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رودکیشعر مالحظاتی انتقادي بر تصحیح دیوان 

1خسرو شهابی

2سعید فرمانی

چکیده
اگرچه از دیوان اصیل و اولیه رودکی بسیاري از اشعار و ابیات از بین رفته، اما استادان اهل فن و 

اند. مانده از او تالش مأجوري صرف کردهنامداري همت کرده و در تصحیح و چاپ اشعار باقی
ها با تمام محسنات و نقاط درخور توجهی که دارند، خالی از خلل نیستند. در این مقاله چاپاین 

ترین تصحیحات دیوان رودکی یعنی تصحیح جعفر شعار را از نظر یکی از آخرین و مهم
ها، اشتباهات چاپی، دگرخوانیي موجود در آن همچونهاها و ضعفایم و به کاستیگذرانده

ایم.و... پرداختهاشتباهات وزنی ،هضبط ناصحیح نسخ

.متون، جعفر شعار، نقدمتنرودکی، تصحیح ها:کلیدواژه

پژوهشگر-کارشناس زبان و ادبیات فارسی -1
saeedfarmani63@gmail.comارشد زبان و ادبیات فارسی (نویسندة مسئول): کارشناس-2
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مقدمه
اند زبان نباید برشمرد، اما او را نخستین شاعري دانستهرودکی را اگرچه اولین شاعر فارسی

ی ارتقاي شعر فارسی کمک شایانغنا و که به زبان فارسی شعرهاي پخته بسیار گفته و به 
کرده است. نام او در شعر بعضی از شاعران بزرگ به نیکی و عظمت یاد شده است. با تمام 
اهمیتی که رودکی و جایگاه شعري او در تاریخ ادبیات فارسی دارد، هنوز دیوان او در 

اي منقح . الزمۀ این امر، در دست داشتن مجموعهاستتحقیق بیشتري محلها بعضی زمینه
فن اربابوان رودکی در چندین نوبت به همت بعضی از استادان و از اشعار اوست. دی

دکتر جعفر مرحومها، اثر استاد ارجمند تصحیح و منتشر شده است. یکی از این تصحیح
شود. با همه محسنات این شعر رودکی شمرده میهاي دیوانشعار است که از بهترین چاپ

اند که در این مقاله به برخی از راه یافتههایی در این چاپها و ضعفتصحیح، بعضاً کاستی
اشتباه ها شامل کنیم. در یک نگاه کلی این کاستیترین آنها اشاره میمهم

ها، ضبط ناصحیح نسخه و اشتباهات اشتباهات چاپی، دگرخوانیبندي)، تدوینی(بخش
ود، آن شگفتنی است که مواردي که در این مقاله مطرح مینیز شوند. این نکته میوزنی 

دسته از اشکاالتی است که بر کتاب وارد بوده و صورت صحیح یا نزدیک به صحت را 
هاي حاضر قرار توان ذیل آنها یافت. مواردي دیگر نیز ممکن است در ذیل عنوانمی

داد یا ابهام آنها بیش از قدرت تحلیل به این دلیل که مجال این مقال اجازه نمیاما ،بگیرند
ایم.ذشتهبود، از آنها گ

اشتباه تدوینی
بندي و تدوین آن است جمله اشکاالت وارد بر چاپ این کتاب، ایراد موجود در بخشاز 

در این خصوص نکتۀ حائز اهمیت آن است که اوالً ». دوبیتی، رباعی«در قسمت موسوم به 
یتی شدة دوبیتی در این صفحات وجود ندارد و اصوالً قالب دوبهیچ شعري در قالب شناخته

(مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل) را جز در مجموعه اشعار » هزج مسدس محذوف«با وزن معروف 
توان می-اگر نگوییم هیچ شاعر کهنی-باباطاهر و فایز و... در دیوان کمتر شاعر کهنی

آمده، » دوبیتی، رباعی«قطعه شعرهایی که در بخش 66ثانیاً در مورد رباعی هم، از یافت.
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رباعیِ ناقص (که یک بیت از آنها باقی مانده) را باید در شمار قالب 4کامل و رباعی4ِتنها 
رباعی اخیر (ناقص) نیز دچار اشتباه وزنی شده 4دانست که مصحح در یکی از این » رباعی«

است که در جاي خود به آن خواهیم پرداخت. بنابراین الزم است که این تعداد از اشعار از 
منتقل شوند.خارج شده و به بخش دیگري نظیر قطعات» رباعیدوبیتی، «ذیل عنوان 

چاپیاشتباهات
گیرد، کمتر هایی که در ویرایش و پیرایش یک اثر پیش از چاپ صورت میبا تمام دقت

چینی، چاپی و... باشد. دیوان آید که کتابی خالی از ایرادها و اشتباهات حروفپیش می
ی نبوده است. براي نمونه به بعضی از اشکاالتی که در مورد بحث نیز از این قاعده مستثن

هاي در چاپمطبعۀ متبوعه کنیم؛ امید که چینی و چاپ رخ داده، اشاره میمراحل حروف
بعدي دیوان شعر رودکی اصالحات الزم را صالح بدانند.

ن ثبت شده که ای» نژندوزارغصهازبادتوجاهحسود«55: مصرع دوم بیت 21صفحۀ -
اصالح شود.» و نژندزارغصهزباداتوجاهحسود«صحیح مصرع باید به صورت

» آردمی«باید فاصله برقرار شود؛ یعنی » آرد«و » می«بین ، 101: در توضیح بیت 25صفحۀ -
اصالح شود.» می آرد«باید به 

اصالح شود.» می گشاد«باید به » گشادمی«104: در بیت 25صفحۀ -
اصالح شود.» می بخورد«باید به »بخوردمی«105: در بیت 25صفحۀ -
اصالح شود.» ز کردة«باید به » زکردة«9: در بیت 32صفحۀ -
وزنفعلی کتاب،اصالح شود. با قرائت»ازوي«باید به »وياز«32: در بیت 55صفحۀ -

.داشتخواهدایراد
نوشته شود؛ چراکه در»وآتشدریا«ت باید به صور»آتشودریا«35: در بیت 55صفحۀ -

شود؛ ضمناً در میرعایتقاعدهاین-شودمیخوانده»وان«که- »آنو«موارد نیز نظیرسایر
رود.شود نیز از بین میاین حالت، احتمال قرائت اشتباه که منجر به ایراد وزنی می
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» ن«در خواندن بیت «به باید » در خواندن بیت کلمۀ...«، 75: در توضیحات بیت 59صفحۀ -
» نیز باید مشدد تلفظ شود«...باید به » نیز مشدد تلفظ شود«...اصالح شود. همچنین » کلمۀ...

اصالح شود.
بتنها»القصه«ذیلنامهلغتدر: «استآمده96و95ابیاتتوضیحاتدر:60صفحۀ-

.اصالح شود،»96ب«باید به»84ب «که؛ »استآمده84
اصالح شود.» ترعجب«باید به » عجب تر«104: در بیت 61صفحۀ-
اصالح شود.» زغنبر سان«باید به » زغنبرسان«105: در بیت 61صفحۀ -

هادگرخوانی
هاي موجود در کتاب، ناشی از ضبط یا قرائت اشتباه ابیات است که در بعضی از ضعف

در دارد. دور می- ارجحکم ضبط یا دست- مواردي مصحح را از یافتن صورت صحیح 
کنیم:ه بعضی از چنین مواردي اشاره میبادامه 

:15بیت 16صفحۀ -
استپندهمهسربهسرنگريچونزمانهمرادادآزادوارپنديزمانه

ابوالفتوح الجنانروضدر تفسیر » وارآزاده«عالوه بر اینکه مصرع نخست این بیت با ضبط 
را ارجح » وارآزاده«باید)، از حیث معنایی هم،199: 1365رازي آمده است (رازي، 

(براي اینکه مصرع دوم به صورت دیگري نیز دانست. نکتۀ دیگر درخصوص این بیت
شد در نسخه بدل به آن اشاره ثبت شده است که الاقل میرهبر) نمونه در ضبط خطیب

.)17: 1382(رودکی، » نه را چو نکو بنگري همه پند استزما«شود: 
ي مفعولی در آن »را«ضبط اخیر از دو حیث بر ضبط شعار، رجحان دارد؛ نخست اینکه 

آن هم بالفاصله در - در یک مصرع » همه«و » سرسربه«آمده است. دیگر آنکه قرارگرفتن 
کند که ضبط صورت اخیر، این عیب را ندارد؛ در نتیجه از حیث ایجاد حشو می- کنار هم

را ارجح دانست.» نه را چو نکو بنگري همه پند استزما«توان صورت بالغت می
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:101بیت25صفحۀ -
خریددرمازنژادآزادهپدیدمردمیشرفآردمی

مرد،شرفمی آرد«اول با قرائتمتنی، مصرعشناختی و برونبنا بر دالیل و شواهد سبک
رائت اخیر را نیز البته مصحح در توضیحات مربوط به بیت، ق1تر است.صحیح»می پدید

آورده و در پایان با آوردن نشانۀ پرسش، به ضبط مشوش بیت یا نارسا بودن مفهوم اشاره 
کرده است.

پردازیم.دارد که در بخش اشتباهات وزنی به آن میوزنیایراددوم نیزمصرع
:105بیت 25صفحۀ -

پراکنیددرجهانبهکریمیبخوردمیکهبخیالدونبسا

نیزمصححخودکهاستحالیدرایناست؛صحیح»درجهانبه«ع دوم به صورت مصر
اینتوانمیروایناز».در جهان:درجهانبه«: استآوردهپرانتزداخلبیت،توضیحدر

.دانستچاپیاشتباهیمورد را
:10بیت 26صفحۀ -

سیارومدارنکورويهمونعمتهمخراسانمیرايتواقبالبهامروز

نشانۀ و با این »زیبارویم و مسافر و سیاحم (؟).«...، آورده: بیتتوضیحمعنی و درمصحح
نیزنفیسی . است»سیار«کلمۀبیتبرانگیز ایناشکالنقطۀ. استدرنیافتهرامعنی،پرسش

» وسیار«در بخش کلمات مهجور کتاب، وضبط کردهاما بدون تشدید گونه بیت را همین
مربوطه نیاورده و آن ۀاما، این بیت را در قطعبراگینسکی معنی کرده است. » بسیار«را همان 

لحاظ کرده است. ظاهراً» وسناد«بیت و با ضبط را در بخش ابیات پراکنده به صورت تک
(در معنی بسیار) » وسناد«اسدي است که ذیل مدخل لغت فرسمرجع او براي این ضبط، 

معین ذیل همین مدخل به نقل از نفیسی نوشته .شاهد آورده استهمین بیت رودکی را 
». اي از همان کلمۀ بسیار باشدپندارم که در اصل وسیار بوده باشد که شاید لهجه«است: 

1201

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


ها در فرهنگ» وسناد«باید توجه کرد که به جز این بیت، شاهد مثال دیگري براي ضمناً
با این توضیحات قدما هم یافت نشده است.نیامده و این کلمه در جاي دیگري از اشعار

که در این صورت دانست»بسیار«شدةتبدیلومصحفرا با گمانی قوي، »و سیار«باید 
معناي بیت هم روشن است.

:74بیت 38صفحۀ -
دستانرستمِنامِاستبدويزندهاستبزرگگرچه سختنامرارستم

آمده است.»اگرچه«در مصرع نخست، » گرچه«جاي به،و براگینسکینفیسیهايچاپدر 
 ترروان»اگرچه«باوزن سالمی دارد، » گرچه«و » اگرچه«هرچند بیت در هر دو صورت

شده واردنسخهکدامطبق»گرچه«نیستمشخصاین است کهدیگرمسئلهاما. است
.باشدافتادهسهواًچاپایندر»الف«کهاستمحتملرواینازاست؛

:18بیت 54صفحۀ -
بِتَنْجسختکمرْترااوبد)؟(شدداروفسانهرااونیک

.شويوارفسانهشده /داروفسانه:استآمدهچنینهابدلنسخهدر
:استچنین،بیتی2قطعۀاینپیشینبیت

نیرنجوبازيپاك،جهان،کاینسپنجسرايِبرینمفکنمهر

. اندکردهپندآمیزراشعرمعناییساختارکهموجودندبیتدواینمجموعدرقراینی
سبکیهايگیویژهمچنین،)بتنجومفکن(چهارمواولمصرعدرامريافعالکاربردنبه

احتماالًهمسوممصرعپایانیعنیبحثموردمحلکهشوندمیرهنمونسمتاینبهما را
.استداشته) امري(مشابهساختاري

:پنداشتچنینرابیتاولیهصحیحصورتتوانمیروایناز
بتنجسختکمرتبد او راشمروارفسانهرااونیک
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آشکاريقرابت»شمر«و»شد«کلماتهمچنین،»و«و»د«حرفکتابتبینکهترتیببدین
.شودمیتقویتکاتبانخطاياحتمالواستموجود

:43بیت56صفحۀ -
دینارازکنبیاخانهکُنجِبسیاردرمکنگردکنگرد

اي نفیسی است و نه در چاپ براگینسکی، و از ابیات نویافتهبیتی، نه در چاپ 2این قطعۀ 
اسدي لغت فرسز اي ااز نسخه»اشعار تازة رودکی«اشرف صادقی در مقالۀ است که علی
ازچه،»کُنجِ خانه«ی ترکیب اضافرسدمینظربهاوالً.)233: 1372(صادقی، آورده است 

سابقهلحاظازچهوهاي معنایی موجود در بیت (گردکردن، درم، دینار)قرینهلحاظ
فرخیو کتابت یکسان این دو، مصحح را به اشتباه انداخته باشد.بوده»خانهگنج«استفاده،

:گویدمی
کیوانآسمانۀاوهمتزمیناستشرفخانۀگنجاوخدمتسراي

)1363:274(
:گویدمیعنصري

دندانخانه و پیالن آهنینگنجبه سپاهبهبودبسکهمنباکهبگفتهمی

)1363:255(
متناسب با ...)وپرکردن=آگندن(آکندن دانست؛) بیاگن(=»بیاکن«را باید»کنبیا«ثانیاً

نابراین ممکن ثبت شده است. ب2»بیاکن«مذکور هم ضمن اینکه در مقالۀ . معناي بیت است
:گویدمیدیگريجايدرخودرودکیچینی رخ داده باشد. است این اشتباه در حروف

بیاکندمدلخونازدیدهکردمتهیتواز رويخانه

)1392:32(
:61بیت 58صفحۀ -
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اندیشنیکونیکوسگالآمد،خدمتبهدوردهازتوانگروو جوانسواررهی

اولمصرعدررهبر،خطیب، براگینسکی و نفیسینظیرپیشینهايچاپدراینکهبرعالوه
نکاتلحاظازاست،نکردهذکر»بدلنسخه«درراآنمصححوشدهضبط»دورره«

در(»رهی«واژة،مصرعهمینابتدايدراست؛ارجح»ده«جايبه»ره«ضبطهم،بالغی
در»ره«باکهآمده) اشده و نه از ریشۀ راهرهورهیدهریشۀاز... وبندهچاکر ومعناي
.سازدمیزیباییجناسکمدستمصرع،انتهاي

:73بیت 59صفحۀ -
خرامهستکهمرانویدچهارسالهندهدمنداداگر امیر جهاندار

دست[ندهدمرادادامیراگر: «استآوردهچنینرانهاییمعنايبیتتوضیحدرمصحح
حدسسپسو»هست؟که) کردنیمهمانی(خرامیراچهارسالهیمهماندعوت] کم

»؟کوکردنعهدبهوفا: خرام؟هستچه: «کهکندمیمطرحرادهخدا
دو دررابیتمشکلحلشده در توضیحات بیت که بگذریم، نبودن معناي آوردهاز روشن

»خرام«هافرهنگهرچندشدهگفتهقاطعبرهانحاشیۀدر. یافتباید»خرام«و»نوید«ۀکلم
وعدبهوفايمعنیبهرا»خرام«بایدامااند،کردهضبط) آنو مانند(نویدووعدمعنیبهرا

دانست:بودهوعدهفقطکه»نوید«مقابلدر
خرامینباشدراآنکهنویديفردابهزمانیهردهدنویدت

)724، حاشیه:1376، 2جتبریزي،()ناصرخسرو(
روایناز؛ کردفرضباید»شدهمحققوعدة«را»خرام«و»صرفوعدة«را»نوید«یعنی
: دانستچنینتوانمیراآنمعنايصورت،ایندرکهخواندسؤالیلحنیبابایدرابیت

»کند؟میمحققچه کسیمراچهارسالۀوعدةندهد،مرادادامیراگر«
:75بیت 59صفحۀ -

کاموداريرايهر چهندهدرود،وگرنرودکسکامِبهسالههمهجهان
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است که در نسخ چاپی رودکی رودکیاشعار تازةاین بیت و بیت بعدي آن از جملۀ 
توجیهدرمصحح(نفیسی، براگینسکی و...) نیامده و صادقی در مقالۀ خود آورده است. 

متحرّك»جهان«کلمۀ[نِ] بیتخواندندر: «استآوردهچنیننخست،مصرعوزنیایراد
. دربیایددرستآنوزنتاشودتلفظکشیدهباید»ساله«و»همه«هايکلمهدومهجايو

گرفته از مقالۀ صادقی البته این نظر تماماً وامکه .»شودتلفظمشدد[باید] نیز»همه«کلمۀمیم
است.

نبایدبیتیابتدایصورتکهاستمشخصمتعدد مصرع نخست،ایرادهايبهتوجهبا
احتمالبه،داردروشنیوسالمنحويساخت،مصرعایناینکهبهنظر. باشدبودهگونهاین

ساقطمصرعابتدايدر) بلندهجايیک+ کوتاههجايیک(هجاییدوايکلمهقوي
که این -را محمد اقبال نظرست که صادقی در یادداشتی بر این بیت، گفتنی.استشده

جلوي مصرع کذا اقبال «که آورده-اي شناسانده استدر مقالهتر یافته وابیات را پیش
در توجیه مشکل وزنی بیت،بالفاصله اما).231، حاشیه: 1372(صادقی، » گذاشته است

، »ساله«و » همه«خواندن هجاي دوم ، کشیده»جهان«در » ن«(حرکت را ناآشناچهار تغییر 
ساختاربهتوجهبادیگر،طرفازا دانسته است.در یک مصرع رو») همه«در » م«تشدید 

توگذارهمی/ نهد گامچگونهجهانتکهتا3ببین(بیتی2قطعۀایندومبیتدرامري
بنابراینپنداشت؛آنشبیهیاتنبیهحرفرامفقودهکلمۀتوانمی،)گامگذارداوکهسانآن

ناهنجارتغییرهايهمودرآیدلمساهمبیتتاکندضبطچنینرابیتتوانستمیمصحح
:باشیمنکردهتحمیلآنبررانامعمولو

کاموداريرايهر چهندهدرود،وگرنرودکسکامِبهسالههمهجهان!] اال[

اشتباهی آشکار رخ داده بیتی،2این نکته نیز ناگفته نماند که در ضبط بیت دوم این قطعۀ 
که مصحح، این دو بیت را از آنجا نقل کرده، صادقی دکیاشعار تازة رواست. در مقالۀ 

اصل بیت دوم را چنین ضبط کرده است:
بهمی گذار تو اسان که کی گذارد گامببین تا که جهانت چگونه گام نهد
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».ظاهراً: همی (یا: بمی) گذار تو آنسان که او گذارد گام«سپس در حاشیه آورده است: 
همین گمان را در دقتی تمامان فوق را در متن آورده اما با بیمصحح دیوان به درستی، گم

سان که او گذارد ظاهراً: همی (یا بمی) گذار تو آن«توضیح بیت بازنویسی کرده است: 
بایست صورت ، میدر متنصورت محتمل آوردنکه باواضح است (!)»گام. (صادقی)

آورد و بالعکس.اصل را در توضیح می
:42بیت 71صفحۀ -

رواستمنازبگریزدکبکاگرهمیبمانمکُریزيبازِبه

پروکركباز(کُریزيبازاند. نفیسی و براگینسکی هم بیت را به همین شکل ضبط کرده
عجزازاستاينشانهریختنپروکركشده؛ چراکهعاجزشکارازکهاستبازي) ریخته

ازلذاندارد؛ايواهمهصیاديچنیناز-شودیمبازمغلوبکه- کبکبنابراینناتوانی؛و
.»بگریزد«نهوباشدصحیح»نگریزد«بایددوممصرعدرنتیجهدر. گریزدنمیاو

هابدلنسخهضبط
اند اشاره کرده است؛ اما هاي خود که مورد رجوعش بودهمصحح در مواردي به نسخه بدل

اي کلی براي آوردن نسخه بدل که قاعدهچند نکته در اینجا الزم به ذکر است؛ نخست این
در توضیحات حاکم نیست. دیگر اینکه در بعضی از موارد، رجحان نسخه بدل بر متن مسلّم 

با این حال مصحح آنها را در متن لحاظ نکرده است. همچنین در بسیاري از موارد، ؛است
صورت صحیح اند و یا اینکه به یا بر متن ارجح،هاي مورد رجوع مصححنسخه بدل

اند، اما مصحح آنها را حتی در توضیحات متن هم لحاظ نکرده است. براي نمونه به نزدیک
پردازیم:مواردي از این دست که گفته شد، می

:18بیت 34صفحۀ-
عمران!موسیکفبه4استسرخگوهرِ:گوییبینی،اندرونبلوربهور
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اندرون«،(هم نفیسی و هم براگینسکی)بدلنسخهضبطدارد؛وزنیایرادنخست،مصرع
.کندمیطرفبرراوزنیایراداست که» ببینی

:33بیت 35صفحۀ -
چوگانزلفَکانَشوسروچوقامترويپريچشمِسیاهترکیکفاز

مصرعدر»چو«جايبهرهبر و...خطیببراگینسکی،،نفیسینظیرمتعدديچاپیهاينسخه
برخورداربیشتريیوزنسالمتازکهحالیدر- »چون«ضبط. انددهآور»چون«دوم

کدام نسخه آورده شده است! طبق» چو«مشخص نیست ضمن اینکه.نمایدمیارجح-است
چینی نیز وجود دارد.در حروف» ن«رو احتمال افتادن از این

:13بیت 43صفحۀ-
یهمآیدمهربانیارِبويهمیآیدمولیانجويِباد

اند. مصحح هم به این آورده» یاد یار مهربان«و » بوي جوي مولیان«نفیسی و براگینسکی، 
نظراتی برگرفته از » بوي یار«و » باد جوي«اشاره کرده است. اگرچه ضبط بدلنسخهضبط

یاد «و » بوي جوي«با است که تکیه بر بعضی دالیل جغرافیایی دارد، اما مسلّم است که بیت
.متنضبطبرداردرجحانکلماتموسیقیوبالغیحاظلاز» یار

:19بیت 54صفحۀ-
شوخ5سرمهازدو چشمباو،لعلبادهازرخدوباکُروخازنگارینآنبامدادانآمدپیشم

قراینو)گرمابهحمام،: کدوخ(آنمعنايبهتوجهباکه آورده»کدوخ«براگینسکی
.استارجح،)خراساندردهینام(»کروخ«بهنسبتبدلنسخهضبط،بیتدرموجود

:23بیت 54صفحۀ-
کردجیمآننقطۀراتوخالِکردکهآنکرد؟کهجیمراتوزلف
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بهنخستمصرع... ورهبرخطیببراگینسکی،نفیسی،چاپنظیرپیشینچاپیهاينسخهدر
بر»اوکهآن«رجحانکهاستشدهضبط»اوکهآنکرد؟جیم کهراتوزلف«صورت 

.استواضح) موسیقیاییوسبکیمعنایی،دالیلبنابر(حاضر ضبط
:78بیت 59صفحۀ-

شگزندبهبودنخامساکامگفتنِباآیدبرابرسخنجایگاه

هاي پیشین دیوان رودکی نیامده و صادقی آن را در این بیت از اشعاري است که در چاپ
که -صادقی قولازبیتتوضیحدراینکهبامصححعرفی کرده است. ماشعار تازة رودکی
کهرا»ساکام«ضبطامادانسته،»بناهنگام«ریفتحظاهراًرا»ساکام«- صحیح هم هست

ومعنالحاظازهمکه»بناهنگام«بر،کندمیمواجهوزنیاشکالبارابیتواستمعنیبی
!استدادهترجیحشود،میشمردهیقینیبهقریبگمان،وزنسالمتلحاظازهم

:122و 121ابیات 63صفحۀ-
بهاري، بت تَتاريگل
بهمنابرچوروشن،نبیذ

نیاري؟چراداري،نبیذ
نیاري؟چراگلشن،نزدبه

چرا«صورتبهراآخربیترهبر،پیشین همچون نفیسی و خطیبهايچاپازبعضی
بهتوجهبااین،برعالوه. استنکردهاياشارهآنهابهحمصحکهاندکردهضبط»نباري
.نمایدمیارجح»نباري«ضبط،)گلشنبهمن،ابر(بیتدرموجودهايقرینه

وزنیاشتباهات
:17بیت 12صفحۀ -
اندراشگفتبهتوازمنماندهجهانباژگونهوپرغونهاي
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با بیت آورده است. صورتهمینیت را با بنفیسی نیز وبراگینسکی، این بیت را ندارد
و مصحح استوزنازخارجوزاید» باژگونه«در کلمۀ »الف«ضبط فعلی ایراد وزنی دارد؛

باشد.بوده»بژگونه«احتمال دارد اي نکرده است.به آن اشاره
:8بیت 17صفحۀ -

مدادتدسزمانهحوادثهیچبهبروزیاددیرو،بادخداوندکامبهجهان

اشکالدچاروزنصورتاینغیردرخواند،باید»حوادث«اضافۀکسرةونرا بدبیت
.شدخواهد

:101بیت 25صفحۀ -
آزاده نژاد از درم خریدمی آرد شرف مردمی پدید

نفیسی عالوه بر درج ناصحیح مصرع نخست، مصرع دوم را نیز (همانند براگینسکی) به 
، که اوزان تمامی اشعار فرهنگ عروضی اشعار رودکینویسندة است. همین صورت آورده 

را معرفی » فاعالتن مفاعلن فعالن«تک ابیات درج کرده، براي این قطعه، وزن را زیر تک
(= بیتیهاي این شعرِ پنجیک از مصرعا که هیچ) شگفت91: 1389زاده، کرده است! (ثابت

مصرعی) با این وزن مطابقت ندارد!10
اشکالی رهبر اما صورت بیخطیباز وزن کم دارد. یک هجاي کوتاه ،تداي مصرع دوماب

ایت به خوانش با عنبتداي مصرع ساقط شده؛از ا» و«به احتمال قوي ضبط کرده است. 
چنین ،صورت صحیح این بیت- تر به آن پرداختیمکه پیش-تر مصرع نخست صحیح

خواهد بود:
خرید[و] آزاده نژاد از درممی آرد شرف مرد، می پدید

:103بیت 25صفحۀ -
دمیدیاسمینوگلچوخاصهاستآنگهخوشمی،خوريکههر آنگه
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همانند این بیت نیز هاي نفیسی و براگینسکی نیز به همین صورت آمده است. بیت در چاپ
یک هجاي )مفاعیل مفاعیل فاعالنکلی شعر (وزن در آغاز مصرع دوم، از مورد پیشین 

مقالهدراما اسپرهمداوداي به آن نکرده است.کوتاه کمتر دارد که مصحح هیچ اشاره
گفتهپرداخته،رودکیدیواناوزانبررسیبهآندرکه»رودکیاشعارشخوانوموسیقی«

اشکال)»خاصه«کلمۀمشددغیریامشددقرائتدو صورتدر هر(مصرعاینکهاست
بیت نسبتنخستصحیحصورتبهحتی احتمالی را او نیزاام).126: 1387(داردنیوز
بخصوص، مخصوصاً،معناي(در»خاصهب«مصرعاولکلمۀرسدمینظربه. استدهندا

از ابتداي آن ساقط » ب«بوده باشد که در یکی از مراحل کتابت، استنساخ و... )...وبویژه
این کلمه سابقۀ استفاده نیز داشته است:».دمیدیاسمینوگلچوبخاصه«شده باشد:

:فرخی
یاردولتبینِپیشپدرازبخاصهبخوردپدرازبرباشدداناکهپسر

)1363 :114(
راخوارانبادهباده،ازبهاستنعمتچه

دمیداللهخارهسنگکزاکنونبخاصه
بسیارنعمتشوگرچنداستبسهمین

همواردشلعلدیبايچوکوهاللهز

)136همان: (
اقبالبرادرزوشدمکهمنبخاصهجوانوپیرشاکرندزوهمهجهانیان

)217همان: (
:گرگانیدسعافخرالدین
بخوانندزاریشانبهچونبخاصهنرانندراضعیفانمرکریمان

)1389 :24(
دوريوقتوهجرروزبخاصهصبوريچونمرديهیچنباشد

)225: همان(
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دوستیاجفتفراقدربخاصهنیکوستسختپیرانزشکیبایی

)370: همان(
:6و 5، 4ابیات 32صفحۀ -

رنجباکردگردکهآندریغ
متاباندرکسازرودکی،! هال
روزآنآیدپدیدفرغولکه

سوتامجزمنبهرِنیستکزو
مدامبااستکردنیهر چهبِکن

فامشودیرهتراتوتختهبرکه

») فام«به جاي » نام«براگینسکی تنها بیت سوم این قطعه را در ابیات پراکنده (با ضبط چاپ 
به » بر ندارد«،»کردنی است«به جاي » کردنیست«هایی (نفیسی هر سه بیت را با تفاوت. دارد

از توان این قطعه یکی را میآورده است.»)تیره«به جاي » سیاه«و » پدید آید«جاي 
مخدوش و ،بیتی3قطعۀاینوزندارترین اشعار در دیوان رودکی برشمرد. مشکل

هاي آن نیست.اي که هیچ وزن واحدي حاکم بر تمامی مصرع؛ به گونهاستنامشخص
کاوشی در اوزان «احمدي در مقالۀ شیخاست. نکردهاينیز به این مسئله اشارهمصحح
شاهدي ذیل ») با«به جاي » ابا(«با اندك تفاوتی ع نخست راتنها مصر»هاي رودکیسروده

هاي اما باز کلیت و همۀ مصرع).108: 1389آورده است؛ (» مفاعیل فاعالت مفاعیل«وزن 
براي فرهنگ عروضی اشعار رودکیدر گنجند.نمیبیتی در قالب این وزن3این قطعۀ 

فعولن «و براي بیت دوم، وزن » النمفاعیل فاعالتن فع«هاي اول و سوم این قطعه، وزن بیت
؛ اما مشکل اینجاست که باز )123: 1389زاده، (ثابتمعرفی شده»فعولن فعولن فعول

شده پیروي هاي معرفیاز وزنمتفاوت نفیسی،هاي اول، چهارم و ششم حتی با ضبطمصرع
نمفاعیل«همان،قطعهوزنکهزدحدستوانمی)آخرششم (مصرعي روازکنند!نمی

تصحیفدچاراحتماالًیا مراحل دیگر، کاتبانبردارينسخهدرکهبوده» مفاعیلنمفاعیل
شبیه موارد زیر:هایی تصحیفاست؛شده

»کرد«←» گرد«و » گرد«←» کردي«در مصرع نخست: 
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←» بسوتام«و » بهر من«←» بهري«و » کزو نیست«←» کزویت نیست«در مصرع دوم: 

»سوتام«
»متاب«←» تاب«و » اندر«←» اندرز«در مصرع سوم:

»مدامبا«←» باندام«و » است«←» استت«در مصرع چهارم: 
»آید«←» آیدت«و » فرغول«←» فرغولی«در مصرع پنجم: 

اینمحتملصورتتوانمیرواینازهمچنین کاسته یا افزوده شدن بعضی از کلمات. 
:پنداشتچنینرامعیوبهايمصرع

دي گرد با رنجدریغ آن را کر
8را تاب7هال [اي] رودکی! اندرز

9که فرغولی پدید آیدت آن روز

6کزویت نیست بهري جز به سوتام

بکن هر کردنی استت به اندام
فامشودتیرهراتوتختهبرکه

برداري و... سابقه دارند و هم تغییراتی از این دست، هم در مراحل کتابت و نسخه
شده را باید از جنس رسد؛ با این حال، موارد مطرحبعید به نظر نمیاحتمالشان چندان 

اي متقن اي قطعی یا نسخهاحتمال، حدس و گمان و پیشنهاد فرض کرد و تا زمانی که قرینه
توان پذیرفت.یافت نشده، آنها را در همین حد می

:8بیت 42صفحۀ -
گْماريبِاوبردلتوکههربراوبالییستگماشتهگویی

درکهاست»مفاعیلنفاعالتمفعول«شعراینکلوزندارد؛وزنیایراددوممصرع
نفیسی و براگینسکی نیز . استشدهتبدیل»مفعولنمفاعلنمفعول«بهاین بیت،دوممصرع

چنین کلماتجاییهجاببارا دوممصرعرهبر اما اند. خطیبهمین صورت را ثبت کرده
اولیۀ محتملوصحیحرسد صورتکه به نظر می؛ »بگماريدلاوبرتوکههربر«آورده:

بیت نیز همین بوده باشد.
:22بیت 69صفحۀنیز،8بیت 53صفحۀ -

مرواباداآسمانتبرروزهرنوعیدآمدورسیدپایانبهروزه
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صورتینابهها؛بیتتکبخشدرهموآوردههارباعیبخشدرهمرابیتاین،مصحح
آنبررا»رباعی«عنوانوگذاشتهچیننقطهراباالییبیتجاي،هارباعیبخشدرکه

مصرع دوم این بیت در هر دو چاپ نفیسی و براگینسکی، در ابتداي .استکردهاطالق
بخش رباعیات قرار دارد؛ با این توضیح که از این رباعی فقط همین مصرع باقی مانده و به 

احتماالً بیت با صورت فعلی را مصحح چین قرار گرفته است. ت آن نقطهجاي مصرع نخس
نقل کرده باشد.» مروا«از دهخدا، ذیل مدخل 

مصرعیهرکهاستاین،نکردهآنبهاياشارههیچمصححکهبیتتکایندرمهمنکتۀ
فتعلن فاعالت متعلنمف«وزنبرنخستمصرع!زندمیراجداگانهوزنیکسازبیتایناز
»فعمفعولن«به» مفتعلن فع«آن) دراز نوع ابدالاست که با لحاظ اختیارات شاعري (»فع

.استرباعیوزنبرامادوممصرع. استشدهبدل
قطعهبرايبیتاینمصرعهراینکهنخست؛استمحتملگماندومسئلهاینحلدر

مصحح،مسئلهاینوماندهنجايبردیگريچیزظاهراًآنازکههبودجداگانهشعري
اینبهنخستمصرعکهاستایننیزدوماحتمال. استکردهاشتباهایندچاررادیوان

:بودهصورت
.»نوعیدآمدورسیدپایانهروز«

باباشد؛شدهاضافهاشتباهبهتصحیحوبردارينسخهکتابت،مراحلازیکیدر»به«یعنی
فقطآنازکهرباعییکبهمتعلقواستسالموزنیلحاظازبیت،دومۀفرضیپذیرفتن

.استماندهباقیدومبیت
:81بیت 59صفحۀ -

درآویزمعنبرینتزلفوزبرخیزمکهبدانمراآري

او است که صادقی در مقالۀ خود شناسانده است. هماشعار تازة رودکیاین بیت از جملۀ 
باید کشیده » بدان«هجاي دوم کلمۀ «ست: در توجیه مشکل وزنی مصرع نخست، گفته ا

شعروزنبهنسبتبیتایننخستمصرعوزن). 235، حاشیه:1372(صادقی، » تلفظ شود.
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دردهخدا.داردکم) »برخیزم«ازپیش(کوتاههجايیک) مفاعیلنفاعالتمفعول(
، بیت ردهآو»آویختن«مدخلذیلشاهديرابیتاینکهاسديفرهنگازنقلبهنامهلغت

:استرا چنین ضبط کرده 
بیاویزمعنبرینتزلفوزبرخیزمکتبدانمراآري

.بودخواهدسالموزنیلحاظازبیتصورت،ایندرکه
:93بیت 60صفحۀ -

جهانتودهانِچونکردمدرپرجانمایۀايتو،رخِمههجرِاز

کی یافت شده و صادقی آن را در مقالۀ خود این بیت نیز از ابیاتی است که تازه از رود
» پر در کردند چون دهان تو جهان«صورت اولیۀ مصرع دوم طبق این مقاله، آورده است. 

بوده که در آن صورت، وزن ایرادي نداشته است؛ اما صادقی به قرینۀ معنایی، در حاشیۀ 
به صورت نخستین کند یا ايآنکه اشارهانگاشته و شعار، بی» کردم«این کلمه را » کردند«

است.واردشده را درنیافتهو ایرادثبت کرده» کردم«قرائت صحیح را بازنویسد، 
چیزيدوم،مصرعدر»چون«کلمۀاستممکندارد؛اشکالرباعیایندوممصرعوزن
دوممصرع،گمانیچنینقبولبا. استشدهتغییردچاربعدهاکهباشدبوده»همچو«مثل
.بودخواهدصحیح»جهانتودهانهمچوکردمدرپر«ورتصبهبیت

:115بیت 62صفحۀ -
سالهسیزدهعروسِسوكاَبرمادرچونچنانپرنالهرعدزمانیپرخنده،برقزمانی

معنی»بر«را»راَب«کلمۀتنهابیت،توضیحدرمصحح. داردفاحشیوزنیایراددوممصرع
دراین. استکردهاياشارهپیشینهاينسخهبهنهوبردهپینیوزاشکالبهنهوکرده
؛است»اَبر«کلمۀهمیندربراگینسکیونفیسیچاپیهاينسخهباتفاوتکهاستحالی

در بعضی از .استشدهضبط»از«آنجايبهونیست»راَب«هااین نسخهازکدامهیچدر
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سیزدهعروسِسوكاَبرمادرچنان«ر و انوري) ها نیز (گزیدة اشعار رودکی از شعاچاپ
اند!رود این دو صورت با هم آمیخته شدهثبت شده که احتمال می» ساله

زبانیووزنیسالمتازکهاستپیشینهايضبطهمانبیتصحیحصورتترتیب،اینبه
:استبرخوردار

سالهسیزدهعروسكسوازمادرچونچنانپرنالهرعدزمانیپرخنده،برقزمانی

:126و 125ابیات 63صفحۀ -
بريسزایشدلاي
نبیندزندهمراتوبی

عقابیچنگُلِبرباز
آفتابیتوام،ذرهمن

مخدوش است و با بیت دوم همخوانی بیت نخست از لحاظ وزنی بیتی،2قطعۀایندر
برايهمگمانیونکردهاشارهآنبه،نبردهپیقطعهاینوزنیاشکالبهمصحح نیز ندارد.

نویسندة ضبط نفیسی و براگینسکی نیز همین است. .استدهارائه ندااولیهصحیحصورت
، این دو بیت را در بخش فرهنگ کتاب نیاورده و در جاي فرهنگ عروضی اشعار رودکی

ود دا). 17: 1389زاده، دیگري فقط اوزان متفاوت هر مصرع را نام برده است! (ثابت
را چنین بیت نخست اصیل ، صورت »موسیقی و خوانش اشعار رودکی«اسپرهم در مقاله 

احتمال داده است:
10بازي به چنگال عقابیاي دل سزایش را بیابی

)1387 :125(
.استبرخورداروزنیسالمتازکمدستمفروضاتی،چنینبافوققطعۀ

:11بیت 68صفحۀ -
راآهو برهوآهوآردچنگبهتاصیدبهخانهازجهدبیرونکهآلُغدهشیر

ج
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مصرعدروزنیایرادکهحالیدر؛اندکردهضبطراصورتهمیننیزو براگینسکینفیسی
ندادهوزنیایرادمورددرتوضیحیواشارهبیتتوضیحدرمصحح. استآشکاردوم

: آورده استصورتنایبهرابیت،»آلغده«مدخلذیلنامه در لغتدهخدا. است
راوآهوبرهراآهوآوردچنگبهتاصیدبهخانهازجهدبیرونکهآلغدهشیر

.خواهد داشتیسالموزنضبط،اینبا بیتکه
:18بیت 69صفحۀ -

بِاَنداماهمهماوکارِاستعدنعدنانیخواجۀبهکیهانِ ما

فاعالتمفعول(بیتتکاینوزنبههتوجباضبط نفیسی و براگینسکی نیز همین است. 
،فارسیشعربرگزیدةدرمعینمحمد. داردزیادکوتاههجايیکدوممصرع،)مفاعیلن

:استکردهضبطچنینرافوقبیت
اندامابهکارهاستواستعدنعدنانیخواجۀعدلبهکیهان

)3:34حاشیۀ، 1385(
.استبرخوردارنیزبهتريموسیقیازبیتوزنی،سالمتبرهعالوکه

گیرينتیجه
دکتر جعفر شعار از مرحوم به پژوهش، تصحیح و شرح دیوان شعر رودکیکتاب 
بعضی از نقایص و جامانده از رودکی است. با این حال هاي برتر دیوان بهتصحیح
ن هاي موجود در این دیوان باعث شده تا نتوان به طور کامل به این تصحیح، به عنواکاستی

یافته در متن، عیب اتکا کرد. ایرادهایی نظیر اشتباهات وزنی راهمتنی کامالً سالم و بی
هاي ناصحیح از بین نسخ موجود، معرفی ناصحیح اشعاري تحت عنوان ها و ضبطانتخاب

در این مقاله بعضی از قالب رباعی و دوبیتی و... از جمله اشکاالت وارد بر این چاپ است. 
ا از نظر گذراندیم و در مواردي صورت صحیح یا نزدیک به صحت را این اشکاالت ر
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مصحح که گونه با صالحدید خود، همانانتشارات مربوطهامید است که پیشنهاد کردیم. 
هاي بعدي نادیده نگیرند شده را در چاپاند موارد یادآوريدر مقدمۀ کتاب آوردهمرحوم 

گري بردارند.گام دی،تصحیح این دیوان مهمو در ترمیمِ

نوشتپی
حسن وعلی صباغیمفصلمقالۀ مفید وبه:. براي توضیحات کامل و کافی، ر.ك1

.»مردمی یا مرد، می / نقد، تحلیل و گزارش بیتی از رودکی سمرقندي«حیدري با عنوان 
است. آمده» بباکن«، لغت فرس. در اصل نسخۀ 2
اشارهدرستی به آنبهبه تبع مقالۀ صادقی، هممصححکهشودخواندهکشیدهباید»ببین«. 3

.استکرده
تلفظ شود که مصحح در توضیح بیت به درستی به آن اشاره کرده است. » سرخَس«باید . 4

(کوه سیام است که کس نبیند 57بیت 37گرچه این توضیح را در موردي مشابه در صفحۀ 
 ر سبک خراسانی رایج بوده است.د» است«جنبان) از قلم انداخته است. این نوع تلفظ

ضبط شده که ضبط حاضر (سرمه) » سحر«. در ضبط نفیسی و براگینسکی به جاي سرمه، 5
نماید.ارجح می

نیستاوازکه«توانند به صورت اصل مصرع نزدیک باشند: هاي دیگر که میصورت.6
».سوتامغیربهرينیستاوازکه«یا: » سوتامبهجزبهري

همراه نشده است؛ بنابراین محتمل » از«با » اندر«جاي دیوان رودکی حرف اضافۀ در هیچ.7
بوده باشد.» اندرز«است که اندر، 

هال [اي] رودکی! اندرز «توان چنین پنداشت: . صورت محتمل دیگر مصرع را می8
».دریاب

بدانآیدپدیدفرغولتکه«توان چنین پنداشت:. صورت محتمل دیگر مصرع را می9
.»روز
هاي محتمل اولیۀ این قطعه متصور شد؛ از توان بر صورتهاي دیگري را نیز می. گمان10

کهرایجیاوزانتریننخست اینکه یکی از نزدیککنیم: جمله به دو نمونه اکتفا میآن 
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کرد،فرضوزنآنبرراشعراولیهصورتبتوانوشودمنطبقشعرکلیتباتواندمی
باتوانمیراقطعهایناحتمالیمصرعچهارفرضیچنینبا. است»فعولنمفاعلنمفعول«

:کردتصورچنینقرائت،وکتابتسهوهايوهاافتادگیاحتساب
عقابیچنگلبهباز] چون[برديخویشسزاينهدلاي

آفتابیتو] و[امذرهمننبیندزندهمراتوبی] کس[
مفتعلن «با لحاظ اختیارات شاعري، وان وزن این شعر را تبا تغییرات کمتري میدیگر اینکه 

توان چنین پنداشت:دانست که در این صورت صورت محتمل را می» مفتعلن فع
عقابیچنگبرِباز[من] سزاش برديدلاي
آفتابیتوام،ذرهمننبیندزندهمراتوبی

منابع

، فصلنامۀ زبان و ادب پارسی، »اشعار رودکیموسیقی و خوانش«،)1387(اسپرهم، داود
.107- 127، صص 38شمارة 

جلدي، به اهتمام محمد معین، چاپ 5برهان قاطع، ،)1376(تبریزي، محمدحسین بن خلف
پنجم، تهران: امیرکبیر.

فرهنگ عروضی اشعار رودکی، چاپ اول، تهران: زوار.،)1389(زاده، منصورهثابت
نامه، دورة کامل، چاپ دوم از دورة جدید، تهران: دانشگاه لغت،)1377(اکبردهخدا، علی

تهران.
، به کوشش و 13الجنان فی تفسیر القرآن، جالجنان و روحروض،)1365(رازي، ابوالفتوح

هاي اسالمی آستان تصحیح محمدجعفر یاحقی و محمدمهدي ناصح، مشهد: بنیاد پژوهش
قدس رضوي.

)، به کوشش خلیل 2ة دیوان (گزینۀ سخن پارسیبرگزیدرودکی، جعفر بن محمد. 
علیشاه.ودوم، تهران: صفیرهبر، چاپ بیستخطیب

1218

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


دیوان شعر رودکی، پژوهش و تصحیح و شرح جعفر شعار، ،)1392(ـــــــــــــــــــــــ 
چاپ ششم، تهران: قطره.

رسی، زیر نظر کلیات دیوان رودکی سمرقندي پدر شعر فا،)1368(ـــــــــــــــــــــــ 
ي.براگینسکی، چاپ سوم، تهران: فخر رازي.

، فصلنامۀ »هاي رودکیکاوشی در اوزان سروده«،)1389(احمدي، سید اسعدشیخ
دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج، دانشکدة علوم انسانی تخصصی زبان و ادب فارسی، 

.99-116، صص 3سال اول، شمارة 
، صص 76، دوماهنامۀ نشر دانش، شمارة »تازة رودکیاشعار«،)1372(اشرفصادقی، علی

238 -230.
مردمی یا مرد، می / نقد، تحلیل و گزارش بیتی از «،)1394(صباغی، علی و حیدري، حسن

)، 26(پیاپی 2شناسی ادب فارسی، دورة جدید، شمارة ، نشریۀ متن»رودکی سمرقندي
.21- 32صص 

وشش محمد دبیرسیاقی، چاپ سوم، تهران: به ک،)1363(فرخی سیستانی، علی بن جولوغ
زوار.

ویس و رامین، تصحیح محمد روشن، چاپ چهارم، ،)1389(گرگانی، فخرالدین اسعد
تهران: صداي معاصر.

برگزیدة شعر فارسی، چاپ اول، تهران: معین.، ) 1385(محمدمعین،
: امیرکبیر.جلدي، چاپ دوازدهم، تهران6فرهنگ فارسی، دورة ،)1377(ــــــــــــ 

ابوعبداهللا رودکی و آثار منظوم رودکی، تحت نظر ،)1958(میرزایف، عبدالغنی
آباد: نشریات دولتی تاجیکستان.ي.براگینسکی، استالین

محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر.)،1336نفیسی، سعید (
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