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865ق  خ  معتم استنعیس  ّابن  ّگ نسخش ب خیّام.  رباعیّات 

تیحوامحپ:  بنگلبس   ّجّۀ  ت آکسفعتا.  یحالاحن  کتحیخحنۀ 

ّبث مکتعب، 1399ش. ّبن: ما ّین آلن. ته بایبتا ه

یا  دیت  به  طعیق  دو  خلضام  ز  به  ینسوب  ربارلضات 

ینظور  ز  یفوضن.  یجموره های  و  کهن  ینابع  ریلفه  یت: 

ینابع کهن 35 یتن قفیمس  یت که در البه الی یطالب و 

ینقوالت آنها، یک یا چنف ربارس ینسوب به خلضام به چشم 

تاریخس،  دینس،  کتاب های  شایل  یتون،  یس خوَرد.  ین 

که  نثع  یت  و  نظم  یجموره های  و  ُجنگ ها  رعدانس، 

هجعی   814 تا   600 بلن  آنها  گعدآوری  و  تأللف  تاریخ 

یتون  در  خلضام  به  ینسوب  ربارلضات  قمعی  یت.بعخس  ز 

قبل  ز  ین تاریخ نلز بفون ذکع نام گوینفه یادت یس شود، 

االرواح  روح  یا  شاد نس  الملوک  دستور  در  یاننف  آنچه 

یمعانس و سندبادنامۀ ظهلعی یمعقنفی نقل شفه  یت. 

ربارلضات  تفوین  یفوضن  یت.  یجموره های  دوم  گعوه 

نهم  قعن  در  و یط  بسلار،  به  حتمال  خلضام،  به  ینسوب 

صورت  خلضام  یعگ  بعف  ز  یال  یلصف  حفود  و  هجعی 

دیت نوشتس  یجموره ها  قفیم تعیِن  ین  پذیعدته  یت. 

یال  صفع  آخع  دهۀ  در  پلعبود قس  یحمود  شلخ  که   یت 

کعده  کتابت  و  گعدآوری  شلع ز  د ر لمیک  در  865 هجعی 

شمارۀ  به  دیتنویس  ربارس  یت.  ین   158 بع  یشتمل  و 

نگهف ری  آکسفورد  بادللان  کتابخانۀ  در   Ouseley140

یس شود. شلخ یحمود هعوی،  ز خوشنویسان به نام آن دوره 

پلعبود ق  حمایت  بعخورد ری  ز  به و یطۀ  و   یت 

قع قویونیو )د. 870ق( و  تصال به دربار  و، گاهس با نسبت 

یحمود  شلخ  کتابتس  آثار  یس زده  یت.  ز  رقم  »پلعبود قس« 

 /3  :1348 بلانس،  )رک.  دیت  یت  در  دی 
ض
یتعف نسخه های 

893-894؛ یه کس، 1389: 52( که ین خود، تصویع دو نسخۀ 

آن ر  دیفه  م و هع دو در کمال نفایت  یت: دیوان حافظ 

یعف تبعیزی، به تاریخ 864ق )یوزۀ بعیتانلا، 11864( و دیوان 

امیری، به تاریخ 869ق )داتح  یتانبول، 3779(.

دو  به  خلضام پژوهان  بلن  آکسفورد  دیتنویس  شهعت 

آز د  دو رد  تعجمۀ  پایۀ  یتن  آنکه  نخست  ت  یت، 
ض
ری

خلضام  ربارلضات  شهلع  نگیلسس،  ز  شارع  دلتزجع لف، 

بوده  یت. رونوشِت  ین دیتنویس ر   دو رد کاول، دویت 

د د  هفیه  به  و  1856م  در  وِت  دلتزجع لف،  یشوضق  و 

)حسلنس، 1397: 44(. کاول، حفود یک یال بعف، رونوشت 

دلتزجع لف  بع ی  هنفویتان  نلز  ز  ر   کیکته  دیتنویس 

ر   خلضام  ربارلضات  تعجمۀ  کار   
ً
تقعیبا دلتزجع لف  دعیتاد.  یا 

کار  و  بع  چنف نس  تأثلع  نسخۀ  خلع  و  بُعده بود  پایان  به 

دیتنویس  شهعت  ِت 
ض
ری دیگع   .)73  ،52 )همان:  نگذ شت 

قفیم تعین  همچنان  تا  یعوز  که  آن  یت  تاریخ  آکسفورد، 

 تیحوامحپ دامحم 
ّیعابر  یش تیبور هب  ماّعا تا

ّبفضل   سبمد ول  ما

alimirafzali@yahoo.com
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شمار  به  خلضام  به  ینسوب  ربارلضات  یفوضن  دیتنویس 

یس رود.  ین دیتنویس، به جهت کمال هنعی  ش نلز، یورد 

خلن تاریخ هنع  یع نس  یت. توجه هنعدویتان و یورض

تصویع  1898م،  به یال  هعون آلن  بار،  دو رد  نخستلن 

و  حعودس  یتن  به همع ه  ر   پلعبود قس  یحمود  شلخ  نسخۀ 

کلفلت  یتفادۀ  در  یؤخعه  ی  و  آن،  در  هملت  یقفیه  ی 

چاپ  به  لنفن  در  آن،  در  یوجود  ربارلضات  دلتزجع لف  ز 

به  نگیلسس  ر   دیتنویس  ربارس   158 هعون آلن  ریانف. 

نقل  به تمایس  حاضع  چاپ  در  تعجمه،  آن  که  کعد  تعجمه 

بار  یک  دیتنویس  حعودِس  ین  یتن  در  یع ن،  شفه  یت. 

به ضملمۀ تقویم تربیت  نتشار یادت )تبعیز، 1306ش( و بار 

دیگع، به همضت حسلن پژیان بختلاری )تهع ن، 1318ش(.

ربارلضات  یفوضن  یجموره های  کعیستن ین،  آرتور 

خلضام ر   ز لحاظ نوع تفوین و تنظلم )تو لس(، به چنف گعوه 

نظم  لفبایس  داقف  که  نسخه هایس  بلف.  کعده  یت:  تقسلم 

هستنف؛ ب. آنها که بع  یاس حعوف تهجضس قادله ها تنظلم 

نظم  هم  یعنس  د رنف،  یزدوج  نظم  که  آنها  ج.  و  شفه  نف؛ 

تعتلب  هم  و  حاکم  یت  آنها  بع  قادله  بع  یاس   لفبایس 

)کعیستن ین،  گعدته  یت  قع ر  نظع   
ض
یف ربارس  ل  حعف  وض

آکسفورد  دیتنویس  کعیستن ین،  دهعیت  در   .)54  :1374

نظع  و،  ین  به  آخع  یت.  گعوه  نماینفۀ  ین  )یتن حاضع(، 

)همان: 70(.  دیگع  یت  تنظلم  دو  عتع  ز 
ض
یتأخ تنظلم،  نوع 

کعده،  بعریس  که  و  دیتنویس هایس  همۀ  بلن  در   گعچه، 

نسخۀ آکسفورد جزو قفیم تعین هایت.

در نسخۀ پلعبود قس )یا نسخۀ یعجع  و( شععهای خلضام با 

گعدآورنفه،  دیِف  که  ز  یس شود  آغاز  تحملفیه  ربارس  یک 

ف بودِن گوینفه  یت )ص2(:
ِّ
نشانگع یوح

هعگــز نســفتم  طارتــت  گوهــع  گــع 

هعگز ــم  ــت ــُعد ن ــعه  ــه چ گــنــه  ز  ــعد  گـ

بــا  یــن همــه نویلــف نلَــم  ز کعیــت

هعگز! نگفتم  دو  ر   یکس  کــه  رو  زآن 

ربارس بعفی نلز در هملن حال و هو یت: »با تو به خع بات 

نظم  لفبایس  که  آن  یت  بعف  ز  ر ز« )ص3-2(.  گویم   گع 

ربارلضات آغاز یس شود. آخعین ربارس یجموره نلز داقف نظم 

)ص81(.  آیف«  شوض ل  و  بعدت  ریّان  »یاه   لفبایس  یت: 

هستنف  نظمس  چنلن  د ر ی  که  ربارلضاتس  کعد  تصوضر  یس تو ن 

نسخه هایس  یلان  در  یس گلعنف.  یعچشمه  و حف  یأخذی   ز 

که دیفه  م، دیتنویسس نلادته  م که با تنظلم پلعبود قس تطابق 

کایل د شته باشف. تنها آغاز نسخۀ Pers. 1417 کتابخانۀ ییس 

یکسان  یت.  آکسفورد  دیتنویس  با  حفودی  تا  پاریس 

در  به یال 879ق  کاتب  ر  دخع لفین  حمف  نسخۀ یذکور 

شلع ز کتابت کعده و دربعد رنفۀ 268 ربارس  یت.

بلن  نظعی  یفوضن  تفاق  یجموره های  یورد  هملضت  در 

چنلن  که  یعتقفنف  گعوهس  نف رد.  وجود  خلضام پژوهان 

تفوین هایس بع  یاس ینابع قبیس شکل گعدته  یت و بایف 

یقفیۀ  در  د شت.  توجه  بف نها  خلضام  ربارلضات  در  نتخاب 

نظع  شفه،  ین  نگاشته  به قیم  کبع  یع نس  که  حاضع  کتاب 

دیگع  گعوهس  یازده(.  )ص  شفه  یت  و قع  قبول  یورد 

تأکلف  یعحیه  ی  دو  گزینش  بع  ذکاوتس(،  دعوغس،  )هف یت، 

بع  یاس  ر   کیلفی  ربارلضات  بایف  یس گوینف  بتف   و  د رنف 

آنها ربارلضات یوجود  بع  یاس  ینابع کهن شنایایس کعد و 

در  ذکاوتس،  بعگزیف.  و  ر  ینجلف  قبلل یجموره ها  در  ین 

نقل یک ربارس در یه یجموره ر  شعط  ینابع کهن،  کنار 

 نتخاب خود د نسته  یت )ذکاوتس، 1392: 234(. کعیستن ین 

نحوۀ تنظلم و تو لس یجموره ها ر  یالک قع ر د ده و بع آن 

 یت که ربارس  ی که در پنج ینبع  ز ینابع گعوه ب یا دو 

یتن  ز گعوه بلف )با شعط های خاص( آیفه،  صالت بلشتعی 

د رد )کعیستن ین، 1374: 71(. وی در نهایت 121 ربارس ر  

بعگزیفه که دقط بلست تای آن با دیتنویس آکسفورد )یتن 

حاضع( یشتعک  یت.

یفوضن،  یجموره های  کف م  ز  ین  هلچ  که  یعتقفم  بنفه 

شناخت  در  نمس تو نف  پلعبود قس،  دیتنویس  جمیه   ز 

بیکه  و  کنف،  پژوهشگع ن  به  کمکس  خلضام  ربارلضات  صلل 

د رم  نظع  بع ی  ین  دالییس  بود.  خو هف  آنان  لغزش  یوجب 

پارسی  خیّامانه های  و  خیّام  رباعیّات  کتاب  یقفیۀ  در  که 

)یلع دّیس، 1399: 76-78( بف ن پعد خته  م. تنها به دو یورد آن 

 شاره یس کنم و یس گذرم. یعیایۀ یا  ز ربارلضاتس که در ینابع 

ربارس   158 با  که  ربارس  یت   156 حفود  آیفه،  کهن 

دیتنویس آکسفورد )یتن حاضع( بع بعی یس کنف. دکع یس کنلف 

 ین دو گعوه  ز ینابع، چنف ربارس یشتعک د شته باشنف؟ دقط 
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23 ربارس )کمتع  ز 15 درصف(! یعنس 133 ربارس یوجود در 

و  نف شته  پلعبود قس  در  نتخاب  جایس  هلچ  کهن،  ینابع 

آنها  به جای آن، ربارلاتس  نتخاب کعده که در ینابع کهن  ز 

نگاه  یوضوع  به  ین  دیگعی  ز ویۀ  نلست.  کنون  ز  خبعی 

گذشته،  خلضام  روزگار  که  ز  یال   300 طس  یس کنلم. 

با  تکا به 35  به تفریج ددتعی  ز ربارلضات ینسوب به خلضام 

یا،  و  دبای  آیفه  یت  دع هم  ربارس،   156 بع  یشتمل  یتن، 

دریت  یا نادریت، چنلن ربارلضاتس ر   ز خلضام یس د نسته  نف. 

تعف د  به  ین  ربارس   130 بلش  ز  ناگهان  یال،   40 ظعف 

 ضاده شفه  یت.  ین یؤ ل بع ی هع کسس پلش یس آیف که 

 ین ربارلضات  ضاده  ز کجا آیفه و چگونه به ددتع ربارلضات 

که  گفتار  بنابع ین،  ین  یادته  یت؟  ر ه  خلضام  به  ینسوب 

ر   ربارلات  پلعبود قس  یحمود  شلخ  قبلل  گعدآورنفگانس  ز 

 ز خالل ینابعس که در دیتعس د شته  نف تفوین کعده  نف و 

نه  پلشلن  یت  ینابع  بازتاب دهنفۀ  یجموره های  یشان 

 بازنگعی  یت.
ِ
ییلقۀ شخصس، یحتاج

شگفتس یا آنجا بلشتع یس شود که بف نلم نه دقط  شتع ک 

یلان ربارلات ینابع کهن با دیتنویس آکسفورد ناچلز  یت 

ربارلضاِت  ین  بلن  هم پوشانس  نبود  بیکه  درصف(   15 )کمتع  ز 

نسخۀ  بعف  ز  یال  دو  که  طربخانه،  یجمورۀ  و  یجموره 

یعناد ر  بسلار  نلز  867ق(،  )در  شفه  گعدآوری  پلعبود قس 

 یت.  ز 158 ربارس دیتنویس آکسفورد )یتن حاضع(، دقط 

که حجم  در حالس  دیفه یس شود،  طربخانه  در  آن  دقعۀ   38

پلعبود قس  یت  نسخۀ  بع بع  یه   
ً
تقعیبا طربخانه  ربارلات 

)559 ربارس(. بایف به یحققان حق د د که در  صالت و  رزش 

 یتنادی  ین قبلل یجموره ها تعدیف کننف.

نلست.  آثار  نشع  ین  نفس  هملضت  به ینزلۀ  یخنان   ین 

دّای  ینابعس  چنلن  به  قان 
ض
یحق آیان  دیتعیس   

ً
 تفاقا

بهتعی بع ی د وری دع هم یس کنف. ضمن  ینکه  رزش یتنس 

آن  تاریخس  و  هنعی  جف   ز  رزش  دیتنویس  یعی   ین 

ینسوب  ربارلضات  تاریخس  گعدش  دیتنویس   یت.  ین 

نشان  به خوبس  ر   نهم  قعن  نوع پسنفهای  دیبان  و  به خلضام 

بزرگ  و  هملت  حایِس  و  پلعبود قس  بع ی  آنچه  یس دهف. 

یتن،  بُعدن  ز  ت 
ض
لذ  

ً
و  یتناد که  حتماال نه  صالت  د شته، 

چه  ز جنبۀ  دبس و چه  ز لحاظ بصعی )هنعی(، بوده  یت. 

نوع  نتخاب ربارلضات  ین دیتنویس، ناهمگونِس یبکس 

)زبان و یعنا( بلن ربارلضات، و وجود بعخس ضبط های یست 

و تکع ِر قادله، نشان یس دهف که چگونه یطح ییلقۀ  دبس و 

تا  بوده  یت؛  کعده  تلموری  دول  دورۀ  یخن ینجِس  دبای 

آنجا که درک دریتس  ز تمایز یبک های شعع کهن پاریس، 

ربارلات  و  ختالط  جفیف،  و  قفیم  آیلزش  شعار  یسألۀ 

شارع ن دیگع با خلضام نف شته  نف. نمودِ  نحطاط ذوق و د نش 

آثار  دبس  کلفلت  آیفن  پایلن  در  یس تو ن  ر   دوره  آن   دبای 

)چه در شعع و چه در نثع( و نوع گزینش های آنان یشاهفه کعد، 

که یجال طعح آن  ینجا نلست.

***

و  خوب  کلفلت  با  خیّام  رباعیّات  کتاب  رکسس  چاپ 

بلت یاب،  نمایۀ  دو  تف رِک  تمام صورت گعدته و  بع زنفگِس 

آغاز  بع  یاس  دیگعی  و  بلت ها  پایان  بع  یاس  یکس 

تصویع  با  همع ه  کتاب  دزوده  یت.  یودینفِی  بع  بلت ها، 

گز رنفۀ  ین  شفه  یت.  رعضه  نلز  آن  حعودِس  یتن  نسخه، 

و  نگعدته  یت  کار  به  نقل  شعار  در  یکسانس  رویۀ  بخش 

به  ربارلضات  ریم  لخط  در  زیادی  بالتکیلفِس  و  آشفتگس 

کتابت  شلوۀ  به  گز رنفه  یو رد،  در  غیب  یس خوَرد.  چشم 

دیتنویس پاینف بوده و کیمات و  دعال و ضمایع و حعوف 

یطابق  ر   آنها  جاهایس  در  ولس  نوشته،  هم  یِع  ر    ضاده 

یو رد  ین  کعده  یت.  جف نویسس  ر یج،  نوشتاری  شلوۀ 

یس پوشم  آنها چشم  همۀ  ذکع  و  ز  بسلار  یت  ناهمگونس 

و دقط به چنف یورد  شاره یس کنم. کاتب، در  غیب یو رد، 

ر   آن  نسخه،  گز رنفۀ  قبل چسبانفه  یت.  کیمۀ  به  ر   بسر 

یک  در  گاه  و  آورده  یت  چسبلفه  گاهس  و  جف   گاهس 

یصع ع، هع دو شکل دیفه یس شود: » شکلست که خون دل 

نه  هو   و  خوش  »روزیست  )ش39(؛  پنهان  یت«  درو 

گعم  یت و نه یعد« )ش67(. تاحلۀ و نۀ ر  تبفیل به تاحلش بی 

چشّش هح، و  فسحنش هح،  داّش هح،  نش بی کعده )ش19، 49(،  یا  و 

فسحنهح،  داّهح،  به شکل  نسخه،  ضبط  قع ِر  به  ر   ّوضش هح  ف

ر   یش جز   .)91  ،80  ،29 )ش22،  نوشته  یت  ّوضهح  ف چشّهح، 

یجز  نسخه  طبق  گاهس  و  )ش133(  آورده  یت  جف   گاهس 

)ش53(.  صورت  دو  هع  به  ربارس،  یک  در  و  )ش138(، 
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دورۀ سوم، سال چهارم
شامرۀ یکم و دوم )87-86(

بهار - تابستان 13۹8 
]انتشار: زمستان 1399[

چسبانفه  یت.  بعف  کیمۀ  به  ر   یش  یو رد  در  غیب  کاتب 

به  گاهس  ولس  نوشته،  جف   ر   یش  یو رد  بلشتع  در  گز رنفه 

نسخه وداد ر یانفه  یت: یجحی )ش30(.

با  صل  ناهمسانس  یورد  دو  نسخه،  حعودِس  گز رش  در 

دیتنویس دیفه یس شود:

»هع اللۀ پژیعده نخو هف بشکفت« )ش35(؛ دیتنویس: ـ 

هع الله که پژیعد.

» ز باد و هو  آتش کلن ر  یفعوز« )ش105(؛ دیتنویس: ـ 

 ز باد هو .
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