
 
 
 
 
 
 

  آس، نه داس و تاس
  (نقد متني مصراعي منسوب به خيام)

  دكتر ابراهيم استاجي
  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي 
  دانشگاه تربيت معلم سبزوار

  چكيده 
او آمده است: (از داس/ در تاس سپهر باژگون سوده  در مصراع دوم يكي از رباعي هاي خيام يا منسوب به

شديم) كه از نظر ما قسمت اول مصراع درست به نظر نمي رسد. به همين دليل در اين مقاله كوشيده ايم از 
طريق نقد متني و تكيه بر شواهد شعري و سخنان گذشتگان و نيز بهره جويي از ساختمان هجاي فارسي و 

مي باشد و نه » آس« ستدالل و اثبات نماييم كه واژه ي درست در مصراع مزبور روابط همنشيني واژه ها ا
  ».تاس«و » داس«
  

  مقدمه
در ادب فارسي قالب رباعي با نام حكيم عمر خيام نيشابوري گره خورده است و اگر چه تعداد رباعيات باقي 

سرايي  از نظر معنا اوج رباعي و يا منسوب به وي فراوان نيست، اما خيام چه از نظر لفظ و چهامانده از 
ناپذير صحت يا عدم صحت و اصالت  دانيم، ماجراي پايان رود. به عالوه، چنان كه مي فارسي به شمار مي

، …هاي خطي تا روزگار او، اندك بودن منابع و مĤخذ و ي زماني نسخه ها به وي، به دليل فاصله انتساب رباعي
تر، همچنان سر دراز دارد  تر و قديمي ين رشته تا پيدا شدن مĤخذ اصيلتا روزگار ما به جايي نرسيده است و ا

ي آن يكي از  و چه بسا ناگشوده بماند. اگر چه بررسي اصالت يا عدم اصالت انتساب اثر ادبي به آفريننده
تني مباحث مهم نقد متني است، اما ما در اين نوشته به اين بحث كاري نداريم، بلكه برآنيم تا به كمك نقد م

  دست پيدا نماييم. اوبه صورت درست مصراعي از يك رباعي خيام يا منسوب به 
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بديهي است، آثار ادبي در جريان انتقال، در طول زمان به داليل گوناگون از بستر اصلي و آنچه مورد نظر 
ادبي باشد، ي اثر  شوند. اولين عامل ممكن است، سهو يا اشتباه خود آفريننده هاست، دور مي آفرينندگان آن

ترين عوامل دور شدن متن  اخان به داليل متعدد، عمداً يا سهواً، يكي از مهمبنابراين به طريق اولي كاتبان و نس
هدف نقد «، اصول نقد متنيي كتاب  ي جيمز ثورپ، نويسنده باشند. طبق گفته ادبي از بستر اصلي خود مي

). 39 :1370(گورين و ديگران، يا شاعر است.» نويسنده متني، تثبيت و تدوين يك متن منقح يا متن مورد نظر
تر و يا احتماالً مورد نظر شاعر را به  مبتني بر اين اصل هدف نگارنده آن است تا سعي كند صورت درست

  دست دهد.
  

ـ به اعتقاد بعضي از مصححين و گردآورندگان 1قبل از هر چيز دو برخورد شده است:  مورد نظر مابا رباعي 
ت خيام نيشابوري رباعي مزبور از وي نيست و به همين دليل آن را ضمن رباعيات وي يا منسوب به رباعيا

الدين كزازي،  ، ميرجاللزلواند: محمدعلي فروغي، قاسم غني، عليرضا ذكاوتي قراگ اند؛ از اين قبيل وي نياورده
ها  توانيم از اين مجموعه اً ما نيز نمي(به فهرست منابع مراجعه شود). طبع …اهللا رضا و ادوارد فيتز جرالد، فضل

ي دوم محققاني هستند كه رباعي مزبور را يا از خيام و يا  ـ دسته2در اثبات ادعاي خود استفاده نماييم. 
اند و به همين دليل آن را به چند صورت مختلف در  منسوب به خيام و يا از عطار نيشابوري دانسته

اند: يوگني برتلس  اند. از اين قبيل اند، ثبت كرده ويرايش و تصحيح نموده اند يا هايي كه ترتيب داده مجموعه
)؛ محمدمهدي 11: 1376، خيام)؛ محمد بهشتي (60: 1356،خيام)؛ صادق هدايت ( 12بي تا الف :،خيام(

  .)(به فهرست منابع مراجعه شود …)؛ و376، 258 :1377خيام، )؛ 262 :1379 ،الدوندفوفوالدوند (
  ها استوار است. و بررسي ما بر اين مجموعهطبعاً بحث 

رباعي مورد نظر ما كه مصراع دوم آن به طور كلي به دو صورت ضبط شده است و ما نحن فيه صدر مصراع 
  هاي گوناگون بدين صورت ثبت شده است: باشد، در مجموعه دوم يا بخش ابتداي بيت اول و ركن مفعول مي

 فايده فرسوده شديم افسوس كه بي
 ا و ندامتا كه تا چشم زديمدرد

  

 (تاس/طاس/داس) سپهر (باژگون/سرنگون) سوده شديم)وز/در(
 نابوده به كام خويش نابوده شديم

  

آمده است » وز داسِ«و » در طاسِ/تاسِ«شود ركن مفعول در مصراع دوم به دو صورت  چنان كه مالحظه مي
رباعيات خيام يا منسوب به خيام نيامده است و آن و صورت درست آن به گمان ما، در هيچ يك از مجموعه 

  باشد. مي» از آسِ«يا » وز آسِ«چنان كه خواهيم ديد، 
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ها در عبارات فوق يكسان است، يعني هر كدام  ها و مصوت با توجه به اينكه ساخت آوايي و ترتيب صامت

، ، باشد ( به اصطالح عروضيان شامل دو هجاي بلند و يك هجاي كوتاه مي
هاي تاس، داس و آس از نظر دانش آواشناسي يكسان و هر  ) و ساخت واژه، 

ها با در نظر گرفتن  همين دليل، ساخت آوايي آن )، به، ، باشند ( سه هجاي بلند و بسته مي
كند  ها نمي هاي ذكر شده بر ديگر صورت وزن رباعي، هيچ كمكي به محقق براي ترجيح دادن يكي از صورت

  ي كالم به مقصود راه برد. ها در زنجيره و ناگزير بايد از طريق معنا و محور همنشيني واژه
شود، ظرفي  گويان متبادر مي طاس/ تاس كه هم اكنون نيز به ذهن فارسيي  ترين معناهاي واژه يكي از مهم

ويژه در  اند و از آن بييشتر براي آب برداشتن به ساخته است كه آن را به اشكال گوناگون و مواد مختلف مي
ر هاي ديگر اين ظرف د كنند. عالوه بر اين مترادف نموده و مي ها استفاده مي ام و يا نوشيدن نوشيدنيحم

كه » در«ي  باشد و به همين دليل در اين معنا همواره با حرف اضافه ها فنجان، پياله و طشت نيز مي فرهنگ
آيد. البته از نظر نبايد دور داشت كه اين واژه در متون مختلف فارسي چه  كند، مي ي معناي ظرفيت مي افاده

فلك و آسمان نيز واقع گرديده است. چنان  به به تنهايي و چه در تركيبات اضافي و وصفي، استعاره يا مشبه
ويژه طاس/ تاس سپهر باژگون/ سرنگون در رباعي مورد نظر  كه طاس آبگون، طاس افالك، طاس نگون و به

ذيل تاس و طاس). اكنون به طور  به بعد:1338دهخدا، باشند. رك: ( ما، همگي كنايه از فلك و آسمان مي
ها نيز همين صورت  ها و مجموعه كه اكثريت نسخه» در طاس/ تاسِ«آيد؛ چرا عبارت  طبيعي اين پرسش مي

ي اصلي همنشيني  تواند صورت مورد نظر شاعر بوده باشد؟ در پاسخ بايد گفت مسئله اند، نمي را ترجيح داده
هاي گوناگون چنين كاركردي براي  ل سوده شدن است، زيرا كه در هيچ يك از متون فارسي و فرهنگعآن با ف

) …اس در نظر گرفته نشده است كه از آن براي سودن (به صورت گرد در آوردن، پودر كردن وطاس/ ت
نيز مستند و ناظر به هيچ مأخذ يا فرهنگي نيست  شناسي خياماستفاده نمايند. توضيح محمدمهدي فوالدوند در 

هايي  را به مهرهشاعر مردم «و بيشتر جهت توجيه معنايي مصراع دوم رباعي مزبور توضيح داده است كه: 
د. بعيد نيست كه طاس در اين جا به معني طشت و نشو كند كه در طاس فلك به مرور ساييده مي تشبيه مي

  )262 :1379 ،فوالدوند» (اند. بريده لگني باشد كه دژخيمان در آن سر مي
اعي مزبور تواند مورد نظر شاعر رب شود، بخش دوم توضيح وي نيز به هيچ وجه نمي كه مالحظه مي چنان

  گونه ارتباطي با يكديگر ندارند. باشد، زيرا كشتن و سوده شدن هيچ
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) و ظاهراً اولين 376 :1377 ،؛ خيام262 همان:ها آمده است ( كه بيشتر در بخش نسخه بدل» وز داسِ«صورت 
 ) و ديگران كمتر از ضبط وي تبعيت60: 1356 ،خيامبار صادق هدايت آن را در متن قرار داده است (

ي  استعاره» داس سپهر«تواند مورد نظر شاعر رباعي مزبور باشد. زيرا درست است كه  اند، نيز نمي نموده
در مطلع و باشد و شاعران ديگر و از جمله حافظ آن را در همين مورد به كار گرفته  زيبايي از هالل ماه مي

  غزلي مشهور گفته است:
 مــزرع سبـز فلك ديدم و داس مه نو

  
 ي خويش آمد و هنگام درو كشتهيادم از

  )1/814 :1362(حافظ،                           
به هالل به  (شاعران ديگري از قبيل امير معزي، سوزني سمرقندي، ظهير فاريابي نيز داس را استعاره يا مشبه 

  اند). كار گرفته
يك  شود و در هيچ استفاده مي …كردن وو كردن، بريدن، قطع ردانيم از اين آلت بيشتر براي د كه مي اما چنان

هاي گوناگون، كاركرد سودن (چه به معناي به صورت گرد و پودر در آوردن و چه  از متون فارسي و فرهنگ
  به معناي صيقلي نمودن) به آن اسناد داده نشده است.

ها  بر زندگي انسانممكن است گفته شود، شاعر قصد داشته است تا از اين طريق تأثير ماه و يا فلك قمر را 
در اين جهان توصيف و تصوير نمايد. در پاسخ الزم است يادآوري شود، هرچند كه به اعتقاد گذشتگان ماه 

گذارد، اما تأثير افالك و آباء سبعه توسع معنايي بيشتري دارد، مخصوصاً كه  تأثير مي هاي زير قمر بر پديده
  . باشد سوده شدن به معناي متأثر گرديدن نيز نمي

نسخ ديگر داس سپهر «نويسد:  براي رفع اين نقيصه محمدمهدي فوالدوند ذيل توضيحات رباعي مزبور مي
). به گمان ما اگرچه نظر شاعر در مصراع دوم 262 :1379،فوالدوند» (سرنگون (=داس=چرخ و سنگ آسيا)

نيست، به ويژه كه در اينجا  گيري هرگز وافي به مقصود گونه نتيجه باشد، اما اين آسياي آسمان و فلك هم مي
شود كه داس معادل يا مترادف  نيز به توجيه معنايي متوسل شده است، چرا كه در هيچ فرهنگي ديده نمي

  چرخ و سنگ آسيا باشد.
از زبان را داشته » آشنايي زدايي«ممكن است، اين بحث مطرح شود كه شاعر در هر دو صورت ياد شده قصد 

ها را در كالم عمداً به هم زده است. به طور بسيار خالصه گفته  ي همنشيني واژه هاست و به همين دليل رابط
زدايي از زبان در ادبيات داراي ارزش ادبي نيست و به همين دليل بايد ناظر به دو  شود كه هرگونه آشنايي مي

اصول رعايت  شناسيك يا زيبايي باشد، كه در دو مورد ياد شده اين ل اماصل رسانگي يا ايصال و اصل ج
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اند  ت فوق در جريان استنساخ دچار تصحيف شدهارسد كه عبار نگرديده است. به هر حال منتفي به نظر نمي

ن نوبت به دو صورت پيشنهادي ما ـ وناكو هر صورت به صورت ديگري تبديل گشته است. بدين ترتيب 
رسد. به گمان  مي» از داسِ«و يا » داسِوز «حتي اگر اقدم نسخ يكي از دو صورت فوق را تاييد نمايد ـ يعني
ي آس، چنان كه خواهيم ديد،  ها به وسيله نگارنده با توجه به تبارشناسي آفرينش تصوير يا توصيف پديده
  صورت درست در مصراع يكي از دو مورد پيشنهادي فوق است.

چرخش فلك، به اعتقاد قدما از ديرباز در سنت ادبيات فارسي به دليل مدور بودن، گردان بودن و مؤثر بودن 
ي شاعر و نويسندگان بوده است. چنان كه  به آسمان و چرخ مورد استفاده آس به عنوان استعاره يا مشبه

ي  و پارسيان او را آسمان نام كردند يعني ماننده«نويسد:  مي التفهيم الوائل صناعه التنجيمابوريحان بيروني در 
ذيل آسمان). طبيعي است كه اين  به بعد: 1338 ،دهخدانقل از:  (به» آس از جهت حركت او كه گرد است

  داند، مناسبتي ندارد. ي آسمان را از اسمن مي شناسي جديد كه واژه شناسي با ريشه ريشه
  شود،  زبان شناخته مي ترين شاعر فارسي محمدبن وصيف سگزي كه عجالتاً قديمي

  گويد: مي
 دور فلك گردان چون آسيا

  
 همه كرد آس الجرم اين آس،

  )11 :1370 ،مدبري(                           
  گويد:  گيرد و مي ي آسيا به كار مي لبيبي آس شدن را به وسيله

 دوستا! جاي بين و مرد شناس
  

 شد نخواهم به آسياي تو آس
  )485 :نهما(                                     

  گويد:  گيرد و مي آس به كار ميكسايي مروزي نيز فعل شدن و كردن را با 
 ـ آس شدم زير آسياي زمانه

  
 خواهم شدن همي به كرانههنيست

  )91 :1370 (كسايي،                               
 ـ آسمان آسياي گردان است

  
 مان كند هزمان  آسمان، آس

  )105 همان:(                                       
به عنصري » اين چه خواهدت كردن آخر آس«ن بيت را با اختالف در مصراع دوم: اسدي نيز اي لغت فرس

  ). 97: 1370ي،). و نيز رك: (كساي127 :1365 ،ديسا( »نيز نسبت داده است
  نوچهري نيز آس را با فعل كردن به كار گرفته و گفته است: م
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 همي نثار كند ابر شامگاهي در
  

 همي عبير كند باد بامدادي آس
  )45 :1363 ،منوچهري (                           

  .)53: انهمرا به كار برده است. رك: (» آسمان آس گون«وي همچنين در بيتي ديگر تعبير 
را آورده » در (به) آسيا آس كردن«و به عنوان يك مثال در نثر، ابوريحان بيروني در صيدنه چندين بار عبارت 

ذيل آس). الزم  به بعد: 1338 ،دهخداهاي ديگر رك: ( ). براي مثال1/244؛ 1/120 :1358 است. رك: (بيروني،
ي هر چيزي است. چنان كه  به معناي گرد و پودر شده» سوده«به يادآوري است كه در مصراع مورد نظر 

  منوچهري نيز گويد: 
 تو گويي پلپل سوده به كف داشت

  
 پراكند از كف اندر ديده پلپل

  )54 :1363 ،منوچهري(                            
  ذيل سودن). به بعد: 1338 ،(دهخدانيز رك: 

  نتيجه 
» باژگون«ها  از طرف ديگر، اگر چه خارج از بحث ماست، با توجه به اينكه صفت سپهر در بيشتر مجموعه

توان آن را صفت آسمان  ميآمده است و نيز اين صورت از توسع معنايي بيشتري برخوردار است، يعني هم 
ها اختالف معنايي چنداني  در نظر گرفت و هم به اعمال آسمان و فلك نسبت داد، هر چند ترجيح يكي از آن

رجحان داد. هر چند نبايد از نظر دور داشت كه » سرنگون«را بر » باژگون«توان صفت  نمايد، اما مي ايجاد نمي
دهد و  ). افزايش ميs يقي دروني بيت را (صامت آرايي صامتدر مصراع مزبور موس» سرنگون«جاي گرفتن 

  ترجيح داد.» باژگون«را بر » سرنگون«توان صورت  از اين ديدگاه مي
هاي شعر فارسي، به گمان ما  عالوه بر اين، چون ارتباط معنايي مصراع را در رباعي بسيار بيشتر از ديگر قالب

تر است و بدين ترتيب از دو صورت پيشنهادي ما،  ناسباگر مصراع دوم به مصراع اول معطوف گردد م
  برتري داد.» از«را بر » وز«توان  مي

تر رباعي مزبور ـ چه آن را از خيام بدانيم و يا ندانيم  بدين ترتيب، از ديدگاه نگارنده، صورت درست و اصيل
  ـ به صورت زير در خواهد آمد.

 افسوس كه بي فايده فرسوده شديم
 كه تا چشم زديم دردا و ندامتا

  

 وز آس سپهر باژگون (سرنگون) سوده شديم
 نابوده به كام خويش نابوده شديم
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از آنجا كه رباعي مزبور به عطار نيشابوري نيز نسبت داده شده است، به ويرايش بعدالتحرير:         

ي وي به تصحيح دكتر محمدرضا شفيعي كدكني نيز مراجعه شد. در اين  مختارنامه)  1386دوم(چاپ سوم: 
هجري  832المعارف بزرگ اسالمي كه تاريخ كتابت آن  ي دايره ي متعلق به كتابخانه ويرايش جديد از نسخه

ي اساس در ويرايش اول از عطار دانسته  قمري است، استفاده شده است و رباعياتي را كه افزون بر نسخه
فيه است كه در  ها آورده است. از قضاي نيك يكي از اين رباعيات رباعي مانحن ، در بخش افزودهشده است

(عطار، » وز آس سپهر سرنگون سوده شديم« مصراع دوم آن حدس ما تاييد گرديده است و چنين آمده است: 
1386 :362 .( 
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