
  

  

  

  

  

  

  

  

   مقدمه خيام و رباعياتش

 

 

 خيام زمانه
 فروپاشى دوره با همزمان. است سلجوقيانمصادف حاكميت پايانى سالهاى با بزرگ، حكيم و شاعر اين خيام، زمانه

 قومى، هاى جويى برترى با اسالم مخالفت رغم به امويان. آمدند كار سر بر ايران، در متعددى دولتهاى عباس، بنى خالفت
 بندگان ـ« موالى» را مسلمانان، حتى خود، حاكميت تحت ديگر ملتهاى مسلمانان، تمام دانستن برادر و اى، قبيله و نژادى

 به نسبت را ها عرب غير كه بود برخورد همين. بودند گرفته پيش در ار عرب برترى بر مبتنى سياستى و ناميدند مى ـ
 و ايرانيان مخصوصاً عربان، غير كمك به عباس بنى. كشاند خاندانش و( ع)على از طرفدارى به و كرد دلسرد امويان
 حاكميت نخست اىساله همان از نوبختيان و برمكيان مانند ايرانيانى. نمودند حذف تاريخ صحنه از را امويان تركها،

 اوايل از و صفاريان، و طاهريان( ميالدى نهم) سوم قرن در. گرفتند عهده به نقشهايى سياسى امور عرصه در عباس، بنى
 به را ماوراءالنهر و شده حاكم طبرستان و رى ،(گرگان) جرجان سيستان، كرمان، بر سامانيان،( ميالدى دهم) چهارم قرن

 سالها همان از زيّاريان. پرداختند نيز منطقه اين اداره به گماشتند خراسان در كه واليانى با آنان. درآوردند خود حاكميت
 آل سلسله ترتيب همين به باز و داشتند؛ دست در را قدرت اهواز و اصفهان در( ميالدى يازدهم) پنجم قرن اول نيمه تا

 .درآورد خود فرمان زير را عباس بنى سالها همان از بويه
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 به بود داده فرمان و كرده تسخير را بغداد كه بيگرا طغرل. بود تركها الحمايه تحت عباس بنى اضمحالل دوره رد خالفت
 طغرل. رساند قتل به را تباهى سركرده اين و داد شكست( م 4101)  ه 154 الحجه ذى در بخوانند، خطبه فاطميان نام

 عنوان به را چاغرى برادرش مرگ، از پيش نداشت، پسر زندفر چون و رفت دنيا از( م 4101)  ه 155 رمضان هشتم روز
 مختلف، مناطق در مداوم شورشهاى از پس. كرد مى پشتيبانى او پادشاهى از نيز عميد وزيرش. كرد تعيين خود وليعهد

  ه 150 سال در ارسالن آلپ
 
 وفات از پس( م 4104)  ه 101 محرم در. شد وزير الملك نظام نيز عميدالملك جاى به و نشست؛ تخت بر( م 4101)

 قاورد، خود، عموى با مدتى او. گرفت دست به را حكومت ملكشاه بود، شده پيروز مالزگرد جنگ در كه ارسالن، آلپ
. نمود اسير را او( م 4101)  ه 105 سال در نهايت در و كرد نرم پنجه و دست شناخت، نمى رسميت به را سلطنتش كه

 و شد مسموم( م 4101)  ه 185 سال در او. نمود حكومت مركز را اصفهان و درآمد آشتى در از غزنويان با ملكشاه
 دولت در. شد تقسيم آناتولى و سوريه كرمان، خراسان، و عراق بخش چهار به سلجوقى دولت او مرگ با. يافت وفات

 اما بود؛ پادشاه ملكشاه، ساله پنج فرزند محمد، بود، سلجوقى بزرگ امپراتورى تداوم كه خراسان و عراق سلجوقى
 رى پادشاه را بركياروق الدين ركن ابوالمظفر بود، شده ابقا وزارت سمت در ملكشاه، زمان در كه الملك نظام طرفداران

 جوانى سنين در( م 4411)  ه 108 سال در بركياروق. گرفتند پيش در را استقالل مسير كرمان و سوريه. كردند اعالم
 سال از پادشاه آخرين عنوان به كه سنجر معزالدين و نشست تخت بر او جاى به كه سنجر الدين غياث نفوذ. يافت وفات
 .بود خودشان خاص قلمروى به منحصر كرد، حكمرانى  ه 551 تا 544

 تأمين كشور در را آسايش و رفاه و درآورد خود نفوذ زير را آناتولى سراسر ارسالن آلپ با سلجوقى بزرگ امپراتورى
 و عباسيان و امويان رقابت به نتوانست حال اين با اما داشت ممتازى موقعيت اسالم عالم در سلجوقيان هدع. نمود

 سلطنت به يافتن دست براى كه پادشاهان تمام تقريباً دوره در داخلى درگيريهاى تداوم. دهد پايان مذهبى اختالفات
 عنوان به همواره هستند، فاطميان به وابسته كردند مى ادعا كه الموت باطنيان. بود آورده ستوه به را مردم داشت، جريان

 سال در پرداخت مى مسائل قبيل اين به جدى نحو به كه الملك نظام. دادند مى ادامه خود فعاليت به ناآرامى عوامل از يكى
 به( م 4101)  ه 185



 با روابط. داشتند مشغول خود به را سلجوقيان مدتها نيز، بحرين و احصاء قرمطيان. شد كشته باطنيان از يكى دست
 جمعيتى داشتند، عهده بر را فتوت اهل سيفى شاخه نمايندگى كه( رندان) عياران وانگهى. بود خصمانه همواره بيزانس

 بهره براى بعد، هاى دوره در خالفت مقام. كردند مى عملى را خود نظر مورد كارهاى همه و بودند حاكميت به توجه بى
 باطنيان با تقريباً تصوف اهل افراطيون. بگيرد عهده بر خود را فتوت اهل رياست شد مجبور جماعت، اين ذنفو از بردن

 پيروى سنت اهل افراطى عقايد از كه حنبليان. كردند مى گيرى جبهه آنان برابر در نيز شريعت پيروان و بودند عقيده هم
 نيز ها معتزلى و اشعريان. زدند مى شورش به دست عمالً لزوم قعموا در و بودند مخالف ديگر مذاهب و اينان با كردند مى

 در. كردند مى جانبدارى معتزله از ديگر بخشى و اشاعره، از حكمرانان و وزرا از بخشى. داشتند ضديت يكديگر با كامالً
 ظاهر در جنگها، و طلبانه قدرت كشمكشهاى مخالف، عقايد. بود قدرتمند و باثبات حاكميت فاقد كشور مجموع

 اقتصادى نظام ايجاد به قادر آشوب پر اوضاع اين در برتريها، از حاصل سرخوشى و برد مى بين از را خالفت به وابستگى
 .نبود مطلوب اجتماعى و

 .زيست مى عهدى چنين در كه است دانشمندى و شاعر خيام
  

 خيام زندگانى
 در كه خيام مدخل)« الخيامى ابراهيم بن عمر الفتحابو» را خود نام ،الجبر كتاب در نيشابورى خيام عمر حكيم
 صص نهم، جلد است؛ شده تكميل و تصحيح آتش. آ پروفسور قلم به و نوشته مينورسكى. و توسط اسالمالمعارفدائرة
حكيمرباعيات گولپينارلى،. ع. )است كرده ذكر« الخيام ابراهيم بن عمر ابوالفتح» الترتيبسلسله رساله در و( 181 ـ 101

 رمزى، كتابخانه استانبول، تمجيد، خطبه ترجمه و سيناابنتمجيدخطبه ،الترتيبسلسلهرساله رشيدى، ياراحمد طربخانه ،خيام
( م 4100)  ه 101 سال در كه نيز سينا ابن التمجيدفىالخطبه در(. ترجمه 408  ص ،1 ص ميالدى، 4051/  ش  ه 4111

النيشابورىابراهيمبنعمرالفلكنادرهقال: شود مى آغاز جمله اين با مطالب است، ندهبرگردا فارسى به را آن اصفهان در

 اين( 400: ترجمه ،41 ص منبع، همان)« گويد مى است، روزگار نادره كه نيشابورى ابراهيم پسر خيام عمر» يعنى الخيام
 معاصران از الحزينى، عبدالرحمن. است دهش اضافه متن به نموده، استنساخ را مذكور ترجمه كه كسى توسط بعدها جمله



 توان مى نيز اينجا از كه نموده؛ قيد ابوحفص را او كنيه است، نوشته راالحكمهميزان( م 4414)  ه 545 سال در كه خيام،
. ع) است كرده مى تخلص خيام رباعياتش در خود او(. اسالمالمعارفدائرة) است بوده عمر خيام نام يافت اطمينان

 آخرين و پاسخ، عنوان تحت 140 ص رباعيات و متن، در 111 ،115 ،111 ،411 ،88 صفحات منبع، همان لپينارلى،گو
 تخلص كه شود مى دانسته ترتيب اين به(. ترجمه از 405 ،415 ،440 ،411 ،00 ،00 صفحات. فارسى به شعر همان بيت
 خيام كه دريافت توان مى چنين هم او متعدد رباعيات از و بوده او اجداد از يكى يا پدر شغل ،دوزخيمه معناى به خيام

 . است داده نمى اهميتى اشرافيت به و بوده مردمى فردى
 تقسيم فصل ده به و آورى جمع را خيام رباعيات( م 4101 ـ 4101)  ه 800 سال در تبريزى رشيدى حسين بن احمد يار

( م 800 شود مى ابجد حساب اساس بر كه) را آن تدوين تاريخ شكل اين به تا نهاد نام «طربخانه» را خود رساله او. كرد
/  هجرى 155 محرم دوازدهم خيام» كه نويسد مى او(. XLVI ص ترجمه، آخر، بيت ،5 ص متن، همان) دهد نشان

 هشت و پنجاه آمد؛ دنيا به دهستان به وابسته استرآباد فيروزگند توابع از دهك قصبه در هجرى 4101 ژانويه شانزدهم
 حكيم استاد منصور، محمد شيخ نزد و گرفت فرا را خود زمان متداول علوم تمام سالگى هفده تا كرد؛ زندگى سال

 گاه هيچ و گذراند نيشابور در را عمرش پايانى سالهاى و كرد سپرى بلخ در را خود جوانى دوران نمود؛ تحصيل سنايى،
 مطالب توان نمى لذا كند؛ مى معرفى نيشابورى را خود خيام يكنل( 418: ترجمه ،00 ـ 00 صص: متن)« .ننمود ازدواج

 ابوالمظفر همراه تقويم، اصالح براى( م 4105 ـ 4101)  ه 100 سال در او كه دانيم مى همچنين. پذيرفت را ذكرشده
 ذكورم تولد تاريخ بودن خطا در بنابراين. بود شده دعوت ملكشاه سوى از الواسطى نجيب بن ميمون و اسفراينى

 غيرممكن هم اين كه باشد؛ بوده ساله دوازده بايد روزگار آن در خيام مذكور، تاريخ طبق زيرا. داشت ترديدى توان نمى
 ذكرشده، تولد تاريخ اساس بر گذشته اينها از. باشد دانش از برخوردار حد اين تا تواند نمى ساله دوازده كودكى و است
 را مطلب بودن خطا نيز امر اين باشد؛ كرده ترجمه سالگى هفده يعنى  ه 101 سال در را سيناابنتمجيدخطبه بايستى خيام

 شباب نشاط را آن كه مرغى جهيدن و جوانى شدن سپرى از خود رباعيات از يكى در خيام. دهد مى نشان واضح طور به
 افسوس و كند مى ياد نامد مى



 است؛ كوچ صدد در جان:  گويد مى ديگرى رباعى در(. 450 ص: ترجمه ششم، رباعى ،410 ص: متن) خورد مى
 و ؛(صفحه همان ترجمه، رباعى، همان) است شدن ويران حال در خانه كنم چه دهد مى پاسخ مرو؛ كه كنم مى التماسش

 (.410 ص ترجمه، رباعى، ،111 ،00 ص) رسيد هفتاد به عمر قدح كه كند مى ذكر رباعياتش از ديگر يكى در باز
 بايد است،  ه 545 خيام وفات تاريخ و است شده اضافه بعدها ،الحكمهميزان در« عليه اللّه رحمه» صنف هك بپذيريم اگر

 از پيش سال سى بيست حداقل بايد او بگوييم
 

 .باشد آمده دنيا به  ه 115
 طبع به باارزشى عاًواق حواشى با را كاشانى على بن محمود عزالدين الكفايهمفتاحوالهدايهمصباح كه همايى جالل استاد

 ما به اطالعاتى خيام درباره كه منبعى ترين قديمى»: گويد مى كتاب اين بر خود پيشگفتار از بخشى در است، رسانده
 چاپخانه تهران،)« .است شده نوشته سنجر عنوان تحت  ه 545 سال در كه است خازنى عبدالرحمن كتاب دهد مى

 ،المعرباوالعربياتالمطبوعاتمعجم سركيس، يوسف: به كنيد نگاه چنينهم ،1 ـ 1 صص م، 4015/   ه 4110 مجلس،
 دوره در كه آبى ترازوهاى از اى مقايسه شكل به كتاب اين 8 و 5 ،1 بابهاى در( 841 ص اول، جلد ،4010 مصر،

 در خيام از اى رساله و شد، ساخته خيام دست به سلجوقيان زمان در و بيرونى ابوريحان مانند اساتيدى توسط غزنويان
 مدخل به مربوط مطالب كه مينورسكى. و. شود مى ياد خيام از« عليه اللّه رحمه» تعبير با و شود مى بحث خصوص، اين

. است استنساخ به مربوط اشتباهى احتماالً مذكور تاريخ است معتقد است نگاشته اسالمالمعارفدائرة براى را« خيام عمر»
 توان مى نيز را تاريخ اين البته. است داشته ديدار خيام با( م 4411 ـ 4411)  ه 540 سال در بيهقى كه كند مى اضافه همو

 درباره را حديقه از منقول ابيات رشيدى كه كنيم ذكر هم را نكته اين اينجا در است الزم. دانست استنساخ اشتباهات از
 در اما است؛ نياورده طربخانه در است، بوده نيز سنايى اساتيد از و خوانده درس او نزد خيام كه منصور، محمد شيخ

 ـ 185 صص سپهر، مطبعه) است موجود مذكور ابيات شبيه بيت چهار است كرده منتشر رضوى استاد كه اى نسخه
: ترجمه ؛45 ص: متن. )است كرده نقل را آنها كه داشته وجود بيت دو ديده را آن رشيدى كه اى نسخه در احتماالً(. 180
480) 
للصغارالزاجر رساله دارد مطالبى خيام درباره كه كتابى ترين قديمى الحكمهميزان از پس



 در فروزانفر الزمان بديع مرحوم. است شده نوشته( م 4411)  ه 540 از پيش كه است زمخشرى تأليف الكبارمعارضهعن
 ماه در تبريز ادبيات دانشكده در كه كنفرانسى

 
 عنوان با خيام از خود رساله در زمخشرى. گفت سخن رساله اين از بار نخستين كرد، دايرا( م 4018) ش  ه 4110 مى

 اللّه رحمه تعبير از خازنى عبدالرحمن همچون خيام براى او. كند مى ياد« الخيامى االمام الشيخ فيلسوفها و الدنيا حكيم»
 از. گويد مى سخن برد مى سر به حيات در هك فردى درباره گويى كه كند مى ياد وى از طورى و كند نمى استفاده عليه
 ،تبريزادبياتدانشكدهنشريه) است افتاده اتفاق  ه 540 از پس سالهاى از يكى در خيام وفات كه شود مى دانسته نيز اينجا
 (.10 ـ 4 صص ،0 ـ 8 شماره ،4118 ماه آبان
چهار بر قزوينى عبدالوهاب بن محمدخان ميرزا مرحوم حواشى در توان مى را خيام به مربوط اطالعات مآخذ، اين از پس

 زير قرار به استاد مرحوم مطالب خالصه(. 118 ـ 110 صص ،4041 ليدن، ،گيبوقف نشريه) يافت عروضى نظامى مقاله
 : است

 وفات از پس اندى و سال سى تقريباً يعنى( م 4450 ـ 4455)  ه 551 سال حدود كه خيام، شاگردان از عروضى، نظامى»
 اختصاص منجمان به كه كتابش سوم مقاله در و كند مى ياد« الحق حجه» تعبير با خويش استاد از است، درگذشته امخي

 به ديگر خردمندان تمام مانند و است يافته دست مرتبه ترين عالى به شناسى ستاره در خيام كه كند مى ذكر است داده
 «.ندارد اعتقادى دهد ىم رخ كه اتفاقاتى و انسانها طالع در ستارگان دخالت

 ترين مقدس ساعتها، افضل) كند مى تعيين ساعاتى اشرف( م 4445 ـ 4441)  ه 518 سال در خيام»: كند مى نقل همو
 او به شناسى ستاره به مربوط مسئله يك خصوص در( م 4440/   ه 544) ملكشاه بن محمد الدين غياث و( ساعات
 .«كند مى مراجعه

 سراى در اسفراينى مظفر امام خواجه و خيامى عمر امام خواجه( م 4441 ـ 4441)  ه 510 سال در»: دهد مى ادامه استاد
 خواهد جايى من مزار: گفت( خيام) الحق حجه صحبت، هنگام. بودند ميهمان فروشان برده محله در واقع سعيد ابو امير
 دانستم مى طرفى از اما. بود باور قابل غير من اىبر سخن اين. آورد خواهد سويش به را گلهايى شمال باد بهار هر كه بود

 بر) سال چهار. رسيدم نيشابور به( م 4410 ـ 4415) سى سال. گفت نخواهد گزاف به سخن گاه هيچ شخصيتى چنين
 مانده يتيم او از سفلى عالم و بود كشيده خاك نقاب در روى بزرگ مرد آن كه شد مى( سال چند: ديگر اى نسخه اساس

. بود



 نشانم را مزار محل تا بردم خود با نيز را همراهى. كنم زيارت را مزارش تا رفتم جمعه روز. داشت استادى حق من رب
 درختان هاى شاخه. داشت قرار باغى ديوار امتداد در كه ديدم را تربتش چپ، سمت در رسيديم كه گورستان به. دهد

 را سخنى. شد نمى ديده خاك كه طورى بود فراوان تربتش ىرو شكوفه و برگ. بود خميده مزارش بر زردآلو و گالبى
 چاپ)« ...بودم نديده را او چون كسى دنيا از اى گوشه هيچ و جهان جاى هيچ در. گريستم آوردم؛ ياد به بود گفته كه

 (.05 ـ 01 صص ،4041 ليدن، براون،
 دوم بيت و خيام رباعى چهار است رفته ادني از( م 4404 ـ 4401)  ه 550 سال از پيش كمى كه الظاهرى على محمدبن

 مطبعه استانبول، آتش، احمد نسخه تازى، سندبادنامه يا سندبادنامه. )است آورده خود سندبادنامه در را او ديگر رباعى يك
 .باشد مى ما كتاب 01 و 415 ،411 ،51 ،11 شماره رباعيات مذكور، رباعيات( 4018 معارف،

 بحث خيام درباره زيدالبيهقى ابوالقاسم بن على ابوالحسن ظهيرالدين اثر الحكمهصوانتتمه كتاب در مقالهچهار از بعد
 است، يافته وفات خيام از پس سال دو و پنجاه يا پنجاه يعنى( م 4401 ـ 4400)  ه 505 سال در ظهيرالدين. است شده
 از يكى»: گويد مى كتاب اين در ظهيرالدين. رود ىم شمار به منبع ترين قديمى سندبادنامه وچهارمقاله از پس كتاب اين لذا

 ابوالحسن ابن و الملك، نظام برادر على، بن عبداللّه ابوالقاسم بن عبدالرزاق بين كه قرائت علم به مربوط اختالفى مسائل
 فلكيات درباره غزالى محمد سؤال به خيام روزى»: كند مى اضافه همو« .شد حل خيام توسط بود مطرح( غزال يا) غزالى
 مذكور كتاب مطالعه با. است بوده خسيسى آدم گويد مى اما ستايد مى را خيام استعداد و هوش ظهيرالدين« .داد پاسخ
 وفات به مربوط روايت. است كرده معالجه كودكى سنين در را سنجر و داشته بهره طبابت دانش از خيام كه يابيم درمى
 خالل رسد مى كه كثير و واحد بحث به. است كرده مى مطالعه را سينا ابن روزى خيام. بينيم مى كتاب اين در نيز را خيام
. كند مى وصيت و آورد مى جا به را نمازش و خيزد برمى. بندد مى را آن گذاشته، كتاب صفحات بين را دندانهايش زرين

 داشت امكان بنده اين براى كه آنجا تا خدايا گويد مى و افتد مى سجده به عشا نماز اقامه از بعد. خورد نمى چيزى روز آن
 .كند مى تسليم آفرين جان به جان آنگاه. ده قرار بخششم وسيله را شناخت اين و ببخش مرا شناختم؛ را تو

 را آن كه كند مى ياد خيام از بيتى، در( م 4400 ـ 4408/   ه 505) خاقانى اينها از بعد



 عقل رو اين از»: است چنين مذكور بيت معناى. است سروده ثمان،ع بن عمر الدين كافى عمويش، درگذشت مناسبت به
ابراهيمالدينافضلالعجمحسانديوان. )خطاب بن عمر هم و خيامى؛ عمر هم تو! عثمان بن عمر اى گويد مى او به خطاب

 (50 ص ،4140 تهران عبدالرسولى، على حواشى و تصحيح با ؛شيروانىخاقانىعلىبن
 خيام از خراسانى شعراى ميان در نوشت( م 4400)  ه 501 در را آن كه القصرخريطه كتاب در صفهانىا كاتب عمادالدين

 .كند مى بحث حالش شرح و
 برد مى نام هم را خيام فالسفه و حكما تقبيح هنگام كتاب در نيز( م 4150/   ه 051) هفتم سده صوفيان از دايه الدين نجم

 : است رباعى اين ديگرى و ماست كتاب 00 شماره رباعى آنها از يكى كه كند؛ مى ذكر او از رباعى دو و
         بود چه بهر از شكستن آمد نيك كاستگر و كم اندر اوفكندش چه بهر از         آراست طبايع تركيب چو دارنده

 4105/   ه 001 از پيش وفات) افضل بابا رباعيات ميان در رباعى اين كه آنجا از كراستاما عيب صور اين نيامد نيك ور
 .ايم نياورده خود كتاب در را آن ما است شده ذكر( م

( م 4101 ـ 4101)  ه 100 سنه وقايع شرح هنگام الكاملتاريخ كتاب در( م 4114 ـ 4111)  ه 018 متوفى االثير ابن
 امر اين صرف فراوانى پول ملكشاه. شود مى رصد به مأمور ديگر تن چند همراه ملكشاه زمان در خيام كه نويسد مى
 القفطى يوسف االشرف القاضى بن على ابوالحسن الدين جمال. ماند مى تمام نيمه كار اين و يابد مى وفات اما كند مى

 بحث اش فلسفى عميق معلومات از و پردازد مى خيام از تمجيد به الحكماباخبارالعلمااخبار كتاب در( م 4118/   ه 010)
 كتاب مطالب اساس بر. است كرده مى طرفدارى فاضله مدينه سياست از يونان فالسفه مانند او هك گويد مى و. كند مى

 حج به مدتى از بعد او. گرفت فاصله آنها از نيز خيام و پرداختند او با دشمنى به خيام اعتقادات لحاظ به مردم مذكور
 .بندد مى مردم بر در و كند نمى انزوا ترك اما. گردد بغدادبازمى در را مدتى بازگشت از پس. رود مى

 طلوع از پيش روز هر فقيهى نويسد مى و آثارالبالد كتاب در( م 4181/   ه 081) قزوينى محمود بن محمد بن زكريا
 و برد مى كار به ناپسند تعابير غيابش در حال اين با و آموخت مى فلسفه و حكمت او از و رفت مى خيام خانه به آفتاب

 را او سعايت



 گوش به كه درآورند صدا به چنان را خود دهلهاى فقيه آمدن با همزمان تا كند مى خبر را زنان دهل روزى خيام،. كرد ىم
 خانه از متحير فقيه همراه به خيام. شوند مى جمع خيام خانه مقابل در مردم و كنند مى چنين آنها. برسد شهر مردم تمام

 درس من از و آيد مى ام خانه به روز هر شماست؛ عالم اين» گويد مى فقيه هب اشاره با مردم برابر در. آيد مى بيرون
 اگر و آموزد مى درس من از چرا گويد مى او كه هستم طور همان اگر من. كند مى مرا بدگويى شما نزد هم بعد. گيرد فرامى
 «.گويد مى ناپسند سخنان استادش عليه چرا نيستم
 .است موجود كتاب اين در خيام از نيز عربى اى قطعه

 : است آمده ديگرى شكل به كامال طربخانه كتاب در فقيه و خيام حكايت
 از تر عالم عهد آن در. فرابگيرد آن نقيض داليل با را حكمت اهل داليل بود مند عالقه( م 4444/   ه 515) غزالى محمد
 غزالى اصرار با اما. دهد نمى نشان اى عالقه تدريس به خيام. رود مى او نزد لذا. است شده نمى يافت رشته اين در خيام
 خيام نزد سال دوازده غزالى. كند بيان برايش گونه درس سخنانى شفاهى صورت به صبح اوليه ساعات در كه پذيرد مى

. گيرد فرامى او محضر در پنهانى صورت به را( عينى حكمت: عثمانيه نور نسخه براساس) غيبى حكمت و كند مى تلمذ
 بانوار اللّه شرفه رضويه معظمه مشهد به: است آمده چنين طربخانه در) طوس به خيام اجازه با رسد مى انتها به كه كتاب

 غزالى براى زنان دهل با و نوشت شناسى ستاره بطالن در و رباعى يك قالب در را زير مضامين خيام. رود مى( القدسيه
 : فرستاد
 و گفتند گوناگون سخنان فلك درباره

 شكافتند نيكويى طرز به را حكمت واريدمر اين
 شد؟ چه پايانش اما

 گذشت و نگرديد معلوم
 تكاندند چانه اول
 رفتند خواب به هم بعد
 اما. است بوده خيام شاگرد غزالى دانستند مردم كردند كه چنين زنند؛ دهل و روند اش خانه بام بر شبانه خواست آنها از

 نورعثمانى ،a _ b ،444 ك، نسخه استانبول، دانشگاه. )است بوده شناسى ستاره علم پايگى بى دادن نشان خيام مقصود
 (a_01 a ،00 شماره



. باشد سينا ابن الحكمهعيون بايستى مذكور كتاب باشد داشته واقعيت خيام نزد غزالى ساله دوازده تحصيل اگر
 (118 ص ،4001 دوم، جلد پرورش، و آموزش وزارت استانبول، ،الظنونكشف)

 يا و قصيده رساله، و فرستاد خيام براى را خود نامهروشنايى( م 4188/   ه 184) ناصرخسرو كه است شده قيد طربخانه در
 قبول اما( b.n.o. 01 b ،444 شماره استانبول، دانشگاه. )نمود ارسال او براى رباعى چند نيز خيام و كرد طلب او از غزلى

 نفيسى، سعيد) است رسيده اتمام به  ه 110 سال در نامهروشنايى نگارش دانيم مى كه چرا است دشوار كمى روايت اين
 (.50 ص ش،  ه 4111 تهران اول، جلد ،هجرىدهمقرنپايانتافارسىزباندروايراندرنثرونظمتاريخ

 االفراحهروضواالرواحنزهه در است زيسته مى( م 41) هجرى هفتم سده در كه نيز شهرزورى محمد الدين شمس
تاريخ در. دارد مى بيان را او از عربى قطعه دو و كند مى نقل بود الحكمهالصوانتتمه در كه نحو همان به را خيام درگذشت

 مستوفى حمداللّه گزيده
 
 التواريخجامع در همچنين است، نگاشته را آن م 4144/   ه 044 سال در كه وصاف االمثارتجزيه و( م 4110/   ه 051)

 4115/   ه 818 در شده نوشته ابركوهى خسرو التواريخفردوس و( م 4148 ـ 4140/   ه 048 ـ 040) اللّه فضل يدالدينرش
 با خيام بودن همدرس بر مبتنى روايت كه كنيم اضافه را نكته اين. دارد وجود مطالبى خيام درباره ،الفىتاريخ و م

/   ه 185 سال در و آمد دنيا به م 4140/   ه 118 سال در الملك منظا. است ساختگى تماماً صباح حسن و الملك نظام
 درگذشته  ه 548 سال در او. كرد تسخير م 4104 ـ 4101/   ه 181 سال در را باطنيانالموت از يكى دست به م 4101
 .است اساس ىب كامالً نيز است شده ذكر تناسخ به خيام اعتقاد درباره طربخانه در كه روايتى ترتيب همين به. است

 رسيد، چاپ به تهران در غنى دكتر و فروغى محمدعلى توسط 4114 سال در كه ،نيشابورىخيامحكيمرباعيات در
 : است گرديده درج زير شكل به ها رباعى تعداد همراه به خيام رباعيات دربرگيرنده كتابهاى و ها مجموعه فهرست

 .(بوديم رسانده عرض به اين از پيش ار كتاب اين در مندرج رباعى دو) مرصادالعباد. 4
 .(است شده ذكر خيام رباعيات از يكى كتابها اين در) جهانگشاتاريخووصافتاريخ. 1



 .است رباعيات از يكى داراى و شده نوشته هجرى 011 سال در كه گزيدهتاريخ. 1
 (.رباعى 11) است گرديده مدون م 4111 ـ 4110/   ه 014 سال در كه المجالسنزهه. 1
 (.رباعى 41) الجاجرمى بدر بن محمداالشعاردقايقفىاالحرارمونس كتاب. 5
 41) است شده معرفى نفيسى سعيد مرحوم سوى از و گرديده مدون م 4110/   ه 051 سال در كه اى مجموعه. 0

 (.رباعى
 (.رباعى 5) شود مى نگهدارى( اسالمى) ملى شوراى مجلس كتابخانه در كه غنى دكتر مرحوم مجموعه. 0
 نام به ديگر هاى مجموعه در ها رباعى اين. نيست مشخص شاعرشان كه دارد وجود رباعى 41 اخير مجموعه دو در. 8

 .است شده آورده خيام
 به ،114 شماره به استانبول دانشگاه كتابخانه فارسى بخش در شده ثبت مجموعه در وصافوجهانگشا در مذكور رباعى

 تغييريافته شكل گويا كه طورى دارد، مرصادالعباد در ذكرشده رباعى به زيادى شباهت و است گرديده يدق افضلبابا نام
 05 شماره رباعى ،گزيدهتاريخ در موجود رباعى. بوديم كرده نقل اين از پيش را رباعى اين مضمون. است رباعى همان
 رباعى دهمين ما كتاب در رباعى اين. اند كرده ضبط ىراز فخر نام به برخى را المجالسنزهه رباعى سومين. ماست كتاب
 هم ششم رباعى. ايم نياورده كتاب اين در را آن ما دليل همين به است، شده ثبت باباافضل نام به پنجم رباعى. است
 ،ديوان) است كرده وفات م 4110/   ه 015 سال در كه است اصفهانى كمال آن از هفدهم رباعى. دارد را وضع همين

 و هفتم، و بيست هاى رباعى. است شده آورده خيام نام به در كه است همان يكم و بيست رباعى(. 114 ص ،ايران اپچ
 .است شده ذكر سندبادنامه در كه است رباعياتى نهم و بيست
 سال در كه اى مجموعه رباعى ششمين. است در موجود رباعيات همان االحرارمونس در سيزدهم و چهارم هاى رباعى
 كه غنى دكتر مرحوم مجموعه در چهارم و اول هاى رباعى. باشد مى موجود مذكور كتاب در نيز است شده تدوين  ه 051

 .است صورت همين به نيز است( اسالمى) ملى شوراى مجلس در
 00 برشمرديم كه اى هشتگانه منابع در موجود رباعيات بر عالوه تكرارى، رباعيات از نظر صرف فروغى، محمدعلى

 كه رباعياتى از ما. است يافته را خيام ديگر رباعى



 در را فروغى محمدعلى توسط شده نقل رباعى هشت و بيست و كرده نظر صرف هستند واحد و مشابه نظرى بيانگر
 زاكانى، عبيد مشهور، سراى هجويه ،االشرافاخالق كتاب در خيام به منسوب رباعى دو كه كنيم اضافه. آورديم خود كتاب
 در خيام ديگر رباعى يك از مصراعى و( a410، a418 ،101 شماره فارسى، كتابهاى بخش استانبول، دانشگاه) شده آورده
 به ما كتاب فارسى مقدمه به كنيد نگاه خصوص اين در ، 485a  منبع، همان. )است شده ذكر شاعر همان دلگشاى كتاب

 (X - XII صص آن تركى ترجمه و ،45 ـ 41 صص ،خيامحكيمرباعيات نام
*   *   * 

 : شود مى ياد خيام از جا دو در نيز موالنا، خليفه و صحبت هم ،تبريزىشمسمقاالت كتاب در
 خيام كه دارد مى بيان همچنين او. است خوانده خيام نزد را سينا ابن اشارات غزالى كه كند مى نقل مناسبتى به شمس
 كند مى سعى ها دهل درآوردن صدا به با خيام لذا. است نبوده آن درك به قادر ىغزال اما كرد تقرير بار سه را مذكور كتاب
 اند كرده نكوهش را او برخى دليل همين به و است كرده ياد خيام از احياءالعلوم در غزالى. كند اعالم مردم به را او وضع

 در كه موضوعى از است ديگرى ترواي داستان اين .(81b  ،000 شماره فارسى، كتابهاى بخش استانبول، دانشگاه)
 چنين دهد مى نشان كه جهت اين از مطلب حال هر به. است گرديده اقتباس نيز طربخانه در و شده حكايت آثارالبالد

 .است بااهميت داشته، رواج هجرى هفتم سده در موضوعى
 ترديد دچار خيام شعرهاى با نانسا گفت»: گويد مى او. كنند مى نكوهش را خيام شعر كه دارد مى بيان ابراهيم شيخ
 دچار كه دارد دليلى چه نيز نرسد حقيقت به اگر بماند؟ متحير اما برسد حقيقت به انسان است ممكن چگونه شود؛ مى

 بينى مى بار يك. است بوده مردد او است؛ خويش وضعيت بيان حال در او! بله گفتم بماند؟ شك در و شود حيرت
 با مطابق سخنانى گاه خيزد؛ برمى حقيقت انكار به باالخره و كند؛ مى مالمت را بخت ديگر بار كند؛ مى متهم را روزگار

 اين( a 441)« .شود ترديد دچار نبايد مؤمن كه حالى در برد، مى سر به تار و تيره اوهامى در حال اين با اما گويد مى واقع
 العلما سلطان مريد شود مى گفته لعارفينامناقب در كه باشد ابراهيمى الدين قطب همان بايد ابراهيم شيخ
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 شنبه هشتمين در حسين بن ابوبكر بن محمد توسط و است فروش كتاب يلكنجى رائف اختيار در كه اى مجموعه در
 ديگر هاى مجموعه در و است شده ثبت خيام نام به كه دارد وجود رباعى نُه است شده نوشته( م 4104)  ه 001 شعبان
 رباعيات از رباعى سه ما. است آمده نسخه اختالف با طربخانه بيت اولين در ها رباعى اين از يكى البته. شود نمى ديده

 .ايم آورده كتابمان در را مذكور
 نقل اش زندگى درباره اى گريخته جسته مطالب و شده ذكر خيام نام آنها از برخى در كه ها مجموعه اين از گذشته
 سال در كه كنيم ياد اى مجموعه ترين قديمى از بايد اند؛ آورده را خيام اعياترب از تعدادى ديگر برخى در و است گرديده

 مجموعه اين. است خيام رباعيات حاوى و شده تنظيم شيراز در يربوداغى محمود شيخ توسط( م4104 ـ 4101)  ه 805
عمررباعيات توفيق، رضا دانش، حسين) است رباعى 458  دربرگيرنده و شود مى نگهدارى آكسفورد بودليان كتابخانه در

 تحت را آن تبريزى رشيدى احمد يار كه دارد قرار اى مجموعه مجموعه، اين از پس(. 14 ص ،4011 استانبول ،خيام
 حسين مرحوم بار نخستين. نمود گردآورى( م 4101)  ه 800 در ـ آن تدوين و تنظيم تاريخ كننده مشخص طربخانه عنوان
 جالل آن از پس. است كرده اقتباس اش ديباچه از را جمالتى و گفته سخن كتاب اين زا خيامعمررباعيات در دانش

. دارد وجود شده، استنساخ 4501/  4111 سال در كه اثر اين از اى نسخه كه دارد مى بيان الهدايهمصباح حاشيه در همايى
. شود مى نگهدارى 501 شماره با ستانبولا دانشگاه كتابخانه در فارسى خطى هاى نسخه بخش در نيز طربخانه از اى نسخه

 سيد زادالمسافرين نخجوانى، احمد االرواحمصباح ،افضلبابارباعيات عراقى، لمعات دربرگيرنده كه هست نيز اى مجموعه
 كنده مجموعه اين آخر برگ. است نيزارى حكيم دستورنامه و ناصرخسرو،نامهروشنايى و سعادتنامه موالنا،نصايح حسينى،

 نيز اتمام يا كتابت تاريخ اند، چسبانده عادى كاغذى آن جاى به و دهش



 ما نصيب نسخه اين انتشار و بررسى و نقد تحليل،. ديد توان مى را( م 4185)  ه 801 تاريخ لمعات پايان در البته. ندارد
 نظر از البته و است ودموج كتابخانه همان از بخش همان در 4101 شماره با كه دارد هم ديگرى نسخه اثر اين. شد

 مجموعه اين از ديگرى نسخه باز. است جديدتر قبلى نسخه به نسبت الخط، رسم و كاغذ نوع لحاظ به و گفتيم كه نقصى
 آن كاتب و استنساخ محل و تاريخ و شود مى نگهدارى 1805 شماره به كه است موجود عثمانى نور كتابخانه در

 به نسبت الخط رسم نوع و جلد كاغذ، نظر از شده، نگاشته تعليق خط با و ستا تذهيب داراى اينكه با. نيست مشخص
( ميالدى شانزدهم) دهم شايد و نهم سده اواخر به آن نگارش و است متأخرتر شده كتابت 801 در كه اى نسخه
 همچنين ما. است شده كتابت 801  سال در كه داديم قرار اساس را اى نسخه داريد دست در كه كتابى در ما. گردد برمى

 : ايم برده بهره زير منابع از خود كتاب در
 گرديده تدوين نيشابورى محمدقوام توسط( م 4554)  ه 058 سال در و است خيام رباعيات دربرگيرنده كه اى مجموعه ـ

 The Rubaiyat of Omar" عنوان تحت كمبريج، دانشگاه عربى استاد آربرى،. ژ. آ توسط م 4010 سال در كتاب اين. است

Hayyam"است شده منتشر. 
 با شمسى هجرى 4111 سال در كه خياممكتبشاگردانونيشابورىخيامابراهيمالدينغياثابوالفتححكيمرباعيات كتاب ـ

 اپچ رمزى كتابخانه توسط كه ما كتاب جمله از گوناگون، زبانهاى به شده منتشر كتاب دو و سى از اقتباس و گردآورى
 مذكور، شركت رئيس كاشانى، اكبر على. است شده منتشر ايران تحرير سهامى شركت توسط و گرديده آماده است، شده

 .اند نگاشته كتاب اين بر اى مقدمه خيام هاى انديشه و حال شرح درباره هدايت صادق و
 را گر كوزه و كوزه مانند حتى اتىموضوع مشابه شكلى به و بودند واحدى مضمون داراى كه را رباعياتى از تعدادى ما

 و آلمانى، فرانسوى، عربى، تركى، به نثر يا نظم صورت به كه را رباعياتى ترتيب اين به. گذاشتيم كنار كردند، مى مطرح
 اطالع براى. )كنيم مى خيام دوستداران تقديم خويش زبان به نيز ما است، شده ترجمه دنيا زبانهاى بيشتر به كالم يك در
 منتشر ايران تحرير سهامى شركت توسط كه كتابى بر كاشانى مقدمه 41 تا 1 صفحات به مرتبط، انتشارات و ها رجمهت از

 .(فرماييد مراجعه است شده



. نه يا بدهد سؤال اين به قاطعى پاسخ بتواند كه هست كسى واقعاً دانم نمى است؟ خيام آن از ها رباعى اين تمام آيا
 نيست ممكن آيا دارد؟ واقعيت و است درست واقعاً آيا دهند مى نسبت نصرالدين مال به يا ها شىبكتا به كه هايى لطيفه

  دستاويز را  3«شود نمى كفر موجب كفرآميز، سخن نقل» فتواى كه باشد كسانى به مربوط ها لطيفه اين از بخشى
 به ها لطيفه اين تمام كرد؟ بايد چه حال هر به باشند؟ زده جا نصرالدين مال و بكتاشيان زمره در را خود و داده ارقر

 بازتاب چيزها گونه اين رسد مى نظر به اما نداريم كارى استثناها با. است شده نوشته نصرالدين مال و ها بكتاشى حساب
 و است آرامش موجب كه را وااليى هاى انديشه و كند مى مبدل ارتجاع به را مترقى هاى ديدگاه كه است تعصباتى از تنفر

 هاى رباعى حال هر به. نمايد مى تبديل خشونت به گردد مى عطوفت و مهربانى موجب و آفريند مى محبت و عشق
. است يافته شهرت رباعيات همين با خيام استثناها، از نظر صرف اينك و است نشده نوشته خيام حساب به نيز موجود

 ممكن چيزى چنين وجود دهيم مى پاسخ و ندارد؟ وجود تناقضى رباعيات، اين بين فكرى، لحاظ به آيا پرسيم مى حال
 ممكن روز شبانه يك طول در حتى كه زندگى، مختلف هاى دوره در نه انسان،. دارد وجود رباعياتى چنين اصوالً و است،
 ايمان به و درآيد زانو به ببيند؛ تار و تيره را چيز هر و ندهد؛ اهميت دگىزن به شود؛ روحى مختلف حاالت دچار است

 هاى ويژگى از اين. بگيرد تمسخر به و كرده نكوهش را چيزها همه شود، خشمگين و عصبانى است ممكن يا بياويزد؛
 .است استعدادى و ذهن چنين كامل نماينده نيز خيام. است سيال ذهن
 و ها انديشه به توان مى اينك هستند، او رباعيات دربرگيرنده كه كتابهايى مختصر معرفى و خيام حال شرح بيان از پس

 خود آيندگان بر كه تأثيراتى و گرفته، خود پيشينيان از كه تأثيراتى او، رباعيات بر مبتنى آراء تحليل او، شعرى مضامين
 .پرداخت است گذاشته

  
 خيام هاى انديشه

  
 است؟ منكر خيام آيا
 دنيا به چرا: انديشد مى او. است بدبين بسيار زمانه، و دنيا به كردن فكر هنگام امخي

                                                            
.كند نمى كافر را گويندہ است شدہ كسى كفر موجب كه سخنى بيان يعنى.  3  



 اضافه جهان اين به چيزى ما، آمدن با آيا پژمردند؟ چرا گون، الله هايى گونه و داشتند سرو سان به قدى كه آنان ايم؟ آمده
 كس آيا رود مى كسى وقتى رفتنيم؟ حال در چرا و آييم مى چرا شود؟ مى ايجاد نقصانى جهان در ما رفتن با آيا و شد؟

 ما خواسته طبق چيز هيچ است؛ مشخص رفتنمان دليل نه و پيداست مقصودى آمدنمان از نه آيد؟ مى او جاى به ديگرى
 را اش يقه و آستين كه پيراهنى بسيار چه و دوزند مى عمر پيراهن بسيار چه شب، هر فلك و زمانه. رود نمى پيش
 ادامه ترتيب اين هم ما از بعد. اند بوده گردش در افالك. است بوده ما از پيش هم، روز. بود هم ما از پيش ب،ش. درند مى

 چه جهان آن در بپرسيم او از تا نيامد رفتگان از كسى. رويم مى بين از غبار چون. شد خواهيم خاك اما ما. داشت خواهد
 زمانه آتش به كه پاهايى و سرها بسيار چه. است افكنده زمين بر ار كى و جم زمستان رفتن و تابستان آمدن. است خبر

 گويى دارد؟ مفهومى چه ما رفتن و آمدن دنيايى، چنين در. است نمانده آنان از دودى حتى و اند شده خاكستر و سوخته
 ايم بوده شب يك همانمي گويى زار، سبزه در اى ژاله چون. است رفته و برخاسته هم بعد و نشسته، جايى بر آمده، اى پشه

 عالم. هيچيم خودمان هم و اطرافيانمان، هم است؛ نيستى دو ميان ما هستى است، باد بر دنيا. ايم شده نابود و رفته آنگاه و
 گردان عروسك اين شايد. حيرانيم صورتهايى چون عالم اين در ما و است، فانوس اين چراغ آفتاب و خيال فانوس چون
 . آورد مى بيرون را ديگرى و گذارد مى صندوقش در بعد، و رقصاند مى و آورد مىدر را عروسكى كه است
 به پا شهوت آتش با و درآمديم، صلب بر بوديم، آبى: گويد مى است جهان دهنده تشكيل كه اربعه عناصر درباره خيام

 و حرص منازعات، بيهوده، هاى كشمكش با او كرد؟ بايد چه پس. كند مى غبار را خاكمان فردا، باد، اما گذاشتيم، جهان
 دست به دست و نشويم يكپارچه و نكنيم آشتى تا: گويد مى خيزد؛ برمى مخالفت به ها خودخواهى و خودپسندى و طمع
 ما است نكرده تنفس صبح كه هنگامى تا بايد. داشت نخواهد امكان اندوه بر نهادن پا و خوشى به رسيدنمان ندهيم، هم

 آن بر قدم حيوانى عالم اين در كه خاكى هر. بود نخواهيم ميان در ما ولى است پيش در راوانىف صبحهاى. بكشيم نفسى
 بوده پادشاهى سر يا وزيرى، انگشت هست، ايوانى كنگره بر كه خشتى هر. است بوده زيبا معشوقى رخسار نهد، مى

 را اندوه و غم ندارد، اى فايده هم كردن ناله و آه. است



 به دره كناره در كه زارى سبزه. است بوده نظير بى زيبارويى چشم مردمك گذارى مى قدم آن بر كه ىخاك. نيست پايانى
 رسيده انتها به ماهرويى خاك بر و گرفته سرچشمه خو فرشته زيبايى لب از كه است بوده عرقى گويى رسد مى انتها

 چاره تنها مستى. است اندوه بردن بين از وسيله تنها شراب. برداشت ميان از خوشى با را درد بايد عالمى چنين در. است
 مست را آدمى شراب چون ها حرام همه اگر شد مى چه اما است حرام شريعت در شراب. است درد كردن فراموش

 به را سجاده و كوبيم سنگ بر را زهد جام اند، درآميخته ريا و زهد. ديدم نمى آگاه را كسى عالم تمام در و كردند مى
 كه را عمرى اميدواريم و ايم ساخته تيمم ميخانه خاك با ايم، پوشانده زهد خرقه با را خم سر اصل در. شيمبفرو قدحى

 : كند مى ترسيم چنين را خود روز و حال خيام. بيابيم ميخانه در داديم دست از مدرسه در
 نه ما، مطلقيم كافر نه آسمان ينا سقف زير. حالل به گاه و كنيم مى ميل حرام به گاه قدح؛ دستى در و مصحف دستى در

 .كامل مسلمان
 شده سپرى ترديد با توأم عمر كه داند مى. كند چاره را نااميدى و يأس اين تواند نمى هم دانش كه است دانسته خيام
 دانايى اين از او اما داند؛ مى فراوانى چيزهاى كه داند مى. ندارد تفاوتى آگاه، يا باشيم مست گويد مى كه است اين. است

 يا باشد هفت آسمانها تعداد حال نيست؟ نيستى تو پايان مگر. داند نمى چيزى كه برد مى پى پايان در حتى است، بيزار نيز
 كار پايان مگر قديم؟ يا باشد حادث جهان دارد تفاوتى چه برويم؟ بين از نيست قرار مگر كند؟ مى فرقى چه هشت،
 موران غذاى گور در يا شود دريده گرگ دست به صحرا در انسان كه كند مى فرق چه پس نيست؟ پوسيدن و مردن

 گردد؟
 نقطه در را كوزه و عيش چون مفاهيمى خود دلخوشى براى گويى كه است آور يأس و بيمارگونه عالم اين به نظر با خيام
 . دهد مى قرار رباعياتش پايان و آغاز

. است ساخته را كوزه درپوش فقير فرد پاى از و دستگيره پادشاه سر از كه بيند مى را گر كوزه شنود؛ مى سخنانى كوزه از
 سخنان مرتب گويى خيام، كه است اين جالب اما. يابد مى ادامه همچنان گر كوزه و كوزه اين با خيام گفتگوى و ديدار

 برد مى كار به را كمشتر مفهومى خود گفتار در او. دارد ديگرى جنس او سخن هر كه حالى در كند؛ مى تكرار را مشابهى
 .آورد نمى تنگ به را مخاطبش كه طورى متفاوت؛ هايى نغمه با اما



 ميهن به است، دوست انسان شاعرى كه قدر همان او رو ازاين. كند نمى فراموش گاه هيچ نيز را باستان ايران مفاخر خيام
 بزمگاهى واقع در است كهنه و قديمى سرايىكاروان و شام، و صبح فام ابلق آرامگاه كه جهان اين. دارد توجه نيز خود
 كند؛ مى مشاهده را ذراتى خاك در او. اند زده مى تكيه آن بر ها بهرام كه است تختى و مانده جا به جمشيد صد از كه است
 بيند مى اينك نوشيد مى شراب آن در بهرام كه را قصرى نگرد؛ مى را ها ويرانه. جم و كيقباد خاك از مانده جاى به ذراتى

 و آورد مى ياد به را گورخران شدن شكار كلمات با بازى نوعى در. آهوان استراحتگاه و است روبهان ولد و زاد محل كه
 كند مى نصيحت را گر كوزه گرى، كوزه كارگاه در او. است شده گور شكار كه است بهرام اين حال، كه كند مى خاطرنشان

 .هستى كردنش خمير لحا در كه است كيقباد مغز اين! آرامتر كه
 بيرون تجربى علوم دايره از پا معموالً كه خيام. گذراست افسونى همه پستى و فضل و افتخار و شأن. فناست محل دنيا
 كند مى تعيين« ساعات اشرف» كه خيامى. باشد غايتى داراى ستارگان و افالك گردش كه بپذيرد تواند نمى نهد، نمى
 .گردند مى خود دور چيز همه از خبر بى متحيرند، هم آنها: گويد مى. بپذيرد را اش زمانه رايج باورهاى تواند نمى
 شود مى زده زندگان يا مردگان گل از كه خشتى: گويد مى شود؛ مى ديده نااميد ابديت از رباعياتش از برخى در خيام

 شب اين سوى آن به گويندگان. شكفت نخواهد گاه هيچ ديگر پژمرد، مى كه اى الله. شد خواهد ديگران قصر سايبان
 مدتى از پس و كنند خاك در را او نيست كه طال انسان. اند رفته و اند كرده نقل است، حكايتى اند، نيافته راهى ظلمانى
 سر خاك دل از اى سبزه چون سال صدهزار از پس كرديم مى آرزو كاش اى بود، اميدى اگر شد مى چه آه آورند، بيرون
 .برآريم

 شكوه دوره شدن طى و زمانه هاى كشمكش مقابل در كه است كسى او گفت بايد باشد خيام آن از مذكور انسخن اگر
 دريايى چون معلومات برابر در مجهوالتش سازد؛ نمى راضى را او عقل بر مبتنى دانش. است پايان بى يأسى دچار ايران

 و است وابسته جهان ذره ذره به كه است كسى او ت؛نيس بيش اى قطره مجهوالت برابر در هايش دانسته و است، بيكران
 كه بپذيرد خواهد نمى دارد؛ دلبستگى آن به وجود تمام با



 اعتقاد تواند نمى نيز ماندگار و ثابت هستى به اما بندد نمى دل گذرا هاى هستى به كه كسى شد؛ خواهد نيست روزى
 .يابد مى گسارى باده در فقط را خود نااميدى و يأس تسكين كسى چنين. باشد داشته

  
 شطح و خيام
 آيا شود مى حاصل او رباعيات برخى مطالعه با كه نتيجه اين پرسيد بايد اما. گفتيم كه دارند نظرى چنين خيام درباره غالباً

 است؟ درستى نتيجه
 يا كفر بر اللتد ظاهر در آن معناى كه شود مى اطالق اى گفته به شطح. نامند مى شطح را سخنان از نوعى تصوف در

 شطح را مفهوم بى سخنان گاه حتى يا و است آميز شبه و مشكوك معنايش كه است سخنى يا كند، مى غرور و منيّت
 به رنگى از رنگارنگى، معنى به تلوين اين به. آيد درمى حالى به حالى از حقيقت، طريق رهرو يعنى سالك. خوانند مى

 نيز گاه. گويد مى الحق انا گردد؛ مى فنا اش هستى و بيند مى حق را خود اى رحلهم در او. گويند مى شدن منتقل ديگر رنگ
 از برخى و كنند؛ مى طلب را خويش مرگ مرحله اين در سالكان از برخى. كند مى اقرار را خود نيستى و افتد مى خاك به
 در. گشايند مى نياز دست ميدوارانها برخى و كنند، مى انكار به اقدام و شوند مى يأس دچار برخى. گويند مى سخن بقا

 و دانسته ناچيز اى مرتبه را تلوين كامالن، از قسمى. ندارد هراسى جهنم از و دهد نمى اهميتى بهشت به سالك مواقعى
. اند قائل وااليى مرتبه آن براى و دارند مثبتى نگاه شطح به نسبت سالكان از ديگر بخشى. نامند مى زبانى خطاى را شطح

 .برد مى سر به مقامى در آن هر و است راهى در لحظه هر انسان عتقدندم آنها
 نسيه چيز هزاران از برتر ماست اختيار در نقداً آنچه اما دارد؛ وجود عسل و شير و شراب نهرهاى و حوريان بهشت در

 توان نمى را خيام سخنان قبيل اين آيا. كنيم مى شروع حاال همين از ما است چنين كار پايان كه حال گويد مى خيام. است
 را منتقد دارد، خاص اى جنبه به تمايل كه سخنانش از دسته آن بر تمركز يا و خيام گفتار  از اى جنبه اتخاذ ناميد؟ شطح

 : نكنيد تعجب و بخوانيد را زير جمالت. شد نخواهد رهنمون حقيقت به
 كردى خلق گِل از مرا كه تويى

  اى كرده واجب من بر را انجامش كه بودى تو دهم، مى انجام آنچه هر
 است؟ من اختيار در چيز چه



 كرد؟ سرزنش را تقدير توان مى مگر
 داشته باور را تقدير است ممكن دهد؛ مى قرار خطاب مورد را او اطمينان با كه دارد مخاطبى سخنان اين بيان در خيام
 را تقدير كه گذارد مى كسانى سر به سر آشناست؛ انسان ياراخت و اراده با باشد؛ نداشته آن به اى عقيده است ممكن و باشد
 نبود در و را، خار گل، نبود در خيام وقتى مخصوصآ. آورد مى زبان به را مطلب اين و دارد قبول را خدا او. دارند باور
 آدم بر بار هزار نوشيد مى قدحى و كليسا و ناقوس از شيخ، و خانقاه و خرقه جاى به و دهد مى ترجيح را آتش نور،

 اسرار بيان و ميخانه، در تو با پنهانم نجواى از است بهتر. بينيم مى بيشتر سخنانش در را شطحيات رد كرد، مى سجده
 خيام. كنى ذوب يا بسوزانى مرا چيز، هر آخر و اول اى كه است اين محرابم، در تو بى خواندن نماز و مگويم، چيزى
 از ايم؛ نهاده شراب آستان بر سر زيبارويان كنار در سرخوشيم، حاليم، پريشان و عاشق امروز ما» چون رباعياتى وقتى

 معشوق واقع در سرايد مى را« ايم كرده ميل الست محراب سوى به امروز ايم، كرده عبور ايم، يافته نجات كامالً خود هستى
 به ميخواره و عاشق گر»: گويد مى كه امىخي. دهند مى دست از را مادى رنگ او نظر مورد ميخانه و شراب و ها معشوقه يا

 به را انكار به دلبستگى و عشق نوعى هم عشق انكار هنگام به حتى« دست كف همچون بهشت بينى فردا باشند، دوزخ
 احساس سرخوشى و مستى نوعى است نچشيده را شراب طعم گاه هيچ كه نيز زاهد شخصيت در او. گذارد مى نمايش

 .كند مى
 اكثر ما نظر به. باشد انكار اهل و ايمان بى فردى سخن تواند نمى ،«توست رحمت الزمه ما كردن ناهگ» كه سخن اين

 در نيز غالباً و شده سروده است عقل زاييده گاه كه يأسى نتيجه در يا شطح وادى در كه است اشعارى خيام رباعيات
 بيان اند شده غرور اسير و دانند مى خود طلق لكم را بهشت ديگران، نكوهش با كه كسانى رياكارانه رفتار با مخالفت

 .شود مى
  

 تصوف و خيام
 تمايالت و تصوف سوى به گرايشى خود زمانه رياضى علوم و طب، نجوم، استاد عنوان به خيام كه است غيرممكن

 قتحقي بينديشيم عصر آن در حكما مسلك و تصوف سازش به اگر آن، از گذشته. باشد نداشته خويش عصر باطنى
 .شد خواهد تر روشن مذكور سخن



. الترتيبسلسله عنوان تحت است نوشته مؤيد برادر و الملك، نظام فرزند فخرالملك، المظفر ابوالفتح نام به اى رساله خيام
: به كنيد نگاه. )رساندند قتل به را او  ه 4410 عاشوراى در و رسيد وزيرى منصب به سنجر زمان در فخرالملك
 االصفهانى، البندرى محمد بن على بن الفتح العالم االمام الشيخ اختصار االصفهانى حميد بن محمد بن مدمح عمادالدين

 اثير؛ ابن ؛111 ص خراسان، به سنجر وزرالسطالن ذكر فصل ؛00 ص ، ه 4148/  م 4011 مصر ،سلجوقآلدولتتاريخ
 فروش كتاب يلكن رائف نزد شده استنساخ( م 4505)  ه 001 در كه رساله اين از اى نسخه تصوير( 01 ص دهم، جلد

 در رساله اين از ديگرى نسخه كه است نوشته چهارمقاله حاشيه در قزوينى عبدالوهاب بن محمد مرحوم. است موجود
 .شود مى نگهدارى بريتانيا موزه
 اين كه نويسد مى ديباچه رد او. است قائل زيادى اهميت شده نوشته فخرالملك درخواست به كه رساله اين براى خيام

 .است جلد چند در كتابهايى از مفيدتر مختصر رساله
 بسيطوجسم قسم دو به را موجودات تمام حكما نظر اساس بر تعالى، بارى خداوند كردن مستثنى با رساله اين در خيام

 جزئيات به تقسيم قابل كه ار آنان و ،جسم باشند مى جزئيات به تقسيم قابل كه كلياتى»: گويد مى و كند مى تقسيم
 جزئيات رقم كه كند مى خاطرنشان خيام« .شوند مى خوانده نيز نفسوعقل بسيط موجودات. ناميم مى بسيط باشند نمى
 آنگاه. شود مى صادر كل نفس فعال، عقل از بعد، مرحله در و فعال، عقل خداوند، يعنى خالق قدرت از است؛ شمار بى
 مواجه ماه و عطارد زهره، خورشيد، مريخ، مشترى، زهل، آسمان خلق با و شوند مى االفالك فلك پيدايش موجب دو اين
 و عقل، آنها از كدام هر فاعلى قابليت. چرخند مى زمين حول هستند يكديگر دربرگيرنده كه آسمانها اين. شويم مى

 عناصر توسط و آيد مى پديد آنها از شآت و خاك و باد و آب چهارگانه عناصر. شود مى ناميده نفس شان مفعولى قابليت
 فهم قابل عقل توسط كه را آنچه هر خيام اعتقاد به عقل. شود مى ايجاد حيوان و نبات و معدن گانه نُه افالك و اربعه
 خواهد گمان و حدس با منطبق نفسانى ادراك البته. شود مى نائل معرفت به عقل واسطه به نيز نفس و يابد؛ درمى باشد
 است رساله فصل آخرين كه چهارم فصل در و كند مى بحث جزئيات و كليات درباره آنگاه خود رساله در امخي. بود

 : دارد مى بيان شكل اين به را خويش اعتقاد



 و مباحث كه متكلمان، اول: اند قسم چهار هستند متعال و ها كاستى از منزه خداى شناخت پى در كه كسانى بدان فصل؛
 در كه حكميان، و فيلسوفان دوم. كنند مى بسنده مقدار همين به خداوند شناخت در و اند دانسته كافى را اقناعى داليل

 خدا شناخت براى ديگرى كننده قانع دليل هيچ اينان اعتقاد به گيرند؛ مى بهره منطق بر منطبق عقلى داليل از خدا شناخت
 . اند كرده عجز اظهار و بمانند وفادار نطقىم شرايط به اند نتوانسته خود فيلسوفان، البته. نيست كافى
   خبرى واسطه به صرفاً شناخت و معرفت معتقدند اينان ، 1تعليميه يا اسماعيليان سوم

 شود مى ارائه او صفات و ذات و خدا شناخت براى كه داليلى در زيرا. است پذير امكان دهد مى صادق آور پيام كه
 صورت اين در. نمايد مى عجز احساس و شده متحير تناقضات اين برابر در خرد و عقل. دارد وجود فراوانى تناقضات

 اهل چهارم. نماييم جستجو را معرفت مسير و بپذيريم را آن كنيم، تبعيت حق مرد سخنان از كه است اين كار بهترين
 را ناطقه نفس معتقدند. دانند مى اخالق تزكيه و نفس تهذيب در كه انديشه در نه را معرفت به رسيدن راه اينان تصوف؛

 برابر در و شده صيقلى مذكور جوهر اگر رازي. كرد نورانى و ساخت پاك بدن و طبيعت زنگارهاى و ها آلودگى از بايد
. شد خواهد مشاهده آن در اى، شائبه هرگونه از منزه و حقيقى شكل به ديگر عالم صورتهاى گردد، واقع ملكوت عالم
 و مانع او عبادت و نيست خداوند كمال از برتر كمالى هيچ كه داند مى بنده زيرا. است بهتر ديگر راههاى از مسير اين

 شود برداشته ها پرده وقتى. است دنيوى زنگارهاى و ها آلودگى در ريشه انسان در موجود موانع همه. نيست سىك رادع
 نيز( ص)پيامبر چنانچه دانشها، افضل. نمايد مى رخ چيز هر حقيقت و رود مى ميان از نيز حقيقت مسير در موانع همه

 در را خود و بدانيد. گيرد مى وزيدن شما بر روزگارتان از ايامى در كه خداوند جانب از است هايى نفحه اند فرموده اشاره
 و پنهان و پس و پيش سپاس. رسيد اتمام به رساله. باشيد داشته نفحات اين سوى به رو. دهيد قرار نفحات اين معرض
 (400 ـ 408: ترجمه ؛415 ـ 440 صص: متن گولپينارلى، عبدالباقى. )را خداى آشكار

 داليل جمع صدد در كه متكلمان نظريه از خدا شناخت در خيام كه شود مى مشاهده

                                                            
 دانسته اوستكه تعليم با تنها حقيقت و دارد علم چيز همه به كه است امام فقط. دارد تداوم امامت اسماعيليان نظر در.  1

.اند گفته نيز تعليميه اسماعيليه به رو اين از. شود مى  



 حال عين در و شود، مى بنا منطقى هاى پايه بر است عقلى صرفاً داليل به متكى كه فيلسوفان نظريه هستند، نقلى و عقلى
 روشهاى افضل و راه ترين درست را تصوف و كند نمى دارى جانب دانند مى حجت را امام سخن كه اسماعيليه نظريه از

 برابر در و است يكى باطنش و ظاهر است، دورويى دشمنِ كه خيام چون دانشمندى ندارد امكان. كند مى اعالم مذكور
 لذا. داد قرار نظر مورد بايد را تصوف به خيام گرايش و تمايل بنابراين. كند دورويى خود كند، نمى خم سر كس هيچ
 را راه ندارد تعلق خيام به آنها تمام يا و ديوان در موجود صوفيانه رباعيات از برخى معتقدند كه كسانى گفت توان مى

 .اند رفته خطا به آشكارا
 نفس تزكيه و عمل جمع و طريقت، راه اين اساس بر كردن عمل شريعت، دين، مسير از آگاهى و اطالع گويد مى خيام
 طريقت و ناميد شريعت توان نمى را هوس و هوا از پيروى كه دارد تأكيد او. است حقيقت تعالى حق رضاى تأمين براى

. ناميد حقيقت توان نمى هم را آن و آورد مى پديد را خيال صرفاً رياضت است معتقد او. نيست ممكن نيز شريعت بى
 خطاب عرش و رسيد عرش به كه كند مى ياد كسى از آنگاه و است خود به خود از واقع در سالك سلوك گويد مى خيام

 اينك اما بودم اين از پيش نيستم؛ من ديگر من، گويد مى خيام. توست خود در هستى جستجويش در آنچه گفت او به
 به كه بينى مى را فراوانى هاى قطره دهد مى ادامه كيست؟ فعلى من اين پس پرسد مى آنگاه نيست؛ قبلى من من، اين

 اهميت انسان براى صوفيان تمام مانند نيز او. شوند مى ناميده دريا دريا، به رسيدن محض به اما اند ناتوان خود خودى
 نما جهان جام. اند شده پاشيده انسان سوى به كه هستند شبنمى هاى دانه نيز ستارگان حتى او اعتقاد به. است قائل فراوانى

 محرم را نسانا. است كرده انسان نثار را خود كمال معشوق. دارد قرار دل در كه صندوقى اند، نهاده صندوقى در را
 .است معرفت نيز انسان از منظور. است داده قرار خويش

 مدام گذراست، عشقى ديگران نظر مورد عشق. را رياضت نه داند مى خود راهنماى را عشق معنوى سفر اين در خيام
 بود گرا كه نيست، زدن الف جاى عشق مدرسه. ندارد پايان و زوال معشوقش به نسبت او عشق اما كند مى عوض رنگ

 و مفتى زبان. است نداده عشق درباره فتوايى اى مفتى هيچ كه كرد شود مى چه اما. ماند نمى قال و قيل و حال بين تفاوتى
 و ناله دادن سر عشق البته. است سعادت هماى و غروب بى خورشيد عشق. افتد مى كار از عشق محكمه در شهر واعظ
 .است شدن فنا و برخاستن ميان از عشق. درنيايد صدايت حتى كه مردنى است؛ مردن. نيست بلبل چون فغان



 قرار شدگان رانده زمره در و بپذيرد را او كه خواهد مى خدا از. است كرده هبوط غربت ديار به انسان گويد مى خيام
 وجود اى صرف؛ هستى اى. برهان خودم از مرا كه كند مى التماس و. دار مشغول خودت با مرا خدايا گويد مى. ندهد

 از منزه اى نباشى، آن در تو كه جايى كجاست اما نيستى كجا هيچ تابى، برنمى را نيستى صفت گاه هيچ كه تويى مطلق؛
 كليسا و مدرسه و مسجد در كه كسانى تمام گويد مى او نباشى؟ آنجا در تو كه جايى كجاست و كجايى؟ جهتها، و مكانها

 قلبشان در را بذرى چنين الهى اسرار آگاهان اما اند، بهشت آرزوى در و ندا هراسان جهنم از برند مى سر به دير و
 .كارند نمى
 به اى نقطه در باالخره و گرديم مى نقطه يك حول. مانيم مى پرگار به. بدن يك و داريم سر دو گويى تو با گويد مى خيام
 .من نه و مانى تو نه شود برداشته كه پرده. هستيم پرده سوى آن در ماها و ها من اين تمام و رسيد خواهيم هم

 است آگاه خود عذر به او بخواند؛ كائنات قبله را خويش و كند فراموش را خود كه نيست طورى خيام شدن جذبه غرق
 . گاه هيچ نخواندم؛ دو را يك گاه هيچ گويد مى. نيست نااميد خدا كرم از و

. است كرده نكوهش را او شمس كه است دليل همين هب. باشد فلسفه منكر كلى به كه نيست تصوفى خيام تصوف
 همزمان او. گيرد مى قوت حكمت از و دهد، مى جوالن عقل دايره در كند، مى تكيه فلسفه به كه است تصوفى او تصوف

 .يابد مى عقالنى حال عين در نيز را تصوف برترى عقل، بودن راهنما رد با
  

 مالمت و خيام
 مالمت دانند، مى وصل راهنماى را عشق كه آنان اعتقاد به. گوييم مى سخن مالمت بارهدر كوتاه، تحليل اين از پس

 معنوى، سفر يعنى سلوك، براى صوفيان كه كرد خاطرنشان بايد را نكته اين البته. است توحيد مسير در مرتبه آخرين
 .ندارد پايانى و انتهاست بى تجليات مشاهده يعنى سير معتقدند اما هستند، قائل انتهايى و پايانى
 اين گويد مى. دارد اقتضايى چنين او مشرب اساساً. كند مى دارى جانب مالمت مسير نماينده عنوان به قلندريه از خيام

 را خود داروندار و شوند مى بازى وارد كه است قماربازانى محل اينجا فنا؛ ميدان ميدان، اين و است مالمت گوى گوى،
 از سالك اينجا. بازند مى



 نظر در. درنوردد را عرصه اين و رود، پيش و كند عبور واهمه و ترس بى بازد، سر و جان عيارانه تا بايد، گذشته جان
 ندارد امكان نشود داده شستشو دل خون با صورت و سر تا نشود، راه اين وارد كسى تا نشود، طى قلندريه راه تا خيام
. است غيرممكن حقيقت به رسيدنش نشويد دست خود هستى زا كسى تا طور همين و شود؛ عشق عرصه وارد كسى
 .عالم تمام از است برتر شراب اى جرعه قلندرى؛ و سرخوشى خوشا
 من گويد مى است كرده خطابش دين بى و ملحد كه زاهدى به او. گيرند مى قرار خيام مقابل در صوفى و زاهد اينك

 غرور با كه كسى به رو خيام. بگويى سخنى چنين كه نيستى قامىم در تو بسنج، را خودت تو اما هستم كه هستم همانى
 و مى نوشيدن گويد مى. نيست چيزى آن برابر در شراب كه خورى مى لقمه صدها: گويد مى زند مى شراب نخوردن از دم

 با و دارد چيزى گرو در دل عالم اين در كس هر. است رياكارى و زهدفروشى هرچه از است برتر كردن، نيكوكارى
 انگور آب مست. ديد نخواهد را بهشت روى كسى روند، جهنم به مستان و عاشقان بناست اگر است؛ سرمست چيزى
 تو از خداوند فردا اگر اما دارى تن بر خرقه تو گويد مى صوفى به خطاب خيام. است زهد بر متكى غرور از برتر شدن

 جم ملكت ز خم سر خشت گويد مى و رود مى لوترج حتى او. داشت خواهد اى فايده چه خرقه اين نباشد راضى
 روسپى زنى به شيخى گويد مى باز و. خوشتر ادهم و بوسعيد ناله از خمارى، سينه ز سحرى آه گويد مى يا و خوشتر؛

 بگو تو اما هستم بگويى هرچه دهد مى پاسخ زن و هستى؛ ديگرى دام در زدنى هم بر چشم هر در و مستى تو گفت
 نه؟ يا هستى شوى مى ديده كه گونه همان

 و طلبد مى بسيار را شدن نكوهش. كند مى سرزنش بسيار را خود. است مالمتى كامالً فردى خيام گفت توان مى بنابراين
 منبر و كتاب كه است حيف است مى جام بر كه كسى من چو دست گويد مى. كند مى فراهم را چيزى چنين شرايط

 را خيس چيز آتش كه اى ديده حال به تا ام؛آيا داده شستشو گناه و جرم با را دخو من و هستى خشك زاهدى تو. باشد
 رفته مسجده به دليل همين به و شده كهنه است برده سرقت به مسجد از كه را اى سجاده گويد مى حتى او بسوزاند؟

 معنوى يا مادى از اعم چيزهايى پى در روندگان مسجد به كه دارد مى بيان ترتيب اين به و. بدزدد را نويى سجاده تا است
 گرو در دارم آنچه است، من ورد شراب ستايش گويد مى دارد اطمينان خود عقل به كه كسى به خطاب خيام. هستند
 .كند مى شاگردى من نزد در كه بدان اما توست استاد عقل است، شراب



 كارهايى همه خاطر به را خود و. نكردم اطاعت هك اوامرى از رويم سيه و شدم آلوده حرام تنفس و لقمه به گويد مى خيام
 را بدكاره زنى يا كافر درويشى و ميخانه؛ نه است مسجد اهل نه گويد مى حتى او. كند مى نكوهش ندارد بر در اى ناله كه
 و رود مى رپيشت. دارم بهشت به اميدى نه و آخرت نگران نه و دنيا نگران نه دينم نگران نه من گويد مى. آورد مى يادها به

 پاكيزه و داد شستشو را ميخانه و راند بيرونم فروش مى بودم بدنام چون اما رفتم ميخانه به و بستم مغان زنار گويد مى
 بشكند را عهد اين اگر و بخرد جان به را سرزنش صدها معشوق عشق خاطر به است راضى گويد مى ادامه در و نمود؛

 .بنامند گناهكار را او
 و داند مى انگيز مالل را دير دود و مسجد شمع از سخن او. دارد مطالبى هم خداوند به خطاب مالمت نميدا در خيام
 دام هزار راهم سر بر اگر است، شده بشود خواست مى آنچه هر باشد، نوشته هرچه قلم استاد كن، نگاه لوح به گويد مى
 ام عاصى و دهد مى فرمانم روم، بيرون حكمش دايره از ىا ذره توانم نمى. آورد خواهم چنگ به را تو بردارى گامى و نهى
 از حاصل سرمستى با خيام نريزد؟ زمين بر مى كه طورى ساز، سرنگون را مى ز پر جام كه كند نمى امر آيا خواند، مى

 جهنم، يا باشد بهشت عشاق محفل نيز؛ زشت است يكى زيبا گويد مى و بيند مى توأم را حق لطف و قهر اصيل اى مالمتيّه
 تفاوتى چه خشت؛ يا باشد بالش عاشق سالك سر زير كند؟ مى فرق چه پالس؛ يا كنند تن بر حرير دلدادگان. است يكى

 مرتبه اين رب يا گويد مى خدا به خطاب است شده نادارى و فقر و رنج و درد دچار اينكه يادآورى با آنگاه او دارد؟
 رساندى؟ مرتبه اين به مرا بندگى كدام دليل به د،ان نزديك تو به معنا لحاظ به كه است كسانى
 روز و شب هر كه مشهورى دانشمند است ممكن چگونه مالمتى، مشرب به خيام دلبستگى ميزان به عنايت با اينك

 بگذراند؟ گسارى مى به را روز و شب است، علمى فعاليتهاى مشغول
  

 زندگانى و دنيا خيام،
 تصوف عرفانى گرداب غرق نه را خود او. است داشته وى بر متفاوتى تأثيرات كرد ىم زندگى آن در خيام كه اى زمانه
. هست كه ديد گونه همان را جهان خيام كه است اين. شد اندك دانش و بينى خودكم از حاصل غرور دچار نه و كرد
 چرخ اين كار و ساز اگر گويد مى



 پست آدميان به دهد مى چه هر زمانه كند؟ خاطر رنجيده را فضيلت اهل داشت امكان مگر بود عدالت مدار بر گردان
 دست به را شبش نان تواند نمى حتى نگذارد گرو به چيزى تا آزاد مرد اما دهد، مى انبار و كاروانسرا و حمام دهد؛ مى

 آتش به لتبدي را وزان باد و درد، مى نشاط لباس كند، مى غصه و غم غرق را دلها فلك. اف عالمى، چنين بر اف. آورد
 دل خون فقط آن در و است در دو بنايى عالم. ندارند وفا مردم. كند مى خاك به مبدل دهان در را گوارا آب كند، مى

 از كه كسى خوشا حتى شناسد، نمى را او كسى است، ناشناس عالم اين در كه كسى خوشا. شود مى داده جان خورده،
 باقى نامى فقط دلخوشى از. ندارد را آن از فراتر ارزش عمر اما ست،ا كارى خواب و خور براى تالش. نشد زاده مادر

 اى فايده هم را انديشه و عقل. است شراب جام ماند دست در آنچه. شود نمى ديده خام شراب جز نفسى هم است،
 بر در را جام اي و آورد دست به را خدا رضاى بايد يا اى زمانه چنين در است، خردان بى نصيب زمانه ثمره و ميوه نيست،
 .گرفت
 است ممكن اما. كنم فراموش دهد مى رخ آنچه هر و را خود تا برم مى پناه شراب به گويد مى اش زمانه به خطاب خيام
 خونخوار حال را، انگور خون ما و نوشيد مى را مردم خون شما گويم مى و كنم مى سؤال آنها از كنند، صادر فتوا من عليه

 نتيجه وقفى لقمه آنچه و شود نمى حاصل خسران جز چيزى مدرسه از است معتقد اساساً خيام ا؟شم يا هستيم ما واقعى
 آنان گويد مى. برسى دلها سلطنت به تا كن زندگى اى خرابه در گويد مى كه روست همين از. است درون ظلمت دهد مى
 در كند؛ نمى خرد تره عقل براى كسى امروز زيرا هستند؛ نر گاو دوشيدن حال در گويى شوند مى غره خود عقل به كه

 از عليكى و سالم زمانه اهل با و كرد دوستى كمترى افراد با بايد. باشد احمق انسان كه بهتر همان شرايط و اوضاع اين
 و دوستى جهنم،. است دشمنت كه ديد خواهى بنگرى عقل ديده به اگر دارى اطمينان كه كسى همان به داشت؛ دور
 از غصه و غم اثر بر واقع در شوند مى ديده بزرگ و هستند مقامى و جاه داراى كه آنان. است نااهل آدم با صحبتى هم

 كه را كسى حتى خيام. رود نمى شمار به انسان نباشد حرص اسير آنها مانند كسى اگر اينكه طرفه اما. بيزارند خود
 من كه داند مى هم خدا گويد مى است؛ شتباها خطابى چنين كه گويد مى و نامد مى دشمن است نموده خطابش فيلسوف
 من كيستم، كه را اين. كيستم ندانم كه نيستم پرت هم قدر آن اما هستم؛ اندوه سرزمين اين ساكن من نيستم؛ فيلسوف

 .است مهم و مؤثر بسيار شود مى داده خيام پيرامون كه حكمى در رباعى اين. دانم مى



 برخاست و نشست اهل مردمان با كه دهد مى پند. است ناكسى و فخرفروشى و غرور و تكبر دشمن و نيكى عاشق خيام
 دل ندهيد، آزار را كسى گويد مى. ننوشيد را نااهالن شربت اما بنوشيد و بگيريد دهند، شما به زهر اگر حتى آنها كنيد،

 انتظار را چيز همان انسانها زا گويد مى. برداريد دوششان از بارى و كنيد خوش را خاطرشان آوريد، دست به را عزيزان
 امواج غرق زيبارويان گيسوى همچون گويد مى است، تكبر مخالف او. دهى مى انجام آنها با برخورد در كه باش داشته

 برده هزاران كردن آزاد از برتر اين كن، خود غالم نيكى انجام با را آزاد مرد هست، خاطر هزاران نفسى هر در شو، دل
 گويد مى. است محتاط بسيار خيام حال اين با. اند ناشناس حق مسلمانان از برتر كه جوانمردى افرانك بسيار چه. است
 يار جام و ساغر. باشد نهاده راهت سر بر دامى است ممكن كه چرا مكن، باور بگذارد دهانت در حلوا اگر زمانه

 .است اى ريزى خون چه بينشان كه ببين و كن توجه اما يكديگرند
 زحمت با صدف، دل در محبوس گوهر مانند انسان. مگيريد قرار ديگران دين زير شده قيمت هر به كند مى صيهتو خيام

 كه را جامى مكن شك سالمت، سرت مباش نگران برود بين از اگر ثروت گويد مى. شود آزاد تواند مى كه است مشقت و
 شكسته اى كوزه در گوارا آب مقدارى و نان اى قمهل روزانه كه آدمهايى بسيارند چه. كنند مى پر دوباره شود خالى

 از است برتر استخوان، اى قطعه دانستن كافى كركس همچون شوند؟ كسى برده اينان كه است نيازى چه يابند؛ مى
 پست كارى در ريشه كه نرمى و چرب خوراك جاى به انسان كه است بهتر اين. نااهل آدمى سفره بر كوتاه نشستنى

 بهتر نشستن، اى لقمه هر بر مگسان چون و پست آدمهاى به كردن خدمت جاى به. كند قناعت خود جوى نان به دارد،
 كسى دارد عالمى خوش چه. است تر زيبنده انسانيت براى اين. بنوشد دل خون و كند قناعت نانى گرده به انسان است

 كسى خدمت انتظار نه و كند خدمت كسى به دارد عهدىت نه گيرد؛ آرام آن در تا دارد اى آشيانه و سازد مى نانى نيم به كه
 .زندگى اين او بر باد گوارا. دارد را

 منتش زير باشد هم طايى حاتم اگر دوستت و مكن، خم سر برابرش در باشد هم زال پسر رستم اگر دشمنت گويد مى
 ميان از را فلك اين توانستم مى اگر: كند مى بيان دارد ديگر جهانى به كه را حسرتى زير جمالت گفتن با او مگير؛ قرار

 دنيايى نو از و داشتم برمى



 .رسيد مى دلش خواسته به راحتى به آنجا در آزاد مرد ساختم، مى خود خواست طبق ديگر
 : بر است مبتنى خيام بينى جهان گفت توان مى پس

 به كس هر با احترام و آشنايى و ،كسى برابر در نكردن كرنش راستين، و اصيل نفسى عزت آوردن، دست به دل نيكى،
 آزاد را سوسن كند، نمى دراز سويى به اما دارد دست صد زيرا نامند، مى آزاد را سرو: گويد مى خيام. مناسب وقت

 .است ساكت حال اين با اما دارد، زبان ده چون گويند، مى
  

 ايمان و خيام
 حقيقتى ترديد بى دارد مى بيان ديگر جاى در و رفت؛ خواهم كجا به و ام آمده كجا از دانم نمى گويد مى جايى در خيام

 آنگاه است؛ هميشگى و ماندگار آخرت اما است لحظه يك از عبارت جهان گويد مى باز. است من آفريدگار كه هست
 اضافه و داند مى او فقط را موضوع اين كنه گويد مى. فروخت كوتاه بسيار زمانى به نبايد را ابدى ملك كه دهد مى اندرز

 توضيح آنگاه. بود نخواهد روى سيه محشر در كه دارد اطمينان و است هشيار كه است اميد با عاصى مست كند مى
( حق) رحمت به حال اين با اما است، شده مى نبايد كه شده كارهايى مرتكب و نموده رفاقت قلندران با كه دهد مى

. آورد مى ياد به را او مرگ به مربوط روايت رباعيات اين مطالعه با نانسا. كند مى التماس وجود عمق از او. است اميدوار
 باور تواند نمى مطمئناً كند مطالعه دقت با است شده ترجمه فارسى به خيام دست به كه را سينا ابن التمجيدخطبه كسى اگر

 : كنيم خاطرنشان بايستى نيز را ديگرى نكته. است بوده منكر و شكاك فردى خيام كه نمايد
 طريق طى حكيمان مسير در و گرفته پيش در را سينا ابن راه حال اين با اما كنند خطابش فيلسوف ندارد اى عالقه خيام
 مطابق را وجود وحدت حتى كه نيست موالنا يا و عطار سنايى، حكيم چون دانشمندانى مانند او تصوف. است كرده

 با. دارد شباهت سيماونا قاضى بن بدرالدين و مقتول سهروردى ينالد شهاب به او. كند تفسير فلسفه از عارى و شريعت
 مشرب اما نيست، فيلسوف كه كند مى تأكيد رباعياتش از يكى در حتى و دهد، مى ترجيح فلسفه بر را تصوف اينكه
 ترديد دچار اى دوره يا اى لحظه در او كنيم مى تقديمتان مجموعه اين در كه رباعياتى اساس بر. است پذيرفته را حكما

 حتى شود، مى



 فريب را او است نتوانسته اى دوره در دانش و عقل خودش گفته به شود، مى مستولى او بر يأس كند، مى انكار به شروع
 را تصوف باالخره و است گرفته خود به را جديد ظرف شكل و رنگ بار هر و شده منتقل ديگر ظرفى به ظرفى از دهد،
 از بسيارى بايد كه است اين. است رسيده آرامش به( حق به) سرسپردگى و تسليم در و فتهيا ديگرى مسير هر از برتر

 شراب واژه حتى و كنيم تفسير اش مالمتى جنبه مالحظه با را هايش سروده از ديگر اى دسته و بدانيم شطح را رباعياتش
 به منسوب توان مى نيز را ايمان و شك در ىافراط رباعيات از برخى. بدانيم سمبل نوعى است داشته زبان بر هميشه كه را
 .دانست او

 .است واقف حقيقت بر كه خداست فقط خيام، درباره بود ما تحليل اين
  

 شعر و خيام
 از بيت. دارد را شعرى شكل مختصرترين رباعى كه بگوييم توانيم مى كنيم استثنا را بيت اگر اسالمى كالسيك ادبيات در
 بعدى بيت با معنا لحاظ به است ممكن بيت البته باشد؛ خاصى نظر نقطه بيانگر بايستى و شود مى تشكيل مصراع دو

 قطعات از برخى. باشد هم اين از بيش است ممكن و است مصراع چهار داراى معموالً قطعه. باشد ارتباط و پيوند داراى
. است شود، مى خوانده مطلع كه بيت، اولين در قافيه نداشتن غزل و قصيده با قطعه تفاوت. اند داشته هم بيت دو و سى تا
 و مصراع چهار اين. است چهارمصراعى اى سروده از عبارت پيداست نامش از كه طور همان شعر از نوع اين رباعى؛ اما
 ذوق، شادى، چون مفاهيمى. كند مى مطرح را نظرى قطعاً رباعى يك و اند قافيه داراى چهارم و دوم، اول، مصراعهاى يا

 گنجد مى انديشه مكان و زمان چارچوب در آنچه هر خالصه و پستى، نيكى، حادثه، زمان، طبيعت، عشق، راق،ف وصل،
 مذكور انديشه از تهى نبايد رباعى مصراع چهار از يكى حتى. گردد بيان يكپارچه صورت به مصراع چهار اين در بايستى

 با كه شاعرى تنها ايران ادبيات در. است دشوار ياربس صرف، رباعى با يافتن شهرت و شدن شاعر كه است اين. باشد
 تحت را خود رباعيات خيام از پس شاعران حتى. است خيام شده فراگير جهان در شهرتش و شود مى شناخته رباعياتش

. ندكن كسب خيام همانند قدرتى و رسيده شهرت به رباعى سرودن با اند نتوانسته آنان از يك هيچ اما. اند سروده او تأثير
 خيام رباعيات در را حسرتهايشان و ها، داشتن دوست ها، نااميدى ترديدها، متضاد، و گوناگون احوال و را خود آدميان،
 شعر در آنها اند، كرده مشاهده



 را زندگانى پوچى اند، كرده حس را معشوقشان چهره لطافت اند، ديده را هايشان گريستن اند، يافته را خود هاى كينه خيام
 .اند شده گونه خيام خيام، رباعيات خواندن با آنها. اند كشيده انتظار را آينده و اند، افتهدري

 گذشته حسرت با را آينده به اميد او. انديشد مى آينده به و كند مى رصد را خود زمانه است، آگاه گذشته از خيام
 دهد، مى شستشو را درختان برگ شبنم است؛ حيات نيز بهار باشد مرگ نوعى اگر زمستان خيام نظر به. آميزد مى

 كه هستند وجوداتى واقع در شوندگان كهنه. شود مى نو زندگى و شكفند مى طراوت پر برگهاى و سبز هاى غنچه
 .يابد مى ادامه همچنان مسير اين و كنند مى تغذيه را واردان تازه

 با كه سحرگاهان آفتاب مباركى، و ميمنت تپد، ىم جهان شريانهاى در كه زندگى نبض وزد، مى آرامى به كه نسيمى بهار،
 كرد توان مى چه اما. خاك رايحه شميم خيزد، برمى درختان نمناك برگهاى روى از كه بخارى كند، مى طلوع نو اى مژده

 خم اوست؛ پريده رنگ لبهاى و معشوقى پژمرده چهره يادآور حقيقت در آورد، مى بر سر خاك از كه اى سبزه نهال كه
 .آورد مى بر سر بزرگ انسانهاى و معشوقان خشت از بشرا

 پندارند، مى نهايت بى را هايشان دانسته و دانسته بزرگ را خود پرتالطم جهان و دوار چرخ اين در كه كسانى براى خيام
 كه شود مى مشاهده. گذارد مى سرشان به سر حال عين در و سوزاند مى دل گيرند، مى قرار رندان برابر در كه متعصبانى

 در او، تصوف. است پيوسته هم به كامالً خيام ديدگاه در آينده، و دنيا به نظر طبيعت، تاريخ، ايام، حوادث و گذشته زمان
 تفكيك و آورد بيرون ظرف اين از توان نمى را اى جداگانه چيز هيچ. است يافته تركيبى شكل و شده ذوب ظرفى چنين
 .كرد

 نيز ايرانى ادبيات به تجربى علوم به اشتغال موازات به او. آشناست خوبى به ايران تادبيا با خيام كه نيست ترديدى
 بى است شده سروده قلندران و قلندريه مالمتيّه، از دارى جانب به كه را خيام رباعيات از دسته آن مضامين. پرداخت مى

 آغاز زير ابيات با كه را سنايى اشعار مونمض است غيرممكن مثال براى. يافت سنايى حكيم آثار در توان مى ترديدى هيچ
 : نديد خيام رباعيات در شود مى

         كف در مى قدح دريده راز مستپرده آمد برون خرابات ز خرامان چون         زنارپرست بت آن فكند شهر در شور
دست به كفر علم چشيده كفر شربت



 تهران كتاب، طبع شركت چاپخانه رضوى، مدرس تصحيح ،الغزنوى السنايى آدم بن مجدود ابوالمجد حكيم ديوان)
 (81 ص ش،  ه 4111
 تو محراب         مرا آفات نمايد همى سجده مراچون عبارات رنگ نبرد ره از         مرا طامات راه نموده دوست چون

 (841 ص منبع، همان) مرا خرابات و باد را

 خرابات به دو هر         تن دردادم قلندرانه نيز دامنمن اندر دامن ندبب تو من با         من خراباتى و قلندر يار اى
 (801 ص همان،) وطن گرفتيم

 : گويد مى و سرايد مى مدائن هاى ويرانه به خطاب اى قصيده قالب در كه را خاقانى سخنان طنين توان مى مگر يا
         اكنون توايم خاك ما خاكى، از تو كه دندانگويد بن ز بشنو دندانه سر پند         نونو دهدت پندى قصرى هر دندانه

 را جغد هاى ناله بايد بلبل نواى از پس گويد مى وقتى او نشنيد؟ خيام رباعيات دربفشان هم سه دو اشكى و نه ما بر سه دو گامى
 و نوشيد؛ مى را آن يروانانوش و ريخت مى زمين بر هرمز سر از كه گويد مى دلى خون از وقتى يا و شنيد؛ ها ويرانه سر بر
 صص ،شيروانىخاقانىديوان. )يافت خيام اشعار در را ندايش طنين بايد گفت مى پرويز و كسرى عاقبت بر گريستن از يا

 (101 ـ 101
 كننده منعكس نيز بعدى شاعران است، ايرانى مليت خالق فردوسى ويژه به پيشينيان، نداى پژواك خيام كه طور همان
 .ندا خيام نداى
 : روست روبه خيام شعرى مفاهيم با كه كند نمى ترديد خواند مى عطار از را زير اشعار كسى وقتى نمونه براى
 ،نيشابورىعطارغزلياتوقصايدديوان)را ما قمار و درد را زاهدان سجاده         را ما يار عشق در مردى هيچ نيست چون

 (51 ص ش،  ه 4140 تهران، ال،اقب انتشارات نفيسى، سعيد مقدمه و تصحيح با
 (01 ص منبع، همان) است مناجات جمله از وى سجود آن كه         افتاد زمين بر كه مستى پى از مخند

 (01 ص همان،)  نيست روايت درو را شافعى         نكرد درس بوحنيفه را عشق



 فروزانفر، الزمان بديع تصحيح ،كبيرديوان يا شمسكليات: است كرده تضمين غزلهايش از يكى در موالنا را بيت اين
 (180 ص اول، جلد ش،  ه 4111 تهران دانشگاه، انتشارات

 يك به بس         خودنماى باشم تزوير از كى دستتا به دردى كوزه كوبان پاى         مست نيم امشب كه دارم آن عزم
 (81 ص) هست چه هر ببازم ساعت

 (411 ص) شد دريا با و آمد كنار به دريا ز كه         مىه است آب قطره يك تو نبود و بود

 (111 ص) شدم دريا در غرقه دريا ز بودم شبنمى         شدم پيدا كجا دانم نمى خود در شدم گم

 و بردن نام. است گذاشته تأثير خود از پس شاعران تمام بر فراگيرش شهرت و قلندرانه مشرب رندانه، رفتار با خيام
 خيام تأثيرات به اينجا در دليل همين به. كرد خواهد طوالنى بسيار را حاضر مقدمه شاعران، اين تك تك كردن بررسى

 . داشت خواهيم گذرا اى اشاره فقط
 كه است خيام رباعيات از 111 شماره رباعى مضمون يادآور ،گلستاندر( م 4100/   ه 004) شيرازى سعدى از زير شعر

 : ايم آورده حاضر كتاب در ما
         خبرانند بى خبرش در مدعيان نيامداين آواز و شد جان را سوخته كان         بياموز پروانه ز عشق سحر مرغ اى
 : شود مى مشاهده خيام رباعيات از بسيارى در سعدى از زير شعر مضمون باز نيامدو باز خبرى شد خبر كه را آن

 كه اى نسخه ،كليات)قدود و خدودست و است جفون و است عيون كه         باش ساكن گذرى مى برو كه راهى خاك
 (ب 155 آ، 11 ،4141 شماره فارسى، هاى نسخه استانبول، دانشگاه كتابخانه است، شده كتابت  ه 810 سال در
 : سعدى نه است سروده خيام گويى  را زير رباعى يا

 كاين         كن نيكويى توست عهد كه نيستامروز ىدرمان گرفت اجل درد چون         نيست فرمانى رفته قضاى باالى
 (آ 185 منبع، همان) نيست دهقانى آن از وقت همه ده

 : ماست كتاب از 100 شماره رباعى دقيقاً گويى( م 4180/   ه 004) حافظ از زير بيت



 دوم، چاپ ،حافظديوان از ام ترجمه)آدمى نو از و ساخت ببايد ديگر عالمى         دست به آيد نمى خاكى عالم در آدمى
 (1101 بيت ،181 ص ،4008 پرورش، و آموزش انتشارات استانبول،

 چنين مطالعه هنگام خيام نياوردن ياد به و بخارى عصمت خواجه از زير رباعيات در خيام هاى انديشه پاى رد نديدن
 : است غيرممكن اشعارى

 به پيوند         است بگذشتنى زمانه سلطنت خوشترچون جدايى وفا بى همدم وز         خوشتر آشنايى موافق يار با
 هجرى 801 سال در كه اى نسخه 101 شماره فارسى، هاى نسخه استانبول، دانشگاه كتابخانه ،ديوان)خوشتر نوايى بى ملك

 (ب 158 است، شده كتابت
         عقل ز آموخت ارچه حكمت دفتر نشدصد راه محرم و نگشت مقبول         نشد كوتاه كون دو از دل دست تا

 (ب 101 منبع، همان) نشد آگاه عشق سر ز نكته يك

         روز و شب ازرق خرقه در زده بازچرخى طاسك فلك مهر و مه است طاسى         نواز سفله زمانه معركه در
 (101 همان،)  باز آرد دگر طاس و برد طاسى

 گفت توان مى كه نحوى به رسد، مى خاطر به خيام نام رباعى از تنگف سخن محض به نيز تركى كالسيك ادبيات در
 خود، قديم شعراى و ادبيات بررسى و نقد به كه اى زمانه در تركها. است شده تركى ادبيات وارد خيام تأثير تحت رباعى
 از كردن ياد با و رباعى، خيام، نام بردن با. كنند مى توجه خيام به همه از بيش پردازند مى ايران ادبيات و جهان ادبيات
 حسين دانش، حسين جودت، عبداللّه از ترك شاعران و نويسندگان از بسيارى. شود مى متبادر ذهنها به خيام رباعى،
 احسان مرحوم از است الزم اينان بين در. اند كرده ياد خيام از ياشار، اميد تا كمال يحيى و توفيق، رضا رفعت،
 م 4005 سال در او ترجمه. است كرده ترجمه تركى زبان به رباعى وزن در را خيام رباعى 110  كه كنيم ياد زاده حمامى

 .است شده منتشر« زرين كتابهاى» انتشارات سوى از استانبول در
 متفاوت احساسات و انسان روح گوناگون حاالت كه است كسى جهانى، و ايرانى شاعرى عنوان به خيام اينكه خالصه

 اطالع براى) است آورده زبان به خود ياترباع در را او



ابوالفتححكيمرباعيات بر هدايت صادق و كاشانى اكبر مقدمه: به كنيد نگاه غربى زبانهاى به خيام رباعيات ترجمه از

 (.ش  ه 4111 تهران ايران، انتشار سهامى شركت ،خياممكتبشاگردانونيشابورىخيامابراهيمالدينغياث
*   *   * 

 : بيانگر كه را خيام رباعيات حاضر مجموعه در ما
 زندگى؛ و دنيا پوچى و يأس، نااميدى، قبال در او احساسات. 4
 است؛ شده مى متعصبان خشم موجب كه او توسط مختلف عقايد دقيق پردازش و طنزآميز هاى جنبه. 1
 تصوف؛ به او تمايل. 1
 خويش؛ عجز آوردن زبان به و خود سرزنش. 1
 او؛ ينىب جهان. 5

 مطلب خالصه واقع در كه داديم قرار رباعى دو بحث، هر ابتداى در. ايم كرده خوانندگان تقديم نموده ترجمه باشد مى
 از يكى نيز آغاز در. ايم آورده رباعى وزن همان در و تركى زبان به را مذكور هاى رباعى ترجمه همچنين و باشد مى

 قطعه سه از متشكل كه را شعرهايمان از يكى و باشد مى او هاى انديشه يتكل معرف كه را اش ترجمه و خيام رباعيات
 از ارسالن آلپ على. ايم آورده كند مى مشخص را اشعارش و خيام به ما نگاه نوع و ايم سروده رباعى وزن در و است

 زيباى خط با را رباعيات ،نويسى خوش استاد اوكياى، الدين نجم عزيز شاگرد و استانبول دانشگاه ادبيات دانشكده اساتيد
 .گرديد عزيز خوانندگان تقديم خيام گلهاى از اى دسته ترتيب اين به. نمود كتابت فارسى به تعليق
 گذشت با كه را درخشانى رباعيات را، خود ماندگار و باطراوت عميق، اصيل، رباعيات خيام تا كنيم مى سكوت ما اينك
 نشر و حشر خيام احساسات با و بخوانند را اشعار اين تا دهد قرار خوانندگان چشمان مقابل در شوند، مى تر تازه زمان
 .يابند
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 سالگى، شصت سن به شعرهايش در او. آمد دنيا به است، تربت ناحيه توابع از اينك و بود وابستهدولتشاه نظر طبق
. است نگفته چيزى آن از بيش و صدسالگى از البته و كرده اشاره خويش نودسالگى و سالگى، چند و هفتاد هفتادسالگى،

 كمتر اينكه از گذشته. باشد كرده عمر سال چهارده و صد بايستى عطار كرديم، ذكر كه تولدى ريختا صحت صورت در
 بوده بسيار اش شعرى زايش كه عطار چون صوفى شاعرى ندارد هم امكان كند، عمر طوالنى چنين كسى افتد مى اتفاق
 توسط ذكرشده تاريخ بودن خطا طلبم اين. باشد نسروده شعرى هيچ اش نودسالگى از پس سال چهار و بيست تا است

 تاريخ است، نموده ذكر نودسالگى در هجرى 010 را وفاتش تاريخ اينكه به توجه با. دهد مى نشان وضوح به را دولتشاه
 .باشد آن از قبل سال چند يا و( م 4410)  ه 511 بايست مى تولدش

 جلد ،4001 پرورش، و آموزش چاپخانه استانبول،: است شده انجام ما توسط كه الطيرمنطق ترجمه) الطيرمنطق مطالعه با
 آموزش چاپخانه استانبول، دوم، چاپ اول، جلد منبع، همان. )است بوده( 5110 ـ 5115 بيت ،111 ص دوم، چاپ دوم،

 پرورش، و

                                                            
   .nyaHAyAAHauH dnnma .luyہeHamay .uy´ .d Aدy ہGH kخylHamayHn .lubnma vy :§HyyH liMHnHa 

imbHayuH, 7 9 .Ill ,1 1b  



 پدر اند، هداد قرار مأخذ را دولتشاه كه ديگرى كتابهاى و العشاقمجالس و دولتشاه نظر طبق( 110 بيت ،11 ص ،4001
 پدر است، شده ذكر او مناقب در كه روايتى اساس بر. يافت وفات( م 4114)  ه 048 در كه بود اسحاق بن ابراهيم عطار،
 و داشته دلبستگى او به نيز عطار. بود داده خبر مغول حمله از پيش، مدتها و بود حيدر الدين قطب دراويش از عطار
 مجدالدين مريد او كه دهد مى نشان. است نگاشته او نام به نيست موجود امروز كه را نامهحيدرى يا حيدرنامه كتاب

 مورد عبارت. است امر اين بر دليلى مقدمه در سخنانش( 008 ص ،4180 استانبول، ،نفحات ترجمه) است بغدادىبوده
 : است چنين االولياءتذكرة در نظر

 خير گفتم. گريست مى كه ديدم را او. درآمدم عليه، للّها رحمه خوارزمى، محمد مجدالدين امام پيش روز يك من و
 كانبياء امتى علماء كه( السالم و الصلوه عليهم) انبياءاند مثابه به كه اند، بوده امت اين در كه عالمان زهى: گفت! است
 از يا گردان قوم ناي از مرا. نيست علت به تو كار! خداوندا: بودم گفته دوش كه گريم مى آن از: گفت پس. اسرائيل بنى

 لندن نيكلسون،. آ. راينولد. )باشد شده مستجاب كه بود گريم، مى. ندارم طاقت را ديگر قسمى كه قوم، اين نظارگيان
 (0 ـ 0 صص اول، جلد ،4015

 از االولياءتذكرة در كه حالى در. است بوده مجدالدين مريد عطار كه گرفت نتيجه توان نمى فوق عبارت از ما نظر به
 نوع. است شده استفاده« امام» صفت از فقط مجدالدين براى شود، مى تمجيد آميزى مبالغه بسيار اوصاف با بزرگ صوفيان

 عطار كه است شده قيد نفحات در. است طريقت اهل برادر يك يا دوست يك از گفتن سخن مانند او درباره عطار گفتار
 (000 ـ 008 صص. )گرديد مى مستفيض منصور نيتروحا از و بود اويسى حال عين در و مجدالدين مريد
 كبرى الدين نجم شيخ مريدان از عطار كه نويسد مى المودهينابيغخود كتاب در( م 4800/   ه 4101) بلخى سليمان سيد

 مرحوم( 410 ـ 05 صص اول، جلد ،4111 ـ 4114 استانبول، جلدى، دو و عربى نسخه. )است بوده( م 4114/   ه 048)
 ديدگاه از است، دانسته عطار به منسوب را آن كتاب اين در بلخى سليمان سيد كه مظهرالصفات به استناد با فيسىن سعيد

 نوشته ينابيع كه زمانى احتماالً كتاب اين باشد؛ داشته كتابى چنين عطار است ممكن گويد مى و كند مى تبعيت مذكور
 نيز امروز و است بوده موجود شد مى



 و كتابخانه ،نيشابورىعطارفريدالدينآثارواحوالدرجستجو. )باشد داشته وجود تركيه در آن از اى نسخه است ممكن
 بخش در شود مى ناميده مظهرالصفات كه مذكور كتاب( 410 ،10 ،11 لد، ـ لو: ص ش،  ه 4111 تهران اقبال، انتشارات

 80  داراى كه كتاب اين عنوان. شود مى نگهدارى 888 شماره به استانبول ملت كتابخانه در اميرى على فارسى هاى نسخه
مظهرالصفاتكتابانتخاب»:  باشد مى چنين شده كتابت بلخى سليمان سيد توسط آن صفحات از برخى و است برگ

 در كه مظهرالعجايبى با را كتاب اين وقتى. است منسوب عطار به كه از است منتخبى و «سرهقدسولىعطارشيخحضرت
 و شده كتابت  ه 4158 سال در و دارد، قرار جواهرالذات و ،خسرووگل ،مظهرالعجايب ،االولياءتذكرة از متشكل اى مجموعه
 استانبول دانشگاه كتابخانه فارسى هاى نسخه بخش در 141 شماره با و گيرد مى بر در را آ118 تا ب 401 صفحات
 شده افزوده كتاب به بلخى سليمان سيد توسط احاديث، و عربى تعبارا كه يابيم درمى كنيم مى مقايسه شود، مى نگهدارى

 نثر يا نظم يا فارسى يا باشد عربى به كه مظهرالصفات نام به كتابى او به منسوب كتابهاى حتى يا عطار كتابهاى بين. است
 .ندارد وجود
 خليفه محمد سعدالدين خواجه از زير جمالت با شود مى ناميده هم خسرو و گل و خسرونامه كه گلوخسرو در عطار
 : كند مى تمجيد است يافته وفات م 4151/   ه 051 سال در كه كبرى الدين نجم

 قطب او امروز. بخشد مى روشنايى را جهان كه است خورشيدى امروز است دين قلب كه سعدالدين خواجه قلب»
 جمله امروز، اوتاد، و ابدال. خداست خاص ىول شوند، مى الهى حريم وارد كه كسانى برابر در او. است سالكان حقيقى

 به و است شده راهنما نيز طريقت در است پيغمبر دوست شريعت در چون او. اند شده حال و كشف اهل او لطف به
 مطلق علم به او. است مكشوف او براى قرآن اسرار تمام. است آگاه اصول و فقه اسرار تمام از پيغمبر نورانيت واسطه

 خطاى دليل به 14 صفحه در سعدالدين وفات تاريخ ،11 ،14 م، - ما: ص ،جستجو نفيسى، سعيد)« .تاس آمده نائل
 ـ 185 صص ،نفحات ترجمه به كنيد نگاه سعدالدين حال شرح براى. است شده نوشته 015 ،051 جاى به حروفچينى

 نسبت حال عين در نظر اين. دانيم مى ينسعدالد مريد و كبرويه از را او ما كه است عطار سخنان اين به استناد با( 180
 .كند مى توجيه است آمده االولياءتذكرة در كه الدين نجم خليفه مجدالدين، با را او قيدشده



 مذكور تاريخ در ترديد بى او لذا است، نوشته( م 4111)  ه 040 سال در را كتاب اين كه گويد مى االولياءتذكرة در عطار
  ه 010 االخر جمادى دهم روز عطار معتقدند كه را كسانى نظر بايد بنابراين. است دهبو برخوردار سالمتى از
 چند كه بپذيريم اگر است، كرده اشاره خود هشتادسالگى به آثارش در عطار. پذيرفت است يافته وفات( م 10/1/4111)

 از قبل سال چند او تولد تاريخ هك داشت خواهد وجود احتمال اين باشد، كرده زندگى اين از بيش است ممكن نيز سالى
 شده بنا نوايى عليشير توسط( م 4180)  ه 804 سال در مرقدش و است نيشابور در او مزار. باشد بوده( م 4410)  ه 511
 شهادت درباره(. 11 ـ 14 كا، ـ كد: ص ،جستجو) باشد مى اشتباه كامالً او قبر سنگ كتيبه در ذكرشده تاريخهاى. است
 همين به اتكا با سرنامهبى منظومه حتى ،(00 ـ 00 سو، ـ سط: ص منبع، همان) دارد وجود گونه منقبت روايتى عطار

 .است شده سروده منقبت
 كتاب، همين در. كند مى ياد ديوانوالقلب،شرحنامه،مصيبتاسرارنامه،خسرونامه، كتابهايش از مختارنامه منثور مقدمه در عطار

 كتاب ده بنابراين،. برد مى نام خسرونامهو(الطيرمنطق)طيورمقاماتمختارنامه،اسرارنامه،نامه،الهىنامه،مصيبت از او
ديوانونامه،مصيبتطيور،مقامات يا والطيرمنطقمختارنامه،نامه،الهىالقلب،شرحجواهرنامه،اسرارنامه،خسرونامه،االولياء،تذكرة

كتابهاىمياندر.شودمىيادنيز با آن از كه دارد پندنامه نام به ديگرى كتاب عطار نهااي بجز. است عطار آن از ترديد بى
.استنشدهيافتالقلبشرحوجواهرنامههاىنسخهمذكور

 تقسيم دوره سه به را او زندگى است نوشته اسالمالمعارفدائرة براى عطار مدخل ذيل كه مطلبى در ريتر پروفسور
 و شور اما ضعيف طرحى و برنامه با است شاعرى عطار دوم دوره در. نامد مى ماهر گويى قصه را او ولا دوره در. كند مى

 ريتر. كند مى خلق برنامه بى و نامنظم آثارى كه بينيم مى را سالمند شاعرى عطار، زندگى سوم دوره در و سرشار؛ شوقى
 نفيسى سعيد اما( 41 ـ 0 صص ،44 جلد) داند مى دوره سه همين به متعلق شود، مى داده نسبت عطار به كه را آثارى تمام

 ديگر آثار از يك هيچ كرديم، ذكر باال در را نامشان كه كتابهايى بجز كه كند مى بيان متقن داليل با آثار اين تمام بررسى با
 تخلص عطار ،خود اشعار در و زيسته مى او از پس كه است ديگرى شعراى به متعلق و نيست او از عطار، به منسوب

 (04 ـ 40 صص كنيد، نگاه نيز ما ترجمه با الطيرمنطق مقدمه به ؛400 ـ 405 صص ،جستجو) اند كرده مى
*   *   * 



( ع)على و اول خليفه سه از تمجيد به بيدرنگ پيامبر، مدح و خدا ثناى و حمد از پس كتابهايش تمام در تقريباً عطار
 ترتيب اين به و است؛ كافى ما براى امام عنوان به حيدر اميرالمؤمنين غرب، تا شرق از دگوي مى نامهالهى در اما. پردازد مى

 پى نكته اين به توان مى هم عطار ديگر كتابهاى از. است ديگرى طور و بيشتر على، به نسبت محبتش كه كند مى مشخص
 ،نامهالهى همانند كتابهايش همه در عطار شود؟ مى محسوب تقيه آيا او توسط ديگر خلفاى ستايش وضعى چنين در. برد

 دليل همين به و است؛ عيار تمام صوفى يك او. كند مى سرزنش را متعصبان و تقبيح را صحابه به نسبت كينه و بغض
 اما. بيند نمى اشكالى نيز سنت اهل ائمه ستايش در او. نيست اولويت داراى عطار نظرگاه در مذهبى اختالفات و مسائل
 جعفرى را پيروانش كه ،(م 005/   ه 418) جعفرالصادق امام و جعفرى مذهب پيرامون االولياءتذكرة رد عطار سخنان

 امام دوازده به قائل كه چرا گويند مى نيز عشرى اثنى و امامى و اند؛ كرده ظهور او زمان در مذاهب غالب كه چرا نامند مى
 : گويد مى االولياءتذكرة مقدمه در او. سازد مى نمايان كامالً ما براى را او مذهب هستند،

 
 زبان در چگونه قومى شرح و جداگانه؛ بايست مى ديگر كتاب يك كردم، مى بيت اهل و صحابه و انبياء ذكر اگر... »

 و انبياء. ديگر جهانى و است ديگر عالمى عالم آن و اخبار، و محمود و رسولند، و خدا مذكور خود ايشان كه گنجد مى
 امام به ابتدا و( 1 ص اول، جلد نيكلسون،)« .ايد كرده جمع كتابى ايشان ذكر در انشاءاللّه. اند قوم سه بيت اهل و صحابه
 صديق، عامل آن نبوى، حجت برهان آن مصطفوى، ملت سلطان آن»: ستايد مى را او شكل اين به و پردازد مى( ع)جعفر

 جعفرالصادق،: عاشق عارف آن نبى، وارث آن على، ناقد آن انبياء، جگرگوشه آن اولياء، دل ميوه آن تحقيق، عالم آن
 .عنه اللّه رضى
 از پس كه اولياست شرح كتاب اين ساخت؛ بايد جداگانه كتابى كنيم بيت اهل و صحابه و انبياء ذكر اگر كه بوديم گفته

 سخن و بود بيت اهل از چون و. است بوده ايشان از پس نيز او كه كنيم ابتدا صادق به تبرك سبب به اما اند، بوده ايشان
 .اند يكى همه ايشان كه بياوريم او آن از چند اى كلمه است آمده بيشتر وى از روايت و است گفته بيشتر او طريقت

 دوازده يكى يعنى. دارند امام دوازده مذهب دارند، او مذهب كه قومى كه نبينى. بود همه آن از شود كرده او ذكر چون
 .يكى دوازده و است

 اشارات و علوم جمله در كه نيايد راست من عبارت و زبان به گويم، او صفت تنها اگر



 را االهيان هم. بود مطلق مقتداى و بود، وى بر همه اعتماد و بود، مشايخ جمله قدوه و بود، كمال به تكلف بى عبارات و
 را زهاد هم مقدم، را عباد هم. پيشوا را عشق اهل هم و پيشرو، را ذوق اهل هم و امام، را محمديان هم و بود، شيخ

 سخن بسيار عنه، اللّه رضى باقر، از و بود، نظير بى تنزيل اسرار و تفسير لطايف در هم حقايق، تصنيف صاحب هم مكرم،
 است راه در چيزى بيت اهل با را جماعت و سنت اهل كه بندند خيال ايشان كه قوم آن از دارم عجب و است كرده نقل
 آن. است مانده باطل خيال در كسى كه دانم نمى آن من و. حقيقت به گفت بايد را بيت اهل جماعت و سنت اهل كه
 «.ندارد ايمان( ص)محمد به ندارد فرزندانش به و دارد ايمان( ص)محمد به هركه كه دانم مى
 همان) كند مى ذكر را عىشاف مشهور شعر نامند، مى رافضى را بيت اهل دوستداران كه كسانى به خطاب آن، از پس و

 ،(ع)جعفرالصادق پدر ،(م 011/   ه 441( )ع)محمدالباقر ذكر با را خود كتاب عطار(. آن ادامه و ،0 ص اول، جلد چاپ،
 رسانده اتمام به( ع)محمدالباقر ذكر با و شروع( ع)جعفر ذكر با را كتاب كه كند مى تأكيد نكته اين بر و برد مى پايان به

 .دهد مى نشان وضوح به را عطار بودن امامى دوازده سخنان اين(. 110 ص ،4010 دوم، جلد ،چاپ همان) است
*   *   * 

 كند مى خاطرنشان و دارد اشاره موضوع اين بر خسرونامه و اسرارنامه در. است بوده داروساز و پزشك عطار كه دانيم مى
 اشاره خويش شغل به زير بيت در نيز الطيرمنطق در(. 51 ـ 54 نا، بج،: ص ،جستجو) دارد اشتغال طبابت به روز و شب كه
 : كند مى

 (1881 بيت ،401 ص دوم، جلد) ده ناك چون جگر دارم سوخته         ده ترياك و من عطارم گرچه

 : كه دارد مى بيان توجهى قابل نيازى بى با كتاب همان در باز و
 را دون هر نام         نهم بندى كجا دل بر كس ز اممن نى اوارىناسز هر بسته         ام نى دربارى كه را ايزد شكر

 قوت         است بس ممدوحم عاليم امهمت كرده تخلص را كتابى نه         ام خورده ظالم هيچ طعام نهمنه خداوندى
مرا بينان خويشتن زين كى به تا         مرا پيشينيان بردند خود استپيش بس روحم قوت و جسم



 خواه و كنيد بد نامم خواه         نيك بدخواه زمره زين آمدمفارغم شاد بال صد ميان در         آمدم آزاد خلق كار ز تا
 (1804 ـ 1881 بيت ،401 ـ 401 صص دوم، جلد همان،) نيك

 ترديد بى. كند مى يادآورى است نكرده خم سر كسى نزد اينكه و را خود نيازى بى و قناعت نيز نامهالهى پايانى بخش در او
 و اقتصادى، انحطاط يكديگر، با بزرگان رفتن كلنجار مغول، هجوم از حاصل اخالقى سقوط زمانه، رايج مرج و هرج

 .است داشته نقش عطار توسط مزبور نكات بيان در اجتماعى بنيه اضمحالل
 به سفر با و كرده مطالعه اولياء ارهدرب كتاب هزار حدود گويد مى خود او. است عطار ويژگيهاى از زبان و سرايى داستان
 مطرح داستان قالب در را خود نظر مورد هاى انديشه او. است نموده آورى جمع را صوفيان حكايات متعدد، مناطق

 و سرمستان، هاى لطيفه بكتاشيان، به مربوط داستانهاى. شود مى شامل را مردمى هاى قصه او حكايات از بخشى. كند مى
. كرد مشاهده عطار حكايات از مذكور قسم ميان در توان مى شود مى داده نسبت نصرالدين مال به كه ها لطيفه برخى حتى

 و معاصر صوفيان از يكى درباره او، كرامات و دور زمانهاى صوفى يك به مربوط داستانى است ممكن حال عين در
 زمان بستر در چگونه كرامتها و مناقب مردمى، نهاىداستا كه يابيم درمى ترتيب اين به. شود نقل هم كنونى زمانه به متعلق

 كرامات در مفاهيم همان چگونه حال عين در و يافته تغيير شخصيتهايشان شدن دگرگون با و يابند مى همخوانى محيط با
 هنوز كه است غنى بسيار بسيار منبعى فولكلوريك، ارزش اعتبار به و منظر اين از عطار آثار تمام. يابند مى تداوم اولياء
 كالسيك ادبيات و تصوف تاريخ مبناى بر عطار آثار بررسى بر عالوه. است نگرفته قرار كامل بررسى و نقد مورد

 است الزم منظور همين به و داد؛ قرار مداقه مورد نيز رفت ذكرش كه موضوعى دريچه از بايستى را او كتابهاى صوفيانه،
 يا باشند آمده ايران از اينكه از نظر صرف ها لطيفه گفت بايد صراحت به رازي. شود ترجمه تركى به عطار كتابهاى كليه
 نقل ما مجالس در كه زيبايى بسيار پندآموز نكات و داستانها همه با مردم، اراده و خواست و همت با ديگر، كشور هر
 عرصه يك به يك هستند آشنا هايى لطيفه و داستانها چنين با كه آنان حال،. گردد مى منسجم و يابد مى تطبيق شود مى

 جوكهاى مذكور، هاى لطيفه و داستانها جاى به ناچار و گويند، مى ترك را حيات



 با حتى كه جوكهايى. ارتباط ما زندگى نحوه با نه و دارند همخوانى ما اجتماعى آداب با نه كه گردد مى جايگزين غربى
 ديروز پيوند به قادر كه جوكهايى با ما كه اينجاست موضوع بدتر بخش. دارد وانمى خنده به را آنها نيز افراد دادن قلقلك

 دادن دست از حال در نيست، هويتمان كلمه يك در و ها توانايى ها، انديشه استعدادها، كننده منعكس و نبوده امروزمان و
 داستانهاى بداند كه ماند مى كسى نه كنند، مى معرفى خودمان به را ما كه آنان رفتن با. باشيم مى خويش هويت و هستى
 فالن كه ساخت خواهد روشن كسى نه و كند مى تعريف برايمان سرمستان و بكتاشيان هاى لطيفه قالب در را عطار

 ما رو اين از. است بركشيده دنيا از رخت پيش سالها كه است كسى درباره حقيقت در ولى فالن به منسوب كرامت
 .دهد شتاب و اهميت اسالمى شرقى كالسيكهاى دقيق و كامل ترجمه به بايد پرورش و آموزش وزارت معتقديم

 و خاقانى و انورى يا و عسجدى، فردوسى، عنصرى، زبان همچون گاه هيچ او زبان گفت بايد عطار زبان درباره اما و
 كرد، مى اقتباس مردم از را خود داستانهاى عطار. نيست بيان و معانى هاى ويژگى از مملو و بديع ادبى، جامى، و سعدى

 كار طرز رغم به او. نمايد تبليغ مردم همين بين در را خود باورهاى و برساند، مردم گوش به را هايش دانسته كوشيد مى
 كبيرديوانومثنوى در موالنا زبان چنانكه. است برده بهره آنها زبان از مردم، با گفتن سخن هنگام خود، خاص اسلوب و

 از خود، دوران زبانى ويژگيهاى از استفاده بر عالوه آنها. است مردمى كامالً فارسى موالنا و ارعط زبان. است چنين نيز
 زيباروى يك ستايش هنگام در فقط يا و كنند مرتب را شعرشان وزن تا كردند مى استفاده مختلف پسوندهاى و كلمات

 و عشوه، نمايى، جلوه قامت، و قد گيسو، چهره، لب، دهان، چشم، ابرو، اينجا در او. گيرد مى فاصله مردم زبان از كه است
 معشوق، ستايش مورد بجز او زبان. كند مى مدح كالسيك متون جاافتاده مجازى مفاهيم با را، خود معشوق فراق و وصل
 .نوشتارى نه دارد اى محاوره حالتى غالباً عطار مطالب. است مردمى كامالً زبانى
 است نموده ديگران تقديم داستان قالب در را خود باورهاى و ها دانسته و گفته سخن ممرد زبان به كه عطارى از موالنا
. است قائل فراوانى احترام او براى و كند مى پيروى



 : كند مى ياد عطار از زير شعر با كبيرديوان در او مثال براى
 كتابخانه اول، جلد ما، ترجمه) را عطار دهد بو اي كند رو سنايى در يا         كند خو او بايزيد با كند سو اين رو كه جانى

 (104 بيت ،11 ص ،4050 استانبول رمزى،

 : پردازد مى او از تمجيد به نيز بيت اين با و
 (آخر بيت ،481 ص ،4050 چهارم، جلد) فريد آن عطار ز فرديت يافت         كرد شرح سنايى كش سناجو آن

 : يرز بيت است معتقد نفيسى سعيد مرحوم اما
 ديوان هاى نسخه ترين مطمئن و ترين صحيح ايمدر كوچه يك خم اندر هنوز ما         گشت عطار را عشق شهر هفت
 موالنا به زير صورت به كه ديگرى بيت گويد مى او ترتيب همين به( 00 عز،:  ص ،جستجو. )نيست موجود موالنا

 : است منسوب
 و است ولد سلطان به متعلق و نيست موالنا آمديماز عطار و سنايى پى از ما         او چشم دو سنايى بود روح عطار
 : است صورت اين به نيز آن صحيح شكل
 نافذ فريدون دكتر چاپ ،ولدسلطانديوان)آمديم عطار و سنايى قبله ما         دل چشم دو سنايى و بود روح عطار

 (5011 بيت ،100 ص ، ه 4158 استانبول اوزلوك،
 : گويد مى و كند مى مقايسه سنايى و عطار با را خود ،ديوان در زبا موالنا

 استانبول پنجم، جلد ترجمه،) نه اينم من نه آنم من كه گم كردم سر و پا را         بد فائق و شاه سنايى بد عاشق عطار اگر

 (5451 بيت ،101 ص ،4001

 سرهما، اللّه قدس عطار، فريدالدين و سنايى الهى حكيم و استاد»: گفت كه شود مى ذكر موالنا قول از العارفينمناقب در
 تحسين ترجمه)« .است وصل درباره همواره ما سخنان اما زدند، دم جدايى از بارها بودند دين بزرگان از اينكه با

 (110 ص  ،4051 آنكارا اول، جلد پرورش، و آموزش چاپخانه ،العارفينمناقب يازيجى،
 اش برده و پادشاه به مربوط داستان مثال براى. است خوانده را عطار آثار تمام موالنا



 اين در(. آن ادامه و 441 ص دوم، جلد ما، ترجمه) شود مى بازگو مفصل و زيبا شكلى به مثنوى در ،الطيرمنطق در
 ابيات از بعد حكايتهاى. موالناست براى منبع كتابهاى از نيز نامهالهى. كرد ذكر توان مى را متعددى مثالهاى خصوص

 شده بيان مثنوى در تعديل و جرح با البته موالنا توسط نوزدهم، مقاله در ،«ناپذير سيرى گاو» داستان و 4005 و 4001
 موارد اين ما. شود مى بيان نصرالدين مال هاى لطيفه ميان در كه است داستانهايى 1000 و 4000 ابيات حكايتهاى و است،

 .(كنيد نگاه نيز الطيرمنطق شرح به. )ايم آورده دخو ترجمه توضيحات بخش در را
 آنها از برخى و است گونه لطيفه غالباً عطار داستانهاى. دارد وجود اى عمده تفاوت موالنا و عطار سرايى داستان شيوه بين
 نظر از كه داستان، ناي در عطار اما. گيرد مى بر در را بيت 141 نامهالهى داستان ترين طوالنى. شود مى بيان بيت سه دو در

 نقد و تحليل ديگر، داستان به داستانى از عبور. شود نمى دور اصلى موضوع از گاه هيچ رود، مى شمار به استثنا يك حجم
 عطار داستانهاى ميان در حديثى فقهى، كالمى، مباحث به پرداختن و ،«الهيه معارف» صوفيان تعبير به يا تصوفى بحثهاى

 منتقل مخاطب به را خود نظر مورد سخن و كرده گيرى نتيجه رساند، مى پايان به را داستانش او. شود نمى مشاهده گاه هيچ
 كه اى نتيجه با و آغاز، دنيا مال و دنيا به ندادن اهميت و فنا، درباره اندرزى با را داستانهايش تمام تقريباً او. كند مى

 عطار موالنا، قول به. رساند مى پايان به است، ديدن سگ حتى همه، از تر پايين را خود و خويش، شمردن خوار مستلزم
 عطار تصوف گفت توان مى كه است اين. كند مى يادآورى را نيستى و گويد؛ مى سخن فراق از هميشه دنيا در واقعاً

 .است عارفانه كامالً تصوفى
 به شروع و نشيند مى شخصيتها از يكى مسند بر دخو داستان، بيان هنگام موالنا. يابد مى داستان شكل ها لطيفه اما موالنا در

 اين نقل اثناى در و آيد مى ميان به ديگر داستانى از سخن هنگام همين در. كند مى اش روحى حاالت از گفتن سخن
 مسائل و پردازد مى اجتهاد به داستانها، اين تعريف هنگام در موالنا. شود مى مطرح ديگرى داستان هم باز جديد، داستان
 را نقد درخور مطالب همه بندد، نمى خود محيط و دنيا بر چشم گويد، مى خود زمانه از كند، مى بيان را فقهى و كالمى
 ببرد، پايان به را موضوع آنكه از پيش اما گردد، بازمى اول داستان به دوباره بعد مدتى كند؛ مى نقد شدت به و بررسى
 داستان



 سر از را اول داستان مجدداً آنگاه پردازد، مى بعد داستان تفسير و توضيح به يزن آن ميان در و كند مى مطرح ديگرى
 هنگامى مناسبتى، به صرفاً عطار. نمود مشاهده عطار در توان نمى را موالنا بينى جهان و عملى تصوف و هيجان. گيرد مى
 سرزنش مبهم شكل به هم آن بيت، چند با را اش زمانه مسائل و زمانه دارد، مى بيان را اش نيازى بى و گويد مى خود از كه
 .كند مى

 .ببريم پايان به كشيد درازا به كه را مقدمه اين ،نامهالهى به پرداختن با است بهتر
 بيان از پس و شود مى آغاز راشدين خلفاى ستايش و رسول، نعت و خدا حمد با كالسيك، كتابهاى شيوه به نامهالهى

 .پردازد مى لىاص متن به سخن، برترى و فضل
 : است چنين نامهالهى موضوع

 جويا را آرزوهايشان و كند مى جمع را فرزندان پدر، روزى. اند ادب و هنر سرآمد آنها كدام هر. دارد پسر شش پادشاهى
 دوم فرزند. گويد بازمى را شهوت مضرات پدر. خواهد مى را او است؛ شده پريان شاه دختر عاشق بزرگتر فرزند. شود مى

 پسر. كند مى گوشزد را سحر اعتبارى بى و بودن فايده بى نيز او به پدر. است شده مند عالقه جادو و سحر يادگيرى هب
 در چهارم پسر. است عقل جام، آن از منظور كه گويد مى او به پدر. آورد دست به را نما جهان جام است مند عالقه سوم

 انگشترى دارد دوست پنجم فرزند. است فنا در ابدى حيات كه كند مى اثبات او براى پدر. است حيات آب آرزوى
 حقيقى سلطنت كه دهد مى توضيح نيز او براى پدر. كند سلطنت جن و انس بر بتواند آن با تا باشد داشته را نبى سليمان

 به تا وردآ دست به را كيميا دانش است مند عالقه ششم پسر. دهد مى شرح برايش را دنيوى سلطنت زوال و فناست در
 الهى اولياء باش؛ داشته خدا درد فقط نيز دل در و شو دل سراپا كه كند مى نصيحت را او پدر. باشد داشته طال طريق اين
 .اند بوده برخوردار كيميايى چنين از

 ىبخش. گيرد مى بر در را داستان 104( ريتر چاپ) است صفحه 105 داراى اش ديباچه با كه كتاب اين از ديگرى نسخه
 از داستان 8 در. است( م 4111 ـ 000/   ه 114 ـ 180: سلطنت دوره) و شده خالصه بيت چهار سه در داستانها اين از

 برده نام هم اياز او برده از است، يافته شهرت هندوستان نبرد با كه حكمران اين به مربوط داستانهاى



 رواج عطار زندگى دوران در كه است يونانى عشق وضوعم دربرگيرنده داستانها اين همراه ديگر داستان 44. شود مى
 از كه ـ مجنون به مربوط داستانهاى بيشتر در. است جويى لذت و شهوت هرگونه از خالى مذكور عشق. است داشته

 المثلى ضرب مقتضاى به اگر. شود مى برده نام نيز ليال از همواره ـ رود مى شمار به اسالمى كالسيك ادبيات اصلى عناصر
 ـ 401: خالفت) الرشيد هارون برادر رود مى گمان كه را بهلول داستانهاى« بشنو ديوانه از را راست سخن» گويد مى كه

 به مربوط داستان نه و سى داراى كتاب بگوييم بايد كنيم، اضافه داستانها اين به است، بوده( م 810 ـ 080/   ه 401
 اين از پيش كمى كه نظرى درستى بر باشد ديگرى دليل تواند مى ذوبان،مج داستان به عطار دادن اهميت. است مجذوبان

 .رسانديم عرضتان به
 مقاله 11 داراى ها مدحيه و نعت، تحميد، از بعد مثنوى اين. است آمده پديد متعدد مقاالت از الطيرمنطق مانند نيز نامهالهى

 مقاله در بلند، داستان يك اول مقاله در دارد؛ وجود داستان يك ها مدحيه و نعت، تحميد، قسمت در. است ختميه يك و
 كه داستان 48 هفتم مقاله ،8 ششم مقاله ،41 پنجم مقاله داستان، 5 چهارم مقاله داستان، 41 سوم مقاله داستان، 0 دوم

 مقاله ،41 دوازدهم مقاله ،41 يازدهم مقاله ،41 دهم مقاله ،41 نهم مقاله ،41 هشتم مقاله است،« تمثيل» آنها از يكى عنوان
 مقاله ،5 شانزدهم مقاله ،41 پانزدهم مقاله ،11 چهاردهم مقاله است،« موعظه» آنها از يكى عنوان كه داستان 40 سيزدهم
 در و ،44 دوم و بيست مقاله ،4 يكم و بيست مقاله ،41 بيستم مقاله ،41 نوزدهم مقاله ،44 هجدهم مقاله ،44 هفدهم
 .دارد ودوج داستان 41 ختميه قسمت

*   *   * 

. است شده ريترمنتشر هلموت پروفسور توسط شده تصحيح متن داديم قرار اساس را آن حاضر ترجمه در ما كه اى نسخه
 : است رسانده چاپ به ذيل هاى نسخه تطبيق با را مذكور متن ريتر پروفسور

( م 4110)  ه 010 الثانى جمادى چهارم در آن از بخشى و شود مى نگهدارى استانبول فاتح كتابخانه در كه اى نسخه ـ
 .است شده كتابت

 .است شده كتابت( م4150 ـ 4158)  ه 808 سال در و است موجود كتابخانه همان در كه ديگرى نسخه ـ



 .است گرديده كتابت( م 4141 ـ 4141)  ه 840 سال در و شود مى نگهدارى اياصوفيه كتابخانه در كه اى نسخه ـ
 841 و( م 4115 ـ 4111)  ه 810 سالهاى در و شوند مى نگهدارى لندن موزيم بريتيش و آفيس اينديا در كه هايى نسخه ـ
 . اند شده كتابت( م 4144 ـ 4141)  ه

 تفاوتهاى و كند مى توصيف را مذكور هاى نسخه است نوشته كتاب بر آلمانى و فارسى زبانهاى به كه اى مقدمه در او
 101 بيت مثالً و برديم بهره متنها در موجود تفاوتهاى برخى از خود ترجمه در ما. سازد مى مشخص را متون در موجود

 .گرفتيم يادداشتها همين از رسيد مى اتمام به آن با معنا چون را
 دوازدهم مقاله با حاضر جلد. كنيم دوجلدى ترجمه مانند را آن شد ديده مناسب كتاب، شدن حجيم از جلوگيرى براى

 خواهيم تقديم زودى به شود، قسمت كه صورتى در نيز، را دوم جلد كه رسانيم مى خوانندگان اطالع به. رسد مى پايان به
 .ببخشايند ايم داشته خطايى اگر كنيم مى درخواست و كرد
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   الطير عطار مقدمه بر منطق

  

 

 هجرى هفتم قرن اوايل و( ميالدى 41)  هجرى ششم قرن دوم نيمه در كه عطار فريدالدين حال شرح از ما اطالعات
 ما ترجمه) است بوده محمد نامش كه يابيم درمى روشنى به الطيرمنطق كتاب از. است اندك بسيار زيسته، مى( ميالدى 41)
 پسر ابراهيم ابوبكر بن مصطفى پدرش و بود ابوطالب يا ابوحامد، اش كنيه كه شود مى روايت(. 110 ص ،الطيرمنطق از

( م 4411 ـ 4440)  ه 541 در دولتشاه نظر طبق. دانيم نمى را تولدش دقيق تاريخ. است داشته لقب شعبان كه بوده فردى
 چون و است بوده نيشابور روستاهاى از يكى در تولدش البته. است آمده دنيا به نيشابور در كه گويد مى خود. شد زاده
 اساس بر. باشد داشته تواند نمى اشكالى است آمده دنيا به نيشابور در اينكه گفتن داشته، مركزيت روزگار آن در شهر اين
 حيدر الدين قطب دراويش از پدرش. است شده زاده نيشابور روستاهاى از يكى در عطار ،العشاقمجالس و دولتشاه بمطال

 منقبت روايتى اساس بر و يافت وفات( م 4118 ـ 4110)  ه 011 يا و( م 4114 ـ 4111)  ه 500 سال در كه بود مشهور
 صوفى همين براى باشد، نمى موجود امروزه كه را، حيدرنامه رعطا شود مى گفته. بود داده مغول استيالى از خبر گونه

 را آنها و رفته بيماران بالين بر گاه و است داروساز و پزشك كه دارد اشاره خود اشعار در عطار. است نوشته مشهور
 با رو ينا از(. 1080 بيت) دهد مى نشان را او بودن پزشك و داروساز كه هست بيتىالطيرمنطق در. كند مى مداوا
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 دليل به را تخلصى چنين او و رفته مى كار به پزشك و داروساز معنى به عطار كلمه زمان آن در گفت توان مى قاطعيت
 اهميت خود زمان پادشاهان و بزرگان به گاه هيچ كه كند مى ذكر افتخار با اشعارش در عطار. است برگزيده خود شغل
 لقمه هوس گاه هيچ است؛ نداشته ارتباطى اند نبوده احترام و حرمت اهل كه كسانى با است؛ نبوده دربارى است؛ نداده

 نخورده را ظالمى هيچ نان است؛ نكرده خطاب آقا و سرور را پست و زبون افراد گاه هيچ است؛ نداشته را پادشاهان
 عطارى به او كه داريمن ترديدى(. 1000 ـ 1001 ابيات) است برنگزيده را دربار منشيان به مربوط تخلصى حتى و است؛

 نماينده بغدادى، مجدالدين مريد را او ،نفحات صاحب. نه يا است بوده هم جماعتى شيخ دانيم نمى اما است پرداخته مى
 ،نفحات ترجمه) كند مى اعالم امر اين دليل را االولياءتذكرة مقدمه در عطار سخنان و داند، مى مشهور، كبرى الدين نجم

 : است چنين دقيق طور به االولياءتذكرة عبارت(. 008 ص ل،استانبو چاپ ،4180
 خير گفتم. گريست مى كه ديدم را او. درآمدم ـ عليه اللّه رحمه ـ خوارزمى محمد مجدالدين امام پيش روز يك من و»

 كانبياء امتى ماءعل كه( السالم و الصلوه عليهم) انبياءاند مثابه به كه اند، بوده امت اين در كه عالمان زهى: گفت! است
 از يا گردان قوم اين از مرا. نيست علت به تو كار! خداوندا: بودم گفته دوش كه گريم مى آن از: گفت پس. اسرائيل بنى

 (0 ص ،4115 بمبئى، چاپ)« .باشد شده مستجاب كه بود گريم، مى. ندارم طاقت را ديگر قسمى كه قوم، اين نظارگيان
 داشته نظر در اگر حتى. است بوده بغدادى مجدالدين مريد عطار كه گرفت نتيجه توان نمى وجه هيچ به فوق عبارت از

« امام» تعبير با مجدالدين از كه نماييم توجه و كند، مى ياد صوفيان از آميز مبالغه اوصافى با االولياءتذكرة در عطار كه باشيم
 دليل همين به احتماالً. است دوستانش از يكى توصيف حال در گويى او، از صحبت هنگام كه برد خواهيم پى برد مى نام

 روحانيت از و است اويسى او كه نويسد مى خواند، مى مجدالدين مريدان از يكى را او اينكه با نفحات نويسنده كه است
 (م 000 ـ 008 صص. )است شده مى مستفيض منصور

 امروز است دين قلب كه سعدالدين خواجه قلب»: نويسد مى شود، مى ناميده هم گلوخسرو كه ،خسرونامه در عطار
 حريم وارد كه كسانى برابر در او. است سالكان حقيقى قطب او امروز. بخشد مى روشنايى را جهان كه است خورشيدى

 شوند، مى الهى



 دوست شريعت در چون او. اند شده حال و كشف اهل او لطف به جمله امروز، اوتاد، و ابدال. خداست خاص ولى
 تمام. است آگاه اصول و فقه اسرار تمام از پيغمبر نورانيت واسطه به و است شده راهنما نيز طريقت در است غمبرپي

 احترام با سعدالدين نام به فردى از ترتيب اين به و« .است آمده نائل مطلق علم به او. است مكشوف او براى قرآن اسرار
 ظاهراً(. M، 11 ص ش،  ه 4111 تهران ،نيشابورىعطارفريدالدينآثاروالاحودرجستجو نفيسى، سعيد) كند مى ياد فراوان

 همان) است بوده كبرى الدين نجم ياران از و يافته وفات 4151 سال در كه است حموى سعدالدين همان سعدالدين، اين
 مريد سخنان، اين به اداستن با را عطار اگر(. 180 ـ 185 صص ،4101 آمره، مطبعه ،نفحات ترجمه ؛14 ـ 11 صص منبع،

 و تصوف به عموماً عطار. شد خواهد توجيه نيز كبرى الدين نجم خليفه مجدالدين با مناسباتش دليل بدانيم، سعدالدين
 .باشد مى اشراقى تماماً و نيست مند نظام تصوفى او، تصوف ليكن. دارد فراوانى دلبستگى صوفيان

( م 4401)  ه 580 سالهاى بين مختلفى تاريخهاى او وفات براى. يستن مشخص دقيق طور به نيز عطار درگذشت تاريخ
 مظهرالعجايب كتاب از زير بيت به استناد با قزوينى عبدالوهاب بن محمد استاد. شود مى ذكر( م 4115 ـ 4111)  ه 011 تا
 .است نبوده حيات قيد در تاريخ آن در الدين نجم است معتقد« بوده» كلمه و

 ،(م 4114)  ه 048 سال در الدين نجم گويد مى اولياءاو از جهان در بوده كه آن         ما الدين نجم تاس گفته چنين اين
 بعد كمى است، آمده االولياءتذكرة مقدمه در آنچه رغم به. است زيسته مى بوده، مغول استيالى و عطار شهادت زمان كه

( م 4111)  ه 040 سال در را االولياءتذكرة عطار صورت هر در. نيست عطار آن از كتاب اين كه داد خواهيم توضيح
 .باشد گرفته صورت تاريخ اين از پس بايستى او درگذشت طبيعتاً و ،(10 ص كتاب، همان نفيسى، سعيد) است نوشته
 كه گويد مى و پردازد مى خالفت موضوع به الطيرمنطق در مخصوصاً و شود مى ديده مذهب سنى خود آثار تمام در عطار

 . باشد تواند نمى درستى كار مسائل قبيل اين به پرداختن كه دهد مى توضيح تفصيل به البته اما. اند بوده محق صحابه
 ،44 جزء) است نوشته اسالمالمعارفدائرة ترجمه براى زيبايى و ارزشمند بسيار مقاله عطار درباره كه ريتر، پروفسور

 دوره سه به را شاعر زندگانى ،(41 ـ 0 صص



 به و شود مى ضعف دچار او كارهاى در طرح دوم دوره در. است استاد سرايى داستان اول، دوره در عطار. كند مى تقسيم
 به مربوط آثار در است؛ سالمندى دوره سوم، دوره. نشيند مى دارد داللت او هيجانات بر كه مفصل تكرارهاى آن، جاى
 نسبت انگيز هيجان و حصر و حد بى محبتى شود مى ديده آنچه رتيب؛ت و نظم نه دارد، مشخصى طرح نه عطار دوره، اين
 فهرست زير شكل به را عطار آثار بندى، تقسيم اين به توجه با ريتر پروفسور. است( ع)بيت اهل و على حضرت به

 : كند مى
 رود، مى بين از شاعر سطتو بعدها كه كتابهايىالقلب،شرحوجواهرنامهديوان، نيست؛ موجود حاضر حال در كه ،حيدرنامه
 دوم تأليف ،نامهالهىمختارنامه،نامه،مصيبتالطير،منطقاسرارنامه، نيست؛ ما اختيار در امروز كه خسرونامه تأليف نخستين

نامه،توصل:  نيست دقيق آنها زمانى ترتيب كه كتابهايى ونامه،جمجمهنامه،معراجاالولياء،تذكرةپندنامه،نامه،بلبلخسرونامه،

 او ديگر آثار در نامشان كه دارد كتابهايى اينها بجز عطار الغيب؛لسانمظهرالعجايب،سرنامه،بىنامه،هيالججواهرالذات،اشترنامه،
كنزاالسرار،كنزالحقايق،نامه،وصيتنامه،خياطوادى،هفت مانند هست، ترديد جاى عطار به آنها تعلق در و نشده برده

.الفتوحمفتاحولدنامه،الصفا،اخوان

 مشابه، اخالصى و محبت با واقعاً خود آثار تمام در عطار. نيست عطار از كتابها اين از بسيارى است معتقد نفيسى سعيد
 نشده اضافه بعدها اگر ـ االولياءتذكرة در جعفرالصادق امام حال شرح در حتى او. كند مى ارادت اظهار راشدين خلفاى به

 در او. نگارد مى توجه قابل احترامى با نيز را تسنن اهل امام چهار حال شرح امام، دوازده از صحبت ركنا در ـ باشد
 نكوهش شدت به را آن و نامد مى بيهوده كارى و تعصب، زائيده تماماً را شيعه ـ سنى مناقشات نامهمصيبت و الطيرمنطق

 جعفرى،) عشرى اثنى كه گويد مى آشكارا ،مظهرالعجايب انندم شود، مى داده نسبت او به كه كتابهايى در عطار. كند مى
 غلو مرز به( ع)بيت اهل و على حق در حتى گاه او. جويد مى تبرى تسنن اهل مذاهب و اول خليفه سه از و است( امامى

 شده قافيه و وزن در خطاهايى دچار و كرده استفاده نامناسب زبانى از واقعاً كتابهايى چنين در او حال عين در. رسد مى
 .است

 ابوذر، به نسبش كند، مى زندگى نيشابور و توس در محمداست، نامش است، تون اهل كه گويد مى ،مظهرالعجايب مؤلف
 در رسد، مى پيامبر، صحابه



 سفر چين و تركستان، خراسان، مصر، مدينه، مكه، چون مناطقى به و است، گذشته مى عمرش از سال صد هجرى 581
 كتابهاى فهرست ميان در را عطار كتابهاى از بسيارى نام و كند مى تمجيد( م 4188: وفات) ناصرخسرو از وا است؛ نموده
 از هم اخبارى مؤلف،. نامد مى مشهد است، شده نمى ناميده مشهد نهم قرن از پيش تا كه را، توس نام او. آورد مى خود
 حمله و شود؛ مى مستفيض الدين شمس نام به فردى از كه آمد خواهد رومى ماليى او از پس گويد مى مثالً. دهد مى آينده
 موارد اين همه از ما. دهد مى خبر را انوار قاسم و حافظ مانند شعرايى ظهور حتى او. گرفت خواهد صورت مغول
 قرن نىپايا سالهاى شايد و ـ( ميالدى پانزده) نهم قرن در كه هستيم مواجه وحشتناك و عجيب گويى دروغ با يابيم درمى

 آثارى. است كرده مى تبليغ را باطنى شيعه طريق اين به و نوشته مى كتاب او نام به كرده، مى معرفى عطار را خود ـ مذكور
 اين تقلبى كارهاى از شده نوشتهنامهبلبلواشترنامه،سرنامه،بىنامه،خياطالغيب،لسانمظهرالذات،مظهرالعجايب، مانند
 در نفيسى سعيد كه كنيم اضافه جا همين دهيد اجازه(. 400 ـ 411 صص نفيسى، سعيد كتاب: هب كنيد نگاه) گوست دروغ
 به نظر اين در نفيسى استناد تنها. دارد عربى زبان به مظهرالصفات نام به كتابى عطار فريدالدين كند مى اعالم خود كتاب
 عنوان تحت خطّى اى نسخه(. 11 ،15 ،410 ص) است(  ه 4101: وفات) بلخى سليمان سيد اثر المودهينابيع كتاب

 نگهدارى 888 شماره با اميرى على فارسى كتابهاى بخش در كه دارد وجود استانبول ملت كتابخانه در مظهرالصفات
 شده كتابت بلخى سليمان سيد توسط آن از بخشهايى و دارد برگ 80. داديم قرار بررسى مورد را كتاب اين ما. شود مى

مظهرالصفاتكتابانتخاب»: است چنين كتاب عنوان. است رسيده اتمام به 4181 صفر دوم روز در تابك نگارش. است

 هست نيز اى مجموعه. ندارد تفاوتى آن با و است مظهرالعجايب كتاب همان واقع در اما« سرهقدسولىعطارشيخحضرت
 عطار، االولياءتذكرة و شود مى نگهدارى 141 شماره با استانبول دانشگاه كتابخانه فارسى هاى نسخه بخش در كه

 ب 118 تا 401 برگهاى كه مظهرالعجايب با را مذكور كتاب ما. گيرد مى بر در را جواهرالذاتوخسرو،وگلمظهرالعجايب،
انتخاب» آن عنوان كه مذكور كتاب. كرديم مقايسه شده، نوشته 4158 در و گيرد، مى بر در را االشاره فوق مجموعه

 بحثها حين در موجود، عربى احاديث. است مظهرالعجايب از منتخبى است« مظهرالصفات



 به عنوان اين با كتابى او، به منسوب كتابهاى يا و عطار كتابهاى بين در. است شده اضافه كتاب به سليمان سيد توسط
 .ندارد وجود نثر يا نظم فارسى، يا عربى

*   *   * 

 در و خودديوان در موالنا. كرد كسب فراوانى شهرت آثارش، واسطه به مخصوصاً بعد، به خود زمانه همان از عطار
 : گويد مى رازگلشن در نيز شبسترى محمود شيخ. ستايد مى را او مناسبى موقعيتِ هر در ،مثنوى

 (ب 50 ،5 ص ،رازگلشن ترجمه) نايد عطار چون قرن صد در كه         نايد عار خود شاعرى از مرا

 طريقت شعراى ويژه به. كرد مشاهده توان مى عطار به نسبت را فراوانى هاى نظيره صوفى، شاعران هاى سروده ميان در
 در شانزدهم قرن مولوى شعراى از( سماعى سلطان) ديوانه افندى محمد نمونه براى. برند مى نام احترام با عطار از مولويه
 : گويد مى غزلى
 : گلورترجمه عطاردان دماغيما فنا بوى         ناريا انواردان قاسم چراغى طابيم
 است روشن انوار قاسم ز توانم و تاب چراغ
 چشد مى عطار از من دماغ را فنا بوى
 : كند مى ياد عطار از احترام با كرده، بازنويسى را الطيرمنطق از داستانى گويى كه نيز، هجدهم قرن شعراى از غالب شيخ

 ـ 440 صص ها، مثنوى و ترجيع قصيده، بوالق، چاپ ،4151)عطار فريدالدين مانى شه         اسرار اهل بزم معطرساز
 مورد كه قرنهاست عطار پندنامهوالطيرمنطق.( شود مى آغاز 140 بيت از ما ترجمه در كه است حكايتى داستان، اين ،440

 .گيرد مى قرار مطالعه
*   *   * 

 اين. است بيت 1014 داراى ايم كرده ترجمه ما آنچه طبق كتاب اين. است الطيرنطقم عطار آثار بين در كتاب مشهورترين
 چنين كتاب موضوع. است منطقى نظامى داراى شود مى مطرح مباحث بين در و مناسبت، به كه داستانهايى وجود با كتاب
 : است



 نبايد پس اين از نيز ما. باشد نداشته شاهىپاد كه نيست كشورى هيچ زمانه اين در»: گويند مى و آيند مى هم گرد پرندگان
 هدهد حين، اين در« .كنيم پادشاهى خودمان براى بايد. بود خواهد انتظام و نظم فاقد پادشاه بى كشور. باشيم پادشاه بى
 اين از اما داريد پادشاهى اساس در شما»: گويد و كند مى معرفى نبى سليمان رسان پيام و اسرار محرم را خود و آيد مى
 نامش ماست؛ هميشگى پادشاه او. دوريم او از كه هستيم ما و است تر نزديك خودمان از ما به او. هستيد اطالع بى امر

 هر« .بيابيم را او و برآمده جستجويش در بياييد. دارد قرار ظلمانى و نورانى حجاب هزاران سوى آن در و است؛ سيمرغ
 همه نهايت در. دهد مى درستى و مستدل كننده، قانع پاسخهاى آنها به دهده اما آورند؛ مى عذرى پرندگان از كدام

 به لب يك به يك و شوند مى تاب بى و خسته راه در. افتند مى راه به و دهند مى قرار خود راهنماى را هدهد پرندگان
 كه گويد مى آنها به و دهد مى پاسخ اعتراضها همه به بدهد دست از را خود صبورى آنكه بى هدهد. گشايند مى اعتراض

 كه صورتى در دارد؛ وجود فنا و فقر و حيرت، توحيد، استغنا، معرفت، عشق، طلب، نامهاى به وادى هفت برابرشان در
 در آنها از برخى اما افتند، مى راه به و آيند مى ذوق سر هم باز پرندگان. رسيد خواهند سيمرغ به كنند طى را مراحل اين

 در. بازند مى جان گرسنه و تشنه نيز برخى و شوند مى خوراك مشغول برخى و مانند مى اقىب حجاب پس در راه طول
 و كنند مى سؤال سيمرغ از اينان،. بگذارند سر پشت را ها وادى همه شوند مى موفق تن سى فقط پرنده، صدها از نهايت

 از و گذارد مى كاغذى تكه كدامشان هر مقابل در. هستند سيمرغ پى در آنان كه يابد درمى و آيد مى آورى پيام اثنا همين در
 اين روى اند داده انجام آنچه تمام شوند مى متوجه موضوع، مطالعه با پرندگان. كنند مطالعه را آن كه خواهد مى آنها

 در هكرد تجلى آنچه كه يابند درمى آنان. كند مى تجلى نيز سيمرغ ميان اين در. شوند مى متحير است؛ شده نوشته كاغذها
 مرغ سى شما»: رسد درمى ندا سيمرغ از. كنند مى حيرت كامالً. اند سيمرغ كه اند مرغ سى خود، آنان. آنهاست خود واقع

 در مقام، اين در پرندگان نتيجه در« .است اى آيينه اينجا شديد؛ ديده سيمرغ صورت به و آمديد، اينجا به كه هستيد
 !راهنمايى نه و مسافرى نه ماند، مى راهى نه ديگر و شوند مى فانى سيمرغ

 راه مسافر كه هستند سالكانى پرندگان. است وجود وحدت نظريه بيان صدد در تمثيلى شكل به الطيرمنطق با عطار
. است مرشد يعنى آنان راهنماى هم هدهد. اند حقيقت



 يابد درمى برسد حقيقى دتوح به كه كسى. باشد مى خودشان تعين و ظهور واقع در كه است حق تعين و ظهور سيمرغ
 .شود مى شامل را خلق تماميت نيز حق و اند حق ظهور خلق، كه

 بيان به مناسبى، موقعيت هر در دهد، مى پاسخ پرندگان اعتراضات به هدهد زبان از الطيرمنطق در كه هنگامى عطار
 در توان مى را آنها همه تقريباً كه است، پيشين اولياء كرامات به مربوط حكايات اين از بخشى. پردازد مى حكاياتى

 است داستانهايى يا و اند زيسته مى عطار زمان در كه است اوليايى به مربوط نيز آنها از بخشى. نمود مطالعه االولياءتذكرة
 خداوند با مناقشه از حكايت گويا و شود مى مجذوبان به مربوط كه هست نيز حكايتهايى. است شنيده معاصرانش از كه
 داستان دو و شود مى نقل بكتاشيان درباره كه است هايى لطيفه حاضر حال در حكايات، دست اين از داستان سه. ددار

 حال در كه برخورديم داستانهايى به هم عطار ديگر كتابهاى در ما. زبانهاست سر بر مردمى داستانهاى عنوان به ديگر
 .ودش مى نقل بكتاشيان درباره هايى لطيفه عنوان به حاضر

 از اى زمره به باشد هم دنيوى يا دينى دستگاهى يا ديدگاه، از انتقاد در اگر حتى ها لطيفه اين بگوييم توانيم نمى ما
 به طنزآميز و علمى روشهايى با گاه و زيركانه حال عين در و محتاط اى شيوه با كه روشنفكرانى دارد؛ تعلق روشنفكران

 بى انتقادات توان مى ندارند هم تأويل به نيازى كه ساده حكايات اين در معتقديم ما. دپردازن مى نظامى يا قاعده از انتقاد
 عطار ما نظر به. شود مى ديده مردمى ابداعهاى مزبور حكايات و ها لطيفه در. كرد مشاهده را مردم آزادانه و شرط و قيد

 كرده حركت عطار همچون مسير اين در نيز موالنا. است نموده مشخص و آورى جمع را خود زمان مردمى داستانهاى
 از اى لفافه با مذكور داستانهاى. است شده نيز نخبگان فرهنگ وارد و يافته عموميت زمان مرور به داستانها اين. است

 درباره كتاب هزار كه عطار سخن اين صحت به توان مى داستانها قبيل اين مالحظه با. شوند مى بازگو خود زمان شرايط
 قدر همان او كه دانست و برد پى است، نموده صوفيان به مربوط داستانهاى آورى جمع صرف وقت سالها و واندهخ اولياء

 سرچشمه و منشاء كردن مشخص جهت از عطار حكايتهاى. هست نيز ماهر نويسى داستان است، بزرگ دانشمندى كه
 حكايتها اين با آشنايى براى. )دارد بسزايى اهميت شود مى نقل بكتاشيان درباره كه هايى لطيفه و تركيه مردمى حكايتهاى

 .(كنيد مراجعه ما توضيحات بخش به



 بعدى ابيات. رسد مى پايان به بيت چهار سه با داستانى گاه حتى. اند كوتاه عموماً داستان، چند استثناى به عطار حكايتهاى
 كه است اين. دارد مى بيان خود نظر مورد وعموض درباره عطار كه است اى انديشه حاوى معموالً حكايتهايى، چنين
 داستان به ترتيب همين به و ديگر داستان يك به باز و داستانى به داستانى از موالنا. ندارد مثنوى به شباهتى هيچ الطيرمنطق

 دست به خود را سخن رشته ناگاه داستان، بيان هنگام او. گردد بازمى نخست داستان به نهايت در و كند مى عبور بعدى
 بر وضع، اين كه نيست ترديدى. كند بيان را خويش روحى حاالت اش، ديده خونين اشكهاى با كوشد مى و گيرد مى

 .دارد داللت او معانى تداعى استعداد و موالنا حصر و حد بى هيجانات
 كه است عارفى اثر الطيرمنطق. يافت توان نمىالطيرمنطق در را، مثنوى العاده خارق شعرى قطعات مخصوصاً موارد، قبيل اين
 مردم تقديم داستانهايى ضمن را اعتقاد اين كوشد مى بلكه بگذارد، بحث به علمى شكل به را وجود وحدت خواهد نمى

 .جاافتاده و منطقى كامالً اى انديشه با حال عين در اما البال فارغ كند؛عارفى
 تصوير و امت، يك هاى دوره همه كه دوره يك نه فرهنگى نجها تصوير و مثنوى در انسان گوناگون و متعدد تجليات

 توان نمى است، جذبه و عشق ويژه به فقه، حديث، تفسير، فلسفه، كالم، كرانه بى و عميق علوم بر مبتنى كه را روح يك
 اقتباس كتاب اين از را داستانهايش از برخى كرده، استفاده الطيرمنطق ازمثنوى با الطيرمنطق منظر اين از. يافت الطيرمنطق در

 بعد، به دمنهوكليله نگارش زمان از شيوه، اين اصوالً. است نوشته الطيرمنطق اشعار وزن همان بر را مثنوى و نموده
 سوى از مشخص طور به الطيرمنطق داستان دو اينكه نهايت در و است، گرفته قرار اقبال مورد صوفيان سوى از مخصوصاً

 .(كنيد مراجعه مثنوى ترجمه در ما توضيحات و مقدمه به. )است گرفته رارق توجه مورد موالنا
 شعرى صرف بررسى به خواهد مى كتاب اين خواننده از او. است قائل فراوانى اهميت( الطيرمنطق) خود كتاب براى عطار
 هر با كه است كتابى الطيرمنطق.(. كنيد نگاه كتاب پايانى بحث به) كند مطالعه عشق و درد با را آن بلكه نپردازد كتاب اين
. ماند خواهد بود كه گونه همان كتاب اين اما شود مى دگرگون جهان. گيرد مى قرار عالقه مورد بيشتر شدن، خوانده بار

 كتابش در و است يونان فلسفه مخالف شديداً كه كند مى خاطرنشان عطار



 .است همين هم واقعيت(. بعد به 1050 ابيات به كنيد نگاه) ندارد وجود اى فلسفه چنين براى جايى
 اتمام به( م 4481)  ه 581 رجب بيستم شنبه سه روز ظهر الطيرمنطق نگارش كه يابيم درمى كتاب پايانى بخش به نظر با

 .دانيم نمى را آن نگارش مدت و كتاب نگارش آغاز اما. است رسيده
 شارح شمعى، و است؛ آورده فراهمالطيرمنطق از مختصرى گلچين( م 4110/   ه 080 الحجه ذى) همدانى على سيد

 است كرده شرح را اثر اين( م 4500 ـ 4500) هجرى 4115  متوفى تيرناكچى آغاى على درخواست به ،مثنوى
 مشهور. است نرسيده چاپ به كنون تا اثر دو هر(. م 4801 ص دوم، جلد ،4011 معارف، وكالت چاپ ،الظنونكشف)

 فروش، كتابالطيرمنطق ،مثنوى سبك به ديگرى اثر و فارسى، به نامهفلك مؤلف ،41 و 41 قرن شاعر ،گلشهرى كه است
 در كه بيتى هفده اى قطعه با را خود اثر بررسى امكان و گذاشت ما اختيار در لطف سر از را كتاب اين قديمى نسخه
 : كند مى غازآ است آن مختصر تحليل و تجزيه منزله به و ندارد وجود الطيرمنطق

 : ذوالجاللترجمه اولدى تانرى و خلق و عقل         مثال سيمرغا و قوشالر و هدهد
 ذولجالل خداوند و خلق و عقل
 سيمرغ و مرغان و هدهد براى شدند مثالى
 يىراهنما با مرغان. است الطيرمنطق دوم مقاله ترجمه كه دارد قرار« سيمرغ داستان ابتداى» فصل مذكور قطعه از پس

 نيز آن دنبال به و شود؛ مى نقل نيست، الطيرمنطق در كه بلندى حكايت آنگاه. پردازند مى سيمرغ جستجوى به هدهد
 آنگاه. شود مى نقل صنعان شيخ داستان بيدرنگ آن از پس. شود مى بيان نيست الطيرمنطق در كه شوهرى و زن داستان
 يك پادشاه، يك به مربوط داستانهايى آن از پس. آورد مى ديگر داستانى بعد و شود مى بيان اولياء از يكى و خضر داستان
 و رود مى هندوستان به كه تاجرى حكايت آنگاه. ندارد وجود الطيرمنطق در نيز بعدى داستان. شود مى نقل رستم و كودك

 قرار



 مار كه فردى بعد و حوىم و نحوى داستان آن از پس برساند، ديار آن طوطيان به را خود محبوس طوطى سالم است
 صورت به مثنوى از كه ديگر داستان چند و دمنهوكليله شير و خرگوش داستان. گردد مى نقل شود، مى دهانش وارد

 بين در گلشهرى. دارد جاى كتاب در نيست الطيرمنطق در كه ديگر داستان چند اينها بر عالوه. است شده اقتباس خالصه
 اين ترتيب در. كند مى فراهم است الطيرمنطق در كه گونه همان را هدهد و پرندگان گوىگفت امكان حكايات اين تمام

. است داده قرار كار اساس را الطيرمنطق خود اثر موضوع و ترتيب در فقط گلشهرى. است مشهود الطيرمنطق تأثير گفتگوها
 به او. عطار الطيرمنطق ترجمه نه است مستقل تأليفى او كتاب كه دهد مى نشان زير ابيات با كتاب، پايانى فصل در او

 موضوع اين و. است نموده تأليف ديگرى الطيرمنطق و داده قرار خود كار اساس را عطار كتاب كه گويد مى صراحت
 .بناميم ترجمه توانيم نمى وجه هيچ به را مذكور كتاب و است درست كامالً
 تازى سويلديك         داكى بيز صورتينده تركى سويلدىآنى ديلينى قوش پارسيجه         ايلدى عطار كه الطيرىمنطق
 تازيدن داهى ديلينجه زرنگارتورك و تاج و تخت پارسيجه         شاهوار اتك دوز نامه فلك هاكىچون تانرى گيبى

 مرصع چون...يشرميمدگ سيله پارسيجه         دورميم چون دفترين تركى بو خاريتبن آنا ايلديك الطير منطق         لطيف
 : تصنيفيميزترجمه اوتانمايا كيمسدن         تاليفيمز سويلنه

 نوشت كه الطيرىمنطق با عطار
 كرد بيان فارسى به را مرغان گفتگوى

 گفتيم ما را آن تركى شكل
 است عربى به كه الهى پيام همچون

 كرديم تدوين روان و سليس را آن ،نامهفلك چون
 ديديم تدارك فارسى به را زرنگارش تخت و تاج و

 داديم قرار اساس را الطيرمنطق
 نگاشتيم را آن عربى، از تر لطيف تركى به و



 نگاشتم تركى به را دفتر اين من
 ...كنم نمى عوض اش فارسى نسخه با را آن و

 است مرصع چون ما تأليف
 كنيم مى افتخار آن تصنيف به ما و
 تحرير رشته به اى جداگانه كامالً طور به الطير منطق موضوع با و عطار تأثير حتت كه است اثرى مذكور، كتاب حال هر به

 .است درآمده
 زير ابيات. است يافته انجام فدايى نام به مولويان از يكى توسط هم آن كه دارد منظوم ترجمه يك تنها تركى در الطيرمنطق

 نموده شروع( م 4010 ـ 4015)  ه 4115 سال در را لطيرامنطق ترجمه كار و بوده مولوى او كه دهد مى نشان فدايى از
 (14 ـ 11 صص كتاب، نظم فى اعتذار. )است

  
 ...معنوى گه مثنوى گه اوكودوم         مولوى سلوك و سير ايلديم

 سرورين جهاندا ايكى هم يانى         پيغمبرين حضرت هجرتيندن
 انتها بوال كى رب اي ايله خير         ابتدا بشينده كيرك بين ايلديم
 : ترجمه

 كردم سلوك و سير مولويه طريقت در
 ...معنوى مطالب گاه خواندم، مثنوى گاه
 پيامبر حضرت هجرت از 4115 سال در

 است عالم دو سرور كه همو
 كردم شروع را كار

 برساند انتها به و داده قرار خير منشاء را آن كه خواهم مى خداوند از و
 : گويد مى كتاب پايانى بخشهاى در و

 نامينى كيلديم اسرار منطق         اتمامينى ايله خير كيلديم كه چون
 : ترجمه

 رساندم اتمام به را كتاب خوشى و خير با چون
 گذاشتم اسرارمنطق را نامش



 به يرز بيت دو با كتاب( 148 ص حال، حسب در كالم خاتمه. )است« اسرارمنطق» ترجمه نام گفت توان مى بنابراين كه
 : رسد مى اتمام
 والسالم بشينده كيرك بين هجرتين         تمام اولدى كتاب ايله حق عون

 نقصانينا نين بنده بو باكمايا         جانينا مردين او حق اتسين رحمت
 : ترجمه

  ه 4115 تاريخ در
 والسالم رسيد، آخر به كتاب حق يارى به

 كه مردى جان بر حق رحمت
 بربندد چشم بنده اين هاى كاستى بر
 ابن يوسف نام به فردى را ترجمه اين. رسد مى اتمام به شده آغاز كه سالى همان در ترجمه شود مى دانسته ترتيب اين به

 نيز 4101 سال در. است نموده كتابت شام، طرابلس خانه مولوى ساكنان از. دده محمد نسخه روى از 4105 سال در على
 چاپخانه در و نموده كتابت را آن نسخ خواناى خط با مذكور نسخه دادن قرار اساس اب وصفى محمدعلى نام به فردى
 متن همچون است صفحه 110 داراى كه ترجمه اين صفحات برخى. است كرده منتشر سنگى چاپ با افندى نجيب
 كه عطار بياتا از دسته آن توضيح از مترجم. است شده ريختگى هم به دچار آن ديگر بخشهاى و رفته بين از اصلى

 لحاظ به ابيات از بسيارى. است كرده اكتفا كلمات همان با شعر نقل به تنها و نموده نظر صرف نمايد مى دشوار دركشان
 اين باشيم، داشته نظر در را اصلى متن شعرى وزن از استفاده و ترجمه بودن منظوم اگر اما. است شده ترجمه معنا

 .بدانيم موفق مالًكا اى ترجمه بايد واقعاً را ترجمه
 در M.garcin de tassy توسط 4850 سال در كتاب متن. شناساند اروپاييان به را الطيرمنطق كه است كسى نخستين هامر

 داده قرار كار اساس كه اى نسخه البته. است اشتباه از مملو سراسر متن اين كه بگوييم بايد متأسفانه. شد چاپ پاريس
 به كتاب از بخشى. است شده ترجمه فرانسوى به فرد همان توسط 4801 سال در كتاب. است بوده كاملى نسخه شده
 منتشر The Conference Of Birds عنوان تحت 4011  سال در و ترجمه انگليسى به زيبا بسيار صورتى به R.P.Masani قلم

 Catalogue Of The Persian). است گرديده



Manuscripts in The British Muzeum Charles Rieu, p 500, A. Descriptve Catalogue of The Arabic, Persian and Urdu 

Manuscripits in The Library of The University of Bombay, p 101 - 101) 

*    *   * 

 كتاب اين. دارد وجود عادى مردم اختيار در نينهمچ و استانبول هاى كتابخانه در الطيرمنطق از متعددى خطى هاى نسخه
 قرار خود كار اساس را يلكنجى رائف به متعلق نسخه مخصوصاً ما. است رسيده چاپ به بارها نيز هندوستان و ايران در

 وا كه اى نسخه اما است، دانسته نمى خوب را فارسى آن كاتب ظاهراً و است اماليى اغالط برخى داراى نسخه اين. داديم
 45 در 11 ابعاد داراى خطى نسخه اين. دارد هم خوانايى الخط رسم كه است خوبى نسخه است داده قرار خود كار مبناى
. است شده تخريب جلد اين البته. دارد شمسيه ميانه در و كشى خط حاشيه، در است؛ حيوان پوست از آن جلد. است
. است 45 در 0 متن ابعاد. خواناست نسخى آن الخط رسم. تاس دار خط ونيزى آن كاغذهاى جنس. دارد برگ 400 كتاب
 آن از پس و طاليى( 440 برگ آخر تا) سرتيترها ابتدايى، بخشهاى در. دارد وجود سطر 45 برگ هر در اول، صفحه بجز

 تننوش به ها قسمت اين در كاتب و است، نشده نوشته تيترها قسمت در داستانها خالصه. است شده نوشته سرخ رنگ با
 چنين كه شود مى ديده طغرى شكل به قانونى سليمان از جداگانه مهر دو  آ 4 صفحه در. است كرده اكتفا« حكايت»

 به مربوط آن دوتاى كه شود مى ديده صفحه اين در ديگر مهر سه ؛«دائماً المظفر خان شاه سليم ابن سليمان»: است
 آنان تملك در كتاب كه است كسانى به مربوط مهر سه اين. شود نمى خوانده سوم مهر و است شفيق مصطفى و محمود

 مطالب و تاريخ كنار در كه دارد وجود نسخه اين صاحبان از يكى به مربوط سطر سه در اى نوشته همچنين. است بوده
 است عتيقه آثار از كه كتاب اين»: است نوشته چنين او. شود نمى خوانده كه است امضايى داراى آن تملك به مربوط

« .پدرتان ،4114 آوريل. بفروشيد نه و دهيد كسى به نه را آن و كنيد محافظت آن از. كمال و صبحى افنديان پسرانم براى
 قانونى سليمان سلطان به را مهر دو هر تعلق. داديم نشان توپكاپى، موزه ارجمند مدير اوز، تحسين آقاى به را مهرها
 اند كرده تهيه ديگر فرمانهاى و كتابها از كه مهرهايى تصوير با را مهر دو اين همچنين ايشان. كردند تأييد



. است شده مى نگهدارى دربار در مشروطيت زمان تا و است بوده دربار كتابهاى از كتاب اين»: گفتند و دادند تطبيق
 به هديه شكل به يا و رسيده فروش به است موارد قبيل اين در شيوه بدترين كه مزايده صورت به ايام آن در ترديد بى

 سالم و صحيح كردند، مى اى كتابخانه وقف را آن اگر. است گرديده خارج دربار از ترتيب اين به و شده داده كسى
 «.شد مى ديده است متعدد مهرهاى داراى كه اى صفحه در كتابخانه مهر قطعاً و ماند مى

 از برخى و نسخه، اين در M.garcin de tassy چاپى نسخه در موجود ابيات از برخى. است اندك بسيار نسخه اين اغالط
 موجود يلكنجى رائف نسخه در كه ابياتى كنار در ما. شود نمى ديده M.garcin de tassy نسخه در نظر، مورد نسخه ابيات
 دو به همچنين ما. گذاشتيم ستاره دو دارد وجود M.garcin de tassy نسخه در فقط كه ابياتى كنار در و ستاره، يك است،
 مراجعه است رسيده چاپ به الهور در 4180 سال در ديگرى و بمبئى در 4118 شعبان 11 در آنها از يكى كه نسخه
 ابتداى در توان نمى را اسالم صدر خليفه سه نعت الهور چاپ نسخه در. يكديگرند مشابه تقريباً نسخه دو اين. ايم كرده
 پيروى M.garcin de tassy نسخه از غالباً ها نسخه اين. است شده تشرمن مذهب شيعه فردى توسط احتماالً ديد؛ كتاب
 در كرد مشخص را ها آن ستاره با توان نمى و دارد وجود رويمان پيش متنهاى در كه را تفاوتهايى و داستانها. اند كرده

 همچنين. ايم داده حتوضي اختصار به نمايد مى دشوار فهمشان كه را نكاتى بخش همان در. ايم آورده توضيحات بخش
 به دشوار، ابيات برخى براى. ايم نموده مشخص متن در ضربدر عالمت با ايم كرده شرح توضيحات بخش در كه را ابياتى
 تارزى، ارجمندمان دوست و ريتر پروفسور جناب از. كرديم مراجعه استانبول دانشگاه كتابخانه در موجود هاى نسخه
 آنها با و برديم ها بهره نمودند، مى يارى و مساعدت دائماً را ما دشوار و سخت اردمو در كه شناسى شرق مؤسسه مدير
 ترجمه بله،. كنم مى تشكر صميمانه توپكاپى، موزه محترم مدير اوز، تحسين جناب و آنها از. نشستيم مذاكره به بارها

 خود سخن سوم، چاپ براى وضيحاتت و مقدمه مجدد بازبينى نمودن خاطرنشان با. است آمده پديد شكل اين به حاضر
 .برم مى پايان به را

گولپينارلى عبدالباقى 



  

  

  

  

  

  

  
  سبحانى.  ه توفيق: گزارش پيشگفتار ترجمه ديوان حافظ

 از يكى رندانه، بيان طرز مخصوصآ و ديدگاه ويژگى تفكّر، قدرت دليل به زيست، شيرازىمى حافظ خواجه
 .است شده تر گسترده غرب و شرق در زمان گذشت با او شهرت كه بود نزمي مشرق شاعران ترين پراحساس

 پرده در هم حافظ زندگانى اند، باليده خاورزمين در كه بزرگان از بسيارى همانند كه شد يادآور را نكته اين بايد متأسفانه
 از پس كه است اندام، گل محمّد او، دوست پيشگفتار او، احوال ترجمه درباره مأخذ ترين قديم. است مانده پوشيده ابهام

 اندام محمّدگل. است نوشته اى مقدّمه ديوان آن بر و درآورده ديوان صورت به و كرده گردآورى را اشعارش وى وفات
 با متناسب هركس او اشعار در بود، خواصّ و عوام باطن، و ظاهر اهل مقبول او كه گويد مى و ستايد، مى را حافظ اشعار

 تركستان، خراسان، در زمانى اندك در او غزليات. پسندند مى را او همه... عامى يا باشد عالم يابد، مى يىمعنا خود دريافت
 پرستان مى مجلس و شد نمى گرم او شورانگيز غزل بى صوفيان سماع مجالس. شد رايج آذربايجان و عراقين هندوستان،

 تدريس محافظت واسطه به كه نيست دست در اطالعى ينا جز حافظ درباره. يافت نمى رونق او آميز ذوق سخن نُقل بى
 نتوانست عرب دواوين تجسّس و ادب قوانين تحصيل و مفتاح و كشّاف بحث و احسان و تقوى بر مالزمت و قرآن



  از نه. يافت وفات   هجرى 004 در سرانجام و آورد گرد ديوان صورت به را خود اشعار
 از برخى در زيرا. است ترديدآميز او وفات سال حتّى. وى خصوصى زندگانى از نه و است ميان در بحثى او خاندان

 و تسعين و احدى سنه شهور تاريخ در»: است آمده عربى عبارتى در وفات تاريخ دارند را پيشگفتار همين كه ديوانهايى
 را او وفات سال شده، قيد« هجرى 004 سنه تاريخ در» شيوه به عدد با ديگر بعضى در ،«هجرى مائةسبع

 
 : گويد مى عيناً قطعه آن در اندام گل كه آورند مى بيتى سه قطعه يك آن از بعد امّا كنند، مى تصريح  ه 004

 عهد فريد         شد روان اعلى تجنّ سوى احمدبه ميمون هجرت روز ز         ابجد ذال و صاد و با سال به
 مرقد نور و صفا كردم نگه         برگذشتم چون او پاك خاك محمّدبه الدين شمس

 پايان در پيشگفتار اين از بيرون ها نسخه بعضى در. است يافته وفات  ه 001 سال در حافظ كه گويد مى سان بدين و
 شده حك او قبر سنگ بر كه اند كرده نقل اى قطعه خطى، نسخ بقا در موارد بعضى در( تبريز 4145 چاپ مثال) ديوان
 : است
 تاريخش بجو         منزل ساخت مصلّى خاك در تجلّىچو نور از بود شمعى كه         حافظ خواجه معنى اهل چراغ

 اين ما نظر به. يمدان نمى را قطعه اين شاعر نام. دهد مى نشان را  ه 004 سال هم تركيبى عبارت اين كه«مصلّى خاك» از
 : دارد دليل دو اختالف

 همان به و شده قرائت يك دو رقم باشد، كه دليل هر به است، نوشته عدد به را وفات تاريخ پيشگفتار، در اندام، گل. 4
 اين اگر. است آمده پديد  ه 004 تاريخ و شده ياد عربى عبارت به نسخ بعضى در بعدها. است شده استنساخ هم ترتيب

 آنكه ظنّ به« مصلّى خاك» تركيب و است منسوب متأخّر دوره به دوم قطعه كه شود مى معلوم شود، پذيرفته الاحتم
خزانه) باشد داشته كمتر رقم يك تركيب اين كه دارد احتمال. است شده سروده است، كرده وفات  ه 004 در حافظ

 ـ4181/ ه885 در حافظ قبر اساساً. شود نمى آن صاننق دليل است، شده حك حافظ مزار سنگ بر قطعه اينكه در(. عامره
 .است شده ساخته م4184
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. داد مى نشان را  ه 004 سال« ابجد ذال و صاد و با سال به» اندام گل مصراع و است يافته وفات  ه 004 سال در حافظ. 1
 تقريبآ كهن، هاى نوشته در امّا. است صحيح هم دوم مصراع تقدير اين به بوده،« ابجد ذال و صاد و الف سال به» يعنى

 .است تر قوى هم نخستين احتمال ما نظر به جهت اين از. شود خوانده« با» ،«الف» كلمه كه است غيرممكن
. است بوده  ه 004 سال در حافظ وفات كه اند پذيرفته آتشكده و العارفينرياض ،الفصحامجمع نظير متأخّر مآخذ و ميخانه
 آنكه با اقليمهفت مؤلّف. است كرده وفات  ه 001 در حافظ كه اند نوشته و آثارالعجم ،نفحات ،سّيرالحبيب ،العشاقمجالس

 وفات سال عنوان به دهد مى نشان را  ه 004 سال كه هم را« مصلّى خاك» تركيب است، درگذشته   ه001 در نويسد مى
 در و كرد ديدار حافظ با درآورد، تصرّف به را شيراز  ه 005 در آنكه از پس لنگ تيمور كه نويسد مى دولتشاه. كند مى قيد

 .است كرده قيد  ه 001 در را حافظ وفات حال عين
 و 004 سالِ دو بر عمده تكيه امّا. است نوسان در  ه 005 حتى  ه 001 تا 004 بين حافظ وفات سال كه شود مى مالحظه

 .است تر صحيح است، آمده اندام گل قطعه در كه  ه 001 تاريخ ما نظر به كرديم، اشاره هم باال در چنانكه و است  ه 001
*   *   * 

 ماهيّت اطالعات اين. است هيچ گفت توان مى تقريباً كه است اندك حدّى به حافظ زندگانى درباره ما اطالعات
 شده، تأليف( ىميالد هفدهم) هجرى دهم سده سالهاى اولين در كه ،ميخانهتذكره مطابق. كند مى عرضه هم آميز منقبت

 ستد و داد به شهر آن در و آمد شيراز به اتابكان عصر در. بود اصفهان روستائيان از بهاءالدّين، نام به شخصى حافظ، پدر
 اين. بود خانواده فرزند سه از فرزند ترين كوچك حافظ. بود شيراز، توابع از كازرون، مردم از مادرش. شد مشغول
. شد مواجه معيشت تنگى با بود، مانده شيراز در مادرش همراه به كه حافظ. شدند جدا هم از پدر فوت از پس برادران

 كسب به منزل جوار مكتب در آورد مى دست به فرصتى هرگاه. پرداخت خميرگيرى به جبين عرق با معاش كسب براى
 سبب به حال عين در بود، شده« حافظ» و كرده حفظ را قرآن طريق اين از كه محمّد الدّين شمس. شد مى مشغول دانش

 شد كسانى شوخى مايه و كرد آغاز هم را شعر سرودن داشت، دكانى نزديكى آن در كه خود، شاعر همسايه با معاشرت
 شعر به كه



« باباكوهى» لقب به كه ،(م011ـ011/  ه114) خفيف بن عبداللّه آرامگاه در شيراز در شبى بعد مدّتى. داشتند وقوف
 اكرام او به بهشتى غذاهاى از. آمد او رؤياى به( ع)على حضرت و گرفت خوابش بود، پرداخته دتعبا به بود، معروف

 مرحوم 481 غزل=  410 ص ،01 غزل) كرد ثبت خود غزلهاى از يكى در را رؤيا اين و شد شاعر واقعاً حافظ و. كرد
 شاعر اوّلين افزايد مى و است يافته وفات سالگى پنج و شصت در حافظ كه نويسد مى ميخانهتذكره مؤلّف(. قزوينى

  9.بود حافظ هم پرداز نامه ساقى
 

 نوعى را او اشعار و يافته قداستى حافظ وجود در كه است شده گرفته مردمى روايات از منقبت اين كه نيست ترديدى
 حكايت( ع)على حضرت به استناد با اند، خوانده« الغيب لسان» و« االسرار ترجمان» را حافظ كه مردم. اند كرده تلقّى الهام
 : اند ساخته را زير

 مطالبى شد، حاضر كاغذ و قلمدان چون. خواست كاغذ و قلمدان و رفت دجله كنار به روزى( ع)على حضرت گويا
 كه كلمات اين و شد خواهد برانگيخته است، اهلل اولياء از كه عارفى و انداخت دجله در و نوشت كاغذ قطعه چند روى

 كامالً را مردم زبان در رايج روايت اين مخصوصآ العلماقصص مؤلّف« ...شد خواهد جارى او زبان از ام نوشته رقاع اين در
 ص اسالميّه، چاپ ،405 ـ 401 صص طوسى، نصيرالدّين خواجه احوال ترجمه دوم بخش. )خواند مى كذب و جعلى
100) 
 اى قصبه مردم از الدّين كمال شيخ نام به عالم شخصى فرزند حافظ كه نويسند مى آثارالعجم و العارفينرياض ،الفصحامعمج
 اختيار سكونت شيراز در حافظ پدر آنان نظر به. بودند علم صاحب اجدادش و بود نهاوند شمال در تويسركان نام به

 استناد به و. است ديده تعليم( م4104ـ4101/ ه001) شيرازى بداللّهع الدّين شمس محضر در شهر آن در حافظ و كرده،
 به جايى در اسير قلعه نزديكى در و. يافت وفات پور برهان در و رفت هندوستان به كه داشتالصّفامرآة و عامرهخزانه
 .شد سپرده خاك

 حمايت دانش ارباب از كه دكن، حكمرانان از ،(م4100ـ4101/ ه000ـ081) بهمنى محمودشاه ،فرشتهتاريخ نوشته به
 مير او، وزير. برود دكن به كه خواست حافظ از كرد، مى
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 نيازهاى صرف را پول آن از مقدارى حافظ. فرستاد سفر هزينه حافظ براى شد، خبردار دعوت اين از كه اينجو، اللّه فضل
 مانده باقى راه در. شد سفر عازم و ديد سفر كتدار مقدارى با و پرداخت را خود قرضهاى آن از مقدارى با و كرد خانواده

 دو آن همراه به هرمز تا حافظ. شوند دار عهده را خواجه سفر خرج كه شدند راضى كردند، مى سفر از يكى به را پول
 استغناى و بازگشت شيراز به. ترسيد سخت او و شد پا به طوفانى شود، كشتى سوار خواست مى كه اى لحظه دقيقآ. رفت

(. قزوينى 454 غزل=  480ـ480 صص ،485 غزل) فرستاد محمودشاه به و سرود رندانه غزلى قالب در را خود انكر بى
 و دينار هزار را حافظ و كرد احسان او حقّ در بايد است، نهاده راه در قدم ما ديدار قصد به او كه حال: گفت محمودشاه

 .كرد روانه هند سوغات برخى
 كه است كرده روانه و سروده غزلى او براى و داشت مكاتبه بنگال، حاكم الدّين، غياث سلطان با حافظ كه كنند مى روايت

 غزل=  401 ـ 450 صص 450 غزل. )است داشته ابراز وى به نسبت را خود احترام و كرده ياد را او نام مقطع بيت در
 (قزوينى 115

. بپذيرد را دعوت اين نتوانست حافظ. كرد دعوت بغداد به را حافظ ايلخانان، از جاليرى، اويس شيخ پسر احمد، سلطان
 در كه كند مى عنوان غزلى در امّا(. قزوينى 101 غزل=  185 ـ 181 صص) گفت مدح را او غزل آن در و ساخت غزلى
 0 بيت ،111 غزل=  1010 بيت ،111 ص) برود ديگر جاى به ديار اين از كه است صدد در دانند، نمى را او قدر شيراز

 ،401 غزل=  4811 بيت ،140 ص) گيرد پيش در بغداد سفر خواهد مى كه گيرد قرار نظر مدّ او ديگر غزل اگر(. زوينىق
 .است داشته قصدى چنان جدّاً وى كه كرد حكم توان مى( قزوينى 8 بيت

*   *   * 

 خود غزليّات در شاعر. گرفت قرار فارس، والى ابواسحاق، شيخ حمايت تحت خان غازان زمان در كوتاه مدّتى حافظ
 تن چهار و ابواسحاق شيخ شاه هم ديگر قطعه در. كند مى ستايش بود، مستعجل كه را وى فرمانروايى درخشان دوره
 باده بست، را ها ميخانه درِ كه مظفّر مبارزالدّين(. قزوينى 101=  510 ص) كردند آباد را فارس ملك كه ستايد مى را ديگر

 شد سبب و كرد سياه را حافظ روزگار توانست مى كه يىجا تا و كرد ممنوع را



 خود پدر با متفاوت كامالً خويى و خلق كه شجاع، شاه او پسر و شود باز ها ميخانه كه بردارد دعا به دست حافظ كه
 مطابق ىحتّ. بودند حافظ معاصر پادشاهان از بسرايد، شادخوارانه اشعار حافظ كه كرد كارى و گشود را ها ميخانه داشت،

 حافظ از فراتر را شاعر اين و داشت عالقه حافظ از بيش( م4101ـ4104/ ه001: وفات) فقيه عماد به شجاع شاه روايات،
 به آن از پردازى، مى عشق به شراب از بحث هنگام به نيست، وحدتى تو اشعار در»: گفت حافظ به روزى. ديد مى

 را عالم جاى همه من اشعار نقص و عيب همه اين با امّا. است نينچ آرى،»: داد پاسخ حافظ« .كنى مى اشاره تصوّف
 سخت حافظ سخن اين از شجاع شاه« .است نرفته فراتر شيراز دروازه از شاعران ديگر اشعار و است درنورديده
 : زد كفر تهمت را او و نهاد حافظ از زير شعر بر انگشت و شد خشمگين

 41 بيت ،101 غزل=  1051 بيت ،111 ص) فردايى بود امروز پس از اگر واى         دارد حافظ كه است ازين مسلمانى گر

 (قزوينى

 كفر كفر نقل: گفت. بود شيراز در بود، حجاز عازم كه تايبادى، ابوبكر الدّين زين اوان آن در. گرفت قرار تنگنا در حافظ
 افزود را زير بيت حافظ. كن نقل او قول از را سخن اين و كن عالوه كسى قول از مناسب بيتى بيت، اين بر مقدّم. نيست

 : رهانيد خطر از را خود گريبان و
=  1051 بيت صفحه، همان همان،) ترسايى نى و دف با يى ميكده در بر         گفت مى سحرگه كه آمد خوش چه حديثم اين

 (قزوينى 0 بيت غزل، همان

 اين حافظ. كرد مى حمل وى كرامت بر را كار اين شجاع شاه و بود آموخته خواندن نماز را خود گربه فقيه عماد گويا
 : است سروده را زير بيت غزلى در مناسبت اين به. دانست مى شيطنت نوعى را عمل

 (140 ـ 145 صص ،1 ج ،السيرحبيب) كرد نماز عابد گربه كه مشو غرّه         ناز به روى مى كجا خرام خوش كبك اى

 شجاع، شاه پسر العابدين، زين سلطنت دوران( م4180)  ه080 تا( م4181) هجرى080 در شجاع شاه مرگ از پس حافظ
 نابينايش و كشيد وى چشمان در ميل و كرد خلع سلطنت از را او منصور كه ديد چشم به هم را اين كرده درك هم را

 حافظ. كرد



 از حافظ اشعار در اينان بجز(. قزوينى 110 غزل=  110 ـ 110 صص) ستايد مى غزلى در هم را منصور شاه سلطنت
 .است شده برده نام يحيى الدّين نصرت شاه و الدّين جالل خواجه حسن، الدّين قوام قوام، حاجى هرمز، و يزد حاكمان
 مصراع يعنى حافظ شعر مصراعهاى از يكى تيمور. است كرده مالقات لنگ تيمور با شيراز در حافظ كه نويسد مى دولتشاه

 دو بخارا و سمرقند: گفت و خواند را( قزوينى 4 بيت ،1 غزل=  8  ص)« را بخارا و سمرقند بخشم هندويش خال به»
 وضع و مندرس لباسهاى به اشاره با حافظ بخشى؟ مى يار هندوى خال به را دو آن تو چگونه است، اسالمى عظيم شهر

 سال را ديدار اين تاريخ دولتشاه اگرچه« .ام افتاده روز ينا به كه است بخشندگى آن از عالم سلطان اى»: گفت خود آشفته
 پيش اندكى( م4180)  ه080 در هم تيمور يافته، وفات   ه001 در حافظ كه است مسلّم چون امّا است، كرده قيد   ه005

 امّا. باشد داده رخ  ه080 سال در بايد باشد گرفته صورت مالقاتى اگر است، شده شيراز وارد العابدين زين سلطان خلع از
 روايت اين مردم ميان در حتّى. است آمده پديد حافظ مشهور بيت از مالقات اين روايت كه است تر قوى احتمال اين

 كه فردى نوشته به. گفتم« را خرما دو و قند من سه» بلكه نگفتم،« بخارا و سمرقند» من: داد پاسخ حافظ كه است شايع
 .است بوده آبادى ركن العابدين زين نام به تيمور كسان از يكى ندك مالقات تيمور با حافظ شد سبب

*   *   * 

. كنيم استنباط ـ مبهم صورتى به طبعآ ـ او غزليات از توانيم مى فقط را حافظ زندگانى خصوصى رويدادهاى بعضى
 ،8 غزل) كند مى ابراز شاشعار در را خود عالقه اين. دارد دوست جان از را مصلّى گلگشت و ركناباد آب شيراز،  حافظ

 به مربوط مناقب كه سودى،(. قزوينى 0 بيت ،414 غزل=  00 بيت ،400 ص ،400 غزل قزوينى؛ 1  غزل=  810 ص
 نكرد، ترك را شيراز او كه نويسد مى داده، قرار تحقيق مورد دقيق بسيار حقيقتاً را او ديوان و كرده بررسى دقيقاً را حافظ

 از خود غزليّات از يكى در شاعر(. 00 و 11 ص ،4 ج) كرد سفر دارد، شيراز با روزه سه اى فاصله كه يزد، به تنها
 01 غزل=  14 ص ،10 غزل) كند مى تأييد را اندام محمّدگل خود دوست ادّعاى و گويد مى سخن خود دانىِ عربى

 با كه او ملمّعات و آمده، او ديوان در جاى جاى كه عربى ابيات اساساً(. قزوينى



 او كه شويم مى متوجّه او غزل يك از. دهد مى نشان زمينه اين در را او عميق اطّالع است، سروده عرب شعراى از تأثير
 بيت ،10 ص ،11 غزل) است كرده مى قرائت روايت چهارده با را آن حتّى و داشته حفظ از را قرآن يعنى بوده حافظ
 از كه عظيمى اندوه و هجران آمدن پيش و او معشوقه رفتن اش، وقهمعش با او روابط(. قزوينى 44  بيت ،01 غزل=  180
 41 غزل=  45 ـ 41 صص ،41 غزل مثال) است كرده پيدا بازتاب او غزلهاى در باز شده، چيره حافظ روح بر مسئله اين

 و زندفر مرگ سبب به حافظ غزل دو كه نويسد مى سودى(. قزوينى 100  غزل=  111 ـ 114 صص 1111 غزل قزوينى؛
 غزل=  411 غزل ،018 ص ،4 ج قزوينى؛ 411 غزل=  118 غزل ،110 ـ 110 صص ،4 ج) است شده سروده همسرش

 كودكى مرگ درباره قطعه دو او قطعات ميان در. است بوده همسرش درباره دوم غزل گويى الواقع فى(. قزوينى 140
 دوم قطعه ،101 ص=  41 قطعه صفحه، مانه قزوينى؛ دوم قطعه ،101 ص=  44 قطعه ،511 ص) است شده سروده
 همين هم ها قطعه مورد در. باشد شده سروده معشوقى هر درباره عام طور به تواند مى غزليّات اين مضمون امّا(. قزوينى

 دل كه است مسلّم نكته اين امّا. كنيم اظهار قاطع نظرى باب اين در توانيم نمى رو اين از. كرد ابراز توان مى را نظر
 قطعه ،510 ص) است يافته وفات( م4101 ـ 4101)  ه005 در كه است داشته دار جريحه ديگران مرگ با حافظ سّاسح

 ص) او معمّاى دو و( قزوينى 00 غزل=  411 ـ 411 صص ،411 غزل) غزل يك از(. قزوينى اوّل قطعه ،108 ص=  11
 او كه دهند مى نشان( ندارد را ابيات اين قزوينى مرحوم نسخه قدسى؛ سوم رباعى 100 ص=  1 و 4 معماى ،551 ـ 551

 عشق نوعى زمين مشرق شاعران همه نظير او غزليّات در اساساً. است بوده مند عالقه فرّخ و احمد نامهاى به جوان دو به
 را نكته اين و است زده مى ساز ايرانى، شاعران اوّلين و يونان غنايى كهن شاعران نظير حافظ. خورد مى چشم به يونانى

 خوشى بسيار صداى حافظ كه كند مى استدالل وى، از غزلى ابيات از يكى استناد به سودى. يابيم درمى او اشعار از هم
 (قزوينى 1 بيت ،111 غزل=  1005 بيت ،111 غزل. )است داشته
 : گويد مى. است مطمئن كامالً خود شاعرى قدرت از حافظ



 استناد مورد نسخه در بيت اين)خواجو سخن طرز حافظ سخن دارد         امّا كس همه پيش است سعدى سخن استاد
 ص مشكوك، قطعات) ستايد مى را سلمان آميز مبالغه طور به و خواند مى را عراقى غزلهاى كه گويد مى(. است نيامده ما

 عراق اشعارش دارد، ديگر تىحالو او اشعار كه كند مى ادّعا حقاً امّا(. اوّل قطعه ،101 ص قدسى، حافظ=  0  قطعه ،011
 رسيده هم روم و چين و مصر سرزمينهاى به حتّى است تبريز و بغداد تصرّف نوبت درآورده، تصرّف به را فارس و

 ص. )گيرد مى سبقت نظامى بر شعر در كه است مدّعى و( قزوينى 41 بيت ،110 غزل=  1418 بيت ،188 ص) است
 (41 بيت ،100 غزل=  1450 بيت ،101

*   *   * 

 .است سروده قصايدى صله كسب براى وسايل ترين عادى به بزرگ شاعران ديگر و سلمان ظهير، انورى، مانند نيز حافظ
 براى گاهى غزليّاتش در. ندارد قصيده چند از بيش حافظ دهند، مى تشكيل بزرگ اى مجموعه كه وى غزليّات قبال در

 روحى ويژگيهاى همه او. كند مى مدح كرديم، ياد آنان از باال سطور در كه را، بزرگانى و پادشاهان عريضه نبودن خالى
  ماهرانه بسيار كه را  8بِل لوتيان گرترود ميس نظريّات براون مرحوم. كند مى بيان خود غزلهاى در را خود

 عرصه حافظ، درباره»: است كرده بيان صورت اين به بآتقري دانته و حافظ مقايسه در است، كرده ترجمه را حافظديوان
 در عمر سراسر كه شهرى آن چه. شد تواند وى بلند افكار شامل و حاوى كه است آن از تر كوچك او معاصر تاريخ زمان
 بليّه به بار شش يا پنج داشت، مى دوست شمرد، مى عزيز را فلورانس دانته كه اندازه همان به را آن و كرد زندگى آنجا

 خون با را آن فاتح لشكركشى بار يك. يافت انتقال ديگر دستى به دستى از بارها و گرديد دچار جنگ آفت و محاصره
 ظريفِ مردمان رياكار و متعصّب پادشاهى بار ديگر و ساخت يغما و غارت آتش طعمه را آن ديگرى كرد، سيراب
 ديد مى حافظ. داد قرار خود رياكارى و خشك هدز و سخت احكام مقهور را انگيز طرب ديار آن مشربِ خوش
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 ذلّت حضيض در سپس و رسد مى عزّت اوج به كرده طلوع ديگرى از بعد يكى ملوك و سالطين بخت ستاره چگونه كه
 آور حزن اتّفاقات پس از انگيز فرح حوادث پيوسته. شود مى نابود و محو تموز آفتاب در برف هاى دانه مانند و افتد فرومى

 اشعار در وقايع اين همه از ليكن. شد مى گر جلوه پياپى شاعر ديده برابر در رزمها، وقوع و سلطنتها سقوط داد، مى ىرو
 او ديوان مفسّران توجّه مورد زمان سياسى حوادث اى پاره به اتّفاقى اشارتى گاهى تنها. شود مى ديده انعكاسى كمتر او

 نه است، پادشاهى فتح از ذكرى نه. گذرد مى خواننده نظر از اتّفاقآ اميرى يا پادشاهى مدح در چند بيتى يا شده واقع
 از و داشته روا خود قلم بر را اندازه همين سزاست را عزيزالنّفس شاعر تن يك كه قدر همان اميرى، شجاعت از تحسينى

 .است نگفته سخنى بيش اين
 فاقد دانته كه داده ارجمند چنان اى مرتبه را او فلسفه هك است حافظ اعتنايى بى همان كه اند كرده درك خوبى به بعضى

 و عصر عمومى نظريّه همان جهان باب در او نظريّه و بود جامد و متحجّر خود فلسفه حدود در ايتاليايى شاعر. است آن
 سندناپ و زشت شبحى ما زمان اهل از بسيارى نزد است، شده گر جلوه واقع حقيقت وى نظر در آنچه و اوست زمان
 روشن و واضح چندان آن مقدم زمينه كه است دلگشاتر منظرى كرده طرّاحى حافظ كه دورنمايى ولى. نيست بيش

 منزلگاه به حتّى خيال پهناور جهان در كه بوده موصوف بصر حدّت و نظر شدّت به چنان او خرد نيروى گويى نيست،
  7«...است كرده نفوذ آيندگان
 باشد، شده ترسيم مو قلم با كه رنگ كم هايى روشن سايه شبيه تنها حافظ غزليّات در پراضطراب عصر آن بازتاب درواقع

 ترين موشكافانه و زبان بارترين اندوه و پرمغز بيانى با غزل يك قالب در پرآشوب اندور آن گهگاه امّا. خورد مى چشم به
 (قزوينى 101 غزل=  181 غزل و قزوينى؛ 100 غزل=  181 غزل مثال. )است شده نقل وجه
 فنّ با هم سلمان. درآميخت غزل با را حكمت و تصوّف خواجو. كردند مى ترنّم را عشق پيوسته غزل در حافظ از پيش

 به ولو ـ او غزلهاى. بود كرده جمع خويش وجود در را استادان اين همه مزاياى حافظ. داد نشان را خود شناسى زيبايى
 طور به را خود زمان حوادث و ويژگيها باشد، ديگرى طور كه نيست ممكن فنّى سبب به كه ـ مبهم صورت
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 .اوست به منحصر تقريباً گفت توان مى كه هرندان بيان آن با ويژه به كند؛ مى ابالغ ما به العاده فوق
. آورد مى  ستوه به را انسان خيّام چون كه حدّ بدان تا آورد، مى ميان به بحث زياد بسيار ميخانه و شراب از خود اشعار در

 دانند، ىم دل يا خانقاه جهان، را ميخانه برخى كنند، مى تلقّى وحدت نماد و نشئه عشق، را شراب مقام، مقتضاى به برخى،
 .كند مى نوش سلسبيل و تسنيم چون را شراب اين حافظ و است خالص و كهنه كه است كه بگذاريد

 احتماالً(. قزوينى 108 ص=  10 قطعه ،511 ص) است آمده هم« سبزك» ستايش نيست، شراب مدح تنها حافظ شعر در
 نقش باده به اعتياد در روى دنباله. است دهآور مى روى« ربا هوش» اين به بوده ممنوع شراب كه ايّامى آن در شاعر
 الگوهاى از ترديد بى بيفتد، رندى دام در كه حكيم هر باشد، رندى هواى در كه كس آن هر زمين مشرق در. دارد اى عمده
 و هنر از كه كند گير انسانهايى ميان در كه كسى. نيست همين تنها عالقه، اين در عامل امّا كند؛ مى تقليد خود از پيش

 در كه حافظ چون انديشمند شاعرى مخصوصآ كند، اقناع را خود نتواند وجه هيچ به كه كسى دانند، نمى چيزى معرفت
 و كند ذوب قدحى درون را خود آالم همه كه كوشيد خواهد نيست ترديد كند، زندگى پرالتهاب بسيار روزگارى
 ببيند جايگاه ترين امن و ترين عالى را عشرت مجلس صدر و سازد خود مونس و انيس را غزل سفينه و ناب مى صراحى

 .درپيچد مستانه استغناى در را خود خالصه و
*   *   * 

 دست به قاطع اطّالعات او مرشد و طريقت درباره توانند نمى كنند، مى تلقّى متعصّب صوفى را حافظ كه كسانى حتّى
 و( م4101ـ4104/ ه001)شيرازى عبداهلل الدّين شمس چون صوفى علماىِ محضر از او كه اند نوشته ها تذكره در. دهند
 ه811) ولى اهلل نعمت شاه سيّد نظير مشايخى با و شده، مند بهره( م4141ـ4141/ ه840) جرجانى شريف سيّد

 كه ولى اهلل نعمت شاه قبال در آنان ميان از. است كرده ديدار( م4180ـ4180/ ه001) خجندى باباكمال و( م4111ـ4114/
 : ساخته زير مطلع به ىغزل



 است كرده همّت طلب او از و ساخته كنيمغزلى دوا چشمى گوشه به را درد هر         كنيم كيميا نظر به را راه خاك ما
 صص ،411 غزل) است كرده ياد ابوالوفا از احترام با ديگر غزلى در(. قزوينى 400 غزل=  410 ـ 411 صص ،411 غزل)

 ،1 غزل. )كند مى احترامى اظهار شد، مى ياد االسالم شيخ و جام شيخ جام، پير القاب با كه(  م4411ـ4414/ ه510) ـ 415
 (قزوينى 8 بيت ،0 غزل=  1 بيت ،1 ـ 1 صص
 گويد مى كه حافظ است؟ جسته انتساب ديگران آن از يكى به كه دانيم نمى. است غيابى اخير صوفى به احترام ابراز طبعاً
 به كه است غيرممكن است، حاكم او انديشه بر تصوّف هواى و حال و پيمود توان نمى خضر ىهمره بى را حقيقت راه

 .باشد نجسته انتساب خود روزگار مشايخ از يكى
 : بيت شرح در سودى

 (قزوينى 0 بيت ،114 غزل=  4100 بيت) اند سيه دل و لباس ازرق كه گروه آن نه         رنگم يك كشان دُردى همّت غالم

 : مطلع به لىغز در
 114 غزل=  418 ص ،415 غزل) نرهند كمندشان از جهان زيركان كه         رهند دام دو خوش ساقى و غش بى شراب

 (قزوينى

 و خود كه است پوش ازرق حسن شيخ ،«پوش ازرق گروه» از او منظور بوده، عطّار محمود مريد حافظ كه نويسد مى
 (111 ص ،4 ج. )بودند حافظ معارض وى مريدان

 : غزل در
 (قزوينى 410 غزل=  481 ـ 481 صص ،481 غزل) ندارد گياه رونق گل تو پيش         ندارد ماه تو طلعت روشنى

 : بيت شرح در
 بدون شيخ از منظور هم اينجا در كه است نداردافزوده خانقاه كه شيخى شادى         خرابات مريد اى ده گرانم رطل

 معاش امرار خوشبو موادّ ديگر و سرخ گل عطر فروش يعنى عطّارى با و نداشته خانقاه هك است عطّار محمود خانقاه،
 (100 ص ،4 ج. )است كرده مى



 : مطلع به غزلى در
 (قزوينى 111 غزل=  480 ـ 480 صص ،411 غزل) بود ما دعاى و درس از ميكده رونق         بود صهبا گرو در ما دفتر سالها

 : بيت شرح در
 (قزوينى 8 بيت=  4480 بيت) بود حكايتها نه ار نداد خبث رخصت         پوشان ازرق حق اندر من نگر گل پير

 او بيعت و ارشاد پير به شيرازى حافظ محمّد الدّين شمس خواجه خرقه نسبت» كه اند نوشته خواجه مناقب در: نويسد مى
 شيخ مريد او و است عبدالسّالم شيخ مريد او و رنگ گل پير به است مشهور كه است شيرازى عطّار محمود شيخ به

 كه دريغ(. 181 ص ،4 ج)« .اعلم واهلل دارد، شطّاح شيخ خود پدر از خرقه او و بقلى روزبهان شيخ ولد احمد فخرالدّين
 تأليف زمانى چه در و داشته تعلّق كسى چه به كتاب برداشته، مناقب كتاب كدام از را مطالب اين كه است ننوشته سودى

 نجف در. است يافته وفات( م4501 ـ 4504)  ه4111 سال در سودى. است نگفته مطلبى هيچ باب اين در است، شده
 از تر دقيق بسيار را ابيات بعضى ،(550 ـ555 صص ،4 ج) است شده مند بهره علما از بسيارى محضر از كرده، اقامت
 نظرى با اند، نبوده حافظ از كه را آنهايى غزليات، انمي در(. 055 ـ 051 صص ،4 ج) است كرده تحليل زبانان فارسى
 داده انجام جدّى بررسى نپرداخته، تأويل به شارحان ديگر همانند. است كرده معيّن را آنها گويندگان حتّى يافته، صائب
 نوشته وى نزما از پيش طبعآ مناقب، كتاب اين كه شود توجّه و گيرد قرار نظر مدّ مثبت هاى نكته اين همه اگر. است
 هيچ ما نظر به. داشت ابراز نظرى توان مى آن صحّت حتّى و روايت قدمتِ درباره بوده، فارسى زبان به آن متن و شده

 كه كند مى روشن بوده، خلوتيّه از حافظ گويد مى كه نمايند سودى. كرد باور را روايت اين نتوان كه نيست موجود دليلى
 حافظ(. قزوينى 181 غزل=  110 ـ 115 صص ،118 غزل ،111 ص ،1 ج) است دهبو خلوتى هم رنگ گل پير او مرشد

 و است قلندرى شيخ يك ندارد خانقاه كه رنگ گل پير احتماال. ستايد مى را قلندريّه و قلندران خود اشعار از بسيارى در
 بوده، خلوتيّه از شخص اين است كرده قيد كه سودى كه شود حكم است دشوار اساساً. است پذيرفته را قلندريّه يا

 يا است، بوده( م4110ـ4115/ ه015) گيالنى زاهد ابراهيم پير به منسوب



 سلوك اساس عنوان به را خلوت يا و درآورد طريقت صورت به را خلوتيّه كه( م4108ـ4100/ ه811) خلوتى عمر
 اساس را خلوت كه بودند يانىصوف خلوتى، عمر وسيله به طريقت اين تأسيس از پيش. شد شناخته« پير» و پذيرفت
 گهگاهِ بودنِ آزاد و حافظ رندانه بيان شيوه به عنايت با. بود آنان از يكى هم رنگ گل پير احتماال. بودند داده قرار سلوك

 و ذكر اسما، خلوت، چون بسيار شروطى و قيود كه خلوتيّه چون طريقتى به وابسته نه را او مرشد و او قيود، همه از او
 .ستايد مى را آنان و دارد دوستشان حافظ كه بينيم مى تر نزديك قلندريّه به بلكه رد،دا تاج
 مانند نه او. باشد تصوّف اساسهاى وابسته كامال كه بينيم نمى اى صوفى را حافظ ما كه كنيم عالوه را نكته اين بايد امّا

  از حال اقتضاى به  3 ...است حدمل يك زاكانى عبيد مانند نه و خروش و پرجوش عطّارصوفى سنايى، حكيم
 آدمى كه خاكى عالم اين در كه است كرده احساس را آن لزوم حتّى آورده، زبان بر را خود دردهاى كرده، شكوه روزگار

 0 بيت ،101 غزل=  1101 بيت ،181 ص ،151 غزل) آفريد ديگر آدمى و ديگر عالمى نو از بايد آيد، نمى دست به
 1  و 1 بيت ،05 غزل=  100 و 105 بيت ،10 ـ 10 صص ،11 غزل) پرمغز ترديدهاى با او تاب و پيچ حتّى(. قزوينى
 براى اوقات ثراك است اى وسيله بيت ،10 ص ،11 غزل) بود قانع نبايد نسيه به هست نقد تا اينكه بر او تصميم ،(قزوينى

 دل از كه اى رندانه استغناى به بردن پناه و آنان، رياكارى با گذاشتن سر به سر و زاهدان بر زدن تشر خود، كردن آرام
 موسم اين بگير، درپيش صحرا راه و بخواه اشعار دفتر بهار موسم در كند مى توصيه كه شاعر. است آمده پديد برخاسته

    بيت ،18 ص ،10 غزل) نيست    كشّاف و كشّف بحث و مدرسه در نشستن وقتِ

 زهد و ببخشد خار به را خود خرقه و بچيند گلى كه كند مى سفارش هم صوفى به ،(قزوينى 1 بيت ،11 غزل=  114
 را صوفيانه بحثهاى بدهد، خوشگوار مى بر را خود خشك

                                                            
.مترجم ـ. است سهوالقلم زياد احتمال به بردہ، كار به مؤلّف مرحوم كه است تعبيرى.  3   
 عنمشكالت الكشف حال هر به كّشاف، كشف   نه شدہ مذكور« الكشف» لفظ به فقط الظنون كشف در كتاب اين نام.    

 قزوينى، فارسى بنعبدالرحمن عمر الّدين سراج تأليف زمخشرى، معروف كّشاف بر است بودہ اى حاشيه» يا شرحى الكّشاف
(.179 صفحه زيرنويس قزوينىدر مرحوم يادداشت)« حافظ ىجوان دوران معاصران از   ہ  9 در متوفى  



 ابيات ،100 غزل=  1110ـ1115 بيت ،100 ص ،100 غزل) كند نثار ساقى و مى به را انطيلس و تسبيح و چنگ نواى به
 ،101 غزل) كند عوض باده با را بسطامى خرقه و ببرد خرافات بازار به را صوفيانه مباحث كه است آماده(. قزوينى 1 و 4

 و حيات دوستدار جان از كه فظحا شد، مى از پر الله قدحِ چون(. قزوينى 4 بيت ،101 غزل=  1441 بيت ،104 ص
 خرافات به بايد چند تا و شويم مشغول طامات به بايد كى تا بيا، ساقى»: گويد مى ساقى به درنگ بى است، لذّت

 و آفرينش در تأمّل جاى به كه كند مى پافشارى(. قزوينى 4 بيت ،110 غزل=  1440 بيت ،180 ص ،100 غزل)« بپردازيم
 اين دانايى با تاكنون كس هيچ زيرا گفت سخن بايد مى و مطرب از جهان، انجام و آغاز در شيدناندي و آن در نهفته راز

 را حافظ درواقع(. قزوينى 8 بيت ،1 غزل=  01 بيت ،0 ص ،8 غزل) گشود نخواهد هم اين از بعد و نگشود را معمّا
 بيان مجاز زبان با را حقيقت كه پذيرفتن و انگاشتن فردى را او گويند مى بعضى كه چنان حتّى و پنداشتن متعصّب صوفى

 از حافظ كه نيست چنان. است دلى ساده حد از بيش برخاستن معشوق و شراب تأويل به و اشعار همه در و كند مى
 زبان بر آشكار باب اين در را خود نظرهاى است، نكرده بيان مجاز زبان با هرگز را تصوّف امّا باشد، نكرده بحث تصوّف
 و شراب و كند ميل بيان پوشيده و نهفته شيوه به كه است آن از تر صميمى كه حافظ است، عجيب چقدر امّا. تاس آورده
 4 بيت ،411 غزل=  4148 بيت ،400 ـ 408 صص ،400 غزل) آورد مى زبان بر و داند مى بنياد بى كارى را نهان عيش

« ساله چارده محبوب» از و چيز فالن دانم نمى« دوساله ىم» از كه اند گفته و افتاده غريب تعبيرات به برخى ،(قزوينى
 حضرت... شود مى چهل كه دَه چهار يا دَه، بار چهار يعنى... ساله چارده. است كرده قصد را( ص)محمّد حضرت

 به! است بوده همين« ساله چارده محبوب» از حافظ مقصود و است شده مبعوث پيامبرى به سالگى چهل در( ص)محمّد
 نظر و كردند عرضه را توضيح اين ايران، در اخير دوره مجتهدان از ،(م4011 ـ 4011/ ه4111: وفات) نورى سالماال ثقة
 محبوب هم ساله چارده محبوب و كهنه، خالص شراب دوساله، مى»: گفت صائب كامال نظرى با نورى ملّا. پرسيدند را او

 سليمان سلطان زمان در(. 405 ص دوم، بخش ،العلماقصص) است نكرده بيان را اين جز چيزى حافظ است، ساله چارده
( اشعار=  مقوالت يعنى) مقاالت در»: است نوشته خود فتاوى از يكى در ابوالسّعود االسالم شيخ قانونى،



 شريفه شريعت از بيرون خرافات آن تضاعيف در امّا. است شده واقع حقآ غيبى فائقه نكت و ذائقه حِكَم اكثر حافظ،
 ج ،الظنونكشف. )«...نپندارند نافع ترياق را افعى سمّ گذارند، فرق ديگر بيت از را بيتى است آن صحيح مذاق. است آمده

 (081 بند ،4
 يكى به و بودن صوفيانه هواى و حال در عصر آن در اساساً. نيست هم دوم مرحله در حافظ تصوّف ما نظر به خالصه،

 اين و رايج اصل اين از را خود است نتوانسته هم حافظ كه است طبيعى و بود رايج جستن انتساب بزرگ مشايخ از
 روح است نتوانسته است، گرفته عهده به را گوناگون قيود از انسان رهاسازى نهايتاً كه هم تصوّف. كند رها شايع عادت
. دانيم مى غيرضرورى ست،ا مشربى چنين داراى كه را حافظ مذهب درباره تفصيل و پرطول طرح. كند مقيّد را او آزاده

 : زير بيت سرودن هنگام به او
 1 بيت ،10 غزل=  400 بيت ،11 ص ،14 غزل) است آزاد پذيرد تعلّق رنگ هرچه ز         كبود چرخ زير كه آنم همّت غالم

 (قزوينى

 الدّين ركن) سنجان شاه كه زير رباعى. است كرده بيان را بندى هر از خود روح آزادگى و خود انسانى و آزاد انديشه
 : است سروده حيدر الدّين قطب درباره( محمود
         يقين نه طريقت نه حقيقت نه حق، ديننى نه و دنيا نه و اسالم نه و كفر نى         زمين خشك بر نشسته ديدم رندى
 اين زهره بُوَد را كه جهان دو اندر

 (00 ص دوم، مجلد از سوم جزء ،السيرحبيب) 

 .كند مى صدق هم حافظ درباره گمانم به
 و  3 دامغانى افتخار جالل، فاريابى، ظهير عراقى، محمود، الدّين شمس عضدالدّين، نزارى، رياضى، سعدى، از كه حافظ

   همه براى اگرچه شده، متأثر شاعران از ديگر سيارىب
 آورده برزبان را آنان مضامين و كرده پيروى سلمان و خواجو از ويژه به بيان شيوه در امّا برخاسته، سازى نظيره به آنان

 سخن قدح و باده از حافظ كه هنگامى. است داشته عظيمى تأثير حافظ بر هم خيّام كرد خواهيم اشاره اينجا در. است
 است مسلّم. يابد مى را خيّام رباعيّات مضامين او ابيات از بسيارى در و آورد مى خاطر به را خيّام پيوسته انسان گويد، مى
تاريخ در براون پروفسور مرحوم. است بوده مأنوس بسيار خيّام رباعيّات با حافظ كه

                                                            
 كدام شدهاست، متأثر آنان از حافظ كه دامغانى افتخار و عضدالّدين جالل، محمود، الّدين شمس از مقصود نشد معلوم.  3 

.اند شاعران  



 كه است آورده جاندارى بسيار هاى نمونه است، نوشته ردوا زبان به كه نعمانى شبلى شعرالعجم از نقل به ايرانادبى
 بر خود پيشگفتار در هم خلخالى عبدالرحيم سيّد. دهد مى نشان را سلمان و خواجو حافظ، ميان موجود هاى همانندى

 يا حافظ از پيش شاعران اشعار مطلع با كرده پيدا راه حافظديوان به كه را شاعران ديگر به مربوط اشعار ،حافظديوان
 بر حافظ تأثير اينان از بيش را ما(. له ـ كح) است كرده قيد دارند، شباهتهايى قافيه و وزن نظر از كه را او با معاصر
 : كرد خواهيم درنگ كمى نكته اين روى ويژه به لذا كند، مى جذب ترك كالسيك ادبيات

 ادبيات كالسيك شاعران از بسيارى بررسى هنگام به. تاس بوده مداوم بسيار و پردامنه بسيار ترك ادبيات در حافظ تأثير
 ماهيّتى تقريبآ حافظ از تأثّر پانزده و چهارده هاى سده در مخصوصاً. كنيم مقايسه حافظ با را آنان كه است الزم مطلقاً ما،

 از اتّفاق سبيل بر كه را شيخى ديوان از هايى نمونه. است بارز بسيار« شيخى» در مسئله اين. كند مى عرضه گونه ترجمه
 : كنيم مى قيد ترتيب به را آن آشكار نتايج ايم، گذرانده نظر

 : حافظ
 كشور پادشاه اى رو كشيده عنان...نيست گاهى حواله در اين جز به مرا سر         نيست پناهى جهان در توام آستان جز

 به من بر كه بسوز بگو         عمر خرمن به آتشم بزند گر نيستزمانه دادخواهى كه راهى سر بر نيست كه         حسن
 ،11 غزل) ...نيست نگاهى كس به غرورش شراب از كه         سروم سهى آن جمّاش نرگس نيستغالم كاهى برگ

 (قزوينى ابيات، همان ،00 غزل=  5 ،1 ،0 ،4 ابيات ،10 ص

 : شيخى
 و حسن پادشاه اى قيل حقيره نظربكا گاه سجده يينه زودورتو ايشيغون اوش         بكا پناه چون بولونمادى ئوزگه قپوندان
 اودى جفاك يقارسه دگل         خرمننى عمر كه حسنك دانه ايمدى دينبكا اله سايه گونيدور رحمتك كه         جمال
بكا كاه برگ



 (10) بكا نگاه ايلمز غرور شراب ايچوب         رخك الله سرو بو مستى نرگس كه فغان
 : حافظ

 طرّه غريبان شام اى غريبگفتم بالين و بستر سازد خاره و خار ز گر         غم چه را نازنينى شاهى سنجاب بر فتهخ
 (قزوينى ابيات، همان ،41 غزل=  0 و 1 ابيات ،45 ـ 41 ص ،41 غزل) غريب اين بنالد چون كن حذر سحرگاهان در         تو شبرنگ

 : شيخى
 گوردو غريبان شام غريبزلفنى خارا ايله خاك دوشنديغندن ياستانوب         اوالمى خبردار دولتده فرش رخ گل شاه

 (18ب) غريب يا مسكين كه بيرگون ييلّارديمدى قالدى         دوالشوب شيخى
 : حافظ
 غم بيمار پرسيدن سر گر را دوست...آيد مى كسى بوى خوشش انفاس ز كه         آيد مى مسيحانفسى كه دل اى مژده

 قفسى كز شنوم مى نفسى         من كه مپرسيد باغ اين بلبل از آيدخبر مى نفسى هنوزش كه خوش بران گو         ستا
         ياران حافظ آزردن سر دارد آيديار مى جرسى بانگ كه هست قدر اين         كجاست معشوق منزلگه كه ندانست كسآيد مى

 (115 غزل خانلرى، ندارد، قزوينى 0 و 5 ،8 ،0 ،4 ابيات ،404 ـ 401 صص ،488 غزل) آيد مى مگسى شكار به شاهبازى

 : شيخى
         وقتدور آيدون يه خواجه ايسّى عزّت اولگلور فريادرس ايله فغان جگر يانمه         گلور نفس عيسى ايله فراق گوكل ئولمه

 گلوربيلمز قفس گؤزيمه بوستانى فردوس         قيلماسه ديدار تفرّج بلبلى گلورجان نفس داخى كه صورار قولون خسته
گلور جرس بانگ قوالغيمه بودور گه گه         خبر دوستدان قافله كيمسنه



 (11آ) گلور مگس عالم اوالنه همّت سيمرغ         شكار قيل شهبار يى پشّه بو قو شاهى اى

 : حافظ
         اوّل نمود آسان رندى و عشق قائلتحصيل درّ للّه گفتا شنيد كو هر         شمائل آن وصف در گفتم كه اى نكته هر

 اين امثال مپرسيد شافعى از         سرايد خوش نكته اين دار سر بر فضايلحلّاج اين كسب در آخر بسوخت جانم
 ز عشقم يرىگ گوشه عين در...حائل ميانه در جان نبود كه زمان آن گفت         ناتوانم جان بر ببخشى كى كه مسائلگفتم

 آيا         است زخم چشم تعويذ حافظ دست دوست اى...مائل تو ابروى بر مستان چو شدم اكنون         بينداخت ره
 (اختالف با قزوينى مختلف ابيات ،110 غزل=  8 و 0 ،1 ،1 ،1 ،4 ابيات ،10 ـ 115 صص ،110 غزل) حمائل گردنت در بينم كه بود

 : شيخى
 آسان عشقى علم زائلتحصيل عقلى البتّه نين كيشى گورن اولور كه         شمائل بو و شكل بو ر يوزده نه صفات پرّى

 عقل         گلمز حسابه مشكل صالچالرينك فضائلعقدنده خوش بو حاصل از اولم اولدى آخر عمر         اوّل بيلردوك
 جسم اولمايه كم ايله شرط بو آيدور         ايستر تصحب پرده بى سينكله جان كه مسائلديديم او اولماز حلّ اليله قياس و

حائل



 يوزدعوت سنيك سينه مسائللوحنيده اولدى ايله جان يه هوا معتدل اول         يترميش خبر سروه بويوندان صبا باد
 هر وپدىق كيم         آيدور سؤزونى شيخى شه مجلس حمائلقوّالِ قولون قيلسا بيركز يرينه هيكل         اوقويايدم

 (01ب) قائل دّر للّه طرفدن

 : نمونه چند اينك. است شده مند بهره حافظ از هم  1 پاشا احمد
  

 : حافظ
 زلفت زنجير در كه غريباى مشكين خطِ نگارستان در نَبْوَد گرچه         ماه گرد خطّت مور كه است افتاده غريب بس

 غزل=  1 و 0 ابيات ،45 ـ 41 صص ،41 غزل) غريب نسرين رخ بر مشكين خال آن فتاد خوش         آشناست چندين جاى

 (اختالف با زوينىق ابيات همان ،41

 : پاشا احمد
 غريب يوزنده غريبزلفى عنبرسا خطّ اولماز نگارستاندا چون         دگل تان نگارين حدّنده دوشسه مشكين خطّ

 (10ب) غريب رعنا سنبل طراز گلده دامن         اولور كيم يارك اولمازمى

* 

 : حافظ
 1 بيت ،0 غزل=  1 بيت ،0 ص ،0 غزل) را مژگان كنم ميخانه رد روب خاك         فروش باده مغبچه كند جلوه چنين گر

 (قزوينى

                                                            
 بعضى. كرد تقليدمى ايران شاعران از اختيار بى. بود سلطان آن معلّم و فاتح محّمد سلطان دورہ شاعران از پاشا احمد.  1 

( 97 ص ،  ج سامى، الّدين شمس االعالم، قاموس. )است فارسى از ترجمه او اشعار  



 : پاشا احمد
 (10آ) اوالجقدر جاروب ايشيگينه كپريكلريم         اولوب زن آب يولّارينه ياشيم قانلو بو

 : حافظ
 10 غزل=  15 ص ،11 غزل) ...است درويشان خدمت محتشمى مايه         است درويشان خلوت برين خلد روضه

 (قزوينى

 : پاشا احمد
 (01ـب01آ) درويشانك خدمت تاپوسيدور گوك و ير         درويشانك خلوتى قاپوسيدور جنّتك

* 

 : حافظ
 51 غزل=  11 ص ،14 غزل) ...است من صبحگاه ورد مغان پير دعاى         است من خانقاه ميخانه گوشه كه منم

 (قزوينى

 : پاشا احمد
 (441آ) ...است من بزمگاه اسرار جم جام رموز         است من نقاهخا عشق ميكده كه منم

 : حافظ
 (قزوينى 100 غزل=  111 ـ 111 صص ،111 غزل) ...فراق داستان تو با دهم شرح وگرنه         فراق بيانِ سرِ ندارد خامه زبان

 : پاشا احمد
 (441ب) فراق داستان ز نويسم چه دوستان به         فراق بيان از سوزد جگر خامه زبان

 : حافظ
 141 غزل=  114ـ111 صص ،141 غزل) ...تو واالى گوهر از نگين و تاج زينت         تو باالى بر راست پادشاهى قباى اى

 (قزوينى

  



 : پاشا احمد
 (444آ) ...تو سوداى رهِ خاك عافيت كاله كز         تو باالى بر راست عشوه و ناز قباى اى

 پاشا احمد و شيخى در كه گونه همان فضولى، در شباهت اين امّا. دارد وجود حافظ با همانندى هم ىفضولديوان در
 اين ما. باشد حافظديوان از مستقيم ترجمه شيوه به يا دهد تغيير جزئى بسيار مقدار به را حافظ مضامين كه نيست ديديم

 گرفته حافظ از هم مضمونها بعضى فضولى فرضآ اگر. داد خواهيم نام احساس وحدت از ناشى تواردهايى را شباهتها
 ثبت خود نام به را آنها و داده را خويش شعر ويژگى و خود خاصّ صبغه آنها به خود العاده خارق هاى يافته با باشد،
 عذر اين اگر. است معذور فضولى باب اين در است، نمانده ناشده گفته كالم كبود گنبد زير آنكه به توجّه با. است كرده

 شيوه همان بر عينآ سلمان و خواجو از مثال هم او كه زيرا. است وارد هم حافظ شخص بر اعتراض همان نشود، پذيرفته
 .است كرده اتّخاذ مضامينى

 : كنيم مى قيد نمونه چند فضولى و حافظ ميان موجود شباهتهاى مورد در
 : حافظ

 غزل=  1 بيت ،411 ص ،08 غزل) خراج داده هند و ماچين تو زلف چين به         حبش و خطا زده هم بر تو شوخ چشم دو

 (قزوينى 1 بيت ،00

 : فضولى
 (411 ص) خراج آلدون هنددن تدون دو ملكنى چين كى دوت         دل كام آالن حالندن دوتوپ زلفون پرى بير

* 

 : حافظ
 غزل=  04 بيت ،08 ص ،418 غزل) گفت نهجرا روزگار از كه است كنايتى         شهر واعظ گفت كه قيامت هول حديث

 (قزوينى 1 بيت ،88

  



 : فضولى
 (411 ص) ايچوندور احزانك كلبه سنك وصف اول         فضولى ايتدى وصف دوزخى دون بيزه واعظ

 : حافظ
 زلغ=  08 ـ 00 صص ،441 غزل) است من غمگين دل نشان كار آن غم         است من دين بتان سوداى كه است روزگارى

 (قزوينى 51

  

 : فضولى
 (400 ص) بنم دينيم بودور دوت كافر خواه مؤمن خواه         بنم آيينيم گورسم بيربت كانده هر در سجده

* 

 : حافظ
 8 بيت ،401 غزل=  4811 بيت ،140 ص ،140 غزل) كند بغداد ره حافظ كه روز آن شيرازخرّم اندر خود مقصود به نبرديم ره

 (قزوينى

 : فضولى
 (400 ص) گوكلم گوردوگون بغداد محنت مقيم         روم عيشْخانه آهنگ ايلدى ولىفض

*   *   * 

 : هاىِ مطلع به حافظ غزلهاى. است كرده تقدير و مطالعه بسيار را حافظديوان هم« باقى»
 نيست گاهى حواله در اين بجز مرا سر         نيست پناهى جهان در توام آستان جز

 (قزوينى 00 غزل=  10 ص ،40 غزل) 

 دارى ناتوان ضعيفان حال ز غم چه         دارى جهان در است مراد هرچه كه را تو
 (قزوينى 115 غزل=  110 ـ 110 صص ،110 غزل) 



 باشى گل در تو و باز بدمد گل بسى كه         باشى خوشدل كه كوش آن در است نوبهار
 (ىقزوين 150 غزل=  101 ـ 101 صص ،145 غزل) 

 : مطلع به وى غزل ،(14آـبـ11آـب) كرده تخميس فارسى به را
 (14ـآ ب) دارد بيانى ]و[ تقرير كه است سرّى نه آن         دارد زبانى دگرگونه عشق قصّه

 : است ساخته حافظ از زير غزل به كه است اى نظيره
 415 غزل=  481 ـ 481 صص ،484 غزل) اردد آنى كه باش آن طلعت بنده         دارد ميانى و مويى كه نيست آن شاهد

 (قزوينى

 : مطلع به فضولى غزل احتماال
 (كذا) كنند مى حيران و سرمست را شوريده بلبل         كنند مى تماشا عزم چمن سوى گلرخان

 (11آ) 

 : حافظ از زير غزل بر ديگر قافيه به و وزن همان بر است گويى نظيره
 441 صص ،444 غزل) كنند مى ديگر كار آن روند، مى خلوت به چون         كنند مى منبر و محراب در جلوه كاين واعظان

 (قزوينى 400 غزل=  441 ـ

*   *   * 

 : گويد مى آنكه با خود، حقّ به غرور آن با هم« نفعى»
 (11 ص غزليات،) سؤزوم ممتازدور و سرآمد بنم امّا         حافظك و عرفى اداسنه سؤز نه نفعى

 : كند مى ابراز خود از عظيمى شناسىِ حق زير بيت در امّا
 (0 ص غزليات،) دست شيرازه حافظ فيضى جام گر صونماسا         اول دَردى مى غزل رندانه طبعانه خوش بويله

*   *   * 



 : مطلع به خود غزلهاى زيباترين از يكى در« نديم»
 آلوده شراب چشمى دك ننهگريبا تا         آلوده خواب سى غمزه دك كمرگاهنه تا
 (400 ص) 

 : مطلع به را حافظ از زير غزل قافيه و وزن بيان، شيوه
 111 غزل=  111 ـ 114 صص ،111 غزل) آلوده شراب سجّاده و دامن تر خرقه         آلوده خواب ميكده در به رفتم دوش

 (قزوينى

 به حافظ غزل پاشا على عزّت بيمارى مناسبت به آن، زا گذشته. است داده نشان حافظ به را خود شيفتگى و برده كار به
 ( :140 ـ 140 صص) است كرده تسديس فارسى به را زير مطلع
 (قزوينى 410 غزل=  114 ـ 111 ص ،110 غزل) مباد گزند آزرده نازكت وجود         مباد نيازمند طبيبان ناز به تنت

 : مطلع به خود غزل در
 (101 ص ،115 غزل) كن خراب را جهان و بپوش رخ كه يعنى         كن نقاب مشكين سنبل ز را گلبرگ

 : ساخته حافظ زير غزل به اى نظيره
 (قزوينى 100 غزل=  111 ص ،115 غزل) كن شتاب ندارد درنگ فلك دور         كن پرشراب قدحى ساقيا است صبح

 : است حافظ بر اى نظيره زير مطلع با فارسى به غزلى همچنين
 (111 ـ 114 صص) كن حباب چشم سرمه دميده خطّ         كن شراب جام سر بر غنچه چو لعلت

*   *   * 

 : است گفته آنكه با است، بخارى شوكت شيفته حافظ از بيش كه هم غالب شيخ
 (10 ص قصايد،) كرد فگار حافظ خاطر اشك و سوز از         گفت عاشقانه غزل چون بزم به كلكم

 ( :01 ـ 04 صص تركيبات، و قصايد) تركى به حافظ از زير غزل تخميس با امّا



 51 ـ 54 ص ،18 غزل) دست در صراحى و خوان غزل و چاك پيرهن         مست و لب خندان و كرده خوى و آشفته زلف

 (قزوينى 10 غزل= 

 : است داده نشان را او تأثير فارسى به حافظ از زير غزلهاى از هريك به سازى نظيره و
 است كوكب كدامين در دولت تأثير اين يارب         است امشب خلوت اهل گويند كه قدرى شب آن
 (قزوينى 14 غزل=  11 ـ 11 صص ،10 غزل) 

 : و
 105 غزل=  101 ـ 150 صص ،101 غزل) هنوز آشامم دردى لعلت جام اميد بر         هنوز كامم لبت تمنّاى از برنيامد

 (قزوينى

 اما. كنيم تر گسترده بسيار و دهيم تعميم هم شاعران ديگر به توانيم مى داديم، دست به عمده شاعران زا كه را ها نمونه اين
 .است كافى حافظ تأثير دادن نشان براى مقدار همين كه كنيم مى گمان

*   *   * 

 كه گونه همان حافظ. ردگي مى قرار مطالعه مورد كه است فارسى متون آن از تركيّه در گلستان و مثنوى از پس حافظديوان
 كه هم صوفيّه. است شده تدريس نيز شناسى زيبايى دانش و شعر فنّ ارتقاى براى شده، خوانده فارسى زبان تعليم براى

 حافظديوان به كنند، مى كشف ساختگى طبعاً و صوفيانه معانى او شعر هر در و اند شمرده عاشقان و عارفان از را حافظ
 .اند كرده تدريس هم مساجد در را حافظديوان مشايخ از بعضى امّا بوده، نادر بسيار آنكه با. رنددا زيادى بسيار عالقه
 .است( م4501 ـ 4504)  ه000 درگذشته مثنوى شارح سرورى، از حافظديوان بر شرح ترين كهن
. است كرده شرح را فظحاديوان( م4508 ـ4500/ ه4110 از بعد درگذشته) مثنوى شارح شمعى، هم باز شرح، اين از پس
 مضامين از بسيارى. است شده مرتكب زيادى خطاهاى هم حافظديوان شرح در ،مثنوى در كه گونه همان شمعى، امّا

 كه نيست ترديد امّا. است كرده خسته را خود صوفيانه معانى يافتن براى درنيافته، درست را حافظ



 وهبى محمّد نام به شخصى وسيله به كه كتاب اين. است وَهبى رحِش ،حافظديوان شرح ترين لوحانه ساده و ترين عجيب
 از است، شده تدوين متأخّر بسيار دوره در يعنى( م4810 ـ 4818) دوم محمود سلطان زمان در قونيه، مردم از مولويّه از

 معناى او كلمه هر و است مولويّه از حافظ وهبى، نظر به. است آور خنده تعبيرات از سرشار و زوركى ياوه، پا تا سر
   او عاصرم شرح و شمعى شرح هم حافظديوان شرح ترين كامل ؛   دارد عرفانى
 آميز تعرّض هم اندكى عادتش طبق و طنزآلود لحنى با شمعى و سرورى خطاهاى به خود شرح در سودى. است سودى

 ثبت را شفاهى روايات ،(181 و 00 ص ،4 ج) كرده مطالعه را حافظ به مربوط مناقب كتب سودى. دارد اشاره جاى جاى
. است يافته صائب رأى با نبوده حافظ از كه را حافظ غزليات هب آميخته غزلهاى ،(415 ـ 411 صص ،4 ج مثال) كرده

 در كه وزيران و پادشاهان از... است بوده آگاه خوبى به هم تاريخ از بوده، واقف خوب بسيار فارسى زبان به كه سودى
 بحث مقال تناسب به حافظ زمان هم شعراى از و آنان معاصران از داشتند، وزارت يا كردند مى سلطنت شيراز در دوره آن

 و جامى، خواهرزاده محمّدامين، ملّا و ]شروانى[ حليمى ملّا استادش با كه است كرده قيد مناسبتى به سودى. است كرده
 ملّا بود، شيخ هم و ملّا هم كه خوارزمى، حسين شيخ و قزوينى احمد ملّا بود، ديوان صاحب كه بدخشى، صبوحى موالنا
 حافظ ابيات مشكالت درباره خود زمان بزرگ علماى با بود، مجاور نجف در كه الدّين، فضلا موالنا و الرى الدّين مصلح
 سودىشرح. بود دريافته كامل طور به را حافظ اشعار درواقع سودى(. 055 ـ 051 صص ،4 ج) است داشته مذاكره
 .است داشته هم اى خالصه
 كرده گردآورى را حافظ به مربوط انتقادات ويژه به و كرده شرح راالغيبيّهلطائف نام به هم كوچكى  رساله اينها بر عالوه
 رسيده سنگى چاپ به تهران در( م4880 ـ 4880)  ه 4111 در و نوشته دارابى محمّد بن محمّد را كتاب اين. است
 .است

 كه حافظ چون شاعرى با كه اند افتاده صرافت به( م4505 ـ 4510)  ه081 فضلىدرگذشته»

                                                            
 المللى بين مقاالتكنگرہ مجموعه دل، اهل سخن در اى مقاله او شرح و قونيوى وهب بن محّمد دربارہ سطور اين مترجم.    

.است كردہ ارائه بعد و     ص ، 19  يونسكو، ملّى كميسيون حافظ، بزرگداشت  



 دو اين. كنند نرم پنجه و دست است، بوده يگانه رندانه بيان اسلوب در و برد مى كار به زيبا بسيار را ارسىف زبان حقيقتآ
 يُمْنى امين نام به شخصى سرانجام. اند گفته نظيره انجام تا آغاز از حافظديوان بر و اند كرده ضايع را خود وقت بيهوده تن
  ه4110 در عامره مطبعه در عشقجذبه كتاب نام به را خود اثر و كرده تخميس ار حافظ غزليّات همه نيز سليمانيّه مردم از
 .نيست تفصيل و بحث به نيازى آثار گونه اين ادبى ارزش درباره كه است طبيعى. است رسانده سنگى چاپ به ق

 و خوانند مى اى فاتحه حافظ روان به. گيرند مى فال است، معروف الغيب لسان به كه حافظديوان با كه است سال ساليان
 : كنند مى قرائت را زير قطعه

 اندازى نظر من بر         شيرازى حافظ اى
 رازى هر كاشف تو         فالم يك طالب من

 اندام گل كه چنان حافظ اشعار. كنند مى معنى نيّت به توجه با و خوانند مى را غزل يا صفحه اوّلِ بيت گشايند، مى را ديوان
 نيّت به نسبت توان مى كه دارد وجود آن امكان چون است، طايفه هر ذوق موافق و گوناگون واديهاى در گويد، مى هم

 با خود نيّت با موافق اند، گرفته فال حافظ از كه كسانى شود مى سبب عجيب، تصادفهاى سرانجام و شد، قائل معنايى
 تفّال درباره اى رساله الهروى حسين بن محمّد نام به شخصى كه نويسد مى الظّنونكشف مؤلّف. شوند مواجه غزلى يا بيتى

 همان در رازنامه نام به كتابى بود، شهر آن ملّاى كه هنگامى مكّه در( م4011 ـ 4014)  ه4141 درگذشتهحافظديوان از
   در كه دوم كتاب از هايى نسخه در.    (081 بند ،4 ج) دارد موضوع
 از مناسب بيتهاى و آمده عمل به ديگران و جامى رومى، الدّين جالل موالنا ،قرآن از هايى تفأل است، موجود ما كتابخانه

 .است شده داده دست به حافظديوان هاى تفأل از هايى نمونه ويژه به آنها،
 تهران هند، شهرهاى از دهلى و    ممبى كلكته، مصر، استانبول، در حافظديوان

 امّا. است نرسيده ما نظر به كه دارد هم ديگرى چاپهاى. است شده چاپ بارها

                                                            
 آن 813بند در مؤلّف فوت تاريخ قيد بدون او كتاب نام شدہ، قيد   ہ783 از بعد الظنون كشف در كفوى وفات سال.    

.مترجم ـ. است آمدہ كتاب  
.مترجم ـ. برند مى كار به بمبئى جاى به دوبارہ پيش سال چند از هنديان كه است بمبئى ديرينه تلّفظ: ممبى.      



 موجود مملكت اين در مختلف شهرهاى عمومى هاى كتابخانه و ما كشور خصوصى هاى كتابخانه در آن خطّى هاى نسخه
 نسبت كهن، هاى نسخه ويژه به خطى، هاى نسخه هميشه كه نيست ترديد. ارزشمندند و زيبا و مذهّب آنها اكثر كه است

 .ترند صحيح ها چاپى به
 : دارد هم را زير شرحهاى كرديم، عرض باال سطرهاى در كه ايىشرحه جز به ،حافظديوان
 .4801 هندوستان، اردو،: نامعلوم مؤلف

 مرادآباد، شرح، و ترجمه اردو، ،معرفتگلبانگ: خان محمّداسماعيل
4111/4011. 

 .4114 دهلى، فارسى، ،بدرالشّروح: اكبرآبادى بدرالدّين
 .4048 ـ 4040 الهور، اردو، ،الغيبلسان: اللّه ولى مير

 ،Bacron Roweski: از شده خريدارى شرح، و ترجمه: ريچاردسون جى،
 .4001 لندن،

 .4101/4800 لكنهو،: لكنهويى على محمّدصادق
 .4801 لكنهو، اردو،: شاه على محمّديوسف

 : مكني مى قيد را فهرست اين هم او ديوان هاى گزيده از و مختلف زبانهاى به حافظديوان هاى ترجمه از
 .4010 دهلى، اردو،: ميرزاجان

 .4041 احمدآباد، ها، يادداشت و ترجمه متن،: ابوالواى. توبهاىب وچهو قريشى اللّه حبيب
 .4805 الهور، هندى، ،نظيربىتحفه: حيدر غالم

 .4044 الهور، پنجابى، و اردو ،معرفتآيينه: ؟         
 .4115/4040 ممبى،: ايرانى. ج.د و. ب.ك

 .4014 امريتسر، مؤلف، اردوى اشعار پايان در ،منتخبات: عبد دمحمّ غالم
 .4011 الهور، منظوم، پنجابى،: محمّدباقر

 .4015ـ4011 الهور، پنجابى،: الدّين شاه محمّد مولوى



 .4011 الهور، اردو،: عبداللّه محمّد خواجه
 .4115 ممبى، غزل، 05: ايرانى. ج.د
 .4014 ممبى، غزل، 05: ايرانى. ج.د

 .4000 التين،: هايد توماس
 .4081 التين،: منينسكى

 .4004 منتخب، التين، ،Vidobonae: روينسكى اِ.اى.سى كنت
 .فرانسوى 4000 انگليسى، 4001: جونز ويليام سر
 .4011 پاريس، فرانسوى، غزليّات،: دويلرز. سى

 .4010 پاريس، عروضى، منظوم فرانسوى،: آرتورگوى
 .4004 آلمانى،: واهل
 .4841 ـ 4841 اشتوتگارت، ـ توبينگن آلمانى،: هامّر. ونف.جى
 .4810 هامبورگ، آلمانى،: دائومر. ف.جى

 چگونه را خود ترجمه آنكه به پردازيم مى اكنون. است مقدار اين از بيشتر بسى امروز طبعاً كه ديگر كتاب چندين و
 : كرديم فراهم
 نسخه. است خلخالى عبدالرّحيم سيّد چاپى نسخه و اياصوفيه نسخه ايم، كرده اتّخاذ خود ترجمه اساس كه اى نسخه
 پسر اسكندر نام به كه است اى مجموعه. است متر سانتى 10/ 8×40 ابعاد به اياصوفيّه كتابخانه در 1015 شماره

 ظهير اصفهانى، كمال انورى، ديوانهاى خاقانى قصايد حاوىِ دارد، برگ 018 كه مجموعه اين. است شده عمرتدوين
 سعدى، آثار از بسيارى موالنا، و عطّار غزليّات اخسيكتى، اثيرالدّين قصايد جبلى، عبدالواسع از منتخب قطعات فاريابى،

 خجندى، نزارى، جالل، سيّد اشعار و حافظ و خواجو سلمان، ديوانهاى فقيه، عماد از اشعارى عراقى، از منتخب اشعار
 سبز اى پارچه با مجموعه. است متر سانتى 1/48×41 متن ابعاد. تاس دهلوى اميرخسرو و دهلوى حسن بخارى، نصر

 دواير درون در. است بوده متعلّق فاتح كتابخانه به كه شود مى معلوم آن ظهريّه از. دارد مقوّايى جلد است، پوشيده
 اكثر است، چهارستونى صفحه هر. دارد جاى مجموعه در اشعارشان كه است آمده شاعر بيست نام ظهرّيه كنار كوچك

 طاليى جدولها. است شده نوشته بيت دو سطر هر در و سطر 11



 كه يابيم درمى. است خوانا نستعليق خط. است مذهّب شاعران نام و ديوانها ابتداى شده، نوشته سرخ به شعرها آغاز و
 (.544ب ،455ب) است الشيرازى الحافظ نصراللّه بن حسن نام به شخصى كاتب

 : وعهمجم پايان مديحه از
 جيم و يا و صاد سال به...اسكندر نام و عزّ به شد او خسروان ختم كه         كردم آن از ختم مجرّد عالم خسرو كتاب
 حال عين در و بوده، هم شاعر كاتب كه شود مى اسكندرمعلوم كام تو بده خداوندا شد نوشته         رفته رجب از نصفى

 قصايد به مربوط كه مجموعه آغاز لوحه دهمين در امّا رسيده، پايان به( م4141)  ه841 رجب پانزدهم روز در مجموعه
 فراغنامه اين« .الهجرية ثمانمائة و عشر و اربع لسنة قعده ذى شهر فى»: است آمده فراغنامه اين پايان در است، سعدى

 در مجموعه بخش آخرين كه يرفتپذ بايد تاريخ دو اين تطبيق براى. دهد مى نشان را( م4141)  ه841 سال قعده ذى
 پايان سال يك از بيش مدّتى در مجموعه خالصه شده، نوشته  ه841 در سعدى قصايد بين اين در رسيده، پايان به  ه841
 رسيده، پايان به الفبايى ترتيب به ديوان ابتدا. است آمده 110 آـ114ب اوراق ميان در حافظديوان. است شده جلد و يافته

« د» حرف در مثال. است آمده شده فراموش اوّل بخش در كه حافظ اشعار الفبايى ترتيب به باز« تتمّه» عنوان يرز بعد امّا
 نوشته« د» حرف در ابتدا كه غزل دو قطعات، ميان در تتمّه در. دارد جاى تتمّه پايانىِ قطعات ميان در كه است اى قطعه
 پس سال دو و بيست و يك و بيست ديوان شده، مدوّن هجرى 841  ـ 841 سالهاى در مجموعه چون. است آمده شده،

 با كه كنيم حكم اگر كنيم مى گمان بوده، شيراز اهل و شاعر كاتب، كه كنيم توجّه اگر. است شده كتابت حافظ وفات از
 الفبايى ترتيب به انجام تا آغاز از ديوان كه شود دقّت اگر. بود نخواهد درآوردى من چندان حكمى داشته، آشنايى حافظ
 عالوه نبوده، اوّل بخش در كه اشعارى الفبايى ترتيب به باز ديگر بار« تتمّه» عنوان تحت ديگر بخش در بعد شده، كتابت

 دست در خود كه اشعارى كتابت به شيرازى نصراللّه بن حسن كه شود مى روشن است، رسيده اتمام به ديوان و شده
 جستجو هم را ديگران نزد موجود اشعار نكرده، بسنده آورده، دست به يا داشته



 صورت و آورده گرد را حافظ اشعار سان بدين و كرده مرتّب كنند مرتّب را ديوانى كه چونان هم را آنها و يافته كرده،
 مدهآ اندام گل محمّد نام به حافظ دوست از فارسى به اى مقدّمه ديوان خطّى هاى نسخه اكثر در. است داده آن به ديوان
. كرد اقدام او ديوان جمع به وى و نپرداخت خود ديوان ترتيب به حيات زمان در حافظ كه گويد مى شخص اين. است

 گرد وى از ديوانى الحافظ نصراللّه بن حسن آيا مثال عنوان به كرد؟ آورى جمع اندام گل محمّد تنها را حافظديوان آيا
 آمد دستش به اندام گل محمّد آورده فراهم ديوان بود، آن و اين نزد كه عارىاش يا خود، اشعار گردآورى از پس يا نياورد؟

 را اندام گل مقدّمه كه ديوان اين امّا. گفت سخنى توان نمى قاطعانه باب اين در كرد؟ كتابت صورت اين به را« تتمّه» و
 نيز مقدّمه حاوى خطّى هاى نسخه با آن از گذشته ايم، ديده كه است اى نسخه ترين صحيح متن نظر از و ترين كهنه ندارد،

 .است اياصوفيه كتابخانه در آن نسخه كه است آورده پديد هم منتخباتى كاتب. دارد مطابقت
 اى مجموعه درون و است قونيه موزه كتابخانه در 01 شماره به محفوظ نسخه نسخه، اين از بعد حافظديوان ترين كهنه
 سوى درون دو هر لوالدار، و ترنج و شمسه دار، شيرازه ميشن جلد با متر، سانتى 5/11×1/40 ابعاد به مجموعه اين. است
 4 صص) انوار قاسم سيّد امير از اى رساله مجموعه اين در. است شده تجليد زيبا بسيار و مشبّك و ساز دست شمسه جلد

 در. است موجود( 185 ـ 81 صص) انوار قاسم ديوان و ،(84 ـ 51 صص) ابوالخير ابوسعيد مشهور رباعى شرح ،(51 ـ
 يمين ابن مقطّعات و( 100 ـ 150 صص) رازگلشن ،(150 ـ 81 صص) حافظديوان ،(84 ـ 1 صص)زادالمسافرين هامش

 دار سايه باريك طاليى جدولها. است الجوردى و طاليى مجدول زردرنگ، ضخيم كاغذ. دارد جاى( 185 ـ 100 صص)
 نوّر قاسم سيد امير ديوان» سفيد رنگ به صفحه باالى و ميانه در شده تذهيب هرات مكتب شيوه به كتاب  ظهريّه. است
. اند نوشته را فوق كتابهاى نام سفيد رنگ به باز سرخ متن روى و وار ستاره نوشته، اين كناره در. است شده نوشته« قبره

 موزه مديريت سوى از كه ورق ارهشم. است مذهّب شود مى آغاز حافظديوان كه 81 صفحه و اوّل ورق صفحه دومين
 پايانى و اوّل برگ روى. است شده داده صفحه شماره اصول رعايت بدون و ندارد شود، مى افزوده معمول طبق

. است كرده خراب را برگها اتيكتها و نشانها مهرها، حتّى غيرضرورى، هاى نوشته



 در دقيقآ الجوهرى، الغياث حسن خط به( م4140)  ه840 سال االخره جمادى 40 روز مجموعه فراغنامه، به توجه با
. است ناقص بسيار مجموعه اين در موجود حافظديوان متأسفانه. است رسيده پايان به حافظ وفات سال وهفتمين بيست

 غزل يك و ناك شبهه غزلهاى« ب» حرف در. نيست ترديدآميز غزلهاى از كدام هيچ و اصيل غزل سه« الف» حرف در مثالً
 حرف در. است آمده وى غزلهاى ميان در حافظ تخلّص با سلمان به منسوب غزلى آن قبال در نيامده، ما متن در دموجو

« ح و ج ث،» حروف در. رسد مى غزل 10 به شود، شمرده اگر كه شده نوشته بار دو هم غزل دو آمده، غزل 15 تنها« ت»
 است طبيعى. است آمده قطعه 1 و رباعى 18 فقط پايان در. است ناقص سان بدين حروف همه. است نيامده غزلى هيچ
 و ديديم هم را نسخه آن حال هر به امّا. ايم نبرده اى بهره هيچ ناقص، بسيار بسيار هم و پرغلط و آشفته ديوان اين از كه
 .برشمرديم هم را آن ويژگيهاى اختصار به

 و داشت معمولى جلدى كه خطّى نسخه اين. بود ما اراختي در هم كهن و صحيح ولى بد خط به فراغنامه، بدون اى نسخه
 قسمت كناره در. خسروآمده از شعر دو يكى آغاز در. بود متعلّق يلكنجى رائف به بود، متر سانتى 1/11×1/41 ابعاد به

 در. شود مى ديده« ...ثمانمائه و اربعين و ستّ سنه شوّال 0  احد يوم» آن زير در. اند نوشته يادداشتى فارسى به 1آ پايين
 فى. برآرد جانم زمان يك فراقش/  چشمم پيش نباشد گر خيالش: لمحرّره»: بينيم مى را نوشته اين خط همان به هم 00ب

 برگ 440 شامل كه نسخه« .الباخرزى طاهر حرّره... هرات بلده فى... 810 سنه ميامنه عمّت االولى جمادى 18 االربعاء يوم
 ديوان 411ب كناره نوشته طبق حافظ، وفات از بعد سال چهار و پنجاه يعنى 810  در زبورم يادداشتهاى به توجه با است

 ظاهراً كه هرات مقيم الباخرزى طاهر دست به شود، مى مرغ سال باجهاى به مربوط كه« تخاقوئيل باجهاى اوقاف بدلِ»
 اين از قبل سال سى بيست كم دست كتاب كه كنيم فرض اگر. است افتاده بوده مشغول ماليات امور به مغول دوره در

 .كرديم استفاده هم نسخه اين از خود ترجمه در. شود مى نزديك اياصوفيه نسخه به است، شده كتابت تاريخ
 به حداكثر آن كاغذ به توجّه با آنها از يكى. شديم مند بهره هم خود كتابخانه در موجود خطّى نسخه دو از اينها جز به

 در 10آ در. ندارد فراغنامه. ستا منسوب هجرى نهم سده



 و شده نوشته( دار گران فيلى) دار نشان كاغذ روى دومى« .081 الحجه ذى است برآمده آقا الماس فال»: اند نوشته حاشيه
 هجرى 4141 چاپ از هم چاپى نسخ از. دارد هم را اندام گل محمّد مقدّمه نسخه اين. است متأخّرتر ديگر نسخ به نسبت

 .كرديم استفاده بود، شده چاپ سنگى صورت به زيبا نستعليق خط به تبريز در كه!(  4841 متن در)
 4110 سال به خلخالى عبدالرحيم سيّد كه است اى نسخه كرديم، اتّخاذ اساس اياصوفيه نسخه از پس كه اصلى نسخه امّا

 وفات از پس سال پنج و سى كه اى نسخه اساس بر را نسخه اين خلخالى سيّد. است رسانده چاپ به تهران در هجرى
 كهن هاى نسخه ديگر در ولى نبوده، نسخه اين در كه را ناكى شبهه اشعار. است كرده فراهم بود، شده استنساخ حافظ

 نسخه اين در موجود اشعار ،(85 ـ 00 صص: رباعى 10  قطعه، 45 غزل، 85) داده قرار ديگرى ترتيب تابع بوده، موجود
 داده ترتيب نداشته، وجود او نسخه در بوده، ها نسخه ديگر در كه را ابياتى از جدولى كرده، مقايسه اه نسخه ديگر با را

 خالصه كرده، ثبت را ها نسخه اختالف نوشته، ديوان بر علمى و جدّى اى مقدّمه(. 01 ـ 11 صص دوم، بخش) است
 قصيده 5 و رباعى 11 قطعه، 10 نامه، ساقى 4 وى،مثن 4 غزل، 100 ديوان، اين در خلخالى. است آورده پديد كامل ديوانى

 كه شعر 410 كرديم، عرض باال سطور در كه چنان دوم بخش در و نبوده، ترديدى حافظ به آنها انتساب در كه را
 اياصوفيه نسخه. است كرده عرضه بند ترجيع يك و بند تركيب يك مخمّس، يك آنها جز به و رسيده، مى نظر به ترديدآميز

 .دهد نمى نشان اى عمده اختالف خلخالى نسخه با است، خلخالى نسخه از ارزشمندتر و تر نهكه كه
 اختالفى متن نظر از يا و بيت نظر از خلخالى نسخه با اگر كرديم، رعايت را اياصوفيه نسخه ترتيب خود ترجمه در ما

 دو با نداشت، را آنها خلخالى نسخه بود، يهاياصوف نسخه در كه را ابياتى. كرديم پيروى اياصوفيه نسخه از بود، موجود
 كرديم، مشخّص ستاره يك با بود، ابيات آن فاقد اياصوفيه نسخه ولى بود آمده خلخالى نسخه در كه را ابياتى و ستاره،

 رد كه اشعارى كنار در. داديم نشان عالمت همان با نبود، ديگر نسخه در بود، نسخه دو اين از يكى در كه هم را اشعارى
 به داشته فرعى جنبه كه ديگر هاى نسخه از شدن، مند بهره. داديم قرار« ت» حرف بود، آمده اياصوفيه نسخه« تتمّه»

 نسخه با اختالف



شرح به مراجعه با كه كوشيديم شديم، مى مواجه آنها با ترجمه در كه را مشكالتى. ايم كرده اشاره پانوشت در اصلى

 تا افزوديم آوانويسى صورت به ترجمه پايين در را رباعى و قطعه هر اوّل مصراع و لغز هر مطلع بيت. كنيم حل سودى
. گذاشتيم شمار بيت بيت، پنج به بيت پنج را ابيات. باشيم كرده آسان برآيند، بررسى يا مقايسه صدد در كه را كسانى كار

 به ترديد بى معارف، وزارت انتشارات سلسله. كرديم عالوه ديوان بر« توضيحاتى» بيت شماره و صفحه كردن مشخص با
 ترجمه آن به و نكرديم تكرار اينجا در بود، آمده مثنوى ترجمه در كه را توضيحاتى جهت اين از. است كلّى صورتى
 چاپ در كه را بخشهايى. آورديم بود، آمده خطّى نسخه دو يكى و تبريز چاپ در كه را اندام گل مقدمه. داديم ارجاع
 و ارجمند استاد از تشكّر اينجا در. داديم نشان انجام و آغاز در اى ستاره دادن قرار با نبود، ما نسخه رد و بود تبريز
 قرار ما دسترس در بررسى براى سهولت و سرعت به را اياصوفيه نسخه عكس معطّلى بدون كه ريتر پروفسور مقام عالى
 راه از پياپى بار سه معمّا يك حلّ مورد در كه لوغال اتىنج پروفسور آنكارا دانشگاه شرقيّات بخش استاد از و دادند
 فصل كه خارجه، امور وزرات انگليسى مترجم سيبر، شناسى خود، ارجمند دانشجوى از و نوشتند نامه من به لطف

 .دانيم مى فرض خود بر كردند، خالصه ما براى را براون، پروفسور تأليف ،ايرانادبىتاريخ در حافظ به مربوط
 : است اين ايم، آورده پديد كه اى ترجمه درباره ما كالم ينآخر

 آلْمَساويا تُبْدى آلسُّخطِ عَيْنَ وَلكِنَّ         كَليلهٌ عَيْبٍ كُلِّ عَنْ آلرّضا وَعَيْنُ
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