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چکیده« :مکتب ّ
خیام» در رباعی ،از آغاز بالندگی تا امروز،
گسترهای به طول ده قرن و حوزۀ نفوذی به اندازۀ همۀ
سرزمینهای پارسیگوی ،از شبه قارۀ هند تا اقصای آناتولی
داشته است .فهرست دوستداران ،همراهان و پیروان ّ
خیام
در رباعی فارسی ،نمایهای ُپربرگ و بلندباالست .یکی از
ایشان که در منابع فارسی کمتر دربارهاش سخنی رفته
است ،مصطفی عالی افندی (د 1008 .ق) ،شاعر ،منشی
و تاریخنگار نامدار عثمانی در دورۀ حکومت سلطان
سلیم و سلطان مراد است که به سه زبان ترکی ،فارسی
ّ
و عربی شعر میگفت و «عالی» تخلص میکرد .وی در
سال  1003هجری دفتری از رباعیات فارسی را به اقتفای
خیام به همراه دیباچهای ّ
رباعیات ّ
مفصل در شرح حال
خود و حکیم عمر ّ
خیام ترتیب داد .این دفتر ،با نامهای
«بدیع الرقوم»« ،ربیع المنظوم» و «ربیع المرسوم» شناخته
میشود .در نوشتۀ حاضر ،به معرفی و بررسی این دفتر
اشعار پرداختهام.
کلیدواژه :رباعی ،عمر ّ
خیام نیشابوری ،مصطفی عالی
افندی ،ربیع المرسوم ،بدیع الرقوم ،ربیع المنظوم

Muṣṭafā ‘Ālī Effendi and Hakim ‘Umar
Khayyām
Sayyed Ali Mir Afzali
Abstract: «Khayyām School» in the quatrain,
from the beginning of its development until
today, has a history of as long as ten centuries
and enjoys a sphere of influence as vast as all
the Persian-speaking lands, from the Indian
subcontinent to the ends of Anatolia. The list
of Khayyam›s lovers, companions and followers in Persian quatrain is a long and long list.
One of them who is less mentioned in Persian
sources is Muṣṭafā ‘Ālī Effendi (d. 1008 AH), a
famous Ottoman poet, secretary and historian
during the reign of Sultan Salim and Sultan
Murad, who wrote poetry in three languages:
Turkish, Persian and Arabic and was referred
to as « Ālī « in his poems. In 1003 AH, he
compiled a book of Persian quatrains to follow
Khayyam›s quatrains along with detailed biography of his own and that of ‘Umar Khayyām.
This book is known as «Badi’ ‹al-Raqūm»,
«Rabi› al-Munzūm» and «Rabi’ ‹al-Mursūm».
In the present article, I have introduced and
reviewed this book of poems.
Keywords: Quartet, ‘Umar Khayyām Neyshābūri, Muṣṭafā ‘Ālī Effendi, Badi’ ‹al-Raqūm»,
«Rabi› al-Munẓūm» and «Rabi’ ‹al-Mursūm».

ّ مصطىف عايل أفندي واحلكمي عمر
اخليام
ّ
السيد عيل مير أفضيل
ّ
ّ
) على مـدى عشـرة قرون منـذ بداية تألق (مدرسـة اخليام:اخلالصـة
ّ يف الرباعـي
 ّاتسـعت سـاحة نفـوذ وتأثيـر هذه املدرسـة،وحتى اليـوم
ّ
ّ بالفارسـية مـن شـبه
ّ
ّ
اهلنديـة
القـارة
لتشـمل كافـة البلـدان الناطقـة
ّ
ّ
ّ حمبي ومقلدي وأتبـاع
ّ  وتطـول قامئـة.وحتى أقصـى األناضـول
اخليام
.يف الرباعي الفاريس لتمأل ما ال حصر له من الصفحات
ّ
ّ
،الفارسـية
 والـذي قلمـا ورد احلديـث عنـه يف املصـادر،وأحـد هـؤالء
ّ
واملؤرخ
 هجر ّية) الشاعر والكاتب1008 هو مصطىف عايل أفندي (م
،العثمـاين املشـهور يف فتـرة حكـم السـلطان سـلمي والسـلطان مـراد
ّ
ّ
ّ والـذي كان ينظـم الشـعر باللغـات
 وكان،والعربية
والفارسـية
التركية
ّ
.)يتخلص بكلمة (عايل
ً
ّ
الرباعيـات
 هجر ّيـة ديوانـا مـن1003 وقـد نظـم هـذا الشـاعر سـنة
ّ مفصلة
ّ اخليام مع ديباجة
ّ رباعيات
ّ
ّ
ضمهنا
الفارسية اقتىف فيه آثار
ّ
 وقـد اشتهر هـذا الديـوان بعنـوان.ترمجـة لـه وللحكيم عمـر اخليـام
.) (ربيع املنظوم) و (ربيع املرسوم،)(بديع الرقوم
ّ
.واملقال احلايل يتول التعر يف هبذا الديوان والبحث عن حمتو ياته
ّ
ّ  عمـر، الرباعـي:األساسـية
 مصطفى،اخليـام النيشـابوري
املفـردات
. ربيع املنظوم، بديع الرقوم، ربيع املرسوم،عايل أفندي
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نام حکیم عمر بن ابراهیم ّ
خیامی نیشابوری (د 526 .ق) ،دانشمند و شاعر ایرانی ،با رباعیات منسوب
بـه او  ،پیونـدی دیرینـه و ناگسسـتنی دارد و بخـش ز یـادی از شـهرت جهانـی او  ،مدیـون همیـن رباعیات
رباعیـات ّ
ّ
خیـام دانسـته نیسـت و در منابـع مختلـف ،از  20تـا  2000رباعی در نوسـان
اسـت .شـمار دقیـق

رباعیات منسوب به ّ
ّ
خیام ،میان او و تعداد دیگری از شاعران مشترک است و «رباعی سرگردان»
است.
ّ
یشـود .علـت آن هـم ایـن اسـت کـه اغلـب رباعیـات ّ
خیامانـۀ تاریـخ رباعـی فارسـی ،بـه فـرد
محسـوب م 

شاخص این مکتب منسوب شده و به نام حکیم عمر ّ
خیام شهرت یافته است؛ نه گویندۀ اصلی آنها.
«مکتـب ّ
خیـام» در رباعـی ،از آغـاز بالندگـی تـا امـروز  ،گسـترهای بـه طـول ده قـرن و حـوزۀ نفـوذی بـه اندازۀ
همـۀ سـرزمینهای پارسـیگوی ،از شـبه قـارۀ هنـد تـا اقصـای آناتولـی دارد .فهرسـت دوسـتداران ،پیـروان و
ـان ّ
خیـام در رباعی فارسـی ،نمایهای ُپربرگ و بلندباالسـت و احصـای همۀ آنها به دفتری
حتـی معترض ِ

جداگانه محتاج است .یکی از ایشان که در منابع فارسی در موردش سخنی به میان نیامده ،مصطفی
عالی گلیبولی (د 1008 .ق) ،شاعر  ،منشی و تاریخنگار دورۀ عثمانی است که به سه زبان ترکی ،فارسی
ّ
و عر بـی شـعر میگفـت و «عالـی» تخلـص میکـرد .شـعر فارسـی عالـی ،در حـد متوسـط اسـت ،امـا خـود
بدان اعتقادی بیش از اندازه داشـت .وی دفتری از رباعیات فارسـی به پیروی و پاسـخ رباعیات ّ
خیام
ِ
درسـت آن،
ترتیـب داده اسـت کـه در بیشـترِ منابـع ترکـی و فارسـی بـه اسـم «بدیع الرقوم» ثبت شـده و نام
ِ

ربیع المنظوم یا ربیع المرسوم است .شمار منابع ترکی و التین در مورد مصطفی عالی افندی بسیار زیاد
اسـت و مـا بـرای آشـنایی مختصـر مخاطبـان فارسـی ز بـان بـا زندگـی و آثـار عالـی افنـدی ،عالوه بـر منابع
شمار فارسی ،از مقاالت محققان ارجمند ترکیه آقایان اسماعیل حقی آ کسویا ک ،طورغای شفق،
اندک
ِ

مصطفـی ارآوجـی ،رمضـان ششـن ،قاسـم ارتـاش ،عمـر فـاروق آ کـون ،محمـد آتـاالی و اورهان بشـران بهره
ُبردهایـم .بـه نظـر میرسـد جـای یـک تحقیق جداگانه در معرفی آثار این نویسـنده و شـاعر مورد احترام در
ترکیه که به زبان فارسی نیز شعر میسرود ،خالی است.

پیشینۀ پژوهش
متأسفانه به رغم شهرت عالی افندی در تاریخ ادبیات عثمانی ،منابع فارسی از ذکر نام این شاعر  ،تهی
اسـت و آنچه دربارۀ او در دسـت داریم ،ترجمه از منابع ترکی اسـت که مهمترین آنها ،نخسـت ،مقدمۀ
دکتـر توفیـق هاشـمپور سـبحانی بـر ترجمـۀ کتـاب مناقـب هنـروران عالی افندی اسـت؛ دیگـر  ،ترجمۀ دو
مقالـۀ مصطفـی ارآوجـی پژوهشـگر تـرک در کتـاب تاریخ روابط ایران و عثمانـی در عصر صفوی به ّ
همت
نصـراهلل صالحـی و صفیـه خدیـو ؛ و دیگـر  ،مقالۀ رمضان ششـن با عنوان «مورخـان عثمانی» که به همت
نصـراهلل صالحـی ترجمـه و در کتـاب تاریخنـگاری و مورّخـان عثمانـی بـه چاپ رسـیده اسـت .این مقالۀ
ّ
خنـگاران عثمانـی اختصـاص دارد و در آن در مـورد زندگـی و آثـار مصطفـی عالـی
مفصـل بـه معرفـی تاری 
افندی نیز سخن رفته است.
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در مورد شعر عالی رومی ،رباعیاتش و مجموعۀ ربیع المنظوم او  ،هیچ تحقیق مستقلی در ایران صورت
نگرفته است .تنها اشارهای که به این رساله شده ،در یکی از مقاالت شادروان محیط طباطبایی است.
آن اسـتاد بـه مناسـبت ذکـر طربخانـۀ رشـیدی تبریـزی ،از رسـالۀ عالـی افنـدی یـاد کـرده و یادآور شـده که
عالی ،حکایات یاراحمد را در مقدمۀ رسـالهاش نقل کرده اسـت« :اعتبار این کتاب ،به مراتب از اصل
طربخانـه کمتـر اسـت» (محیـط طباطبایـی .)64 ،آنچـه فهرسـتنگاران ایرانـی در مـورد نسـخ خطـی آثـار
عالی افندی نوشتهاند ،اگرچه بسیار مختصر است ،اما به عنوان سابقۀ این موضوع قابل ذکر است .به
ترتیب تاریخی ،احمد منزوی به سال  1345شمسی در معرفی ربیع المرسوم کتابخانۀ مجلس (منزوی،
ّ
 ،)32-31علی صدرایی خویی به سال  1376در معرفی دیوان فارسی عالی متعلق به کتابخانۀ مجلس
(صدرایـی )338-337 ،و محمدتقـی حسـینی بـه سـال  1393در توصیـف بدیـع الرقـوم کتابخانـۀ
قاضیزاده محمد افندی استانبول (حسینی )66 ،در حد چند سطر  ،در مورد محتوای نسخه و گویندۀ
اشعار سخن گفتهاند.
در ترکیه ،اولین کسی که در مورد ربیع المنظوم عالی افندی تحقیق کرده ،ابن االمین محمود کمالبک
اینال (د 1957 .م) اسـت .وی به سـال  1928در نشـریۀ انجمن تاریخ ترک 1مقالۀ کوتاهی با عنوان «ربیع
المرسـوم و تربیع المنظوم» نگاشـت و این اثر ناشـناختۀ عالی را معرفی کرد .نسـخهای که وی در اختیار
داشت ،دستنویسی به خط مؤلف بود که در محرم سال  1003هجری قمری در قسطنطنیه کتابت شده
اسـت (ابن االمین.)55 ،ابناالمین محمود کمال ،پیشتر در سـال  1926کتاب مناقب هنروران اثر مهم
عالی افندی را با مقدمهای در شناخت نویسنده منتشر کرده بود .وی پیشگام محققان ترک در معرفی
شـخصیت ادبـی مصطفـی عالـی افنـدی و تحقیـق در احـوال و آثـار او بـه شـمار مـیرود (رک .آ کـون:21 ،
.)259
بیشـترین تحقیقـات در مـورد ربیـع المنظـوم عالـی افنـدی و رباعیـات فارسـی آن ،بـه ّ
همـت دو تـن از
پژوهشـگران تـرک ،محمـد آتـاالی و اورهـان بشـران ،صـورت گرفتـه اسـت .ایـن دو  ،در سـال  2010میلادی
ترجمـۀ ترکـی رباعیـات عالـی را بـا عنـوان نظیرههـای ّ
خیـام منتشـر کردنـد و سـپس در سـال  2012میالدی
متـن فارسـی آن را بـر اسـاس دسـتنویس قاضـیزاده محمـد افنـدی طـی دو شـماره در مجلـۀ مطالعـات
شرقی 2عرضه داشتند.

3

1 ) Türk Tarih Encümeni Mecmuasi
2 ( Doğu Araştirmalari

 ) 3دکتـر اسـماعیل حقـی آ کسـویاک ،اسـتاد دانشـگاه قاضـی آنـکارا ،اهتمـام ویـژهای در معرفی و نشـر آثار ترکی مصطفـی عالی افندی
ّ
داشـته اسـت .آ کسـویاک ،سـه دیـوان ترکـی ،ریاضالسـالکین ،تحفـة العشـاق و منشـأ االنشـاء عالـی را در قالـب کتـاب منتشـر کـرده
ومقاالت بسیاری در مورد سایر آثار او نوشته است.
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زندگی و آثار عالی

مصطفی عالی افندی فرزند احمد ،در دوم ّ
محرم سال  948هجری در گلیبولی ،شهری در استان چناق
قلعۀ ترکیه (در منطقۀ مرمره) و به قول خودش در «ساحل خلیج بحر روم» به دنیا آمد .تحصیالت خود
را در آن شـهر بـه پایـان ُبـرد و ز بـان فارسـی را نـزد مصطفـی سـروری (د 969 .ق) آموخـت .بعـد از تحصیـل،
به اسـتانبول رفت و در  968ق به خدمت شـاهزاده سـلیم دوم درآمد .وی دوسـت داشـت در اسـتانبول
نزد سـلطان سـلیم انجام وظیفه کند ،اما در جلب نظر سـلطان توفیق چندانی نیافت و سـلطان او را به
خدمـت اطرافیـان خـود در آورد .عالـی افنـدی ،روزگاری دراز در مقـام دفتـردار  ،منشـی و وقایـع نویـس در
خدمت الال مصطفی پاشا و سپس فرهاد پاشا بود و به تناسب شغل خود ،سالهای زیادی از عمرش را
دور از وطن در مصر و شام و حلب و بوسنی در دستگاه اداری امپراتور عثمانی خدمت کرد .وی بارها
از مشـاغل دیوانی برکنار شـد .بعد از مرگ مصطفی پاشـا (در  988ق) مورد بی مهری سـلطان مراد سـوم
قرار گرفت .در نهایت ،با جلب نظر سـلطان ،به شـغل دفترداری گماشـته شـد و از  993تا پایان عمر  ،به
تفار یـق در ارزروم ،بغـداد ،رومایلـی ،و آناتولـی مشـغول خدمـت بـود؛ ت ا آنکه در سـال  1008هجری در شـهر
ّ
جـدۀ عربسـتان درگذشـت (ششـن .)305-304 ،ناکامـی عالـی در راهیابـی به دربار شـاه عثمانی ،دوری
او از وطن ،سعایت بدخواهان و عزلهای پیاپی ،در آثار او  ،از جمله دیباچۀ رباعیاتش ،بازتابی روشن
یافته است.
ّ
عالـی در جوانـی و در آغـاز شـاعری« ،چشـمی» تخلـص میکـرد ،سـپس آن را به «عالـی» تغییر داد .از وی
سـه دفتر شـعر ترکی به جای مانده که اشـعار او را از  975تا  1008ق در بر میگیرد .وی دیوان شـعری نیز
به زبان پارسـی دارد .نسـخهای از دیوان فارسـی عالی که تا مدتها پنداشـته میشـد از بین رفته اسـت،
بـه شـمارۀ  7858در کتابخانـۀ مجلـس شـورای اسلامی نگهـداری میشـود .مژدۀ پیدا شـدن این نسـخه
را محقـق تـرک طورغـای شـفق در سـال  2019طـی مقالـۀ «نسـخۀ مفقـودۀ دیـوان اشـعار فارسـی مصطفـی
عالـی» ،بـه عالقهمنـدان ادبیـات عثمانـی داد .نسـخۀ دیگـری از دیـوان فارسـی عالی به شـمارۀ Or.1043

در کتابخانـۀ لیـدن هلنـد موجـود اسـت .دسـتنویس لیـدن ،شـامل نصیحتالسلاطین ،فرصتنامـه و
دیـوان اشـعار فارسـی عالـی افنـدی اسـت (ویتـکام .)23 ،قالـب اصلـی در اشـعار فارسـی عالـی افنـدی،
ً
لهـای خـود را بـه اقتفـای حافـظ شـیرازی سـروده اسـت .کتـاب مجمـع
غـزل اسـت .وی تقریبـا اغلـب غز 
البحر یـن عالـی ،دربردارنـدۀ نظیرههـای او بـر  53غـزل حافـظ اسـت کـه بـه خواهـش شـاگردش نفعـی در
حـدود  1004هجـری فراهـم آورده اسـت 4.برخـی از غزلهـای فارسـی مجمـع البحریـن در دیـوان عالـی نیـز
نقل شده است.
عالـی در قطعـهای ،خـود را در نظـم و نثـر همردیـف خواجـو  ،خواجهجهـان (عمادالدیـن محمـود گاوان)،
 ) 4رسـالۀ فارسـی مجمـع البحر یـن را محمـد آتـاالی و اورهـان بشـران تصحیـح و در دو شـمارۀ مجلـۀ مطالعـات شـرقی (2011-2010م)
منتشر کردهاند.
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سلمان ،حافظ ،ابن یمین و ّ
خیام دانسته است (عالی افندیالف79 ،پ):
منم به نظم چو خواجو  ،به نثر خواجه جهان

شدم به شعر و قصاید چو حافظ و سلمان

به قطعه ابن یمین ،بـ ـ ـ ــا رباعی چون ّ
خیام

ز جمع فضل و هنر خاطرم پریشــــــــان دان

شـمار تألیفـات عالـی افنـدی را تـا شـصت عنـوان نیـز گفتهانـد کـه از برخـی از آنهـا تـا کنـون نسـخهای
شناسـایی نشـده اسـت .وی در دیباچـۀ رباعیاتـش گویـد کـه در  53سـالگی ،بـه تعداد هر سـال عمرش،
یـک اثـر خلـق کـرده اسـت (عالیالـف ،برگ 92ر ) .برخی از این آثار  ،رسـالههای کـم حجمی در حد چند
ورق است و برخی نیز آثاری ُپر حجم است .مناقب هنروران تنها اثر مصطفی عالی است که به ّ
همت
دکتـر توفیـق سـبحانی ترجمـه و در ایـران منتشـر شـده اسـت (تهـران ،سـروش.)1369 ،ایـن کتـاب ،جـزو
مهمتر یـن آثـار عالـی افنـدی اسـت و در سـال  995ق در پنـج فصـل تألیـف شـده و در آن ،شـرح حـال
مصوران و ّ
خوشنویسان ،کاتبانّ ،
مذهبان ایران و روم آمده است و منبعی ارجمند در تاریخ خوشنویسی
به شمار میرود.
از جملۀ آثار منظوم عالی افندی ،منظومۀ مهر و ماه است که نخستین اثر او به شمار میرود و در 968
ّ
ق به انجام رسـیده و  1164بیت شـعر دارد و به شـاهزاده سـلیم تقدیم شـده اسـت .دیگر  ،تحفة العشـاق
در  3006بیت اسـت که به اقتفای مطلع االنوار امیر خسـرو دهلوی سـروده شـده اسـت.صدف صد گوهر
کصـد غـزل و در  1001ق در سـفری بـه زادگاهـش فراهـم آمـده اسـت .ر یـاض
دفتـری اسـت مشـتمل بـر ی 
السالکین ،سبحة االبدال ،و گل صد برگ ( 100غزل) از دیگر آثار عالی است .منظومۀ مهر و وفا و روضة
اللطایـف از جملـه آثـار ایـن شـاعر اسـت کـه ذکرشـان در منابـع آمـده ،ولـی نسـخهای از آنهـا شناسـایی
نشده است (ارتاش.)203-200 ،
برخی از آثار عالی در موضوع تاریخ است و از این جهت ،مورد توجه خاص پژوهشگران تاریخ عثمانی
قرار گرفته و پیرامون آنها ،تحقیقات فراوانی شده است .کنه االخبار ،مهمترین اثر تاریخی عالی افندی
اسـت .موضوع آن تاریخ عمومی جهان اسـت و بین سـالهای  1001تا  1007نگاشـته شـده اسـت .عالی،
تار یـخ جهـان را از زمـان خلقـت آدم تـا روزگار خـود در یـک مقدمـه و چهـار رکـن روایـت کـرده اسـت .آنچه
بـه ایـن اثـر اهمیـت بخشـیده ،بخشهـای سـوم و چهـارم آن اسـت کـه بـه سرگذشـت تـرکان ،مغـوالن و
شاهان عثمانی مربوط است .رکن چهارم که به تاریخ عثمانی اختصاص دارد ،وقایع تاریخی را تا زمان
حکومـت سـلطان محمـد سـوم فرزنـد سـلطان مراد سـوم دنبـال میکند (ششـن .)305 ،آنچه آثـار تاریخی
عالـی افنـدی را متمایـز کـرده ،روایتـی اسـت کـه از نـگاه یک فـرد عالقهمند به تاریخ به دسـت میدهد؛ و
از آنچـه ّ
مورخـان رسـمی در بـار عثمانـی بـه عنـوان یـک وظیفـۀ اداری نگاشـتهاند ،عینیتـر و بـه واقـع امـر ،
شهـای تاریخی او آن اسـت کـه از منابع خود ،گاه تـا  150اثر  ،نام ُبرده
کتـر اسـت .ویژگـی دیگـر نگار 
نزدی 
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اسـت (ارتـاش .)197-196 ،از دیگـر آثـار مهـم عالـی میتـوان بـه زبدةالتواریـخ ،نصرتنامـه (و دنبالـۀ آن
به نام فرصتنامه) ،نصیحةالسلاطین ،منشـأ االنشـاء ،انیسالقلوب ،نصیحةالسلاطین ،مرآة العوالم و
هفت مجلس اشاره کرد (ششن309-307 ،؛ ارتاش.)208-197 ،

ّ
رباعیات عالی
بخشـی از دیوان فارسـی مصطفی عالی افندی را رباعیات او تشـکیل میدهد که بالغ بر بیسـت رباعی
اسـت (عالـیج ،بـرگ  128ر 130-پ) .اغلـب ایـن رباعیـات ،قافیه و ردیف یکسـان دارنـد .فی المثل ،در
آغاز رباعیات ،چهار رباعی با ردیف «میخواهم» دیده میشود که در لفظ و مضمون شباهت بسیار به
هم دارند (عالیج 128 ،ر ):
من بی تو نـ ـ ـ ــه گل نه نسـ ـ ـ ــترن میخواهم

ن ـ ـــــی تازه ســــــــمن نــــــــه نــــــــارون میخواهم

من بـ ـ ـ ــا تو دمی بـ ـ ـ ــزم چمـ ـ ـ ــن میخواهم

یکمن َمی و رخصتــــــــی که من میخواهم

رباعـی فـوق ،بـه احتمـال بسـیار مطابـق الگـوی رباعـی منسـوب بـه ابوسـعید ابوالخیـر سـروده شـده اسـت
(نفیسی:)67 ،
نی باغ نه ُبسـ ـ ـ ــتان نه چمـ ـ ـ ــن میخواهم

نی ســــــــرو و گل و نه یاســــــــمن میخواهم

ُ
خواهم ز خدای خو یـ ـ ـ ــش کنجی که درآن

من باشــــــــم و آن کســــــــی که من میخواهم

ّ
ـات دیـوان ،چندیـن قطعـۀ متشـکل از دو بیـت در اوزان مختلف دیده میشـود که طبق
در بخـش رباعی ِ
تعر یـف خـود شـاعر در رسـالۀ ربیـع المنظـوم ،آنهـا را رباعـی قلمـداد میکنـد؛ ولـو آنکـه فاقـد وزن رباعـی
باشد (رک .عالیالف 122 ،ر ) .برخی از رباعیات دیوان فارسی عالی در ربیع المنظوم نیز یافت میشود،
اما ّ
خیامانههایش را به دیوان ُنبرده است.
ربیـع المنظـوم ،مجموعـه رباعیاتـی اسـت بـه فارسـی کـه در چهـار فصـل گرد آمـده اسـت و ملحقات آن،
اشعار پراکندۀ دیگر را در بر میگیرد .عالی این دفتر را در سال  1002هجری در ّایام «بطالت و عزل» آغاز
نهـاد و در  ۱۰۰۳هجـری بـه پایـان ُبـرد .در منابـع ترکـی  ،از ایـن اثـر عالی افندی اغلب با عنـوان بدیع الرقوم
نـام ُبردهانـد .در مـورد محتـوای ایـن دفتـر  ،کمـی بعدتر سـخن خواهیم گفـت .با اینکه عالـی اعتقادی تام

به رباعیات خود داشته و با تفاخر بسیار از نظیرهسرایی خود یاد کرده است ،اما رباعیات او نه فقط در
قیاس با آثار برتر تاریخ رباعی فارسـی ،حرفی برای گفتن ندارد ،بلکه در میان اشـعار پارسیسـرایان حوزۀ
آناتولی از قبیل نفعی ارزرومی نیز در حد متوسط جلوه میکند.
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دستنویسهای کتاب
از ربیـع المنظـوم عالـی افنـدی ،در حـال حاضـر سـه دسـتنویس شناسـایی شـده اسـت .نخسـت،
مجموعـهای از منشـآت و اشـعار اسـت کـه بـه شـمارۀ  429در مجموعـۀ قاضـیزاده محمـد افنـدی در
کتابخانـۀ سـلیمانیۀ اسـتانبول نگهـداری میشـود (حسـینی .)66 ،بخـش نخسـت ایـن مجموعه ،رسـالۀ
منشـأ االنشـاء مصطفـی عالـی اسـت (بـرگ 1پ70-پ) و بخـش بعـدی ،دفتـر رباعیـات اوسـت (82
پ124-ر )  .عموم تحقیقاتی که پژوهشگران ترک در مورد این رسالۀ عالی افندی انجام دادهاند ،متکی
به این نسخه بوده است و این دستنویس را تنها نسخۀ کتاب میدانستهاند.
نسـخۀ دوم ،از ِآن کتابخانۀ مجلس شـورای اسلامی (به شـمارۀ  )4027اسـت .متأسـفانه نسـخه از میانه
ّ
و انتهـای کتـاب (بخشـی از فصـل سـوم و کل فصـل چهـارم و خاتمـه و الحقـه) دارای افتادگـی اسـت .در
ـات رسـاله ،مـا شـاهد جابهجایـی صفحـات و افتادگی اوراق هسـتیم .به طـوری که میتوان
بخـش رباعی ِ
نیم دفتر ربیع المنظوم را در بر دارد .با اینکه این دسـتنویس در سـال
گفت دسـتنویس مجلس ،کمتر از ِ
 1345در فهرسـت کتابخانـۀ مجلـس معرفـی شـده اسـت (رک .منـزوی ،)32-31 ،توجه پژوهشـگران را به

خـود جلـب نکـرد .بـه احتمـال ز یـاد ،اشـارهای که محیط طباطبایی بـه عالی افندی و نقـل قولهای او از
طربخانه کرده ،بر اساس این دستنویس بوده است.
یـک نسـخۀ دیگـر از کتـاب ،در کتابخانـۀ دارالمصنفیـن عالمـه شـبلی نعمانـی ،واقـع در اعظـم گـره هنـد
موجـود اسـت کـه در فهرسـت آن کتابخانـه بـا عنـوان «جـواب رباعیـات عمـر ّ
خیـام » معرفـی شـده اسـت.
کتابت این نسخه به سال  1100ق به دست تقیالدین بن محمد عبدالغفور صورت گرفته است .اطالع
ما از این نسخه به واسطۀ سایت فهرستگان نسخ خطی 5است.
ابـن االمیـن محمـود کمـال حـدود صـد سـال پیـش توصیفـی از یـک نسـخۀ بسـیار بـا ارزش ربیـع المنظـوم
خود مؤلف آن را در محرم سال  1003هجری در قسطنطنیه کتابت کرده
عالی افندی به دست داده که ِ
دسـتنویس ناشـناخته را دکتـر مصطفـی منیـف
بـوده اسـت (ابناالمیـن .)55 ،بـه نوشـتۀ ابناالمیـن ،ایـن
ِ

پاشـا ،یکـی از مسـئولین مـوزۀ آثـار تـرک و اسلام ،در اختیـار او گذاشـته بـود .وی در بررسـی ایـن نسـخۀ
مندرس ،به ارزشهای آن پی ُبرد و آن را در نشـریۀ انجمن تاریخ ترک معرفی کرد ( 1928م) .متن نسـخه
به خط نسـتعلیق و انجامۀ آن به خط نسـخ و تعداد اوراق آن  104برگ اسـت (همان 6.)52 ،متأسـفانه از
سرنوشت این نسخه اطالعی در دست نیست.
مـا در ایـن بررسـی ،از نسـخۀ قاضـیزاده محمـد افنـدی (الـف) و دسـتنویس مجلـس (ب) بهـره ُبردهایـم.
متن حروفی رسـاله که اورهان بشـران و محمد آتاالی بر اسـاس دسـتنویس الف فراهم کردهاند نیز پیش
روی ما بوده است.
5 ( https://scripts.nlai.ir

 ) 6از دکتر علی شاپوران به خاطر ترجمۀ بندهایی از مقالۀ ابن االمین محمود کمال سپاسگزارم.
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نام رسالۀ عالی چیست؟
یکی از مشکالتی که در مطالعۀ تحقیقات مربوط به عالی افندی با آن مواجه میشویم ،سه نا م متفاوت
اسـت کـه بـر مجموعـه رباعیـات فارسـی او نهادهانـد :بدیـع الرقـوم ،ربیـع المرسـوم و ربیـع المنظـوم .در
قدیمتر یـن تحقیقـی کـه ابناالمیـن محمـود کمـال در مـورد ایـن رسـاله انجـام داده ،بـه نقـل از دسـتنویس
خود شاعر  ،نام آن را ربیع المرسوم و تربیع المنظوم ذکر کرده است (ابناالمین .)53 ،نسخهای که مورد
ِ
ّ
اسـتفادۀ ابـن االمیـن محمـود کمـال بـوده ،معلـوم نیسـت بـه کجـا رفتـه و فـی الحـال ،از دسـترس محققان
خارج شـده اسـت .مقالۀ ابناالمین به دلیل فاصلۀ زمانی زیاد تا روزگار ما و خط عربی آن ،چندان مورد
توجـه نسـل جدیـد پژوهشـگران تـرک قـرار نگرفـت .بنابرایـن ،در اغلـب منابـع ،نـام ایـن اثـر عالـی افنـدی،
«بدیع الرقوم» ثبت شده است (برای نمونه ،رک .ارتاش202 ،؛ آ کسویا ک25 ،؛ آ کون .)419 :2 ،علت این
کاتب تنها نسخۀ موجود از این رساله در کتابخانههای ترکیه ،هنگام تحریر متن ،جای
امر  ،آن است که ِ
ْْ
نـام رسـاله را خالـی گذاشـته اسـت« :نـام ایـن رسـالۀ بدیـع الرقـوم ،موسـوم ]ــــ سـفید ــــ[ بمانـد» (رک .تصویـر
توصیف شاعر از رساله
شمارۀ دوم) .بنابراین ،شاید محققان از سرِ ناگزیری ،عبارت «بدیع الرقوم» را که
ِ
نام از قلم افتاده کرده باشند.
است ،جایگزین ِ

آتـاالن و بشـران کـه بـه طـور تخصصی دو اثر فارسـی عالی افندی را بررسـی و منتشـر کردهانـد ،بدیع الرقوم
را اشـتباه دانسـته و رسـاله را ربیـع المنظـوم نـام نهادهانـد (بشـران و آتـاالی ،ژانویـۀ  .)66 :2012ایـن دو ،
بـه پژوهـش ابناالمیـن محمـود کمـال دسترسـی داشـتهاند و بنـده آشـنایی بـا مقالـۀ ابناالمیـن را مرهـون
نهـا هسـتم .آتـاالن و بشـران ،هنـگام نقـل ایـن بخـش از دیباچـۀ عالـی افنـدی ،عبـارت ]ربیـع
ارجاعـات آ 
المرسـوم و تربیـع المنظـوم[ را بـه همیـن شـکل در کمانـک قرار داده و به متـن افزودهاند (همان .)71 ،با این
نامیـدن رسـاله اسـتفاده
همـه ،چـه در عنـوان مطلـب و چـه در مقدمـۀ مقالـه ،از اسـم ربیـع المنظـوم بـرای
ِ
کردهانـد .طورغـای شـفق نیـز در فهرسـت آثـار منظـوم عالـی ،از ایـن اثـر بـا عنـوان ربیـع المنظـوم نـام ُبـرده
ً
(شـفق )587 ،که احتماال متأثر از تحقیق آتاالن و بشـران بوده اسـت .به نظر میرسـد که بشـران و آتاالی
ْ
ایـن نـام را از جملـۀ آخـر دیباچـه گرفتـه باشـند« :ا گـر در مقابـل رباعیـات ّ
حکمـت
خیـام ،بـه نظـم گفتـار
ـواب ایهـام بیفزایـد ،و بـه هر چارفصل ّایـام ،به ربیع المنظوم ْ
بهـا و ص ْ
بهـار انجام ،این چنین
خیـام ،جوا 
چـار فصـل بدایـع فرجـام بسـازد ،شـاید» (عالیالـف 97 ،ر )؛ یـا از یادداشـت ذیـل رسـاله « :بعـد از تکمیل
ربیـع المنظـوم و انضمـام خاتمـۀ نزا ک ْ
ـت رسـوم( »...همـان 120 ،پ)؛ «تا که بهار ربیع المنظوم به شـکوفه زار
خیـاالت و رسـوم بـه آخـر رسـد» (همـان 121 ،ر ) .امـا قرینـۀ مهمی که بـرای تأیید نظر بشـران و آتاالی وجود
دارد آن اسـت کـه عالـی خـود در دیباچـۀ مجمـع البحر یـن ،از ایـن اثـرش بـا نـام ربیـع المنظـوم یـاد کـرده
اسـت« :در آن وال کـه تألیـف ربیـع المنظـوم را بـه اتمـام رسـانیدم( »...آتـاالی و بشـران .)81 ،2010 ،بـه دلیـل
تکرار چندبارۀ این عبارت ،هم در خود رساله و هم در مجمع البحرین ،ما عنوان ربیع المنظوم را ترجیح
دادهایم.

هلاــــــــــــــــــقم
ماّیخ رمع میکح و  یدنفا یلاع یفطصم 

200

آینۀپژوهش 189
سال سیودوم ،شمـــارۀسوم ،مـــــــردادوشهـریـــور1400

در دسـتنویس مجلـس ،نـام رسـاله ،بـه صراحـت ربیـع المرسـوم قیـد شـده (عالـیب ،بـرگ  9پ) و ایـن،
ّ
تأییـدی اسـت بـر آنچـه مرحـوم ابناالمیـن از نسـخۀ اصـل مؤلـف نقـل کـرده اسـت .علـت ایـن دوگانگـی
در نامگـذاری یـک کتـاب ،بـه ّ
معمـا شـبیهتر اسـت .در دسـتنویس مجلـس ،دنبالـۀ نـام اثـر  ،یعنـی «تربیع

ّ
مسـجع دو قسـمتی کـه بـا حـروف «و »« ،فـی»
عربـی
المنظـوم» از قلـم کاتـب سـاقط شـده اسـت .نامهـای
ِ
ِ
یشـوند ،در نامگـذاری متـون ادبی و تاریخی در جهان اسلام بسـیار مرسـوم بوده
و ِ«م ْـن» بـه هـم مرتبـط م 

اسـت .گاهی اوقات ،به جهت سـهولت کار  ،به ذکر جزء اول یا جزء دوم نام بسـنده شـده اسـت .از این
گذاشـتن کلمـات اول و آخـر عبـارت «ربیـع المرسـوم و تربیـع
رو  ،ممکـن اسـت خـود مؤلـف بـا کنـار هـم
ِ
ُ
المنظـوم» ،عنـوان ربیـع المنظـوم را بـرای رسـالۀ خـود بـهکار بـرده باشـد .ایـن نکتـه را نیـز بیفزایم که اسـتاد
محیـط طباطبایـی در مقالـۀ خـود ،نـام ایـن رسـاله را ربیـع الموسـوم ذکـر کرده اسـت (محیـط طباطبایی،
 )64که به نظر میرسد اشتباه در نقل اسم باشد.

محتوایی ربیع المنظوم
گزارش
ِ

برای آشنایی مخاطبان ،گزارش بسیار مختصری از مجموعه رباعیات عالی افندی به دست میدهیم.
الف) دیباچه .عالی در آغاز مجموعه رباعیاتش ،دیباچهای در شـرح حاالت خود و احوال حکیم عمر
ّ
خیام آورده اسـت .از ویژگیهای نثر فارسـی عالی ،چه در دیباچۀ ربیع المنظوم و چه مجمع البحرین،
ّ
عالقۀ زیاد او به سجعهای متکلف و پیدرپی است که گاه باعث میشود درک منظور او دشوار شود و
رشـتۀ سـخن در پیچ و تاب ّلفاظیهای بیشـمار از دسـت برود .ما ّ
اهم مطالب دیباچه را ذکر میکنیم.
ِ
نویسنده در تحمیدیۀ دیباچه ،با نام ّ
خیام و کلمات مرتبط با آن بازی کالمی کرده است:
سـتایشهای نامحـدود بیشـمار بـه ّ
موحـد یگانـۀ دوگانـۀ لیـل و نهـار  ،و صانـع هفـت بحـر
و هشـت خلـد و ُنـه فلـک ّ
دوار  ،و نقشـبند رباعیـات صفحـات عـذار و ْ
پیونـد نوخطـان
رسـم
ِ
ْ
ْ
موزون خرام،
رنگین رخسار  ،میشاید که در ز یر گنبدهای نیل خیام ،ز چارابرویان مهرویان

جواهر بیشمار به چهار سطر ُم َعنب ْر شطر تیغ اشتهار چون منظومۀ رباعیات ّ
خیام پیموده
ِ

(عالیالف ،برگ  81پ؛ عالیب ،برگ  1پ 2-ر ).

ّ
رباعیات
عالـی در بخـش بعـدی دیباچـه کـه از «امـا بعد» آغاز میشـود ،از انگیزهها و زمینههای سـرودن
ُ
ّ
خیامانه سـخن به میان میآورد و میگوید که در سـال  1002هجری «در ّایام بطالت و عزل»به سـر میبرد

و دل و دماغ سرودن نداشت .اما خاطر خود را گاهی به تتبع ّ
غزلیات حافظ مشغول میداشت و گاه با
نگاشتن حوادث تاریخی سرگرم میکرد؛ تاآنکه یکی از دوستان مشفق او که «عالمی بود ستوده اطوار »
بر او وارد شـد و از شـاعر خواسـت که با سـرودن اشـعاری چند ،از این خمولی به درآید« :آن یگانۀ نامدار
رباعیات حکیم عمر ّ
ّ
خیام نیز
به التماس بسـیار اسـتدعاءنظم تکرار میکرد» .در اثنای کالم ،سـخن از
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به میان آمد:
در سیاق این کالم ،وصف رباعیات موالنا عمر ّ
خیام در سلک مدایح آن جواهر کالم ،به طریقی
انتظام پذیرفته و به چنین اداهای رنگین میگفته که قرون بسیار میباید گذشت که مانند آن
حکیمی نکتهدان و علیمی ُم ْ
عجز بیان در مصطبۀ ظهور  ،میر مجلس صدور میشود ...الحق
ّ
ْ
بالغت طراز  ،به طرز
نادرهدانی است که به سمت رباعیات سربلند و ممتاز شده و به متقدمین
نمای
بلند و سـلیقۀ شـاعر پسـند ،الی اآلن به امتیاز شـأن و اعتالء قدر معرفت و توان ،انگشـت ِ
سرافراز گشته (عالیالف ،برگ 84پ85-ر ؛ عالیب ،برگ  5پ 6-پ).
یبـرد ،امـا میگویـد کـه «منصـب تدریـس و دراسـت»
عالـی ،بهمالحظاتـی ،نامـی از ایـن دوسـت خـود نم 
داشـته و از خوشـهچینان خرمن دانش موالنا ابوالفتح محمد مالکی و شیخاالسلام محیالدین بسـتان
زاده بوده اسـت (عالیالف ،برگ 85ر 85-پ؛ عالیب ،برگ  6پ 7-ر ) .بنابراین ،به احترام نظر او  ،به
رباعیـات ّ
ّ
تتبـع حکیـم عمـر ّ
سـرودن رباعیـات در ّ
خیام را جواب
خیام مشـغول شـد و قریب دو ماه ،اکثر
گفت .بعد از اتمام کار  ،همان دوست ،شاعر را ترغیب کرد که به تدوین رباعیاتش بپردازد:
خیـام و ّ
رباعیـات ّ
ّ
تمتـع بـه مخترعـات سـتوده
در ایـن وال تـا دو مـاه سـحرگاه و شـبانگاه تتبـع
ّ
نظـام بـه حـدی رسـید کـه اکثـر گفتـار او را نظیرههـا گفتـم .اندکـی مانـد کـه از جواهـر تقابـل و
ّ
تکلـم و ّ
یسـفتم .آنهـا جـز از مخترعاتـی اسـت کـه همـه زادۀ
تخیـل نم 
تأمـل بـه سـوزن ز بـان
طبـع گوهـرزای مننـد .یعنـی کـه از پیـروی نظـم ّ
خیـام دواردور و مهجورترنـد ....فالجـرم ،بـاز

آن همنشـین خجسـته قدم ،سـتایشهای ّ
اتم میفرمود و الحاح و ابرام مینمود کهآن جمله
را همـه ترتیبـی نـگارم و بـه توز یـع و تقریبـی ب َ
ـرآرم که ابیات عاشـقانه و گفتههـای توحید یگانه
ّ
رباعیـات ّ
ّ
تعیـش جاودانـه و مخترعـات مختلفالبحـور بیبهانـه ،از یکدیگـر ملخـص و
و
ْ
فصول
ممتاز میشود و و نظایر و غیرها به ترتیب
حیرت وصول ،از فروع و اصول ،مشمول و
ِ
موصول میرسد .تا به مناسبت دوگانه که یکی رباعیات یگانه ،دگر چار فصول بی بهانهای
ْْ 7
بماند .و ترجمـۀ حکیم معلوم و
اسـت ،نـام ایـن رسـالۀ بدیـع الرقوم ،موسـوم بـه ربیع المرسـوم
ْْ
ْ
رسـاند (عالیالف ،برگ
بالغت رسـوم ،به فیصلـی
اجمـال سرگذشـت ایـن مغمـوم بـه مقدمـۀ
86ر 86-پ؛ عالیب 8 ،پ 9-پ).
در ادامـۀ دیباچـه ،عالـی بـه سرگذشـت ّ
خیـام پرداختـه اسـت و بـه نقـل از تذکـرة الشـعراء دولتشـاه
خیام و خواجه نظام الملک و حسن ّ
سمرقندی ،ماجرای دوستی ّ
صباح را نقل کرده است (عالیالف،
 87ر ؛ عالـیب 10 ،ر ؛ مقایسـه شـود بـا :سـمرقندی .)139-138 ،بقیـۀ اطالعاتـی کـه عالـی در ادامـۀ کار
نطـور کـه پیشـتر گفتیـم ،ابناالمیـن محمـود کمـال ،نـام کامـل رسـاله را بـه نقـل از دسـتنویس خود شـاعر  ،ربیع المرسـوم و تربیع
 ) 7هما 
المنظوم ذکر کرده است.
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آورده ،همگی برگرفته از طربخانۀ رشیدی تبریزی است .وی ،منبع خود را رسالۀ ده فصل موالنا احمدبن
حسین رشیدی تبریزی نامیده است .رشیدی تبریزی طربخانه را به سال  867ق در ده فصل گرد آورده
اسـتُ .نـه فصـل آن مر بـوط بـه رباعیـات منسـوب بـه ّ
خیـام (در حـدود  550رباعـی) بـا ترتیـب موضوعـی

اسـت و در فصـل دهـم کتابـش ،حکایاتـی در مـورد ّ
خیـام نقل کرده کـه اغلب آنها جنبۀ داستانسـرایی
دارد .عالـی افنـدی بیشـتر آن داسـتانهای افسـانهوار را بـا برداشـتهای شـخصی خـود درآمیختـه و در
دیباچهاش آورده است:
 شـاگردی ّخیام نزد محمد منصور که اسـتاد سـنایی نیز بوده اسـت (عالیالف 87 ،ر ؛ عالیب 10 ،ر ؛
رشیدی)150-149 ،
 همعصر بودن ّخیام با شـیخ ابوسـعید ابوالخیر  ،حکیم ناصرخسـرو  ،شـمس الحکماء سـنایی غزنوی،
حکیم سوزنی و موالنا نظامی عروضی (عالیالف 87 ،پ؛ عالیب 11 ،ر )
 رباعی فرستادن ّخیام نزد ابوسعید و پاسخ منظوم ابوسعید بدو (عالیالف 87 ،پ؛ عالیب 11 ،پ؛
رشیدی)141 ،
خیام و ماجرای تعمیر مدرسۀ نیشابور و رباعی خواندن ّ
 تناسخی دانستن ّخیام در گوش چارپایی که
ِ
فرمان نمی ُبرد (عالیالف 88 ،ر ؛ عالیب 12 ،ر ؛ رشیدی)143-142 ،
کـردن ّ
 حکمـت آموختـن امـام محمـد غزالـی نزد ّخیام او را (عالیالـف 88 ،پ؛ عالیب،
خیام و رسـوا
ِ
 13ر ؛ رشیدی)145 ،
 ماجرای محتسب بلخ و شکستن جام شراب ّخیام و ذکر رباعی او در این باب و افتادن محتسب در
چاه (عالیالف 89 ،ر ؛ عالیب 13 ،پ؛ رشیدی)147-146 ،
خیـام بـه بخـارا و جذبـۀ او بـر سـر مـزار خواجـه اسـماعیل بخـاری .طبـق ایـن روایتّ ،
 سـفر ّخیـام دوازده
شـبانروز در کـوه و صحـرا میدو یـد و رباعـی معـروف «گـر گوهـر طاعتـت نسـفتم هرگـز  »...را زمزمـه میکـرد
(عالیالف 89 ،ر ؛ عالیب 14 ،ر ؛ رشیدی.)147 ،
 مـرگ ّخیـام در سـال  555در مقـام دهـک از بلـوک اسـترآباد در سـن  52سـالگی (عالیالـف 89 ،ر ؛
عالـیب 14 ،پ) .عالـی افنـدی تار یـخ والدت ّ
خیـام را که رشـیدی تبریزی در  455در اسـترآباد ذکر کرده
(رشیدی ،)147 ،با تغییر رقم صدگان ،تاریخ فوت او تلقی کرده است.
 ماجرایـی کـه رشـیدی تبر یـزی از مطالعـۀ نسـخهای از چهـار مقالـۀ نظامی عروضی در سـبزوار نقل کردهخیـام در سـال  512ق در شـهر بلـخ و پیشبینـی ّ
و مر بـوط بـه داسـتان مالقـات عروضـی بـا ّ
خیـام از محل
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دفـن خـود اسـت (رشـیدی ، )150 ،عالـی افنـدی بـا عباراتـی بسـیار مغشـوش و مغلـوط بازنوشـته اسـت
(عالیالف 89 ،پ؛ عالیب 14 ،پ 15 -ر ).
 آخرین حکایت ،دیدار نظامی عروضی با مادر ّخیام در نیشابور است که خواب خود را برای عروضی
بـاز میگو یـد و رباعـی «ای سـوختۀ سـوختۀ سـوختنی »...را از زبـان ّ
خیـام نقـل میکنـد (عالیالـف 90 ،ر ؛
عالیب 15 ،پ؛ رشیدی.)152 ،
یهـای خـود را در مـورد ّ
اول
ـور دربسـت ،آ گاه 
خیـام از طربخانه گرفته و کاری به منابع دسـت ِ
عالـی بـه ط ِ
ّ
زندگانی ّ
خیام نداشـته اسـت .رشـیدی تبریزی با صورتبندی ویژهای که از خیام شـاعر در کتابش ارائه
داده ،نیز با نوع تدوین رباعیات منسـوب به ّ
خیام و چیدمان حکایات افسـانهوار در مورد زندگی و شـعر
خیـام ،مسـیر شـناخت نسـلهای بعـدی را از ّ
ّ
خیـام حکیـم و شـاعر  ،بـه سـمت دلخـواه خـود ُبرده اسـت.

نادرست رشیدی تبریزی در مورد رابطۀ ّ
خیام با ابوسعید و ناصرخسرو و جعل شأن نزول برای
اطالعات
ِ
انباشت اطالعات
های نقلکنندگان در آمیخته و موجب
ِ
رباعیات خاص ،در متون بعدی ،با برداشت ِ
گمراهکننده در مورد ّ
خیام شده است.
در ادامـۀ دیباچـه ،عالـی شـرح حـال مختصـری از خـود مـیآورد کـه در «مرزبـوم روم» در خطـۀ گلیبولـی به
دنیا آمده و بعد از تحصیل به خدمت سـلطان سـلیم پیوسـته و به کار منشـیگری مشـغول شـده اسـت
(عالیالـف 90 ،پ؛ عالـیب؛  17پ) .بعـد از آن ،در قصیـدهای  32بیتـی ،بـه بیان احوال خود و تفاخر و
گالیه میپردازد (عالیالف 91 ،ر  91-پ؛ عالیب 18 ،ر  20 -ر ):
ّ
منت خـ ـ ـ ــدای را که به دانش سـ ـ ـ ــخنورم

ســــــــرخیل کشــــــــورم
ســــــــردفترِ افاضل و
ِ

آنچـه عالـی در دیباچـه از التفـات سـلطان سـلیم و فرزنـد او سـلطان مـراد گفتـه (عالیالـف 91 ،پ92-
ر ؛ عالـیب 20 ،پ) ،بیشـتر تعـارف آمیـز و مصحلتجویانـه اسـت .از گالیههـای ّ
مکـرر شـاعر در اغلـب
ّ
درپـی او  ،مشـخص اسـت که چنین سـخنی،
یهـای پی
آثـارش و در همیـن دفتـر ربیـع المنظـوم و بیکار 
ِ
دور از واقعیت است.
عالـی سـپس یـادآور میشـود کـه هنـگام نـگارش دیباچـه کـه سـنش بـه پنجـاه و سـه سـال رسـیده ،تعـداد
مجلـدات آثـارش از  50درگذشـته اسـت (عالیالـف 92 ،ر ؛ عالـیب 21 ،ر ) 8.امـا از قـرار معلـوم پادشـاه،
 ) 8عالـی در دیباچـۀ مجمـع البحر یـن گو یـد« :بـه رأس الـف هجـری کـه در ّ
سـن پنجـاه و دو سـال بـودم» (آتـاالی و بشـران ،)79 ،2010 ،و
ّ
در دیباچـۀ ربیـع المنظـوم آورده« :حالـة تحر یـر کـه تار یـخ هجری به سـنۀ ثلث و الف رسـیده ،سـنین سـن این حزیـن در حدود پنجاه
و س ّـیوم دمیـده» (عالیالـف 92 ،ر ) .بـا توجـه بـه اینکـه عالـی در  948بـه دنیـا آمـده اسـت ،در  1003سـن او بالـغ بـر  55سـال میشـود.
نمیدانم این تناقض را باید بر پریشانحواسی حمل کرد یا لغزش قلم .عالی همچنین تعداد مجلدات آثارش را در مجمع البحرین
 24جلد گفته است و در ربیع المنظوم  50اثر (همان دو منبع) .از آنجا که این دو کتاب در فاصلهای نزدیک به هم تدوین یافتهاند
(بین  1000تا  1003ق) ،این تفاوت ارقام ،بسیار عجیب است.
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ارزش و برتـری او را بـر شـعرای همعصـرش مثـل موالنـا یحیـی رومـی ،املـح الشـعراء موالنـا رحمـی ،افصـح
البلغاء موالنا نوعی و موالنا باقی به چشـم نیاورده اسـت؛ در حالی که بارها ّ
تفوق خود را بر آنان در ّ
«تتبع
و آزمایـش» بـه اثبـات رسـانیده و «اعالـی موالـی ملـک روم و اکابـر اهالی معلـوم العلـوم ،در مدایح معارف
ایـن مهمـوم ،امضاءهـای نباه ْ
ـت رسـوم بنوشـتند کـه الـی هـذا اآلن ،از قدمـاء نـادرهدان در حـق یکـی از
مؤلفان روشناسان ،آنچنان وصف و تعریف و بیان نبوده ،و از اکابر فضالء اهل عرفان ،در مدایح کسی
اینگونه اتفاق متکاثر البرهان نشنوده» است (عالیالف 92 ،ر ؛ عالیب 22 ،ر  22 -پ).
ّ
عالـی ،علـت برتـری خـود را آن میدانـد کـه علاوه بر ّ
تفوق در شـعر ترکی ،بر شـعر فارسـی نیز تسـلط بسـیار
دارد؛ و بـرای آنکـه مراتـب فضـل خـود را کامـل نشـان دهـد ،به ذکر اسـم و اهمیت بعضی از شـعرای عجم
میپـردازد و نمونـهای از اشـعار خـود را کـه در پاسـخ آنـان سـروده ،ذکـر میکنـد .ایـن شـاعران عبارتنـد از :
فردوسـی ،عبـداهلل هاتفـی ،خاقانـی ،کاتبی ،سـلمان سـاوجی و ظهیـر فاریابی (عالیالـف 93 ،پ 95-ر ؛
عالیب 23 ،ر 26-ر ) .عالی میگوید اگرچه زبان دری ،لسان اصلی او نیست ،ولی بهتر از دیگر شاعران
روم ،از عهدۀ ّ
تتبع اشعار اعاظم عجم برآمده است.
نکتـۀ جالبـی کـه در دیباچـۀ عالـی هسـت و از لحـاظ شـناخت مراودات بین شـاعران ایـران و روم (ترکیۀ
کنونـی) در دورۀ صفـوی ،در خـور اهمیـت اسـت ،آن اسـت کـه عالـی بـرای آنکـه جایـگاه ادبـی خـود را بـه
سـلطان مـراد و شـاعران ه مطـراز خـود نشـان دهـد ،بـه مکاتبـۀ خـود بـا محتشـم کاشـانی اشـاره میکنـد و
میگو یـد کـه او و محتشـم ،اقلیـم سـخن را یکـی در روم و دیگـری در ایـران ،تحـت ّ
تصـرف خـود دارنـد .بـه
نوشـتۀ عالـی ،وی «پیـش از فتوحـات شـروان و محاربـات رومیـان بـا سرخسـران کـه طریـق آمدشـد ّ
تجار و
مضرت رهزنان بودی»« ،به دست ّ
ّ
سیاحی چربزبان» نامهای منظوم به محتشم
مسافران ،بری از گزند و
کاشـانی ،شـاعر نامدار دورۀ صفوی (د 996 .ق) فرسـتاده اسـت .اما چون راه مکاتبه از ایران به روم بسـته
بود ،پاسخ منظوم محتشم کاشانی به تمامی به دست او نرسید ،و فقط یک رباعی که موالنا شرفالدین
شـروانی بـه خاطـر سـپرده بـود ،دسـتگیرِ عالـی شـد (عالیالـف 95 ،پ؛ عالـیب27 ،ر 27 -پ) .رباعـی

محتشم این است:

ای آنکـ ـ ـ ــه تـ ـ ـ ــو هسـ ـ ـ ــتی ز موالـ ـ ـ ــی عالی

شــــــــد گوهــــــــر نظمــــــــت ز آل لــــــــی عالی

گفتـ ـ ـ ــم که بـ ـ ـ ــود در تـ ـ ـ ــو عالی ی ـ ـــــا چرخ

گفتــــــــا خــــــــردم :درگــــــــه عالــــــــی ،عالی!

رباعی باال در دیوان محتشم کاشانی نیست .نامۀ منظومی که عالی به محتشم فرستاده ،مثنویی است
در  27بیت که شاعر در آن مفاخره را به حد اعال رسانده و شعر خود را در دو زبان فارسی و ترکی ،ستوده
است .از آنجا که نام سلطان مراد در این شعر آمده (عالیالف 96 ،ر ؛ عالیب28 ،ر ):
ُد ّر دعـ ـ ـ ــا در پـ ـ ـ ــی نظـ ـ ـ ــم مبیــــــــن

بــــــــاد بــــــــر آن شــــــــاعر ِســــــــح ْر آفریــــــــن
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آنکـ ـ ـ ــه بسـ ـ ـ ــا خامـ ـ ـ ــه کنـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــرو

پـ ــــــرورش

محتشـ ـ ـ ــمی بـ ـ ـ ــا حشـ ـ ـ ــم معنـ ـ ـ ــوی

محترمــــــــی

یافتـ ـ ـ ــم از دولـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ــلطان مـ ـ ـ ــراد

بهــــــــرۀ بســــــــیار و هــــــــزاران مــــــــراد

حشــــــــمت
در

دیــــــــوان

حــــــــرم

او

مثنــــــــوی

ایـن مکاتبـه بایـد بیـن سـالهای  982کـه زمـان روی کار آمـدن سـلطان مـراد اسـت و  996کـه سـال فـوت
محتشـم اسـت ،صـورت گرفتـه باشـد .دیباچـه عالـی بـا گفتـاری کوتـاه در تعریـف شـاعر از خـود بـه پایـان
میرسد و بالفاصله ،بخش اصلی رساله که مشتمل بر اشعار عالی است ،آغاز میگردد.
ب) اشـعار  .عالـی افنـدی دفتـر رباعیـات خـود را در چهـار فصـل سـامان داده اسـت :توحیـد ،عشـق،
ّ
خمریـات ،متفرقـات .ایـن دفتـر  ،یـک خاتمـه و یک ذیـل نیز دارد که مربوط به اشـعاری غیر از رباعی و از
عوالمی دیگر است و در جای خود ،بدان خواهیم پرداخت .با مرور رباعیات هر فصل متوجه میشویم
که موضوعبندی عالی چندان دقیق نیست و بیشتر جنبۀ صوری دارد .روش کار شاعر چنان است که
ابتدا رباعی ّ
خیام را آورده و سـپس ،رباعی خود را که در همان قافیه و ردیف و موضوع اسـت ،گنجانده

است .این رباعیات ،گاهی در تأیید و تکرار همان موضوع رباعی منسوب به ّ
خیام است؛ گاهی در نقد
ً
رباعیات منسوب به ّ
ّ
خیام
آن و گاهی نیز در موضوعی کامال متفاوت است .رباعیاتی که در وزن و قافیۀ
نیست ،تحت عنوان «مخترعات» در هر فصل مشخص شده است.
فصل اول ربیع المنظوم به رباعیات توحید اختصاص دارد« :این فصلی اسـت اول به رباعیات توحید
بـاری ّ
خیامـی ّ
مکمـل» .ایـن فصـل ،مشـتمل بـر  19رباعـی ّ
مزیـل ،و بـه تقابـل و نظائـر گفت ههـای ّ
خیـام20 ،

رباعی عالی و یک رباعی میر سید شریف جرجانی (د 816 .ق) است .رباعیات ّ
خیام که در این فصل

نظیرهسازی شدهاند ،عبارتند از :
 )1ای از حرم ذات تو عقل آ گه نی
 )2گر گوهر طاعتت نسفتم هرگز
 )3از خالق کردگار وز ّ
رب رحیم
 )4با تو به خرابات اگر گویم راز
 )5یارب بگشای بر من از رزق دری
 )6با رحمت تو من از گنه نندیشم
 )7ناکرده گناه در جهان کیست بگو
 )8بر سینۀ غمپذیر من رحمت کن
 )9آنم که پدید گشتم از رحمت تو
 )10هر روز پگاه در خرابات شوم
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 )11جانها همه آب گشت و دلها همه خون
 )12جامی است که عقل آفرین میزندش
 )13از جرم حضیض خاک تا اوج زحل
 )14ما و تو بههم نمونۀ پرگاریم
 )15نقشی است که بر وجود ما ریختهای
 )16ای چرخ فلک خرابی از کینۀ توست
 )17ای دل چو نصیب تو همه خون شدن است
 )18عاقل به چه امید در این ْ
شوم سرا
 )19گفتم که دلم ز علم محروم نشد
عالـی ،رباعـی شـمارۀ  16را بـا دو رباعـی نظیرهسـازی کـرده اسـت .نمونهای از نظیرههـای این فصل را نقل
میکنم که شاعر در آن ،عالوه بر نظیرهگویی ،طعنهای نیز در کار ّ
خیام کرده است (عالیالف 100 ،ر ):

خیام
گفتـ ـ ـ ــی کـ ـ ـ ــه دلم ز علـ ـ ـ ــم محروم نشــــــــد

کــــــــم بــــــــود ز اســــــــرار کــــــــه مفهوم نشــــــــد

اکنـ ـ ـ ــون کـ ـ ـ ــه همیبنگـ ـ ـ ــرم از روی خرد

عمــــــــرم بگذشــــــــت و هیچ معلوم نشــــــــد

سیدشریف جرجانی
هرگـ ـ ـ ــز دل مـ ـ ـ ــن ز علـ ـ ـ ــم محروم نشــــــــد

کم مانــــــــد ز اســــــــرار کــــــــه مفهوم نشــــــــد

هفتـ ـ ـ ــاد و دو سـ ـ ـ ــال علم حاصـ ـ ـ ــل کردم

آخرمعلوم شــــــــد کــــــــه هیچ معلوم نشــــــــد

عالی
فهمـ ـ ـ ــی که بـ ـ ـ ــه او ذات تو مفهوم نشــــــــد

علمــــــــی کــــــــه درو کنــــــــه تو معلوم نشــــــــد

از هردوچوحرمـ ـ ـ ــان تـ ـ ـ ــو پیداسـ ـ ـ ــت چرا

گویــــــــی کــــــــه دلم ز علــــــــم محروم نشــــــــد

ّ
بـه نـام عالمـه جرجانـی ،شـعر بسـیار کمـی روایـت شـده اسـت (رک .اوحـدی )1935 :3 ،که رباعـی باال در
میان آنها نیست .ضمن اینکه رباعی منسوب به او و خیام ،دو روایت از یک رباعیاند و رباعی مستقل
یشـوند .در مصـراع چهـارم رباعـی جرجانـی ،آشـفتگی وزنـی وجـود دارد و درسـت آن چنین
محسـوب نم 
است :معلومم شد که هیچ معلوم نشد (رک .میرافضلی.)250-249 ،
ّ
فصـل دوم ،مخصـوص رباعیـات عاشـقانه اسـت« :ویـن فصلـی اسـت دوم بـه ابیـات عاشـقانه مسـلم و
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رباعیـات شـوقآمیز و طربانگیـز بـه او ملحـق و منضـم شـده» .اغلـب رباعیاتـی کـه در این فصـل آمده،
فاقـد مضمـون عاشـقانه اسـت و عنـوان فصـل بـا محتوای آن مطابقـت زیادی ندارد .در ایـن فصل ،عالی
خیـام ،دو رباعـی عربـی نیـز در ّ
علاوه بـر نظیرهگو یـی بـر دوازده رباعـی ّ
تتبع قاضی نظامالدیـن اصفهانی،
شـاعر ذواللسـانین قرن هفتم هجری ،سـروده اسـت .بخشـی از رباعیات این فصل به «مخترعات» عالی
اختصـاص دارد (سـیزده رباعـی) کـه یکـی از آنها در ُفرم مسـتزاد اسـت و یکی در ُفـرم ّ
ملمع ،اما خارج از
وزن رباعی .رباعیات ّ
خیام در این فصل به قرار زیر است:
 )20چند از پی حرص و آز تن فرسوده
 )21چندین غم مال و حسرت دنیا چیست
 )22اجرام که ساکنان این ایوانند
 )23ای بیخبر این شکل ّ
مجسم هیچ است
ّ )24
خیام ز بهر گنه این ماتم چیست؟
ّ )25
خیام که خیمههای حکمت میدوخت
 )26هشیار که روزگار شورانگیز است
 )27چون نیست مقام ما در این دیر مقیم
 )28از دفتر عمر برگرفتم فالی
 )29غم چند خوری به کار نا آمده پیش
 )30عشقی که مجازی بود آبش نبود
 )31ای گل! تو به روی دلربایی مانی
مجمـوع رباعیـات ایـن فصـل عبـارت اسـت از  :دوازده رباعی ّ
خیام ،دوازده نظیـرۀ عالی ،دو رباعی عربی
قاضی نظام ،دو رباعی نظیرۀ عالی بر آنها و سیزده رباعی «مخترع» .یک نمونه از نظیرههای این فصل
(عالیالف 101 ،پ):

خیام
چون نیسـ ـ ـ ــت مقام ما در ایـ ـ ـ ــن دیر مقیم

پسبیمیومعشــــــــوق خطاییاست عظیم

تا کـ ـ ـ ــی ز قدیم و محدث ای مرد سـ ـ ـ ــلیم

چونمنرفتــــــــم جهانچهمحدث چهقدیم

عالی
تـ ـ ـ ــا چند مـ ـ ـ ــرا مغلطـ ـ ـ ــه با قـ ـ ـ ــول حکیم

تا چند کنــــــــم بحث ز محــــــــدث به قدیم

انـ ـ ـ ــکار در این کار خطایی اسـ ـ ـ ــت عظیم

کس نیســــــــت در ینخانه پس از بنده مقیم
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عالی در دو رباعی این فصل ،به موضوع شهادت امام حسین ( ع) و ماجرای کربال پرداخته و به شکلی
گالیهآمیز با خداوند سخن گفته است (عالیالف 103 ،پ؛ عالیب 34 ،ر ):
آن پـ ـ ـ ــور علـ ـ ـ ــی را کـ ـ ـ ــه علیمـ ـ ـ ــی ّربی

9

ـوب حبیبت بـ ـ ـ ــه عـ ـ ـ ــدو رنجانی
محبـ ـ ـ ـ ِ

لبتشــــــــنه ســــــــرش کرده دو نیمــــــــی ّربی
گویــــــــا نــــــــه کریمــــــــی نــــــــه رحیمــــــــی ّربی

ّ
خمریـات اسـت« :و یـن فصلـیاسـت ثالـث بـه رباعیـات خمر یـات حـادث و بـه ّ
تعیـش
فصـل سـوم ،در
روحانـی باعـث کـه ّ
مکمل اسـت به ّ
مزیل اسـت به مخترعات و ّ
ملمعـات» .در این فصل که مفصلترین

فصل ربیع المنظوم است ،ما شاهد ارتباط محکمتری بین عنوان فصل و رباعیات ّ
خیامانۀ آن هستیم.
ُ
اغتشاش فرمی عجیبی حاکم است .عالی ،در این
اما در سایر رباعیات و اشعار  ،بینظمی معنایی و
ِ
فصـل ،هماننـد فصـل اول ،یکـی از رباعیـات ّ
خیـام را بـا دو رباعـی نظیـره گفتـه اسـت (عالیالـف 104 ،ر ؛
عالیب 35 ،پ):

خیام
چون عمر ب هسـ ـ ـ ــر رود چه بغداد و چه بلخ

پیمانه چو ُپرشود چه شــــــــیرین و چه تلخ

خوشباشکه بعد از منوتو این َمه و سال

از ســــــــلخ به غ ّره آیــــــــد ،از غ ّره به ســــــــلخ

عالی
دور از سـ ـ ـ ــر کوی تو چه شـ ـ ـ ــیراز چه بلخ

ّ
بی شــــــــهد لبت لذت عالم شــــــــده تلخ

با مهـ ـ ـ ــر تـ ـ ـ ــوام هیـ ـ ـ ــچ ندانم بـ ـ ـ ــه فلک

یا غــــــــ ّره شــــــــود یا برســــــــد غ ّره به ســــــــلخ

عالی
ای قند لبت شـ ـ ـ ــهره به شـ ـ ـ ــهر ری و بلخ

شــــــــیرینی عالم بــــــــه فراقت شــــــــده تلخ
ِ

کم ناز به ُحسـ ـ ـ ــن خویش ،خـ ـ ـ ـ ّـط تو دمید

رو غ ّره مشــــــــو که غ ّرهات رفته به ســــــــلخ

تعداد رباعیات ّ
خیام که در این فصل نظیرهگویی شده 22 ،رباعی است:
 )32در روی زمین اگر مرا یک خشت است
 )33چون عمر بهسر رود چه بغداد و چه بلخ
 )34من ظاهر نیستی و هستی دانم
صورت قافیۀ رباعی و سازِ معنا ،تصحیح شد.
 ) 9در هر دو دستنویس« :آن نور علیمی که علی را ربی» .متن ،بر اساس
ِ
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 )35در ده پسر آن می که جهان را تابی است
 )36سرمست به میخانه گذر کردم دوش
 )37عاقل غم و اندیشۀ الشی نخورد
ُ
 )38ما خرقۀ زهد در سر خم کردیم
 )39ما و می و معشوق در این کنج خراب
 )40چندان َ
بخورم شراب کز بوی شراب
َْ
 )41این صورت کون جمله نقش است و خیال
 )42گویند مرا که می پرستم ،هستم
 )43ایزد به بهشت وعده با ما می کرد
 )44ای می! لب لعل یار میدار به دست
 )45تا چرخ فلک بر آسمان گشت پدید
 )46حکمی که از او محال باشد پرهیز
 )47آب رخ نوعروس َر ز پاک مریز
ْ
یاقوت لبا! لعل بدخشانی کو ؟
)48
 )49گویند که فردوس برین خواهد بود
 )50پیری دیدم به خواب مستی خفته
 )51گویند مرا بهشت با حور خوش است
 )52دریاب که از روح جدا خواهی شد
 )53خورشید کمند صبح بر بام افکند
در دنبالـۀ ایـن  22رباعـی خیامانـه ،دو رباعـی عربی به پیروی از قاضـی نظامالدین اصفهانی ،یک قطعۀ
عر بـی بـه اقتفـای ابونـواس ،و دوازده رباعـی در قالب مخترعات آمده اسـت .تعـدادی از این رباعیات در
«بیان احوال خود» است و موضوع آنها ،کسادی بازار هنر  ،دلشکستگی از عزلت اجباری ،بزرگی قدر و
منزلت خود ،غدر حاسـدان و سـتایش خسـرو پادشـاه اسـت؛ از جمله در یکی از آنها گوید (عالیالف،
 106پ):
ماییـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ــه بیغوله چـ ـ ـ ــو عالـ ـ ـ ــی بیقدر

نادیــــــــده هاللیــــــــم فروزنــــــــدۀ بــــــــدر

پامـ ـ ـ ــال و فرومانـ ـ ـ ــده و زار از سـ ـ ـ ــر غـ ـ ـ ــدر

افتــــــــاده به خــــــــاک تیره ،شایســــــــتۀ صدر

در ادامه ،یازده قطعۀ چهارمصراعی تحت عنوان «رباعیات در بحر دیگر » آمده که موضوعاتی پراکنده
دارد .در همین بخش ،هشـت رباعی در هزل و هجو هم درج شـده اسـت .بخش آخر این فصل ،شـامل
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هشـت رباعی 10و چهار قطعه دوبیتی اسـت که تحت عنوان «عشـرتنامه» و در موضوع سـاقی و شـراب
گنجانده شده است.
در مـورد فصـل سـوم ربیـع المنظـوم ایـن نکتـه گفتنی اسـت کـه دسـتنویس (ب) فاقد بخش اعظم اشـعار
این فصل است و دستنویس (الف) نیز دچار اغتشاش و جابهجایی اوراق شده است .بشران و آتاالی
در تصحیح این بخش ،با جابهجایی شعرها ،نظمی نسبی را بر آن حاکم کردهاند (رک .بشران و آتاالی،
ّ
مصححان بوده است.
ژوئن  )20-5 :2012و گزارشی که ما از این فصل ارائه کردیم ،مبتنی بر چیدمان
فصـل چهـارم ،در متفرقـات و مخترعـات ّ
متنوعـه اسـت .عالـی پیـش از نقـل اشـعار  ،توضیـح جالبـی در
نامیدن چنین قطعاتی
دوبیتی خارج از وزن رباعی آورده که دیدگاه او را در مورد «رباعی»
مورد قطعات
ِ
ِ
روشن میدارد:

و یـن فصلـی اسـت رابـع ،در مخترعات متنوعۀ ما واقع؛ به بحـور گوناگون ما منظوم ،مختلفة
المضمون و المفهوم .نه به بحری است که به وزن رباعی شایع شده .چرا که بحر مخصوص
ضهـای ثقـات ،غیـر واقـع شـده .باعـث ،آن اسـت بلغـاء عـرب و عجـم
بـه رباعیـات در عرو 
ُ
خیام به میل ّ
چندان رباعیات به بحور گوناگون بگفتند .اما موالنا عمر ّ
تمیل طبیعی ،درهای
خـود را در یـک بحـر سـفتند .از آن سـبب بعضـی نوهوسـان َ
نومطلـب ،آن را بحـر مخصـوص
رباعیات شناختند و نقشهای کج باختند (عالیالف 112 ،ر ).
خود اوسـت و من جای دیگر به آن برخورد
دیدگاهـی کـه عالـی در عبـارت بـاال مطـرح کرده ،به نظر ،
ابداع ِ
ِ
بهـای قدیـم دیـدهام کـه مؤلـف یـا کاتـب ،عنـوان قطعـات دوبیتـی را فـارغ
نکـردهام .البتـه ،در برخـی کتا 
از وزن آن ،رباعـی نهـاده اسـت .ولـی عروضدانـان چنیـن دیدگاهـی نداشـتهاند .ایـن نظر عالـی که ّ
خیام
بـه میـل و اختیـار خـودش ،رباعیاتـش را در یـک بحـر گفته ،بسـیار شـگفتآور اسـت .گویـی او هرگز مرور
دقیقـی بـر جر یـان رباعـی فارسـی نداشـته اسـت .تعریـف رباعـی در نـزد شـاعران و ادیبـان قدیـم تـا امـروز ،
ّ
مشـخص اسـت و هیچ کدام قائل به این موضوع نبودهاند که رباعی را میشـود در اوزان دیگر هم سـرود.
برآمدن عالی افندی ،سابقهای
زمان
ِ
ارتباط دادن وزن رایج رباعی به «نوهوسان» ،در حالی که این کار تا ِ
بـه قدمـت ششـصد سـال داشـته اسـت ،قابـل درک نیسـت و دانسـته نشـد منظـور او از «نوهوسـان» کـدام
طایف ه بودهاند.
بـاری ،آنچـه در فصـل چهـارم ربیـع المنظوم آمده ،یازده رباعی اسـت .هیچ کـدام از این رباعیات ،نظیرۀ
رباعیـات منسـوب بـه ّ
خیـام نیسـت .مضمـون همـۀ ایـن یـازده رباعـی ،شـکایت از وضـع موجود اسـت؛ از
 ) 10در آغـاز ایـن بخـش ،تعـداد رباعیـات «عشـرتنامه» هفـت عـدد ذکـر شـده« :هفـت رباعـی کـه ّ
مسماسـت بـه عشـرتنامۀ طباعـی»
(عالیالف 111 ،ر ) .اما در انتهای آن ،چنین سروده« :این هشت رباعی که بگفتی عالی( »...عالیالف 111 ،پ) .یکی از این هشت
رباعی ،در وزنی غیر از رباعی است.
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جمله ،این رباعی (عالیالف 112 ،پ):
یک محبـ ـ ـ ــس تار یـ ـ ـ ــک بـ ـ ـ ــود دارِ جهان

در قیــــــــد کشاکشــــــــند پیــــــــران و جــــــــوان

هر پیـ ـ ـ ــر چو یعقـ ـ ـ ــوب به بیـ ـ ـ ــت االحزان

ْ
چــــــــاه زندان
یوســــــــف صفتــــــــان نیز بــــــــه
ِ

بنده بنا به قراینی ،حدس میزنم که بخشی از رباعیات و قطعاتی که در فصل سوم جای گرفته ،مربوط
به فصل چهارم است .قرینۀ اول آنکه در عنوان فصل سوم ،اشارهای به عشرت نامه و دیگر اشعار نشده
است .قرینۀ دوم آنکه ،توضیحی که شاعر در ابتدای فصل چهارم آورده ،بیشتر با اشعار متفرقۀ موجود
در فصل سـوم منطبق اسـت .قرینۀ سـوم آنکه تناسـبی میان تعداد اشـعار این دو فصل مشـهود نیسـت.
ُ
فصـل سـوم ،در وضعیـت فعلـی 93 ،قطعـه شـعر دارد و فصـل چهـارم (بـا نهسـطر توضیـح) ،فقـط یـازده
رباعی.
عالی در خاتمۀ رساله ،چهار مستزاد عربی در قالبی غیر از رباعی درج کرده که از موضوع اصلی رساله
دور است ،اما گویا وی مجال دیگری برای عرضۀ آنها نمیشناخته است .وی ابتدا توضیحی در مورد
ایـن بخـش رسـاله داده و گفتـه کـه شـیوۀ مسـتزادگویی را در بلاد روم محیالدیـن بـن نجـار شـاگرد موالنـا
اسـحاق اسـکویی بـر اسـاس طـرز اسـتادش مرسـوم کـرده اسـت .سـپس بـه نقـل چهار مسـتزاد مورد اشـاره
پرداختـه اسـت .مسـتزاد نخسـت ،سـرودۀ موالنـا خضـر بیگ اسـت .مسـتزاد دوم ،زادۀ طبع افصـح الوزارء
احمد پاشا بن ولیالدین است .مستزاد سوم ،سرودۀ عالی افندی است و مستزاد چهارم ،از گفتار موالنا
اسـحاق .بعـد از نقـل ایـن اشـعار  ،عالـی اظهـار نظـر برخـی از علمـاء روم را در مـورد ایـن چهـار مسـتزاد در
قالب استفتاء و در تأیید اهمیت ،تازگی و کیفیت این نوع شعر گنجانده است.
در آخر رساله (تذییل) ،عالی افندی قصیدهای به فارسی در ستایش فضل و بزرگی خود آورده و در آن از
شـاعران بزرگ فارسـی زبان ،همچون فردوسـی ،نظامی ،امیرخسرو دهلوی ،سعدی ،جامی ،انوری ،کمال
اسـماعیل ،آذری ،امیـدی ،خواجـوی کرمانی ،حافظ ،سـلمان ،کاتبی ،ظهیـر ّ ،
وصاف و خاقانی به نیکی
یاد کرده و خود را در ردیف آنان و «سخنور پنجاه گنج چار ارکان» دانسته است و میگوید که اگر رومیان
قدر او را نمیدانند ،نباید ملول شود .چرا که زمانه ارزشهای او را آشکار خواهد کرد (عالیالف124 ،ر ):
دهن ببند تو عالی که خودفروشـ ـ ـ ــی چند

تویی ســــــــخنور پنجاه گنج چــــــــار ارکان

مشـ ـ ـ ــو ملـ ـ ـ ــول ا گـ ـ ـ ــر رومیـ ـ ـ ــان ندانندت

که قدر مــــــــردم دانــــــــا زمان بدانــــــــد ،دان!

خموش و ختم سخن کن ،دگر مجنبان لب

به صولجان زبان ،گــــــــوی گفتوگوی مران

عالی در دیباچۀ مجمع البحرین (آتاالی و بشـران )81 ،2010 ،نیز از این قصیده یاد کرده و سـه بیت آن
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را به مناسبت ذکر نام حافظ در آن ،آورده است:
سخن که گشته چو نعمت به مطبخ گیتی

ورا ز گفتــــــــۀ حافــــــــظ بــــــــود نمکریــــــــزان

از آن سـ ـ ـ ــبب به ادب اولیای نعمت عشق

بگفتهانــــــــد نمکدان ماســــــــت آن دیوان

سـ ـ ـ ــپاس و شـ ـ ـ ــکر ز بهـ ـ ـ ــر نواله ایــــــــزد را

که کردهانــــــــد به دیــــــــوان حافظم همخوان

سخن پایانی

ّ
ّ
ادبـی شـاعران حـوزۀ آناتولـی و آسـیای
در قـرن دهـم و یازدهـم هجـری ،رباعیـات خیـام یکـی از الگوهـای ِ

صغیـر بـوده اسـت .عالـی افنـدی ،یکـی از ایـن شـاعران اسـت کـه علاوه بـر تصریـح در شـعرهایش به این
موضـوع ،دفتـر شـعر ربیـع المنظـوم را بـه اقتفـای رباعیـات ّ
خیـام سـروده اسـت .بـا اینکـه رباعیـات ربیـع

ّ
ّ
ادبی این
المنظـوم ارزش ادب ِـی و یـژهای ندارد ،گواه روشـنی از نفوذ رباعیات منسـوب بـه خیام در محافل ِ
ُ
منطقه عرضه میدارد .از رسالۀ عالی افندی بر میآید که یکی از اصلیترین منابع ترکان پارسیگوی در
شـناخت شـعر و زندگی ّ
بودن او در
خیام ،کتاب طربخانۀ یاراحمد رشـیدی تبریزی بوده و شـاید تبریزی ِ
ً
ایـن مسـئله تأثیـر داشـته اسـت .وجود نسـخههای نسـبتا کهن طبرخانـه در کتابخانههای ترکیـه ،از توجه
خـاص تـرکان بـه ایـن اثـر خبـر میدهد .ضمـن اینکه اولیـن تصحیح علمـی طربخانه ،توسـط عبدالباقی
گلپینارلی یکی از پژوهشگران نامدار ترک انجام پذیرفته است (رک .میرافضلی.)74-72 ،
عالـی ،در ربیـع المنظـوم 53 ،رباعـی منسـوب بـه ّ
خیـام را نظیرهسـازی کـرده اسـت .11نظیرههـای او کمتـر
نهـا ،حتـی در تعـارض بـا رباعیـات ّ
روح ّ
خیـام اسـت .از  53رباعـی کـه عالی از
خیامانـه دارد و برخـی از آ 

خیـام پنداشـته ،فقـط دو رباعـی آن (شـمارۀ  19و  )27در منابـع کهـن بـه اسـم ّ
ّ
خیـام آمـده اسـت (همـان،
ّ
رباعیات منتسـب
 .)197 ،249ایـن امـر  ،بـه خو بـی دیـدگاه حاکـم بر محافل ادبی حوزۀ آناتولی را در مورد
بـه ّ
خیـام نشـان میدهـد .ایـن دیـدگاه ،همانطـور کـه گفتیـم ،متأثر از تصویری اسـت که رشـیدی تبریزی
خیـام سـاخته اسـت .همـۀ  53رباعـی منسـوب بـه ّ
در اواسـط نهـم هجـری از ّ
خیـام در ربیـع المنظـوم ،در

طربخانـۀ یـار احمـد رشـیدی موجـود اسـت و برخـی از آنهـا (رباعیـات ،)32 ،31،منحصـر بـه ایـن منبـع
است (رک .رشیدی.)68 ،77 ،
ّ
رباعیـات ّ
ّ
خیـام مدعـی اسـت کـه «هیـچ شـاعری در عثمانـی و ترکیـه
حسـین دانـش در مقدمـۀ ترجمـۀ
ً
تتبـع طـرز و روش ّ
ندیدیـم کـه ّ
خیـام را کـرده باشـد» (دانـش .)84 ،ظاهـرا او از مجموعـه رباعیـات عالـی
نفعی شاعر را استثنا کرده است .نفعی
افندی اطالعی نداشته است .البته دانش در دنبالۀ این سخنِ ،

ارزرومی (د 1044 .ق) در شـعر شـاگرد عالی محسـوب میشـود .از وی دیوان شـعری به زبان فارسـی باقی

 ) 11عدد  53در نظیرهسازی رباعیات خیام ،یادآور  53غزل حافظ در مجمع البحرین عالی افندی است.
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مانده اسـت و در آن  170رباعی به چشـم می َ
خورد که از لحاظ ّ
کمیت و کیفیت ،بر رباعیات اسـتادش
برتری دارد .نفعی در یکی از فخریههایش گوید که اگر عزم رباعی کند ،همطراز ّ
خیام خواهد بود (دانش،
:12)85
حافـ ـ ـ ــظ و ابنیمینم غـ ـ ـ ــزل و قطعهده گر

ُ
اولــــــــوردم ّ
خیام
سویلهســــــــم بلکه رباعیده

ّ
فهیم قدیم (د 1057 .ق) ،13به نسل شاعران بعد از عالی افندی تعلق دارد که در قرن یازدهم میزیست.
یشـود .وی در یکی از رباعیات ترکیاش ،سرنوشـت
در دیوان او  ،تعداد اندکی شـعر فارسـی نیز دیده م 
خود و اشعارش را با ّ
خیام و رباعیاتش یکسان دانسته است (فهیم 78 ،ر ):
ناچار که مسـ ـ ـ ــت عشـ ـ ـ ــق ّ
خیـ ـ ـ ــام اولدم

ب ـ ـــــر چارســــــــوی جهانــــــــده بدنــــــــام اولدم

عشـ ـ ـ ــقیله ایـ ـ ـ ــدوب رباعییه میـ ـ ـ ــل فهیم

خی ْ
ّ
ــــــــام صفــــــــت شــــــــهرۀ ّایــــــــام اولــــــــدم

رباعیات ّ
ّ
خیام به عنوان رباعی
بنابراین ،عالی افندی را میتوان آغازگر توجه و تمرکز شاعران عثمانی بر
سرای شاخص دانست.
در مورد سـبک شـاعری عالی در غزلها و رباعیاتش ،این نکته را باید در نظر داشـت که وی بیشـتر آثار
ُ
خـود را در فـرم «نظیـره» پدیـد آورده اسـت .از آنجـا که شـاعر خود را در اقتفای غزلیـات حافظ یا رباعیات
ّ
مجـال سـخنوری او بسـیار محـدود بوده
خیـام ملـزم بـه رعایـت ردیـف و قافیـۀ اشـعار اصلـی میدانسـته،
ِ
ّ
خالقیت و ابتکار اسـت .کوشـش عالی
اسـت .از این رو  ،غزلها و رباعیات عالی ،فاقد شـور شـاعرانه و
افنـدی در ربیـع المنظـوم ،چیـزی بـه سـرمایۀ رباعـی ّ
خیامانۀ پارسـی نیفزوده و منجر به خلـق اثری متمایز

خود او به سـرودههایش اعتقاد زیادی داشـته و آنها را شـاهکارهایی در
و اثرگذار نشـده اسـت .اگرچهِ ،
ردیـف شـعرهای حافـظ و ّ
خیـام میدانسـته اسـت .بـه نظـر میرسـد عالـی در ایـن شـیوۀ شـاعری ،یعنـی
نظیر هسـازی ،دیـوان امیرعلیشـیر نوایـی وز یـر سرشـناس سـلطان حسـین بایقـرا را الگـوی خـود قـرار داده
ّ
باشـد .نوایـی در شـعر فارسـی «فانـی» تخلـص میکـرد و بسـیاری از غزلهـای دیوانـش ،بـه اقتفـای آثـار
شـاعران مشـهور  ،از جمله حافظ ،گفته شـده اسـت .وی معدودی از اشعارش را که در قالب نظیرهگویی
نیسـت« ،مختـرع» نـام نهـاده اسـت (حکمـت .)12 ،عالی نیز رباعیاتش را در دو گـروه نظیره و مخترعات
ُ
جای داده است .شاید بتوان گفت که با توجه به جایگاه ویژۀ نوایی در شعر ترکی ،عالی فرم نظیرهسازی
را به عنوان هنجار مطلوب شاعری از او اقتباس کرده است.
 ) 12نفعـی در رباعیاتـش ،بیشـتر بـه عطـار و موالنـا گرایـش داشـته اسـت و میشـود گفـت رباعـی ّ
خیامانـۀ بـارزی در بیـن آنهـا بـه چشـم
نمی َ
خورد .با این همه ،شاخص رباعیسرایی نزد او ّ ،
خیام بوده است.
ّ
 ) 13پژوهشـگران ترک ،صفت «قدیم» را از آن رو در دنبالۀ تخلص او میآورند که با «سـلیمان فهیم افندی» (سـدۀ  19م) اشـتباه گرفته
نشود.
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م56-53 ،
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بشران ،اورهان و آتاالی ،محمد« ،ربیع المنظوم عالی گلیبولی» ،مطالعات شرقی ،شمارۀ  ،9ژانویۀ ( 98-65 ،2012بخش
اول)؛ شمارۀ  ،10ژوئن ( 31-4 ،2012بخش دوم) (رک)BAŞARAN .
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خیام نیشابوری :زندگی ،افکار و رباعیات ،ترجمه و توضیح شیخ ابراهیم زنجانی ،تصحیح و
تدوین :مسعود جعفری جزی ،تهران ،انتشارات نیلوفر1400 ،
رشیدی تبریزی ،یاراحمد بن حسین ،طربخانه (رباعیات ّ
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دوم1367:
سمرقندی ،دولتشاه ،تذکرة الشعراء ،به اهتمام ادوارد برون ،لیدن ،مطبعۀ بریل 1900 ،م
ششن ،رمضان« ،مورخان عثمانی» ،چاپ شده در :تاریخنگاری عثمانی و مورخان عثمانی ،ترجمه و تدوین نصراهلل
صالحی ،تهران ،پژوهشکدۀ تاریخ اسالم380-263 ،1391 ،
شفق ،طورغای « ،نسخۀ مفقودۀ دیوان اشعار فارسی مصطفی عالی گلیبولی» (رک)ŞAFAK .
صدرایی خویی ،علی ،فهرست نسخههای خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،قم ،جلد  ،26مرکز انتشارات دفتر
تبلیغات اسالمی1376 ،
عالی افندی ،مصطفی (الف) ،منشآت و رباعیات ،دستنویس شمارۀ  422کتابخانۀ قاضیزاده محمد افندی (سلیمانیه)،
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محیط طباطبایی ،سیدمحمد ،خیامی یا خیام ،تهران ،انتشارات ققنوس1370 ،
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