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  اهللا مرحمتاهللا مرحمتاهللا مرحمتاهللا مرحمت    حبيبحبيبحبيبحبيب
 تحليل متن شناسي قصيده هاي عهد ساماني

  

قصيده هاي عهد ساماني در تاريخ ادبيات تاجيك و فارس به حكم گنج شايگان است، 
هاي حيات سياسي و اجتماعي و ويژگيهاي ادبي و فرهنگي اين  صيده تمام جنبهزيرا در نوع ق

  .نظير ملت تاجيك منعكس گرديده است دورة بي
شناسي  اي امكان داد كه در ادبيات آموزش مكمل و عميق ادبيات عهد ساماني به درجه

  .تاجيك در جادة قصيده شناسي اكنون جنبشي جديد پديد آيد
هاي آن، همچون واسطة مدح و  وع قصيده به استثناي بعضي گونههاي اخير ن تا دهه

  .شد ستايش شاهان و بزرگان شناخته مي
خدايي شريف » هاي معرفتي قصيده در ادبيات تاجيك وظيفه«ها، از جمله  تحرير برخي مقاله

اساس يك تصوير «، )103-111، ص 1988، دوشنبه، دانش، »يادبود استاد رودكي«در مجموعة (
صداي (رحيم مسلمانيان » رديف يك شاه اثر«و ) 1975 ^9صداي شرق، دوشنبه، شمارة (» انهشاعر

صداي شرق، شمارة (ستاراف . ع» شعر رودكي و معماي تحليل كالم منظوم«، )1980، 9شرق، شمارة 
ماهيت «، )1978، 9صداي شرق، شمارة (اف  صدري سعدي» ، مقام جمعيتي شاعر10عصر «، )1979، 9

معني «، )1979، 9صداي شرق، شمارة (شريف جان حسين زاده » 10يادگاريهاي ادبي عصر شعر در 
، و غيره ماهيت )1985، 9صداي شرق، شمارة (نصرالدين اف . ع» گذاري در نظم رودكي و معاصران او

  .مسئلة مذكور را به كلي دگرگون ساخت
ظر گرديد و چنين هاي عهد ساماني تجديد ن هاي مذكور مقام قصيده بر اساس مقاله

شناسي آن   زيبايي- موجوديت هر نوع ادبي در ادبيات و نقش بديعي«خالصه به دست آمد كه 
از اين لحاظ، انواع اساسي شعر . هاي معرفتي بديعي آن وابسته است در حيات جامعه به وظيفه

ظر هاي نظري تحقيق در اين مسئله بايد تجديد ن  و در زمينه كالسيكي درست بررسي نشده
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اف،  شريف. خ(» ...از جمله، چنين برداشت سطحي در خصوص قصيده انتشار بيشتري دارد. شود
  ).»وظيفه هاي معرفتي قصيده در ادبيات تاجيك«

هاي عهد ساماني از لحاظ قالب سخن، فصاحت و بالغت و غناي كالم، معني  قصيده
اجتماعي دور نسبت به سازي و تمثال آفريني، مخصوصاً  از جهت انعكاس مسايل سياسي و 

براي روشني انداختن به اين . امتياز بيشتري دارد) 11- 12عصرهاي (هاي بعد  هاي سده قصيده
  .هاي عهد ساماني الزم است شناسي قصيده مسئله روي آوردن به تحليل متن

در تحليل متن شناسي اثر بديعي، از جمله تحليل متن قصيده شرط نخست آن است كه 
گوناگون متن اثر در اساس مقايسه و مقابله از تحليل گذشته متن انتقادي آن بايد نسخه هاي 

  .مطرح گردد
هاي قديمي و برقرار نمودن صحت متن و اصالت  شناسي تنها بر اساس نسخه تحليل متن

  .يابد سخن بنياد مي
اكثر شعراي اين دوره در . هاي زيادي به يادگار مانده است از ادبيات عهد ساماني قصيده

اند كه از جملة آنها استاد رودكي، ابوشكور بلخي،  هاي مختلف قصيده اشعار گفته نوع و گونه
  .توان نام برد كسايي، دقيقي، خسرواني، منطقي رازي، منجيق، ابوالعباس مروزي و ديگران را مي

ها،  از جملة تذكره(هاي معتمد به دست آمده  متن قصايد شعراي ساماني از سرچشمه
هاي كامل آنها به چاپ  بر اساس تحقيقات نسخه...) ها و ها، ديوان اشعار، شرح نامه فرهنگنامه

اكنون بيش از شش نشر و شانزده واريانت گوناگون قصيده «از آن جمله . رسيده است
اگر تصحيح و تكميلي . و سه ترجمة مستقل آن به زبان روسي وجود دارد» شكايت از پيري«

هاي جداگانة قصيدة مذكور هنگام  متن بيت و مصرع و پارهرا كه محققان آثار شاعر با 
. ع(» ...افزايد هاي آن يك بر دو مي اند، به اعتبار گيريم، مقدار نسخه اقتباس داخل كرده

الزم به ذكر است كه ديگر طلبات مهم ). »شعر رودكي و معماي تحليل كالم منظوم«ستاراف، 
  .مسئلة تصحيح متن محسوب مي شود) تن قصيدهاز جمله م(در تحليل متن شناسي اثر بديعي 

ها و نشر سالهاي گوناگون از هم فرق كرده، در بعضي  بعضاً متن اثر بديعي در مجموعه
رودكي » شكايت از پيري«از جمله در متن قصيدة . شود ها و عبارات تفاوت مشاهده مي واژه
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بحث . توان ديد را مي است، بعضي اختالفات در نسخ مختلف 10كه كاملترين قصيدة عصر 
خيلي » شكايت از پيري«در بيت دوم قصيدة » قطره باران«شناس راجع به واژة  عالمان سخن

  :طوالني بوده و هنوز هم دوام دارد
  ...حري بود و قطره باران بودـــستارة س    سپيد و سيم رده بود و در و مرجان بود

 و 1975، 9داي شرق، شمارة ص. »اساس يك تصوير شاعرانه«اف  مسلمان قل. ر: نك(
  ).1980، 9صداي شرق، شمارة . »رديف يك شاه اثر«

شبنم سحري است كه به برگ گل چكيده » قطره باران«مسلم است كه مراد شاعر از 
هاي سحري و در و  درخشد و با رنگهاي زيبا تشعشع نموده، به ستاره با اولين نورهاي آفتاب مي

  .يابد مرجان شباهت مي
به شكل » چمن«ها واژة   در بعضي نسخه25ر متن قصيده مذكور در بيت همچنين د

تغييرات به عمل » ملوك«، در شكل نوشتاري واژة 27در بيت . به چاپ رسيده است» جهان«
  . آمده است» ملْك«ها به شكل  آمده، در بعضي نسخه

  :است چنين آمده 21، ص 1958، نشر استالين آباد، سال »آثار رودكي« در 25بيت 
  بدان زمانه نديدي كه در جهان رفتي

  سرودگويان گويي هزاردستان بود
. توضيح يافته است» در چمن«، »ز چمن« اين واژه به شكل 11كه در پاورقي شماره 

دوشنبه، عرفان، . شعرها(» رودكي«عين همين گونه اشارت در خصوص اين بيت در مجموعة 
 قصيده در متن اين دو نسخه اختالف ديده 27يت ولي در زمينة ب. نيز به چشم مي رسد) 1974

  :مي شود
  : در چنين شكل آمده است27بيت ) »آثار رودكي« (1958در نشر سال 

  وك ديوان بودــهميشه شعر ورا ز مل    هميشه شعر ورا ز ملوك ديوان است
) 57، ص 1974، سال »عرفان«نشريات . »شعرها«(» رودكي«عين همين بيت در نسخة 

آورده شده است كه توضيح » ملْك«در هر دو مصرع بيت مذكور كلمة » ملوك«اژة به جاي و
  .طلب است
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و در » چمن«بايد » جهان« به جاي واژة 25نمايد كه در بيت  قضاوت منطقي طلب مي
  .بايد استفاده شود» ملوك«در هر دو مصرع افادة » ملْك« به جاي واژة 27بيت 

از . قالب سخن است) از جمله قصيده(اثر بديعي شناسي  موضوع مهم ديگر تحليل متن
جمله، تحليل جامع متن قصيده بايد از تحليل قالب سخن، تحليل لغوي، بررسي نظم شناسي، 

  .تفسير متن و نهايت شرح سبك و شيوة نگارش اديب عبارت باشد
هاي آوايي و  خَصايص زبان اثر، جنبه) وزن قصيده؛ ب) الف: در قسمت قالب سخن بايد

  .قافيه و رديف و شكل شعري مورد بررسي قرار گيرد) رفي و نحوي؛ پص
استاد رودكي نظر اندازيم، » شكايت از پيري«اگر از اين نكته به تحليل متن قصيدة 

  .پيش از همه بايد وزن قصيده معين گردد
  راغ تابان بودــــــدان البل چــــنبود دن       مرا بسود و فرو ريخت هرچه دندان بود

-/-v-v/--vv/-v-v    
   اين قصيده در بهر مجتث مثمن مهبون مقْطوع مسبغ تصنيف يافته است

توان مقام هر حرف و آوا را در تأمين خصوصيت شعر به نظر  به خصايص آوايي مي
هاي نطق، طرز و اصول كاربرد آنها در متن،  گرفت و در تحليل صرفي و نحوي مقام حصه

قافيه و . وند و تابعيت هر يك آنها را به ديگري به حساب گرفتجايگاه اركان جمله و پي
رديف در متن آثار منظوم، از جمله قصيده از جزئهاي مهم تحليل جامع بوده، مقام آن در افادة 

چنانكه راجع به رديف قصيدة . مضمون و مندرجه و محتواي اثر بايد مورد بررسي قرار گيرد
» بود«در آخر هر بيت كلمة «اند كه  اده قيد كردهز جان حسين شريف» شكايت از پيري«

» تكرار شده كه هر كدام از زندگي گذشتة شاعر يك حال، يك مقامي را تأكيد مي نمايد
  ).98، ص 1980، 9، شمارة »صداي سرق«، »رديف يك شاه اثر«. اف قل رحيم مسلمان(

از متن قصيده . ودر شناسي به شمار مي تحليل لغوي از موضوعهاي مهم تحليل جامع متن
واژه و عبارات مشكل بايد توسط لغات و فرهنگهاي مختلف مورد تحقيق قرار گيرد و به اين 
وسيله تابش معنايي هر واژه و عبارت معين شده، در شناخت اصالت سخن كوشش به خرج 

هاي تحقيق جامع شده، بايد موقعيت هر صنعت  شناسي از مهمترين جنبه تحليل نظم. داده شود
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گذاري و تمثال آفريني  ديعي، چه لفظي و چه معنوي در مضمون سازي و معني آفريني و معنيب
  .مورد تحقيق قرار گيرد

الزم به ذكر است كه اديبان عهد ساماني در اشعار خود، از آن جمله در قصايد خويش 
بيشتر از صنعتهاي بديعي تشبيه، » درست و راست«براي انعكاس واقعي حيات و تصوير 

صيف، تضاد و مقابله، استعاره و مجاز، تلميح، تشخيص، تجنيس و غيره استفاده كرده، در اين تو
از قصيدههاي . اند جاده داد سخن داده، فصاحت و بالغت كالم خويش را تا ثريا رسانيده

استاد رودكي تا قصايد ابوالعباس مروزي، كسايي، » شكايت از پيري«، »مادر مي«، »بهاريه«
 دقيقي، خسرواني، منجيق، شهيد بلخي، ابوشكور بلخي و ديگران سراسر آراسته منطقي رازي،

به صناعت بديعي بوده، محض استفاده از صنعت هاي بديعي حسن معاني بليغ را در متن قصايد 
استاد » شكايت از پيري«چنانكه بنياد محتوايي قصيدة . اند عهد ساماني تماميت بخشيده
اد و مقابله، تشبيه، توصيف، تلميح، تناسب كالم و غيره تشكيل رودكي را صنعتهاي بديعي تض

  :شويم اي از قصايد كسايي كه به فصل بهار اختصاص دارد، متوجه مي دهد، يا خود به نمونه مي
  م موافقـــد و هـــم ضـايق هـــسرخ و سيه شق     

  هان و آشكاراـــافق پنــــؤمن و منـــون مـــچ
  ين چون خوشه هاي پروينسوسن لطيف و مشك     

  ...ون برج ثور و جوزاــشاخ و ستاك نسرين چ
هاي شقايق، موافق، منافق  در متن اين قصيده صنعت سجع خيلي موجز به كار رفته، واژه

. در بيت اول، واژه هاي مشكين، پروين، نسرين در بيت دوم موسيقي متن را تأمين نموده است
، )رخ و سيه، ضد و موافق، مؤمن و منافق، پنهان و آشكارس(ثانياً، صنعتهاي تضاد و مقابله 

و غيره در معني ) هاي پروين، چون برج ثور و جوزا چون مؤمن و منافق، چون خوشه(تشبيه 
سازي و مضمون آفريني شركت ورزيده، افادة مقصد شاعر و تصوير طبيعت اول بهار با مهارت 

ها از  شناسي در تحليل جامع متن قصيده بررسي نظم. تمام مورد استفاده قرار گرفته است
  .شود قسمتهاي خيلي مهم محسوب مي
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  تفسير متن قصيده
تواند آثار ادبي، از جمله متن قصيده را از  بر اساس اصول سنتي تحليل متن، مفسر مي

اما وابسته به حجم قصيده يا از لحاظ مضمون به . راه بيت به بيت شرح و تفسير نمايد
توان متن قصيده را از روي آن قسمتها مورد بررسي قرار  بندي شدن مي  تقسيمقسمتهاي محتوايي

  :شود به پنج قسمت تقسيم مي» شكايت از پيري«چنانكه قصيدة . داد
  )گيرد چهار بيت اول را در بر مي(افتتاح  .1
 )گيرد  را فرا مي5- 8هاي  بيت(قسمت فلسفي  .2

 ) را در بر مي گيرد9- 23هاي  بيت(سرود جواني  .3

 )گيرد  را فرا مي24- 33هاي  بيت(ار از گذشتة خود افتخ .4

 ).گيرد بيت آخر را در بر مي(انجام  .5

بندي نسبي بوده، وابسته به محتواي قصيده كاربست شده است، زيرا  گمان اين تقسيم بي
متن قصيده منطقاً يكسان بوده، از جهت يگانگي محتوا و بند و بست و ساختار خيلي پرقوت 

ي قصيده از ابتدا تا انتها هنگام تفسير متن از مفسر دنياشناسي، دانش عميق، تمام قسمتها. است
شكايت از «تفسير متن قصيدة . نمايد بين را طلب مي تجربة زندگي، فلسفة بااعتماد و ديدة حق

شرح و بيان تنها شخصيت شاعر نيست، بلكه شرح اين جهان گرد گردان و فلسفة » پيري
جع به تفسير متن اين قصيده مواد خيلي فراوان است، از اين رو را. حيات انسان در آن است

حاجت به تكرار نيست، ولي يك نكته بايد ارزيابي شود كه رودكي قدرت واالي سخنوري و 
او توانسته است . گرايش فلسفة خود را از همه بيشتر در بيت آخر قصيده نمايش داده است

اي  وسعت افكار شاعر در اين بيت به درجهكه در يك بيت مضمون مكمل را گنجايش دهد و 
چيره است كه تمام مضمون قصيده را از ابتدا تا انتها در خود گنجانده، در عين زمان خالصة 

  :تمام گفته هاي شاعر را در خود تجسم نموده است
  كنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم

  ار كه وقت عصا و اَنبان بودـــا بيـــعص
        


