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 پژوهش و بازيافت

).1999نقدي بر كتاب ادبيات دورة سامانيان در فرهنگ هاي فارسي نوشتة سعيدعمران سعيداف ، خجند، (  

ترين مسايل   ميالدي تا حال از عمده10-9بررسي و تحليل و تحقيق ادبيات قرنهاي 
شود، به ويژه آن كه معين كردن متن اصيل و صحت  شناسي تاجيك محسوب مي علم سخن

زيرا . مذكور دقت پژوهشگران را بيش از پيش به خود جلب نموده استاشعار سخنوران عهد 
خواننده به دشواريهاي زيادي » آثار رودكي«و » اشعار معاصران رودكي«هنگام قرائت اثرهاي 

شود كه منجر به عدم درك معني درست و نامفهومي معاني اغلب واژه و تركيبات  روبرو مي
ادبيات دورة «نشر  كتاب تازه. ود مشكلي ديگر استموضوع منسوبات شعري نيز خ. گردد مي

تأليف دانشيار كرسي ادبيات كالسيكي تاجيكي دانشگاه » سامانيان در فرهنگ هاي فارسي
سعيداف تا حدودي اين مشكالت را برطرف ساخته، در . دولتي باباجان غفوراف خجند، س

 مذكور شامل يك مقدمه، اثر. نمايد معرفت درست اشعار رودكي و معاصران وي مساعدت مي
نمايد كه تحليل و تحقيق  مؤلف در مقدمه اظهار مي. ها است دو باب و خالصه و عالوه

شناسان تاجيك به حساب آمده،  هاي سخن شناسي متون ادبي عهد سامانيان از اولين وظيفه متن
ا آن اثر، شناسي اين دوره، تبيين متن اصلي، معين نمودن مؤلف واقعي اين ي وظيفه مهم متن«

مؤلف درست قيد مي ). 5- 6ص (» باشد  مي10شناخت آثار منسوب و مشكوك سخنوران قرن 
هاي   فرهنگهاي تفسيري، بخصوص لغتنامه9- 10نمايد كه در نقد و تصحيح متون ادبي قرن 

شناسي و ادبي  از اين لحاظ، باب اول اثر شامل بازگويي ارزش لغت. قديمي مقام شايسته دارند
» شناسي و ادب دربارة فرهنگهاي دورة اول معلومات عمومي لغت« دورة اول بوده، فرهنگهاي

 ابومنصور علي ابن -»لغت فُرس «-در اين باب مؤلف پيرامون سه فرهنگ مهم. نام گرفته است
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» صحاح الفرس«فخرالدين مباركشاه قواس غزنوي، » فرهنگ فخر قواس«احمد اسدي طوسي، 
عالوه بر . شناسي آنها را معين نموده است مات داده، مقام لغتمحمد هندوشاه نخجواني معلو

اين، آموزش كامل مواد سه فرهنگ مذكور به مؤلف دست داده است كه منسوبيت ابيات 
بازگويي مقام . شاهد فرهنگهاي مورد تحليل را به اين يا آن سخنور به طريق آماري معين سازد

دآوري و تنظيم اشعار پريشان و بازيافت فرهنگهاي موصوف در اندريافت متن اصيل، گر
  .تر ساخته است اشعار تازه ارزش علمي باب نخستين رساله را كامل

نامگذاري شده، از دو » 10فرهنگ تفسيري و تصحيح متون ادبي عصر «باب دوم اثر 
در » متن شناسي و مسايل تصحيح متون ادبي «- قسمت يكم باب مذكور. قسمت عبارت است

شناسي ما اصول دقيق و  گردد كه تا حال در متن يف متون ادبي بوده، تأكيد ميخصوص علل تحر
روند كار با فرهنگهاي مرحلة اول و نشان دادن مقام آنان در نقد و تصحيح . عملي وجود ندارد
شناسي امروزه دو مرحلة فعاليت   به مؤلف امكان داده است كه در متن10متون ادبي عصر 

  :شناس را نمايش دهد متن
هاي انتشارشدة آثار ادبي و  هاي دستنويس و سرچشمه دريافتن و آموختن همة نسخه -

  در نتيجة آن انتخاب و آموزش متن اساسي؛
ها، تصحيح آن، برقرار نمودن متن اصلي  تحليل متن اساسي، آشكار نمودن سهو و غلط -

  ).50ص (مؤلف 
ما جوهر اساسي نام دارد و از نظر » 10تصحيح نظم عصر «قسمت ديگر باب دوم 

 تاريخي سه مسئلة بحث - محقق توسط كاربرد اصول تطبيقي. دهد تحقيقات را تشكيل مي
تصحيح متون ادبي، معين نمودن مؤلف واقعي اين يا آن آثار : طلب را حل و فصل نموده است

ي شناس  از ديدگاه علم متن10متون ادبي عصر «بنا به گفتة محقق . ادبي، بازيافت اشعار نامعلوم
آشنايي با مواد فرهنگها و قياس و مقابلة آن با ). 57ص (» به طور شايد آموخته نشده است
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نشرهاي تاجيكستاني اشعار رودكي و اشعار معاصران او به مؤلف امكان فراهم آورده است 
در . كه سهو و خطاهاي زيادي را دريافت نمايد و شكل صحت اشعار ايشان را برقرار نمايد

خواننده به اشتباهات » اشعار معاصران رودكي«و » آثار رودكي«قرائت كتاب حقيقت، هنگام 
بست وارد  حتي از بعضي ابيات هيچ معني دريافت نكرده به كوچة بن. كند زيادي برخورد مي

زده را نجات  گم قرائت مواد گردآوردة محقق در قسمت مذكور اثر، خوانندة ره. مي گردد
  :چنانكه. بخشد مي

  اب اندر هواــ چوجه همچون عقبر كوه واال
  بر گريو راه چون چه همچو بر صحرا تريوه

همين طور ذكر شده است ). 40ص (اشعار معاصران رودكي «بيت مذكور از شهيد بوده، در 
  :محقق در نتيجة جستجوي مواد فرهنگها شكل صحيح آن را يافته است. كه باعث تأسف است

  هوابر كوه واال چو چه؟ همچون عقاب اندر 
  بر گَريو راه چون چه؟ همچو بر صحرا شمال

گيرد كه تحريفات و تصحيفات در متون ادبي در نتيجة عدم  مؤلف چنين نتيجه مي
همچنين همين . درك درست معاني واژه و الفاظ و نادرست خواندن آنان به وقوع مي پيوندد
دار  نتيجه به خللعدم درك منجر به تبديل يك واژه به واژة ديگر نيز شدهه است كه در 

ها در اثر با سندهاي مشخص ثابت  همة اين گفته. گردد شدن معاني مصرع و ابيات مي
نمايد كه واريانتهاي مختلف از يك بيت يا پارة شعري، مستقيماً  مؤلف تأكيد مي. اند گرديده

دي ايشان در متن اثر بديعي اشتباهات زيا» زحمت«به ناسخان ارتباط دارد، زيرا محض توسط 
شناس اصيل را ضرور  از اين رو متن. آيد كه از مطلب سخنور فرسخها دور است به عمل مي

است كه در معين كردن متن اصلي خيلي محتاط باشد و تنها متنهاي قديمي و دشوارمطالعه را 
باز يك خصوصيت مهم اين قسمت اثر عبارت از آن است كه محقق . اساس كار خود قرار دهد
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هاي   و اسلوب و يگانگي وزن، قافيه و آهنگ ابيات، شعرهاي تام و پارهبا نظرداشت سبك
 را برقرار نموده است كه نيز از دستاوردهاي محقق در علم ادبيات 10مكمل سخنوران عصر 

سعيداف اين بازيافت اشعار پريشان محسوب . يك پديدة جالب در كار س. شناسي ماست
انبة سه فرهنگ در باال ذكرشده، محقق بيتهاي در نتيجة آموزش و تحليل همه ج. يابد مي

در نتيجة . زيادي دريافت نموده است كه به قلم گوهرريز رودكي و سخنوران ديگر تعلق دارند
.  را معين كرده است10نسخه بدلها محقق مؤلف اصلي بسيار ابيات پراكندة شعراي عصر 

 بيت تازة رودكي و 100ده از نمايد كه در فرهنگهاي مذكور زيا محقق به طور مشخص قيد مي
  .معاصران او موجود است

گيرد كه در راه معين ساختن متن اصلي و يافتن اشعار  در پايان، محقق چنين نتيجه مي
 تاجيكي مقام شايسته -كامل، همچنين بازيافت اشعار پريشان فرهنگهاي تفسيري فارسي

دبي نظير ندارند و در تدوين كليات شناسي خود، همچون منبع ا برابر اهميت لغت«دارند و آنها 
  ).125ص (» ها مواد فرهنگها بايد در استفادة اول قرار گيرند  برابر تذكره10نظم عصر 

هاي مهم را در  تأليف اين اثر محقق جوان و پركار سعيدعمران سعيداف چندي از گره
نقد و تصحيح در رساله مواد و سندهاي زيادي در زمينة . شناسي معاصر باز كرده است متن

اثر از . اند اشعار رودكي و معاصران وي فراهم آورده شده كه نتايج پژوهش و بازيافت محقق
هاي مؤلف را از جهت  گذاري و حل و فصل آن خيلي پربار بوده، افكار و انديشه حيث مسئله

        .علمي مستند گردانده است
        

        

        

        


