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چکیده

بسیاری از رباعیات منسوب به خیام در جایجای متون نظم فارسی به نام شاعران دیگرر
نیز ضبط شده است و این موضوع سبب شده که پژوهشگران برا رردیرد در انتسراب ایرن
رباعیات به شاعری خاص ،در مورد خیام و رباعیات وی نیز دستخوش خطا شوند .بری
از یک سده است که پژوهشگران ایرانری و خرارجی دربرار صرتت انتسراب ایرن لبیر
رباعیات رتقیق کردهاند اما ضرورت پژوهشهای بیشتر در این زمینه همچنان به لوت خود
بالی است .این مقاله با مطالعۀ رباعیات مشترک میان خیام و مجد همگر در صدد بررسری
و نقد صتت انتساب این رباعیات به دو شاعر مورد بتث است .در این پرژوه پرا از
ذکر هر یک از رباعیها ،مت و راریخ انتساب آنها را به هر یک از دو شاعر رعیرین کررده،
سپا با ذکر نسخهبردلهای مهرم ،بره سربکشناسری زبرانی و سرابقۀ رراریخی رباعیرات
پرداختهایم .مضمون رباعیهای مورد مطالعه را با مضامین رباعیات اصی خیرام سرنجیده و
در نهایت نظر رتلیلی خود را در مورد انتساب این رباعیها به هر یرک از دو شراعر و یرا
شاعر دیگر بیان کردهایم.
ﻛلیدواژهها :رباعیات ،خیام ،مجدهمگر ،نسخهپژوهی ،سبکشناسی.
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 .1مقدمه
با اینکه رباعیات منسوب به حکریم عمرر خیرام (و  ،934ف 515رر525ق) جایگراه
خاصی میان اهر ادب دارد و اندیشرۀ خیرامی موجرود در ایرن رباعیرات روسرط
پژوهشگران معاصر به عنوان مکتبی فکری شناخته شرده و رریریرات آن اندیشره در
آرار شاعران پا از خیام مورد مطالعه لرار گرفته است ،ابهرام در صرتت انتسراب
بسیاری از این رباعیات از میان نرفته است ،چنانکه مﻰدانیم نخسرتین اررری کره از
خیام به عنوان شاعر یاد کرده ،خریدة القصر555 ،ق) عمادالدین اصفهانی اسرت کره
بی از  29سال پا از وفات خیام رتریر شده است؛ البته هیچ شعر فارسی از خیام
در آن منبع نیامده و رنها لطعهای به عربی از وی ذکر شده است ،شاید بتروان گفرت
نخستین کسی که یک رباعی به نام خیام ضبط کرده ،امام فخر رازی (ف 555ق) است
که در رفسیر التنبیه علی بعض االسرار المودعة فی بعض سور القرآن العظیم ،پی از
555ق رباعی با مطلع «دارنده چو ررکیب طبایع آراست» را در خرلل مرتن عربری
رفسیر خود به نام عمرالخیام نق کرده است ،البته کتابت نسخههای خطی ارر مرککور
سالها پا از راریخ رصنیف آن انجام پکیرفته و با فرض عدم دخالت کاربان در مرتن
ارر میروانیم بگوییم لدیمیررین رباعی که را به حال به نام خیام یافته شده ،به حدود
هشتادسال پا از مرگ وی متعلق است.
در این میان رباعیاری به خیام منسوب شده که در آرار معاصر وی بدون ذکر نرام
لائ آمده است و رعلق آنها به خیام مت رردید مﻰباشد .از آن جمله است ،رباعی با
مطلع «آن را که به صترای علر راخترهانرد» برا اخرتل در بیرت اول در سررا
السائرین (513ق) نوشتۀ شیخ احمد جام ،رباعی برا مطلرع «آرنرد یکری و دیگرری
بربایند» در رسالۀ عینیّه (525ق) احمد غزالی ،بیت دوم ربراعی برا مطلرع «عشرقی
بکمال و دلربایی بجمال» در رفسیر کشف االسررار و عددة االبررار (پرا از525ق)
رشیدالدین میبدی ،سه رباعی در کتاب روح االرواح فی شرح اسماء الملرک الفتراح
(پی از 539ق) نوشتۀ شهابالدین احمد سمعانی ،بیت دوم رباعی «آن را منگر که
ذوفنون آید مرد» در کلیله و دمنه (535ر595ق) نصراهلل منشی ،چهار رباعی و بیرت
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دوم رباعی با مطلع «مشنو سخن از زمانه سازآمدگان» در سندبادنامه (555ر555ق)
ظهیرالدین سمرلندی ،همۀ این رباعیها بعدها به خیام منسوب شدهاست .علوه بر این
بسیاری از رباعیات منسوب به خیام را نیز میروان در سرفینهها ،جنگهرا ،ررککرهها،
کتب راریخی و حتی در دیوانهای شاعران مختلف یافت که بره نرام شراعران دیگرر
ضبط شدهاست .گاهی این اختل در انتساب رباعیات را حدی است که برای یرک
رباعی نام هفت شاعر در منابع مختلف در گشته است.
 .2سابقۀ بررسی رباعیات خیام
نخستین کسی که کوشید به طور جدی و علمی این مسیله را مطرح کند ،والنتین
ژوکوفسکی بود که در سال  1541میلدی با انتشار مقالهای رتت عنوان رباعیات
سرگردان 52 ،رباعی منسوب به خیام را در نسخ خطی و چاپی از اشعار  35شاعر
یافت و اظهار داشت که نمیروان در صتت انتساب رباعیات به خیام لاطع بود .پا از
وی نیز افرادی چون آررور کریستنسن ،حسین دان  ،متمدعلی فروغی ،مجتبی مینوی
و جللالدین همایی ،نظریۀ او را رییید کردند و رتقیقاری در این زمینه انجام دادند.
پر واضح است که بدون عنایت به مسائ نسخهشناسری ،سربکشناسری ،نکرات
دستوری ،متتوایی و راریخی ،اظهار نظر دربار یک ارر بینقص نخواهد بود .بررسی
دو رن از استادان دانشگاه شیراز و هرمزگان دربار کارنامۀ خیامپژوهی بین سالهای
 1355را  1355هجری شمسی نشان میدهد که بری از  925عنروان مقالره و 15
عنوان کتاب دربار اندیشه و آرار خیام نوشته و چاپ شده است (نک :حسنلﻰ :1355
 111و  )114کثرت این رعداد بیانگر دو نکتۀ اساسی است:
نخست اینکه وجود رباعیات منسوب به خیام در ادب فارسی و مشراهد رریریر
آنها در آرار شاعران پا از خیام آن لدر برا اهمیرت اسرت کره روجره بسریاری از
پژوهشگران ادبی را به خود جلب کرده است؛
دیگر آنکه هیچ کتاب یا مقالهای راکنون نتوانسته ادعای ارمام پژوه را ولرو در
حوزهای از خیامپژوهی بکند و گمان میرود را سالها روند پژوه در مرورد آررار
خیام همچنان ادامه داشته باشد.
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در کنار این والعیتها نباید کتمان کرد که بسیاری از آرار پژوهشرگران ذولری یرا
رکراری است و لابلیت ارجاع و استناد علمی ندارند.
 .3روش پژوهش در بررسی صحت انتساب رباعیات منسوب به خیام
در این پژوه  ،با وجود آرار ارزشمند برخی از متققان پیشین و گستر وسیع متون
نظم فارسی ،برای بررسی رباعیات منسوب به خیام ،الزم دیده شرده ررا عرلوه برر
بهرهمندی از آن رتقیقات و امانتداری در ارجاع به آن آرار ،نکات جدیدی مطررح
شود .به این منظور از میان  1211رباعی گردآمده که در کتب و نسخ متعدد بره نرام
خیام در گردیده ،رباعیات مشترک میان خیام و مجدالدین همگر یزدی (و  ،551فر
555ق) شناسایی و مت انتساب آنها در شده است .اگر ایرن رباعیرات در کتبری
دیگر به نام سرایندگان دیگری نیز آمده بود ،را جایی که معلوم شرد ،ضربط گشرته؛
سپا با روجه به مسائ نسخهشناسی ،سبکشناسری و رتلیر متتروایی و گراهی
راریخی آنها صتت انتساب رباعی به آن شاعران بررسی گردیده است.
 .2نسخ مورد استناد در گردآوری رباعیات خیام و مجدهمگر
در گردآوری رباعیات منسوب به خیام نخست به منابعی رجوع شده که اطلع کافی
در مورد نتو گزین رباعیات خیام دادهاند .پا از جمعآوری رکرک رباعیات از
منابع چاپی ،با روجه به ارجاع آنها به نسخ خطری حراوی آن رباعیرات بره رطبیرق
ارجاعات در منابع مختلف پرداخته شده را از وجرود یرک ربراعی در یرک نسرخۀ
خاص اعتماد حاص شود .پا از آن را جایی که امکران دسترسری بره رصرویر یرا
مجموعۀ چاپ شد برخی از نسخ خطی معتبر بوده ،سعی گردیده را با رجوع بره آن
منابع ارجاع به منبع اصلی در متن آورده شود.
هرچند دسترسی به برخی از نسخ متفوظ در کتابخانههای اروپایی میسر نشد اما
با اعتماد به مستندات چند رن از پژوهشگران این حوزه و با رطبیق آرار ایشان ،نرام
نسخههای پی از لرن یازدهم در متن ذکر شد .این امر باعرث خواهرد شرد کره از
سویی خوانند مقالۀ حاضر با نام نسخ مورد استناد پژوهشگران اروپایی آشنا شود و
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از سوی دیگر کثرت انتساب به خیام در نسخ لب از لرن یرازدهم مشرخص گرردد.
بنابراین نسخ مورد استفاده برای رباعیات خیام در مقالۀ حاضر به همراه راریخ رعلق
آرار به رفکیک دسترسی مستقیم و منقول ،در دو جدول  1و  2آمده است.
جدول .1نسخ مورد استناد برای رباعیات منسوب به خیام (دسترسی مستقیم)

چاپ سنگی

نزهةالمجالا (594ر ،)555بودلیان ،)555 ،طربخانه ( ،)551پیرپاسکال
(لرن نهم به بعد) ،متفوظ التق.411 ،
لکهنو.1312 ،

چاپ سربی و
جدید

فیتزجرالد ،نیکل ،وینفیلد ،کریستنسن ،رامسون ،دان  ،هدایت Iو  ،IIفروغی،
ریررها ،بررلا ،ملتقات طربخانه ،یکانی ،فوالدوند Iو  ،IIمیرافضلی.

نسخ خطی

جدول .2نسخ مورد استناد برای رباعیات منسوب به خیام (منقول از دیگر ﻛتب)
نسخ خطی

پاریا 1،)514( aپاریا 2،)514( bنخجوانی (لرن نهم به بعد) 2،پاریا
( 2،)452پاریا ( 2،)439پاریا ( 2،)491بریتانیا ( 2،)411روزن (لرن
دهم) 3،بودلیان (لرن دهم) 2،لنینگراد (لرن دهم) 2،برلین ( IIلرن دهم به
2
بعد) 2،بریتانیا ( 2،)1533برلین ( 2،)1555بریتانیا (.)1514

برای گردآوری رباعیات مجدهمگر از رصویر نسخۀ بادلیان (لرن دهرم) متفروظ در
کتابخانۀ دانشگاه رهران ،رصاویر یک نسخۀ خطی متعلق به کتابخانۀ ملی (1253ق) و
دو نسخۀ مرورخ 1251ق و 1352ق ،متعلرق بره کتابخانرۀ مجلرا ،دیروان چراپی
مجدهمگر به رصتیح احمد کرمی ( )1315و یک پایاننامۀ دانشجویی ریلیف مصطفی
منصف ( )1315و همچنرین از دو ررککر هفرت اللریم (1515ق) و مجمرع الفصرتا
(1259ق) استفاده شده است .اما مهمرر از این همه رصرویر نسرخۀ متعلرق بره 541
 .1با استناد به کتابهای بررسی انتقادی رباعیات خیرام و Recherches sur les Ruba'iyat de 'Omar
 Hayyamاز آررور کریستنسن The Quatrains of Omar Khayyam of Nishapur ،از فرانسیا
رامسون و  The Nectar of Graceاز سوامی گویندا ریررها.

 .2با استناد به کتاب نادر ایام ،حکیم عمر خیام و رباعیات او از اسمعی یکانی.
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لمری است که به خط استاق نو مجدهمگر ،یازده سال پا از وفرات وی نوشرته
شده است .این نسخه که متعلق است به موز بریتانیا ،نخست با مقالۀ آلای میرافضلی
و سپا با نقد دکتر یلمهها از روی رصویر آنکه در کتابخانۀ مرحوم مینروی موجرود
3
است ،به جامعۀ ادبی معرفی شد و در این مقاله نیز مورد استناد لرار گرفته است.
 .6سبکشناسی خیام و مجدهمگر
بهار در روصیف سبک یک شعر مینویسد:
مراد از سبک شعر بتث کردن در کیفیات فکرری و طررز فکرر شراعر و ادای خیراالت و
رفکرات به طرز مخصوص و استعمال لغات و ررکیبات خراص بررای بیران مقاصرد فروق
می باشد؛ در والع سبک هر نویسنده را از جمله بندی و استعمال الفراظ و رعایرت لواعرد
ادبی باید رشخیص داد (بهار .)95 :1339

از این روی برای شناسایی سبک زبانی رباعیات خیام بیستوپنج رباعی از مترون و
نسخ لرن هفتم و هشتم انتخاب شد که در پیوست مقالۀ حاضر در گردیرده اسرت.
این رباعیها با در نظر گرفتن رشابهات سبکی و زبانی ،لدمت انتساب ،عدم رردید در
انتساب به غیر ،کثرت رکرار در نسخ و مجموعههای رباعیات خیام ،اعتماد بر متون
و نسخ خطی و رناسب مضمون با اندیشۀ عمرخیام در متون منثوری که متققاً متعلق
به وی است ،از کتب التنبیه ،مرصرادالعباد ،نزهدة المجرالا ،لمعدة السررا  ،الطراب
القطیبة ،نخبة الشارب ،مسالک الممالک ،راریخ جهانگشرا ،رراریخ وصرا  ،مرونا
االحرار ،مجموعه اشعار و مراسلت الالاسماعی  ،جنر خطری مجلرا و جنر
اشعار لرن هشتم مستفاد فروغی ر غنی گزین شد.
با اعتماد به این بیستوپنج رباعی ،نظر متققانی چون فروغی ،هردایت ،مینروی،
یکانی و فوالدوند در باب خیام مطالعه گردید و با آن رباعیات سنجیده شرد .نهایتراً
سبک رباعیات اصی خیام در سه سطح زبانی ،ادبی و فکری به شک ذی ویراسرته
و جمع بندی شد:
 .3جادارد از آلای دکتر یلمهها که رصویر نسخۀ مککور را به صورت امانت در اختیار ما گکاشتند لدردانی کنیم.
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در سطح زبانی:

9

 .1ساده ،روان ،پخته ،درست ،موجز.
5
 .2عاری از آرای  ،لفاظی ،چرب زبانی و عربی مآبی.
5
 .3اربعة االرکانی.
در سطح ادبی:

 .1فصیح و بلیغ ،استوار ،شیرین و روشن.
 .2عاری از هرگونه رکلف و سستی.
در سطح فکری:

 .1دارای معانی لطیف ،دلیق و بدیع.

1

5

 .9روضیح :سادگی :لرارگرفتن ارکان جمله مطابق اسلوب نثر (مثال :پی از من و رو لی و نهاری بوده
است) ،پرهیز از جملت مرکب چند وابستهای (مثال :حقیر است اگر اردشیر است زی من /امیری که من
بر دل او حقیرم) ،سادگی در صفات و افعال (کاربرد کمتر از صفات ررکیبی و افعال پیشوندی).
روانی :وزن درست ،استفاده از بتور یا ازاحیف پرکاربرد ،عدم استفاده از اختیارات شاعری.
پختگی :هیچ اشکال لفظی و معنوی بر شعر وارد نباشد ،شاعر بتواند با واژگانی که در اختیار دارد مقصود
خود را برساند.
درستی :واژگان لالب معنی باشند (برابری لفظ و معنی) ،معنی ارکان جملت شعری مطابق دستور زبان بیاید.
ایجاز :پرهیز از اطناب.
 .5روضیح :مقصود شاعر به طرز ساده و بیپیرایه ادا شود ،کنایه و استعاره و بعضی رکلفات صنعتی در شعر
دیده نشود و غیر از رشبیهات صریح و روشرن کره بسریار مطلروب و ممردوح بروده ،در سرایر صرنعتها
زیادهروی نکند .لغات فارسی بر عربی بچربد یا از لغات عربی معمول و ساده استفاده شود.
 .5روضیح :در عین اررباط معنوی مصاریع یک رباعی ،معنی هر مصراع مستق از مصراع دیگر باشد.
(مثال :اسرار ازل را نه رو دانی و نه من /وین حر معما نه رو خوانی و نه من
هست از پا پرده گفتوگوی من و رو /چون پرده برافتد ،نه رو مانی و نه من)
 .1روضیح :فصاحت و بلغت :فصاحت در کلمه خالی بودن آن است از چهار عیب رنرافر حررو  ،غرابرت
استعمال ،مخالفت لیاس و کراهت سمع؛ فصاحت در کلم خالی بودن آن از شر عیرب ضرعف رریلیف،
رنافر کلمات ،رعقید لفظی ،رعقید معنوی ،کثرت رکرار و رتابع اضافات ،و فصاحت متکلم روانرا برودن وی
است بر ایراد سخنانی که کلمه و کلم فصیح باشد .بلغت مطابقت کلم فصیح است با مقتضای حال و
متکلمی بلیغ گفته مﻰشود که هر ولت بخواهد ،بتواند بیرنج و مشقت مقصود خرود را بره کرلم بلیرغ ادا
نماید (نک :رجایی 3 :1314ر.)15
استواری (فخامت ،جزالت ،استتکام) :رعایت اصول دبیری و ررس لرن چهارم و پنجم در اختیرار واژگران
شعر و عدم استعمال الفاظ رکیک ،سست عامیانه و نارواست.
شیرینی :جاذب مخاطب باشد ،هم در لفظ و هم در معنی خواندن شعر مللتی در خوانند عامی ایجاد نکند.
روشنی :ابهامی در معنی ظاهری شعر وجود نداشته باشد.
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 .2عاری از هزل ،موعظه ،خطابه ،عرفان ،مدح و ذم اشخاص ،رضررع و زاری از
فراق یا شادی از وصال.
لطفاهلل یارمتمدی به وجود سه عنصر «روصیف ،روصیه و رعلی » در رباعیات خیام
اشاره کرده است (یارمتمدی  )5 :1311برای دریافتن درون مایۀ اصلی رباعیات نیز با طبقه
بندی دلیق آن رباعیات و با روجه به نظر متققان مککور ،مضامین ذی به دست آمد:
 .1سؤال از مرگ و یادکرد آن (روصیف).
 .2اعتقاد به نوعی رناسخ (روصیف).
 .3شکایت از دنیا و اشاره به بیوفایی آن .روایت رراژدی زندگی بشر (روصیف).
 .9شادی طلبی و اغتنام فرصت (روصیه).
 .5مدح شراب یا دعوت به باده نوشی (روصیه).
 .5جبرگرایی و بدبینی (رعلی ).
 .1بین فلسفی در ح معمای جهان و اظهار رردید و الرار به عجز (رعلی ).
با روجه به دلت و وسواس به کار رفته در گزین و بررسی رباعیرات ،میرروان در
صتت انتساب آن دسته از رباعیاری که فالد شرایط سربکی و مضرمونی یراد شرده
نیستند ،رردید کرد.
در مورد سبک اشعار مجدهمگر میروان به وجود رصنع ،رکلف ،خیالپرردازی و
استفاده از صنایع لفظی اشاره کرد .مجدهمگر نه عار بوده و نه فیلسو بلکه دبیرر
بوده و کاملً شاعر و مداح ارابکان فارس .با روجه به شغ دبیری شیو منشیانۀ لرن
هفتم داشته است .رباعیار ساده و دلنشین اسرت و بری رر بررای بیران عواطرف،
احساسات و آالم شاعر سروده شده است (نک :منصف  ،1315ص ر پ).
 .7بررسی رباعیات مشترک
 .1 .7بخش یکم

در این بخ

ده رباعی که هم به خیام و هم به مجدهمگر منسوب شده اسرت ،ذکرر

 .5روضیح :شعر بیهد و برای رفنن سروده نشود بلکه اشاره به نکتهای داشته باشد که مردم در زندگی
روزانه از آن غافلند.

بررسی و نقد انتساب رباعیات مشترک خیام و مجدهمگر 239 /

گشته و ذی هرکدام ،نخست مت انتسراب بره خیرام و سرپا متر انتسراب بره
مجدهمگر و احیاناً شاعر دیگر آمده است؛ سپا هر رباعی رتلی نسخهای ،سبکی
و متتوایی شده و در نهایت نتیجۀ رتلی بیان شده است.
.1

خرم بره ررو داشرتم دل پرر غرم را

هرجرر رو حزین کرررد دل خررم را

من رلخی عالم به رو خوش میکردم

با رلخی هجررت چره کرنم عرالم را

انتساب به خیام در نسخ خطی:
پاریا (452ق) ،برلین  ،IIلرن دهم به بعد.
(خیررام 1332ق:1491 Tirtha( )54 :1455 Thompson( )162 :1996 Christensen( )9 :
( )1کریستنسن .)215 :1319

انتساب به شاعر دیگر:
این رباعی در نسخۀ (1555ق) مصتَّح منصف ،ررککر هفرت اللریم (1515ق) و در
برخی از نسخ لرن یازدهم مجدهمگر که مستفاد آلای احمد کرمی بوده ،آمده اسرت
(منصف 154 :1315؛ رازی 251/ 1 :1395؛ مجدهمگر .)515 :1315

در نسخۀ بریتانیا (541ق) و بودلیان (لرن دهم) از رباعیات مجردهمگر نیرز موجرود
است (مجدهمگر541 ،ق ،برگ  15الف ،رباعی هشتم؛ مجدهمگر ،لرن دهم ،برگ ،151رباعی سوم).
تحلیل نسخهای ،سبکی و محتوایی
حدود دو لرن پی از انتساب به خیام به نام مجدهمگر ضبط شرده اسرت .در بیرت
نخست رکرار «دل پرغم» و «دل خررم» و در بیرت دوم رکررار «رلخری عرالم» و
«رلخی هجر» از استواری شعر کاسته است .گویا سراینده میخواسته با ایجاد رناسب
میان دو مصراع آن را شاعرانهرر سازد .گله و شکایت از هجران در دایر موضوعات
رباعیات اصی خیام نمیگنجد.
نتیجۀ تحلیل نسخهای ،سبکی و محتوایی:
انتساب به خیام نادرست بوده و رباعی مککور متعلق به مجدهمگر است.
.2

بسیار بگفتمرت کره ای درّ خوشراب

دریاب مرا و خویشررتن را دریراب
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کایام چرنران کند کره شربها گرکرد

کز دور خیال هم نبینریم بره خرواب

انتساب به خیام در نسخ خطی:
پاریا (لرن دهم) ،لنینگراد (لررن دهرم) ،بریتانیرا (1533ق) ،بررلین (1555ق)

(1491 Tirthaم215 :؛ کریستنسن .)225 :1319

انتساب به شاعر دیگر:

این رباعی در دیوان مجدهمگر چاپهای منصف و کرمی وجود ندارد؛ امرا در نسرخۀ
بریتانیا (541ق) از رباعیات مجدهمگر مضبوط است (مجدهمگر541 ،ق ،برگ  15الف،
رباعی بیست و ششم).

مدرس رضوی در دیوان سنایی از روی دیوان چراپ رهرران (1219ش) و احتمراالً
برخی نسخ متعلق به لرن یازدهم جزء رباعیات سنایی آورده است (سنایی .)1111 :1391
نسخهبدلهای مهم:
آغاز مصراع نخست در چاپ ریررها از رباعیات خیام :صد برار .در دیروان سرنایی:
گفتی که کیت ببینم.
مصراع دوم در چاپ ریررها از رباعیات خیرام :مرا را دریراب و خروی را هرم
دریاب.
پایان مصراع چهارم در دیوان سنایی :نبینیم جز آب.
تحلیل نسخهای ،سبکی و محتوایی
انتساب به خیام و سنایی ضعیف است .ذکرر آن در نسرخۀ لررن هفرتم از رباعیرات
مجدهمگر رعلق رباعی را به وی مترز مﻰکند.
«دور خیال» در برابر دور والعی زندگی به کار رفته است و مقصرود شراعر ایرن
بوده که گکران عمر یا همردیگر را نره رنهرا در دوران زنردگی نمﻰبینریم ،در دوران
خواب و خیال هم مجرال مشراهده پیردا نمﻰکنریم .سربک ربراعی بره سررودههای
مجدهمگر و خیام بیشتر شبیه است را سرنایی .متتروای شرعر مغازلره اسرت کره از
دایرهی موضوعات رباعیات اصی خیام خار میباشد .رباعیات مجردهمگر مملرو
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است از چنین مضامینی .بیت دوم اشاره دارد به بﻰوفایی دنیا که مسلماً از ایرن روی
رباعی را به خیام منسوب کردهاند.
نتیجۀ تحلیل نسخهای ،سبکی و محتوایی
رباعی به لتاظ بررسی نسخ و سیاق شعری به مجدهمگر متعلق است.
.3
ما را بگکاشت جستوجوی رو گرفت
از باد صبا دلم چو بوی ررو گرفرت
اکنون ز مرنر

هریرچ نمیآید یراد

بوی رو گرفته برود و خوی رو گرفت

انتساب به خیام در نسخ خطی:
متفوظ الترق (411ق) ،بودلیران (لررن دهرم) ،لنینگرراد (لررن دهرم) ،بریتانیرا
(1533ق) ،برلین (1555ق) ،بریتانیا (1514ق).
(خیررررام 1332ق24 :؛ 1223 Whinfieldم21 :؛ 1996 Christensenم169 :؛ Thompson

1455م23 :؛ 1939 Mahfuz-ul-Haqم62 :؛ 1491 Tirthaم11 :؛ کریستنسن 1319م.)213 :

انتساب به شاعر دیگر:

در رککر هفت اللیم (1515ق) به نام فخرالدین مبارکشاه (552ق) 4در شده اسرت

(رازی 12/ 2 :1395؛ نیز نک :مبارکشاه .)199 :1351

در ریاضالشعرا (1152ق) و چاپ پژمان ( 1315ش) از دیوان حرافظ (ف 142ق)
جزء رباعیات وی آمده است (واله داغستانی  ،1 :1359ص 523؛ فرزاد .)145 :1355
نفیسی با استناد به منابع ذی جرزء رباعیرات منسروب بره ابوسرعید ابروالخیر (ف
995ق) آورده است (نفیسی :)23 :1355
مشیخۀ خاندان سعدالدین حموی (نیمۀ دوم لرن نهم و اوای لرن دهم) ،کشرکول
شیخ بهایی (پی از 1535ق) ،بترالعلوم (1254ق) ،نسخۀ متعلق به دکتر صادق کیا
(لرن سیزدهم) ،هرمان ارره (1515م) ،منتخبرات فارسری (1554م) ،گلرزار معرفرت
(1323ق) ،منتخبات فارسیه (1329ق) ،مقالۀ مولوی عبردالولی (1454م) ،مجموعره
رباعیات ابوسعید (1421م) ،خیابان عرفان (1429ر1421م) ،رباعیات ابوسعید چاپ
 .4مداح سلطان غیاثالدین غوری (ف 551ق)؛ لغتنامۀ دهخدا ،ذی مبارکشاه ،فخرالدین.
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دهلی (1394ق).
در نسخۀ ایاصوفیا (155ق) جزء رباعیات اوحدالردین کرمرانی (ف 535ق) آمرده
است (اوحدالدین .)351 :1355
15
در آرشکد آذر (1143ق) به نام مقصودریرگر هروی (لررن دهرم) در شرده
است (آذر .)119 /2 :1335
در برخی از نسخ لرن یازدهم مجدهمگر که مستفاد آلای احمد کرمی بوده ،آمده
است (مجدهمگر .)515 :1315
ریررها علوه بر حافظ ،فخرالدین مبارکشراه ،ابوسرعید و مقصرودریرگر ،آن را بره
باباافض نیز منسوب دانسته است (1491 Tirthaم.)11 :
در سه مجموعۀ نفیسی ،مینوی ر مهدوی و فیضی از رباعیات باباافض (ف 555ق)
یافت نشد.
تحلیل نسخهای ،سبکی و محتوایی

انتساب به حافظ متیخر و انتساب به باباافض ضعیف است .انتساب به مجدهمگر و
مقصود ریرگر نیز پا از انتساب به خیام انجام پکیرفته است .انتساب به ابوسرعید و
مبارکشاه پا از انتساب به اوحدالردین کرمرانی صرورت گرفتره اسرت .رباعیرات
اوحدالدین در نسخۀ ایاصوفیا با وجود یگانه بودن نسخه ،دایر وسیعی از رباعیرات
عرفانی را شام میشود که لاب اعتناست .به لتراظ سربکی ،شرعر سراده ،روان و
زیباست .متتوای شعر مغازله است که از دایر موضروعات رباعیرات اصری خیرام
خار میباشد.
نتیجۀ تحلیل
به لتاظ رقدم نسخ و به لتاظ متتوایی انتساب به اوحدالدین کرمانی الوی اسرت و
 .15با اینکه در آرشکده راریخ وفات موالنا دروی مقصود ریرگر هروی  151هجرری لمرری در شرده،
(آذر  )119 /2 :1335اما در اکثر رککرهها او را از شاعران لرن دهم دانستهاند (نک :لغتنامۀ دهخدا ،ذی
مقصود هروی).
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بعید به نظر میرسد رباعی از آن دیگر شاعران مککور باشد.
.2
برخیز و بده باده چه جای سخن است؟
کامشب دهن رن رو روزی من است
کاین روبۀ من چو زلف رو پرشکن است
ما را چو رخ خوی می گلگررون ده
انتساب به خیام در نسخ خطی:
بودلیان (555ق) ،پاریا514( aق).
(1223 Whinfieldم66 :؛ 1292 Allen Heronم133 :؛ 1455 Thompsonم59 :؛
191 :1491؛ رشیدی 155 :1312؛ کریستنسن .)231 :1319

Tirtha

انتساب به شاعر دیگر:
در جن گنج بخ (لرن هشتم) که حاوی اشعاری از شاعران عهد غزنوی را اوای
لرن هشتم است و در نسخۀ بادلیان (لرن دهم) از دیوان مجردهمگر جرزء رباعیرات
11
وی در شده است (ناشناس ،لررن هشرتم ،بررگ251؛ مجردهمگر ،لررن دهرم ،بررگ112
رباعی.)3

کرمی آن را به نق از کتاب دانشمندان و سرخنسرایران فرارس جرزء رباعیرات
مجدهمگر آورده است (مجدهمگر .)111 :1315
تحلیل نسخهای ،سبکی و محتوایی

انتساب به مجدهمگر یک لرن پی از انتساب به خیام انجام پکیرفته است ،رباعیات
منسوب به خیام موجود در نسخۀ  555بودلیان لاب اهمیت است اما للرت حضرور
رباعی مککور در سایر نسخ لدیمی حاکی از ضعف انتساب آن به خیام نیز میباشد.
مصراع سوم رکرار معنی مصراع یکم است و دو مصراع زو حسنرعلی برای دو
مصراع فرد ،این گونه آرای شاعرانه در اشعار لرن پنجم کمتر اسرتفاده مریشرد و
رفته رفته کاربرد بیشتری یافته است و مطابق سبک رباعیرات اصری خیرام نیسرت.
هرچند طلب شراب یکی از مضامین رباعیات خیام است اما در آن رباعیات ،هرد
فراموش کردن فاجعۀ مرگ و دردهرای روح انسران و ناملیمرات روزگرار اسرت.
 .11جا دارد از آلای دکتر علیاشر صادلی که اطلعات مربوط به ربراعی حاضرر را در رصرویر نسرخۀ
مککور در اختیار ما گکاشتند ،لدردانی کنیم.
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متتوای رباعی حاضر معاشقه و عی
آن نیست.

و عشرت است و هیچ اندیشۀ عمیقری پشرت

نتیجۀ تحلیل نسخهای ،سبکی و محتوایی

با روجه به بررسی نسخ و نکات سبکی و متتوایی انتساب به مجدهمگر الوی است،
.6
پی از من و رو لی و نهاری بوده است
گردنده فلک نیرز بکراری بروده اسرت
هررجرا که لردم نهی رو بر روی زمین

آن مردمک چشم نگراری بروده اسرت

انتساب به خیام در نسخ خطی:
نزهةالمجالس ( ،)131طربخانه ( ،)551پاریا ،)514( bپیرپاسکال (لرن نهم به
بعد) ،نخجوانی (لرن نهم به بعد) ،پاریا ( ،)439بریتانیا ( ،)411روزن (لرن دهرم)،
بودلیان (لرن دهم) ،لنینگراد (لرن دهم) ،بریتانیرا ( ،)1533بررلین ( ،)1555بریتانیرا
( ،)1514برلین( IIلرن دهم به بعد).
(خیررام 1332ق11 :؛ 1279 Nicolasم19 :؛ 1223 Whinfieldم26 :؛ 1455 Thompsonم:
23؛ 1491 Tirthaم25 :؛ عباسررری 51 :1335؛ شرررروانی 195 :1355؛ رشررریدی 25 :1312؛
کریستنسن 113 :1319؛ فروغی 159 :1313؛ فوالدوند 192 :1314؛ میرافضلی .)92 :1352

انتساب به شاعر دیگر:
این رباعی در مرموزات اسدی بدون ذکر نام لائ  ،با اختل در بیت اول به صورت
ذی آمده است (رازی :)115 :1355
در هر عصری زمانه داری بوده اسرت
در هر لرنری بزرگرواری بروده اسرت
خراکی کره برو پرای نهی نرمرک نره
استاد شفیعی در حاشیۀ بخ

کان مردمک چشم نگاری بوده اسرت

شام رباعی مککور مینویسد.

12

شکلهای مختلف این رباعی و رقلیدهایی که از آن شده در «سفینه فرخ» (ص  )955آمده
[است] (رازی .)154 :1355

در رککر عرفات العاشرقین (1529ق) و ریراض الشرعرا (1152ق) جرزء رباعیرات
باباافض آمده است (افض 151 :1353؛ واله داغستانی .)112 :1359
 .12نوشتۀ متمود فرخ ،مشهد .1332
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ریررها علوه بر باباافض  ،آن را به مجدهمگر و عبید زاکانی نیز منسوب دانسرته
است (.)Tirtha 1941: 28
از دیوانهای مجدهمگر ،در نسخۀ بریتانیا (541ق) ،بودلیان (لرن دهرم) ،مصرتَّح
کرمی ،مصتَّح منصف ،نسخۀ خطی (1253ق) کتابخانۀ ملی رهران و نسخ (1251ق)
و (1352ق) مجلا شورای اسلمی یافته نشد.
در راریخ گزیده ضمن حکایتی از مجدهمگر ،مصراع نخست این رباعی از زبران
همسر وی نق شده که احتماالً ازین رو سبب انتساب رباعی به او شده است (حمداهلل
مستوفی .)194 :1334

در کلیات عبید زاکانی چاپ پرویز ارابکی ( )1392وجود ندارد.
تحلیل نسخهای ،سبکی و محتوایی

در لرن یازدهم به باباافض منسوب شده ،در حالی که در سال 131ق به نرام خیرام
آمده است؛ 13رباعیات منسوب به خیرام موجرود در نزهدةالمجالس اصری دانسرته
میشود فلکا به لتاظ بررسی نسخ ،انتساب به خیام الوی است.
زبان شعر ساده ،روان ،پخته ،موجز ،استوار و شیرین است .این ویژگیها در اشعار
متعلق به لرن پنجم نمود بیشتری دارند .شکایت از دنیا و اشاره به بیوفایی آن و نیز
روایت رراژدی زندگی بشر ،از مضامین رباعیات اصی خیام میباشند.
نتیجۀ تحلیل نسخهای ،سبکی و محتوایی

انتساب به خیام به لتاظ لدمت نسخ و سبک و متتوا درسرت اسرت و ازیرن روی
یکی از رباعیات اصی خیام است.
.7
گرره در غررم نیسررتی و هسررتی گررکرد
گه ولت خوشت به برتپرسرتی گرکرد
می خور که چنین عمر که غم در پی اوست

آن به که به خواب یا به مستی گرکرد

انتساب به خیام در نسخ خطی

طربخانه ( ،)551پاریا ،)514( bنخجوانی (لرن نهم بره بعرد) ،پراریا (،)439
 .13نزهةالمجالس در راریخ  594را  555ریلیف شده اما به علت این که الدم و شاید رنها نسخۀ کتابت شد
آن متعلق به  131هجری است ،لکا برای دلت بیشتر راریخ کتابت ملک لرارگرفته است.
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بریتانیا ( ،)411روزن (لرن دهم) ،بودلیان (لرن دهم).
(خیام 1332ق95 :؛ 1279 Nicolasم26 :؛ 1223 Whinfieldم126 :؛ 1455 Thompsonم:
15؛ 1491 Tirthaم252 :؛ هررردایت 45 :1335؛ رشررریدی 55 :1312؛ فروغررری 124 :1313؛
فوالدوند .)115 :1314

انتساب به شاعر دیگر

این رباعی در نسخۀ بریتانیا (541ق) ،ملی رهران (1253ق) ،در برخی از نسخ لررن
یازدهم دیوان مجدهمگر که مستفاد آلای احمد کرمی بوده و نیز در مجمرع الفصرتا
جزء رباعیات مجدهمگر آمده اسرت (مجردهمگر541 ،ق ،بررگ 129ب ،ربراعی یرازدهم؛
مجدهمگر 1253ق191 ،؛ مجدهمگر 132 ،1315؛ هدایت )1393/ 3 ،1395
در نسخ ذی جزء رباعیات باباافض در شرده اسرت (افضر 125 :1353؛ افضر

:)15 :1351
مدرسررۀ سررلطانی (1215ق) ،مدرسررۀ ناصررری (1254ق) ،کتابخانررۀ سررلطنتی
(1254ق) ،کتابخانۀ مجلا (1314ق).
نسخهبدلهای مهم

مصراع نخسرت در چراپ کرمری از مجردهمگر و در چراپ طربخانره و یکرانی از
رباعیات خیام :راکی عمرت به خودپرستی گکرد .در چاپ فروغی و نیکل :عمرت را
کی به خودپرستی گکرد .در چاپ گلپینارلی :عمرت چو همی به خودپرستی گکرد.
مصراع سوم در چاپ کرمی از مجدهمگر :آن عمر که مرگ باشد اندر پری او .در
چاپ طربخانه :میخور که چنین عمر که مرگ از پا اوست .در چراپ فروغری و
نیکل :مینوش که عمری که اج در پی اوست.
تحلیل نسخهای ،سبکی و محتوایی

انتساب به باباافض ضعیف است .حدود دو لرن پی از انتساب بره خیرام ،بره نرام
مجدهمگر در شده است .ساده و بیآرای است و از رصنع و رکلف و از رخیلت
شاعرانه عاری میباشد .اربعة االرکانی است .از این حیث که اشاره به اغتنام عمرر و
دعوت به باده نوشی دارد آن را خیامانه دانستهاند .اما هیچ حکمت بلکه هیچ منطقی
پشت این استدالل نیست که به جای خودپرستی و اندیشه در کم و زیاد عالم و برای
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غنیمت شمردن عمر بهتر است آن را در خواب یا مسرتی گکرانرد .ازیرن رو ربراعی
کاملً شاعرانه است و نه فلسفی.
نتیجۀ تحلیل سبکی و محتوایی

سبک رباعی خیامانه است اما به لتاظ متتروایی صربغۀ حکمری و فلسرفی نردارد.
رباعی متعلق به مجدهمگر است.
.6
آنجا می ناب و حورعین خواهرد برود
گویند که فرردوس بررین خواهرد برود
گر ما میو معشوق گزیردیم چره براک

چون عالبت کرار چنرین خواهرد برود

انتساب به خیام در نسخ خطی

طربخانه ( ،)551پیرپاسکال (لرن نهم به بعد) ،نخجوانی (لرن نهم بره بعرد) ،پراریا
( ،)452متفوظ التق ( ،)411پراریا ( ،)439بریتانیرا ( ،)411روزن (لررن دهرم)،
بودلیان (لرن دهم) ،لنینگراد (لرن دهم) ،بریتانیا ( ،)1533بریتانیرا ( ،)1514بررلینII
(لرن دهم به بعد).
(خیام 1332ق34 :؛ 1279 Nicolasم29 :؛ 1223 Whinfieldم126 :؛ 1455 Thompsonم:
15؛ 1939 Mahfuz-ul-Haqم76 :؛ 1491 Tirthaم294 :؛ هرردایت 59 :1335؛ عباسرری :1335
55؛ رشیدی 121 :1312؛ فروغی 131 :1313؛ کریستنسن 41 :1319؛ فوالدوند .)115 :1314

انتساب به شاعر دیگر

ژوکوفسکی به مجدهمگر و حافظ منسوب دانسته است (1545 Rossم )353 :در هریچ
یک از نسخ دیوان مجدهمگر یافت نشد.
فقط در چاپ لکهنو (1322ق) جزء رباعیات حافظ آمده است (فرزاد .)255 :1355
در جلد هشتم کلیات شما مصتَّح فروزانفر ،این رباعی از روی نسخههای ذی
گزین شده است (مولوی :)115 :1392
چستربیری (لررن هفرتم) ،کتابخانرۀ بلدیرۀ اسرتانبول (123ق) ،فرارح اسرتانبول
(151ق).
نسخهبدلهای مهم

مصراع نخست در چاپ نفیسی ،گلپینارلی و فروغی :گویند بهشرت و حرورعین
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خواهد بود.
مصراع دوم در چاپ فروغی :آنجا می و شیر و انگبین خواهد بود.
مصراع سوم در نسخ کلیات شما :پا ما می و معشوق به کف میداریم.
تحلیل نسخهای ،سبکی و محتوایی

از انتساب به خیرام

انتساب به حافظ و مجدهمگر ضعیف است ،حدود دو لرن پی
جزء رباعیات مولوی آمده است.
عبارت «حُور عِین» به معنی «زنان سیاه چشم زیبا» است که سه برار در لررآن
آمده است:
«کَکَلِکَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ» (سور دخان ،آیۀ .)59
«مُتَّکِئِینَ عَلَﻰ سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ» (سور طور ،آیۀ.)25
«وَحُورٌ عِینٌ ( )22کَیَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَکْنُونِ ( )23جَزَاءً بِمَا کَانُوا یعْمَلُونَ (( »)29سور
والعه ،آیات22ر.)29

استفاده از واژگان لرآنی از اواخر لرن پنجم روا گرفت ،هرچند پیشتر نیرز بره
ندرت به کار میرفت .این امر پا از سنایی و با ورود عرفان به ادبیات و گرای به
عربی مآبی به ردریج گسترش یافت (برای اطلعرات بیشرتر نرک :متجروب )519 :1355
هرچند ممکن است ررکیبهایی چون «حور عین» در سرودههای خیام به کار رود اما
رباعیات اصی خیام را آنجا که شناخته شده است به دور از کاربرد گسرترد چنرین
کلمات و اصطلحات است.
مشابه این معنی در دو رباعی ذی نیز آمده است:
من میگویم که آب انگور خوش است
گویند کسان بهشت با حور خوش است
این نقد بگیر و دست از آن نسیه بردار

کآواز ده شنیدن از دور خوش اسرت
(الدم نسخ ،بودلیان)555 ،

گویند هر آن کسان کره برا پرهیزنرد

زان سان که بمیرنرد چنران برخیزنرد

ما با مریو معشرولرره از آنریم مردام

باشد که به حشررمان چنران انگیزنرد
(الدم نسخ ،طربخانه)551 ،

اما لدمت این رباعیها نیز به پی

از لرن نهرم نمیرسرد و شراید کاربران بره علرت
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متتوای پرسشگری رباعی از کیفیت زندگی اخروی آن را جزء رباعیات خیرام در
کردهاند .طنزی رندانه و نوعی ریشخند در متتوای رباعی وجود دارد و این مسیله از
سبک و سیاق اشعار مولوی به دور است.
نتیجۀ تحلیل نسخهای ،سبکی و محتوایی

هرچند به لتاظ متتوایی به مضامین رباعیات اصی خیام نزدیک است امرا لردمت
انتساب به مولوی در صتت انتساب رباعی به این هر دو ایجاد رردید میکند.
.2
و اندیشررۀ هفترراد و دو ملررت ببرررد
می خور که ز دل کثرت و للت ببررد
پرهیررز مکررن ز کیمیررایی کرره از او

یک جرعه خوری هزار علرت ببررد

نسخ خطی خیام

بودلیان ( ،)555طربخانه ( ،)551پاریا ،)514( aنخجوانی (لرن نهم به بعد) ،پاریا
( ،)452متفوظ التق ( ،)411پاریا ( ،)439بریتانیا ( ،)411بودلیران (لررن دهرم)،
بریتانیا ( ،)1533بریتانیا (.)1514
(خیررررررام 1332ق92 :؛ 1279 Nicolasم93 :؛ 1223 Whinfieldم131 :؛ Allen Heron

1292م196 :؛ 1455 Thompsonم52 :؛ 1939 Mahfuz-ul-Haqم76 :؛ 1491 Tirthaم253 :؛
رشرریدی 41 :1312؛ فروغرری 139 :1313؛ کریسررتنسن 124 :1319؛ فوالدونررد 259 :1314؛
میرافضلی .)45 :1352

انتساب به شاعر دیگر

در جن شعر متمدشما حاجی دولتشاه شیرازی (191ق) این رباعی بردون ذکرر
نام لائ ذی رک بیتی از خیام آمده است (میرافضلی .)45 :1352
ژوکوفسکی به مجدهمگر نیز منسوب دانسرته اسرت ( .)Ross 1898: 363رامسرون،
ریررها و فوالدوند نیز این نکته را رییید کردهاند ،امرا در هریچ یرک از نسرخ دیروان
مجدهمگر یافت نشد.
تحلیل نسخهای ،سبکی و محتوایی

انتساب به مجدهمگر ضعیف است .انتساب به خیام لاب اعتناست .پختگی ،فصاحت،
بلغت و استواری شعر در او است .با اینکه در لافیهها از مصرادر عربری اسرتفاده
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شده اما هیچ رکلفی در ظاهر رباعی ایجاد نکرده است .میرروان مقصرود از روصریه
برای خوردن می را به دعوت برای رهایی از حسابگری عق  ،غم و اندوه ،منازعات
دنیوی و ناملیمات زندگی بشر دانست.
نتیجۀ تحلیل نسخهای ،سبکی و محتوایی

انتساب رباعی از هر جهت به خیام الوی است.
.9
جررمی کره برفرت حسدب ًة هلل بخ
یک یک هنرم بین و گنه ده ده بخر
از براد دروغ آرر

خشمت مرفرروز

آب رخ من به خاک سلغرشه بخر

نسخ خطی خیام

بودلیان ( ،)555طربخانه ( ،)551پاریا ،)514( aنخجوانی (لرن نهم به بعد) ،پاریا
( ،)439روزن (لرن دهم) ،بودلیان (لرن دهم) ،بریتانیا ( ،)1533بریتانیا (.)1514
(خیررررام 1332ق53 :؛ 1279 ،Nicolasم126 :؛ 1223 Whinfieldم197 :؛ Allen Heron

1292م223 :؛ 1455 Thompsonم112 :؛ 1491 Tirthaم251 :؛ رشرررررررریدی 195 :1312؛
کریستنسن .)214 :1319

انتساب به شاعر دیگر

در برخی از نسخ لرن یازدهم مجدهمگر که مستفاد آلای احمد کرمری بروده ،آمرده
است (مجدهمگر .)151 :1315
در نسخۀ بریتانیا (541ق) از رباعیات مجد نیز موجرود اسرت (مجردهمگر 541ق،
برگ 112الف ،رباعی نوزدهم).

در کشکول

شیخ بهایی (ف 1535ق) به نام ابن سرینا نوشرته شرده اسرت (عراملی

1953ق29 / 3 :؛ نیز نک ،نفیسی .)95 :1333

ریررها علوه بر ابن سینا و مجدهمگر ،این ربراعی را بره ظهیرالردین فاریرابی (ف
545ق) نیز منسوب دانسته است (.)Tirtha 1941: 287
در دیوان ظهیرفاریابی چاپ یزدگردی ( ،)1355رضی ( )1335و چراپ سرنگی
لکهنو (1241ق) یافت نشد.
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تحلیل نسخهای

با آنکه نسخۀ بودلیان (555ق) از نسخ مهم رباعیات خیرام اسرت امرا انتسراب بره
مجدهمگر حدود دو لرن پی از انتساب به خیام انجام گرفته است .انتساب به ابرن
سینا و ظهیر ضعیف است.
نسخهبدلهای مهم

آغاز مصراع دوم در نسخۀ بودلیان ( ،)555هر جرم که رفت.
مصراع سوم در نسخۀ بودلیان ( ،)555از باد هوا آر کین را مفروز.
مصراع چهارم در نسخۀ بودلیان ( ،)555ما را به سرخاک رسول اهلل بخ .
نکتۀ سبکی

عبارات «حسبة هلل» و «رسول اهلل» علوه بر اینکه موجب اشکال در لافیه هستند از
شیو بیان خیام به دورند.
نکات محتوایی

مناجات و دعا جزء مضامین رباعیات اصی خیام نیست .دیگر اینکه سلغرشاه 19جد
حاکمان فارس در زمان مجدالدین همگر است و ایرن ربراعی نشران دهنرد ارادت
مجدالدین به وی است .برای انتساب به خیام کاربان این مصراع را رغییر دادهاند.

نتیجۀ تحلیل نسخهای ،سبکی و محتوایی

انتساب به خیام نادرست است ،رباعی متعلق به مجدهمگر میباشد،
.19
آزادم کررن کررره الیررق بنررد نرریم
ای چرخ ز گردش رو خرسرند نریم
گر می رو با بیخرد و نااه اسرت

من نیز چنران اهر و خردمنرد نریم

نسخ خطی خیام

طربخانه ( ،)551نخجوانی (لرن نهم به بعد) ،پاریا ( ،)452متفروظ الترق (،)411
پاریا ( ،)439پاریا ( ،)491روزن (لررن دهرم) ،بودلیران (لررن دهرم) ،بریتانیرا
(.)1514
 .19سلغرشاه :ابن (ارابک) سعدبن زنگی .وی به سلطنت نرسید امرا پسرران متمدشراه (555رر551ق) و
سلجولشاه (551ر552ق) در فارس حکومت کردهاند (فرهن فارسی معین ،بخ اعلم ،ذی سلغرشاه).
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(خیررام 1332ق54 :؛ 1279 Nicolasم133 :؛ 1223 Whinfieldم296 :؛ Mahfuz-ul-Haq

1939م62 :؛ 1455 Thompsonم115 :؛ 1491 Tirthaم23 :؛ رشیدی 23 :1312؛ کریسرتنسن
111 :1319؛ فوالدوند .)142 :1314

انتساب به شاعر دیگر

این رباعی در راریخ وصا

(544ر112ق) بدون ذکر نام لائ آمده است (شر الدین

.)151/2 :1254

سروری از روی خالصة االشعار و زبدة االفکار (1515ق) آن را جزء رباعیرات
اریرالدین اومانی (ف  555ق) در کرده؛ در مجمع الفصتا نیز به نرام وی در شرده
است (اریرالدین اومانی 545 :1345؛ هدایت .)252/1 :1335
ریررها علوه بر اریرالدین اومانی آن را بره اریرالردین اخسریکتی (ف 511ق) نیرز
منسروب دانسرته اسرت ( )Tirtha 1941: 23در دیروان اریرالردین اخسریکتی مصرتَّح
رکنالدین همایون فرخ ( )1331وجود ندارد ،به نظر میرسد ریررها میران دو شراعر
اشتباه کرده است.
در برخی از نسخ لرن یازدهم مجدهمگر که مستفاد آلای احمد کرمی بوده ،آمده
است (مجدهمگر .)111 :1315
در رصاویر موجود از نسخۀ بریتانیا ( )541از رباعیات مجدهمگر یافته نشد ،امرا
میرافضلی احتمال داده است در برگهایی که پا از انتهای حر میم را ابتدای حر
یا مفقود شده (برگهای 119ب را 111الف) موجود باشد ،زیرا اشاره به بند و زنردان
افتادن مجدهمگر دارد (نک ،میرافضلی .)399 :1355
نسخهبدلهای مهم

مصراع نخست در راریخ وصا چاپ بمبئی :کای چرخ به گردش رو خرسند نیم.
مصراع دوم در چاپ کریستنسن :پرنردم چه دهی که لاب پند نیم.
مصراع سوم در راریخ وصا چاپ بمبئی :گر چشم رو بر بی هنر و نااه است.
تحلیل نسخهای ،سبکی و محتوایی

نوشتۀ میرافضلی به لتاظ مضمون مﻰرواند درست باشد امرا حردس وی در امکران
وجود در برگهای افتاده ،لاب اربات نیسرت .لرکا رراریخ انتسراب بره مجردهمگر را
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نمﻰروان به پی از لرن یازدهم برد .انتساب به اریرالدین اومانی نیز ضعیف است.
پند دادن چرخ میرواند به رجربه گرفتن از روزگار رعبیرر شرود ،ذبریح اهلل صرفا
مینویسد:
[مجدهمگر] رربه ای معادل وزارت داشته و وزیرنشان و مشاور و رایزن شاهان بوده اسرت
و با این حال مدری لریب ششماه را به علتی که معلوم نیسرت در عهرد ارابرک ابروبکر در
حبا گکرانده و در چند لصید خود بدین امر اشاره کرده است (صفا .)521/3 :1353

مسلماً ولتی به خیام منتسب شده است ،مصراعهایی که ممکن بود در صتت انتساب
آنها به خیام شربهه برانگیزنرد ،روسرط کاربران رغییرر داده میشردند .در بنرد برودن
مجدهمگر نیز به پند ننیوشیدن خیام از چرخ و ستیز با آن ربدی شده است.
نتیجۀ تحلیل نسخهای ،سبکی و محتوایی

با روجه به موضوع در بند بودن مجدهمگر مﻰروان به لتاظ مضمون ،انتساب رباعی
را به وی الوی دانست.
.11
وز سرکشرری و رکبررر و خررودبینی
از مردمرری و سررلیمی و مسررکینی
بررر آر ر

اگررر نشرررانیام بنشرررینم

بررر دیررده اگررر نشرانمرررت ننشررینی

نسخ خطی خیام

پاریا ()452
(1491 Tirthaم195 ،؛ کریستنسن .)231 :1319

انتساب به شاعران دیگر

در برخی از نسخ لرن یازدهم مجدهمگر که مستفاد آلای احمد کرمری بروده ،آمرده
است (مجدهمگر .)115 :1315
در نسخۀ بریتانیا (541ق) از رباعیات مجدهمگر نیز موجرود اسرت (مجردهمگر،
541ق :برگ 115ب ،رباعی هفتم).
در نسخ ذی جزء رباعیات حافظ آمده است (فرزاد 251 :1355؛ حافظ ،بیرا:)395 :

ص (594ق) ،م (543ق) ،ب (نیمررۀ اول لرررن دهررم) ،ن (441ق) ،لکهنررو (1322ق)،
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خلخالی (1355ش) ،پژمان (1315ش).
در مجموعه رباعیات ابوسعید چاپ حیدرآباد (1421م) نیز آمرده اسرت (نفیسری
.)155 :1355

نسخهبدلهای مهم

آغاز مصراع نخست در چاپ ریررها از رباعیات خیام :ار مردمی و مسلمی .در چاپ
خلخالی از حافظ :از عاجزی و سلیمی .در چاپ کرمی از مجدهمگر :از سرادگی و
سلیمی.
آغاز مصراع دوم در چاپ ریررها از رباعیات خیام :ور سنگدلی و شوخی و بری
دینی .مصراع دوم در چاپ فرزاد از دیروان حرافظ :وز رنردی و نراز و حشرمت و
خودبینی .در چاپ خلخالی از دیوان حافظ :وز کبر و بزرگواری و خودبینی.
در دو مصراع پایانی ،در برخی از چاپها به جای «بنشینم»« ،ننشینم» و به جای
«ننشینی»« ،بنشینی» ضبط شده که در متن شک اصحّ آن در شد.
تحلیل نسخهای ،سبکی و محتوایی

انتساب به ابوسعید ضعیف و مردود است .با مقایسۀ راریخ نسخۀ بریتانیرا (541ق) و
راریخ رولد حافظ ( 121ق) دانسته مﻰشود که هرگز ممکن نیست سرود وی باشد.
انتساب به مجدهمگر حدود دو لرن پی از انتساب به خیام صورت گرفته است.
رباعی اربعةاالرکانی نیست و دو مصراع نخست دنبالۀ همنرد .بره نظرر میرسرد
رنسیق الصفات در این دو مصراع موجب اطناب شده است و این امرر سربب گشرته
رباعی با نسخهبدلهای متعدد ضبط شود .به جهت شاعرانه بودن متعلق به حرافظ یرا
مجدالدین میرواند باشد اما در متدود رباعیات اصری خیرام نمیگنجرد .مضرمون
عاشقانه جایی در میان مضامین رباعیات اصی خیام ندارد.
نتیجۀ تحلیل نسخهای ،سبکی و محتوایی

رباعی نه رنها متعلق به خیام نیست بلکه خیامانه هم نیست .به این ررریب و با روجه
به راریخ نسخ ،انتساب به ابوسعید ،خیام و حافظ را مردود مﻰشماریم .رباعی متعلق
به مجدهمگر است.

بررسی و نقد انتساب رباعیات مشترک خیام و مجدهمگر 266 /

.12

ای دل ز شراب جه مستی را کری؟

وی نیست شونده ال هستی را کی؟

ای غرله ز بتر غرفلت ار ابر نره ای

ررردامرنری و هرواپررستری را کری؟

انتساب به خیام
ریررها آن را در چند نسخۀ متیخر به نام خیام یافته است (.)Tirtha 1941: 113

انتساب به شاعر دیگر

ابومتبوب آن را از روی نسخۀ ایاصوفیا (155ق) جزء رباعیات اوحدالدین کرمرانی
آورده است (اوحدالدین کرمانی  :1355ص 155و .)255
در نسخ ذی جزء رباعیات باباافض آمده است (افضر 119 :1353؛ افضر :1351
149؛ مینوی :)153 :1355
جن (1551ق) ،موز بریتانیایی (1553ق) ،مدرسۀ ناصری (1254ق) ،کتابخانۀ
سلطنتی (1254ق) ،کتابخانۀ مجلا (1314ق) ،چاپ طهران (1312ش،
در نسخۀ پاریا (439ق) موسوم به «رباعیات طیرب» 15بره شرمار  354در
شده است (.)Tirtha 1941: 113
نفیسی از روی مقالۀ مولوی عبدالولی (1454م) جزء رباعیات منسوب به ابوسعید
نوشته است (نفیسی .)45 :1355
در نسخۀ بادلیان (لرن دهم) از دیوان مجدهمگر جرزء رباعیرات وی در شرده
است (مجدهمگر ،لرن دهم ،برگ .)155
رباعی مشابه دیگری نیز بره نرام مجردهمگر مضربوط اسرت (مجردهمگر541 ،ق،
برگ114الف؛ مجدهمگر :)115 :1315
وی مرغ هوای عرش پستی را کری؟
ای دل ز پی غرور مسرتی ررا کری؟
همکاسۀ روح القدسری بهرر دو نران

دیوی و ددی و س پرستی را کری؟

 .15این نسخه دارای  394رباعی منسوب به خیام اسرت و رباعیرات از شرمار  355ررا  553برا عنروان
«رباعیات طیب» نامگکاری شده است که اکثر لریب به ارفاق این مجموعه ،رباعیات منسوب به باباافض
است و میروان آن را یک مجموعۀ لرن دهم از رباعیات منسوب به افض الدین کاشانی دانست.
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نسخهبدلهای مهم

مصراع سوم در رباعیات ابوسعید ،گر غرلۀ بتر غفلت و آز نهای.
تحلیل نسخهای

انتساب به خیام و ابوسعید متیخر و ضعیف است .در لرن هشتم بره نرام اوحدالردین
کرمانی ،در لرن دهم به نام مجدهمگر و در لرن یازدهم به نام باباافض آمده اسرت.
بنابراین انتساب به اوحدالدین کرمانی الدم است.
نکات سبکی و محتوایی

عبارات «ال و بتر غفلت» با واژگان رباعیات اصی خیام سازگار نیست .مضمون
رباعی دعوت به ررک معاصری و فنرای شرهوات اسرت .ایرن موضروع در حیطرهی
موضوعات اشعار خیام نیست.
نتیجۀ تحلیل سبکی و محتوایی

رعلق رباعی به خیام مردود است .با روجه به بررسی نسخ و نکات سبکی و متتوایی
انتساب به اوحدالدین کرمانی الوی است.
 .6نتیجه
در این مقاله دوازده رباعی که هم به خیام و هم به مجدهمگر منسوب بودند بررسری
شد .سه رباعی در هیچ یک از نسخ دیوان مجدهمگر یافته نشد و انتساب آنها به وی
مردود گشت .مشخصات نسخ هر دوازده رباعی بررسی شد و برای هریرک رتلیر
سبکی و متتوایی جداگانهای انجام گرفت .در صرورت انتسراب ایرن رباعیرات بره
اشخاص دیگری یا وجود آن در یک متن کهن ،نام آن منبع نیز نوشته شرد .انتسراب
هفت رباعی را به مجدهمگر ،دو رباعی را به خیرام و دو ربراعی را بره اوحدالردین
کرمانی الوی دانستیم .در انتساب یک رباعی به هر دو شاعر و یا بره شراعر دیگرر
رردید وجود داشت که با مطرح کردن این رردید ،لزوم پژوه بیشتر خاطرنشان شد.
منابع
ر آذر ،لطفعلی بی بن آلاخان بیگدلی 1335 ،و  1335و  ،1395آرشکده (در  3جلد) ،به رصتیح
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حسن سادات ناصری ،رهران ،امیرکبیر.
ر اریرالدین اومانی ،دیوان اریراومانی ،به رصتیح امید سروری و عباس ب جانی ،رهرران ،کتابخانره
موزه و مرکز اسناد مجلا شورای اسلمی1345 ،ش.
ر افض الدین کاشانی ،دیوان افضر الردین متمرد مرلری کاشری ،بره کوشر مصرطفی فیضری و
همکاران  ،کاشان ،ادار فرهن و هنر1351 ،ش.
ر افض الدین کاشانی ،رباعیات باباافض کاشانی ،به رصتیح و مقدمۀ سعید نفیسی ،رهران ،فرارابی،
1353ش.
ر اوحدالدین کرمانی ،دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی ،بره رصرتیح احمرد ابومتبروب ،رهرران،
سروش1355 ،ش.
ر بررلا ،یوگنی و رستم علیف و متمد نوری عثمانو  ،1454 ،رباعیات عمر خیام ،برا ررجمره،
پیشگفتار و حواشی روسی ،مسکو ،انستیتو خاورشناسی.
ر بهار ،متمدرقی ،1339 ،راریخ رطور شعر فارسی ،با رتشیۀ رقی بین  ،مشهد ،کتابفروشی باستان
رضوی.
ر حافظ شیرازی ،خواجه متمد ،دیوان حرافظ ،بره رصرتیح سرید عبردالرحیم خلخرالی ،رهرران،
کتابفروشی حافظ[ ،بیرا].
ر حسنلﻰ ،کاووس و سعید حسام پور« ،1355 ،کارنامۀ خیامپژوهی در سد چهاردهم» ،فصلنامۀ
پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی ،ش چهاردهم ،پاییز ،ص 44ر.125
ر حمداهلل مستوفی ،راریخ گزیده ،به رصتیح عبدالتسین نوایی ،رهران ،امیرکبیر1334 ،ش.
ر خیام ،عمربن ابراهیم ،نسخۀ چاپ سنگی رباعیات عمر خیام ،به اهتمام بابو منو هررالل ،لکهنرو،
مطبع منشی نولکشور1332 ،ق.
ر دان  ،حسین ،1395 ،رباعیات عمر خیام ،با رتلی فلسفی رضا روفیق ،چاپ کتابخانۀ البرال =
رباعیات عمرخیام ،رباعیارک مترجمی حسین دان  ،فلسفینک مترری رضا روفیق ،برنجی طبرع،
صاحب و ناشری ،البال کتابخانه سی صاحبی حسین1422 ،م.
ر دشتی ،علی ،1351 ،دمی با خیام ،رهران ،امیرکبیر.
ر دهخدا ،علیاکبر ،مکرر ،لغتنامه ،رهران ،دانشگاه رهران.
ر رازی ،امین احمد ،هفت اللیم ( 3جلد) ،به رصتیح جواد فاض  ،رهران ،کتابفروشی علمی و ادبیّه،
1395ش.
ر رازی ،نجمالدین ،مرصادالعباد ،به رصتیح متمدامین ریاحی ،رهران ،علمی فرهنگی1355 ،ش.
ر رازی ،نجمالدین ،مرموزات اسدی در مزمورات داودی ،به رصرتیح متمدرضرا شرفیعی کردکنی،
رهران ،سخن1355 ،ش.
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ر رجایی ،متمدخلی  ،1314 ،معالم البلغه در علم معانی و بیان و بدیع ،شیراز ،دانشگاه شیراز.
ر رشیدی ربریزی ،یاراحمدبن حسین ،طربخانه ،به رصتیح جللالدین همایی ،رهران ،مؤسسۀ نشر
هما1312 ،ش.
ر رشیدی ربریزی ،یاراحمدبن حسین ،رباعیات حکیم خیام ،طربخانره یاراحمرد رشریدی ،رسرالۀ
سلسلة الترریب ،خطبۀ رمجید ابرن سرینا و ررجمرۀ خطبرۀ رمجیرد ،مقدمره و حواشری عبردالبالی
گولپینارلی ،به کوش روفیق ه ،سبتانی ،رهران ،پژوه 1355 ،ش.
ر سنایی غزنوی ،ابوالمجد مجدودبن آدم ،دیوان سنائی غزنوی ،به سعی و اهتمام متمدرقی مدرس
رضوی ،رهران ،نشر کتابخانه ابن سینا1391 ،ش.
ر شروانی ،جمال خلی  ،نزهة المجالا ،به رصتیح متمدامین ریاحی ،رهران ،زوار1355 ،ش.
ر شر الدین شیرازی ،راریخ وصا  ،بمبئی ،چاپ سنگی از روی خرط نسرتعلیق متمرد ابرراهیم
مشهور به آلاخلف1254 ،ق.
ر صفا ،ذبیح اهلل ،1315 ،راریخ ادبیات ایران ،رهران ،فردوس.
ر عاملی ،بهاءالدین متمدبن حسین1953 ،ق ،الکشکول ،در سه جلد) ،بیروت ،مؤسسۀ اعلمی.
ر عباسی ،متمد ،1335 ،کلیات آرار پارسی حکیم عمرخیام ،رهران ،کتابفروشی بارانی.
ر فرزاد ،مسعود ،1355 ،حافظ ،لصاید ،لطعات ،رباعیات و مثنویات) ،کانون جهانی حافظ شناسی
شیراز ،رهران ،چاپخانۀ کیهان.
ر فروغی ،متمدعلی و لاسم غنی ،1313 ،رباعیّات خیام ،به کوش بهاءالدین خرمشاهی ،رهرران،
ناهید.
ر فوالدوند ،متمدمهدی ،1314 ،خیام شناسی ،رهران ،الست فردا.
ر کریستنسن ،آررور ،1319 ،بررسی انتقادی رباعیات خیام ،ررجمۀ فریدون بدرهای ،رهران ،روس،
ر مبارکشاه مرورودی ،فخرالدین ،رحیق التتقیق به انضمام دیگرر اشرعار او ،بره رصرتیح نصرراهلل
پورجوادی ،رهران ،مرکز نشر دانشگاهی1351 ،ش.
ر مجدهمگر541 ،ق ،رباعیات مجدهمگر ،رصویر نسخۀ خطی به شمار  239و  235متفروظ در
کتابخانۀ مینوی رهران ،نسخۀ موز بریتانیا) ،ک ار ب متمدشاهبن علی اصفهانی و استاقبن لروامبرن
مجدهمگر.
ر مجدهمگر ،لرن دهم ،دیوان مجدهمگر ،رصویر نسخۀ خطی به شمار  549متفوظ در کتابخانرۀ
دانشگاه رهران ،نسخۀ بادلیان) ،کارب متمدلوام شیرازی.
ر مجدهمگر1253 ،ق ،دیوان مجدهمگر ،نسرخۀ خطری متفروظ در کتابخانرۀ ملری رهرران ،کارب
نامشخص.
ر مجدهمگر ،1315 ،دیوان مجدهمگر ،به رصتیح احمد کرمی ،رهران ،ما.
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ر متجوب ،متمدجعفر ،1355 ،سبک خراسانی در شعر فارسی ،رهران ،دانشسرای عالی.
ر معین ،متمد ،1311 ،فرهن فارسی ،رهران ،امیرکبیر.
ر منصف ،مصطفی ،1315 ،رصتیح انتقادی دیوان مجد همگر ،پایان نامۀ دور کارشناسری ارشرد،
دانشگاه رربیت معلم رهران ،خوارزمی کر .
ر مولوی ،جللالدین متمد بلخی ،کلیات شما ،با رصتیتات و حواشی بردیعالزمران فروزانفرر،
رهران ،دانشگاه رهران1392 ،ش.
ر مولوی ،جللالدین متمد بلخی ،کلیات شما ربریزی ،با مقدمۀ بردیعالزمران فروزانفرر ،رهرران،
امیرکبیر1351 ،ش.
ر میرافضلی ،سید علی ،1352 ،رباعیات خیام در منابع کهن ،رهران ،مرکز نشر دانشگاهی.
ر میرافضلی ،سید علی1355 ،ر« ،1351رباعیات مجدهمگر به خط نوه او» ،نامۀ بهارستان ،سرال
هشتم و نهم ،دفتر13ر ،19ص 331ر.395
ر مینوی ،مجتبی ،1355 ،مصنفات افض الدین متمد مرلی کاشانی ،برا همکراری یتیری مهردوی،
رهران ،خوارزمی.
ر ناشناس ،لرن هشتم ،جن گنج بخ  ،نسخۀ خطی شمار  19955کتابخانۀ گنج بخر اسرلم
آباد پاکستان.
ر نفیسی ،سعید ،1333 ،زندگی و کار و اندیشه و روزگار پورسینا ،رهران ،کتابخانه دان .
ر نفیسی ،سعید ،1355 ،سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر ،رهران ،کتابخانه سنایی.
ر واله داغستانی ،علیقلی ،1353 ،ریاض الشعرا ،در  5جلد) ،رهران ،اساطیر.
ر هدایت ،جهانگیر ،1351 ،خیام صادق ،رهران ،چشمه.
ر هدایت ،رضاللی خان 1335 ،و  ،1395مجمع الفصتا (جلد  1و  ،)3به رصرتیح مظراهر مصرفا،
رهران ،امیرکبیر.
ر هدایت ،صادق ،1335 ،ررانههای خیام ،رهران ،جاویدان.
ر یارمتمدی ،لطفاهلل« ،1311 ،ساخت گفتمانی و متنی رباعیرات خیرام و منظومره فیتزجرالرد»،
فصلنامۀ مترجم ،ش  ،5زمستان ،11ص 3ر.15
ر یکانی ،اسمعی  ،1392 ،نادره ایام ،حکیم عمر خیام و رباعیات او ،رهران ،انجمن آرار ملی.
ر یلمهها ،احمدرضا« ،1341 ،بررسی رطبیقی رباعیات مجدهمگر نسخۀ بریتانیا با دیگر نسخ خطی
و چاپی» ،متنشناسی ادب فارسی ،س چهارم ،ش بهار ،ص 13ر.45
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پیوست
.رباعیاتی ﻛه برای شناخت سبک اشعار خیام اصیل دانسته شد

از بهر چه او فکندش اندر کم و کاست

سؤال از مرگ و یادکرد آن
دارنررده چررو ررکیررب طبررایع آراسررت

ورنریک نیامد این صور عیب کراسرت

گر نیک آمد شکستن از بهرر چره برود

)259 :1352 (میرافضلی

بشرکرستن آن روا نمری دارد مسررت

ررکی رب پیالررهای کرره درهررم پیوسررت

از مهر که پیوست و به کین که شکسرت

چندین سر و پای نازنین از سر و دسرت

)255 ،(همان

نفرزود

وز رفتن من جلل و جراه

از آمردنررم نربررود گررردون را سررود
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وز هیچ کسی نیرز دو گوشرم نشرنود

کاین آمدن و رفتنم از بهرر چره برود
(همان)255 ،

هر یک چرنردی یکی برآید کره مرنم

با نعمت و با سیم و زر آیرد کره مرنم

چون کرارک او نرظررام گیرررد روزی

ناگره اجر از کمیرن برآیرد کره مرنم
(همان)212 ،

در کارگرره کرروزهگررری رفررتم دوش

دیدم دو هزار کروزه گویرا و خمروش

نراگراه یکی کرروزه برررآورد خرروش

کوکوزه گرو کوزه خرر و کروزه فرروش
(همان)254 ،

ی رک لطررره آب بررود بررا دری را شررد

یک ذره خاک با زمین یکرتررا شررد

آمد شردن ررو انردرین عالم چیسرت

آمرد مگرسی پدید و نراپریردا شررد
(همان)252 ،

آرنرد یکری و دیرگررری برربرایررند

برر هریرچ کسی راز همری نگشرایند

مرا را ز لرضرا جز این لردر ننماینرد

پریرمرانه عرمرر ما است میپیماینرد
(همان)255 ،

اعتقاد به نوعی رناسخ ،ربدی موجودات به خاک و ربدی آن خراک بره موجرودات
دیگر)
پی از من و رو لی و نهاری بوده اسرت
گردنده فلک نیز به کاری بوده اسرت
هرجا که لدم نهی رو برر روی زمرین

آن مردمک چشم نگاری بوده اسرت
(همان)251 ،

زدم دوش سرربوی کاشرری

سرمست بدم کره کرردم ایرن عیاشری

بررر سررن

با من به زبران حرال مریگفرت سرربو

من چون رو بدم رو نیز چون من باشی
(همان)215 ،

ای پیررر خرررردمند پگررهرررر برخیررز

و آن کررودک خرراکبیز را بنگررر ریرز

پرنردش ده گرو که نرم نرمک میبیز

مغز سررر کریررقباد و چشرم پرویرز
(همان)255 ،
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شکایت از دنیا و اشاره به بیوفایی آن ،روایت رراژدی زندگی بشر
یررک دمررزدن ازوجودخودشررادنیم
یررک روز ز بنررد عررالم آزاد نرریم
شراگرردی روزگرار کرردم برسرریار

در ک ررار جه رران هنرروز اسررتاد ن ریم
(همان)213 ،

را سرری یرافتمی

بر شراخ امریررد اگررر برری یرافتمی

هم رشرته خروی

را چرنررد ز رنگنررای زنردان وجرود

ای کرراش سرروی عرردم دری ی رافتمی
(همان)214 ،

عمریست مرا ریره و کاریست نه راست

متنت همه افزوده و راحت کموکاست

شکر ایزد را که آنچه اسباب بلسرت

ما را زکا دگر نمریبایرد خواسرت
(همان)259 ،

و طرررب رررو سرررفرازی دارد

گررچه غرم و رنرج مرن درازی دارد

ع ری

بر هر دو مکن رکیره که دوران فلرک

در پرررده هررزار گرررونه بررازی دارد
(همان)255 ،

گر شاخ بقا ز بریخ بخترت رستسرت

ور بر رن ررو عمرلباسری چستسرت

در خیمه رن که سرایبانیسرت ررو را

هان رکیه مکنکهچارمیخ سستست
(همان)251 ،

آنی که نبودت به خور و خواب نیراز

کردنررد نیازمنرردت ایررن چررار انبرراز

هریک به رو آن چه داد بسرترند براز

رابازچنان شروی کره برودی زآغراز
(همان)255 ،

شادیطلبی و اغتنام فرصت
ررکیب طبایع چون به کام رو دمیسرت

رو شاد بزی اگرچه بر ررو ستمیسرت

با اه خررد براش کره اص ررن ررو

گررردی ونسرریمیوغبرراریودمیسررت
(همان)251 ،

هررم دانرره امیررد برره خرررمن مانررد

هررم برراغ وسرررای بری ررروومن مانررد

از درمی را بجروی

بادوسررتبخورگرنررهبدشررمن مانررد

سیم و زر خوی
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(همان)253 ،

ایررام زمانرره از کسرری دارد ننرر

کررو در غررم ایررام نشرریند دلتنرر

می خور رو در آبگینه با نالره چنر

زان پی

کره آبگینره آیرد برسرن

برخیز ز خواب ررا شررابی بخروریم

زان پی

کاین چرخ سرتیزه روی ناگره روزی

چندان ندهد زمان کره آبری بخروریم

(همان)215 ،

که از زمانه ررابی بخروریم
(همان)212 ،

مدح شراب یا دعوت به باده نوشی
در دهر چرو آواز گر ررازه دهنررد

فرمرای بتا کره مریبرهانردازه دهنرد

از حور و لصور و ز بهشرت و دوزخ

فارغ بنشین کره آن هرر آوازه دهنرد
(همان)255 ،

جبرگرایی و بدبینی
آن را که به صترای عل راخرتره اند

بی او همه کرارها برپررداخرترره انرد

امرروز برهرانرهای در انرداخرترهانرد

فردا همه آن برود کره در سراختهانرد
(همان)253 ،

چون روزی و عمر بی وکم نتوان کرد

دل را به کرم و بری

دژم نتروان کررد

کار من و رو چنانکه رای من و رسرت

از موم به دست خوی

هم نتوان کررد
(همان)251 ،

بین فلسفی در ح معمای جهان و اظهار رردید و الرار به عجز
و اسرررار زمرانره گرفت مرینتروانم
خورشید بره گر نهفرت مرینتروانم
از برتررر ررفرکرررم بررآورد خررد

دری که ز بریرم سرفررت مرینتروانم
(همان)211 ،

این بتر وجرود آمرده بیررون ز نهفرت

کا نیست که این گوهر رتقیق نسرفت

هر کا سخنی از سررر سررودا گفتنرد

زآنروی که هسرتکرانمریدانردگفت
(همان)254 ،

