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چكيده
سبك و شيوة هر يك از شاعران در اشعارشان نهفته است .با مطالعه و بررسي آثار و اشعار شاعران ميتوان به شيوة سرايش
آنان پي برد .بيگمان براي شناخت شيوة شاعري خيام نيز بايد در رباعيات وي تأمّل كنيم .هر چند وجود رباعياتي كه ديگران
به خيام ن سبت دادهاند كار را بر پژوهنده د شوار مي سازد ،ولي به هر روي بهترين مأخذ براي برر سي سبك و شيوة شاعري
خيام ،رباعياتي ا ست كه از وي به يادگار مانده ا ست .از آنجا كه يكي از شاخصهاي سبك شنا سي در آثار شاعران ،مطالعه و
برر سي ميزان و چگونگي ا ستفادة آنان از آرايههاي ادبي ا ست؛ بنا بر اين با توجّه به اين پر سش كه آيا ميتوان از راه برر سي
آرايهها به شيوة سخن خيام نيز پي برد ،در اين ج ستار كو شش شده ا ست از منظر ميزان و كيفيّت ا ستفاده و به كارگيري
آرايههاي ادبي به بررسي سبك و شيوة خيام در سرايش رباعي پرداخته شود.
واژههاي كليدي
سبك ،رباعي ،خيام ،آرايههاي ادبي

مقدمه
يكي از شاخصهاي بنيادين در بررسي و شناختن سبك شعري هر يك از شاعران ،ميزان و چگونگي استفاده و بهرهگيري
آنان از صنايع شعري و آرايههاي ادبي ا ست .از رهگذر و به مدد برر سي صنايع شعري ميتوان به طرز سخن ،شيوة بيان و
سبك شاعران نيز پي برد .ميزان و کيفيّت استفاده از آرايههاي ادبي ،تاثير بسيار فراواني در شناخت سبك شعري شاعران دارد.
براي نمونه به کارگيري هنرورزانة حافظ از آراية ايهام و يا ابداع مضاااامين و اختراع ترکيباا خاا تازه و به کار بردن
استعاراا و کناياا مختلف و متعدد ،نه تنها در شناخت سبك شعري اين دو شاعر توانمند ،بيتأثير نيست ،بلكه کمك فراواني
نيز به اين امر خواهد نمود .با بررسي رباعياا خيام از منظر صنايع شعري ميتوان تا حدود زيادي به سبك سرايش وي نيز در
رباعي پي برد و شيوة بيان او را دريافت .بنا بر اين يكي از راههاي ورود به کالم خيام و شناختن سبك شاعري و ساختار شعر
ايشان ،مطالعه و بررسي عميق رباعياا وي از منظر آرايههاي ادبي است .روش کار ما در اين پژوهش آن است که پس از بيان
مساله ،ضرورا تحقيق و نيز پيشينة آن ،به بررسي و تأمّل در صنايع شعري ،آرايههاي ادبي و شگردهاي هنري رباعياا خيام
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تاريخ پذيرش1394/8/14 :

از ديد سبكشناسي بر اساس نسخة محمّدعلي فروغي و دکتر قاسم غني خواهيم پرداخت.
بيان مساله
هر چند مقاالا و آثار فراوان و ارزشمندي پيرامون خيام نوشته شده است ولي بررسي کارنامة خيامپژوهي ،اين واقعيت را
به رو شني آ شكار مي سازد که حا صل پژوهشهاي صورا گرفته و آنچه در پيوند با خيام پديد آمده ا ست ،بي شتر به برر سي
انديشههاي او پرداخته يا مربوط به زندگي و شخصيّت و يا درستي و نادرستي انتساب رباعياا وي ميباشد و کمتر به سبك
و شيوة سخن سرايي خيام مربوط ميگردد .اين کمتوجّهي به ساختار هنري رباعياا خيام تا حدّي است که ويژگيهاي سبكي
و زيباييهاي هُنري ساارودههاي وي ،از ديد بسااياري از اهل ادب و انديشااه دور مانده اساات .شااايان كکر اساات که در کت
سبك شنا سي و تاريخ ادبياا نيز براي ثبت ويژگيهاي ادبي شعر آن دوران ،رباعياا خيام خيلي کمتر مورد توجّه قرار گرفته
ا ست .شايد دليل اين امر آن با شد که خيام را در ع صر خويش بي شتر به عنوان يك دان شمند علوم ريا ضي ،هيأا و نجوم
مي شناختند تا يك شاعر .امروزه وقتي ويژگيهاي سبكي آن دوران را مورد مطالعه قرار ميدهيم مشاهده ميگردد که رباعياا
خيام نيز از حيث کاربرد آرايههاي ادبي پا به پاي ديگر قال هاي شااعري همان عصاار گام برداشااته اساات و گاه نيز پا را فراتر
گذاشته و رنگ بديعتري به خود گرفته است که اين امر خود امتياز سبك و شيوة خيام در رباعيسرايي است.
ضرورت و اهميّت تحقيق
از آنجا که به نظر مير سد «درنگ اندي شمندانة خيام در بنياد ه ستي و پر سشهاي حيراآلود و ج ساراآميز او در بارة
آدمي ،بيش از هر چيز ديگر ،توجّه خيام پژوهان را نسبت به او برانگيخته و آنها را از بررسي ساختاري ،سبك شناسي و هنري
رباعيّاا ،باز دا شته ا ست( ».ح سنلي و ح سامپور )2 :1384 ،و با در نظرگرفتن اين نكته که با مطالعه و برر سي رباعيّاا خيام
از منظر آرايههاي ادبي ميتوان تا حدود زيادي به سبك و شيوة بيان وي نيز دست يافت ،ضرورا اين پژوهش که در حقيقت
بررسي صنايع شعري و آرايههاي ادبي رباعياا خيام و پيوند آن با سبك و شيوة سرايش اوست آشكار ميشود.
پيشينة تحقيق
صرف نظر از ا شارههاي ب سيار مخت صري که در آثار و مقاالا مربوط به حوزة خيامپژوهي پيرامون مو ضوع مورد بحث ما
شده است ،ميتوان به نوشتة بسيار کوتاه علي دشتي در کتاب ارزشمند دمي با خيام ،که تحت عنوان شيوة سخن و انديشة اين
شاعر بيان نمودهاند و مقالة وزين دکتر کاووس حسنلي و دکتر سعيد حسامپور با موضوع «قرينهگرايي خيام در رباعياا» که
در ن شرية شمارة هفدة ادب و زبان فار سي دان شكدة ادبياا و علوم ان ساني دان شگاه شهيد باهنر کرمان به چاپ ر سيده و نيز
مقالة ارزشمند احمد محسني با موضوع « سبك هنري شعر خيام» که در مجلة نامة پارسي سال يازدهم شمارة اوّل بهار 1385
به چاپ رسيده است ،اشاره نمود.
خيام و هُنر سرايش رباعي
هر چند در ادب پارسااي موضااوع ساارايش رباعي منحصاار به خيام نيساات و شاااعران قبل و بعد از وي نيز در اين قال
طبعآزمايي کرده اند ولي شهرا خيام در حوزة شعر و ادبياا به هنر او در سرايش رباعي ا ست .آنچه خيام را به عنوان يك

شاعر به ايران وجهان شنا سانده ،قال

رباعي ا ست .قالبي را که با مخت صرترين بيان به شرح مق صود ميپردازد .هر يك از

رباعيهاي خيام « نمونة برترين ،در کوتاه سااخني و در ريختن دريا در کوزه اساات .هر رباعي او به ديواني ميارزد( ».کزّازي،
)77 :1380
اگر از منظر کاربرد آرايههاي ادبي به بررسااي قال

رباعي بدردازيم و ساانجشااي ميان اين قال

شااعري با ديگر قال ها از

جمله ق صيده ،مثنوي و غزل دا شته با شيم ،ميتوان گفت به ميزاني که مجال سخنپردازي و شرح و ب سط مفاهيم در رباعي
وجود ندارد ،به همان ميزان مجال کاربرد همة اقسام آرايهها نيز در آن کمتر است .به عبارا ديگر «رباعي از آنجا که بيانکنندة
حاالا روحي و كهني گوينده در کوتاهترين زمان ممكن اسااات از حيث گوهر باطني شاااعر ميتواند حقيقيتر و واقعيتر هم
با شد زير آن آرايههاي ادبي که در ق صيده و غزل و ديگر انواع شعر از سوي سراينده به کار گرفته مي شود ،در رباعي تقريباً
وجود ندارد و صفت نابترين هم از اين روي برازندة رباعي است( ».قنبري 92 :1389 ،و )91
با اين وجود نبايد گمان کرد که رباعياا خيام عاري از هر گونه آرايههاي ادبي است بلكه خيام با سبك مخصوا به خود
و بدون آن که خود را به زحمت اندازد و به لفّاظي بدردازد و يا ق صد هُنرنمايي دا شته با شد به شيوة ب سيار طبيعي از آرايههاي
ادبي بهره ميجويد .گاهي اين صااانايع شاااعري به قدري طبيعي در کالم خيام به کار ميروند که براي دريافتن آن ،چندان به
تالش كهني نياز نيست .انگار که وجود اين آرايهها در رباعياا خيام از بسياري روشني ناپيدا است .دکتر يوسفي دربارة سبك
و شيوة سخن خيام ميگويد« :همين که وي توانسته است انديشههاي عميق و دشوارياب را چنان ساده و روان و نافذ ادا کند
که همه کس بيهيچ تالش كهني آنها را دريابد هُنر بزرگي است( ».يوسفي )124 :1370 ،براي نمونه در رباعي:
از دي کااه گااذشاااات ه يچ از او ياااد م كن

فااردا کااه ناايااامااده سااااات فاارياااد مااكاان

باار نااامااده و گااذشااااتااه باانااياااد مااكاان

حااالااي خااوش باااش و عااماار باار باااد مااكاان
(رباعيات خيام ،ص)140

آرايههايي از جمله :تقابل ميان (دي و فردا)( ،گذشت و نيامده) و (نامده و گذشته) واج آرايي حرف (د) در سراسر رباعي،
تكرار واژة (مكن) در جايگاه رديف و عبارا کنايهاي (عمر بر باد مكن) چنان ساااده و طبيعي به کار رفتهاند که مفهوم رباعي
را نيز دلپذير کرده است.
اين ويژگيا کاربرد ساده و طبيعي آرايههاا را در رباعياا زير نيز ميتوان مشاهده کرد.
از آماادن و رفااتاان مااا ساااااودي کااو

وز تاااار اماااياااد عااامااار ماااا پاااودي کاااو

چااناادياان ساااار و پاااي نااازنااياانااان جااهااان

ماايساااااوزد و خاااو ماايشاااااود دودي کااو

اي دل غاام اياان جااهااان فاارسااااوده مااخااور

باايااهااوده نااه اي غاامااان باايااهااوده مااخااور

چون بوده گذشاااات و نيساااات نابوده پد يد

خااوش باااش غاام بااوده و نااابااوده مااخااور

افسااااوس کااه نااامااة جااوانااي طااي شااااد

و آن تااازه بااهااار زناادگااانااي دي شاااااد

آن ماارط طاارب کااه نااام او بااود شااااباااب

افسااااون نااداناام کااه کااي آمااد کااي شااااد

(همان :ص)154

(همان :ص)106

(همان :ص)67
از آنجا که «خيام رباعيهاي خود را غالباً در دنبال تفكراا فلسفي سروده و قصد او از ساختن آنها شاعري و درآمدن در
زيّ شعرا نبوده ( »...صفا ،1368 ،ج )266 :1بنا بر اين «اين رباعيها ب سيار ساده و بيآرايش و دور از ت صنّع و تكلّف و با اين

حال مقرون به کمال فصاحت و بالغت و شامل معاني عالي و جزيل در الفاظ موجز و استوار است( ».همان)
نكتة قابل كکر آن ا ست که اگر معاني لطيف و نكتههاي باريك و تأمّل برانگيز در الفاظ زيبا و به سبك و شيوة نيكو بيان
نشود چندان اثرگذار نخواهد بود .خيام با شگرد و هُنر کم نظير خويش توانسته است معاني ژرف و نكتههاي باريك فلسفي را
در جامة الفاظ نيكو بيان نمايد و با اين روش بر تأثير سخنش بيفزايد .به عبارا ديگر «ترانههاي خيام عالوه بر معاني عميق و
دلكش از شيوايي و زيبايي تعبير نيز برخوردار است و اين هر دو جنبه ا که کمال آنها در هنر از يكديگر جداييپذير نيست ا
گيرايي رباعياا با روح و خوشآهنگ و دلپذير اوست( ».يوسفي)126 :

سب

به راساااتي که بخشاااي از زيبايي تعبير ،مربوط به کاربرد بجا و مناسااا

آرايههاي ادبي اسااات بنا بر اين اگر برخي از

خيامپژوهان بر اين باورند که« :خيام به صنايع شعري مطلقاً توجهي ندارد( ».د شتي )133 :1390 ،لفظ مطلقاً چندان نميتواند
مورد پذيرش با شد .به نظر مي ر سد خيام گاهي براي بيان مق صود و با توجّه به سبك و شيوة مخ صوا به خود به بع ضي از
صاانايع شااعري رغبت بيشااتري نشااان ميدهد .بايد گفت هر چند خيام در رباعياا قصااد هُنرنمايي ندارد ولي از هنرها و
شگردهاي ادبي به ميزان نياز و به شكل طبيعي بهره ميجويد با اين ويژگي که در بند هنرنماييها گرفتار نميشود.
با تأمّل در رباعياا خيام ،ميتوان دريافت آرايههايي از جمله تكرار ،واجآرايي ،جناس ،تناس  ،ت ضاد ،تشبيه ،جانبخشي،
تلميح ،تناقض و استعاره بيشتر مورد توجّه و مدّ نظر خيام بوده است .پارهاي از اين آرايهها را ميتوان در رباعياا زير مشاهده
نمود.
ا ين كوزه چو من عااق ااا زاه
اياان

اااااراار كاار ساار اار

ه ساا اا

سو ه ا اااا
ا ماا سااياا اا

ااااار زبااه ااا ااقه

ااا ر ا اااا

كاار سر ر

يااقه

سااو ه ا ااااا
سو ه ا اااا
(رباعيات خيام ،ص)19

در رباعي فوق از آرايههاي (تشبيه ،جان بخشي ،تناس
اين يااد
هااار اااو رااام

اااار ه زه اوس ا

و جناس) براي القاي معاني استفاده گرديده است.

ع ر ا اااا

ه ز مااارا ياااق ااا

چااو

ااااا

ب ساار اااوياانااقه

ه ز كاار ايااقما ه ا اااا

چااو سااق ساار

اااا

ه ز كاار ا اااا
(همان :ص)22

تناسا

زيباي واژههاي (يك ،دو ،سااه) در رباعي فوق که همزمان آراية سااياقه االعداد را نيز پديد آورده ،کم نظير اساات.

ناگفته پيداست که بيت اوّل اين رباعي بر پاية تشبيه و تناس

استوار شده است .مانندگي گذران پيوسته و پر شتاب عمر (يك

مشبه) به آب جويباران و باد دشت (دو مشبهبه) در نوع خود شايان توجّه است .تكرار واژة (روز) و واجآرايي يا نغمة حروف
در سراسر رباعي نيز رواني و دلنشيني آن را سب

گرديده است.

وجود آراية دلدسند (اي ضاح بعد االبهام) يا به گفتة دکتر کزّازي (روشني پس از پوشيدگي) در بيت دوم ،زيبايي خاصي به
اين رباعي بخشيده است.
2ـ 1شيوة خيام در بهرهگيري از آرايهها

هر چند خيام در بند اسااتفاده از صاانايع شااعري نميماند و خود را پابند آرايههاي ادبي نميسااازد ولي با به کارگيري بساايار
طبيعي شگردهاي ادبي لطف خاصّي به کالم خويش ميبخشد و با اين عمل به تأثير سخنش ميافزايد .صادق هدايت در اين باره
ميگويد« :ترانههاي خيام به قدري ساااده ،طبيعي و به زبان دلچساا

ادبي و معمولي گفته شااده که هر کس را شاايفتة آهنگ و

تشبيهاا قشنگ آن مينمايد .شعرش با يك آهنگ لطيف و طبيعي جاري و بيتكلّف است ،تشبيهاا و استعاراتش يك ظرافت

ساده و طبيعي دارد( ».هدايت)43-44 :1356 ،
اکنون از منظر ميزان و کيفيّت استفاده از آرايههاي ادبي به رباعي زير نظري داشته باشيم.
در کااارگااه کااوزه گااري رفااتاام دوش

دياادم دو هاازار کااوزه گااويااا و خاامااوش

ناااگاااه يااكااي کااوزه باارآورد خااروش

کااو کااوزه گاار و کااوزه خاار و کااوزه فااروش
(رباعيات خيام ،ص)121

آرايههايي از جمله :تناس

ميان واژههاي (کارگه کوزهگري ،کوزه ،کوزهگر ،کوزهخر ،کوزهفروش) و جانبخشي در مصراع

دوم و سااوم اين رباعي (کوزههايي که گويا و خموش هسااتند و يا کوزهاي که ناگهان خروش بر ميآورد ).واج آرايي يا نغمة
حروف که در سااراساار رباعي به چشاام ميآيد و نيز تكرار واژة (کوزه) و همچنين تناقض در مصااراع دوّم بيت اوّل (دو هزار
کوزهاي که در عين گويايي ،خمو شند) و آراية سياقه االعداد يا به گفتة دکتر کزّازي (نام شمار) در م صراع چهارم اين رباعي
(کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش) بيانگر آنند که خيام نه تنها به آرايهها بيتوجّه نبوده ،بلكه بساااياري از اين صااانايع
شعري را در خدمت انديشة محوري خود ا که همانا موضوع مرگ و زندگي و گراميداشت دم بوده ا ميگرفته است .اکنون با
وجود اين نمونهها چگونه ميتوان پذيرفت که خيام مطلقاً توجهي به صااانايع شاااعري ندارد ،بلكه بايد گفت شااايوة وي در
بهرهگيري از آرايههاي ادبي آن است که خود را به زحمت نمياندازد و اين صنايع به شكل طبيعي در کالمش جريان مييابند.
دکتر زرينکوب دربارة سبك و شيوة خيام در سرايش رباعياا ميگويد« :مزيت اين رباعيها سادگي و رواني آنها ست .در
هيچکدام از آنها اثري از زبان متكلف قصيدهگويان و از استعاراا و مبالغاتي که معمول تغزالا و قصايدگويندگان عصر است
ديده نمي شود .در سرا سر آنها بوي صدق و صفا شنيده مي شود .صدق و صفاي ک سي که رياورزي و پردهپو شي نميکند و
هرچه را به حس و عقل خود در مييابد بدون بيم و هراس و بيهيچ روي و ريا بيان ميکند .فكر روشن و درخشاني در قال
بيان ساده و بيپيراية او ميدرخشد و چنان از هرگونه تقليد و تكلف خالي است که انسان را بيآنكه لحظهاي در سطح لفظ و
ظاهر توقف نمايد به غور باطن ميبرد و به فكر و تأ مّل وا ميدارد و تحت تأثير قرار ميدهد .اينجاسااات که بيان خيامي،
عاليترين و کاملترين نشانة هنرمندي و شاعري را همراه دارد( ».زرينکوب)136 :1370 ،
خيام ساااخنور توانايي اسااات که به مدد جادوي هنر ،جاني تازه در کالبد واژهها ميدمد به گونهاي که بخش فراواني از
دلربايي چارانههاي وي مربوط به پديدههاي هنري کالم اوست .اين هُنر بيان اوست که توانسته افكار عميق فلسفي را در لباس
نگارين ادب بنماياند .صاانايع شااعري در کالم خيام بدون آنكه سااخنش را دشااوارياب سااازند به ياري درو عميقتر محتوا
ميشتابند .براي نمونه در رباعي:
آن قصاااار کااه باار چااره هاامااي زد پااهاالااو

بااار درگاااه او شاااااهاااان نااهاااادنااادي رو

دياادياام کااه باار کاانااگااره اش فاااخااتااه اي

بنشاااسااااتااه ه مي گفاات کااه کو کو کو کو
(رباعيات خيام ،ص)153

اين پديده هاي هُنري ا ست که توان سته به ياري محتوا ب شتابد و حيرا خيام را ن سبت به ني ست و نابود شدن جهان ه ستي
بازگو نمايد .لحظهاي درنگ در تكرار واژة (کوکو) اااا که هم يادآور صداي فاختهاي است بر کنگرة قصري ويران و هم مبين
پر س شي ا ست آگاه کننده بر پايان ه ستي و حياا هر ان سان اااا ميتواند دل هر نيو شندهاي را بلرزاند و با اين شيوه به درو
مفهوم و دلنشيني بيت کمك بيشتري نمايد.
سادگي سبك و شيوة خيام در اين رباعي به رو شني پيدا ست .وجود آرايههايي از جمله تنا س

ميان واژههاي (ق صر ،چره،

درگاه ،کنگره ،شاهان) ايهام در عبارا (نهادندي رو) که ميتواند در پيوند با درگاه و ق صر هم به معناي (آمدن پاد شاهان براي ابراز

ارادا به درگاه اين ق صر) با شد و هم به معناي اينکه (پاد شاهان به ن شانة دلب ستگي ،چهره بر آ ستان آن ق صر مي سودند) به کار
رود نه تنها چيزي به دشواري کالم خيام نيفزوده ،بلكه حتي آن را زيباتر نيز نموده است.
خيام در سرايش رباعياا به شيوة تكرار دلب ستگي خا صي دارد .اين تكرار ميتواند در يك واژه با شد و يا در يك يا چند واج
صامت ،که خود سب

پيدايي صنعت واجآرايي ميگردد .در نمونة قبل تكرار واژة (کو) و نيز نغمة حروف (و.گ) با يازده بار تكرار

به زيبايي سخن ميافزايد.
از واژههاي کليدي در رباعياا خيام که بي شتر آنها به شيوة تنا س

کنار هم ميآيند ميتوان به (خاو ،خ شت ،گل ،کوزه،

سنگ ،کا سه ،ابر ،سبزه ،باده و پياله) ا شاره نمود که خيام به مدد آنها افكار فل سفي خويش را که در پيوند با مرگ و زندگي
است بهتر بيان ميکند.
خاااکي کااه بااه زير پاااي هر ناااداني اساااات

ک افّ صااااناامااي و چااهاارة جااانااانااي اساااات

هر خشاااات کااه بر ک ن گرة ا يوا ني اساااات

ا نگشاااات وز ير يااا سااار سااا لطااا ني اساااات
(رباعيات خيام ،ص)34

اين کوزه چو من عاشاااق زاري بوده اساااات

در باانااد ساااار زلااف نااگاااري بااوده اساااات

اياان دسااااتااه کااه باار گااردن او ماايبااياانااي

دساااتي اساااات که بر گردن ياري بوده اساااات

ابر آمااد و باااز بر سااار سااابزه گريساااات

بااي بااادة گاالاارنااگ ناامااي بااايااد زيساااات

اين سااابزه که امروز ت ماشااااا گه ماساااات

تااا سااا بزة خاااو مااا تماااشااااا گااه کيساااات

(همان :ص)19

(همان :ص)12

از ديگر ويژگيهاي ساابكي در رباعياا خيام به کارگيري واژهها و صاانايعي اساات که القا کنندة گذر شااتابان زمان و عمر
باشااد .يكي از انديشااههاي بنيادين در کالم خيام گراميداشاات دم (اغتنام فرصاات) اساات ،بنا بر اين طبيعي اساات که وي از
واژههايي اسااتفاده نمايد تا مفهوم دم غنيمتشااماري را در خاطر خواننده به تصااوير بكشااد .تابلوي زيبايي را که پيرامون اين
مضمون در رباعي زير آمده تماشايي است.
مااي گااذرد

درياااب دمااي کااه بااا طاارب مااي گااذرد

اياان قااافاالااة عااماار عااجاا

سااااا قي غم فرداي حر يفااان چااه خوري

مااي گااذرد

پاايااش آر پاايااالااه را کااه شاااا

(همان :ص)70

خيام در اين رباعي ،با بهرهگيري از واژههايي که به زمان و گذر شتابان آن مربوط مي شود ساختار رباعي را ا ستوار کرده
است .تكرار سه بارة فعل استمراري (ميگذرد) به عنوان رديف ،تشبيه عمر به قافله و کارواني که پي در پي در حرکت و گذر
است و نيز استفاده از واژههايي چون عمر ،دم ،فردا ،ش

و درياب به شيوة تناس  ،مفهوم زمان و شتاب آن را بيشتر برجسته

ميکند و بر اهميّت بهرهگيري از زمان تأکيد ميورزد .آرايههاي ادبي ،رباعياا خيام را به تابلويي زنده و جاندار بدل کرده است
که ميتوان در آن صحنهها و نكتههاي بسياري را ديد و شنيد.
در رباعياا خيام ،مو سيقي موج ميزند .جداي از مو سيقي کناري که برخا سته از قافيه و رديف ا ست ،مو سيقي معنوي و
نيز دروني ،نمودي هنرمندانه دارد .اين شاعر حكيم ،آرايهها را آن چنان طبيعي و دروني در شعر راه داده ا ست که خواننده در
نگاه نخست پيش از پي بردن به آرايهها ،اثر آن را حس ميکند .وجود آرايههايي از جمله تلميح ،تناس  ،جناس تام ،واجآرايي
و عكس در رباعي زير مبين اين موضوع است.
آن قصااار کااه جمشااايااد در او جااام گرفاات

آهااو بااچااه کاارد و روبااه آرام گاارفاات

بااهاارام کااه گااور مااي گاارفااتااي هاام عااماار

دياادي کااه چااگااونااه گااور بااهاارام گاارفاات

ژ

(همان :ص)11

يكي ديگر از شگردهاي خيام در سرايش رباعي ،آوردن واژههاي مت شابه و متجانس ا ست در جايگاه قافيه .وي همزمان با
پرداختن واژههاي قافيه و شاااكل دادن به موسااايقي کناري شاااعر ،واژههاي همجنس و همنوا مييابد و جلوهاي ديگر به هنر
قافيهپردازي ميافزايد و تأثير موسيقي شعرش را دو چندان ميکند .براي نمونه اين ويژگي را در رباعي زيرميتوان يافت.
باارخاايااز و مااخااور غاام جااهااان گااذران

باانشااااياان و دمااي بااه شااااادمااانااي گااذران

در طاابااع جااهااان اگاار وفااايااي بااودي

نااوباات بااه تااو خااود نااياااماادي از دگااران
(همان :ص)142

در اين رباعي واژههاي (گذران ا گذران) قافيه از نوع جناس تام است.
واژههاي (برخيز ا بنشين) جداي از آراية تضاد ،تصويري زيبا از نشستن و برخاستن را در كهن مجسم مينمايد .خيام به مدد
جانبخشي ،جهان را بيوفا شمرده تا انديشة محوري خويش را ا ا که همانا موضوع مرگ و زندگي و خوشباشي و اغتنام فرصت
است ا به مخاط

القا نمايد.

شايان كکر ا ست که از انواع صنايع معنوي ،خيام به آراية ت ضاد توجّه فراواني دارد .جهان که بر پاية ا ضداد بنا نهاده شده
ا ست ،ت صويرش را در شعر خيام بهتر ميتوان به نظاره ن ش ست .وي گاهي از واژههاي مت ضاد به شيوة قرينه در شعرش بهره
ميجويد .اين ويژگي را در رباعيهاي زير ميتوان مشاهده کرد.
در دايااره اي کااه آماادن و رفااتاان ماااساااات

او را نااه بااداياات نااه نااهاااياات پاايااداساااات

کس مي نزنااد د مي در ا ين م ع ني راساااات

کااا ين آماادن از کجااا ور ف تن بااه کجاااساااات

مااا م يم کااه اصاااال شااااادي و کااان غ م يم

سااااارمااايااة دادياام و نااهاااد ساااااتاامااياام

پساا ا ت يم و ب لنااد يم و کمااا ل يم و ک م يم

آيااياانااة زنااگ خااورده و جااام جاامااياام

(همان :ص)38

(همان :ص)134

نتيجه
بر پاية مطال

و شااواهد بيان شااده در اين پژوهش ،ميتوان نتيجه گرفت که با توجّه به کيفيّت و نيز به مدد چگونگي و

شگرد خيام در استفاده از صنايع شعري و بررسي و شناخت آرايههاي مورد نظر وي ،ميتوان به سبك و شيوة سرايش رباعي
او راه يافت .ويژگي بارز خيام در بهرهگيري از آرايههاي ادبي ،سااادگي و رواني و کاربرد شااكل طبيعي آن در رباعياا اساات.
وي با گزينش صنايع مناس

و نيز خلق تصاوير زنده و خيالانگيز ميكوشد مفاهيم مورد نظر و انديشههاي محوري خويش را

هنرمندانهتر در كهن مخاطبان مجسم سازد .لذتي که بسياري از خوانندگان رباعياا خيام ميبرند حاصل پيوندي است که وي
به مدد صنايع شعري ميان انديشه و احساس برقرار ساخته است.
آرايهها براي خيام به منزله ابزار انتقال و القاي مفاهيم اساات و چون خيام ميزان و کيفيّت اسااتفاده از آن را ميشااناسااد و
هنرمندانه از آن بهره ميجويد بنا بر اين كهن براي دريافت آن به کوشش بسيار نياز ندارد.
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