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 دخت مشهوردخت مشهوردخت مشهوردخت مشهور    پروينپروينپروينپروين

  هاي راجع به رودكي و اشعارش به زبان انگليسي تحقيقات و ترجمه

  
 –هاي اروپايي  اش در زبان اگرچه تحقيقات راجع به رودكي و كند و كاو در شعر و انديشه

 نسبت به شايستگي او، به قدر كافي انجام نگرفته، اما در ميان آنچه هست، –به ويژه زبان انگليسي 
  .نگري نويسنده دارد خوريم كه درخور توجه و تحسين بوده و حكايت از ژرف اً به مواردي برميبعض

هاي خاورشناسان انگليسي و  در اين مقاله، نگارنده با مطالعه و بررسي تطبيقي پژوهش
ها را رعايت كرده  آمريكايي كه عمدتاً با زبان اصلي يعني انگليسي بوده، تقدم و تأخر زماني پژوهش

  .ستا
 954متوفي (رودكي «: خوانيم  بزرگ بريتانيكا، در مورد رودكي چنين ميدائرةالمعارفدر 

 يا 870 فريدالدين محمد عبداهللا نخستين نابغة بزرگ ادبيات نوين فارسي در حدود سال –) ميالدي
 كور بيشتر شرح حال نويسان او را.  ميالدي در رودك از توابع ماوراءالنهر پا به جهان گذاشت900

هايي كه به درستي و دقت در اشعارش تميز داده، در اين نكته ايجاد شك  اند، ولي رنگ مادرزاد دانسته
آوازة فضل و كمال او به گوش نصر دوم پسر احمد ساماني امير خراسان و ماوراءالنهر . نمايد مي

اه شد و به بلندترين او رودكي را به دربار خواند و از آن پس او نديم دايمي ش. رسيد)  م913-942(
با اين كه پيش از او شاعران ديگر هم . پاية عزت و اعتبار رسيد و صاحب مال و ثروت بسيار گشت

در مورد او مصداق دارد، زيرا رودكي نخستين شاعري بود » پدر شعر فارسي«اند، ولي عنوان  ظهور كرده
اند كه رودكي   همچنين گفته.هاي حماسه و غزل را به روشني معين كرد كه نوع مشخص و ويژگي

از يك ميليون و سيصد هزار بيت منسوب به . نخستين شاعري است كه ديواني مرتب داشته است
رودكي تنها پنجاه و دو قصيده و غزل و رباعي برجاست و از اشعار حماسي او، جز چند بيت پراكنده 

  .شود، چيزي در دست نيست هاي فارسي ديده مي كه در فرهنگ
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ترين اثري كه متأسفانه نابود گرديده، ترجمة منظوم كليله و دمنه ابن  ميان برجستهاز اين 
  .مقفع بوده كه رودكي به خواهش امير ممدوحش آن را به نظم درآورده است

) 1897 گوتينگن، –چاپ پاول هرن (قطعاتي چند از اين منظومه در فرهنگ اسدي طوسي 
ير خويش سروده، نشانة ذوق سليم و قريحة سرشارش در قصايدي كه رودكي در مدح ام. آمده است
  .باشد آشكار مي

اشعار روان و منسجم رودكي، با اشعار سنگين مديحه سرايان پس از وي كامالً متفاوت 
هاي دلنشين سروده شده، نوعي فلسفه اپيكوري در  ها و آهنگ از غزليات و قطعاتش كه در وزن. است

از همه زيباتر غزليات عاشقانه وي در وصف عشق . شود حساس ميبارة زندگي و نيك بدبختي انسان ا
  .باشد و باده مي

دستي و در حالي كه گيتي از يادش  رودكي پس از ممدوحش مدتي زيست و سرانجام در تهي
  1.»برده بود، درگذشت

ترين نكات شخصيتي، شعري و زندگي   عظيم، به برجستهالمعارف دائرةبينيم كه در اين  مي
هايي  گويي، ذوق سليم و قريحة سرشار، تعداد ابيات و انواع قالب ن كوري، توانايي در بديههشاعر چو

سروده و غزل و خوش اقبالي اول و بدفرجامي پايان زندگيش اشاره شده  كه شاعر در آنها شعر مي
اي ه جديد بريتانيكا، در بخش مربوط به ايران، ضمن بررسي تاريخي سلسله المعارف دائرةدر . است

در دورة سامانيان، بخارا «: نويسد رسد، مي پادشاهي اين سرزمين هنگامي كه به حكومت سامانيان مي
مانند )  ميالدي941-940متوفي (به عالوه رودكي شاعر ايراني . پايتخت فرهنگي دنياي اسالم گرديد

ق زبان و شعر و فارسي را رونق و درخشندگي بخشيد، در ح) 1026-1020متوفي (فردوسي 
ممدوحش امير نصر ساماني، حماسه آفريني نمود و با اين كار، شاعران و دانشمندان عرب را به سوي 

  2.»بخارا جلب كرد
نمايد، همتا نمودن رودكي و فردوسي و انگشت نهادن  اي كه مطالب فوق را برجسته مي نكته

 به بخارا مركز بر حماسه پردازي رودكي و نقش وي در جذب شاعران و دانشمندان جهان اسالم
  .باشد  ادبي دنياي روزگار رودكي مي–فرهنگي 
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 بريتانيكا كه چون ديگر مأخذ مورد مطالعه و ترجمه نگارنده المعارف دائرةپس از سير در 
كنيم كه در زمرة نخستين پژوهشگران قابل بررسي در بحث مورد  واقع شده از خاورشناسي ياد مي

اي به نام   كه در مقاله باشد  ميSir T.E.Cole brooke/ بروككل .اي.او سر ت. گيرد نظر قرار مي
 به معرفي كوتاه رودكي و ذكر Proper Names of the Mohammedans/ اسامي خاص مسلمانان«

  3.نكات زندگيش پرداخته است
 ديگر محقق انگليسي است كه در كتاب خويش به عنوان F.F.Arbuthnot/ آربثنات. ف.ف

اي از تاريخ ادبيات فارسي است، در بارة رودكي   كه مجموعهPersian Portriats/ »هاي ايراني تمثال«
رودكي كه نام اصليش فريدالدين ابوعبداهللا بوده، لقب خود را از رودك زادگاه «: نويسد چنين مي

 او در پايان قرن نهم، نابينا متولد شد، ولي به واسطة. خويش كه در سمرقند يا بخارا بوده، گرفته است
او در سال . اي بلند رسيد العاده در دربار امير نصر ساماني به پايه برتري در هوش و داشتن قريحه فوق

هاي بيدپاي را به نظم پارسي در آورد و از امير ممدوحش، چهل هزار درهم پاداش   ميالدي، افسانه925
و بسياري، او را پدر رودكي نخستين شاعري است كه ديواني در زبان فارسي ترتيب داده است . گرفت

  4.» ميالدي چشم از جهان فرو بست954رودكي در سال . اند شعر فارسي دانسته
بروك به ذكر نكات برجسته به صورت عمومي و كلي بسنده كرده  آربثنات هم چون كل

ها البته با پاس داشتن حرمت، فضل تقدم اين پژوهشگران به مقاله توجه  گويي گذشته از اين كلي.است
. خوريم  برميA Persian Chaucer به نام Charles G.Pickering/ پيكرينگ. جي. نگيز چارلزبرا

هاي فراوان راجع به شاعران  پيكرينگ از دانشمندان انگليسي قرن نوزدهم ميالدي است كه مقاله
شناس انگليسي، در مقالة اخيرش رودكي را با جفري چاسر،  اين خاور. گوي نوشته است پارسي

Geoffery Chaucerهاي كنتربوري  شاعر نامدار انگليسي و خالق داستان /Canterbury Tales كه 
جفري . زيسته و در لندن تولد يافته، مقايسه نموده است  ميالدي مي1400 تا 1340هاي  حدود سال

  .شود چاسر در شعر انگليسي مانند رودكي در شعر فارسي، پدر و بنيانگذار محسوب مي
كند و بين اين دو پادشاه كه  ر امير نصر را با دربار ادوارد سوم مقايسه ميدربا» پيكرينگ«

درباري . بينند باشد، شباهت مي اولي ممدوح و پشتيبان رودكي و دومي ممدوح و پشتيبان چاسر مي
بودن رودكي و چاسر و بناي شعر آن دو بر ستايش اميران خود، از نكات برجسته و مشترك 

او چون ديگر آگاهان . قاله به آن اشاره كرده و در توجيه آن كوشيده استآنهاست كه نويسندة م
داند كه دربارها و مراكزقدرت گيتي، كانون پايداري آثار شعري و ادبي و علمي و ضامن  تاريخ، مي

  . اند جاودانه شدن آنها بوده
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 اشاره Squire’s Tale» قصه خداوندگار«سرايي در آخرين اثر چاسر،  به مديحه» پيكرينك«
نكتة ديگري كه در اين مقاله به . كند نموده و از ناتمام ماندن اين قصه جاودانه شرقي، با تأسف ياد مي

در مورد . باشد  شاعر نابيناي يونان باستان مي–آن توجه شده، كوري رودكي و تشبيه وي به هومر 
در كتاب )  هجري401متوفي (كوري رودكي و چگونگي آن اتفاق نظر نيست، ابوحيان توحيدي 

يعني كور مادرزاد » اكمه«كه مجموعة سؤاالت او از ابوعلي مسكويه است به » الهوامل و الشوامل«
كه مهمترين مأخذ مورد توجه » لباب االلباب«محمد عوفي هم در . بودن رودكي، تصريح دارد

 از مĤخذ اما برخي. نويسد باشد، رودكي را كور مادرزاد مي پژوهشگران داخلي و خارجي مي
اي به كوري رودكي  ي نظامي عروضي هيچ اشاره»چهارمقاله«و » تاريخ سيستان«شده، چون  شناخته
برخي ديگر بر آنند كه رودكي در اواخر عمر نابينا شده و از ميان گروه اخير، تني چند . اند نكرده

 1970(اف  ر گراسيمهاي پروفسو بررسي. اند گويند كه چشمان رودكي را با آهن گداخته كور كرده مي
گروهي گرايش رودكي را به كيش اسماعيلي، . باشد بر جمجمة رودكي مؤيد نظريه مزبور مي) ميالدي

  .دانند سبب كور كردنش مي
در اين خصوص، روايت عوفي و نابينايي مادرزادي رودكي را بيان كرده و » پيكرينك«

  .ند كرده استچنانكه پيشتر اشاره شد، نابينايي رودكي را به هومر مان
به آن توجه نموده، توانگري دو شاعر » چاسر ايراني«وجه مشترك ديگري كه نويسنده مقالة 

اند، مهتران  نظران هم بارها، آن را بازگفته ابتدا به نقل از عوفي كه ديگر صاحب» پيكرنيك«. باشد مي
اه نسبي چاسر اشاره كش او را چهارصد نوشته و سپس به تمول و رف رودكي را دويست و شتران بنه

كه » دارايي كوچك چاسر«گرچه عبارت . كرده و از اين جهت، بين آنها همانندي يافته است
اي رودكي در روزگار  هايش بكار برده، بيانگر اين است كه مال و خواسته افسانه پيكرينگ در نوشته

  . هاي چاسر بوده است عزتش، بسيار بيشتر از داشته
. رك دو شاعر، پيش كسوت بودن هر دو و سرآمد بودن آنهاستديگر ويژگي مهم و مشت

پيكرينگ برتري چاسر را بر شاعران انگلستان و كهتري او را از شكسپير با سرآمد بودن رودكي بر 
در اين بخش، پيكرينگ رودكي را از  .شاعران ايران و فروتري وي را از فردوسي، قياس نموده است

اي در شعر پارسي دانسته،  ر دانسته و او را نه تنها پيشگام دورة تازهپيشينيان و همروزگارانش باالت
  .بلكه نتيجه و پايان بخش دورة پيشين نيز شناخته است
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توجه و عالقه رودكي و چاسر به پيشرفت فرهنگ ملي، از ديگر مشتركات شعر و فكر 
رودكي هم «: گويد  مياو. اش به آن پرداخته است آنهاست كه پيكرينگ آن را دريافته و در مقاله

مانند چاسر، نخستين بار پيشرفت فرهنگ ملي را گوشزد كرده و اصول و شرايط پيشبرد آن را در 
بيند،  همانندي ديگري كه نويسنده مقاله بين رودكي و چاسر مي. آينده خاطرنشان ساخته است

به يك ناهمگوني مهم آن او در خالل اشاره به اين همساني، . باشد نزديكي زندگي و روحيات آنها مي
پيكرينگ . »سراي مورد نظر است نمايد و آن مقايسه آثار برجاي مانده دو سخن دو، نيز توجه مي

اما از يك جهت، بخت با هر دو يكسان رفتار نكرده، زيرا شاهكارهاي شاعر انگليسي در «: گويد مي
ترش نيز به دست ما رسيده   ارجهاي كم چندين نسخه قديمي باقي مانده و حتي شمار زيادي از نوشته

است، اما از هزار مجلد و بيش از يك ميليون بيت آثار رودكي، تنها پانصد بيت برجاست كه آن هم 
  .»هاي فارسي ثبت شده است به صورت پراكنده در تذكره

دهد،  اي كه اين خاورشناس انگليسي به عنوان وجه مشترك مورد بحث قرار مي آخرين نكته
ها و چگونگي سرودن  او پس از بحث پيرامون پيش زمينه. باشد شه و مضامين شعري ميشيوايي اندي

آيد، نمونه خوبي از روش رودكي  اي كه پس از اين مي قصيده مديحه«: گويد مي» بوي جوي موليان«
پيكرينگ پس از . »اندازد هاي آن، انسان را به ياد چاسر مي ها و مضمون است كه شيوايي انديشه

هايش در همانندي رودكي و چاسر، در پايان منصفانه به تفاوت و دگرگوني خلق و   يافتهبرشمردن
كند كه سخنان گرم  خوي گرم و شرقي رودكي با ديدگاه و پرورش غربي چاسر نگريسته و اقرار مي

زمين را با قوانين كالسيك اروپا سنجيدن و داوري كردن، دور از  و شوق انگيز سخنسرايان  مشرق
. گذارد اي پيش روي خوانندگان مي  نويسنده، در اين مقاله نكات توجه برانگيز و تازه5. استانصاف

هاي دو شاعر كه يكي شرقي و ديگري غربي است و نزديك به چهار  دريافتن و سامان دادن همساني
 ها و سده اختالف زماني دارند، كاري قابل اعتنا و ستايش است، بويژه كه پيكرينگ اين همانندي

هاي گويشي،  هاي زيستي و ناهمسازي هاي فرهنگي و ديني، ناهمساني ها را از ميان ناهمانندي برابري
  .در آورده است

 A Literary History of، خاورشناس نامي انگليسي، در كتاب مشهورش »ادوراد براون«

Persia در مقدمه كتاب، نخست،. ، در مواردي چند از رودكي سخن گفته است»تاريخ ادبيات ايران« يا 
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كند و از لحاظ قابل فهم بودن براي مردم اين  زبان رودكي را ساده، شيرين و بسيار دلنشين توصيف مي
توان گفت  آنچه با اطمينان مي«: سنجد روزگار، آن را با زبان شكسپير براي انگليسي زبانان كنوني، مي

ايل قرن دهم ميالدي در خراسان اين است كه ادبيات نوين فارسي و به ويژه شعر فارسي در او
مخصوصاً در زمان پادشاهي نصر دوم ساماني آنچنان با اهميت آغاز گشت كه اينك پس از يك دوره 
تقريبي هزار ساله، تغييراتش چنان اندك است كه اشعار شاعري قديمي چون رودكي در نظر 

» براون «6روشن و واضح است،زبانان امروز مانند شعر شكسپير براي انگليسي زبانان معاصر  پارسي
. كند در جاي ديگر رودكي را با باربد و دربار امير نصر را با دربار خسرو پرويز مقايسه و تشبيه مي

و تأثير آن را بر امير » بوي جوي موليان«وي نخست چون ديگر پژوهشگران سرودة زيبا و دلپسند 
ا كه موجب عزت و حرمتش در دربار كند و پس از آن، هنرهاي چندگانة رودكي ر نصر بازگو مي

بنابراين رودكي هم چنگ نواز بوده و هم ترانه سرا و هم شاعر «: نگارد امير ساماني گرديده، چنين مي
هاي آنان در هر مهماني ايراني كه بخشي از آن،  گو و بسيار شبيه مغنياني كه امروزه نيز ترانه بديهه

  7.»نكه گفته شد، به باربد يا پهلبد شباهت بسيار داردو چنا. شود موسيقي و آواز است، شنيده مي
نويسد با اشاره به اين نكته كه شعر و  مي» Rudagi/ رودگي«را » رودكي«كه همه جا » براون«

نثر پارسي، در دورة سامانيان به اوج پيشرفت رسيده، در بارة آوازه و يكتايي شاعر كه چندين بار و 
راستي آوازة وي چنان آوازة پيشينيان را از ميان «: گويد ته چنين ميدر جاي جاي كتابش به آن پرداخ

  8.»دانند برده كه غالباً او را نخستين شاعر ايران مي
در جاي ديگر، به تقارن زماني وفات رودكي و فارابي از يك سو و همزماني مرگ رودكي با 

فارابي بزرگترين فيلسوف اسالمي  ميالدي، 950در سال «: پردازد تولد كسايي، از سوي ديگر، چنين مي
و مقارن همين روزها، وفات رودكي كه عموماً وي را پدر شعر فارسي ... پيش از ابن سينا درگذشت

بر اين است كه هر گاه نام و » براون«رسم . »...اند و نيز تولد ديگر شاعر ايراني، كسايي رخ داد دانسته
كند و اين نشانة شناخت  را هم ذكر مي» پدر شعر فارسي «راند، مصرانه، عنوان ياد رودكي را بر قلم مي

او نام كامل . باشد ژرف و باور استوار اين پژوهشگر از جايگاه رودكي در شعر و زبان فارسي مي
دارند، ابوعبداهللا جعفر بن محمد رودكي نوشته و وي را  شاعر را چنانكه ديگران هم در آن اتفاق رأي 

  9. است ايران پس از اسالم دانستهنخستين شاعر بزرگ راستين 
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كه معروفي بلخي به رودكي داده، مورد پذيرش و بازگويي براون قرار گرفته » سلطان شاعران«لقب 
  .را نشانة تمايل شاعر به اسماعيليان دانسته است» اندر جهان به كس مگو و جز به فاطمي«و سخن 

اندازد و  رسد، نيز از قلم نمي دكي نمياو اعتراف عنصري را مبني بر اينكه در غزل به پاي رو
داند كه رودكي آن  مي» بوي جوي موليان«ترين كار رودكي را سرودة  مانند عموم پژوهندگان، برجسته

اش يعني چنگ و آواز خوش و گزينش زمان مناسب در پيش شاه خوانده و  را با هنرهاي چندگانه
  .بيشترين و بهترين نتيجه را گرفته است

كند، بلكه نخست، سخن  ر مورد كوري رودكي و پيدايش آن رأي قاطعي ابراز نميد» براون«
، محقق بزرگ »هرمان اته«كند و سپس ديدگاه دكتر  عوفي كه شاعر را كور مادرزاد نوشته، بازگو مي

هايش در غرب بسيار شناخته شده و مورد پذيرش و  ها و نوشته و سرشناس آلماني را كه پژوهش
با توجه به توصيفات دقيق » هرمان اته«. نمايد باشد نيز بيان مي وهشگران پس از وي مياستناد عموم پژ

هاي پيرامونش كه ظاهراً جز نتيجه ديدن و مشاهده عيني و مستقيم  ها و زيبايي رودكي از رنگ
 و نگارنده هم با توجه به دريافت. نمايد تواند باشد، به نابينايي شاعر به گونة مادرزادي شك مي نمي

ها، حق را به  هاي طبيعي و گوناگوني رنگ انگيز رودكي از زيبايي بازپردازي و بازآفريني ستايش
تر   را درست329به استناد السمعاني، سال » براون«در مورد تاريخ مرگ رودكي، . دهد مي» اته«دكتر 

ولت و مكنت دورة داند و با بيان تنگدستي و از چشم افتادگي شاعر در روزگار پيري و برشمردن د مي
  .نمايد تر مي تر و پررنگ بختي وي را در فرجام زندگي ملموس جواني، پريشان حالي و واژگون

، شمار اشعار رودكي را به نقل از عوفي، صد مجلد كتاب و به نقل از جامي كه »ادوارد براون«
كار پرارزش هرن، . او نيز از تاريخ يميني روايت كرده، يك ميليون و سيصد هزار بيت نوشته است

يعني چاپ فرهنگ اسدي و ضبط شانزده بيت درست و مستند از مثنوي مفقود شدة كليله و دمنه نيز 
زند و اميدوار است كه پژوهشگران در آينده  دور نمانده و او هم چون هرن حدس مي» براون«از نظر 

ر موزة بريتانيا و ديگر هاي فارسي چاپ نشده د هاي راستين بيشتري از رودكي، در كتاب به سروده
  .هاي بزرگ اروپا، دست يابند كتابخانه

هاي محققانة  شناسي به تالش قابل تحسين و مقاله اين پژوهشگر برجسته انگليسي، با حق
 سروده، بزرگ و كوچك 52هايش را كه نزديك به  هرمان اته در مورد رودكي نگريسته و يافته

  .شمارد مي بيت است، ارزشمند و درست 242مجموعاً 
شويم كه سهم زيادي در شناساندن  پس از ادوارد براون، با چهرة سرشناس ديگري روبرو مي

 A.V.Williamsاو، ويليام جكسون . زبانان گيتي دارد فرهنگ و ادب فارسي به دنياي غرب و انگليسي
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Jackson شعر قديم ايران« خاورشناس برجستة غربي و نويسندة كتاب «Early Persian Poetry 
. باشد كه بارها به ايران سفر كرده و با يادگارهاي ادبي و فرهنگي ايران، انس و پيوندي ژرف دارد مي

او در پاورقي صفحه نخست فصل مربوط به رودكي، به چهارمين سفرش به ايران اشاره كرده و ضمن 
 مĤخذ خطي كه خودش به بين ايرانيان و اروپاييان، با استناد به» رودكي«بيان دوگانگي در اداي واژة 
 به 1918در سفر چهارم كه در سال «:  است تر دانسته را درست » رودگي«آنها برخورده مانند براون 

گويند و چند  مي» رودگي«شنيدم، ولي پژوهشگران غربي  مي» رودكي«ايران رفتم، از اديبان ايران 
اي  ن پس از پيش زمينه جكسو10»نوشته شده است» رودگي«نسخه خطي نيز هست كه در آنجا 

را دو ستارة شعر ايران شمرده و از اين دو، رودكي را ستارة درخشانتر » دقيقي«و » رودكي«شعرگونه، 
اين فصل به رودكي اختصاص دارد كه بزرگترين اين دو ستاره بود و در زمان سامانيان «: نامد مي
به راستي و «: دهد كه و ادامه مي 11»زيست و فصل بعد ويژة دقيقي است كه قرين او بوده است مي

  12.»توان رودكي را پدر شعر فارسي ناميد منصفانه، مي
 954 ميالدي و تاريخ وفاتش را حدود سال 880جكسون تاريخ تولد رودكي را حدود سال 

آنگاه . نويسد ميالدي نوشته و تخلص رودكي را به مناسبت زادگاهش نزديك بخارا يا سمرقند مي
در . كند سالگي ياد مي ن از هوش سرشار رودكي و از حفظ كردن قرآن در هشتچون ديگر محققا

دل  مورد كوري شاعر، با نقل روايت مربوط به نابينايي مادرزادي او و تشبيهش به هومر شاعر روشن
هاي ديدني  ها و بازنمايي زيبايي از دقت نظرش در توصيف رنگ» هرمان اته«يونان باستان، مانند 

. روايت ديگري نيز هست كه رودكي چون هومر نابينا زاده شده است«: كند ز شگفتي ميطبيعت، ابرا
 13.»انگيز است شود، بسيار شگفت هايي كه در اشعارش ديده مي آميزي اگر چنين باشد، رنگ

جكسون در ادامة همين مطلب، اشعار عاشقانة رودكي را به اشعار لرد بايرون شاعر انگليسي مانند 
 ايراني خاص دارد  اش كه رنگ تراويد و اشعار عاشقانه در كودكي شعر از لبانش مي«: ويدگ كرده و مي

اي براي اثبات شباهت احساس و انديشه دو   سپس به عنوان نمونه14.»ماند  ميByronبه اشعار بايرون 
: آورد اي را كه بايرون در راه فلورانس به پيزا سروده مي شاعر در مورد عشق، بخشي از سروده

  .»دريافتم كه اين عشق بود و حس كردم كه باشكوه است«
شاد زي با «پس از سنجش ديدگاه رودكي و بايرون نسبت به عشق، سروده زيبايي 

كه آهنگ » روز را غنيمت شمار« در قطعة Horace/ رودكي را به شعر هراس» چشمان، شاد سياه
  .كند آورد، تشبيه مي غنايي آن خواننده را به وجد و سرور مي
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انگيز برخي از اشعار رودكي همراه با سوز عاشقانة آنها، در اين پژوهشگر دانشمند و  لحن غم
اي كه در داوري از پيكرنيك كه براي رودكي و  گذارد، به گونه براحساس، هم تأثيري شگرف مي

سر چاسر از بسياري جهات همانندي و برابري قايل است، گامي پيشتر گذاشته و بر آن است كه چا
او برتري . با وجود توانايي غيرقابل ترديدش در سرودن اشعار ناب و باشكوه به رودكي نرسيده است

توانسته در جواني شعري به اين شكوه  حتي چاسر ما نمي«: آورد رودكي را بر چاسر، چنين بر زبان مي
15.»و در عين حال به اين غم انگيزي بسرايد

   
ي و احترام شاعران هم دورة شاعر نسبت به او و هاي كالن امير نصر به رودك پيشكش

آميز، شهيد بلخي شاعر توانا و همروزگار رودكي و حتي شاعران پس از او كه  بخصوص ديدگاه احترام
تر نموده،  تر و مقبول ها، رودكي را بلند آوازه اند و اينكه همه اين پذيرش اش يه نيكي سخن گفته در باره

لحن . ه جكسون بر آنها آگاه بوده و در كتابش مورد اشاره قرار داده استموارد دقيق و ظريفي است ك
، شاعرانه و كمي متفاوت با ديگران و ويژة خود »بوي جوي موليان«جكسون هنگام بازگفتن حديث 

هنگامي كه نصر جامي در كشيده بود، رودكي در آمد، سر فرود آورد و به جاي خويش ...«. اوست
بوي جوي : ز نواختن دست كشيدند، چنگ برگرفت و در پردة عشاق نواختبنشست و چون مطربان ا

  .»...و بقية داستان... هاي او ريگ آمو و درشتي: سپس در پردة زير ادامه داد... موليان آيد همي
نويسد و به اشعار  هاي رودكي را يك ميليون و سيصد هزار بيت مي جكسون هم، شمار سروده

اي  كند و از نابودي اين تعداد افسانه اند، اشاره مي اي داشته ير ابيات جايگاه ويژهحماسي شاعر كه در ميان سا
  .دارد ها را نزديك به هشتاد قطعه و تعدادي ابيات پراكنده اعالم مي خورد و بر جاي مانده دريغ مي

مهارت و استادي رودكي مورد بررسي و ستايش ويليام جكسون واقع شده و براي هر نوع و 
او نخست، . گاه و ادعايش در توانايي او باشد اي از اشعار شاعر را آورده، تا اثباتگر ديد  نمونهمضمون،

 استاد فيتزجرالد را از سروده Edward Byies Cowell/ »ادوارد بيزكول«ده بيت از ترجمة انگليسي 
  :آورد شاعر، با مطلع زير را مي» شراب زندگي«
  »و يا چون بركشيده تيغ پيش آفتابستي  نابستيبيار آن مي كه پنداري روان ياقوت «

هاي رودكي از پيري كه با سوز غريبي همراه است، جكسون را هم تحت تأثير قرار  شكوه
گله، » ...مرا بسود و فرو ريخت هرچه دندان بود«او با ترجمه و تحليل شكوائية مشهور . داده است

احساس خويش را از حال و روز واژگونة شاعر تشويق و آشفتگي رودكي را از پيري و ناتواني و نيز 
  .به تصوير كشيده است

  :اي در ترجمه و تفسير بيت نكته
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  وزو فزوني يك پنج مير ماكان بود   بداد مير خراسانش چل هزار درم
و » اته«رسد، اين است كه جكسون در پاورقي اين بخش از قول  قابل نقد و بررسي به نظر مي

نگارد كه رودكي، امير نصر را به دليل داد و دهش و جودش،  را اين ميمنظور از بيت » پيكرينگ«
سپس نظر خويش را كه البته . خليفة پنجم شمرده و او را همپاية چهار خليفة اول اسالم دانسته است

گويد اين بيت اشاره به يكي از خلفاي عباسي  كند و مي همسويي ندارد بيان مي» پيكرينگ«و » اته«با 
و ابراز نظر شخصي خويش » پيكرينگ«و » اته«او افزون بر بازگويي نظر . ي داردمعاصر رودك

در كتاب پتيزي، بيت مورد بحث . كند نقل مي) 134 ص 1ج (را هم از كتاب پتيزي » برداشت پتيزي
و اما به نظر نگارندة اين مقاله، . »پنجمين از شاهزاده صاف و دلير به اين افزوده شد«: چنين تفسير شده

گانه با گفتة رودكي سازگاري منطقي ندارد، بلكه با توجه به  هاي سه يچ يك از اين ترجمه و تحليله
اينكه بنا به شواهد تاريخي ماكان كاكي نيز از ممدوحان رودكي بوده و همواره شاعر را مورد انعام و 

و احتمال دارد كه . باشدهاي او  تواند راجع به سردار مزبور وصله داده، اشارة رودكي مي اكرام قرار مي
شاعر در اين بيت به ميزان و مبلغ پيشكش ماكان كه يك پنجم امير نصر يا يك پنجم از درآمد 
رودكي و يا يك پنجم از ثروتي خاص بوده كه به هر حال، عالوه بر هداياي امير، به شاعر تقديم 

  .گرديده، نظر داشته است مي
گر انگليسي است كه در كتاب خود با نام  خاورشناس دي”Reuben Levy“» روبن لوي«

او نيز نام كامل شاعر را .  از رودكي سخن گفته استPersian Literature» تاريخ ادبيات ايران«
ابوعبداهللا جعفر بن محمد نوشته و او را نخستين شاعر درباري ايران بعد از اسالم و شعرش را 

كوري مادرزادي، هوش و قريحة سرشار، . سرآغاز شعر درباري ايران پس از اسالم خوانده است
گر آوازه و پذيرش وي در دربار شده و همچنين داستان  گويي رودكي كه بنيان سنجي و ظريف نكته

 روبن«انگيزش بر امير ساماني، مواردي است كه توجه  و تأثير حيرت» بوي جوي موليان«سرودن 

اند نكتة تازه و ويژة  يگران نيز به آن پرداختهاما عالوه بر همة اينها كه د. را برانگيخته است» لوي
ديگر كه اين پژوهشگر به طرح آن پرداخته، ناسازگاري رودكي با شيوة خشك و زاهدانة عربي 

او رودكي را آغازگر ابراز اين ناخوشنودي و ناسازگاري كه پس از او در ميان شاعران ديگر . است
هاي طبيعي ايران و روش  ها و شادماني  ميان خوشيشعر رودكي بيانگرتناقص«. داند نيرو گرفت مي

 پس رودكي 16.»يابد اين آغاز دوگانگي است و پس از رودكي شدت مي. خشك و زاهدانة تازيان است
افزون بر اين كه در درباري بودن و ديوان داشتن جايگاه نخست را در ميان شاعران ايران پس از اسالم 
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ناسازگاري و ناخرسندي از تشرع خشك و زاهدانه تازيان را دارد، نخستين شاعري است كه بناي 
  .دارد هاي طبيعي نياكانش اعالم مي ها و شادماني گذاشته و گرايش خود را به خوشي

آثار رودكي از نظر اين خاورشناس، بسيار و شامل سه داستان تاريخي كه معروفترين آنها 
را عالوه » نيسان شبيخون كرد گويي بر مه كانونمه «سرودة » روبن لوي«. باشد وامق و عذرا است، مي

  .كند بر آنچه تا كنون از رودكي به انگليسي برگردانيده شده، شايستة ترجمه معرفي مي
 Denison Ross» دنيسن راس«درخشد،  چهرة ديگري كه در ميان خاورشناسان غربي مي

بارة رودكي نوشته كه هر دو با پژوهشگر معاصر انگليسي است كه دو مقالة تحقيقي و قابل اعتنا در
به ) Journal of the Royal Asiatic Society(» مجلة انجمن آسيايي سلطنتي«فاصلة زماني دو سال در 

 (Rudaki and Pseudo Rudaki) -» رودكي و رودكي مجعول«مقالة نخست با نام . چاپ رسيده است
 رودكي و – 2 رودكي شاعر؛ – 1: كند  مي بخش مقاله را به ترتيب زير ذكر9است كه نويسنده ابتدا 

 – 6 مجموعة اته؛ – 5 ديوان رودكي چاپ تهران؛ – 4 اشعار مجعول ديوان رودكي؛ – 3قطران؛ 
  .گيري  نتيجه– 9؛ »مادر مي« قصيدة – 8 اشعار رودكي در ديوان بيهقي؛ – 7كليله و دمنه؛ 

 اشعار راستين رودكي در دست اي از پس از ذكر اين نكته كه تاكنون مجموعه» دنيسن راس«
وي . كند هاي مجعول بيان مي هاي درست و تمايز آنها از سروده نبوده، تالش خود را براي نمودن سروده

 كار پروفسور جكسون در -اش   تا زمان نوشتن مقاله–آخرين ترجمة احوال رودكي را به انگليسي 
او روايت كوري . داند ار گرفته، ميكه بيشتر مورد بحث نگارنده قر» شعر قديم ايران«كتاب 

داند و از تكرار اشعاري كه در  مادرزادي رودكي را نقل كرده، تاريخ تولد و مرگش را غير دقيق مي
 الصدور راحةاما در عوض، دو بيت شعر عربي را كه در . زند مدح رودكي سروده شده، سر باز مي

  :اند، ترجمه و نقل كرده است  نشان دادهراوندي به قرار زير آمده و ديگران كمتر به آن توجه
  ذكر جمــــيل من بني مروان    لوال جريـر و الفرزدق لم يدم
  من كل ما جمعت بنو سامان    و نـــري ثناءالرودكي مخلداً
سمعاني توجه كرده و بخشي از آن را كه مربوط » االنساب«آنگاه به منبع ديگر يعني كتاب 

هاي  با استناد به فرهنگ» دنيسن راس«. اش گنجانده است مقالهباشد، در  به شرح حال رودكي مي
ترين اثري را كه در آن  گويد، قديمي او مي. نويسد مي» ماج«يا » مج«فارسي، راوي اشعار رودكي را 

باشد و  درج گرديده، شاهنامة فردوسي مي» كليله و دمنه«ابياتي از مثنوي از دست رفتة رودكي يعني 
  :كند نقل مي) چاپ تورنر ماكان(اهنامه ابيات زير را از ش

ــوي   ــد از پهلـ ــازي شـ ــه تـ ــه بـ   بـشنوي   كنـون همـي   بدين سـان كـه ا         كليلـ
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ــي   ــازي هم ــه ت ــصر    ب ــاه ن ــا گ ــود ت   ب
ــتور اوي  ــضل دســ ــه بوالفــ   گرانمايــ
  كــه انــدر ســخن بــود گنجــور اوي    
ــدش   ــم و راي آم ــدو رس ــس ب   وزان پ

  خواســـتي آشـــكار و نهـــان   همـــي
ــشاندند  ــيش بنـــ ــده را پـــ   گذارنـــ
ــده را   ــا پراكنـــ ــت گويـــ  بپيوســـ

 

  بدانگه كه شـد در جهـان شـاه نـصر          
ــور اوي   ــود گنج ــخن ب ــدر س ــه ان   ك
ــي و دري  ــا پارســـ ــود تـــ   بفرمـــ
ــدش     ــاي آم ــرد رهنم ــر خ ــر او ب   ب
ــان   ــود در جهـ ــاري بـ ــزو يادگـ   كـ
ــد     ــي خواندن ــر رودك ــه ب ــه نام   هم
 بـــسفت ايـــن چنـــين در آكنـــده را

 

ثبات جعلي بودن در حقيقت مهمترين بخش آن مربوط به ا» دنيسن راس«بخشي از مقالة 
در اروپا كشف شده و به ديوان رودكي معروف » اته«رسالة خطي كوچكي است كه مقارن با مقالة 

گويد تنها پنج   با قاطعيت تمام اين ديوان را از آن قطران تبريزي دانسته و مي» راس«. گرديده است
ان خطي ديگري از قطران يافته باشد و بقيه را در ديو قصيده از چهل قصيدة اين رساله از آن رودكي مي

او در بخشي گسترده و پژوهشگرانه به اثبات مجعول بودن اين ديوان منسوب به رودكي . است
خواند، بر درستي تعلقش به قطران تأكيد  پرداخته و در حالي كه همواره آن را ديوان مجعول مي

. دة پژوهندگان ايراني استدر مورد اين انتساب نادرست، خالف عقي» دنيسن راس«نظر . نمايد مي
دانند، زيرا ممدوح رودكي نصر بن احمد با ممدوح  ايرانيان آن را ناشي از تشابه ممدوحان دو شاعر مي

كند و دليلي كه بر اين ادعاي قابل  راس اين انتساب را عمدي ذكر مي. همنام بوده است» ابونصر«قطران 
ودكي چيز زيادي بر جاي نمانده، يكي از اديبان آورد اين است كه چون از اشعار ر بحث و نقدش مي

تر تشخيص داده و نام  ايراني به منظور جبران اين كاستي، اشعار قطران به ويژه قصايدي را كه مناسب
  .ابونصر هم در آنها ذكر شده به نام رودكي نوشته است

يعني اش نكتة آخر  هاي عالمانه و داشتن پاس كاوش» دنيسن راس«بنده با حفظ حرمت 
تعمدي بودن انتساب را پذيرفتني ندانسته و آن را چون ديگر هموطنان پژوهنده ناشي از اختالط و 

  .كند تشابه نام دو ممدوح برداشت مي
به عنوان راوي اشعار رودكي كه پيشتر به آن اشاره شد » ماج«يا » مج«در درستي و پذيرفتن 

اما . اند هاي فارسي، در طرح و اثبات آن كوشيده تنها به پشتوانة فرهنگ» راس«خاورشناسان پيش از 
مرا «وي پس از بيان اين نكته كه قصيدة . تر، آن را روشن تموده است اي علمي با شيوه» دنيسن راس«

در زمرة اشعار راستين رودكي است، بيتي را كه در آن نام » ...بسود و فرو ريخت هرچه دندان بود
  :ردآو ذكر شده به عنوان شاهد مي» مج«
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  بيني تو رودكــي را اي مج كنـــون همي
  بدان زمانه نديدي كه زين خسيسان بود

داند بيت  هاي حقيقي رودكي مي آن را از سروده» راس«در آن آمده و » مج«بيتي ديگر كه نام 
  :زير است

  اي مج اكنون تو شعر من از بر كن و بخوان
  از من دل و ســـگالش، از تــــو تن و روان

ديوان رودكي چاپ « شعر از 8و » اته« شعر از مجموعة 18، در پايان اين مقاله نويسنده
تمام ابيات لغت «: دهد هاي راستين او را اينگونه شرح مي دهد و سروده را مورد ترديد قرار مي» سنگي

 آمده، بيست و تحفه الملوكفرس، چهار موردي كه بيهقي نقل نموده، شش بيت از كليله و دمنه كه در 
و يازده بيتي كه » مجموعه اته«، »بوي جوي موليان«ه بيت كه شمس قيس رازي نقل كرده، قصيدة ن

  .»عوفي در لباب االلباب ذكر كرده است
يك قصيده « با عنوان 1926مقالة دوم اين نويسنده، دو سال پس از مقالة نخستين سال 

مادر «ة اخير سرودة زيباي در مقال.  انتشار يافته است23در همان نشريه شمارة » از رودكي
كه در مقالة پيشين انتسابش را به رودكي غير قطعي اعالم كرده و » مي را بكرد بايد قربان
هاي آتي وا گذاشته، به صراحت و بي هيچ ترديدي از رودكي دانسته  قطعيت آن را به كاوش

را از » ر ميماد«خان هدايت كه  به گفتة رضاقلي» رودكي و رودكي مجعول«در مقالة . است
قطران پنداشته و نيز بر اساس مبهم بودن ممدوحي كه رودكي اين قصيده را خطاب به وي 

زاده در مورد سرايندة قصيدة  سروده و نيز با توجه به نظر دوست پژوهشگر ديگرش آقاي تقي
  .مورد بحث، اظهار نظر دقيق را به روشن شدن ممدوح، مشروط نموده است

مادر «سال از مقالة نخست، به اين نتيجه رسيده كه قصيده، پس از گذشت دو » راس«
به عنوان » ابوجعفر احمد بن محمد«است، زيرا نام و شخصيت  گمان سرودة رودكي بي» مي

امير ابوجعفر احمد بن محمد بن . تصريح گرديده است» تاريخ سيستان«ممدوح رودكي در 
 پدر خلف بن احمد، ممدوح –ر خلف بن ليث كه به عقيدة ميرزا محمد دوست محقق شاع

.  هـ سيستان بوده است311الزمان همداني، ابوالفتح بستي و ديگران است، در محرم سال  بديع
داستان دليري بسيار ابوجعفر در «: شرح حكمراني اين امير در كتاب تاريخ سيستان آمده است

و پارسايي و پرهيزگاري و امير از بلندي طبع . دربار نصر بن احمد، امير خراسان به ميان آمد
اينها همه بسيار ماية خرسندي : نوشي گفت روزي هنگام باده. دالوري وي به شگفت آمد
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همه . است، ولي من خود بايد اين ابوجعفر را ببينم و چون او اينجا نيست، به سالمتي او بنوشم
ند آن را مهر و موم اميران خراسان به سالمتي او باده نوشيدند و چون جام را برابر امير آورد

كرده و با ده پاره ياقوت و ده طاقه پارچه و ده غالم و ده كنيز ترك همه به گوهر آراسته و 
هاي گوهر آگين داشتند، براي ابوجعفر گسيل داشت و از آنجا كه  هايي كه زين سوار بر اسب

 آن قصيده را نيز را با اشاره به اين حديث سروده بود، امير فرمود تا» مادر مي«رودكي قصيدة 
اگر امير جعفر خشنود : هاي ديگر بفرستد و در همان روز، امير ساماني گفت با پيشكش

بعد از آن . نشود، با اين دل و تدبير و هوش و ذكاوتي كه دارد، همه جهان را مسخر تواند كرد
: فتندگويي نشمرد و همه گ كل قصيدة مزبور را خواند، هيچكس آن را گزافه» تاريخ سيستان«

وقتي كه اين قصيده به . اي از حقيقت كمتر است، زيرا كه او مرد كاملي است آنچه كه گفته
امير ابوجعفر امير سيستان رسيد، ده هزار دينار براي رودكي فرستاد و به ساقي امير خراسان 

  17.»...هاي بسيار بخشيد كه اين يادگارها را آورده بود، يك جامه و خلعت
يعني رودكي به » مادر مي«نظر خود را نسبت به سرايندة واقعي، » راس«به اين ترتيب، 

  .رساند گيري مي اثبات و نتيجه
 The(» ادبيات قديم ايران« نويسندة كتاب A. J. Arberry/ آرتور جان آربري

Classical Persian Literature ( نيز از خاورشناسان بزرگ معاصر است كه چند بار از
كاتي جالب راجع به اشعار و تعبيرات چشمگير شاعر كه بعدها مورد رودكي سخن گفته و ن

نخستين بار نام رودكي را به . دارد اقتباس شاعران سرشناس فارسي قرار گرفته عرضه مي
 وي نامش 18.برد مي» تاريخ طبري«نام سامانيان و مترجم  عنوان ستايشگر بلعمي وزير صاحب

نويسد و زادگاهش را نزديك سمرقند و  ن محمد ميرا همسو با ديگران ابوعبداهللا جعفر ب
  .كند كوري او را بنا به برخي روايات مادرزاد بيان مي

  هاي خوش و كامراني رودكي در دربار امير نصر و ناخوش فرجامي آربري نيز از سال
را همان گونه كه از » بوي جوي موليان«او در دوران پيري سخن گفته و چگونگي سرودن 

سخن رودكي » بوي جوي موليان«پس از نقل داستان » آربري«. دهد ين گرفته شرح ميمنابع پيش
لحن سخن با . ابيات به راستي در اصل خود زيبايي چشمگيري دارند«: كند را چنين ارزيابي مي

 19.»انگيزي طراحي و عرضه شده است اندوهي شيرين و همصوتي استادانه و حيرت
 

 را همان رقم يك ميليون و سيصد هزار نقل كرده و هم تعداد ابيات رودكي» آربري«
اما او همين . چون ديگر اقرانش، از اين كه از آن همه فقط اندكي به ما رسيده، متأسف است
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شمار را براي داوري سخن سنجان و گزينش شاعر به عنوان نخستين شاعر بزرگ كشورش، 
  .20داند كافي مي

كه رودكي براي شراب به كار برده و » ياقوت روان«او در ادامة سخن به تعبير 
ها پيش در شعر عرب به آن محبوبيت و شهرت بخشيده،  ايراني، سال شاعر نيمه» ابونواس«

بيار آن مي كه «  و پس از آوردن ترجمة انگليسي كوول از سرودة زيباي 21كند  مي اشاره
رودكي، » ياقوت روان«به اقتباس حكيم عمر خيام از تعبير » ...پنداري روان ياقوت نابستي

حتي مهين ستايشگر شراب، عمر خيام نيز بعدها از اقتباس صريح «: گويد توجه كرده و مي
22.»گردد تشبيه زيباي رودكي و به كار بردن آن با تهذيبي استادانه، خرسند مي

 

توصيف » ياقوت روان«وي آنگاه دو رباعي از خيام را كه در آنها شراب را با تعبير 
ناخوش سرانجامي رودكي و افول » آربري«. آورد عنوان دو گواه شيرين و زيبا ميكرده به 

  :نمايد ستارة بختش را چنين بازگو مي
اما روزهاي عشق و شادماني خيلي زود به پايان رسيد و شاعر درباري غربت «: ترجمه

به (اي ماند با شكوائيه رقت باري در پيري كه به وسيلة ويليم جكسون همدردانه  زده
  23.»ترجمه شده است) انگليسي

 نويسنده، در پي اين سخنان بيست و پنج بيت از شكوائية ترحم برانگيز رودكي يعني 
شود و ويليام  ، آغاز مي»مرا بسود و فرو ريخت هر چه دندان بود«اي كه با بيت  همان سروده

اي  شتن بر نكتهآورد و با انگشت گذا جكسون آن را به انگليسي پر تأثيري برگردانده، مي
او رودكي را در سرودن . دهد ديگر، دقت نظر و گسترة آگاهيش را از ادب فارسي نشان مي

خواند و  كسوت مي گويي از گذشتن جواني، زيبايي و سالمتي پيش شكوه از پيري و دريغ
 و ديگران، » جامي«گويد، اين شيوه بعدها براي متأخرين و اخالف نامدار رودكي، چون  مي

  .شود  نو ميرسمي
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