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را یکی یکی پس میزدند .جاعالن نسخهها کمکم بهجای
دستکاری تاریخ دستنویسها ،به سراغ جعل کل دستنویس
رفتند و در کارگاههای تزویر ،نسخههایی از رباعیات خیّام
با تاریخهای 604ق (کمبریج)653 ،ق (شریعتی) و 658ق
(چستربیتی) فراهم آوردند و به عالقهمندان این قبیل نسخهها
فروختند .در ابتدای امر ،بسیاری از پژوهشگران فریفتۀ
چنین دستنویسهایی شدند و آنها را معجزتی در کار
شناخت رباعیات اصیل خیّام تلقی کردند و کتابها و
مقاالت بیشماری بر اساس آنها پدید آوردند؛ اما تشت
رسوایی این تزویرها نیز از بام فروافتاد.
یکی از دستنوشتههای معروف رباعیات منسوب به
خیّام ،نسخهای است ّ
مزور با تاریخ 658ق که حدود هفتاد
سال پیش از دل کارگاههای جعل نسخه در ایران برآمد و
با قیمت گزاف به کتابخانۀ چستربیتی فروختهشد (به سال
 .)1945نشاطی که پیدا شدن چنین نسخهای در دل
ایرانپژوهان غرب ایجاد کرد بسیار بود .آرتور آربری ،استاد
دانشگاه کمبریج ،بعد از انتقال کتاب به کتابخانۀ چستربیتی
دستبهکار شد و متن و ترجمۀ رباعیات این دستنویس را
به سال  1949میالدی در لندن منتشر کرد.
جاعالن که از سودای ناراست خود سود بسیار
اندوختهبودند ،یکی  ـدو سال بعد ،برگ تازهای رو کردند و
نسخهای از رباعیات خیام با تاریخ 604ق به عرضه آوردند.
عباس اقبال آشتیانی در آبان ماه 1325ش مقالهای در معرفی
و تأیید این نسخۀ نویافته تحت عنوان «قدیمترین نسخههای
رباعیات خیّام» در مجلۀ یادگار قلمی کرد .دستنویس
مذکور در سال 1329ش از ایران خارج شد و دانشگاه
شدن این نسخه غوغایی در
کمبریج آن را خرید .خبر پیدا
ِ
محافل ادبی غرب به پا کرد .آربری بار دیگر به میدان آمد
و ترجمهای منظوم از  252رباعی مندرج در این نسخه
انتشار داد (لندن1952 ،م) .شش سال بعد ،سه تن از
ایرانشناسان روس ،متن و تصویر این نسخه را در دو جلد
ً
جداگانه در مسکو منتشر کردند .علیرغم اقبال نسبتا خوبی
که به این دستنویس جعلی در محافل ادبی و دانشگاهی
غرب و شرق شد ،بعضی محققان ایرانی دربارۀ هر دو
نسخه از در اما و اگر درآمدند؛ نخست ،در صحت تاریخ

رباعیات خیّ ی
ام
بررسی دستنویس محمد قوام
ی
سیّد علی میرافضلی
alimirafzali@yahoo.com

 .1بررسی ترقیمۀ دو دستنویس رباعیات منسوب به خیّام

در حال حاضر ،قدیمترین متنی که در آن رباعیای از
حکیم عمر خیام نیشابوری آمده ،رسالهای است از امام
ً
فخر رازی که احتماال در اواخر قرن ششم هجری نگاشته
شدهاستّ .اولین مجموعههای ّ
مدون رباعیات منسوب به
خیام نیز در اواسط قرن نهم هجری گرد آمده ،که
معروفترین آنها طربخانۀ یاراحمد رشیدی تبریزی است
که در 867ق در ده فصل به سامان رسیدهاست .مجموعۀ
رباعیات کتابخانۀ بادلیان آکسفورد که در 865ق در شیراز
کتابت شدهاست نیز در شمار ّاولین مجموعههای مستقل
رباعیات منسوب به خیّام محسوب میشود .برگردان
ادوارد فیتزجرالد ،شاعر نامدار انگلیسی ،بر اساس این
دستنویس صورت گرفتهاست.
در فاصلۀ سال  600تا 850ق ،رباعیاتی پراکنده از خیام
در متون و منابع مختلف نقل شده ،اما هیچ مجموعۀ مستقل
و ّ
مدونی از رباعیات او به دست نیامدهاست .از دیر باز،
یکی از بزرگترین آرزوهای محققان ایرانی و خارجی
لّ
یافتن مجموعهای از رباعیات خیّام متع ق به روزگاری
نزدیک به حیات او بوده است .این آرزو و اشتیاق ،گاهی
با پیدا شدن نسخههایی با تاریخهای دستکاریشده (مانند
نسخۀ روزن با تاریخ 721ق و نسخۀ نخجوانی با تاریخ 792ق) چند
صباحی رنگ واقعیت میگرفت؛ ولی اهل فن این نسخهها
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علـی یـد التّـراب االقـدام
محمد القوام الکاتب الشیرازی

تم الکتاب بعون هللا و حسن توفیقه و الصلوة
و السالم علی محمد خاتم النبیین و آله الطیبین
ّ
ً
تسلیما دائما ابدا کثیرا
الطاهرین و سلم
فی تاریخ سنة ثمان و خمسین و ستمائه الهجرية
م

محمد القوام الکاتب النیسابوری

علــی یــد تــراب االقــدام

محمد قوام در برخی از نسخههایی که به یادگار گذاشته
و در ترقیمههایی که نگاشته ،سجعی را قبل از ذکر نام
خود به کار بُرده :تراب االقدام (نک .بیانی-814 /3 :1348 ،
)815؛ جعلکنندۀ نسخۀ چستربیتی عین همین سجع را به
دستنویس خود منتقل کردهاست .ترقیمۀ دستنویس
چستربیتی از این قرار است (رک .تصویر :)2

همینجا بگویم که النیسابوری در ترقیمۀ نسخۀ چستربیتی (بر

اساس عکسی که آربری در انتهای مقدمۀ کتاب چاپ کرده) ،قدری
کاتب جاعل در ابتدای امر بر
سیاه شده و به نظر میرسد
ِ
ً
اثر سبق الذهن همان الشیرازی را نوشته و بعدا که به اشتباه
خود پی بُرده ،آن را به النیسابوری تبدیل کرده و برای آنکه
ً
این تغییر به چشم بینندگان خبره نیاید ،عمدا قدری مرکب
بر این کلمه دوانیدهاست .اگر نحوۀ اتصال دو حرف بو را
در کلمۀ النیسابوری مالحظه بفرمایید ،آشکارا با نظایر آن در
ً
همین صفحه ،مثال در کلمۀ توفیقه ،بودیم و بوی متفاوت
است؛ چنانکه گویی در فضای اندک بین الشیرا  /زی ،زاء را
به بو مبدّ ل ساخت ه و حرف راء را نیز زیر یاء تعبیه کردهاست.
باری ،این نکته ،یعنی اخذ ترقیمۀ نسخۀ جعلی از یک
دستنویس موجود ،در کنار سایر دالیلی که محققان در
بیاعتباری دستنویس چستربیتی اقامه کردهاند ،میتواند
دورۀ سوم ،سال سوم
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این دو دستنویس به تردید افتادند و سپس ،به جعلی بودن
هر دو نسخه حکم کردند (رک .فوالدوند52 - 48 :1348 ،؛
همایی19 - 12 :1367 ،؛ رضازادۀ ملک.)184 - 175 :1378 ،
از موضوع دور نیفتم .دستنویس چستربیتی ،یعنی همان
نسخۀ جعلی ّ
مورخ 658ق 172 ،رباعی دارد و کاتب آن
در ترقیمۀ کتاب ،محمد قوام کاتب نیشابوری معرفی
شدهاست .سالها پیش که کتاب ارجمند احوال و آثار
خوشنویسان اثر مهدی بیانی را ورق میزدم ،با کاتبی آشنا
شدم بهنام «محمد قوام کاتب شیرازی» که در قرن دهم
زیسته و شماری از آثار شاعران و نویسندگان پارسی را به
کتابت درآوردهاست (بیانی .)816 - 814 /3 :1348 ،نام این
کاتب مرا به یاد کاتب آن نسخۀ جعلی انداخت که جز در
نسبت شهر ،در همۀ اجزا با هم اشتراک و توافق دارند .بیانی
در معرفی نگاشتههای محمد قوام شیرازی ،از یک نسخۀ
رباعیات خیام به قلم او خبر داده که در سال 958ق کتابت
شده و در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران نگهداری
میشود .در مورد اینکه ممکن است جاعالن دستنویس
چستربیتی از دستنویس محمد قوام شیرازی الهام
گرفتهباشند حدسهایی زدم ،اما پی آن را نگرفتم ،چرا که
در آن ایام ،نه کپی دستنویس چستربیتی در دسترس بود و
نه دستنویس کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.
در این روزها که به بررسی دوبارۀ مجموعههای
منسوب به خیّام میپرداختم ،این حدس قدیم را پی گرفتم
و به نتیجۀ شگفتی رسیدم .کسانی که دستنویس چستربیتی
را جعل کردهاند ،ترقیمۀ دستنویس جعلی را با تغییراتی
اندک و ضروری ،از ترقیمۀ دستنوشتۀ کتابخانۀ مرکزی
دانشگاه برگرفتهاند و نام محمد قوام کاتب شیرازی را تبدیل
کردهاند به محمد قوام کاتب نیشابوری که بگویند یکی از
همشهریان خیّام این نسخه را نوشتهاست .تاریخ ترقیمه را
نیز از 958ق ،به سیصد سال زودتر بُرده و به 658ق
رساندهاند و در این رونویسی ،اعداد یکان و دهگان را نیز
حفظ کردهاند! البته ،تعداد و ترتیب رباعیات دو دستنویس
متفاوت است ،که در بخش بعدی دربارۀ آن سخن خواهیم
گفت .ترقیمۀ دستنویس محمد کاتب شیرازی چنین است
(نک .تصویر :)1

ماوق دمحم سیونتسد یسررب ،ماّیخ تایعابر

تم الکتاب بعون هللا و حسن توفیقه و َ
الصلوة و ّ
ّ
السالم علی
ّ
ّ
محمّد خاتم النبیّین و آله الطیّبین الطاهرین
و سـلّ م تسـلیما دائما ً
ابـد ا کثیرا
فی تاریخ سنه ثمان و خمسین
و تسعمائه الهجرية
م

جستار
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دستنویس رباعیات خیّام ،در ضبط کلمات ،تا این حد
یکسان باشند .این تطابق در ضبطهای نادر و شاذ خودش
را بیشتر نشان میدهد .فی المثل ،رباعی زیر را در نظر
بگیرید (آربری5 :1949 ،؛ برتلس:)11 :1959 ،

نحوۀ جعل این قبیل دستنویسها را به ما نشان دهد.
 .2بررسی رباعیات دو دستنویس  604و 658ق

دربارۀ منبع رباعیات دستنویس چستربیتی چیزی
نمیدانیم .اما نکتۀ کلیدی که آرتور آربری در مقدمۀ ترجمۀ
دستنویس کمبریج بدان اشاره کرده ،بسیار راهگشاست.
آربری متوجه شده که نهتنها تمامی رباعیات دستنویس
چستربیتی در دستنویس کمبریج موجود است ،بلکه
ترتیب رباعیات و ضبطهای خاص آنها نیز شباهت بسیار
دارد (آربری .)13 :1952 ،این حدّ شباهت میان دو نسخه که
مورد توجه آربری قرار گرفته ،راهنمای ما به این مطلب
دستنویس جعلی ،متکی به منبعی واحد
است که هر دو
ِ
بودهاند .فوالدوند مینویسد:

آنــان کــی کهــن بونــد و آنــان کــی نوند
هر یک پی یکدگر یکایک بشوند
ویــن ملک جهــان بکــس نمانــد جاوید
رفتیم و رویــم و بــاز آیند و روند
بیت اول رباعی بدین ضبط در هیچ کدام از منابع کهن (رک.

میرافضلی )105 ،60 ،46 :1382 ،و مجموعههای متأخر (همایی،

17 :1367؛ روزن )43 :1304 ،دیده نمیشود .ضبط رایج بیت
نخست رباعی ،مطابق کهنترین منبع ،چنین است (شروانی،
 )602 :1366و سایر منابع معتبر نیز ضبطی شبیه به آن دارند:

دور نیست که جاعل ابتدا نسخۀ صغیر الحجم چستربتی
را ساخته ،و بعد از آنکه آن را آب کرده و به نانی رسیده،
با تغییر دادن قلم و کاغذ و کمی شیوۀ تحریر ،آمده است
و بر اساس همان نسخه و با مراجعه به رباعیات نسخۀ
ُر ِزن (که آن هم تاریخ کتابتش مجعول است) ،و سایر
مجموعههای خیّامی ،نسخۀ ّ
مزور کمبریج را ساخته است.
(فوالدوند)51 :1348 ،

آنهــا کــه کهنترنــد و آنهــا کــه نونــد
هر یک به هوای خویش لختی بدوند

یا رباعی زیر (آربری155 :1949 ،؛ برتلس:)64 :1959 ،
ناکــرده گنــاه در جهــان کیســت بگــوی
وآنکس کی گنه نکرد چون زیست بگوی

ْ

مــن بــد کنــم و تــو بــد مکافــات دهــی
پس فرق میان من و تو چیست بگوی

به عبارت دیگر ،جعلکنندگان نخست  172رباعی از
رباعیات «منبع مادر» را برای دستنویس چستربیتی در نظر
گرفتهاند و سپس 252 ،رباعی همان نسخه را در دستنویس
کمبریج گنجاندهاند .مرحوم همایی نیز قرابت این دو نسخه
را دریافته و حدس زده که هر دو نسخه ،دستپروردۀ یک
جاعل است (همایی.)16 :1367 ،
بنده به جهت اطمینان بیشتر رباعیات دو دستنویس را
تک تک با هم مقایسه و مقابله کردم و به این نتیجه رسیدم
که عالوه بر هم
پوشانی صد درصدی  172رباعی چستربیتی
ِ
با رباعیات دستنویس کمبریج ،از لحاظ ضبط کلمات نیز
این دو نسخه با هم تا حدود  90درصد اشتراک دارند و
موارد اختالف آنها ،آن قدر جزیی است که قابل چشمپوشی
است .چرا که آن مقدار آشفتگی و اختالف که در ضبط
رباعیات باقیمانده
رباعیات منسوب به خیام در مجموعۀ
ِ
از سدۀ نهم هجری به بعد وجود دارد ،در هیچ متن ادبی
دیگری مشاهده نمیشود و این از نوادر است که دو

فقط در این دو منبع با ردیف «بگوی» آمده و سایر منابع
رباعی را با ردیف «بگو» آوردهاند (رک .میرافضلی،46 :1382 ،
113؛ همایی9 :1367 ،؛ روزن .)134 :1304 ،یا در رباعی زیر
(آربری26 :1949 ،؛ برتلس:)22 :1959 ،
چون نیسـت حقیقت و یقین اندر دست
نتوان به گمان تمامی عمر نشست
آن بــه ننهیــم جــام مــی را از دســت
نوشیم و شویم خوش ،نه هشیار و نه مست

ضبط مصراع چهارم ،منحصر به این دو دستنویس است .در
سایر منابع چنین آمدهاست :در بیخبری ُمرد چه هشیار و
چه مست (همایی48 :1367 ،؛ روزن18 :1304 ،؛ شادانی نیشابوری،
گنج الگنج48 :ر) .یا کلمۀ «دلبُرده» در این مصراع که بسیار
خاص و نادر است (آربری66 :1949 ،؛ برتلس:)36 :1959 ،
دلبُــرده کــه عمــرش چــو غمم بــاد دراز
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همایی59 :1367 ،؛ عوفی .)487 :1335 ،حتی اغالط دو
دستنویس نیز یکسان است؛ فی المثل تکرار قافیۀ «مشهور»
در رباعی زیر (آربری72 :1949 ،؛ برتلس:)38 :1959 ،

ـ

(برتلس)49 ،

چهار رباعی اول در هر دو دستنویس مشترک است و سه
رباعی دوم فقط در دستنویس کمبریج آمده و در رباعی
آخر ،جاعل در اصل رباعی تصرّ ف کرده و مصراع نخست
را به این شکل درآوردهاست :ماییم هالک از غم هجرانت.
منبع این هفت رباعی ملحقات نسخۀ روزن است .داستان
از این قرار است که سلطان محمد نور ،از خوشنویسان
همدورۀ اهلی ،در حاشیۀ دیوان حافظ که به سال 930ق در
شهر هرات کتابت کرده 63 ،رباعی منسوب به خیّام را نیز
علّ
نوشتهاست .وی به ت شباهت مضمونی 20 ،فقره از
رباعیات اهلی شیرازی را در میان رباعیات خیّام جای
دادهاست .محمد قزوینی رونوشتی از نسخۀ مذکور را از
پاریس برای فریدرخ روزن ،خاورشناس آلمانی ،ارسال
کرده و وی آنها را در بخش ملحقات کتاب رباعیات خیّام
گنجاندهاست (رک .روزن.)190-168 :1304 ،
باری ،همگونی و هماهنگی دو دستنویس جعلی در
رباعیات انحصاری آنها خود را بهتر نشان میدهد:

ننگــی اســت بنــام نیــک مشــهور شــدن
عار است ز جور چرخ رنجور شدن
ّ
خمــار ببــوی آب انگــور شــدن
به زآنکه بزهد خویش مشهور شدن

البته این خطا در نسخۀ روزن هم هست ،ولی در سایر
منابع بهجای «مشهور» در مصراع چهارم« ،مغرور» درج
شدهاست (رک .روزن128 :1304 ،؛ همایی .)61 :1367 ،یک
نمونۀ دیگر از مشابهتهای این دو دستنویس تغییر ردیف
یک رباعی منسوب به خیّام است از ُ
«رسته است» به
«بوده است» (آربری26 :1949 ،؛ برتلس:)22 :1959 ،
هر ســبزه کــه بر کنــار جویی بودهســت
گویی که خط فرشته خویی بودهست
تــا بــر ســر ســبزه پــا بــه خــواری ننهــی
کآن سبزه ز خاک اللهرویی بودهست

بهجز نسخۀ روزن ،صورت صحیح رباعی در دیگر منابع
حفظ شدهاست (رک .روزن37 :1304 ،؛ همایی.)27 :1367 ،
اهلی شیرازی (د942 .ق) ،شاعر نامدار سدۀ دهم هجری،
ساقینامهای دارد مشتمل بر  101رباعی که هفت رباعی آن
در این دو دستنویس دیدهمیشود (اهلی شیرازی-657 :1369 ،
 .)658این رباعیات با لفظ «ساقی» شروع میشوند:
ـ

ـ
ـ
ـ

ـســاقی کــه رخــت ز جــام جمشــید بــه اســت
ـ

ـآبــی

بودیــم

در

کمــر

بنهــاده

(آربری34 :1949 ،؛ برتلس)26 :1959 ،

ـســاقی گل و ســبزه بــس طربنــاک شدهســت
ـ

ـتــا چنــد بــر ابــرو زنــی از ّ
غصــه گــره
(آربری15 :1949 ،؛ برتلس)18 :1959 ،

ـســاقی غــم مــن بلنــد آوازه شدهســت
ـ

ـخالــق تویــی و مــرا چنیــن ســاختهای
(آربری156 :1949 ،؛ برتلس)64 :1959 ،

ـســاقی دل مــن ز دســت اگــر خواهــد رفــت
(آربری108 ،1949 ،؛ برتلس)13 ،

ـ

ـمــی خــور کــه تــو را بیخبــر از خویــش کنــد
(آربری142 :1949 ،؛ برتلس)61 :1959 ،

(آربری77 ،1949 ،؛ برتلس)40 ،

ـ

ـمــا بــا مــی و معشــوق و شــما دیــر و کنشــت
(آربری78 :1949 ،؛ برتلس)40 :1959 ،

(آربری16 ،1949 ،؛ برتلس)19 ،

ـ

ـبــر خــود ســتم و رنــج نهــادن بیجاســت
(آربری99 :1949 ،؛ برتلس)47 :1959 ،

(آربری9 ،1949 ،؛ برتلس)17 ،

ـ

ـســاقی کــه هالکــم ز غــم هجرانــت

ـ

ـســاقی کــه لبــش مفــرّ ح یاقــوت اســت

ـگــر دســت بــه لوحــۀ قضــا داشــتمی
(آربری110 :1949 ،؛ برتلس)14 :1959 ،

من با همۀ جستجوها منبع هفت رباعی باال را نیافتم .این

(برتلس)37 ،
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یلضفاریم یلع دّیس

بهجای «معشوق /معشوقه» که سایر منابع دارند (رک.

(برتلس)65 ،

ماوق دمحم سیونتسد یسررب ،ماّیخ تایعابر

ـ

ـســاقی دل مــن ز ُمــرده فرســودهتر اســت

جستار

یلضفاریم یلع دّیس

ماوق دمحم سیونتسد یسررب ،ماّیخ تایعابر

جستار

هفت رباعی تنها در همین دو دستنویس به حکیم عمر خیّام
منسوب شده و حتی در کتاب سوامی گویندا تیرتهه موسوم
به شراب رحمانی که جامع رباعیات منسوب به خیّام تلقی
میشود (هللا آباد )1941 ،هم اثری از این رباعیات نمیبینیم.
مسئلۀ مهم بعدی ترتیب رباعیات دو نسخه است که
بسیار نزدیک به هم است و اگر فاقد انطباق کامل است،
علتش رباعیات اضافهای است که دستنویس کمبریج
نسبت به دستنویس چستربیتی دارد .یعنی اگر رباعیات
اضافۀ دستنویس کمبریج را نادیده بگیریم ،در بسیاری
مواقع ترتیب رباعیات دو نسخه یکسان است .برای نمونه،
رباعیهای  23تا  152دستنویس کمبریج ،با حذف چند
رباعی افزوده ،مطابق است با رباعیهای  7تا  107دستنویس
چستربیتی .در سایر رباعیات هم این تطابق مشهود است.
با توجه به اینکه رباعیات هر دو دستنویس فاقد نظم الفبایی
است ،این شباهتها معنیدارتر است .شاید نسخهپردازان
کارگاه جعل دستنویسهای رباعیات خیّام هدفشان از
ایجاد این همه شباهت در دو دستنویس این بوده که بگویند
کاتب دستنویس ّ
مورخ 658ق (چستربیتی) ،نسخۀ خود را از
روی دستنویس مورخ 604ق (کمبریج) نوشته و به سلیقۀ
خود  69رباعی منبع اصلی را حذف کردهاست!
اینکه این دو دستنویس مأخذی یگانه داشتهاند امری
غیرقابل انکار است ،اما اینکه آن منبع (نسخۀ مادر) ،کدام یک
از مجموعههای رباعیات خیّام بودهاست ،از آن اطالعی
نداریم .با توجه به اینکه عباس اقبال در مقالۀ خود از نسخۀ
روزن بهعنوان شاخص بیشترین تعداد رباعی منسوب به
خیّام نام بُردهاست (اقبال ،)51 :1325 ،میتوان آن را سرنخ
ارتباط این دو دستنویس با نسخۀ روزن در نظر گرفت .نظر
فوالدوند را پیش از این نقل کردیم .او نیز نسخۀ روزن را
یکی از منابع احتمالی نسخههای جعلی خیّام دانستهاست.
در جدول تطبیقی که بین چندین مجموعۀ مشهور رباعیات
منسوب به خیّام ترتیب دادهام ،رباعیات دو دستنویس
چستربیتی و کمبریج بیشترین همپوشانی را با نسخۀ روزن
دارند؛ یعنی  239رباعی از  252رباعی دستنویس کمبریج،
در دستنویس پایۀ کتاب (با تاریخ دستکاریشدۀ 721ق) ،و
نسخۀ سلطان محمد نور (با تاریخ 930ق) که در ملحقات

کتاب روزن آمده ،موجود است .از  13رباعی باقیمانده،
جاعل دستنویس کمبریج چهار رباعی را از مونس االحرار
(رک .میرافضلی )87-86 :1382 ،به مجموعۀ رباعیات این
نسخه افزودهاست:
ـ

ـچــون ابــر بــه نــوروز رخ اللــه بشســت

ـ

ـچــون روزی و عمــر بیــش و کــم نتــوان کــرد

ـ

ـیــک قطــرۀ آب بــود و بــا دریــا شــد

ـ

ـای پیــر خردمنــد پگهتــر برخیــز

نکتۀ جالب توافق عجیب ضبط این چهار رباعی با ضبط
مونس االحرار است .یعنی در این چهار فقره ،جاعل از
خیر متفاوت
نمودن متن خود گذشته است! جاعل
ِ
دستنویس کمبریج ،یک رباعی متن را نیز از فردوس
التواریخ (رک .میرافضلی )122 :1382 ،برگرفتهاست:
ـ

ـســیر آمــدم ای خــدای از هســتی خویــش

ّ
مختص همین منبع (یعنی
این رباعی منسوب به خیّام،

فردوس التواریخ) است و مجموعههای دیگر فاقد این
رباعی هستند .منبع هشت رباعی دیگر را نمیدانم.
بنابراین ،به احتمال بسیار ،نسخۀ روزن را میتوان یکی از
اصلی این دو دستنویس ساختگی به حساب آورد.
منابع
ِ
اختالف ضبط رباعیات این دو دستنویس با نسخۀ روزن
و سایر مجموعهها ،میتواند ناشی از این باشد که جاعل
تالش داشته با متفاوت نشان دادن متن ،ولو با ضبطهای
برجستگی متنی برساند؛ تا آنجا
سخیف و ضعیف ،آن را به
ِ
که اقبال آشتیانی ،این «اختالفات فاحش» را نشانۀ برتری
دستنویس کمبریج دانستهاست (اقبال .)53 :1325 ،شبیه
همین ماجرا در جعل دستنویس قابوسنامه نیز اتفاق
افتاده ،و از قضا ،عرضهکنندۀ آن نسخۀ ساختگی نیز عباس
اقبال بودهاست (رک .مینوی .)451 :1335 ،همانطور که
مینوی نشان داده ،جاعل دستنویس قابوسنامه ،برای
کردن دستنویس خودُ ،مشتی الفاظ کهنهنما و
برجسته
ِ
ضبطهای عجیب و غریب را جایگزین نثر زیبای
عنصرالمعالی کرده و اغلب این الفاظ را از کتاب
سبکشناسی بهار وام ستاندهاست (همان.)487-481 :
***
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دسـتنویس ش 2157کتابخانـۀ مرکـزی دانشـگاه تهـران.
َّ
مورخ 958ق .کتابت محمد قوام کاتب شیرازی 22 .برگ.
ــرضـازادۀ ملـک ،رحیـم ( .)1378ترانههـای خیـام :گوهـر
اندیشه ،جوهر فلسفه .تهران :نشر ویدا.
ّ
ــروزن ،فریـدرخ ( .)1304رباعیـات حکیـم عمـر خیـام.
برلین :چاپخانۀ کاویانی.
ــشادانی نیشابوری ،ابوالقاسم نصر بن احمد .گنج الگنج یا
دستور الملوک .دستنویس ش 47860مرکز مطالعات شرقی
و آفریقایی دانشگاه لندن .سدۀ 13ق .بیکا 522 .برگ.
ــشـروانی ،جمـال خلیـل ( .)1366نزهـة المجالـس .بهاهتمام
محمدامین ریاحی .تهران :انتشارات زوار.
ــعوفـی ،محمـد ( .)1335لبـاب االلبـاب .تصحیـح و تعلیـق
سعید نفیسی .تهران :کتابفروشی علمی.
ــفوالدونـد ،محمـد مهـدی ( .)1348خیّام شناسـی ،مطالب و
مآخذ جدید دربارۀ خیّام .تهران :کتافروشی فروغی.
ــمیرافضلـی ،سـیّد علـی ( .)1382رباعیـات خیّـام در منابـع
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ــآربـری ،آرتـور ( .)1949رباعیـات عمـر خیّـام ،بـر مبنـای
دستنویس تازهیافتۀ چستربیتی .با مشخصات زیر:

ماوق دمحم سیونتسد یسررب ،ماّیخ تایعابر

خالصۀ آنچه گفتیم از این قرار است:
ـ در دهۀ سی شمسی ،کارگاهی در تهران اقدام به جعل
دو دستنویس از رباعیات خیّام کردهاست ،یکی با تاریخ
658ق و دیگری با تاریخ 604ق .دستنویس نخست به
کتابخانۀ چستربیتی فروخته شدهاست و دستنویس دوم به
دانشگاه کمبریج .این دو دستنویس ،بهویژه دستنویس دوم،
با حسن ظن و اقبال ایرانشناسان غرب مواجه شدهاست.
ـ جاعالن دستنویس چستربیتی ترقیمۀ نسخه را بهتمامی
دیگر رباعیات خیّام برگرفتهاند که اینک
از یک دستنویس
ِ
در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران نگهداری میشود؛
سپس ،با تغییر نام کاتب از محمد قوام شیرازی به محمد
قوام نیشابوری و تغییر تاریخ آن از  958به 658ق،
کوشیدهاند بر اعتبار نسخۀ جعلی خود بیفزایند.
ـ دستنویس چستربیتی  172رباعی دارد و دستنویس
کمبریج  252رباعی .همۀ  172رباعی دستنویس نخست
در دستنویس دوم هم هست .ترتیب رباعیات و ضبط
کلمات در این دو نسخه بسیار به هم شبیه است ،باالخص
در ضبطهای نادر و نایاب.
ـ با توجه به اینکه در زمان جعل این دستنویسها
مجموعۀ رباعیات خیّام فراهمآوردۀ فریدرخ روزن (چاپ
در  1304شمسی) در بین محققان از اعتبار زیادی برخوردار
بودهاست ،احتمال میرود که رباعیات این دو نسخۀ جعلی
از آن کتاب اخذ شدهباشد .از  252رباعی دستنویس
کمبریج 239 ،رباعی با نسخۀ روزن مشترک است.
ـ وجود هفت رباعی از رباعیات اهلی شیرازی (د942 .ق)
لّ
در این دو دستنویس نشان میدهد که مادرنسخۀ آنها متع ق
به سدۀ دهم هجری به بعد بودهاست.
ـ هفت رباعی از رباعیات این دو دستنویس در هیچ یک
از نسخههای معتبر رباعیات خیّام ،چه چاپی و چه خطی،
یافت نمیشود و مأخذ آنها دانسته نیست.
ـ درج روایتهای نادر و ناآشنا در رباعیات این دو
ً
دستنویس ظاهرا به منظور متفاوت کردن متن آنها و ایجاد
توهم اصالت نسخهها در نزد مخاطبان صورت گرفتهاست.
جاعالن این شگرد را در جعل دستنویس قابوسنامه نیز،
که به «کاپوسنامۀ فرای» موسوم شدهاست ،به کار بُردهاند.

جستار

تصویر  .2انجامۀ رباعیات خیام (نسخۀ شمارۀ  303کتابخانۀ چستربیتی ،با تاریخ مجعول 658ق)
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کهن .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
ــمینوی ،مجتبی (« .)1335کاپوسنامۀ فرای ،تمرینی در فن
تزویرشناسی» .یغما ،سال نهم ،ش( 102دی)465-449 :

تصویر  .1انجامۀ رباعیات خیام (نسخۀ  2157کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهرانّ ،
مورخ 958ق)

جستار

(بخش اول)؛ ش( 103بهمن)( 494-481 :بخش دوم).
ّ
ــهمایی ،جاللالدین ( .)1367طربخانه :رباعیات خیام.
تألیف یاراحمد بن حسین رشیدی تبریزی .تهران :نشر هما.
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