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        افافافاف    امريزدان عليمردانامريزدان عليمردانامريزدان عليمردانامريزدان عليمردان

خواندن رواست؟» حكيم«آيا استاد رودكي را   

 

  چونان كه جهان جمله به استاد سمرقند  ازد به كساييــــود ار مرو بنـــــزيبا ب
  ) م11مروزي، قرن (                                                  

ي و تاريخي زيادي كه در طي قرنها به شكل و اصولهاي گوناگون نوشته مĤخذ ادب
هاي حيات و فعاليت و شخصيت و آثار استاد ابوعبداهللا رودكي كم و  اند، داير به لحظه شده

بيش معلومات داده، در انواع نظم پارسي دري استاد برجسته و مهارت واالي خوانندگي، 
اند و شهرت فراوان اشعار پرمضمون و دلپذيرش را  نمودهنوازندگي و سرايندگي او را تأكيد 

هرچند كه معلومات داير به استاد رودكي در برخي از منابع جنبة . اند خاطرنشان ساخته
باشند، اما آنچه  توصيفي دارد و به استثناي تغييرات و تحريرهاي جداگانه، تكرار همديگر مي

گيرند و در  يم، از همين مĤخذ سرچشمه ميدان كه تا امروز ما در خصوص استاد رودكي مي
  .زمينة تحليل و تحقيق همين اخبار به وجود آمده است

در ضمن معلومات ترجمه حالي در منابع ادبي و تاريخي، يك سلسله القاب و عنوانهاي 
افتخاري براي استاد رودكي استفاده شده، از قبيل آدم الشعرا، سلطان شاعران، سلطان الشعرا، 

حان دستگاه، سرحلقة اساتيد متقدمين، كاروانساالر شعرا، صاحبقران شاعري، نوادر شاعر سب
فلكي و مانند اينها  كه بيشتر آنها خصوصيت توصيفي، اداي احترام و اعتراف و تأكيد مهارت 
و استعداد بلند سخنوري شاعر را داشته، از مقام بزرگ شاعري و شهرت زياد اشعار او و سهم 

  .دهند در ايجاد، تكامل و رواج و رونق انواع نظم دري شهادت مينهايت بزرگ وي 
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در اين مقالة كوتاه ما در باب يكي از عنوانهايي كه براي استاد رودكي استفاده شده، 
االمكان صحت و سقم اين عنوان را نسبت به استاد رودكي و  توقف نموده، حتي» حكيم«يعني 

لت اساسي اين پرداختن به اين موضوع، شبهة برخي ع. حكيم بودن يا نبودن او  معين نماييم
 20دانشمندان و حتي انكار اين عنوان از سوي دانشمند معروف و رودكي شناس برجستة قرن 

سعيد نفيسي در اثر مفصل و مكمل خود داير به استاد رودكي با . ايران سعيد نفيسي است
، در خصوص القاب رودكي »مرقندياحوال و اشعار ابوعبداهللا جعفر بن محمد رودكي س«عنوان 

مجمع «و ) م1765/ه 1179تأليف سال (» آتشكده«هايي مانند  در مĤخذ سخن رانده، در تذكره
خواندن او را نامناسب و نادرست » حكيم«عنوان ) م1867- 1868/ه1284تأليف سال (» الفصحا

ين موارد هرچه مؤلف ولي البته در ا«: آورد شمارد و براي تصديق فكر خود چنين دليلها مي مي
و دليل ديگر آنكه در قرن چهارم . به عصر صاحب ترجمه نزديكتر باشد، قول او معتبرتر است

را در لقب شعرا به كار برند و با اينكه شهيد بلخي در » حكيم«معمول نبوده است كه كلمة 
ا تحقيق دقيق  ام1».اند نخوانده» حكيم«همان زمان از اجلة حكماي زمانه بوده، وي را در كتب 

در معلومات مأخذها و آثار باقيمانده نشان مي دهد كه اين نظر سعيد نفيسي به حقيقت راست 
  .نمي آيد

ها و منابع  خواندن استاد رودكي در تذكره» حكيم«اوالً بايد اعتراف كرد كه با عنوان 
اي   تا اندازهرسد و در اين خصوص نيز به نظر مي)  م15بعد از قرن (هاي بعدي  ديگر در دوره

بحث را ناديده گرفت  اما در عين زمان نبايد همين حقيقت بي. حق به جانب سعيد نفيسي است
 در بعضي موارد بر اساس معلومات منابع دوران پيشين نوشته 15كه مأخذهاي بعد از قرن 

  .اند اند و معلومات اين مĤخذ را بدون تصحيف وتغيير عيناً آورده شده
ي »كلمات الشعرا«كه سعيد نفيسي ذكر كرده، چندين منبع مانند عالوه به منابعي 
تأليف سال (ي والة داغستاني »رياض الشعرا«، ) م1682تأليف سال (محمدافضل سرخومش 
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حسينقلي » نشتر عشق«خان دهلوي، ي نواب عبدالرحمان»مرآت آفتاب نما«، ) م1748/ ه1161
واجدعلي مجمعلي » علوم و مجمع الفنونمطلع ال«و )  م1817تأليف سال (خان عظيم آبادي 

» نشتر عشق«مؤلف . كنند ياد مي» حكيم«رودكي را با عنوان )  م1845- 1846تأليف سال (
  2.حتي استاد رودكي را از بزرگترين حكيمان در حكمت ارسطو دانسته است

 فارس و تاجيك منوچهري دامغاني 11ديگر، در ديوان اشعار شاعر نيمة اول قرن 
زيسته، پارة شعري  ، كه در زمان نزديك به زندگي استاد رودكي مي)م1040/ ه432سال وفات (

» حكيم« با عنوان 10جا دارد كه در آن استاد رودكي، شهيد بلخي و بعضي شاعران ديگر قرن 
  :اي آورده شده با چنين مطلع اين پارة شعر در قصيده. اند ذكر يافته

  كز هجا بينم زيان و وز مدايح سودنا  گاه توبه كردن آمد از مدايح وز هجا
منوچهري در اين قصيده از شومي ايام خود، بي عزتي اهل علم و ادب، كسادي بازار شعر و 
  :شاعري شكايت نموده، زمان مساعد و خوب سلطنت آل سامان را با حسرت يادآوري مي كند

  گر خَسيـسان را هجـا گـويي، بلـي باشـد مـديح             «
  ي باشــد هجــا گــر بخــيالن را مــديح آري، بلــ   

ــي     ــنعت هم ــدين ص ــد ب ــشمان آم ــاري پي   روزگ
ــم خز ــوا   ه ــم ل ــت، ه ــم والي ــه، ه ــم قبيل ــه، ه   ين

ــهيد و رودكـــي  ــان كـــو شـ ــان خراسـ   از حكيمـ
ــذا؟   ــتي هكـ ــوالفتح بوسـ ــي و بـ ــكور بلخـ   !بوشـ

ــن     ــد اي ــد و ببيني ــو بيايي ــام را «گ ــريف آس   »ش
ــرا    ــز شــما را شــاعري كــردن ك ــر ك ــد ه ــا كن   ت
ــد    ــخنگويان بدن ــان و س ــان حكيم ــاري ك   روزگ
ــتها     ــتن اش ــز گف ــعر نغ ــه ش ــك را ب ــر ي ــود ه   ب
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  انــدر ايــن ايــام مــا بــازار هــزل اســت و فــسوس 
ــا  ــز جحــ ــابي دارد و طنــ ــوبكر ربــ ــار بــ 3كــ

  

  

 10 اين قصيدة منوچهري دامغاني به آن داللت مي نمايند كه در قرن 5 و 3بيتهاي 
ار معمول بوده است و در همان روزگ» حكيم«نسبت به شاعران و دانشمندان اعطاي عنوان 

به نظر ما، بر اثر تأثير همين سنت در مأخذها باز . خواندند استاد رودكي را با همين لقب مي
 از قبيل ابوالقاسم فردوسي، 11 و قرن 10نامهاي شماري از  سخنوران و دانشمندان اواخر قرن 

  .كسايي مروزي، ناصر خسرو و عمر خيام با عنوان حكيم به كار رفته است
 معتبرترين فرهنگهاي زبان فارسي دانسته ه اكبر دهخدا، كه از جملي علي»لغتنامه«در 

شود، در رديف دانا، فرزانه، خردمند، فيلسوف، پزشك، داناي علم حكمت، راستكار و  مي
در . هم ذكر گرديده است» حكيم«گفتار و استوار، به معني شاعر استفاده شدن مفهوم  درست

توان مشاهده كرد  رس و تاجيك ابيات زيادي را ميحقيقت، در آثار شاعران دوران پيشين فا
  :مثالً. به معني شاعر يا سخنور به كار رفته است» حكيم«كه در آنها 

  كه بردند از ماليك در سخن گوي  مان سخنگويــچه گفتند آن حكي
  )ناصر خسرو   (                                                              

  جنايتها شگرف و خيانتي است عظيم    خن مدحت تو ناگفتنــحكيمان را س
  )سوزني سمرقندي       (                                      

در بارة انواع حكمت » اخالق ناصري«متفكر مشهور خواجه نصرالدين طوسي در آغاز 
تاد رودكي را  اگر ما ميراث ادبي باقيماندة اس4.معلومات مفصل آورده است» حكيم«و صفتهاي 

در پرتو همين سخنان نصرالدين طوسي بنگريم، آنگاه خواهيم ديد كه او در حقيقت صاحب 
  .باشد و آثار او نير سراسر به حكمت آراسته و پيراسته است مي» حكيم«بيشتر صفتهاي 

استاد رودكي به جهان، ماهيت هستي و حيات انسان، اهميت تجربه و دانش در زندگي 
او عدالت و سخاوتمندي و عالي همتي را . دهد رد و آنها را حكيمانه شرح مينگ حكيمانه مي
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ميراث ادبي شاعر . داند كند و آبادي جهان را از عدالت و سخاوت و نيكوكاري مي ستايش مي
از جانب استاد رودكي به نظم در . سرشار از پند و اندرز و تشويق اخالق حميده مي باشد

كه مخزن بي مثل حكمت و پند و اندرزهاي عمومي بشري » منهكليله و د«آورده شدن كتاب 
است، شاهد به مسئلة تهذيب اخالق توجه فراوان ظاهر ساختن  و در اين جاده سعي و كوشش 

مطالعه و تحقيق ميراث ادبي باقيماندة استاد رودكي روشن نشان . باشد زياد به خرج دادن او مي
نه و پند و اندرزهاي مفيد و خردمندانة با محك دهد كه در ايجاديات او اشعار حكيما مي

  .اند تجربه آزموده شده جايگاه به نظر نمايان را اشغال نموده
در نهايت، بر اساس دليلهاي در باال بيان شده مي توان به چنين خالصة روشن و حقيقي 

ز قرن هاي بعد ا مؤلفان تذكره» اختراع«به استاد رودكي » حكيم«آمد كه نشبت دادن عنوان 
 نبوده، بلكه حقيقت محض است و با اين عنوان خواندن او از زمان حيات وي آغاز گرديده 17

 به مناسبت فوت 10اي كه يكي از شاعران قرن  درستي اين انديشه را بيت زيرين مرثيه. است
استاد رودكي و از اين حادثة مدهش غمگين گرديدن اهل ادب گفته است، بار ديگر تأييد و 

  :مي نمايدتصديق 
  5...ريزد از مي بويـمي بريزد، ن    رودكي رفت و ماند حكمت او

از كتابي به نام » بعضي ابيات تازة رودكي در آثار كهن«در مقالة آقاي مسعود قاسمي 
شرح قصيدة فارسي خواجه ابوالهيثم احمد ابن حسن جرجاني منسوب به محمد سرخ «

 6آورده شده است» كيمان به خراسان مراستسرّ ح«: اين يك مصرع شعر رودكي» نيشابوري
  .كه آن هم واقعاً به حكيم بودن و حكيم خوانده شدن رودكي شهادت مي دهد
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