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ّ
چکیده  :در کتابخانۀ مجلس ،سفینهای متعلق به سدۀ
دهم هجری وجود دارد که پس از ُجنگ  14456کتابخانۀ
ّ
گنجبخش (بهاحتمال بسیار متعلق به اواخر قرن هشتم
هجری) ،دومین بیاضی است که به سفینۀ یحیی توفیق
ّ
ّ
(مورخ 754ق ،).گردآوردۀ سعدالدین الهی /آلهی شباهت
بسیار دارد .نگارندگان از رهگذر تصحیح این سفینه
دریافتند که هرچند میرافضلی در کتاب رباعیات ّ
خیام
در منابع کهن از ُجنگ  14456کتابخانۀ گنجبخش بهره
بردهّ ،اما از میان رباعیات منسوب به ّ
خیام که در آن ُجنگ
آمده ،شش رباعی در کتاب ایشان نیامده است .همچنین
در سفینۀ یحیی توفیق هم دو رباعی از ّ
خیام یا منسوب
ّ
خیام یا ّ
به او و یک رباعی ّ
خیامانه ،به خطی متفاوت از
متنّ ،اما بدون اشاره به نام او آمده ،که برای نخست�ین بار
در این نوشتار شناسانده میشوند؛ افزون بر اینها ،گرچه
سفینۀ  534کتابخانۀ مجلس در سدۀ دهم هجری فراهم
آمدهّ ،اما به دلیل آنکه این سفینه هم تدوین سومی از دو
ُجنگ کهن پیشین و با حفظ ساختار اصلی آنهاست ،باید
اعتبار ده رباعی بازیافته از این بیاض را نیز از گونۀ ابیات دو
سفینۀ پیشین دانست و بایسته است به رباعیات ّ
خیام و
ّ
خیامانه در این ُجنگ ّ
یا ّ
توجه جدی شود .نوشتار حاضر
میکوشد رباعیات بازیافتۀ این سه سفینه را بهعنوان
تکملهای بر کتاب رباعیات ّ
خیام در منابع کهن ارائه دهد و
با استفاده از منابعّ ،
ّ
صحت انتساب آنها را به خیام بررسی
کند.
ّ
سعدالدین الهی /آلهی ،رباعیّ ،
خیام،
کلیدواژهها :سفینه،
رباعیات خیامانه

The Quatrains of Khayyam and the Quatrains
Attributed to Khayyam in Yahyā Tawfiq’s Safinah, The Jung number14456 of Ganjbakhsh
Library and Safinah number 534 of Majlis
Libraray
Mohammad Sadegh Khatami / Salman Saket
Abstract: In the library of the Majlis, there is
a Safinah belonging to the tenth century AH,
which after the Jung 14456 of Ganjbakhsh
Library (probably belonging to the late eighth
century AH), is the second collection much
similar with the Safinah of Yahyā Tawfiq (dated
754 AH). Through the editing of this Safinah,
the authors found out that although Mir Afzali
in the book “ Khayyam’s quatrains in ancient
sources” used the Jung number 14456 of Ganjbakhsh library, but among the quatrains attributed to Khayyam in that Jung, six quatrains
are still not found in his book. Also in Yahyā
Tawfiq’s Safinah, two quatrains of Khayyam
or the ones attributed to him, with a different
handwriting, but without mentioning his name,
are available and are introduced for the first
time in this article; In addition, although the
Safinah number 534th Library of the Majlis
was provided in the tenth century AH, but because this Safinah is also the third compilation
of the two ancient Jungs and while preserving
their original structure, the validity of the ten
quatrains recovered from this Bayaz should also
be considered as the same verses mentioned in
the previous two Safinah and should pay serious
attention to Khayyam or similar to Khayyam’s
quatrains in this Jung. Therefore, the present
article tries to offer the recovered quatrains of
these three Safinah as a supplement to the book
of Khayyam’s quatrains in ancient sources and
to check the accuracy of their attribution to
Khayyam by using the sources.
Keywords: Safinah, Sa’d al-Din Elahi / Alehi,
Quartet, Khayyam, Khayyamaneh

ّ
ّ
ّ رباعيات
ّ
اخليامية يف سفينة حيىي توفيق
والرباعيات
اخليام
 يف مكتبة534  والسـفينة، يف مكتبـة گنـج خبـش14456 واملجموعـة
جملس الشورى
 سلمان ساكت/ حممد صادق خامتي
 توجـد يف مكتبـة جملـس الشـورى جمموعـة (سـفينة) تعود:اخلالصـة
ّ  وهـي،إىل القـرن العاشـر اهلجـري
تعـد (البيـاض) الثـاين الذي يشـبه
ً
 واليت،  هـ754 كثيرا سفينة حيىي توفيق اليت يعود تار خيها إىل سنة
 حيـث سـبقهتا جمموعـة، آهلـي/ قـام بتجميعهـا سـعد الديـن إهلـي
ُ
ُ
 واليت يتمل، يف مكتبة گنج خبش14456 (جنك) اليت حتمل الرقم
ًّ
.قو يا أن يعود تار خيها إىل أواخر القرن الثامن اهلجري
ّ وقد
توصل كاتبا املقال من خالل تصحيحهم هلذه السفينة إىل ّأن
ّ
ّ
ميـر أفضلي و إن كان قـد اسـتفاد يف تأليفـه لكتابـه رباعيـات اخليـام

، ملكتبـة گنـج خبـش14456 يف املصـادر القدميـة مـن املجموعـة رقـم
ّ
ّ إال ّأن هنـاك
ّ
رباعيـات مل تـرد يف كتابـه رغـم وجودهـا ضمـن
سـتة
ّ الرباعيـات املنسـوبة إىل
ّ
 كمـا ّأن هنـاك.اخليـام يف هـذه املجموعـة
ً
ّ
ّ
يف سـفينة حييى توفيـق أيضـا رباعيـان للخيـام أو منسـوبان لـه مـع
ّ خبط خيتلف عن
ّ امية مكتوبة
ّ اخلي
ّ الرباعيات
ّ
خط املنت دون
أحد
ّ
ّ
ّ
. وقد مت اكتشافها ألول مرة يف هذا املقال،اإلشارة إىل امسه
 يف مكتبـة جملـس534 أضـف إىل ذلـك أ ّنـه رغـم ّأن السـفينة رقـم
ً
ّ
 إال أ ّنـه انطالقـا،الشـورى قـد ّمت جتميعهـا يف القـرن العاشـر اهلجـري
ّ
مـن حقيقـة ّأن هـذه السـفينة متثـل التدو يـن الثالـث للمجموعتين
 فيجب،القدميتني السـابقتني والذي روعي فيه اهليكل األصيل هلما
ً
ّ
الرباعيـات العشـرة املسـتخرجة مـن هـذا البيـاض أيضـا مـن
اعتبـار
ّ
 مما يسـتدعي االلتفات إىل،نفس نوع أبيات السـفينتني السـابقتني
ّ
ّ رباعيات
ّ
.اخليامية يف هذه املجموعة
اخليام أو
ً
ّ
وانطالقـا مـن هـذا فاملقـال احلـايل يسـعى إىل إحلـاق الرباعيـات
ً
املسـتخرجة مـن هـذه السـفن الثلاث باعتبارهـا تمكلـة لكتـاب
ّ  مع التحقيق يف،اخليام يف املصادر القدمية
ّ رباعيات
ّ
صحة انتساهبا
ّ إىل
.اخليام من خالل االستعانة باملصادر
ّ
، الرباعـي، آهلـي/  سـعد الديـن إهلـي، السـفينة:املفـردات األساسـية
ّ اخلي
ّ الرباعيات
ّ
ّ
.امية
،اخليام
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 .1مقدمه
غیاثالدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیامی نیشـابوری (برای آ گاهی دربارۀ او بنگرید به :آذر بیگدلی،
 :1338 – 1337بخش دوم ،ص 685 – 674؛ اوحدی بلیانی :1389 ،ج  ،2ص 1292 – 1286؛ رازی،

 :1378ج  ،2ص 779 – 777؛ نظامـی :1388 ،ص  200 - 196و ص  598 - 526و هدایـت:1339 ،
ج ( 1بخـش ّاول) ،ص  )732 – 731حکیـم ،ریاضیـدانّ ،
منجـم و سـخنور مشـهور ایرانـی اسـت کـه در
ً
سال  432هجری به دنیا آمد و احتماال در سال 517ق درگذشت .نام خیام همواره با رباعی گره خورده
اسـت و شناسـایی رباعیات خیام در منابع کهنی که پس از مرگ او نوشـته شـدهاند ،سـبب شـده اسـت
که در یکصد سال اخیر تحقیقات فراوانی انجام شود و محققان برای یافتن منابع معتبر که به شناسایی
رباعیات اصیل خیام انجامد فراوان بکوشند.
ن منابـع کهـن کـه بایـد در حـوزۀ خیامپژوهـی به آنهـا توجه کـردُ ،جنـگ  534کتابخانۀ مجلس
یکـی از ایـ 
(بـرای آ گاهـی بیشـتر در بـارۀ ایـن سـفینه ر.ک بـه :میرافضلـی :1391 ،ص 25؛ خاتمـی :1392 ،ص – 14

29؛ افشـینوفایی :1393 ،ص  106و خاتمـی و سـاکت :1397 ،ص  )80 – 78اسـت کـه بـه سـفینۀ
یحیـی توفیـق (مـورخ 754ق) و ُجنـگ  14456کتابخانـۀ گنجبخـش (مـورخ اواخـر قـرن هشـتم هجـری)

کـه سـعدالدین الهـی /آلهـی (بـرای آ گاهـی بیشـتر در بـارۀ این سـخنور ر.ک بـه :خاتمی و سـا کت:1397 ،
ص  )79 – 78از سخنشناسان سدۀ هفتم و هشتم هجری آن را گرد آورده است شباهت بسیار دارد.
گهـا و سـفینههای منظـوم بـه دسـت ادیبـی فاضـل بـرای خـود یـا ُمهـدی الیهـی
چنانکـه میدانیـمُ ،جن 
یشـد و به همین سـبب از ُجنگها و سـفینهها تنها یک نسـخه موجود
خاص از منابع منظوم بهگزین م 
اسـت ،امـا گاه تدوینگـر یـک بیـاض یـا مالـک بعـدی آن بـا رعایت سـاختار آن سـفینه ،بیاضـی با هیئت
دیگر برای خود فراهم میکرد .پیداسـت این تدوین تازه از ُجنگ ،اشـعاری از آن سـفینۀ پیشـین را در بر
نمیداشـت و در عوض ،اشـعاری تازه از سـوی تدوینگر به آن افزوده میشـد .شـاهد این مدعا برای گونۀ
نخسـت ،سـفینۀ شـمس حاجی (تألیف741 :ق) اسـت که تحریری دیگر از آن به دسـت شمس حاجی
در سال  751هجری فراهم آمده که بهجز فیلم و عکس از چند برگ آن ،با ّ
تأسف در دوران اخیر از دست
رفتـه اسـت (ر.ک بـه :عظیمـی 50 – 47 :1390 ،و نیـز افشـار )70 - 58 :1354 ،همچنیـن بـرای گونـۀ دوم
میتوان به ُجنگ  14456کتابخانۀ گنجبخش و سفینۀ  534کتابخانۀ مجلس اشاره کرد که در واقع دو
تدوین تازه از سفینۀ یحیی توفیق هستند که با حفظ ساختار سفینۀ اخیر تدوین یافتهاند (برای آ گاهی
بیشتر دربارۀ این سه سفینه ر.ک به :خاتمی و ساکت)80-78 :1397 ،

 .2پیشینۀ پژوهش
فارغ از تمامی پژوهشهای انجامشده دربارۀ خیام ،تنها اثری که با موضوع این نوشتار ارتباطی تنگاتنگ
دارد ،کتاب محققانۀ سیدعلی میرافضلی با نام رباعیات خیام در منابع کهن است که در سال 1382
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منتشـر شـد .بـه گفتـۀ میرافضلـی دامنـۀ پژوهـش او از آخرین سـالهای زندگانی خیام تا سـه قـرن پس از او
بـوده اسـت ،یعنـی از ر بـع ّاول سـدۀ ششـم تـا ربـع نخسـت قـرن نهم هجـری( .همـان )4 ،میرافضلـی منابع
رباعیات خیام را در دو گروه جای داده اسـت :نخسـت بیستوهشـت منبع که در آنها بهصراحت یک
رباعـی بـه نـام خیـام آمـده اسـت .در ایـن مآخـذ صـد و پنجاهویـک رباعـی بـه نام خیـام آمده کـه با حذف
مکررات ،تعداد آنها به صدوبیست رباعی میرسد .بخش دوم در ذکر منابعی است که در آنها رباعیات
منسوب به خیام بدون ذکر نام گوینده آمده است( .همان) در این بخش نیز شصتودو رباعی منسوب
بـه خیـام البتـه بـدون اشـاره بـه نام گوینده از بیسـتونه مأخذ دیگر اسـتخراج شـده که مجمـوع رباعیات
بیعنوان با حذف رباعیهای تکراری به چهلوچهار رباعی میرسد( .همان )128 ،میرافضلی چندی
پیش هم پنج رباعی خیامانه را از ُجنگ  14456کتابخانۀ گنجبخش در کانال تلگرام خود با نام «چهار
خطی» معرفی کرد( .ر.ک به :میرافضلی)1397 ،
این نوشـتار را نیز میتوان تکملهای بر کتاب میرافضلی دانسـت؛ زیرا چنانکه گفته شـد ،سـفینۀ یحیی
توفیق برای نخستین بار ب ه عنوان یکی از منابعی شناسانده شده که سه رباعی از خیام یا منسوب به او
در آن آمده اسـت .دیگر آنکه رباعیاتی از ُجنگ  14456کتابخانۀ گنجبخش آورده شـده که میرافضلی
آنهـا را در رباعیـات خیـام در منابـع کهـن و کانـال تلگرامـی خـود ذکـر نکـرده و در پایـان ،ده رباعـی سـفینۀ
 534کتابخانۀ مجلس هم برای نخستینبار در این مقاله شناسانده میشوند.

 .3سنجش رباعیات خیام و رباعیات خیامانه در سه سفینه

در سـه جـدول ز یـر ابتـدا نتایـج سـنجش رباعیـات خیـام یـا رباعیـات منسـوب بـه او در ایـن سـه ُجنگ به
ترتیب زمان تدوین آنها و بهصورت مجزا ارائه شده است:

 .3 -1سفینۀ یحیی توفیق (مورخ 754ق)
در این سـفینه سـه رباعی منسـوب به خیام /رباعی خیامانه وجود دارد که از میان آنها یک رباعی در دو
ُجنگ دیگر نیامده و یک رباعی در ُجنگ  14456کتابخانۀ گنجبخش و دو رباعی نیز در سفینۀ یحیی
توفیق آمده است.
سفینۀ یحیی توفیق
مجموع رباعیات (بدون کسر تکرار در دو سفینۀ دیگر)
رباعیات اختصاصی (با کسر تکرار در دو ُجنگ دیگر)

3
1

رباعیات مشترک با ُجنگ  14456کتابخانۀ گنجبخش

1

رباعیات مشترک با سفینۀ  534کتابخانۀ مجلس

2

 185آینۀپژوهش
سال سیویکم ،شمارۀپنجم ،آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

171

باتک یسرربودقن
قیفوت ییحی ۀنیفس رد هنامایخ تایعابر و  مایخ تایعابر

ُ .3 -2جنگ  14456کتابخانۀ گنجبخش (مورخ اواخر سدۀ هشتم هجری)
در این ُجنگ هجده رباعی منسوب به خیام /رباعی خیامانه وجود دارد که از میان آنها چهارده رباعی
در دو ُجنـگ دیگـر نیامـده اسـت .همچنیـن یـک رباعـی بـا رباعیات سـفینۀ یحیی توفیـق و چهار رباعی
با رباعیات سـفینۀ  534کتابخانۀ مجلس مشـابه اسـت .چنانکه گفته شـد ،پیشتر میرافضلی دوازده
رباعی از این ُجنگ را شناسانده و شش رباعی هم در این نوشتار معرفی خواهد شد.
ُجنگ  14456کتابخانۀ گنجبخش
مجموع رباعیات (بدون کسر تکرار در دو سفینۀ دیگر)
رباعیات اختصاصی (با کسر تکرار در دو ُجنگ دیگر)

18
14
1

رباعیات مشترک با سفینۀ یحیی توفیق
رباعیات مشترک با ُجنگ  534کتابخانۀ مجلس

4

رباعیات پیشتر شناختهشده به وسیلۀ میرافضلی

12

رباعیات شناختهشده توسط نگارندگان

6

 .3 -3سفینۀ  534کتابخانۀ مجلس (مورخ سدۀ دهم هجری)
در ایـن ُجنـگ ده رباعـی منسـوب بـه خیـام /رباعـی خیامانه وجـود دارد که از میان آنهـا پنج رباعی در دو
سـفینۀ دیگـر نیامـده اسـت .دو رباعـی از ایـن بیـاض در سـفینۀ یحیـی توفیـق هم آمـده و چهـار رباعی نیز
در ایـن سـفینه بـا ُجنـگ  14456کتابخانـۀ گنجبخش مشـترک اسـت .ده رباعی خیـام /خیامانه در این
سفینه که برای نخستینبار توسط نگارندگان شناسانده میشوند ،با کسر تکرار در دو بیاض پیشین ،به
پنج رباعی خواهد رسید که در بخش مربوط به این سفینه بررسی شدهاند.
سفینۀ  534کتابخانۀ مجلس
مجموع رباعیات (بدون کسر تکرار در دو سفینۀ پیشین)
رباعیات اختصاصی (با کسر تکرار در دو ُجنگ پیشین)
رباعیات مشترک با سفینۀ یحیی توفیق
رباعیات مشترک با ُجنگ  14456کتابخانۀ گنجبخش

 .4رباعیات خیام و خیامانه در سه سفینه

10
5
2
4

 .4 -1سفینۀ یحیی توفیق
نکـه گفتـه شـد ،بـرای نخسـتینبار در ایـن نوشـتار سـه رباعـی از خیـام یـا خیامانـه در سـفینۀ یحیـی
چنا 
ّ
توفیـق بـهعنـوان یکـی از منابـع کهـن خیامپژوهـی شناسـانده میشـود .در بـرگ 40پ ایـن سـفینه ،رباعی
خیامانۀ زیر آمده که در بیشتر منابع به خیام هم نسبت یافته است:
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موالنا سعدالدین بها
می را تو همیشـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ــا خردمنـ ـ ـ ــدان خور
یــــــــا بــــــــا صنــــــــم تــــــــازهرخ خنــــــــدان خور
بسـ ـ ـ ــیار مخور فـ ـ ـ ــاش مخور ورد مســــــــاز

اندک خور و گه گه خور و [هم] پنهان خور

1

ایـن رباعـی کـه در بـرگ 208پ ُجنـگ  14456کتابخانـۀ گنجبخـش نیـز بـا اختالف «اندک خـور و گه گاه
خـور و پنهـان خـور» بـه نـام سـعد بهـا (برای آ گاهی دربارۀ سـعد بهـا بنگرید به :خیامپـور :1368 ،ج  ،1ص
 452و صفا :1369 ،ج ( 3بخش دوم) ،ص  )1126از گویندگان سدۀ هشتم هجری است ،در برگ 120ر
ُجنـگ  534کتابخانـۀ مجلـس هـم بـا اختالفـات «بسـیار مخـور فـاش مکن ورد مسـاز» و «انـدک خور و گه
گاه خـور و پنهـان خـور» بـه نـام سـعد بـن بها آمده اسـت .این رباعی اگرچـه در طربخانه (رشـیدی تبریزی،
 :1367ص  ،)125ریاضالشـعراء (والـه داغسـتانی :1391 ،ج  ،1ص  ،)496عرفاتالعاشـقین (اوحـدی
بلیانـی :1389 ،ج  ،2ص  ،)1291مجمع ّ
النفائـس (آرزو :1385 ،ج  ،1ص  ،)401آتشـکده (آذر بیگدلـی،
 :1338 – 1337بخـش دوم ،ص  ،)68رباعیـات حکیـم عمـر خیـام (شـیرازی1313 ،ق :ص ،)65

رباعیات عمر خیام (برتلس :1362 ،ص  ،)23رباعیات حکیم خیام نیشابوری (فروغی و غنی:1372 ،

ص  )98و رباعینامه (بهشتی شیرازی :1372 ،ص  )491به نام خیام آمده ،به باور میرافضلی در شمار
رباعیاتـی اسـت کـه در سـدههای بعـد بـه کاروان رباعیات خیام افزوده شـده اسـت( .ر.ک بـه1397 :؛ نیز
همو :1393 ،ص  )207 - 206همچنان که رباعی فوق در عرفاتالعاشقین (پایان تألیف1024 :ق) ذیل
نام سعد بها به او هم نسبت یافته است( .ر.ک به :اوحدی بلیانی :1389 ،ج  ،3ص )1724

***
در هامـش بـرگ 63ر سـفینۀ یحیـی توفیـق نیـز ایـن رباعـی خیامانـه بـا خطـی متفاوت از متن نوشـته شـده
است:

رباعی
در گـ ـ ـ ــردش ایـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ــپهر ناپیداغــــــــور

2

جامی اســــــــت که جمله را چشانند به دور

چـ ـ ـ ــون نو بـ ـ ـ ــت [دور] 3تو رسـ ـ ـ ــد آه مکن

می نوش به خوشدلی که دور است نه جور

این رباعی سـرگردان که با اختالفاتی در شـمار رباعیات خیام اسـت( ،ر.ک به :رشـیدی تبریزی:1367 ،
ص 72؛ شـیرازی1313 ،ق :ص 64 –63؛ فروغـی و غنـی :1372 ،ص  97و هدایـت :1334 ،ص
 .1طربخانـه (حاشـیه)« :72 ،کمکـم خـور و گـه گـه خـور و هـم پنهـان خـور؛ ریاضالشـعراء» ،ج  ،1ص  :496انـدک خـور و گـه گـه خـور و
پنهان میخور
 .2سفینۀ یحیی توفیق :ناپیداعور (!)؛ متن مطابق رباعیات خیام 72 ،و طربخانه.72 ،
 .3از رباعیات باباافضل کاشانی ( ...ص  )140افزوده شد.
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 )107در سـفینۀ کهـن رباعیـات (تألیـف :سـدۀ هفتـم قمـری) به نـام اوحدالدین کرمانـی (635–561ق)
(ر.ک بـه :1395 :ص  )110و در حبیب ّ
السـیر غیاثالدیـن خواندمیـر ( 941 - 880یـا 942ق) نیـز با عنوان
«رباعی» آمده است( .ر.ک به :خواندمیر :1333 ،ج  ،3ص  )87و نفیسی ( :1363ص  )140نیز آن را با
اختالف «کشـانند» به جای «چشـانند» در مصرع دوم ،به نام بابا افضل کاشـانی (پیش از 610 – 550ق)
آورده است.

لواحد
افسـ ـ ـ ــوس کـ ـ ـ ــه نامـ ـ ـ ــۀ جوانی طی شـ ـ ـ ــد

و آن فصــــــــل بهار شــــــــادمانی دی شــــــــد

و آن مـ ـ ـ ــرغ طرب کـ ـ ـ ــه آشـ ـ ـ ــیانش دل بود

خود هیچ ندانــــــــم که کی آمد کی شــــــــد

ایـن رباعـی مشـهور خیـام کـه در بـرگ 143پ سـفینۀ یحیـی توفیق آمده ،بـا عنوان «رباعیـه» و با اختالف
«و آن مـرغ طـرب کـه نـام او [بـود] شـباب» در بـرگ 252ر ُجنگ  534کتابخانۀ مجلس هم مندرج اسـت.
ایـن رباعـی در تار یـخ رو یـان (پایـان تألیـف764 :ق) بـدون نـام گوینده (ر.ک به :آملـی :1348 ،ص  )16و
در انیسالوحـده (تألیـف :در حـدود سـال 800ق) بـا عنـوان «فیـه» (ملطـوی371 :1390 ،ر) آمـده ،امـا در

طربخانـه (رشـیدی تبریـزی :1367 ،ص  ،)43رباعینامـه (بهشـتی شـیرازی :1372 ،ص  ،)1تران ههـای
خیـام (روشـن :1376 ،ص  ،)68رباعیـات حکیـم عمـر خیـام (شـیرازی1313 ،ق :ص  ،)54رباعیـات
حکیـم خیـام نیشـابوری (فروغـی و غنـی :1372 ،ص  ،)86ترانههای خیـام (هدایت :1334 ،ص  )79و
رباعیـات عمـر خیـام (برتلـس :1362 ،ص  )14بـه خیـام نسـبت یافتـه و میرافضلـی ( :1382ص  )243از
انتساب آن در یک منبع متأخر به بابا افضل کاشانی نیز یاد کرده است .گفتنی است به باور نگارندگان،
این رباعی که در ُجنگ  534کتابخانۀ مجلس هم آمده ،بهاحتمال بسیار از خیام است( .برای آ گاهی
بیشتر دربارۀ این رباعی بنگرید به :میرافضلی :1382 ،ص )197

ُ .4 -2جنگ  14456کتابخانۀ گنجبخش
میرافضلی پیشـتر چهار رباعی به نام خیام را که به مطلعهای «امروز چو کاسـۀ سـرت هسـت به جا ،»...
«غم چند خورم که سیم دارم یا نه « ،»...معشوقۀ خوبروی بود ای ساقی  »...و «آن به که به طبع بادۀ خام
کشیم  »...در این ُجنگ آمده ،شناسانده است .همچنین یک رباعی با مطلع «ای در قدح انصاف که
جانـی اسـت لطیـف  »...کـه در بـرگ 210پ ایـن سـفینه ذیل سـرنویس «لواحد»و رباعی دیگـری با مطلع
«این قافلۀ عمر عجب میگذرد  »...که در برگ 211پ این بیاض در شمار اشعار «جمالالدین النقاش
(حروف سـوم و چهارم کلمۀ اخیر بینقطه)» آمده و هر دو از رباعیات منسـوب به خیام اسـت ،پیشـتر به
وسیلۀ میرافضلی ( :1382ص  )118 – 117معرفی شدهاند.
میرافضلـی همچنیـن در کانـال تلگـرام خـود بـا نـام «چهـار خطـی» ،پنـج رباعـی خیامانـۀ دیگـر را از چهـار
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سـخنور سـدههای ششـم تـا هشـتم هجـری بـا مطلـع «ای دل ،حـذر از مسـتی و مخمـوری کـن  »...از
رفیعالدیـن ابهـری« ،مـی را تـو همیشـه بـا خردمنـدان خـور  »...از سـعد بهـا کـه در بـرگ 208پ ایـن ُجنگ
آمدهاند و «در فصل بهار بیخبر خواهم بود  »...و نیز «برخیزم و قصد بادۀ ناب کنم  »...را از قطبالدین
نسـفی (نیـز ر.ک بـه :میرافضلـی :1382 ،ص  )241–240و «صبـح اسـت ،دمـی بـر می گلرنـگ زنیم  »...را
از جمالالدیـن ابهـری سـخنور سـدۀ ششـم هجـری شناسـانده (ر.ک بـه :جنـگ گنـج بخـش ،مورخ سـدۀ
هشـتم هجـری209 :پ – 210ر) کـه در سـدههای بعـد بـه کاروان رباعیـات خیـام پیوسـتهاند( .ر.ک بـه:
میرافضلی)1397 ،

 .4 -2 -1رباعیات بازیافته از ُجنگ  14456کتابخانۀ گنجبخش
در اینجا شش رباعی خیامانه در این ُجنگ که پیشتر معرفی نشدهاند ،ارائه شده است:
و منه
از هـ ـ ـ ــر چه خـ ـ ـ ــورد مـ ـ ـ ــرد شـ ـ ـ ــراب اولیتر
بــــــــا ســــــــبزخطان بــــــــادۀ نــــــــاب اولیتــــــــر
عالم همه سر به سـ ـ ـ ــر رباطی است خراب

در جــــــــای خراب هــــــــم خــــــــراب اولیتر

این رباعی که در برگ 210پ ُجنگ گنجبخش ذیل سرنویس «لواحد» آمده ،در شمار رباعیات منسوب
بـه خیـام اسـت (ر.ک بـه :رشـیدی تبر یـزی :1367 ،ص  110و برتلـس :1362 ،ص  )59و اگرچـه در ایـن
ُجنـگ بـر رباع ِـی بـا مطلـع «ای در قـدح انصـاف کـه جانـی اسـت لطیـف  »...مقـدم اسـت ،میرافضلـی
( :1382ص  )118آن را در کتـاب خـود نیـاورده اسـت .همچنیـن ایـن رباعـی بـا اختالفاتـی در گنجینـۀ
حکیـم نظامـی گنجـهای ( 520یـا یکـی دو سـالی دیرتـر ـ پـس از 602ق) و در بخـش اشـعاری کـه بهیقیـن از
نظامی نیست ،آمده (ر.ک به :نظامی :1385 ،ص  )370و مؤلف رباعینامه هم آن را به نام نظامی آورده
است( .ر.ک به :بهشتی شیرازی :1372 ،ص  )171گفتنی است در سفینۀ کهن رباعیات یک رباعی به
صورت« :مخمور غمت شدم شراب اولیتر /با درد غمت دل کباب اولیتر /معلوم چو مینگردد احوال
جهان /در کنج خرابهای خراب اولیتر» به شاعری با نام «شهاب» نسبت یافته که به رباعی فوق بسیار
نزدیک است( .ر.ک به :1395 :ص  127و .)60

***

ّ
لواحد من الشعراء
زان راح کـ ـ ـ ــه روح نـ ـ ـ ــاب میخوانن ـــــــدش

معمــــــــار دل خــــــــراب میخواننــــــــدش

رطلی دو سـ ـ ـ ــه سـ ـ ـ ــنگی به من آرند سبک

خیــــــــراب چــــــــرا شــــــــراب میخوانندش

ایـن رباعـی کـه در بـرگ 211ر آمـده ،در برگ 121ر ُجنگ  534کتابخانۀ مجلس هم با سـرنویس «لواحد» و
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با اختالف «رطلی دو سـه سـنگین به من آرید سـبک» آمده اسـت .حال آنکه در مونساالحرار به سـلطان
االفاضـل قاضـی نظامالدیـن (جاجرمـی :1350 ،ج  ،2ص  )1174و در طربخانـه (رشـیدی تبریـزی،
ً
ّ
مصحـح طربخانـه این رباعـی «ابدا
 :1367ص  )111بـه خیـام نسـبت یافتـه اسـت .گفتنـی اسـت بـه بـاور
نکـه میرافضلـی ( )1397نیـز در کانال تلگرام خود ایـن رباعی را از قاضی
از خیـام نیسـت»؛ (همـان) چنا 
نظامالدین اصفهانی سخنور سدۀ هفتم هجری دانسته است.

***
[و منه]
گـ ـ ـ ــه وقت خوش بـ ـ ـ ــه بتپرسـ ـ ـ ــتی گذرد

گـ ــــــه در غــــــــم نیســــــــتی و هســــــــتی گذرد

می نوش که این عمر که غم در پی اوست

آن بــــــــه که به خــــــــواب یا به مســــــــتی گذرد

ّ
این رباعی که در برگ 211ر این ُجنگ و ذیل سرنویس «لواحد من الشعراء» آمده ،در طربخانه (رشیدی

تبریـزی :1367 ،ص  ،)55عرفاتالعاشـقین (اوحـدی بلیانـی :1389 ،ج  ،2ص  )1289و رباعیـات
حکیـم خیـام نیشـابوری (فروغـی و غنـی :1372 ،ص  )91بـه خیـام نسـبت یافتـه و مصحـح طربخانـه در
حاشـیه از انتسـاب آن به مجد همگر (686 –607ق) نیز یاد کرده ،همچنان که در رباعینامه (بهشـتی

شـیرازی :1372 ،ص  )183بـه نـام مجدالدیـن همگـر آمـده و میرافضلـی ( :1386 – 87ص  )334نیـز
آن را از مجد همگر دانسته ،چنانکه در دیوان او نیز آمده است( .ر.ک به :همگر :1375 ،ص )732

***
لبهاءالدین القزوینی
آن ج ـ ـ ـ ــسم پیاله بیـ ـ ـ ــن به جان آبسـ ـ ـ ــتن

همچــــــــون ســــــــمنی بــــــــه ارغوان آبســــــــتن

نی نـ ـ ـ ــی غلطم پیالـ ـ ـ ــه از غایـ ـ ـ ــت لطف

آبـ ــــــی اســــــــت بــــــــه آتــــــــش روان آبســــــــتن

این رباعی که در برگ 211پ ُجنگ گنجبخش آمده ،در مونساالحرار (تألیف741 :ق) با عنوان «لغیره»
(جاجرمـی :1350 ،ج  ،2ص  )1175و در طربخانـه (رشـیدی تبریـزی :1367 ،ص  )92بـه نـام خیـام آمده
ت العاشـقین یـک بـار بـه بهاءالدیـن قزوینـی (اوحـدی بلیانـی،
اسـت .گفتنـی اسـت ایـن رباعـی در عرفـا 
 :1389ج  ،2ص  )738و بـار دیگـر بـه حکیـم ابونظـر عبدالعزیـز بـن منصور العسـجدی المروزی (همان،
ج  ،5ص  )2625نسـبت یافتـه و صاحـب هفتاقلیـم (رازی :1378 ،ج  ،2ص  )1321-1320هـم ذیـل
قزو یـن ایـن رباعـی را بـه نـام بهاءالدیـن آورده ،همچنـان کـه در بـرگ 147ر ُجنگ اسـکندر میـرزا (تألیف:
814 –813ق) هم به بهاءالدین قزوینی نسبت یافته است.
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***
[و منه]
لعل است می سـ ـ ـ ــوری و ساغر کان است

جسم است پیاله و شــــــــرابش جان است

و آن جام بلورین که ز می خندان اســــــــت

اشکی است که خون دل در او پنهان است

این رباعی نیز که در برگ 211پ این ُجنگ در شـمار اشـعار جمالالدین النقاش (حروف سـوم و چهارم
کلمـۀ اخیـر بینقطـه)» آمـده ،در طربخانـه (رشـیدی تبریـزی :1367 ،ص  )62و رباعینامـه (بهشـتی
شـیرازی :1372 ،ص  )493بـه خیـام نسـبت یافتـه اسـت .رباعـی حاضـر در بـرگ 44پ ُجنـگ اشـعار
-53د ادبیـات (مـورخ سـدۀ  11و 12ق) هـم بـه نـام جمالالدیـن نقاش آمده اسـت .گفتنی اسـت نام این
سخنور در برگ 147ر ُجنگ اسکندرمیرزا بهصورت «جمالالدین نقاس (کذا)» آمده ،اگرچه در کتاب

سفینه و بیاض و ُجنگ نام او به نقل از ُجنگ اسکندرمیرزا بهصورت «جمالالدین نقاش» ضبط شده
است( .ر.ک به :افشار :1390 ،ص )44

***
لواحد من االفاضل

بـ ـ ـ ــا آنکـ ـ ـ ــه شـ ـ ـ ــراب پـ ـ ـ ـ ٔ
ـرده مـ ـ ـ ــا بدرید

4

تــــــــا جــــــــان داریــــــــم از او نخواهیــــــــم برید

اندر عجبـ ـ ـ ــم ز میفروشـ ـ ـ ــان کایشــــــــان

زین به که فروشــــــــند چــــــــه خواهند خرید

ایـن رباعـی کـه در بـرگ 213پ ُجنـگ گنجبخـش آمـده ،با دو اختالف «تا جـان دارم از او نخواهم ببرید»
و «آید عجبم ز میفروشان کایشان» در برگ 121ر ُجنگ  534کتابخانۀ مجلس به نام ابن سینا (–370

428ق) اسـت ،حـال آنکـه در طربخانـه (رشـیدی تبریـزی :1367 ،ص  ،)80مجمـع النفائـس (آرزو،

 :1385ج  ،1ص  ،)402آتشـکده (آذر بیگدلـی :1338 –1337 ،بخـش دوم ،ص  ،)679رباعیـات

حکیم عمر خیام (شیرازی1313 ،ق :ص  ،)57دربارۀ رباعیات عمر خیام (دانشفر :1354 ،ص  )212و

نیـز رباعیـات خیـام (فروغـی و غنـی :1372 ،ص  )89به نام خیام اسـت و برای نمونه در کتاب ترانههای
خیام بدینگونه آمده است:
تا زهـ ـ ـ ــره و مه در آسـ ـ ـ ــمان گشـ ـ ـ ــته پدید

بهتــــــــر ز مــــــــی ناب کســــــــی هیــــــــچ ندید

مـ ـ ـ ــن در عجبم ز میفروشـ ـ ـ ــان کایشــــــــان

زین به که فروشــــــــند چه خواهند خرید؟

(هدایت :1334 ،ص )103
ُ .4جنگ  14456کتابخانۀ گنجبخش :دارم (!)؛ متن تصحیح قیاسی.
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نفیسی ( :1363ص  )127نیز این رباعی را به نام باباافضل آورده و در حاشیه از انتساب آن به خیام هم
یـاد کـرده اسـت .گفتنـی اسـت بـه بـاور نگارنـدگان ،ایـن رباعـی کـه در ُجنـگ  534کتابخانـۀ مجلس نیز
آمده ،بهاحتمال بسیار از خیام است.

***
در پایـان ایـن بخـش ،اشـاره بـه ایـن نکتـه نیـز بایسـته اسـت کـه میرافضلـی در بخـش یادداشـتها و
توضیحـات کتـاب رباعیـات خیـام در منابـع کهـن ،بـه رباعی زیر در بـرگ 212ر ُجنـگ  14456کتابخانۀ
گنجبخش اشاره کرده است:
لجمالالدین بلخی
می خور که فلـ ـ ـ ــک بهر هـ ـ ـ ــاک من و تو

قصــــــــدی دارد به جــــــــان پاک مــــــــن و تو

بر سـ ـ ـ ــبزه نشـ ـ ـ ــین دمی که بسـ ـ ـ ــیار نماند

تا ســــــــبزه بــــــــرون دمــــــــد ز خاک مــــــــن و تو

این رباعی سرگردان که در برگ 121ر سفینۀ  534کتابخانۀ مجلس نیز با اختالف «می خور که جهان بهر
هال ک من و تو» و «کاین سبزه دمد برون ز خاک من و تو» به جمالالدین بلخی منسوب است ،در شمار
رباعیـات خیـام هـم آمـده اسـت( .ر.ک بـه :جاجرمـی :1350 ،ج  ،2ص 1146؛ رشـیدی تبریـزی:1367 ،
ص 53؛ برتلـس :1362 ،ص 44؛ روشـن :1376 ،ص 110؛ فروغـی و غنـی :1372 ،ص  109و هدایـت،
 :1334ص  ،)88حال آنکه به عطار (553؟ 627 -ق) نیز نسبت یافته است( .ر.ک به :عطار:1386 ،
ص  298و بهشـتی شـیرازی :1372 ،ص  )110بـه بـاور میرافضلـی ( :1374ص « )16ایـن رباعـی گذشـته
از آنکه سهقافیهای است  ...چون در مختارنامۀ عطار ...دیده میشود ،نسبتدادن آن به خیام بر هیچ
پایهای استوار نیست»( .برای آ گاهی بیشتر دربارۀ این رباعی بنگرید به :میرافضلی :1382 ،صص ،87
 188و  224و همان :1397 ،ص )292

 .4-3سفینۀ  534کتابخانۀ مجلس
در این سفینه ده رباعی از خیام یا منسوب به او ،اما بدون اشاره به نام خیام که با کسر رباعیات تکراری
در دو سفینۀ پیشین به پنج رباعی میرسد ،وجود دارد .در ادامه ،این پنج رباعی معرفی میشود .گفتنی
اسـت نگارندگان در بخش بررسـی رباعیات سـفینۀ یحیی توفیق و ُجنگ  14456کتابخانۀ گنجبخش
به پنج رباعی مشترک در سفینۀ  534کتابخانۀ مجلس با آن دو بیاض اشاره کردهاند.
و له
دلها همه آب گشـ ـ ـ ــت و شـ ـ ـ ــد درد افزون

تا چیســــــــت حقیقت از پس پــــــــرده برون
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از تــــــــو [دو جهان ُپر] 6و تــــــــو از هر دو برون

ای با علمـ ـ ـ ــت خرد ز [دو] 5گـ ـ ـ ــردون دون

7

ایـن رباعـی سـرگردان کـه در بـرگ 3پ جنـگ  534کتابخانـۀ مجلـس در شـمار اشـعار خاقانـی (– 520

595ق) آمده ،در سـفینۀ کهن رباعیات ( :1395ص  )85به ملکالحکما عمر خیام نسـبت یافته که
لهـا همـه آب گشـت و جانهـا همـه خـون /تـا چیسـت حقیقـت از پس
بیـت نخسـت آن بـه صـورت« :د 
پردۀ چون» (نیز ر.ک به :افشار :1383 ،ص  )188آمده است و تنها مصرع «از تو دو جهان پر و تو از هر دو
ب القطبیه (تألیف629–628 :ق) به نام خیام آمده است( .ر.ک به :اهری،
برون» در نسخ کهن االقطا 
 :1358ص  121و نیـز میرافضلـی :1382 ،ص  32و )34؛ هـر چنـد بـه بـاور میرافضلـی (همـان ،ص )209
بـا توجـه بـه مضمـون شـعر و رفتـار شـاعرانهای که در این رباعی دیده میشـود (جناس خـرد /رد؛ گردون/
دون) انتسـاب آن بـه خیـام جـای ّ
تأمـل دارد .ایـن رباعـی بـا اختالفاتـی بـه سـنایی ( 529–467ق) نیـز
ت االنس (جامی :1386 ،ص  )595و
منسوب است (ر.ک به :سنایی :1388 ،ص  )1164که در نفحا 
رباعینامه (بهشتی شیرازی :1372 ،ص  )235هم به نام اوست؛ اگرچه صاحب عرفاتالعاشقین آن
را بـهصـورت «ای بـا علمـت خـرد رد و گـردون دون /از تـو دو جهـان ُپـر و تو از هر دو فـزون /دلها همه آب
گشت و جانها همه خون /تا جست حقیقت از پس پرده برون» به نام شیخ یوسف همدانی (اوحدی
بلیانـی :1389 ،ج  ،7ص  )4728آورده کـه نمیتـوان بـه ایـن انتسـاب اعتمـاد کـرد( .برای آ گاهی بیشـتر
دربارۀ این رباعی بنگرید به :رشیدی تبریزی :1367 ،ص  11و میرافضلی :1382 ،ص )209

***
[و له]
تـ ـ ـ ــا چند ز جـ ـ ـ ــان مسـ ـ ـ ــتمند اندیشــــــــی

تا کــــــــی ز جهــــــــان پــــــــر گزند اندیشــــــــی

آنچ از تو توان سـ ـ ـ ــتد همین کالبد اســــــــت

یک مزبلــــــــه گومبــــــــاش چند اندیشــــــــی

گهـای 15ر – 15پ ُجنـگ  534کتابخانـۀ مجلـس در شـمار اشـعار
ایـن رباعـی سـرگردان کـه در بر 
ّ
سیدحسـن غزنـوی (م بیـن سـالهای  555تـا 557ق) اسـت ،در دیـوان او نیـز آمـده (ر.ک بـه :غزنـوی،

 :1362ص  )345و در نزهة المجالس (گردآوری حدود649 –623 :ق) ،خالصة االشعار فی ّالرباعیات
(721ق)ُ ،جنـگ تقـی کاشـانی (مـورخ سـدۀ 11ق7 ،ر) ،عرفـات العاشـقین و ر یـاض العارفیـن (تألیـف:

1260ق) هـم بـه نـام ّ
سیدحسـن اسـت؛ (ر.ک بـه :شـروانی :1375 ،ص 153؛ تبریـزی :1384 ،ص 56؛

ت االنـس ،ص  :595خـرد رد و؛ از سـفینۀ کهـن رباعیات (ص )85
 .5دیـوان حکیـم ابوالمجـد مجـدود بـن آدم  ،...ص  1164و نفحـا 
افزوده شد.
ت االنـس (ص  )595افـزوده
 .6از سـفینۀ کهـن رباعیـات (ص  ،)85دیـوان حکیـم ابوالمجـد مجـدود بـن آدم ( ...ص  )1164و نفحـا 
شد.
 .7سـفینۀ  534کتابخانـۀ مجلـس :و تـو از دو جهـان (!)؛ متـن مطابـق سـفینۀ کهن رباعیات ،85 ،دیوان حکیـم ابوالمجد مجدودبن
آدم  1164 ،...و نفحاتاالنس ،ص .595
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اوحدی بلیانی :1389 ،ج  ،2ص  1100و هدایت :1385 ،ص  )381اگرچه در چاپهای مدرس رضوی
ّ
و مصفا از دیوان سنایی ( :1388ص  1174و همان :1336 ،ص  )618و رباعینامه (بهشتی شیرازی،
 :1372ص  )236به نام سنایی هم آمده و در چاپ مدرس رضوی از دیوان انوری (م از  540تا 597ق)

نیز دیده میشود( .ر.ک به :انوری )1036/2 :1340 ،جالب آنکه رباعی حاضر در چاپ نفیسی از دیوان
انـوری نیامـده اسـت .ایـن رباعـی در کلیـات شـمس (مولـوی :1363 ،ج  ،8ص  )307هم آمده و نفیسـی
( :1363ص  )178آن را به نام بابا افضل کاشانی آورده و در حاشیه از انتساب آن به جاللالدین بلخی
و ّ
سیدحسـن غزنوی یاد کرده اسـت ،اما آن را با ردیف «اندیشـه» به جای «اندیشـی» به ابوسـعید ابوالخیر
هم نسـبت داده (ر.ک به :همان :1334 ،ص  )87و در تعلیقات و حواشـی خود از انتسـاب این رباعی
بـه سـنایی و ّ
سیدحسـن غزنـوی و موالنـا هـم یـاد کـرده اسـت( .همـان ،ص  )160ایـن رباعـی در تاریخنامۀ
هرات سیفی هروی ( -681پس از 721ق) نیز با ردیف «اندیشه» آمده و به شیخ ابوسعید منسوب شده
ب القطبیـه بـدون عنـوان (ر.ک بـه :اهـری،
اسـت (ر.ک بـه :سـیفی هـروی :1385 ،ص  )457و در االقطـا 
 :1358ص  )209و در سـفینۀ کهن رباعیات به خیام نسـبت یافته اسـت (ر.ک به :1395 :ص  119و نیز
افشـار :1383 ،ص  )194کـه بـه نظـر نمیرسـد انتسـاب اخیـر درسـت باشـد؛ زیـرا رباعـی حاضـر حتـی در
طربخانـه هـم نیامـده اسـت .گفتنـی اسـت مصححان سـفینۀ کهن رباعیات در حاشـیه ،علاوه بر منابع
فوق از دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی (چاپ کانار) 470 ،و مجموعۀ ایاصوفیا 189 ،و بیاض اسعد
افندی406 ،ر که این رباعی در آنها نیز آمده است یادکردهاند( .ر.ک به :همان .برای آ گاهی بیشتر دربارۀ
این رباعی بنگرید به :شروانی :1375 ،ص )153

***
لغیره
آن کاو بهسـ ـ ـ ــامت اسـ ـ ـ ــت و نانی 8دارد

وز بهــــــــر نشســــــــت آشــــــــیانی دارد

نه خـ ـ ـ ــادم کس بـ ـ ـ ــود نه مخدوم کسـ ـ ـ ــی

گو شــــــــاد بزی کــــــــه خوش جهانــــــــی دارد

ایـن رباعـی سـرگردان کـه در بـرگ 22پ این بیاض آمـده ،در مرزباننامه (ترجمه و تهذیب بین سـالهای
622–607ق) بدون ذکر نام گوینده (ر.ک به :وراوینی :1376 ،ص  )164و در کشـفالحقایق (تألیف:
حـدود 680ق) بـدون عنـوان (ر.ک بـه :نسـفی :1391 ،ص  )285و در مناهـجالطالبیـن (728–695ق)
بـا عنـوان «شـعر» (ر.ک بـه :اصفهانـی :1364 ،ص  )175آمـده و در نزهـة المجالـس (شـروانی:1375 ،
ص  )150و رباعینامـه (بهشـتی شـیرازی :1372 ،ص  )95بـه نـام عزیزالدیـن طغرایـی از رجـال دسـتگاه
س الخلـوه بـا عنـوان «فیـه»
سـلجوقیان در سـدۀ ششـم هجـری (ر.ک :شـروانی :1375 ،ص  )85و در انیـ 
(ر.ک بـه :ملطـوی370 :1390 ،پ) آمـده ،حـال آنکـه بـه خیـام هـم نسـبت یافتـه اسـت( .ر.ک بـه :آذر
 .8سفینۀ  534کتابخانۀ مجلس :نان (!)؛ متن مطابق طربخانه.41 ،

باتک یسرربودقن
قیفوت ییحی ۀنیفس رد هنامایخ تایعابر و  مایخ تایعابر

180

آینۀپژوهش 185
سال سیویکم ،شمارۀپنجم ،آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

بیگدلی :1338–1337 ،بخش دوم ،ص 685؛ بهشـتی شـیرازی :1372 ،ص 330؛ رشـیدی تبریزی،
 :1367ص 41؛ روشـن :1376 ،ص 60؛ شـیرازی1313 ،ق :ص  45و فروغـی و غنـی :1372 ،ص )90
رباعـی حاضـر در کلیـات شـمس (مولـوی :1363 ،ج  ،8ص  )86هـم آمـده و در انیـس ّ
النـاس (830ق)
نیـز بـا عنـوان «رباعیـه» ذکـر شـده (ر.ک بـه :شـجاع :1350 ،ص  )72و نفیسـی ( :1363ص  )131آن را بـه
نام باباافضل آورده و در حاشـیه از انتسـاب آن به خیام و جاللالدین بلخی و ّ
همتی بلخی نیز یاد کرده
اسـت .صاحب ریاضالعارفین (هدایت :1385 ،ص  )314هم آن را به نام ّ
همتی بلخی آورده اسـت.

(برای آ گاهی بیشـتر دربارۀ این رباعی بنگرید به :شـروانی :1375 ،ص 150و میرافضلی :1382 ،صص
)239 ،186–185 ،179 ،174 ،162

***

لشمسالدین ّ
الساری
یک نان بـ ـ ـ ــه دو روز اگر بـ ـ ـ ــود حاصل مرد

وز کــــــــوزۀ بشکســــــــته دمــــــــی آبی ســــــــرد

مأمـ ـ ـ ــون کـ ـ ـ ــم از خـ ـ ـ ــودی چرا بای ـــــــد بود

یا خدمت چــــــــون خودی چــــــــرا باید کرد

این رباعی سـرگردان که در برگ 26پ این سـفینه آمده ،در شـمار رباعیات خیام نیز ذکر شـده؛ (ر.ک به:
آذر بیگدلی :1338 – 1337 ،بخش دوم ،ص 677؛ برتلس :1362 ،ص 83؛ بهشتی شیرازی:1372 ،
ص 333؛ رشیدی تبریزی :1367 ،ص 122؛ فروغی و غنی :1372 ،ص 95؛ هدایت :1339 ،ج  ،1ص
 731و همـان :1385 ،ص  )395اگرچـه در مونـساالحـرار جاجرمـی ( :1350ج  ،2ص  )1209بـا عنـوان
«لغیـره» آمـده (نیـز ر.ک بـه :میرافضلـی :1382 ،ص  )87و در عرفاتالعاشـقین به «شـمسالدین نیازی»
(اوحـدی بلیانـی :1389 ،ج  ،4ص  )2039نسـبت یافتـه اسـت .همچنیـن ایـن رباعـی در مجموعـۀ نظـم
و نثـر (750ق) بـا عنـوان «رباعیـه» آمـده (ر.ک بـه :میرافضلـی :1382 ،ص  )107و میرافضلـی بـه انتسـاب
آن بـه شـیخ احمـد جـام (536–441ق) و بابـا افضـل کاشـانی هـم اشـاره کـرده اسـت( .ر.ک :همـان ،ص
 )224گفتنـی اسـت در بـرگ 29پ سـفینۀ  651کتابخانـۀ مجلـس سـنا هـم اشـعاری از سـخنوری بـا نـام
«شرفالدین ساری» آمده و در نزهةالمجالس (شروانی :1375 ،ص  )369هم یک رباعی از سخنوری با
نام «شرف ساوی» نقل شده است .بنابراین شاید بتوان گفت «ساری» در ُجنگ  534کتابخانۀ مجلس
و سفینۀ  651کتابخانۀ مجلس سنا تحریف «ساوی» باشد که در سدههای متأخر انجام شده است.

***
لواحد
دارم ز جفـ ـ ـ ــای فلـ ـ ـ ــک آینهگــــــــون

وز گــــــــردش این ســــــــپهر خسپــــــــرور دون

از دیده رخـ ـ ـ ــی همچو پیاله همه اشــــــــک

در ســــــــینه دلی همچو صراحی همه خون

 185آینۀپژوهش
سال سیویکم ،شمارۀپنجم ،آذرودی مـــــــــــــــاه 1399

181

باتک یسرربودقن
قیفوت ییحی ۀنیفس رد هنامایخ تایعابر و  مایخ تایعابر

این رباعی که در برگ 87ر این ُجنگ آمده ،در شمار سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر (ر.ک به :نفیسی،
 :1334ص  )79هـم ذکـر شـده و نفیسـی در مقدمـۀ کتـاب خـود از انتسـاب آن بـه خیـام یـاد کـرده و بـر آن
است که انتساب این رباعی و پنجاهوچهار رباعی دیگر که در کتاب او به خیام هم نسبت یافته ،قطعی
س االحرار نیز با عنوان «فی المعنی» (جاجرمی :1350 ،ج ،2
نیست( .همان ،ص  )54این رباعی در مون 
ص )1147و در طربخانه هم با اختالفاتی آمده است؛ ر.ک به :رشیدی تبریزی :1367 ،ص  ،)91اگرچه
ّ
ّ
در عرفـاتالعاشـقین بـه «فخـر الملـة و الدنیـا و الدیـن امام محمـد رازی» (اوحدی بلیانـی :1389 ،ج ،5
ص  )3079نسبت یافته است.

 .5نتیجه

از میان سه سفینۀ مورد نظر در این مقاله ،تنها در بیاض دوم ،یعنی ُجنگ  14456کتابخانۀ گنجبخش
چهـار رباعـی بهصراحـت بـه نـام خیـام آمده و رباعیات خیام یا خیامانه در سـفینۀ یحیی توفیق و ُجنگ
 534کتابخانۀ مجلس به سه صورت ،یعنی بدون ذکر نام خیام یا به نام دیگران و یا با عناوینی همچون
«رباعی»« ،لواحد» یا «لغیره» نقل شده است.
ایـن سـه سـفینه روایتگـر سـه دورۀ تاریخـی هسـتند کـه در دو زمـان ،یعنـی تدویـن سـفینۀ یحیـی توفیق در
قرن هشـتم (754ق) و گردآوری ُجنگ  534کتابخانۀ مجلس در سـدۀ دهم هجری نامی از خیام برده

نشـده و تنها در ُجنگ  14456کتابخانۀ گنجبخش رباعیاتی با ذکر نام خیام آمده اسـت .این دسـتاورد

خود یکی از فواید مهم برای پژوهشـگران حوزۀ تاریخ ادبیات اسـت که از رهگذر آن میتوان به نگاه سـه
ُجنگپرداز به رباعیات خیام در سه دورۀ تاریخی پی برد.
همچنیـن شـماری از رباعیـات کـه بـه نـام خیـام آمـده یا رباعیات خیامانه در هر سـه بیاض بررسـی شـده
یتـوان دریافـت کـه تنهـا تدوینگـر ُجنـگ  14456کتابخانـۀ گنجبخـش
اسـت .از رهگـذر ایـن نوشـتار م 
رباعیاتی با نام خیام آورده است .این موضوع شاید با مکانهای تدوین این سه سفینه مرتبط باشد که
با تأسف از آن اطالعی نداریم.
سـنجش ایـن سـه سـفینه بـا یکدیگـر ایـن موضـوع را نیز روشـن میکند که بهاسـتثنای یک رباعـی از خیام
(بـدون اشـاره بـه نـام او) در سـفینۀ یحیـی توفیـق و چهـار رباعـی بـا ذکـر نـام خیـام و نیـز یـک رباعـی بـدون
اشـاره به نام او در ُجنگ  14456کتابخانۀ گنجبخش و همچنین دو رباعی از خیام بدون اشـاره به نام

او در سـفینۀ  534کتابخانـۀ مجلـس ،دیگـر رباعیـات در سـفینۀ یحیی توفیقُ ،جنـگ  14456کتابخانۀ

گنجبخـش و سـفینۀ  534کتابخانـۀ مجلـس در شـمار رباعیات سـرگردان هسـتند .آ گاهـی از گویندگان
رباعیات خیامانه نیز بهعنوان دستاورد مهم این پژوهش با مبحث رباعیات سرگردان پیوند مییابد که
گاه در دیگر منابع ،این رباعیات با عناوینی همچون «رباعی»« ،لواحد» یا «لغیره» نقل شدهاند.
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یتـوان گفـت اگرچـه م ّ
ـدو ن ُجنـگ  534کتابخانـۀ مجلـس دو رباعـی از خیـام را بـا عناو یـن
همچنیـن م 
ناشـناس آورده ،از رهگـذر انتسـاب ایـن رباعیـات بـه دیگـر سـخنوران میتـوان پـی بـرد کـه در سـدۀ دهـم
هجـری ُجنگپردازانـی بهدرسـتی برخـی از رباعیـات منسـوب بـه خیـام را از ایـن شـاعر نمیدانسـتهاند و

پردازنـدۀ ایـن ُجنـگ نیـز گو یـا بـه همیـن سـبب هیـچ یـک از رباعیات سـفینۀ خـود را بـه نام خیـام نیاورده
است .در پایان ،نتایج بررسی این سه ُجنگ را میتوان در قالب جدول زیر نشان داد:
مجموع رباعیات
(بدون کسر تکرار در
دو سفینۀ پیشین)

سفینۀ یحیی توفیق
(مورخ 754ق)

ُجنگ  14456کتابخانۀ گنجبخش
(مورخ اواخر سدۀ هشتم هجری)
سفینۀ  534کتابخانۀ مجلس
(مورخ قرن دهم هجری)

رباعیات خیامانه
رباعیات خیام با که در دیگر منابع به
ذکر نام وی

خیام هم منسوب
است

رباعیاتی که
بهاحتمال بسیار از
خیام است ،اما با
عناوین ناشناس
آمده

3

0

2

1

18

4

13

1

10

0

8

2

کتابنامه
آذر بیگدلی ،لطفعلیبیگ؛ آتشکده ،بخش دوم؛ با تصحیح و تحشیه و تعلیق حسن سادات ناصری؛ تهران :امیرکبیر،
.1338-1337
ّ
ّ
آرزو ،سراجالدین علیخان؛ تذکرۀ مجمع النفائس؛ ج 1؛ بهکوشش دکتر زیبالنساء علیخان (سلطانعلی)؛ اسالمآباد ـ
پا کستان :مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان.1383 ،
آملی ،موالنا اولیاء اهلل؛ تاریخ رویان؛ بهتصحیح و تحشیۀ دکتر منوچهر ستوده؛ تهران :بنیاد فرهنگ ایران.1348 ،
اصفهانی ،نجمالدین محمود بن سعداهلل؛ مناهج ّ
ک ّ
الطالبین و مسال 
الصادقین؛ بهاهتمام نجیب مایل هروی؛ با
همکاری ّ
سیدعارف نوشاهی؛ تهران :مولی.1364 ،
افشار ،ایرج؛ مجموعۀ کمینه :مقالههایی در نسخهشناسی و کتابشناسی؛ تهران :فرهنگ ایرانزمین.1354 ،
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ «چهلوچهار رباعی منسوب به خیام در ُجنگی از نیمۀ ّاول قرن هشتم»؛ آینۀ میراث؛ دورۀ جدید ،سال دوم ،شمارۀ
سوم( ،پیاپی .196–187 ،1383 ،)26
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ سفینه و بیاض و ُجنگ؛ گردآوری میالد عظیمی؛ تهران :سخن.1390 ،
افشینوفایی ،محمد؛ «نگاه تازهای به زندگی عمادی غزنوی (به همراه معرفی منابع نویافته از اشعار او)»؛ ادب فارسی،
سال  ،4شمارۀ  ،1شمارۀ پیاپی .112–93 ،1393 ،13
انوری ،اوحدالدین علی بن محمد بن اسحاق؛ دیوان انوری؛ بهاهتمام محمدتقی مدرس رضوی؛ ج  ،2تهران :بنگاه
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ترجمه و نشر کتاب.1340 ،
ّ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ دیوان انوری؛ بهکوشش سعید نفیسی؛ تهران :سکه ـ پیروز.1364 ،

ت العاشقین و عرصا 
اوحدی بلیانی ،تقیالدین محمد بن محمد؛ عرفا 
ت العارفین؛  8ج؛ تصحیح ذبیحاهلل صاحبکاری،
آمن ه فخر احمد؛ تهران :میراث مکتوب و کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.1389 ،
اهری ،عبدالقادر؛ االقطابالقطبیه أو البلغة فی الحکمه؛ با مقدمه و تصحیح محمدتقی دانشپژوه؛ تهران :انجمن فلسفۀ
ایران.1358 ،
برتلس ،یوگنی؛ رباعیات عمر خیام؛ بیجا :گام.1362 ،
بهشتی شیرازی ،سیداحمد؛ رباعینامه (گزیدۀ رباعیات از رودکی سمرقندی تا امروز) بهانضمام شرح رباعیات؛ تهران:
روزنه.1372 ،
ّ
ّ
تبریزی ،ابوالمجد محمد بن مسعود؛ «خالصةاالشعار فی الرباعیات»؛ تصحیح سیدمحمد عمادی حائری؛ در :گنجینۀ

بهارستان (مجموعۀ  11رساله در ادبیات فارسی /شعر)؛ بهکوشش بهروز ایمانی؛ تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس
شورای اسالمی.169–27 ،1384 ،
ّ
جاجرمی ،محمد بن بدر؛ مونس االحرار فی دقائقاالشعار؛ ج 2؛ بهاهتمام میرصالح طبیبی؛ با مقدمۀ عالمه محمد
قزوینی؛ تهران :انجمن آثار ملی.1350 ،
ت القدس؛ مقدمه ،تصحیح و تعلیقات محمود عابدی؛ تهران:
جامی ،نورالدین عبدالرحمان؛ نفحاتاالنس من حضرا 
سخن.1386 ،
ُجنگ اسکندر میرزاتیموری؛ لندن :موزۀ بریتانیا ،شمارۀ [ Add.27261نسخۀ خطی]؛ به خط محمد حلوایی و ناصر
الکاتب؛ میکروفیلم شمارۀ  24و عکس  6802/2کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ،تاریخ کتابت  814–813ق.
ُجنگ اشعار؛ تهران :كتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران ،شمارۀ  - 53د [نسخۀ خطی] ،میکروفیلم شمارۀ 2197
کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ،تاریخ کتابت سدۀ 12–11ق.
ُجنگ گنجبخش؛ اسالمآباد :كتابخانۀ گنجبخش ،شمارۀ [ 14456نسخۀ خطی] ،تاریخ کتابت :سدۀ  8ق.

خاتمی ،محمدصادق؛ «تصحیح ُجنگ شمارۀ  534کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی»؛ پایاننامۀ کارشناسی ارشد،
دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز.1392 ،
ُ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و سا کت ،سلمان؛ «ابیات فهلوی ُبندار رازی در جنگ  14456کتابخانۀ گنجبخش»؛ آینۀ میراث؛ دورۀ جدید ،سال
شانزدهم ،شمارۀ ّاول( ،پیاپی .92–77 ،1397 ،)62

خواندمیر ،غیاثالدین بن همامالدین الحسینی؛ تاریخ حبیب ّ
السیر فی اخبار افراد بشر؛ ج 3؛ با مقدمه جاللالدین
همایی؛ زیر نظر دکتر محمد دبیرسیاقی ،تهران :کتابخانۀ خیام.1333 ،
ّ
خیامپور ،ع؛ فرهنگ سخنوران؛ ج  ،1تهران :طالیه.1368 ،
دانشفر ،حسن؛ دربارۀ رباعیات عمر خیام؛ با مقدمهای از استاد مجتبی مینوی؛ تهران :اسکندری.1354 ،
رازی ،امین احمد؛ تذکرۀ هفتاقلیم؛ ج 2؛ تصحیح ،تعلیقات و حواشی ّ
سیدمحمدرضا طاهری «حسرت»؛ تهران:
سروش.1378 ،
رشیدی تبریزی ،یار احمد بن حسین؛ طربخانه (رباعیات حکیم خیام نیشابوری)؛ با تصحیح و مقدمه و اضافات و
ّ
تعلیقات استاد جاللالدین همایی؛ تهران :انجمن آثار ملی.1342 ،
روشن ،محمد؛ ترانههای خیام؛ تهران :صدای معاصر.1376 ،
سعدالدین الهی /آلهی؛ سفینه؛ استانبول :كتابخانۀ سلیمانیه (مجموعۀ مدرسۀ یحیی توفیق) ،شمارۀ [ 449نسخۀ
خطی] ،تاریخ کتابت754 :ق.
سفینه؛ تهران :كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی ،شمارۀ [ 534نسخۀ خطی] ،تاریخ کتابت :سدۀ 10ق.
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سفینه؛ تهران :كتابخانۀ مجلس سنا ،شمارۀ [ 651نسخۀ خطی] ،تاریخ کتابت :سدۀ 12ق.
سفینۀ کهن رباعیات؛ تصحیح و تحقیق ارحام مرادی ،محمد افشینوفایی؛ تهران :سخن.1395 ،
سنایی ،مجدود بن آدم؛ دیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی؛ بهسعی و اهتمام مدرس رضوی؛ تهران:
سنایی.1388 ،
ّ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ دیوان حکیم سنایی؛ بهکوشش مظاهر مصفا؛ تهران :مؤسسۀ مطبوعاتی امیرکبیر.1336 ،
شجاع؛ انیس ّ
الناس؛ بهکوشش ایرج افشار؛ تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1350 ،
شروانی ،جمال خلیل؛ نزهةالمجالس؛ تصحیح و تحقیق دکتر محمدامین ریاحی؛ تهران :علمی.1375 ،
شمس حاجی ،محمد؛ سفینۀ شمس حاجی؛ مقدمه ،تصحیح و تحقیق میالد عظیمی؛ تهران :سخن.1390 ،
شیرازی ،میرزامحمد؛ رباعیات حکیم عمر خیام [چاپ سنگی]؛ حسبالخواهش آقا غالمحسین تاجر کتابفروش
خط حقیر ّ
خونساری ،میرزامحمود تاجر کتابفروش خونساری؛ به ّ
الکتاب محمدمهدی گلپایگانی؛ بیجا :بینا1313 ،ق.
صفا ،ذبیحاهلل؛ تاریخ ادبیات در ایران؛ ج ( 3بخش  ،)2تهران :کتابفروشی ابن سینا.1369 ،
عطار ،محمد بن ابراهیم؛ مختارنامه؛ مقدمه ،تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعیکدکنی؛ تهران :سخن.1386 ،
عظیمی ،میالد؛ «مقدمه»؛ ر.ک به :شمس حاجی ،تهران :سخن.1390 ،
سیدحسن؛ دیوان ّ
غزنویّ ،
سیدحسن غزنوی ملقب به اشرف؛ بهتصحیح و مقدمۀ استاد ّ
سیدمحمدتقی مدرس رضوی؛
تهران :اساطیر.1362 ،
فروغی ،محمدعلی و غنی ،قاسم؛ رباعیات حکیم خیام نیشابوری؛ به خط علی منصوری حقیقی؛ تهران :عارف.1372 ،
کاشانی ،میر تقیالدین؛ ُجنگ؛ قم :مرکز احیاء میراث اسالمی ،شمارۀ [ 1066نسخۀ خطی] ،تاریخ کتابت :سدۀ 11ق.

س الخلوه و جلیس ّ
الملطوی ،مسافر بن ناصر؛ انی 
السلوه (در حدود سال 800ق)؛ نسخهبرگردان دستنویس شمارۀ 1670
کتابخانۀ ایاصوفیا (استانبول) ،بهکوشش محمد افشینوفایی ،ارحام مرادی؛ تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس
شورای اسالمی.1390 ،
مولوی ،جاللالدین محمد؛ کلیات شمس یا دیوان کبیر؛ جزو هشتم؛ با تصحیحات و حواشی بدیعالزمان فروزانفر؛ تهران:
امیرکبیر.1363 ،
میرافضلیّ ،
سیدعلی؛ «رباعیات اصیل خیام کدام است؟»؛ نشر دانش ،شمارۀ .1374 ،16–4 ،89
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ رباعیات خیام در منابع کهن؛ تهران :مرکز نشر دانشگاهی.1382 ،
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ «رباعیات مجد همگر به خط نوۀ او»؛ نامۀ بهارستان ،سال هشتم و نهم ،دفتر –337 ،1386-87 ،14-13
.346
ُ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ «اشعار رفیعالدین عبدالعزیز لنبانی» در :متون ایرانی :مجموعه رسالههای فارسی و عربی از دانشوران ایرانی (از
آغاز دورۀ اسالمی تا پایان عصر تیموری) ،دفتر سوم (با تأ کید بر دیوانها و اشعار فارسی)؛ بهکوشش جواد بشری؛ تهران:
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.1391 ،39–19 ،
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ «رباعیات خیام در شش ُجنگ کهن فارسی» در :گذشته و آیندۀ فرهنگ و ادب ایران؛ بهکوشش محمدحسین
حاتمی ،کریم اصفهانیان ،دکتر میالد عظیمی ،نگار والیی( ،گنجینۀ شمارۀ )43؛ تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
یزدی.1393 ،215-185 ،
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ در چهار خطی رباعی فارسی؛ به روایتّ :
سیدعلی میرافضلی [صفحۀ شخصی]؛ دسترسی  28بهمن  ،1397در
نشانی<https://telegram.me/Xatt4> :

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ کتاب چهارخطی :کندوکاوی در تاریخ رباعی فارسی؛ تهران :سخن.1397 ،
نسفی ،عزیزالدین بن محمد؛ کشفالحقایق ،شرح احوال ،تحلیل آثار؛ تصحیح و تعلیق ّ
سیدعلیاصغر میرباقریفرد؛
تهران :سخن و قطب علمی تحقیق در متون حکمی و عرفانی.1391 ،
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نظامی ،احمد بن عمر؛ مجمع ّ
النوادر معروف به چهارمقاله؛ بهتصحیح محمد قزوینی؛ بهضمیمۀ تعلیقات چهارمقاله
بهکوشش دکتر محمد معین؛ تهرانّ :زوار.1388 ،
نظامی ،الیاس بن یوسف؛ گنجینه؛ تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی؛ بهکوشش دکتر سعید حمیدیان؛ تهران:
قطره.1385 ،
نفیسی ،سعید؛ رباعیات بابا افضل کاشانی؛ بهضمیمۀ مختصری در احوال و آثار وی؛ تهران :پخش و انتشارات فارابی،
.1363
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر؛ با تصحیح و مقدمه و حواشی و تعلیقات سعید نفیسی؛ تهران :کتابخانۀ
شمس.1334 ،
ّ
واله داغستانی ،علیقلیخان؛ تذکرۀ ریاض الشعراء؛ ج 1؛ تصحیح ،مقدمه و فهرستها از ابوالقاسم رادفر ،گیتا اشیدری؛
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1391 ،
وراوینی ،سعدالدین؛ مرزباننامه؛ با مقابله و تصحیح و تحشیۀ محمد روشن؛ تهران :اساطیر.1376 ،
هدایت ،رضاقلی بن محمدهادی؛ تذکرۀ ریاضالعارفین؛ مقدمه ،تصحیح و تعلیقات ابوالقاسم رادفر و گیتا اشیدری؛
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1385 ،
ّ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ؛ مجمعالفصحاء؛ ج ( 1بخش ّاول)؛ بهکوشش مظاهر مصفا؛ تهران :امیرکبیر.1339 ،
هدایت ،صادق؛ ترانههای خیام؛ تهران :مؤسسۀ مطبوعاتی امیرکبیر.1334 ،
سیفی هروی ،سیف بن محمد؛ تاریخنامۀ هرات؛ بهتصحیح غالمرضا طباطباییمجد؛ تهران :اساطیر.1385 ،
همگر ،مجد؛ دیوان مجد همگر؛ بهتصحیح و تحقیق احمد کرمی؛ تهران« :ما».1375 ،

