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 ميرزا مال احمدميرزا مال احمدميرزا مال احمدميرزا مال احمد

 آثار رودكي

  
ها، لغزها  ها، غزلها، رباعي ها، قصيده رودكي شاعري پركار و پراثر بوده و مثنوي

اطالع موثق در بارة مقدار آثار رودكي، مضمون و . نوشته است... ها و ، قطعه)اه چستان(
  .هاي آنها موجود نيست و در اين زمينه اطالعات منابع ضد و نقيض است عنوان

عوفي احتماالً ديوان . عوفي نوشته است كه آثار رودكي از صد دفتر عبارت است
ي او آشنا نبوده است، بنابر اين در گزارش خود ها رودكي را ديده، ولي مجموعاً با همة نوشته

در باب شاعران به » تاريخ گزيده«در مستوفي حمداهللا . »العهدة علي الراوي«: نويسد مي
 هزار بيت 700نويسد كه رودكي  ميو كه تا به ما نرسيده، استناد نموده » يتاريخ منوچهر«

  1.داشته است
اندمير در و، خ»بهارستان«امي در ، ج» يمينيخشرح تاري«نجاتي و منيني در 

 ي»سعدنامه«از » المجالس زينت«و مجدي در » هفت اقليم«، امين احمد در »السير حبيب«
  :اند هاي ذيل را نقل نموده رشيدي سمرقندي مصرع

  الم كس به نيكوشاعريـگر سري يابد به ع
  اعران زيبد سريــر آن شـرودكي را بر س

  ه صد هزاريزده رـــشعر او را برشمردم س
  2كه بايد بشمري نانوهم فزون آيد اگر چ

 .A.V  اند و فقط هاي مذكور محدود گشته  استناد به سرچشمهادانشمندان اروپايي ب

Williams3. استدانستهي ا ه اين مقدار را افسان  
بر اين سعيد نفيسي .  دارنداعتقاد دانشمندان ايراني به سخنان رشيدي سمرقندي برخي

 ر سال ه40 اگر در مدت  يعنينويسد،ب هزار بيت 1300 ه كهتوانست رودكي ميكه است  باور
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و دانشمندان ديگر ايراني نيز نقل نموده برخي معلومات رشيدي را . نوشت  بيت مي100روز 
الزمان  بديع. دهد اند كه هرچند در آن مبالغه هست، اما پرثمر بودن او را نشان مي تأكيد كرده
 اين وتواند باشد،   هزار بيت مي500ه در صد دفتر يادكردة عوفي تقريباً نويسد ك فروزانفر مي

اگر . داشت بايد مي هزار بيت 5به حساب ميانه » الدين رومي مثنوي جالل«دفترها چون دفتر 
هاي خطي  در چاپ و بعضي نسخه(فردوسي بود » شاهنامه«در دفتر رودكي آن قدر كه در دفتر 

 رودكي از يك تباشد، آنگاه مقدار ابيا) هزاربيتي جدا شده 12به چهار دفتر » شاهنامه«
يك ميليون به  رشيدي نزديك شده توسط اين مقدار به تعداد اشاره. شود ميليون بيت بيشتر مي

ية اول و دوم فروزانفر به آن ضهيچ شاعر فارس و عرب طبق فر. رسد و سيصد هزار بيت مي
  .ست اگفتهمقدار كه رودكي نوشته است، شعر ن

 چاپ 1317- 1316 كه در سال 1308/1929هاي خود در سال  در سخنرانيفروزانفر 
.  اشعار رودكي اظهار شبهه نموده استدر مورد مقداراند، به درستي اشارة عوفي و رشيدي  شده

زيرا رشيدي سمرقندي در قرن . شمارد ضرور ميرا در عين حال او احتياط در رد اطالعات آنها 
 و به سمعاني انتشار يافته، خيلي ،كرد كه اشعار رودكي هنوز نابود نشده يري زندگي مج ه6

 آن وقت مقدار و ارزش بديعي اشعار از اين رو،. دهد كرد، گواهي مي كه در آن زمان زندگي مي
گفته  باور كردن دشوار است كه شاعري چون رودكي دروغ ،بنابر اين. رودكي معلوم بودند

 هزار 12» غانياال«ن برد كه به قول ابوالفرج در  اشعار بشّار اب ديگر مقدارفاز طر. باشد
، يعني ) بيت عبارت باشد30اگر هر قصيده از (رسد   هزار بيت مي360 به 4قصيده نوشته است،

  5. عوفي رودكي انشا كرده استگزارشبه همان مقداري كه طبق 
سيزده ره «د كه سخنان شاعر ان  عباس اقبال آشتياني نوشتهو نيز 6الزمان فروزانفر بديع

  .فهميد»  بار صد هزار برآمد13برشمردم «را بايد » صد هزار
داند، به حقيقت  صدرالدين عيني مقداري را كه رشيدي به اشعار رودكي منسوب مي

. س. ا.  را شاعر معروف گفته و به آن باور نكردن امكان نداردويشمارد، زيرا  نزديك مي
. لس و خبرت. ا. اند  را چون روايت آورده اطالع رشيدي8 دهاتي و عبدالسالم7براگينسكي

 كامالً قابل قبول اند، بر شعر رشيدي نوشته فروزانفر و عباس اقبال را يميرزازاده شرح
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نويسد كه  ميرزايف در اين بابت درست مي. ع. شمارد  كامالً درست مي9زند. دانند و م مي
دار  هاي سوم و چهارم شعر رشيدي خلل مصرعهنگام چنين شرح دادن رابطة منطقي بين 

بعد . ماند  بار حساب شده است، هيچ جاي شبهه باقي نمي13شود، زيرا در مقدار شعرها كه  مي
گويد كه در هر حال مسئلة خيلي زياد  او سخنان سعيد نفيسي را در اين باره نقل نموده مي

  10.بودن آثار رودكي كامالً اثبات شده است
 بار شمرده و باز هم به دقيق بودن آن باور 13ر شاعر اشعار رودكي را در حقيقت اگ

منطقي خود را  د، زيادتر خواهد بود، بيننداشته باشد و بگويد كه چون با دقت بيشتر بخوان
. آميز است اغراقنيز اندكي از سوي ديگر يك ميليون و سيصد هزار بيت . نشان خواهد داد

 خود رشيدي يا كاتبان؟ به نظر ما اين ؟يين كرده استعته كسي چآيد كه اين را   ميپيشسؤالي 
شعر او «: شايد او گفته باشد. است رشيدي رقم واقعي را ثبت كرده احتماالً. كار كاتبان است

 او براي تأكيد بيشتر اهميت ي»سعدنامه«، ولي كسي از كاتبان »را برشمردم سيزده ره ده هزار
به وزن شعر خلل وارد تعويض زيرا چنين . ه صد عوض كرده است واژة ده را ب،توجهي يا از بي

خوش نيامده باشد، هرچند اين به شعر ) تجنيس(شايد به كاتب هماهنگي حروف . سازد نمي
  :مثالً فردوسي نوشته است. تاجيك و فارس خاص است

  فرو دوخت بر تارك تُرك تَرگ  خدنگي كه پيكانّش بود بيدبرگ
فردوسي و آثار ديگر » شاهنامه«هاي  ها در دستنويس  نسخهاگر مقدار زياد اختالف

توان نزديك  ادبيات تاجيك و فارس در نظر داشته شود، پس فرضية ما را به حقيقت مي
  .شمرد

...  ومسمطزند كه ديوان رودكي از قصايد، غزليات، روباعيات،   ميسسعيد نفيسي حد
 هزار 18» كليله و دمنه« هزار بيت، 20قريباً از روي تخمين او اين ديوان ت. ه استعبارت بود

 هزار بيت را در بر 110 تقريباً اً جمع هزار بيت و70 مثنوي ديگر تقريباً بيت و شش
   11.گرفت مي

 130، يعني »سيزده ره ده هزار«حساب سعيد نفيسي واقعي بودن فرضية ما را راجع به 
مقدار سعيد نفيسي عالوه نمودن به  هزار بيت ديگر را 20زيرا . دهد هزار بيت نشان مي
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سعيد نفيسي در . مقدار اشعار تا به ما رسيدة رودكي قطعاً معين نشده است. پذير است امكان
 بيت ديگر 88) 1958(» آثار رودكي«در نشر تاجيكي .  بيت را آورده است832كتاب خود 

 1840ه شده است،  بيت يا طوري كه در نشر مذكور گفت920به اين ترتيب . عالوه شده است
ولي در بين اين . كند  بيت شبيه به اشعار رودكي را نقل مي33سعيد نفيسي باز . شود مصرع مي

كه منسوب به هاي ذيل  مثالً بيت.  بيت احتمال ابياتي باشد كه مؤلف آنها رودكي نيست953
  : استرودكي

  رو در دو گيتي به آورــشود سرخ  كسي را كه باشد به دل مهر حيدر
  

  حكمت ايمان به تو در غال اي مير علي  كمــسيرت ايمان به تو مح ي شاه نبيا
هم وارد » آثار رودكي« اين ابيات در 12هاي ديگر و فرهنگ»  فرهنگ جهانگيري «در

 از طرف ديگر به مقدار مذكور 13.اند  اظهار شبهه كردهلسبرت. ي.ميرزايف و ا.  ع.اند شده
در نشر . اند اند، داخل نگرديده ته شدهقطران دانسكه از » ديوان رودكي«اشعار رودكي ابيات 

 بيت 57و در نشر آخرين ترجمة روسي اشعار رودكي ) 1958در سال (» آثار رودكي«تاجيكي 
نسكي يبراگ. س.كاپرانف پيدا كرده است و در نشر ا. اسدي طوسي كه و» لغت فرس«ديگر از 
 بيت 1018براگينسكي . نشر ا. ستا   وارد شده14 بيت39 اًهاي منسوب به قطران جمع باز قطعه

  .گيرد  مصرع را در بر مي2036يا 
به قطران تبريزي براي » ديوان رودكي«بر اين باور است كه منسوب بودن لس برت. ي.ا

 سخنان (Denison Ross)دنيسون راس 15 .بيان نشده است خان هدايت رضاقليتوسط بار اولين 
، دربارة )1630- 1040/1631سال تأليف به (» ميخانه«ني مؤلف اهللا تهرا حسن رازي ابن لطف

 كه او در سال كند كيد مي تأگزارش داده ومتعلق به رودكي نابود شدة  عواق هاي درديوان
رد، ولي معلوم شد وآ  هزار بيت رودكي را جمع مي5هاي گوناگون   از كتابخانه1025/1616

را با نسخة » ديوان رودكي«زي تقريباً بيست نسخة حسن را. اند كه همة آنها اشعار قطران بوده
تنها چند قصيده را پيدا » ديوان رودكي«مقايسه نموده، در بين قصايد » ديوان قطران«كهنة 
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سالهاي تأليف بين (» خالصةاالفكار« در اين باره در 16.كند كه به رودكي تعلق دارند مي
  .آمده استنيز  )1796- 1311/1792- 1307

ديوان «نوشته است كه در ديواني كه با عنوان » الفصحا مجمع«هدايت در خان  رضاقلي
چون ديوان . اند  كه به ابونصر بخشيده شدهشود ديده ميهايي  معروف است، قصيده» رودكي

ها را رودكي به نصر ابن احمد بخشيده  اند كه اين قصيده قطران معروف بود، پس گمان كرده
نويسد، پس از پيدا شدن ديوان قطران و بررسي آثار  يخان م ولي طوري كه رضاقلي. است

ديوان «گردد كه رودكي صد سال قبل از قطران زندگي كرده است و اشعار  تاريخي روشن مي
 است، به قطران مورد ترديدبا استثناي چند قصيده كه منسوبيت آنها هم به رودكي » رودكي

  17.داند  قطران مي ازهمرا » مادر مي«قصيدة خان مؤلف  رضاقلي. تعلق دارند
كند كه ديوان مجعول رودكي در هندوستان تقريباً در سال  سعيد نفيسي تأييد مي

 به رودكي نسبت دادن منبعكه اولين » فرهنگ جهانگيري« كمي قبل از 1005/1596-1597
كه در » فرهنگ رشيدي«و » فرهنگ سروري «مؤلفان. اشعار قطران است، مرتب گشته است

عالوه بر ذكر اشعار » فرهنگ جهانگيري«مؤلف وجود دارد، به پيروي از ي قطران آنها شعرها
رسد كه مؤلفان  اي مي از اينجا سعيد نفيسي به نتيجه. اند قطران، اشعاري ديگر نيز ذكر كرده

  18.اند هرسه فرهنگ از ديوان رودكي كه در هندوستان مرتب شده است، استفاده كرده
 1008/1099در سال » فرهنگ سروري«عتمد نيست، زيرا اين انديشة سعيد نفيسي م
 در هندوستان با 1017/1608در سال » فرهنگ جهانگيري«در ايران مرتب گشته است، ولي 

سخنان حسن رازي راجع به اينكه او در سال . مرتب شده است» فرهنگ سروري«استفاده از 
مقايسه كرده » ديوان قطران« نسخه ديوان رودكي را با نسخة كهنة 20 تقريباً 1025/1616

 كه سعيد نفيسي نشان داده سالي پس ديوان مجعول رودكي در ايران قبل از 19.است، نقل شد
  .استشده  منتشر) 1597- 1005/1596(است 

و هم در » ديوان رودكي«از شمار اشعار رودكي برآوردن شعرهايي را كه هم در 
داند و روش انتخاب را كه  لحاظ علمي باطل ميبراگينسكي از . س . موجودند، ا» ديوان قطران«

 آنها خاورشناس از پيروي بهو ) دايت و ديگرانهخان  رضاقلي( شرقي نويسان تذكرهبعضي 
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او دو غزل . حسابد  و فيلولوژي ميقالبياند، تَحريفكاري  استفاده كردهدنيسون راس بريتانيايي 
نشان  تفاوت آنها را در سبك ،دهاز لحاظ مضمون همسان رودكي و قطران را مقايسه نمو

 كه قطران براي فرهنگ خود بيشك اشعار زياد رودكي را رونويس كرده باور دارد او. دهد مي
سازند و همه را از ديوان قطران  طمخلوتوانستند   اين شعرها را ميسليقه بيولي كاتبان . است

» ديوان رودكي«ا عنوان براگينسكي ديواني را كه ب. به هر حال روشن نيست كه ا. دانندب
» برخي اشعار رودكي«داند يا كامالً ، زيرا او در بارة  معروف است، به رودكي قسماً متعلق مي

  20.راند سخن مي
تواند در بارة  نويسد كه مقايسة ترجمة روسي دو شعر نمي ميرزايف در اين بابت مي. ع

 ه شده توسط كه اشعار آورددر علم اثبات شده است . سبك دو شاعر تصورات درست را بدهد
 نشان داده بود 1931 در سال پيشترسعيد نفيسي . باشند هاي قصايد مي براگينسكي تشبيب. س.ا

 يباشد كه به ابوالفتح علي نام كه يكي از شعرهاي منسوب به رودكي مقدمة قصيدة قطران مي
يده سخن رانيم، از اين رو ضرور است كه قبل از آنكه راجع به سبك قص. بخشيده شده است 

  21.بايد منسوبيت آن را به رودكي به ثبوت رسانيم
كند كه راجع به ضرورت  براگينسكي قابل توجه است و وادار مي. س.ولي انديشة ا

. مل نماييمأت» ديوان قطران«و چه در » ودكيديوان ر«تحقيق عميق قياسي اشعارِ چه در 
را به قطران نسبت داده » مادر مي«دة قصيدنيسون راس رضاقليخان هدايت و در پيروي او 

طوري . روشن گرديد كه مؤلف آن محض رودكي است نه قطران»  سيستانختاري«بودند، ولي از 
اي بيان كرده بود كه   انديشه1935ر در سال وم. چايكين در نامه ي. كه در فوق ذكر شد، ك

 ابوالنصر ،د و ابوالنصر ممدوحاند، به رودكي تعلق دارن اي كه به ابونصر بخشيده شده دو قصيده
» بايد از نو كار«چايكين كامالً درست نوشته بود كه . ك. باشد احمد ابن اسماعيل ساماني مي

  22».را بر اساس ديوان قطران ادامه داد
 منبع را 78جانبه وسعت داده،  را همهدنيسون راس سعيد نفيسي تحقيق آغازنمودة 

 بيت ديگر را كه به رودكي 80 و بعد باز 23 كرداستخراجرا  بيت 832مورد استفاده قرار داد و 
  .تعلق دارند و يا تخميناً به او منسوبند، نقل نمود
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آمد كه مسئلة ديوان  شد، امكاني به وجود مي اگر نسخة ديگر ديوان رودكي پيدا مي
آثار « يا در سعيد نفيسي آوردهكه  به رودكي منسوبيت هر سه شعرو رودكي و قطران 

سعيد .  وارد شده است، حل گردد1964هاي اشعار شاعر در سال  و در نشر ترجمه» كيرود
 با نام قندهاري در بخارا يا سمرقند ياحيسدهدكه   ميگزارشاكبر دهخدا  نفيسي از قول علي

نويسد كه آن احتمال  ميموضوع  اين ا بابطهلس در ربرت. ي.ا. ديوان بزرگ رودكي را ديده است
سخن گفته است، ديوان » ديوان بزرگ« ولي قندهاري در بارة 24.ران باشدهمان ديوان قط

 قصيده، دو غزل و دو رباعي را در بر 38 قطران باشد نسبتاً خرد است و فقط –رودكي 
در بارة .  زد كه آن نسخة ديگر است و زماني پيدا خواهد شدستوان حد مي. گيرد مي

در اين . يتي موجود استابه معزي رو»  هميبوي جوي موليان آيد«منسوبيت قصيدة مشهور 
كه در » طبقات ناصري«زجاني در والدين الج الدين ابن محمد سراج باره ابوالعمر عثمان منهاج

نوشته است كه در » بهارستان«جامي در . ، سخن رانده استنوشته شده.  م13./ ه7بين عصر 
ود كه گويا آن را براي سلطان سنجر ش ها اين قصيده به معزي نسبت داده مي بعضي تاريخنامه

محمد معين به ثبوت .  محمد معين به طور مفصل بحث كرده استخصوصدر اين . سروده است
 نظامي عروضي در بارة - 1: زي، بلكه به رودكي تعلق دارداين قصيده نه به معرسانده است كه 

نظامي عروضي معاصر  - 2سخن رانده است؛ » طبقات ناصري«اين قصيده صد سال قبل از تأليف 
و معزي بود و از احتمال دور نيست كه نظامي عروضي كه )  1157- 522/1117- 511(سنجر 

 اكثر مورخان و مؤلفان - 3شناخت، به او قصيدة رودكي را نسبت دهد؛  معزي را شخصاً مي
 در ديوان كامل معزي كه اقبال- 4اند؛  ها به رودكي تعلق داشتن قصيده را تأييد كرده تذكره

 پايتخت سنجر -5هاي خطي چاپ كرده است، اين قصيده نيست؛  آشتياني با تصحيح نسخه
به نظر ما سبب اشتباه . نمايد مرو بود، نه بخارا كه شاعر در قصيده شاه را به آن دعوت مي

  25.اي است كه معزي در پيروي اين قصيدة رودكي نوشته است منهاج سراج قصيده
 است كه حتي اين هاطالعاتي او در اين ساح اج نتيجة كمدر حقيقت اين گفتة منهاج سر

طوري » .جان تابستان به بخارا بودي و زمستان به مرو شاه... سنجر«: دهد عبارت هم گواهي مي
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توان تخمين  اند و به هيچ وجه نمي  بدبوي گفتهيكه معلوم است، بعضي شاعران بخارا را شهر
  .كرد سنجر تابستان را در آنجا گذراند

هاي  سخن رانده، محمد معين گفته» چهار مقاله«حكايت نظامي عروضي در اين ر بارة د
 با 927- 314/926 سال در:  بوده استبار در خراسان سه دومآورد كه نصر  مورخان را مي

اج را از آنجا راند، در سال رر او به ري لشكر كشيد و غالم يوسف ابن ابوسدعوت المقتد
 دران نصر به هرات آمد، ولي خود همان روز به دنبال برادرش هنگام عصيان برا318/930

 بار ديگر به خراسان رفت، ولي كار گرگان را 320/933 در سال .ابوالزكريا به كرج رفت
توان رسيد كه حكايت در  اي مي از اينجا به نتيجه. درست كرده برگشت و به هرات نرفت

توان تخمين كرد كه نصر هنگام عصيان  مي.  استساختگيهرات به مدت سه سال ماندن نصر 
اگر حكايت نظامي عروضي . مانده است) ولي نه در هرات(برادران خود مدت مديد در خراسان 

 اين فرضيه را جامي نيز. درست باشد، ظاهراً در همين دوره رودكي قصيدة خود را نوشته است
 ،جان رفته ز بخارا به مروِ شاهنوشته است كه نصر ابن احمد ا» بهارستان« او در .كند تأييد مي

به همچنين  26. را بيان كرده استاي  چنين انديشهزمستتر نير دايمزج. مدت درازي آنجا ماند
بارة  در سخنراني خود در1929او در سال . الزمان فروزانفر هم اشاره نموده است  بديع نكتهاين

، حكايت نظامي ابراز كردشار هاشم ميرزا اف روزگار و آثار رودكي كه در انجمن ادبي محمد
 نصر  كه نوشته است»الجنّات روضات «اسفزاري در الدين  عروضي را بر اساس اطالعات معين

هاي  مقالة او بر خالف گفتهدر .  ترديد قرار داده استدر هرات بوده، مورد تنها يك روز دوم
ام عصيان برادران  هنگ932- 320/929- 318نويسد كه قصيده در بين سالهاي  پيشين خود مي

  27.نصر نوشته شده است
به اين ترتيب روشن است كه عقيدة منهاج سراج راجع به منسوبيت اين قصيده به 

  .توان پذيرفت بوده، به طور جدي نميهم اتف ء سومعزي فقط نتيجة 
در اي مفصل  مقاله آن با قصيدة رودكي تطبيققصيدة مذكور و دربارة محمد معين به 

  :نوشته كه در بخشي از آن آمده استحه ف ص16حجم 
  :نظيرة معزي كه در بارة آن نظامي عروضي خبر داده است. 1
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  ك از اصفهان آيد هميزين مل    دران آيد هميـــرستم از مازن
  28:آغاز.  بيت7غزل سنايي، .2 

  مان آيد هميـيا مسيح از آس    خسرو از مازندران آيد همي
  :انجام

  »ان آيد هميـــــــــبوي جوي مولي«     رودكياين از آن وزن است كه گفته 
  :آغاز.  بيت17الدين رومي،  غزل جالل.3

  »بوي يار مهربان آيد همي«     تان آيد هميــبوي باغ گلس
  :آغاز.  بيت22قصيدة وصاف، . 4

  سوي گل پيوند جان آيد همي    افشان وزان آيد همي باد مشك
  :انجام

  » جوي موليان آيد هميادـــب«    اي گر شنيدي رودكي كه گفته
  :آغاز. بيك آذر قصيدة لطفعلي. 5

  بوي جان از اصفهان آيد همي    از صفاهان بوي جان آيد همي
  :آغاز. شاه قاجار  شاعر عهد ناصرالدين–خان حيرت اشرفي  قصيدة غالمحسين. 6

  اشك از چشمم چو رود آيد همي  ه باد جاجرود آيد هميـــــچونك
  :نقل شده است» شعرالعجم« سه بيت آن در قصيدة شبلي نعماني كه. 7

  قاصد از در ناگهان آيد همي    همچنان باشيم گرم گفتگو
  

  :آغاز. قصيدة محمد جواد شباب كرمانشاهي. 8
  يا نسيم از گلستان آيد همي    تان آيد هميـــبوي موي دلس

  :آغاز. قصيدة غبار همداني. 9
  آيد هميوي دلستان ــيا ز ك    باد صبح از گلستان آيد همي

  :آغاز. نام گرفته است» دامنة البرز« بهار كه يالشعرا قصيدة ملك. 10
  ار آيد هميــــياد يار غمگس    باد صبح از كوهسار آيد همي
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  :آغاز. نام دارد» شبي در قصر گلستان«نيا كه  قصيدة محمد دانش بزرگ. 11
  سوي باغ و بوستان آيد همي    يد هميآاد سرد مهرگان ـــب

فر س اروپا به الهوتي كه هنگام در تركيه بودن او و زماني كه احمدشاه قاجار قصيدة. 12
  :داشت، نوشته شده است

  اه سوي آسمان آيد هميــــــم    اه است و اروپا آسمانـــشاه م
  وي بوستان آيد هميـــسرو س    شاه سرو است و اروپا بوستان

ف كه با توصيف زيباي  قصيدة وصا،يابد كه از ميان اين شعرها محمد معين درمي
. ، بيشتز ارزشمند استلفاظ، سبك فصيح، معني نازك ممتازطبيعت شروع شده با انتخاب ا
ها مثل قصدة رودكي مورد پسند   يك از اين قصيدهچرسد كه هي محمد معين به چنين نتيجه مي

  29.اند عموم قرار نگرفته
قصيدة رودكي است، از نظر هاي  اديب صابر كه يكي از بهترين نظيره) يا قصيدة(غزل 

  :آغاز آن.  بيت عبارت است17آن شعر از . محمد معين دور مانده است
  30غمكشان را غمگسار آيد همي   ار آيد هميـــــار نوبهـــروزگ

. س.ا. دهد  خبر مي31الشعرا سروش اصفهاني سعيد نفيسي در بارة پيروي شمس
 قصيدة مذكور از را در پيروي براگينسكي كوشش شاعر شوروي تاجيك پيرو سليماني

ي به مناسبت وفات يوسف نوشته يها  در پيروي قصيدة رودكي همچنين بيت32.شود يادآور مي
  :نقل نموده است» ءاالنبيا قصص«مؤلف شده كه 

  ان بي دوستان بينم هميـــبوست   گورستان چه بوستان بينم همي
  33م هميزير خاكش در نهان بين   آنكه با ما بود در مجلس كنون

طوري كه صدرالدين عيني نوشته است، . باشد آثار رودكي از لحاظ محتوا گوناگون مي
 ،گيرد كه شاعر شوق جواني، وجد از سعادت زندگي را نشان داده آن اشعاري را در بر مي

در . كند و غم و غصه حكايت مي نمايد، از پيري طبيعت، سخاوت و شجاعت امير را تصوير مي
  34. اساسي داردجايگاهد و اندرز و فلسفة روزگار آثار رودكي پن
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 - 3عشقي؛ - 2 درباري؛ -1: كند نف اشعار رودكي را به سه گروه جدا مياسيمي. اَ.اَ
براگينسكي آنها را از لحاظ موضوع به قصايد مدحي، اشعار غنايي راجع به . س. ا35.نااميدي

شناس  ايران. نمايد ز جدا ميآمي هاي اخالقي و اشعار يأس طبيعت، شراب و عشق، انديشه
پاگاوا رودكي را با خيام مقايسه نموده، در آثار رودكي موقع بلند داشتن . گرجي ك

 اثباتكابيدزي به . شناس ديگر گرجي د  ايران36.كند هاي يأس و نوميدي را تأييد مي آهنگ
در آثار . رساند كه رودكي در نظم حماسة قهرماني ايراني نيز سهم خود را گذاشته است مي

رودكي نام قهرمانان حماسة ايراني سام، رستم دستان يا زال، اسفنديار و ديگران به نظر 
چنين به نظر . معروفند» شاهنامه«باشند كه در  هايي مي يفصاين قهرمانان داراي تو. رسد مي
رودكي «نويسد كه  كابدزي مي. ولي د. اند گرفته شده» شاهنامه«رسد كه گويا آنها از  مي

استفاده برد، ) منبع دقيقي(را » شاهنامه«توانست نه مثنوي فردوسي و حتي نه روايت نثري  نمي
هاي مردمي  رودكي بايد از افسانه. اند  به انجام رسيده957زيرا آنها پس از وفات شاعر در سال 

ة شد هاي چاپ در مجموعه(تا به ما چند بيت رودكي . »هاي پهلوي استفاده كرده باشد يا منبع
 حماسي باشند كه از مثنوي ييها آنها شايد پاره.  استدر بحر متقارب باقي مانده) 34رودكي 

تن از خوي پرآب و : مثالً بيت. هستند» شاهنامه«بعضي از آن ابيات در . از بين رفته باشند
در لحظة نبرد رستم با سهراب جاي ، زبان گشته از تشنگي چاك چاك / دهان پر ز خاك

اين بيت به نظر » شاهنامه«در يگان نسخة خطي «نويسد،  دزي مييكاب.  طوري كه د، ولي37دارد
وجود ابيات و تصويرهاي بديعي . همه جا رودكي مؤلف اين بيت نشان داده شده است. رسد نمي

  38.»دهند از تأثير رودكي به آثار فردوسي گواهي مي» شاهنامه«رودكي در مثنوي 
نوشته است » كليله و دمنه« چرا فردوسي كه در بارة واقعاً شرح دادن دشوار است كه

 از حماسيواله كرده است، راجع به مثنوي حخود » شاهنامه«و داستان گشتاسپِ دقيقي را به 
سته توانست وجود منظومة حماسي رودكي را ندان فردوسي نمي. گويد بين رفته چيزي نمي

 گنهكار سرقتفردوسي را به . ده است، در حالي كه ابيات جداگانة رودكي را اقتباس كرباشد
اند،  كاتبان وارد كرده» شاهنامه«هاي رودكي را به  ناپذير است، ظاهراَ اين بيت كردن امكان
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دانستند،  چه را كاتبان ميماند كه چطور فردوسي آن آن صورت هم ناروشن ميولي در 
  ؟دانست نمي

 يا چستان هستند كه در آثار شاعران در ميان آثاري كه از رودكي به ما رسيده، مرثيه و لغز
  39.عصرهاي بعدي رشد پيدا كردند

در آثار . هاي اساسي شعر كالسيكي تاجيك و فارس را به كمال رسانده است رودكي همه قالب
هاي رودكي هم از نگاه معني و هم از  دهد كه قصيده  كمال عيني نشان مي40.او قصيده كامالً تشكل يافت

توان به  هاي رودكي را مي قصيده. باشند نصرهاي قصيدة سنتي كالسيكي را دارا ميلحاظ ساختار همة ع
شوند، حاليه كه شرح حال خود و شكوه از تقدير را در بر  بهاريه كه در آنها بهار و گلها توصيف مي

گيرد، عشقيه كه به موضوع عشق و توصيف حسن معشوق بخشيده شده است، فخريه كه در آنها  مي
گيرند،  راند، مدحيه كه ستايش ممدوحان يا اشخاص ديگر را در بر مي ضيلت خود سخن ميشاعر از ف

هاي فلسفلي خود را بيان  ها شاعر انديشه در قصيده.  توصيف شراب- رثا، خمريه- طنز، مرثيه-هجويه
ايد گذارد كه همين ويژگيهاي قص هاي اخالقي و تربيتي را پيش مي كند يا چون استاد خردمند مسئله مي

   41.رودكي است
برتلس كه معتقدند . ي.ميرزايف، از شبلي نعماني و ا. ع. رودكي بنياد نوع غزل را گذاشته است

به عقيدة او غزل چون نوع مستقل . كند غزل از مقدمة قصيده، تشبيب يا نسيب رشد كرده است، انتقاد مي
را ادامه داده، در آثار شاعران عصرهاي بار اول در آثار رودكي به وجود آمده، با تأثير رودكي رشد خود 

گواخاريا غزل در آثار خود رودكي . شناس گرجي ا  به انديشة ايراني42.يابد  كامالً تكامل مي13-14
  43.تشكل يافته است

 قالب نظم مردمي را استفاده -اطالعاتي موجود است كه رودكي در نظم فارسي بار اول نوع رباعي
كند،  هاي رودكي را نقل نموده، به منسوبيت آنها به رودكي شبهه مي باعي سعيد نفيسي ر44.كرده است

 45هاي رودكي مانند نيستند، يابد كه به كلمه و عباره هايي را درمي زيرا در آنها كلمه، عبارات و انديشه
ا به ها ر نويسد كه سعيد نفيسي نتوانسته است شبهة خود را مدلل نمايد و آن رباعي ميرزازاده مي. ولي خ

ميرزازاده رباعيات . دهد اشعار رودكي شامل كرده است كه به منسوبيت آنها به رودكي شهادت مي
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 پند و اندرز كه هم به مردم -2 اجتماعي و انتقادي؛ -1: كند رودكي را از لحاظ محتوا به سه گروه جدا مي
  46.يده است رباعي رودكي رس40جمعاً به ما تقريباً .  عشقي-3اند؛  و حاكم روانه شده

گويد كه رودكي مخترع رباعي نبود،  الدين همايي در سخنراني راجع به رباعيات رودكي مي جالل
چون . رباعي تا زمان او به زبان دري وجود داشت، ولي او بيش از ديگران اين نوع را استفاده كرده است

از اين رو آفريدن نوع . سترودكي مطرب خوب بود، اكثر سرودهاي خود را در قالب رباعي ايجاد كرده ا
باشد كه در  به انديشة همايي اساس وزن رباعي آهنگ اُرامين يا اُرامينان مي. اند رباعي را به او نسبت داده

ويس و «نظامي و » خسرو و شيرين«پهلوي وزن يازده هجايي بود كه به هزج مسدس مقصور، يعني وزن 
جا يا ركن در زبان فارسي، ترانه يا دوبيتي به وجود با عالوه كردن يك ه. گرگاني موافق است» رامين

ها از  كند كه نظام وزن عروضي را ايراني پيشنهاد مي» اي نظريه«الدين همايي در اين رابطه  جالل. آمد
هاي   ساحه-شعر، رقص، موسيقي. است) سيالبي(اند و آن شكل رشديافتة نظام هجايي  ها نگرفته عرب

باشد، بنابر اين چنين پنداشتن كه يك خلق از خلق ديگر شعر را گرفته  يفعاليت هنري همة مردمان م
االيام وجود داشته است و  عروض موسيقي شعر است كه در شعر ايرانيان از قديم. است، درست نيست

  .ها يا مردمان ديگر گرفته نشده است از عرب
آنها زبان عربي را گرفتند، ها كه گويا  گويد كه عقيدة ايراني همايي به اين اكتفا نكرده و مي

ها هيچ گاه نپذيرفتند  هاي بدوي كه آن را ايراني زبان عرب: اشتباه است، زيرا دو زبان عربي موجود است
ها، بيان، هزارها  ها صرف و نحو زبان عربي، فرهنگ ايراني. اند ها ايجاد كرده و زبان ادبي كه خود ايراني

ها  همة اينها به عرب. اند بي و بعضاً فارسي شبيه به عربي ايجاد كردههاي عر واژه و اصطالحات را از ريشه
بعد از استقرار . اند ها گرفته ها اصطالحات زيادي را از ايراني هيچ ارتباطي ندارد، برعكس خود عرب

د ها از ابن مقفع شروع نموده، زبان نو عربي و ادبيات نو عرب را به وجود آوردند و چون خو اسالم، ايراني
كردند و براي آنها  آنها ايجادگران اين زبان بودند، به آن چون زبان بيگانه و ادبيات بيگانه نگاه نمي

هاي عربي  هايي را كه خود آنها از ريشه برند يا واژه هاي فارسي را استفاده مي تفاوتي نداشت كه واژه
يعني زبان (» اند ها ايجاد كرده نيايرا«دهد كه زبان ادبي عربي كه   ولي همايي توضيح نمي47.اند ساخته

، از زبان شعر  پيش از اسالم، از زبان )عبدالحميد الكاتب ابن المقفع، بشّار ابن برد، ابونواس و ديگران
هاي اول اسالم چون كعب ابن ظهير، النابغه الجعدي،  الوليد ابن يزيد، االحطل،  قرآن و از زبان شاعران قرن
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ران، همچنين از زبان سخنوران معروف علي ابن ابوالطالب، حجاج ابن يوسف و الفَرَزدق، جرير و ديگ
  .ديگران چه تفاوت دارد

نامد، زيرا آن مثل غزل  مي» غزل نيم«براگينسكي آن را . س.ا. در آثار رودكي قطعه مقام بلند دارد
 تنها پارة قصيده و غزل، بلكه هاي تا به ما رسيده نه  اما در بين قطعه48.قافية يگانه بدون مطلع مصرّع دارد

بقايف قطعة رودكي را از . م. اند، نيز هستند هاي گوناگون بخشيده شده شعرهاي مستقل كه به مسئله
شكايت از دنيا و ناپايداري جهان، ترغيب نيكوكاري، : كند لحاظ مضمون به موضوعات ذيل جدا مي

ش دانا و سرزنش جاهل، دوري جستن از ايستادگي در برابر ظلم و ستم، دستگيري زيردستان، ستاي
  49.حالي، تصوير حسن معشوق، توصيف مي و امثال اينها فرومايه، معلومات شرح

شعرهايي وارد » آثار رودكي«در اثر سعيد نفيسي و . باشد رودكي مؤلف مقدار زياد مثنوي مي
. حر هزج، مضارع، سريعرمل، متقارب، خفيف، دو نوع ب: اند اند كه در هفت بحر عروض نوشته شده شده

نوشته شده است كه بر » كليله و دمنه«مثالً در بحر رمل . هاي او در اصل خيلي زيادند ولي مقدار مثنوي
نه پسر او  (50اساس آن ترجمة متن عربي ابن مقفع به زبان دري كه با فرمان نصر ابن احمد ابوالفضل بلعمي

اما پاول هرن در .  انجام داده بود، قرار دارد51) استبرتلس اشاره كرده. ي.ابوعلي بلعمي، طوري كه ا
اي بيان كرده بود كه بعضي ابيات در همان بحر رمل نوشتة  اسدي طوسي انديشه» لغت فُرس«پيشگفتار 

طوري كه در فوق . اند شناسان پذيرفته اين انديشه را همه ايران. تعلق دارند» سندبادنامه«رودكي به مثنوي 
 خواجه عميد 950را كه در سال » سندبادنامه«زند كه رودكي مثنوي  تلس حدس ميبر. ي.گفته شد، ا

فرهنگ «عالوه بر آن در . فناروزي به امر نوح بن نصر ساماني ترجمه كرده بود، به نظم درآورده است
اگر . بيتي نقل شده است كه در همان بحر رمل انشا گشته است» دوران آفتاب«از مثنوي » جهانگيري

  .ثنوي وجود داشته باشد، پس با بحر رمل سه مثنوي نوشته استچنين م
نويسد كه  او مي. هاي مختلف دارد انديشه» دوران آفتاب«سعيد نفيسي نسبت به سندبادنامه و 

فقط حكايات جداگانه را از » كليله و دمنه«احتمال مثنوي مستقل باشد و امكان دارد » سندبادنامه«
، »سندبادنامه«سعيد نفيسي همچنين اعتقاد دارد كه اگر . وارد كرده باشد» بدوران آفتا«و » سندبادنامه«
هاي مستقل باشند، پس رودكي سه مثنوي در بحر رمل نوشته است، ولي در  مثنوي» دوران آفتاب«

ها  كند و آن را اشتباه مرتبان فرهنگ را رد مي» دوران آفتاب«توضيحات سعيد نفيسي وجود مثنوي 
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پيش از ترجمة ابوالفوارس » سندبادنامه«شمارد كه مثنوي  ز اين، سعيد نفيسي چنين ميغير ا. داند مي
  52.فناروزي نوشته است

  ع ميرزايف اين نقطه نظر را رد 53.داند يكي مي» سندبادنامه«را با » دوران آفتاب«زند مثنوي . م
را با مضمون » وران آفتابد«و شعرهاي » كليله و دمنه«سندبادنامه را با مضمون «كند و شعرهاي  مي
  54.داند ناموافق مي» سندبادنامه«

از رودكي را ) خورد ايشان پست روي مردمان/ چار غُنده كَربشه با كَژدمان (سعيد نفيسي بيت 
نويسد كه به انديشة دهخدا اين بيت از مضمون  نقل نموده با استناد به محمد دبير سياقي مي

  55. اگر اين درست باشد، پس رودكي اين كتاب را هم ترجمه كرده است.گرفته شده است»ارداويرافنامه«
شود  بينيم بيت نقل شده از  سعيد نفيسي در بحر رمل نوشته شده است و معلوم مي طوري كه مي

زند با .برتلس و م. ي.صدرالدين عيني، سعيد نفيسي، ا. كه رودكي در اين بحر چهار مثنوي نوشته است
و همچنين » النفايس عرايس«ذكر . كنند را ذكر مي» النفايس عرايس« مثنوي 56هاستناد به حاجي خليف

آور است كه همه مؤلفان از اثر عوفي اقتباس كرده،  تعجب. رسد در اثر عوفي به نظر مي» اللطايف طوايف«
و يكي از جهال در نظم او طعن كرد و عرايس نفايس و طوايف  «57:اند سخنان ذيل او را خذف كرده

اين اقتباس بدون » هفت اقليم«در . »نظامي عروضي اين بيت در حق او انشا كرد. طايف او را تَضييفي نمودل
و » النفايس عرايس« شايد حاجي خليفه هم اطالع راجع به 58.هاي طوايف لطايف ثبت شده است واژه

يف شعرهاي ناب عبارت عرايس نفايس در ادبيات فارس و تاجيك براي توص. گرفته باشد» هفت اقليم«
توان تخمين زد  از اين رو مي. عوفي همچنين عبارت لطايف اشعار را زياد به كار برده است. شود استفاده مي

كه عوفي در خصوص يك دسته شعرهاي لطيف و ناب رودكي كه جاهلي آنها را تحريف كرده است، 
به طور قطعي تأييد . » فارسي منظومالنفايس عرايس«: نويسد ولي حاجي خليفه با اطمينان مي. راند سخن مي

هاي ديگر راجع به آن  كردن ممكن نيست كه حاجي خليفه چنين مثنوي را نديده است و در سرچشمه
چون عنوان » النفايس عرايس«ها عبارت  ولي در سرچشمه. اطالعي مشاهده نكرده است» هفت اقليم«جز 

الدين احمد ابن الخليل النحوي  شمس» ف و الجدلالنفايس في الخال عرايس«مثالً . كتاب هم ذكر شده است
اگر در اثر عوفي .  ذكر شده است59معروف است،) 1170-537/1169وفات به سال ( قاضي دمشق –

ظاهراً شامل » اللطايف طوايف«است، پس داستان » النفايس عرايس«سخن درواقع راجع به منظومة 
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هاي  شايد در ميان بيت.  را نادرست شرح داده استهاي ظريفانه بوده است كه كسي قصداً آنها لطيفه
  .مانده از اين دو مثنوي هم باشند باقي

عيني در تأييد فرهنگ . كند ياد مي» المصادر تاج«حاجي خليفه از فرهنگ تفسيري رودكي 
تفسيري داشتن رودكي بيت او را كه در بحر خفيف مخبون فاعالتن مفاعيلن فعلن نوشته شده است، 

  :آورد مي
  60زرع كشت است و زرع گوشة كشت  د چو بهشتـــــــزرع ذرع از بهار ش

ابوالجعفر محمد ابن صالح المكري » المصادر تاج«شمارد كه حاجي خليفه  سعيد نفيسي چنين مي
ميرزايف .  به انديشة ع61.را فرهنگ رودكي شمرده است) 1150-544/1149وفات به سال (البيهقي 

دكي را براي فرهنگ خود پذيرفته است، طوري كه در ادبيات علمي فارسي، بيهقي همان عنوان اثر رو
   62.بخصوص در آثار جغرافيا معمول بود

حاجي خليفه در بارة فرهنگ بيهقي به طور مفصل سخن . فرضية سعيد نفيسي اشتباه است
با فرهنگ در رابطه . رانده، نام كامل و سنة وفات مؤلف، آغاز فرهنگ و تأليف  آن را آورده است

63.»اللغت الفرس الرودكي الشاعر المصادر في تاج«: رودكي نوشته است
 

پس اين فرهنگ عربي به فارسي نيست كه معني مصدرهاي عربي را به فارسي به نثر شرح دهد، 
بيتي كه عيني نقل . بلكه ظاهراً فرهنگ تفسيري مصدرهاي فارسي دري است كه به نظم تأليف شده است

دهد، نه مصدرها  هاي عربي را شرح مي در آن رودكي معني اسم. ين فرهنگ منسوب نيستكرده نيز به ا
كردة عيني كامالً با مضمون ابيات ديگر مثنوي موافقت ندارد، هرچند به  از طرف ديگر بيت اشاره. را

 از اين رو. اين ظاهراً بيتي است از فرهنگ منظوم عربي به فارسي. همان بحر خفيف نوشته شده است
ممكن است فرهنگ تَجنيسات يا . توان تخمين كرد كه رودكي يك فرهنگي منظوم نوشته است مي

  .هاي همسان باشد واژه
كند كه در بحر  حافظ اوبهي يك بيت رودكي را نقل مي» االحباب تحفة «صدرالدين عيني از 

  : مفعولُ فاعالت  مفاعل فاعالت نوشته شده است–مضارع مثمن اخرب مكفوف مقصور 
  64   يك نام او عطارد و يك نام اوست تير  زيرش عطارِد آنكه نخـــوانش جز دبير
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شد، اثر منظومي در نجوم راجع به  كند كه دانشمند نابينا با نجوم نيز مشغول مي عيني تأييد مي
 اين بيت به هيچ وجه با مضمون خود با سه بيت مجموعة اشعار رودكي كه 65.ها نوشته است وضع ستاره

  .پس در بحر مضارع باز دو اثر منظوم نوشته شده است. ، ارتباطي ندارد  بحر مضارع نوشته شدهدر
نويسد كه رودكي اشعار زيادي و از جمله سه   مي(Ruben Levy)خاورشناس انگليس رابين لوي 

ته شده باشد كه سوژة آن از ادبيات پهلوي گرف مي» وامق و عذرا«معروفترين مثنوي او . مثنوي داشته است
  و به منبعي 66.اند ها نوشته هاي بعد در پيروي رودكي شاعران زيادي در اين موضوع مثنوي در قرن. است

اي در بارة چنين مثنوي داشتن رودكي  ها اشاره كند و بر ما معلوم نيست كه او آيا از سرچشمه استناد نمي
هاً به كار برده است، يا رودكي را با عنصري اشتبا» كليله و دمنه«پيدا كرده است يا اين عنوان را به جاي 

نوشته است، » بت بت و سرخ ، خنْگ»الحيات شادبحر و عين«، »وامق و عذرا«كه در واقع سه مثنوي 
  .اشتباه كرده است

  :هاي ذيل را آفريده است توان تخمين كرد كه رودكي مثنوي هاي فوق مي بر اساس گفته
  »كليله و دمنه« .1
 »سندبادنامه« .2

  بحر رمل-» وران آفتابد« .3

 »ارداويرافنامه« .4

  وزنش نامعلوم– فرهنگ تفسيري فارسي -»المصادر تاج« .5

 هاي همانند  فرهنگ ادبي به فارسي واژه .6

  بحر خَفيف–مثنوي داراي مضمون ديگر  .7

 »النفايس عرايس« .8

  وزنشان نامعلوم-» اللطايف طوايف« .9

 اثر نجومي .10

  بحر مضارع–مثنوي داراي مضمون ديگر  .11

  بحر متقارب–وي حماسي مثن .12

 مثنوي .13
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  دو وزن گوناگون بحر هزَج-مثنوي .14

   بحر سريع–مثنوي  .15
بعضي از آثار رودكي تقريباً . به رودكي  اشتباهاً نسبت داده شده است» وامق و عذرا«مثنوي 

طوري كه در فوق ذكر شد، سعيد نفيسي يك بيت رودكي را به دورة حكمراني . سندگذاري شده است
اي «اي را كه با مصرع  الزمان فروزانفر سنة تأليف قصيده بديع. ماعيل منسوب دانسته استاحمد ابن اس

شمارد  چايكين چنين مي. ك. نمايد  تعيين مي295/907شود، سال  شروع مي» آنكه غمگيني و سزاواري
از . اند هشود، به امير احمد بخشيده شد  قطران كه در آنها ابونصر ياد مي-كه دو قصيده در ديوان رودكي

  . منسوبند914-907اين رو به دوران حكمراني او به سالهاي 
تقريباً در سال » ره سوار و جوان و توان از ره دور«اي بيان كرده بوديم كه قطعة  ما در فوق فرضيه

  . نوشته شده است915
 معين كرده 924 مارس 31/ 311الحجة   ذي10سعيد نفيسي سنة اتمام مثنوي بحر خفيف را 

هاي به ما رسيدة مثنوي دو عيد به هم قران شدة نوروز و قربان  در يكي از بيت: دليلش اين است. تاس
  67.اند  موافق آمده311الحجة سال   ذي10معلوم است كه آنها . ذكر شده است

ها  هاي شرچشمه الزمان فروزانفر بر اساس دليل طوري كه در فوق اشاره شد، محمد معين و بديع
نه در هرات، بلكه » بوي جوي موليان«ند كه نصر در هرات مدت زيادي نبوده است و قصيدة ا تأييد كرده

نويسد كه  زند مي. م.  نوشته شده است932-929/ 320-317هاي  در يكي از شهرهاي خراسان بين سال
او شايد حكايت نظامي عروضي را در بارة .  تأليف شده است10 عصر 20اين قصيده ظاهراً در سالهاي 

 سالة نصر در هرات چون واقعيت پذيرفته است و حتي معلوم نيست بر اساس چه دليلي  اقامت سه
كردند كه پايتخت را به مرو يا هرات برند و با  هاي ارتجاعي سعي مي هايي گرفته است كه فئودال نتيجه

شش به خرج اين دولت سامانيان را سست نمايند و در عين حال سرلشكران پيشرو و افراد پيشقدم كو
 68.نمودند دادند كه بخارا چون پايتخت باقي بماند و بدين وسيله اين دولت را از فروپاشي احتياط مي مي

  .هاي تاريخي مستند نكرده است زند اين فرضية خود را با دليل. ا.متأسفانه م
ه، به ميرزايف شبهة فروزانفر و صفا را در درستي فرضية در هرات بودن نصر را مدلل دانست. ع

هايي را كه در خاورشناسي غرب و كشور ما و  حيث دليل در آنجا بودن او اطالعات تذكره
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اهللا صفا و محمد معين  الزمان فروزانفر، ذبيح  ولي بديع69.نمايد اند، نقل مي شناسي شرق پذيرفته شده ادبيات
ها معتمدترند، استناد  ذكرهالدين اسفزاري، كه از آن ت معين» تاريخ هرات«هاي تاريخي چون  به سرچشمه

  .اند كرده
 نشان داده شده 320/932تقريباً » كليله و دمنه«ليف أسنة ت» السماوات مسل«در كتاب 

بعضي مؤلفان، از جمله شيخ بهايي . اند زند نيز نقل كرده. براگينسكي و م. س.اين سنه را ا. است
الزمان  سعيد نفيسي و بديع. دان  را نشان دادهسيصد و سي و اندسنة » لوكَشك«در كتاب 

 به انديشة فروزانفر 70.اند  را در اثر بهايي اشتباه كتابت يا چاپ دانسته330فر سنة فروزان
» لوكَشك« در 330 نوشته شده است، 937 و 934/ 326 و 323هاي  بين سال» كليله و دمنه«

  . بوده واژة اند معني شمارة از سه تا ده را داردياشتباه چاپ
، »كليله و دمنه«پس از يك سال تأليف » مادر مي«كند كه قصيدة  د تخمين ميزن. م

فر به ثبوت رسانده است كه آن الزمان فروزان بديع. شته شده است نو933يعني در سال 
ماكان » تاريخ سيستان« نوشته شود، زيرا در 936 و 934/ 324 و 322هاي  توانست بين سال مي

هاي سال  ثهپس از حاد) به او بخشيده شده است» مادر مي«صيدة كه ق(وجعفر برا اسير گرفتن ا
 پيوسته به وقوع 936 و 934/ 324 و 322  اين بين سالهاي شك بي ذكر شده است و 320/933
 سنة تأليف مرثية  در وفات 72. را نشان داده است321/933 سعيد نفيسي سال 71.است

اي كه به دورة  در قطعه. معلوم است) 937- 325/936وفات در سال (ابوالحسن ابن حسين بلخي 
بارة پيري خود و پيري كسي كه به او دكي در دربار منسوب است، شاعر درآخر خدمت رو

  :راند مراجعه شده است، سخن مي
  ر بدين سان و تو هم خود نه جوانيـشدم پي

  73و تو چون چفته كمانيانجوخ  پرمرا سينه 
اگر به (» در منزل غم فكنده مفرش ماييم«: فوق نقل شده شايد پس از تأييد رباعي 937در سال 

مرا ز «، كمي بعدتر قصيدة »بسا كه مست در اين خانه بودم و شادان«و قطعة ) رودكي تعلق داشته باشد
بعداً وقتي كه شاعر به خود . تر دارد اند كه آخري آهنگ آرام نوشته شده» منبع تحقيق انبياست نصيب
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توانست اوان خوشبختي را به ياد آورد، ممكن است  خود را فراموش كرده و ميآمده بود، تا حدي غصة 
  .را نوشته باشد» شكايت از پيري«) 940تقريباً سال (پس از يك يا دو سال 
راند و  هاي بحر سريع و مضارع شاعر در بارة خود سخن مي هاي به ما رسيدة مثنوي اگر در بيت

در بيت اول راجع به ناپايداري . ن دوره منسوب دانستن آنها ممكن بودآورد، به اي سخنان قهرمانان را نمي
  .رود بخت و انتظاري يك چيز نامعلوم و در بيت دوم از شكايت پيري و تنهايي سخن مي
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