
 

 مشترک خیام و مجدهمگر بررسی و نقد انتساب رباعیات
 بریتانیا ق موزۀ 796با استناد به نسخۀ 
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 چکیده
جای متون نظم فارسی به نام شاعران دیگرر  بسیاری از رباعیات منسوب به خیام در جای

پژوهشگران برا رردیرد در انتسراب ایرن      که ست و این موضوع سبب شدها نیز ضبط شده
بری    .در مورد خیام و رباعیات وی نیز دستخوش خطا شوند، رباعیات به شاعری خاص

صرتت انتسراب ایرن لبیر       پژوهشگران ایرانری و خرارجی دربرار     از یک سده است که
 ی بیشتر در این زمینه همچنان به لوت خودند اما ضرورت پژوهشهاارتقیق کرده رباعیات

همگر در صدد بررسری   رباعیات مشترک میان خیام و مجد ۀاین مقاله با مطالع .بالی است
ن پرژوه  پرا از   در ای .و نقد صتت انتساب این رباعیات به دو شاعر مورد بتث است

، ها را به هر یک از دو شاعر رعیرین کررده  انتساب آنمت  و راریخ ، ذکر هر یک از رباعیها
رراریخی رباعیرات   ۀ شناسری زبرانی و سرابق   بره سربک  ، مهرم ی بردلها سپا با ذکر نسخه

ی مورد مطالعه را با مضامین رباعیات اصی  خیرام سرنجیده و   یهامضمون رباع .یماپرداخته
به هر یرک از دو شراعر و یرا     یهادر نهایت نظر رتلیلی خود را در مورد انتساب این رباع

  .یماشاعر دیگر بیان کرده
  .شناسیسبک، پژوهینسخه، مجدهمگر، خیام، رباعیات :ها هواژكلید

 

 .saderi@tabrizu. ac. Ir(/ نویسند  مسئول)دان  آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه ربریز  ∗

 .استاد دانشگاه ربریز ∗∗

 .دانشگاه ربریز استاد ∗∗∗



 67آینۀ میراث، شمارۀ / 232

 مقدمه .1
جایگراه  ( ق525رر 515 ف، 934 و) خیرام  عمرر  منسوب به حکریم  با اینکه رباعیات

خیرامی موجرود در ایرن رباعیرات روسرط      ۀ خاصی میان اهر  ادب دارد و اندیشر  
پژوهشگران معاصر به عنوان مکتبی فکری شناخته شرده و رریریرات آن اندیشره در    

ابهرام در صرتت انتسراب    ، پا از خیام مورد مطالعه لرار گرفته است آرار شاعران
دانیم نخسرتین اررری کره از    مىکه نچنا، بسیاری از این رباعیات از میان نرفته است

اسرت کره    عمادالدین اصفهانی( ق555 ،القصر خریدة، خیام به عنوان شاعر یاد کرده
ه هیچ شعر فارسی از خیام سال پا از وفات خیام رتریر شده است؛ البت 29بی  از 

شاید بتروان گفرت   ، ی به عربی از وی ذکر شده استادر آن منبع نیامده و رنها لطعه
است ( ق555ف ) رازی فخر امام، نخستین کسی که یک رباعی به نام خیام ضبط کرده

 از پی ، العظیم القرآن سور بعض فی المودعة االسرار بعض علی التنبیهکه در رفسیر 
را در خرلل مرتن عربری    « دارنده چو ررکیب طبایع آراست»ی با مطلع رباع ق555

ی خطی ارر مرککور  هاکتابت نسخه البته، رفسیر خود به نام عمرالخیام نق  کرده است
پا از راریخ رصنیف آن انجام پکیرفته و با فرض عدم دخالت کاربان در مرتن   سالها
به حدود ، ل به نام خیام یافته شدهین رباعی که را به حاررروانیم بگوییم لدیمیمیارر 

 .هشتادسال پا از مرگ وی متعلق است
در این میان رباعیاری به خیام منسوب شده که در آرار معاصر وی بدون ذکر نرام  

رباعی با ، از آن جمله است .باشدمىبه خیام مت  رردید آنها  لائ  آمده است و رعلق
سررا   اخرتل  در بیرت اول در   برا  « نرد اآن را که به صترای علر  راختره  »مطلع 

آرنرد یکری و دیگرری    »رباعی برا مطلرع   ، احمد جامشیخ ۀ نوشت( ق513) السائرین
عشرقی  »بیت دوم ربراعی برا مطلرع    ، احمد غزالی( ق525) عینیّهۀ رسالدر « بربایند

( ق525پرا از ) االبررار  عددة  و االسررار  کشف در رفسیر« بکمال و دلربایی بجمال
 الفتراح  الملرک  اسماء شرح فی االرواح روحرباعی در کتاب سه ، رشیدالدین میبدی

 که منگر را آن» رباعی دوم بیت، سمعانی احمد الدینشهابۀ نوشت( ق539پی  از )
چهار رباعی و بیرت  ، نصراهلل منشی( ق595ر535) دمنه و کلیله در« مرد آید ذوفنون
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( ق555ر555) نامهسندباددر « مشنو سخن از زمانه سازآمدگان»دوم رباعی با مطلع 
علوه بر این  .ستابعدها به خیام منسوب شده یهااین رباعۀ هم، ظهیرالدین سمرلندی

، هاررککره ، جنگهرا ، هاروان در سرفینه میبسیاری از رباعیات منسوب به خیام را نیز 
ی شاعران مختلف یافت که بره نرام شراعران دیگرر     نهاکتب راریخی و حتی در دیوا

اختل  در انتساب رباعیات را حدی است که برای یرک  گاهی این . ستاضبط شده
  .رباعی نام هفت شاعر در منابع مختلف در  گشته است

 بررسی رباعیات خیامۀ سابق .2
 والنتین، کند مطرح را مسیله این علمی و جدی طور به کوشید که کسی نخستین

 رباعیات عنوان رتت یامقاله انتشار با میلدی 1541 سال در که بود ژوکوفسکی
 شاعر 35 اشعار از چاپی و خطی نسخ در را خیام به منسوب رباعی 52، سرگردان

 از پا .بود لاطع خیام به رباعیات انتساب صتت در رواننمی که داشت اظهار و یافت
 مینوی مجتبی، فروغی متمدعلی، دان  حسین، سنکریستن آررور چون افرادی نیز وی

  .دادند انجام زمینه این در رتقیقاری و کردند رییید را اوۀ نظری، همایی الدینجلل و
نکرات  ، شناسری سربک ، شناسری واضح است که بدون عنایت به مسائ  نسخه پر

بررسی  .نقص نخواهد بود یک ارر بی  اظهار نظر دربار، متتوایی و راریخی، دستوری
ی بین سالهاپژوهی خیامۀ کارنام  دو رن از استادان دانشگاه شیراز و هرمزگان دربار

 15عنروان مقالره و    925دهد که بری  از  میهجری شمسی نشان  1355را  1355
 :1355 لىحسن :کن) اندیشه و آرار خیام نوشته و چاپ شده است  عنوان کتاب دربار

 :اساسی استۀ کثرت این رعداد بیانگر دو نکت( 114و  111
 رریریر   شراهد وجود رباعیات منسوب به خیام در ادب فارسی و م نخست اینکه

در آرار شاعران پا از خیام آن لدر برا اهمیرت اسرت کره روجره بسریاری از       آنها 
 پژوهشگران ادبی را به خود جلب کرده است؛

ی راکنون نتوانسته ادعای ارمام پژوه  را ولرو در  اکه هیچ کتاب یا مقالهدیگر آن
مرورد آررار   روند پژوه  در  رود را سالهامیپژوهی بکند و گمان ی از خیاماحوزه

  .خیام همچنان ادامه داشته باشد
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نباید کتمان کرد که بسیاری از آرار پژوهشرگران ذولری یرا     تهادر کنار این والعی
  .رکراری است و لابلیت ارجاع و استناد علمی ندارند

 روش پژوهش در بررسی صحت انتساب رباعیات منسوب به خیام .3
وسیع متون   ی از متققان پیشین و گستربا وجود آرار ارزشمند برخ، در این پژوه 

الزم دیده شرده ررا عرلوه برر     ، برای بررسی رباعیات منسوب به خیام، نظم فارسی
نکات جدیدی مطررح  ، اری در ارجاع به آن آراردمندی از آن رتقیقات و امانتهبهر

رباعی گردآمده که در کتب و نسخ متعدد بره نرام    1211به این منظور از میان  .شود
 فر، 551 و) رباعیات مشترک میان خیام و مجدالدین همگر یزدی، م در  گردیدهخیا

اگر ایرن رباعیرات در کتبری     .ا در  شده استنهشناسایی و مت  انتساب آ( ق555
ضربط گشرته؛   ، را جایی که معلوم شرد ، دیگر به نام سرایندگان دیگری نیز آمده بود

رتلیر  متتروایی و گراهی     شناسری و سبک، شناسیسپا با روجه به مسائ  نسخه
  .صتت انتساب رباعی به آن شاعران بررسی گردیده استآنها  راریخی

 نسخ مورد استناد در گردآوری رباعیات خیام و مجدهمگر .2
در گردآوری رباعیات منسوب به خیام نخست به منابعی رجوع شده که اطلع کافی 

رک رباعیات از آوری رکعپا از جم .نداگزین  رباعیات خیام داده  در مورد نتو
به نسخ خطری حراوی آن رباعیرات بره رطبیرق      آنها  با روجه به ارجاع، منابع چاپی

ۀ ارجاعات در منابع مختلف پرداخته شده را از وجرود یرک ربراعی در یرک نسرخ     
پا از آن را جایی که امکران دسترسری بره رصرویر یرا       .خاص اعتماد حاص  شود

سعی گردیده را با رجوع بره آن  ، معتبر بوده برخی از نسخ خطی  چاپ شدۀ مجموع
  .منابع ارجاع به منبع اصلی در متن آورده شود

اروپایی میسر نشد اما های  ههرچند دسترسی به برخی از نسخ متفوظ در کتابخان
نرام  ، با اعتماد به مستندات چند رن از پژوهشگران این حوزه و با رطبیق آرار ایشان

این امر باعرث خواهرد شرد کره از      .دهم در متن ذکر شدپی  از لرن یازهای  هنسخ
حاضر با نام نسخ مورد استناد پژوهشگران اروپایی آشنا شود و  ۀمقال سویی خوانند 
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 .از سوی دیگر کثرت انتساب به خیام در نسخ لب  از لرن یرازدهم مشرخص گرردد   
ه راریخ رعلق حاضر به همرافاده برای رباعیات خیام در مقالۀ بنابراین نسخ مورد است

  .آمده است 2و  1 در دو جدول، آرار به رفکیک دسترسی مستقیم و منقول
 

 ( دسترسی مستقیم) نسخ مورد استناد برای رباعیات منسوب به خیام .1جدول

 پیرپاسکال، (551) طربخانه، (555، بودلیان، (555ر594) المجالانزهة نسخ خطی
  .411، متفوظ التق، (لرن نهم به بعد)

  .1312، لکهنو چاپ سنگی
چاپ سربی و 

 جدید
، فروغی، IIو  Iهدایت، دان ، رامسون، سنکریستن، وینفیلد، نیکل، فیتزجرالد
  .میرافضلی، IIو  Iفوالدوند، یکانی، ملتقات طربخانه، بررلا، ریررها

 

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

 پاریا 2،(لرن نهم به بعد) نخجوانی b (514)،2پاریا a (514)،1پاریا ینسخ خط
لرن ) روزن 2،(411) بریتانیا 2،(491) پاریا 2،(439) پاریا 2،(452)

لرن دهم به ) II برلین 2،(لرن دهم) لنینگراد 2،(لرن دهم) بودلیان 3،(دهم
  2.(1514) بریتانیا 2،(1555) برلین 2،(1533) بریتانیا 2،(بعد

متفروظ در  ( لرن دهرم ) بادلیان ۀبرای گردآوری رباعیات مجدهمگر از رصویر نسخ
و ( ق1253) ملیۀ خطی متعلق به کتابخانۀ رصاویر یک نسخ، دانشگاه رهران ۀکتابخان
دیروان چراپی   ، مجلرا ۀ متعلرق بره کتابخانر   ، ق1352و  ق1251خ مرور ۀ دو نسخ

دانشجویی ریلیف مصطفی ۀ امننو یک پایا( 1315) کرمی مجدهمگر به رصتیح احمد
 مجمرع الفصرتا  و ( ق1515) هفرت اللریم    و همچنرین از دو ررککر  ( 1315) منصف

 541متعلرق بره   ۀ از این همه رصرویر نسرخ  رر اما مهم .استفاده شده است( ق1259)

 

 Recherches sur les Ruba'iyat de 'Omarو  بررسی انتقادی رباعیات خیرام کتابهای با استناد به . 1

Hayyam سناز آررور کریستن ،The Quatrains of Omar Khayyam of Nishapur  از فرانسیا
 . از سوامی گویندا ریررها The Nectar of Graceرامسون و 

 . از اسمعی  یکانی او رباعیات و خیام عمر ایام، حکیم نادر با استناد به کتاب . 2
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یازده سال پا از وفرات وی نوشرته   ، مجدهمگر  لمری است که به خط استاق نو
آلای میرافضلی ۀ نخست با مقال، بریتانیا  ت به موزاین نسخه که متعلق اس .شده است

مرحوم مینروی موجرود   ۀ که در کتابخاناز روی رصویر آنها یلمه و سپا با نقد دکتر
 3.ادبی معرفی شد و در این مقاله نیز مورد استناد لرار گرفته استۀ به جامع، است

 شناسی خیام و مجدهمگرسبک .6
  :سدنوی بهار در روصیف سبک یک شعر می

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      

باشد؛ در والع سبک هر نویسنده را از جمله بندی و استعمال الفراظ و رعایرت لواعرد     می
  (.95 :1339 بهار) ادبی باید رشخیص داد

وپنج رباعی از مترون و  از این روی برای شناسایی سبک زبانی رباعیات خیام بیست
 .حاضر در  گردیرده اسرت   ۀنسخ لرن هفتم و هشتم انتخاب شد که در پیوست مقال

عدم رردید در ، لدمت انتساب، با در نظر گرفتن رشابهات سبکی و زبانی یهااین رباع
اعتماد بر متون ، ی رباعیات خیامهاو مجموعهکثرت رکرار در نسخ ، انتساب به غیر

عمرخیام در متون منثوری که متققاً متعلق ۀ و نسخ خطی و رناسب مضمون با اندیش
الطراب  ، السررا   لمعدة ، المجرالا  نزهدة ، مرصرادالعباد ، التنبیهاز کتب ، به وی است

مرونا  ، وصرا   رراریخ ، جهانگشرا  راریخ، مسالک الممالک، نخبة الشارب، القطیبة
جنر  خطری مجلرا و جنر      ، مجموعه اشعار و مراسلت الالاسماعی ، االحرار

  .غنی گزین  شد ر اشعار لرن هشتم مستفاد فروغی
، مینروی ، هردایت ، نظر متققانی چون فروغی، پنج رباعیوبا اعتماد به این بیست

 نهایتراً  .یکانی و فوالدوند در باب خیام مطالعه گردید و با آن رباعیات سنجیده شرد 
ادبی و فکری به شک  ذی  ویراسرته  ، سبک رباعیات اصی  خیام در سه سطح زبانی

 :و جمع بندی شد
 

 

 .کنیم لدردانی گکاشتند ما اختیار در امانت صورت به را نسخۀ مککور رصویر که هادکتر یلمه آلای از جادارد. 3
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 :در سطح زبانی
 9.موجز، درست، پخته، روان، ساده .1
 5.چرب زبانی و عربی مآبی، لفاظی، عاری از آرای  .2
  5.االرکانی اربعة .3

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

 :در سطح فکری
 5.دلیق و بدیع، دارای معانی لطیف .1

 

 بوده نهاری و لی  رو و من از پی : مثال) نثر اسلوب مطابق جمله ارکان لرارگرفتن: سادگی: روضیح. 9
 من که امیری/ من زی است اردشیر اگر است حقیر: مثال) ای ابستهو چند مرکب جملت از ، پرهیز(است

 (. پیشوندی افعال و ررکیبی صفات از کمتر کاربرد) افعال و صفات در ، سادگی(حقیرم او دل بر
 . شاعری اختیارات از استفاده پرکاربرد، عدم ازاحیف یا بتور از درست، استفاده وزن: روانی

 مقصود دارد اختیار در که واژگانی با بتواند نباشد، شاعر وارد شعر بر نویمع و لفظی اشکال هیچ: پختگی
 . برساند را خود
 . بیاید زبان دستور مطابق شعری جملت ارکان ، معنی(معنی و لفظ برابری)باشند  معنی لالب واژگان: درستی
 . اطناب از پرهیز: ایجاز

 شعر در صنعتی رکلفات بعضی و استعاره و شود، کنایه  ادا پیرایهبی و ساده طرز به شاعر مقصود: روضیح. 5
 صرنعتها  سرایر  بروده، در  و ممردوح  مطلروب  بسریار  کره  روشرن  و صریح رشبیهات از غیر و نشود دیده
 . شود استفاده ساده و معمول عربی لغات از یا بچربد عربی بر فارسی لغات. نکند روی زیاده

 . باشد دیگر مصراع از مستق  مصراع هر رباعی، معنی یک مصاریع معنوی اررباط عین در: روضیح. 5
 من نه و خوانی رو نه معما حر  وین/ من نه و دانی رو نه را ازل اسرار: مثال) 
 ( من نه و مانی رو برافتد، نه پرده چون/ رو و من وگویگفت پرده پا از هست 

 حررو ، غرابرت   رنرافر  عیب ارچه از است آن بودن خالی کلمه در فصاحت: بلغت و فصاحت: روضیح. 1
رریلیف،   ضرعف  عیرب  شر   از آن بودن خالی کلم در فصاحت سمع؛ کراهت و لیاس استعمال، مخالفت

 وی برودن  روانرا  متکلم فصاحت اضافات، و رتابع و رکرار معنوی، کثرت لفظی، رعقید کلمات، رعقید رنافر
 و حال مقتضای با است فصیح کلم بقتمطا بلغت. باشد فصیح کلم  و کلمه که سخنانی ایراد بر است

 ادا بلیرغ  کرلم  بره  را خرود  مقصود مشقت و رنجبی بخواهد، بتواند ولت هر که شودمى گفته بلیغ متکلمی
 . (15ر3: 1314رجایی : نک) نماید

 واژگران  اختیرار  در پنجم و چهارم لرن ررس  و دبیری اصول رعایت(: فخامت، جزالت، استتکام)استواری 
 . نارواست و عامیانه رکیک، سست الفاظ استعمال معد و شعر
 . نکند ایجاد عامی خوانند  در مللتی شعر خواندن معنی در هم و لفظ در باشد، هم مخاطب جاذب: شیرینی
 . باشد نداشته وجود شعر ظاهری معنی در ابهامی: روشنی
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رضررع و زاری از  ، مدح و ذم اشخاص، عرفان، خطابه، موعظه، عاری از هزل .2
  .فراق یا شادی از وصال

در رباعیات خیام « روصیه و رعلی ، روصیف»اهلل یارمتمدی به وجود سه عنصر لطف
اصلی رباعیات نیز با طبقه ۀ برای دریافتن درون مای (5 :1311 ارمتمدیی) ستاشاره کرده ا

  :مضامین ذی  به دست آمد، بندی دلیق آن رباعیات و با روجه به نظر متققان مککور
  .(روصیف) آن یادکرد و مرگ از سؤال .1
  .(روصیف) اعتقاد به نوعی رناسخ .2
  .(روصیف) روایت رراژدی زندگی بشر .آن وفاییبی به اشاره و دنیا از شکایت .3
  .(روصیه) اغتنام فرصت و طلبی شادی .9
  .(روصیه) شراب یا دعوت به باده نوشی مدح .5
  .(رعلی ) جبرگرایی و بدبینی .5
 (.رعلی ) جهان و اظهار رردید و الرار به عجز معمای بین  فلسفی در ح  .1

رروان در  می،   و بررسی رباعیرات با روجه به دلت و وسواس به کار رفته در گزین
صتت انتساب آن دسته از رباعیاری که فالد شرایط سربکی و مضرمونی یراد شرده     

  .رردید کرد، نیستند
پرردازی و  خیال، رکلف، روان به وجود رصنعمیدر مورد سبک اشعار مجدهمگر 

یرر  مجدهمگر نه عار  بوده و نه فیلسو  بلکه دب .استفاده از صنایع لفظی اشاره کرد
لرن ۀ منشیان  با روجه به شغ  دبیری شیو .بوده و کاملً شاعر و مداح ارابکان فارس

، بررای بیران عواطرف   رر رباعیار  ساده و دلنشین اسرت و بری    .هفتم داشته است
  (.پر  ص، 1315 منصف :کن) احساسات و آالم شاعر سروده شده است

 بررسی رباعیات مشترک .7
 بخش یکم .1 .7

ذکرر  ، سرت ا ده رباعی که هم به خیام و هم به مجدهمگر منسوب شدهدر این بخ  
                                                                                                                   

 زندگی در مردم که باشد داشته یانکته به اشاره بلکه نشود سروده رفنن برای و هد بی شعر: روضیح. 5
 . غافلند آن از روزانه
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نخست مت  انتسراب بره خیرام و سرپا متر  انتسراب بره        ، گشته و ذی  هرکدام
سبکی ، یاسپا هر رباعی رتلی  نسخه ؛مجدهمگر و احیاناً شاعر دیگر آمده است

  .رتلی  بیان شده استۀ و متتوایی شده و در نهایت نتیج
1.  

 غرم را  داشرتم دل پرر   ه ررو رم بر خ

 

 هرجرر رو حزین کرررد دل خررم را   

 

 کردممیمن رلخی عالم به رو خوش 

 

 با رلخی هجررت چره کرنم عرالم را     

 

 :انتساب به خیام در نسخ خطی

  .لرن دهم به بعد، II برلین، (ق452) پاریا
: Tirtha 1491) (Thompson 1455 :54) (Christensen 1996 :162)( 9: ق1332خیررام )

 .(215: 1319 سنکریستن) (1
 :انتساب به شاعر دیگر

و در ( ق1515) هفرت اللریم   ررککر  ، مصتَّح منصف( ق1555) ۀاین رباعی در نسخ
 آمده اسرت ، برخی از نسخ لرن یازدهم مجدهمگر که مستفاد آلای احمد کرمی بوده

 .(515: 1315 ؛ مجدهمگر251/ 1: 1395 ؛ رازی154: 1315منصف )
از رباعیات مجردهمگر نیرز موجرود    ( لرن دهم) و بودلیان( ق541) ابریتانیۀ در نسخ

 (.رباعی سوم، 151برگ، لرن دهم، مجدهمگر؛ رباعی هشتم، الف 15برگ ، ق541، مجدهمگر) است

 سبکی و محتوایی، یاتحلیل نسخه
در بیرت   .حدود دو لرن پی  از انتساب به خیام به نام مجدهمگر ضبط شرده اسرت  

و « رلخری عرالم  »و در بیرت دوم رکررار   « دل خررم »و « مدل پرغ»نخست رکرار 
خواسته با ایجاد رناسب میگویا سراینده  .از استواری شعر کاسته است« رلخی هجر»

موضوعات   گله و شکایت از هجران در دایر .سازدرر میان دو مصراع آن را شاعرانه
  .گنجدنمیرباعیات اصی  خیام 

 :یسبکی و محتوای، یاتحلیل نسخهۀ نتیج
  .انتساب به خیام نادرست بوده و رباعی مککور متعلق به مجدهمگر است

2.  
 بای درّ خوشرا  بسیار بگفتمرت کره  

 

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

 

 کز دور خیال هم نبینریم بره خرواب    

 

 :انتساب به خیام در نسخ خطی

( ق1555) ، بررلین (ق1533) ، بریتانیرا (هرم لررن د ) ، لنینگراد(لرن دهم) پاریا
(Tirtha 1491225: 1319 سنکریستن؛ 215: م). 

 :دیگر شاعر به انتساب
ۀ ی منصف و کرمی وجود ندارد؛ امرا در نسرخ  مجدهمگر چاپها دیواناین رباعی در 

، الف 15برگ ، ق541، مجدهمگر) از رباعیات مجدهمگر مضبوط است( ق541) بریتانیا
  (.شمرباعی بیست و ش

و احتمراالً  ( ش1219) سنایی از روی دیوان چراپ رهرران   دیوانمدرس رضوی در 
 (.1111 :1391 سنایی) برخی نسخ متعلق به لرن یازدهم جزء رباعیات سنایی آورده است

 :ی مهمبدلهانسخه
: سرنایی  دیروان در . صد برار : آغاز مصراع نخست در چاپ ریررها از رباعیات خیام

 .گفتی که کیت ببینم
مرا را دریراب و خروی  را هرم     : مصراع دوم در چاپ ریررها از رباعیات خیرام 

  .دریاب
 .نبینیم جز آب: سنایی دیوانپایان مصراع چهارم در 

 محتوایی ی، سبکی و اتحلیل نسخه
لررن هفرتم از رباعیرات     ۀذکرر آن در نسرخ  . انتساب به خیام و سنایی ضعیف است

 .کندمىمجدهمگر رعلق رباعی را به وی مترز 
در برابر دور والعی زندگی به کار رفته است و مقصرود شراعر ایرن    « دور خیال»

بینریم، در دوران  نمىبوده که گکران عمر یا همردیگر را نره رنهرا در دوران زنردگی     
ی هاسربک ربراعی بره سرروده    . کنریم نمىخواب و خیال هم مجرال مشراهده پیردا    

شرعر مغازلره اسرت کره از      متتروای . مجدهمگر و خیام بیشتر شبیه است را سرنایی 
رباعیات مجردهمگر مملرو   . باشدمیموضوعات رباعیات اصی  خیام خار  ی دایره
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وفایی دنیا که مسلماً از ایرن روی  بىبیت دوم اشاره دارد به . است از چنین مضامینی
 .ندارباعی را به خیام منسوب کرده

 سبکی و محتوایی، یاتحلیل نسخهۀ نتیج
  .و سیاق شعری به مجدهمگر متعلق است رباعی به لتاظ بررسی نسخ

3. 
 گرفرت  م چو بوی ررو از باد صبا دل

 

 وجوی رو گرفتت جستما را بگکاش 

 

 آید یراد اکنون ز مرنر  هریرچ نمی

 

 بوی رو گرفته برود و خوی رو گرفت 

 

  :انتساب به خیام در نسخ خطی
 بریتانیرا  ،(لررن دهرم  ) ، لنینگرراد (لررن دهرم  ) ، بودلیران (ق411) متفوظ الترق 

 (.ق1514) ، بریتانیا(ق1555) ، برلین(ق1533)
 Thompson؛ 169: مChristensen 1996؛ 21: مWhinfield 1223؛ 24: ق1332 خیررررام)

 .(213: م1319سن کریستن؛ 11: مTirtha 1491؛ 62: مMahfuz-ul-Haq 1939؛ 23: م1455
 :انتساب به شاعر دیگر

 در  شده اسرت  4(ق552) رالدین مبارکشاهفخ به نام( ق1515) هفت اللیم  در رککر
 (.199: 1351مبارکشاه : ؛ نیز نک12/ 2: 1395 رازی)

( ق142ف ) حرافظ  دیواناز ( ش 1315) و چاپ پژمان( ق1152)  الشعراریاضدر 
 .(145: 1355 ؛ فرزاد523 ص ،1   :1359 داغستانی واله)جزء رباعیات وی آمده است 

ف ) جرزء رباعیرات منسروب بره ابوسرعید ابروالخیر      نفیسی با استناد به منابع ذی  
 :(23: 1355 نفیسی)است  آورده( ق995

 کشرکول ، (دوم لرن نهم و اوای  لرن دهم ۀنیم) خاندان سعدالدین حموی ۀخمشی
 صادق کیا متعلق به دکتر ۀ، نسخ(ق1254) بترالعلوم، (ق1535پی  از ) شیخ بهایی

 ، گلرزار معرفرت  (م1554) ت فارسری ، منتخبرا (م1515) ، هرمان ارره (لرن سیزدهم)
، مجموعره  (م1454) مولوی عبردالولی  ۀ، مقال(ق1329) ، منتخبات فارسیه(ق1323)

، رباعیات ابوسعید چاپ (م1421ر1429) ، خیابان عرفان(م1421)رباعیات ابوسعید 
 

 .دهخدا، ذی  مبارکشاه، فخرالدین لغتنامۀ؛ (ق551ف )الدین غوری مداح سلطان غیاث .4
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 (.ق1394) دهلی
آمرده  ( ق535ف )رباعیات اوحدالردین کرمرانی   جزء ( ق155) ایاصوفیا ۀدر نسخ

 .(351: 1355 اوحدالدین) است
در  شرده   15(لررن دهرم  ) به نام مقصودریرگر هروی( ق1143) آذر  در آرشکد

 .(119/ 2: 1335آذر ) است
در برخی از نسخ لرن یازدهم مجدهمگر که مستفاد آلای احمد کرمی بوده، آمده 

 .(515: 1315 مجدهمگر) است
، آن را بره  مقصرودریرگر  ابوسرعید و  ،حافظ، فخرالدین مبارکشراه  ریررها علوه بر

 .(11: مTirtha 1491) باباافض  نیز منسوب دانسته است
( ق555ف ) مهدوی و فیضی از رباعیات باباافض  ر نفیسی، مینوی ۀدر سه مجموع

 .یافت نشد
 سبکی و محتوایی، یاتحلیل نسخه

انتساب به مجدهمگر و  .انتساب به حافظ متیخر و انتساب به باباافض  ضعیف است
انتساب به ابوسرعید و   .ود ریرگر نیز پا از انتساب به خیام انجام پکیرفته استمقص

رباعیرات   .مبارکشاه پا از انتساب به اوحدالردین کرمرانی صرورت گرفتره اسرت     
وسیعی از رباعیرات    دایر، ایاصوفیا با وجود یگانه بودن نسخهۀ اوحدالدین در نسخ
روان و ، شرعر سراده  ، تراظ سربکی  به ل .شود که لاب  اعتناستمیعرفانی را شام  

موضروعات رباعیرات اصری  خیرام       متتوای شعر مغازله است که از دایر .زیباست
 .باشدمیخار  

 تحلیلۀ نتیج
به لتاظ رقدم نسخ و به لتاظ متتوایی انتساب به اوحدالدین کرمانی الوی اسرت و  

 

هجرری لمرری در  شرده،     151با اینکه در آرشکده راریخ وفات موالنا دروی  مقصود ریرگر هروی . 15
دهخدا، ذی   لغتنامۀ: نک)ند ااو را از شاعران لرن دهم دانستهها اما در اکثر رککره( 119/ 2: 1335آذر )

 (.مقصود هروی
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  .رسد رباعی از آن دیگر شاعران مککور باشدمیبعید به نظر 
2.  
 ستا ب دهن رن  رو روزی منکامش  ز و بده باده چه جای سخن است؟برخی

 گررون ده لگ ما را چو رخ خوی  می

 

 کاین روبۀ من چو زلف رو پرشکن است 
 :انتساب به خیام در نسخ خطی

 (.ق514) a، پاریا(ق555) بودلیان

(Whinfield 1223؛ 66: مHeron Allen 1292؛ 133: مThompson 1455؛ 59: مTirtha 
 .(231: 1319 سن؛ کریستن155: 1312 ؛ رشیدی191: 1491

 :انتساب به شاعر دیگر
غزنوی را اوای   که حاوی اشعاری از شاعران عهد( لرن هشتم) در جن  گنج بخ 

مجردهمگر جرزء رباعیرات     دیواناز ( لرن دهم) بادلیان ۀلرن هشتم است و در نسخ
 112بررگ ، لررن دهرم  ، دهمگرمجر ؛ 251بررگ ، لررن هشرتم  ، ناشناس) 11وی در  شده است

  (.3رباعی

جرزء رباعیرات    ایران فرارس  سردانشمندان و سرخن کرمی آن را به نق  از کتاب 
  (.111 :1315 مجدهمگر) مجدهمگر آورده است

 سبکی و محتوایی، یاتحلیل نسخه
رباعیات ، انتساب به مجدهمگر یک لرن پی  از انتساب به خیام انجام پکیرفته است

بودلیان لاب  اهمیت است اما للرت حضرور    555ۀ وجود در نسخمنسوب به خیام م
  .باشدمیرباعی مککور در سایر نسخ لدیمی حاکی از ضعف انتساب آن به خیام نیز 

رعلی  برای دو مصراع سوم رکرار معنی مصراع یکم است و دو مصراع زو  حسن
شرد و   ده مری این گونه آرای  شاعرانه در اشعار لرن پنجم کمتر اسرتفا ، مصراع فرد

 .سرت ینرفته کاربرد بیشتری یافته است و مطابق سبک رباعیرات اصری  خیرام    رفته
هرد   ، هرچند طلب شراب یکی از مضامین رباعیات خیام است اما در آن رباعیات

 .مرگ و دردهرای روح انسران و ناملیمرات روزگرار اسرت     ۀ فراموش کردن فاجع

 

نسرخۀ   اطلعات مربوط به ربراعی حاضرر را در رصرویر    که اشر  صادلیدکتر علی آلای از جا دارد. 11
 . کنیم گکاشتند، لدردانی ما اختیار در مککور
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عمیقری پشرت   ۀ و هیچ اندیش متتوای رباعی حاضر معاشقه و عی  و عشرت است
  .آن نیست

 سبکی و محتوایی، یاتحلیل نسخهۀ نتیج
 ، با روجه به بررسی نسخ و نکات سبکی و متتوایی انتساب به مجدهمگر الوی است

6.  
  اسرت  بروده  بکراری  نیرز  فلک گردنده  است بوده نهاری و لی  رو و من از پی 

 

 زمین روی بر رو نهی لردم که هررجرا

 

 اسرت  بروده  نگراری  چشم دمکمر آن 

 

 :انتساب به خیام در نسخ خطی

لرن نهم به ) ، پیرپاسکالb (514)، پاریا(551) ،  طربخانه(131) نزهةالمجالس
، (لرن دهرم ) ، روزن(411) ، بریتانیا(439) ، پاریا(لرن نهم به بعد) ، نخجوانی(بعد

 ، بریتانیرا (1555) بررلین ، (1533) ، بریتانیرا (لرن دهم) ، لنینگراد(لرن دهم) بودلیان
 (.لرن دهم به بعد)II ، برلین(1514)

: مThompson 1455؛ 26: مWhinfield 1223؛ 19: مNicolas 1279؛ 11: ق1332 خیررام)
؛ 25: 1312 رشررریدی؛ 195: 1355شرررروانی ؛ 51: 1335 ؛ عباسررری25: مTirtha 1491؛ 23

 .(92: 1352میرافضلی ؛ 192: 1314 ؛ فوالدوند159: 1313فروغی ؛ 113: 1319سن کریستن
 :انتساب به شاعر دیگر

با اختل  در بیت اول به صورت ، این رباعی در مرموزات اسدی بدون ذکر نام لائ 
 :(115 :1355 رازی) ذی  آمده است

 اسرت  ی بزرگرواری بروده  ر لرنر در ه

 

 در هر عصری زمانه داری بوده اسرت  

 

 خراکی کره برو پرای نهی نرمرک نره  

 

 چشم نگاری بوده اسرت کان مردمک  

 

  .نویسدمیبخ  شام  رباعی مککور ۀ استاد شفیعی در حاشی
آمده ( 955 ص) 12«سفینه فرخ»ی مختلف این رباعی و رقلیدهایی که از آن شده در شکلها

  (.154 :1355 رازی) [است]

جرزء رباعیرات   ( ق1152) الشرعرا  ریراض و ( ق1529) عرفات العاشرقین   در رککر
 (.112 :1359 داغستانی واله؛ 151 :1353 افض ) ستباباافض  آمده ا

 

 . 1332 فرخ، مشهد نوشتۀ متمود. 12
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آن را به مجدهمگر و عبید زاکانی نیز منسوب دانسرته  ، ریررها علوه بر باباافض 
 (.Tirtha 1941: 28) است

مصرتَّح  ، (لرن دهرم ) بودلیان، (ق541) بریتانیاۀ در نسخ، ی مجدهمگرنهااز دیوا
( ق1251) ملی رهران و نسخۀ انکتابخ( ق1253) خطیۀ نسخ، مصتَّح منصف، کرمی

  .مجلا شورای اسلمی یافته نشد( ق1352) و
مصراع نخست این رباعی از زبران  ، ضمن حکایتی از مجدهمگر راریخ گزیدهدر 

حمداهلل ) همسر وی نق  شده که احتماالً ازین رو سبب انتساب رباعی به او شده است
  (.194 :1334 مستوفی
  .وجود ندارد( 1392) پرویز ارابکیعبید زاکانی چاپ  کلیاتدر 

 سبکی و محتوایی، یاتحلیل نسخه
ق به نرام خیرام   131در حالی که در سال ، در لرن یازدهم به باباافض  منسوب شده

اصری  دانسرته    نزهدةالمجالس رباعیات منسوب به خیرام موجرود در    13آمده است؛
 .انتساب به خیام الوی است، شود فلکا به لتاظ بررسی نسخ می

ا در اشعار یهاین ویژگ .شیرین است استوار و، موجز، پخته، روان، زبان شعر ساده
 آن و نیز وفاییبی به اشاره و دنیا از شکایت .متعلق به لرن پنجم نمود بیشتری دارند

  .باشندمیاز مضامین رباعیات اصی  خیام ، بشر زندگی رراژدی روایت
 سبکی و محتوایی، یاتحلیل نسخهۀ نتیج

به خیام به لتاظ لدمت نسخ و سبک و متتوا درسرت اسرت و ازیرن روی     انتساب
  .یکی از رباعیات اصی  خیام است

7.  
 گرکرد  پرسرتی گه ولت خوشت به برت 

 

 گرره در غررم نیسررتی و هسررتی گررکرد 

 

 آن به که به خواب یا به مستی گرکرد   وستا می خور که چنین عمر که غم در پی

 

 انتساب به خیام در نسخ خطی

، (439) ، پراریا (لرن نهم بره بعرد  ) ، نخجوانیb (514)، پاریا(551) خانهطرب
 

ریلیف شده اما به علت این که الدم و شاید رنها نسخۀ کتابت شد   555را  594خ در راری المجالسنزهة. 13
 . هجری است، لکا برای دلت بیشتر راریخ کتابت ملک لرارگرفته است 131آن متعلق به 
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 (.لرن دهم) ، بودلیان(لرن دهم) ، روزن(411) بریتانیا

: مThompson 1455؛ 126: مWhinfield 1223؛ 26: مNicolas 1279؛ 95: ق1332خیام )
؛ 124 :1313فروغررری ؛ 55: 1312رشررریدی ؛ 45: 1335 ؛ هررردایت252: مTirtha 1491؛ 15

 .(115: 1314 فوالدوند
 انتساب به شاعر دیگر
در برخی از نسخ لررن  ، (ق1253) ملی رهران، (ق541) بریتانیاۀ این رباعی در نسخ

 مجمرع الفصرتا  مجدهمگر که مستفاد آلای احمد کرمی بوده و نیز در  دیوانیازدهم 
؛ دهمربراعی یراز  ، ب129 بررگ ، ق541، مجردهمگر ) جزء رباعیات مجدهمگر آمده اسرت 

  (1393/ 3، 1395 هدایت؛ 132، 1315 مجدهمگر؛ 191، ق1253 مجدهمگر
 افضر  ؛ 125 :1353 افضر  ) در نسخ ذی  جزء رباعیات باباافض  در  شرده اسرت  

1351: 15): 

 سررلطنتیۀ کتابخانرر، (ق1254) ناصررریۀ مدرسرر، (ق1215) سررلطانیۀ مدرسرر
  (.ق1314) مجلاۀ کتابخان، (ق1254)

 ی مهملهابدنسخه
 و در چراپ طربخانره و یکرانی از    مجردهمگر  از کرمری  نخسرت در چراپ   مصراع

عمرت را  :در چاپ فروغی و نیکل .راکی عمرت به خودپرستی گکرد :خیام رباعیات
  .عمرت چو همی به خودپرستی گکرد :در چاپ گلپینارلی .کی به خودپرستی گکرد

در  .پری او  آن عمر که مرگ باشد اندر :مصراع سوم در چاپ کرمی از مجدهمگر
در چراپ فروغری و    .خور که چنین عمر که مرگ از پا اوست می :چاپ طربخانه

  .نوش که عمری که اج  در پی اوست می :نیکل
 سبکی و محتوایی، یاتحلیل نسخه

حدود دو لرن پی  از انتساب بره خیرام، بره نرام     . انتساب به باباافض  ضعیف است
 رخیلت از و رکلف و رصنع از و است آرای بی و ساده. مجدهمگر در  شده است

ام عمرر و  از این حیث که اشاره به اغتن .االرکانی است اربعة. باشد می عاری شاعرانه
اما هیچ حکمت بلکه هیچ منطقی . نداآن را خیامانه دانسته دعوت به باده نوشی دارد

برای پشت این استدالل نیست که به جای خودپرستی و اندیشه در کم و زیاد عالم و 
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ازیرن رو ربراعی   . غنیمت شمردن عمر بهتر است آن را در خواب یا مسرتی گکرانرد  
 .کاملً شاعرانه است و نه فلسفی

 محتوایی و سبکی تحلیلۀ نتیج
 .نردارد  حکمری و فلسرفی  ۀ صربغ  متتروایی  لتاظ به اما است خیامانه رباعی سبک

  .رباعی متعلق به مجدهمگر است

6.  
 برود  دخواهر  که فرردوس بررین   گویند

 

 برود  خواهرد  ناب و حورعین می جانآ 

 

 چره براک   میدیر و معشوق گز  می ما گر

 

 دخواهرد برو   نیچون عالبت کرار چنر   
 

 انتساب به خیام در نسخ خطی
 ، پراریا (بره بعرد   نهملرن ) ، نخجوانی(لرن نهم به بعد) ، پیرپاسکال(551) طربخانه

، (لررن دهرم  ) ، روزن(411) ، بریتانیرا (439) ، پراریا (411) ، متفوظ التق(452)
 II، بررلین (1514) ، بریتانیرا (1533) ، بریتانیا(لرن دهم) ، لنینگراد(لرن دهم) بودلیان

 (.لرن دهم به بعد)

: مThompson 1455؛ 126: مWhinfield 1223؛ 29: مNicolas 1279؛ 34: ق1332خیام )
: 1335عباسرری ؛ 59: 1335 ؛ هرردایت294: مTirtha 1491؛ 76: مMahfuz-ul-Haq 1939؛ 15
 .(115: 1314 فوالدوند؛ 41: 1319 سن؛ کریستن131: 1313فروغی ؛ 121: 1312رشیدی ؛ 55

 ساب به شاعر دیگرتان
در هریچ   (353 :مRoss 1545) ژوکوفسکی به مجدهمگر و حافظ منسوب دانسته است

  .مجدهمگر یافت نشد دیوانیک از نسخ 
  (.255 :1355 فرزاد) ظ آمده استجزء رباعیات حاف( ق1322) فقط در چاپ لکهنو

ی ذی  هااین رباعی از روی نسخه، شما مصتَّح فروزانفر کلیاتدر جلد هشتم 
 :(115 :1392 مولوی) گزین  شده است

 فرارح اسرتانبول  ، (ق123) اسرتانبول ۀ بلدیر ۀ کتابخانر ، (لررن هفرتم  ) بیریچستر
 (.ق151)

 ی مهملهابدنسخه
گویند بهشرت و حرورعین   : ی و فروغیمصراع نخست در چاپ نفیسی، گلپینارل
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 .خواهد بود
 .آنجا می و شیر و انگبین خواهد بود: مصراع دوم در چاپ فروغی 

 .داریممیپا ما می و معشوق به کف : کلیات شمامصراع سوم در نسخ 
 محتواییو سبکی ، یاتحلیل نسخه

ام حدود دو لرن پی  از انتساب به خیر ، انتساب به حافظ و مجدهمگر ضعیف است
  .جزء رباعیات مولوی آمده است

است که سه برار در لررآن   « زنان سیاه چشم زیبا»به معنی « ینور عِحُ»عبارت 
 :آمده است

 .(59ۀ آی، دخان  سور) «بِحُورٍ عِینٍکَکَلِکَ وَزَوَّجْنَاهُمْ »
 .(25ۀآی، طور  سور) «بِحُورٍ عِینٍوَزَوَّجْنَاهُمْ  مَصْفُوفَةٍمُتَّکِئِینَ عَلَى سُرُرٍ »
  سور) «(29) جَزَاءً بِمَا کَانُوا یعْمَلُونَ( 23) کَیَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَکْنُونِ( 22) حُورٌ عِینٌوَ»
 .(29ر22آیات، والعه

نیرز بره    یشتراستفاده از واژگان لرآنی از اواخر لرن پنجم روا  گرفت، هرچند پ
رفان به ادبیات و گرای  به این امر پا از سنایی و با ورود ع. رفتمیندرت به کار 

( 519: 1355متجروب  : کنر  یشرتر برای اطلعرات ب ) عربی مآبی به ردریج گسترش یافت

 اما رود کار به خیام یهاسروده در «عین حور» چون ییررکیبها است ممکن هرچند
 چنرین   گسرترد  کاربرد از دور به است شده شناخته که آنجا را خیام اصی  رباعیات
 .است تاصطلحا و کلمات

 :این معنی در دو رباعی ذی  نیز آمده استمشابه 
 تگویم که آب انگور خوش اسمیمن   تاس خوش گویند کسان بهشت با حور

 

 این نقد بگیر و دست از آن نسیه بردار 

 

 کآواز ده  شنیدن از دور خوش اسرت   

 

 ( 555، بودلیان، الدم نسخ)
 گویند هر آن کسان کره برا پرهیزنرد   

 

 بمیرنرد چنران برخیزنرد     زان سان که 

 

 ه از آنریم مردام  رو معشرولر  ما با مری 

 

 باشد که به حشررمان چنران انگیزنرد    

 

 ( 551، طربخانه، الدم نسخ)
رسرد و شراید کاربران بره علرت      نمینیز به پی  از لرن نهرم   یهااما لدمت این رباع
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  متتوای پرسشگری رباعی از کیفیت زندگی اخروی آن را جزء رباعیات خیرام در 
از این مسیله طنزی رندانه و نوعی ریشخند در متتوای رباعی وجود دارد و  .نداکرده

  .سبک و سیاق اشعار مولوی به دور است

 سبکی و محتوایی، یاتحلیل نسخهۀ نتیج
خیام نزدیک است امرا لردمت   رباعیات اصی   مضامینهرچند به لتاظ متتوایی به 

  .کندمیاین هر دو ایجاد رردید  انتساب به مولوی در صتت انتساب رباعی به
2. 

 ببررد  خور که ز دل کثرت و للت یم

 

 دهفترراد و دو ملررت ببررر شررۀ یو اند 
  

 

 کرره از او ییایررمیمکررن ز ک زیررپره

 

 هزار علرت ببررد   یجرعه خور کی 

 

 نسخ خطی خیام

 ، پاریا(لرن نهم به بعد) ، نخجوانیa (514)، پاریا(551) ، طربخانه(555) بودلیان
، (لررن دهرم  ) ، بودلیران (411) ، بریتانیا(439) ، پاریا(411) متفوظ التق، (452)

 (.1514) ، بریتانیا(1533) بریتانیا

 Heron Allen؛ 131: مWhinfield 1223؛ 93: مNicolas 1279؛ 92: ق1332خیررررررام )
؛ 253: مTirtha 1491؛ 76: مMahfuz-ul-Haq 1939؛ 52: مThompson 1455؛ 196: م1292

؛ 259: 1314فوالدونررد ؛ 124: 1319سن کریسررتن؛ 139: 1313فروغرری ؛ 41: 1312رشرریدی 
 .(45: 1352 میرافضلی

 انتساب به شاعر دیگر
این رباعی بردون ذکرر   ( ق191) در جن  شعر متمدشما حاجی دولتشاه شیرازی

  (.45 :1352 میرافضلی) نام لائ  ذی  رک بیتی از خیام آمده است
، رامسرون  (.Ross 1898: 363) ب دانسرته اسرت  ژوکوفسکی به مجدهمگر نیز منسو

 دیروان امرا در هریچ یرک از نسرخ     ، نداریررها و فوالدوند نیز این نکته را رییید کرده
  .مجدهمگر یافت نشد

 سبکی و محتوایی، یانسخه تحلیل
، فصاحت، پختگی .انتساب به خیام لاب  اعتناست .انتساب به مجدهمگر ضعیف است

از مصرادر عربری اسرتفاده    ها با اینکه در لافیه .او  است بلغت و استواری شعر در
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رروان مقصرود از روصریه    می .شده اما هیچ رکلفی در ظاهر رباعی ایجاد نکرده است
منازعات ، غم و اندوه، را به دعوت برای رهایی از حسابگری عق   می برای خوردن

  .دنیوی و ناملیمات زندگی بشر دانست

 و محتوایی سبکی، یاتحلیل نسخهۀ نتیج
  .انتساب رباعی از هر جهت به خیام الوی است

9.  
 یک یک هنرم بین و گنه ده ده بخر  

 

 هلل بخ  حسدبةًجررمی کره برفرت  

 

 از براد دروغ آرر  خشمت مرفرروز

 

 آب رخ من به خاک سلغرشه بخر   

 

 نسخ خطی خیام

 ، پاریا(هم به بعدلرن ن) ، نخجوانیa (514)، پاریا(551) ، طربخانه(555) بودلیان
 (.1514) ، بریتانیا(1533) ، بریتانیا(لرن دهم) ، بودلیان(لرن دهم) ، روزن(439)

 Heron Allen؛ 197: مWhinfield 1223؛ 126: مNicolas ،1279؛ 53: ق1332خیررررام )
؛ 195: 1312 ؛ رشرررررررریدی251: مTirtha 1491؛ 112: مThompson 1455؛ 223: م1292

 .(214: 1319 سنکریستن

 انتساب به شاعر دیگر
آمرده   ،در برخی از نسخ لرن یازدهم مجدهمگر که مستفاد آلای احمد کرمری بروده  

  (.151 :1315 مجدهمگر) است
، ق541 مجردهمگر ) از رباعیات مجد نیز موجرود اسرت  ( ق541) بریتانیاۀ در نسخ

 (.رباعی نوزدهم، الف 112برگ

 عراملی ) نوشرته شرده اسرت   به نام ابن سرینا  ( ق1535 ف) شیخ بهایی کشکولدر 
 (.95 :1333 نفیسی، کننیز  ؛29/  3 :ق1953

 ف) این ربراعی را بره ظهیرالردین فاریرابی    ، ریررها علوه بر ابن سینا و مجدهمگر
 (.Tirtha 1941: 287) نیز منسوب دانسته است( ق545

و چراپ سرنگی   ( 1335) رضی، (1355) ظهیرفاریابی چاپ یزدگردی دیواندر 
  .یافت نشد( ق1241) لکهنو



 261 / رگمهدجم و مایخ کرتشم تایعابر باستنا دقن وبررسی 

 

 

 یاتحلیل نسخه

از نسخ مهم رباعیات خیرام اسرت امرا انتسراب بره      ( ق555) بودلیانۀ نسخ آنکهبا 
انتساب به ابرن   .مجدهمگر حدود دو لرن پی  از انتساب به خیام انجام گرفته است

  .سینا و ظهیر ضعیف است
 ی مهملهابدنسخه

  .رفتهر جرم که ، (555) بودلیانۀ آغاز مصراع دوم در نسخ
  .از باد هوا آر  کین را مفروز، (555) بودلیانۀ مصراع سوم در نسخ

  .ما را به سرخاک رسول اهلل بخ ، (555) بودلیانۀ مصراع چهارم در نسخ
 سبکیۀ نکت

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

 ایینکات محتو

جد  19که سلغرشاهدیگر این .مناجات و دعا جزء مضامین رباعیات اصی  خیام نیست
ارادت   حاکمان فارس در زمان مجدالدین همگر است و ایرن ربراعی نشران دهنرد    

  .ندابرای انتساب به خیام کاربان این مصراع را رغییر داده .مجدالدین به وی است

 سبکی و محتوایی، یاتحلیل نسخهۀ نتیج

 ، باشدمیرباعی متعلق به مجدهمگر ، ساب به خیام نادرست استانت
19. 

 ای چرخ ز گردش رو خرسرند نریم  

 

 آزادم کررن کررره الیررق بنررد نرریم    

 

 خرد و نااه  اسرت بیگر می  رو با 

 

 من نیز چنران اهر  و خردمنرد نریم     

 

 طی خیامنسخ خ

، (411) ترق ، متفروظ ال (452) ، پاریا(لرن نهم به بعد) ، نخجوانی(551) طربخانه
 ، بریتانیرا (لررن دهرم  ) ، بودلیران (لررن دهرم  ) ، روزن(491) ، پاریا(439) پاریا

(1514.) 

 

و ( ق551رر 555) متمدشراه  پسرران   امرا  نرسید به سلطنت وی. زنگی سعدبن( ارابک) ابن: سلغرشاه. 19
 . (، بخ  اعلم، ذی  سلغرشاهمعین فارسی فرهن ) نداکرده حکومت فارس در (ق552ر551) سلجولشاه
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 Mahfuz-ul-Haq؛ 296: مWhinfield 1223؛ 133: مNicolas 1279؛ 54: ق1332 امخیرر)
 سن؛ کریسرتن 23: 1312 ؛ رشیدی23: مTirtha 1491؛ 115: مThompson 1455؛ 62: م1939
 .(142: 1314فوالدوند ؛ 111: 1319

 انتساب به شاعر دیگر
 الدینشر ) آمده است بدون ذکر نام لائ ( ق112ر544) راریخ وصا این رباعی در 

1254: 2/151.) 
آن را جزء رباعیرات  ( ق1515) خالصة االشعار و زبدة االفکارسروری از روی 

شرده   نیز به نرام وی در   مجمع الفصتادر  کرده؛ در ( ق 555ف ) اریرالدین اومانی
 (.1/252 :1335 هدایت؛ 545 :1345 اریرالدین اومانی) است

نیرز  ( ق511ف ) ریررها علوه بر اریرالدین اومانی آن را بره اریرالردین اخسریکتی   
اریرالردین اخسریکتی مصرتَّح     دیروان در  (Tirtha 1941: 23) منسروب دانسرته اسرت   

رها میران دو شراعر   رسد ریرمیبه نظر ، وجود ندارد( 1331) الدین همایون فرخ رکن
  .اشتباه کرده است

آمده ، در برخی از نسخ لرن یازدهم مجدهمگر که مستفاد آلای احمد کرمی بوده
  (.111 :1315 مجدهمگر) است

 امرا ، از رباعیات مجدهمگر یافته نشد( 541) بریتانیاۀ در رصاویر موجود از نسخ
حر  میم را ابتدای حر  یی که پا از انتهای میرافضلی احتمال داده است در برگها

زیرا اشاره به بند و زنردان  ، موجود باشد( الف111ب را 119 یبرگها) ا مفقود شدهی
 (.399 :1355 میرافضلی، نک) افتادن مجدهمگر دارد

 ی مهملهابدنسخه

 .کای چرخ به گردش رو خرسند نیم: چاپ بمبئی راریخ وصا مصراع نخست در 
 .دم چه دهی که لاب  پند نیمپرنر: سنمصراع دوم در چاپ کریستن

 .گر چشم رو بر بی هنر و نااه  است: چاپ بمبئی راریخ وصا مصراع سوم در 
 سبکی و محتوایی، یاتحلیل نسخه

امرا حردس وی در امکران     رواند درست باشدمىمیرافضلی به لتاظ مضمون  ۀنوشت
گر را لرکا رراریخ انتسراب بره مجردهم     . ی افتاده، لاب  اربات نیسرت وجود در برگها



 263 / رگمهدجم و مایخ کرتشم تایعابر باستنا دقن وبررسی 

 

 

 .انتساب به اریرالدین اومانی نیز ضعیف است. روان به پی  از لرن یازدهم بردنمى
ذبریح اهلل صرفا   ، رواند به رجربه گرفتن از روزگار رعبیرر شرود  میپند دادن چرخ 

  :نویسدمی
ای معادل وزارت داشته و وزیرنشان و مشاور و رایزن شاهان بوده اسرت   رربه[ مجدهمگر]

ی لریب ششماه را به علتی که معلوم نیسرت در عهرد ارابرک ابروبکر در     و با این حال مدر
  (.3/521 :1353 صفا) خود بدین امر اشاره کرده است  حبا گکرانده و در چند لصید

 یی که ممکن بود در صتت انتسابعهامصرا، مسلماً ولتی به خیام منتسب شده است
در بنرد برودن    .شردند میده روسرط کاربران رغییرر دا   ، به خیام شربهه برانگیزنرد  آنها 

  .مجدهمگر نیز به پند ننیوشیدن خیام از چرخ و ستیز با آن ربدی  شده است
 سبکی و محتوایی، یاتحلیل نسخهۀ نتیج

انتساب رباعی ، روان به لتاظ مضمونمىبا روجه به موضوع در بند بودن مجدهمگر 
  .را به وی الوی دانست

11.  

 سررلیمی و مسررکینی  و مردمرری از

 

 خررودبینی و رکبررر و سرکشرری وز 

 

 م بنشرررینمابررر آررر  اگررر نشرررانی

 

 بررر دیررده اگررر نشرانمرررت ننشررینی 

 

 نسخ خطی خیام

 (452) پاریا

(Tirtha 1491231 :1319 سنکریستن؛ 195، م.) 
 انتساب به شاعران دیگر

آمرده  ، در برخی از نسخ لرن یازدهم مجدهمگر که مستفاد آلای احمد کرمری بروده  
  (.115 :1315 مجدهمگر) است

مجردهمگر،  ) از رباعیات مجدهمگر نیز موجرود اسرت  ( ق541) بریتانیا ۀدر نسخ
 .(ب، رباعی هفتم115برگ : ق541

 (:395: را؛ حافظ، بی251: 1355 فرزاد)در نسخ ذی  جزء رباعیات حافظ آمده است 

، (ق1322) ، لکهنررو(ق441) ، ن(اول لرررن دهررم  ۀنیمرر) ، ب(ق543) ، م(ق594) ص
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 (.ش1315) ، پژمان(ش1355) یخلخال
 نفیسری )نیز آمرده اسرت   ( م1421) در مجموعه رباعیات ابوسعید چاپ حیدرآباد

1355 :155). 
 لهای مهمبدنسخه

در چاپ . ار مردمی و مسلمی: آغاز مصراع نخست در چاپ ریررها از رباعیات خیام
دگی و از سرا : در چاپ کرمی از مجدهمگر. از عاجزی و سلیمی: خلخالی از حافظ

 .سلیمی
 بری  و شوخی ور سنگدلی و: آغاز مصراع دوم در چاپ ریررها از رباعیات خیام

وز رنردی و نراز و حشرمت و    : حرافظ  دیروان مصراع دوم در چاپ فرزاد از . دینی
 .وز کبر و بزرگواری و خودبینی: حافظ دیواندر چاپ خلخالی از . خودبینی

و به جای « ننشینم»، «بنشینم»ای به ج هادر دو مصراع پایانی، در برخی از چاپ
 .ضبط شده که در متن شک  اصحّ آن در  شد« بنشینی»، «ننشینی»

 سبکی و محتوایی، یاتحلیل نسخه
و ( ق541)قایسۀ راریخ نسخۀ بریتانیرا  با م. انتساب به ابوسعید ضعیف و مردود است

. باشدوی   شود که هرگز ممکن نیست سرودمىدانسته ( ق 121) راریخ رولد حافظ
 .انتساب به مجدهمگر حدود دو لرن پی  از انتساب به خیام صورت گرفته است

رسرد  میبره نظرر   . همنرد  ۀاالرکانی نیست و دو مصراع نخست دنبالاربعةرباعی 
امرر سربب گشرته     رنسیق الصفات در این دو مصراع موجب اطناب شده است و این

انه بودن متعلق به حرافظ یرا   به جهت شاعر. ی متعدد ضبط شودبدلهارباعی با نسخه
مضرمون  . گنجرد نمیرباعیات اصری  خیرام     رواند باشد اما در متدودمیمجدالدین 

 .عاشقانه جایی در میان مضامین رباعیات اصی  خیام ندارد

 سبکی و محتوایی، یاتحلیل نسخهۀ نتیج

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

 .به مجدهمگر است
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12.  

 کری؟ ای دل ز شراب جه  مستی را 

 

 وی نیست شونده ال  هستی را کی؟ 

 

 ای غرله ز بتر غرفلت ار ابر نره ای 

 

 ررردامرنری و هرواپررستری را کری؟  

 

 انتساب به خیام
 (.Tirtha 1941: 113) متیخر به نام خیام یافته استۀ آن را در چند نسخریررها 

 انتساب به شاعر دیگر
جزء رباعیات اوحدالدین کرمرانی  ( ق155) ایاصوفیاۀ ابومتبوب آن را از روی نسخ

  (.255 و 155ص :1355 اوحدالدین کرمانی) آورده است
 :1351 افضر  ؛ 119 :1353 افضر  ) در نسخ ذی  جزء رباعیات باباافض  آمده است

 :(153 :1355 مینوی؛ 149

ۀ کتابخان، (ق1254) ناصریۀ مدرس، (ق1553) بریتانیایی  موز، (ق1551) جن 
 ، ش1312) چاپ طهران، (ق1314) مجلاۀ کتابخان، (ق1254) سلطنتی

در   354  بره شرمار   15«رباعیات طیرب »موسوم به ( ق439) پاریاۀ در نسخ
  .(Tirtha 1941: 113) شده است

جزء رباعیات منسوب به ابوسعید ( م1454) مولوی عبدالولی ۀنفیسی از روی مقال
  (.45 :1355 نفیسی) نوشته است
مجدهمگر جرزء رباعیرات وی در  شرده     دیواناز ( لرن دهم) بادلیان ۀدر نسخ

  (.155 برگ، لرن دهم، مجدهمگر) است

، ق541، گرمجردهم ) مضربوط اسرت  مجردهمگر  دیگری نیز بره نرام   رباعی مشابه 

 :(115 :1315 مجدهمگر؛ الف114برگ

 کری؟  ای دل ز پی غرور مسرتی ررا  

 

 وی مرغ هوای عرش پستی را کری؟  

 

 کاسۀ روح القدسری بهرر دو نران   هم

 

 ستی را کری؟ پردیوی و ددی و س  

 

 
 

برا عنروان    553ررا   355رباعی منسوب به خیام اسرت و رباعیرات از شرمار      394این نسخه دارای . 15
نامگکاری شده است که اکثر لریب به ارفاق این مجموعه، رباعیات منسوب به باباافض  « رباعیات طیب»

 . الدین کاشانی دانستآن را یک مجموعۀ لرن دهم از رباعیات منسوب به افض  روانمیاست و 



 67آینۀ میراث، شمارۀ / 267

 ی مهملهابدنسخه
 .یابتر غفلت و آز نهۀ گر غرل، مصراع سوم در رباعیات ابوسعید

 یاتحلیل نسخه
اوحدالردین  نرام  بره  هشتم  در لرن .به خیام و ابوسعید متیخر و ضعیف استانتساب 
 .باباافض  آمده اسرت  یازدهم به ناملرن  به نام مجدهمگر و در ، در لرن دهمکرمانی

 .بنابراین انتساب به اوحدالدین کرمانی الدم است

 نکات سبکی و محتوایی
مضمون . ام سازگار نیستبا واژگان رباعیات اصی  خی« ال  و بتر غفلت»عبارات 

ی  ایرن موضروع در حیطره   . رباعی دعوت به ررک معاصری و فنرای شرهوات اسرت    
 .موضوعات اشعار خیام نیست

 و محتواییتحلیل سبکی ۀ نتیج

با روجه به بررسی نسخ و نکات سبکی و متتوایی  .رعلق رباعی به خیام مردود است
  .انتساب به اوحدالدین کرمانی الوی است

 نتیجه .6
بررسری   بودند منسوب مجدهمگر به هم و خیام به هم که رباعی دوازده در این مقاله

 وی به نهاآ انتساب و نشد یافته مجدهمگر دیوانهیچ یک از نسخ  در رباعی سه. شد
شد و برای هریرک رتلیر     بررسی مشخصات نسخ هر دوازده رباعی. گشت مردود

 بره  رباعیرات  ت انتسراب ایرن  در صرور . ی انجام گرفتاسبکی و متتوایی جداگانه
 انتسراب . نوشته شرد  یا وجود آن در یک متن کهن، نام آن منبع نیز دیگری اشخاص

و دو ربراعی را بره اوحدالردین     خیرام  را به رباعی دو مجدهمگر، را به رباعی هفت
در انتساب یک رباعی به هر دو شاعر و یا بره شراعر دیگرر    . دانستیم کرمانی الوی

 .خاطرنشان شد بیشتره با مطرح کردن این رردید، لزوم پژوه  رردید وجود داشت ک

 منابع
به رصتیح ، (جلد 3در ) آرشکده، 1395و  1335و  1335، بن آلاخان بیگدلیلطفعلی بی ، آذرر 
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  .امیرکبیر، رهران، حسن سادات ناصری
 کتابخانره ، هرران ر، جانیب  عباس و سروری امید رصتیح به، اریراومانی دیوان، اومانی اریرالدینر 

  .ش1345، اسلمی شورای مجلا اسناد مرکز و موزه
بره کوشر  مصرطفی فیضری و     ، الردین متمرد مرلری کاشری    دیوان افضر  ، کاشانی الدینافض ر 

  .ش1351، فرهن  و هنر  ادار، کاشان، همکاران 
، فرارابی ، رانره، سعید نفیسیۀ به رصتیح و مقدم، باباافض  کاشانی رباعیات، کاشانی الدینافض ر 

 .ش1353
، رهرران ، بره رصرتیح احمرد ابومتبروب    ، دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی، اوحدالدین کرمانیر 

  .ش1355، سروش
، ررجمره  برا ، خیام عمر رباعیات، 1454، عثمانو  نوری متمد و علیف رستم و یوگنی، بررلار 

  .خاورشناسی انستیتو، مسکو، روسی حواشی و پیشگفتار
کتابفروشی باستان ، مشهد، رقی بین  ۀبا رتشی، راریخ رطور شعر فارسی، 1339، متمدرقی، بهارر 

 .رضوی
، رهرران ، بره رصرتیح سرید عبردالرحیم خلخرالی     ، دیوان حرافظ ، خواجه متمد، حافظ شیرازیر 

  .[رابی]، کتابفروشی حافظ
ۀ ناملفص، «ردهمچها  پژوهی در سدخیامۀ کارنام»، 1355، کاووس و سعید حسام پور، لىحسنر 

 .125ر44 ص، پاییز، چهاردهم ش، ی زبان و ادبیات فارسیپژوهشها
  .ش1334، امیرکبیر، رهران، نوایی عبدالتسین رصتیح به، گزیده راریخ، مستوفی حمداهللر 
، لکهنرو ، به اهتمام بابو منو هررالل ، عمر خیام رباعیاتسنگی  چاپۀ نسخ، بن ابراهیمعمر، خیامر 

 .ق1332، کشورنول منشی مطبع

=  البرال ۀ کتابخان چاپ، روفیق با رتلی  فلسفی رضا، رباعیات عمر خیام، 1395، حسین، دان ر 
، برنجی طبرع ، ری رضا روفیقفلسفینک متر، رباعیارک مترجمی حسین دان ، رباعیات عمرخیام
  .م1422، البال کتابخانه سی صاحبی حسین، صاحب و ناشری

  .امیرکبیر، رهران، خیام با دمی، 1351، علی، دشتیر 
  .دانشگاه رهران، رهران، لغتنامه، مکرر، اکبرعلی، دهخدار 
، ادبیّه و علمی کتابفروشی، رهران، فاض  جواد رصتیح به، (جلد 3) اللیم هفت، احمد امین، رازی ر

  .ش1395
  .ش1355، فرهنگی علمی، رهران، ریاحی متمدامین رصتیح به، مرصادالعباد، الدیننجم، رازیر 
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 پیوست
  .رباعیاتی كه برای شناخت سبک اشعار خیام اصیل دانسته شد

 یادکرد آن سؤال از مرگ و
 آراسررت عیاطبرر بیررچررو ررک دارنررده

 

 تکاس دش اندر کم ونر چه او فکهاز ب 
 آمد شکستن از بهرر چره برود    کین گر

 

 تکراسر  بیصور ع نیا امدین کریورن 
  

 

 ( 259 :1352 میرافضلی)
 وسررتیپ کرره درهررم یا الررهیپ بیررررک

 

 ترمسر  داردی ستن آن روا نمر رکربش 
 

 دسرت  و سر از  نینازن  یپا و سر نیچند

 

 شکسرت  که نیبه ک و وستیکه پ مهر از 

 

 ( 255 همان،)
 ود گررردون را سررودربرررم نردنر رآم از

 

 وز رفتن من جلل و جراه  نفرزود   
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 دو گوشرم نشرنود   زیر ن یکس چیه وز

 

 آمدن و رفتنم از بهرر چره برود    نیکا 

 

 ( 255همان، )
 مرنم  کره  دیبرآ یکی یدرنرچ کی هر

 

 کره مرنم   دیر و زر آ میبا نعمت و با س 

 

 یروز ردیرر ام گرظر رارک او نرک چون
 

 مکره مرن   دیر برآ نیر  از کمره اجرناگ 
 

 ( 212همان، )
 دوش رفررتم یگررر کارگرره کرروزه  در

 

 شو خمرو  ایر دو هزار کروزه گو  دمید 
 

 رآورد خرروش روزه بر رکر  یکی اهراگرن

 

 خرر و کروزه فرروش    گرو کوزه کوکوزه 

 

 ( 254 همان، )
 شررد ایررلطررره آب بررود بررا در کیرر

 

 درشر  ارتر رکی نیذره خاک با زم کی 
 

 سرت یعالم چ نیدررو انردن ررش آمد

 

 درشر  داریراپرو ن دیپد یسرد مگرآم 
 

 ( 252همان، )
 دنیرر ارربرب یررگر یرو د یکر ی درآرن

 

 ندینگشرا  یراز همر  یکس چریرر هرب 

 

 نرد یلردر ننما  نیا جز ارضررا ز ل ارم

 

 دنر یمایپ یر ما است مرمرع انهرمریرپ 
 

 ( 255 همان،)
ربدی  موجودات به خاک و ربدی  آن خراک بره موجرودات    ، رناسخ نوعی به اعتقاد
 ( دیگر

 اسرت   بوده ینهار و  یل رو من و از  یپ

 

 بوده اسرت  یکاره ب زیگردنده فلک ن 

 

 نیزمر  یرو برر رو  یکه لدم نه هرجا
 

 تبوده اسر  ینگار  آن مردمک چشم 
 

 ( 251همان، )
 یکاشرر یسررن  زدم دوش سرربو بررر

 

 یاشر یع نیر سرمست بدم کره کرردم ا   
  

 

 بورگفرت سر   ال مری ران حرزبه من ب با

 

 یباش  من  چون زین رو بدم رو  نچو من 
 ( 215همان، )

 زیرربرخر ررر ردمند پگررهرخرر ریررپ یا
 

 زیرررا بنگررر ر زیاکبرو آن کررودک خرر 
 

 زیب یو که نرم نرمک مرده گ دشرنرپ
 

 زیر و چشرم پرو  قبادریرر ر کرمغز سر  
 

 ( 255ان، هم)
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 بشر زندگی رراژدی روایت، وفایی آنشکایت از دنیا و اشاره به بی
 مینرر  روز ز بنررد عررالم آزاد  کیرر

 

 میدمررزدن ازوجودخودشررادن  کیرر 
 

 ارریسر رردم برار کرروزگ یردراگرش

 

 میان هنرروز اسررتاد نرررار جهررردر کرر 
 

 ( 213همان، )
 یافتمیر  یر برر راگر  دریرر اخ امرش بر

 

 یافتمیر  یرا سرر   یهم رشرته خرو   
 

 زنردان وجرود   یارد ز رنگنر رنر رچ را

 

 یافتمیرر یعرردم در یکرراش سررو یا 
 

 ( 214همان، )
 توکاس کم  راحت متنت همه افزوده و  راست  نه  ستیکار و رهیر مرا ستیعمر

 

 را که آنچه اسباب بلسرت  زدیا شکر

 

 تخواسر  دیر با یما را زکا دگر نمر  
 

 ( 259همان، )
 دارد یج مرن دراز نر غرم و ر  رچهرگ

 

 دارد یو طرررب رررو سرررفراز  یعرر 

  
 

 که دوران فلرک  هیرهر دو مکن رک بر

 

 ددار یونه بررازردر پرررده هررزار گرر  
  

 

 ( 255همان، )
 بخترت رستسرت   خیبر  شاخ بقا ز گر

 

 چستسرت  یعمرلباسر  ور بر رن ررو  

 

 راو رر  سرت  یبانیرن که سرا  مهیخ در

 

 سستست خ یچارم که مکن  هیهان رک 

 

 ( 251همان، )
 نیراز  نی که نبودت به خور و خوابآ

 

 کردنررد نیازمنرردت ایررن چررار انبرراز  

 

 هریک به رو آن چه داد بسرترند براز 

 

 رابازچنان شروی کره برودی زآغراز     

 

 ( 255همان، )
 فرصت اغتنام طلبی وشادی

 سرت یدم کام روه چون ب عیطبا بیررک

 

 تسر یستم ررو  اگرچه بر یبز شاد رو 
 

 ررن ررو   ه اص راش کررد براه  خ با

 

 سررتیودم یوغبررار یمیونسرر یگرررد 

 

 ( 251 همان،)
 مانررد برره خرررمن  دیرردانرره ام هررم

 

 ررروومن مانررد یبرر یهررم برراغ وسرررا 

 

 یرا بجرو  یاز درم  یو زر خو میس
 

 بدشررمن مانررد  بخورگرنرره بادوسررت 
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 ( 253همان، )
 ننررر  دارد یسررره از کزمانررر امیرر ا

 

 دلتنرر  ندینشرر امیررو در غررم اکرر 

 

 با نالره چنر    هنیخور رو در آبگ یم

 

  برسرن  دیر آ نره یکره آبگ   یزان پ 
 

 ( 215همان، )
 میبخرور  یز خواب ررا شرراب   زیبرخ

 

 میبخرور  یکه از زمانه رراب   یزان پ 
 

 یناگره روز  یرو زهیچرخ سرت  نیکا
 

 میبخرور  یچندان ندهد زمان کره آبر   
 

 ( 212 همان،)
 مدح شراب یا دعوت به باده نوشی

 درو آواز گر  ررازه دهنر   چر ر ده در
 

 ازه دهنرد انرد  هبر  ه مری ربتا ک یارفرم 

 

 حور و لصور و ز بهشرت و دوزخ  از

 

 دکره آن هرر آوازه دهنر    نیفارغ بنش 
 

 ( 255همان، )
 بدبینی جبرگرایی و

 اند هرترراخ عل  یرا که به صترا آن

 

 انرد  هرتر ررداخرپرارها براو همه ک یب 

 

 دران هرترداخردر ان یا هرانرهرب روزرام
 

 انرد  آن برود کره در سراخته    فردا همه 

 

 ( 253همان، )
 دژم نتروان کررد    یدل را به کرم و بر    نتوان کرد مکو  یعمر ب و  یروز چون

 

 من و رسرت  یکه رامن و رو چنان کار

 

 هم نتوان کررد   یخو  دسته از موم ب 

 

 ( 251همان، )
 عجز به الرار و رردید اظهار و جهان معمای ح  در فلسفی بین 

 نتروانم  یمر  ه گر  نهفرت  بر  دیخورش

 

 نتروانم  یفت مر ره گرانرزم رراررو اس 

 

 ردررآورد خررم بررکرفرر رررترب از

 

 منتروان  یت مر رفر رس مریرکه ز ب یدر 
 

 ( 211همان، )
 نهفرت  ز رونیر ود آمرده ب جر ر وبت نیا

 

 نسرفت  قیرتق گوهر  نیکه ا ستین  کا 

 

 ودا گفتنرد رر سر راز سر  یکا سخن هر

 

 گفتدانرد  یمر ن کرا  که هسرت  یزآنرو 

 

 ( 254همان، )
 






