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 چكيده
كردند و سعي در پيراسـتن   گذاريپژوهي را پايهپس از تالش نفيسي و ميرزايف كه رودكي

ـ  تبريـزي  قطـران  خصوص به ـ اشعار رودكي از اشعار ديگر شاعران و  داشـتند، كتابهـا   ـ
اشعار رودكي و نيز رد انتسـاب بعضـي    براي دستيابي به شمار بيشتري ازمقاالت بسياري 

 . اشعار به وي نوشته شده است
نويسـنده در  . رودكي اعتمـاد كـرد  توان به بسياري از اشعار منسوب به ليكن هنوز نمي

تالش دارد تا در حد بضاعت انـدك خـود، ضـمن بررسـي و نقـد تعـدادي از        اين جستار
زد كنـد و در  را گـوش آنها و نقايص يها هاي شعري رودكي، برخي كاستمقاالت و مجموعه

در نسـخة   دو بيت ذيل نام رودكـي اين . ، به انتساب دو بيت جديد به رودكي پردازدضمن
صورت گرفته است و  خانة مجلس يافت شده كه تحرير آن در قرن نهمكتاب 8820ارة شم

 . بن محمد قُندزي نام داردمؤلف آن محمود
 

 . بيت نويافته، قُندزي دوهاي شعري رودكي، نقد، قطران، مجموعه :هاكليدواژه
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 مقدمه
، بـه  استمنسوب هاي شعري كه به رودكي بسياري از اشعاِر موجود در مجموعه

گذاران نفيسي و ميرزايف در ساليان دورتر، پايه. نام شاعران ديگر نيز ثبت شده است
اند؛ علي اشرف صادقي، جعفر علميِ تحقيق و پژوهش دربارة رودكي و اشعار او بوده

شعار، عارف نوشاهي، حسن انصاري، قـادر رسـتم و نصـراهللا امـامي نيـز از جملـه       
آوري و تصحيح اشعار رودكي، مقاالت و كتابهايي عمحققاني هستند كه در جهت جم

خـوار  رو اثر ماندگار نفيسـي و ريـزه  گيري از مآخذ، دنبالهاند كه بعضاً در بهرهنوشته
و برخـي   يافتن تعداد بيشتري از ابيـات رودكـي  برخي از ايشان در پي . خوان اويند

بعضي نيز با يافتن چنـد  . اندديگر نيز به دنبال بر طرف كردن نقايص كار نفيسي بوده
اند؛ بدون اين كـه مقـدمات و   بالفاصله مبادرت به چاپ آن كرده به نام رودكي بيتي

 . جوانب علمي را رعايت كرده باشند
چه در اين جستار مورد نظر است، نقد و ارزيابي برخي مقاالت و كتب، در رد آن

گـاهي طـي   . اسـت  اي اشـعار بـه رودكـي   انتساب نادرست و گاه غير عالمانة پـاره 
اي كه در بارة اشعار رودكي به چاپ رسـيده، بـدون   زدهها و مقاالت شتابمجموعه

 . تحقيق و ارزيابي دقيق، اشعاري به نام وي معرفي شده است
يكي از اشكاالت اساسي در اكثر تحقيقات دربارة رودكي اين اسـت كـه اغلـب،    

ران تبريـزي صـورت گرفتـه    اشعار قطتحقيق و ارزيابي اشعار رودكي بدون بررسي 
زدگي و عدم رعايت جوانـب  همچنين انتساب اشعار ديگران به رودكي، شتاب. است

گيري از متون متأخر و نيز اطمينان بي چون و چرا و غير موجه به نظرات علمي، بهره
كه در بسياري موارد تنها بر پاية حدسيات وي، اشعاري به نام رودكي ـ سعيد نفيسي 

ديگري است كه در مقاالت و كتبـي كـه دربـارة     موضوعاتاز  ـ ستمنسوب شده ا
 . خورداشعار رودكي نوشته شده به چشم مي

، بلكـه  بـاز نمايـد  را يها در اين جستار، سعي نگارنده بر اين است تا برخي كاست
در بخـش  . اي دقيق و محققانه از اشعار رودكي انجامدحاصل آن به تدوين مجموعه

 . از رودكي ارزيابي خواهد شد بيت نو يافتهدوم اين مقاله دو 
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 نقد و بررسي
» معرفي و تصحيح چند بيت از رودكـي «اي به نام در نامة فرهنگستان مقاله 1. 1

: 1392( ايشان در قسمتي از مقالة خود. به قلم آقاي مسعود قاسمي نوشته شده است
نقـل از جنگـي   از قول عليم اشرف خان، دانشيار دانشـگاه دهلـي و بـه     )111ـ110

مكتوب به سال  A. N. M. 74محفوظ در كتابخانة ساالر جنگ حيدر آباد به شمارة 
ديـوان   ايـن ده بيـت يـا در   ، ده بيت نوشناخته به نام رودكي نقل كرده است؛ 1188

تـر در جمـع اشـعار رودكـي وارد شـده و اصـالً       خورد و يا پيشقطران به چشم مي
 :نيست! نوشناخته

1 .1 .1 
 دلـــت ديـــد بايـــد جهـــانبـــه چشـــم 

 
1 

ــان    ــد نهـ ــو نبينـ ــر تـ ــم سـ ــه چشـ  كـ
 

؛ 544: نفيسـي ( اين بيت در مجموعه اشعار رودكي ثبت شـده و نوشـناخته نيسـت   

  121F2.)77: ؛ قادر رستم49: شعار
1 .1 .2 

ــار........................  ــاد گمــــ  را برنهــــ
 
1 

 بــــدين آشــــكارت ببــــين آشــــكار 
 

پيشين نوشناخته نيست و در مجموعه اشعار رودكي، بـه  بيت اين بيت نيز همانند 
همراه بيت باال و در مثنويات ثبت است و صورت كامل و صحيح آن به شـكل زيـر   

 :است
ــكار   ــين آشــ ــكارت ببــ ــدين آشــ  بــ

 
1 

 نهانيــــت را بــــر نهــــاني گمــــار    
 

 )همانجا: ؛ قادر رستمهمانجا: ؛ شعارهمانجا :نفيسي( 
 :به رودكي اين است منسوبديگر بيت 

1 .1 .3 
ــان   ــو بري ــن از آرزوي روي ت ــان م  اي ج

 
1 

 بنماي يكي روي و ببخشـاي بـرين جـان    
 

 1 .1 .4   
 دشــوار نمــايي رخ و دشــوار دهــي بــوس 

 

ــان   ــري ج ــان بب ــايي دل و آس  آســان برب
 

 

هـاي شـعري رودكـي، بـا نـام مصـحح و       براي سهولت بيشتر درپيدا كردِن مطالب، ارجاع بـه مجموعـه  . 2
  .گردآورنده خواهد بود
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كـه وزن   در صـورتي رباعي و از رودكي است؛ يك قاسمي تصور كرده دو بيت باال 
به عالوه، اين دو بيت اصالً از رودكي . رباعي مطابق نيست هيچ يك از آنها با اوزان

اي است كـه قطـران در مـدح ابونصـر ممـالن      نيست، بلكه ابيات اول و دهم  قصيده
 .)257: 1362 قطران( سروده است

رودكـي   ةنوشـناخت اشـعار  از پنجمين بيت نيز كه به زعم قاسمي و اشرف خـان  
 :زير است صورتو به ) همان( قصيدة پيشين قطراناز است، بيت يازدهم 

1 .1 .5 
 

 

ــوار  1 ــد دش ــو باش ــاني ت ــن آس ــك م  نزدي
 

 نزديــك تــو دشــواري مــن باشــد آســان  

 

نيـز از   بيتي كه از اشعار نوشناختة رودكي تصور و معرفي شدهششمين و هفتمين 
 :رودكي نيست

1 .1 .6 
 هميشــه بــه كــارز بهــر آمــدگان دســت او  

 
1 

   ز بهــر نامــدگان چشــم او هميشــه بــه راه 

 1 .1 .7   
 جــا كــه شــاه كــرد گــذر نيــاز بگــذرد آن 

 

 جــا كــه شــاه كــرد نگــاهمــالل ننگــرد آن 

 

 در مدح شاه ابو منصـور اسـت   دو بيت مذكور نيز در قصيدة ديگري از قطران و
 . )354: همان(

ـ از آن جهت كه بسياري از اشعار وي  كمي مداقه و بررسي در ديوان شعر قطران
توانست آقاي قاسمي را از اطالة بـي مـورد كـالم    ميبه رودكي منسوب شده است ـ  

 .نياز كند بي
قاسمي پس از تأييد نادرست هفت بيت مذكور به نام اشعار نوشـناختة رودكـي،   

ثبت دهد كه سه بيت زير در ديوان قطران خوشبختانه باالخره به درستي تشخيص مي
 !است و از رودكي نيست

1 .1 .8 
 آويـــز پســـر آشــوب و دلآرام و دلاي دل

 

 عهد كرده به وفا بـا مـن و نـابرده بـه سـر     
 

1 .1 .9  
 تـا فـراق تـو خـبر بود عـيان بــود تنــم  

 

 تا فراق تو عيـان گشـت تـنم گشـت خبـر     
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1 .1 .10  
  من بيارايم هـر روز رخـان را بـه سرشـك    

 

ــر   ــارايي ه ــو بي ــر ت ــه كم ــان را ب  روز مي
 

 )107: همان( 
هشت بيت از اين ده بيت، بيست سال پيش از نوشتة قاسمي، در جستاري ديگـر  

كه در جاي خود به آن خواهم  )72: 1377 ووروژيكينـا ( بودي نسبت داده شده به رودك
دو بيت را به نقل از  )112: 1392( اما قاسمي، در بخشي ديگر از مقالة خود. پرداخت

هـاي  در مجموعه«: خوانده و گفتهشاه سمرقندي، به نام رودكي دولت يالشعراتذكره
 :»شوداشعار او ديده نمي

 دردا و حســـرتا كـــه مـــرا دور روزگـــار
 
1 

ــاروان   ــزد راه كـ ــالح بـ ــت سـ ــي آلـ  بـ
 

ــزود   ــي ف ــرا محنت ــود م ــي نم ــون دولت  چ

 

 بي گردن اي شگفت نبوده اسـت گـردران   

 

هاي رودكي نيست؛ زيرا دو بيت مورد نظر ايشان از سروده ،كه نبايد هم ديده شود
. بيتي به ثبت رسيده است 90اي بلكه در ديوان مسعود سعد سلمان و در ميان قصيده

غبنا و اندها كه مرا چرخ «: با اين تفاوت كه مصراع اولِ بيت اول، ضبطي ديگر دارد
ـ   .)430و  429: 1362سعد سلمان مسعود ( »دزدوار ز بـه ايـن انتسـاب غلـط     نفيسـي ني
اين موضوع از ديد قاسمي  اما ؛اشاره كرده و آن را نادرست خوانده است شاه  دولت

 .)465: 1341( پنهان مانده است
آوري اشعار رودكي، مرهـون اهتمـام   يكي از آخرين تالشها در جهت جمع 2. 1

شـاه  قادر رستم است كه در تاجيكستان و به خط سيرليك به چاپ رسـيده اسـت؛   
منصور شاه ميرزا، آن را به فارسي ترجمه كرده و مؤسسة فرهنگي اكو اولـين چـاپ   

آيد از مقدمه، متن و تعليقات قادر رستم برمي. متقبل شده است 1387آن را در سال 
و، گرچه اشتباهاتي كرده، ولي گاه اشتباهات پژوهشـگران  كه تالش پر ثمري داشته 

ابيات را كه در متن نفيسي و ديگران موجـود   تصحيح كرده و بعضي راپيش از خود 
 .نبوده گردآورده است

مترجم فارسـي آن و نيـز اغـالط     كم توجهي و دانش ناقصاما با تأسف فراوان، 
 557از جمـع  . چاپ تحقيق قادر رستم را سخت كـم ارزش سـاخته اسـت   مطبعي، 

از رباعيات، شعر اول، تا پيش  131شعري كه قادر رستم به نام رودكي ترتيب داده، 
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هاي بازمانده از ابيات است كه طي بررسي ما مربوط به قصيده، غزل، قطعات و پاره
خـواني و  بـدخواني، غلـط   دسـتخوش شعر  131شعر از جمع اين  60: مشخص شد

 آسـيب ده و از آن جايي كه گاه يك شعر دچار چنـد  شاشتباهات فاحش شاه ميرزا 
چه ماية تعجب نقص و كاستي است؛ آن 80شعر، داراي بيش از  131شده است، اين 

نگارنده است اين كه شاه ميرزا تنها با ترجمة متن اشعار رودكي از خط سيرليك بـه  
اي از ايـن  در زيـر بـه پـاره   ! فارسي اين اشتباهات وحشتناك را موجب شده اسـت 

اشكاالت با ذكر صورت صحيح آن در گردآوردة نفيسي و پس از آن شاهكار مترجم 
 :عه اشاره خواهد شداين مجمو

 زان عقيقين ميـي كـه هـر كـه بديـد     . 1

 

 از عقيــــق گداختــــه نشـــــناخت   

 

 ) 493: نفيسي( 
 )22: رستمقادر ( وان عقيقن چي كه هر كه بديد

 اگر گران بد زي من هميشه ارزان بـود   لطيف نبيذ روشن و ديدار خوب و روي. 2

 

 )499: نفيسي( 
  )28: رستمقادر ( نبيند روشن آواز خوب و روي لطيف

ــه  . 3 ــه را دراز چ ــده و انديش  داري ان

 

 دولت تو خـود همـان كنـد كـه ببايـد      

 

 )500: نفيسي( 
 )29: رستمقادر ( چه داري انده و انوشير را در از

 

 

 كان باد همي از بـر معشـوق مـن آيـد      هيچ ني ني ز ختن باد چنو خوش نوزد. 4

 

 )500: نفيسي( 
  )30:رستمقادر ( نوزد هيچ ني ني ز ختن باد خپين خوش

ــان. 5 ــه آن زبــ ــانش نــ  آور و زبــ

 

 خبـــر عاشـــقان كنـــد تفســـير    

 

 )502: نفيسي( 
 )32: رستمقادر ( عاشقان كند تفسير جز
 همــي بــدادي تــا در ولــي نمانــد فقيــر  همي بكشتي تا در عدو نماند شـجاع. 6

 

 )502: نفيسي( 
 )32: رستمقادر ( ولي نماند فقير قادربدادي  همي
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ــرد  . 7 ــن بفس ــاي م ــد و پ ــه باري  يخچ

 

 ورغ بربنــــد يخچــــه را ز فلــــك   

 

 كه جاه من افزون بد از اميـر و ملـوك  چنان  بسا كه مست در اين خانه بودم و شادان. 8

 

 )504: نفيسي( 
اما قادر رستم به اشـتباه   ؛دو بيت باال را جدا از هم آورده استنفيسي به درستي 

: رستمقادر ( و مترجم ،هر دو بيت را شعري واحد دانستهتوجه به وزن و قافيه،  و بي
 :، دو مصراعِ دوم ابيات باال را به شكل زير آورده است)34

ــك   ــه را ز فلـ ــد يخچـ ــج بربنـ  و رنـ

 

 كه جاه من افزون بود از صدور ملـك چنان 

 
 

 كافور همچو گل چكد از دوش شاخسار. 9
 

 زيبــق چــو آب برجهــد از نــاف آبــدان  

 

 )508: نفيسي( 
 ) 39: رستمقادر ( تامور همچو طل چكد از دوش شاخسار

ــروري  . 10 ــر پ ــد بهت ــار را هرچن  م

 

ــري    ــر ب ــم آورد كيف ــي خش ــون يك  چ

 

 )511: نفيسي( 
 )42: رسـتم قـادر  ( پـروري  بستمار را هر چند 

 

وارد شده به اشعار رودكي، كه زاييدة دانشِ ادبيِ اندك متـرجمِ   يهايذكر ناهنجار
122.كنداست در همين حد كفايت ميآن  ناواردF3 
 52، »اشعار تازة رودكي«در مقالة  1372دكتر علي اشرف صادقي در سال . 3. 1

اي است بيت نويافته از رودكي معرفي كرده است كه قسمتي از آن، نقل اشعار نويافته
ـ زيرا همان گونه كه ايشان ذكر كرده ؛انديافته تر محققان ايراني و تاجيككه پيش د، ان

ترس عموم بيرون بوده بيشتر اين اشعار در خارج از ايران يافت و چاپ شده و از دس
: 1385( ايپس از انتشار مقالة مذكور، صادقي طي اصـالحيه . )6: 1372 صادقي( است
بيت را به رودكي رد كرد؛ زيرا حـدود نيمـي از ابيـات     52انتساب تعدادي از  )266

در ديوان چـاپي قطـران بـه تصـحيح     ) بيت 6بيت و يك  17يك ( مورد نظر ايشان
 . نخجواني وجود داشته است

هـاي مـدنيت   دردانـه «بيت را به نام رودكي و به نقـل از   19وي در يك بخش، 
 

. گويا حسن انوشه نيز ترجمة ديگري از تصحيح قادر رستم ارائه كرده كه در دسترس بنـده نبـوده اسـت   . 3
)www. mirasmaktoob. ir/fa/news/948( . 

http://www.mirasmaktoob.ir/fa/news/948�
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معرفي كرده كـه نويسـندة آن احـرار مختـارف     » هاي هندوستانتاجيكان در گنجينه
» شـعراي متقـدمين  مجموعه اشـعار  «بيت را از جنگي به نام  19مختارف اين . است

به جز دو : گردداما طبق آن چه در اصالحيه مشاهده مي. ذيل نام رودكي يافته است
بيـت   4با وجود اين، . )همان( بيت بعدي در ديوان قطران موجود است 17بيت اول، 

بيت كه در ديوان قطران به ثبت رسيده، به عنوان اشعار منسوب به رودكي  17از اين 
 :كه جعفر شعار از رودكي گرد آورده، وارد شده استدر مجموعه اشعاري 

 اي بـه هنگـام سـخا ابـر كـف و دريـا دل      
 
1 

 مشتري خـوار ز ديـدار تـو و مـاه خجـل      
 

 ز تو خوارند و خجل خيل سـواران چگـل    اي سواران چگل خوار و خجل خيل عجم

 

 :و
 كين تو در جان چون مرگ بـود زودگـراي  

 
1 

 گســلمهــر تــو از دل پــر رنــج بــود زود  
 

ــي   ــردن ب ــوان ك ــه راه نت ــتي در بادي  كش
 

   ـ    گر فتـد از كـف رادي لّتـو در باديـه ظ 
 

 ) 118: 1390شعار، ( 
قطـران تبريـزي،   ( بيت در ديوان قطران آمده و مربوط به يك قصـيده اسـت   4اين 

حال اگر شعار به نقـل  . اندرا مجزا آورده هااما هم صادقي و هم شعار آن )203: 1363
الذكر به قطران، بيت را ذكر كرده، چرا با علم به انتساب اشعار فوق 4صادقي از مقالة 

 4كه ــ بيت  17 بقيةبيت را ذكر كرده و از آوردن  4را حذف نكرده است؟ چرا  هاآن
خـودداري كـرده    ــ بيت ديگر آن در دنبالة همان ابيات و همان قصيدة مذكور است

نيز وجود دارد؛ دو بيت ديگر از جمع ايـن   است؟ همين اشكال در كار نصراهللا امامي
 : بيت قطران، در گردآوردة امامي نيز وارد شده است 17

 يك عطاي تو چهل بـاره دخـل دو جهـان   
 
1 

 باد در ملك تو را سـال چهـل بـار چهـل     
 

 شاد بنشين و جهان را بـه جهـان دار بهـل     به تو داده است خداوند جهان خيل جهان

 

 413نسخةخطي ملك ورق  ،العاشقينعرفاتبررسي امامي، دو بيت باال، در  بقط
عار رودكـي وارد  به نام رودكي آمده است؛ از اين رو، امامي نيز آن را در مجموعه اش

 . )42: 1387امامي ( كرده است
شـود كـه   العاشقين، به وضوح مشاهده مـي در صورت بررسي متن چاپي عرفات
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بيت باال و ديگر ابيات آن را به نقل از نفيسي،  2حاشيه، ن، طي توضيحي در امصحح
اين دو بيت، ادامة همان ابياتي اسـت  . )1545: 1389 اوحدي بلياني( انداز قطران دانسته

بيتي كه صادقي  17و در جمع  )204: 1362قطـران  ( كه در ديوان قطران به ثبت رسيده
در ابتدا، به نقل از مختارف به رودكي نسبت داد و سپس در اصالحيه انتسـاب آن را  

طبق اين توضيحات، شايسته است اين اشعار . به رودكي منتفي دانست، موجود است
كه انتسابشان به قطران مسلم است، از كتاب رودكيِ گردآوردة شعار و امامي حـذف  

 . شود
بيت منسوب بـه رودكـي در ديـوان قطـران      19بيت از جمع  17گفتيم . 1. 3. 1

آمده، همچنـان از   17يافت شد؛ در نتيجه به زعم صادقي، دو بيت زير كه مستقل از 
 :رودكي است

 من نـه آنـم كـه پـيش از ايـن بـودم      

 

ــردم   ــتم بپژمـــ ــازگي داشـــ  تـــ

 

 دلــــم از هــــر ســــخن بيــــازارد

 

ــردم    ــودكي خ ــه ك ــويي ك ــت گ  راس

 

نظر نگارنده احتمال دارد اين دو بيت نيز از قطران باشد كه در ادامه به اين  اما به
 . موضوع خواهم پرداخت

شـاعمرانف نويسـندة   از قول سعدان  )8: 1372( صادقي در بخش ديگري از مقاله
در تـذكرة  آنهـا را   تاجيك، اشعاري ديگر به نام رودكي نقل كـرده، كـه شـاعمرانف   

 ،به اين ترتيب. ديده است 1016لَف به سال ؤي سيستاني مشاه حسين بهار خيرالبيان
؛ اما در اصـالحية  دانسته استرودكي  را ازبيت ديگر  12صادقي به تبع شاعمرانف 

 .)266: 1385صادقي ( !بيت اول در ديوان قطران ديده شد 6خود اعالم كرد كه 
بيت از اين  اما دو. بيت دوم از رودكي است 6با اين اوصاف هنوز به نظر صادقي 

بـه  . الخ. . . من نه آنم كه پيش : بيت دوم، همان دو بيت مذكور در باالست؛ يعني 6
در ديوان قطران  مندرجزعم نگارنده، اين دو بيت نيز متعلق به قطران است؛ از اشعار 

گفته و اين شاعري در سن كم، مشخص است كه او از جواني بلكه نوجواني شعر مي
 :خردان او را خُرد بشمارندشد بيباعث مي
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 وآن كه او را سال كمتر دانشش كمتر بود  خرد گويند قطران كودك استمردمان بي
 )96: 1362 قطران( 

اين طعنه و اشاره به كودكي و سن او، در اشعار ما نحن فيه نيز تكرار شده است؛ 
ديوان قطران بيتي آمده كه از رودكي نيست و در  17مضاف بر اين كه اين دو بيت با 

همين دو بيت را جعفر شعار نيز به پيروي از مقالة صـادقي، بـه رودكـي    . ثبت است
بيت ديگر كه  2قادر رستم نيز دو بيت را به همراه  .)59: 1390( است منسوب دانسته

بيـت اول را از يكـي از    كه و گفته )35: 1387( ربطي به دو بيت مذكور ندارد، آورده
در حالي كـه منبـع    ،)116: همـان ( نسخ لغت فرس به نقل از مقالة صادقي آورده است

جنگي از شاعران قـديم بـه نقـل از     مستند ويصادقي لغت فرس نبوده است؛ بلكه 
 . كتاب مختارف و نسخة خيرالبيان بوده است

 خيرالبيـان رانف يعني بيتي كه صادقي طبق سند شاعم 6دو بيت ديگر از  2. 3. 1
 : به نام رودكي دانسته، به شرح زير است
ــرد     ــار درگي ــو ك ــا ت ــه را ب ــر ك  ه

 

ــرد   ــار برگيـــ ــره از روزگـــ  بهـــ

 

 بــه ســخن لــب ز هــم چــو بگشــايي

 

ــرد    ــكر گيـ ــين شـ ــه روي زمـ  همـ

 

بيـت در ديـوان    4اما دو بيت ذكر شده مربوط به دو بيت اول غزلي است كه بـا  
است؛ ابيات سه و چهار انوري  1016تر از بسيار پيش و تاريخ آن نيز مندرجانوري 

 :اينهاستبيت باال آمده  2كه در ادامة 
ــازت   ــم غم ــزه چش ــد غم ــون زن  چ

 

ــرد     ــر گي ــك نظ ــه ي ــان را ب  دو جه

 

 چشــم تــو آهــويي اســت بــس نــادر

 

 كــه همــه صــيد شــير نــر گيــرد      

 

 ) 812: 1376، 2ج ،انوري( 
ق كـه  708از جمله نسخة مورخ  نويس ديوان انورياين غزل در اكثر نسخ دست

از ايـن رو  . نسخة اساس مدرس رضوي در تصحيح ديوان انوري بوده، موجود است
 و قـادر رسـتم  ) 55: 1390( جعفر شعار و تواند از رودكي باشداين دو بيت نيز نمي

امـا در  . انـد به پيروي از مقالة علي اشرف صـادقي نقـل كـرده   آنها را ) 24: 1387(
، به درستي اثري از اين دو بيت و دو بيت منقول در بخـش پيشـين   گردآوردة امامي

 . شودديده نمي
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بيتـي را   )9: 1372( علي اشرف صادقي، در قسمت ديگري از مقالة خود. 3. 3. 1
نقـل كـرده و گفتـه از رودكـي      )1339(قويم . چاپ ع ترجمان البالغه 88از صفحة 

 :است كه در ساير منابع ضبط نشده است

بيتي كـه در مـدح    29اي قصيده ضمِنهمين بيت به وضوح در ديوان قطران، در 
در شعار نيز بيت باال را . )181: 1362قطران ( ونصر محمد سروده شده ثبت شده استاب

و امامي به درستي، از اما قادر رستم . )82: 1390( جمع اشعار رودكي ثبت كرده است
 . اندذكر آن در جمع اشعار رودكي خودداري كرده

اي از اشعار رودكي ترتيـب داده و در  مرحوم دكتر جعفر شعار نيز مجموعه 1-4
، فرصت بـازبيني و  80به چاپ رسانيده است؛ اما درگذشت ايشان در سال  78سال 

پ آن براي پنجمين بـار در  چا با اين حال،. رفع اشكاالت آن را از ايشان سلب كرد
ــ در جهت رفع نقايص آن مواردي  ،از اين رو و شده است روانة بازار نشر 90سال 

 .ذكر خواهد شد ــ تر گفته آمدچه پيشجز آن
با اين كه پايه و اساس كار شعار را، اثر نفيسي تشكيل داده است، وي به برخـي  

ذكـر نمونـه را   . شـده اسـت  توضيحات نفيسي توجهي نكرده و اشـتباهاتي مرتكـب   
 :كرد؛ مطلع اشارهاولين شعر در بخش منسوبات  بهتوان  مي

 را زهي فزوده جمـال تـو زيـب و آرا   

 

 شكسته سنبل زلف تو مشك سـارا را  

 

 )105: شعار( 
اين شعر عالمت ؟ گذاشته كه داللت دارد بر اين امر كه هويت شاعري شعار زير 

 . كه اين شعر بدو نيز منسوب است، براي ايشان ناشناخته بوده است ـجز رودكي  ـ
تعرفـا ، شـعرالعجم ق، 1130اي بـا تـاريخ   اين شعر در متون متأخري چون سفينه

: 1341نفيسـي،  (به نام رودكي ثبت شده اسـت   نظم گزيدهو  العارفينرياض، العاشقين
ـ والـه داغسـتاني نيـز ديـده      الشـعراي رياضدر تذكرة ). 467 . )824: 1384( شـود يم

: 1958 ميرزايـف  (ر مجموعه اشعار خود ذكر كرده اسـت  ميرزايف نيز همين شعر را د
، همانند شعار شعر مـذكور  العاشقينعرفاتامامي نيز با استناد به براگينسكي و . )445

 پيش تازي فرسان هرزه خر لنـگ متـاز    د مكن عرض هنرهات برشاي هنرمن
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 كنار بقيةآن را در  درجاما نفيسي . )13: 1387امامي ( را به نام رودكي ذكر كرده است
  :اشعار رودكي وارد ندانسته است

گذشته از آن كه اين اشعار بسيار سست و داراي كلمات و تركيبات و تعبيراتي است كه بـه  
بـا تخلـص   ... لطايف و سفينة ظرايـف  اي به نام مجموعة خورد، در سفينهشعر رودكي نمي

ثبت شـده  ... رشيد كه پيداست از سرايندگان اواخر قرن هشتم و اوايل قرن نهم بوده است 
 .)همان(و پيداست كه قطعاً از رودكي نيست 

شعار در بخش منسوبات، دو بيت آورده و باز هـم زيـر آن عالمـت ؟    . 1. 4. 1
كليله و دمنـه  اما اين دو بيت به وضوح به مثنوي ) 107: 1390شعار، ( گذاشته است

مرتبط است و پيش از شعار نيز، به نام رودكي، نه در بخش منسوبات كه در بخـش  
 :ابيات پراكندة وي در مثنويات به ثبت رسيده است

 اسـت  آن كه را دانم كه اويم دشـمن 

 

ــن اســت   ــدخواه م ــاك ب  وز روان پ

 

 هم به هرگه دوسـتي جـويمش مـن   

 

 هم سخن بآهسـتگي گـويمش مـن    

 
 

 ) 533: 1341نفيسي، ( 
و نيز دشمن را به رفق و مـدارا  «: در كليلة منثور به اين شرح استنيز مرجع آن 

: 1387: رسـتم قـادر  ( »نيكوتر و زودتر مستأصل توان گردانيد كه به جنـگ و مكـابره  
162( 

 : تكرار شده است اًاشتباه باال چند صفحة بعد، مجدد. 2. 4. 1
 هيچ شادي نيست انـدر ايـن جهـان   

 

ــتان    ــدار روي دوسـ ــر از ديـ  برتـ

 

 تـر هيچ تلخـي نيسـت بـر دل تلـخ    

 

ــر هنـــر     ــراق دوســـتان پـ  از فـ

 
 
 

 ) همانجا: نفيسي(  
 : مشخص است كليلهمرجع اين دو بيت نيز در 

و در دنيا هيچ شاديي چون صحبت و مجالست دوستان نتواند بود و رنـج مفارقـت بـاري    
 . )158: 1387: رستمقادر ( ت؛ هر نفس را طاقت تحمل آن نباشدگران اس
را با ذوق خويشتن سنجيده و بعضي را به نام رسد جناب شعار، اشعار به نظر مي

رودكي و بعضي را منسوب به وي دانسته است؛ حال آن كه، حداقل در موارد مذكور، 
 . ظني خطا داشته است
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نصراهللا امامي اهتمام دكتر به يكي ديگر از مجموعه اشعار رودكي كه  دربارة 5. 1
ـ 1و  3ـ1( گرد آمده، نكاتي قابل ذكر است؛ در بخش 1387در سال  ذيـل نقـد   ) 4ـ

آثار ديگران، به ذكر مواردي پرداختيم و در اين قسمت جداگانه حاصل كـار ايشـان   
 :گرددارزيابي مي

 :خورددو بيت زير ذيل رباعيات رودكي به چشم مي
 خـدايي  دل تنگ مدار اي ملك از كار

 

 ام و طرب را مده از طبع جداييو آر 

 

 ارصد كار فتاده است چنين هر ملكي 
 

 و آخر برسـيدند بـه هـر كـامروايي     

 
 

 : ايشان در حاشيه افزوده است
به نـام رودكـي ثبـت شـده      412اين رباعي در عرفات العاشقين، نسخه خطي ملك، ورق 

: 1387امامي، ( !دهدنشان مياي را در رباعي رسد كه اين سروده، وزن تازهاست؛ به نظر مي
65( . 

بيت،  2اين ! دهندة وزني جديد در رباعيبيت باال نه رباعي است و نه نشان 2اما 
هاي گونـاگون،  بيتي است كه در جمع اشعار رودكي در مجموعه 5اي از شعري پاره

همين دو بيت، در متن چاپي عرفات مصحح صاحبكاري و فخـر  . خوردبه چشم مي
ضـيح، انتسـاب   با ايـن تو . )1545: 1389 اوحدي بلياني( شودبيت ديده مي 5 احمد، در

خانة ملك، العاشقين كتابنويس عرفاتفقط با تكيه بر دستبرخي اشعار به رودكي 
 . رسدچندان منطقي به نظر نمي

. تهران آمده اسـت  1315سنگي  بيت به نام رودكي اول بار در چاپ 5گويا اين 
سپس در مجموعه اشعار رودكي به همت نفيسي به ثبت  )105: 1315رودكي، چ سنگي (

و پـس از آن در تمـامي مجموعـه اشـعار رودكـي ديـده        )513: 1341نفيسي ( رسيده
 . شود مي

بيت مورد نظر نيز از آن دسته اشعاري باشد كه به پنج  به گمان من، محتمل است
ـ كه آن نيز بر  1315سال اشتباه در كتب متداول و ديوان مجعول و نيز چاپ سنگي 

ـ اساس ديوان جعلي رودكي جمع به رودكي نسبت داده شده است؛  آوري شده است 
بيت از آن دسته اشعار قطران باشد كه در جمع ديگر اشعار وي  5رسد اين به نظر مي
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 منظـور شـده  ، به نـام رودكـي   1315در ديوان مجعول و به تبع آن در چاپ سنگي 
 1206بيت، در دو نسخة خطي ديوان قطـران بـه تـاريخ     5اين بيت از  4زيرا ، است

 100مضاف بر ايـن كـه از حـدود    . مجلس موجود است )67ص ( 1207و  )83ص (
منبعي كه نفيسي جهت گردآوري اشعار رودكي در دست داشته است، فقط يك منبع، 

 . شعر مذكور را به نام رودكي ضبط كرده است
نيز با پيروي از نفيسي، اين شعر را به  )44: 1387( رستمقادر و  )131: 1390( شعار

رسد تمامي كساني زيرا به نظر مي. اندمجموعه اشعار وي ثبت كردهنام رودكي و در 
اند ـ امامي دو بيت آن را در عرفـات ديـده اسـت و بـه احتمـال       كه آن را نقل كرده

نفيسـي تقليـد    نزديك به يقين، منبع اين نسخه نيز ديـوان مجعـول بـوده اسـت ـ از     
طبق توضيحات مذكور، به گمان نگارنده، احتمال انتساب شعر مورد نظر به . اند كرده

 . قطران بيش از رودكي است
امامي با پيروي از نفيسي، اشعاري را به نام رودكـي درج كـرده كـه در    . 1. 5. 1

 مشـوش اسـت دلـم از   : شود؛ مـثالً ديوان شاعران ديگر از جمله قطران نيز ديده مي
الفصحا و نسخة ملـك  بيت آورده و گفته در مجمع 4الخ را كه در . . . كرشمه سلمي 

: 1341( همين شعر در كار نفيسـي  )53: 1387امامي (. عرفات به نام رودكي آمده است
نيز وارد شده و در عين حال در ديوان چاپي قطـران هـم    )128: 1390( و شعار )510

 . )507: 1362( شود ميديده 
در مواردي كه امامي از دنبال كردن كار نفيسي عدول كرده و اشـعاري را بـه   اما، 

و به زعم خود اشـعاري  ـ د  شونام رودكي ثبت كرده كه در مجموعة نفيسي ديده نمي
ـ اس جديد از رودكي يافته اشاره از آنها دچار اشتباهاتي شده است كه به مواردي  ت 

 . خواهد شد
فرهنـگ  در بـاب انتسـابات غلـط اشـعار در      امامي بي عنايت بـه شـبهاتي كـه   

وجود دارد، برخي ابيات قطران را به نام رودكي ثبت كرده است؛ بـا ايـن    جهانگيري
بـه  ـ دليـل بـه متـون متـأخر      شيوة مواجهه با اشعار منسوب به رودكي و اعتماد بي

تر فقط شمار اشعار شاعران ديگر در ديوان رودكي افزون ـها  خصوص فرهنگ لغت
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 الفـرس مجمـع در فرهنـگ   منسوب به رودكيبيت  10بايد حداقل مثًال خواهد شد؛ 
 ي كه هيچ كدام از اين ابيات تعلقسروري را نيز به جمع اشعار رودكي افزود، در حال

ـ ( به رودكي ندارد ، 1440، 1347، 1308، 1224، 843، 669، 221، 27: 1338كاشـاني   :كن
. الشعرا به نام رودكي آمده اسـت ر تذكرة رياضيا بسياري از اشعار قطران، د .)1456

محمد صوفي اصـفهاني در   تأليف تذكرة بتخانهايضًا  .)825ـ824: 1384واله داغستاني، (
كه تقريبـاً همزمـان بـا نگـارش فرهنـگ       )2/501: 1362گلچين معاني ( ق1010سال 

خواهـد  و سفينة صائب كـه ذكـر آن   ـ ري تأليف شده، همچون متون مذكور  يجهانگ
در بخش انتساب اشعار به رودكي دچار لغزشـهاي بسـيار گشـته و در ايـن      ـ  رفت

 . )559-557 بتخانهكرة تذ( رودزمينه، متني معتبر به شمار نمي
 :امامي در بخش ابيات پراكندة رودكي، بيت زير را درج كرده است. 2. 5. 1

 آشـنا  تا دل من در هواي نيكوان شـد 

 

 آشـنا  چو مردياز سرشك ديده گريانم  

 

اما بيت ما نحـن   ).69 :امامي( منبع امامي فرهنگ جهانگيري و رشيدي ذكر شده است
كه به شكل زير در ديوان وي ) 9: 1362( بيتي از قطران است 45اي فيه، مطلع قصيده

 :مشاهده گرديد
 شنا خونين ام كرد اين دلدر سرشك ديده  آشنا تا دل من در هواي نيكوان گشت

 :شودبيت زير نيز به نقل از فرهنگ جهانگيري در مجموعة امامي ديده مي. 3. 5. 1
 تـو  چو نور قبلة زردشت نـور دو رخ 

 

 رند نشسته گرد وي اندر ز مشك و غاليه 
ية بيتي وي مشاهده گشته با اين تفاوت كه قاف 36ايضاً از قطران است كه در قصيدة 

 . )67: 1362قطران، ( است» زند«آن 
بيتي ديگر از قصيدة باال نيز با اعتماد بـه فرهنـگ جهـانگيري بـه نـام      . 3. 5. 1

 :رودكي آمده است
 داد تو را بداد خدا اين جهـان و نيكـو  

 

 مندبزرگ كرد تو را زآن كه هست روزي 
گفته از قطران است و بـه نقـل از    سومين بيتي كه مربوط به قصيدة پيش 1-5-4

 :است) 74: 1387امامي ( رودكي شده فرهنگ جهانگيري داخل مجموعه اشعار
 چنــان ببالــد از آواز ســائالنش جــان

 

 كه جان مادر از آواز گم شـده فرزنـد   
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بيت زير كه مطلع يكي از قصايد قطران است، به نادرست، با اسـتناد بـه    1-5-5

 :به نام رودكي ضبط شده است، )74: 1387امامي ( فرهنگ جهانگيري
 طـراز از غم بـار تـراز همـه خوبـان     

 

 تراز زرد و باريكم و لرزانم چون برگ 

 

 )181: 1362قطران (
مجموعـه   84بيت زير نيز با استناد به فرهنـگ جهـانگيري در صـفحة     1-5-6

 :اشعار رودكي آمده است
 معجون ز بوي باد آزاري به عنبر شاخ شد  ملّشد مع ز اشك ابر نيساني به ديبا شاخ

بيتي قطران است و صورت صحيح مصـراع دوم   35بيت مذكور، سومين بيت قصيدة 
 ).333: 1362 قطران( باشدمي» خاك شد معجون. ..«

امامي به فرهنگ جهانگيري بيتي ديگر از قصيدة مذكور، ايضاً با استناد . 7. 5. 1
 :شودرودكي ديده مي در ديوان

ـ د بلبل اندر باغ جز بر بنپرّ مينـا  د وس 

 

 برنون و نپويد آهو اندر دشت جز بر قالي 
ز  :آن بيت باال، صد و سي و نهمين شعر رودكـي در گـردآوردة امـامي و بيـت پيشـين     

صد و سي و هفتمين بيت منتسب بـه رودكـي اسـت كـه معلـوم      . . . اشك ابر نيساني 
مجموعة امامي به شرح زيـر   141و  138اما ابيات . باشدگرديد هر دو از قطران مي

 :است
 تو بر تو يهايگرفته روي دريا جمله كشت

 خوانانت ز شروان تا به آبسكونز بهر مدح
 ايا قد تو چون سروي ز ديبا گرد آن آذين

 و يا روي تو چون ماهي ز عنبر گرد آن پرهون
 )85: 1387 امـامي ( سند انتساب بيت اول، فرهنگ جهانگيري و رشيدي ذكر گشته

دومـين بيـت را فقـط     .)527: 1341نفيسـي  ( شودكه در گردآوردة نفيسي نيز ديده مي
امـا بـا   . )همانجا: امامي( امامي آورده و منبع خود را فرهنگ رشيدي عنوان كرده است

به قطران مسلم است با دو بيـت  آنها كه انتساب  139و  137مقايسة دو بيت شمارة 
هايي در وزن، قافيه و ساختار و كاربرد صناعات مشـترك آن  مذكور در باال شباهت
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بيـت از   4تمـامي   كند كـه اين احتمال را تقويت ميشود كه به زعم نگارنده ديده مي
ممـدوح   يهايمضاف بر اين كه منطقي نيست رودكي قلمرو كشـت . قصيدة قطران باشد

ها از محدودة جغرافيايي زندگاني در دريا را از شروان تا آبسكون بخواند كه فرسنگ
ر دومين بيت نيز در ديوان قطران د» پرهون«كاربرد . وي و ممدوحانش فاصله دارد

 :بسيار سابقه دارد و تقريباً همين مضمون در ديوان وي تكرار شده است
 پيـراهن  گهي از او گل پوشـد ز مشـك  

 

ــون   ــه پره ــه دارد ز غالي  گهــي ز او م

 

 )280: 1362قطران، ( 
 :يا

 در تمناي رخت جان و دلم مرهون بود  پرهون بود تا تو را گرد مه از مشك سيه

 

 )98: همان( 
در انتساب نادرست اشـعار شـاعران بـه     فرهنگ جهانگيريبي اعتباري  8. 5. 1

شود؛ امامي دو بيت زير را نيز به نقل از فرهنـگ  رودكي، محدود به شعر قطران نمي
 :جهانگيري به رودكي منتسب كرده است

  نگاري در كفم دادي كه چون آواش بشنودم
 گم شد نبخشودمبرآن كس كان نگار از كف او 

 )82: 1387امامي ( 

 .شودديده مي )417: 1378(بندي از فرخي در حالي كه اين بيت در ترجيع
 :)85: 1387امامي : نك(بيت زير 

 بخشـد  گر همه نعمت يك روز به مـا 

 

ــن     ــذيرد ه ــا و پ ــر م ــت ب ــد من  ننه

 

ضبط شده و پس از آن  )526: 1341(اول بار در مجموعة نفيسي از اشعار رودكي 
ايـن بيـت   . نيز وارد شده است )92ص (هاي ديگر مانند مجموعة جعفر شعار در مجموعه

صـاحب   و )325: 1378فرخـي  (شـود   وي ديده مي 34هم در ديوان فرخي و در خالل قصيدة 
 ين موضوع و شكل صحيح بيت شـده اسـت  آراي ناصري نيز متذكر افرهنگ انجمن

 . )12: 1288 هدايت(
معيـار سـنجش قـرار    يكي از منابعي كه تا كنون در تدوين اشـعار رودكـي    1-6
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گيـري از ايـن سـفينه،    با بهره) 1377( اينگرفته، سفينة صائب است، گرچه در مقاله
شوربختانه حتي . بيت شعر به عنوان اشعار جديد رودكي معرفي شده است 21تعداد 

 منـدرج قطـران   ديواندر  آنهابيت هم از رودكي نيست و تمامي  21يك بيت از اين 
كه به اشتباه نوشناخته معرفي و در قسـمت  ــ  در مقالة قاسمي 10تا  3ابيات ! است

بازتـاب  «بيت ديگـر در مقالـة    13به همراه  ــ شد بررسي) 1-1( اول مقالة حاضر
به نام ) ترجمة ميرزا مال احمد( ن. به قلم ووروژيكينا ز» چند بيت منسوب به رودكي

ابيات اول و دوم منسوب به رودكي در مقالة قاسـمي، در  . است خوانده شدهرودكي 
باشد و محتمل نسخة ديگري از سفينة صائب كه عكس آن نيز چاپ شده، موجود مي
ـ ( است در بررسي نسخة مسكو، از ديد ووروژيكينا پنهان مانـده باشـد   فينة صـائب،  س

1384 :119( . 
 A688هاي اشعار رودكي در مقالة ووروژيكينا، سفينة صائب با شمارة منبع يافته

. شـود داري مـي گاه خاورشناسي آكـادمي علـوم شـوروي نگـه    است كه در پژوهش
ووروژيكينا، ( است خوانده» فوق معتمد«الذكر نويسنده، سفينه را در انتساب اشعار آتي

1377 :72( . 
 بيت به نام رودكي ديده شد؛ 52ما طي بررسي چاپ عكسي سفينة صائب، تعداد ا

اين نسخه، نه تنها حاوي تمامي ابيات  123F4)229و  131 -119 -116: 1384، سفينة صـائب (
در  منابع ياد شـده از بيت بيش  ششنويس مسكو است، بلكه در آن، مذكور از دست

 . مقالة ووروژيكينا به رودكي منسوب گشته است
رسد سفينة صائب نيز در ذكر اشـعار رودكـي،   طبق توضيحات مذكور، به نظر مي

با عنايت به سفر هفت سالة صائب طي . منبعي جز ديوان مجعول رودكي نداشته است
مستبعد نيست كه وي برخـي  ) 220ـ218: تابيتربيت، ( به هند 1041تا  1034سالهاي 

باشد، كه بـالطبع موجـب خلـط اشـعار     گرد كرده از آن سرزمين منابع شعري خود، 
 . قطران با رودكي در سفينة وي شده است

 

نسـخه برگـردان    مرادي، ارحـام، : تر دربارة اين سفينه، مؤلف و كاتب آن ركجهت كسب اطالعات بيش. 4
 . 1ة شمار م،يازده سال، 1389 زمستان و پاييز، بهارستان نامه ،»سفينة صائب«
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 دو بيت نويافته از رودكي
خانة مجلـس، كـه در قـرن نهـم     كتاب 8820نويس به شمارة اي دستدر نسخه

 بن محمد قندزيمحمود. ة علم بالغت مطرح شده استكتابت گرديده، مباحثي دربار
بيـت   دودر مبحث فك اضافه كه از معايب بالغت بر شمرده شده،  )ق821زنده در (

 دونام رودكي آورده و كنار آن با شنگرف نام وي را ثبت كرده است؛ ايـن   بهزير را 
 : هاي شعري رودكي ديده نشده به شرح زير استبيت كه تا به حال در مجموعه

سـت و آن حركـت در   دور گردانيدن حركتي كي در آخر حرف مضـاف افتـد جـايز ني   . ..
پارسي جز كسرت نباشد؛ چنانچ سر من و پاي تو و چون اين كسرت را دور كنند كـالم از  

 شعر: فصاحت بيرون آيد چنانك
ــو نــازان     ــه عــزت ت ــاه ب  اي ج

 

 واي جــود بــه همــت تــو قــايم     
 

 اي سر تو هميشه سـبز چـون بـاغ   
 

  واي دل تــو چــو گــل شــكفته دايــم 
 

 رودكي  
 124F5.)303: 8820نسخة( توست تو و دلِ مراد لفظ سرِ

 

هـاي شـعري   در فرهنگ بهار عجم و ذيل تيغ هندوي، بيتي به نام رودكي به ثبت رسيده كه در مجموعـه . 5
 :وي ديده نشده است

 تيغ تو هست برتر از تيغ هندوي  راي تو هست برتر از راي هندوان
 )274: ق1334 چندپيك(  

رسـد بـا ديـوان    است كه به نظـر مـي  » ديوان حكيم رودكي«يكي از منابعي كه مؤلف به آن استناد كرده، 
مجعول رودكي كه در هند ساخته شده متفاوت باشد؛ زيرا بيت ما نحن فيـه در هـيچ يـك از متـوني كـه      

صاحب فرهنگ آننـدراج  . ، ديده نشده استاندديوان مجعول را در ذكر اشعار رودكي منبع خود قرار داده
: 1377؛ دهخـدا،  1264: 1336، 2پادشـاه ج (انـد  و دهخدا نيز همين بيت را به نام رودكـي نقـل كـرده   

23566 .( 
ذيل اشعار قطران و پـس از  ) 11قرن (خانة مجلس كتاب 5976بيت در نسخة شمارة  16اي با اما قصيده

 مورد بررسي ماست كه در فرهنگها نقل شده استبيت آن، همين  13اشعار رودكي به ثبت رسيده كه بيت 
 ). 579: 5976نسخة (

 16يكي از ابيات مسلمِ رودكي، در ديوان فرخي سيستاني به يادگار مانده است كه با بيت مذكور و قصيدة 
 :بيتي هم وزن و قافيه است

 تويگرچه تو را نگفت سزاوار آن   يك بيت شعر ياد كنم من كه رودكي 
 »جز راستي نجويي مانا ترازوي  جز برتري نداني گويي كه آتشي« 

 ) 401: 1378فرخي، ( 
تـر و  بيتي به رودكي، مسـتلزم يـافتن متـوني قـديم     16با تمام اين اوصاف، انتساب بيت مذكور يا قصيدة 

 . باشدمعتبرتر مي
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 نتيجه
متأسفانه با گذشت ساليان دراز كه از آغاز اهتمام نفيسـي گذشـته اسـت، هنـوز     
مجموعه اشعاري از معدود ابيات رودكي وجود ندارد كه از اشتباهات و نقـايص بـه   

اين اسـت كـه    دهندةارزيابي و بررسي برخي از اين مجموعه اشعار نشان. دور باشد
اند، ديدهگردآورندگان يا خود را از تمامي پژوهشهاي قبلي دربارة رودكي بي نياز مي

 .انديا بدون ملتزم كردن خود به پژوهشي تازه، تمامي آن پژوهشهاي قبلي را پذيرفته
بـارة  اشعار رودكي و مقاالتي كه در هايبررسي برخي مجموعه بادر اين جستار، 

و نيـز  آنهـا  موجـود در   يهايو نادرسـت يها ي كاستاشعار وي نگاشته شده است، بعض
به اين اميد كـه در جهـت گـرد آوردن اشـعار      ،نشان داده شدبرخي نظرات نويسنده 

 . باشدرودكي گامي مؤثر 
اي به تحرير قندزي از قرن نهـم  نام رودكي در نسخه بيت تازه كه بهدو همچنين 

 . ده استباقي مانده، براي اولين بار در اين جستار معرفي ش

 منابع
اهللا صاحبكاري و آمنـه فخـر احمـد،    ، به تصحيح ذبيحالعاشقينعرفاتالدين، ، تقيبلياني اوحديـ 

 . 1389، چاپ اول، تهران، مجلس
، به تصحيح محمدتقي مدرس رضوي، چـاپ چهـارم، تهـران،    ديوانانوري ابيوردي، اوحدالدين، ـ 

 . 1376، علمي
 . خيام فروشيدبيرسياقي، كتاب محمد نظر زير ،)2ج( آنندراجفرهنگ ، 1336پادشاه، محمد، ـ 
 . ، لكهنو، نولكشور)چاپ سنگي( فرهنگ بهار عجمق، 1334چند، بهار،  پيكـ 
 . چاپ سيروس قمري ،، تبريزدانشمندان آذربايجانتا،  بي ،تربيت، محمدعليـ 
 . شهيدي، چاپ دوم، دانشگاه تهران، زير نظر محمد معين و جعفر لغتنامه، 1377اكبر، دهخدا، عليـ 
 . 1390، ، گردآوردة جعفر شعار، چاپ پنجم، تهران، قطرهديوانبن محمد، رودكي، جعفرـ 
: مسـكو براگينسـكي،  . ، گردآوردة عبدالغني ميرزايف، تحت نظر يديوانبن محمد، رودكي، جعفر ـ

 . 1337، اداره انتشارات دانش

http://www.nosabooks.com/WebUI/Search.aspx?qk=publisher&q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF:%20%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%9B%20%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88:%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4&qts=3&adv=0&rp=1�
http://www.nosabooks.com/WebUI/Search.aspx?qk=publisher&q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF:%20%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%9B%20%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88:%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4&qts=3&adv=0&rp=1�
http://www.nosabooks.com/WebUI/Search.aspx?qk=publisher&q=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF:%20%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%9B%20%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88:%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4&qts=3&adv=0&rp=1�


 255/ ... هاي شعري رودكي بررسي برخي مجموعه

 

مؤسسـة تحقيقـات و   : ، گردآوردة نصراهللا امامي، چاپ دوم، تهرانديوانبن محمد،  رودكي، جعفر ـ
 . 1387، انسانيتوسعة علوم 

، گردآوري و شرح از قادر رستم، ترجمة شاه منصور شـاه ميـرزا،   ديوانبن محمد، رودكي، جعفر ـ
 . 1387، چاپ اول، مؤسسة فرهنگي اكو

 . ق1315، چاپ سنگي ديوان رودكيبن محمد، رودكي، جعفر ـ
، 10775رة خانة دانشگاه اصفهان با شـما نويس كتابسفينه صائب، چاپ عكسي بر اساس دستـ 

، به كوشش صادق حسيني اشكوري، با همكاري دانشـگاه اصـفهان و مجمـع ذخـاير اسـالمي قـم      
1385 . 

 . 76شماره  ،خرداد و تير ،نشر دانش، »اشعار تازة رودكي«، 1372اشرف، صادقي، عليـ 
، به كوشش علي دهباشي، چاپ اول، تهـران، صـداي   ياد يار مهربان، 1385اشرف، صادقي، عليـ 

 . معاصر
، زوار: ، به تصحيح محمد دبيرسياقي، چاپ پنجم، تهرانديوانفرخي سيستاني، علي بن جولوغ،  ـ 

1378 . 
، پـاييز، دورة  نامة فرهنگسـتان ، »معرفي و تصحيح چند بيت از رودكي« ،1392قاسمي، مسعود، ـ 

 . سيزدهم، شمارة يك
 . 1362، ، به تصحيح محمد نخجواني، تهران، ققنوسديوانقطران تبريزي، ـ 
، علمـي فروشـي  ، به كوشش محمد دبيرسـياقي، كتـاب  الفرسفرهنگ مجمعكاشاني، محمدقاسم، ـ 

1338 . 
 .، چاپ دوم، تهران، سناييهاي فارسيتاريخ تذكره، 1362گلچين معاني، احمد، ـ 
 . 1362، اميركبير: ، به تصحيح رشيد ياسمي، چاپ دوم، تهرانديوانسعد سلمان، مسعود ـ 
 . سينا ، انتشارات ابنمحيط زندگي و احوال و اشعار رودكي، 1341نفيسي، سعيد، ـ 
  

الشعرا، تصحيح و تحقيق از محسن ناجي نصـرآبادي، چـاپ اول،   داغستاني، عليقلي، رياضواله ـ 
 . 1384، تهران، اساطير

ايران ، ترجمة ميرزا مال احمد، »بازتاب چند بيت منسوب به رودكي«، 1377ن، . ووروژيكينا، زـ 
 . 8، بهار، شمارة شناخت

  آقـاي  ميـرزا : كاتب، )چاپ سنگي( صريفرهنگ انجمن آراي نا، 1288خان،  هدايت، رضا قليـ 
 .  ان خ ي ل ق ي ل ع  ه دول رال ب خ م  انة ارخ ، كهران، تعبداهللا منشي طبري، به تصحيح ياهكمر

 :نسخ خطي
 . ، به قلم محمد صوفي مازندراني1010، مورخ 132تذكرة بتخانه، كتابخانة مجلس، شمارة 
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 . 11، مورخ قرن 5976جنگ، كتابخانة مجلس، شمارة 
 . 1206، مورخ 2477ديوان قطران، كتابخانة مجلس، شمارة 
 . 1207مورخ . 4099ديوان قطران، كتابخانة مجلس، شمارة 

زنـده در  ( ، به تحرير محمود بن محمد قنـدزي 8820اي در بالغت، كتابخانة مجلس، شمارة نسخه
 . ، مورخ قرن نهم)ق 821




