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خّیام، از فالسفه و دانشمندان نامدار حکیم عمر بن ابراهیم خّیامی نیشابوری، مشهور به 

ق). وی در فلسفه، پیرو حکیم  ۵۲۶ -۴۳۹های پنجم و ششم هجری است ( ایرانی در سده
آمد. از  سینا بود و در ریاضی و نجوم، جزو سرآمدان عصر خود به شمار می ابوعلی

به زبان علمی سال به دست ما رسیده، ده رسالۀ کوتاه  ۹۰۰ پس ازهای او، آنچه  هشتگان
عربی، دو رسالۀ فارسی، حدود چهل بیت شعر عربی، و حدود هفتاد رباعی به زبان 

منسوب است. شمار  به خّیامها رباعی فارسی دیگر نیز  و ده نوروزنامهفارسی است. رسالۀ 
  رسد. رباعی نیز می ۱۶۰۰رباعّیات فارسی منسوب به او به 

ویژه، از دیرباز مورد  بینِی  موجز و جهان رباعّیات منسوب به خّیام، به دلیل طرز بیان  
های متمادی، رباعّیات  در طول سده طرز،  و بدان داشتهقرار عام  و توجه مخاطبان خاص

این و مجموع  ه، به خوِد خّیام منسوب گردیدمتون بعدیدر اغلبش، که  هپدیدآمد بسیاری
واسطۀ این  . خّیام بهه است، مکتب خّیام را در تاریخ شعر فارسی بنیان نهادرباعّیات

شود و شهرت اشعار او  رباعّیات، جزو چند شاعر بزرگ و سرآمد زبان فارسی شناخته می
کدر سرتاسر  ،های پارسی زبان درگذشته از مرزهای سرزمین  و منتشر شده کرۀ خا
است. مشهورترین ع از آن موجود د و متنوّ های متعّد  ، ترجمههای دنیا تقریبًا به اغلب زبان

مۀ رباعّیات خّیام که شهرت جهانی خّیام تا حدود زیادی مرهون آن است، ترجمۀ ترج
که ترجمۀ خود را  ویکتوریاست که نخستین ویراستادوارد فیتزجرالد شاعر عصر 
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 ۱۱۰دوم، ویراست . در انگلستان منتشر کرد م۱۸۵۹در سال بود، رباعی  ۷۵مشتمل بر 

 ۀ. این ترجمم)۱۸۷۲رباعی کاهش یافت ( ۱۰۱م) و ویراست سوم به ۱۸۶۸( داشترباعی 
هم برای  مانند در همۀ اقطار عالم رقم زد، بی ای زهاآو فیتزجرالد برای هم  آزاد و شاعرانه،

  .خّیامعمر حکیم 
ای قوی به دست داد  شناسان را انگیزه شهرت رباعّیات خّیام در جهان غرب، شرق  

شناس  ، والنتین ژوکوفسکی ایرانیاریبسچون اشعار او به تحقیق بپردازند.  و تا در چند
ای در  م باب تازه۱۸۹۷آورند. مقالۀ او در سال  پژوهان به شمار می روس را پیشتاز خّیام

در  زیادیشناخت منابع کهن و رباعّیات سرگردان گشود. از آن تاریخ تا امروز، محققان 
اند.  پژوهش پرداختهایران و سایر کشورهای جهان، در باب رباعّیات منسوب به خّیام به 

کیزه ها، به دست دادن نسخه هدف اغلب آن مستند از رباعّیات  و منسجمو  ،پالوده و ای پا
  این حکیم ایرانی بوده است.

رباعّیات خّیام در شش ُجنگ «با نگارش مقالۀ  ۱۳۷۲نگارندۀ این نوشتار، از سال   
مندان خّیام پیوست و از آن تاریخ تا امروز، این رشتۀ موّدت را  به جرگۀ عالقه» کهن فارسی

آوردهای پژوهشگران ایرانی و خارجی در شناخت  از دست ننهاده است. بررسی دست
با عنوان  ۱۳۸۲که در سال  انجامیدمنابع نویافته، به پژوهشی معرفی منابع اشعار خّیام و  ، به هّمت مرکز نشر دانشگاهی و مدیر فاضل آن دکتر رباعّیات خّیام در منابع کهن

پورجوادی منتشر شد و مورد اقبال جامعۀ ادبی و دانشگاهی قرار گرفت. در مقدمۀ آن 
ناسایی رباعّیات اصیل خّیام و تشریح شدر بینانه، وعدۀ کتابی را  دالنه و خوش کتاب، خام

ندانسته  و کاری را نسنجیده های چنین آن زمان، دشواریدر حّقا که . معیارهای آن دادم
، به رباعی ۀباالخّص در حوز  ام و ُجسته  از آن هنگام تا به امروز، هرچه خوانده بودم.

  سودای چنین کاری بوده است.
ای در  سال گذشته، حرف تازه ۱۲۰دار همۀ کسانی است که در  کتاب پیش رو، وام  

 ام سعی کردهدر حّد بضاعت خود اند. اما  شناخت و سنجش و ارزیابی رباعّیات خّیام گفته
. مو در حد تحقیقات پیشین متوّقف نمانَ  میک قدم رو به جلو بردار  ،که در این عرصه

گران معیارهایی را برای شناخت رباعّیات اصیل خّیام به ها، پژوهش در همۀ این سال  
 توأماً آمده است. از آن معیارها، من سه معیارش را   اند که شرح آن در کتاب کار گرفته

، نه ذوق بنا نهممبانی علمی و مستندات  برهای انتخاب را  ام پایه ام و کوشیده کار گرفته به
 . این سه روش، عبارتند از:و سلیقۀ خود
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    ،کارگیری اصل  ها و به بندی آن شناسایی منابع کهن، ارزیابی و دستهاصل اّول
. در این روش، صرف درج رباعی در ستها آن تواتر و تکرار رباعّیات منسوب به خّیام در 

ک انتخاب نیست. قدمت آن منبع، کیفیت نقل، و تکرار یک رباعی  یک منبع کهن، مال
کهن در اختیار  سرچشمۀ ۳۲در این ارزیابی،  .سیار دارداهمیت بدر دسِت کم دو منبع، 

ق) است و آخرین  ۶۰۶رازی (د.  الدین امام فخر رسالۀ التنبیهترین منبع،  م. قدیما داشته
ق). در منابع کهن، با  ۸۱۴-۸۱۳(گردآوری و کتابت در ُجنگ اسکندر میرزا ها،  آن

شود. برای دقیق شدن  یافت میرباعی با ذکر نام خّیام  ۱۵۶حذف رباعّیات تکراری، 
م. برخی از این منابع در زمان حیات خّیام ا منبع کمکی نیز بهره گرفته ۳۵ز خود، ا بررسی

، موجود استاند. رباعّیاتی که در این منابع  یا نزدیک به دوران زندگی او نوشته شده
  ای به نام خّیام یا گویندۀ دیگر ندارند.  اشاره

     آمیخته است  رباعّیات منسوب به خّیام در گذر زمان با رباعّیات شاعران دیگر در
الط و امتزاج، جا پدید آمده است. این اخت از همین» رباعّیات سرگردان«و مبحث 

گویندگان واقعی   د. در این پژوهش، ماخورَ  متأسفانه در منابع کهن نیز به چشم می
کرده و اشعار خّیام را شناسایی قدیمی خذ آو ممعتبر  رباعّیات مشترک را بر مبنای منابع

   ایم. از این دست رباعّیات پالوده
      در سدۀ پنجم و اوایل سدۀ ششم هجری (یعنی در همان عصر خّیام)، یک عنصر

سبکی در رباعّیات فارسی وجود دارد که رهنمای ما در تشخیص رباعّیات اصیل خّیام 
های چهارگانه است. طبق بررسی ما در دواوین ُنه شاعر آن  هتواَند بود و آن، داشتن قافی

ای بوده است. این عنصر سبکی، در  چهار قافیه، اترباعیّ  درصد ۹۳ تا ۸۶گار، بین روز 
موجود در  رباعّیات تری از کند که انتخاب دقیق کنار آن دو عامل دیگر، به ما کمک می

  منابع صورت دهیم.
در بخش اول کتاب، شرح مفصلی از معیارهای پیشنهادی و روش کار برای انتخاب     

رباعی منسوب به  ۱۵۶از بین رباعّیات خّیام داده شده است. ما با کمک این سه معیار، 
رباعی را که واجد هر سه معیار هستند، به عنوان  ۲۰و منابع کمکی،  خّیام در منابع کهن

گانه  اختیار کرده رباعّیات اصلی و اصیل خّیام ایم. برای هر رباعی، توضیحاتی جدا
 ادبی و تاریخیمند به مباحث  آن رباعی به مخاطب عالقه  تری از ایم که درک روشن آورده

  دهد.  می
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رباعیی که در این بخش جای  ۴۹بخش دوم رباعّیات، شامل رباعّیات ُمحتمل است.   

آنکه تعدادی از  دو ویژگی از معیارهای سه گانه را با خود دارند. احتمال  فقطگرفته، 
های بعدی محققان، تغییراتی در  رباعّیات این بخش از خّیام باشد، وجود دارد. شاید یافته

این این بخش پدید آورد و چند رباعی بخش دوم را به فهرست رباعّیات اصیل بیفزاید. 
گانه رباعّیات نیز دارای توضیحات   اند. جدا

رباعی منابع  ۱۵۶مردود اختصاص دارد. از  و ، به رباعّیات مشکوککتاب بخش سوم
، به ارزیابی تتمۀنیز رباعی در دو بخش اّول جای گرفته است. در این بخش ۶۹کهن، 

رباعی جزو رباعّیات سرگردان محسوب  ۲۶مانده،  رباعی باقی ۸۷یم. از ا هپرداخت رباعّیات
خّیام ، آشکارا با منظومۀ فکری و زبانی دیگر دۀ دیگران است. ده رباعیشود و سرو  می

رباعی سرگردان و ده رباعی بیگانه با ذهن و زبان خّیام را کنار  ۲۶ما آن  اند. بیگانه
. همۀ این رباعّیات، جای دادیمرباعی را در بخش رباعّیات مشکوک  ۵۱ نهایتاً  گذاشتیم و

های سه گانه دارند؛ یعنی فاقد دو ویژگی از سه معیار مورد  منبعی هستند و قافیه تک
مردود است؛ اما به مکتب خّیام نظرند. از نظر من، انتساب اغلب این رباعّیات به خّیام 

باید سرودۀ پیروان گمنام حکیم عمر خّیام هستند و این گوهرهای گرانمایه، تعّلق دارند. 
بعضی از  گیرند. کدام شاعر، جای می و ببینیم در ویترینچشم به راه تحقیقات آتی بمانیم 

کنند. نفی  رباعّیات مشکوک، از لحاظ کیفیت ادبی با رباعّیات منتخب برابری می
  این آثار نیست. گوهرینهای  ها به خّیام، به منزلۀ نفی ارزش انتساب آن

گر برخی از آثار مشهور منسوب  آن  شبه خّیام، در این کتاب جایی ندارند، عّلتا
به نام خّیام روایت  معتبریدر هیچ متن ، با همۀ عمق و زیبایی، است که چنین رباعّیاتی

  ن رباعّیات را به اسم خّیام بنویسیم.آ ایم که نشده است و ما جایز نبوده
ها را مطابق سلیقۀ  ند و آنا هدست ُبرد ها، در رباعّیات او خّیام در طول سده شیفتگان  
؛ گویی آن اشعار، غنایمی از کارزاری سخت و ندا هپسند زمانه ویرایش کرد یاخود 
، ها کاری . برخی از این دسته استدآم ی به حساب میو میراث شخص بودهگیر  نفس

آن آثار بخشیده است.   ای به طراز ادبی تازهصورت گرفته که  هنرمندانهان استادانه و دچن
، هر محققی را در انتخاب ضبط اصلی دچار تردید و ها بدل نسخهوجه زیباشناسانۀ  یفیتک

بندی به اصالت متن، مستندات منابع و سبک نوشتاری رایج  کند. چرا که پای گرفتاری می
های سال از طریق  مخاطبانی است که سال در زمانۀ شاعر، مستلزم رنجاندن خاطر عزیزِ 

های جا افتاده  با ضبط(مثل موسیقی و خوشنویسی)  ی دیگرهنرهاهای مشهور یا  چاپ
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، از اصل سخن شاعر نیز مقبولیت برساخته ِی ها روایتاز این اند؛ برخی  گرفتهخو 
  بیشتری دارد.

ترین تغییراتی که پسند زمانه در رباعّیات خّیام پدید آورده، حذف قافیۀ  یکی از عمده
ها بوده است. قافیۀ سوم رباعی، از اواسط قرن ششم هجری به خاطر سهولت در  سوم آن

 کارکردرفت و  میانامر سرایش و برجسته شدن مصراع چهارم در رباعی، به تدریج از 
ها را برای مخاطبان بعدی  فیۀ سوم در رباعّیات خّیام، آنخود را از دست داد. حذف قا

هایی  تکیۀ ما در این گزینش، مستندات متون و توجه به ضبط ١کرده است. میتر  خواه دل
و سبک مشهور به خراسانی بوده است که با بافت تاریخی زبان شعر در زمانۀ خّیام 

را سخت به  خوانندگانادات ذهنی عن برخی از این روایات، همخوانی دارد. نا مأنوس بود
 ایم. عمدی نبوده است، اما از آن گریزی نیز نداشته ،کشد. در این کار چالش می

داد  ای بعد از خواندن کتاب بگویند: مؤلف این قدر تشخیص نمی ممکن است عده  
» رفتیاین مایه ندانی که چو رفتی «به مراتب زیباتر از » آمدنت نیست چو رفتی رفتی باز«که 

از هر نظر، » گرفتی همه عمر/ دیدی که چگونه گور بهرام گرفت بهرام که گور می«یا  ؟است
تا جای گرفته است بهرام به گور/ دیر است که گور جای «بر این عبارت نا آشنا سر دارد:  هست از پس پرده گفتگوی «گوید:  که این شاهکار خّیام را که می دلت آمد  یا .»بهرام گرفت مایه  این»  ثقیلی مثل: صورتتبدیل کنی به » تو/ چون پرده برافتد نه تو مانی و نه منمن و   و نظایر آن.» نگری/ یک هفتـۀ دیگر، نه تو مانی و نه من! یقین دان که چو در می

هایی از این دست، زیبایی در اصالت  به این افراد دلسوز باید گفت که در پژوهش  
ل زبان و توانیم ذوق و سلیقۀ خود را که محصول تحّو  زیبایی. ما نمی بااست؛ نه اصالت 

شناسی و اقتضائات فرهنگی زمانۀ ماست، بر طرز بیان شاعری  تغییر مبانی زیبایی
که متأسفانه در  انگاریم. بالیی کنیم و آن را زیباتر  سوارسال پیش،  ۹۰۰متعّلق به  دانشمند

های ویرایش بسا دراین ثر فارسی آمده است و چههای متمادی بر سر شعر و ن طول سده
شناسیک زبان شاعرانه و  نظر آید. اصول جمال اصل خود زیباتر به ازنسخه بدل، مدام، 

ُفرم و ساخت شعر در دورۀ سلجوقی با آنچه ویراستاران بعدی، زیبا و اثرگذار تشخیص 
که در جهان ویژۀ ذهن و اند، بسیار متفاوت است؛ خاصه در مورد شاعری چون خّیام  داده

ماند که بنایی از قرن پنجم و ششم هجری با آن معماری  زیست. چنان می زبان خود می
 ایم. ها را نشان داده ) ما در جای جای کتاب، شواهد این دستکاری١
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کنیم.  یموری بازسازیدورۀ ت انگیز و ُپر از غرابت را، به سبک معمارِی  باشکوه و اعجاب شود، خّیام دورۀ تیموری است. ممکن  های امروزی به ما عرضه می خّیامی که در مجموعه دواوین  توجهی کاتبان و گردآورندگاِن  متأسفانه ضعف سّنت نقل در ادب فارسی، بی  تر به نظر آید، اما فاقد اصالت است.  عاست زیباتر و متنوّ  اند؛ از این تغییرات و تحریفات،  شاعرانی که مورد توجه و اقبال مخاطبان بوده ١شده است.غیر اصیل به کارنامۀ شاعرانی مثل فردوسی، خّیام، سنایی، عطار، عراقی، موالنا و حافظ یش از حد بر ذوق ادبی، موجب راه یافتن اشعار دخیل و شعرا به منابع مستند و تکیۀ ب ، به همان اندازۀ ابیات اصلی کتاب، هشاهنامهای  اند. برخی نسخه لطمۀ بیشتری دیده چو «برخی از این ابیات افزوده یا تحریف شده، مانند بیت مشهور:  ٢های افزوده دارد. بیت چنان شهرت عام یافته است » بسی رنج ُبردم در این سال سی«یا » ایران نباشد تن من مباد که این ابیات سرودۀ فرهنگ و ادب، سخن گفتن از این مندان عالقهای از  که برای عده اند، گفتمانی را  رباعّیات خّیام و شاعرانی که بدین سبک و سیاق رباعی گفته  ندارد.توفیری و فرهنگ اصیل ایرانی  شاهنامهفردوسی نیست، با توهین به  در ای این گفتمان را هم ه . مؤلفهاند خوانده» گفتمان خّیامّیت« راکند که آن  بازنمایی می توان یافت و هم در مقدمۀ  می )در بخش مربوط به منظومۀ فکری خّیام( مقدمۀ دفتر اول گزیرِی زندگی ُبِن  و َسر  افتادن در دایرۀ بی های هستی، گیر راز حیرت در برابر  های پارسی است. خّیامانهمکتب خّیام و  در مورددفتر دوم که  باعّیات خّیام است. اما های اصلی ر  همای و گشودن راهی برای شاد زیستن، از درون مرگ ، نا کرد:  خالصه کلیدی مفهوم دو توان در خّیامّیت را می و هستۀ مرکزی گفتمان ٣وجه غالب گر است. خّیام  خّیام، شاعری معترض و عصیان توان گفت که می». اعتراض و  عصیان« راه بود، در  قدر که در زندگی علمی و اجتماعی خود، فردی محتاط، خوددار و سربه همان

آورند  رود، بسیاری، جنبۀ زیباشناسانۀ اشعار افزوده را پیش چشم می سخن می» دخیل و غیر اصیل«ز ابیات ) وقتی ا١                                                  ) و ٤٨٥-٤٢١، شاهنامه، از دستنویس تا متن، به تحقیقات دکتر خالقی مطلق (شاهنامه) در مورد ابیات الحاقی ٢  ندارد. در حالی که این اصطالحات، ناظر به اصالت متن است.های ادبی این اشعار برخاسته است و درک درستی از مفهوم زیبایی  پندارند گویندۀ این سخن، به انکار ارزش و می پیشنهاد داده است: در نظریۀ صورتگرایان روس،  The dominantکدکنی در برابر  ) وجه غالب را دکتر شفیعی٣  ) مراجعه شود.٢١٠-١٩٤، سرواندفتر خدکتر آیدنلو ( گهان وارد صحنه  یک عنصر فراموش« شده یا برکنار مانده، به دالیلی تاریخی و اجتماعی و گاه بسیار پیچیده، نا دکتر مقدادی، پیشنهادِی  نهادِ برابرْ  به بعد). ١٥٥، رستاخیز کلمات» (گردد شود و تبدیل به وجه غالب می می   ). ۳۲۰، نامۀ نقد ادبی دانشاست (» عنصر مسّلط«
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امان با تابوها  گر آن است، ستیزی مداوم و بی زندگی درونی خود که رباعّیاتش روایت
که خط قرمزها را به  داشت. تابوشکنی خّیام، این جرأت را در شاعران دیگر برانگیخت

گرپشت سر بگذارند. و حتی به اسم او، اعتبار نام او،  خّیام در پوششی استعاری، صفت  ا
این مفهوم را شاعران بعد، ؛ دارد مست شکستن آن روا نمیب رده است:به کار بُ را » مست«

  ؟خاکم به دهن! مگر تو مستی رّبی :اند کرده بیانتر  هنجارشکنانه
، با خود، شماری از مفاهیم مرتبط را فراخوان کرده در رباعّیات خّیام مفهوم عصیان

و وقت زندگی، اغتنام ناپذیرِ  است: حیرت و تردید، پرسش و پرخاش، رنج اجتناب
توان در اشعار پیش از خّیام یا دیوان شاعران  شادخواری. همۀ این عناصر را کمابیش می

ها در  کرده، انسجام دادن به این ِتم ا برجستهخّیام ر  کرد. آنچه شعر عصر او ردگیری هم
چارچوب یک منظومۀ فکری، ریختن آن در قالب یک فرم دلخواه (رباعی) و خلق زبان 

جدید  مناسب با این حاالت و معانی است که در نهایت، به ظهور یک صورت هنرِی 
بداعت و آمدن این وجِه غالب در رباعّیات خّیام، به دلیل  انجامیده است. به صحنه

کرد و  ریزی را در رباعی فارسی پایه» مکتب خّیام«نظام صوتی و معنایی آن،  پارچگِی  یک
  خّیام گرد آورد.  همۀ رباعّیات مشابه را زیر بیرِق 

 نه فقطها،  های متعّدد برآن مخالفت متعّصبانه با رباعّیات خّیام و تدارک پاسخ 
 قرونطی  ننشاند که راهی با خّیام فرو  صدایی و هم شاعران چندین نسل را در هم اشتیاق

ادبای دورۀ تیموری، که  شد انهصدها رباعی خّیامپدید آمدن موجب ششم تا نهم هجری، 
در  ،طور که دکتر شمیسا گفته است همان .گذاشتندخوِد خّیام حساب به  را ها اغلب آن

آن نامدار ۀ ه و چهر مربوط به هر موضوع، به فرد برجست رباعّیات سرگردان، رباعّیات
فلسفی، اعتراض آمیز، حکمی و یابد و خّیام، فرد اعالی رباعیات  جریان نسبت می

   باشانه بوده است.  هنجارشکنانه و خوش
تری از خّیام رو  با تفکیک رباعّیات سرگردان از رباعّیات خّیام، هم با چهرۀ خالص

با ذوق تاریخ ادب فارسی، در  سهم دیگر گویندگان و آفرینندگاِن  شویم و هم به رو می
ما دفتر دوم کتاب را به منتخبی از گردد.  شکل گرفتن جریان رباعی خّیامانه مشّخص می

رباعی خّیامانه نقل شده است و  ۵۸در این بخش، ایم.  های پارسی اختصاص داده خّیامانه
در محدودۀ زمانی قرن پنجم تا اوایل قرن هفتم این فقط بخشی از میراث رباعی خّیامانه 

همچون رباعّیات  ١زندگانی حکیم عمر خّیام است. اندور  پیش و پسهجری، یعنی در 
 رساند. انداز رباعّیات خّیامانه یاری می به تکمیل چشم ایم که آوردهاین بخش  ) حدود صد رباعی نیز ذیل رباعّیاِت ١
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به صورت ها،  دهد این انتخاب ، توضیحاتی دارد که نشان میخّیامانه هر رباعیدفتر اول، 

؛ کاری که نگرفتهت در منابع دم دستی، صورت و با تیک زدن رباعّیا ذوقی و تفّننی
گانه در مورد رباعّیات  متأسفانه در تحقیقات ادبی رایج است. نگارنده تحقیقی جدا

  سد.آینده به دست خواهندگان بر   ، در خّیامانه صورت داده، و امیدوار است متن کامل آن
در مواجهه با رباعّیات منسوب به خّیام، دو دیدگاه افراطی وجود دارد: دیدگاه 

و انحرافی حاصل  بحث بی اصالت رباعّیات خّیام، یک معتقدند بحث تعیین که بدبینان
گاه به نتیجۀ مطلوب  هیچتالش برای ربط دادن رباعّیات به خّیام تاریخی، است و 

کم بر این رباعّیات اهمیت دارد و خ نمی ّیام را باید نماد این رسد. از دیدگاه اینان، روح حا
بینی تمام، معتقدند که خّیام طبع روان داشته و  ا خوشروح دانست و بس. گروهی دیگر، ب

دلیلی ندارد که ما او را در چارچوب چند رباعی انگشت شمار، محصور و محدود کنیم. 
هر منبعی که رباعیی به اسم خّیام آورده، ارزشمند است و حتمًا دلیل داشته که این کار را 

ها به شاعران دیگر، خدمتی به ادبیات کرده است. ستاندن رباعّیات از خّیام و دادن آن
  کاهد.  شعرها می این درخششفارسی نیست و از 

کتاب حاضر، در حد میانۀ این دو دیدگاه ایستاده است. خّیام تاریخی، یعنی همان 
ی از خود به یادگار گذاشته که باید با معدود حکیم عمر بن ابراهیم خّیامی، رباعّیات

ناسایی کرد. او فرد شاخص مکتب خّیام در رباعی فارسی شرا ها  کمک منابع معتبر آن
اند. حق این شاعران  است؛ اما شاعران دیگر هم در به وجود آمدن این مکتب نقش داشته

رباعّیاتی هم هستند که با همۀ در همین مکتب، باید ادا کرد.  ،چه گمنام و چه بنام ،را
شناخته شده است. این دسته   شان ندۀ واقعیآوازه، نه به خّیام تعّلق دارند و نه گوی اعتال و

از رباعّیات را باید با همین حالت که هست بپذیریم. شاید در آینده، منابعی به دست آید 
 شان را مشخص کند.  که تکلیف

امکانی در اختیار محققان قرار دهد که هم پیوسته،  آنچه در این دفتر بهامیدوارم 
خّیام و دیگران، و رباعّیات سبک ادبی و عناصر فکری و تأثیر و تأثرات متقابل مطالعاِت 

تری بنیان نهند. چرا که زیربنای هر  را بر پایۀ متن موثق دیگرهر نوع پژوهش ثانویۀ 
و سایر  طربخانهگفتار پژوهشی باید مبتنی بر متونی محکم و پابرجا باشد. خّیامی که در 

، با گیرد و مستند قول پژوهشگران قرار می عرضه شده استهای دورۀ تیموری  مجموعه
از نقد و نظر ، پژوهشسه قرن فاصله دارد. امیدوارم این  ۀخّیام راستین، حداقل به انداز 
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ها را  کاستیجویندگان راستین حقیقت بهرۀ کافی ببرد و بتواند در آینۀ تحقیقات آنان، 
  به کمال خود دست یابد.بشناسد و 

ر کتاب، فرهنگ کوچکی از لغات و اصطالحات خاص موجود در در بخش آخ  
رباعّیات خّیام و شاعران دیگر تدارک دیده شده است که هم کلیدی است برای درک 

تواند سوابق و لواحق این اصطالحات را در متون  بهتر رباعّیات خّیام و اقران او، و هم می
 ادبی به ویژه رباعّیات فارسی نشان دهد.

  
دسترسی به برخی منابع خطی و چاپی مورد نیاز، جز با های درازدامن این تحقیق،  در سال  

 ایرج افشارها، باید از شادروان  . در صدر آننیامده استر میّس  محّققانپایمردی گروهی از 
دکتر محسن آشتیانی، دریغ و بخشنده بود. از  یاد کنم که در دستگیری اهل پژوهش، بی

آقایان نادر و وفایی،  ونی، دکتر جواد بشری، دکتر محمد افشینمهندس مصطفی جیح
 دره، علی صفری آق قلعه، بهروز ایمانی، امید سروری، و سهیل یاری گلبی کاشانی، مطلّ 

   نهایت سپاسگزارم. بی هایشان بابت کمک
کتابخانۀ مرکزی ، شورای اسالمی مسئولین مؤسسۀ میراث مکتوب، کتابخانۀ مجلس

کتابخانۀ  و تهران، کتابخانۀ ملک، کتابخانۀ آیت الله مرعشی، کتابخانۀ ملیدانشگاه 
بنده را مرهون مساعدت خود  ،های خطی در اختیار گذاشتن تصویر نسخه بامینوی، 

بریتانیا نیز به  ۀاز مسئولین کتابخانۀ ملی پاریس و موز ها،  سپاس قلبی از آن با. اند کرده
ک کنم.  ابع خطی تشکر میمنآنالین  گذاری  خاطر اشترا

، جز با همدلی و همراهی همسر بزرگوار و فرزندان عزیزم مقدور انجام این پژوهش 
 . همچون همیشه، از ژرفای دل، قدردان ایشانم.ه استنبود

  
در پایان این گفتار، دوست دارم که کتاب حاضر را فروتنانه به دو تن از دانشوران این   

 نگارنده سل از پژوهشگران، حقی عظیم دارند ون ینکنم که برگردن چند پیشکشعصر 
در سال است. نخست، دکتر نصرالله پورجوادی که  ور بوده شان بهره فضل مواهب نیز از
های  ساخت و مسیر پژوهش میّسررا  رباعّیات خّیام در منابع کهنانتشار کتاب  ۱۳۸۲

با آنکه بخت حضور در بعدی مرا هموار کرد. دیگر، دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی که 
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دو هر برای من کالس درس بوده است. برای این  ایشان هر اثرِ ام،  هایشان را نداشته کالس   دارم.آرزو با عّزت  قدر، تندرستی و طول عمرِ  استاد گران

  دوست چگونه سر زخجالت برآورم برِ
  

  كه خدمتي بسزا بر نيامد از دستم
    ١سید علی میرافضلی   ۱۳۹۹ تابستان  
   قرار خود  هربانِی ماشتباهات متن، بنده را رهین  یادآورِی اند، با  دوستان فاضل که کتاب را خوانده . چند تن ازنمکبرطرف است،   تا آنجا که به چشم آمدهرا های نگارشی  که اغالط تایپی و لغزش ام وشیدهک، یابد انتشار میفاصلۀ اندکی از چاپ اول  هب عزیزکه با حمایت مخاطبان   در این چاپ  يادداشت چاپ دوم کت، محسن پورمختار،  ،آبادی ضیایی حبیب فرزاداز آقایان . اند داده نسب،  محمد قلیسلمان سا گذرد، پنج منبع کهن دیگر از رباعیات  ی چند ماهی که از اتمام نگارش این کتاب میط  از ُبِن جان سپاسگزارم.  نژاد آرش عبدالله و حمیدرضا محمدی ،علی شاپوران افزاید. امیدوارم در  محتمل می دو رباعی به بخش رباعیاِت کند، اما  ، تغییری ایجاد نمیخّیام ِی رباعیات اصل که در ترکیب و ترتیِب است منسوب به حکیم خّیام نیشابوری شناسایی شده  ، مورد اشارهها را در متن کتاب وارد کنم. رباعیات  این رباعیات و دیگر یافته توانمب های آتی چاپ     در دو مقالۀ زیر معرفی و بررسی شده است:

، دورۀ سـوم، سـال گـزارش میـراث سـیدعلی میرافضـلی،  ،»معرفی سه منبع کهن رباعیات خیام« -   آینۀ ، سیدعلی میرافضلی، »ق) ۷۰۵تا  ۶۷۸ درالدین حرمی (کتابت  اشعار فارسی مجموعۀ جالل« -    ١٣-٨، )۱۳۹۹زمستان  :نتشارا( ١٣٩٨)، بهار و تابستان ٨٧-٨٦چهارم، شمارۀ یکم و دوم (   ۱۲۶- ۱۱۳، ۱۴۰۰، فروردین ـ اردیبهشت ۱۸۷، شمارۀ ۳۲، سال پژوهش
یک  کتابخانۀ لیدن است و  که از آِن  را کهن نسخۀ  یک، نیزصحی   شریفی  آقای محسن       . اند ردهمعرفی ک» گاهنامۀ ادبی«در صفحۀ اینترنتی  ،رباعی نویافته دارد
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اول دفتر
 خّیام نیشابوری حکیم عمر رباعّیات



 ؛ زندگي و آثارخيامحكيم عمر 
دان، منجم و  ي نيشابوري، حكيم، رياضيخيامبن ابراهيم عمرابوالفتح   الدين غياثُ

 منابع در و است »يخيام« قديم منابع اغلب در او شهرت ١شاعر مشهور ايراني است.
 در »خيام«. است يافته شهرت نام همين به اكنون و اند ناميده »خيام« را او جديدتر

 دنبالة در نسبت اءي درج همايي، استاد نظر به و است »دوز خيمه« معني به لغت
 به منسوب بلكه نيست، دوز مهيخ شخص خود كه است آن معني به ،خيام كلمه

 القابي با خيام ازقديم  منابع در ٢.اند بوده حرفه اين صاحب كه است خانداني
    ٣.است شده ياد فيلسوف حكيم و امام ةخواج ، :همچون

به  كودكي در كه بيهقي، ابوالحسن. نيست دانسته روشني به خيام تولد تاريخ
 در او طالع«: است داشته بيان چنين را او جهيزا كرده، مالقات خيام همراه پدرش با

ترمجه منابع قديم، ابوالفتح ياد شده، تنها خازني است كه او را ابوحفص ناميده است () كنية خيام در اغلب ١
ق، در زمان حيات خيام پرداخته،  ٥١٥در  ). با توجه به اينكه خازني كتاب خود را ١٩، زان احلکمةيم

گواهي او در خور توجه است، اما با بقية منابع هماهنگ نيست. 
  ٢٠٣-٢٠٢، غزّالي نامه ) رك.٢
هاي آثار او و منابع كهن ديگر استخراج  ) رضازادة ملك، نحوة درج نام و عناوين خيام را در دستنويس٣

).٣٣-٣٢، دانشنامة خيامي(رك.  كرده است



 دفتر اول: رباعيات خيام  ٢٢
 طالع درجة به جوزا از روز سومين در عطارد و خورشيد كه آنگاه جوزاست، برج

 تيرتا، ١.»دو آن به ناظر ثيتثل حالت در مشتري و بود صميمي عطارد و بودند
 مه ١٨ را خيام تولد سالروز و پرداخت تحقيق به عبارت اين در ،هندي پژوهشگر

  ٢.يافت )ق ٤٣٩( ش ٤٢٧ خرداد سوم با برابر م، ١٠٤٨
 اهل همگي نياكانش و پدران و آمد دنيا به نيشابور در خيام بيهقي، ةنوشت به

 از روزغنديف توابع از دهك مقام« را او مولد تبريزي رشيدي. بودند شهر اين
   ٣.ندارد اعتباري خيام معاصران گواهي جنب در كه است نوشته »استرآباد بلوكات
. يافت توان نمي چيزي چندان منابع در او تحصيالت و خيام استادان مورد در

. است آموخته را مجسطي كتاب انباري ابوالحسن حكيم نزد خيام بيهقي، ةنوشت به
 استاد منصور، محمد ناصرالدين نزد اوايل در خيام كه است آن بر تبريزي رشيدي
 آن حنفي فقيهان از منصور محمد شيخ. است كرده كمال كسب غزنوي، سنايي

 كه زند مي حدس نيسي برگ. آموختند فقه علم او از بسياري و است بوده روزگار
 از خود هاي نامه در سنايي، .است دوران همين به مربوط خيام با سنايي آشنايي

 بسته او غالم به كه تهمتي و نيشابور شهر در گرفتاري سبب به و كرده ياد خيام
 ٤است. جسته استمداد او از و نوشته خيام به اي نامه بودند،

درة االخبار ؛ ايضاً رك. ترجمة اين كتاب از ناصرالدين منشي كرماني: ١١٢، الهور، صوان احلکمة ةتتم)  ١   نيسي است. رك. پانويس بعدي. . ترجمة فارسي گفتار بيهقي، از مرحوم برگ٧٩تهران، ، و ملعة االنوار

2) Tirtha, Swami Govinda, The Nectar of Grace, p.XXXI-XLI
جمعي از محققان روس به سرپرستي روزنفلد، محاسبات تيرتا را بررسي و درستي آن را تأييد كردند 

نيسي، روش كار تيرتا را به دقت در كتاب خود گزارش  ). برگ١٣-٩، عمر خيام، زندگي و آثار(رك. 
 ١٩ش برابر با ٤٢٠پور، با استفاده از نوشتة بيهقي، تاريخ هشتم خرداد  كرده است. دكتر ايرج ملك

هاي  ق را براي زادروز خيام پيشنهاد داده است. علت اختالف اين است كه در دستنويس٤٣٢رمضان 
وزا به حروف حـ/ ح مشخص شده كه اولي برابر با سوم و دومي برابر با هشتم كتاب بيهقي، درجة ج

  ). ٣٤- ٣١، حكيم عمر خيام و رباعياتپور، دومي را مالك گرفته است (رك.  جوزاست. ملك
 با تاريخ اين. )١٤٧، طرخبانهاست ( كرده ذكر ق٤٥٥ را خيام تولد تبريزي سال رشيدي ياراحمد

.است شده نوشته ق ٤٧٠ سال در) باالربعة الذي اجناس علي القول و اقليدس مصادرات من اشكل ما شرح( خيام رسائل از بعضي آنكه جمله از است، ناسازگار خيام زندگاني از ديگري شواهد
١٤٧، طرخبانه؛ ١١٢،  صوان احلکمة ةتتم) ٣
؛ ٤٣- ٤٤، خيام و رباعياتحكيم عمر ؛ ١٥٠-١٤٩، طرخبانه؛  ٦٨، درة االخبار؛  ٩٧، صوان احلکمة ةتتم) ٤

 (توضيحات نذير احمد) ٢١٧-٢١٣؛ ايضاً ١٠٨-١٠٢، مكاتيب سنايي



 ٢٣  هاي پارسي رباعيات خيام و خيامانه

 خود ممعلّ را ابوعلي سينا الرئيس شيخ ،فيوالتكل الكون رسالة در خود، خيام
 خيام تولد از قبل ق٤٢٨ سال در سينا ابن وفات اينكه به توجه با ١.است خوانده
 بوده او شاگرد سينا، ابن تأليفات روي از يا واسطه به او كه گفت بايد افتاده، اتفاق
، خيامآورد كه  الدين شرواني مي از قول شمس عرب، نويسندة صفدي، ٢.است

  ٣خوانده است. ق) ٤٥٨(د.  مرزبان بهمنيار بناو  شاگردابن سينا را نزد  اشارات
به ابن سينا  خيامارادت واسطة ابن سينا بدانيم چه باواسطه، در  را شاگرد بي خيامچه 

را به پارسي برگرداند و تا لحظة  ابن سينا  رد. اوآو ترديدي وارد نمي
  مرگ، از مطالعة آثار استادش باز نايستاد. 

 ق ٥٦٥-٥٤٨ هاي سال بين كه الحكمه صوان تتمة كتاب در بيهقي ابوالحسن
 در كه است سندي معتبرترين اين و است، كرده ياد خيام از تفصيل به شده، تأليف
 همراه به كودكي سنين در ق ٥٠٧ سال در بيهقي. است دست در خيام زندگي مورد

 بيهقي و كرد هايي سؤال او از خيام و يافت راه يخيام عمر امام محضر به پدرش
 را لمطو كتابي و داشت نيرومند اي حافظه خيام به نوشتة بيهقي،. ستود را نوجوان

 چون .آورد كاغذ به را آن نيشابور، بهبازگشت در  و خواند بار هفت اصفهان در
  .»نداشت تفاوتي زيادت« آن با كردند، مقابله اصل ةنسخ با را آن

 خبرمعقوالت  و رياضيات از اجزاء حكمت در خيام احاطة از همچنين بيهقي
 در طوسي عبداهللا ابوالقاسموزير  مجلس در كه است كرده ياد ماجرايي از و داده
 در خيام مجلس، اين در و افتاده اتفاقق)  ٥١٥(د.  الغزّ ابوالحسن اءرّالقُ امام نزد

   ٤.است انداخته تعجب به را همگان و كرده كاملي و دقيق بحث قرائات اختالف
شبيه آن حكايتي است كه شهرزوري از قول قاضي عبدالرشيد ابن ضرار نقل  

هاي  ذتين (سورهدر گرمابة مرو بود و از او، معناي معو خيامبار با  كرده كه يك
 ٣٣٨، دانشنامة خيامي )١                                                 

عباس اقبال بر اين عقيده است كه شاگردي خيام نزد ابن سينا نه فقط ممكن، بلكه مسجل است، اما  )٢
مقاالت مجموعة توضيحات مفصلي كه براي اثبات اين موضوع داده، براي ما قانع كننده نيست (رك. 

 ).٤٠٩-٤٠٤: ١، اقبال آشتياني
 ٤٥، حكيم عمر خيام و رباعياترك.  )٣
 ٧٩، درة االخبار؛ ١١٦، صوان احلکمة ةتتم) ٤



 دفتر اول: رباعيات خيام  ٢٤
به روايت همة  خيامها را پرسيد.  هاي آن فلق و ناس) و علّت تكرار بعضي از واژه

كردند،  هاي او را جمع مي آنجاكه اگرگفته اقوال نادر و شواهد كمياب پرداخت، تا
  ١شد. بر مجلّدي بالغ مي

 نداشت، اي ميانه خيام با) ق ٥٥٢- ٥١١ .حك( سنجر سلطان ،بيهقي روايت به 
. خاقان شمس كرد مي احترامبسيار  را او) ق٥١١- ٤٩٨ .حك( سلجوقي ملكشاه اما

را بر تخت، پهلوي خود  خيام، در شهر بخارا، ق) نيز ٤٧٣-٤٦١(حك.  الملوك
 به كه بود سنجر نوجواني روزگار به مربوط خيام از سنجر رنجش علت نشاند. مي

 خوانده اميدكننده نا را او حالدرگفتگو با مجيرالدولة وزير،  خيام ، وشده دچار آبله
 خيام، كينة پس از بهبود ويرساند و  سنجرگوش  غالم حبشي، اين سخن را به. بود

  ٢.است ق ٤٩٥ سال مربوط به احتماالً ماجرا اينرا در دل گرفت. 
 خوانده خيام شاگرد را خود ،چهارمقاله كتاب مؤلف سمرقندي، عروضي نظامي

. است كرده نقل هايي حكايت بلخ شهر در ق ٥٠٦ سال در او با خود مالقات از و
 نجوم احكام در را او نديدم« :نداشت اعتقادي نجوم احكام به خيام او، نوشته به

 ساعت سلجوقي، سنجر درخواست به ق، ٥٠٨ سال زمستان در بار يك اما ،»اعتقادي
  ٣.است كرده اختيار شكار به سلطان عزيمت براي مناسبي

 دانشمند، مفسر و اديب سرشناس ايراني، ،)ق ٥٣٨-٤٦٧( زمخشري ابوالقاسم
 قصد بيشتر آن، در و كرده ياد خيامديدارهاي خود با  از ، رسالة در

 شهر مرو در احتماال ديدارها اين. است داشته ادبي مباحثات دررا  خود برتري بيان
 ها آن در نيز زمخشري استاد) ق ٥٠٨ د.( اصفهاني محمود ابومنصور و افتاده اتفاق

 اشعار لغوي مسائل درباره زمخشري و خيام ادبي مباحثات. است داشته حضور
 ٤.است بوده يمعرّ ابوالعالء

٦٢، حكيم عمر خيام و رباعيات )١
٥٧- ٥٤، حكيم عمر خيام و رباعيات؛ ١١٥-١١٤، صوان احلکمة ةتتم )٢
در چهار فصل تدوين شده: دبيري، شعر، نجوم و طب، و نام خيام در  چهار مقاله. ١٩٧، مجمع النوادر )٣

فصل سوم كه در علم نجوم است، آمده است. برخي، همين امر را يكي از داليل رد نسبت شاعري به 
شد و با رونق گرفتن اشعار  دانند. خيام در روزگار خود، بيشتر به عنوان دانشمند شناخته مي خيام مي

هاي بعد، اين جنبة شخصيت او بر جنبة علمي او سايه افكند.   در سدهمنسوب به او 
٥٧-٥٦، حكيم عمر خيام و رباعيات؛ ٦٣٤- ٦٣٣، الرسالة الزاجرة؛ ٢٦٧، مجموعه مقاالت و اشعار فروزانفر )٤




