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Abstract

The Persian poems by khorasani-style poets in different literary sources, including

manuscripts, are required to be addressed with caution due to the variants associated

with some of them. One of these poets is Rudki Samarqandi whose poems are

collected by a number of editors. Yet, in some collections of his works (in particular,

the 2nd edition by Saeed Nafisi) some verses have been included in variant forms- a

practice rooted in inaccurate citation or negligence on the part of the editors. Now,

because such poems are included in his collections as indepent and reliable poems,

they need to be re-examined in a scholarly way. The present researchers have done

their best (upon careful study of valid copies) to find the main cause/causes of
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existence of such variations; this has been followed by suggesting a number of ways

to avoid any future inclusion in the next publications.

Keywords: Rudaki, Divan, Nafisi, falsification, distortion, dictionaries.
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دارنـد سـعی پژوهش،ایننگارندگان. شوندتبیینوواکاويباید دوبارهمیاند،شدهرودکی
متعـدد، خطّـی وچـاپی منـابع ازاستفادهبارودکی،اشعارمستندمنابعمجددبررسیازپس

ازبرخـی ورودایـراد سـپس دهند؛نشانراابیاتاینمختلفهايصورتدرتعدديریشه
ویـژه بـه ويدیـوان مختلفهايچاپدررودکیازمستقلبیتیکعنوانبهراابیاتاین

.سازندبرطرفنفیسی،تصحیح
هاي لغت.رودکی، دیوان، نفیسی، تصحیف، تحریف، فرهنگها:دواژهیکل

. مقدمه1
بـا مراجعـه بـه یکـی از     امروزه پژوهشگران براي تحقیق در نخستین اشعار مـوزون پارسـی،  

جامانـدة پـدر شـعر فارسـی، از ثمـرة زحمـات      هاي گردآوري شـده از اشـعار بـه   مجموعه
هـا و دشـواري پـژوهش، بـه     که سالیان دراز با تحمل تلخـی شوندمند میپژوهشگرانی بهره

انـد تـا   هاي پراکنـدة رودکـی سـمرقندي پرداختـه    واکاوي منابع موجود، براي بازیابی سروده
هاي رودکی، فراهم آید.  هاي شاعران پیشگام، به ویژه سرودهفرصت مطالعۀ بیشتر در سروده

اوي و بازیابی را نفیسی بر دوش کشید گمان از میان مصححان، زحمت بسیار این واکبی
پژوه، محمد جعفر شعار، نصراهللا امـامی، و  و پس از وي براگینسکی، میرزایف، منوچهر دانش

زاده، علـی محمـدي خراسـانی، نـادر کریمیـان سردشـتی، قـادر رسـتم، کامـل          رسول هادي
د، بــه احمــدنژاد، رواقــی و دیگــر مصــححان در ایــران و تاجیکســتان و شــوروي، توانســتن

دهنـدة راه  هـم  ادامـه   هاي نفیسی، بیش از پـیش، بیفزاینـد. همـۀ ایـن بزرگـواران،     اندوخته
اي که برخی از این مصـححان تـا حـدودي    گونهبودند و هم تکمیل کنندة راه وي؛ بهنفیسی

هاي تصحیح نفیسی را جبران کنند و گاهی به دلیل گستردگی و نبـود منـابع   توانستند ضعف
هـا و...،  هـا، انتسـاب  شان، مجبور بودند که در برخی از ضبطة نفیسی در دسترسمورد استفاد

پژوهـان  هاي این مصحح واال مقام، اعتماد نمایند. (براي شناخت بیشتر رودکـی آوردبه دست
و معرفی و نقد آثار آنان، ر.ك: پیشگفتار دیوان اشـعار رودکـی، بـه تصـحیح نـادر کریمیـان       

شناسـان، اثـر میـرزا مالمحمـداف،     یرامـون رودکـی و رودکـی   چنـین کتـاب پ  سردشتی؛ هـم 
).11- 1صص

اي با یک نگاه کلّی به فهرست منابعی که نفیسـی از اشـعار رودکـی آورده، هـر خواننـده     
چنـین  فرساست. هممتوجه خواهد شد که پژوهش در این میدان فراخ، بسیار سخت و طاقت
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ژوهشگري، خواه ناخواه، از خطـا و لغـزش   شود که هر پگیر این منابع، باعث میشمار چشم
ترتیب ایراداتی به مجموعه اشعار مصحح ایشان راه یابد.مصون نماند و بدین

هـاي  از جمله منابعی که به نسبت سایر منابع، دربردارندة تعداد قابـل تـوجهی از سـروده   
یعنـی لغـت   ها،ترین آناي که از قدیمیهاي لغت است؛ به گونهاصیل رودکی است، فرهنگ

ویـژه در زمینـه   نامۀ دهخدا، هر یک در ارائـۀ شـواهد شـعري، بـه    ها  لغتفرس تا آخرین آن
دار اشعار رودکی و سـایر شـاعران پیشـگام و دیگـر     هایی نادر از لغات دري، ناگزیر وامواژه

هـا اگـر بـه    چنین در برخی موارد مؤلفان این فرهنگسرایان حوزة خراسان هستند. همسخن
هـاي متقـدم، شـواهد و    اند، با مراجعـه بـه سـایر فرهنـگ    ن این شاعران دسترسی نداشتهدیوا

الفـرس در بسـیاري   اند؛ به عنوان مثال مؤلف فرهنگ صحاحها نقل کردهواژگان را عیناً از آن
الفـرس و فرهنـگ   از موارد به لغت فرس مراجعه کرده، همچنـین صـاحب فرهنـگ مجمـع    

الفـرس و ... بهـره بـرده و شـواهدي را از     ر لغت فرس و صـحاح وفایی از منابع متقدمی نظی
اند.برده آوردههاي نامفرهنگ

هـا، عـالوه بـر دشـوار بـودن،      هاي منسوب به رودکی از دل این فرهنـگ بازیابی سروده
هــا، کنــد؛ بــراي مثــال، یکــی از ایــن فرهنــگحساســیت خــاص خــود را نیــز طلــب مــی

براي آن فراهم نشده و چهـار تصـحیح کـه از ایـن     است که تاکنون متن یکسانیفرسلغت
فرهنگ به انجام رسیده، هر کدام داراي شواهدي مستقل از سایر تصحیحات اسـت و همـین   

هـایی از ایـن   امر، ممکن است پژوهشگران را دچار سردرگمی کند؛ عالوه بر این، در نسـخه 
دکی بوده، این حساسـیت  ها جزء منابع نفیسی در گردآوري اشعار روفرهنگ که برخی از آن

مورد توجه قرار نگرفته و ابیاتی که در آن تصحیف و تحریف رخ داده است بـا دو صـورت   
هـاي رودکـی وارد   و در برخی موارد، با سه صورت، به عنوان ابیاتی مسـتقل، جـزء سـروده   

هاي متعدد در نهایت باید یک بیت قلمداد شـود و  که این صورتاند؛ حال آندیوان وي شده
و تصـحیحات متفـاوت لغـت فـرس     هـا نه ابیاتی مجزا از یکـدیگر. مشـکل تنهـا بـا نسـخه     

شـود.  احتیاطی مشاهده میها نیز این بیشود؛ چرا که در نقلِ ابیات سایر فرهنگنمیبرطرف
هـاي چندگانـه بـه عنـوان     عالوه بر تصحیح نفیسی از اشعار رودکی، برخی از ایـن صـورت  

کـه در ایـن پـژوهش، تعـدادي از     هاي دیوان رودکی نیز شـده اپابیاتی مستقل وارد سایر چ
اند.گونه ابیات معرفی و گزارش شدهاین
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هاي چندگانـه از یـک بیـت، در مـورد یـا مـواردي، بـه همـۀ         شایان ذکر است که ضبط
شـود؛  هاي دیوان رودکی راه یافته است و این ایراد، تنها به چاپ نفیسی خالصه نمیتصحیح
چنـین مصـححان در   هاي چندگانه، تصحیح نفیسی است. هـم ورود اغلب این ضبطاما منشأ 

انـد.  تـر بـه ایـن موضـوع پرداختـه و حساسـیت نشـان داده       تعلیقات و حواشی دیـوان، کـم  
یک، بـه ایـن   هایی شکل گرفته باشد، اما در هیچها، بحثاي از نمونهاست دربارة پارهممکن

علل پیدایی آن، بحث نشده است.گستردگی، دربارة ابیات چندگانه و 
انـد، در انتخـاب   چنین گاه مصححانی که یک بیت را از میان دو یا چند بیت برگزیـده هم

هـايِ چندگانـه، در   کـه، بیشـترِ ایـن ضـبط    تر ایناند و نکتۀ مهمرأي نبودهضبط برتر، درست
ــن1341چــاپ دوم نفیســی ( ــه رو، مصــححانی کــه در تصــحیح )، رخ داده اســت؛ از ای ب

زاده و پژوه و گاهی هـادي ) وابسته هستند، نظیر میرزایف، دانش1319نخست نفیسی (چاپ
انـد و  گزنـد مانـده  اي از این ابیات در دیوان، بـی خود، از بروز پارهمحمدي خراسانی، خودبه

سـازي و انتخـاب ضـبط، عملکـرد     این، دلیلی بر آن نیست که مصـححان یـاد شـده در جدا   
اند.داشتهبهتري

هاي رودکـی و البتـه، بـه قصـد     ما در پژوهش پیشِ رو، با توجه به اهمیت فراوان سروده
هاي شعر چاپ شده از این شاعر، سـیزده نمونـه   برطرف ساختن یک کاستی بزرگ در دیوان

از ابیاتی را که با دو یا چند ضبط، در تصـحیح نفیسـی آمـده و بـا توجـه بـه آن وارد دیگـر        
ه، بررسی و تبیین خواهیم کرد.هاي شعر نیز شدمجموعه

هـاي چندگانـه از یـک بیـت، در منـابع      . برخی عوامل مؤثر در بروز صورت2
مستند اشعار رودکی

مصححان دیوان رودکی عموماً در بازیابی اشعار رودکی از متون کهـن بـا تعـدد و اخـتالف     
هر خواننـده یـا   شوند. در نگاه نخست ممکن است رو میشماري از اشعار روبههاي بیضبط

مصححی در تشخیص ضبط درست از نادرست، ضمن بررسی دو یا چند ضبط متفـاوت از  
هاي متفاوت یک بیت را، ابیاتی مجزّا از هم تلقّی کنـد.  یک بیت، دچار اشتباه شود و صورت

تـوان  عواملی را که ممکن است در تشدید این امر تـأثیر فراوانـی داشـته باشـند، عمومـاً مـی      
ردي دانست که در ادامه بیان خواهد شد.معلول موا
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تصحیف و تحریف1.2
هـاي  تصحیف و تحریف دو عامل مؤثر و فراگیر در بروز تغییر در همۀ متون بازمانده از سده

هاي خطّی، دچـار دگرگـونی   زا در نسخهپیشین است. ابیاتی که با عوامل تصحیف و تحریف
اي گونـه تشخیص هستند و گاه ایـن فرآینـد بـه   شوند، گاه به راحتی قابلفرمی و معنایی می

عنـوان مثـال،   شود؛ بـه گیرد که تشخیص صورت اصلی از فرعی، کمی دشوار میصورت می
شـود، در نمونـۀ نخسـت، تشـخیص یـک صـورت از       ي که در ادامه نقـل مـی  ادر دو نمونه

صورت دیگر کمی دشوار و در نمونۀ دیگر بسیار روشن است:
تــــازگی داشــــتم بپژمــــردماز این بودمکه پیش من نه آنم

ــم از هــر ســخن    راست گویی که کودکی خـردم بیــازارددل
)232:1372(صادقی،

این سروده در جنگی موسوم به مجموعۀ اشعار شعراي متقدمین در مـوزة سـاالر جنـگ    
صورت زیـر نیـز در   شهر حیدر آباد به نام رودکی آمده است. شکل دیگري از این سروده، به

الدین محمود بهاري سیستانی) به نـام رودکـی   تذکرة خیرالبیان (از شاه حسین بن ملک غیاث
نقل آمد است:

یــارکی داشــتم بــه بــر هــر دم که پیش از ایـن بـودم  نه چنانم
راست گویی که کودکی خـردم بـه یـاد آرد  دلم از هـر سـخن   

)232(همان: 

کلمـۀ آخــر مصـراع سـوم دچــار    سـه بینیــد، در ایـن قطعـه، بیــت اول و   کـه مـی  چنـان 
شده و از صورت اول، که صورت بهتر بیت اسـت، بسـیار فاصـله گرفتـه و گویـا      تصحیف

. بر خالف این سروده، تصـحیف و تحریـف در ضـبط نمونـۀ     1شعري دیگر از رودکی است
زیر، کامالً مشخص است:

بـاد حنـدران  با سمندر کینه دارد همچـو  خر نماند ور بماند این جهان گرید بروي
)1067:1319(نفیسی،
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العاشـقین  نفیسی این بیت را در چاپ نخست احوال و اشعار رودکـی از تـذکرة عرفـات   
» ســت و اصــالح آن ممکــن نشــددر اصــل چنین«نقــل کــرده و در حاشــیه نوشــته اســت: 

). بیت باال، نمونۀ بارز تصحیف و تحریف در اشعار رودکی است که میرزایـف  5ح(همانجا،
هـاي  پـژوه در دیـوان رودکـی نیـز آن را جـزء سـروده      کتاب آثار منظوم رودکی و دانـش در 

پژوه، ضبط زیـر را کـه   ). البته دانش72: 1374؛رودکی،539: 1958(میرزیاف،اندآوردهرودکی
است:صورت اصلی بیت است، ذیل آن یادآور شده

همچـو بـا دختنـدرا   با پسـندر کینـه دارد  جـوي جز به مادندر نماند این جهان کینه
(همانجا)

شایان ذکر است که نفیسـی در چـاپ دوم محـیط زنـدگی...رودکی، ضـبط مصـحف و       
العاشـین نیـز مصـحح بیـت را بـرا اسـاس ضـبط        محرَّف بیت را نیاورده و در چاپ عرفات

تر لغت فرس (یعنی ضبط: جز به مادندر ...) وارد مـتن کـرده اسـت. وي در حاشـیۀ     درست
» رس(ذیـل دختنـدر) اصـالح شـد    ایـن بیـت ناخوانـا بـه کمـک لغـت ف      «است: بیت نوشته

صورت وارد شـده در  ). با وجود این، پرواضح است که8،ح3/1534: 1389بلیانی،(اوحدي
آن اسـت کـه در منـابع متقـدمی نظیـر      العاشقین، صورتی فاسـد و تحریفـی از اصـل    عرفات

است.الفرس و... ضبط شدهفرس، صحاحلغت
جدا از معناي امروزین آن، در گذشته یکـی از  » تصحیف«نکته نیز قابل ذکر است که این 

هاي هنري در فنّ بدیع بوده که شاعر با به کارگیري آن، دست به خلق معانی دوپهلـو و  شیوه
زده که احتماالً در دورة رودکی نیز رواج داشـته اسـت(براي تفصـیل در ایـن     یا چندپهلو می

).112:1949دویانی،باره بنگرید به: را

تفاوت در ضبط به واسطۀ نقل از حافظه، تصرفات آگاهانـه یـا ناآگاهانـۀ    2.2
کاتبان و ... .

سـتند، گـاه بنابـه دالیـل مختلفـی      ضبط برخی ابیات و یا شواهد شعري رودکـی در منـابع م  
اي و ... توسـط کاتبـان، بـه صـورتی     پرتـی، تصـرّفات سـلیقه   جمله نقل از حافظه، حواساز

اي کـه خواننـده   گونـه برساخته درآمده یا از صورت اصیل خود، بسیار فاصله گرفته است؛ به
هـاي فرعـی بازمانـد.    اصـلی از صـورت  ممکن است در نگاه نخست، در تشخیص صورت
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اي برجسته از این قبیل اسـت کـه در منـابع مختلـف، بـه واسـطۀ       دوم قطعۀ زیر، نمونهبیت
ته است:  کاتبان، مدام تغییر صورت یاف

ــا خردومنــد بــی ــود ایــن بخــتب خویشتن خویش را بکوش تو یک لختوفــا ب
هرکه بداد و بخورد از آنچه کـه بلفخـت  خود خور و خود ده کجـا نبـود پشـیمان   

: 1319(نفیسـی، استهاي دیوان رودکی، به همین صورت آمدهبیت دوم در اغلب چاپ
). 453: 1958؛ میرزایـــف،19: 1374؛همـــان،18: 1386؛ رودکـــی،493: 1341؛ همـــان،976
، ضـبط  »ز آنچـه «اخـتالف جزئـی:   چنین در دو چاپ شعار و احمدنژاد، مصـرع دوم بـا  هم

). در دو چـاپ دیگـر نیـز مصـرع دوم بـا      47ب:1391؛ همـان، 53:1378(رودکی،استشده
را بـا  زاده و منصـور نیـز مصـراع دوم   است. کریمیـان سردشـتی، هـادي   اختالفی جزئی آمده

؛ 84:1388انــد (همــان،، ضــبط کــرده»از آنچــه بیلفخــتهرکــه بــداد و بخــورد «اخــتالف: 
الفرس نیز بیت با اختالف زیر ضـبط شـده کـه    ). در صحاح99:1396؛ همان،27:1387همان،

زیاد از صورت پیشین فاصله نگرفته است:

بیلفخـت هرکه بخورد و بـداد ز آنچـه   پشیماننبودهخود خور و خود ده کجا 
: ذیل بلفخت)1341(نخجوانی،

ضــبط شــده اســت؛ در  لغــت فــرس در ســایر منــابع بیــت دوم بــا اختالفــات زیــادي
اقبال، بیت به صورت زیر ضبط شده است:تصحیح

ود      ر پشـیمان نَبـ هرکه بخورد و بداد از آنکه بیلفختبخور و بـده کـه پـ
: ذیل الفخت)1319(اسدي،

: ذیـل الفخـت؛ همـان،   1897هـرن و تصـحیح دبیرسـیاقی(همان،   در لغت فرس تصحیح 
جـاي  و بـه » بـر «، »پر«جاي که بههمین صورت آمده؛ جز این: ذیل الفخت) نیز، بیت به1336

فـرس تصـحیح مجتبـایی و صـادقی،     چنـین در لغـت   ، ضبط شده است. هـم »آنک«، »آنکه«
: 1365اسـت(همان، آمـده ،»بخور و بـده کجـا پشـیمان نبـود    «با تغییري اندك: نخستمصرع

الفخت). قادر رستم نیز مصـرع نخسـت را هماننـد همـین ضـبط آورده و مصـراع دوم       ذیل
)؛ 28الـف: 1391ضبط کـرده اسـت(رودکی،  » هرکه بخورد و بداد از آنچه بیلفخت«صورت به

).6:1399اما ضبط رواقی عیناً به همین صورت است (رواقی،
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طی متفاوت، به صورت زیر آمده است:در لغت فرس نسخۀ نخجوانی بیت با ضب
هرکــه نخــورد و نــداد هــیچ نیلفخــترو بخور و هم بده ورنه پشیمان شوي

)16(نسخۀ لغت فرس نخجوانی،ص

نامـه، خـود حـاکی از    هاي دهخـدا نیـز در حاشـیۀ ایـن بیـت در لغـت      بدلوجود نسخه
هاي متفاوت بیت مورد بحث در منابع گوناگون است:صورت

هرکه بخورد و بـداد از آنـک بیلفخـت   خود ده که پر نبود پشیمانخود خور و
هرکه بخورد و بـداد از آنچـه بیلفخـت   ده کجـا نبـود پشـیمان   خـور و مـی  می

هرکه نخورد و نـداد از آنچـه بیلفخـت   رو بخور و هم بده که گشـت پشـیمان  
: ذیل الفخت)1378(دهخدا،

استقبال شاعران از شعر رودکی3.2
هـاي مختلفـی دارد کـه خـود     هاي مختلف از شـعر رودکـی، جنبـه   استقبال شاعران در دوره

تواند موضوعی جالب براي یـک پـژوهش مفصـل در ایـن حـوزه باشـد. از جملـۀ ایـن         می
. نفیسـی و  2توان به صورت تضمین، سرقات ادبـی و ... در متـون اشـاره کـرد    ها، میاستقبال

انـد.  صورت مفصل و گاه موجز به این موضوع پرداختـه برخی پژوهشگران شعر رودکی، به 
).  450- 448: 1341باره ر.ك: نفیسی،(براي تفصیل بیشتر در این

واسطۀ یکـی از ایـن مـوارد، بیتـی در منـابع مسـتند بـه        با وجود این، گاه ممکن است به
رودکی نسبت داده شود که وجوهات مشترکی با بیتی دیگـر از رودکـی داشـته باشـد، ولـی     
متعلق به وي نباشد. اوج اشتباه ناشی از این فرآیند، ممکن است با تضمین یک بیت یـا یـک   

ین کنـد و  اي کـه شـاعري یـک مصـرع از رودکـی را تضـم      مصراع، صورت پذیرد؛ به گونه
بیت بدون ابیات پس و پیش به دست ما رسیده باشد؛ در ایـن صـورت ممکـن اسـت     هردو

دیگر کم باشد و هر دو بیت به عنوان بیتی مسـتقل بـه   قراین تشخیص تعلّق بیت به شاعري 
الحرب والشجاعه، خوشبختانه قراین کـافی  رودکی منتسب شود. در نمونۀ زیر از کتاب آداب

براي تشخیص شعر رودکی از شاعر دیگر موجود است؛ در این کتاب آمده است:
شاعر گفته است:  
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نـد پیکـان  از بهر عدو ز زر کسلطان زمانه شاه مودود آنک
تا خستۀ او از آن کند درمـان یابـد تا کشـتۀ او از آن کفـن   

)268:1346شاه،(مبارك

ــ  ی منســوب بــه بیــت دوم ایــن قطعــه کــه در مــدح ســلطان مــودود ســروده شــده، بیت
که در دیوان وي به صورت ذیل آمده است:3استرودکی

پیکـان زرین نهد او به تیـر در  شاهی که به روز رزم از رادي
تا خستۀ او از آن کنـد درمـان  تا کشـتۀ او از آن کفـن سـازد   

)49:1386(رودکی،

در قطعۀ باال، کامالَ مشخص است که سرایندة آن، از شاعران عصـر غزنـوي اسـت و بـا     
شـود. در دیـوان، اغلـب    همین قرینه احتمال تعلق بیت نخست قطعه به رودکی نیز منتفی می

رودة شاعر احتماالً باعث ورود هر دو صورت به عنـوان دو بیـت   تشابه یک مصراع در دو س
مستقل از رودکی شده است؛ به عنوان مثال، میرزایف، براگینسکی و نفیسـی، دو بیـت را کـه    

انـد کـه در   شود، در بخـش مثنـوي بحـر خفیـف، از رودکـی نقـل کـرده       در ادامه آورده می
نخست با یکدیگر یکسان هستند:مصراع

هیچ کس را مباش عاشق غاشپرخاشبیودارخویشتن پاك 
)546:1341(نفیسی،

نفیسی این بیت را در کتاب محیط زندگی، احوال و اشعار رودکی، با استناد بـه بسـیاري   
هـاي لغـت، جـزو اشـعار     الفرس و سـایر فرهنـگ  از منابع معتبر از جمله لغت فرس، صحاح

در ایـن کتـاب بـه عنـوان بیتـی مسـتقل از       ؛ در حالی که بیتی دیگر نیـز  4رودکی آورده است
هـاي نخسـت بـا اخـتالف     رودکی ضبط شده که در مقایسه با بیت فوق، در هر دو، مصـراع 

جزئی، همانند هم است:
رو به آغاش اندرون مخراشپرخـاش خویشتن پاك دار بی

(همانجا)
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ت پیشـین جـزء   الفـرس، در ادامـۀ بیـ   وي این بیت را نیز با استناد به دو نسخه از مجمـع 
الفرس تصحیح دبیرسیاقی، همـین بیـت   که در مجمعاست؛ حال آنهاي رودکی آوردهسروده

» دقیقـی «به نام » مردم را به خصومت انداختن«به معنی » آغاش«به جاي » آغالش«با اختالف 
ــاره   ــیچ اش ــت و در آن ه ــده اس ــام  آم ــه ن ــی«اي ب ــت  » رودک ــده اس ــز نش ــیه نی در حاش

ویژه دقیقـی از  : ذیل آغالش). به هر روي، به دلیل استقبال شاعران به1338کاشانی،(سروري
، بیشـتر اسـت تـا رودکـی    »دقیقی«از آن، احتمال تعلق صورت دوم به » نقل«شعر رودکی و 

از همین پژوهش).» 2«این باره بنگرید به یادداشت (در
جـزء اشـعار وي نقـل    هاي دیوان رودکی نیز از چاپبرخیبا وجود این، هر دو بیت در 

؛ همـان،  271:1387؛ همـان، 61:1374؛ رودکـی، 586- 585: 1958(ر.ك: میرزایف،شده است
).77ب:1391؛ همان،241:1388

هاي یک بیت در منابع مستندجایی مصرعجابه4.2
هاي چندگانه از یـک بیـت در دیـوان رودکـی     از عوامل مؤثر دیگر که موجب ورود صورت

هاي یک بیت در منابع مستند است که در برخی موارد موجـب  مصرعجایی شده است، جابه
نـوان مثـال، در قطعـۀ زیـر نفیسـی      ورود دو صورت از یک بیت در دیوان شده است؛ بـه ع 

ها در منابع دیگر، در بخش ابیـات پراکنـده نیـز    جایی مصرعبیت از آن را با توجه به جابهدو
نقل کرده است:

ــر   شــجاعهمــی بکشــتی تــا در عــدو نمانــد ــد فقی ــی نمان ــا در ول ــدادي ت ــی ب هم
بسا کسا که جـوین نـان همـی نیابـد سـیر     بسا کسا که بره است و فرخشه بر خوانش
ــدینا   ــاش چن ــامش مب ــن و خ ــادرت ک ــر   مب ــدر منی ــی بب ــاند هم ــدره رس ــرت ب اگ

)502:1341(نفیسی،

السـحر،  البالغـه، حـدائق  ابیات این قطعه به صورت منفرد در منابع مختلف نظیر: ترجمان
...الفرس، فرهنگ شـعوري و الفرس، فرهنگ جهانگیري، مجمعالمعجم، لغت فرس، صحاح

چنین بیت اول و سوم این قطعه در جنگ شعري متعلق بـه کتابخانـۀ مرکـزي    آمده است. هم
بع از منـا - »سفینه اشعار متعلق بـه مرحـوم عبـاس اقبـال    «دانشگاه تهران، که شباهت زیادي با 
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بـه صـورت متصـل و پشـت سـر هـم       دارد،- آوري اشـعار رودکـی  مستند نفیسی در جمع
).110]: 11تا[محتمالً قرند، بی- 53(جنگاستآمده

)110جنگ کتابخانۀ دانشگاه تهران،(ص

با وجود این، در بخش ابیات پراکنده در هر دو چاپ محیط زنـدگی...رودکی، بیـت دوم   
بار دیگر نیز نقل شده است:ها، یکمصراعجایی و سوم با جابه

بسا کسا که بره است و فرخشه بر خوانشبسا کسا که جـوین نـان همـی نیابـد سـیر     
)524:1341؛ همان،1060:1319(نفیسی،

، فرهنـگ جهـانگیري،   5الفـرس این بیت در اغلب منابع لغت، نظیر لغت فـرس، صـحاح  
معنــی یــا صــورتی دیگــر از ایــن واژه بــه» فرخشــه«شــاهد واژة فرهنــگ شــعوري و...، بــه

: ذیـل فرخشـه)؛ در   1319، آمـده است(اسـدي طوسـی،    »باشد به زبان ماوراءالنهريقطایف«
: 1897یب(همــان،همــین ترتهــا بــهمصــرع6برخــی منــابع نظیــر لغــت فــرس چــاپ بــرلین

فرخشته) و در برخی منابع دیگر نظیر لغت فرس چاپ اقبال، به صـورتی کـه در قطعـۀ    ذیل
جا ضبط شده است. به همـین دلیـل نفیسـی، هـر دو صـورت بیـت را از       مذکور آمده، جابه

بـه وزن و قافیـه، درقطعـۀ یـاد     رودکی نقل کرده است. شایان ذکر است که بیـت بـا توجـه   
که آن را جزئی از این قطعه بدانیم در دست نیست.آمده و سند مستقلی براي اینشده

ـ 7اگرت بدره مبادرت کن و خامش مباش چنـدینا 8ررساند همی ببدر منی
)520:1341؛ همان،1048:1319(نفیسی،

السـحر )، حـدائق 22: 1949البالغـه(رادویانی، این بیت در منابع کهـن از جملـه: ترجمـان   
همین صورت آمـده اسـت و همـان طـور کـه در      الصنایع و...، به)، مجمع14: 1362(وطواط،

جنـگ کتابخانـۀ مرکـزي دانشـگاه تهـران، بـه صـورت        شود، تنها درمیقطعۀ یاد شده دیده
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جا ضبط شده است. به همین دلیل نفیسی، بیت را با توجه به منـابع مـذکور، مجـدداً در    جابه
).9،ح1001:1319نیز آورده است(ر.ك: نفیسی،» ا«قافیۀ 

ابیاتی با دو یا سه صورت در دیوان رودکی.3
دکـی، برخـی ابیـات بنابـه دالیلـی      دیـوان رو هـاي دیگـر  عالوه بر نفیسی، در اغلـب چـاپ  

عنـوان ابیـاتی   هـم، بـه  برشمردیم یا دالیل خاص مصححان، با چند صـورت نزدیـک بـه   که
هـا، اوراق زیـادي را   تک این موارد، به دلیل تعدد چاپاست که بررسی تکمستقل نقل شده

حات ایـن  کند. با وجود این، در بخش حاضر بـا در نظـر گـرفتن محـدودیت صـف     طلب می
پژوهش، به برخی موارد، با تمرکز بر چـاپ دوم کتـاب محـیط زنـدگی...رودکی از نفیسـی،      

شود.پرداخته می

1.3
ــگ   ــوز س ــا بتف ــی اب ــگ بین خشک گشته کش نجنبد هیچ رگدم س

)537:1341(نفیسی،

هاي لغت، از جمله: لغت فرس اسدي (تصحیح هـرن، اقبـال،   این بیت در برخی فرهنگ
بـه نـام   » بتفـوز «اللغـه، ذیـل واژة   الفرس و عجایـب دبیرسیاقی و مجتبایی و صادقی)، صحاح

رودکی آمده است. نفیسی در چاپ اول محیط زندگی...رودکی، تنها با استناد به لغـت فـرس   
) و در چاپ دوم با استناد به همین منبع و سه منبع دیگـر:  1089:1319تصحیح هرن (نفیسی،
الفـرس، ایـن   ق) و صحاح722نویس کتابخانۀ ملک مورخ قبال و دستلغت فرس (تصحیح ا

هاي پراکندة رودکی در مثنوي بحر رمل، آورده است.بیت را جزء سروده
خانـۀ  نـویس کتـاب  )، دسـت 114این بیت در لغت فرس تصحیح مجتبایی و صادقی(ص

ابع بـا  ) به همین صورت ضبط شده؛ اما در سایر منـ 123الفرس(ص) و صحاح54(برگملک
)، 172)، اقبـال(ص 39اختالفاتی همراه اسـت. از جملـه در لغـت فـرس تصـحیح هـرن(ص      

)، مصرع نخست با اخـتالف  56تا:؛ همان،بی53:1389اللغه(ادیبی،)، عجایب53دبیرسیاقی(ص
» گشـن کـرده  «و در لغت فرس تصـحیح هـرن مصـرع دوم بـا اخـتالف      » ابا«جاي به» تو با«
اي بـر ضـبط   ست. هر دوي این اختالفات، هـیچ برتـري  ضبط شده ا» خشک گشته«جاي هب
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اعران خراسـان اسـت کـه در اینجـا     هاي سـبکی شـعر شـ   از ویژگی» ابا«یادشده ندارند؛ زیرا 
نیز ضبطی مشوش است که معنـاي درسـتی   » گشن کرده«دستکاري شده و » تو با«صورت به

در بیت ندارد.
وي برخـی از مصـححان، جـزء    صورت دیگري از این بیت که نفیسـی و بـه پیـروي از   

اند، بدین صورت است:ابیات پراکندة رودکی آورده
آنچنانکه نجنبید او را هـیچ رگ خشک کلب سگ و بتفوز سگ

)525:1341(نفیسی،

که این بیت را به نام رودکی آورده، حاشـیۀ نسـخۀ لغـت فـرس نخجـوانی      یگانه منبعی 
طوسـی، اساس لغـت فـرس تصـحیح اقبـال (اسـدي     ت. نفیسی آن را برق) اس766(مورخ

)، جزء ابیات پراکندة رودکـی، در دیـوان آورده اسـت. اقبـال نیـز ایـن بیـت را بـا         31:1319
اختالفاتی از لغت فرس نخجوانی رونوشت عبرت نـائینی در بخـش ملحقـات لغـت فـرس      

ــی،   ــدي طوس ــت (ن.ك: اس ــوانی    ).9:1312آورده اس ــرس نخج ــت ف ــخۀ لغ ــبط نس ض
ق) عیناً چنین است:766(مورخ

رگایـج نجنبیـد او را  آنچنانکخشک کلب سگ و تبفوز سگ
)216ق:766(اسدي طوسی،

1108لغت فرس نخجوانی، نسخۀ کتابخانۀ ملّی تبریز، شمارة 

آید این اسـت کـه آیـا مـا بـا دو بیـت مسـتقل از        جا پرسشی که براي ما پیش میدر این
رو هستیم یا دو صورت مختلف از یک بیت؟  رودکی روبه

تـوان آن را  پاسخ روشن است. بیت دوم، آنقدر مغشوش و بیرون از آهنگ است، که نمی
جداي از بیت نخست دانست؛ وزن بیت با کمی دستکاري، درست خواهد شد:
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ایــچ رگکــو را نجنبــدآنچنــان خشک کلب سگ ابا بتفوز سگ

ـ  اما باز هم بیت، معناي  س بهتـرین ضـبط بـراي هـر دو بیـت      روشنی نخواهد داشـت؛ پ
شده (بیت اول و دوم)، بیت نخست است؛ و به این ترتیب، ما با دو صورت از یـک بیـت   یاد

هاي رودکی آورده اسـت. بـه جـز    مواجهیم که نفیسی، بنا به هر دلیلی، هر دو را جزء سروده
199:1396ته اسـت (ن.ك: رودکـی،  نفیسی، منصور نیز این دو ضبط را دو بیت مستقل انگاش

هـاي رودکـی، در   )؛ اما سایر مصححان، تنها بیت نخست را با اختالفاتی، جزء سروده236و 
؛ 55:1374؛ رودکـی، 563:1958انـد (ر.ك: میرزایـف،  بخش ابیـات پراکنـده بحـر رمـل آورده    

1391؛ همـان، 229:1388؛ همـان، 245:1387؛ همـان، 9105: 1386؛ همان،76:1378همان،
).81:1399؛ رواقی،92ب:1391؛ همان،80الف:

2.3
ساله سودمندروز دن چون شستروز جستن تازیـانی چـون نونـد   

)535:1341(نفیسی،

هـاي هـرن،   هاي لغت از جمله: لغت فرس اسدي (تصحیحاین بیت در برخی از فرهنگ
، »نونـد «ذیـل واژة  الفرس،ق) و صحاح766اقبال و دبیرسیاقی)، لغت فرس نخجوانی (مورخ

در » نونـد تازیـان همچـون  «به نام رودکی آمده است. در تصـحیح اقبـال، بیـت بـا اخـتالف      
چنـین در  ). هـم 96:1319در مصرع دوم، آمده است (اسـدي طوسـی،  » شصت«اول و مصرع

» در«مصـرع دوم بـا اخـتالف    نسخۀ لغت فرس نخجوانی، مصرع اول با همـین اخـتالف و   
).34:1312شده است (اسدي طوسی،ضبط » دن«جاي به

، به نام رودکی آمده کـه  »نوند«الفرس، جز این بیت، بیت دیگري نیز ذیل واژة در صحاح
بسیار به بیت یاد شده شبیه است:
منـد سـود پیش باشد تا تو باشیچون نوندروز جستن تازیان هم

)84:1341(نخجوانی،

ر دويِ این ابیات را (بیت دوم بـا انـدکی   نفیسی، در چاپ دوم محیط زندگی...رودکی، ه
هــاي رودکــی و بــه دنبــال هــم آورده اســت جــزء ســروده») پــیش«بجــاي » بــیش«تغییــر 
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کـه بیـت دوم، ضـبطی متفـاوت از     )؛ امـا کـامالً مشـخص اسـت    535:1341نفیسی،(ن.ك:
اي دیگر از رودکی.  نخست است نه سرودهبیت

در مـتن فرهنـگ   » د«را بر اساس نسـخۀ  الفرس) این بیتاگرچه طاعتی (مصحح صحاح
: روز دن چون شست ساله سـودمند، و همـین   96لف «آورده، اما در حاشیۀ آن نوشته است: 

). یعنی وي این ابیات را هم دو ضبط متفـاوت از یـک بیـت    22(همانجا: حاشیۀ»اصح است
دانسته و هم ضبط بیت اول را بر بیت دوم ترجیح داده است.

...) برسـاختۀ  پیش باشـد تـا تـو باشـی    روشن است که ضبط مصرع دوم (بنابراین، کامالً
)؛ 23الفـرس اسـت (ر.ك: همـان، حاشـیۀ     هاي صحاحنویساز دست» د«نویس کاتب دست

بخشد، یکی پرشمار بودن منابع مستند بیت اول نسبت بـه  باره نیرو میچه به نظر ما در اینآن
ی منابع مسـتند بیـت اول نسـبت بـه یگانـه منبـع       یگانگی منبع بیت دوم است. دیگر، دیرینگ

، »د«نـویس  رسد، کاتـب دسـت  چنین به نظر میاست. هم») د«نویس مستند بیت دوم (دست
دیدگی در محل نگارش نسـخۀ مـورد اسـتفاده، دریافـت نادرسـت      بنا به دالیلی مانند: آسیب

دوم افـزوده باشـد.   مصـرع را بـه » بیش باشـد تـا تـو باشـی    «معناي مصرع دوم و ...، عبارت 
1391چنین دربارة نظر دهخدا و تصحیح ایشان از ایـن بیـت اول بنگریـد بـه: رودکـی،     (هم
).178الف:

صـححان تنهـا بـه ضـبط بیـت اول      هاي دیـوان رودکـی، م  چاپبیشتربا وجود این، در 
در » تازنـان همچـون  «و » تازیان همچون«اند؛ البته برخی بیت را با اختالف جزئی کردهبسنده

؛ همـان، 1378:1077؛ همـان، 54:1374؛ رودکـی، 599:1958اند (میرزایـف، مصرع اول، آورده
؛ 88ب:1391؛ همـان، 79الـف: 1391؛ همـان، 225:1388؛ همـان، 237:1387؛ همان،101:1386

(همـان، رودکی به تصـحیح منصـور  چنین در دیوان). هم80:1399؛ رواقی،231:1396همان،
براگینسـکی - ) و دیوان رودکی چاپ نفیسـی 193- 192: 1389(همان،پور )، علی231:1396

) و ... 327:1394) و شرح دیوان رودکی امیرحسین معینی (معینـی، 161- 160: 1373(رودکی،
...رودکی اثـر نفیسـی هسـتند،    که مصححان، تا حد زیادي پیـرو چـاپ دوم محـیط زنـدگی    

بیت به عنوان ابیاتی مستقل از رودکی آمده است.هردو

3.3
ــو    عاجز شود از اشک و غریو من ــا پخن ــاه ب ــر بهارگ ــر اب ه
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)415:1319(اسدي طوسی،

نـویس واتیکـان   هـاي لغـت فـرس از جملـه دسـت     نـویس این بیت در برخی از دسـت 
ق)، به نام رودکی آمده است. ضبط بیـت در هـر دو   766ق) و نسخۀ نخجوانی (733(مورخ

(ضبط نسخۀ نخجـوانی) و  » پخنو«در ضبط واژة نسخه به همین صورت است. تنها اختالف 
).344ق: 766؛ همان،112:1897(ضبط نسخۀ واتیکان) است (ن.ك: اسدي طوسی،» بختو«

در سه تصحیح از  لغت فرس (هرن، اقبال و دبیرسیاقی)، به واسطۀ همین دو نسخه، ایـن  
. اقی)، آمـده اسـت  (تصحیح هرن و دبیرسی» بختو«(تصیح اقبال) و » پخنو«هاي بیت ذیل واژه

11

در سایر منابع، از جمله  فرهنـگ قـواس، فرهنـگ جهـانگیري (ذیـل بختـور)، فرهنـگ        
نام رودکی آمده کـه  ، به»بختور«، بیت دیگري ذیل واژة 12الفرسرشیدي (ذیل بخنو) و مجمع

صورت زیر است:به
گــاهی و بختــور در مطیــر  ابــر بهــار عاجز شود ز اشک دو چشم و غریو من

)20:1353(قواس غزنوي،

هـا را، دو بیـت جـدا از    تـوان آن اختالف میان این دو بیت، آنقدر ناچیز اسـت کـه نمـی   
دانست. اما اغلب مصححان دیوان رودکی، به پیروي از نفیسی، این دو صـورت متفـاوت   هم

اند. گـزارش عملکـرد   از یک بیت را، دو بیت مستقل پنداشته و در دو جاي دیوان وارد کرده
مصححان دیوان بدین صورت است:

شـده،  و بیت را با استناد به منابع یادنفیسی در چاپ نخست احوال و اشعار رودکی، هر د
). وي در 1068و 1059: 1319ی،در بخـــش ابیـــات پراکنـــده آورده اســـت (ن.ك: نفیســـ

قافیـه بـه صـورت یـک قطعـۀ      وزن و همدوم، مطابق شیوة خود در ویرایش ابیات همچاپ
:13اي به صورت زیر آورده استبیت دوم را در قطعهواحد، 

یک نام او عطارد و یک نام اوسـت تیـر  زیرش عطارد آنکه نخـوانیش جـز دبیـر   
ــر عاجز شود ز اشک دو چشم و غریو من ــور در مطیـ ــاهی و بختـ ــر بهارگـ ابـ
خود باز بشـکند بـه کرانـه خنـور شـیر     گیتی چو گاو نیک دهد شـیر مـر تـو را   

)502:1341(نفیسی،



435و دیگران)زهرا نصیري شیراز(...برخیهاي چندگانۀضبطبررسی و تبیین 

بیـات پراکنـده نقـل کـرده اسـت      چنین وي در ایـن چـاپ، بیـت اول را، در بخـش ا    هم
).  528همان: (ن.ك:

هاي دیوان رودکی، با اخـتالف یـا هماننـد ضـبط نفیسـی      ضبط این ابیات در دیگر چاپ
ــین اســت: میرزایــف در صــفحات( ــژوه در صــفحات()، دانــش539و 530چن )، 72و 69پ

ــادي ــفحات(زاده ه ــان سر209و 187در ص ــفحات( ) و کریمی ــتی در ص )، 212و 203دش
اند.  قطعۀ مذکور نشدهاند و قائل بهبیت را جداگانه، در بخش ابیات پراکنده نقل کردههردو

)، بیت دوم را همانند نفیسی جزء قطعه یادشـده آورده و در حاشـیه،   28شعار در صفحۀ(
)، بیـت اول  93صفحۀ(» هابیتتک«ین وي در بخش چنضبط بیت اول را ذکر کرده است. هم

است.متذکر بیت دوم شدهرا نقل کرده و در حاشیه
چنین وي در حاشـیه، بیـت نخسـت    ذکر قطعۀ یادشده بسنده کرده است. همامامی تنها به

) تنها بیـت دوم را در  61). قادر رستم در صفحۀ(37:1385را یادآور نشده است(ر.ك:رودکی،
اســت ت پراکنــده آورده و بیــت نخســت را در تعلیقــات یــادآور نشــده     بخــش ابیــا 

) 53چنین رواقی، بیت دوم را در بخش ابیات پراکنـده (ص ). هم145الف:1391همان،(ن.ك:
بدل آورده است.نقل کرده و بیت نخست و اختالفات آن را در حاشیه به عنوان نسخه

تصـحیح  هایی نسبت بـه با تفاوتشایان ذکر است که مصححان، هر یک از ابیات فوق را
اسـت. ایـن واژه   » بختـو «انـد کـه اغلـب ایـن اختالفـات در ضـبط واژة       نفیسی ضبط کـرده 

ها نقل شـده و  در فرهنگ» بخنوه، پخنو، بجنو، بختو، بختور و...«هاي مختلفی نظیر: صورتبه
ـ     تـر  یشهمین دلیلی بر بروز این اختالفات در تصحیح مصححان شده اسـت. (بـراي تأمـل ب

ــارة ایــن واژه و صــورت ــزي، درب ــه: تبری ــد ب ؛ 1/239: 1335هــاي مختلــف آن، رجــوع کنی
؛ نخجــوانی،6،ح62؛ همــان،10،ح45:1380؛ فرهنــگ مدرســۀ سپهســاالر،97:1357دهلــوي،

ــرکانی،293:1341 ــوي،109- 106: 1362؛ تویس ــانی، 254- 253: 1337؛ تت ــروري کاش ؛ س
).554:1341و نفیسی،187:1338

ریشـه و کـاربرد آن   بایست بـه دیرینگی این واژه، براي یافتن شکل صحیح آن، میدلیل به
هاي باستان توجه کرد که در ایـن مقـال، مجـالی بـراي گسـترش بحـث       ها و زباندر گویش

این واژه با نگـارش  14علمی دربارة آن نیست؛ اما از آنجا که در بیتی دیگر منسوب به رودکی
رود ضـبط درسـت ایـن واژه    قافیه شده، احتمال میهم» شنو«ته و با کار رف، به»بخنو یا پخنو«

، باشد:»بخنو«به صورت 
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می خور و بانگ رود و چنـگ شـنو  گیتی چو گاو نیک دهد شیر مر تو را
)546:1341(نفیسی،

، آمـده  »بخنـوه «صـورت  هـاي متـرجم، ایـن واژه بـه    اي از قـرآن بـر ایـن، در پـاره   عالوه
؛ 143و 75: 1355ایـن ضـبط باشـد(ر.ك: ترجمـۀ قـرآن مـوزة پـارس،       توانـد مؤیـد   میکه

).  125:1351اللهی،حبیب
تـر  تر که هدف این پـژوهش اسـت، نشـان دادن صـورت درسـت     اما بحث اصلی و مهم

ترین ضبط به صورت اصیل، بیت نخستین اسـت؛ زیـرا   است. از نظر نگارندگان نزدیکبیت
ع مهـم و درجـۀ اول در بررسـی و بازیـابی شـاعران      منابع مستند این بیت، همگی جزء منـاب 

که منابع مستند بیت دوم، هم از نظر انتساب ابیات دیگـر  دیوان هستند؛ در حالیپیشگام و بی
وي، از درجـۀ  نام رودکی و هم از نظر تصرف در ضبط برخی ابیـات منسـوب بـه   شاعران به

علمی کمتري نسبت به منابع بیت نخست برخوردار هستند.  
دیگر اینکه، طبق قاعدة اهمیت ضبط دشوار در تصحیح متون کهن، بیت نخسـت از نظـر   

دوم اسـت؛ ایـن درحـالی اسـت کـه      تـر نسـب بـه بیـت    آهنگی سنگینوزنی، داراي ضرب
شـود و ایـن موضـوع    اي درآن دیـده نمـی  تر از بیت اول و از نظر وزن سکتهدوم، روانبیت

کند.ن بیت را بیشتر میاحتمال دستکاري کاتب براي روان ساخت
بایسـت وارد  شناسـی، مـی  هاي سـبک تر از نظر ویژگیکه براي بررسی جزئیدودیگر این

. 15آن پرداخـت تـوان بـه  فضاي اندك جستار پیش رو، نمیمباحث مختلفی شد که با توجه به
هـاي  هدر بیت دوم، با توجه به کاربرد اندك واژگان عربی در سـرود » مطیر«وجود این، واژة با

هـاي رودکـی   هاي عربی در سرودهشاعران پیشگام، کمی نامأنوس است. هرچند کاربرد واژه
رو هسـتیم، در نهایـت از نظـر    سابقه دارد، اما چون با دو ضبط متفـاوت از یـک بیـت روبـه    

کار رفته باشد.تري در آن بهشناسی، برتري با ضبطی است که واژگان عربی کمسبک

4.3
زان نهان مر مرد را بیدار کردکه خشکامار کـرد از فراوانی 

)1083:1319(نفیسی،
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نفیسی در چاپ نخست، این بیت را با استناد به دو نسخۀ لغت فرس یکی نسخۀ مـورخ 
ق) (ن.ك: 877الکالمـی (مـورخ  ) و دیگري نسخۀ ملـک 25:برگ1314ق (اسدي طوسی،721

(سـروري، الفـرس از جملـه: مجمـع  هاي دیگـر چنین فرهنگ)، هم31تا[الف]:برگبیهمان،
آراي : ذیل خشکامار) و فرهنـگ انجمـن  1337: ذیل خشکامار)، فرهنگ رشیدي(تتوي،1338

اسـت. در  : ذیل خشکامار)، جزء ابیات پراکندة مثنوي بحر رمل آورده1288(هدایت،ناصري
ـ        ال چاپ دوم نیز وي دو منبع را به این منابع افـزوده اسـت؛ یکـی لغـت فـرس تصـحیح اقب

(میرزایــف،رودکــیابوعبــداهللا: ذیــل خشــکامار)، و دیگــري آثــار1319(اســدي طوســی،
).569:1341است(ن.ك: نفیسی،، ضبط کرده»نهان16زن«). بیت را نیز با اختالف 558:1958

ایـن بیـت در منـابع دیگـر نیـز      عالوه بر منابعی که نفیسی براي این بیت گزارش کـرده، 
»زان فراوانـی «تصـحیح مجتبـایی و صـادقی بـا اخـتالف:      است. از جمله: لغت فـرس آمده

: ذیــل 1356الفرس(جــاروتی،: ذیــل خشــکامار)، فرهنــگ مجموعــۀ1365(اســدي طوســی،
:ذیل خشکامار).1374وفایی،»(زن نهانی مرد را«خشکامار)، فرهنگ وفایی با اختالف: 

کندة بحر رمـل  نفیسی در چاپ دوم، بجز این بیت، بیت دیگري را نیز در بخش ابیات پرا
آورده است که بسیار به هم شبیه هستند:

تا مر او را زان بدان بیدار کـرد آنگهی گنجور مشک آمار کرد
)535:1341(نفیسی،

(اسـدي  منابع مستند نفیسی براي ضبط این بیـت، دو منبـعِ لغـت فـرس تصـحیح اقبـال      
آمار)، است.: ذیل 1341الفرس(نخجوانی،: ذیل آمار) و صحاح1319طوسی،

ع بـراي مخاطبـان تبیـین گـردد،     گونگی روایـت ایـن دو بیـت در منـاب    که گونهبراي این
است بیتی دیگر نزدیک بـه ایـن دو را معرفـی کنـیم. بیتـی کـه در نسـخۀ لغـت فـرس          نیاز

ترین سند براي نشان دادن تنوع ضبط این بیت در منابع است:نخجوانی آمده، مهم
تا مر او را زان نهان بیدار کردداز بسی گفتار خشکامار کـر 

)252ق: 766(اسدي طوسی، 

هرچند ساختار این بیت نیز به دو بیت دیگر شبیه است، اما با اندك درنگی در سـه بیـت   
کـه  شـود کـه سـاختار ابیـات تقریبـاً هماننـد هـم اسـت؛ جـز آن         ارائه شـده، مشـخص مـی   

متفاوت و متمایز اسـت. ایـن بیـت در    هاي دیگرآغازین هر سه بیت، کامالً با صورتبخش
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هاي شعر رودکی نیامده، اما دو بیت نخست به پیـروي از تصـحیح نفیسـی،    یک از دیوانهیچ
هاي دیگر شده است.  وارد اغلب چاپ

پـژوه، قـادر رسـتم و رواقـی کـه تنهـا بـه نقـل         جز دانشهاي دیوان رودکی، بهدر چاپ
)، 79:1399؛ رواقـی، 76الـف: 1391؛ همـان، 53:1374(رودکـی، اند صورت نخست اکتفا کرده

انـد. شـایان ذکـر اسـت کـه      سایر مصححان، همانند نفیسی، هر دو صورت بیت را نقل کرده
علیقـات، از لغتنامـۀ دهخـدا    قادر رسـتم صـورت دوم و سـوم از بیـت مـورد بحـث را در ت      

بـدل  بـه عنـوان نسـخه   ) و رواقی بیت دوم را در حاشیه171الف:1391شده (رودکی،یادآور
، 18، امــامی17). ســایر مصــححان از جملــه: شــعار5، حاشــیۀ79: 1399آورده اســت (رواقــی،

زاده، کریمیان سردشتی و احمدنژاد، هر دو صورت بیت را در ادامـۀ هـم یـا بـا فاصـلۀ      هادي
؛ 253- 252: 1387؛ همـان، 100:1386؛ همـان، 73- 72: 1378اند(ن.ك: همان،چند بیت، آورده

).230:1396؛ همان،86ب:1391؛ همان،232:1388همان،
واسطۀ دو منبع، وارد دیوان رودکی شده است. اقبـال  گونه که اشاره شد، بیت دوم بههمان

ایـن کتـاب   مصحح لغت فرس، این بیت را بر اساس حاشیۀ نسخۀ لغت فرس نخجوانی، بـه 
). 55:ص1312سـی، است(اسـدي طو ، آمـده »استسـقا «معنـی  بـه » امار«افزوده که در آنجا ذیل 

بـدل:  الفـرس نیـز آمـده و مصـحح در حاشـیه متـذکر نسـخه       همین ضبط، عینـاً در صـحاح  
قـولی از  چنـین وي در حاشـیه نقـل   ، شـده اسـت. هـم   »خشکامار کرد/ مـرد را از آن.... «.....

).2،ح98: 1341بدل درست است(ر.ك: نخجوانی،فروزانفر آورده که همین نسخه
معنـی  ظاهراً خشکامار؛ بـه «(بیت دوم) نوشته است: » شک آمارم«اقبال در حاشیۀ عبارت 

). بنابراین پرواضح اسـت کـه   3،ح150: 1319اسدي طوسی،»(اي که سابقاً گذشتهمان کلمه
مـا  کیبات نادر در خراسان قدیم است. است که از جمله تر» خشکامار«تحریف » مشک آمار«

را » خشـکامار «ساخت بـا  ي واژگانی همالصوفیه خواجه عبداهللا انصاري هرودر کتاب طبقات
است (براي بررسی بیشـتر رجـوع کنیـد بـه:     » گشنامار«و » تشنامار«صورت سراغ داریم که به

).  480و 479: 1399؛ رواقی،69- 68: 1341حبیبی،
نویسـان  و معناي دقیق آن، در میان فرهنـگ » خشکامار«تر، دربارة شکل درست واژة پیش
هـا بـراي ایـن واژه    هایی درگرفته است؛ به عنوان نمونـه، در فرهنـگ  پژوهان، بحثو رودکی

چنـین  وغیره آمده است. هم» تتبع و تفحص حساب«، »جوییپی«، »استقصا«، »استسقا«معانی: 
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: ذیـل خشـک آمـار    1378ر.ك: دهخـدا، انـد( و...، نیـز نوشـته  » خشکاماز«گونۀ این واژه را به
آمار).  و

از » «از(زان) فراوانـی «در مقایسۀ ابیات، کامالً روشن است که بخش آغازین هر سه بیت: 
مـا، احتمـاالً   گمـان بهبا هم اختالف اساسی دارند. »  آنگهی(وآنگهی) گنجور«و » بسی گفتار

هاي لغت، متناسـب بـا دریافـت خـود از واژة     ها یا مؤلفان فرهنگنویسیکی از کاتبان دست
، را در مصـرع نخسـت   »مشـک آمـار  «اشکال دیگر آن در مصرع دوم، عبارت یا » خشکامار«

افزوده است؛ در غیر این صورت، باید باورمان ایـن باشـد کـه شـاعران در اشـعار خـود، از       
کـه تنهـا مـتن کامـل     - کـه در شـاهنامه  انـد، چنـان  کردهمضامین تکراري (موتیف) استفاده می

معنـی و  بـه وفـور ابیـاتی هـم    - رودکـی اسـت  حیـات هاي نزدیک بهدست آمده از مثنويبه
). البتـه ایـن   93- 92الـف: 1391عنوان نمونه بنگریـد بـه: رودکـی،   شود. (بهشکل، دیده میهم

حکم تا جایی صادق است که عواملی مانند تحریف و دخل و تصرف کاتبان، ضبط بیـت را  
تحت تأثیر قرار نداده باشد.  

دسـت آمـدن شـواهد و قـراین قطعـی و      تا بـه با وجود این، نگارندگان جستار پیش رو،
احتمـال  کننـد کـه بـه   ذکر این نکته بسنده می، تنها به19چنین مشخص شدن مأخذ حکایتهم

عنوان بیتی مستقل وارد دیوان رودکی شده، تحریـف یـا   زیاد بیت دوم از ابیات مذکور، که به
یـا  » خشکامار«اژة تحریف و» مشک آمار«دخل و تصرفی در بیت نخست است؛ زیرا عبارت 

جـا کـه   چنـین، از آن است که در اصـالت آن شـکی نیسـت؛ هـم    » استسقا«معنی به» تشنامار«
الفـرس آمـده، تردیـدهاي مـا     دوم بیت عیناً در حاشیۀ لغت فرس نخجوانی و صحاحمصرع

شود.دربارة مکرر بودن بیت، بسیار زیاد می

5.3
ــاي  ــده دهــان داري و ن هر یکی همچون درايخایگان غر بینــی و گن

)539:1341(نفیسی،

نفیسی این بیت را در چاپ نخست احوال و اشعار رودکی، بـا اسـتناد بـه فرهنـگ رشـیدي     
الفـرس، جـزء   (ه.ق) و دو نسخۀ مجمـع 877: ذیل غُر)، لغت فرس نسخۀ مورخ1337(تتوي،

). 1094:1319اســت(همان،اشــعار کلیلــه و دمنــه و ســندبادنامۀ منظــوم رودکــی، نقــل کــرده
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اي ضـبط کـرده و نفیسـی ضـبط     گونهذکر است که هر یک از منابع یاد شده، بیت را بهشایان
چنین وي در چاپ دوم محـیط زنـدگی  . هم20استها برگزیدهبدلیاال را با تلفیق همۀ نسخه

رودکـی ابوعبـداهللا بر این منـابع، بیـت مـذکور را بـه دو منبـع دیگـر: آثـار       رودکی، عالوه...
) و لغت فرس تصحیح اقبال، ارجاع داده که در این منبـع، ضـبط بیـت    568:1958ف،(میرزای
صورت زیر است نه صورت پیشین:تنها به

خایه غر داري تو چون اشتردرايپـاي پیسی و ناسور کـون و گربـه  
: ذیل غُرْ)1319(اسدي طوسی،

اشـعار رودکـی،   است، در چاپ نخست احـوال و  این بیت که بسیار به بیت نخست شبیه
بـدل در حاشـیۀ صـورت    شود و نفیسی آن را به شکل نسـخه عنوان بیتی مستقل دیده نمیبه

است. این موضوع حاکی از آن اسـت کـه وي در دریافـت نخسـت خـود،      نخست نقل کرده
). 7و6،ح1094:1319(ر.ك: نفیسـی، از بیـت بـوده نـه بیتـی مسـتقل.      ضبطی متفاوتقائل به 

ادامـۀ  پ دوم، آن را تنها بـا اسـتناد لغـت فـرس تصـحیح اقبـال، در       وجود این، وي در چابا
). به دیگر سخن، نفیسی، بیت دوم را که در نسـخۀ  539:1341است(نفیسی،پیشین آوردهبیت

بـدل  ق) ضبط شده، یـک بـار در چـاپ نخسـت، بـه شـکل نسـخه       877لغت فرس مورخ (
در ایـن منبـع آمـده اسـت.     کارگرفتـه شـده و  است؛ همین نسخه در تصحیح اقبال بـه آورده

را ایـن بـار بـه صـورت مسـتقل      نفیسی در چاپ دوم به ایـن منبـع مراجعـه کـرده و بیـت     
است. با این توضیح مشخص است که نفیسی در چاپ دوم یـا نظـرش را تغییـر داده،    آورده

است.یا تسامحی در این زمینه رخ داده
شـود. از جملـه در   منـابع دیـده مـی   هاي دیگري نیـز در  بر دو ضبط پیشین، ضبطعالوه

فرس تصحیح مجتبایی و صادقی:لغت
خایگان غرّ داري چون درايپیسی و ناسور کون و کژّ پاي

: ذیل غُر)1365(اسدي طوسی،

اي مغشـوش،  گونـه چنین ایـن صـورت از بیـت، در فرهنـگ مدرسـۀ سپهسـاالر، بـه       هم
است:آمده

غرّ هر یکـی چـو دراي  خایگانپیسی و ناسور کونی و کج پـاي 
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: ذیل غُر)1380(فرهنگ مدرسه سپهساالر،

االلبـاب نیـز   هاي تحفـه جز دو ضبط پیشین، ضبط دیگري از این بیت، در برخی نسخهبه
آمده است:  » غر و غرغر«شاهد شود که بهدیده می

خایگان در غرّ و غرغر چـون دراي پیسی و گندي دهـان داري و پـاي  
)3: ذیل غر و غرغر،ح1367اوبهی،(حافظ 

هـایی متفـاوت از یـک بیـت     بنابراین کامال روشـن اسـت کـه ابیـات یـاد شـده، ضـبط       
اند.بوده که در منابع دچار تصحیف و تحریف شدهرودکی

بیـت را هماننـد نفیسـی    21هاي دیـوان رودکـی، امـامی و منصـور، هـر دو     در میان چاپ
پـژوه تنهـا   ). دانـش 243:1396؛ همـان، 109:1386ودکی،اند(رعنوان ابیاتی مستقل نقل کردهبه

). رواقی تنها صـورت دوم و بـر اسـاس لغـت     57: 1374صورت نخست را نقل کرده(همان،
) و سـایر مصـححان نیـز تنهـا     73:1399فرس تصـحیح مجتبـایی و صـادقی آورده (رواقـی،    

؛ 97:1378رودکـی، (ر.ك: 22انـد صورت دوم و بـر اسـاس لغـت فـرس چـاپ اقبـال، آورده      
).99ب:1391؛ همان،75الف:1391؛ همان،232:1388؛ همان،253:1387همان،

6.3
ما چو صعوه مرگ برسان زغـن جمله صید این جهانیم اي پسـر 
مرگ بفشارد همه در زیـر غـن  هر گلی پژمرده گردد زو نه دیـر 

)505:1341(نفیسی،

فـرس (سـه تصـحیح هـرن، اقبـال و      بیت دوم این قطعـه در منـابعی از جملـه: : لغـت    
تـا:  الفرس، فرهنگ رشیدي، فرهنگ شعوري، لغـت حلیمی(حلیمـی، بـی   دبیرسیاقی) صحاح

: ذیل غن)، فرهنگ مدرسۀ علـوم سیاسـی و   1338الفرس(سروري کاشانی،)، مجمع124برگ
در نام رودکی آمده اسـت. نفیسـی نیـز    ، به»تیر عصاران«، به معنی »غن«....، همگی ذیل واژة 

) و دوم  محیط زندگی...رودکی، این بیت را با اسـتناد بـه   1023:1319چاپ اول(ن.ك: همان،
از رودکـی  » هـم پیوسـته  ابیـات پراکنـدة بـه   «همین منابع و برخـی منـابع دیگـر، در بخـش     

است.آورده
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، منتسـب بـه   »غـن «ژة الفرس، بیت دیگـري بـه همـراه بیـت پیشـین، ذیـل وا      در صحاح
ن است:آمده، که چنیرودکی

همه در زیر غنفشردش مرگاي از زهــر زده در دهــنلقمــه
: ذیل غن)1341(نخجوانی،

هـاي رودکـی   بر بیت پیشـین، جـزء سـروده   در چاپ دوم، این بیت را عالوهتنهانفیسی، 
)؛ اما این بیت، بیتی مستقل از رودکی نیسـت. بلکـه، ضـبطی    548:1341آورده است (نفیسی،

نخست است.برساخته از بیت 
اسـت؛ و  » ك«نـویس  الفرس، دسـت هاي صحاحنویستنها مأخذ این بیت در میان دست

ست کـه، مصـحح   همین ضبط نیز موجب دودستگی در نقل ابیات شده است. این در حالی ا
نـویس از جملـه: تصـحیف، تحریـف، جعـل      هاي عمدة این دستدر مقدمۀ فرهنگ، کاستی

).  23:1341ابیات و عبارات و ... را یادآوري کرده است(ر.ك: نخجوانی،
در ضـبط  » ك«نـویس  رسد، با توجه به پیشـینۀ بـد کاتـب دسـت    نظر میبا وجود این، به

یک از منابع لغت دیگر، مصـرع نخسـت برسـاختۀ    هاي شعري و نبود این بیت در هیچنمونه
هایی مجعـول  الفرس نیز، صورتشد؛ زیرا این کاتب در مواردي دیگر از متن صحاحکاتب با

- از شواهد شاعران پیشگام ترتیب داده که در لغت فرس و سایر منابع، به یـک شـکل آمـده    
است. هرچند این احتمال نیز وجود دارد که شاعري، از بیت رودکی استقبال کـرده و کاتـب   

بیت، نقشی نداشته باشد.در دستکاري مصرع نخست و وزن 
پـژوه و احمـدنژاد کـه متـأثر از     جـز میرزایـف، دانـش   هاي دیوان رودکی نیز بهدر چاپ

) هسـتند، سـایر مصـححان صـورت دوم     1319نخست احوال و اشعار رودکی (چـاپ چاپ
؛ 125:1386؛ همـان، 23،91:1378انـد(رودکی ، نقـل کـرده  »مثنـوي بحـر مضـارع   «بیت را جزء 

ــان، ــان،؛ ه280:1387هم ــان،245:1388م ــف:1391؛ هم ــان،88ال ــی،274:1396؛ هم ؛ رواق
93:1399.(

عنـوان  بر اصالت بیت دوم و تأیید انتساب آن بهبا این گزارش تا یافتن سندي قطعی مبنی
بایست آن را برساختۀ کاتبی دانست که بنابه هر دلیلـی  هاي رودکی، میبیتی مستقل از سروده

ت نه رودکی.مصرع نخست آن را خود نوشته اس
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7.3
کــار مالیــده بــدو درواخ شــدچونکه مالیده بدو گستاخ شـد 

)535:1341(نفیسی،

هـاي گونـاگونی، ذیـل واژة    این بیت از جمله ابیاتی است کـه در منـابع لغـت بـا ضـبط     
آمده است. نفیسی همین بیت را در هر دو چـاپ اول و دوم بـا اسـتناد بـه     » واخ«و » درواخ«

نـویس مـورخ   لغت فرس (سـه تصـحیح هـرن، اقبـال و دبیرسـیاقی) و دسـت      منابعی مانند: 
هاي رودکی در بخـش  الفرس، لغت حلیمی و فرهنگ شعوري، جزء سرودهق)، صحاح877(

ابیات مثنوي بحر رمل آورده است.  
بیت دیگري که بسیار به بیت باال شبیه است و نفیسی تنهـا در چـاپ دوم آن را در ادامـۀ    

چنین است:همین بیت آورده 
تن درستی آمد و درواخ شـد چونکه نالنده بدو گستاخ شد

)535:1341(نفیسی،

ق) آمده است. نفیسی در چاپ نخسـت،  877نویس لغت فرس (مورخاین بیت، در دست
متفاوت از بیـت اول دانسـته و آن را در حاشـیه گـزارش کـرده اسـت       ضبطیهمین بیت را 
)؛ اما وي در چـاپ دوم، تغییـر رأي داده و آن را   12- 11، حواشی1084:1319(ن.ك: نفیسی،

نـویس مـورخ   تبارِ دستنویسِ همبیت مستقلی از رودکی پنداشته است. همین بیت در دست
:است، ضبط شده»درستیدر «ق)، با اختالف 877(

14غت فرس کتابخانۀ ایاصوفیه، برگنسخۀ خطّی ل

نفیسی در چاپ دوم، این بیت را بـا توجـه بـه دو منبـع لغـت فـرس تصـحیح اقبـال و         
است. این استناد البته بدون ایراد هم نیست؛ زیرا مصحح هـر دوي ایـن   الفرس، آوردهصحاح
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انـد نـه   یـک بیـت را آورده  که هر دو منبعمنابع را براي بیت نخست نیز آورده است؛ حال آن
هر دو بیت را.  
اخـتالف  - چه منابعی که نفیسی به آن استناد کرده، چه دیگر منابع- هاي لغت در فرهنگ

ابیات یاد شده این گونه است:
) و 23:1897(همـان، » چونـک «بیت اول در  لغت فرس تصحیح هرن با اختالف جزئـی  

) آمـده اسـت؛   28:1336مصرع نخسـت(همان، در » مالنده«در تصحیح دبیرسیاقی، با اختالف 
چنین در فرهنگ لغت حلیمی و فرهنگ شعوري، این بیـت بـدون اخـتالف آمـده اسـت      هم

).  2، ج409: برگ1155؛ شعوري،76تا، برگ(ن.ك: حلیمی، بی
(اسـدي طوسـی،  » درسـتی در«بیت دوم در لغـت فـرس تصـحیح اقبـال، بـا اخـتالف:       

»درسـتی در«و » تـر نالنـده «یی و صادقی با اختالف: )، در لغت فرس تصحیح مجتبا78:1319
)، در 65:1341(نخجـوانی، » مالنـده بـدو  «الفـرس بـا اخـتالف    )، در صحاح65:1365(همان،

)، در فرهنـگ  157:1365(حافظ اوبهی،» در درستی«و » مالنده بدو«با اختالف: تحفۀاالحباب
اللغـه بـا اخـتالف:    عجایـب ) و در165:1353قواس غزنـوي، »(در درستی«قواس با اختالف: 

)، آمده است.  22تا:؛ همان، بی21:1389(ادیبی،» در درستی«و » تر ونالنده«
ایـن پـژوهش از آن اسـتفاده شـده،     هاي معتبر دیوان رودکی کـه در  یک از چاپدر هیچ

؛ تنها مصححان در انتخاب ضبط صـحیح،  24بیت یاد شده، دو بیت مستقل محسوب نشدهدو
شرح زیر است:دارند که این اختالفات بهاختالف نظر 

رودکـی، (ن.ك:انـد زاده و کریمیان سردشـتی، عینـاً بیـت اول را آورده   پژوه، هاديدانش
ــان،54:1374 ــان،250:1387؛ هم ــی   231:1388؛ هم ــد نفیس ــت دوم را همانن ــور بی )؛ منص

، »مالنـده «ف: ). شعار و احمدنژاد بیت دوم را بـا اخـتال  230: 1396(ن.ك: همان،استآورده
چنـین امـامی، قـادر    ). هـم 87ب:1391؛ همـان، 75:1378اند(ن.ك: همـان، ، آورده»در درستی«

» تـر و نالنـده «اند؛ امامی این بیت را با اختالف: رستم و رواقی نیز، تنها بیت دوم را  نقل کرده
»در درسـتی «و » مالنده به او«)، قادر رستم با اختالف: 101:1386ن.ك: همان،»(در درستی«و 

) 80:1399(ن.ك: رواقـی، » در درسـتی «) و رواقـی بـا اخـتالف    79الف:1391(ن.ك: رودکی،
.25اندضبط کرده
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8.3
خاللوشتا خلق جهان را بفگندي بهگرد گل سرخ اندر خطّـی بکشـیدي  
بالوس تو کافور کنی دایـم مغشـوش  کافور تو بالوس بود، مشک تو باناك

)503:1341(نفیسی،

نفیسی این دو بیت را که در منابع مختلف از رودکی نقل شده، با توجه بـه وزن و قافیـه،   
پ دوم محـیط زنـدگی...رودکی   هـم، در چـا  عنوان یک قطعه در بخش ابیـات متصـل بـه   به

منـابع  و تنهـا بیـت اول بـا اسـتناد بـه     26است. در چاپ نخست بیت دوم وجود نداردآورده
). بیت مـورد بحـث در   1061:1319است(ن.ك: نفیسی،اکنده آمدهمتعددي، در بخش ابیات پر

صـورت زیـر   )، بـه 88نقل ازحاشیۀ لغت فرس نسخه نخجوانی(صلغت فرس چاپ اقبال به
ضبط شده است:

تـو مغشـوش بـود   بالوس تو کافور کافور تو بالوس بد و مشک تو ناك
: ذیل ناك)1319(اسدي طوسی،

ق) و 877نـویس (مـورخ   مطـابق لغـت فـرس دسـت    با وجود این، ضـبط نفیسـی عینـاً   
). 2،ح252اسـت(ن.ك: همـان،  رشیدي است که اقبال در حاشیه ضـبط پیشـین آورده  فرهنگ

: 1341فیسـی آمـده اسـت(نخجوانی،   الفـرس نیـز بیـت هماننـد ضـبط ن     چنین درصـحاح هم
ناك).  ذیل

مـده کـه بـه    یگري به نـام رودکـی آ  در دو منبع: فرهنگ قواس و دانشنامۀ قدرخان بیت د
بیت پیشین بسیار نزدیک است:دو

ــاك  کافور تو بالوش شد و مشک همه ناك ــد پ ــام نش ــه ای ــت در هم آلودگی
)100ق: برگ811(فاروقی،

). نفیسی و میرزایف عـالوه بـر بیـت اول،    187:1353چنین بنگرید به: قواس غزنوي،(هم
رودکـی در بخـش ابیـات    هـاي  این بیت را نیز بر اسـاس دانشـنامۀ قـدرخان، جـزء سـروده     

). نفیسی برخالف ضـبط دانشـنامۀ   604:1958؛ میرزایف،524:1341اند (نفیسی،آوردهپراکنده
، ضبط کرده است؛ البته شـاید ایـن ضـبط، اشـتباه     »با کوس«را به صورت » بالوش«قدرخان، 

.27در مصراع نخست، معناي روشنی ندارد» با کوس«چاپی باشد، زیرا 
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29)،  قادر رسـتم 80و 40:1386(ن.ك: رودکی،28دیوان رودکی، امامیدر میان مصححان 

)، هـر دو بیـت را جـزء    199و 130:1396) و منصور(همان،63و 62الف:1391(ن.ك: همان،
تنهــا بیــت اول را در قطعــۀ یــاد واحمــدنژاد، 30چنــین شــعارانــد. هــماشــعار رودکــی آورده

). کریمیـان سردشـتی نیـز تنهـا     69ب:1391؛ همـان، 57: 1378(ن.ك: همـان، انـد آوردهشده
چنـین  ). هـم 255:1388اول را آورده و قائل به قطعۀ مذکور نبـوده اسـت(ن.ك: همـان،   بیت

).77:1374است(ن.ك: همان،پژوه تنها صورت دوم بیت را همانند میرزایف آوردهدانش
رع هـم در مصـ  هایی نزدیـک بـه  با توجه به گزارش باال، کامالً روشن است که ما با ضبط

رو هستیم که مصححان در برخورد با آن، برخـی هماننـد نفیسـی،    نخست ابیات مذکور روبه
اي انـد. نکتـه  اند و برخی نیز تنها به نقل یک بیت بسنده کردههر دو بیت را از رودکی دانسته

جز حاشیۀ نسـخۀ نخجـوانی،   که در اینجا اهمیت دارد این است که در تمام منابع یاد شده، به
، منسوب است و ریاحی نیـز همـین بیـت را جـزء اشـعار کسـایی       »کسایی«خست، بهبیت ن
هـاي  ). رواقی نیز صورت نخست بیت را جـزء سـروده  103:1386است (ن.ك: ریاحی،آورده

هاي مکرر مذکور را بـه عنـوان   منسوب به رودکی و به نام کسایی آورده و در حاشیه صورت
).108:1399بدل آورده است (رواقی،نسخه

مصححان دیوان نیز هرکدام که صورت نخست را نقل کرده در حاشـیه یـا در تعلیقـات،    
حتمـال بـراي ایـن ابیـات     انـد. بـا وجـود ایـن، چنـد ا     کسایی اشـاره کـرده  انتساب بیت بهبه

جا که حاشـیۀ نسـخۀ   که بیت اول را از کسایی بدانیم نه رودکی. از آندارد: نخست آنوجود
، در درسـتی ضـبط و   31درستی در انتساب و ضبط ابیـات نـدارد  لغت فرس نخجوانی سابقۀ 

انتساب این بیت نیز، تردید جدي وجود دارد. احتمـال دوم ایـن اسـت یکـی از دو بیـت از      
کسایی باشد که از بیت رودکی استقبال کرده اسـت، همچنـان کـه در بخـش پیشـین دربـارة       

هـا  تـرین آن احتمال سـوم و نزدیـک  هایی از شعر رودکی بحثی کوتاه بیان شد؛ چنین استقبال
صحت، این است که مصرع دوم بیت سوم که با مصرع متفاوت در ضبط فرهنگ قـواس و  به

کـه در  پس از آن در دانشنامۀ قدرخان و سایر منابع وارد شده، ضبطی برساخته باشـد. چنـان  
شـود کـه   میاین دو فرهنگ جز این بیت، ابیاتی دیگر نیز از رودکی و سایر شاعران مشاهده 

ایـن موضـوع در برخـی منـابع دیگـر      است، هر چند ضبط بیت یا مصرع، کامالً عوض شده
الفـرس  از جمله نسـخ صـحاح  » ك«جمله منابع مستند رودکی نیز سابقه دارد. (مانند نسخۀ از

که ذکر آن گذشت).  
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نـه در  دلیل سابقۀ بد این دو فرهنگ در دخل و تصرف آگاهانه یـا ناآگاها با وجود این، به
اصالت مصرع دوم بیت سوم، اعتمـاد کـرد   توان بهابیات رودکی و سایر شاعران پیشگام، نمی

و الزم است پس از بررسی ایـن نکتـه، بیـت سـوم از شـمار اشـعار بازمانـده از رودکـی در         
هاي چاپی، حذف شود.دیوان

9.3
گاه آشفته و گـه آهسـته  گاه آرامیده و گه ارغنـده 

)528:1341(نفیسی،

و 32نفیسی این بیت را در چاپ دوم محیط زندگی...رودکی، با استناد بـه فرهنـگ وفـایی   
چنـین  اسـت. هـم  هاي رودکی آورده)، جزء سروده614:1958آثار ابوعبداهللا رودکی(میرزایف،

: 1319وي بیتی دیگر را در بخش ابیات پراکنده از لغت فرس تصحیح اقبال(اسـدي طوسـی،  
بیت یاد شده، بسیار نزدیک است:کرده که بهذیل ارغنده)، نقل 

اياي و گه آهسـته گه آشفتهاياي و گه ارغنـده گه ارمنده
)529:1341(نفیسی،

الفـرس از فرهنـگ وفـایی    شایان ذکر است که صورت دیگر این بیت در حاشیۀ صـحاح 
است که خالی از تصحیف و تحریف نیست:نقل شده

ــود   ] بودگه آرمده و گاه آزغده [آرغده ــفته ب ــاه آش ــته و گ ــه آهس گ
)18،ح260:1341(نخجوانی،

پرواضح است که بیت اول و بیت دوم در تصحیح نفیسی، تصـحیف و تحریفـی از یـک    
سه صـورت را ابیـاتی جـدا از هـم بـدانیم،      - که این دوبیت هستند؛ و هیچ توجیهی براي این

وجود ندارد.  
انـد؛ منصـور   یـاد شـده، متفـاوت عمـل کـرده     مصححان دیوان رودکی، در ضبط ابیـات  

). برخـی مصـححان   213و209:1396بیت را همانند نفیسی آورده است(ن.ك: رودکـی، هردو
، »آرمیـده «زاده و کریمیـان سردشـتی، بیـت اول را بـا اخـتالف      پـژوه، هـادي  از جمله: دانش

ــردهضــبط ــدک ــان،33ان ــان،79:1374.(ن.ك: هم ــان،215:1387؛ هم ــر )؛ 214:1388؛ هم دیگ
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انـد ، احمدنژاد و رواقی، تنها بیت دوم را آورده34مصححان از جمله: شعار، امامی، قادر رستم
؛ رواقـی، 99ب:1391؛ همـان، 70الـف: 1391؛ همـان، 90:1386؛ همان،98:1378(ن.ك: همان،

63:1399.(
یـادآوري کنـیم کـه بیـت دوم از     دربارة ضبط درست بیـت بایـد نخسـت ایـن نکتـه را     

نویس متعلق بـه  ح اقبال وارد تصحیح نفیسی شده است؛ این بیت در دستفرس تصحیلغت
محمد نخجوانی آمده است. اقبال چون به اصل نسخه دسترسی نداشته، از رونوشـت عبـرت   
نائینی استفاده کرده است. حال با مقایسۀ ضبط عبرت نائینی با ضبط اصلی نسخه مـا متوجـه   

روي نسخۀ عبرت نائینی و دیگر، تفاوت ضـبط  دو اختالف شدیم: نخست بدخوانی اقبال از
عبرت با نسخۀ اصل:

163ی، مضبوط در کتابخانۀ مجلس، صنویس رونوشت عبرت نائینلغت فرس اسدي، دست

، نقل کرده است و در حاشیه بیـان کـرده کـه تنهـا در     »ارغنده«اقبال این بیت را ذیل واژة 
صـورت  شود، ضبط واژه عیناً بـه خه دیده میکه در متن نسنسخۀ مذکور آمده است؛ اما چنان

کـه بـه ایـن تصـحیح     –بر این، ضبط بیت نیز باتوجه به تصحیح اقبـال  است. عالوه» آرغذه«
است.  کامالً دگرگون شده- اشاره نکرده و حتی اختالف نسخه را ذکر نکرده

شـود. جز این، در رونوشت عبرت نائینی از نسخۀ اصل نیز اختالف ضـبط مشـاهده مـی   
ــ  ه در کتابخانــۀ ملــی تبریــز تصــویر زیــر مربــوط بــه اصــل نســخۀ ایــن فرهنــگ اســت ک

شود:  مینگهداري

361ق، کتابخانۀ ملی تبریز، ص766نویس مورخ لغت فرس دست

عنوان بیت دوم باید در نظر داشته باشـیم، ضـبط اصـلی نسـخۀ لغـت      بنابراین آنچه ما به
فرس نخجوانی به صورت زیر است:  
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آشفته و گه آهسـته گهیو گه آرغـذه گهی آرمده

سـمت برتـري آن نسـبت بـه     در این ضبط یک نکتۀ ظریف نهفته است که نظر مـا را بـه  
اسـت. هرچنـد   » آرغـده «یح واژة دهـد و آن هـم شـکل صـح    هـاي دیگـر سـوق مـی    ضبط

داشـته، امـا شـکل    » اَرغَنـده «گذاري واژه تمایل بـه  است که کاتب نسخه در اعرابمشخص
را از نسخۀ مورد استفادة خود وارد کرده و در آن دست نبرده است.» آرغده«صحیح

بحث دربارة صورت دقیق و تلفظ ایـن واژه در  پژمان فیروزبخش در پژوهشی مفصل، به
ایـن نتیجـه   شاهنامۀ فردوسی و سایر متون پرداخته و پس از بررسی غالب شواهد موجود، به

شـود،  مـی ، در متون دیده»آرغده«و » ارغنده«صورت بهاست که ضبط واژة مذکور که رسیده
).  116- 93: 1393است(ر.ك: فیروزبخش،» آرغده«

تـر اسـت،  گمشـدة    درست» آرغده«چه بپذیریم ضبط آورد ایشان، چنانبا توجه به دست
، »آرمیـده «شود؛ بدین صورت که ما بـراي حفـظ وزن بیـت بایـد     بیت براي تصحیح پیدا می

تصحیح کنیم. به این ترتیب بیت نخست، درست نخواهد بـود.  » آرمده«صورت بهرا » ارمنده«
، افزودة کاتبان است و این ضبط نیـز فاقـد اصـالت اسـت؛     »بود«چنین در بیت سوم، واژة هم

شناسی و مالحظات عروضـی و  ماند بیت دوم، که به نظر ما با توجه به مسائل سبکحال می
توان آن را به چند صورت قرائت کرد؛ البته پذیرش یکـی از  بسته به چگونگی معناي بیت می

نامشخص بودن ابیـات مقـدم و مـؤخر بیـت در     دلیلهاي دیگر، بهها یا صورتاین صورت
منابع، دشوار است:  

ــذه  ــه آرغ ــده و گ ــی آرم ــه آهســته گه ــفته و گ ــی آش گه
اياي و گه آهستهگهی آشفتهاياي و گه آرغدهگهی آرمده

ايگهی آشـفته و گـه آهسـته   ايآرمـده و گـه آرغـذه   گهی
ايگــه آشــفته و گــاه آهســتهايگــه آرمــده و گــاه آرغــذه

اياي و گـه آهسـته  گه آشفتهاياي و گـه آرغـده  گه آرمده

بنابراین، نگارندگان برآنند که بیت نخست موجود در تصحیح نفیسـی و برخـی دیگـر از    
شـده، از شـمار اشـعار رودکـی     و با توجه بـه دالیـل یـاد   تصحیحات دیگر، نادرست است

است.بیرون
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10.3
ــه گون شد هوا ز گردش خورشیدفاخته ــهبتبــکجامــۀ خان گــون آبفاخت

)520:1341(نفیسی،

نفیسی در چاپ دوم محیط زندگی...رودکی، ایـن بیـت را بـا اسـتناد بـه منـابعی نظیـر:       
فرهنگ شعوري (هر سـه منبـع ذیـل تبـک) و آثـار     فرس (تصحیح هرن و دبیرسیاقی)، لغت

پراکنـده از رودکـی آورده اسـت؛    )، در بخـش ابیـات  521:1958رودکی(میرزایف،ابوعبداهللا
هـا تصـحیف و تحریـف رخ داده،    حالی که دو بیت دیگر مشابه بـا ایـن بیـت، کـه در آن    در
صورت ابیاتی مجزا در بخش ابیات پراکنده از رودکی نقل کرده است:به

ــۀ گون شد هوا ز گردش خورشیدفاخته ــهجام ــکبجام ــهنی گونســتفاخت
)521:1341(نفیسی،

هـاي  )، آورده کـه در واژه 175:1341الفرس(نخجـوانی، نفیسی این بیت را نیـز از صـحاح  
، تحریف رخ داده است.  »گونست«، تصحیف و در واژة »بنیک«و » جامه«

بیت سوم نیز به گونۀ زیر است:
گــون شــدفاختــهتیــکجامــۀ خانــه بشد هوا ز گردش خورشیدگون فاخته

)522: 1341(نفیسی،

نسـبت بـه بیـت اول و دوم، بـا     » گونسـت «و » تیـک «هاي نفیسی این بیت را که در واژه
: 1319تصــحیح اقبال(اســدي طوســی،تصــحیف و تحریــف ضــبط شــده، از لغــت فــرس  

» بتبـک «شـعوري، بـا اخـتالف:    نـگ  است. همـین بیـت در فره  بتیک) وارد دیوان کردهذیل
شده، در حالی که نفیسی بیت نخست را به این فرهنگ ارجاع داده است.ضبط

گونه توجیهی براي ضـبط سـه صـورت متفـاوت از یـک      شود، هیچکه مالحظه میچنان
هـا  که هـر سـه بیـت را، کـه در هـر کـدام از آن      بیت، در دیوان رودکی وجود ندارد؛ جز این

هاي پراکندة یک بیت رودکی بدانیم.  خ داده، صورتتصحیف و تحریفی ر
بیـت نخسـت را برگزیـده و از ذکـر     هاي دیوان رودکی نیز، اغلـب مصـححان   در چاپ

؛ 69:1378؛ همـان، 35،66:1374اند(رودکیعنوان ابیاتی مستقل خودداري کردهبیت دیگر بهدو
ــان، ــان،69:1386همـ ــان،172:1387؛ همـ ــان،197:1388؛ همـ ــان،؛84ب:1391؛ همـ همـ
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، ضبط کرده اسـت (رواقـی،  »36تبتک«). رواقی صورت نخست بیت را با اختالف 184:1396
صـورت زیـر   چنین در دیوان رودکی تصحیح قادر رستم، مصرع دوم بیت، بـه ). هم45:1399

ها متفاوت است:  آمده که با سایر چاپ
ــهگون شد هوا ز گردش خورشیدفاخته ــه جام ــه خان ــت فاخت ــه تب ــاب گون

)56الف:1391(همان،

است:  وي در بخش تعلیقات دیوان دربارة ضبط مصرع دوم نوشته
اسـت.  هاي مختلف آمـده صورتهاي آثار شاعر بهمصرع دوم این بیت در مآخذ و چاپ

الشعرا تنها محققّانی هستند کـه آن را در شـکل نسـبتاً صـحیح     کنندگان دیوان آدمتدوین
اند: َتبتْک=پشـم نـرم   اند و در حاشیه آوردهتصحیح کرده» گوناجامه خانه به تَبتْک فاخته«

به معنی ابریشـم  » به تَبک«ها و اشعار رودکی این واژه به صورت اشتباه به بز. در فرهنگ
ت - تبتْـک «َثبت شده است. صورت دیگـر واژه   اسـت، ولـی صـورت درسـت واژه     » تَبـ

ن، فرهنگ فارسی عمید) ضـبط شـده و   ها (ر.ك: فرهنگ فارسی معیکه در فرهنگچنان
).140باشد(همان،می» تبِت«هاي فارسی ماوراءالنهر امروز نیز مستعمل است، در گویش

11.3
ــدم   از آن جماش شـدم 37من چنین زار ــان داش ش ــش می ــو آت همچ

)546:1341(نفیسی،

ــه: فرهنــگ   ــا اســتناد ب نفیســی ایــن بیــت را در چــاپ دوم محــیط زنــدگی...رودکی، ب
) جـزء  609:1958) و آثار ابوعبداهللا رودکی(میرزایف،162:1365(حافظ اوبهی،تحفۀاالحباب

است کـه وي، بیتـی دیگـر را، بـه عنـوان بیتـی       است؛ این در حالیهاي رودکی آوردهسروده
یــاد شــده، بــا اســتناد بــه  لغــت فــرس تصــحیح اقبــالمســتقل از رودکــی، در ادامــۀ بیــت 

: ذیل داش) آورده که بسیار به آن شبیه است:1319طوسی،(اسدي
ــان داش  من چنان زار از آن جمـاش درم  ــش می ــو آت درمهمچ

)546:1341(نفیسی،

این ضبط از بیت، در حاشیۀ نسخۀ خطّی لغت فرس نخجوانی آمده است:  
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71:ص1312اسدي طوسی،

چنین بیت نخست، در فرهنگ فارسی مدرسۀ سپهساالر نیز ضـبط شـده اسـت(ر.ك:    هم
). با وجود این، در دیوان رودکی تصـحیح منصـور نیـز    109:1380فرهنگ مدرسۀ سپهساالر،

).263:1396است(رودکی،هر دو بیت مطابق نفیسی آمده
را دو بیـت  که این دو صـورت از بیـت   شود، هیچ توجیهی براي اینکه مالحظه میچنان

تر بیت با توجه بـه مصـرع نخسـت، ضـبط     اما دربارة ضبط درستمجزا بدانیم وجود ندارد.
مـن هماننـد آتشـی    «خواهد بگوید: ، معناي محصلی ندارد. شاعر در مصرع نخست می»درم«

تنهـا  ، نه»زار ... درم«بدین صورت ». زار شدمگران است، از آن جماش که در میان کورة کوزه
کنـد؛ زیـرا   ربط و مغشوش مـی رستی ندارد، بلکه مضمون مصرع نخست را کامال بیمعناي د

ایـن ترتیـب   کشد. پـس بـه  دوش میفعل جمله است که بار اصلی مفهوم آن را به» درم«واژة 
عنوان یک ضبط درست و در نهایت، بـه عنـوان بیتـی مسـتقل از     توانیم بیت دوم را بهنمیما

رودکی بپذیریم.  
شـود، صــحیح  کـه در هـر دو صـورت از بیــت دیـده مـی     » آتــش«ضـبط  جـز ایـن،  بـه 

، »آتـش «، بجـاي  »آهـن «است که شـاید واژة  رسد. دهخدا در این باره حدس زدهنمینظربه
: ذیل داش).1387تر باشد(ر.ك: دهخدا،درست

انـد (رودکـی،  هاي دیوان رودکی نیز، اغلب مصححان، بیت نخست را برگزیـده در چاپ
؛ همـان، 241:1388؛ همـان، 272:1387؛ همـان، 121:1386؛ همـان، 88:1378همان،؛ 78:1374

).89:1399؛ رواقی،93ب:1391؛ همان،85الف:1391

12.3
کیــاخن تــرت بایــد کــرد کــاراوارادرنــگ آر اي ســپهر چــرخ 

)547:1341(نفیسی،
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...) و چـاپ دوم محـیط زنـدگی   1109:1319نفیسی این بیت را در چـاپ اول (همـان:  
الفـرس  بـا اسـتناد بـه: لغـت فـرس (تصـحیح هـرن، اقبـال و دبیرسـیاقی)، صـحاح          رودکی،

ابوعبـداهللا ) و آثـار 57تـا، بـرگ   : ذیل گیاخن)، لغت حلیمی(حلیمـی، بـی  1341(نخجوانی،
ــده از مثنــوي بحــر هــزج، جــزء  588: 1958(میرزایــف،رودکــی ــات پراکن )، در بخــش ابی

تنها در چاپ دوم، بیتـی دیگـر مشـابه ایـن بیـت را، در      است. وي هاي رودکی آوردهسروده
، از نسـخ مـورد اسـتفادة    »ك«نـویس  بخش ابیات پراکندة رودکی آورده که مأخذ آن، دسـت 

الفرس است:  طاعتی مصحح صحاح
کیاخن در رباید گرد نان رادرنگ آسا سـپهر آرا بیایـد  

)547:1341(نفیسی،

، از رودکی آورده و در پانوشت، بیـت دوم را از  »گیاخن«شاهد واژة طاعتی بیت اول را به
چنین در جسـت و جـوي مـا،    ). هم22،ح251:1341آورده است(نخجوانی،» ك«نویس دست

نویس یاد شده آمده و منبع مستند دیگري نـدارد. بـا   مشخص شد که این بیت، تنها در دست
روایتی دیگر از بیت نخسـت، آن را  گمان بیتی تازه از رودکی یا وجود این، احتماالً نفیسی به

هـر حـال، بیـت دوم، صـورتی تصـحیفی و      است. بههاي رودکی در دیوان آوردهجزء سروده
محرّف از بیت اول است.

ــت    ــت دس ــارة کیفی ــن درب ــیش از ای ــا پ ــویسم ــات در آن،  ن ــبط ابی ــونگی ض و چگ
نیـز در آن  کردیم. بجز این بیت، ابیات متعدد دیگـري از رودکـی و دیگـر شـاعران    صحبت

رم و محتـواي ابیـات شـاعران    هـاي متعـدد در فـ   شود کـه حـاکی از دسـتکاري   مشاهده می
نویس یاد شـده در بـالد هندوسـتان کتابـت شـده،      جا که دستچنین از آناست. همپیشگام

گزنـد  هـاي کاتبـان آن روزگـار در ضـبط ابیـات شـاعران پیشـگام، بـی        الجرم از دسـتکاري 
قـاره سـراغ داریـم کـه     هاي شبههاي زیادي از دستکاري کاتبان فرهنگاست. ما نمونهنمانده

تـوان بـه   دهندة دستکاري مؤلفان یا منابع مورد استفادة آنان است؛ براي نمونه میهمگی نشان
هاي موجود در برخی ابیـات منسـوب بـه رودکـی در فرهنـگ قـواس، دانشـنامۀ        دستکاري

کرد که یک نمونه را در این جستار نشان دادیم.قدرخان و فرهنگ مداراالفاضل و ... اشاره 
در دیوان رودکی براساس چاپ نفیسی و براگینسکی و در برخی تصـحیحات از جملـه:   

عنـوان بیتـی   پور، منصور، معینی و ...، مصححان، بیت دوم را هماننـد نفیسـی، بـه   امامی، علی
؛ 141:1389؛ رودکـی، 123:1386؛ همـان، 128:1373اند (ن.ك: همان،مستقل از رودکی آورده
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هاي بررسی شده در این پژوهش، تنهـا  ). در سایر چاپ238:1394؛ معینی،182:1396همان،
؛ همـان، 38،167:1378؛ همـان 62:1374بیت نخست از رودکی نقل شده است(ن.ك: رودکی،

).  91:1399؛ رواقی،83ب:1391؛ همان،86الف:1391؛ همان،243:1388؛ همان،275:1387

13.3
چون ستاره بر زمین از آسمانباریـد از ابـر سـیاه   ییخچه مـ 

ــان چون بگردد پاي او از پاي دار ــد همچن ــکوخیده بمان آش
)509:1341(نفیسی،

(همــان،نفیســی بیــت دوم ایــن قطعــه را در چــاپ نخســت احــوال و اشــعار رودکــی
لغـت فـرس   ) و چاپ دوم محیط زندگی...رودکی، با توجـه بـه منـابعی نظیـر:     1022:1319

(تصحیح هرن (ذیل آشکوخ)، اقبال (ذیل شکوخ) و تصحیح دبیرسـیاقی (ذیـل آشـکوخ) و    
: ذیـل شـکوخ) و   1341الفرس(نخجـوانی، ق)، صـحاح 877الکالمی مورخ (نویس ملکدست

: ذیل حرف الف) و فرهنگ کتابخانۀ مدرسـۀ علـوم سیاسـی    1155فرهنگ شعوري(شعوري،
ابیات متصل به هم آورده است.هاي رودکی در بخشتهران، جزء سروده

صورت دو بیت جـدا از هـم، در   ي این قطعه، هیچ شکّی نیست که هر دو بیت، بهدرباره
هاي لغت آمـده و تـاکنون در منبعـی بـه صـورت یـک قطعـۀ مسـتقل، ذکـر          برخی فرهنگ

صـورت یـک قطعـه    است. نفیسی نیـز متناسـب بـا وزن و قافیـه، هـر دو بیـت را بـه       نشده
بیــت دوم ایــن قطعــه اسـت. بــا وجــود ایــن، وي، بیــت دیگــري را کــه بســیار بــه درآورده
، جزء اشعار رودکی آورده که به صورت زیر است:  39منابع یاد شدهاست، با استناد بهنزدیک

همچنان40خود شکوخیده بماندچــون بگــردد پــاي او از پایــدان
)534:1341(نفیسی،

بـدل  عنـوان نسـخه  این بیـت را در حاشـیه بـه   شایان ذکر است که نفیسی، در چاپ اول 
)؛ در حــالی کــه وي در چــاپ دوم، همــین بیــت را در 2،ح1022: 1319آورده اســت(همان،

عنوان بیتی مستقل آورده است.بخش ابیات پراکندة  مثنوي بحر رمل، به
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تر است، زیرا وزن و مضمون بیـت مربـوط   از میان دو بیت یاد شده، ضبط بیت دوم دقیق
تصـحیح هرن(براسـاس نسـخۀ مـورخ    کـه در لغـت فـرس   41ستان کلیله و دمنه اسـت به دا

تبـدیل شـده اسـت    » پایـدار «بـه  » پایـدان «ه.ق) کتابخانۀ واتیکان)، تغییـر ضـبط داده و   733(
: ذیل آشکوخ). در ادامـۀ همـین بیـت، در تصـحیح یـاد شـده و       1897اسدي طوسی،(ر.ك:

آمده کـه احتمـاالً هـر دو در کلیلـه و     » شکوخ«و » آشکوخ«شاهد واژة تصحیح اقبال، بیتی به
اند، زیرا مضـمون هـر دو بیـت یکسـان اسـت. قـادر       بودهدنبال یکدیگر سروده شدهدمنه، به

؛ 76الــف:1391رسـتم و رواقـی نیــز هـر دو بیــت را در ادامـۀ هــم نقـل کــرده انـد(رودکی،      
ان بیتی مستقل از رودکـی  تو). با این توضیح، بیت دوم قطعۀ یاد شده را نمی75:1399رواقی،

قلمداد کرد.  
زاده، قادر رستم و رواقـی، قائـل بـه قطعـۀ     هاي دیوان رودکی، امامی، هاديدر بین چاپ

). در سـایر  250:1387؛ همـان، 50:1386اند(ر.ك: همان،مذکور نبوده و تنها بیت دوم را آورده
مصححان در نقـل ابیـات،   پژوه، شعار، کریمیان سردشتی و احمدنژاد،ها از جمله: دانشچاپ

؛ 141- 90- 61: 1378؛ همـان، 56- 21: 1374(ر.ك: همـان، 42انـد همانند نفیسـی عمـل کـرده   
).238- 147: 1396؛ همان،95- 62ب:1391؛ همان،231- 130: 1388همان،

گیرينتیجه. 4
اهمیت شعر رودکی و جایگاه آن در گسترة زبان و ادبیات فارسی، موضوع نوشتار با توجه به

هاي رودکـی اسـت کـه در دیـوان او بـه      هاي چندگانۀ ابیاتی از سروده، بررسی ضبطحاضر
هـاي ایشـان   تـرین تصحیح سعید نفیسی، از نخستین مصححان دیوان رودکـی و از معـروف  

هـا  خورد. در همین راستا، نخست برخی عوامل مؤثّر در بروز این اختالف ضـبط چشم میبه
هـا تبیـین   د از موارد یاد شده بررسـی و اخـتالف ضـبط   معرفی شده و پس از آن، سیزده مور

است نگارندگان در این پژوهش، به منظور تشخیص و تشـریح اختالفـات   شده است. گفتنی
هـاي خطـی آثـار مـرتبط بـا      ها، نسخههاي لغت، تذکرهمذکور، از منابع متعددي نظیر فرهنگ

انـد.  معاصر و ... بهره بـرده پژوهان هاي مختلف دیوان رودکی مصحح رودکیموضوع، چاپ
الشـعراي ادب  تالش نگارندگان در این راستا، گاه به بار نشسته و سره از ناسـره در شـعر آدم  

هـا، بـاب   ها و تشتت آراء دربارة آنفارسی بازنموده شده؛ در مواردي نیز طرح اختالف ضبط
.هاي آیندگان گشوده استپژوهش را به مدد یافته
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هانوشتپی
ـ    . 1 1372کـه در ســال  » زه رودکـی اشـعار تـا  «بــا عنـوان  یپرارزشـ ۀصـادقی نخسـتین بـار در مقال

ادبـی ایـران شناسـانده اسـت. بنـابراین در      ۀیافت، این بیت و برخی ابیات دیگر را به جامعانتشار
هـاي مختلـف دیـوان رودکـی از جملـه      هاي پیش از این سال نشانی از این بیـت در چـاپ  چاپ
هایی کـه  چاپۀدر هماین، وجود توان یافت. بانمیهاي نفیسی، براگینسکی، میرزایف و ...چاپ

، همـان ؛59:1378خست برگزیـده شـده اسـت(ر.ك: رودکـی،    اند، صورت ناین شعر را نقل کرده
...).و40الف:1391؛ همان،125:1388

و بباید دانسـت کـه سـرقات شـعر     «داند: سرقات را چهار مورد میالمعجمشمس قیس رازي در . 2
و امـا  «نویسـد:  نقـل مـی  ة). وي دربار340:1314رازي،»(انتحال و سلخ و المام و نقلچار نوع است 

د و در آن پـرده  نقل آنست که در ابن باب شاعر معنی شاعري دیگر بگیرد و از بابی به بابی دیگر بـر 
و از «شـاعران از جملـه رودکـی آورده اسـت:    شـواهدي از » نقل«). وي براي 345همان،»(بیرون آرد

نادر آنست که رودکی گفته است:هاينقل
هر آینه چو همه می خورد گل آرد بـار اگر گل آرد بار آن رخان او، نه شـگفت 

دقیقی آن را بر همان وزن و قافیه نقلی الیق کرده است و گفته:  
آرد بارسرخورد خونهر آینه چو همه او، نـه شـگفت  سنانآرد بار آن سراگر 

)346(همان،

ــ. 3 ــ   ۀهم ــت نق ــن بی ــه ای ــتناد ب ــراي اس ــی ب ــه نفیس ــابعی ک ــت  من ــأخر اس ــابع مت ــرده، از من ل ک
مگـر  ،توان در تعلق دقیق این قطعه بـه رودکـی حکـم قطعـی داد    لذا نمی)؛ 508:1341نفیسی،(ر.ك:

.شودرودکی یافتتمادي براي این بیت و تعلق آن بهکه منبع متقدم و قابل اعآن
(رودکـی، اسـت نسبت داده شـده کـه ایـن نسـبت مـردود     می نامی بیت به خرتحفۀاالحبابدر . 4

).184الف:1391
: ذیل فرخشه).1341بوشکور نسبت داده شده است(نخجوانی،این منبع، بیت با اختالفاتی، بهدر. 5
».بسا کسا که بره و فرخشت بر خوانش«م بدین صورت ضبط شده است: در این اثر مصراع دو. 6
رسـد  نظـر مـی  ، ضـبط شـده کـه بـه    »بـدر «صـورت  ، بـه و اشعار رودکیاحوالدر چاپ نخست . 7

.باشدچاپی اشتباه
، ضبط شده که به احتمال زیاد اشـتباه چـاپی اسـت   »منبر«صورت چاپ مسکو بهالسحرحدایقدر . 8

).239:1985(وطواط،
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را هـم در بخـش ابیـات    است؛ بدین گونـه کـه وي بیـت اول   آوردهم را در حاشیهامامی بیت دو. 9
ا در حاشـیۀ   و هم در بخـش ابیـات پراکنـده، مکـرراً نقـل کـرده اسـت؛        کلیله و دمنه منظوم از  امـ

یعنی بیت دوم)، شده اسـت (ر.ك:  (ی اول که در بخش ابیات پراکنده آمده، متذکر ضبط نفیسبیت
).4،ح80:1386رودکی،

)، 137(ص»کلیله و دمنۀ منظـوم »و » هاتبیکت«ار این صورت از بیت در دو بخش در چاپ شع. 10
، ضـبط شـده و   »مچون نوندتازیان ه«)، ضبط شده که در بخش نخست، بیت با اختالف 137(ص

م بیت مطابق چاپ نفیسی است.دودر بخش
. در تصحیح مجتبایی وصادقی، این بیت نیست.11
).139:1338سروري کاشانی،(ر.ك:در این منبع، بیت بدون ذکر نام شاعر ضبط شده است. 12
کـه  . براي این قطعه در منابع اشعار رودکی، مأخذ مستقلی وجود ندارد و نفیسی، بـا احتمـال ایـن   13

شـده  ر کنار هم آورده است. سـه بیـت ذکر  ها را داین ابیات جزء یک قصیده از رودکی هستند، آن
طوسـی، (اسـدي لغـت فـرس  در این قطعه هر کدام مأخذ یا مآخذي جداگانه دارند. بیت اول در 

)، بیـت دوم در منـابع مـذکور و    : ذیـل تیـر  1365(حـافظ اوبهـی،  تحفۀاالحباب: ذیل تیر) و 1365
)، 14،ح100: 1365کتابخانۀ ملـک (ر.ك: اسـدي طوسـی،   متعلق بهلغت فرسسوم در نسخۀ بیت
است.آمده

اسـت؛  االحـرار مـونس همـراه  هاي متأخر بـه منابع مستند نفیسی براي این بیت برخی از فرهنگ. 14
توان گفت این بیت از رودکی است.همین دلیل با صراحت نمیبه
ه  »بختور«بیت دوم توجه کرده و احتمال داده که ضبط به» بخنوه«ةرواقی در توضیح واژ. 15 با توجـ ،

ترجمـۀ قـرآن مـوزة    گـر، باشـد(ر.ك:   ، دستکاري کاتب یا رونویس»مطیر«ةقرابت معنایی با واژبه
).1،ح463:1355،پارس

، ضـبط شـده اسـت؛ در برخـی     »زان«منابع مورد استناد نفیسـی، ایـن واژه بـه صـورت     در همۀ. 16
و » زن«(البته در این دو چـاپ، هـر دو ضـبط    از جمله: احمدنژاد و شعاردیوان رودکیهاي چاپ

هـاي  م نفیسـی آمـده اسـت. در نسـخه    ز چـاپ دو بـه پیـروي ا  ،»زان«ضـبط آمده است)، » زان«
). با وجود ایـن،  8،ح90:1365نیز چنین ضبطی گزارش نشده است(ر.ك:اسدي طوسی،فرسلغت

، تصحیح نفیسی است یا اشتباه چاپی.»زان«به جاي » زن«روشن نیست که ضبط 
م یه صـورت دو هم نقل کرده و در حاشـ ۀ، در ادام»هابیتتک«شعار هر دو صورت را در بخش . 17

). وي در 72،ح74: 1378رودکـی، »(پیشـین باشـد  شـاید ضـبطی نادرسـت از بیـت    «نوشته است: 
).137تنها صورت نخست را ذکر کرده است(همان،» منظومکلیله و دمنۀ«بخش: 

، تصحیح قیاسی کرده است.»خشکامار«صورت: را در صورت دوم، به» مشک آمار«امامی . 18
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و قادر رسـتم آن را  ) 232:1388نقل کرده(رودکی،سندبادنامهکریمیان سردشتی بیت را از مثنوي. 19
و گمـان مأخـذ   ). دهخدا نیز با حدس76الف:1391همان،باب بوف و زاغ(کلیله و دمنه از مثنوي 

همـان، (ر.ك:زن درودگر و معشوق او نقـل کـرده اسـت   ۀحکایت را داستان کلیله و دمنه و قص
172.(

بیت به صورت ذیل آمده است:الفرسمجمعدر . 20
خایگان غر هر یک چـو دراي پايپیسی و گند دهان داري و 

)926:1338(سروري کاشانی،

ــۀاالحبابدر  ــی  تحف ــده م ــبطی دی ــین ض ــز چن ــی، نی ــود(حافظ اوبه ــر).  :1365ش ــل غ ذی
چاپ کابـل، ایـن بیـت مطـابق ضـبط نفیسـی آمـده اسـت        حبابتحفه االاست که در ذکرشایان

احـوال و اشـعار   ) در 8و 7، 6، 5هـاي( چنـین ر.ك: حاشـیه  ). هـم 3،ح144:1367اوبهـی، (حافظ
چاپ نخست.رودکی

است.، ضبط کرده»خایگان غرّ هریک چو دراي«امامی صورت نخست را با اختالف:. 21
) و اغلــب 403زاده در تعلیقــات(ص) صــورت نخســت بیــت و هــادي278(ۀشــعار در حاشــی. 22

است.فی شده در این پژوهش را ذکر کردههاي معرصورت
است.عنوان نسخه بدل آوردهذکور را بهمۀصورت اول در قطع)، 220(ۀشعار در حاشی. 23
) و دیوان رودکی بـر اسـاس   325:1394اهتمام امیرحسین معینی(رودکی،بهدیوان رودکیالبته در . 24

دو چـاپ،  )، هر دو صورت نقل شده است؛ اما این160:1373چاپ نفیسی و براگینسکی(رودکی،
د.نروشمار نمیهایی معتبر و مرغوب بهو چاپی است م نفیستر تحت تأثیر چاپ دوبیش

) و قـادر رسـتم در   1(ۀ)، امـامی در حاشـی  5و 4، 3زاده در حواشـی( )، هادي80(ۀشعار در حاشی. 25
اند.)، متذکر صورت دیگر بیت شده178(صتعلیقات

چـاپ  تصـحیح هـرن بـه   جـز  دلیل عدم نقل این بیت در چاپ نخست، این است که نفیسی بـه . 26
و لغـت فـرس  ه.ق) از 877چنین در دستنویس مورخ(دسترسی نداشته. هملغت فرساز دیگري 

کسـایی منسـوب شـده اسـت(ر.ك:     ة ایشـان بـوده، بیـت بـه    کـه مـورد اسـتفاد   فرهنگ رشـیدي 
).2،ح252:1319طوسی،اسدي

بـا  «زاده در تعلیفات دیوان، به این نکته اشاره کرده و نوشته کـه میرزایـف و نفیسـی آن را    هادي. 27
رودکـی، (ر.ك:اسـت » بـالوش «اشاره شـد،  کهاند که البته ضبط میرزایف چنانضبط کرده» کوس

355:1387.(
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م قطعـه و صـورت سـوم را در بخـش     سی صورت نخست را به عنوان بیت دوامامی همانند نفی. 28
»پـالوش «ین در این چاپ، هر دو صورت بیت، بـا اخـتالف   چنابیات پراکنده نقل کرده است. هم

است.ضبط شده
بـا اخـتالف:   و صـورت سـوم  » بـالوس تـر و کـافور   «در این چاپ صورت نخست با اختالف: . 29
است.، ضبط شده»بالوس شد«
است.نقل کردهلغتنامه)، از 60بیت(حۀشعار دو صورت دیگر را در حاشی. 30
شـاره  ن کاتـب از ابیـات رودکـی ا   ایـ ۀهـاي برسـاخت  چند مـورد از ضـبط  در پژوهش حاضر به. 31

است.شده
در چاپ تن هوي جو این بیت دیده نشد.. 32
سـایر  نسـبت بـه  » آرغده«ایف و با اختالف ع نخست، عیناً همانند میرزپژوه، مصردر چاپ دانش. 33

.استها، ضبط شدهچاپ
است.، ضبط شده»اياي و گه آرغدهگه آرمده«در این چاپ مصراع نخست با اختالف: . 34
است.نقل کرده» بتیک«جاي به» تبنک«با اختالف پژوه بیت رادانش. 35
اي کـه از کـرك   گونه یا پارچهگلیم«را به معنی » تبتک«رواقی پس از ارائه شواهد متعدد از متون، . 36

).308: 1399آورده است. براي بررسی بیشتر بنگرید به (رواقی،» اندبافتهبز می
آمـده کـه اشـتباه    » راز«ا، این واژه بـه صـورت   ، نشر اهور1382چاپ محیط زندگی...رودکیدر . 37

چاپی است.
است.ۀ صورت اول نقل کردهبدل در حاشیصورت نسخهشعار صورت دوم را به. 38
نیز ایـن بیـت را اسـتناد داده کـه در چـاپ      شمع انجمنةنفیسی عالوه بر منابع یاد شده به تذکر. 39

شـود(ر.ك: صـدیق   سنگی و تصحیح این اثر، نشانی از بیت در بخش معرفی رودکـی دیـده نمـی   
).294:1386؛ همان،163:1392خان،حسن

».خود شکوخیده نماند: «الفرسصحاح، »آشکوخیده بماند«چاپ اقبال: لغت فرس. 40
آن حکـیم  «ستی کبوتر و زاغ و مـوش و باخـه و آهـو اسـت:     باب دواین بیت احتماال مربوط به. 41

ست، چـون یـک   بار پاي او در سنگ نیامدهمردم همیشه نیکوحالست تا یک«است که راست گفته
تـر و مـوج محنـت    کرّت در رنج افتاد و ورغِ نکبت سوي او بشکست هر ساعت سیل آفت قوي

میـان  زاده و  کریان از جملـه هـادي  ). برخی از مصـحح 186- 185: 1389گردد(منشی،تر میهایل
اند. حدس ما مطابق نظر قادر رستم در تعلیقـات  نقل کردهسندبادنامهمثنوي سردشتی بیت را جزء

) است.170، (صرودکیدیوان
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ه و شـعار و احمـدنژاد   ضـبط کـرد  » بماند«به جاي » نماید«م را با اختالف پژوه صورت دودانش. 42
از نظـر قافیـه ایـراد دارد و    انـد کـه  نقـل کـرده  کلیلـه و دمنـه  م قطعه را جزء مثنوي همان بیت دو

باشد.» ان«قافیه مصراع نخست باید حروف

نامهکتاب
تصـحیح محمـود مـدبري، کرمـان: مرکـز      )، بـه اللُّغه(فرهنگ فارسی به فارسیعجائب)، 1389ادیبی،(

انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان.
.2192مجلس، شمارهۀی کتابخانخطّۀ، نسخاللّغهعجایبتا)،(بیادیبی،

سـعی و اهتمـام پـاول هـرن،     ، بـه کتاب لغت فـرس )،1897(،بن احمدومنصور علیاباسدي طوسی، 
): مطبع دیتریخ.گُتنْگَنبرلین(شهر: 
ـ ۀنسـخ )،1312،(بـن احمـد  ومنصور علیاباسدي طوسی،  عنـوان  لغـت فـرس نخجـوانی بـا    یخطّ

ق و766تـاریخ  بهي اکتابت شده از روي نسخه،عبرت نائینیخطّبه» مشکالت در پارسی دري«
.5569نظام تعریفا، کتابخانه مجلس، ش الدین حافظ ملقب بهکتابت حسام
السـادات  اقـل ، کتابـت  فرهنـگ اسـدي طوسـی   )، 1314(،بـن احمـد  ومنصور علـی اباسدي طوسی، 

ــدالوهاب حســینی ــهروي نســخه، کتابــت از عب ــاریخ اي ب ــه مجلــس، شــمار721ت ةق، کتابخان
.15611بازیابی

ـ  ۀ، نسـخ لغـت فـرس  ق)، 722(،بـن احمـد  ومنصـور علـی  اباسدي طوسـی،   ملـک،  ۀخطّـی کتابخان
.5839ةشمار

حیح عبــاس اقبــال، ، تصــکتـاب لغــت فــرس )، 1319(،بــن احمــدومنصــور علــیاباسـدي طوســی،  
مجلس، چاپ اول.تهران:

بـه کوشـش محمـد دبیرسـیاقی،     ،لغـت فـرس  )، 1336،(بـن احمـد  ومنصـور علـی  اباسدي طوسی، 
خانه طهوري.کتابن:تهرا

تصحیح فـتح اهللا مجتبـایی   ،»لغت دري«لغت فرس)، 1365(،بن احمدومنصور علیاباسدي طوسی، 
و علی اشرف صادقی، تهران: خوارزمی، چاپ اول.

(بخشی از سفینه تبریـز)،  لغت فرس اسدي طوسیه.ق)، 721(بن احمد،اسدي طوسی، ابومنصور علی
.14590مجلس، شکتابخانۀ تبریزي، بوالمجداکتابت 

لغـت فـرس  ، نسخۀ خطی مشکالت پارسی دريه.ق)، 766،(بن احمدومنصور علیاباسدي طوسی، 
.1108شمارةخانۀ ملّی تبریز بهکتاب
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خطّـی  ۀ(کتاب اللغۀ بالفارسیه)، نسخلغۀ الفرستا[الف])،،(بیبن احمدومنصور علیاباسدي طوسی، 
.4743ایاصوفیه، شمارهۀخانکتاب

بـن  ضل ابومنصور علیافرهنگ حضرت صدراالفتا[ب])،،(بیبن احمدومنصور علیاباسدي طوسی، 
ملّـی ایـران،   ۀالدین همایی، کتابخانـ خطی متعلق به جاللۀکا)، نسخاحمد االسدي الطوسی، (بی

.2688800کتابشناسی ملیة، شمار20388ةشمار
، تصـحیح  العـارفین العاشـقین و عرصـات  عرفات)،1389(الدین محمد بن محمد،اوحدي بلیانی، تقی

، تهران: میراث مکتوب.3کار و آمنه فخر احمد، جلداهللا صاحبذبیح
امیرکبیر.:، به اهتمام محمد معین، تهرانبرهان قاطع)، 1335(بن خلف،تبریزي، محمد حسین

تهران: انتشـارات  ، به کوشش محمد عباسی، فرهنگ رشیدي)، 1337(تتوي، عبدالرشید بن عبدالغفور،
خانه بارانی.کتاب

کوشش علی رواقی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.)، به1355،(ترجمۀ قرآن موزة پارس
شـیه و تعلیـق سـعید حمیـدیان،     ، تصـحیح تح فرهنـگ جعفـري  )، 1362(تویسرکانی، محمد مقـیم، 

مرکز نشر دانشگاهی.تهران:
، به تصحیح دکتر عزیزاهللا جـوینی،  الفرسمجموعةرهنگ ف)، 1356جاروتی، ابوالعالء عبدالمؤمن،(
تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

: کوشـش رحـیم عفیفـی، مشـهد    ، بـه فرهنگ جهانگیري)،1359(بن حسن،الدین انجو، حسینجمال
انتشارات دانشگاه فردوسی.

کــا)،(بــیمرکــزي دانشـگاه تهران، ۀی کتابخانـ خطّــۀنسـخ ])،11تا[احتمـاالً قــرن  (بــیی،نـگ خطّ ج
د.- 53شماره

زاده طوسـی،  بـه کوشـش فریـدون تقـی    ،تحفـۀاالحباب )،1365(حافظ اوبهی، سلطان علـی هـروي،  
الزمان ریاضی هروي، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي.نصرت

، با مقدمه، تصحیح و تحشـیۀ معـاون   لغتنامۀ تحفۀاالحباب)، 1367حافظ اوبهی، سلطان علی هروي،(
اپ اول، کابل: آکادمی علوم ج.ا.سرمحقق حسین فرمند، چ

مجلـۀ دانشـکدة   ، »هـاي متـرجم خطّـی   چند واژة کهن از البالي قرآن«)، 1353اللهی، محمد، (حبیب
.131- 123، صص8(دانشگاه اصفهان)، دوره اول، شمارةادبیات علوم انسانی

.861شماره بازیابیکا)،ۀ مجلس،(بیی کتابخانخطّۀ، نسخشرح بحرالغرائبتا)،(بیاهللا،حلیمی، لطف
، تهران: دانشگاه تهران.دهخدانامۀلغت، )1378(،اکبردهخدا، علی

نیــاد ، بــه اهتمــام دکتــر نظیــر احمــد، تهــران: بدستوراالفاضــل)، 1352دهلــوي، حاجــب خیــرات،(
ایران.فرهنگ
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خانـه  چـاپ ، تصـحیح احمـد آتـش، اسـتانبول:    البالغـه ترجمـان )، 1949(رادویانی، محمدبن عمـر، 
خروس.ابراهیم

، تصحیح محمد قزوینـی،  المعجم فی معائیر اشعار عجم)، 1314(الدین محمد بن قیس،رازي، شمس
مجلس.ۀتصحیح ثانوي مدرس رضوي، تهران، مطبع

، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.هاي رودکیسروده)، 1399رواقی، علی، (
نفیسـی و ي.براگینسـکی،   ۀبر اساس نسخيدیوان رودکی سمرقند)، 1373(،رودکی، جعفربن محمد

چاپ اول، تهران: نگاه.
پـژوه، چـاپ اول   ، شـرح و توضـیح منـوچهر دانـش    دیوان رودکی)، 1374،(رودکی، جعفربن محمد

وس.تهران: ت
پژوهش تصـحیح و شـرح  (با شرح و توضیح)،دیوان شعر رودکی،)1378(،رودکی، جعفربن محمد
.قطره:، تهراناولجعفر شعار، چاپ 
نصـرااهللا امـامی،   تصحیح ویـرایش و توضـیح  ،دیوان اشعار رودکی،)1386(،رودکی، جعفربن محمد

.تحقیقـات و توسعۀ علوم انسانیه، تهران: مؤسسـاولچاپ 
د رودکـی   ، )الف1387(،رودکی، جعفربن محمد مـتن علمـی   دیوان اشعار ابوعبداهللا جعفر بـن محمـ ،

تاجیکی.- زاده، دوشنبه: پژوهشگاه فرهنگ فارسیهاديانتقادي با کوشش و اهتمام رسول 
منصـور  شاهۀ، تصحیح و تشریح قادر رستم، ترجمدیوان رودکی)ب،1387(،رودکی، جعفربن محمد

میرزا، تهران: مؤسسه فرهنگی اکو.شاه
نـادر کریمیـان سردشـتی،    ۀتصـحیح و مقابلـ  ، دیوان اشعار رودکی، )1388(،رودکی، جعفربن محمد
رودکی.هنريتهران: بنیاد فرهنگی
، بـه کوشـش   )هـا بـه همـراه شـرح کامـل دشـواري     (دیوان رودکی)، 1389،(رودکی، جعفربن محمد

پور، چاپ دوم، تهران: تیرگان.منوچهر علی
، کامـل احمـدنژاد،  (با توضیح و نقد و تحلیل اشـعار) دیوان رودکی)، 1391(،رودکی، جعفربن محمد

چاپ اول، تهران: کتاب آمه.
بـه اهتمـام امیرحسـین معینـی،     ،»مـتن و شـرح  «دیـوان رودکـی   )، 1394(،رودکی، جعفـربن محمـد  

اول، تهران: طالیه.چاپ
واحـوال شـرح وامروزتاآمدهدسته ببیت1098(دیوان رودکی)،1396(،رودکی، جعفربن محمد

تهران: دوستان.، تصحیح جهانگیر منصور، چاپ سوم، )اوآثار
ــدامین،( ــاحی، محم ــعر او  )، 1386ری ــه و ش ــدگی، اندیش ــروزي: زن ــایی م ــم، کس ــاپ دوازده ، چ

علمی.تهران:
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، تصحیح محمـد دبیرسـیاقی،   الفرسفرهنگ مجمع)، 1338(،سروري کاشانی، محمد قاسم بن محمد
تهران: انتشارات کتابفروشی علمی.

: چـاپ سـنگی، قسـطنطنیه   العجـم)، (لسـان فرهنـگ شـعوري  )،1155(بـن عبـداهللا،  حسـین شعوري،
دارالمطبعۀ معموره.

.238- 230، صص 76نشـردانش، شماره . »رودکـیٔەاشـعار تـاز«)، 1372(اشـرف،صادقـی، علی
ــن ــدیق حس ــدیق،( ص ــد ص ــان، محم ــذکر)، 1293خ ــن،ةت ــمع انجم ــنگی، ش ــاپ س ــهبچ اممتا

.یانهجاهشعطبم: یئبمب، اند خیجمدالبعدمحم
، تصـحیح و تعلیقـات محمـدکاظم    شـمع انجمـن  ةتـذکر )، 1386(خان، محمد صدیقصدیق حسن

کهدویی، یزد: انتشارات دانشگاه یزد.
ي عکسـی  )، نسـخه دانشـنامۀ قـدرخان  (لغـات پهلـوي  ق). 807ابن شـرف المـذکر(  فاروقی، اشرف

.4638ي مرکزي دانشگاه تهران، شخانهکتاب
اشـرف صـادقی،  دکتـر علـی  تصـحیح  )، 1380)،(منسوب به قطران(فارسی مدرسه سپهساالرفرهنگ 

تهران: سخن.چاپ اول،
هـاي  ها و گویش، زبان»اي در شاهنامه)ارغنده یا آرغده؟ (تصحیح واژه«)، 1393فیروزبخش، پژمان، (

.116- 93، صص4نامۀ فرهنگستان)، شمارةایرانی (ویژه
تصـحیح نـذیر احمـد، تهـران: بنگـاه      ، بـه فرهنگ قواس)، 1353بارکشاه،(قواس غزنوي، فخرالدین م

ترجمه و نشر کتاب.
(مجموعـه  یـک بیـت پرنیـان   ، »رودکی و بازسازي مثنـوي سـندبادنامۀ او  «)، 1396اف، عثمان،(کریم

منصـور  مقاالت پژوهشـگران تاجیـک پیرامـون احـوال و آثـار رودکـی)، تهیـه و برگـردان شـاه         
مؤسسۀ فرهنگی اکو.تهران:اف،خواجه

، بـه تصـحیح و اهتمـام    الحـرب و الشـجاعه  آداب)، 1346شاه، محمد بن منصور بـن سـعید،(  مبارك
سهیلی خوانساري، تهران: اقبال.احمد

، تهران: علمی و فرهنگی.شناسانپیرامون رودکی و رودکی)، 1393(مالاحمداف، میرزا،
، تصـحیح و توضـیح   اي ابوالمعـالی نصـراهللا منشـی   ترجمۀ کلیله و دمنه انش)، 1389(منشی، نصراهللا،

مجتبی مینوي طهرانی، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
، )تحـت نظـر ي. براگینســکی   (ابوعبداهللا رودکی و آثار منظوم رودکـی )، 1958(،میرزایف، عبدالغنی

نشریات دولتی تاجیکستان.: آباداستالین
طـاعتی، تهـران: بنگـاه ترجمـه و     ، بـه اهتمـام عبـدالعلی    الفرسصحاح)، 1341(نخجوانی، هندوشاه،

کتاب.نشر
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د رودکـی      )، 1319(نفیسی، سعید، ل،  3، جلـد احوال و اشـعار ابوعبـداهللا جعفـر بـن محمـچـاپ او ،
شرکت کتابفروشی ادب.تهران:

انتشـارات  ، تهـران:  دومچـاپ  ،محـیط زنـدگی و احـوال و اشـعار رودکـی     )، 1341(نفیسی، سـعید، 
.سیناۀ ابنخانکتاب

، چاپ اول، تهران: اهورا.محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی)، 1382نفیسی، سعید،(
، بـه تصـحیح عبـاس اقبـال،     الشـعر السـحر فـی دقـایق   حـدایق )، 1362الدین محمـد،( رشیدوطواط،

خانۀ طهوري و کتابخانۀ سنائی.کتابتهران:
و: کسـ م، وواسـ یالو. چ. یانهمرجت، الشعردقایقالسحر فیحدایق)، 1985الدین محمد،(رشیدوطواط،
.خاریتشخ، بوروير شیاهماد جحاتوملعیادمآک

ـ  (معروف بـه فرهنـگ وفـایی)، براسـاس نسـخه     فرهنگ فارسی)، 1374(وفایی، حسین، ی هـاي خطّ
دانشگاه تهران.تصحیح تن هوي جو، چاپ اول، تهران: انتشارات موجود در چین، به

حـاج سیداسـمعیل کتـابچی و    اهتمـام  ، بهآراي ناصريفرهنگ انجمن)، 1288خان،(هدایت، رضاقلی
.کتابفروشی، چاپ سنگی، طهران:اسالمیه، اخوان فرزندان مرحوم حاج سید احمد کتابچی


