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        خراسانيخراسانيخراسانيخراساني    علي محمديعلي محمديعلي محمديعلي محمدي
  صحيح اشعار استاد رودكينظري تازه در ت

  
شناسي به حكم سنت   سال است كه رودكي250المللي بيش از  شناسي بين در علم شرق

 941 م، وفات سال 858تولد (درآمده و تا به امروز نيز پيرامون روزگار و اشعار ابوعبداهللا رودكي 
 است كه  بيان يافتههاي زيادي نگاشته و  توسط مقاله و كتب و گزارشهاي متعدد انديشه) ميالدي

اكثر آنها به علت خيلي كم بودن «زاد  رسد كه به قول پروفسور اعالخان افصح شمار آنها به صدها مي
هاي  باشند و كم اندر كم نكته ميراث ادبي اين شاعر بزرگ، اغلب تكرار مقاالت و كتب پيشين مي

  1.»گيرند تازه را فرا مي
الشعرا بر اساس منابع و مĤخذ  ن روزگار و آثار آدمها پيرامو در زمينة آموخته و اندوخته

  :توان سه دوره يا مرحله را در نظر گرفت خطي، مي
 ميالدي است كه خاورشناس آلماني هرمان اته در 1873 دورة اول مربوط به سال -الف 

» يانرودكي، شاعر سامان«زمينة روزگار و ميراث ادبي استاد ابوعبداهللا رودكي رسالة تحقيقاتي خود 
وي همان زمان تأكيد كرده بود .  بيت از اشعار شاعر انتشار نمود238 مأخذ با آوردن 24را بر اساس 

  2.كه رودكي هيچ وقت كورِ مادرزاد نبوده است
شناس  شناسي رودكي شناسي را اگر به كارهاي تحقيقاتي و متن  دورة دوم رودكي-ب

اد شرح احوال و اشعار بازماندة ابوعبداهللا معروف ايراني سعيد نفيسي كه با كوشش و زحمات زي
شناسي دانشمند و اديب تاجيك   و نيز فعاليت رودكي3بست نمود رودكي را تا جايي دريافت و جمع

 اين دو پژوهش و تحقيق و در همين زمينه اندكي معين نمودن 4.ايم صدرالدين عيني بپيونديم، خطا كرده
شناسي  مĤخذ ادبي و تاريخي معتمد، جنبشي عظيم در رودكيآثار بازماندة رودكي بر اساس منابع و 

 بيت اشعار 832 منبع دسترس خارجي و ايراني، 78در آن زمان سعيد نفيسي بر اساس . باشد مي
  .اي فراهم آورد شناسان بعدي زمينه رودكي را مشخص و انتشار داد كه براي رودكي
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 قرن بيست ميالدي است كه به 60شناسي مربوط به سالهاي دهة   دوران سوم رودكي-ج
 ميالدي در اتحاد شوروي سابق، بخصوص در 1958 سالگي زادروز استاد سخن در سال 1100تجليل 

زبان، مانند جمهوري اسالمي ايران و جمهوري اسالمي  جمهوري تاجيكستان و ساير كشورهاي فارسي
 5»ابوعبداهللا رودكي«يرزايف چاپ رسالة تحقيقاتي ارزشمند عبدالغني م. افغانستان اختصاص داشت

، ) م به زبان روسي در مسكو نيز به طبع رسيد1968م به زبان فارسي در تهران و سال 1966كه سال  (
محيط «ها اثر سعيد نفيسي   در جمهوري تاجيكستان، نشر دوم با اضافه6»آثار رودكي«نشر كتاب 

ماندة   بيت از اشعار باقي1048تمد و آوردن  منبع مع93 با استفاده از 7»زندگي و احوال و اشعار رودكي
همچنين الزم به ذكر است . رود ابوعبداهللا رودكي از كارهاي بزرگ و ارزشمند اين دوره به شمار مي

شمار داخلي و خارجي را به خود جلب  شناسي بيش از پيش دقت محققين بي كه در اين دوره رودكي
  8.گواه اين مدعا استشناسي رودكي  نمود كه نگاهي به فهرست كتاب

شناسي  توان به دورة چهارم رودكي بندي، كوششهاي بعدي را مي همچنين در اين تقسيم
  .نسبت داد كه هنوز ادامه دارد
اي وضع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي زمان ابوعبداهللا رودكي و  با اينكه تا اندازه

بازماندة نامبرده به رشتة تحقيق كشيده شده، اما مناسبت او با دربار سامانيان و معاصران وي و آثار 
 به استثناي 9.موجوديت ميراث ادبي او تهيه و تدوين علمي آنها به طور جامع هنوز انجام نيافته است

متن انتقادي هرمان اته، اكثر زحماتي كه راجع به متن اشعار بازماندة رودكي انجام يافته، اغلب بر 
سعيد نفيسي نه تنها مĤخذ فارسي و عربي و تركي و . عيد نفيسي قرار دارندنمودة س هاي تهيه  اساس متن

راه انتقاد علمي «غيره را دسترس نمود و اشعار بازماندة شاعر را مرتب ساخت، بلكه او بار اول 
ها و  شعرهاي رودكي را سعيد نفيسي با نشان دادن گوناگوني نسخه. شعرهاي رودكي را وضع نمود

  10» .ها ثبت كرده است لف كلمه و عبارتشكل نوشتاري مخت
اما عليرغم اين، اين كار مانند هر اقدام نخستين،  كاري سنگين و دشوار بود و با همه 

چنان كه . شناسي از كمبود و نارسايي خالي نبود ارزشمندي، از نگاه تهيه و تدوين متن در جادة رودكي
 رسانده، 1048ابيات اشعار رودكي را به اشاره شد، سعيد نفيسي در نشر دوم تحقيقاتش شمار 

متأسفانه او متن انتقادي شعرها را در ...«هاي چاپ اول را تصحيح نمود، اما  بسياري از اغالط و اشتباه
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اين كتاب دوام نداد، بلكه همان اختالف و بدلهايي كه در پاورقي نشر اول جاي داشت، از اين كتاب 
 توسط اين دانشمند ايراني با آنكه ارزش علمي داشت، اما هنوز به  تهيه شده  يعني متن11.».ساقط نمود

هدف نيكي كه سعيد نفيسي پايه و اساس .  آن ترتيب نيافته بود شناسي و طلبات درجة بلند اصول متن
گرديد و نتايج  يافت و تكميل مي بايست از جانب آيندگان با متن اشعار رودكي ادامه مي گذاشت، مي

 انتقادي در زمينة -متنهاي علمي. بينيم كه آن ناتمام مانده است آورد، اما امروز مي يمثبت علمي بار م
هاي موجود از هر جهت  سازد كه متن شناسان را وادار مي اشعار بازماندة استاد و مقايسه آنها رودكي

الشعرا به  مهاي تازه در مورد نسبت دادن آنها به آد تجديد نظر كنند و به هنگام پيدا شدن بيت و پاره
شناس،  شناس، هم لغتدان و زبان در اين زمينه، محققين بايستي هم منبع. طور همه جانبه تأمل نمايند

بدون نظرداشت پيشنهاد فوق مجموعة . شناس باشند هم محقق علم بديع و صنايع شعري و نيز متن
  .توان كامل ديد اشعار استاد رودكي را نمي

اند، تهيه و تدوين  هللا رودكي كه از مĤخذ زيادي گردآوري شدهمسئلة تصحيح متن آثار ابوعبدا
 انتقادي كه از طلبات روز است و به شكل درست و صحيح در اختيار خواننده گذاشتن، -متن علمي

در . زاده اين مسئوليت جدي را به دوش بگيريم نگارنده را واداشت كه با همكاري پروفسور رسول هادي
قادي اشعار بازماندة استاد رودكي، قرار شد كه در زمينة منابع معتمد موجود  انت-تهية متن جديد علمي

آثار «با نام ) هردو نشر(و غيره متن دانشمند معروف سعيد نفيسي » قرآن«ادبي و تاريخي، تفسيرهاي 
براگينسكايا با نام . ا. انتقادي محقق روس ل-و متن علمي)  در تاجيكستان1958نشر سال (» رودكي

 انتقادي اشعار -همچنين از روي انصاف در تهية متن علمي. به عنوان اساس كار پذيرفته شود» اشعار«
تفاوت  ترين پيشنهاد مثبت، بي شناس، حتي در جزئي بازماندة استاد ما به زحمات پيشينيان رودكي

در اين . ر گرددتر و مهمتر از همه مورد پسند خواننده و محققين اشعار شاع تر و پخته نشديم، تا متن كامل
هاي تازة استادان عبدالغني ميرزايف، خالق  توان به تصحيح برخي ابيات استاد رودكي بازيافت مورد مي

زاده، امان نوراف، دكتر خليل خطيب رهبر، دكتر نصراهللا امامي، اعالخان  ميرزازاده، رسول هادي
اف، دكتر جعفر شعار، دكتر حسن  ماف، عثمان كري باي عزيزقل شاه، جمعه شاه عمران زاد، سعدان افصح

اشرف صادقي، صدري  فر، دكتر علي اف، دكتر مسعود قاسمي، اسرار رحمان انوري، انصارخان افصح
  .اف، عسكر حكيم، عبدالمنان نصرالدين و غيره اشاره كرد اف، رحيم مسلمان قل سعدي
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بيشتر روشن  انتقادي آثار بازماندة رودكي هرچه -براي آنكه ضرورت تهيه متن علمي
  .شود گردد، به چند نمونه اشاره مي

و نشر دوم متن سعيد نفيسي جاي دارد، » آثار رودكي«به بيت ذيل استاد رودكي كه در  .1
  :توجه فرماييد

  12نم بر مهر او نگين تراـــاگر ببي  هزار بوسه دهم بر سخاي نامة تو
 يافتة اشعار شاعر و حتي كه در چندين مجموعة انتشار» سخاي نامة تو«در اين بيت عبارت 
زاده  اف و بعداً رسول هادي اف و صدري سعدي شناسان عثمان كريم رودكي. كتب درسي آمده، نادرست است

اند و به متن تصحيح قياسي در  خوانده» بخش تو نامة تسلي«، به معني 13»سخاينامة تو«اف آن را  و انصار افصح
  :س تاجيك امان نوراف تصحيح نموده، چنين استشنا اما متن صحيح چنان كه لغت. اند آورده

  نم بر مهر او نگين تو راـاگر ببي  هزار بوسه دهم بر سهاي نامة تو
رسان يا  در اينجا به معني ريسماني است كه بر نامه پيچند و مهر بر آن نهند تا نامه» سها«

  .كس ديگر نامه را نخوانده، از سرّ آن واقف نشود و آن را تا مقصد رساند
كه بيت فوق از اين غزل است، حتي در » گرفت خواهم زلفين عنبرين تو را«غزل استاد رودكي 

  .براگينسكايا بدون آوردن دليل و برهان علمي از كتاب بيرون انداخته شده است. ا. انتقادي ل-متن علمي
  :يا اين بيت ديگر رودكي. 2

  آموزگارچــــوزد ز هيــــنيز نĤم  هركه ناموخت از گذشت روزگار

براگينسكايا و چندين . ا.ل، متن علمي »آثار رودكي«هاي سعيد نفيسي،  اين بيت در متن
مجموعه شعر استاد سخن به همين صورت صحيح به كار رفته، اما در كتب درسي، مجموعة شعرهاي 

  :تهاي علمي اشتباهاٌ به اين شكل نادرست ثبت شده اس جمعي و گذشته از اين در بعضي رساله دسته
  هيـــــــچ نĤموزد ز هيچ آموزگار  هركه نĤموخت از گذشت روزگار

  :اند شناسان كه بيت زير را چنين قرائت كرده بعضي رودكي
  بدل بــــاغ و بوستان آمد  خَز به جاي ملهم و خرگاه

در سخن شاعران اصيل رايج » بدل«و » به جاي«بايد گفت كه در يك جمله يا بيت آمدن 
  .توان از متن معني برداشت خوانيم آنگاه مي» به ذل«را اگر » بدل« كلمة از اين رو،. نيست

شناس رفته، آن  هاي ديگري كه تقريباً در همة متون تهيه شدة پيشينيان رودكي اشتباه. 4
است كه آنها در چند مورد ابيات پريشان استاد رودكي را كه از جهت شكل، يعني وزن و قافيه 
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در اينجا ما به ذكر چند . اند اي ساخته شعر و يا قطعه اي جمع نموده، پارچههمخواني دارند، در يك ج
  .كنيم نمونه اشاره مي

  :مثال اول
  چاوچاوان در است و جويان است   ه زاو ببرندـــدي كه بچـــمرغ دي

  14چوگان است دندان و پشت كروه  رفت پرده ز رويــــباز چون برگ
فرهنگ « چاپ عباس اقبال، -اسدي طوسي» سلغت فر«مأخذ بيت اول را سعيد نفيسي 

و مأخذ بيت دوم )  هجري887نسخة خطي سنة (اسدي طوسي » لغت فرس«و » لغت حليمي«، »شعوري
لغت «بايد گفت كه اين دو بيت در .  چاپ عباس اقبال نشان داده است-اسدي طوسي» لغت فرس«را تنها 
آواز «به معني » چاوگاو«هاي  ي شاهد كلمه چاپ عباس اقبال به طور مستقل برا–اسدي طوسي » فرس
اگر از روي منطق به اين دو بيت و معاني دروني هر كدام با . اند آمده» پوسيده«به معني » كروه«و » مرغ

هاي  از اين رو، ابيات فوق هر يك معني. تأمل بنگريم، بيت اول به پرنده و بيت دوم به انسان تعلق دارد
  .مت ابيات پراكندة اشعار رودكي جدا جدا جاي داده شوندجداگانه داشته، بايد در قس

  :مثال ديگر
  چون ستاره بر زمين از آسمان    ياهــــباريد از ابر س يخچه مي

  15اند همچنينــآشكوخيده بم    دارــچون بگردد پاي او از پاي
 چاپ عباس اقبال و مĤخذ –اسدي طوسي» لغت فرس«مأخذ بيت اول را سعيد نفيسي تنها 

متعلق به » فرهنگ«، »فرهنگ شعوري« چاپ عباس اقبال، –اسدي طوسي» لغت فرس«دوم را بيت 
 هجري نشان 887 نسخة خطي سنة -اسدي طوسي» لغت فرس«كتابخانة مدرسة علوم سياسي تهران و 

 چاپ عباس اقبال باز هم به صورت مستقل –اسدي طوسي» لغت فرس«اين دو بيت در . داده است
» پيش پايي خورده نيفتادن«به معني » آشكوخيده«و » ژاله«به معني » يخچه«ي ها براي شاهد كلمه

شعر  شايد اين دو بيت از يك قطعه. بيت اول به طبيعت و بيت دوم به شخص نظر دارد. اند آمده
  .اي ساختن و يك معني برداشتن درست نيست رودكي باشند، ولي منطقاً پي هم آوردن و از آنها قطعه

باعي كه در همة نشرهاي اشعار شاعر، از نشر سعيد نفيسي سر كرده تا نيز به اين ر
  :هاي امروزه جاي دارد، توجه فرماييد چاپ

  چون يكشبه شد ماه به جامت ماند  د به نامت ماندـــچون صبح  الم زن
  ت ماندــــا دادن عامـروزي به عط  امت ماندــزم تيزگــدير به عـــتق
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هاي راديو و تلويزيون نيز پخش شده و كسي توجه   شبكهاين رباعي به تكرار از طريق
ضمن . نكرده است كه مصرع اول آن از نگاه منطق و معني و تناسب كالم نارسايي و كاستي دارد

آثار «جستجو و مقايسه و مقابلة اشعار دسترس استاد رودكي و مأخذهايي كه سعيد نفيسي، ناشران 
چهار «اند، توانستم از  اي گوناگون مورد استفاده قرار ندادهه  براگينسكايا به سبب. ا.و ل» رودكي
.  متن صحيح و معتمد و منطقاً درست آن را پيدا نمايم16) ميالدي16قرن (خواجه حسن نثاري » گلزار

  ...چون صبح الم زد به حسامت ماند: اين است آن مصرع
 انتقادي اشعار -تن علميها فراوان است و اميد داريم كه اين همه در تهية م از اين نمونه

  .الشعرا جداً مورد توجه قرار گيرد باقيماندة آدم
شود، آوردن   انتقادي ديگر نيز مشاهده مي–هاي علمي  مسئلة ديگري كه در برخي متن

استاد سعيد نفيسي در نشر اول خود در پاورقي هم اختالف نسخه . نسخه بدلها در پاورقي صفحه است
هاي خود را شرح داده است كه اين كار  هاي دشوارفهم و هم فرضيه عضي كلمهها، هم ب بدلها، هم غلط

در متن انتقادي جديد نيز ما تالش . اي دشوارتر گردانده است شناسان و لغتسازان را تا درجه متن
هايي كه  اما غلط.  بدلها و واريرانتهاي يك لعت يا عبارت در پاورقي داده شود ايم كه شرح نسخه كرده
هاي  اند، بايد در قسمت توضيحات جاي داده شوند و شرح و تفسير لغت ن يا آن نسخه آمدهدر اي

  . »لغتنامه«دشوارفهم در 
در الفباي امروزة . ديگر مسئلة بسيار مهم و دشوار، ثبت صورت صحيح اشعار است

  :تاجيكي با دو شيوه وجود دارد
يرا بيشتر سهو و خطاها ز. درست خواندن و درست برگرداندن به خط سريليك تاجيكي .1

  .آيد هاي استاد رودكي پيش مي در همين بخش متن
 .، عبارت و يا مصرعي كه به شكل ناقص به ما رسيده است تصحيح قياسي كلمه .2

 سر كرده، اشعار ابوعبداهللا رودكي به الفباي 20 قرن 30در تاجيكستان از سالهاي دهة 
ها كه بدون تحقيق  از اين رو برخي ابيات و مصرع. يابد التيني و بعد به سريليك برگردان و انتشار مي

اند، از متني به متني و از كتابي به  و سنجش جدي و مقابلة نسخ گوناگون از خط نياكان برگردان شده
  :اي آمده است مثالً در مجموعه. اند كتابي گذشته، حتي كتابهاي درسي را فرا گرفته

  17ه سي گونه بر آن چادرارنگ ب    ين بر اوـــدم رنگـــچادركي دي
به گمانم كسي هنوز سي رنگ را نديده و نشمرده است و بهتر آن است كه اين مصرع 

  .خوانده شود» رنگ بسي گونه بر آن چادرا«
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بعضاً در تهية متن باقيماندة اشعار استاد رودكي اختالف فكري دانشمندان و مناظره پيرامون 
  .اهميت نيستند هاي آينده بي  كه اين همه براي مالحظهمتن صحيح بيت يا مصرعي نيز جاي دارند

دسترس » قرآن«افزون بر اينها، اخيراً يك رباعي از رودكي در يكي از تفسيرهاي فارسي 
شناسي  و ميراث خطي آكادمي علوم   در انستيتو شرق1394گرديد كه اين نسخة خطي با شمارة 

» العلَق«در اين دستنويس ذيل تفسير سورة . لوم استمؤلف اين نسخه نامع. شود تاجيكستان نگهداري مي
: گويد ازاشعار رودكي اقتباس آورده، مي» قلم«آمده است، براي شرح و توضيح كلمة » قلم«كه در آن ذكر 

  :رودكي به نزد امير خراسان درآمد به روزِ نوروز و در دست قلم و شمشير و گفت... چنانكه«
   نوروزيمــــشير و قلــسخن آوردم و شم

  اية هر پيروزيـــودا مــــت بـــتا به دست
  به سخن به به زبان باش و به شمشير بريز

  م ده روزيـــع قلــدا و  به توقيـــخون اع
  18»...پس امير به او هزار دينار فرمود
پس اين تفسير .  ميالدي عمر به سر برده است12-11هاي  مؤلف اين دستخط تقريباً در قرن

اسدي » لغت فرس«الشعرا، مانند  ي در رديف قديمترين مأخذهاي اشعار بازماندة آدماز نظر زمان
  .قرار خواهد داشت... رادوياني و » ترجمان البالغه«طوسي، 

خواجه » چهار گلزار«اي ديگر از اشعار تازه يافت استاد رودكي از نسخة خطي  نمونه
تواند وجود داشته باشد،  اي نمي د شبههحسن نثاري است كه از جهت انتساب آن به سخنسراي پنجرو

  :آن نمونه اين بيت است. زيرا در آن زبان و اسلوب ايجاد استاد برجاست
  راي بديعــــرا، اي غزلســــزل بســــاَيا غ

  19بگير چنگ به چنگ اندر و غزل بسراي
ه آنها، اميد يافت و مقايس در زمينة اشعار و متون موجود استاد ابوعبداهللا رودكي، ابيات تازه

شناسان و  متن.  انتقادي آثار بازماندة شاعر تهيه و تدوين گردد-است در آيندة نزديك متن تازة علمي
  . مسئولين بعدي را ضرور است در اين كار سنگين باتحمل و بردبار و كارآزموده باشند
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