
 
 
 

 

 رباعیّات خیّام 
 

  *در شش جُنگ کهن فارسی
 

 سیدعلی میرافضلی 
 

ان و ر ایرترین شاعر ایرانی دحکیم عمربن ابراهیم خیّام نیشابوری، معروف

ت که از رباعیی اس 80با  70سبب حدود خارج از ایران است و این معروفیّت، به

رت ، نیمی از شهوی به جا مانده و صدها رباعی که بدو منسوب است. درواقع

م ا نهشاعری خیَام مدیون رباعیّاتی است که شاعران دیگر در طول سدة ششم ت

 اند و اشتباهاً به نام او شهرت یافته است.هجری سروده

ر او تفکّ وای از رباعیّات منسوب به خیام چنان با سبک و سیاقِ زبان پاره

 شوار ویار داصیل خیّام بسهمخوانی و تناسب دارد که تمایز بین آنها و رباعیّات 

-یست. فاهای خطیِ معتبر و معتمد دیوان شاعران فارسی مستلزمِ کندوکاو نسخه

 المثل، رباعیِ:

 خور که بسی زیرِ گلت باید خفت می

 باده و جفتحریف و بیمونس و بیبی

 زنهار مگو به کس تو این رازِ نهفت

 کان الله که پژمرد نخواهد بشکفت

                                                           

 .16-4، صص 89، شمارة 1374.  نشر دانش، مداد و شهریور  *
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  نیرفادقاالّدین جدارد، از آنِ نجیبرباعیّات خیّام ی با که شباهت بسیار

-عهجهت در مجموشاعرِ کم شهرتِ قرن هفتم هجری است و بی ]= گُلپایگانی[

 (1)راه یافته است.رباعیّات خیّام های 

ایِ ای دیگر از رباعیّات منسوب به خیام چنان است که اگرچه فضپاره

ختی ک شناباتوجه به قراین و معیارهای سب های او دارد، امامشابهی با اندیشه

انِ ست. زبط دانتوان آنها را به دورة زندگانیِ خیام و شیوة سخنسراییِ او مربونمی

جری تم هنرم و شسته و رُفتة بسیاری از این رباعیات متعلق به قرن هفتم و هش

 است و با لحنِ تلخ و محکم خیام تضاد و تباینی آشکار دارد.

ام خیّ رباعیّاتعیاتی است که نه از لحاظ فکر و اندیشه به گروه سوم ربا

 ی دیدهاثر ماننده است، و نه از استواری و ایجاز و استحکام کالم خیام در آنها

« ردودمرباعیات »شود. رباعیاتی که فروغی در مقدمة کتاب خود زیر عنوان می

 (2)برشمرده دقیقاً از همین قبیل است.

ت. ه این اختالط از چه زمانی صورت گرفته اسدرستی معلوم نیست کبه

پس هایی از آن را در حول و حوش قرن هشتم هجری، و ستوان نشانهاما می

ی هاعهکدام از مجموشیوع آن را در قرن نهم هجری مشاهده کرد. در ضمن، هیچ

 هجری اکنون دردست است، از نیمة نخست قرن نهممدونِ رباعیات خیام، که هم

انندگان دهد که در این دوره خواهندگان و خوو این نشان می (3)ست.تر نیقدیم

ضة ارِ عراند، و این تبِ تقاضا بازآوری زیاد شدهچنین شعرهایی به طرز شگفت

ا ییّام ات خرباعیّهای متنوعی از چنین رباعیاتی را داغ کرده و در نتیجه، مجموعه

ی ادب خود محتاجِ تحقیقی شبیه به آن تولید شده است. بررسیِ علّت این امر

 شناختی است که در حوصلة این نوشته نیست.جامعه
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یص ای در تعیین و تشخجانبهمتأسفانه هنوز هیچ تالش ثمربخش و همه

 رفتهرباعیات اصیل خیام و گویندگان واقعی رباعیات منسوب به او انجام نگ

ری سازگا خیام اندیشة اند تا رباعیاتی را که با روحیه وای کوشیدهاست. البته عده

آخذ مابع و خوانند، جدا کنند و منها نمیدارند از رباعیاتی که با این اندیشه

ه ز آنجا کگذاری کنند، اما ابندی و ارزشرا دستهرباعیّات خیّام شناخته شدة 

تبری وجوها کافی و وافی نبوده و معیارهای چندان معکدام از این جستهیچ

امر  اهرِای برساند. ظاین بحث را به مرحلة راضی کننده نداشته، نتوانسته است

وز ص، هندهد که عامة خوانندگانِ دوستدار خیام و حتی بسیاری از خوانشان می

او  ه نامهایی بشناسند که از دیرباز بدوست دارند که خیام را با همان رباعی

 رانشاع شهرت داشته، اگرچه مسلم است که تعدادی از آنها از او نیست و به

 دیگر تعلق دارد. 

ترین و تا به امروز درخور اعتناترین تحقیقی که گمان نگارنده جدیبه

ات اصیل خیام صورت گرفته همان کتاب برای بازیافتن و شاختن رباعیّ

با همکاری دکتر غنی به نام  1321محمدعلی فروغی است که وی در سال 

نیز بر آن نگاشته است. فروغی در  شر کرده و مقدمة ارزشمندیمنترباعیّات خیّام 

مقدمة کتاب ابتدا کلیاتی در باب خیام و رباعیات او بیان کرده، و سپس روشِ کار 

خود را در گردآوری رباعیات اصیل خیام و کنار گذاشتنِ رباعیات مشکوک و 

خذ معتبری آمردود و منسوب به دیگران برشمرده است. وی باتوجه به منابع و م

-ن دردسترس بوده و سال تألیف آنها حداکثر به پایان قرن هشتم میکه تا آن زما

رباعیِ نسبتاً اصیلِ خیام را  66رسد و در آنها رباعیاتی از خیام یاد شده است. 

هایِ منسوب به گرد آورده است. سپس با بررسیِ رباعیات مندرج در مجموعه
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دیک و موافقِ اینها دیده رباعی، هر رباعی را که نز 66خیام، و مقایسة آنها با این 

-اختیار کرده و از خیرِ بقیه گذشته است. مجموع رباعیاتی که در طبع فروغی به

تا چند کنی خدمت »رباعی است که با در نظرگرفتنِ رباعیِ  178رسیده،  پچا

رباعی  66که فروغی در مقدمة کتاب خود آن را جزو همان ...« دونان و خسان 

 (4)رسد.می 179نِ کتاب افتاده است، تعداد آنها به دانسته، اما سهواً از مت

 یادیزگذرد تعداد در فاصلة پنجاه سالی که از چاپ اولِ کتاب فروغی می

ده شخته های شنااز متونِ نظم و نثر فارسی شناخته و منتشر شده و یا از کتاب

ورد خشم میچهایی بههای بهتر و معتبرتری ارائه شده که در میان آنها کتابچاپ

م هست ز خیاها رباعیاتی نیز اکه به نظرِ فروغی نرسیده بوده است. در این کتاب

ده شه درج ویندگکه یا اشاره به نام او دارد و یا به عنوان شاهدِ مقال و بدون نام 

 است.

مله جاز منابعِ و مآخذِ قابل توجه در شناخت اشعار قدیمی فارسی، از 

های های کهنی است که در کتابخانهمجموعهها و همین رباعیات خیام، جُنگ

 شعاراشخصی و دولتی ایران و کشورهایِ دیگر پراکنده است. فروغی در تدوین 

 واست  ها که هر دو مربوط به قرن هشتم هجریخیام، به دو فقره از این جُنگ

که یا به  رباعیِ خیام را 26شود، اشاره کرده و در کتابخانة مجلس نگهداری می

 وست و یا رنگ و بویِ سخن او را دارد، از آنجا نقل کرده است.نام ا

های خارج از ایران نگهداری ها اکنون در کتابخانهبسیاری از این جُنگ

شود و میکروفیلمِ تعدادی از آنها در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران موجود می

های کهن است. نگارنده که چندی است دربارة رباعیات فارسی موجود در جُنگ

شان بین قرن ها را که تاریخکند. بیش از ده نسخه از این نوع جُنگمطالعه می
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هفتم و نیمة اول قرن نهم است جُسته و کاویده و رباعیات آنها را برای چاپ و 

ها شش مجموعه هست که رباعیاتی انتشار استخراج کرده است. در بین این جُنگ

کسی متعرضِ وجودِ آنها شده است، از آنجا که به نامِ خیام دارد و تاکنون کمتر 

مندانِ خیام حاوی نکات جالبی باشد، چاپ این رباعیات ممکن است برایِ عالقه

 ها را زودتر تقدیم نظرِ اربابِ بصیرت کنم. تعدادی از اینبرآن شدم که این رباعی

جایی به رباعیات، در مآخذ دیگر نیز به نام خیام آمده، و بعضی دیگر تاکنون در 

رباعیّات های بر آن، هستند رباعیاتی که در مجموعهنام او ثبت نشده است. عالوه

بینیم. شاید ها، آنها را به نام شاعرانِ دیگری میبدو نسبت یافته، اما در جُنگخیّام 

ها گویندگانِ واقعیِ تعدادی از رباعیات منسوب به خیام بتوان به کمک این کتاب

 را شناخت.

های کهن گفتنی است این ها و سایرِ مجموعهکه در باب این جُنگ اینکته

هایِ فراوانی دارند و حاویِ بسیاری از اشعار ها اگرچه ارزشاست که این کتاب

از دست رفته یا فراموش شدة فارسی هستند، اما در استفاده از آنها، باید از درِ 

ی شعرا مدد گرفت. چرا که هاهایِ معتبر خطی دیواناحتیاط وارد شد و از نسخه

ها در هنگام ثبت و بر ما معلوم نیست که گردآورندگان یا کاتبان این مجموعه

اند و یا از چه مآخذی آنها را نقل کار بردهضبط این اشعار چه مقدار دقت به

ها کسی غیر از گردآورندة آنها باشد، مانند کتابِ اند. اگر کاتب این مجموعهکرده

، احتمال آنکه وی اشتباهاتی در ضبط و نقل المجالسنزهةارزشمند 

اشعار و نام شاعران مرتکب شده باشد چندان بعید نیست. نمونة آن تعدادی از 

همین رباعیات است که در این شش مجموعه به نام خیام آمده، اما مضمونِ آنها 
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آنِ  هیچ نیست و شباهتی با رباعیات اصیل خیام ندارد و چند تایِ آنها هم از

 شاعرانِ دیگر است.

 رویم.با این توضیح، به سراغ رباعیات یاد شده می

 

 ق ه 681مجموعة نظم و نثر فارسی و عربی: 

ارة ای است متعلق به کتابخانة اسماعیل صائب در ترکیه به شممجموعه

 681ال اآلخر سجمادی 27بکر در روز آدینه که به خطِ نسخ یونس بن ابی 3775

شگاه در کتابخانة مرکزی دان 275شده است و فیلم آن به شمارة هجری نوشته 

 تهران موجود است. در این مجموعه، یک رباعی به نام خیام آمده است:

 زاهد نکند به زهد سود، ای ساقی ]1[

 زیرا که قَدَر عمل نمود، ای ساقی

 پُر کن قدح نبیذ زود ای ساقی

 کاندر ازل آنچه بود بود، ای ساقی!

طبع فروغی و طربخانه نیست. اما مرحوم رباعیّات خیّام در  این رباعی

( آن را به نقل از مجموعة خطی 196همایی در بخشِ ملحقات طربخانه )ص 

هجری متعلق به کتابخانة ملی پاریس افزوده است. در  852مورخ رباعیّات خیّام 

به گمان من ( این رباعی به نامِ امیر معزّی ثبت است، اما 147، )ص المجالسنزهة

های معتبر خطی و چاپی یک از نسخهاین نسبت صحیح نیست. چرا که در هیچ

دیگر نیز آن را به نام شود. و از طرفی، در دو جُنگِ دیوان او این رباعی دیده نمی

اند: یکی مجموعة خطی کتابخانة گنج بخشِ پاکستان که احتماالً خیام نوشته
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هجریِ  814و  813دیگر، جُنگِ خطی مورخِ ، و (5)یادگارِ قرن هشتم هجری است

 موزة بریتانیا ) که بعداً آن را معرفی خواهیم کرد(.

آن  های فارسی است که درترین جُنگبه هرحال، این نسخه یکی از کهن

 شود.شعری به نامِ خیام دیده می

 

 ق..  ه 692مجموعة رسایل عربی: 

 هجری به خط این 692ای است که در سال در کتابخانة لیدن مجموعه

ه، فلسف هایی به زبان عربی، در زمینة حکمت وغالم قونوی کتابت شده و رساله

م، بن غالدِ ااز فارابی و محمدبن زکریایِ رازی و ابن هیثم و غضنفر قزوینی )استا

گاشته نرسی کاتبِ مجموعه( و غیره دارد. در پایان رسالة ابن هیثم ده رباعیِ فا

لِم ن و فیطِ آبسیار متعلّق به همان دوره است. البته از روی خ شده که به احتمالِ

 یام وختوان به صراحت چنین حکمی صادر کرد، اما وجودِ اشعاری از نسخه نمی

 که آن را نویسو لحنِ فهرست –که با فضایِ مجموعه نیز تناسب دارد  –سینا ابن

ا از رات که این رباعیجزوی از مجموعه تلقی کرده است، شاید دلیلی باشد بر این

یلم فدر همان زمانِ نگارشِ رسایل نوشته شده است.  –جمله یک رباعی خیام 

  خیام:در کتابخانة مرکزی موجود است. و اما رباعیِ 958این کتاب، به شمارة 

 ی خوش باشتخیام اگر ز عشق مس ]2[

 با تازه گُلی اگر نشستی خوش باش

 این غصه مخور که نیست خواهم گشتن 

 انگار که نیستی، چو هستی خوش باش
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هر  ( آمده و در370( و طربخانه )ش 116این رباعی در طبعِ فروغی )ش 

 «.چون عاقبتِ کار جهان نیستی است»دو، مصراعِ سومِ آن چنین است: 

نیز .« دوخت ..های حکمت میخیام که خیمه»در بین آن ده رباعی، رباعیِ 

جزو  اشتباهاً»از جمله مرحوم همایی،  هست که به اعتقاد بعضی از محققان،

چنین (. هم111)طربخانه، حاشیة ص « هایِ خودِ خیام قلمداد شده استرباعی

ام عه به نهم در این مجمو...« کفرِ چو منی گزاف و آسان نبود »رباعیِ معروفِ 

 سیناست.ابی علی

 

 ق..  ه 741مجموعة اشعار: 

سی که به دست شمس حاجی جُنگی است از اشعار گویندگان قدیم فار

ز کار هجری کتابت شده و احتماالً انتخاب اشعار نی 741شیرازی در رجب سال 

( است 1026به کتابخانة نافذ پاشایِ ترکیه )شمارة خود اوست. اصل کتاب متعلق 

خ نوشته ( هست. کتاب به خطِ نس601و فیلمی از آن در کتابخانة مرکزی )شمارة 

 بندی شده است.و جدول

مر ع»نسخة عکسی، بیت اولِ یک رباعی با عنوان  112ر انتهای صفحة د

ا شد، امده بانوشته شده و قاعدتاً بیت دوم آن باید در صفحة بعد بو« خیام فرماید

دست  رود که در ورقِ ازمتأسفانه این برگ از نسخه ساقط شده و احتمال می

 ست:یر ایت به قرار زرفته، رباعیات دیگری از خیام موجود بوده است. آن یک ب

 آن باده که جان به جایِ جام است او را ]3[

 عقل از سرِ خواجگی غالم است او را 
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ع درواق وشود دیده نمیرباعیّات خیّام این بیت جزوِ هیچ کدام از مجموعه 

اعر، دو شاز این  (6)الدین شَفَروده از شاعرانِ قرن ششم هجری است.از آنِ شرف

 ست:وارد شده ارباعیّات خیّام های تباهاً به مجموعهرباعیِ دیگر نیز اش
 

 امشب رهِ جامِ یک منی خواهم کرد

 خود را به دو رطلِ می غنی خواهم کرد

 اول سه طالقِ عقل و جان خواهم گفت

 پس دخترِ رَز را به زنی خواهم کرد
 

* 
 

 ای من چه کنمیا رب تو گِلم سرشته

 ای من چه کنموین پشم و قصب تو رشته

 ای من چه کنم ون خارِ بال تو کِشتهچ

 ای من چه کنمخود بر سرِ من نبشته
 

یده دانه که هر دو با تغییراتی که نتیجة تصرف کاتبان و ناسخان است، در طربخ

 (.21و  347شود )ش می

طبعِ         بر آن یک بیت، رباعیِ زیر نیز که به خیام منسوب است )عالوه

(، در همان مجموعه بدونِ نام گوینده ذکر شده 350 ، شطربخانه؛ 90فروغی، ش 

 است:

 خور که ز دل کثرت و قلت ببرد می ]4[

 و اندیشة هفتاد و دو ملت ببرد
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 پرهیز مکن ز کیمیایی که ازو

 یک من بخوری هزار علت ببرد

 

 ق. ه 742: و مراسالتِ فارسی و عربی مجموعة اشعار

کروفیلمِ آن ، که می487یه به شمارة جُنگِ خطیِ کتابخانة الال اسماعیلِ ترک

لم )فی را مرحوم مینوی برای کتابخانة مرکزیِ دانشگاه تهران تهیه کرده است

ند. اهجری در مصر کتابت کرده 742(. این مجموعه را چند کاتب در سال 573

-ی دیده میهجر 792و  754هایی نیز به تاریخ در اوراقِ پایانیِ نسخه، یادداشت

نام عی بهربا 31مجموعه بدون احتسابِ یکی رباعیِ تکراری، جمعاً  شود. در این

 ت کهخیام نقل شده که خود تعدادِ قابل توجهی است. دو رباعیِ دیگر هم هس

 های خیام وارد شده است.نامِ گوینده ندارد، اما در مجموعه

 خیام زعشق چونکِ مستی خوش باش ] 5[

 با تازه گُلی به هم نشستی خوش باش  

 این غم چه خوری که نیست خواهم گشتن  

 انگار که نیستی چو هستی، خوش باش  

م ت خیّاعیّاربادربارة این رباعی قبالً توضیح دادیم. باید اضافه کرد که در 

بیه هجری کتابخانة ملی پاریس، رباعیِ باال هست. ضمناً ش 852نسخة مورخ 

 ربخانهو ط ی، با ضبط فروغیموردِ قبلی، در این جُنگ نیز ضبط مصراعِ سومِ رباع

 تفاوت دارد و به نظرِ ما، این ضبط معتبرتر است.

 هم دانة اومید به خرمن ماند ]6[

 من مانَد بی ی تو وب هم باغ و سرا  
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 سیم و زر خویش از دَرَمی تا به جوی   

 با دوست بخور ورنه به دشمن مانَد  

 

 در دهر چو آوازِ بُت تازه دهند ] 7[

 ا که می به اندازه دهندفرمای بت  

 از دوزخ و از بهشت و از حور و قصور  

 فارغ بنشین که آن خود آوازه دهند  

، ن، زوار، به نام خیام ثبت است )تهراالمجالسنزهةدو رباعیِ باال، در 

 (.237، ش 141؛ ص 91، ش 118، به ترتیب، ص 1366

 م هیچ استخبر آن شکلِ مجسّ ای بی ] 8[

 حِ مخیّم هیچ استوین دایرة سط  

 خوش باش که در دایرة کون و فساد  

 واماندة آن دَمیم و آن دم هیچ است  

دلِ را به عنوانِ نسخه ب« نشیمن»کلمة کاتبِ نسخه در حاشیة رباعی، 

 750در مصراعِ سوم نوشته است. این رباعی در جٌنگ خطیِ مورخ « دایره»

م خیام ( با نا123ربخانه )ش هجری کتابخانة مجلس بدونِ نام گوینده، و در ط

 آمده است.

 ای ماند راستخیام تنت به خیمه ] 9[

 سلطانی که منزلش دارِ بقاست ،جان  

 فراش ز بهرِ منزلِ آینده  

 نه خیمه بیفگند چو سلطان برخاست؟  
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 . درپیداست که این رباعی خطاب به خیام گفته شده و از خودِ او نیست

لخیر ، ضمن یک حکایتِ جعلی، از ابوسعید ابوا(، این رباعی141طربخانه )ص 

 آراست دارنده چو ترکیب طبایع»معروف خیام دانسته شده که در جوابِ رباعیِ 

یست، حثی نبگفته است! در اینکه رباعیِ مذکور در جوابِ رباعی خیام باشد، ...« 

ا ن موالظاهراً»آن اختالف است. به نظرِ فروغی، این رباعی را اما در گویندة 

س مقدمه(، اما در کلیات شم 26)ص « الدین در جواب خیام گفته استجالل

 الزمان فروزانفر، چنین رباعی نیست.مصحَّح بدیع

 هر کو رقمی ز عقل بر دل بنگاشت ]10[

 یک لحظه زعمرِ خویش ضایع نگذاشت      

 یا در طلب رضایِ یزدان کوشید  

 یا راحتِ تن گُزید و ساغر برداشت   

هجری آکسفرد به نام خیام  865( و نسخة مورخ 323خانه )ش در طرب

 ثبت است.

 زهرست غم جهان و می تریاکم ]11[

 ناید باکم  هرزتریاک خورم ز   

 نوشمبا سبزه خطان به سبزه در می  

 زآن پیش که سبزه بردمد از خاکم   

« زهرست می جهان و من تریاکم»مصراعِ اول رباعی در اصل چنین است: 

( 440های دیگر تصحیح شد. این رباعی در طربخانه )ش ا توجه به نسخهکه ب

آمده و مرحوم همایی حواشیِ سودمندی دربارة آن نگاشته است و احتمال داده 
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است که رباعی یاد شده را دیگران از این دو رباعیِ عطار نیشابوری برگرفته و به 

 اند:نام خیام درآورده

 جانا می ده که با دلی غمناکم

 اکم بغم جهان بشوید  تا می ز

 هین باده که سبزه آمد از خاک پدید

 زآن پیش که ناپدید گردد خاکم 

 

 زهرست غمِ این دلِ غمناک همه

 جانا می ده که هست تریاک همه

 ده به لب کِشت که بسیارنماندمی

 (7)تا کِشت کنند بر سرِ خاک همه 

 ات اثرِ مة هره، در تاریخ نابر این مجموعاز آنجا که رباعیِ یاد شده، عالوه

هجری کتابخانة ملی پاریس  852سیفی هروی )قرن هشتم( و نسخة مورخ 

ن است هتر آمورد است و بصریحاً به نام خیام آمده، تشکیک دربارة اصالتِ آن بی

 که آن دو رباعیِ عطار را هم برگرفته از این رباعیِ خیام بدانیم.

 فتهای من درِ میخانه به سبلت رُ ]12[

 ترک بد و نیک هردو عالم گفته  

 گر عالم را چون کاه برباید باد  

 بر من به جوی چو مست باشم خفته  

گونه است: ( آمده و مصراعِ سومِ آن بدین326این رباعی در طربخانه )ش 

اگرچه  –و پیداست که صورت باال «. گویجهان چو گوی افتد، میگر هر دو »
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تناسب و اصالتِ بیشتری دارد. مرحوم همایی در  –رباعی از خیام هم نباشد 

هایِ مردودِ خیام به اعتقاد من، باید آن را از رباعی»حاشیة این رباعی نوشته است: 

اش کدام سبیل در رفته است که درِ میخانه را به شمرد و معلوم نیست گوینده

 (.85ص «)روبد؟!سبلت می

 ام دمی تا هستم باده نبودهبی ]13[

 ود شبِ قدر است در آن شب مستمگر خ  

 لب بر لبِ جام و سینه بر سینة خُم  

 تا روز به گردنِ صراحی دستم  

کی هم ی( و به گمانِ من در این 186این رباعی نیز در طربخانه آمده )ش 

رطِ یِ مفپرستای نیست و تنها از شرابمانند رباعیِ باال هیچ اندیشة خالقانه

 کند.گوینده حکایت می

 عید آمد و کارِ ما نکو کرد آخر ]14[

 ار شراب در سبو کرد آخرمّخ  

... ... 

نوشته شده که غلطی فاحش و « روزه»اشتباهاً « پوزه»در نسخة به جایِ  

آمده و پیداست که « خواهد کرد»( با ردیف 534آشکار است. در طربخانه )ش 

او در  این شکل، محصولِ تصرف ناسخان است. برای سرراست کردن رباعی

« خواهد کرد»های رباعیات خیام، براساس همین ردیف جعلی ای از نسخهپاره

 (.134اند ! )        طربخانه، حاشیة ص رباعیِ مستزادی به نامِ خیام ساخته

 می در قدح انصاف که جانی است لطیف  ]15[

 در کالبدِ شیشه روانی لطیف   
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 الیق نُبَود هیچ گران همدمِ ما  

 است لطیف گرانی کان باده  جز ساغر  

هجری  865( به نقل از نسخة مورخ 193در محلقات طربخانه )ص 

ع مصرا ندارد. ضمناًرباعیّات خیّام کتابخانة آکسفرد آمده است و شباهتی با 

 ح شد.بوده که براساس نسخة آکسفرد اصال« ساغر و باده»چهارم در نسخة اصل، 

 گویند بهشت و حوض کوثر باشد  ]16[

 جوی می و شهد و شیرو شکر باشد   

 پُر کن قدحی باده و بر دستم نِه  

 نقدی ز هزار نسیه بهتر باشد  

م ( آمده و ضبط مصراعِ سو345( و طربخانه )ش 88در طبعِ فروغی )ش 

ای هنشانه که« هان ای ساقی یک جام بده زباده»آن در طربخانه بدین قرار است: 

 است.کج سلیقگی ناسخان در آن هوید

 برخیز زخواب تا شرابی بخوریم  ]17[

 زآن پیش که از زمانه تابی بخوریم   

 کار ناگه روزیکاین چرخ ستیزه  

 چندان ندهد امان که آبی بخوریم  

هجری  750( این رباعی را به نقل از جُنگ مورخ 124فروغی )ش 

جایی های ناب( نیز با تفاوت313کتابخانة مجلس نقل کرده و در طربخانه )ش 

 درج شده است.

 سنت بکن و فریضة حق بگزار ]18[

 و آن لقمه که داری ز کسان باز مدار  
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 غیبت مکن و دلِ کسی را مازار  

  باده بیاردر عهدة آن جهان منم   

هجری کتابخانة ملی پاریس  852( و نسخة مورخ 423در طربخانه )ش 

 آمده است.

یام ثبت رباعی دیگر به نام خ 17بر رباعیات باال، در این مجموعه عالوه

 حال و آنها یک از مجموعه رباعیاتِ او آنها را نیافتیم. بعضی ازشده که در هیچ

 رند.ضی دیگر مشابهتی با سخن او نداهای خیام را دارند، و بعهوای رباعی

 در کارِ جهان ساخته هریک فصلی  ]19[

 رو گوش مکن که آن ندارد اصلی  

 هایِ درازخور به صبوح تا زشبمی  

 بر دامنِ عمرِ خود فزایی وصلی  

یام خعکسی( به نام  69و  17رباعی باال در دو جایِ این مجموعه )برگ 

جال همان است که در این بیت حافظ باعث جن« وَصل»آمده است. ضمناً کلمة 

 شده است:

 معاشران گره از زلف یار باز کنید

  اش دراز کنیدشبی خوش است بدین وصله

 

 دنیا که درو پایِ بقا لرزان است  ]20[

 مغزان است اومید مقام کارِ بی  

 شک نیست جدا شدن زعیش شیرین

 گذرد نغز آن استتلخ است ولی می
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-عکسی(، رباعیِ باال با تفاوت 206رِ همین مجموعه )برگ در جایِ دیگ 

ن به اب آشود که انتسهایی به نام صفیِ یزدی نقل شده است؛ از اینجا معلوم می

وری الدین نیشابخصوص که در دیوان رضیخیام چندان پایة محکمی ندارد، به

لدین ارضیاز د آن را یبینیم و ظاهراً باهجری( نیز آن را می 598)متوفی 

 (8)دانست.

 ما برزگرانِ این کُهن دشتِ نویم ]21[

 درویم از کِشتة شادی همه نو می  

 چو اللة کم عمر درین دشتِ بقا  

 سر بر زده از خاک به بادی گرویم   
 

 چندان لگدِ تجربه زد بر گِلِ ما ]22[

 گردون، که بشد گَردِ حدوث از دلِ ما

 ترسنده از آنم که زما، منزلِ ما 

 لی شود و حل نشود مشکلِ ما خا
 

 روای خواجه بدان کاین فلکِ بیهُده ]23[

 همچون من و تو دید بسی کهنه و نو

 آغاز و سرانجامِ جهان را چه کنی 

 از عمر نصیبِ خویش برگیر و برو 

 

 از چرخ به کام دل سرافراشته گیر ]24[

 وز عمر تمام بهره برداشته گیر
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  تا در نگری آنچ مرادِ دلِ تست

 دریافته گیر و باز بگذاشته گیر
 

 ر خردمند بُوَدهکه شفایِ  آن می ]25[

 تا کِی به سفالِ تیره دربند بُوَد

 انصاف، نه حیف است چنان خوب میی

 ای چند بُوَد؟کو همدمِ سرگرفته

 درمصراع سوم کمی مشکوک است.« ییخوب م»قرائت 

 قومی گویند: جمله برداشتنی است  ]26[

 ناز و نعمت انباشتنی است  این خانه، به

 نوبت چو به من رسید، عقلم فرمود:

 خوش خور، بگذر که جمله بگذاشتنی است 

 

 ای اگر هست بکشدر جامِ تو باده ]27[

 وز کاسه و کوزة کسان دست بکش

 زآن پیش که در مجلس عمرت گویند

 کای ساقی، بادة فنا مست بکش 

 واست که نوشتیم مصراعِ چهارم رباعی، در اصل به همین نحو 

ابهام  هم بتوان خواند، و به هرحال، از ]= قیام است [« قیامست»شاید 

 خالی نیست.

 بر باد دمی زعمرت ار هست مده ]28[

 می خواه و جوابِ عقلِ سرمست مده 
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 مشنو ز خرد کاین بد و آن نیک بُوَد

 عمر این همه نیست فرصت از دست مده 

 هست: این رباعی (9)الدین اسماعیلمالکشبیه به رباعیِ باال، در دیوان 

 برخیره غرور خویش پیوست مده

 بر بادِ نبوده خرمنِ هست مده 

 ت ترا به دست نقدی روشن سچون نی

 باری رخ یار و باده از دست مده

 

 می خور که حساب کمترک خواهد بود ]29[

 عیش تو به باده خوشترک خواهد بود

 نخوردصوفی به امید خُلد می می

 شت که آن جان خرک خواهد بود )کذا(پندا

این  دررباعیّات خیّام رباعی باال، به خطی شبیه متن در حاشیة 

عکسی( نوشته شده و تصحیح مصراع چهارم آن  69مجموعه )برگ 

ه توان آن را بممکن نشد. قافیة این رباعی کالً معیوب است و نمی

 حسابِ خیام گذاشت.

 وانَدمی را چو حکیم روحِ ثانی خ ] 30[

 عاقل به چه وجه روی ازو پیچاند؟

 گر هیچ ازو فایدة دیگر نیست

 ز خودت برهاند؟ آخر نه یکی دم

 مضمونِ رباعی، یادآور این بیتِ حافظ است:
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 زباده هیچت اگر نیست این نه پس که تو را

 خبر دارد؟دمی ز وسوسة عقل بی
 

 با ما نگذاشت چرخ پیروزه شراب  ] 31[

 دریوزه شراب  زآن روی همی کنیم  

 هرگز بُوَد این بخت که از دستِ شما

 در کاسة سر کنیم یک کوزه شراب؟

سان های دور، تصویر خیام شاعر در ذهن بعضی کظاهراً از همان گذشته

مطمئناً  کرده است.ة شراب هم میزآدمی بوده مست و الیعقل، که از دیگران دریو

وف نه معرکه به ملتمسا –منشانه انتساب این نوع تقاضاهای دریوزه گرانه و گدا

-می یافت های آنایِ قدیم نمونهاست و متأسفانه در دیوانِ اغلبِ شعرایِ حرفه

 فکری است.شود. به خیام، ناشی از کوته

نواعِ ارباعی در  29الدین خویی، ، از شاعری به نام حسامدر همین جُنگ

 ورکه سفران و عسل و ملتمسات از انار و خربزه و انگور گرفته تا نبات و زع

 سی(.عک 151تا  144کاچی و حلوا و کاغذ و مداد و  ... نقل شده است )برگ 

 زآن سر به گِلی که پیر دهقان دارد ] 32[

 در دِه که دلم آرزویِ آن دارد

 گِل از سرِ آرزو فرو کن، که جهان

 در زیرِ گِل آرزو فراوان دارد

 .  شرابِ سر گرفته استکه به معنیِ خُمِ« سر به گِل»این اصطالحِ 
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همین مقاله( در یک رباعیِ دیگر این مجموعه  25رباعیِ شمارة           )

-شود، آمده و من دقیقاً نمیکه اتفاقاً(. به خیام هم منسوب است و بعداً نقل می

 ای بیشتر رایج بوده است.ای باب شده و یا در چه دورهدانم از چه دوره

 

 افزایی نیست طرب خور که بجزمیمی ] 33[

 خوشتر ز معاشری تماشای نیست 

 آنجا که می و مطرب و معشوق بُوَد

 اندر دو جهان خوشتر از آن جایی نیست 

 

 ای بارگهِ نور، سحرگاهِ رُحَت ] 34[

 ست بندة ماهِ رُخَتخورشید شده  

 دارابر وی تو حاجبی است پیشانی  

 بربسته کمر به خدمت شاه رُخت   

صالً ساب، اخیام ندارد و این انت« ذهن و زبان»، هیچ شباهتی با رباعی باال

 پذیرفتنی نیست.

 این گنبدِ گردنده به طاسی مانَد ] 35[

 یک دم نبُوَد که بر اساسی مانَد

 قصدِ دروِ کشتة عمرت دارد

 اینک مهِ نو بین که به داسی مانَد!

ه مشاخوارز در این جُنگ، پس از رباعیِ باال، یک رباعی از سلطان آتسز

 ای است از رباعیِ منسوب به خیام:نقل شده که احتماالً استقبالیه
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 این نیم قدح که بر لبِ این طاس است

 گویی به درست پارة الماس است 

 مانَد مِه نو، راست، به شکل کَژ کارد

 نی غلطم، کِشتِ بقا را داس است نی

متعلق به رباعیّات خیّام هجری  876گفتنی است که در نسخة مورخ 

باعیِ دوم به نام کتابخانة دانشگاه تهران(، ر 543کتابخانة اسعد افندیِ ترکیه )فیلم 

  اشتباه کاتب یا گردآورنده باشد.رِتواند از سخیام آمده که می

ام ن به طور که پیش از این گفتیم، بجز این تعداد رباعی که صراحتاًهمان

ام ناز به دیرب نام گوینده ندارد، اما ازخیام آمده، دو رباعی در این جُنگ هست که 

 خیام شهرت یافته و در بعضی از مجموعه رباعیاتِ او داخل شده است:

 گر دست دهد زمغز گندم نانی  ] 36[

 با سر به گِلی ز گوسفند رانی 

 با یک دو حریف در بُنِ ویرانی

 ملکی باشد نه حد هر سلطانی 

أخذ آورده و ظاهراً از ( این رباعی را بدون ذکر م175فروغی )ش 

ست و ه( نیز 126ه )ش نهای قرن نهم به بعد برگرفته است و در طربخامجموعه

مده هجری آکسفورد نیز آ 865شود که در نسخة مورخ از حواشی آن معلوم می

بی ر کاتها با هم اختالف دارند و به قول مرحوم همایی، هاست. همة این نسخه

 اب خیام نوشته است!پسندیده، به حسهرچه خودش می

 گر بنگ خوری ای به رخِ تابان، خور ] 37[

 خوربنیوش چنانک گویمت، و آن سان
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 مساز بسیار مخور فاش مکن ورد

 اندک خور و گه گاه خور و پنهان خور

ضبط  (، با همین155و  117و  7این رباعی، در سه جایِ این جُنگ )برگ 

کر ذ(، بدون 109بع فروغی )ش و بدون نام گوینده درج شده و در رباعیات ط

 گونه آمده است:مأخذ مشخص، بدین

 گر باده خوری تو با خردمندان خور

 رخی خندان خور ....یا با صنمی الله

ب تناس نوشیهای موجود در رباعی، با آدابِ بادهو باید توجه داشت که توصیه

ست. اده نبو بیشتری دارد و مصرفِ بنگ قاعدتاً نیازمندِ این همه پروا و تکلف

ز قل اناین رباعی در بخش ملحقاتِ دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی نیز به 

نگ کهن در جُ (10)همین جُنگ وارد شده که ناشی از اشتباهِ مصححِ دیوانِ اوست.

 لجایتوران اواز معاص« سعدبهاء»کتابخانة گنج بخش پاکستان نیز این رباعی به نام 

 .)اوایل قرن هشتم( آمده است

 

 .ق . ه 782الدین احمد وزیر: بیاض تاج

هایِ نظم و نثرِ بیش از هفتاد تن از بزرگان و یادداشت حاویِاین بیاض 

هجری با خط خویش به  782معاریف قرن هشتم است که به تفاریق در سال 

اند. این نسخة یگانه ابتدا در تصرف الدین احمد وزیر نوشتهیادگار برای تاج

به کتابخانة مرکزیِ دانشگاه اصفهان  1350ان بود و سپس در سال شهرداریِ اصفه

زیرنظرِ ایرج افشار و مرتضی  1353انتقال یافت و چاپِ عکسیِ آن در سال 

تیموری با سرمایة دانشگاهِ اصفهان عرضه شد: نسخة فعلیِ این کتاب، متأسفانه 
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ست رفته جا شده یا به کُلی از دبسیار مشوش است و بعضی اوراق آن جابه

 (:796است. در این جُنگ، یک رباعی به نام خیام ثبت شده است )ص 

 ایم در مصطبة وجود دیر آمده ] 38[

 ایم وز پایة مردمی به زیر آمده

 گرددچون چرخ نه بر مرادِ ما می

 ایم سرآمدی که سیر آمده شای کا

 ( نیز هست.165این رباعی در طربخانه )ش 

به  ارمونس االحردین، این رباعیِ خیام که در البیاض تاج 310در صفحة 

 شود:دیده می« وله»، با عنوان (11)نامِ او ثبت شده

 وقت سحر است خیزای مایة ناز ] 39[

 نرمک نرمک باده ده و چنگ نواز

 کآنها که بجایند نپایند دراز

 آید بازو آنها که شدند کس نمی

ص ه ساقط شده است، مشخاز آنجا که صفحاتِ قبلِ این رباعی از اصلِ نسخ

 به کیست.« وله»نیست که اشارة 

للشیخ العارف روزبهان »بیاض هم رباعی زیر با عنوانِ  894در صفحة  

 خورد.چشم میبه« س سرهقُدّ

 دم خروس سحریهنگام سپیده

 گریدانی که چرا همی کند نوحه

 یعنی که نمودند در آیینة صبح

 خبریکز عمر شبی گذشت و تو بی
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د شده ( وار147باعی معروف به خیام نسبت یافته و در طربخانه )ش این ر

طیِ خ( آن را به نقل از جُنگ 51است، اما مرحوم همایی در مقدمة کتاب )ص 

نسبت  هجری متعلق به سهیلی خوانساری، از شیخ روزبهان دانسته و 785مورخِ 

زة ری موهج 814و  813آن را به خیام رد کرده است. در مجموعة خطیِ مورخ 

قلی بزبهان خ رونام شیبریتانیا نیز که آن را معرفی خواهیم کرد، رباعیِ یاد شده به

 است. با این حساب، نسبت دادنِ آن به خیام دیگر وجهی ندارد. 

از  (111)ص  المجالسنزهةرباعی دیگری نیز هست که با کمی تفاوت در 

نا ثبت به نام ابوعلی سی( 914و  913خیام دانسته شده، اما در این بیاض )ص 

 است:

 در پرده سخن نیست که معلوم نشد

 مفهوم نشدکه کم ماند ز اسرار 

 در معرفتت چو نیک فکری کردم

 معلومم شد که هیچ معلوم نشد

دیده « سللشیخ الرئی»بیاض نیز با عنوان  605بیت دومِ این رباعی، در ص 

 شود. این رباعی به فخرالدین رازی هم منسوب است.می

 

 ق ه 814و  813مجموعة اشعار: 

که شامل خمسة حکیم نظامی  (Add. 27261) نسخه متعلق به موزة بریتانیاستاین 

است و در هامشِ آن، گزیدة قابل اعتنایی از اشعار قدیمی فارسی اعم از قطعه و 

قصیده و غزل نوشته شده و بخشی از آن نیز به رباعیات فارسی اختصاص یافته 
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است. میکروفیلم « حکیم عمر خیام»این رباعیات، یک رباعی نیز از بین است. در 

 (12)(.24این نسخه را کتابخانة دانشگاه تهران دارد )ش 

 

 معشوقه چو رویِ خود نمود ای ساقی ] 40[

 ای ساقی ]سود [پرهیز و حذر ز می چه 

 پُر کن قدح شراب زود ای ساقی

 آنچه بود بود ای ساقی کاندر ازل 

است که برای پرهیز از تکرار « چه بود ای ساقی»، در اصلِ نسخه مصراع دوم

های دیگر تغییر دادیم. این نسخه چهارمین مأخذی قافیه، آن را به قرار نسخه

دهد و اگر چه ضبط بیت اول آن در است که رباعیِ یاد شده را به خیام نسبت می

گرمیِ همة آنها، هر چهار نسخه با هم اختالف جزئی و کلی دارد، اما به پشت 

جندین رباعی « ای ساقی»توان این رباعی را از خیام دانست. ضمناً، با ردیف می

گفته شده که حال و هوای اغلب آنها مشابه و تکراری و تحت تأثیر این رباعی 

 (.   70تا  67است )         طربخانه، ص 

د رادر مجموعة حاضر، تعدادی از رباعیات منسوب به خیام، به نام اف

ر که د است و شاید آنها گویندگان واقعیِ این رباعیات باشنددیگری ثبت شده 

 رود.زیر به آنها اشاره می

 

  الدین ابهری:جمال

 صبح است، دمی بر میِ گلرنگ زنیم

 وین شیشة نام و ننگ بر سنگ زنیم 
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 دست از املِ دراز خود باز کشیم

 در زلف دراز و حلقة چنگ زنیم

 هجری آکسفورد آمده، و روایت دیگری 865خة مورخ این رباعی، درنس

-جمعمهفت اقلیم و ( وارد شده است. در تذکرة 270از آن نیز در طربخانه )ش 

زوینی را قالدین ابهری جمال( 13)الدین قزوینی است.رباعی به نام جمال، الفصحا

ش بخنج گاند و رباعی یاد شده در ُجنگ کتابخانة از شاعران قدیم ششم دانسته

  (14)به نام او ثبت است.« زنم»پاکستان نیز با ردیف 
 

 :شیخ عزیزالدین محمود کاشی

 چون قِسم تو ز آنچه عقل قسمت فرمود

 یک ذره نه کم شود نه خواهد افزود

 باید زیست آسوده ز هر چه هست می

 باید بودو آزاد ز هر چه نیست می

 ( به نام خیام است.31در طربخانه )ش 

 

 ]= عزیزالدین [ وله ایضاً

 گرچه ز گناه جست و جو خواهد بود

 و آن یارِ عزیز تندخو خواهد بود

 از خیّرِ محض جز نکویی ناید

 خوش باش که عاقبت نکو خواهد بود
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اشیة ح( به نام خیام است و به توضیحات مصّحح در 383ایضاً در طربخانه )ش 

، (15)است اشانی دانستهآن رجوع شود. مسیو رمپیس نیز این رباعی را عزّالدین ک

 دانیم.اما مأخذ قولِ او را نمی

 

 الدین دامغانی:موالنا اشرف

 ای باده، تویی شربت موالنایی  

 چندان بخورم ترا من از دانایی 

 کز دور هر آنکسم که بیند گوید

 آیی؟ای خواجه شراب! از کجا می

د ردوآن را م فروغی در مقدمة کتاب خود بدین رباعی اشاره کرده و به درستی

نیز  و«. چون غیر از میخوارگیِ مفرط متضّمن معنایی نیست»دانسته است، می

 و حواشیِ آن(. 68رجوع شود به طربخانه )ص 

 

 الدین کبری رحمهُ اهلل:شیخ نجم

 مرغی دیدم نشسته بر خنگ زمین

 نه کفر و نه اسالم نه دنیا و نه دین 

 نه حق نه حقیقت نه طریقت نه یقین

 دو جهان کرا بُوَد زَهرة این؟در هر 

( آمده و مرحوم همایی توضیح 544( و طربخانه )ش 141)ش در طبعِ فروغی 

به شیخ سنجان خوافی نسبت داده  حبیب السیراین رباعی را صاحب »داده است: 

چه این رباعی از این باشد و چه از «. الدین حیدر گفته بوداست که درحقِ قطب
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پروا و شطّاح شباهت بیشتری دارد، تا لحنِ نِ صوفیانِ بیآن، واضح است که با لح

 حکیمانة خیام.

گفتیم  نیز پیش از این...« دم خروس سحری  هنگام سپیده»در باب رباعی 

 که در این مجموعه به نام شیخ روزبهان بقلی درج شده است.

اگر در  های کهن فارسی،در بعضی از جُنگرباعیّات خیّام باری، این بود 

باعی جو کنیم، به همین تعداد روهای کمتر شناخته شده و گمنام جستنگجُ

اهی راید شدیگر به نام خیام دست خواهیم یافت. هرچند نیمی از انتساباتِ آنها 

ی از ارهکنندة پابه دهی نداشته باشد. اما به هرحال، ممکن است مؤید و تقویت

دربارة نقد  از فایده نخواهد بود.انتساباتِ دیگر به حساب آید و در مجموع خالی 

دوره  ر هرانتسابات و تغییر و تحول کلمات و عباراتِ رباعیات منسوب به خیام د

 د.هایی فراهم آمده که اگر مجالی دست داد، تقدیم خواهد شنیز یادداشت

 
 هایادداشت

ایی، الحدین همحرک: طربخانه: رباعیات خیام، یار احمدبن حسین رشیدی تبریزی، به تصححیح جحالل.1

 .77، ص 1367تهران، نشر هما، چاپ دوم، 

. ق دیحوان او جحزو مجموعحة ه  699الدین جرفادقانی در نسخة خطحی محورخ رباعی نجیب

 1865 هسحت )فحیلم 103دواوین ده شاعر فارسی متعلق به کتابخانة چستر بیتی ایرلنحد بحه شحمارة 

ه رات خیّحام رباعیّحارباعیِ دیگر نیز بحه مجموعحة کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران(. از این شاعر دو 

 یافته است.

 گر بر سرِ شهوت و هوا خواهی رفت  ... -

 هر صبح که روی الله شبنم گیرد  ... -

 های خیام مناسبت ندارد.که البته هیچ کدام با اندیشه

 دار ،ربحزهجُ –م: ع . رباعیات خیام، به تصحیح و تحشیة محمدعلی فروغی و دکتر قاسم غنی، به اهتما2

 مقدمه. 46و  45، ص 1371تهران، اساطیر 
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اولیحه و  ای از رباعیات مسلم خیام هم، براثر دسحتکاری، از حالحتِضمناً گفتنی است که پاره

 هحا و برطحرفعیکردنِ زبان این ربا« روزآمد»ها که به نیّت اند. این دستکاریاصیل خود دور افتاده

را فریب  ه ظاهر مهجور و نامأنوس آنها صورت گرفته است. گاهی جویندهکردنِ لغات و تعبیراتِ ب

 اندازد.دهد و در اصالت آنها به شک میمی

رفتحه گهجری که مأخذِ چاپ پیر پاسکال و آربری قحرار  658و  604های مورخ های مجموعه. تاریخ3

 .19و  12است، ساختگی است. بنگرید به: مقدمة طربخانه، ص 

فحیِ )بختیارنامحه(، ضحمن معرالتحاج  ةالسراج لحضر المعةوشن در مقدمة کتاب آقای محمد ر

فوظ است ای است کهنه و قدیمی که در کتابخانة لیدن ... محنسخه»نسخة اساس طبع این کتاب که 

تی از خیحام در پایانِ ایحن نسحخه، رباعیحا»اند: ، گفته«است ]هجری 695[تاریخ نگارش آن ...   ]و[

یچ یحک از هحای از آنها در اتوجه به قدمت تاریخ کتابت، اعتباری خاص دارد و پارهآمده است که ب

 ، ص دوازده(1348)بنیاد فرهنگ ایران، « های چاپی نیامده است.نسخه

 ان. د و نه دیگراناین مجموعه، تاکنون نه ایشان چیزی دربارة آن رباعیات گفته« اعتبار خاص»اما به رغم 

 ( است.41ته مرهون دقت نظر و یاددآوری اسناد همایی در مقدمة طربخانه )ص . پی بردن به این نک4

شم، مهحر ، دکتر علی اشرف صادقی، نشر دانش، سال سیزدهم، شمارة ش«ای از منوچهریاشعار تازه. »5

 .1372و آبان 

د ی هنهجری متعلق به بایگانی مل 1027، مورخ الدین شفروهشرف. رجوع شود به نسخة خطی دیوان 6

ر یوان این شاعترین و قابل اعتناترین نسخة موجودِ دکتابخانة دانشگاه تهران( که مفصل 1415)فیلم 

ربحاعی دارد، متأسحفانه بحه علحت فرسحودگیِ نسحخة در بخحش  600فراموش شده است و بیش از 

 رباعیات، بیت دوم رباعی یاد شده در آنجا نیز ناخواناست!

نی، ریدالدین عطار نیشابوری، بحه تصححیح محمدرضحا شحفیعی کحدکرباعیات: ف ةمجموع مختارنامه،. 7

 .213، ص 1358تهران، توس، 

 84ه شمارة نسخة خطی بدون تاریخ کتابخانة فخرالدین نصیری امینی، ب، الدین نیشابوریدیوان رضی. 8

 کتابخانة دانشگاه تهران(. 1173)فیلم 

، ش 897، ص 1348حسین بحرالعلومی، تهران، ، تصحیح دکتر الدین اسماعیل اصفهانیدیوان کمال.  9

504. 

 .361، ص 1366، به کوشش احمد ابومحبوب، تهران، سروش، دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی. 10
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، دوم، تهران ، محمدبن بدرجاجرمی، به اهتمام میرصالح طبیبی، جلداالحرار فی دقایق االشعارمونس. 11

 .1144، ص 1350انجمن آثار ملی، 

« بسحی نیابنحد»و ضبط مصحراعِ سحوم. ..« خور و باده»این کتاب، ضبط مصراعِ دوم رباعی در 

 الدین احمد وزیر را گرفت.است و به نظر من، در هر دو مورد باید جانب بیاض تاج

تهحران، پحژوه )نگارش محمدتقی دانحشهای کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران، میکروفیلم. در فهرست 12

موجود  (، به نقل از فهرست ریو، سیاهة مفصّلی از رساالت نظم و نثر402و  401، ص 1، ج 1348

ت ایحن در این مجموعه درج شده است، اما فیلم موجود در کتابخانة دانشحگاه بسحیاری از محتویحا

 مجموعه را ندارد.

 .46، ص 1353محسن فرزانه، تهران،  خیام شناخت،. 13

کسیِ خود رف صادقی که رباعیات این جُنگ کهن را از نسخة ع. در اینجا الزم است از دکتر علی اش14

 اند تشکر کنم.یادداشت کرده و در اختیار نگارنده گذاشته

 .38، ص خیّام شناخت. 15

 


