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 عمر خیّام و امام محمد غزّالیحکیم ای از رابطۀ  آگاهی تازه
 )دو رباعی نویافته از خیّام در رثای غزّالی(

 

 1وفایی محمد افشین
 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران ۀاستادیار گرو
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 چکیده
از احوال خیّام اطالع زیادی در دست نیست. گویا مجموعة اشعار مدوّنی نداشته و اگر هم داشته به 

های رباعیات منسوب بدو که در دست است در نیمة دوم سدۀ  ترین مجموعه دست ما نرسیده است. قدیم

ده و مشحون است از رباعیاتی که قطعاً و یقیناً از خیّام نیست. ناچار باید نهم هجری قمری گرد آورده ش

الی متون کهن یافت و این البته کاری است که پژوهشگران تا حدّ  اشعار اصیل او را به مرور ایّام در البه

دستیاب ای از خیّام در کتب قدیم  اند. اما همچنان ممکن است اشعار یا اطالعات تازه ممکن انجام داده

های تازه و موثق است که هم ارزش تاریخی دارد و مین آگاهیـملة هـت از جـشود. موضوع این یادداش

از آنجا که مطلب اصلی این جستار دو رباعی از خیّام در رثای غزّالی است، بعد از بحثی  هم شعری.

سرایی در قالب رباعی  هدربارۀ روابط و سابقة آشنایی آن دو، در پایان بخش کوتاهی به پیشینة مرثی

 اختصاص داده شده است. 
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 مقدمه

الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم نیشابوری غیاثترین منبعی که رباعی فارسی از کهن

از امام فخر  قرآنای است در تفسیر سالهق( دارد، ر 526 -439خیّام )ظاهراً مشهور به 

التنبیه علی بعض االسرار المودعه فی بعض سور القرآن »ق( با عنوان  606رازی )وفات 

در فصل سوم این رساله، در هنگام بیان این مطلب که چرا «. العظیم و الفرقان الکریم

فل سافلین آفریند، اما سپس او را به اس ردگار آدمی را به بهترین شکلی میپرو

و نظم عمر الخیّام هذا المعنی بالفارسیه، فقال: دارنده چو »آمده است:  گرداند، بازمی

 -573نجم رازی ) (.71: 1335؛ مینوی، 60 -59: 1369)فخرالدین رازی، « ترکیب طبایع آراست...

ق( از فالسفه در کنار دهریان و  620 -618)تألیف  مرصاد العبادق(، وقتی در  654

کند، دو رباعی از خیّام یان به گناه تبعیت از عقل و عدم متابعت از انبیا انتقاد میطبایع

آورد که چون انتساب آنها را به خیّام قطعی اش میغفلت و سرگشتگی ،شاهد گمراهی

یکی از فضال »سازد برای ما، با قلّت اطالعات دربارۀ او و اشعارش، بسیار مغتنم است: می

فضل و حکمت و کیاست معروف و مشهور است و آن عمر خیّام  که به نزد ایشان به

باید گفت و اظهار نابینایی  ها میاست از غایت حیرت در تیه ضاللت او را جنس این بیت

 کرد: 
 ای کآمدن و رفتن ماستدر دایره

 

 

 «او را نه بدایت نه نهایت پیداست...
 

 (1)(31: 1383نجم رازی، )

ترین  از قدیم به منظور انتقاد از خیّام و فالسفه آورده شدههمین دو رباعی که  هامروز

پژوهی است. البته در هنگام استفاده از این منابع برای تدوین مجموعه منابع خیّام

رباعیات او باید نهایت احتیاط را به خرج داد. یعنی تنها یافتن منابع کهن برای این کار 

ویسهای کهن این منابع هستیم و هرگاه از کافی نیست، بلکه ناچار از مراجعه به دستن

متنی قدیمی دستنویس کهنی در دسترس نباشد، اطالعات موجود در آن متن را باید با 

یکی از  رباعیات خیّام در منابع کهندیدۀ احتیاط نگریست. مثالً در کتاب ارزشمند 

ستنویسی است، اما چون در آن زمان دتاریخ وصّاف منابع کهنی که بدان استناد شده 

از این متن در دست نبود، مؤلف فاضل کتاب ناگزیر رباعیات خیّام را از  قدیمی

 تاریخ وصّافق( و چاپ سنگی  857کتابخانة ملّی ملک )مورّخ  4093دستنویس شمارۀ 

اجزاء »... ق( نقل کرده است: 1269)به اهتمام محمد مهدی ارباب اصفهانی، بمبئی، 

. بعدتر که خوشبختانه دستنویس خطّ (65-63: 1382)میرافضلی،  «پیوست...ای که درمی پیاله
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الدین عبداهلل شیرازی در به دست آمد، معلوم شد شرفتاریخ وصّاف مؤلف این بخش از 

و دو بیتی عمر خیّام طناب خیمة »این موضع رباعی دیگری از خیّام آورده بوده: 

، و بعدتر کاتبی «ایع آراست...استدالل و شقة بارگاه معنی گشت: دارنده چو ترکیب طب

: 1389؛ میرافضلی، 632: 1389وفایی،  افشین)در این باره نک: د عوض کرده است آن را به سلیقة خو

. خالصه اینکه برای بازسازی دقیق مجموعه رباعیات خیّام در حد امکانات (29-30

 گیری از تحقیقات گوناگون هستیم.روزگارمان نیازمند بهره

منابع کهن اغلب کاویده شده و و  صورت گرفته اریخوب بس قاتیم تحقخیّاۀ دربار

 قتیافزود. در حق نیشیپ یها بر دانسته یمعتبر ۀممکن است مطلب تاز یبه کُند گرید

شود.  دایپ یزیچ یتصادف از خالل کتب خط قیبه طر یگاه چندمنتظر بود تا هر  دیبا

دو رباعی نویافته از خیّام در  هاست؛موضوع یادداشت حاضر یکی از همین نویافته

مأخذی کهن که در هیچ منبع شناختة دیگری نیامده است. اما اهمیت این اشعار تنها 

یاب بودنشان نیست، بلکه این دو رباعی را خیّام در رثای دانشمند متعصب عصر در تازه

ز روابط ای اانداز تازهتواند چشمخویش، امام محمد غزّالی، سروده است و این خود می

 خیّام و معاصرانش را نشان دهد.

 

 دو رباعی نویافته از خیّام -1

ای است از مکاتیب امام محمد غزّالی  مجموعهاالسالم  ةحجکتاب فضایل االنام من رسایل 

که گویا توسط یکی از نوادگان دختری وی در پنج باب گردآوری شده است: به ملوک و 

ن دولت، به فقهاء و ائمة دین، در فصول و مواعظ که سالطین، به وزیران، به امرا و ارکا

به هر وقت نوشته. دیباچة کوتاهی از گردآورنده نیز در آغاز کتاب و یادداشتهای 

ها، هم اطالعاتی دربارۀ  شود. در مطاوی نامه الی هر باب دیده می تری در آغاز و البه کوتاه

آید که برای ما  ریخی به دست میشود، هم برخی اطالعات تا اصول آراء غزّالی دیده می

ها غزّالی به رد اتهامات علیه خود پرداخته و  بسیار اهمیت دارد؛ مثالً در یکی از نامه

ق( کرده و  485 -465نوشته خدمات زیادی به اسالم و به ملکشاه سلجوقی )حکومت 

سی در حضور تر خطابة غزّالی به فار. سپس(4: 1333)غزّالی، هفتاد کتاب تألیف نموده است 

ای از آراء توان چکیدهکه آن را می (17 -14 :1333 غزّالی،)آمده است  (2) سلطان سلجوقی

های این مجموعه هم پاسخ دیگران غزّالی دانست و در کمال اهمیت است. بعضی نامه

 دستنویسی کهن از این کتاب در استانبول (3) .(41 -36 :1333 غزّالی، )مثالً نک.است به غزّالی 
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مورد  (4)در دست است فضایل االنامیک از چاپهایی که از  شود که در هیچ نگهداری می

استفاده نبوده و تا کنون از نظر پژوهشگران دور مانده و به همین جهت به اطالع بسیار 

مهمی که در پایان آن آمده نیز هیچ توجهی نشده است. پس الزم است آن را به اجمال 

 کنیم: معرفی 

های تاریخداری است که تا کنون از این متن ترین نسخهده، که از کهننسخة یادش

در مجموعة نورعثمانیه در کتابخانة سلیمانیه نگهداری  5193شناخته شده، به شمارۀ 

 72ق صورت گرفته است؛  721شود. کتابت آن، چنانکه در انجامه آمده، به سال  می

بوطی است که به خط نسخ سطر است؛ نسخة مض 21برگ دارد و هر صفحه شامل 

رکابه  سمت راستها به رنگ سرخ است؛ صفحات تحریری نوشته شده است؛ سرنویس

های متن به خط کاتب اصلی در حاشیه کامل شده است. ظواهر ندرت افتادگیدارند؛ به

کتبه عبدٌ من »متن انجامة نسخه بدین قرار است: نسخه همه داللت بر قدمت آن دارد. 

احدی  لسنةالظفر الی احسن اهلل عواقب اموره فی اواسط صفر، ختم بالخیر و عباد اهلل تع

کاتب پیش از تحریر انجامه، تاریخ درگذشت امام محمد غزّالی را « عشرین و سبعمایه.

 های از مجموعه کی چیتا کنون در ه نوشته و دو رباعی از خیّام در رثای او آورده است که

 .اند امدهیخیّام ن اتیرباع
 هیسنه خمس و خمسما اآلخر یاالسالم قدّس اهلل روحه روز دوشنبه چهاردهم جمادحجةةفاو»

 :گفته است یو تیو عمر خیّام در مرث حهیبه شهر طوس بود قدّس اهلل روحه و نوّر ضر
 

 فلک گرداگرد یگردش تو ا از
 

 
 

 غم و درد یدر جهان ب ستین یک ستیآن ک
 

 گرد یمرد برآورد یکیشخص  از
 

 
 

 کرد یمثل به روزگار نتوان کش 
 

 :او راست هم
 ست دهیوشیتن خبر مرگ تو نن کی

 

 
 

 ست دهیخون برون جوش دهیکو را نه ز د
 

 ز غمت یتیبه چشم خلق گ ست یتار
 

 «ست دهیپوش هیبه سوگ تو س یک ییوگ 
 

 ادداشتِی تیاز وضع یبهتر تیتا خوانندگان ذهن آورم یم نجایرا ا یانیپا ةصفح ریتصو

 کنند. دایتب پکا



 1396/5 ، پاییز و زمستان2، شمارۀ 7سال  ،های ایرانشناسیپژوهش

 

 

 
 

 حکیم عمر خیّام و امام محمد غزّالی -2

االسالم ابوحامد محمد بن محمد غزّالی طوسی  ةحجعظمت مقام فقیه بزرگ شافعی، 

ای است که نظیری ق(، و نفوذ افکار و آراء وی در جهان اسالم به درجه 505 -450)

به فلسفه روی آورده بود در توان یافت. غزّالی که خود در اوایل کار مدتی برای آن نمی

 همه، نهایت دریافت که با فالسفه موافقت ندارد و بارها بر تعالیم ایشان تاخت. با این

، منجم، فیلسوف و خیّام الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم نیشابوری مشهور بهغیاث
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 -خلقیکج با همة شهرتش به -ریاضیدان بزرگ همعصر غزّالی، چنان مرتبتی داشت که 

 کرد.شد و از او سؤال می غزّالی نزد او حاضر می
ابوالحسن علی بن زید بیهقی، که بیشترین اطالعات از احوال خیّام و ظهیرالدین 

ق در معیّت پدرش به  507معاشرانش از طریق او به ما رسیده است، و خود در سال 

 -548)تألیف صوان الحکمه  تتمة(، در 116ق: 1351خدمت خیّام رسیده بوده )بیهقی، 

ق(، ضمن ترجمة احوال خیّام به حضور محمد غزّالی در مجلس وی و توضیح خیّام  565

ق  505ای فلسفی بر غزّالی اشاره کرده است. این دیدار که قطعاً پیش از  در باب مسئله

)یعنی سال وفات غزّالی( بوده باید در همان خراسان اتفاق افتاده باشد. بیهقی نوشته 

در بیان محل نزاع بخل ورزید و چنانکه شیوۀ او بود سخن بیهوده به درازا چون خیّام 

 العملی منفی نشان داد:کشانید، ماللت غزّالی را باعث آمد و سرانجام عکس
و سأله عن  -رضی اهلل عنه  -االسالم محمد بن محمد الغزّالی  ةحجو دخل علیه یوماً االمام 

دون غیرها مع انّ الفلک متشابه االجزاء و انا قد ذکرت ذلک  ةللقطبیتعیین جزءٍ من اجزاء الفلک 

 ةلمن مقو ةکمن تصنیفی. فاطال االمام عمر الکالم و ابتدأ من انّ الحر عرائس النفائسفی کتاب 

المطاع حتّی قام  (5)کذا و ضنّ بالخوض فی محلّ النزاع و کان من دأبه ذلک الشیخ ]ظ: الشح[

. فقال االمام الغزّالی رضی اهلل عنه: جاء الحق و زهق الباطل و قام. و اذّن المؤذّن ةقائم الظهیر
 (.837 -830: 1313؛ قزوینی، 114 -113ق: 1351)بیهقی، 

 هةنزالدین محمد بن محمود شهرزوری در  همین مطلب را با قدری اختصار شمس     
 ست:ق( تکرار نموده ا611 -586)تألیف مابین سالهای  االفراح ضةاالرواح و رو
دون غیرها مع کونه  ةلقطبیتعیین جزءٍ من اجزاء الفلک با ةعلاالسالم علیه یوماً و سأله   ةحجو دخل 

من تصنیفی، فأطال عمر  عرائس النفائسمتشابه االجزاء، فقال الخیّامی: أنا قد ذکرت ذلک فی کتاب 

محل النّزاع، و کان من دأبه کذا، و ضنّ بالخوض فی  ةلمن مقو الحرکةالخیّامی الکالم و ابتدأ من أنّ 

ذلک الشیخ ]ظ: الشح[ المطاع، حتّی أذّن الظّهر، فقال الغزّالی: جاء الحقّ و زهق الباطل و قام ... 

 (6) (.50: 1976/2)شهرزوری، 

اندازه و  درهم و بی»هایش را داند و سخنمی« سرگردان»شمس تبریزی، که خیّام را 

گونة دیگری از مالقات غزّالی  ، گزارشِ داستان(301: 1377)شمس تبریزی، پندارد می« تاریک

سینا را نزد خیّام خوانده است ابناشارات  آورده و گفته است غزّالی مقاالتو خیّام در 

 :(649: 1377)شمس تبریزی، 
بوعلی را بر عمر خیّام بخواند. او فاضل بود، جهت آن اشارات  -اهلل علیه  ةحمر -محمد غزّالی 

ای هنوز. سوم بار  ، که از آن استنباط کرد. دو بار بخواند. گفت: فهم نکردهاحیادر طعن زنند 
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زنان را پنهان آواز داد، تا چون غزّالی از پیش او بیرون آید، بزنند تا  بخواند. مطربان و دهل

 خواند، تا فایده دهدش. مشهور شود که بر او می

 زد آن کس که همی الف انا الحق می
 

 «زد ین رسن معلق میآن بس که بر 
 

 . (649: 1377)شمس تبریزی،   

جمشید سروشیار که نخستین بار بدین مطلب به صورت مستقل توجه کرده به عامیانه  

« بس جالب و مغتنم»، «در روابط آن دو بزرگ»و آن را   بودن روایت توجهی نداشته

طربخانه ت مذکور، در . صورت متفاوتی از حکای(153 -152: 1353)سروشیار، دانسته است 
نزد خیّام  (7)ق( مسطور است و بر این نکته تأکید دارد که امام محمد غزّالی 867)تألیف 

 خوانده است: درس حکمت و فلسفه می
را داعیه  -اهلل علیهة حمر –االئمّه محمد بن محمد الغزّالی  ةچون محقق شده که امام اعظم قدو

صحّت نسختی به انبساط بر حکیمی گذراند تا دالیل و بر آن مرتّب شده بود که در حکمت به 

براهین حکما را معلوم کرده، بر نقض آن چمن مزیّن شرع را به بهار علم رسانند و تزین دهند، و 

مآبی منع تدریس کرد.  در آن عصر از خیّام در حکمت اعلم نبود، چون مالقات فرمودند، حکمت

بوده. اما به الحاح قرار بر آن رفت که در سحرگه چه اوقات به طریقی که معلوم است مضبوط 

که به حالت مخموری بود ایشان را دو کلمه بگویند مقتضای حال آنچه امال گردد درک فرمایند، 

را به اتمام رسانیده، اما  العین ةحکماهلل اعلم. دوازده سال بدین نهج اوقات صرف فرموده کتاب 

شرّفها اهلل بانواره  –و متوجه مشهد معظمة رضویه  و بعد از اتمام کتاب رخصت طلبیده ةخفی

اند؛ حکیم خیّام رباعی در مذهب اهل حکمت و تنجیم فرموده، فرستادند و  گشته -القدسیه

ای که امام اقامت داشت بزنند. چون مردم جمع آمدند،  دهلی را فرستاد تا شب بر بام خانه

ند، اما مقصود ایشان بطالن براهین حکما گفتند که امام محمد را بعد رؤیت شاگرد حکیم یافت

 بوده. رباعی:

 در چرخ به انواع سخنها گفتند
 

 وین گوهر حکمت به ظریفی سفتند 
 

 معلوم نگشت حالشان آخر کار
 

 «اول زنخی زدند و آخر خفتند 
 

 (.157. قس: همان: 145 -144: 1367، رباعیات خیّام: طربخانه)
 

الدین همایی  زو حکایات افواهی بوده و عالمه جاللکامالً پیداست که این حکایت ج

دروغ  ریشة اصلی این افسانة به»هم به عامیانه بودن آن توجه کرده و احتمال داده 

 آثار البالد و اخبار العبادحکایتی باشد که زکریا بن محمد بن محمود قزوینی در کتاب 

ز طلوع آفتاب به خانة نوشته است که فقیهی هر روز محرمانه پیش ا 674تألیف سنة 

خواند، اما در میان مردم از وی  رفت و نزد وی درس حکمت و فلسفه می خیّام می

کرد. خیّام بفرمود تا گروهی از طبّاالن در خانة او پنهان شدند و در آن وقت  بدگویی می

که فقیه به عادت هرروزه به درس آمده بود طبل و بوق نواختند. چون مردمان از هر 
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آواز طبل و بوق شتافته بر در خانة حکیم مجتمع گشتند، روی به ایشان کرده،  سوی به

روزه در این وقت به گفت: هان ای مردم نیشابور، این عالم پیشوای شماست که همه

گیرد. اگر من چنانم که او  خواند و علم فرامی آید و پیش من درس می منزل من می

کند، وگرنه چرا حق  د و نزد من شاگردی میآی گوید، چرا به خانة من می پیش شما می

در  آثار البالدکند. عین عبارت عربی  گزارد و از من به بدی یاد می حرمت استاد نمی

نقل شده است. گویا همین قصّه، که آن هم معلوم نیست تا چه حد  چهار مقالهحواشی 

های زائد به صورت صحت داشته باشد، در افواه ناقالن یا در مؤلّفات بعد با شاخ و برگ

نیز مسموعات خود را همچنان  طربخانه افسانة خیّام و امام محمد غزّالی درآمده و مؤلف

بدون تثبت و تحقیق نقل کرده است و این کار هم در بین مؤلفان، بخصوص در آن 

 (.1، پانویس 144، طربخانه)همایی، « زمانها که عصر این تألیفات بوده است، تازگی ندارد

جز اینها اطالعات دیگری در باب ارتباط خیّام و غزّالی هنوز به دست نیامده باری، 

 (8)دانست،است. غزّالی فقیه بزرگ زمان خویش بود که هرچند خود را صاحب اجتهاد می

در اواسط عمر با مطالعة  .در کالم به مذهب اشعری و در فقه به شافعی گرایش داشت

ق( و  485 -465ا دربار ملکشاه سلجوقی )حکومت ب .آثار صوفیه به تصوّف تمایل یافت

ق( ارتباط داشت و اینان، که عمالً در  485 -408الملک طوسی )وزیرش خواجه نظام

های او بودند، از داشتند و کارگزار سیاستهای خلیفة بغداد گام برمیراه سیاست

یش سود های دانشمند و متعصبی مانند غزّالی در راه رسیدن به اهداف خوشخصیت

ق(  487 -467جستند. غزّالی مورد عالقة خلیفة عباسی، المقتدی بامراهلل )خالفت: می

بود و بعد از او هم به عنوان استاد نظامیة بغداد در مراسم انتصاب جانشینش، المستظهر 

ق(، شرکت داشت و با او بیعت کرد و نزد او جایگاهی واال  512 -487باهلل )خالفت: 

. در همین بغداد بود که روز (130: 1342؛ همایی، 494: 8/ 1987، 487، ذیل وقایع سال اثیر )ابنیافت 

مند بود، بعدها به روز بر شهرتش افزوده شد. اگرچه گویا در اوایل عمر به فلسفه عالقه

را در ردّ تعالیم فالسفه نوشت و فلسفه را در شناخت مسائل مربوط به تهافت الفالسفه 

نست. گذشته از فالسفه با پیروان سایر فرق اسالمی از قبیل باطنیان، االهیات ناتوان دا

کرد و این روش عمالً در تأیید  های عمیق میکرّامیان، روافض و معتزله نیز مخالفت

ورزید. های بغداد بود. با همه دانشی که داشت در عقاید خویش بسیار تعصب میسیاست

دانست  اظهار شعائر گبرکان است، مخالف شرع میهای ملّی را، به بهانة اینکه مثالً جشن

های نو افزودن برای نوروز نشاید، بلکه نوروز و سده باید که مندرس تکلّف»و معتقد بود 



 1396/9 ، پاییز و زمستان2، شمارۀ 7سال  ،های ایرانشناسیپژوهش

 

 

اند که نوروز روزه باید داشت تا از آن شود و کسی نام آن نبرد، تا گروهی از سلف گفته

ا اصالً آتش نبینند. و محققان ها خورده نیاید و شب سده چراغ فرا نباید گرفت تطعام

اند که روزه داشتن این روز هم ذکر این روز بود، و نشاید که نام این روز برند به گفته

هیچ وجه، بلکه با روزهای دیگر برابر باید داشت، و شب سده همچنین، چنانکه از وی نام 

سینا را واجب  ن ابن. محمد غزّالی تکفیر متفکّرانی چو(522: 1380)غزّالی، « و نشان نماند

به  206: 1966)مثالً نک: غزّالی، دانست و بسیاری از آراء او و دیگران را به نقد کشیده است می

مندی از علم نجوم، ریاضیات، طب  . در مقابل، خیّام دانشمندی بود که افزون بر بهرهبعد(

سینا بنبه ا .هم دستی داشتورزید و در شعر و شاعری و لغت، به فلسفه عشق می

: 1377، امی)خیّدانست می« رینالمتأخّ افضل »م خویش و چندان ارادت داشت که او را معلّ

اش را با همان نگرش به خود نیز در فلسفه همان راه را پی گرفت و آثار فلسفی (9) .(338

 -305: 1377خیّامی، )به فارسی ترجمه کرد  سینا راابن« الغراء ةلخطبا»ی نگارش درآورد. حتّ

منسوب بدوست و در هر حال « رساله در کشف حقیقت نوروز»و  (10)نوروزنامه. (319

های ملّی جز نگاه غزّالی بوده است. اشعار خیّام هم که نگاهش به نوروز و جشن

های فلسفی در آنها آمده از جانب دانشمندانی که مقامی به مراتب فروتر از غزّالی  اندیشه

اند. شعر اش دانستهرفته و آنها را دلیل بر حیرت و گمگشتگیاند مورد طعن قرار گداشته

های غزّالی و متفکران همانند اوست. در اشعارش خیّام گویی عصیان در برابر اندیشه

شود و فلسفة آفرینش و مرگ دائماً محل سؤال  اعتباری دنیا را یادآور میام بیمد

ردیده است. سرانجام پاسخی برای منتقدانش معتقدند مرزهای الحاد را درنو (11)اوست.

کند. با یابد و همگان را دعوت به عیش و خوشباشی و اغتنام فرصت میراز هستی نمی

بیند. های خود میهای غزّالی را در مقابل اندیشهاین وصف پیداست تا چه اندازه اندیشه

کدیگر دهد که با یآن دو در باال نقل شد نیز نشان می هایی که از مالقاتحکایت

االسالم  ةحجاند. اما با همة اینها جالب نظر است که خیّام برخوردهای خوبی نداشته

 داشته که او را مرثیت گفته است. غزّالی را چنان محترم و عزیز می
 

 سرایی در قالب رباعی مرثیه -3

از دیرباز رباعی در ادب فارسی قالبی محبوب بوده و به همین سبب کارکردهای مختلفی 

رفته است، اشعار ها و سخنان صوفیان مدام به کار میته است، در میان نوشتهداش

سرایی و لغزپردازی هم در رباعی روایی  اند، حبسیهسرودهعاشقانه را در این قالب می
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های بسیاری در همین قالب سراغ داریم. رباعی همچنین  داشته است، و شهرآشوب

الشکوی. تا  اجتماعی، تأمالت فلسفی و بث ظرفی بوده است برای گنجاندن انتقادهای

شود. ای به نام او دیده نمیحدود یک سده پس از درگذشت خیّام در منابع هیچ رباعی

از طرف دیگر آثار بسیار مهمی در جبر، هندسه، فیزیک، مباحث فلسفی و کالمی از او به 

اعیات دیگر به رب فارسی و تازی در دست است. با این حال، شهرت خیّام بیش از هر چیز

اعتباری دنیا را یادآورند و دعوت به شادباشی و غنیمت  اوست. رباعیاتی که اغلب بی

سرای حیات آدمی است، اما انداز مرثیهکنند. خیّام، اگرچه از یک چشمشمردنِ دم می

شناسیم. البته استفاده از ای برای فردی معیّن نمیدر میان رباعیات معتبر او هیچ مرثیه

ق(  515 -439ای نیست؛ مثالً مسعود سعد )ح سابقه گویی بیالب رباعی برای مرثیتق

 -که در زمان حبس مسعود در مرنج درگذشته  -در رثای پسرش صالح  چند رباعی

)تألیف لباب االلباب در  (.817، 804، 790، 782، 770، 768، 765: 1390)مسعود سعد، گفته است 

در رثای فخرالدین زنگی بن منوّر  (12)الدینعری به نام صفیای از شاق( نیز رباعی 618

. در هر حال ظاهراً رباعیات نویافتة خیّام در رثای غزّالی (538: 1335)عوفی، نقل شده است 

 های مرثیه در قالب رباعی دانست. ترین نمونهتوان جزو قدیمرا می

ی در نی یادداشتی خواندالدین محمد کاشان سرایی در قالب رباعی تقی دربارۀ مرثیه

 االشعارةخالصیکی از نسخ تذکرۀ در  پایان شرح حال و منتخب اشعار بدر جاجرمی

جایی به در کنون چون تا ست، از زمان مورد بحث ما با وجود اینکه متأخر ،نوشته که

الدین ]خواجه شمسگویند »بریم:  ن به پایان میاین مقاله را با نقل آچاپ نرسیده 

و  در زمان ارغون خان در قراباغ ارّان به حکم آن پادشاه شهید شددیوان[ محمد صاحب

 ؛در مرثیة وی گفتهمجدالدین همگر 
 در ماتم شمس از شفق خون بچکید

 

 

 مه چهره بکند و زهره گیسو ببرید
 

 شب جامه سیاه کرد در ماتم و صبح
 

 

 برزد نفس سرد و گریبان بدرید
 

ل ندارد و شعراء متقدمین و متأخرین در این مرتبه این رباعی نیز در مرثیه خود مث

اند، مگر امیرشاهی سبزواری که در مرثیة بایسنقر رباعی گفته در طرز مرثیه رباعی نگفته

 توان گفت که دومِ رباعی خواجه مجدالدین هست و آن رباعی این است:و می
 در ماتم تو دهر بسی شیون کرد

 

 

 الله همه خون دیده در دامن کرد
 

 گل جیب قبای ارغوانی بدرید
 

 

 «قمری نمد سیاه در گردن کرد
 

 
 

 (.335)تقی الدین کاشانی: 
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 ها پی نوشت
خواند و یکی از همین رباعیها را دوباره نقل می« سرگشتة غافل و گمگشتة عاطل»که خیّام را  400قس صفحة . 1

 .کندمی

 . سلطان سنجر یا سلطان محمد سلجوقی.2

 (.514-511: 1358/2الدین یوسف اهل، هم آمده است )جالل فرائد غیاثیها در نامه . یکی از این3

ین کتاب را مؤید ثابتی بر اساس نسخة سعید نفیسی )که مشخصات آن را ننوشته( به طبع رسانیده است: . ا4

مد غزّالی طوسی، با الدین ابوحامد محمد بن محمد بن محمد بن اح ، امام زیناالسالم حجة االنام من رسائل  فضائل

، عباس اقبال چاپ دیگری از آن بر اساس دو در همین سال. 1333مقدمه و حواشی و تصحیح مؤید ثابتی، تهران، 

فضائل االنام من رسائل  به ناممکاتیب فارسی غزّالی ق به دست داد:  1288ق و  816نسخة خطی مورّخ به سالهای 
در این مقاله به تصحیح مرحوم اقبال است. چاپ سنگی مغلوطی هم از (. ارجاعات ما 1333)اقبال،  االسالم حجة

 م صورت گرفته است.1899این کتاب در الهور در سال 
 (.343: 1342. حدس مرحوم همایی است )همایی، 5

االسالم غزّالی پیش او حجةروزی ». مقصودعلی تبریزی در سدۀ یازدهم هجری آن را چنین ترجمه کرده است: 6

ال کرد از او از تعیین جزئی از اجزای فلک از برای دو قطب دون این دو جزو با آنکه متشابه االجزاست. درآمد. سؤ

عمر خیّام سخنان بیان کرد و ابتدا از حرکت کرد، و در بیان محل نزاع ضنّت نمود، چنانچه دأب او بود سخن را به 

« غزّالی گفت: جاء الحق و زهق الباطل، برخاستطول کشانید، در این اثنا آواز اذان ظهر به گوش ایشان رسید، 

: 1342؛ همایی، 214 -211، صص چهارمقاله(. نیز نک: حواشیِ 395)شهرزوری، ترجمة مقصودعلی تبریزی، 

342- 344. 

امام »ق( به جای امام محمد غزّالی، نام برادرش 1002)مورّخ طربخانه . به نوشتة همایی تنها در یکی از نسخ 7

 (.1، پانویس 154، طربخانهاست. )همایی، آمده « احمد

در معقوالت مذهب برهان و آنچه دلیل عقلی »دهد: پرسند که تو مذهب که داری، پاسخ می. وقتی از غزّالی می8

کنم، نه شافعی بر من خطی دارد و نه کس را از ائمه تقلید نمیاقتضا کند، اما در شرعیات مذهب قرآن و هیچ

هایی باشد که گویی به جهت رد تهمت(. البته ممکن است این نوع پاسخ12: 1333)غزّالی، « یابوحنیفه بر من برات

علیه این فقیه بزرگ شافعی زده بودند و حنفیان قدرتمند زمان او را متّهم کرده بودند که علیه ابوحنیفه سخن 

اهلل  رحمة -من در امام ابوحنیفه  اند کهآنچه حکایت کرده»گفته و باز هم در همین مکاتیب آن را رد کرده است: 

 (.10)همو، « ام این احتمال نتوانم کرد...طعن کرده -علیه

ق( در ده  428سینا از طریق آثار یا شاگردانش است، چون ابن سینا )وفات  . طبعاً منظور خیّام تعلّم خود از ابن 9

 یازده سالگی خیّام درگذشته است.
آمیختگی چند رساله از جمله رساله در کشف حقیقت نوروز خیّام است  حاصل نوروزنامه. برخی معتقدند 10

 (.29: 1377)رضازادۀ ملک، 

. درست است که غزّالی تنها شعرهایی مانند اشعار رافضیان در حق صحابه، که در آنها فحش یا هجو یا طعنی 11

توانند به باطن رهنمون سبب که می در اهل دین باشد، حرام دانسته و الفاظ و اشعار عاشقانه و خراباتی را بدان

(، اما بعید است که با اشعار خیّام، که در آنها تا این حد 485-483: 1380زیان شمرده است )غزّالی، باشند بی

 ای داشته باشد.چون و چرا نسبت به هستی صورت پذیرفته است، میانه

آورده است لباب االلباب به نقل از « اهانیصفی الصف»ترجمة احوال او را زیر نام  عرفات العاشقین. صاحب 12

 (.2298-2296: 1389/4)اوحدی بلیانی، 



 امام محمد غزّالی )دو رباعی نویافته از خیّام در رثای غزّالی(عمر خیّام و حکیم ای از رابطۀ  آگاهی تازه /12

 

 منابع
، راجعه و صححه الدکتور محمد یوسف الرقافه، المجلد الکامل فی التاریخ ،م1987ق/1407 اثیر،ابن

 الثامن، بیروت، دارالکتب العلمیه.

تیر -، فروردین75ال دوازدهم، شمارۀ ، سبخارا، «1آینة کتاب جعبه» ،1389وفایی، محمد، افشین

 .645-623، صص 1389

اهلل صاحبکاری، آمنه فخر ، تصحیح ذبیحعرفات العاشقین و عرصات العارفین ،1389اوحدی بلیانی، 

احمد، با نظارت علمی محمد قهرمان، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب و کتابخانه، موزه و مرکز 

 اسناد مجلس شورای اسالمی.

مجلس شورای کتابخانة  16783، دستنویس شمارۀ االفکار ةاالشعار و زبد صةخال ،دین کاشانیالتقی

 ق.999مولف، کتابت مورّخ  اسالمی به خطّ

، به کوشش حشمت مؤید، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ فرائد غیاثی ،1358الدین یوسف اهل، جالل

 ایران.

، به اهتمام رحیم رضازادۀ ملک، تهران، علم و هنر و یّامیدانشنامة خ ،1377 ،عمر بن ابراهیم ،یخیام

 صدای معاصر. 

، صص 1353، شمارۀ سوم، سال بیست و هفتم، خرداد یغما، «خیّام و غزّالی» ،1353سروشیار، جمشید،

152- 153. 

چاپ ، تصحیح و تعلیق محمدعلی موحد، تهران، خوارزمی )مقاالت شمس تبریزی ،1377شمس تبریزی،

 دوم(.

االفراح فی تاریخ  ةضاالرواح و رو ةهنز ،م1976ق/1396الدین محمد بن محمود، هرزوری، شمسش
 ، اعتنی بتصحیحه و التعلیق علیه السید خورشید احمد، حیدرآباد دکن.الحکماء و الفالسفه

ترجمة  ،)تاریخ الحکماء( االفراح ضةاالرواح و رو هةنز ،1365الدین محمد بن محمود،  شهرزوری، شمس

 پژوه و محمدسرور موالیی، تهران، علمی و فرهنگی.قصودعلی تبریزی، به کوشش محمدتقی دانشم

، ]به تصحیح محمد تتمة صوان الحکمه ،ق1351القاسم زید البیهقی،  الحسن علی بن ابی ظهیرالدین ابی

 شفیع[، الهور.

 و علمی.سینا ، به کوشش سعید نفیسی، تهران، ابنلباب االلباب ،1335عوفی، محمد، 

 ، تحقیق الدکتور سلیمان دنیا، قاهره، دارالمعارف بمصر.تهافت الفالسفه ،ق1966/1385غزّالی، محمد، 

 ، به کوشش حسین خدیو جم، تهران، علمی و فرهنگی کیمیای سعادت ،1380غزّالی، محمد، 

 )چاپ نهم(.

، گردآورنده یکی االسالم حجةل فضائل االنام من رسائ به ناممکاتیب فارسی غزّالی  ،1333غزّالی، محمد،

 سینا. از منسوبان وی، به تصحیح و اهتمام عباس اقبال، تهران: کتابفروشی ابن

التنبیه علی بعض االسرار المودعه فی بعض سور القرآن العظیم و الفرقان  ةلرسا» ،1369فخرالدین رازی، 

کم، شمارۀ ششم، تهران، ، سال یسیمرغ، به تصحیح و مقدمة محمود فاضل یزدی مطلق، «الکریم

 .64-45، صص 1369تیرماه 



 1396/13 ، پاییز و زمستان2، شمارۀ 7سال  ،های ایرانشناسیپژوهش

 

 

، فروردین 11، سال اول، شمارۀ مهر، «(، تکمله در خصوص خیّام3تاریخ بیهق )» ،1313قزوینی، محمد،

 .837 -830، صص 1313

، مقدمه، به تصحیح و تعلیقات محمد مهیار، تهران، پژوهشگاه علوم دیوان ،1390،مسعود سعد سلمان

 انسانی.

 ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.رباعیات خیّام در منابع کهن ،1382لی، سید علی،میرافض

، دورۀ دوم، سال چهارم، شمارۀ گزارش میراث، «رباعی خیّام در تاریخ وصّاف» ،1389،ـــــــــ 

 .30 -29، صص 1389، مرداد و شهریور 40

، سال 2شگاه تهران(، شمارۀ )دان مجلة دانشکدۀ ادبیات، «از خزاین ترکیه»، 1335،مینوی، مجتبی

 .75-42، صص 1335ماه چهارم، دی

 ، به اهتمام محمد امین ریاحی، تهران، علمی و فرهنگی )چاپ دهم(.مرصاد العباد .(1383نجم رازی )

، به سعی و اهتمام و تصحیح محمد بن عبدالوهاب چهار مقاله ،م1909،نظامی عروضی سمرقندی

 قزوینی، لیدن، بریل.

، شرح حال و آثار و عقاید و افکار ادبی و مذهبی و فلسفی و عرفانی نامه غزّالی ،1342،الدین لهمایی، جال

امام ابوحامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد غزّالی طوسی، طبع دوم با تجدید نظر و اضافات، 

 تهران، کتابفروشی فروغی. 

الدین همایی  ، به تصحیح جاللنهرباعیات خیّام: طربخا ،1367،یار احمد بن حسین رشیدی تبریزی

 مؤسسة نشر هما )چاپ دوم(.



 


