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 الدين عينيالدين عينيالدين عينيالدين عيني    للللكماكماكماكما

  آوري آثار عاميانة ديار رودكي نخستين كوشش جمع

نمونة ادبيات «سوخته شدن و  30  دهة در سالهايكمونيستهااني هپس از تهمت ناگ
رسمي  ايدئولوگهاي و امنيت عيني، مقامات دولتي، مأمورين صدرالدين) 1926مسكو (» تاجيك

انتشار كتاب  .رودكي حساس شدندبه شدت نسبت به نشر آثار گذشته، از جمله  يسياس
بانفوذترين نشرية اتحاد وقت سردبير (بخارين كه  موجب گرديد»  تاجيكنمونة ادبيات«

مركزي، ضمن محكوميت نشر كتاب فوق، صدرالدين عيني را  ارشد مقامات به دستور) شوروي
 در »يانبوي جوي مول«علت واكنش و اعتراض مقامات، درج شعر معروف . ايداق نمط استننيز

  :كتاب مذكور بود
  مان آيد هميــهيزدت مـــشاه ن  اد باش و دير زيــــاي بخارا ش

  ان آيد هميـــوي آسمـــاه سـم   اه است و بخارا آسمانـــمير م
  ...تان آيد هميـ سوي بوسورــس   مير سرو است و بخارا بوستان

 ، رودكيتاين ابيا عيني با درج درالدين كه صكردند دعا مي امعاندان و بدخواهان
  . استشده به بخارا امارت آرزوي بازگشت
 دولت الفباي 1929از سال . ماندباز  نام رودكي تقريباً از زبان زمان به بعد،از اين 

هاي ادبيات  نمونه «نام با ديگر ي كتاب1940سال  .كردبه خط التين تبديل  فارسي تاجيكي را
تاب به همت خالق ميرزازاده، سهيلي تدوين اين ك . خط التين چاپ شدهب» تاجيك
  . اهللا بزرگزاده در مسكو منتشر شد زاده و لطف جوهري

هاي اشعار او  در بخش نمونه يابد، اما  مياستاد رودكي آغازبا  مذكور هر چندكتاب 
از آن آن زمان،  يبا فشار سياس» بوي جوي موليان« شعر ،زاده تنظيم شده غوساتم الكه به قلم 
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  و به مطبعه سپرده شد29/8/1939  در مورخ» ادبيات تاجيكهاي هنمون«. ست شده اساقط
. صادر كرد رسماً 17/3/1940  را در تاريخچاپ آنمجوز   پس از بررسيدستگاه رسمي دولتي

ماه مي همان سال مقالة تاريخي در فوري كه به موضوع پي برده بود، صدرالدين عيني اما استاد 
و ) 27- 25 ص 1940، »شرق سرخ«مجلة (» يهة رودكودكي و دقبر ر«را با عنوان خويش 

 سپتامبر سال 6 كه اين مجموعه درا به طبع رسان» استاد رودكي« همان سال مجموعة سپس
  .مجوز رسمي چاپ آن صادر شد دسامبر همان سال 25  كه به مطبعه سپرده شد1940

سالها از بعد » اد رودكياست«عيني در مقالة .  صاستاد ، گفت كه در اين مجموعهستيباي
 و با )16، ص 1940، »استاد رودكي«: .رك(ند را به قلم آورد» بوي جوي موليان«شعر دوباره 

بوي جوي «در اين مجموعه، شعر ) А. Семёнов(سيميانوف . درج مقالة دوست خويش استاد ا
دگان و تاريخچة نگارش آن باز يك بار ديگر نقل شده و حقيقت حال به خوانن» موليان

  .اعالم گرديد
 مسئلة ين بار نخستيار ب،شناسي استاد عيني با هدف ادامه دادن تحقيقات رودكي

هاي تازه در ديار رودكي جمهوري  صالحي را براي بررسيباسازمان دادن يك گروه 
  :اند  نوشته1940 اكتبر سال 29ايشان در اين خصوص . تاجيكستان درخواست نمودند

يافت شده  رودك ديهة قبر رودكي و ،تماماً روشن و حل شده مسئله ،با اين تأكيد«
بنابر آن، من به اتفاق . اكنون تنها به اين معلومات يك شكل رسمي دادن مانده بود. بود

 تشكيل شناسي نويسندگان تاجيكستان به رفيق دهاتي نامه نوشته، يك گروه تحقيقي باستان
دن بنياد آكادمي علوم اتحاد شوروي  و كردن اتفاق نويسندگان و در آن گروه شركت نمو

در اين . به زودي گروه تحقيقاتي تشكيل شد. انستيتو تحقيقاتي تاجيكستان را مناسب ديدم
و از اتفاق نويسندگان، رفيق بزرگزاده و اينچنين ) Гарритский(گروه از انستيتو گاريتسكي 
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، 1940آباد،  استالين»  رودكياستاد«مجموعة (» به صفت راهبر اين گروه من تعيين شده بودم
  .)117ص 

نحوة سازماندهي گروه تحقيقاتي به رياست صدرالدين عيني از جانب خود ايشان 
  :چنين تشريح شده است

 در سمرقند به پيش من 1940 سپتامبر سال 22 ،رفيقان بزرگزاده و گاريتسكي«
ادم كه نوشته گرفتند و به زبان تاجيكي ترجمه كرده دهاي عربي را  من به آنها متن. آمدند

حكايت كردم كه در دفترشان قيد كردند و در آنجا چه بايد كردن ديگر را هم  هاي معلومات
شدني رفته  شيم به جاي تفتاما خودم به سبب خوب نبودن صحت. را هم به طرز مشورت گفتم

  ). 117، ص 1940، »استاد رودكي«مجموعة  (»نتوانستم
رفيقان مذكور «: در پنجكنت چنين بيان شده استفعاليت گروه بازرسي همچنين 

 ،به پنجكنت رفته) 1940سال ( سپتامبر سال جاري 23) عيني.  ك–گاريتسكي و بزرگزاده (
قبر را . به پنجرود رفتند.) ع. ك-پنجكنتدبير حزب (اف  از آنجا با كارمندي رفيق محمدي

 به ،يتسكي با همين قناعت كردهرفيق گار.  كافته ديدند و معلومات را تأكيد كردند،يافته
 آنجا را هم با چشم خود ديد ،اما رفيق بزرگزاده به رودك رفته. برگشت) دوشنبه(آباد  استالين

عصره  با همين اختالف چندين . همة معلومات را تصديق و تأكيد كرده آمد،ش نمودهيو تفت
مجموعة  (»ين گرديدرودك كه استاد از آنجا است، معي در روستاي ك قبر رود،برطرف شده

  ).117، ص 1940، »استاد رودكي«
ي اختالفات مواد، در بارة سمرقندي رخ بنمودنعيني پس از تحقيق و روشن . دامال ص

  :اند و بخارايي ناميده شدن استاد رودكي چنين نگاشته
:  است)الزم (اكنون يك شبهة خردترك ماند كه وي را هم گفته رفع كردن دركار«

 اينها در نواحي سمرقند گفته ، بوده است، چرا در متنپنجكنت و پنجرود در مادام كه رودك
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جواب اين سؤال  گويند؟ مي» سمرقندي «،ي نشمردهپنجكنتشده است و چرا استاد رودكي را 
، پنجكنتبندي   تا به تقسيم- ها هاي قديم تا به همين نزديكياز زمان: بسيار آسان است

يافتند، حتي مالبچگاني كه از  هاي سمرقند حساب مي  از ناحيه،آباد و مستچاه زحمت
» سمرقندي«رفتند، خود را  آباد و مستچاه به بخارا براي خواندن مي ، زحمتپنجكنت

  .به همين قياس سمرقندي شمرده شدن استاد رودكي هم تماماً درست است. گفتند مي
تماماً درست از نواحي سمرقند شمردن هم هاي مذكور را   ههي د)همچنين (اينچنين

هاي وي از كنارهاي  ههي و تمام دپنجكنتكه در تقسيمات مأموري پيشينه خود  چون. است
» كند در متن عربي بيان مي» نواحي«د كه اين معني را كلمة نيافت سمرقند حساب ميدور 

  ).118، ص 1940، ص »استاد رودكي«مجموعة (
 برنامة گيري، نتيجهپس از ني استاد عي ،»هة رودكيقبر استاد رودكي و د«در مقالة 

يك تاريخچة كوتاه اين تحقيقات  هاي من اين نوشته« :ستا   بيان نمودهدين شكلادامة كار را ب
 ،گرفته شده است، بعد از كار كرده برآمدن» رودك«و » پنجرود«كالن بوده، معلوماتي كه از 

  ).117، ص 1940، »استاد رودكي«مجموعة (» شود به چاپ داده مي
 عالوه وي. اند همواره در مد نظر داشتهشناسي خويش را  تحقيقات رودكيتاد عيني اس

نظري به گذشتة «با عنوان شناسي، مقالة نهايت مهم خويش را  بر تأليف اثرهاي بديعي و تاريخ
شرق « مجلة 1941سال ) مارس( در شمارة سوم ،به اتمام رسانيده» تاجيك) هنر(صنعت 

 رودكي در شعر و جايگاهاين مقاله دربارة استاد رودكي، از جمله در . ندانتشار داد» سرخ
زبان « ملي تاجيكان، زادگاه وي، همچنين در باب زبان رسمي زمان رودكي، هنرشاعري، 

  . سخن رفته است» زبان ادبي تاجيك- فارسي جديد
 قبر امير تيمور، قبر فرزند – قبرهاي گورِمير ، با قرار دولت1941ماه ژوئن سال 

در . ده شدوشگميرزا، قبر ميرانشاه فرزند امير   بيك الوغ امير نوةميرزا،   وي شاهرخوچكك
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 دانشمند ، رسمي ازبكستانشخصيتدر رديف چندين ، شناسي كاوش باستانجريان اين 
ف، رئيس آكادمي علوم وناسيمي. ا. عيني، ادرالدينف، صوميگيراس. م.شناس م معروف چهره

 دو يپس از يكاز قضاي روزگار، . ندي و ديگران نيز شركت داشتندازبكستان قاري نيازي خج
 چنين بود كه اوضاع. آلمان شروع شدبا  جنگ جهاني 1941 ژوئن سال 22 روز ،روز كاوش
 ،ساخته شده بودند، نه در جاي خودمحكم  تيمورلنگ كه از تنة درختان تابوت ،در آرامگاه

اين حالت كه . يافت شد ديوار كنار ةر كنار دفينبلكه د ين،مرمرگورخانة تخمين زده شدة در 
  كه خيليواري  افسانهشكلام به واص و عونقل شده بود، فوري در بين خ از جانب مسئولين

 وي به حركت تچون به قبر امير تيمور دست زدند، تابو «:منتشر شد كه، دباور داشتنبدان 
 )صدرالدين عيني (گاهي ها از نقل قبلآن روزها من اين افسانه ر. »آمد و جنگ جهاني شروع شد

:  را تأكيد كردندبگاهي دو مطل هبه اين مناسبت قبل.  خويش ثبت كردمدركبراي خود و با 
كه به   خواستند كه سبب عوض شدن جاي تابوت امير تيمور را روشن سازند تااول

ان انشاءاهللا مساعد زم«: استاد گفتنددوم اينكه . و متعصب خاتمه داده شودم اتراشان عو افسانه
ف را به تاجيكستان بياريم ويل گراسيمئخاي همان م.سوز پايان يافت مان و شد و جنگ خان

از نظر اسالم و سنت اين جايز  . چهرة او را برقرار سازيم،و قبر استاد رودكي را باز كرده
. كنيم ميجشن بزرگ رودكي را به جهانيان اعالم . نيست، ولي آنجا كه مهم باشد، روا باشد

الشعرا را برقرار  دهيم، به نام رودكي مقام سلطان پنجرود را به نام اين بزرگوار نسبت مي
اد دارم كه آن ي...  مخصوص ارسال نمودنداي هايشان به اين مناسبت به دوشنبه نام... »كنيم مي

وقت ناشتا  روز يك. نمودند هاي تاريخي كهنه را روزها و شبها مطالعه ميگاهي كتاب هزمان قبل
ما همه در . »!يافتم، يافتم «:شد، گفتند هاي ويژه نمودار مي كه در حالتبشاشبا چهرة شاد و 

  : پس ادامه دادند؟گاهي چه يافته باشند هتعجب بوديم كه قبل
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سمرقند را ها  معلوم شد كه يك وقت. به حركت آمدن تابوت امير تيمور را يافتم«
گورخانة تيمور از . يموريان را هم آب پخش كرده استگورخانة ت. آب زير كرده بوده است

هنگامي . وار ايستاده است  تابوت چوبين مستحكم امير به روي آب برآمده زورق،آب پر شده
 ،شود، تابوت با رفت آب تمايل نموده كه آبشاران تمام شده گورخانة تيمور هم از آب خالي مي

  .»جي و غيرطبيعي مانده است در حالت كاش يعني به جاي كنونيدر ته ديوار 
  :باز عالوه نمودند. خوشنودي قبلگاهي حد و كنار نداشت

ها خصوصاً اگر به تاريخ  ها و نقل افسانه. شود  همين طور افسانه ساخته مي،بعضاً انه«
صيت تاريخي نسبت داده باشند، بايد به محك حقيقت تاريخي و اسناد خطي مردم، شخ

  .»...تحقيق شوند
 به اتفاق سمرقند استاندار شهر و فرماندارگاهي  ه پيشنهاد قبله روز بپس از چند

بعد در ميدان ريگستان . نمودند را استماع گزارش دامال عيني ،ارباب علم و دانش جمع شده
جنبش تابوت امير «سمرقند محفلي برپا شد كه در آنجا دامال عيني بار ديگر در موضوع 

جنبش «و » جنبش تابوت«با همين . كردند رانيصل سخنمف» هاي جهاني آلمانتيمور و جنگ
  .گرديم  اكنون به موضوع اصلي باز مي.نيز خاتمه يافت» عوام

بررسي براي  كه بعد از بودمعلوماتي كه از پنجرود و رودك گرفته شد، اين گونه 
 دامال عيني ، گوناگون جنگ آلمان و پس از جنگعلل هببنا د كه شمعلوم اند و  چاپ داده

ند، زيرا به اتمام رساندن اثرهايي ا ه نتوانست،گرفته شده» پنجرود«معلومات از تكميل  رايب
و حل سرنوشت » هايادداشت«، »ميرزا عبدالقادر بيدل«، »الوقايع بدايع«واصفي و خالصة «چون 

  حالت بعضي كارهاي ناتمامشان را به كمينه و خالدهايندر . بودمهم آنها برايشان نهايت 
لغت «و » واصفي«و » بيدل«آن سالها سرنوشت . كردند واله ميح ) صدرالدين عينيدختر(

يك زمان به اين « طريق با نقل بدين. واله كردندحرا به من » كليات«و آيندة » صيليتف نيم
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» معلومات«اين . گرفته شده را به من دادند» پنجرود«معلومات از ، »مطلب توجه خواهد شد
اين دفتر با . نام گذاشته شد» دفتري از پنجرود «آنآن زمان به در  كه عبارت از يك دفتر بود

گيرد كه  بر مي  گوناگون را درافراد نفر 10  قول نقل،خط خواناي التيني بزرگزاده انشا شده
، ويو مزار رودكي، بزرگي ها در بارة زادگاه همة نقل.  ساله بودند70 ساله تا 40از  1940سال 

اي در بارة فرزند  هاي او و افسانه  و بازگشتش به ديار خويش، خصلتسفر استاد به بخارا
 كه در پايان همة آن نقلها را شود شروع مي» مواد پنجرود«دفتر با عنوان . رودكي بودندنداشتن 

  .عيناً و بي هيچ گونه تفسير خواهم آورد
  
  مواد پنجروداز 

   ساله، از روستاي پنجرود73نقل عزيزمراد خسروي 
  ششته)كرسي ( پدرم و مادرم در گرد صندلي، بودم)خردسال (كه من ميدهوقتي «

در خصوص  و از آنها زدند  در حق گذشتگان، عزيزان، آدمان بزرگ و مشهور گپ مي،)نشسته(
كردند كه  آنها نقل مي. ام ها شنيده فاري پنجرودي بسيار حكايهبابا هوايي و ابوالحسن او

 ردگيك و آمده باز در همان جا وفات )بوده است (رود بودگيابوالحسن پنجرودي از همين پنج
  . و در همين جا دفن كرده شدگي)كرده است(

بابا هوايي هم از اوالد همان كس .  شخص آدم بسيار عزيز بودگينگفتند كه آ پدرم مي
س هم اين ك. محمد بوده است نام بابا هوايي خال. پدر من از اوالد بابا هوايي بوده است. اند بوده

قلعة وي در همين جا . يك زمان در پنجرود پادشاه ياميري بوده است. آدم بسيار عزيز بودگي
ها بنياد  ، در جاي قلعه باغ و حوليگيهاي ديوار ماند  از قلعة وي نشانه)اكنون (حاضر. گيبود
هم هاي بسياري  خود او هم نوازنده بوده است، نوازنده. فاري بوده استومير پادشاه ا. گيشد

اق شّگويند، م گفتيم، اكنون موزيكان مي فاري يا اپاري ميوها پيش ا ما نوازنده. داشته است
  .گويند مي
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بعد . خيزد بعد شورش مي. كنند بابا هوايي با مير جنگ مي. مير بسيار ظالم بوده است
ب آ در آنجا به يك جاي بي. آرند به طرف حصار زمين  پريده مي- از پنجرود،دعاي بد كرده

در همان جا خانه . برآيد زنند كه آب مي  و عصاي خود را در زمين مي)آيند فرود مي (يندآفر مي
آنجا كول هوايي . شوند ، در همان جا دفن ميسازند خانقاه مي. شود بعد آنجا آباد مي. سازند مي

همه به خاك ؛ ماند گرفته در دنيا از اوالد مير نمي) ابوالهوايي(دعاي بابا هوايي . گيرد نام مي
  .شوند يك مي

. فاري باز پيش گذشتگيوابوالحسن ا. عة ابوالهوايي چندين سال شدگيقبه وا! انه
 چون. داند چند سال شده باشد ابوالحسن پنجرودي از اين هزار سال پيش گذشته باشد كه مي

دم از اوالد اين آ.  و چندين پشت گذشتگي، هيچ كس به خاطر ندارد)اجداد (كه چندين اوالد
كمال بابا، صابر امان، از محلة ما صالح پسر صديق، : ها هستند غير از من در پنجرود باز همين

از همين اوالد در نكنات، كشتوت . اينها كهنسالها هستند. )اجدادند (قريب همه از يك اوالدند
گران ، در گذر سوزن)قاري رجب(در سمرقند در گُذر دبيد . زار هم هستندو، در غ)قرغان پگت(
ابوالحسن پنجرودي در  در غژدوان يك زن هم بودگي از اوالد. هم بودند) مال عبدالرسول(

  .حصارزمين هم بودگي
پيش . باغ ميري بسيار هم كهنه. باشد قبر ابوالحسن رودكي در پشت باغ ميري واقع مي

ن پشت باغ را زمي. هاي كالن داشتگي، گلزار، بوستان داشتگيبسيار كالن بودگي، درخت
منزل  ( حولي600-500 در آنجا زياده از )اجدادمان ( از روي گپ باباهايمان.گويند فاري ميوا

فار وابوالحسن پنجرودي بسيار ا. فاري هم در همان جاوزمين و باغ امير ا.  بودگي)دار حياط
 فاري هم درو قبر ابوالحسن ا!هنَاَ. گوييم فاري ميوآنجا را حاضر هم زمين ا. كالن بوده است

. يك روز اسپ پدرم لنگ شد. گشتم من در اين خصوص حكاية پدرم را شنيده مي. همان جا
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قبر يك عزيز را نشان داد و گفت در باال باباي اين كس خواب . پدرم به قبرستان آورد
  .گويند فاري ميواند، آن كس را ابوالحسن ا كرده

الي اين قبر سنگهاي كردند كه در با اهللا حكايه مي  عصمت)پدر بزرگم (باباكالنم
 هاي آخر به اينجا خدايي تا وقت . هر كس به هر جا گرفته برده است،رنگارنگ كالن بوده

  .»فاري بودگيو مسجد ا،در جانب شرقي شمالي قبر. آوردند  مي)نذري(
  

  )دگرو ساله، در70از روستاي نكنات، (الدين بابازاده  نقل مال شمس
حقيقتاً خود ابوالحسن . ن پير بسيار نقل شنيدگيها من هم از آدما فاريودر خصوص ا«

قبر آن شخص عزيز هم در خود همين جا، در . كردند فاري از همين پنجرود گفته نقل ميوا
فاري در وابوالحسن ا.  قبرهاي نوند،قبرهاي در جانب قبله بودگي. پشت باغ ميري واقع است

ن پير در سر قبر اين شخص ، با آدماگفتند جاي خودش، ملك خودش دفن كرده شدگي مي
باغ ميري پيش بسيار .  كالن معلوم)سنگهاي (هاي يراقهاي كالن، قَعزيز تاق بودنش و سنگ

در آن . بودم ام آمده من در خاطر دارم در وقت جواني. درختهاي پير عظيم داشت. كالن بودگي
ست، درختان فاري دفن شدگي واقع او كه در بين آن تپة ابوالحسن ا)رود كوچك (طرف ساي

آب . گذشت فاري به واسطة ناو جوي ميوفاري به زمين اودر طرف شرق ساي ا. بسياري بودند
هاي كهنه پيش در زمان.. گفتند اين عزيز را پنجرودي و رودكي هم مي. آن جوي حاضر كم است

  .  ماغيان تابع بود–از اين چندين سال پيش اين جاها به غراب . ت رودك بوده استيكنو نام 
 قديمي رودك )روستا (در سر ساي رودك قشالق.  ساي رودك هست،در طرف شنگ

  .»هاي آن باقي مانده است  در باالي كوه خرابه،واقع بوده
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  ) زير حصارروستاياز (اهللا بابازاده  نقل كرامت
از اين يكچند وقت پيش در خصوص قبر رودكي . كنم من در قشالق نگينار كار مي«

جو  و  از آدمان كهنسال نگينار پرس،بعد از اين. ستاد عيني را شنيدمكاو كردن ا و كافت
پيش  ،كنند كه حقيقتاً قبر رودكي در پنجرود واقع بوده بسيار آدمان پير تصديق مي. كردم

در نوازندگي و .  هم حافظ بوده است،هم قاري. آن كس كور بوده است. اند رفته براي زيارت مي
 ،بنابر در وقتش، در زمانش بسيار مشهور شده. ايستاده است شاعري هم از همه باالتر مي

 در ،اما باز آمده. )فرا خوانده بودند (پادشاه سمرقند و بخارا او را به نزدشان جيغ زده بودند
ها  بعضي از پيركي. باشد اين نقل همان آدمان پيرسال مي. وطن خود وفات كرده بوده است

. در وقت رودكي اين جايها بسيار آباد بودگي.  آباد كردگيگويند كه رودكي بسيار جايها را مي
  .»ها بسيار بودگي شهرها و قلعه

  
  )لخوزا ساله، عضو ك40از جماعت شنگ، (نقل سبحان، پسر تورسون 

وي يك پسر داشته . بادولت بوده است. گويند همان شاعر كور رودكي بودگي مي«
  .گويند  رودكي در همان وقت شدگي ميواقعة. يده بوده استيزنش باز يك دختر زا. است

. خورد آيد همه چيز را مي همين كه از مادر به دنيا مي.  يك بچة بال بوده استلهورلو
وي . شود له پسر رودكي را هم خوردني ميوهمان رلو. خورد ها را هم مي وي آدمها و حيوان
وي رفته به پدرش بعد . شدكُ  داشته مي)خواهركش را (خواهركشه. دشو گريخته خالص مي

بعد اسپش را .  كه در رودك هيچ كس نمانده استبياد پدرش مي. له را كشوگويد كه رلو مي
، وي از خورد له پيدا شده آمده اسپش را ميو رلو.برآيد براي احتياط به قلعة چنار ميبندد و  مي

 باز رودك را ،آدمان گريخته رفتگي را آورده. كشد له را ميوباال ايستاده با شمشير زده رلو
  .»كند آباد مي
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  مواد محمودافاز 

كند كه اساساً نام اين  اثبات مي ) ساله50(اف دوست  ف نيازبدلوعضو كلخوز واراشيل
باشد، از تپة نوروزشاه  ها بين يكديگرش يك كيلومتر مي اين قورغان« :ها چنين است قورغان

 درون قشالق كاللي، كلخوز قورغان اناق بيگ در .يك كاسة سفالي دورة قديم يافت شد
 بلندي گاريزانت. باشد كاللي كوه چور مي. باشد  كاللي قورغان اناق بيگ ميةهيف دوواراشيل

در هايي كه  اين شاه. باشد  خسرو ميباشد، نام شاه قورغان  متر مي3000 كوه چور )عمودي(
در دشت ند كه كرد سفيدان حكايه مي ، مويتسه ا به ملغيده برد،همين حوض آب برآورده

كند كه آدمان قديم حكايه  اف حكايه مي آي رسول ساقي. تسه اهاي تاك بود ملغيدار كُنده
 آغيلَك قشالق )پايين (در منزل زمين ملغيدار در جماعت كلخوزچيان پايان .دكردن مي

محمد بشر را در طرف جنوبش قورغان  هدر مزار شريف خوج .باشد آغيدك قورغان نوروز مي
  .باشد اه ميقلندر ش

 30 متر، برش 51 روي حوليش درازي )خانقاهي است(ه  خانقاي،جاي خانقاي رودكي
از باغ مير تا مابين .  متر7 برش ، متر17اش قدش  كرسي متر خانقاي كهنة ويرانه از روي ته

. باشد  متر، از قورستان در مابين قطب باغ شرقي باغ مير مي10اش   متر، بلندي61خانقا راهش 
كند  آن آدم اثبات مي. كند  سالگي وفات مي80 از قشالق پنجرود در سن د اسماعيل آخونمال

 كس، خود رودكي در قشالق دودر آخر عمرش از بخارا آمد، حكاية خودشه كه رودكي 
همين خود رودكي را هم حسن . كند ، شريكش به قشالق ارتوچ وفات ميكند پنجرود وفات مي

اينها از بخارا با همراه خودش و . )اند گفته مي (گفتين پا مي هگويند و حسن رود رودكي مي
 بياد  با همراه رفيقش گرفته مي، را به شتر بار كرده)ثروتش ( تمام دولتش)اش خانواده (عايلش

  .نويس رودكي بوده در آرتوچ خواب كردگي كه رفيقش ميرزاي خط
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. كند  حكايه مي45با، سنش اسماعيل آخوند، رفيقْ رحيم بااين حكايه را از زبان مال 
مال اسماعيل را بسيار مالي . كند  تمام مي،هاي كهنه را ختم كرده مال اسماعيل در بخارا علم

آن كس با رودكي دايم ) باباي( باواي دار محمد هواي سجره مال خال. كنند پرقوت حساب مي
  .»شود  مي سجره را تفتيش كرده بعد از يافتن، نتيجه معلوم كرده.كردين صحبت مي
 درالدينهاي دامال ص ند كه نوشتهكن شده همين حقيقت را ثابت مي قولهاي آورده  نقل

، زيرا هر آنچه كه قابل پذيرشند... حل اختالفات منابع خطي وو  مدفن  وعيني در بارة زادگاه
 گوناگون اشخاصنقل شده است، بدون تصرف و مداخلة كسي نقل شده و مهم آن است كه آن 

هاي   از گفته،جهت سن و سال و هم از لحاظ سواد و علم و معرفت گوناگون بودههم از 
، فرهنگ  كه نقل و مواد آثار عاميانهشد مشاهده فوقرد ادر مو. اند همديگر نيز باخبر نبوده

كند و براي روشنتر بيان نمودن حل  مواد آثار خطي گذشته را تصديق مي) لكلوروف(مردمي 
 برخيدر حل ) لكلوروف( فرهنگ مردمي جايگاه وضوع ماز اين رو،. ندتواند كمك ك ميمسئله 

 لهجةزيرا در متون كهن گاه تأثير . تواند ياريگر باشد مي هان و تصحيح آنو متمبهم كاتن
ما در اين .  دارنداساسينقش بومي خاص محل و زادگاه مؤلف  و نقش عادات و رسوم مردم 

  :كنيم ه ذكر دو نمونه اكتفا ميبحث ب
رباعيات « دكتر غني كتاب شادروانمرحوم محمدعلي فروغي و ) 1932 (1931سال . 1
  :در مقدمة كتاب رباعيات ذيل آمده است. منتشر نمودندرا » عمر خيام
  اط و عيش و قوال آمدــــهنگام نش     ان برفت و شوال آمدــــاه رمضـــم

   حمال آمدشتوشت پوگويند كه پ     ها اندر دوش ه خيكـــآمد گه آنك
 از آن ،اين قسم رباعي را مردود خوانديم« كه ندا محمدعلي فروغي و آقاي غني نوشته

آن بزرگواران  «:استاد رجايي بخارايي در اين باب نوشته. »رو كه لفظ و معنيش ركيك است
درواقع واژة پوشت . »ندا هبه سبب آشنا نبودن با اصطالح پوشت پوشت آن را ركيك پنداشت



 
 
 

 
 

121  3  

، »خبردار باش«ارسي تاجيكي رايج و معمول است و معناي فدر )  واو مجهولبا(پوشت 
  .را دارد» احتياط باش«

اند كه معناي كلمة   نوشته»يه ما فيهف« در تصحيح فرفروزانالزمان  بديعياد  استاد زنده. 2
به و ل م امروز هم در بين تاجيكان رايج و مستعكه اين واژه  حال آن،معلوم نشد» فاريدن«

  . است»خوشايند بودن«معناي 
 و گفتارهاي گوناگون زبان فارسي و عادات لهجهاين دو مصرع باال شاهد لزوم دانستن 

  : ديگراينك يك مثال مهم  .باشد و رسوم مردمي براي تصحيح متون كهن مي
.  دارددر پنج باب» شاهد صادق«كتابي با عنوان )  ميالدي16قرن (ميرزا صديق اصفهاني 

 خطي نسخه 3از اين كتاب . داردهاي فارسي  مثل اين كتاب اختصاص بهدم باب سومفصل هشتا
دانشگاه مركزي  كتابخانة دوم در، )2232شمارة (ايران  كتابخانة ملي يكي در :موجود است

اين مثَلها از ). 2909شمارة ( كتابخانة مدرسة سپهساالر سومي درو ) 1110شمارة (تهران 
آمده است، چندين » شاهد صادق« مثلي كه در 560 در بين .اند دهجانب صادق كيا بررسي ش

آب كه از سر گذشت، «مثالً . ندا جيرازبانزد و  هم در بين تاجيكان ه كه امروزوجود دارد مثل
، » دل برود هر آن چه از ديده برفتاز«، »باشد آرزو عيب نمي  «،»نيزه چه يك نيزه چه صد

آلو چو به آلو نگرد، «، )اشتها در تگ دندان(» ر زير دنداناشتها د «،» بعد درويششاول خوي«
  .»رنگ پذيرد

  تقديم كرده،عيني.  صكه به در منظومة خويش 1948اصغر حكمت سال  استاد علي
  :استچنين نگاشته 

عيني،  درالدينهديه به دوست دانشمند ص(المثل تاجيكي   يك ضرب- رشتة پيوند ملل«
  ):شاعر شهير تاجيك
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ــسايه ز ه ــرد  هم ــد بگي ــسي پن ــسايه ب   م
ــرد   ــد بگيـ ــي بنـ ــور همـ ــور ز انگـ   انگـ

  بـر مـردم تاجيـك     بـه   آري مثل است اين     
  ...از هـــر مثلـــي اهـــل ادب پنـــد بگيـــرد

  

  :يابد اصغر حكمت چنين آغاز مي عيني به قطعة علي. جواب دامال ص
  همسايه ز همسايه به خـود رنـگ بگيـرد         
  هــر تــار ز تــار دگــر آهنــگ بگيــرد     

  ف و موافـق  مخـال -آهنگ دو گـون اسـت     
ــرد     ــگ بگي ــر آهن ــه ه ــد ك ــا نتوان   »دان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


