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»روز رودكي«از رودكي تا   

 

ين كتاب ا. به طبع رسيد» نمونة ادبيات تاجيك« كتاب استاد صدرالدين عيني به نام 1926سال 
در مرحلة اول تشكيل جمهوري تاجيكستان سند مهم علمي و تاريخي خلق تاجيك براي ميراث بزرگ 

  .سرسخن كتاب با داليل قاطع و آهنگ مطنطن تاريخ شروع مي شود. فرهنگي خود گرديد
 و از بازي كه وقايع را تاريخ قيد مي كند، تا امروز در ديار ماوراءالنهر«: استاد عيني نوشته بود

تركستان چنانكه يك قوم معظم به نام تاجيك يا كه تازيك اقامت دارد، همچنان زبان و ادبيات ايشان 
رواج زبان و ادبيات تاجيك در ماوراءالنهر و تركستان مخصوص به عصري يا . هم رواج يافته آمده است

در عهد سامانيان كه چنانكه مي بينيم، ادبيات تاجيك در اين سرزمين . تسلط پادشاهي و اميري نيست
زبان هستند، چقدر رواج داشته باشد، در زمان اوالد چنگيز، تيمور، شيباني، اشترخاني و  عرقاً فارسي

پس معلوم مي شود كه رواج . منغيت كه عرقاً مغول، ترك و ازبك هستند، همان قدر رواج يافته است
 يا كه مهاجرت ايرانيان نبوده، سبب زبان و ادبيات تاجيك در اين جاها محض به سبب تسلط سامانيان

  1.»حقيقي موجوديت يك قوم بزرگ به نام تاجيك كه منسوب به عرق آريا است، در اين جاهاست
كه در جمهوري نوبنياد تاجيكان رمز و پرچم ميراث بزرگ » نمونة ادبيات تاجيك«كتاب 

استاد عيني بعد از اطالع . افته بودالشعرا ابوعبداهللا رودكي گشايش ي گذشتة پرشكوه ما بود، با نام آدم
به هر حال ظهور «: مختصر از احوال شاعر و اقتباس نمونه هاي اشعار وي در خالصه باب نوشته بود

  2.»استادي مثل رودكي از ماوراءالنهر باعث افتخار تاجيكان است
خار توان گفت از همان وقت سر كرده، رودكي در فضاي جمهوري تاجيكان همچون رمز افت مي

نام رودكي در طول عصرها همچون سردفتر ادبيات نوين فارسي در . ميراث فرهنگ و ادب ما گرديد
مأخذهاي ادبي و تاريخي ثبت گرديده بود، ولي در تاريخ بار نخست بود كه قومي به نام تاجيك اين 
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 فرهنگ و رودكي نه تنها تجسم تاريخ. داشت سيماي بزرگ را همچون شاعر ملي خود پاس و گرامي مي
  .ادب گذشتة تاجيكان گرديد، بلكه نام وي براي رونق مدنيت و معارف نو تاجيك نيز چراغ راهنما شد

 وزارت معارف جمهوري مختار تاجيكستان در نوروز تأسيس و تجليل 1926در اوايل سال 
) ت معارفنشرية وزار(» دانش و آموزگار«در اين خصوص در مجلة . را اعالم نمود» روز رودكي«نمودن 

  :اي به چاپ رسيد كه متن مختصر آن اين است اطالعيه
هاي زحمتكشان تاجيك، چه به واسطة مقاالت در  در تعقيب يك سلسلة درخواست«
را روز رودكي » سال نو« عيد نوروز 2-3ها و چه زباني، جِرْگة نظارت معارف تاجيكستان  روزنامه

  .تعيين كرد
دة تواناي خود رودكي را به ياد آورده، جشن هزارة وي را در اين روز زحمتكشان تاجيك نويسن

در روز رودكي معلمان تاجيك در هر جا مردم را جمع كرده، تاريخ رودكي را مختضر هم . گذرانند مي
  .كشان تاجيك را از اهميت تاريخي خودشان آگاه خواهند كرد باشد، براي آنان گفته و محنت

عد از شنيدن تاريخ رودكي بايد فرزندان خود را به هر دهقان محنتكش و مردكار تاجيك ب
خواندن و سوادناك شدن وادار كند و به آنان بفهماند كه نژاد رودكي نبايد بي سواد باشد، براي ملتي كه 
بيش از هزار سال شاعر و نويسندة بزرگ مانند رودكي داشته، براي ملتي كه آثار ادبي، علمي، فني و 

  .سوادي ننگ است، عيب است، ذلت است بيش از اين در دنيا به يادگار مانده، بياخالقي آن از هزار سال 
فرزندان ملتي مانند تاجيك كه از نمونه و آثار تمدن، هنر و علم آنان از چندين هزار سال پيش، 

داني،  بندي، رياضي شناسي، زيج حتي در دل كوهها نقش شده، ملتي مانند تاجيك كه بهترين نمونة ستاره
اند، امروز نبايد بي سواد باشند، ذليل و اسير جهل   لشكركشي، عدالت و اخالق بين المللي بودهطب،
  ...باشند

هاي شوروي كه براي آزاد كردن رنجبران جان  جوشش خون ميليونها كارگران اتفاق جمهوري
  ...سوادي را از ميان هر ملت طلب مي كنند اند، محو بي داده

برادران، شما كه در هزار سال : ه تاجيكان زحمت كش مي گوييماز همين  نظر است كه ما ب
ايد، چه شد كه امروز آخرين و  هاي نويسندگان مقتدر خود مانند رودكي را از بر داشته پيش نوشته
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باالترين علم نجات رنجبران، علم آزادي فقيران، علم لنينيزم را نمي خوانيد؟ چرا نمي كوشيد كه 
  سوادناك شويد؟
قتي كه معلمين و دانشمندان تاجيك روز رودكي را جشن مي گيرند، به مردمان البته، و

آنان بايد راه نجات زحمتكشان، علم آزادي تودة رنجبر، تاريخ جنبش : زحمتكش خواهند گفت
كارگران و ادبيات صنفي خود را به زبان خودشان بخوانند، با علم لنين مسلح شوند، صفهاي خود را به 

  3»!هاي انقالب عمومي كارگري شركت كنند المللي بسته در جنبش رنجبري بينصفهاي تشكيالت 
) 1897-1937(منتشر شده بود، همانا به قلم نثار محمد افغان » دهقان«اين اعالميه كه با امضاي 

معارف و بعداً وزير معارف جمهوري مختار ) ناظر(متعلق بود كه نامبرده در آن سال معاون اول وزير 
 روز رودكي را همچون جشن ترغيب مكتب و معارف نو، 1926وزارت معارف سال .  بودتاجيكستان

. بيداري معنوي مردم تاجيك، دعوت به آموزش علم و دانش نو و تبليغ ميراث گذشته برگزار نموده بود
گذراندن » داهي رنجبران جهان لنين«هاي كمونيستي و تجليل  آهنگ و تشويق ايده البته اين جشن را بي

در راه زنده » نمونة ادبيات تاجيك«با وجود اين، روز رودكي بعد از نشر . در آن ايام امكان ناپذير بود
ولي . نمودن سنتهاي تاريخي فرهنگ و ادب تاجيك به واسطة نام رودكي واقعة مهم حيات معنوي ما بود

  .روز رودكي به مقام جشنهاي فرهنگي و ادبي جمهوري نرسيده بود
هاي  اما صفحه. داشتند نام رودكي را مردم تاجيك عزيز و گرامي مي. شدند يسالها سپري م

از اين جاست كه . هاي آثار منظوم رودكي براي مردم هنوز ناگشوده و نامعلوم  بود روزگار و بازمانده
 شادروان مقالة مفصلي در احوال و روزگار رودكي و 1940سال . استاد عيني باز به رودكي روي آورد

همو بعداً بر اساس اين مقاله .  محيط ادبي زمان رودكي و زمان سلطنت سامانيان به چاپ رساندتفصيل
اين كتاب به جز .  انتشار نمود1940با همكاري عبدالسالم دهاتي سال » استاد رودكي«اي با نام  مجموعه

شعرهاي شاعر سير تاريخي دورة حاكميت سامانيان، توصيف زندگينامة رودكي و مجموعة نسبتاً كامل 
مهمتر از همه اين بود كه استاد عيني تاريخ و نقل واقعة يافت شدن آرامگاه رودكي را در . را شامل بود

هاي چندين عصر در خصوص زادگاه و مدفن و منبع  بازيافت استاد شك و شبهه. آخر كتاب الحاق نمود
رودكي در بين مردم تاجيك عاملي خالصه، تحقيقات استاد به انتشار شهرت . تخلص شاعر را از بين برد

  .مهم گرديد
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شد كه پيشاهنگ آن  سالهاي پنجاهم عصر گذشته دورة احياي نوين ملي تاجيكان محسوب مي
با تشبث شخصي نامبرده كميتة مركزي حزب كمونيستي و حكومت . شادروان باباجان غفوراف بود

كي قرارداد انتشار نمود و از همان روز  سالگي تولد رود1100 دربارة تجليل جشن 1955تاجيكستان سال 
هاي اديبان و معماران و  دايرة فعاليت وزارتها و اتحاديه. تمام جمهوري براي استقبال جشن آمادگي ديد

آهنگسازان و هنرپيشگان نهايت وسيع بود و در مدت چند سال پيش از جشن كارهايي به سامان رسيد كه 
يكي از كارهاي مهم تداركات جشن عمارت مقبرة شاعر در . يرون استذكر همة آنها از حوصلة اين  مقاله ب

  .پنجرود و افراشتن مجسمة رودكي در شهر دوشنبه بود كه اين كار با موفقيت به انجام رسيد
 اكتبر 14) شهر دوشنبه در آن سالها چنين نام داشت( سالگي رودكي در استالين آباد 1100جشن 

 كشور جهان و جمهوريهاي 70در تجليل جشن، نمايندگان بيش از . افت با شكوه تمام آغاز ي1958سال 
كنندگان كنفرانس اولين خادمان  با دعوت شادروان ميرزا تورسون زاده شركت. شوروي شركت نمودند

  .علم و مدنيت كشورهاي آسيا و آفريقا به جشن رودكي تشريف آرودند
 بود كه به يادبود سيماي بزرگ  سالگي رودكي در جمهوري ما اولين جشن پرشكوهي1100

گفتن ممكن است كه تمام اهالي . شعر و ادب فارس و تاجيك همچون عيد عمومي مردمي برپا گرديد
  .جمهوري اين جشن را آماده كردند و آن را به طرز شايسته برگزار نمودند

ش  برگزار گرديد، ولي مدتي از جشن گذشت و ما رودكي را فرامو بلي، جشن خوب و عالي
رودكي و ادبيات دورة سامانيان بالكل گويي تحقيق شده باشد، بررسي احوال و آثار رودكي و . كرديم

از فروگذاري . باري با شادروان عبدالغني ميرزايف در اين موضوع صحبت داشتيم. معاصرانش قطع گرديد
قرار داديم كه . كاريمدر تحقيق رودكي تأسف خورديم و اقرار نموديم كه خود ما نيز در اين مورد تقصير

هاي مهم تحقيق رودكي و   كنفرانس دانشمندان تاجيك و خارجي را در موضوع مسئله1971پاييز سال 
در واقع اين اولين كنفرانس علمي، بعد از سيزده سال از جشن . محيط ادبي زمان سامانيان تشكيل دهيم

  .شناسي را باز به جنبش آورد رودكي، علم رودكي
يافت، اما بعد از درگذشت   مرتباً سازمان مي1975شناسي تا سال  نفرانس، رودكيبعد از اين ك

هاي علمي انستيتوهاي زبان و  در پروژه.  دعوت كنفرانس قطع گرديد1976عبدالغني ميرزايف در سال 
  .شناسي وارد نبود شناسي موضوع رودكي ادبيات رودكي و شرق

 ماوراءالنهر، به تحقيق و تصحيح 16 از قرن اينجانب ضمن پژوهش موضوع تاريخ ادبيات بعد
 80هاي علمي را در اوايل سالهاي دهة  هاي كاوش نتيجه. متن شعر رودكي و همعصران وي مشغول بودم
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ها را  هاي اساسي مقاله دانشمندان و اهل ادب نكته. عصر گذشته در سه مقالة مفصل به چاپ رساندم
محقق معروف، پروفسور . شناسي شعر رودكي موافق بودند ة متنپذيرفتند و با نظر انتقادي بنده در رشت

در نامة «: اي در اين موضوع به من نوشته بود خاورشناس دانشگاه پيتربورگ الكساندر بلديروف در نامه
گذشته من به شما نه تنها قناعتمندي، بلكه تأثرات بهترين خود را كه از مطالعة مقاله شما حاصل شد، 

، همچنين »آثار رودكي«زيب   در نهايت عالم زبردست و دليري پيدا شد كه به لعبتك بي.بيان كرده بودم
نامند، ضربة سخت  مي» ترجمة بديعي«باكي و تحريفات كه در ما معموالً  به سيل ناخوش و دروغ و بي

ر گزارش بايف د هاي جامي از طرف اُرونْ من در بارة سه مقاله، همچنين راجع به نشر نامه. داده شده است
كه مقالة شما اعالم و آغاز نموده » شناسي تحوالت رودكي«در اين ضمن در بارة . مخصوص بررسي كردم

  ).15/06/83(» است، توجه مخصوص ابراز داشتم
توسط شادروان بلديروف شايد مبالغه بود، ولي جالب اين بود كه بعد از » تحوالت«آوردن لفظ 

اف، عسكر حكيم، جمشيد گيونشويلي به نشر رسيد كه  ه قلم افصح ب هاي جدي هاي من باز نوشته مقاله
. هاي پرارزش به ميان گذاشته بودند مؤلفان راجع به تصحيح و تكميل متن شعرهاي رودكي انديشه

تر با  تر و وسيع ها اين بود كه آثار منظوم رودكي و همعصران او را عميق خالصة مباحثه و انديشه
ي تحقيق بايد كرد و اين كار را با مشورت و شركت دانشمندان برگزيدة شناس اصولهاي نو علم متن

  .تاجيك و كشورهاي ديگر انجام دادن الزم است
از اين سبب ما در آمادگي تأسيس سازماني بوديم كه . اجراي چنين كار مهم و پربار سهل نبود

ت ناخوش و مهلك و متشنج رخ هاي نهاي اما در جمهوري ما واقعه. چنين كار مهم علمي را به عهده گيرد
شكر كه بالهاي رسيده را خداوند از سر ما دور كرد و ما باز . »ياران فراموش كردند عشق«داد كه 

 ماه آوريل در عرفة جشن دولت سامانيان با 1999سال . فرهنگ و ادب گذشتة خود را به ياد آورديم
هاي بنياد، تحقيق و از  هدف و برنامه.  يافتتأسيس» بنياد رودكي«پيشنهاد اينجانب در انستيتوي رودكي 

  .نو ترتيب دادن متن صحيح و انتقادي و علمي شعر رودكي و همعصران او بود
ياد رودكي در ديار « در پنجكنت با عنوان 2000 اكتبر سال 12همايش اولين بنياد رودكي 

يراني به رياست سيد صادق در اين همايش دانشمندان تاجيك و گروه محقيقان ا. برگزار گرديد» رودكي
در اين همايش برنامة فعاليت بنياد . خرّازي، معاون وزير خارجة جمهوري اسالمي ايران شركت داشتند

جمهور  اي به رئيس شركت كنندگان همايش نامه. رودكي براي سالهاي آيندة نزديك بررسي گرديد
 ماه سپتامبر هر سال روز 22د كه اف فرستادند و پيشنهاد نمودن علي رحمان تاجيكستان جناب امام

پيشنهاد ما قبول شد و مجلس نمايندگان و مجلس . رودكي به عنوان جشن عمومي جمهوري اعالم گردد
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 سپتامبر روز رودكي به 22ملي مجلس عالي جمهوري تاجيكستان قانوني تصويب نمود كه هر سال 
  .عنوان جشن ملي تجليل گردد

 ما تجليل نخستين روز رودكي با شكوه و طنطنة شايسته  در جمهوري2002 سپتامبر سال 22
در روز . رئيس جمهور كشور اين روز سعيد را با نامة تبريك خود به مردم مبارك گفت. برپا شد

دانشمندان فرهنگستان زبان و ادب فارسي )  سپتامبر همان سال25(رودكي و همايش علمي بنياد رودكي 
) مشهد(استاد دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي با سروري جناب آقاي حداد عادل و 

  .جناب آقاي محمد جعفر ياحقي شركت نمودند
قبالً بنياد رودكي با دانشگاه . امسال چهارمين سال است كه ما روز رودكي را تجليل مي كنيم

روز رودكي در  سپتامبر به افتخار 22) 2005(دولتي باباجان غفوراف خجند موافقت نمود كه امسال 
هاي شعر و موسيقي و سيرهاي عيدانة مردم با شركت شاعران دانشمندان سازمان  شهر خجند محفل

با رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران جناب آقاي قهرمان سليماني موافقت كرديم كه در اين . يابد
  .مراسم دانشمندان ايراني هم شركت داشته باشند

 به 2003از سال ( به عنوان سازمان مستقل علمي و پژوهشي بنياد رودكي شش سال است كه
در فعاليت تشكيلي و علمي بنيادرودكي به جز مؤسسان، . فعاليت دارد) حيث سازمان مستقيل غيردولتي

ما حاال متن علمي و انتقادي شعر رودكي را بعد از زحمات . محققان جوان با همت بلند زحمت مي كشند
نيت داريم كه محصول زحمات ما در . ايم راي بررسي اهل دانش آماده نمودهزياد در طول چهار سال ب

گردد، به قضاوت  همايش دانشمندان تاجيك و ايراني كه بعد از روز رودكي در دوشنبه برگزار مي
بعد از بررسي مفصل و موافقت رأي عموم ما به تهية نشر متن شعر رودكي . متخصصين واگذار گردد

  .مشغول خواهيم شد
 اشعار شعراي عصر سامانيان است كه در اين راه به جذب  دورنماي طرح علمي بنياد رودكي، تهية متن

  .كند متخصصان ورزيدة زبان و ادب فارسي مبادرت مي
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