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پارسی  خیامانه های  و  خیام  رباعیات  کتاب  چکیده: 
رباعیات  ارزیابی  و  سنجش  دربارۀ  که  است  اثری  واپسین 
آنها  کردن  جدا  و  او  اصیل  رباعیات  شناخت  و  خیام 
این  در  است.  شده  منتشر  وی  به  منسوب  رباعیات  از 
کتاب، پس از معرفی و نقد و بررسی معیارهای گوناگونی که 
پژوهشگران ایرانی و خارجی در صد و بیست سال گذشته 
برای شناخت رباعیات اصیل خیام به کار گرفته اند، شیوه ای 
تازه و نوین عرضه شده است. این شیوه مبتنبی است بر سه 
روِش شناسایی و ارزیابی منابع کهن و توجه به اصل تکرار و 
او  به  که  شاعرانی  رباعیات  از  خیام  رباعیات  پاالیش  تواتر، 
نسبت یافته است و اصل رعایت قافیه های چهارگانه در 
سه  این  مبنای  بر  ادامه  در  خیام.  روزگار  در  رباعی  سرودن 
معیار، 20 رباعی اصیل خیام شناسایی و معرفی شده است. 
همچنین 49 رباعی که احتمال انتساب آنها به خیام زیاد 
است، در دستۀ »رباعیات محتمل« قرار گرفته و در نهایت 
نشان داده شده است که انتساب 51 رباعی که برخی از آنها 
بسیار مشهورند و همواره در زمرۀ رباعیات مسلم الصدور 
خیام به شمار آمده اند، مردود یا دست کم مشکوک است. 
این اثر ارزنده که حاصل سه دهه تحقیق و پژوهش متمرکز 
و مستمر علی میرافضلی است، در این جستار به کوتاهی 

معرفی شده است.

کلیدواژه ها: خیام شناسی، رباعی پژوهی، رباعیات اصیل 
خیام، رباعیات خیامانه. 
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Abstract: The book of Khayyam›s quatrains 

and Persian Khayyamans is the last work 

that has been published about measuring and 

evaluating Khayyam›s quatrains and recogniz-

ing his original quatrains and separating them 

from the quatrains attributed to him. In this 

book, after introducing and criticizing various 

criteria that Iranian and foreign scholars have 

used in the last one hundred and twenty years 

to identify Khayyam›s original quatrains, new 

and innovative methods have been presented. 

This method is based on three methods of 

identifying and evaluating ancient sources and 

paying attention to the principle of repetition 

and frequency, refining Khayyam›s quatrains 

from the quatrains of other poets attributed to 

him, and the principle of observing the four 

rhymes in composing a quatrain in Khayyam›s 

time. In the following, based on these three 

criteria, 20 original quatrains of Khayyam have 

been identified and introduced. Also, the 49 

quatrains that are most likely to be attributed 

to Khayyam have been included in the category 

of «probable quatrains» and finally it has been 

shown that the attribution of 51 quatrains, 

some of which are very famous and have always 

been considered as Khayyam›s indisputable 

quatrains, are rejected or at least considered as 

suspicious. This valuable work, which is the re-

sult of three decades of focused and continuous 

research by Ali Mir Afzali, is briefly introduced 

in this article.

Keywords: Khayyamology, Quartet Research, 

Khayyam Original Quartets, Khayyamian 

Quartets.

کتشاف وتعیني الرباعّيات األصیلة للخّيام  حبٌث ممتاز يف ا
کت سلمان سا

باعّيـات خيـام وخيامانه هـاى پـاریس )=  كتـاب ر اخلالصـة: صـدر 
باعّيـات اخلّيـام واخلّيامّيـات الفارسـّية( هـو أحـدث الكتـب الـي  ر
باعّياته األصيلة وعزهلا  باعّيات اخلّيام ومتييز ر صدرت حول تقيم ر

عن الرباعّيات املنسوبة له.
يف ونقد ودراسة املعايير املختلفة  ف بتعر

ّ
ويف هذا الكتاب يبدأ املؤل

الـي اعتمدهـا املحّققـون اإليرانّيـون واألجانـب يف املائـة والعشـرون 
باعّيـات اخلّيـام األصيلـة، مّث يقّدم مهنجه  كتشـاف ر سـنة األخيـرة ال

اجلديد واحلديث.
وهـذا املهنـج يقـوم عـى ثاثـة أسـاليب هـي تعيـني وتقيـم املصـادر 
باعّيات اخلّيام من  القدميـة مـع مراعـاة مبـدأ التكرار والتواتر، وتنقيـة ر
يـن الـي ُنسـبت إليـه، ومبـدأ رعايـة القوايف  باعّيـات الشـعراء اآلخر ر

بع يف نظم الرباعّيات يف عصر اخلّيام. األر
باعي  يـف 20 ر كتشـاف وتعر  عـى هـذه املعاييـر الثاثـة مّت ا

ً
واسـتنادا

 
ً
ّيـا  مـن تلـك الـي حيتمـل قو

ً
باعّيـا كمـا وضـع 49 ر أصيـل للخّيـام، 

يف  وأشـير  املحتملـة(،  )الرباعّيـات  قامئـة  يف  اخلّيـام  إىل  انتسـاهبا 
 وطاملـا ذكرت ضمن 

ً
 جـّدا

ً
 كان بعضهـا مشـهورا

ً
باعّيـا األخيـر إىل 51 ر

ف اعتبرها مردودة 
ّ
مة الصدور عن اخلّيام لكّن املؤل

ّ
الرباعّيات مسـل

 مشكوكة الصدور عنه.
ّ

أو عى األقل
 هبذا الكتاب القّم الذي 

ً
 خمتصرا

ً
يفا ويف هـذا املقـال جيـد القـارئ تعر

هو مثرة ثاثة عقود من التحقيق والبحث املتمركز واملستمّر الذي قام 
فه عي مير أفضي.

ّ
به مؤل

باعّيـات  ر الرباعّيـات،  اخلّيامّيـة،  الدراسـات  األساسـّية:  املفـردات 
اخلّيام األصيلة، الرباعّيات اخلّيامانّية.
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بـر شـخصیت  بنـا  کـه  بـار  اسـت  و  بـرگ  پـر  و  کارنامـه ای مفصـل  کارنامـٔه خیام شناسـی و خیام پژوهـی 
گونـی محتوایی نیز برخوردار اسـت. با این همه بخش مهمی  چندوجهـی خیـام، از تنـوع موضوعـی و گونا
از ایـن کارنامـه بـه وجـه شـاعری خیـام اختصاص یافته اسـت که نه تنها از نظر حجـم، که از نظر اختاف 
گاه تضـاد در اظهـار نظرهـا، بـا هیـچ یـک از بخشـهای دیگـر قابـل مقایسـه نیسـت. بـه سـخن  دیدگاههـا و 
یاضی  گر از وجوه علمی و فلسفی خیام چشم بپوشیم و بررسی آنها را به پژوهندگان عرصه های ر دیگر، ا
یـم و تنهـا شـاعری و رباعی سـرایی او را مـد نظـر قـرار دهیـم، بـاز هـم بخـش مفصـل  گذار و نجـوم و فلسـفه وا
ی خواهیم داشـت. مهم ترین چالش و مسـأله در بررسـی وجه شـاعری  کارنامه را پیش رو و مهمی از این 
خیام، تعیین اصالت رباعیات منسوب به اوست که از حدود 120 سال پیش، هّمت و کوشش بسیاری 

از خیام پژوهان ایران و جهان معطوف بدان بوده است.

آخرین پژوهش در این حوزه کتابی است به نام رباعیات خیام و خیامانه های پارسی، اثر علی میرافضلی 
کـه در روزهـای پایانـی سـال گذشـته منتشـر شـد و از همـان روزهـای آغازیِن انتشـار،  )نشـر سـخن، 1399( 
گیری از پژوهشهای قبلی  کوشیده است تا با بهره  کتاب  گرفت. نویسنده در این  مورد اقبال و توجه قرار 
راه و شـیوه ای تـازه در تعییـن اصالـت رباعیـات خیام عرضه کند و بـا معیارهایی، رباعیات اصیل خیام 

را از میان انبوه رباعیات نسبت یافته به او جدا نماید.

گون متفاوت است و اغلب با  گونا که تعداد رباعیات نسبت یافته به خیام در منابع   حقیقت آن است 
کـه از تعـداد معدودی رباعی در حد انگشـتان یک دسـت تا بیش  یـادی دارد، تـا آنجـا  یکدیگـر اختـاف ز
از 1500 رباعی به او نسـبت داده اند. افزون بر این، رباعیات نسـبت یافته چه از نظر سـاخت و زبان و چه 
یادی دارند و ناهمگونی و نایکدستی در آنها چشمگیر و آشکار  کم بر آنها، تنوع ز از نظر فکر و اندیشۀ حا

است.

مواجهـٔه محققـان بـا رباعیـات اصیـل خیـام و رباعیـات منسـوب بـه او را می تـوان در طیفـی از دیدگاهها و 
کسـانی قرار دارند  گرفته اند. از یک سـو  که دو سـر آن را دو دیدگاه افراطی در بر  نظریات مختلف قرار داد 
کـه بحـث دربـارٔه شـناخت و تعییـن رباعیـات اصیـل خیـام را بحثـی بی فایـده و بی حاصـل می داننـد و بر 
کـه در ایـن راه هیچـگاه نتیجـٔه مطلوب و رضایت بخش به دسـت نخواهد آمـد. بنابراین باید  ایـن باورنـد 
کرد و خیام را به عنوان »نماد این روح«  کم« بر این رباعیات توجه  کرد و تنها به »روح حا این بحث را رها 
که  کید می ورزند و معتقدند  گروهی بر »طبع روان« و قریحٔه سرشار خیام تأ گرفت. از سوی دیگر،  در نظر 
یخ به خیام نسـبت یافته وجود نـدارد و می توان همٔه  دلیلـی بـرای کنـار گذاشـتن رباعیاتـی کـه در طول تار

گون و البته متعادل تری وجود دارد. گونا آنها را از خیام دانست. در میانٔه این دو دیدگاه آرا و نظرهای 

علـی میرافضلـی، نویسـندٔه کتـاب، کوشـیده اسـت در میانـٔه ایـن طیف، راهـی تازه و شـیوه ای نوین که از 
که به خوبی از عهده برآمده است. او از  کافی نیز برخوردار باشد، ارائه دهد و انصاف را  استدالل و منطق 
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گام خود را در راه  که با نوشتن مقالٔه »رباعیات خیام در شش جنگ کهن فارسی« نخستین  سال 1372 
تعیین اصالت رباعیات خیام برداشته تا امروز، بی وقفه به این موضوع پرداخته و آن را در مرکز پژوهشها 
و تحقیقـات خـود قـرار داده اسـت. ایـن اسـتمرار و تمرکـز سـبب شـده اسـت کـه هریـک از آثـار پژوهشـی او 
تکمیل  کننده یا بسط دهندٔه پژوهش پیشین باشد و راه را برای عرضٔه تحقیق نهایی فراهم آورد. او پیش 
از این، در سال 1382 کتاب رباعیات خیام در منابع کهن را منتشر کرده بود که تا پیش از انتشار کتاب 

جدید، علمی ترین و موثق ترین اثر دربارٔه رباعیات خیام به شمار می آمد.

کتاب رباعیات خیام و خیامانه های پارسی شامل پیشگفتار و دو دفتر است. دفتر نخست از 13 بخش 
کوتاه و بلند تشکیل شده است. بخش اّول دربارٔه زندگی و آثار علمی و فلسفی خیام است. بخش دوم 
به اشـعار عربی و فارسـی خیام به طور عام اختصاص یافته اسـت. بخش سـوم که عنوان »ستایشـگران و 
که یا فضل و دانش خیام را ستوده اند  کوتاه دربارٔه کسانی  گزارشی است  نکوهندگان« را بر پیشانی دارد، 
و یـا از سـر غیـرت دینـی و تعصـب، او را به »سسـت اعتقادی« و حتی بددینـی متهم کرده اند و رباعیاتش 

ی دانسته اند.  گم گشتگی  و را نشانٔه سرگشتگی و 

بخـش چهـارم »افسـانٔه دو خیـام« نـام دارد و در آن دیـدگاه اسـتاد محیـط طباطبایـی مبنـی بـر وجـود دو 
خیـام، یکـی خیـام نیشـابورِی شـاعر و دیگـری علی بن خیام خراسـانی بازگو شـده اسـت. زنده یاد محیط 
یاضـی دان مشـهور و خیـاِم دوم سـرایندٔه  کـه خیـاِم نخسـتین فیلسـوف، منجـم و ر طباطبایـی بـر آن بـود 
رباعیات است و به دلیل تشابه نام، رباعیات یکی به دیگری نسبت یافته است. این دیدگاه البته مورد 

قبول پژوهشگران و خیام شناسان قرار نگرفت. 

کـه »معیارهـای سـنجش رباعیـات خیـام« نامیـده شـده، یکـی از درخشـان ترین قسـمتهای  بخـش پنجـم 
کوشش خیام پژوهان در تشخیص رباعیات اصیل خیام  که در آن سیر خیام پژوهی و  کتاب است، چرا 
در بـازه ای صـد و بیسـت سـاله روایـت شـده اسـت. ایـن سـیر پرفراز و نشـیب که بـه نوعی پیشـینٔه تحقیق 
که هریک از خیام شناسان چه معیار یا معیارهایی  نویسنده نیز به شمار می رود، به خوبی نشان می دهد 
را برای تعیین رباعیات اصیل خیام برگزیده اند و دالیل آنان برای انتخاب این معیار یا معیارها چه بوده 
یکرد انتقادی نویسـنده نسـبت به دیدگاه و روش هریک  اسـت. آنچه این بخش را خواندنی تر می کند، رو

از پژوهندگان قبلی است. 

که رباعی یا رباعیاتی از خیام در آنها آمده اسـت.  کهنی اسـت  یابی منابع  بخش ششـم ویژٔه معرفی و ارز
کـه پیونـدی تنگاتنـگ بـا کتـاب قبلـی او، رباعیات خیـام در منابـع کهن )1382  نویسـنده در ایـن بخـش 
کرده است. او در آغاز 32  کمکی تقسیم  ش.( دارد، منابع را به دو دستٔه منابع قدیمی و اصلی و منابع 
منبعـی را کـه در فاصلـٔه آغازیـن سـالهای سـدٔه هفتـم تـا اوایـل سـدٔه نهـم، یک یـا چند رباعی بـه نام خیام 
کـرده و آنهـا را ذیـل دسـتٔه »منابـع قدیمـی« قـرار داده اسـت. سـپس زیـر عنـوان  آورده انـد، معرفـی و تحلیـل 
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که در آنها  کرده اسـت  »منابع کمکی«، 35 منبع را در فاصلٔه اوایل سـدٔه ششـم تا اوایل سـدٔه نهم معرفی 
یک یا چند رباعی که در منابع کهن به نام خیام آمده است، در آنها بدون اشاره به نام سراینده نقل شده 
گرچـه از خیـام نامـی نبرده انـد، امـا قدمـت آنها و نزدیکی به روزگار خیام، سـبب شـده  اسـت. ایـن منابـع ا
کـه در مرکـز توجـه نویسـنده قـرار گیرنـد. در این بخش مجموعه هـای رباعیات خیام نیـز به کوتاهی  اسـت 
معرفی شـده اند، اما به درسـتی نویسـنده در تحقیق خود از آنها اسـتفاده نکرده است. در پایان این بخش 
چنـد دسـت نویس جعلـی نیـز معرفـی شـده اسـت که نشـان می دهد چگونـه اعتبار خیـام و توجه همگان 
که بازار ساختن نسخ جعلی و تقلبی از رباعیات خیام رونق داشته  بویژه غربیان به او سبب شده است 

باشد.

در بخـش هفتـم »سبک شناسـی قافیـه« در رباعیـات آن روزگار مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت. ظاهـرًا اولین 
کـه بـه اهمّیـت ایـن موضوع پـی برد و آن را به عنوان معیاری در تشـخیص رباعیات اصیل خیام به  کسـی 
کسانی چون الساندرو بوزانی، الول ساتن و سیروس شمیسا  گرفت، محّمد اقبال بود. البته پس از او  کار 
نیـز بـه ایـن موضـوع پرداختنـد، امـا آنـان به این مسـأله نـه در رباعیات خیـام به صـورت اختصاصی، بلکه 
کتـاب خـود بـا بررسـی دقیـق نشـان  کردنـد. میرافضلـی در  در بررسـی قالـب رباعـی و سـیر تحـول آن توجـه 
که 86 تا 93 درصد رباعیات شـاعران آن عصر چهارقافیه ای بوده اسـت و بنابراین احتمال  داده اسـت 
سرایش رباعیات چهارقافیه ای از سوی شاعری غیر رسمی چون خیام که به حفظ سّنتهای ادبی تمایل 

و پای بندی داشته، بیشتر است.

بخـش هشـتم بـه بحـث »رباعیـات سـرگردان« اختصـاص یافتـه و در آن آراء موافقـان و مخالفـان به خوبی 
تبییـن شـده اسـت. جالـب آنکـه پیشـینٔه ایـن بحـث بـه سـال 1898 م. و نوشـتٔه والنتیـن ژوکوفسـکی 
که این مسأله در مرکز توجه خیام شناسان و رباعی پژوهان قرار  بازمی گردد، یعنی بیش از 120 سال است 
داشـته اسـت. میرافضلـی در ایـن بخـش دیدگاههـای خـود را در ُنـه بنـد دربـارٔه خطـرات و تمهیـدات الزم 
بـرای پرداختـن بـه بحـث »رباعیـات سـرگردان« و چگونگـی اسـتفاده از آن در شناسـایی رباعیـات اصیل 

کرده است. خیام ارائه 

گیرندٔه ایدٔه بنیادین نویسنده است. او در این بخش که آن  بخش نهم اصلی ترین قسمت کتاب و در بر 
کـه برگزیده، توضیح  را »روش انتخـاب« نامیـده، شـیؤه انتخـاب رباعیـات خیام را بر اسـاس سـه معیاری 
یابـی منابـع و بررسـی اصل تکرار و تواتر رباعیـات خیام در آنها؛  داده اسـت. ایـن سـه معیـار عبارتنـد از: ارز
کـه بـرای رباعیـات باقـی مانـده معـارض و مدعـی  پاالیـش رباعیـات خیـام از سـروده های دیگـران تـا آنجـا 
گذشـته از انتخاب این  جدی وجود نداشـته باشـد و توجه به سـبک قافیه پردازی در رباعیات آن عصر. 
کارگیری مرحله ای این معیارها نیز در رسـیدن به  کامًا منطقی بوده، روش نویسـنده در به  که  سـه معیار 
کرده است. به سخن  نتیجٔه مطلوب و قابل اعتنای پژوهش اهمّیت ویژه ای داشته و نقشی اساسی ایفا 
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دیگر، نویسـنده برای معیارهای برگزیدٔه خود، وزن یکسـانی قائل نشـده 
کار گرفته اسـت. از این رو در  کـرده، به  کـه ذکر  و آنهـا را بـه همـان ترتیبـی 
کهـن بـه نـام خیـام آمـده اسـت،  کـه در منابـع  آغـاز از میـان 156 رباعـی 
64 رباعـی را بـر اسـاس اصـل تواتـر و تکـرار برگزیـده اسـت. سـپس منابـع 
یافته اسـت که  کـرده و در یـخ نـگارش بررسـی  ایـن 64 رباعـی را از نظـر تار
از میـان آنهـا، تنهـا 37 رباعـی در بـازٔه 150 سـال بعـد از مـرگ خیـام نقـل 
کار قـرار داده اسـت و در مرحلـٔه  شـده اند. لـذا ایـن 37 رباعـی را اسـاس 
کرده و در پی آن، سـه رباعی را  بعد، نداشـتن مدعی برای آنها را بررسـی 
کنار گذاشته است. به این ترتیب  که بدون تردید از شاعران دیگر بوده، 
کاهش یافته اسـت. در مرحلٔه نهایی شـیؤه  تعداد رباعیات به 34 فقره 
کـه تنهـا 19  قافیه پـردازی را در ایـن 34 رباعـی بررسـیده و دیـده اسـت 
رباعی طرح چهارقافیه ای دارند. سـپس از میان 15 رباعی سـه قافیه ای 
که در زمان حیات خیام در منابع آمده است،  باقیمانده، یک رباعی را 
که این 20 رباعی به احتمال قریب به یقین  گرفته اسـت  به جمع رباعیات چهارقافیه ای افزوده و نتیجه 

از خیام است و آنها را می توان رباعیت »اصلی و اصیل« او دانست.

که در آن، نویسنده با توجه به 20 رباعی اصیل خیام  بخش دهم »منظومٔه فکری و زبانی خیام« نام دارد 
گزینـش آنهـا را توضیـح داده، سـبک شـعری و منظومـٔه فکـری خیـام را تحلیـل و  کـه در بخـش قبـل شـیؤه 
کـه خیـام در رباعیـات خـود بیشـتر بـه اسـتعاره توجـه داشـته و  کـرده اسـت. او متذکـر شـده اسـت  بررسـی 
اسـتعاره های او اغلـب از نـوع اسـتعارٔه گسـترده یـا تمثیـل اسـت. سـپس بـه دو اسـتعارٔه کلیـدی او، یعنـی 

کوزه و راه / سفر پرداخته است.

در بخشهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم به ترتیب رباعیات اصیل )20 رباعی(، رباعیات محتمل )49 
رباعـی( و رباعیـات جـا مانـده / مـردود یـا مشـکوک )51 رباعـی( بـه تفصیـل معرفی شـده اند. در رباعیات 
محتمـل دو معیـار از سـه معیـار وجـود دارد و در رباعیـات مـردود یـا مشـکوک دو معیار از سـه معیار غایب 

است.

دفتـر دوم بخـش فرعـی کتـاب اسـت. در ایـن بخش منتخبی از رباعیات خیامانٔه فارسـی از آثار شـاعران 
گرد آمده و همراه با توضیحات سودمند و خواندنی عرضه شده است. سدٔه پنجم تا اوایل سدٔه هفتم 

که واژه ها و اصطاحات  نویسـنده پیوسـتی با عنوان »فرهنگ لغات و اصطاحات خاص« فراهم آورده 
کـه نوعـی  کوچـک و مختصـر  خـاص رباعیـات خیـام و خیامانه هـای فارسـی را در بـر دارد. ایـن فرهنـگ 
کلیدی اسـت برای شناسـایی »فرهنگ زبانی« رباعیات خیامانه.  »اصطاح شناسـی« به شـمار می آید، 
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کاربرد هر واژه و تعبیر  افزون بر این، به تعبیر نویسنده »فرهنگ سوابق و لواحق« هم هست، چرا که سابقٔه 
و اصطاح را در آثار آن دوره و دوره های بعد نشان می دهد.

کتـاب رباعیـات خیـام و خیامانه هـای پارسـی اثـری درخشـان و ارزنـده  در حـوزٔه پژوهشـهای ادبـی اسـت 
و بویـژه در حـوزٔه خیام پژوهـی به سـختی می تـوان اثـری همسـنگ و هم تـراز آن بازجسـت. آنچـه ایـن امتیـاز 
کـه در دیگر تحقیقات و پژوهشـها کمتر  و سـرآمدی را بـرای ایـن کتـاب بـه ارمغـان آورده، مزیتهایی اسـت 

دیده می شود. شماری از این مزیتها به شرح زیر است:

کتـاب نمونـٔه اعـای تخصص گرایـی نویسـنده و نتیجـٔه مداومـت او در یـک حـوزٔه پژوهشـی اسـت.   -1
کنـده کاری خـودداری کرده اسـت.  میرافضلـی بیـش از سـه دهـه بـر سـر تحقیـق خـود عمـر گذاشـته و از پرا
گام پیـش رفتـه و در هـر مرحلـه نکتـه ای تـازه بـه دسـت داده و دسـتاوردی جدیـد عرضـه  گام بـه  از ایـن رو 
گر او در این اثر سـه معیار اصلی برای تعیین اصالت رباعیات خیام برگزیده اسـت، نتیجٔه  کرده اسـت. ا
یابی آنهـا پی برده،  سـالها پژوهـش و تحقیـق و فکـر اوسـت. ابتـدا بـه ضـرورت مراجعـه بـه منابع کهـن و ارز
کوشـیده تا با مراجعه  کرده و در ادامه به رباعیات سـرگردان پرداخته و  سـپس بحث تکرار و تواتر را مطرح 
بـه دواویـن و جنگهـا و سـفینه ها، رباعیـات دیگـر شـاعران را از رباعیـات منسـوب بـه خیام جـدا کند و در 
کـه بایـد از شـیؤه قافیه پـردازی نیـز در تشـخیص رباعیـات  گام بـه ایـن نتیجـه رسـیده  نهایـت در آخریـن 
اصیل خیام بهره گیرد. بنابراین می بینیم که میرافضلی با تمرکز و استمرار در یک حوزٔه پژوهشی، مرحله 
گام به روشـها و دسـتاوردهای تازه تری دسـت  به مرحله تحقیق و پژوهش خود را عمق بخشـیده و در هر 

یافته است.

که از آنها به  کرده،  گزارش  2- نویسـنده نه تنها پژوهشـهای پیشـین را به خوبی و با رعایت دقت و امانت 
کم نظیر همٔه آنچه را دربارٔه رباعیات  شایسته ترین و بهترین صورت ممکن بهره برده است. او با اشرافی 
کـرده اسـت. بنابرایـن هـم الگویـی  خیـام گفته انـد و نوشـته اند، دیـده و بـا نگاهـی علمـی و منصفانـه نقـد 
اسـت بـرای پیشـینه پژوهی تـام و تمـام در تحقیقـات ادبـی و هـم سرمشـقی اسـت بـرای مواجهـٔه منطقی و 
که چگونه پژوهش دربارۀ موضوعی  علمی و البته منتقدانه با پژوهشهای پیشین. این اثر نشان می دهد 
کـرده و بالیـده و بـه نتایـج رضایت بخـش و  حسـاس و چالش برانگیـز و البتـه جـذاب، در طـول زمـان رشـد 

قابل قبول رسیده است.

کـه تـا  کوشـیده  کـرده و  کـه ذاتـًا ادبـی اسـت، از ذوق و استحسـان دوری  3- نویسـنده در ایـن تحقیـق 
کـه در آغاز برای خود تعیین کرده، پای بند بماند. این نکته ای اسـت که در  پایـان تحقیـق بـه چهارچوبـی 
کرده و اجازه نداده  بسـیاری از پژوهشـهای حوزٔه ادبیات دیده نمی شـود. او محتاطانه و با وسـواس عمل 
کـه اسـاس تحقیق  یخـی موجـب چشم پوشـی او ازقواعـدی شـود  کـه ذوق و پسـند ادبـی و حتـی تار اسـت 

کرده است. خود را بر مبنای آنها استوار 
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4- نویسنده به منابع چاپی و تحقیقات و پژوهشهای ارائه شده بسنده نکرده و در صورت لزوم به منابع 
کـه همیـن امـر، از یـک سـو ارزش و اعتبـار پژوهـش او را  کـرده اسـت  خطـی و دست نویسـها نیـز مراجعـه 

کرده و از سوی دیگر موجب اعتماد مخاطبان به نتایج تحقیق شده است. دوچندان 

کتـاب رباعیـات خیـام و خیامانه هـای پارسـی در کارنامـٔه خیام شناسـی و خیام پژوهـی جایگاهـی بلنـد و 
ماندگار خواهد داشت و از این پس مبنایی محکم برای شناخت و تعیین رباعیات اصیل خیام است. 
گـر در گذشـته رباعیـات اصیـل و منسـوب، توأمـان بـه نـام خیـام رواج داشـته و بـر اسـاس آنهـا آثـار هنری،  ا
اعـم از خوشنویسـی، نقاشـی خط و موسـیقی خلـق شـده اسـت، حـال باید بـا توجه به پژوهـش میرافضلی 
و 20 رباعـی مسـلم الصدور خیـام، آثـار هنـری و فاخـر جدیدی فراهم آید تـا ایرانیان و جهانیان با رباعیات 

اصیل خیام آشنا شوند. 


