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مقدمه- 1
ق) جایگاه خاصی میان اهل ه 515-513ف ، 439حکیم عمر خیام (و با این که رباعیات منسوب به 

ادب دارد و اندیشۀ خیامی موجود در این رباعیات توسط پژوهشگران معاصر بـه عنـوان مکتبـی فکـري     
ابهـام در  شناخته شده و تأثیرات آن اندیشه در آثار شاعران پس از خیام مورد مطالعه قرار گرفته است،

از این رباعیات از میان نرفته است. صحت انتساب بسیاري

سابقۀ بررسی رباعیات خیام-2
بـود  1نخستین کسی که کوشید به طور جدي و علمی این مسأله را مطرح کند، والنتین ژوکوفسکی

رباعی منسوب به خیام 82ي تحت عنوان رباعیات سرگردان، امیالدي با انتشار مقاله1897که در سال 
توان در صحت انتساب رباعیات به نمیکه بیان نمودشاعر یافت و 38پی از اشعار را در نسخ خطی و چا

، حسـین دانـش، محمـدعلی فروغـی،     2سنخیام قاطع بود. پس از وي نیز افرادي چون آرتـور کریسـتن  
الدین همایی نظریۀ او را تأیید کردند و تحقیقاتی در این زمینه انجـام دادنـد. پـر   مجتبی مینوي و جالل

شناسی، نکات دستوري، محتوایی و تـاریخی،  شناسی، سبکست که بدون عنایت به مسائل نسخهواضح ا
نقص نخواهد بود.اظهار نظر دربارة یک اثر بی

روش پژوهش در بررسی صحت انتساب رباعیات منسوب به خیام- 3
فارسـی،  در این پژوهش، با وجود آثار ارزشمند برخی از محققان پیشین و گسترة وسیع متون نظـم 

منـدي از آن تحقیقـات و   هبراي بررسی رباعیات منسوب بـه خیـام، الزم دیـده شـده تـا عـالوه بـر بهـر        
رباعی گردآمده که در کتب و 1274اري در ارجاع به آن آثار، نکات جدیدي مطرح شود. از میان دامانت

فتیم. بـا شناسـایی   نسخ متعدد به نام خیام درج گردیده، چهل و یک رباعی را به حافظ نیز منسـوب یـا  
به لحاظ تاریخ نسـخ، تقـدم انتسـاب و سـبک و     ها زده رباعی که انتساب آنیامحل انتساب آن رباعیات، 

مضمون به خیام اقوي و به حافظ ضعیف یا ناممکن دانسته شده، در این مقاله عرضه گردیده است.

نسخ مورد استناد در گردآوري رباعیات خیام و حافظ- 4
اعیات منسوب به خیام نخست به منابعی رجوع شده که اطالع کافی در مـورد نحـوة   در گردآوري رب

ند. پس از جمع آوري تک تک رباعیات از منابع چـاپی، بـا توجـه بـه ارجـاع      اگزینش رباعیات خیام داده
به نسخ خطی حاوي آن رباعیات به تطبیق ارجاعات در منابع مختلف پرداختـه شـده تـا از وجـود     ها آن

مورد استفاده براي رباعیات خیام در ایـن  هايهدر یک نسخۀ خاص اعتماد حاصل شود. نسخیک رباعی 
آمده است.1شمارة مقاله به همراه تاریخ تعلق آثار در جدول
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. نسخ مورد استناد براي رباعیات منسوب به خیام1جدول
ــۀنسخ خطی ــالسنزه ــت(المج ــان(،)731درکتاب ــه()، 865بودلی ــاریس)، 867طربخان )، a)879پ

)،902پـاریس( پیرپاسکال(قرن نهم به بعد)، نخجوانی(قرن نهم بـه بعـد)،  )، b)879پاریس
)، روزن(قرن 977)، بریتانیا(947) ، پاریس(934پاریس()، 930روزن()، 911محفوظ الحق(

االشـعار (قرن دهم به بعد)، خالصۀIIدهم)، بودلیان(قرن دهم)، لنینگراد(قرن دهم)، برلین
ــدةو ــزب ــات،)1016(اراالفک ــقینعرف ــا()1024(العاش ــرلین(1033، بریتانی )، 1058)، ب

).1079بریتانیا(
ــهسنگیچاپ ــهI)1252کلکت ــا1252(III)، کلکت ــارفینض)، ری ــع)1264(الع ــحا، مجم ،)1284(الفص

).1319)، استانبول(1312)، لکهنو(1307)، بمبئی(1306)، سنپترزبورگ(1300لکهنو(
، جـودت، فروغـی،   IIو I، تامسون، دانـش، هـدایت  سنوینفیلد، کریستنفیتزجرالد، نیکال،چاپ جدید

، دانشفر، میرافضلی.IIو Iتیرتها، برتلس، یکانی، دشتی، فوالدوند

براي گردآوري رباعیات حافظ از چند دیوان چاپی او که به نسخ مسـتفاد در آن دیـوان ارجـاع داده    
)، انجـوي  1320غنـی( ـ)، قزوینـی 1318پژمـان( )، 1306بودند، استفاده شده است. ازجمله: خلخـالی( 

)، 1379)، عیوضـی( 1362)، ناتل خانلري(1350)، فرزاد(1352و 1350نذیر(ـ)، جاللی1346شیرازي(
).1386نیساري(

شناسی خیام و حافظسبک-5
براي شناسایی سبک زبانی رباعیات خیام پنجاه رباعی از متون و نسخ قرن هفـتم و هشـتم انتخـاب    

عدم تردیـد در انتسـاب بـه    وبا در نظر گرفتن تشابهات سبکی و زبانی، قدمت انتسابها ن رباعیشد. ای
ي رباعیات خیام، اعتماد بـر متـون و نسـخ خطـی و     هاکثرت تکرار در نسخ و مجموعهمجزا گردید.غیر

ار ، مـورد توجـه قـر   تناسب مضمون با اندیشۀ عمرخیام در متون منثوري که محققاً متعلق به وي اسـت 
هـۀ التنبیه، مرصـادالعباد، نـز  مورد استفاده براي گزینش این پنجاه رباعی به این قرار است: کتب گرفت.

الشارب، مسالک الممالـک، تـاریخ جهانگشـا، تـاریخ وصـاف،      نخبۀ، لقطیبۀالسراج، اقطاب المعۀالمجالس، 
گ اشعار قـرن هشـتم   مونس االحرار، مجموعه اشعار و مراسالت الالاسماعیل، جنگ خطی مجلس و جن

غنی.ـمستفاد فروغی
ها به خیام تردیدي وجود ندارد، نظر محققانی با اعتماد به این پنجاه رباعی که در صحت انتساب آن

نهایتاً پس از سنجش آنها،چون فروغی، هدایت، مینوي، یکانی و فوالدوند در باب خیام مطالعه گردید و 
بندي شد:انی، ادبی و فکري به شکل ذیل ویراسته و جمعسبک رباعیات اصیل خیام در سه سطح زب
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:در سطح زبانی
.ساده، روان، پخته، درست، موجز-1
، لفاظی، چرب زبانی و عربی مآبی.هاي لفظیپیچیدگیعاري از -2
اربعۀ االرکانی.-3

:در سطح ادبی
.فصیح و بلیغ، استوار، شیرین و روشن-1
و سستی.رایش، آعاري از هرگونه تکلف-2

:در سطح فکري
داراي معانی لطیف، دقیق و بدیع؛-1
تضـرع و زاري از فـراق یـا شـادي از    عاري از هزل، موعظه، خطابه، عرفان، مدح و ذم اشـخاص، -2

وصال.

بنـدي دقیـق آن رباعیـات و بـا توجـه بـه نظـر        ن مایۀ اصلی رباعیات نیز با طبقـه براي دریافتن درو
امین ذیل به دست آمد.محققان مذکور، مض

سؤال از مرگ و یادکرد آن (توصیف)،-1
اعتقاد به نوعی تناسخ (توصیف)،-2
وفایی آن، روایت تراژدي زندگی بشر (توصیف)،بیشکایت از دنیا و اشاره به -3
طلبی و اغتنام فرصت (توصیه)،شادي-4
نوشی (توصیه)،مدح شراب یا دعوت به باده-5
بینی (تعلیل)،جبرگرایی و بد-6
بینش فلسفی در حل معماي جهان و اظهار تردید و اقرار به عجز (تعلیل).-7

توان در صـحت انتسـاب آن   میبا توجه به دقت و وسواس به کار رفته در گزینش و بررسی رباعیات، 
دسته از رباعیاتی که فاقد شرایط سبکی و مضمونی یاد شده نیستند، تردید کرد.

شعر حافظ جـامع بلنـدي معنـی و عمـق     «نویسد: مییاد مرتضوي هر حافظ، زنددر مورد سبک اشعا
عجـاز در ترکیـب   (محاسن معنوي شعر) و ظرافت و زیبایی مفـردات و کلمـات و ا  تأثر و لطافت مضمون
(محاسن لفظی و معنوي شعر) م(محاسن لفظی و ظاهري شعر) و ابهام و ایهاتکلفکالم و مصنوعیت بی

ي وي نیسـت.  ها) البته رباعیات حافظ کـامالً دربردارنـدة خصوصـیات غـزل    3: 1344(مرتضوي، »است.
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توان انکار کرد که در نمىهرچند احتمال دارد رباعیات ضعیف منسوب به حافظ ازآن خود او نباشد ولی 
شود.مىي حافظ نیز برخی ابیات سست نیز یافته هامیان غزل

بررسی رباعیات مشترك- 6
سـت، ذکـر گشـته و ذیـل     ای که هم به خیام و هم به حافظ منسـوب شـده  زده رباعیادر این بخش 

هرکدام، نخست محل انتساب به خیام و سپس محل انتساب به حافظ و احیاناً شاعر دیگـر آمـده اسـت.    
ي، سبکی و محتوایی شده و در نهایت نتیجۀ تحلیل بیان شده است.اسپس هر رباعی تحلیل نسخه

6-1-

انتساب به خیام-6-1-1
ــان(نسخ خطی ــه(865بودلی ــاریس867)، طربخان ــد)،   879(a)، پ ــه بع ــم ب ــکال(قرن نه )، پیرپاس

)، روزن(قرن دهم)، 934ریس()، پا930)، روزن(902نخجوانی(قرن نهم به بعد)، پاریس(
(قرن دهم به بعد).II)، برلین1079)، بریتانیا(1033بودلیان(قرن دهم)، بریتانیا(

ــهچاپ سنگی ــهI)1252کلکتـ ــو(1252(III)، کلکتـ ــنپترزبورگ(1300)، لکهنـ )، 1306)، سـ
).1319)، استانبول(1312)، لکهنو(1307بمبئی(

، جـودت، تیرتهـا،   IIو Iسن، تامسون، دانش، هدایتتنفیتزجرالد، نیکال، وینفیلد، کریسچاپ جدید
.Iبرتلس، یکانی، فوالدوند

انتساب به شاعر دیگر-6-1-2
(نیمۀ اول قرن دهـم) متعلـق   ب):1350:239در نسخ ذیل جزء رباعیات حافظ آمده است (فرزاد، 

ق).1322(به فرزاد، لکهنو

ي، سبکی و محتواییاتحلیل نسخه-6-1-3
به خیام اقـدم اسـت. ربـاعی زیبـا و اربعـۀ االرکـانی اسـت. در چـاپ         انتسابررسی نسخ، به لحاظ ب

به کار رفته اسـت کـه   » دست اجل«و » پاي امل«تناسب بین دو مصراع نخست با عبارات سن کریستن
ـ تر و آراستهتر آن را شاعرانه کننـدة مردگـان   ی اسـت کـه زنـده   کرده است. مقصود رباعی بیان اهمیت م

ده است. اشاره به صراحی کردن از خاك مردگـان از مضـامین مشـهور رباعیـات خیـام اسـت.      دانسته ش
شود.بنابراین انتساب به خیام اقوي دانسته می

فکنده شـوم من سراپاي اجل چودر
زنهار گلم بـه جـز صـراحی مکنیــد    

وز بیخ امـیـد عـمــر برکنـده شـوم   
شوممی شوم زندهپر زکه چوشاید
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6-2-

انتساب به خیام-6-2-1
ــه(نسخ خطی ــاریس867طربخان ــاریس( 879(b)، پ ــد)، پ ــه بع ــم ب )، 934)، نخجــوانی(قرن نه

(قرن دهم به بعد).II)، برلین 1079)، بریتانیا(1033بودلیان(قرن دهم)، بریتانیا(
)، 1312)، لکهنو(1307)، بمبئی(1300)، لکهنو(1252(III)، کلکتهI)1252کلکتهچاپ سنگی

).1319استانبول(
، تیرتها، یکانی.Iتامسون، دانش، هدایتچاپ جدید

انتساب به شاعر دیگر-6-2-2
)1350:259فرزاد آن را در منبعی که از آن نام نبرده، به نام حافظ یافته است.(

ي، سبکی و محتواییاتحلیل نسخه-6-2-3
وب بـه خیـام بـا واژة    به لحاظ بررسی نسخ، انتساب به خیام اقدم است. بیش از چهـل ربـاعی منسـ   

آمده است. چنـدین  » ساقی«شروع شده و بیش از بیست و پنج رباعی منسوب به وي با ردیف » ساقی«
توانستند از مىهمگی از آن خیام بودند،ها بار نیز در خالل کلمات موجود در رباعی به کار رفته. اگر این

د نیسـت کـه نظـامی گنجـوي سـاقی      ي ادبیات فارسی به حساب آیند. بعیـ هانامهجمله نخستین ساقی
ي خسرو و شیرین را از یک چنین رباعیاتی الهام گرفته باشد؛ ولی هیچ سندي بر این ادعا نیسـت  هانامه

ق) 681(در مجموعـۀ اشـعار  » زاهد نکند به زهد سود اي سـاقی «ین ساقی نامۀ خیام رباعی ترو قدیمی
کـه در دسـتنویس   » سیاه شب صـبح ربـود  ساقی علم«) و نیز رباعی 1382:50است (رك: میرافضلی، 

) بـه هـر روي ربـاعی    1382:61ق) بدون ذکر نام قائل آمده اسـت. (رك: میرافضـلی،   95(لمعۀ السراج
در رباعیـات اصـیل خیـام مرسـوم بـوده و کاتبـان و       » اي سـاقی «دهد که وجود عبـارت  مىاولی نشان 

ند.ابه خیام منسوب داشتهرباعی سرگردان را از این جهتها گردآورندگان رباعیات ده
سـخن گفتـه کـه از    » سبو شدن خاك آدمی«و » کوزة می«رباعی حاضر عالوه بر عبارت مذکور، از 

ند. اعتقاد به تحول طبیعت و اغتنام فرصت عمر و دوري از منازعات اجمله واژگان رایج در رباعیات خیام
.رجحان داردحیث انتساب به خیام . از هر استو مجادالت خلق از موضوعات رباعیات اصیل خیام 

6-3-

در ده می لعـل مشـکــبو اي سـاقی   
کـه دهـر  پـیش بده ازآنمیکوزةیک

تا باز رهـم ز گفـت و گـو اي سـاقی    
خاك من و تو کنـد سـبو اي سـاقی   

روبه بچـه کـرد و آهــو آرام گرفـت    گرفـت آن قصرکه جمشـید دراوجـام  
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انتساب به خیام-6-3-1
)،911)، محفـوظ الحـق(  902)، نخجوانی(قرن نهم به بعـد)، پـاریس(  867طربخانه(نسخ خطی

)، روزن(قرن دهم)، بودلیـان(قرن دهـم)،   977)، بریتانیا(947)، پاریس(934پاریس(
ــدة االفکــار(  )، 1033)، بریتانیــا(1016لنینگراد(قــرن دهــم)، خالصــۀ االشــعار و زب

).1079)، بریتانیا(1058برلین(
)، 1306)، ســنپترزبورگ(1300)، لکهنــو(1252(III)، کلکتــهI)1252کلکتــهچاپ سنگی

).1319)، استانبول(1312)، لکهنو(1307بمبئی(
، جـودت، فروغـی،   IIو I، دانـش، هـدایت  سنفیتزجرالد، نیکال، وینفیلـد، کریسـتن  چاپ جدید

تیرتها، یکانی، دشتی.

انتساب به شاعر دیگر-6-3-2
ي خطی متعلق به قرن هفتم که در شش برگ از آن اشعار و مقامات منثور سدیدالدین ادر مجموعه

)1382:147شم) درج شده است، این رباعی بدون ذکر نام قائـل آمـده است.(میرافضـلی،    (قرن شاعور
ي چنـین نوشــته کـه ایــرج افشـار حــدس زده اسـت از خــود سـدیدالدین اعــور باشــد.      افریـدون بــدره 

ق) 630(در باب چهارم از قسم یکم جوامع الحکایات و لوامع الروایـات )131ذیل :1374سن، (کریستن
درکتیبۀ قرن هشتم بر دیـوار  )1350:132وفی نیز بدون ذکر نام قائل آمده است. (عوفی، سدیدالدین ع

در نسـخۀ متعلـق بـه قـرن دهـم یـا       )199: 1377مسجد جامع اصفهان نیز نوشته شده است.(ذکاوتی، 
)114: 1336ق) نیز بدون ذکر نام قائل آمده است.(حمداهللا مستوفی، 730(یازدهم تاریخ گزیده

ه بـ 1379:136ق) بدون ذکر نام قائل دیـده اسـت. (  699(د بیت دوم آن را در تاریخ وصاففوالدون
فرزاد آن را در منبعی که از آن نام نبرده، بـه  ) در چاپ سنگی بمبئی یافته نشد.124نقل از وصاف، تا؟: 

میرافضـلی در بعضـی از نسـخ خطـی دیـوان عراقـی هـم دیـده         )1350:189نام حـافظ یافتـه اسـت.(   
المعجم فی آثار «بیت دوم آن در کتاب ) در دیوان عراقی مصحح نفیسی وجود ندارد.1382:238ت.(اس

ق) نوشـتۀ شـرف الـدین ادیـب فضـل اهللا حسـینی قزوینـی هـم آمـده          698(پیش از » الملوك العجم
)253:ق تهران1327چاپ سنگی ؛به نقل از المعجم1353:168است.(فرزانه، 

مهمي هابدلنسخه-6-3-3
: آهـو  نهـا آمصراع دوم در آمده است.بهرام، جمشیدمصراع نخست در چاپ نیکال و وینفیلد به جاي 

بره کرد و شیر آرام گرفت. در چاپ طربخانه، فروغی و هدایت: آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت.

که چگونـه گـور بهـرام گرفـت    دیديگرفتـی همـه عمـر   بهرام که گور می
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د و ع دربارة بهرام خواهـد بـو  گاه سه مصراننوشته شود، آ» بهرام«توضیح: اگر در مصراع نخست هم 
» آهو«و آرام گرفتن با » روباه«در مصراع دوم، بچه کردن یا بره کردن با از زیبایی رباعی خواهد کاست.

رسد.نمیمتناسب است؛ آرام گرفتن روباه یا شیر مناسب به نظر 

ي، سبکی و محتواییاتحلیل نسخه-6-3-4
ت. در رسائل سدیدالدین اعور و در جوامـع الحکایـات   انتساب به خیام در قرن نهم صورت گرفته اس

سـت.  بدون ذکر نام قائل آمده و دلیلی بر تعلق رباعی به هر یک از این دو در دست نیسدیدالدین عوفی 
بـا توجـه بـه تـاریخ     ممکن نیست سرودة حـافظ باشـد.   ،یک نسخۀ قرن هفتمدرج رباعی در با توجه به 
. رباعی کامالً اربعۀ االرکانی اسـت.  شوددانسته میضعیف نیز ويبه انتساب هاي دیوان عراقی دستنویس

متوجـه  تر آراسته است ولی صنایع لفظی چنان ظریف و بدون تکلف به کار رفتـه کـه خواننـده را بـیش    
کـه  نآوفایی دنیـا اشـاره دارد. بـی   بیبه کند ومیکند تا صورت. تراژدي زندگی بشر را روایت میمحتوا 

سازد که نباید به زخارف دنیوي دل بندد چرا که هیچ یـک  میظه کند، او را متوجه مخاطب خود را موع
نخواهد پایید. دلیلی وجود ندارد که رباعی را به سدیدالدین اعـور منسـوب بـدانیم. بـه لحـاظ سـبکی و       

.نمایدصائب میبه خیام آنمحتوایی خیامانه است و انتساب

6-4-

امانتساب به خی-6-4-1
)، روزن(قرن دهـم)، بودلیـان(قرن دهـم)،    947)، پاریس(879(b)، پاریس867طربخانه(نسخ خطی

).1079)، بریتانیا(1033بریتانیا(
ــهچاپ سنگی ــهI)1252کلکتـ ــو(1252(III)، کلکتـ ــنپترزبورگ(1300)، لکهنـ )، 1306)، سـ

).1319)، استانبول(1312)، لکهنو(1307بمبئی(
، فروغی، تیرتهـا،  IIو Iفیتزجرالد، نیکال، وینفیلد، کریستن سن، تامسون، دانش، هدایتچاپ جدید

، دانشفر.Iیکانی، دشتی، فوالدوند

انتساب به شاعر دیگر-6-4-2
)199: 1377ار مسجد جامع اصفهان نیـز نوشـته شـده اسـت.(ذکاوتی،     درکتیبۀ قرن هشتم بر دیو

)249-1350:248فرزاد آن را در منبعی که از آن نام نبرده، به نام حافظ یافته است.(

د پهلـو  زآن قصر که با چـرخ همـی  
اياش فاختــه کـه برکنگــره  مدیدی

بر درگــه آن شــهان نهادنـدي رو    
گفت کـه کوکوکوکـو  همیبنشسته
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ي، سبکی و محتواییاتحلیل نسخه-6-4-3
ک ، نه تنها انتساب به خیام اقدم است، بلکه بعید اسـت در قـرن هشـتم یـ    هاهبه لحاظ بررسی نسخ

آن قصـر کـه   «مشابه مصـراع نخسـت، مصـراع    دیوار مسجد جامع اصفهان درج شود.رباعی از حافظ بر 
است که در اواخر قرن ششم یا در قرن هفتم به کـرات در متـون مختلـف آمـده     » بهرام درو جام گرفت

روي را در قـرن هشـتم از  » آن قصر که با چرخ همیزد پهلـو «است و بعید نیست که شاعري توانا رباعی 
رباعی مذکور سروده باشد و سپس به علت تشابه، هر دو به خیام و سپس به حافظ منسوب گردد. رباعی 
بسیار ساده، دلنشین و پخته سروده شده است. مضمون رباعی در قصیدة معروف ایوان مدائن از خاقـانی  

شود مخصوصاً سه بیت ذیل:میدیده 

این است همـان ایـوان، کـز نقـش رخ مـردم     
ست همـان درگـه، کـورا زشـهان بـودي      ااین

گمشـده کمترگـو  شـد، زان ...پرویز کنون گـم 

ـــتان    ــوار نگارسـ ــودي، دیـ ــاك در او بـ خـ
ــتان    ــه  ترکس ــدو ش ــل، هن ــک باب ــم مل دیل

کـوا برخـوان  ترزرین تره کـو برخـوان؟رو کـم   
)364- 1316:363(خاقانی، 

سجده کردن «بلکه به معنی به معنی توجه و روي آوردن نیست» رو نهادن شاهان«توضیح این که 
است چنان که در تاریخ جهانگشا در باب درگـاه منکوقـاآن نوشـته شـده اسـت:      » شاهان در برابر درگاه

1، ج1387(جـوینی،  » حضرت باشکوه و هیبت او ... مجدر شـفاه و معفّـر جبـاه شـاهان نامـدار اسـت      «
کـه انتسـاب بـه    یام است. نتیجه ایـن ) اشاره به بی وفایی دنیا یکی از مضامین رباعیات اصیل خ174ص

و انتساب به خیام قوي است.بودهحافظ ضعیف 

6-5-

انتساب به خیام-6-5-1
)، 879(a)، پــاریس867)، طربخانــه(865دلیــان()، بو731نزهــۀ المجالس(کتابــت در  نسخ خطی

)، روزن(قرن دهم)، 977)، بریتانیا(934)، پاریس(902نخجوانی(قرن نهم به بعد)، پاریس(
(قرن دهم به بعد).II)، برلین 1033بودلیان(قرن دهم)، بریتانیا(

ــهچاپ سنگی ــهI)1252کلکتــ ــو(1252(III)، کلکتــ ــنپترزبورگ(1300)، لکهنــ )، 1306)، ســ
).1319)، استانبول(1312)، لکهنو(1307بمبئی(

ــه اســرار معمــا نرســی  ــرم کــه ب گی
جا به می لعـل بهشـتی مـی سـاز    این

ــی   ــا نرسـ ــان دانـ ــۀ زیرکـ در نکتـ
نرسـی ست رسی یااجا که بهشتنکا
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، جـودت، فروغـی، تیرتهـا،    IIو Iنیکال، وینفیلد، کریستن سن، تامسـون، دانـش، هـدایت   چاپ جدید
.Iبرتلس، یکانی، دشتی، فوالدوند

انتساب به شاعر دیگر-6-5-2
)1350:258حافظ آمده است.(فرزاد،) جزء رباعیات1318در چاپ پژمان(

ي، سبکی و محتواییاتحلیل نسخه-6-5-3
انتساب به حافظ ضعیف است. عکس آن، انتساب به خیام در منابع مهم صورت گرفته است. استفاده 

در رباعیـات منسـوب بـه خیـام پرکـاربرد اسـت. در نسـخه بـدل نزهـۀ          » سر و اسرار و معما«از واژگان 
» همانـا «راع سوم گویا شاعر براي درست شدن وزن شعر مجبـور بـه اسـتفاده از واژة    المجالس براي مص

و ها یی همچون نزهـۀ المجـالس یـا دیگـر سـفینه     هادهد که نباید در مجموعهمیشده است. این نشان 
رود مؤلف کتاب بسیاري از اشعار را به مدد حافظۀ خود یا روایت برخـی احبـاب   میکه احتمال ها جنگ

کرد.ها نها به علت قدمت نسخه اقدام به اختیار نوشتۀ متن و نادیده گرفتن دیگر نسخه بدلگردآورده، ت
خلقت و اظهار شبهه در مورد آینده موضوع محوري این رباعی است. شاعر معاد را ن سرمعما دانست

بهشـت  دارد کـه آیـا واقعـاً    میداند، بـه تفکـر وا   میش را بهشت اکند اما مخاطبی را که آیندهنمىانکار 
توانـد بـا   میگوید اگر هدفش بهشت است، میموعود براي وي محقق خواهد شد یا نه؟ باز به مخاطبش 

سبزه و می یا می و نقل یا شراب سرخ براي خویش بهشتی سازد. دو وجه مفروض است: یکی ایـن کـه   
کـه اعتقـاد   کنـد و دوم ایـن   میمندي از شراب انگـوري  ه را دعوت به اغتنام فرصت و بهرهشاعر، خوانند

خیام در مورد بهشت مشابه اعتقاد ناصرخسرو بوده چنان که گفته است:
گر بهشـتی تشـنه باشـد روز حشـر    
در بهشـــت ار خانـــۀ زریـــن بـــود 

را کلیــد ها ایـن همـه رمـز و مثـل  

بهشتی نیست بـل خودکافراسـت  او
اندراستفردوسبهخوداکنونقیصر

ــۀ پیغمبـراســـت  ــدر خان جمـــله ان
)1370:34رو، (ناصرخس

در این صورت مقصود خیام در ایجاد تردید دربارة بهشت، هدف ندانستن آن و دیگرگون شمردن آن 
از رباعیات اصـیل و  توان آن را یکیمی،خواهد بود. با توجه به انتساب رباعی به خیام در نزهۀ المجالس

.شمردمرجع خیام 

6-6-
وز تـار امـیـد عـمــر مـا پـودي کـو     از آمـدن و رفـتن مــا ســودي کـو    
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انتساب به خیام-6-6-1
ــان(نسخ خطی )، پیرپاســکال(قرن نهــم بــه بعــد)،    879(a)، پــاریس867)، طربخانــه(865بودلی

)، روزن(قـرن دهــم)،  934)، پـاریس( 911نخجـوانی(قرن نهـم بـه بعـد)، محفــوظ الحـق(     
).1079)، بریتانیا(1033لیان(قرن دهم)، بریتانیا(بود

ــهچاپ سنگی ــهI)1252کلکتــ ــو(1252(III)، کلکتــ ــنپترزبورگ(1300)، لکهنــ )، 1306)، ســ
).1319)، استانبول(1312)، لکهنو(1307بمبئی(

، جـودت، فروغـی، تیرتهـا،    IIو Iنیکال، وینفیلد، کریستن سن، تامسـون، دانـش، هـدایت   چاپ جدید
.IIانی، دشتی، فوالدوندبرتلس، یک

انتساب به شاعر دیگر-6-6-2
در نسـخ ذیـل جـزء    )1350:249فرزاد آن را در منبعی که از آن نام نبرده، به نام حافظ یافتـه اسـت.(  

سـفینۀ  ):1340:2/450) (رازي، 1351:168) (افضل، 1363:162رباعیات باباافضل آمده است (افضل، 
ق).1319ق)، کتابخانۀ مجلس(1215ق)،  مدرسۀ سلطانی(1002اقلیم(اقبال(قرن دهم)، تذکرة هفت

ي، سبکی و محتواییاتحلیل نسخه-6-6-3
انتساب به حافظ ضعیف است. حدود یک قرن پیش از انتساب به باباافضل به نام خیام آمـده اسـت.   

، پخته، فصیح و بلیغ ، انتساب به خیام اقدم است. رباعی ساده، دلنشینهاهبنابراین به لحاظ بررسی نسخ
ي مصـراع  هااست. تشبیه چرخ به مجمر به جهت گرد، آتشین و سوزان بودن بسیار زیباست. نسخه بدل

اضـافۀ  » پاکـان وجـود  «و » آتـش چـرخ  «سوم هیچ کدام لطـف مـتن را نـدارد. در نسـخۀ پیرپاسـکال      
اریس و روزن مصـراع  ي بودلیـان، پـ  هاند که عمق و ظرافت تشبیه مذکور را ندارند. در نسخهااختصاصی

تواند باشد:مىسوم رباعی ذیل تکرار شده که اشتباه کاتبان یا راویان 

وفایی عمر، شکایت از چرخ و نامعلوم بودن نتیجۀ حیـات  اشاره دارد به بی ثمري زندگی دنیوي، بی 
شود به انکار معاد مىو مرگ. هر چهار موضوع جزء مضامین رباعیات اصیل خیام است. از مصراع چهارم 

گري خیام آشنا باشیم، این گونه مضامین را به مطرح کردن یـک  نیز تعبیر کرد اما اگر با روحیۀ پرسش
ن عقالي زمان تعبیر خواهیم کرد. بنابراین به لحـاظ قـدمت نسـخ و سـبک و    مسأله و به اندیشه واداشت
.رجحان داردمحتوا، انتساب به خیام 

دودي کـو شـود خاك میسوزد ومیرخ جان چنـدین پاکـان  مجمر چدر

اي کـه درهـم پیوســت   تـرکـیـب پیاله
دسـت وپاي نازنین از سروچندین سر

دارد مـســــتنمىبشـکســــتن آن روا 
که شکستبه کینکه پیوست ومهراز
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6-7-

انتساب به خیام-6-7-1
).977)، بریتانیا(879(a)، پاریس867)، طربخانه(865بودلیان(نسخ خطی

).1319)، استانبول(1312)، لکهنو(1307)، بمبئی(1300لکهنو(چاپ سنگی
.II، فروغی، تیرتها، یکانی، فوالدوندIIو Iوینفیلد، تامسون، دانش، هدایتچاپ جدید

انتساب به شاعر دیگر-6-7-2
(نیمـۀ اول قـرن دهـم)    ب):185-1350:184فظ آمده است (فرزاد، در نسخ ذیل جزء رباعیات حا

ش).1318(ق)، پژمان1322(ق)، محمد قدسی1322(متعلق به فرزاد، لکهنو

ي، سبکی و محتواییاتحلیل نسخه-6-7-3
آرایـش و  حدود یک قرن پیش از انتساب به حافظ، به نام خیام درج شـده اسـت. شـعر سـاده و بـی     

رباعی دیگر منسوب به خیام است:تکلف است. مشابه 

))867ربخانه(ط(اقدم نسخ:
نـام فرصـت اسـت. بنـابراین     هیچ مضمون فلسفی در رباعی نیست. تنها مدح شراب و دعوت بـه اغت 

.ترجیح داردانتساب رباعی به خیام 

6-8-

انتساب به خیام-6-8-1
ــان(نسخ خطی ــه(865بودلی ــاریس867)، طربخان ــد)،  )، ن879(a)، پ ــه بع خجــوانی(قرن نهــم ب

).977)، بریتانیا(902پاریس(
)، 1307)، بمبئــــی(1306)، ســــنپترزبورگ(1300)، لکهنــــو(I)1252کلکتــــهچاپ سنگی

سـت انوش کـه عمرجـاودانی ایـن   می
گـل و بـاده و یـاران سرمســت    هنگام

ــنازدورجــوانیخودحاصـــلت ســتاای
سـت اایـن زنـدگانی کـه دمیباشخوش

استمحمود اینکه ملکباده نشینبا
از آمـده و رفـتـه دگــر یــاد مـکــن   

اسـت ایـن چنگ شنو که لحن داوودوز
استاینمقصودزانکهباشخوشحالی

ــار  ــاده بیـ ــۀ سـ آن لعـــل در آبگینـ
دانی که مـدت عـالم خـاك   میچون 

و آن محرم و مـونس هـر آزاده بیـار   
باد است کـه زود بگـذرد بــاده بیـار    
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).1319)، استانبول(1312لکهنو(
نیکال، تامسون، دانش، جودت، فروغی، تیرتها، یکانی.چاپ جدید

انتساب به شاعر دیگر-6-8-2
یـات  ق) جـزء رباع 1322(ول قرن دهم) متعلق به فرزاد و چاپ سنگی لکهنـو (نیمۀ اي بدر نسخه

)1350:217(فرزاد، حافظ آمده است.
)1381:1393) و (مولوي، 1342:151مولوي رباعی مشابهی دارد: (مولوي، 

ي، سبکی و محتواییاتحلیل نسخه-6-8-3
رباعی مولوي تنها شبیه رباعی حاضر است. یک قرن پیش از انتساب به حافظ به خیام منسوب شده 

مـی  «. رباعی اربعۀ االرکـانی نیسـت. ترکیـب    تقدم دارداست لذا به لحاظ بررسی نسخ، انتساب به خیام 
ي باشد کـه شـراب از   اب ناب اشاره دارد و مقصود از آبگینۀ ساده شاید پیالۀ ظریف شیشهبه شرا» ساده

نوشـی  مقصود رباعی دعـوت بـه بـاده   ... ». رق الزجاج و رقت الخمر «که گفته شده: نآن هویداست چنا
است و فراغت از اندیشیدن به کوتاهی عمر. محتوا خیامانه است و انتساب بـه خیـام اقـدم؛ هرچنـد بـه      

.نمایدتر میآن به خیام قويانتساباحنمال شود، به ناچار نمیلحاظ سبکی لطفی در رباعی دیده 

6-9-

امانتساب به خی-6-9-1
).1079)، بریتانیا(1033)، بودلیان(قرن دهم)، بریتانیا(977ریتانیا(بنسخ خطی

ــهچاپ سنگی )، 1306)، ســنپترزبورگ(1300)، لکهنــو(1252(III)، کلکتــهI)1252کلکت
).1319)، استانبول(1312)، لکهنو(1307بمبئی(

.II، جودت، تیرتها، فوالدوندIنیکال، وینفیلد، تامسون، دانش، هدایتچاپ جدید

انتساب به شاعر دیگر-6-9-2
ق)، محمـد قدسـی  1322(لکهنو):1350:238در نسخ ذیل جزء رباعیات حافظ آمده است (فرزاد، 

ش).1318(ق)، پژمان1322(

گفــتم تــو را مــی ســاده بیــارســاقی 
هستفلک باديدوردرینکهگفتی

وان زنـــده کـــن مـــردم آزاده بیـــار
باد رسـیدن اي صـنم بــاده بیــار   تا

کنـیم به که به جام باده دل شادآن
ـــی را  ـــی روان زنـدان ــن عـاریت وی

وز آمده و گذشـته کـم یـاد کنـیم   
آزاد کنـیمز بند عقللحظهیک
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ي، سبکی و محتواییاتحلیل نسخه-6-9-3
انتساب به حافظ ضعیف و انتساب به خیام اقدم است. شعر ساده، بی تکلف و زیباست. هدف ربـاعی  

که اگر رهایی از عقل صرفه جو و حسابگر حاصل شود، روان آدمی بـه  ی روح از بند عقل است و اینرهای
گیـرد ولـی   میشادي خواهد رسید. طبیعی است که مصداق زمینی و عینی این عمل با جام باده صورت 

و سـبک و محتـواي شـعر انتسـاب     هـا هآن باده وسیله است، هدف نیست. با در نظر گرفتن قدمت نسخ
.نمایدصائب میرباعی به خیام 

6-10-

انتساب به خیام-6-10-1
انی(قرن نهم به )، پیرپاسکال(قرن نهم به بعد)، نخجو879(b)، پاریس867طربخانه(نسخ خطی

)، روزن(قـرن  977)، بریتانیا(934)، پاریس(911)، محفوظ الحق(902بعد)، پاریس(
).1033)، بریتانیا(1024دهم)، بودلیان(قرن دهم)، عرفات العاشقین(

)، 1312)، لکهنو(1307)، بمبئی(1300)، لکهنو(1252(III)، کلکتهI)1252کلکتهچاپ سنگی
).1319استانبول(

، جودت، فروغی، تیرتها، برتلس، یکانی، دانشفر.Iامسون، دانش، هدایتتچاپ جدید

انتساب به شاعر دیگر-6-10-2
(نیمـۀ اول قـرن دهـم) و ك   ب):1350:207در نسخ ذیل جزء رباعیات حافظ آمده است (فـرزاد،  

ش).1318(ق)، پژمان1322((نیمۀ اول قرن یازدهم) متعلق به فرزاد، لکهنو

ي، سبکی و محتواییایل نسخهتحل-6-10-3
انتساب به خیام زودتر از انتساب به حافظ صورت گرفته است و کثرت انتساب به خیام قابـل توجـه   

گري دربارة معـاد جسـمانی   است. زیبا و پخته سروده شده و اربعۀ االرکانی است. مضمون رباعی پرسش
وعـده داده شـده و اگـر قبحـی در     چه در این دنیا حـرام شـده، در بهشـت   نپرسد چرا آمیاست. شاعر 

هـا دانسـته شـود. تکـرار مضـمون      نمذمومات دنیوي باشد، چرا باید مقصود عبادت و تزهد، رسیدن به آ
رباعی ذیل منسوب به خیام است:

گویند هر آن کسان کـه بـا پرهیزنـد   
ما با می و معـشــوقه از آنـیم مـدام   

زان سان که بمیرند چنـان برخیزنـد  
باشد که به حشرمان چنـان انگیزنـد  

بودخواهدنیعحورونابیجامنآبـود خواهـد نیبرفردوسکهندیگو
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))867طربخانه(نسخ:(اقدم
به لحاظ سبکی و محتوایی خیامانه است و با در نظر گرفتن تاریخ نسخ، انتساب به خیام اقوي است.

6-11-

انتساب به خیام-6-11-1
)، روزن(قــرن دهــم)، 934)، نخجــوانی(قرن نهــم بــه بعــد)، پــاریس(867طربخانــه(نسخ خطی

).1079)، بریتانیا(1033پاریس(قرن دهم)، بریتانیا(
ــهچاپ سنگی ــهI)1252کلکتـ ــاض1252(III)، کلکتـ ــارفین(ا)، ریـ ــع 1264لعـ )، مجمـ

ــحا( ــو(1284الفصــ ــنپترزبو1300)، لکهنــ ــی(1306رگ()، ســ )، 1307)، بمبئــ
).1319)، استانبول (1312لکهنو(

نیکال، وینفیلد، تامسون، دانش، جودت، تیرتها، یکانی.چاپ جدید

انتساب به شاعر دیگر-6-11-2
)1350:257فرزاد آن را در منبعی که از آن نام نبرده، به نام حافظ یافته است.(

ي، سبکی و محتواییاتحلیل نسخه-6-11-3
. شش رباعی متحدالقافیه با این رباعی به خیـام  داردقدم ت، انتساب به خیامهاهبه لحاظ بررسی نسخ

چون آگهـی  «، »توانی باريمیزینهار کنون که «، »از کوزه گري کوزه خریدم باري«منسوب شده است: 
اي «، »ريدي آمدم و نیامـد از مـن کـا   «، »نرود به اختیارت کاريمیچون «، »اي دوست ز هر اسراري

توان باور کـرد کـه از   نمىهمۀ این شش رباعی را «همایی تأکید کرده که ». گر آهسته اگر هشیاريهکوز
)75ذیل :1372رشیدي، »(خود خیام باشد.

مشـکالت و  بیند، از سر هوشیاري وي است و همۀ میگوید هر مشکلی که بشر در اجتماع میشاعر 
، هـا شـد  خواه راست. لذا اگر ممکن بود که از این خرد زیادهواخواهی عقل و نفس منازعات زاییدة زیاده
گشاید و با وجود وقوف بـر حرمـت، آن را   میرسید. ازین رو زبان به مدح شراب نمىهیچ زیانی به کسی 

صـدکار کنـی   «رساند که میشمارد و به بیانی دیگر همان مضمون را میکنندة اختالفات دنیوي برطرف
.رجحان داردو انتساب به خیام بوده تساب به حافظ ضعیف ان». که می غالمست آن را

بـود خواهـد نیچنارکعاقبتچونباكچهمیدیگزمعشوقویمماگر

افـتـاد مرا با می و مســتی کـاري   
داديحرام مسـتی اي کاش که هر

کنـد مالمـت بـاري   میخلقم ز چه 
اريتا من به جهان ندیـدمی هشـی  
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نتیجه
ذکـر شـد و تـاریخ و محـل     ،زده رباعی که هم به خیام و هم به حـافظ منسـوب بـود   یادر این مقاله 

انتساب هر یک درج گردید. هر رباعی جداگانه تحلیل سبکی و محتوایی شد. انتسـاب ایـن رباعیـات بـه     
نوشته شده است. همدر صورت وجود آن در یک متن کهن، نام آن منبع وشدهنیز بیاناشخاص دیگر 

. ایـن  نمایـد ناممکن مـی زده رباعی به حافظ یاتعلق این ،به لحاظ تاریخ انتسابآیدبرمیپژوهشایناز
رباعیات مورد بحث از حیث تطابق با سبک رباعیات اصـیل خیـام، بـا در نظـر     دهد که میپژوهش نشان 

انـد و بـه   خیامانـه ها با رباعیات اصـیل وي بانی، ادبی و فکري و همچنین یکسویی آنگرفتن سه سطح ز
.رجحان داردخیام به شانانتسابشناسی، نسخههايدلیل تقدم و کثرت انتساب به خیام و مؤلفه

هایادداشت
1. Valentin Zhukovsky.

2. Arthur Christensen.
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ازروسـی حواشـی وپیشـگفتار ترجمـه، باخیام،عمررباعیاتم)،1959(،ـــــــــــــــــ-

.خاورشناسیانستیتومسکو،عثمانوف،نوريمحمدوعلیفرستمبرتلس،یوگنی
بـه غنـی، قاسـم وفروغـی محمدعلیيمقدمهباخیام،رباعیات)،1373(،ـــــــــــــــــ-

.ناهیدانتشاراتتهران،خرمشاهی،بهاءالدینکوشش
انتشاراتتهران،مینوي،مجتبیازيامقدمهبا،خیامرباعیاتدرباره)،1354(حسن،دانشفر،-

.اسکندري
.نوطرحانتشاراتتهران،،1چ،خیامعمر)،1377(علیرضا،قراگزلو،ذکاوتی-
کتابفروشـی تهران،فاضل،جوادتصحیحبه،)جلد3(اقلیمهفت)،1340(احمد،امینرازي،-

.ادبیهوعلمی
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همـایی، الـدین جـالل تصـحیح بـه ،طربخانه)،1372(حسین،بنیاراحمدتبریزي،رشیدي-
.نشرهمامؤسسۀتهران،

.تهران، زوارریاحی،محمدامینتصحیحبه،المجالسهۀنز)،1366خلیل، (جمالشروانی،-
(بـاب چهـارم از   جوامع الحکایات بخش مربـوط بـه ایـران   )، 1350محمد، (سدیدالدینعوفی،-

قسم اول)، به تصحیح جعفر شعار، تهران، انتشارات دانشسراي عالی.
واعیـات ربقطعـات، قصـاید، (صحت کلمات و اصـالت اشـعار حـافظ   )،1350(مسعود،فرزاد،-

.کیهانچاپخانۀتهران،شیراز،شناسیحافظجهانیکانون،)مثنویات
.خوشهسازمانتهران،،1چ،شناختخیام)،1353(محسن،فرزانه،-
.فرداالستانتشاراتتهران،،1چ،شناسیخیام)،1379(محمدمهدي،فوالدوند،-
تهـران، ي،ابدرهفریدونمۀترج،خیامرباعیاتانتقاديبررسی)،1374(آرتور،سن،کریستن-

.توسنشر
.سیناابنکتابخانۀتهران،،حافظمکتب)،1344(منوچهر،مرتضوي،-
الزمانبدیعحواشیوتصحیحاتباشمس،کلیات)،1342بلخی، (محمدالدینجاللمولوي،-

.تهراندانشگاهانتشاراتتهران،،1چفروزانفر،
تهـران، ،16چفروزانفر،الزمانبدیعمقدمۀبایزي،تبرشمسکلیات)،1381(،ـــــــــــــ-

.امیرکبیرانتشارات
.دانشگاهینشرمرکزتهران،،کهنمنابعدرخیامرباعیات)،1382(علی،سیدمیرافضلی،-
محقـق، مهـدي ومینويمجتبیتصحیحبه،ناصرخسرودیوان)،1370(قبادیانی،ناصرخسرو-

.تهراندانشگاهانتشاراتتهران،
.چشمهنشرتهران،،صادقخیام)،1381(جهانگیر،دایت،ه-
، به اهتمام سید احمد مهذب، تهران، کتابخانـه  ریاض العارفین)، 1316هدایت، رضاقلی خان، (-

مهدیه طهران.
مصـفا، مظـاهر تصـحیح بـه ،)4و1ج(الفصحامجمع)،1339(و)1336(ـــــــــــــــــــ ،-

.امیرکبیرنشرتهران،
.جاویدانانتشاراتتهران،،خیاميهاترانه)،1336(دق،صاهدایت،-
انجمـن انتشـارات تهران،،اورباعیاتوخیامعمرحکیمایام،نادره)،1342(اسمعیل،یکانی،-
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