
 
 
 
 
 

  ای خیامهصادق هدایت و ترانه
 سیدعلی میرافضلی 

 

 شناسیخیام ۀنگاهی به تاریخچ

ای ترین شاعر ایرانی در آن سوی مرزهپرآوازهحکیم عمر خیام نیشابوری، 

ر جبا ۀساا آثار علمی او بود. ر ۀایران است. شهرت او در اروپا تا دیرگاهی بر پای

 ۀد وچند سال بعد نخستین چاا  ترجمامیالدی ترجمه ش 1851ومقابله در سال 

ل ام در سااز رباعیات خی ا شاعر انگلیسی ا جرا د ادوارد فیتز ۀگونآزاد و اقتباس

  - شت کنسول فرانسه در را  فرانسوی این رباعیات به قلم نیکوال ۀو ترجم 1859

ا اد در فیتز جر ۀانتشار یافت. اما پس از انتشار ویرایش دوم منظوم 1867ال در س

 گرفت.  جهان غرب را فرا بود که موج ستایش خیام و رباعیات او 1868سال 

روس، بررسیهای انتقادی رباعیاات خیاام  سمینورسکی، خاورشنا ۀبه گفت

 ۀساللخیاام و رارم م ۀوا نتین ژوکوفسکی درباار ۀبا مقا  1897در اروپا در سال 

 آغاز شد. « رباعیات سرگردان»

باارون ویکتاور روزن، باا عناوان  ۀیادنامخود که در  ۀژوکوفسکی در مقا 

( عالوه بر معرفی تعدادی از منابع کهن 1897ترزبورگ، پمظفریه، به چا  رسید )

                                                           

   نشر دانش، سال 16، شمارۀ 1، )بهار 1378(، صص 39-27.
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فقره از رباعیاات منساوب باه خیاام را کاه در  82زندگی خیام،  ۀناشناخته دربار

ها به نام دیگر شاعران فارسی یافته بود. جزو رباعیات سارگردان دواوین و تذکره

 ت و در انتساب آنها به خیام تردید کرد. دانس

آرتورکریستن سن دانمارکی در کتابی به ناام پاهوهش در رباعیاات خیاام 

را  رباعی 12( به راهی دیگر رفت و با شک و احتمال، اصا ت 1904)هاید برگ، 

 د ا عبادمرصاا دین رازی در کتاب رباعی را که نجم 2که نام خیام در آنها آمده و 

ررسایهای انتقاادی بوی در کتاب  .دمر.ق( نقل کرده است. معتبر شه 621-620)
ر منباای تر خود را  ارائه کارد و با( دریافتهای تازه1927)کپنهاک،  رباعیات خیام

تاوان گفات از آن رباعیاتی کاه می»رباعی را به عنوان  12مکانیکی،  ۀیک محاسب

 خیام است برگزید. 

کاه باه  االحرار فی دقایق االشعار مونسخطی  ۀدر همان ایام، کشف نسخ

جاجرمی گردآوری و به ثبت رسیده اسات  درب.ق به دست محمدبن ه 741سال 

ن ثیر گذاشات. ایاأخوشایندی بود و در جریان مطا عات رباعیات خیاام تا ۀحادث

 اتفاق مبارک حاصل دقت نظر و پیگیری محمد قزوینی است. 

مرصااد رباعیاات منقاول در  ۀبه اضاف مونس االحراررباعی مندرج در  13

یام خص به نام .ق( و شش رباعی که متخلّه 658)جوینی،  تاریخ جهانگشا، ا عباد

ی را ربااع 23پهوهش فردریخ روزن آ مانی شد تا به اساتناد آنهاا  ۀاست، دستمای

به  1925معرفی کند. کتاب روزن در سال « رباعیات کلید»اصیل بداند و به عنوان 

  1چا  رسید.

پهوهشها که عمدتاً در ربع اول قرن بیستم صاورت گرفات، مطا عاات  این

 ای کرد. مربوط به رباعیات خیام را وارد مرحله تازه
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ر خساتین باار دتاوان نبازتاب این تحقیقات را در آثار محققان ایرانای می

 ۀنظامی عروضی سامرقندی )هلناد، مطبعا ۀتعلیقات محمد قزوینی بر چهار مقا 

یده و رچه این کتاب نیز در اروپا به چا  رساگ( مشاهده کرد؛ ا1909بریل  یدن. 

ان ای اسات از مطا ات تااریخ ادبیاات ایارتعلیقات مربوط به خیام تماماً خالصه

 ادوارد براون انگلیسی. ۀنوشت

تاوان نخساتین میش( را  1281-1330با ایان حسااب، صاادق هادایت )

گاذار یهشناسان اروپاا، پاایران دستاوردهای ۀپهوهشگر ایرانی دانست که با مطا ع

ر دتماالً ای نسبتاً تازه در بررسی انتقادی و تدوین رباعیات خیام شد. وی احشیوه

( ش 1305-1309 باار دوم 1300-1304دوران تحصیل خود در فرانسه )بار اول 

ای بار رباعیاات ا آثار این دسته از پهوهشگران آشنایی پیدا کرد. هادایت مقدماهب

گذشات. باه میسال از عمرش ن 22ش، زمانی که بیش از  1303ر سال خیام را د

 ات مطا ۀعنوان او ین کتاب خود به چا  رساند. او نیز مانند قزوینی بخش عماد

اساان کتاب را از تاریخ ادبیات ایاران ادوارد باراون و تحقیقاات دیگار ایاران شن

 80د. حادود برگرفته و از خود حرف و حدیث تازه و دیدگاه جدیدی ارائه نکار

ر دهد که با غ بامیای را رباعیات خیام تشکیل صفحه 60درصد حجم این کتاب 

ای بار ای حروف قافیه تنظیم شده است. مقدماهبرباعی است و به ترتیت ا ف 195

ای آن باه صفحه 12دیگر منتشر نشد، اما مقدمه  1303رباعیات خیام جز در سال 

 2صادق هدایت به چا  رسید. ۀدهای پراکنرور جداگانه در کتاب نوشته

تااریخ  )نشار .مقدمه ای بر رباعیات خیام چندی بیش دومین بار انتشار یافت

  (1377بهار 
های خیام را به هماراه شاش ده سال بعد از چا  این کتاب، هدایت ترانه



 158 20/   گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران

مجلس تصویر از درویش نقاش )آندره سوریوگین( با تغییرات کلای در شاکل و 

ن زمان آش( از 1313خود منتشر کرد ) ۀاشتها و نگرشهای تازمحتوا و افزودن برد

تاکنون این ویرایش دوم، بارها به صورت رسمی و غیر رسمی تجدید چا  شده 

 است. 

 ۀبخاش اسات. هادایت در مقدما ههای خیام دارای یک مقدمه و ساترانه

خیاام »کتاب، روش کار خاود را توضاید داده، در دو بخاش دیگار باه معرفای 

 ۀزیادتراناه گ 143پرداخته و در بخش پایانی کتاب نیز « خیام شاعر»و  «فیلسوف

خیام را که به گمان خود اصیل تشخیص داده، تحت هشات موضاوک کلای درج 

کاارده اساات. و از آفاارینش، درد زناادگی، از ازل نوشااته، گااردش دوران،  رات 

ررسی باً به دتگردنده، هرچه باداباد، هیچ است و دم را دریابیم. ما در این مقا ه عم

ی های خیام خواهیم پرداخت، چرا که این کتاب حاوی دیادگاههامحتویات ترانه

 آن ضاروری ۀجانبپهوهی است که بررسی دقیق و همهخیام ۀلی در عرصأمّقابل ت

 3نماید.می

 

 محک شناسایی رباعیات خیام

ه کتاب، با ا عان به اینکه مجموعه رباعیاتی کاه با ۀهدایت در ابتدای مقدم

رباعی است. آنهاا را فاقاد  1200تا  80اسم خیام شهرت یافته، کم و بیش دارای 

داند و معتقد است که ایان حجام عظایم میتشکل و انسجام معنوی و ساختاری 

دهاد... باه مینگ مغلوری از افکار مختلف را تشکیل جُ»رباعی منسوب به خیام، 

دو مرتبه کیش و مسلک  روری که اگر یک نفر صد سال عمر کرده باشد و روزی

 خود را عوض کرده باشد، قادر به گفتن چنین  افکار )پریشانی( نخواهد ۀو عقید
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ت و پراکنادگی در یکای از قادیمترین مجموعاه به نظر او، این تشنّ (9)ص «. بود

 865با د یان آکسافورد )ماور   ۀرباعیات منسوب به خیام، یعنی رباعیات کتابخان

 معروف فیتزجرا د نیز راه یافته است.  ۀدر ترجم ق، شیراز( و به تبع آن

خذ کهن فارسی آتری از خیام، به منابع و متصویر روشن ۀهدایت برای ارائ

اند و در آنهاا  کاری از و  عربی که در تحقیقات ایران شناسان اروپا معرفی شاده

تناد آمده و شعری از او نقل شده، روی آورده است. این کتابها عبار نخیام به میا

صوان ا حکمه ابوا حسان بیهقای،  ۀنظامی عروضی سمرقندی، تتم ۀاز: چهار مقا 

ا ادین رازی و ماونس خریده ا قصر عمادا دین کاتت اصفهانی، مرصاد ا عباد نجم

جاجرمی. از این منابع تنها در دو فقرۀ اخیر رباعیات فارسی  االحرار محمدبن بدر

ت منادرج در ایان دو کتااب را کاه باا شود. هدایت رباعیامیبه اسم خیام دیده 

شود، معتبر دانسته و باه میرباعی با غ  14احتساب یک رباعی مشترک، جمعاً بر 

عنوان رباعیات اساسی و کلیدی خیاام تلقای کارده اسات. از نظار او ، اعتباار و 

ق( به همراه رعان و تعاری   620-621سندیت دو رباعی که در مرصاد ا عباد )

 ف کتاب به ؤم ا ا دین رازیام آمده از این جهت است که نجمفراوان به اسم خی

افکار  سبت نزدیک بودن زمانی و آثار او داشته و مخا فتش با خیام د یلی بر اعتبار

رباعی منقول در مونس االحرار نیز از این جهات  13خیام است. اهمیت و اعتبار 

گارش خیام درسات عالوه بر قدمت تاریخی، با روم و فلسفه و ررز ن»است که 

رباعی  14این «.  ف مرصاد ا عباد بر آنها نیز وارد  استؤآیند و انتقاد ممیجور در

مستقل و ررز فکر  ۀآنها یک فلسف ۀگویند»گذارد که میبرای هدایت شکی باقی ن

باا »و زاییدۀ ربع فیلسوفی مادی و ربیعی است. بناابراین « و اسلوب معین داشته

را از خود شاعر بدانیم و آنهاا را  هگانیم این رباعیات چهاردهتوانمیکمال ارمینان 
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 14. وی ایان (14)ص « کلید و محک شناسایی رباعیات دیگر خیاام قارار بادهیم

آنهاا و بناا باه سالیقه و  ۀکتاب خود دانسته و به پشاتوان« سند اساسی»رباعی را 

مشاکوک و  ۀیک کلمه و یا کنایا»رب خاص خود در رد انتساب رباعیاتی که شم

 .(15)ص  داردمیدارند درنگ روا ن« صوفی مشرب

ار دادن خذ و مبنا قرآخیام براساس منابع قدیمتر، و م« رباعیات کلید»یافتن 

آنها برای سنجش و گزینش دیگر رباعیات منسوب  باه خیاام روشای اسات کاه 

ه ن دسات باآروزن آ مانی آن را مطرم کرد، اماا بار مبناای  خنخستین بار فردری

 تخاب رباعیات خیام نزد. ان

ز ای نکرده است باه اینکاه ایان روش را اهای خیام اشارههدایت در ترانه

ز اربااعی ماونس االحارار را  13روزن آ مانی گرفته، اما یادآور شاده اسات کاه 

 کتاب او نقل کرده است.  ۀخاتم

ای دیگر از محققاان ایرانای از جملاه این روش بعد از هدایت مقبول عده

علی فروغی قرار گرفته و تکامل یافت. فروغی به سابت نفاود و موقعیات محمد

ای از سیاسی و اجتماعی و دانش و قابلیت علمی و  ادبی خود و به دستیاری عده

خذ جدیدتری دسترسی پیدا کند و اثاری باه مراتات آفضال توانست به منابع و م

و تااریخ جهانگشاا و  تر پدید آورد. وی عالوه بر مرصاد ا عبادتر و مستدلروشن

ا مجا س که هلموت ریتر آن را  ةهرباعیات نفیس نز ۀمونس االحرار از مجموع

ق  731خطی منحصر به فرد آن در سال  ۀمیالدی شناساند و نسخ 1933در سال 

نگ خطی دیگر از قرن هشاتم رباعی به اسم خیام دارد، و دو جُ 31کتابت شده و 

ربااعی  113د و شااخص اصاا ت و گازینش رباعی را کلی 66هجری بهره برد و 

ش 1320دیگر قرار داد. رباعیات خیام را فروغی با کمک دکتر قاسم غنی در سال 
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 منتشر کرد. 

بجز فروغی، محققان دیگری همچون علی دشتی، رشید یاسامی، محسان 

م فرزانه، حسن دانشفر و محمد روشن مطابق همین روش به گزینش رباعیات خیا

سات. اماا اند که مغتانم ادر این راه به منابع جدیدی نیز دست یافتهاند و پرداخته

ن رربخاناه، ضام ۀاین روش مخا فانی نیز دارد از جمله مرحوم همایی در مقدما

توان انکار کارد مین»گوید: میرباعی کلید،  66مورد اصا ت  رنقد گفتار فروغی د

منساوب باه خیاام رباعی که فروغی مفتام تشخیص سایر رباعیات  66که مابین 

ن آنهاا مابی»و یکن « قرار داده قطعاً آثاری اصیل از خود حکیم خیام موجود است

بنا به  4«های قطعی دیگران یا آثار مشکوک وجود داشته باشدنیز ممکن است گفته

یگران خذ قدیم به اسم دآهمایی، تعدادی از رباعیات منسوب به خیام در م ۀعقید

یاام فسکی آنها را شناسایی و از مجموعه رباعیاات خآمده که باید به روش ژوکو

 حذف کرد. 

مخا ف دیگر این روش اسماعیل یکانی اسات کاه باه چهاار د یال آن را 

توان قسمتی میر بوده و نل و تطوّاوالً افکار هر کسی در معرض تحوّ» پسندد:مین

م رباع کاه خیاا ر قسمتهای دیگر قرار داد، ثانیاً مااداماز آن را معیار ثابت و الیتغیّ

یده سرشار و روانی داشته، معقول نیست که فقط به نظم نکات فلسفی کفایت ورز

کاه  و از مضامین دیگر صرف نظر کرده باشد؛ ثا ثاً احراز سبک شاعری به نحوی

ر اد بسایابتوان آن را معیار تشخیص قطعی اشعار او از اشعار مشابه غیر او قارار د

شخصای  ۀبسایار بعیاد اسات کاه  وق و سالیق ر است، رابعااًمشکل بلکه متعذّ

)پهوهندگان( در تطبیق سبک شاعری با اشاعار ماورد شابهه و تردیاد دخا ات و 

 .5«تاثیری  نداشته باشد
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تواند با تمام دالیل ایشاان موافاق باشاد اماا باا ماورد میاگرچه نگارنده ن

فت چهارم آن موافق است که در این روش  وق و سلیقه و نگرش و درک و دریا

آنهاایی کاه از  ۀشخصی پهوهشگران دخا ت و نقش بسیار دارد. به روری که هم

اند، به رغم داشتن منابع نسبتاً مشترک، انتخابهاای متفااوتی این روش بهره جسته

اند پسااندیدهمیاند و در نهایاات در اغلاات مااوارد رباعیاااتی را کااه خااود داشااته

م این گزینشها با در نظر داشتن آنچاه مبنای تما»ای اند. به قول آقای بدرهبرگزیده

شاود و آن خاود مساتخرج از میخیاام تصاور  شاۀ بااب اندی جوهر فکر و  تّ

شخصای اسات و  ۀاند، ا بتاه  وق و سالیقی است که اصیل پنداشته شدهیرباعیها

ویل و استدال ی است کاه محقاق در اثباات و حقانیات گازینش خاود أتعبیر و ت

های هدایت و دشتی و فروغی و دیگران حق میان گزیدهکند؛ و از این بابت به می

ایان امار در ماورد  6«فرقی نیست، چرا که همه مبتنی بر  وق گزینندگان آنهاست

رباعیات دو  ۀهدایت چشمگیرتر از دیگران است. برای روشن شدن مسلله، مقایس

ن وای بر رباعیات خیاام، بادبود. هدایت در کتاب مقدمه کتاب او کارگشا خواهد

رباعی را بر مبنای  وق و پسند خاود  195آنکه از روش روزن آ مانی بهره گیرد، 

های ا در کتاب تراناهمّاو بدون  کر هیچ نوک مالک مشخصی انتخاب کرده است. 

شاناخته « رباعی کلید»رباعی را به عنوان  14خیام از روش روزن استفاده کرده و 

 143)مجموعااً  دیگار زده اسات ربااعی 129و بر مبنای آنها دست باه انتخااب 

شود و میفقره از رباعیات کتاب نخست دیده  110رباعی( در کتاب دوم هدایت 

 رخود از مونس االحراأآن م ۀرباعی جدید به آن اضافه شده که هفت فقر 33تنها 

رباعی بقیه نیز اغلت جزو رباعیات مشکوکی است کاه هادایت آنهاا را در  26و 

شخص کرده است. در واقع، ایان نگارش و نظاام فکاری متن با عالمت ستاره م
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چا  کتابهاای اول ودوم او تغییار اساسای یافتاه، ناه  ۀفاصل هدایت است که در

رباعیات منسوب به خیام، به عبارت دیگر، مستندات هدایت که  هماان رباعیاات 

 اند اما احکام و نتایجی  که بار مبناای ایان رباعیااتاند تغییر چندانی نکردهخیام

 دهد.میشکل گرفته تفاوتی عمیق و بنیادین را نشان 

ای از تاوان مجموعاهمیجان کالم اینکه، با روش انتخاب رباعیات کلیاد، 

ز میاان تاوان رباعیاات اصایل خیاام را امیرباعیات خیامانه را فراهم آورد، اماا ن

وش ن رربع شاعران دیگر است باز شناخت. ای ۀرباعیات مشابه یا اقتباسی که زاد

ز  بایاد ا اما مانع نیست؛ بنابراین باه تنهاایی کاارایی الزم را نادارد و ،جامع است

ل روشها و دانشهای دیگر نیز برای تکمیل و تکامل کاار انتخااب رباعیاات اصای

 خیام مدد جست. یعنی روش تلفیقی در شناخت رباعیات اصیل کارگشاتر خواهد

روش یااری رساان محققاان  بود یکی از روشهایی که ممکن است در کناار ایان

ه باه کاخذ کهن و معتبر و استخراج رباعیات مشاابه، آباشد، مراجعه به منابع و م

 ۀسازان داخل مجموعابرداران و مجموعهمرور زمان بر اثر تسامد و  غزش نسخه

مان رباعیات منسوب به خیام شده است و تعیین گویندگان اصلی آنهاست.  این ه

ر پیش گرفته است. منتهای مراتات، مناابعی کاه او روشی است که ژوکوفسکی د

یسات و تحقیقات خود را بر آنها استوار کرده است چندان قابل اعتمااد و اعتناا ن

را باا  توان کمابیش همان نتاای میشود. اما میباعث ارمینان خارر پهوهشگران ن

 تر حاصل کرد.بخشتر و ارمینانمجسمنابع من

 

 ان ژوکوفسکی و رباعیات سرگرد

شاعر فارسی )و گاه همزمان در دواوین  39وا نتین ژوکوفسکی در دواوین 
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رباعی، که در چا  نیکوال به ناام خیاام درج شاده  464فقره از  82چند شاعر(، 

نامیاد کاه میاان دو یاا چناد شااعر « رباعیاات سارگردان»است، یافت و آنها را 

داد رباعیاات کریساتن سان، تعا اند. پهوهشاهای بعادی دنیسان راس ومشترک

این روند در تحقیاق دانشامند هنادی ساوامی » 7فقره رساند 108سرگردان را به 

رباعی منساوب باه  2213به اوج خود رسید. وی از میان  1941گویند اتیرتها در 

رباعی از  753قلمداد کرد. این « رباعیهای سرگردان»جمله  رباعی را از 753خیام، 

  8«تول شش قرن اسزمانی به ر ۀشاعر و از گسترد 143

روش ژوکوفسکی که بیشتر ارزش سالبی دارد ماورد اعتاراض بعضای از 

پهوهشگران قرار گرفته است. علت اصلی این اعتراض هم شااید ایان باشاد کاه 

بدین شیوه انتساب تعدادی از رباعیات مشهور منساوب باه خیاام کاه در اغلات 

ست سعدادی از رباعیات شود، اما مشکل تمیها به اسم او ثبت شده نفی مجموعه

ماند. با کماک ایان روش شااید بتاوان میو سخیف همچنان به قوت خود باقی 

ک معلوم کرد که کدام رباعی از خیام نیست یاا میاان او و شااعران دیگار مشاتر

ه همین توان به رور مستقیم دانست که کدام رباعی از خیام است. بمیاست، اما ن

یل و زمان بهره گرفته و تکلیف رباعیات اصامه د یل باید از هر دو روش به رور

 مشکوک را معلوم کرد. 

باری از جمله مخا فان روش ژوکوفسکی و پیشقدم آنها در ایاران هادایت 

است. وی معتقد است ژوکوفسکی مدعیات و مستندات خود را بر نفای انتسااب 

کارده کاه تاذکره نویساانی اساتوار  ا این رباعیات از خیام، بر اقوال اغلت اشتباه

فروغای نیاز باا هادایت  (21)ص اند بیشتر رباعیات خیام را به دیگران نسبت داده

رریقی که ژوکوفساکی باه نظار گرفتاه  ماا را باه مقصاود »همداستان است که: 
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رساند زیرا نسبت به شعرای دیگر هم این معامله شده است و از کجا معلاوم مین

باه اعتقااد آقاای  9«ن نکرده باشانداست که از رباعیات خیام داخل دواوین دیگرا

مطلوب نبوده و د یل کافی برای آن نیسات کاه  ۀاین روش منت  نتیج»یکانی نیز 

باشد... زیرا چنانکه این رباعیها در بعضی جاها  میرباعیات گردنده حتماً از خیام ن

به نام دیگران ثبت شده، در جاهای دیگر هم به نام خود خیام ضبط گردیده است 

علای دشاتی نیاز  10«د اساتاول تارجید بالمارجّ ۀن اعتبار قطعی به دساتو داد

 ۀکند. به نظر دشتی در بهتارین حا ات، فایادمیکمابیش روش ژوکوفسکی را رد 

نشان دادن این معنی است که بسیاری از رباعیهای منسوب به »گونه تحقیقات این

خطی  ۀناد به نسخخر دیده شده است ... )و( صرف استأخیام در دیوان شاعران مت

بناابراین «  کندمیبدون رعایت جهات دیگر جوینده را به اشتباهات فاحش دچار 

ها  ماورد سخن و ررز فکر شاعران بزرگ باید بایش از مساطورات نساخه ۀشیو

  11توجه قرار گیرد.

کار سخن و ررز ف ۀا بته دشتی به این نکته توجه نکرده که رسیدن به شیو

 های خطی ندارد.و رجوک به نسخهشاعران راهی جز توجه 

روش ژوکوفسکی به این استدالل عجیت روی  ۀصادق هدایت برای تخطل

اگر بخواهیم نسبت این رباعیات را از خیام معروف سلت بکنایم، آیاا » آورده که 

به کی آنها را نسبت خواهیم داد؟ البد باید خیام دیگری باشاد کاه همازاد هماان 

م هم مقامش بزرگتر باشد... پس ایان باه خیام منجّ خیام معروف است و شاید از

او  دکرده و یا شبمیمانند او به انواک گوناگون تجلی غیر از خود خیام که ژنی بی

کسی دیگری نبوده. اصالً آیا کس دیگری را بجز خیام سراغ داریم که بتواند ایان 

در زبان فارسی آید که هدایت میاز این سخن بر  (64)ص « سرایی بکند؟رور ترانه
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دانسته که بتواناد از عهاده گفاتن میاین ن ۀتسبه غیر از خیام هیچ شاعری را شای

ای دیگر از محققاان زباان فارسای در منسوب به خیام برآید. وی و عده ترباعیا

خذ به نام او درج شده آدانند اما در ممیتخطله رباعیاتی که به زعم خود از خیام ن

پساند و باه  که پای رباعیات ماورد اکنند. و ی آنجمیاز هیچ کوششی فروگذار ن

ن رباعیات را به خیام جاایز آید، تردید در انتساب آمیبه میان « اصیل»گمان آنها 

برند که با سلت این رباعیات از خیام، اعتباار و اهمیات میدانند. اینان گمان مین

یک شعر امری  اتی  شود. غافل از اینکه ارزش و اعتبارمیاین رباعیات نیز سلت 

و مربوط به خصایل خود شعر است نه نام و عنوان شاعر آن. از همین منظر است 

 اندکه رباعیاات خاود را موافاق مازاج وشعرایی پیادا شاده» گویدمیکه هدایت 

اند که از او تقلید بکنند، و ای ساالمت کاالم اند و سعی کردهمشرب خیام ساخته

خیام  ۀمضمون یک رباعی را مخا ف سلیقه وعقید آنها هر قدر هم کامل باشد اگر

 توانیم نسبت آن را از خیام سلت بکنیم. میببینیم با کمال جرئت 

ر های خیام با وضوم و سالمت کامل و بیان سااده گفتاه شاده دزیرا ترانه

شاود نتیجاه میپرواسات. از ایان مطلات استهزاء گوشه کنایه خیلی شادید و بی

م که در یک قا ت متکلف و غیرمنتظم دیده شود از خیاگرفت که هر فکر ضعیف 

ک یاهر ... که شراب خورده و »گوید: میو در جای دیگر  (23)ص « نخواهد بود.

 ۀباه عقیاد اما« رباعی در این زمینه گفته، از ترس تکفیر آن را به خیام نسبت داده

د و دارای زننامیبازی رابخواری و معشاوقهشااو شناسایی این رباعیات که دم از 

 های فلسفی است و ازمعانی مجازی سست و درشت، و فاقد جنبه نکات زننده و

توان آنهاا میافکار نپخته و افیونی ناشی شده کار آسانی است و با کمال ارمینان 

 .(22)ص را دور ریخت 
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 ناگفته پیداست که در صدور این نوک احکام کلی، هایچ ناوک اساتنادی باه

ی نیست، بلکه اصل در آن قضاوت شخصی است و بر مبنا مدارک و منابع در کار

عیااتی را پسندیم از خیام سلت کرده و ربامیتوان انتساب رباعیاتی را که نمیآن 

د در کار استنتاج غیر علمی و غیر مستن ۀپسندیم به او نسبت دهیم. این شیومیکه 

 اش جاور درسلیقهشود. به نظر او انتساب رباعیاتی که با میعلی دشتی نیز دیده 

نایم کآید به هر شاعری غیر از خیام مانعی ندارد. اما اگار بارعکس آن عمال مین

شود کاه ایان روش مطارود میایم و معلوم دچار خطای روش ژوکوفسکی شده

  12موارد نیست. ۀاست و قابل انطباق به هم

 

 خیام، دانشمند یا شاعر؟

 فش ؤروضی سمرقندی که مع ۀای از منابع کهن همچون چهار مقا در پاره

 حسن ق در شهر بلخ زیارت کرده و تتمه صوان ا حکمه ابوا 506خیام را در سال 

ریافته ق به همراه پدرش محضر خیام را د 507بیهقی که او نیز در جوانی به سال 

داشاته ال ومّأای به شاعری خیام نشده است و این امر محققان را به تاست. اشاره

ز کمای ا ۀاند. عدآن توجیهات و تفاسیر مختلفی اقامه کردهو در جستجوی علت 

بار س آنها محیط رباربایی بدون توجه به گواهی دیگر کتات معتأر رمحققان و د

 د کاه هایچبا کل راه انکار پیموده و معتقدن، قدیم که به شاعری خیام اشاره دارند

باه  نیسات.  اذاکدام از این رباعیات اعم از اصیل وغیر اصیل از خیاام دانشامند 

ر اند. اماا ایان نظام قائال شادهوجود خیام دیگری جدا از خیام فیلسوف و مانجّ

 چندان جدی گرفته نشده است. 

خاود  ۀخیام اصاالً شااعری پیشا»ای دیگر از جمله  فروغی به اعتقاد عده
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علمای  ۀگاهی که از بحث و  مطا ع» اما « از آن بوده است نساخته و مقام او اجلّ

یکاانی  لو به قاو 13«سروده استمیخواسته ، شعری مینی یافته و تفنّمیفراغت 

داده و آنها را در دفتر و دستکی ثبت میساخته اهمیت زیادی نمیبه اشعاری که »

نموده و بسیار محتمل است که رباعیات خود را در مواقع مخصوص میو ضبط ن

مجااامع درس  ساااخته و در مجاا س اناس یاا درمیبرحسات اتفااق و با بداهاه 

شاعری نداشته، با توجاه باه  ۀبنابراین ربیعی است او که پیش 14«خوانده استمی

عنای یشاعر در باین معاصاران خاود ) ۀاش، در زمینامایآوازه و منز ت بلناد عل

 عروضی سمرقندی و ابوا حسن بیهقی( شهرتی پیدا نکرده است.

اماا رباع روانای ای نبوده، ر نیز معتقدند که خیام شاعری حرفهای دیگعده

اشعار فراوانی هم گفته است، اما اغلت  آن اشعار به د یل مضامین آنها و  داشته و

ت مردم زمانه از بین رفته و در زمان خود او مکتوم مانده و فرصات انتشاار تعصّ

خیام اگرچه سروکار با »این افراد بوده و معتقد است  ۀنیافته است. هدایت از جمل

خشک مانع از تظاهر احساساات رقیاق و  ۀه، و ی این پیشریاضیات و نجوم داشت

اغلت هنگام فراغت را باه  ت بردن از ربیعت و  وق سرشار شعری او نشده و ذّ

سالمت ربع، شیوایی کاالم، فکار روشان » (58)ص « گذارنیدهمیتفرید و ادبیات 

ین هاد کاه یقادمیموشکاف که از خیام سراغ داریم، به ما اجازه  ۀسفلسرشار و ف

کنیم بیش از آنچه از رباعیات حقیقی او که در دست است خیام شعر سروده کاه  

شامار اند و آنهایی که مانده به مرور ایام تغییرات کلی و اختالفات بیاز بین برده

کنندگان و ا سامبااالتی و اشاتباهات استنپیدا کرده و روی گردانیده، عالوه بر بی

به میل خودش در آنها تصارف و دساتکاری  تغییر دادن کلمات خیام که هرکسی

کرده، تغییرات عمدی که به دست اشخاص مذهبی و صوفی شده نیاز در بعضای 
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گویااا »گویااد: می. و نیااز درجااای دیگاار (22)ص « شااودمیاز رباعیااات مشاااهده 

ت ماردم مخفای باوده و تادوین تعصاّ  ۀهای خیام در زمان حیاتش به واسطترانه

از دوستان همرنگ و صمیمی او شهرت داشته و یا در  نشده و تنها بین یک دسته

چناد ربااعی از او ضابط  ازانادرور قلمجنگها و کتت اشخاص با  وق به ۀحاشی

اند شده و پس از مرگش منتشر گردیده که داغ المذهبی و گمراهی رویش گذاشته

 .(12)ص « آوری شدهدین و دشمنان او جمعو بعدها با اضافات مقلّ

 51بینیم.مایقل شده که مشابه آن را در کتاب دمی با خیام نیاز در عبارات ن

های خیاام در زماان شاود. یکای مخفای باودن تراناهمیجداگانه دیده  ۀدو مسلل

ز ات مردم زمانه است و دیگر تحریف و تغییر رباعیات پس حیاتش به سبت تعصّ

 دسیاتمرگش به دست افراد صوفی و مذهبی است ا بته شاید بخشهایی از این ح

رای ای از حقیقت داشته باشد، اما چون اسناد و مادارک معتبار باو مدعیات بهره

سای  ویهه آنکاه در ادب فارپذیرش آنها در دست نیست محل اتکا نتواند بود. باه

ا ر کسی رای از متعصبان بتوانند جلو نشر افکار و اشعاکمتر سراغ داریم که رایفه

ساتر ادب باشعار از آغااز تاا اماروز در  افکار و گونهبگیرند، کما اینکه نظایر این

انع فارسی جاری و ساری بوده و اختصاص به خیام نداشته و کسی هم نتوانسته م

های هپرواتر از این به صاورت نساختر و بیپردهانتشار آنها شود و حتی افکار بی

خشی از ها موجود است. ا بته در بعضی موارد تمام یا بی و چاپی در کتابخانهخطّ

عادم  در زمان حیات خود آنها یا پس از مرگشان بر اثار ا دواوین بعضی از شعرا

ین برداری کافی با جمع و تدوین یا بالیا و حاواد  و آفاات روزگاار از بانسخه

چ کادام یافته است. اما در های« ا نادر کا معدوم»ی آن حکم های خطّرفته یا نسخه

 شود. میقشریان مشاهده نبان و پای از متعصّ از این موارد رد
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همچنین بدیهی است که هر ناوک فکاری موافقاان و مخا فاانی دارد و در 

ا باتاوان یافات کاه میاشعار فارسی نیز که اغلت با حکمت درآمیخته، شعرهایی 

 هایی بر آنهایهها و ردّرعن و تعری  شاعران و غیر شاعران مواجه شده و جوابیه

و نیز ااست. رباعیات خیام یا رباعیات منسوب به  نثر پدید آمده به صورت نظم و

 قااً ایاناز رعنه و تعرض شاعران یا حکیمان یا دیناداران در اماان  نماناده و اتفا

واج آن رمخا فتها، به جای آنکه مانعی در انتشار آنها ایجاد کناد. باعاث شایوه و 

ای آن یاا هآوری نساخهرباعیات و احتماالً حرص و و ع مردم و مشتاقان به جمع

 امثال و نظایر آن اشعار شده است. 

 مرصاد ا عبااد حادود ف ؤا دین رازی مآن دو رباعیی است که نجم ۀنمون

ه کار بیکصد سال پس از مرگ خیام از او نقل کرده و این عبارات را در مورد آن 

ناد و ین هر دو مقاام محروما بیچاره فلسفی و دهری و ربایعی که از»برده است: 

و گم گشته، تا یکی از فضال که به نازد ایشاان باه فضال و حکمات و  سرگشته

کیاست معروف و مشهور است و آن عمر خیام اسات، از غایات حیارت در تیاه 

شک قصد بی 16«باید گفت و اظهار نابینایی کرد..میضال ت او را جنس این بیتها 

ما ابوده، ر آنها نا دین رازی از نقل این عبارات و آن دو رباعی تروی  و انتشانجم

 آید. میخذ رباعیات خیام به شمار آامروزه کتاب او جزو یکی از مهمترین م

گوناه مخا فتهاا بعاد از انتشاار تاوان حادس زد کاه اینمیعالوه بر ایان 

رباعیات منسوب به خیام پدید آماده اسات؛ چارا کاه مخا فات زماانی صاورت 

ه باشد. ضمناً عاادت ناپساند گیرد که موضوک و متن مورد مخا فت شیوک یافتمی

ای نیسات کاه تبدیل و تغییر  و تصریف و تصحیف کلمات و تعابیر شعرا پدیده

حتای در  ،منحصر به خیام باشد و تقریباً اشعار تمامی شعرای بزرگ زبان فارسای
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 -زمان حیات آنها در معرض آسیت و تصرف معتقدان و مریدان خاام یاا نساخه

ادان و بعضاً کم اهل  وق بوده است. این رایفه ناه از کاتبان ن و شدانکم انبردار

م کارده ر و توهّروی رشک و کین و نیت سوء و تورله آن گونه که هدایت تصوّ

معیارهای  ک اغلت آنها  وق و سلیقه واند، بلکه محرّبدین امر ناخوشایند پرداخته

 مقبول خود یا مردم یا جریان ادبی زمانه بوده است.
ه مذهبان نیست، بلکاه در ایان قضایدایت تنها متوجه قشریا بته بدبینی ه

رباعی  کوشد تا به کمک چهارمیوی آنجا که  .پای شاعران نیز به میان آمده است
 ن ومعایّ ۀاز جاوانی تاا پیاری پیارو یاک فلساف»منسوب به خیام ثابت کند وی 

ا تب از سن شبا»و  (17)ص « او کمترین تز زل ر  نداده رمشخص بوده و در افکا
ه راور ادبی و فلسفی او ب ۀقیاف»و  (18)ص « ی بودهبموقع مرگ مادی، بدبین و ری

ا هایی را کاه رباق آنها، شیوک روایاات و افساانه(21)ص « کلی تغییر نکرده است
 ی و خیام به اقتضای سن چندین بار افکار و عقایدش عوض شده در ابتادا الاباا»

وی ساسعادت رفیق او شده و راهی به  شرابخوار و کافر و مرتد بوده و آخر عمر
فین و شاعرای عاوام و متصاوّ»جمعی از  ۀمحصول تورل (15)ص « خدا پیدا  کرده

« دیاده انادمیافکاار خیاام در خطار  منافع خاود را از»که « سوم و چهارم ۀدرج
های جعلای و رباعیاات سسات و سته که برای خراب کاردن فکار او، افساانهندا

 .(17و  16)ص اند را داخل زندگی و شعر او کردهاصل و نست مشکوک و بی

این احکام قارع نیز هیچ ساند و کتاابی نیسات. بلکاه احساساات  ۀپشتوان

 ۀکرده است که وجود خیام تهدید کنندمیهدایت است که دوست داشته یا تصور 

سوم و چهارم بوده است. منظور هدایت از شاعرای  ۀای از شعرای درجمنافع عده

چهارم شعرایی است که افکار و اشعارشان با افکاار و اشاعار خیاام سوم و ۀدرج

نهاا کاه آجهت نیست. در واقع معیار سنجش شعرا، نه کیفیات شاعر سو و همهم
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بیاان « خیاام »که به اسام  شان با افکار مورد پسند هدایت استنسبت و نزدیکی

 شود.می

 

 خیام با شاعران دیگر  ۀمقایس

خاوریم میر جای جای کتاب هدایت بادان بار یکی دیگر از مسائلی که د

م اسات آنها با خیاا ۀنقد و داوری او درمورد شعر و شاعران زبان فارسی و مقایس

ا سلیقه و بشود. میوری بدبینی مفرط و منفوری نسبت به شعرا دیده اکه در این د

 ضاامینمتوان شعرا را به دو دسته تقسیم کرد: شعرایی که با میررز فکر هدایت، 

اناد. باه اند و شعرایی که پیرو مسلک و سبک خیام بودهخیامانه سروکاری نداشته

ف صاوّا هیات و ت»شعرای گروه نخست که در « پردازیدر اشعار و قافیه» نظر او 

گوناه  وق اناد، تقریبااً هی شاعر گفته« یا عشق و اخالق و یا مساائل اجتمااعی

 -تثیر تسلط عرب یک نوک  غاأیر تز»خورد و شعر آنها میای به چشم نشاعرانه

و اگار در  (59)ص « معنای شادهگاویی خشاک و بیبازی و  اظهار فضل و تملق

دم « فمحبت، عشق، اخاالق، انساانیت، و تصاو»سخن خود از افکاری همچون 

 . (39)ص اند فریبی داشتهاند، از سر اعتقاد نبوده، بلکه قصد عوامزده

خیام اندک اعتباری  ۀتبع سبک و اندیششاعران گروه دوم اگرچه به سبت ت

نزد هدایت دارند، و ی اعتبار آنها تنها در قیاس با شاعران گاروه نخسات اسات، 

این شاعران  ۀوگرنه حتی شعرای این گروه نیز قابل مقایسه با خیام نیستند، ازجمل

ت  ره، ناپایداری دنیاا، آنش»که به تقلید مستقیم از خیام، در موضوعاتی  همچون 

حااف  و ساعدی را  (55)ص « اندنیمت شمردن دم و می پرستی اشعاری سرودهغ

باه »اند شاعران هیچ کدام نتوانساته چه دیگر توان نام برد. و ی چه این دو،  ومی
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مو وی نیز وضعی بهتر  (54)ص « سادگی و گیرندگی و به بزرگی فکر خیام برسند

انه در شعر او مشهود است خصوص آنکه افکار صوفیاز حاف  و سعدی ندارد، به

 ۀو این  از نظر هدایت بزرگترین نقطه ضعف یک شاعر است. برای اینکه به نحو

قضاوت هدایت در مورد شعرای بزرگ زبان فارسی بهتر پی بباریم، یاک بناد از 

 کنیم: میخیام شاعر اختصاص دارد نقل »های خیام را که به بخش سوم ترانه

ای متفکر دیگار، اگرچاه ایان شاورش و حاف  و مو وی و بعضی از شعر

قدری مطا ات اند، و ی بهاند و گاهی شلتاق آوردهرشادت فکر خیام را حس کرده

اند کاه ممکان آمیز پوشانیدهخودشان را زیر جمالت و تشبیهات و کنایات اغراق

فکاار است آن را به صد گونه تعبیر و تفسیر کرد. مخصوصاًّ حاف  که خیلای از ا

هتارین و بتوان گفت او یکی از مییافته و تشبیهات او را گرفته است.  خیام ا هام

ر صاوّت ۀقو ،یاؤاگرچه حاف  خیلی بیشتر از خیام ر .متفکرترین پیروان خیام است

و به پاای اباشد، و ی افکار میو ا هام شاعرانه داشته که  مربوط به شهوت تند او 

 رسد و شراب را به صاورت اسارارآمیز صاوفیانمیمنطقی خیام ن مادی و ۀفلسف

چاه شود، مثالً شراب حاف  اگرمیدرآورده، در همین قسمت حاف  از خیام جدا 

در بعضی جاها به راور واضاد هماان آب انگاور اسات، و ای باه قادری زیار 

 فدهد و یاک ناوک تصاوّمیتعبیر را  ۀاصطالحات صوفیانه پوشیده شده که اجاز

 ه نادارد،پوشی و رمز و اشارکرد. و ی خیام احتیاج به پرده شود از آن استنباطمی

پاروا و صاراحت بی ۀگوید. همین  حان ساادمیکنده افکارش را صاف و پوست

 ( 56)ص کند. میز سایر شعرای آزاد فکر متمایز ااو را  ۀ هج

داناد اماا میهدایت اگرچه حاف  را از بهترین و متفکرترین پیروان خیاام 

را کاه در اشاعار او وجاود دارد باه هایچ وجاه « یای شدیدیؤر صوفی و ۀجنب»
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اد چنادان قاارع حااف  باه زهّا ۀگوید: حملامیعالوه بر این  (56)ص پسندد مین

باا »و « کنادمیتر و ترسوتر از خیاام باه بهشات اشااره خیلی با نزاکت»نیست و 

لک و مسا»باه اعتقااد او  (57)ص « رودمایکاری به جنگ صانع احتیاط و محافظه

عالوه بر شاعران  کر شاده بار شااعران دیگاری همچاون عطاار و « خیام ۀفلسف

آنها « میدان وسیعی برای جوالن فکر»ثیر کرده و أ( هم ت1ا ی )زخاقانی و محمد غ

 .(55)ص فراهم نموده است 

مریکا آثیر به ادب فارسی منحصر نمانده و خیام در ادبیات انگلیس و أاین ت

شاان ناینهاا  ۀهما»ثیرات شایانی برجاای نهااده و أروز نیز تو در دنیای متمدن ام

  (58)ص « های خیام با دیگران تا چه اندازه فرق داردهد که گفتهدمی

 طافات »گوید، میوی همچنین معتقد است آنجا که خیام از ربیعت سخن 

نزد شعرای دیگر کمیاب »که  کندمیدر شعرش ظهور پیدا « و ظرافت مخصوصی

های ر تراناهتنها به ا فاظ ساده اکتفا کرده بلکه دنه». به عالوه خیام  (59)ص « است

رای خود استادیهای دیگری نیز به کار برده که نظیر آن در نازد هایچ یاک از شاع

 .(60)ص « شودمیایران دیده ن

کند و معانیی میآنچه هدایت به عنوان مشخصه و ویهگی شعر خیام عنوان 

کوشد تا به کمک آن خیاام میشمرد و میافکار او بر که از مبدعات و مخترعات 

را شاعری منحصر به فرد در میان شعرای فارسی قلمداد کند که جرئت  اظهاار و 

ای و از مالت را داشاته یکای از چناد معاانی پایاهأشار این قبیل تفکرات و تاتان

م اغلت های اصلی شعر فارسی است که از قدیمترین زمانها تا امروز در کالبنمایه

شعرا در قوا ت مختلف مجال ظهور و بروز یافته و به مروز زمان، مکتت خاصای 

پدید آورده که بیشتر در قا ت رباعی و با نام خیام پیوند خورده اسات ایان ناوک 
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رور کاه تاوان یافات و هماانمیرباعیات را در اشعار شعرای قبل از خیاام هام 

یک نفر، بلکاه  ۀربع و اندیش ۀید زادسن به درستی متدکر شده آنها را نباکریستن

 17باید مو ود و محصول خصایص و خصلتهای روم ایرانی دانست.

 چنان که حتی عالیمی از این عوا م را در بین رباعیاات شااعری دربااری

 توان دید: میق( نیز  431همچون عنصری )متوفی 

 سان و چه سخت آ گذرد کار چهمیچون 

 چه بخت  وین یک دم عاریت چه ادبار و

 باید رخت میچون جای دگر نهاد 

 نزدیک خردمند چه تابوت و چه تخت 

 

 چون مهره به روی تخته نردیم همه 

 گاهی جمعیم و گاه فردیم همه 

 چر  الجوردیم همه  ۀسرگشت

  18تا در نگرید، در نوردیم همه

 

 آشنایی ناقص هدایت با قواعد شعر 

یت در داوری شاعر و شااعران ای از  غزشها و اشتباهات هادابخش عمده

فارسی ناشی از مطا عات ناکافی و شناخت ناقص او در مورد تاریخ ادب فارسای 

ادوار شاعر  ف عمیق بر مبانی ادب و اختصاصات زباانی و سابکها واو عدم اشر

فارسی به خصوص شعر پس از اسالم است. این نکته را کاتوزیان در کتاب خود 

گوید، در قلماروی میشعر خیام سخن  ۀیت دربارآنجا که هدا»متذکر شده است: 
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غلتاد. میخطاهایی منحصاراً فنای در ۀپیماید و گاه به وررمیبه نسبت ناآشنا ره 

کند شاعر عمداً قواعد کالسیک کاربرد برگردان شعر را زیر پاا میمثالً وقتی فکر 

کاتوزیاان  ۀاشاار 19«شود که ردیف را با قافیه اشتباه گرفته استمیگذاشته معلوم 

در آخار بعضای از رباعیاات »های خیام اسات: کتاب ترانه ۀبه این بخش از مقدم

 )خیام( قافیه تکرار شده شاید به نظر بعضی فقر  غت و قافیه را برساند مثل: 

 دنیا دیدی و هرچه دیدی هیچ است...ا 

 بنگر ز جهان چه ررف بر بستم، هیچ ...ا 

 (61)ص « ار هیچ جمع شدهو ی تمام تراژدی موضوک در همین تکر

داناد کاه میشعر فارسی داشته باشاد،  ۀهرکس اندک آشنایی با اصول او ی

ن( آ ۀدر هر دو رباعی، به سبت آنکه جزو ردیف شعر است )نه قافی« هیچ»تکرار 

 غات  از جمله ا زاماتی است که شاعر مجبور به مراعات آن  است و ربطی به فقر

عدم  ۀهای خیام نشانرباعی در کتاب ترانه ندلط چو قافیه ندارد. همچنین ضبط غ

 ست مثالًوط و نامعتبر ابهای نامضشعر و اتکا به مجموعه ۀارالک او از اصول او ی

 ها درج شده: گزیده ترانهردر بخش ب 100 ۀدر این رباعی که به شمار

 ست از من رقمی به سعی ساقی مانده

 ست وفایی ماندهوز صحبت خلق، بی

 دوشین قدحی بیش نماند  ۀاز باد

 ست از عمر ندانم که چه باقی مانده

 

در مصراک دوم رباعی، از  حاظ قافیه غلط است و تناسبی « بی وفایی» ۀکلم

همچناین اسات  20اسات.« وفااقیبی»این کلمه  دندارد صحی« باقی»و « ساقی»با 
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 : (77های خیام، ش )ترانهضبط غلط رباعی زیر 

 خواهم کرد امشت می جام یک منی 

 خود را به دو جام می غنی خواهم کرد 

 اول سه رالق عقل و دین خواهم گفت 

 پس دختر رز را به زنی خواهم کرد 

که بدین شکل مصراک اول آن معنای محصلی ندارد. صورت صحید ایان ربااعی 

ق ششم هجاری( تعلّا ۀا دین شفروه اصفهانی )از شعرای سدکه در اصل به شرف

 خطی دیوان او چنین است:  ۀخدارد. مطابق نس

 امشت ره جام یک منی خواهم کرد 

 خود را به دو ررل می غنی خواهم کرد 

 اول سه رالق عقل وجان خواهم گفت 

  21پس دختر رز را به زنی خواهم کرد

 

 بی توجهی به اصا ت و سالمت ا فاظ و عبارات رباعیات منسوب به خیاام

نها با آ ۀتی که هدایت فراهم کرده دید و همرباعیا ۀتوان در جای جای گزیدمیرا 

لط و دیگری از عدم تس ۀمراجعه به منابع اصیل و قدیمی قابل اصالم است. نمون

ارسی دال و  ال ف ۀشناخت هدایت انتخاب رباعیاتی است که در قوافی آنها قاعد

 رعایت نشده است. 

ایات شاعرای بازرگ ایان قاعاده را رع ۀتا اواخر قرن هشاتم تقریبااً هما

گذاردناد. میکردند و اگار هام در ماواردی ناادر از سار ناچااری آن را فارو می

شعر متوجه شود این کار بناا باه ضارورت شاعری  ۀای د پسند که خوانندگونهبه
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ارالعی نبوده ، آن را در شعر خود صورت گرفته و ارتکاب آن از سر غفلت و بی

عی انوری )ساده ششام هجاری( بارز این مدعا، این ربا ۀ. نموندکردنمیگوشزد 

 است: 

 دستت به سخا چون ید بیضا بنمود 

 از جود تو در جهان، جهانی بفزود 

 کس چون تو سخی نه هست و نه خواهد بود 

 22دال شو، زهی عا م جود هگو قافی

 

میز تهدایت بدون توجه به این نکته نه چندان هم اما اساسی و راهگشا در 

یاام رباعیات خ ۀات غیر اصیل در ابتدای بخش گزیدرباعیات اصیل خیام از رباعی

ایت دال و ال رع ۀقافیه را که در یکی قاعداین دو رباعی همگون و هم (3و  2)ش 

 و در دیگری نشده پشت سرهم آورده: شده

 آورد به اضطرارم اول به وجود 

 جز حیرتم از حیات چیزی نفزود 

 رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود 

 بودن و رفتن مقصود ن آمدن و یز

 

 از آمدنم نبود گردون را سود 

 جال ش نفزود  وز رفتن من جاه و

 وز هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود 

 کاین آمدن و رفتنم از بهر چه بود 
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 ظاهراً هدایت از خود نپرسیده است که چرا باید شاعری یک معنی واحاد

یر و صاطالحات و تعاابرات اندکی در کلماات و ایرا در دو رباعی جداگانه با تغی

ن خیاام آن بگنجاند. همچنین متوجه نبوده یا ارالک نداشته که در زماا ۀحتی قافی

 ال و )« نفزود»و « بود»)دال عربی( را با « مقصود»و « وجود»هیچ شاعری کلمات 

ند، اماا ا بته این موارد شاید کم اهمیت جلوه ک 23کرده است.میقافیه نفارسی( هم

کاام های خیام، با صدور احد که کسی که در سراسر کتاب ترانهنباید فراموش کر

قیار ادب فارسای و تح ۀسارمای نسند، اهتمام بلیغی در ناچیز جلوه دادکلی و بی

و  ید داناششعرایی که به هر د یل به آنها اعتقادی ندارد داشته، پیش از هر چیز با

 ند. صالحیت خود را در موضوک مورد نقد و قضاوت به اثبات برسا

رسای سفانه هدایت بدون آنکه مقدمات الزم را برای رد و نقد اشاعار فاأمت

هایی پروایی تمام سخن گفته است که نمونهکست کرده باشد. در این عرصه با بی

 کنیم: میاز اظهارنظرهای او را نقل 

یم باا اند، و ی بدبینی آنها وابستگی مساتقاغلت شعرای ایران بدبین بودها 

ص ) اردعا ی و فلسفی د بۀند و ناکام آنان دارد. اما بدبینی خیام جنحس شهوت ت

37)  
فریبی از اند کاه بارای عاوامخود دانسته ۀاغلت نویسندگان و شعرا وظیفا 

دی افکاری همچون عشق، اخالق و انسانیت دم بزنند بدون آنکاه باه آنهاا اعتقاا

 ( 39)ص داشته باشند. 

خربگیاری اسات.  ۀیاام( مزخارف و تلاهای دیگران )به غیار از خگفتها 

 . (47)ص

اناد اماا گفتهمیاناد کاه شاعر ر از خیام، دانشمندان دیگاری هام بودهغیا 



 180 20/   گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران

های آنها که بیشتر تکرار اشعار دیگران است با خیام از زمین تا آسمان فارق گفته

 .(59)ص  .دارد

در  ااگر رباعیات منسوب به خیام را از او سلت بکنیم. آیا کس دیگری را 

 (64)ص اند این رور رباعی بگوید؟ زبان فارسی سراغ داریم که بتو

 

 « نوروزنامه» ةداوري هدایت دربار

کند، زیرا به نظر میبرای کتابهای علمی خیام اعتبار زیادی منظور ن هدایت

 ۀاو خیام در این کتابها که بنا به دستور و خواهش بزرگان زمانه نگاشته شده رویا

های خودش این کتمان و تقیه را کناار و ی در ترانه»پیش گرفته،  قیه درت کتمان و

« رودمییط خودش نحم ۀخوردوجه زیر بار اصول و قوانین کرمگذاشته و به هیچ

کدام از آثار علمی، فلسافی و ادبای خیاام کاه هدایت هیچ ۀ. به عقید(29و  28)ص 

را به شاناخت فکار و  ما توانندمین« شودمیق و تظاهر از آنها استشمام بوی تملّ»

زناماه وآثار خیام هدایت برای نور ناما در میا (26)ص  ،خیام رهمون گردند ۀفلسف

ای باز کرده است. چرا که در خالل این کتاب )منسوب به خیام( حساب جداگانه

توان بعضی مطا ت علمی یافت که برخالف دیگر کتابها از دست خیام در رفته می

کند. هدایت با استناد به یکی دو جمله از این کتااب میآشکار و افکار نهان او را 

اعتقاد پیدا کرده که ما عالوه بر فیلسوف و شاعر با یک نفر عا م ربیعی ساروکار 

سال بعاد  800داریم که توانسته به کمک فراست عجیت خود افکار علمی را که 

که چنین اثار معجازه در اروپا و و ه به پا کرده به سادگی بیان نماید. این جمالت 

ایزد تعا ی آفتاب را از نور بیافریاد و آسامانها و »آسایی دارند از این قرار است : 

 زمینها را بدو پرورش داد به فرمان ایزد تعا ی حا های عاا م دیگرگاون گشات و
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زناماه کاه واما نور 24«چیزهای نو پدید آمد مانند آنکه در خور عا م و گردش بود

 سرگذشتی خواندنی دارد.  (61)ص نامد می« ادبی گرانبها ۀسا ر»هدایت آن را یک 

جدیادی از رباعیاات خیاام  ۀنخستین بار فردریخ روزن آ مانی در ترجما

خطای ایان کتااب کاه باه  ۀزنامه خبر داد. نسخواز کشف کتاب نور (1930) نادن، 

 تر ازمحمد قزوینی کهن ۀق کتابت شده است و به گفت 767د روزن در سال ربرآو

ی شده بر ن آ مانی خریدار ۀمیالدی برای کتابخان 1928قرن هفتم نیست. به سال 

رف و سه سال بعد عکس این نسخه را قزوینی از اروپا تهیه و بارای وزارت معاا

 ه به چا  برسد. ر شد جزو انتشارات این وزارتخانسال کرد و قرارا

 -راه آمااده ۀتصحید کتاب را مجتبی مینوی بر عهده گرفات، اماا در میانا

ر دسازی کتاب گویا وزارت معارف از تصمیم خود انصراف داد و نهایتااً کتااب 

تشاار کاوه انتشار یافات. انادکی بعاد از ان ۀکتابخان ۀشمسی به سرمای 1312سال 

زنامه ونور»نوشت:  یمیالد 1934ای به قزوینی به تاریخ کتاب، مینورسکی در نامه

 ثر یکی ازان ندارم که مال عمر خیام باشد، بلکه شناسم و ی هیچ ارمینامیرا بنده 

 ... ا اخ سید ا محققین»شاگردان اوست. خود عمر خیام خطاباً به خود ا بته ا قاب 

راناد کاه میکند. و دیگر در بااب زیا  ملکشااهی راوری ساخن میاستعمال ن

ین شود تصور کرد که همین شخص یکی از آنها بوده که نوروز را باه فاروردمین

  25«ده بودند...آور

 ف نیسات و ؤرسا ه حاکی از دانش عمیق م»ای دیگر آورده: وی در مقا ه

مینورساکی « صحت صدور آن به دالیل عدیده، به نحو قطعی قابل احراز نیسات

نوروزناماه کاه در  ۀناقصای از هماین رساا  ۀهمچنین یادآور شده است که نسخ

شاود میبریتانیا نگهداری  ۀموز ۀحدود یک دوم متن چا  شده است، در کتابخان
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  26ای به نام خیام ندارد.که اشاره

 محققاان انتشار نوروزنامه و انتساب آن به خیام، بازتابهای متفاوتی در بین

شاار تهای خیاام کاه یاک ساال بعاد از انهادایت در تراناه ایرانی در پی داشت.

سات کاه اشااره باه هماین واکنشاهای مثبات و منفای ا زنامه منتشر شد، باونور

و باه  (26)ص « ه خیام شک بیاوریم؟بتوانیم در نسبت این کتاب میآیا »پرسد: می

 دهد: میاین شبهه چنین پاسخ 

ا بته از قراینی ممکن است و ی بر فرض هام کاه از روی تصاادف و یاا »

ن آ ۀتاوانیم بگاوییم کاه نویساندمید این کتاب به خیام منسوب شده باشاد، تعمّ

دبی و ام داشته و در ردیف همان فیلسوف نیشابوری و به مقام فکری با خیا ۀرابط

یامده رسیده. به هر حال تا زمانی که یک سند مهم تاریخی به دست نمی وقی او 

تواند نسبت آن را از خیام سالت بکناد. بارعکس، میفرضی ن گونه حدس وهیچ

خیلی ربیعی اسات کاه روم سارکش و بیازار خیاام در خرافاات عامیاناه یاک 

خار از ایان عباارت آ (63)ص « ک برای خودش پیدا بکناد.تفرید و تنوّ ۀرچشمس

آن  وت که هدایت به علمی بودن مطا ت نوروزنامه چندان اعتقادی نداشته سپیدا

هدایت  دانسته است. مشابه استدال های احساساتیمی« خرافات عامیانه»را در حد 

زناماه ومینوی بار نور ۀدر مقدمرا در مورد استحقاق خیام به داشتن چنین کتابی، 

سات: اتوان یافت. وی پس از  کر امتیازهای ادبی و تاریخی رسا ه نوشاته میهم 

 ۀ یف و رارز فکار و انشاای ساادأاین ممیزات از حیث زمان و مکان و تا ۀکلی»

م  یف آن به خیاأتکلف، در هر کتاب جمع شد ا گر در خود کتاب هم ت طیف بی

  27«دانم. چرا ندانم؟مین آن را از خیام نسبت داده نشده باشد م

انتسااب آن باه  ۀترین مخا ف اعتبار و امتیازات کتاب و مسللاما سرسخت
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شفق باعث جدال قلمی  ۀخیام محیط رباربایی بود که چا  مقاالت او در روزنام

آنها اعم از چا  شاده  ۀمینوی با او شد. رباربایی در سلسله مقاالت خود که هم

در کتابی باه ناام خیاامی یاا خیاام  1370ه به صورت یکجا در سال و چا  نشد

، بیش از هر چیاز بار ارزشاهای علمای و فنای کتااب )انتشارات ققنوس(منتشر شد 

تر از حدود انتظارات اهل فضال از مقاام علمای انگشت نهاد و آن را بسیار پایین

رود، ساطد مایالت آن سخن نجا که از نوروز و تحوّخصوص آبه»خیام دانست: 

کند و گاویی باا میر دیوانی عادی چندان تجاوز نمعلومات نویسنده از یک محرّ

)خیاامی  یاا خیاام، ص « گونه ارتباط اساسی نداشته استمسائل علمی و نجومی هیچ

  یاپانجم هجاری( در ز ۀعبارات عبدا رحمن خازنی )ساد ۀسپس با مقایس (176

زناماه ونور ۀگویاد: نویساندمیزنامه در خصوص کبیساه، و ف نورؤسنجری و م

مطلبی در مورد سال و ماه و کبیسه و نوروز در کتابی خوانده و ی بر اثار ضاعف 

ص  )همان،ادای مطلت برآید  ۀانس با موضوک نتوانسته از عهد ۀحافظه یا عدم سابق

علمی و نجاومی )یعنای تعیاین کبیساه( باا  ۀسابقدر نتیجه از این اقدام بی (1780

ه، وصفی جاهالنه به دست داده کاه باه های  وجاه ارزش فنای و عباراتی عامیان

 ( 145)همان ص  .تاریخی ندارد

 ۀنورسکی بار صاحت انتسااب رساا یمحیط رباربایی با تکرار ایراد مهم م

زنامه به خیام یعنی عدم  کر شرکت و دخا ات خیاام در تعادیل و اصاالم ونور

ر کار ا بداً د زنامه خیام نبوده وونور ۀداند که نویسندمیتقویم، آن را بهترین د یل 

تعدیل و اصالم تقویم شارکت نداشاته و داساتانی را در ایان بااب دسات و پاا 

 ( 179)همان ص شکسته از دیگران شنیده و نقل کرده است 

خطی کتااب نیاز  ۀمحیط رباربایی با توجه به این ایرادات، در اعتبار نسخ
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ی دسترسی نیست تاا خطّ ۀزنامونور ۀگوید: ما را به اصل نسخمیکند و میتردید 

اول و دوم نساخه باا هام  حۀمثالً معلوم شود که آیا جنس کاغاذ و مرکات صاف

 -اختالفی دارند یا نه چرا که شاید بتوان از این رریق ثابت کرد که یکی از نسخه

سری را به دست آورده و از مطا ت مربوط به نوروز و دست کتاب بیسازان چیره

مناسبی برای انتساب رسا ه باه خیاام یافتاه و آن را باا افازودن شراب آن محمل 

بر ن فروخته  ۀت داده و به بهای گزاف به کتابخانبورقی به آغاز نسخه به خیام نس

 .(180)همان، ص  .است

است.  کتاب را د یلی بر این ادعا دانسته ۀوی ابهام و اغتشاش مطا ت مقدم

زناماه ونور ۀ اف اصالی رساا ؤکه م در همین زمینه، محیط رباربایی حدس زده

ا دین عبدا رافع هروی از شعرای خراساان در عهاد خسارو ملاک غزناوی ضیاء

جال یه  ۀه عوفی نام او را در  باب اال باب  کر کرده و رسا کق( باشد  582-555)

تن سات. وی باا نقال عبااراتی از ماا یفاات او دانساته أرا در تفسیر ناوروز از ت

 بخشد. اما بعداًمی ف را با شهر هرات قوت ؤشنایی و ارتباط مآ ۀزنامه، شائبونور

نثار،  جال یه به نظم اسات ناه باه ۀبا توجه به این نکته که به تصرید عوفی رسا 

ه زناماه اسات کوتااوجال یه هماان نور ۀاندکی در حدس خود مبنی بر آنکه رسا 

 سااب آنروی بر انتا دین عبدا رافع هانتساب آن را به ضیاء هآمده است با این هم

  (181و  180)همان، ص دهد. میبه خیام ترجید 

دارد. مایل وا مّاأدر مقابل ایرادات محیط ربارباایی کاه خوانناده را باه ت

ترین آنهاا اند که یکی از جادیررفداران انتساب این رسا ه به خیام نیز کم نبوده

ملاک رلاق خیاام  اسماعیل یکانی بوده است. وی با ارمینان تماام نوروزناماه را

شبهات مینورسکی و دیگران در خصوص آنکه چارا ناام  ۀکلی شمرده و ضمن ردّ



 185 هاي خیامصادق هدایت و ترانه

 فان است، ؤخیام در ابتدای رسا ه با تکریم و تجلیلی که خالف قاعده و عادت م

که شاید شاگرد خیام بوده دانسته ناه  ابرداردرج شده، این امر را اثر دست نسخه

مبحث تعیین  زنامه به نام خیام درونور ۀنویسند ۀ ف رسا ه، در مورد عدم اشارؤم

مقصود نویسنده تحقیق مطلت بر ربق اصول علمی نبوده، بلکاه » کبیسه نیز گفته:

منظور او بیان موضوک در سطد معلوماات عاماه اسات. زیارا ایان کتااب را باه 

خواهش دوستی سردستی و به همین منظور نگاشته و بدین سبت هم نام خود را 

ای هم باه اینکاه خاود او نیاز جازو حکماای اثری نگذاشته و اشارهروی چنین 

خراسان بوده و در کار آنان شرکت بلکه ریاست داشته نکرده و این هم مقتضاای 

مناعت ربعی است که  از خیام سراغ داریام و آن را جزئای از احاوال روانای او 

 .28«شناسیممی

ران اتفاق افتاد که دوای زنامه در دورهونور ۀبه هرحال کشف و چا  رسا 

یاران ای از روشنفکران و فضالی اگرایانه در میان عدهاوج افکار واحساسات ملی

تانی ای به زبان فارسی که نوروز، جشن باسابود. ربیعی است که پیدا شدن رسا ه

خن و ملی ایرانیان را موضوک بحث قرار داده و از عادات و آداب ملوک عجم سا

ین ن است این احساسات را برانگیزد، به خصوص آنکه اگوید، تا چه حد ممکمی

یاان رسا ه به کسی نسبت داده شده است که به سبت تحقیقات و تعریفهای اروپای

 یر ایرانی شهرتی بسزا یافته بود.در میان ایرانی و غ

 

 خیام  ۀنگرش هدایت به فلسف

 های خیاامانگیزترین بخش کتااب تراناهمهمترین و بحث« خیام فیلسوف»

برداشتها و احساساات خاود را از رباعیاات  ۀاست. هدایت، در این بخش، چکید
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منسوب به خیام ابراز داشته است. به نظر هدایت به رارز فکار خیاام تنهاا از راه 

توان پی برد و کتابهای علمی و حکمی او که به مقتضاای وقات و میرباعیات او 

ق و تظاهر و کتمان و تقیه تملّشده و از  ها به دستور و پسند دیگران نوشتیمحیط 

برداشاتهای  ۀتواند مستند شناخت ما از خیام قرار گیارد. فشاردمین ،خا ی نیستند

 توان در عبارات زیر مشاهده کرد: میهدایت را در این باره 

رساد کاه فهام بشار میمشاهدات و تحقیقاتش به این نتیجاه  ۀاو در نتیج

رار رود. هیچ کس باه اسامیو به کجا  داند از کجا آمدهمیمحدود است و کسی ن

ی ماا ی نیست و اگر هست در زنادگرازل پی نبرده و نخواهد برد و یا اصالً اسرا

شاود. در ورای میثیری ندارد. معمای کائنات به دستیاری علم و دین گشاوده نأت

 وکنیم. نه سعادتی هسات و ناه عقاوبتی، گذشاته میاین زمین که بر آن زندگی 

 اییهاا وایم دریاابیم. زیباست و مابین آن دو باید دمای را کاه زناده آینده دو عدم

 .گذردخرمیها و خوشیها یگانه حقیقت زندگی است که همچون کابوس هو ناکی می

مادی او پدیاد آماده و تربیات  ۀفکر جبری خیام بر اثر علم نجوم و فلسف

و شقاوت بر  ه شرّآنها معتقد شده ک ۀثیر بسزا گذاشته و در نتیجأعلمی او بر آن ت

اراده، باه قضاا و قادر ماذهبی چربد. چر  ناتوان است و بایمیخیر و سعادت 

کناد و بادبینی در او میعلیه سرنوشات شاورش  تاعتقادی نداشته به همین جه

شود. این بدبینی از سن جوانی در او وجود داشته و هیچ گاه گریبان او را میزاده 

اختصاصات فکر خیام است که پیوسته با غم و رها نکرده است و درواقع یکی از 

اندوه و نیستی و مرگ آغشته است. درد او یاک درد فلسافی و همچاون نفرینای 

فکار  ۀدهاری انجامیاده و اراد ۀبوده که نثار آفرینش کرده و بدبینی او باه فلساف

چیز به نظرش بیهوده آمده است. از مردم زمانه بری و بیزار باوده و حرکت و همه
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یات جامعه را نپذیرفته است در او یک نوک میل و رغبات و اه تلقینات و تلقّگهیچ

ایران باقی بوده است و از این  حاظ باا حسان  ۀسف نسبت به گذشتأهمد ی و ت

اند حسن صبام با اختاراک یاک ماذهت جدیاد اسااس صبام در یک جبهه بوده

ن منظور را خیام با آن زمان را  رزانیده و شورش ملی به راه انداخته و همی ۀجامع

ثیر حسن صبام آنای و أهایش عملی کرده است! تفاوت آنها  این است  که تترانه

مادی خیام که بر عقل و منطق استوار باوده پایادار ماناده  ۀزودگذر بوده اما فلسف

 است... 

مرگ اسات بارای خیاام  ۀخیام دقیق شدن او در مسلل ۀویهگی دیگر فلسف

حسات  دنیا بر اثر اجتماک  رات به وجود آمده که بار ماوراء ماده چیزی نیست و

ات  ر ۀکنند. او در موضوک بقای روم، معتقد باه گاردش و اساتحا میاتفاق کار 

بیند که خااک میشراب،  رات تن مهرویان را  ۀبدن پس از مرگ است و در کوز

اند اجزای کوزه، تجسم اعضای بدن انسان و شرابی کاه در آن اسات، حکام شده

فهمیم کاه خیاام در خصاوص ماهیات و مایرا در تن دارد. از این مطا ت  روم

مهمی داشته است. عدم درک چگونگی اشایاء  ۀارزش زندگی یک عقیده و فلسف

 ۀیفاهای دیگران، بیهوده بودن کوشش ما در مقابل رفتار و وظمزخرف بودن گفته

کوه ن و زوال شرویاربیعت، پر از درد بودن همیشگی دنیا، مرگ پادشاهان و پری

 گذشته همه و همه حاکی از سستی و شکنندگی چیزهای روی زمین است.

آینده مجهول است. پس حاال را بایاد  ،یاستؤگذشته یادگاری درهم و ر

 ت اسات. پاس بایاد انتقاامدریابیم و خوش باشیم، مقصود از زندگی کیف و  ذّ

 ز زندگی بستانیم. اخود را 

شادی بوده، و ی شادی او همیشه باا فکار  هرچند خیام از ته دل معتقد به
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ثرآور أآفریند تزیینی تامیم است. بنابراین تصویرهای زیبایی که أعدم و نیستی تو

ل و تازیین است؛ مثل کسی که بخواهد خودش را بکشد و قبل از مرگ باه تجمّا

کیاف  ۀاک بوده و در پیری فلسفاتاقش بپردازد. چون خیام از جوانی بدبین و شکّ

س و حرمان اسات. أرا انتخاب کرده، بنابراین خوشی او آغشته با فکر ی و خوشی

کند و مرگ از الی دنادانهای میهای خیام سنگینی شراب، روی  ترانه  بوی غلی

 گوید: میاش شدهکلید

 خوش باشیم! 

ی وآراء و احساسات بعضاً متناق  هدایت در مورد خیام.  ۀاین بود چکید

ان باه ت بعضی از شعرای  فارسی که رباعیاتشیام در مذمّهای خدر جایی از ترانه

گوید: هر کس شراب خاورده  و یاک ربااعی در ایان میخیام هم منسوب است 

 تکفیر آن را به خیام نسابت داده اسات! باا آنچاه گذشات سزمینه سروده از تر

بینیم که این سخن در حق خود هدایت بیشتر صادق اسات چارا کاه در ایان می

 ۀای بازگوکننادیک قهرمان افسانه ۀامی ساخته و پرداخته که به گونکتاب وی خی

کرده یمفکر  افکار و آمال اوست. هدایت کاری به این نداشته که خیام هم مثل او

م مثل او داشته است که خیام هپنداشته یا بهتر بگویم دوست میمیبلکه او  ،یا نه

ررز فکار  خیام را بشناساند، ۀلسففکر کند. بنابراین او به جای آنکه ررز فکر و ف

ول قده است. به رو نگرش خود را به نثری کمابیش شاعرانه، نه محققانه مطرم ک

ز اشود که خواننده به عوض خیام، شناخت قابل توجهی این باعث می»کاتوزیان 

  29«افکار درونی هدایت کست کند

اسات « فکنیفرا»درواقع تفسیر هدایت از رباعیات منسوب به خیام، نوعی 

ییاد بار أتاوان از دل آنهاا تای است که به دشاواری میو مستند او رباعیات ساده
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برای اثبات این موضوک کاه خیاام باه  ترور مثال هدایافکار هدایت پیدا کرد. به

از  ن عالقه و گرایش خاص و نوعی همد ی داشته و از ته قلاتاتاریخی ایر ۀگذشت

 ( 41)ص  .رباعی منسوب به خیام را نقل کرده استبوده، این دو  قرراهزنان عرب متف

 زد پهلو آن قصر که برچر  همی

 ندی رو ندبر درگه او شهان نها

 ای اش فاختهدیدیم که بر کنگره

 کوکو  گفت که : کوکوبنشسته همی

 

 آن قصر که بهرام درو جام گرفت 

 شیر آرام گرفت  آهو بچه کرد و

 گرفتی همه عمر بهرام که گور می

 دیدی که چگونه گور بهرام گرفت 

 

شااعر از » ده در ایان رباعیااتکاراما همان رور کاه کاتوزیاان یاادآوری 

 قدرت دوامی زندگی،کند تا بر بیهای باستانی به عنوان استعاره استفاده میخرابه

 وکید ورزد. این کار در ادبیات کالسایک فارسای مرساوم اسات أو شکوه ت و فرّ

های مشاابه بارای برحاذر رگ از جمله ساعدی از اساتعارهبسیاری از شعرای بز

ای یناهکبنابراین بغ  و « اندداشتن زورمندان از سرنوشتی شبیه به این سود برده

 ش او درآنها به ایران در دل داشته، در تفسیر و نگر ۀکه هدایت از اعراب و حمل

ربااعی،  ثیر گذاشاته و باه مساتند یکای دو کلماه از یاکأمورد رباعیات خیام ت

 پسندیده پرداخته است.آنچه خود نمی انشاهای پر آب و تاب در  مّ
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 نتیجه

 ی می توان گفت که صاادق هادایتعدر پایان این مقا ه در یک نظر اجتما

یط شناساان اروپاا باه محاپهوهشاهای ایران موقع مطا عات وتوانست با انتقال به

یام اخت و بررسی رباعیات خک شنتحرّکم ۀای وارد عرصفرهنگی ایران نگاه تازه

گاردد اماا ا یان کساوت محساوب میکند و در این زمیناه، یاک پیشارو و پیش

ز آن های ادبی به دسات آورده، ماانع اکسوتی و توفیقی که او در دیگر زمینهپیش

ایت آن ت، چشم بر معمریدی خام و متعصّ ۀنیست که در مواجهه با اثر او، به گون

ا همچاون و کار داریم، بناابراین آن ر یک پهوهش ادبی سر ما با ببندیم، در اینجا

دور  اثری پهوهشی از جوانت مختلف باید سنجید. در این مقا ه، کوشیدیم تاا باه

پهوهی خیام ۀهای خیام را در حوزاندیشی، ارزش واقعی ترانهت و خشکاز تعصّ

ور هرهبشگام سن یک اثر پیدر ایران نشان دهیم و دیدیم که این اثر اگرچه از محا

آن اماروزه فقاط ارزش  ۀنگری و شاعارزدگی نویساندما به سبت سطحیاست، ا

دهد که صاادق هادایت اگرچاه در شاعر فارسای تاریخی دارد و بس و نشان می

ی مطا عه داشته، اماا بار آن چیرگای و اشاراف جاامع نداشاته و باه دام داوریهاا

کنناده، احکاام مطمالن و قانع خذآم ۀپشتوانزده و یکسونگرانه، افتاده و بیشتاب

ای تکلیاف تااریخ صافحه 60 ۀکلی صادر کرده و خواسته است که در یک مقدم

 شمار آن را روشن کند.کهن ادب فارسی و شاعران بی

 
 :پی نوشت

رساکی در ارزشامند والدیمیرمینو ۀاین بخش مقا ه با افزودن بعضی نکات تکمیلی برگرفتاه از مقا ا. 1

سیده رم است که به قلم آقای خرمشاهی ترجمه شده و در کتاب زیر به چا  ا معارف اسال ةدایر

 است.:
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هیاد، رباعیات خیام، به تصحید محمدعلی فروغی، ویرایش جدید بهاءا دین خرمشااهی، تهاران، نا

 .25-41، ص 1373

 .189-201، ص 1344صادق هدایت، حسن قائمیان، تهران، امیرکبیر، چا  دوم،  ۀنوشته های پراکند. 2

نتشاارات باه اهتماام ا 1353های خیام است که در سال خذ نقل ما در این مقا ه، چا  ششم ترانهآم. 3

 صفحه به چا  رسیده است. 112امیرکبیر در قطع جیبی و در 

شار هماا، نرباعیات خیام، رربخانه، یاراحمد رشیدی تبریزی، به تصحید جالل ا دین همایی، تهران . 4

 )مقدمه(. 44، ص 1367چا  دوم ، 

 .306ص  1342ایام حکیم عمر خیام و رباعیات او، اسماعیل یکانی، تهران، انجمن آثار ملی  ۀنادر. 5

، ص  1374ای، تهران، توس فریدون بدره ۀخیام، آرتور کریستن سن، ترجم تبررسی انتقادی رباعیا. 6

 )مقدمه مترجم(. 31و  30

 .35و  34مینورسکی، همان، ص . 7

 مترجم(  ۀ)مقدم 29قادی، رباعیات خیام، ص بررسی انت. 8

دار تهاران، زهرباج -محمدعلی فروغی و قاسم غنای، باه اهتماام ک ۀخیام، تصحید و تحشی ترباعیا. 9

 .25، ص 1371اساریر 

 .305ایام حکیم عمر خیام، ص  ۀنادر. 10

 .258و  257، ص 1354دمی با خیام، علی دشتی، تهران، امیرکبیر، چا  سوم: . 11

 257و  256همان، ص  .12

 19و  17رباعیات خیام، محمدعلی فروغی، ص . 13

 .160ایام حکیم عمر خیام، ص  ۀنادر. 14

محدثان  گفته های وی در  هن ارباب معرفت و تمامی آنهایی که از غوغای: »25دمی با خیام، ص . 15

خاتالف اهماین امار علات تنگ آمده بودند نقش بسته و از سینه به سینه رفته و و فقیهان قشری به

 تغییرات و کثرت نسخه بد های بعضای رباعیاات اسات... پاس از وفاات خیاام در میاان اوراق و

 .« متعصبان انتشار نیافته بیم قشریان و آمده که از یادداشتهای او رباعیاتی، به دست

چا  ساوم،  هنگی،مرصاد ا عباد، نجم ا دین رازی، به اهتمام محمدامین رباحی، تهران ، علمی و فر. 16

 .31، ص 1366

 .243رک، دمی با خیام، ص . 17

؛ هیچ کدام 296و  288، ص 1342عنصری بلخی، به کوشش دبیرسیاقی، تهران سنایی،  اشعاردیوان . 18



 192 20/   گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران

خر به اسم خیام نیامده وگرنه شاید ادعا می شد که اینها نیز از أاز این دو رباعی در منابع متقدم و مت

 به دیوان عنصری راه یافته است. اًخیام بوده و بعد

تهاران،  صادق هدایت از افسانه تا واقعیت، محمدعلی همایون کاتوزیان، متارجم: فیاروزه مهااجر، .19

 .106، ص 1372ررم نو، 

جود است، . یکی از شاعران معروف معاصر نیز که رباعیات خیام را دکلمه کرده و نوار کاست آن مو20

 است. دچار همین اشتباه واضد شده

هجاری قماری، میکاروفیلم  1027ا دین شفروه، نسخۀ خطّی بایگانی ملی هند، مور  . دیوان شرف21

 کتابخانۀ دانشگاه تهران. 1415شمارۀ 

، 988ص  ، 1340، 2. دیوان انوری، به اهتمام مدرس رضوی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، جلد 22

 ق( با مطلع: 769یومدی )متوفّی مشابه آن را در یکی از غز یات ابن یمین فر

 عشق تو گر ضالل دل ماست گر رشاد   

 ما را تویی ز هردو جهان غایت مراد   

 توان دید که در آخر آن شاعر قافیۀ دال را  ال کرده و گفته:می 

 ابن یمین به پای تو خواهد فکند سر   

 گر  ال کرد قافیه و هرچه باد باد   
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