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  پژوهش پيرامون يك شعر رودكي

هاي اشعار استاد رودكي كه   و مجموعهمنابع تا بر اساس در اين مقاله تالش داريم
اند، راجع به متن يك شعر  ن به چاپ رسيدههاي اخير با عناوين مجموعة اشعار و ديوا سال

  .استاد رودكي پژوهشي انجام بدهيم
اجه وخ» تاريخ بيهقي«روي ما قرار دارند،  هايي كه پيش ها و مجموعه سرچشمه

رودكي «خان هدايت،   رضاقليي»الفصحا مجمع«ابوالفضل محمد ابن حسين بيهقي دبير، تذكرة 
برگزيدة اشعار «و » شعر رودكي«، »نسيم موليان«، »)يالشعراء ابوعبداهللا رودك ديوان آدم(

  .شوند باشند كه در جريان بررسي ياد مي مي» رودكي
  :شعر مورد نظر با بيت

  باري واندر نهان سرشك همي    ني و سزاوارياي آنكه غمگ
هاي مذكور عدد ابيات آن از هشت تا دوازده ذكر گرديده  آغاز گرديده و در نسخه

اي  فرضيه. اند هاي زيادي آورده شده خواني  نيز متفاوت بوده و با گوناگونترتيب ابيات. است
شناساني كه به متن اصلي شعر تصرفي  كه قبل از تحقيق در نظر است، اين است كه كل متن

  .اند اند، پايبند ذوق بديعي و نظر خاص خود بوده انجام داده
ما متن در كتاب مزبور . است» يتاريخ بيهق«تر  هاي يادشده از همه قديم در ميان كتاب

 چونكه آن از يك طرف، شامل همة ،شناسي خويش قرار داديم گرديده را اساس كار متن درج
اكبر فياض مصحح  هاي دكتر علي ابيات است و از طرفي ديگر، به لحاظ ترتيب ابيات و انديشه

  :متن مندرج چنين است .رسد تر به نظر مي اين كتاب، منطقي
  باري واندر نهان سرشك همي    ني و سزاواريغمگه اي آنك. 1
  !ترسم ز بخت، اندوه و دشواري    از بهر آن كجا نبرم نامش. 2
  !بود آنچه بود خيره چه غم داري؟  رفت آنكه رفت و آمد آنك آمد. 3
  !گيتي ست كي پذيرد همواري؟    هموار كرد خواهي گيتي را. 4
  !نشنود او زاريزاري مكن كه   مستي مكن كه نشنود او مستي. 5
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  ! باز آري؟به زاريكي رفته را    شو تا قيامت ايدر زاري كن. 6
  گر تو به هر بهانه بيازاري    آزار بيش بيني زين گردون. 7
  !بر هر كه بر او دل بگماري    ست باليي او گويي گماشته. 8
  بگرفت ماه و گشت جهان تاري    ابري پديد ني و كسوفي ني. 9

  !آن به كه مي بياري و بگساري  ي ترسمفرمان كني و يا نكن. 10
  !بر خويشتن ظفر ندهي باري   تا بشكني سپاه غمان بر دل. 11
  !فضل و بزرگواري و ساالري    اندر بالي سخت پديد آيد. 12

در تصحيح متن و به خط سريليك تاجيكي رونويس نمودن آن، به اعتبار گرفتن وزن و محتواي 
گفته ) ---v/-v-v/v--(ر مزبور در وزن مفعول فاعالت مفاعيلن از اين نگاه شع. شعر امري مهم است

آمده است، اين شعر » مجمع الفصحا«چنانكه در . شود شده است كه از اوزان نادراالستعمال محسوب مي
  .يعني در بيان تعزيه و نصيحت گفته شده است» مرثية پسر وزير و موعظه«از نظر محتوا در 

هاي  و مقابله با مجموعه» تاريخ بيهقي«شعر را بر اساس نسخة اكنون . برگرديم به اصل مقصد
  .كنيم يادشده، بيت به بيت بررسي مي

آمده » اَي«به صورت » شعر رودكي«و در » اي«به شكل » ديوان آدم الشعرا«كلمة نخست در  .1
 توان به هردو ها در خط فارسي يك طرز نوشت داشته، اي در وزن هم همسانند، مي اين شكل. است

نوشته و » اي«اما بهتر است كه موافق با طبيعت زبان ادبي تاجيكي به شكل . شكل خواند و نوشت
 .خوانده شود

ها با  در ديگر نسخه. اين بيت را ندارند» برگزيدة اشعار رودكي«و » مجمع الفصحا« .2
 و در »سخت«، »شعر رودكي«و » نسيم موليان«در : خواني واژة سوم مصراع دوم آمده است گوناگون

رسد، اما با  اينجا از نگاه وزن اشكالي به نظر نمي. »رسدت«به شكل » زِ«ديوان آدم الشعرا با حرف 
براي انسان . باشد يعني ترسم از اندوه و دشواري مي. مناسبتر است» بخت«توجه به معني و منطق بيان، 

 .فاضل و بزرگوار اندوه و دشواري در اين دنيا به رسم امتحان است

 .آورده شده است» ببرم«به صورت » نبرم«واژة » شعر رودكي«در 

آورده شده است كه اشتباه به نظر » آنْك«هاي چاپي تاجيكي، كلمة دوم به شكل  در نسخه .3
نوشته و خوانده » آنكه«آن بايد به صورت . آيد، چونكه در فصاحت كالم خلل وارد شده است مي

 - كĤ- آن- مد- آ- تو- رف- كه- تĤن-رف«آن به شكل در مورد وزن اين مصراع بايد گفت كه . شود
 .به جاي دو هجاي كوتاه نشسته است» مد«هجاي هفتم، يعني . شود  تقطيع مي» مد
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  . ها همگون آمده است اين بيت در كل نسخه .4
مكرر آمدن كلمة اول اين تركيب، شايد به علت » نشنود او مستي«به جاي » شعر رودكي« .5
در هردو صورت، وزن و معني درست است چونكه در عرف تاجيكي، . آمده است» ننگرد او مستي«

معني به ناله و زاري كسي نگاه نكرده، يا خود ناله و زاري كسي را نشنيده، كاري را انجام دادن كه از 
تر  داشتن صورت نوشتاري نسخة اصل مقبولبه هر حال، نگاه . باشد آيد، معمول مي اين بيت برمي

 .نمايد مي

 .اند  الفصحا بعد از بيت هفتم آورده شده اين بيت و بيت بعدي در مجمع

به نظر ما گونة نسخة اصل درستتر است، . آمده است» آيد«، »ايدر«ها به جاي  در كل نسخه .6
 .تواني ا بازآورده نمييعني اكنون تا قيامت هم زاري كني، شخص فوت كرده ر. به معني اكنون

آمده » آزار بيش زين گردون بيني«به شكل » شعر رودكي«و » الفصحا مجمع«مصراع اول، در  .7
 .است كه سهو است، در اين صورت رواني مصراع خلل يافته است

» !بر هر كه تو دل برو بگماري«مصراع دوم به شكل » ديوان آدم الشعرا«و » الفصحا مجمع«در  .8
 .از نگاه فصاحت و از لحاظ وزن اشتباه استآمده است كه هم 

 . اند حذف گرديده» شعر رودكي«اين بيت و سه بيت بعدي در  .9

برگزيدة «و »  ديوان آدم الشعرا«در .  است الفصحا اين بيت و بيت بعدي ذكر نگرديده در مجمع .10
ر تنها در چنين تغيي. مصراع دوم اين بيت به جاي مصراع دوم بيت بعدي آمده است» اشعار رودكي
تاريخ «اين مورد را مصحح متن . ايم رسد كه ما آن را متن اساس قرار داده اي به نظر مي همين نسخه

توان پسنديد كه او به  اكبر فياض را مي اما نظر دكتر علي. در پاورقي متن نيز توضيح داده است» بيهقي
اد او بر اساس مصراع دوم بيت بعدي د اما معني. را پيشنهاد كرده است» بر رسم«واژة » تَرْسم«جاي 

 .صورت گرفته است

هاي دومشان، اصل به  به همين گونه، اين بيت و بيت بعدي بايد با جا به جا كردن مصراع
بر رسم زمانه، يعني قانون حيات و :  شود بايد به معني اصلي معني» بر رسم«در اين صورت . شمار آيند

 ...ممات، خواه فرمان كني، خواه نه

ين بيت چنانكه ذكر شد، با جا به جا كردن مصراع دوم با مصراع دوم بيت باال قابل ذكر ا .11
 .بخشد بوده، در اين صورت بيت باال را از نگاه معني تقويت مي

» القصه«باشد كه آن بايد به معني  مي» باري«نكتة ديگر در خالل اين دو بيت، در مورد كلمة 
با ياء وحدت و (» باري«اين واژه به شكل » ديوان آدم الشعرا«ر  د. معني شود» هر طور كه باشد«و يا 
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چونكه به اين شكل، كلمة مذكور حامل . شايد به خاطر قافيه آورده شده است كه اشتباه است ) نكره
  .شود كه به محتواي شعر ارتباطي ندارد هاي ديگري هم مي معني

و » آرند« واژة آخر مصراع اول، به شكل و ديوان آدم الشعرا» نسيم موليان«، »الفصحا مجمع«در  .12
به نظر ما، اين دو كلمه بايد به شكلي .  است نوشته شده» بزرگمردي«كلمة دوم مصراع دوم، به شكل 

آيد كه فضل و  در اين صورت چنين معني به دست مي. آورده شوند كه در متن تاريخ بيهقي آمده است
 .آيد تي سخت، پديد ميبزرگواري و ساالري در حالت به سر آمدن مصيب

رسيم كه شعر مورد نظر در تاريخ بيهقي را با عوض كردن  اي مي هاي باال به نتيجه از مالحظه
توان در  هاي ده و يازده مي هاي دوم در بيت و تغيير جاي مصراع» بر رسم«به تركيب » ترسم«واژة 
  :هاي منبعده همچون متن صحيح به صورت ذيل به اعتبار گرفت چاپ

  !بر خويشتن ظفر ندهي، باري    ان كني و يا نكني بر رسمفرم
  !آن به كه مي بياري و بگساري    ني سپاه غمان بر دلكتا بش
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