عنوان عاملی  هت
ی به مخاطب عرضره هاي نگارشها را كه حام یک گفتمان داشته با ت ييراتی در مؤلفهآن
هاي ظاهري، بافت و ساخت باطنی آن را نيز تحرت هایی كه عالوه بر  نبهدارد؛ مؤلفهمی

است. این شاعر و ناقد امراراتی برا اذعران بره تأثير نهاده و منجر به ت يير سپهر گفتمان شده
 گوید:این دگردیسی می

و برا رویارردي  ررردید ارائره  مختص به خویش تمام توانم را به كار بستم تا متونی  دیدْ»
هاي  دیردي را در رباعررريات بتوانم افق قالب سپيد بود... ایناه كوشيدم تا و انتخابم دهررم
كنرد. برا و رررود آناره رباعرريات زبرانی به تأوی  بگشایم، مرا كفایرت مری لویت دادنوبا ا

از ایررن  ... اسرت، زعم برخی پژوهشررگران داراي ترأویالت تأوی  دارد، اما بهلریر. و بی
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روي بر آن شدم تا مرترررررون را با روشرری مختلف براساس ذوب خود بيان كرده و از نو آن 
بررسری (. بنابراین، 66-69: 0861 نورالدین،) «كنمرا بنویسم؛ آنگونه كه آن را احسراس می

ر بره ت ييرر هاي این شاعر از رباعيات خيام و ت ييرات بارز در قالب و مضمون كه منجتر مه
دهد كه تمام ساختارهاي تر مة مفهومی نورالدین از رباعيرات ، نشان میشدهسپهر گفتمان 

 هرتِ شرناخت فضراي حراكم برر  خيام، نقش مهمی در تبيين حقرایق و راهنمرایی مخاطربْ
 احساسات او و  هان پيرامونش دارد.

 

 های پژوهشپرسش. 1
را از منظرر تحلير  گفتمران  رباعيرات خيراماین پژوهش بر آن است تا تر مرة نورالردین از 

 بررسی كرده، ارتبا  ميان عنالر بوطيقایی و بافت موقعيتی و ت يير سرپهر گفتمران را در آن
 هاي زیر پاس  دهد:وتحلي  كند و به پرسشتجزیه

حلي  تر مة مفهومی محمد عبداهلل نورالدین از رباعيرات توزیهاز منظر تحلي  گفتمان، تج -
 است؟   ه اندازه منجر به ت يير سپهر گفتمان شدهتا  خيام
ت ييرات سپهر گفتمان در تر مة مفهومی نورالدین تا  ه اندازه بر ایدئولوژي مرتن الرلی  -

 است؟ اثر گذاشته
  

 پیشینۀ پژوهش . 2
در باب ت يير سپهر گفتمان كمتر بحرث  ، امادربارب گفتمان تاكنون آثار بسياري نگاشته شده

 شود: اشاره میها آن تریناست. در اینجا به مهم شدهو پژوهش 

اسههتراتيجيات » كتررابم( در 0884) در ادبيررات عرررب، عبرردالهادي بررن ظررافر الشررهري
لرروم انسررانی پرداخترره و برخرری برره كرراربرد گفتمرران در ع« الخطههاب: مقاربههة لغويههة تداوليههة

تحليهل الخطهاب »عنروان  اي برانامرهاسرت. پایرانهاي آن را در ادبيات بررسی كرردهدولت
( برره ماهيررت، سرراختار و 0888) از احمررد مررداس« الشههعري فههي منظههور اللسههانيات النصههية

هاي گفتمران پرداختره و ارتبرا  ميران مخاطرب و مرتن را در سراختارهاي لروتی و ویژگی
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است، بدون آناه از سرپهر گفتمران سرخنی بره ميران تركيبی به لورت تطبيقی بررسی كرده
گفتمران و تحلير  »اي بره نرام ( در مقالره6838) يات فارسی نيرز محمرد فاضرلیآورد. در ادب

هراي ضمن ارائة تعراریف مختلرف از گفتمران و تحلير  گفتمران، ویژگری« گفتمان انتقادي
 شود.شمرد. در این اثر نيز دربارب سپهر گفتمان مطلبی بيان نمیمشترك آن را برمی

اي برا ( در مقاله6866) نيا و مدینه قشالقیزاییدر زمينة تر مة رباعيات خيام، حسين مير
نقرد و بررسری ) هاي رباعيات خيام نيشابوري به زبران عربریبررسی و مقایسة تر مه»عنوان 

به بررسی و مقایسة تر مة این  هرار « تر مة ودیع بستانی، احمد لافی نجفی و وهبی الت ّ(
اهت ایرن  هرار شراعر را در تر مرة شاعر با رویارد تطبيقی پرداخته و و روه افترراب و شرب

 كند.ها را به متن مبدأ ارزیابی میرباعيات بيان كرده و سپس ميزان وفاداري آن
هراي عربری بررسری و تحلير  تر مره»( در مقالرة 6860) پورحسين كيانی و سعيد حسام

هاي عربی رباعيات خيام به خصود تر مة احمرد رامری و به بررسی تر مه« رباعيات خيام
پرردازي امد احمد لراف پرداخته كه متناسب با ذوب عرب و هماهن  با ساختار و خيرالح

شعر عربی و سرشار از احساس است، امرا ایرن رباعيرات از حيرث سراختار بره قالرب ربراعی 
 نزدیک است.

ت ييررر سررپهر گفتمرران در »( در مقالررة 6868) در مررورد سررپهر گفتمرران، محمررد غضررنفري
از منظر ت ييرر ا دو رباعی خيام و تر مة آن ر« الد از رباعيات خيامبرگردان انگليسی فيتز  ر

كند بدون آناه ت ييررات سراختاري و گفتمرانی مرتن را بره سپهر گفتمان تحليلی مختصر می
لورت منسجم به خواننده نشان دهد. نویسنده به  اي تحلير  و اسرتنبا  شرواهد، بيشرترین 

 ان و ایدئولوژي اختصاد داده است. بخش مقاله را به مباحث نظريِ سپهر گفتم

فارس با و ود غناي فراوان از تو ره  شود ادبيات كشورهاي حوزب خلي یادآور می
برا  اسرت؛ از ایرن رو، ایرن پرژوهشو اهتمام پژوهشگران ایرانی تا حدي م فرول مانرده 
از  اي در این باب دارد. ایرن تحقيرقانتخاب اثرِ شاعري اماراتی سعی در گشایش روزنه

هاي اشراره شرده كرامالً متفراوت بروده و تراكنون هري  نظر رویارد و محتوا با پژوهش
پژوهش مستقلی به موضوع ت يير سپهر گفتمران در تر مرة محمرد عبرداهلل نورالردین از 

 است. رباعيات خيام نپرداخته 
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 . محمد عبداهلل نورالدین و آ نایی با خیام3
اسرت. وي در  6671شاعر معالر، متولد امارات بره سرال نویسنده و  محمد عبداهلل نورالدینْ

اسرت. زمينة نقد شعر عاميانة شبه  زیرب عربی معروف به نبطی كتب متعرددي منتشرر كررده 
 «يأوزان الشهعر الشهعب يدروس فه»هایی با عنوان نورالدین در زمينة آموزش شعر نيز كتاب

هراي شرعر برومی رهيافرت) «اراتإمه يمذاهب شعر بوم»هایی در اوزان شعر بومی( و درس)
امارات( دارد. نورالدین عالوه بر نویسندگی، شاعري توانمنرد اسرت كره تراكنون پرن  دفترر 

هرراي گونرراگونی  ررون طنررز، كررودك، غررزل، شررعر از وي برره  رراپ رسرريده كرره در زمينرره
سوررئاليسيم و شعر سپيد است. از  ملة ایرن اشرعار سرپيد، تر مرة ترأویلی وي از رباعيرات 

نظير اسرت. تر مة عربی از  هت قالب و شيوب تر مه بی 68م است كه در ميان بيش از خيا
 است. ها غزل نيز به زبان فارسی سروده عالوه بر این، او ده

گرردد كره پردرش بخشری از باز می اششيوب آشنایی او با شعر فارسی به دوران كودكی
خوانرد. حفظ كررده و برراي وي مری اي شبانه در دبیگلستان و بوستان سعدي را در مدرسه

این انس با سعدي شيرازي، فرزندش را با شرعر فارسری و اشرعار دیگرر شراعران برزر  آن 
مندكرد كه به تر مرة رباعيرات خيرام روي آورد. بره دلير  همجرواري و آشنا و  نان عالقه

آورد مناسبات فرهنگی، تأثير و تأثر شاعران ایرانی و عرب موضوعی هميشگی اسرت كره ره
، پدیدار شدن آثار ارزندب ادبی و فرهنگی است. تر مة نورالدین از رباعيرات خيرام این مهم
 اي از این ارتبا  ادبی و فرهنگی است. لوه
 

 . مبانی نظری4
 1. سپهرگفتمان4-1

شناسی است، مرزهاي زبانی را درنوردیده و عالوه بر ساختار گفتمان كه یک الطالح زبان
 مشرتق از فعر »نگررد. ایرن الرطالح يتی نيرز بره عنروان عراملی مهرم مریمتن به بافرت مروقع

(Discourseاست كه در قرن دوازدهم وارد زبان فرانسه شده ) است و به معنراي دویردن از

                                                                                                                                        
1. Universe/domain of Discourse 
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لرحبت  Discourse) ) این طرف به آن طرف است و تنها در زبران وترين عاميانره معنراي
(. ایرن الرطالح را 084: 6836پور، هنموییك) «است كردن، نطاقی و حرافی كردن را داشته

پرور، بهررام) بره كارگرفرت« زليرک هرریس»شناس انگليسی زبان 6690نخستين بار در سال 
6876 :3 .) 

هاي لوتیِ تركيبی به قصد بيران تمالیرات كاربست نشانه»وگو گفتمان فراتر از گفت
ه این اعتبار كه گوینده آن زبان است؛ ب»در واقع گفتمان نوعی «. یا نظریات در امور است

شرارودو و من نرو، ) «سازدرا برعهده گرفته و در شرایط متقاب ، ارتبا  زبانی را ممان می
ارتباطی است و نروعی  -(. پس گفتمان همان زبان، اما در و ه ا تماعی636-638: 0883

(. ميشر  فوكرو، فيلسروف و 38: 6876بشريریه، ) شرودتحلي  كالم و گفترار محسروب می
شناسی به حوزب سياست و ا تماع شناس فرانسوي، راه ورود این الطالح را از زبان امعه

 هموار كرد. 
وگو اسرت. ها ا تماعی هستند؛ زیرا شر  اولية هر گفتمرانی گفرتهمة گفتارها و نوشته
گفتارها یا احاام هستند كه در یرک بافرت ا تمراعی وضرع اي از پارهپس گفتمان مجموعه

وسط آن بافت ا تماعی تعيين یافته و خود نيز مو بات تداوم بافرت ا تمراعی را شوند، تمی
(. از  مله ابزارهاي تحلي  متون ادبی، تحلي  گفتمران اسرت 08: 6833ميلز، ) سازندمهيا می

شناسانه عالوه بر عنالر ل روي برا عوامر  بيررون از مرتن؛ هاي سنتی زبانكه برخالف تحلي 
(. هردف 3: 6876فرركالف، ) هنگری، ا تمراعی و... مررتبط اسرتیعنی بافرت مروقعيتی، فر

هاي هنرمنرد و اهرداف الرلی او تحلي ، گفتمان یافتن  هانی آن سوي متون است تا ناگفته
 (. 4: 6830ون دایک، ) آشاار شود

سپهر گفتمان الرطالحی  دیرد اسرت كره دومينيرک منگنرو آن را تحرت ترأثير نظریرة 
سپهر گفتمان ساختاري سراكن نيسرت بلاره برازي »پدید آورد؛  (6671) ي بوردیو«هازمينه»

گفتمران( ) توازنی غيرثابت است. پس در كنار ت ييرات ماانی حاوتی است كه فضا و زمينة
: 0883شرارودو و من نرو، ) «را در ساختاري  دید وارد كرده كه همسو با ساخت قب  نيست

دهنردب سراختار زبران هرررررستند، شراي كلمات و مفاهيم كه ا رزاي ت»(. در این دیدگاه 63
شود و ها دگرگون میهاي متفاوت، ارتبا  آنها و ماانثابرررت و پایدار نيرستند و در زمان
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كنرررند. دگرگرونی ایرن ارتباطرات خرود زادب دگرگرونی شررایط معانی متفاوتی را القا مری
ط ثابرت و پایردار ا تماعی، اقتصادي، سياسری و فرهنگری اسرت؛ بنرابراین  رون ایرن شررای

 «توانرد ثابرررت براقی بمانردنيست، ساختار زبان نيز كه توضي. دهنردب این شرایط است نمری
ها است كره اي از باورها، عقاید و آرمان(. پس سپهر گفتمان مجموعه61: 6838عضدانلو، )

 متعلق به یک فرهن  خاد است؛ از این رو، متر م به نا ار باید ميان سرپهر گفتمران مرتن
مبدأ و مقصد، رابطه برقرار كرده و اثر ادبری را متناسرب برا سرپهر گفتمران عصرر خرویش و 

   .مخاطبانش دستخوش برخی تحووت كند
 

های ترجمۀ مفهومی محمد عبداهلل نورالادین بررسی تغییرات سپهرِ گفتمان .5
 از رباعیات خیام 

ن هررویتی، گفتمرران بررا بررسرری و تحليرر  رباعيررات خيررام محورهررایی  نررد از  ملرره گفتمررا
اپياوري، گفتمان فلسفی و گفتمان اخالقی به دست آمد كه ساختار و بنيان این اثر ادبی برر 

هراي مرورد است. بعد از شرح رباعيات خيرام براسراس گفتمرانها پدیدار شده مركزیت آن
 نظر، ت ييرات سپهرگفتمانِ تر مة مفهومی نورالدین از رباعيات خيام به عنوان یک تانيرک

هاي هر گفتمران در ها و شباهتدست آمده، تبيين شد تا با ذكر تفاوتادبی در محورهاي به
 تر یابد. این دو اثر ادبی، ت ييرات سپهر گفتمانِ این تر مه، واقعيتی عينی

  

  گفتمان هویتی .5-1
از موضوعاتی كه از دیرباز ذهن بشر را به كناراش واداشرته، شرناخت خویشرتن و پاسر  بره 

اي به بلنداي تاری  بشریت دارد؛  راكه انسران از من كيستم؟( است. این مسأله سابقه) لسؤا
اسرت ترا بره زمان شناخت خود، به این مسأله پی برده و  ویاي كشف هویت خویش شرده 

 ها و و وه تمایز خود با دیگران بپردازد. بازشناسی خصائص، استعدادها، كاستی
ت از مجموعره خصولريات و مشخصرات اساسری هویت از نظر الطالحی عبرارت اسر

ا تماعی، فرهنگی، روانی، فلسفی، زیستی و تاریخی كه به رسرایی و روایری برر ماهيرت یرا 
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(. پس گفتمان هویتی در پی آن است ترا انسران 686: 6873الطائی، ) ذات گروه دولت دارد
 شتن دریابد.به هویت الي  خویش پی برده و پاس  مجهووت ذهن را در مورد و ود خوی

از اواخر قرن پنجم هجري كه آثار امرام محمرد غزالری در تلفيرق علرم كرالم و تصروف 
فرور معررم حملرة شراعران، نویسرندگان، وپراكنده شد، مسرألة فلسرفه و اسرتدول بره حرد 

هرر كرس »(؛ زیررا غزالری معتقرد برود 614: 6891فرزانره، ) لوفيان و متشرعان قرار گرفرت
(. از آنجا كه لرف تمای  بره فلسرفه هرم 080: 6878نژاد، ويرض) «حايم است كافر است

اسرت از فلسفی بودن تحاشی كرده و عرذر آورده »كرد پس خيام انسان را متهم به الحاد می
: 6810دشرتی، ) «كرنماندیشم و از قوب ادراك استمداد مریكه براي شناختن خود اندكی می

  سراید:ش،  نين می(. او در رد ادعاهاي مطرح شده در مورد خوی60
 

 ایزد داند كه آنچه او گررفت نيرررم دشمن ب لط گفت كه من فلررررررفيم
 آخر كم از آناه من بدانم كه كيم  ام و درین غم آشيان آمرده ليان

 ( 34: 6816خيام، ) 
 

این كنااش به منظور یافتن پاس  مناسب براي شناخت خویش همان بعد هرویتیِ غالرب 
ن رباعی خيام است، گر ه شاعر برا حررف ربرط لريان برر رد ایرن ادعرا دلير  بر گفتمان ای

هراي آن مرانع از مشر ولیاستعاره،  هان را  ون آشيان غم دانسته كه دل آورده و با كمک
 ادراكِ حقيقتِ بُعد و ودي است.

نورالدین با اتخاذ  وهرب این رباعی كه همران كشرف خویشرتن اسرت و آميخرتن آن برا 
 است:یش  نين سرودهاحساسات خو

 
ك علمٌ/ بال كم  وكيف/ ولي أنْ أتَكي ف/ كي أحصلَ على كمٍّ من ذلك/ فلمَ حهينَ يَعترينهي ل

  السُؤال/ يُصابُ المُلحدون/ بعاصفةٍ من فلسفة
 ( 610 :0861نورالدین، ) 
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تو علم داري/ بی  ند و  ون/ و بر من است كه خروگر شروم/ ترا برر حردي از آن دسرت ) 
گردند/ به طوفانی آید/ ملحدان د ار می را آن هنگام كه پرسش برایم پيش می یابم/ پس
 .از فلسفه(

 
اي پرسشری خاتمره هر دو شاعر، شعر خود را با  مالت خبري شروع كررده و برا  ملره

دهند. با این تفاوت كه رباعی خيرام برا اسرتفهام اناراري بره منظرور تأكيرد بيشرتر و مرتن می
رسرد. امرا مخاطب به منظور همراهی خواننده با بافت به اتمام می ش ازنورالدین با طرح پرس
آشراار اسررت، ت ييررر بافررت و سراختار مررتن بنررا بررر افاررار و مفهررومی آنچره در ایررن تر مررة 

است. نورالدین از این ربراعیِ  دهه منجر به ت يير سپهر گفتمان شاحساسات نورالدین است ك
وگوي خرود و گوي خيام با دشمنان را به گفتوفتگ خيام، مفهومی عرفانی پدید آورده و

سران در است. در شعر نورالدین فلسفه از مركزیت خارج شده و ناآگاهی ان خالق بدل كرده
شود كه شعر نورالدین اي میدر برابرِ علم و دانشِ خالق، نقطه مورد خویشتن و دیگر مسائ 

   رخد.به گرد آن می
در رد اتهرام دشرمنان داشرته و كناراش برراي یرافتن  خيام در مصرع آخر به نوعی سعی
كره دانرد؛  راامري عبرث مری من كيستم؟( را ظاهراً) پاس  مناسب براي این پرسشِ فلسفیِ

بره لرورت  در آن فضاي متعصرب و متشررع این عدم تواناییِ ظاهري در پاس  به این سؤال
لی كه نورالدین برا تو ره آلود و اعتراضی در رباعيات خيام منعاس است. در حابيانی شک

به بافت موقعيتی خویش و تفاوت آشاار با عصر خيام، این پرسرش را ارج نهراده و آنران را 
 .داند، ملحد میشوندخشمگين می كه با این پرسش
سرت. او برا اشراره بره ا هراهاي گفتمانی خيام، تو ه بره الر  فرردي انسرانیای از بافت

 سراید:گر و خاك  نين میگوي كوزهوسرشت خاكی انسان و با تمثي  گفت
 

 بر پاره گلی لگد همی زد بسرريار گري بدیدم اندر بازاردي كرررروزه
 ام مرا نياو دارمن همچو تو بوده گفتو آن گ  به زبان حال با او می

 (78: 6816خيام، ) 
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گرر و وزهوگو ميان كرزبانی ساده و به دور از تالف و با استفاده از اسلوب گفتخيام با 
مرادي  خاك، به ال ِ خاكیِ و ود انسان اشاره كرده و بر تواضع و عدم فریفتگی به  هران

 ورزد. تأكيد می
هاي ادبی، فضایی  دید با ت ييرر سرپهرِ در تر مة این رباعی با استفاده از آرایه نورالدین

. او در اسرتا تمراعی پدیرد آورده –گفتمانِ هویتی خيرام خلرق كررده و گفتمرانی هرویتی 
  سراید:تر مة این رباعی  نين می

 
مترج الً في الوحل/ ستعبرنا/ حشرجةُ األمنيات/ قبل فجرٍ جديد/ فمن يسهقي الطهين/ مهن 

   ذاكرة الماء/ كي نخلع نعلينا/ ونحلق/ بأجنحةٍ من ريح

 ( 674: 0861نورالدین، ) 
اي آخر آرزوها/ پيش از هرود/ ما را عبور خواهد داد/ نفسدر حالی كه روي گِ  راه می) 

هایمران را كنرد/ از خراطرب آب/ ترا كفرشاي نو/ پس  ه كسی خاك را سيراب مریسپيده
 هایی از باد(درآوریم/ و پرواز كنيم/ با بال

 
هایی  ند، متناسرب برا يِ رباعی خيام و افزودن زمينهوگوگفت نورالدین با اتخاذ فضاي

هراي انسرانی كره نفرسرب مانيه و تشبيه آرزوها بره ذوب و قریحة عرب و با استفاده از استعا
كند. نورالدین نااميرد نيسرت؛ به حرمان و عدم پایداري این  هان اشاره می كشدآخر را می

 راكه اميد دارد قبر  از طلروع لرب. و نویرد خوشربختی، آن منجریِ موعرود از راه رسرد و 
هرایش را كره بتوانرد كفرشخاك تشنة و ود انسان را از آب اميد سريراب سرازد ترا شراعر 

هایی از باد در آسرمان حقيقرت و اميرد پررواز نمادي از تعلق دنيوي است، رها كرده و با بال
كند. بدیهی است كه این تصاویر هنري و استفاده از خاك كه در عرالم تصروف دولرت برر 

ي، سرجاد ) دارد دولرت برر نفرس لوامره بيانگر نفس ملهمه و باد كه نفس مطمئنه و آب كه

( 60طره: ) ﴾كأن ا رب ك فهاخلع نعليه﴿( و استشهاد به آیة سورب مباركة طه: 6847: 0، ج6878

در تر مرة نورالردین نمایران  (نخلع نعلینا ) ع( كه در عبارت) در خطاب به حضرت موسی
ا تماعی افزوده كه در رباعی خيرام و رود  -اي عرفانیبه این تر مة مفهومی زمينه شودمی
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هاي یقين است، خراطرب نفرس ملهمره را ن با آرامش نفس خویش كه از نشانهندارد. نورالدی
كه بيانگر الهامات درونی است، زنده كرده تا با نفس لوامه به سرزنش نفس پرداخته وآن را 

را با آميزش هویت و  واقع ت يير سپهر گفتمان در تر مة نورالدین از گناه كردن بازدارد. در
توان ارزشی دنيا و پرواز به سمت  هانی برتر میدي و سپس بيان بیماهيت انسان با دنياي ما

  مشاهده كرد.
 

 گفتمان اپیکوری .5-2
گرایری در حروزب تفاررات هاي سوم و  هارم پيش از ميالد، مفاهيمی بر مبناي لذتاز سده

گرذار ماترب كره وي را بنيران اپيارورگيري كرد. در این ميران یونان باستان شروع به شا 
دانست، اما لذت در فلسرفة دانند، مفاهيم نيای و ارزشمندي را با لذت همانند ياوریان میاپ

آسایش نفس و خرسندي خراطر برود كره دوام دارد، نره شرهوت و لرذات آنری كره » اپياور
 ( 94: 6، ج6844فروغی، ) «گذرنده است

ه منجر بره ، گفتمانی فراعقلی و مبتنی بر احساس و لذات نفسی است كگفتمان اپياوري
هاي این گفتمران براده و شررب خمرر اسرت كره  رون شود. یای از  لوهآسایش خاطر می

-شود. بدیهی است در عصري كه ميگساري یاری از راهموتيفی در رباعيات خيام تارار می

حاایت از مطلرق تمتّرع و »شود، خيام باده را هاي زدودن آوم و آرامش درون محسوب می
( قررار دهرد. برا آناره در 889: 6، ج6878نرژاد، رضروي) «اطرسعادت محض و آسایش خر

رباعيات خيام مارر بر شرب خمر تأكيد و تحریض شده، اما این بدان معنا نيست كره خيرام 
-بيران مری»رسيد دائم در حال شرب خمر بوده، بلاه باید گفت كه خيام آنچه به ذهنش می

بنرد برود كره فت و بر این ال  پايكرد و باك نداشت كه دیگران در حق او  ه خواهند گ
اگر من و تو یک دو قدح باده خوردیم، آب از آب تاانم نخواهد خورد و اسراس گرردون 

 (. 468: 6836حلبی، ) «دگرگون نخواهد شد
  از مسررائلی كرره بررا بررادب خيررامی عجررين و آميخترره شررده، موضرروع دم غنيمررت شررمري

(Carpe Diemm)  شمردن ایام  وانی و لرذت برردن به معنی غنيمت »است. این الطالح
(. خيام معتقد است كه عمر كوتاه اسرت و در بسرياري 008: 6860داد، ) «از زمان حال است
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كند. گویا در اندیشة خيام، مرر  در ها از آن به عنوان دم و یک نفس عمر یاد میاز رباعی
: 6863لرري، نا) كمين انسان نشسته و هر لحظه بررآن اسرت ترا طومرار او را در هرم بپيچرد

منردي بهينره از شود تا برا دعروت انسران بره بهررهخيامِ متفار برآن می (.  نين است كه607
لحظات زندگی و عرضة بادب مختصِ خود كه همران آسرایش خراطر بره دور از وابراليگري 

با مخاطب قررار  است، وي را از پو ی رهانده و به فلسفة لحي. حيات رهنمون سازد. خيام
می و اشاره به مبدأ و ودي و بيان حيرت و سردگمی وي در اسرار آفررینش، دادن نفس آد

 كند: نين دعوت به نوشيدن باده می انسان را
 

 و  هار و شش و هفت حيران شده در پن  اي آمده از عالم روحانی تفت
 خوش باش ندانی به كجا خواهی رفت اينوش ندانی از كجا آمده می

 (66: 6816خيام، ) 
 

م با سرزنش انسان كه همواره با اشاره به مبدأ روحرانی و رود، خرود را در  زئيرات خيا
بره  دانی كره  گونرهدهد كه تو هرگز نمیاست، زنهار می دنيا و علوم روحانی درگير كرده

دانی پرس می نوش و از  ند روز عمر خویش لذت ببر كه نمی بنابراین،اي؛ این  هان آمده
فت. در این ربراعی، مقصرود از پرن ، پرن  حرس و مجراز از بردن از مر  به كجا خواهی ر

انسان و شش، شش  هت و مجاز از كرب زمين و  هار، عنالر  هارگانة آب، باد، آترش و 
خاك و مجاز از علم و دانش و منظور از هفت، هفت فلک است كه بره عقيردب منجمران در 

 اند.رقم خوردن سرنوشت آدمی دخي 
ب این رباعی، مفهومی زیباشناسانه با ت يير سپهر گفتمران آن پدیرد نورالدین با بسط  وهر

 گوید:آورده و  نين می
 

أنفاسنا أرقام/ محدودةٌ تخنقُ الر وح/ فَتمضي حائرةً/ منذُ حَتفٍ بال بِهدايات/ نحهوَ ال رقهمٍ/ 
  منْ غموض/ سنأتي هكذا ونرحلُ/ مرةً تِلو أُخرى/ حيثُ هكذا/ لحظةٌ سَكرى

 (683: 0861نورالدین، ) 
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شرود/ از زمران كند/ پس سرگردان مریهایمان اعدادیست/ معين كه روح را خفه مینفس) 
رویرم/ پری اینچنين خواهيم آمد و می ها/ز پيچيدگیعددي/ امر  بدون آغاز/ به سوي بی
 .اي مست است(در پی/ اینجا  نين است/ لحظه

 
خبري نيسرت، بلاره او شرعرش و خطاب خيام  وگوگفت در تر مة نورالدین از اسلوب

هاي آدمی به اعدادي معين كه  ون حصراري كند. تشبيه نفسمی را با  مالت خبري آغاز
آید، تصویري است كه در رباعی خيام بره آن پرداختره روح را دربرگرفته و بر آن گران می

است. نورالدین با حذف اعرداد اسرتعاري خيرام، مرر  را حركرت بره سرمت مارانی  نشده
داند كه شماره و عددي بر آن مفروم نيست. پردازش ایرن موضروع در ربراعی علوم مینام

د. نورالدین شواطالعی از مبدأ و مقصد، نمایان میزا دربارب عالم و بیخيام با تصاویر حيرت
شرمري خيرام در كند، اما دم غنيمرتنوشی دعوت نمیآشاارا  ون خيام مخاطب را به باده

به وضوح نمایان است و آنچره تر مرة نورالردین را در ایرن بخرش،  (لحظةٌ سَكرى) تركيب
هراي عرفرانیِ خالری اسرت كره شراعر آشراارا برر سراختار كند، رن د ار دگردیسی می

دهد و این رنر  در ایرن شرعر برا بيران ایناره انسران در یرک لحظره از اش تطبيق میتر مه
و ال  و ودي خویش؛ یعنی ذات  تعلقات دنيا دل شسته و به حالت سار درآمده و به مبدأ

  گردد، آشاار است.پروردگار بازمی
تررین شرمري در آن بره عنروان محرورياز دیگرر رباعيرات خيرام كره براده و دم غنيمرت

اي است كره در آن خيرام برا تشربيه دهد، رباعیموضوع، اساس و ساختار شعر را تشاي  می
به استفاده از لرذات دنيروي و شررب  ست و دعوتا  ام به ولة بهاري كه سرخ رن  و زیبا

خمر با زیباروي و غنيمت دانستن لحظات عمر، كوتاهی عمرر و مارر روزگرار را ناوهيرده 
 سراید:است و  نين می

 
 با وله رخی اگر تو را فرلت هسررت  ون وله به نوروز قدح گير بدسرت
 ستناگاه تو را  و خراك گرداند پرر می نوش به خرمی كه این  رخ كهن

 (07: 6816خيام، ) 
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برد. لادب هدایت در ایرن براره خيام براي زدودن اندوه زندگی دست به دامان خمر می
ترررری و اما این شادي هميشره برا فارر نيس ،خواستار شادي است گر ه وي عميقاً»گوید: می

-همواره معرانی فلسفة خيام در ظاهر دعوت به خوشگذرانی مریعدم توأم است. از این رو، 

اما در حقيقت تمام تصاویر دل انگيز معشوب و باده و بهار  ز تزئينرررری بريش نيسرت.  ،كند
از این  هت خوشی او بيشتر تأثرآور است. از سرررروي دیگر  ون خيام از  روانی بردبين و 

خوشی او آغشرته برا فارر یرأس و  بنابراین،خوشی را هنگام پيري برگزیده؛  در شک بوده و
 (. 89 -81تا: ایت، بیهد) «حرمان است

 نين است كه در بيت دوم، دعوت به لذات و شرب براده را برا مسرألة فنرا و عردم بقراي 
 سازد.انسان در  هان عجين می

نورالدین در تر مة این رباعی با ت يير سپهر گفتمان و افزودن لحرن آشراار عرفرانی بره 
 سراید: این رباعی  نين می

 
جسادِنا/ كؤوساً وأيادي/ ونَحْتَسي/ في صِح ةِ الر وح/ كهلَّ نَسهماتِ لنختزلْ كالش قائقِ/ كلَّ أ

  الرَّبيع/ فالعُمرُ شتاء/ من خريفٍ/وانكسارٍ/ وقَلَق

 ( 30 :0861نورالدین، ) 
هرا را/ و بنوشريم/ بره هرا و دسرتهایمان را/  رامباید بسان شقایق مختصر كنيم/ همة  سم) 

عمرر زمسرتانی اسرت/ از پرایيز/ و شاسرته شردن/ و هراي بهرار را/ سالمت روح/ همة نسريم
 .نگرانی(

 
سرازد. اگرر خيرام نيرز از  رام  نرين هاي شراب بدل مینورالدین و ود آدمی را به  ام

است؛ بلاه او آدمری را بره گررفتن  رام و  قصدي كرده، حداق  آشاارا به آن اشاره نارده
اي نيست، اما نورالردین بره اشاره دهد. در شعر خيام به لفاي روح آشاارانوشيدن سوب می
اي از كه نورالردین تمرام طبيعرت را  لروهكشد؛  رامیح، نسيم بهاري را سرقصد  الي رو
اي اسرت كره رد پراي آن در تمرام هراي عرفرانیپنردارد و ایرن همران رنر و ود حق مری

 هاي نورالدین بارز است.تر مه
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 گفتمان فلسفی .5-3
گرایری قروي برخروردار مبتنی بر عقالنيت و از ظرفيرت هرم فلسفی، گفتمانی است،گفتمان 

تواند بدون قيد و بند، موضوعات گوناگونی را در قلمرو خود  راي است؛  راكه فلسفه می
پذیر است. خيام منتسرب بره انعطاف دهد. منطق این گفتمان، بسيار كارآمد و در مقام تحققْ
هرایی از ایرن ماترب در گراه  لروه و فلسفة متصلب، خشک و كامال استدولیِ مشراء اسرت

فرآینردي را اما رباعيات با عدم وفاداري به این ماتب با زبانی ساده رباعياتش مشهود است، 
 كند كه برآیند آن تشايک و حيرت در مسائ  آفرینش و پرسشگري است. طی می

ت یأس و بدبينی بُعدي از گفتمان فلسرفة رباعيرات خيرام اسرت. فالسرفة عرالم را از  هر
-اند به دو گروه تقسيم مریاي را ابراز كردهایناه دربارب حاومت خير یا شر بر  هان عقيده

بين و كسانی كه مانند خيرام اسراس خوش ،دانندكنند. آنان كه این  هان را برترین عالم می
، حلبری) شونددانند، بدبين ناميده میمداري و اندوه استوار مینابسامانی و ك  این عالم را بر

روزگار از دستش ربوده و  ، برآنچهپردازيخيام با زبانی ساده و به دور از آرایه .(48: 6836
 سراید: می و  نين ، افسوس خوردهاو را اندوهناك كرده

 
 در دست ا   بسی  گرها خون شد افسوس كه سرمایه ز كف بيرون شررد
 دنيا  ون شررردوال مسرررافران رركاح كس نامد از آن  هان كه پرسم از وي

 (41: 6816خيام، ) 
 

كه انسانِ متحم  این همان درد فلسفی و بدبينانه است. خيام همواره در این اندیشه است 
برا تحسرر و  از این رو،در سراي دیگر در  ه موقعيتی قرار خواهد گرفت؛  درد در این عالم

 ندگان بتوانند دربارب حقرایقگردند تا زاندوه از این حقيقت كه مردگان هرگز به دنيا بازنمی
گوید. گویرا كره خيرام علرت بردبينی و  هانِ پس از مر  از ایشان پرسش كنند، سخن می

  داند.یأس خویش را عدم توانایی انسان در درك امور غير محسوس می
نورالدین در تر مة این رباعی از نابسامانی و فریبااري روزگار لریحا سخنی بره ميران 

 سراید:با ایجاد ت ييراتی  ند،  نين می بلاه آورد؛نمی
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سرقون/ من الجيوب/ كل  أحالمنا/ ويتحد ثون مَعَنا/ عن الحيهاة/ كأن نها أمهوات/ الراحلون يَ
  فانتظرونا يا رفاقُ/ سن رحلُ إلى الموت/ ونأتي/ بأخبارٍ بَرزَخي ة

 ( 10: 0861نورالدین، ) 
كننرد/ از مری وگوگفرت یمران را/ و برا مراهرا/ همرة آرزوهادزدند/ از گریبرانمسافران می) 

زندگی/ گویی كه ما مردگانيم/ پرس اي همرهران منتظرر مرا باشريد/ بره سروي مرر  سرفر 
   .(آوریم/ خبرهاي برزخی راخواهيم كرد/ و می

 
و هرا آن یی خيرالی ميرانوگوگفرت هاي این عالم بره مردگران و ایجراداو با تشبيه انسان

طراب خود را از عدم ادراك حقيقرتِ  هرانِ پرسِ از مرر  مردگانِ حقيقی، تشویش و اض
یی، تنهرا از عردم ظرفيرت انسران بره وگوگفرت دارد در حالی كه خيام بردون  نرينبيان می

یابد در مند است. شعر خيام با این مفهوم خاتمه میمنظور آگاهی از  هان پس از مر  گله
 هانی، پرداختره  با دوستان این وگوگفت با مردگان به وگوگفت حالی كه نورالدین بعد از

از عالم برزخ برایشان خواهرد آورد؛  خواهد كه در انتظار اخباري باشند كه ويو از آنان می
وآمد ميان عالم برزخ و  هران مراده دارد. آنچره در یی بر رفتگویی كه انسان قدرتی ماورا

دبينانرة خيرام اسرت؛ زیررا این تر مة مفهومی منجر به ت يير و دگردیسری شرده، زوال روح ب
با عدم شاایت از روزگار، انسان را داراي قدرتی خرارب العراده بره  نورالدین برخالف خيام

 داند.منظور رفتن به عالم برزخ و كسب اطالع از مجهووت آن می
حيرت در اسرار آفرینش بُعد دیگر فلسفة خيام است؛ زیرا اندیشيدن و خروم و تأمر  در 

 سرازدا وسعت داده و آن را مستعد اتحاد فيلسوف با  هان پيرامرونش مریعظمت عالم، ذهن ر
(.  نين است كه خيام حيرت و شگفتی خویش را از حقيقت عرالم هسرتی 066: 6890راس ، )

 كند: دانند،  نين بيان میبا استفاده از الطالحات منطقيون كه انسان ها را  ون لُوَر می
 

 فانوس خيال ازو مثالی دانيررررررم م این  رخ فلک كه ما در او حيراني
 ما  ون لوریم كاندر او حيرانيم خورشيد  را  دان و عالم فانرروس

 (38: 6816خيام، ) 
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او با تشبيه خورشيد به  ررا  بره سربب تشعشرعات فرراوان و عرالم بره فرانوس در مقابر  
به تقرابلی مجهووت فراوان آن، دست  درخشش خورشيد از سویی و از سوي دیگر به سبب

هاي پنهان و مخفیِ حيات انسان را بره  رالش كشريده و از عردم گونه ویهزند و اینادبی می
ادراك حقایق این عالم به شا ِ بایسته كه منجر بره ایجراد حيررت و سرگشرتگی در و رود 

 كند. گردد، شاوه میآدمی می
ی سپهر گفتمران آن، برا نورالدین با الهام از مضمون اللی این رباعی و ت يير و دگردیس 

 دهد:حذف حيرت و سرگشتگیِ خيام در اسرار آفرینش اینگونه فلک را خطاب قرار می
 
أي ها الفَلك/ كفاكَ دوائرَ حَولي/ وكفاني/ دَوراناً فيك/ تكفيني/ كَهفٌ مهن الل هه/ تأخهذُ  قفْ

  بيدي/ كيْ تكَفَّ عن تكفيف الروح/ ألرى/ نورَ النور

 ( 00: 0861نورالدین، ) 
كنرد مررا/  رخشری در هاي پيرامونم تو را بس است/ كفایت میاي فلک بایست/گردش) 

تو/ مرا بس است/ دستی از خدا/ بگيرد دستم را/ تا منصرف شود از خوگر نمرودن روح/ ترا 
 .ببينم/ نورِ نور را(

 
ز سرگشرتگیِ وي در دانرد كره مرانع انورالدین برخالف خيام خود را داراي قدرتی مری

سازد تا به فلرک دسرتور توقرف دهرد و را قادر می د؛ همان ظرفيتی كه اوشوهستی می عالم
 این قدرت منبعث از ذات الهی است؛  راكه نورالدین برا اسرتفاده از آرایرة مجراز و دولرت

(، 68فت.: ) ﴾يد اهلل فوق أيديهم﴿مباركة فت.:  بر یاري خداوند و بينامتنيت با آیة سورب (کف )
هاي فلسفی خود پاسخی بایسته دهد. او با اشراره بره آیرة هشرتم تا به پرسشدر پی آن است 

( رؤیرت نرور ذات الهری را غایرت 3الصف: ) ﴾يريدون ليطفئوا نور الل ه﴿سورب مباركة لف : 
داند. در این رباعیِ خيرام، اشراراتی بره ایرن هاي وي میمتعالیِ بنده و پاسخی بر همة پرسش

ه بُعد عرفانی و عدم حيرت در هستی و انتسراب همره  يرز بره مضامين نيست و این تصری. ب
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نور الهی كه روشنگر همة مجهووت هستی است، همان  يزي است كه منجر به ت يير سرپهر 
   است. دهنورالدین ش در تر مة مفهومی گفتمان رباعی خيام

 
 گفتمان اخالقی  .5-4

ی را به متن یا مخاطب عرضه هاي اخالقپی آن است كه الول و ساخت گفتمان اخالقی در
تروان ترأثير گذاشرت و قردرت را بره دسرت است( كه مری) تنها از طریق حقيقت»كند؛ زیرا 

 ؛(33: 6839 و، لل.) «شودگفتمان حال  میگرفت و حقيقت فقط از راه زبان و تشاي  
ه خيام نظام فاري خود را آگاهانه در خدمت اخالقيات و آداب زندگی درآورد ،از این رو

 پردازد:و از راه زبان و گفتمان اینگونه به اشتراك این تجربيات می
 

 كررررررد و رو به آرام گرفررت آهو بچه آن قصر كه  مشيد درو  ام گرفت
 رام گرفتررررردیدي كه  گونه گور به گرفتی همه عمرررربهرام كه گور می

 (69: 6816خيام، ) 
 

برانگيرز اشراره بره پادشراهان پيشرين تأسرف خيام از  مله شاعرانی است كه با لحنی
 كند. این امر ممان است از خواندن شاهنامة فردوسی در او پدیدار شده باشردایران می

(. او در این رباعی با حسررت برر گذشرتة ایرران و تولريف سرلوك 07تا: هدایت، بی)
-ي، مریپادشاهان ایرانی در نوشيدن باده و شاار گورخر و بهرره برردن از لرذات دنيرو

كوشد تا گفتمانی اخالقی را به مخاطب عرضه دارد كه فر رام آن ناپایرداريِ حيرات و 
 هاي دنيوي است. دلبستگی

نورالدین با حذف نام پادشاهان ایرانی و اخذ  روهرب گفتمران ربراعی خيرام و ت ييراتری 
 سراید: است،  نين می آشاار كه منجر به ت يير سپهر گفتمانِ تر مة او شده
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اً/خلفَ وحشِ الفَهالة/ صهيدَ كهلِّ العصهور/ عتلياً/ في أمانٍ دنياك/ أسوارَ القُصور/ ومُنْتَشِيَمُ
  لنُغْمِضْ أعينَنَا نائمين/ لِئَال نَرى/ وحشةً في القُبور

 ( 663: 0861نورالدین، ) 
است/ در امان اسرت دنيایرت/ برر دیوارهراي قصررها/ و در حرال بویيردن در حال باو رفتن) 

به دنبال حيوان وحشی بيابان/ ليد همة روزگان را/ تا ببندیم  شرمانمان را در حرالی  است/
 .كه خوابيم/ تا نبينيم/ تنهایی را در قبرها(

 
و و نورالدین دیوارهاي مستحام قصرر و  سرت براي به تصویر كشيدن قدرت شاهان،

ان مانردن آنران را در قالرب ها براي شاار را به عنوان نماد ذكر كرده و تصوّرِ در امدر بيابان

دارد. بردیهی اسرت كره در ربراعی خيرام بيران مری (في أمان دنيهاك) فااهیِ - ملة خطابی
اسرت. همچنرين نورالردین بره فراخرور ذوب  اي نشردهآشاارا به امنيت پوشالی شاهان اشاره

عرب، تصویر لحرا و مطلق حيوانات وحشیِ آن را بدل از مفررد گرورخر در ربراعی خيرام 
دهد.  وهرب مضمون گفتمان اخالقیِ خيام كه همان عدم بقا در  هان مرادي اسرت رار میق

یابرد در حرالی كره نورالردین اینچنرين برا در مصرع آخر و با خطاب به دیگرران هسرتی مری
حر  شراعرانه مخاطرب را بره راند، بلاه برا نروعی راهلراحت از ناپایداريِ  هان سخن نمی

كنرد. برر ایرن آرامرش و امش نفس هنگرام مرر  دعروت مریفراموشیِ خيالی در  هت آر
 فراموشی در رباعی خيام تو ه و پردازشی نيست. 

قناعت و مناعت طبع از دیگرر ابعراد گفتمران اخالقری رباعيرات خيرام اسرت. ایرن مرنش 
توان در زندگی ساده و به دور از تجمالت مادي خيام نيرز بره وضروح رؤیرت اخالقی را می

د، ایرن احساسرات و عقایرد اماران شروگام كه خيامِ فيلسوف، شاعر میشک آن هنكرد. بی
شاعر حداق  اماانات زندگی را براي شاد زیستن  از این رو،یابند؛ تري براي عرضه میبيش

طمعی،  هران نارویی برراي خرویش دهد كه با قناعت و بیكافی دانسته و به انسان نوید می
 سراید:رقم خواهد زد، پس  نين می
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 واز بهر نشسرررت آشررررررريانی دارد ر دهر هر آناه نرررريم نانی داردد
 گو: شاد بزي كه خوش  هانی دارد نه خادم كس بود نه مخدوم كسی

 ( 91: 6816خيام، ) 
 

نورالدین با اخذ ال ِ ایرن گفتمران اخالقری و افرزودن تصرویري  نرد، در تر مرة ایرن 
 سراید: گردد،  نين میمضمونی خاد می رباعی كه منجر به ایجاد محوري  دید با

 
سأبحثُ عنْ/ نصفٍ من الجوعِ/ وعنْ نصفٍ آخرَ/ من االحْتِضان/ ألراني منَ المرآة/ مُكتمِالً 

 كإنسانٍ/ وسعيداً/ كفلقةٍ من قَناعَة/ وعالمٍ من تَضْحِيَة 
 ( 630 :0861نورالدین، ) 

ی دیگر/ از آغوش/ تا نشانم دهد  ست و  و خواهم كرد از/ نيمی از گرسنگی/ واز نصف) 
سرت/ ماننرد ادهاست مانند انسرانی/ و خوشربخت شرظاهر(/ در حالی كه كام  شده) از آینه
 .اي از قناعت/ و دنيایی از فداكاري(پاره
  

نورالدین در تر مة این رباعی با ت ييرر در انتخراب كلمرات و حرذف برخری و افرزودن 
اسرت. او بره ة سپهر گفتمان ربراعی خيرام پدیرد آورده واژگانی  دید، ت ييراتی را در تر م

گزیند ترا برر  اي واژب نيم نانِ خيام، كلمة  وع را كه بر مطلق گرسنگی دولت دارد، برمی
مفهوم اخالقی مورد نظر خویش بيشتر تأكيد ورزد. همچنين نورالدین مسان و مأواي مورد 

واژب نريمِ ربراعیِ خيرام، مفهروم اخالقریِ  اشارب خيام را حذف كرده و به  اي آن با الهرام از
كنرد؛ بخشری گرسرنگی و بخشری دیگرر و وي خود را به دو قسمت تقسيم میمورد  ست

اي  ون قناعرت و فرداكاري را در پرورش و آدابِ تربيتِ لحي. كه مو بات اخالب حسنه
يان فضای  سازند. بدیهی است كه در رباعی خيام از نقش تربيت و پرورش در بنفرد مهيا می

و و و كناراش ذهرن در زمران برر  سرت (سأبحثُ) نزد انسان اثري نيست. نورالدین با فع 
ورزد در حرالی كره زمرانِ آینده به منظور پاس  به مجهووت در مورد این فضای  تأكيد مری

و وي كشف این حقيقت اخالقری نيسرت،  اري در رباعی خيام، حال است و او در  ست
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به حداق  اماانات حيات، سعی در ستایش قناعت دارد. نورالدین بعرد از  بلاه خود با اشاره
اند: قناعت یابد كه دو عام  در خوشبختی وي دخي  شدهو و، انسانی كام  را درمی ست

و دنيایی از فداكاري. آشاار است كه ربراعی خيرام دربردارنردب مفهروم فرداكاري نيسرت و 
ة ایررن ربرراعی، منجررر برره ت ييررر سررپهر گفتمرران و افررزودن ایررن واژه و مضررمونِ آن در تر مرر

 است.دگرگونی آن شده 
 

 گیرینتیجه
در این پژوهش به بررسی ت يير سپهر گفتمان در تر مة مفهومی محمد عبرداهلل نورالردین از 

هاي مو ود در رباعيرات خيرام و رباعيات خيام پرداخته شد. پس از بررسی و تحلي  گفتمان
  بره یمعين، تر مة نورالدین مورد بررسری قررار گرفرت و ایرن نتراتقسيم آن به محورهایی 

 دست داد: 
 گفتمان هویتی، اپياوري، فلسفی و اخالقی در رباعيات خيام گفتمان غالب است.  -
اي از شيوب تر مة نورالدین از رباعيات خيرام مفهرومی اسرت؛ یعنری نورالردین تنهرا شرمه -

بينریِ خراد وي كرده و متناسب با شخصيت و  هانمحتوا و ماهيت رباعيات خيام را اتخاذ 
و فضایی كه شاعر عرب در آن رشد و نمو یافته، اشعاري  دید هم از حيث مضمون و هرم 

 توان كار ادبی نورالدین را اقتباس نيز ناميد. است؛ از این رو، میاز حيث قالب سروده 
ب رباعی به شرعر سرپيد و تلفيرق از شگردهاي نورالدین در تر مة رباعيات خيام، ت يير قال -

هاي  دید و تحول برخری از عنالرر بوطيقرایی شرعر همرراه برا دخر  و تصررف ایدئولوژي
ها و تصاویر رباعيات خيام اسرت فراوان و افزدون تصاویري خيالی و حذف برخی از لحنه

 سازد.كه زمينه را براي ت يير سپهر گفتمان فراهم می
ا تمراعی دسرت  -هرایی عرفرانیم را اتخاذ و با افزودن رن نورالدین  وهر رباعيات خيا -

كره اگرر كسری برا زبران زند،  نانبه ت يير سپهر گفتمان این رباعيات در تر مة مفهومی می
پنردارد. ایرن فارسی آشنا نباشد، خيام را عارف و رباعيات وي را اشعاري لرفاً عرفرانی مری

پرژوهش خالره در گفتمران اپياروري كره هراي مرورد بررسری در ایرن امر در تمام گفتمان
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-نورالدین با ا تناب از ذكر شراب دنيويِ خيام، ماهرانره آن را بره شرراب عارفانره بردل مری

 سازد، بارزتر است. 
هرایی مسرتحام بره تشربيهات و نورالدین در تر مة خود با انتخاب الفا  سراده و تركيرب -

  دارد وگاه به گراه برراي زیبرا شردنِ هایی نزدیک به ذوب و قریحة عرب تمایپردازيخيال
كنرد در اش بر آنچه از نظم و نثر و تصاویر قرآنی و عربی در خاطر دارد، اعتماد مریتر مه

پيرایه است؛ بنابراین، بدیهی اسرت كره متناسرب برا بافرت حالی كه رباعيات خيام ساده و بی
 عرب برخودار نباشد.  موقعيتی از تصاویر قرآنی و تشبيهات و استعارات متناسب با ذوب
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