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نقد، تحلیل و گزارش بیتی از رودکی سمرقندي

حسن حیدري- علی صباغی

دهیچک
رودکی سمرقندي از سرآمدان قلمرو شعر پارسی در سدة سوم و چهارم هجري است که از انبـوه اشـعار او تنهـا حـدود                      

فقـدان نـسخۀ کهـن و اصـیل،     . ه دست ما رسـیده اسـت  هزار بیت، آن هم به گونۀ پراکنده و برگرفته از میان آثار دیگر ب            
هاي مختلف منابع ثانوي و مواردي از ایـن دسـت سـبب شـده اسـت تـا       هاي زبان فارسی، ضبطفاصلۀ زمانی، دگرگونی  

هـاي گونـاگون و    در این جستار قرائت   . هاي اندك این شاعر، دشوار و دیریاب گردد       قرائت و مفهوم برخی از همین بیت      
. اي ـ تحلیلی نقـد و بررسـی شـده اسـت     شده مصححان از یک بیت خمریۀ مشهور رودکی به روش مقایسهمعانی ارائه

متنـی  شناسی، قواعد دستور تاریخی زبان فارسی، شواهد درون       حاصل پژوهش بیانگر آن است که بر اساس موازین سبک         
یت، ایـن مقالـه ضـبط صـحیح بیـت را            در نها . متنی، قرائت متعارف بیت رودکی مقرون به صحت نیست        و شواهد برون  

.پیشنهاد کرده، معنا و تفسیر آن را با این قرائت به دست داده است

واژه هاي کلیدي
.شناسی، دستور تاریخیرودکی، تصحیح متن، سبکدیوان

مقدمه
ی و فاصـلۀ  هاي زبانوقتی از یک متن، نسخۀ خطی صحیح، معتبر و نزدیک به زمان مؤلف در دسترس نباشد و دگرگونی            

این امر به نوبۀ خود در روند خوانش و فهـم  . شودزمانی هم بر آن افزوده شود، تصحیح آن با دشواري بیشتري همراه می     
در حالی که پایـۀ هـر گونـه نقـد و تحقیـق درسـت در مـتن، ضـبط صـحیح و نقـد مـتن            . کندمعنا نیز اختالل ایجاد می    

شناسـی، تـاریخ ادبیـات،      هاي سـبک  ین مواردي ناگزیر است از دانش     محقق در چن  ). 254: 1369مایل هروي، : ك.ر(است

)(a-sabaghi@araku.ac.ir
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)پژوهشی-علمی(شناسی ادب فارسیمتن
دانشگاه اصفهان-دانشکدة ادبیات و علوم انسانی 
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. تاریخ زبان و جز آن کمک بگیرد تا از راه تصحیح قیاسی به متن منقّحی دست یابد و آن را اساس پـژوهش قـرار دهـد                          
فارسـی ـ   یکی از شاعرانی که دیوانشان نیازمند چنین نگرشی است، رودکی سمرقندي ـ ملقب به آدم الشعرا و پدر شعر 

هاي کسانی چون   ها و مساعدت  با وجود تالش  . از سرایندگان تواناي سبک خراسانی در سدة سوم و چهارم هجري است           
. هاي بازمانده او وجود داردبراگینسکی، نفیسی، شعار، امامی همچنان نکات مبهم و محل اختالف در بیت

اهمیت تحقیق
هـاي اشـعار وي     ها و دشـواري   شود، الزم است ابهام   ی دانشگاهی تدریس می   از آنجا که اشعار رودکی به عنوان متن درس        

برپایۀ اصول و موازین علمی برطرف گردد تا هم پژوهشگران منظور و مقصود رودکی را به روشنی و درستی دریابنـد و                      
.هاي مختلف سردرگم نمانندهم دانشجویان در بین معانی و شرح

پیشینۀ بحث
هـاي بازمانـدة    هـا هـستند کـه بیـت       باب بیت مورد بحث و ضبط و معناي آن مطلبی دارند، همان            منابع و مآخذي که در    

محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی از سعید نفیسی، آثار منظوم رودکی زیر نظر               : اند مثل رودکی را جمع و شرح کرده     
پژوه و چندین گزیدة درسـی از     هر دانش براگینسکی، تصحیح دیوان رودکی به کوشش جعفر شعار، نصراهللا امامی و منوچ           
.رودکی به کوشش اسماعیل حاکمی، نصراهللا امامی، خلیل خطیب رهبر و دیگران

هایی میان صاحبنظران درگرفته اسـت و دو موضـوع چگـونگی        دربارة موضوع این جستار به صورت خاص نیز بحث        
الشعراء بهـار و  از جمله پیشنهاد  ملک. بوده استضبط متن شعر و در پی آن مفهوم و معنی بیت محل تأمل پژوهشگران             

اي در نقـد  ، مقاله)582ـ  593: 1370بهار،(ایراد عباس اقبال در باب تصحیح و مفهوم بیت مورد بحث در مجلۀ دانشکده 
هایی که از جمشید مظاهري سروشیار و نیز اختالف ) 1354(» پیشاهنگان شعر فارسی به کوشش محمد دبیرسیاقی      «کتاب  

. هاي آن در ضبط و گزارش این بیت نوشته شده، قابل ذکر استها و شرحر دیوان رودکی، گزیدهد
: ها باشدگیري از منطق قیاسی و شیوة تحلیلی پاسخگوي این پرسشاین مقاله بر آن است تا با بهره

تواند اصیل باشد؟هاي متعدد بیت رودکی، کدام یک میـ از میان خوانش1
هاي گوناگون بیت مورد نظر شده است؟ بب پیدایی قرائتـ چه عاملی س2
توان اقامه کرد؟ـ چه دالیلی براي انتخاب ضبط مختار می3
ـ با توجه به گزینش ضبط مورد نظر، معنا و مفهوم بیت چیست؟ 4

را ارائـه    کنـیم و سـپس ضـبط پیـشنهادي        ها، نخست ضبط بیت رودکی را از منابع متعدد نقل مـی           براي پاسخ به این پرسش    
الخـط فارسـی، شـواهد درون   شناختی، بالغی،   رسـم  در ادامه، دالیل انتخاب این ضبط را بر اساس محورهاي سبک          . نماییممی

.پردازیمکنیم و آنگاه به گزارش و شرح بیت میمتنی از آثار منظوم و منثور دیگر بیان میمتنی از دیوان رودکی و شواهد برون

رودکی و منابع دیگرضبط بیت در دیوان. 1
هاي متعدد دیوان رودکی و منابعی که این شعر         هایی در چاپ  در ضبط متن خمریۀ رودکی به ویژه بیت مطلع آن اختالف          
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اند، پدید آمده که بحث دربارة ضبط پیشنهادي و معنا و مفهوم بیـت را دامـن زده اسـت و پژوهـشگران بـر                         را نقل کرده  
   براي رعایت اختصار و پرهیـز از تکـرار،   . اندح خود به شرح و تفسیر آن مبادرت کردهاساس گزینش ضبط در متن مصح

کنـیم و سـپس گـزارش آنهـا را     هاي مختلف مطلع این قطعه را به ترتیب الفبایی پژوهـشگران در جـدول درج مـی   ضبط
.نماییمبررسی و تحلیل می

منبعنحوة ضبط مصراع دومنحوة ضبط مصراع نخست
ــی آرد  ــرف م ــیش ــدمردم پدی

ــرف  ــی آرد ش ــیم ــدمردم پدی
ــرف  ــی آرد ش ــیم ــدمردم پدی

پدیـد  مـرد، مـی   می آرد شـرف     
پدیـد  مـرد مـی   می آرد شـرف     

ــرف  ــی آرد ش ــیم ــدمردم پدی
 ــرف ــی آرد ش ــیم ــدمردم پدی
ــرف  ــی آرد ش ــیم ــذمردم بذی
 ــرف ــی آرد ش ــیم ــدمردم پدی

ــد  ــی پدی ــرف مردم ــی آرد ش م
ــرف  ــی آرد ش ــیم ــدمردم پدی
ــرف   ــی آرد ش ــم ــدرديم پدی

پدیــدمــرديشــرف آرديمــی 

ــراآزاده  ــدتــ از درم خریــ
آزاده نــــژاد از درم خریــــد

ــرونآزاده و ــدب از درم خری
آزاده نـــژاد از درم خریـــدو
آزاده نـــژاد از درم خریـــدو

آزاده نــــژاد از درم خریــــد
آزاده نــــژاد از درم خریــــد
آزاده نــــژاد از درم خریــــذ

آزاده نـــژاد از درم خریـــدو
ژاد از درم خریـــدو آزادة نـــ

ــد و ــژاد از درم خریـ ازاده نـ
ــد  ــژاد از درم خریـ آزاده نـ
آزاده نــــژاد از درم خریــــد

)584: 1370اقبال،(
)463: 1958براگینسکی، (

)583: 1370بهار، (
)30: 1388خطیب رهبر، (

)25: 1383پژوه، دانش(
)31: 1374دبیرسیاقی، (

)25: 1382شعار، (
)167: 1346شمس قیس، (

)2/ 1: 1354صفا،(
)496و 488: 1349فرزاد، (

)25: 1369فروزانفر، (
)499: 1341نفیسی، (
)522: 1382نفیسی، (

محیط زندگی و احـوال و اشـعار    "بیشتر پژوهشگران ایرانی نام برده در جدول باال، اساس کار خود را بر مبناي کتاب                
بـدون  (المعجم فی معاییر اشعار العجم      : منبع ارجاع داده است   اند و نفیسی خود به سه       از سعید نفیسی قرار داده     "رودکی

نـشریات دولتـی    : آبـاد اسـتالین (و آثار ابوعبداهللا رودکـی      ) 1314: تهران(؛ المعجم فی معاییر اشعار العجم       )اطالعات نشر 
باشـد ضـبط    گفتنی است اگر نفیسی، قرائت براگینسکی و قرائت شمس قیس را اساس قـرار داده                .). م1958تاجیکستان،  

هـاي دیگـر    در مصراع نخست از سوي وي سبب شده است تا در چاپ            "مرد، می "یا   "مردمی"به جاي    "مردي"اشتباه  
از سوي دیگر بنا به نوشتۀ ملک الشعرا بهار، مصراع دوم این خمریـه              . دیوان رودکی به تبعیت از او این خطا تکرار گردد         

بـه تحقیـق   ] آزاده تر از درم خرید یـا آزاده تـرا ز درم خریـد       [آن نسخه   فقط در المعجم طبع بیروت وجود دارد و ضبط          
).228و 224/ 1: 1371بهار، : ك.ر(غلط است 

گانـه، ضـبط خطیـب رهبـر و     هـاي دوازده به عقیدة نگارندگان با توجه به دالیلی که در ادامه خواهد آمد از میان ضبط   
: پژوه به صورت زیر مقرون به صحت استدانش

ــدشــرف مــرد، مــیمــی آرد ــژاد از درمو آزادهپدی ــدنـــ خریـــ
شناختیبررسی سبک. 2

شناختی با تکیه بر سطح زبانی به بررسی موسیقی بیرونـی و سـطح   براي تأیید ضبط پیشنهادي این بیت، در بررسی سبک    
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ز منظـر علـم معـانی    شود و در بررسی سطح ادبی بیت به محور بالغـی ا نحوي بیت از طریق دستور تاریخی پرداخته می   
.اي خواهد شداشاره
)موسیقی بیرونی(سطح آوایی . 1. 2

. شـود اگر قرائت مشهور بیت رودکی را بر اساس چاپ نفیسی و متابعان وي بپذیریم، اشکال عروضی در بیت آشکار می                   
توجیـه آن بـا   گـردد کـه  یکی از مصرع نخست و دیگري از مصراع دوم ـ ساقط مـی  به این صورت که دو هجاي کوتاه ـ

را اصـل قـرار دهـیم    » مـردي «ها موجه نیست؛ به دیگر سخن اگر در مصراع نخست توجه به روانی وزن در سایر مصراع  
بخوانیم از این مصراع نیز یک هجـاي        » واو آغازي «شود و اگر مصراع دوم را بدون        یک هجاي کوتاه از مصرع ساقط می      

موسیقی بیرونی شعر و شواهد کـاربرد واو آغـازي در سـبک خراسـانی ضـبط                 کوتاه کم خواهد شد؛ بنابراین با توجه به         
:پیشنهادي شعر چنین خواهد بود

ـــرید پدیــدمــی آرد شـرف مـرد، مـی     ـــژاد  از درم خ و  آزاده  ن
1:و تقطیع هجایی آن این گونه خواهد بود

 د ـ شمِ ـ یا ـ ر|| ر ـ دـ م ـ ف ـ دید||ر می ـ پ
رم  ـ خَ  ـ رید||نِ ـ ژا ـ دز ـ د ||ـ  زا  ـ  د و  ـ آ 

). 154: 1384مدرسـی،   : ك.ر(2وزن این قطعه مفاعیلُ مفاعیلُ فاعالن در بحر قریب مسدس مکفـوف مقـصور اسـت               
گفتنی است که واو آغازي در صدر مصراع دوم که به صورت یک هجاي کوتاه و بدون اتصال به کلمۀ بعدي به صورت                       

»و:va «   583: 1379بهار،  : ك.ر(شود، تصحیح قیاسی است که ملک الشعراء بهار پیشنهاد کرده است            تلفظ و تقطیع می .(
3:در شعر سبک خراسانی و از جمله در دیوان رودکی شواهد متعدد دارد» واو آغازي«کاربرد 

سپید برف برآمـد بـه کوهـسار سـیاه         
سـت آن کجا بگوارید نـاگوار شـده       و

آرايدرونه شـد آن سـرو بوسـتان   چون   و
آن کجــا نگزایــست گــشت زودگــزايو

)62: 1382رودکی، (
: در قصیدة نونیۀ رودکی، مصراع دوم سه بیت متوالی با این واو عطف آغاز شده است مانند

همان که درمان باشد به جـاي درد شـود         
کهن کند به زمانی همـان کجـا نـو بـود            

شکـسته بیابـان کـه بـاغ خـرم بـود           بسا  

باز درد همان کز نخـست درمـان بـود           و
نو کند به زمانی همان کـه خلقـان بـود          و
باغ خـرم گـشت آن کجـا بیابـان بـود            و

)22ـ 23: 1382رودکی، (
سطح نحوي. 2. 2
است و به عنوان فعلِ یـاور  جزء فعلی و هستۀ فعل مرکب"آوردن". در بیت رودکی فعل مرکب است   "پدید آوردن "

جـزء غیـر فعلـی    "پدیـد "). 467: 1383فرشیدورد، : ك.ر(شود یا فعلِ کمکی یا به تعبیر خانلري همکرد غالب تلقی می        
"پدیـد "در این بیـت فعلیـارِ       . باشد... تواند اسم، قید یا صفت اسنادي و        فعلیار خود می  . شوداست که فعلیار خوانده می    

.یعنی آشکار کردن"آوردنپدید "قید است و 
مخفف همی، کلمۀ مستقل است و هـر دو  » می«نخست اینکه   . با دو تفسیر در این بیت قابل توجیه است        » می«کاربرد  
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در » مـی «با این تعبیـر  ). 233: 1375ابوالقاسمی، : ك.ر(کنند کلمۀ یاد شده ـ می و همی ـ قیدند که بر استمرار داللت می  
ستقل که نقش قید تأکید را دارد به معنی همانا و دلیل استقالل آن فاصـله گـرفتنش از فعـل                    بیت رودکی عنصري است م    

به عنوان پیشوند صرفی فعل مضارع اسـت کـه از فعـل جـدا               » می«دیگر اینکه   ). 335/ 5: 1352فرشیدورد،  : ك.ر(است  
و سروشـیار،  30: 1388خطیب رهبـر،  ؛ 278/ 2: 1374خانلري، : ك.ر(شده به معنی تأکید یا تأکید و استمرار آمده است       

می بسوزد، مـی نتـوان      : خورد مانند شواهد متعددي در دیوان رودکی به چشم می       » می«از این شیوة کاربرد     ). 872: 1354
فاصله افکندن بین فعلیار یا فعل کمکی یا پیشوند با فعـل اصـلی              ). 71و  19،  11:  1382رودکی،  : ك.ر(نبینم   کرد و می  

سبک خراسانی و رودکی نیست بلکه در متون نثر نیز شـواهد بـسیار دارد؛ بنـابراین افتـادن فاصـله بـین                        محدود به شعر  
:اجزاي فعل مرکّب، به ضرورت وزن منتفی است

ترجمـۀ قـرآن   . (روي کند هر دیـو سـتنبه را  دانشی، او پسدر هستی خداي بفیمی پیکار کند  و از مردمان کسست که      
)41: 1355موزة پارس، 

4)178: 1355ترجمۀ قرآن موزة پارس، (خداي به محمد سوگند یاد کندمی 

).108: 1383هجویري، (که تو پسر پیغمبري و من اینجا به تجربت حلم تو آمدم می گواهی دهم
. تـا اوصـاف انـدر وي مبـدل گرداننـد        آرندبه صفت مردمی     مینبینی که اسب توسن را به ریاضت از صفت ستوري           

)1383:303هجویري، (
تــا برویــد زو شــجرمــیبــر زمــین ریــزدآب هاي خویش ْگردون چون به گشتن   نیست جز دوالب  

)176: 1378ناصرخسرو، (
ــشانت خـــورديخـــاكمـــیزمـــانی انـــدرو  ــام و نـ ــس از نـ ــه کـ ــود آگـ نبـ

)217: 1378ناصرخسرو، (
ــوده   ــی بـ ــون همـ ــاید چـ ــا بفرسـ هـ

گـــشته گنـــدپیر گـــرانکهـــنویـــن... 
مــــی پدیــــد آیــــد؟بــــودنی از چــــه 

ــا  ــد دل مـــ ــه بربایـــ ــی چگونـــ !مـــ
)223ـ 224: 1378ناصرخسرو، (

ــا ــاسایهـ ــداارالنّـ ــدخـ ــردخواهـ بـ
ــن ــقایـ ــدراخالیـ ــرکنـ ــروزیـ زبـ

ــر ــمامــــ ــرانراشــــ آوردرادیگــــ
دگــــرخلــــقنــــوزآردپدیــــدمــــى

)303/ 9: 1375داورپناه، (
سـبکی محـسوب مـی شـود و     -در بیت رودکی، یک ویژگی زبانی » می«نتیجه آن که هر دو صورت یاد شدة کاربرد  

ـ  334؛8ـ  5: 1352فرشـیدورد،  : ك.ر(قواعد هر دو نوع کاربرد در منابع دستور تاریخی زبان فارسی بیـان شـده اسـت   
).541ـ 551و 483ـ 488؛ 408ـ 412؛ 337
محور بالغی. 3. 2

بر اساس هنجار بالغی ادبیات کالسیک، کل این قطعه رودکی از نظر علم معانی داراي اطناب است و شـاعر در آن از                   
در بیت نخست اطناب از نـوع ذکـر خـاص پـس از عـام                . خاصیت می و تأثیر آن در پهلوانان و مردان سخن گفته است           

به این معنی که در مصرع نخست حکم کلی و عام این است که مـی شـرف مـرد را                     ). 292: 1416تفتازانی،  : ك.ر(است  
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خرید، ـ به صورت خاص مشخص و مـراد از تعبیـر پیـدایی     آرد و در مصراع دوم مصادیق مرد ـ آزاده نژاد، درم پدید می
رود و ین هنجـار از بـین مـی      را بپذیریم، ا  ) انسانیت(= نکته اینجاست که اگر تعبیر مردمی       . شرف مرد، ایضاح شده است    

در بیت دوم اطناب از گونۀ تکرار و نیز تذییل است و شاعر بیت نخست            . شودرسایی و شیوایی مفهوم بیت مخدوش می      
مـی  «در مصراع دوم حکم کلی است که در مـصراع نخـست    » فراوان هنر است اندر این نبید     «را عکس کرده است؛ یعنی      

: ك.ر(خاص یکی از هنرهاي فراوان نبید است که در بیـت پیـشین گفتـه شـده بـود                     مصداق» بداصلاز   آزادهپدید آرد   
).269و 265، 1388طبیبیان، 

الخط فارسیرسم. 3
اگر مرز کلمه ـ واحـد   . الخط فارسی مربوط استرسد یکی از دالیل دشواري خوانش صحیح این بیت به رسمبه نظر می

اي در نگارش لحـاظ  کلمهاي و درونکلمهرعایت شود و نیز فاصلۀ برونالخط فارسی مشخص ومستقل زبانی ـ در رسم 
به دیگر سخن، دشواري خوانش این بیـت  . تر شده، مشکلی در درك مفهوم به وجود نخواهد آمد      شود خواندن متن آسان   

: توجیهی داشته باشیمرا یک یا دو واحد زبانی بدانیم و براي هر کدام        » مرد، می «یا  » مردمی«رودکی از آنجاست که تعبیر      
).می+ مرد : دو واحد زبانی) (ي پسوند+ مردم : یک واحد زبانی(

 داریـم و مـی ـ مخفـف همـی ـ       » می، پدیـد، آرد «اگر بر اساس دستور تاریخی در این بیت معتقد باشیم که سه واحد
پیـشوند صـرفی فعـل      » مـی «اریم کـه    د» آردپدید، می «نقش قید دارد و براي تأکید به معنی همانا آمده است یا دو واحد               

مـی پدیـد   (است که بنا به قاعدة دستور تاریخی از فعل فاصله گرفته و پیش از جزء غیر فعلی در فعل مرکب آمده است            
.الخط نیز رعایت کنیم، دشواري خوانش و تحلیل از میان خواهد رفتو این مطلب را در رسم) آردپدید می: آرد

الخـط  فاصـله و یـک فاصـله کـه در رسـم     اي یا رعایت عدم فاصله، نیمکلمهاي و برونکلمهالبته رعایت فاصلۀ درون
ها مراعات نشده کاتبان بسته به نوع خـط و  نوشتهدر دست) 25ـ  36: 1386جو، صلح: ك.ر(اي پیشنهاد شده است رایانه
. اندالخط رایج زمان و سلیقۀ شخصی خویش قلم به دست گرفتهرسم

هاها و گزیدهبیت در شرحمفهوم. 4
آزاده تـو را از درم  «: اقبال آشتیانی ضبط مصراع دوم را بر اساس چاپ المعجـم فـی معـاییر اشـعار العجـم چنـین آورده                 

اقبـال،  (» می شرف مردمی پدید آرد و آزاده تـو را از درم خریـد پدیـد آرد                «: و بیت را این گونه معنی کرده است       » خرید
1370 :584.(

و آزاده بـرون  «: ملک الشعراء بهار در انتقاد از این ضبط پیشنهاد کرده که مصراع دوم باید اینگونه تصحیح قیاسی شود                 
در مصراع اول است که یک بار بـا کلمـۀ            "آرد"؛ و در توضیح آن آورده است که فعل مستقل در این بیت              »از درم خرید  

را فعل مرکب ندانسته بـر ایـن        "پدید آوردن "ت به این معنی که بهار       همراه شده اس   "برون"و بار دیگر با کلمۀ       "پدید"
در آغـاز مـصراع   "واو"ایـشان وجـود   . شوندهایی مانند برون و پدید جزء ترکیبات نحوي واقع می        عقیده است که کلمه   

بهار ایـن اسـت     در نهایت هم معناي پیشنهادي      ). 228/ 1: 1371بهار،  : ك.ر(دانسته است    "آرد"دوم را دلیل حذف فعل      
).231/ 1: 1371بهار، (» می شرف انسان را آشکار سازد و آزاده را از زرخرید ممتاز نماید« که 



27/  مردمی یا مرد، می

، آدمیـت   )با یاء نـسبت   (انسان  : را به دو صورت   » مردمی«ذبیح اهللا صفا قرائت مردمی را پذیرفته در گزارش آن مفهوم            
).2/ 1: 1354صفا، : ك.ر(در پاورقی آورده است ) با یاء مصدري(

"مردمی به معناي انـسانیت "قرائت  5جعفر شعار در دیوان رودکی چاپ خویش که اغالط بسیار در آن راه یافته است              

را به صورت مبهم و بدون ذکر نام و نشان به برخـی پژوهـشگران نـسبت داده، در                    "مرد، می پدید  "را پذیرفته و قرائت     
می شرف مرد را پدیـد مـی آرد         : پدیدمی آرد شرف مرد می    : قرائت برخی  به« : پایان توضیح عالمت سؤال گذاشته است     

).25: 1382رودکی، (» )؟(
سـازد و  می بزرگی و شـرف آدمـی را آشـکار مـی    «: دبیرسیاقی قرائت مردمی را پذیرفته و در معناي بیت نوشته است       

).31: 1374دبیرسیاقی، (» بازشناخته شود) بنده(خرید شود که آزادمرد از درمسبب می
وي در توضیح بیـت نوشـته       . افزوده است  "و"را پذیرفته و در آغاز مصراع دوم         "مرد می "پژوه به ظاهر قرائت     دانش

خواره ممکن است دست به کارهایی بزند که موجب ریختن آبرویش           کند، چون می  می شرف انسان را پدیدار می     «: است
).103: 1383رودکی، (» کندایز میشود، می مردم آزاده را از بندگان و بردگان متم

او در توضـیح  . را اصل دانسته است"مرد، می"هاي نگارشی قرائت خلیل خطیب رهبر با قطعیت و با استفاده از نشانه 
همانـا پدیـد   : پیشوند فعل براي تأکید و گاهی تأکید و اسـتمرار، مـی پدیـد آرد   : انسان، مردم؛ می: مرد«: استمفهوم بیت نوشته    

» شناسـاند کنـد و آزاده مـرد و بنـدة زر خریـد را از یکـدیگر بـاز مـی                   می بزرگی و شرف انسان را آشکار می       : معنی بیت  .آورد
).30: 1388رودکی، (

و آزاده ||پدیـد  پژوه به صورت ـ می آرد شرف مرد، می از میان این گزارش ها، خوانش و تفسیر خطیب رهبر و دانش
شناختی به ویژه موسیقی بیرونی قطعه و سطح بالغی بیت و قواعد دستور تـاریخی  ي سبکنژاد از درم خرید ـ با معیارها 

.  تر استهماهنگ

شواهد برون متنی. 5
نامه، نوروزنامـه و  را شواهدي از مینوي خرد، شاهنامه، گرشاسب"خریدپدید آوردن آزاده از درم    "و   "شرف مرد "قرائت  

. آوریمبه اختصار آنها را میکند که در زیر دیوان حافظ تأیید می
: گویدمینوي خرد در پاسخ پرسش پانزدهم دانا می

و هرکه می بر او تـازد و خویـشتن را بتوانـد نگـاه     ... دربارة می پیداست که گوهر نیک و بد به می آشکار تواند شد       «
ین و سیمین اسـت کـه هـر       گوهر چون می خورد مانند جام زر      چه مرد نیک  . دارد در گوهرش پژوهش کردن الزم نیست      

تـر دارد  نیک) خویش را(شود و اندیشه و گفتار و کردار    تر می تر و روشن  پاك) صیقل دهند (= چه بیشتر آن را بیافروزند      
تر شود و به هر کار نیک کوشاتر شود تر و شیرینتر و چربدوست) دوستان، یاران(= و نسبت به زن و فرزند و هماالن        

ی خورد خویشتن را از اندازه بیشتر اندیشد و پندارد و با هماالن نبرد کند و چیرگی نـشان دهـد و           و مرد بدگوهر چون م    
و استهزاء کند و مردم نیک را تحقیر کند و به زن و فرزند و مزدور و بنـده و پرسـتار خـویش آزار                         ) مسخره(= افسوس  

).32ـ 33: 1354ضلی، تف(» رساند و مهمانی نیکان را برهم زند و آشتی را ببرد و قهر آورد
فردوسی در اثر آشنایی با منابع ادبیات پهلوي مانند مینوي خرد و شاید با تأثیرپذیري از همین قطعۀ رودکی است کـه                     
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:در خطبۀ داستان گشتاسب و کتایون چنین سروده است
ز دل زنــگ و از روي آژنــگ و ژنــگ  
ــخن  ــی سـ ــورده ز تلخـ دل زنـــگ خـ
چـــو پیـــري درآرد زمانـــه بـــه مـــرد 

ــد    *  ــاده آرد پدی ــدرون ب ــرد ان ــه م ب
ــد *  ــاال بلن ــست و ب ــوهرش پ ــه را گ ک
که را گـوهرش بـرز و بـاالش پـست          * 
گــردد دلیــرمــرددل خــورد چــو بــی* 
ــود   *  ــادمانه ش ــورد ش ــان خ ــو پژم چ
ایــا آنــک گــوهر تــو آري پدیــد    * 

چــرا چونــک گیــرم تــرا مــن بــه چنــگ
ــتان  ــواهی از باسـ ــتان خـ ــن داسـ ز مـ

نبــرّد ز بــن جــز نبیــد چــو زنــگ     
ــن  ــاده کهــ ــگ بــ ــد ازو زنــ زدایــ

ــاده   ــد بـ ــوانش کنـ ــالخوردجـ ي سـ
ــه ــد    : ک ــر پلی ــود گ ــوهر ب ــه گ فرزان

ــد  ــم کمنـ ــو خـ ــاده او را چـ ــد بـ کنـ
مــستبــه کیــوان بــرد چــون شــود نــیم

ــیر   ــرّه ش ــردد او ن ــورد گ ــه خ ــو روب چ
6بـــه رخـــسار چـــون ناردانـــه شـــود

در بـــسته ز انـــده تـــو باشـــی کلیـــد
نخــواهی ز مــن رامــش و نــاي و چنــگ

کـــــردار آن راســـــتانز گفتـــــار و
)3ـ4/ 5: 1389فردوسی، (

هم چنین تعبیـرِ  . ، بیان دیگري از آزاده نژاد و بداصل شعر رودکی است فرزانه گوهر و پلید   هاي باال تعبیرهاي      در بیت 
قـا منطبـق بـا مـضمون        دقی» ایا آنک گوهر تو آري پدیـد        « و خطاب فردوسی به می       7»... به مرد اندرون باده آرد پدید       «

.مینوي خرد و بیت رودکی است
:نامه همین مضمون چنین بیان شده استدر گرشاسب

ــین او    ــادي آی ــی ش ــت م ــی اس عروس
ــاب  ــف و درد و ت ــی ت ــشد م ز دل برک

اسـت و چـون عـود تـن را گهـر           چو بید 
گهــر چهــره شــد آینــه شــد نبیــد      
ــت   ــی اسـ ــنایی مـ ــره را روشـ دل تیـ

ــی  ــدل مـ ــر بـ ــددالن را دلیـ ــد بـ کنـ
ــه ــدمرد رابـ ــت و بـ ــشد زفـ رادي کـ

ــد  ــانی دهـ ــره زبـ ــاموش چیـ ــه خـ بـ
ــد  ــزون کن ــی اف ــوارش م ــورش را گ خ

...کـــه شـــاید خـــرد داد کـــابین او 
چــون بخــار از زمــین آفتــاب   چنــان

ــر     ــان هن ــدا کندش ــه پی ــش ک ــی آت م
ــد   ــتی پدی ــوب و زش ــد در او خ ــه آی ک
ــت   ــی اس ــایی م ــم مومی ــت غ ــرا کوف ک
پدیـــد آرد از روبهـــان کـــار شـــیر   

ــرخ اللـــــ  ــد ســـ ه رخ زرد راکنـــ
بــــه فرتــــوت زور جــــوانی دهــــد
ــد     ــرون کن ــه بی ــا ب ــدگی ه ــن مان ز ت

)27ـ 28: 1354اسدي طوسی، (
:چنین آمده است» حکایت اندر منفعت شراب«در نوروزنامه منسوب به خیام در 

راب را محـک مـرد   و گروهی زیرکان شـ ... بخیل را سخی و بددل را دلیر کند ... آن است که   ] شراب[و خاصیتش   ... 
انـد و   اند و گروهی ناقد عقل و گروهی صراف دانش و گروهی معیار هنر و بزرگان شراب را صابون الهم خوانده                   خوانده

گروهی مفرِّح الغَم و هرکه پنج قدح شراب ناب بخورد آنچه اندر اوست از نیک و بد از او سرآید و گوهر خویش پدیـد    
).83ـ 84: 1385خیام، (اندر دوستی بیفزاید کند و بیگانه را دوست گرداند و
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:حافظ شیرازي نیز با ایهام سازي معهود خویش، همین مضمون را در یک مصرع جاودان ساخته است
تـوانی دانـست  لعـل از این    گوهر هرکس صوفی از پرتو می راز نهـانی دانـست      

)127: 1387حافظ، (
در » شرف مـرد  «متنی یاد شده دربارة تأثیر می در آشکار کردن شرف و گوهر مرد، کاربرد تعبیر                ونعالوه بر شواهد بر   

:کند مثال در شعر ناصرخسروشعر شاعران سبک خراسانی و ادوار بعد، خوانش شرف مرد را بیشتر تقویت می
بلکه به جانست، نه بـه تـن، شـرف مـرد           

شرف مرد به علمست شرف نیست به سال     

ــست  ــسنون نی ــل م ــر گ ــه مگ جــسدها هم
)8: 1378ناصرخسرو، (

چه درآئی سـخن یافـه همـی خیـره بخیـر؟           
)220: 1378ناصرخسرو، (

ها و شـعر    در فرهنگ » مرد«رساند، دقت در معنی واژة      نکتۀ دیگري که به خوانش و روشن شدن مفهوم بیت یاري می           
در این منابع؛ دالور، مبارز، هنـري و اهـل ننـگ و    » مرد«یکی از معانی کلمۀ  . خنوران معاصر وي است   رودکی و اشعار س   

)، ذیل مرد1377دهخدا، : ك.ر: (یاد شده است... نبرد و 
ــخا   ــدر سـ ــویی انـ ــایی تـ ــاتم طـ حـ
نــی کــه حــاتم نیــست بــا جــود تــو راد

رســـتم دســـتان تـــویی انـــدر نبـــرد 
نی که رستم نیـست در جنـگ تـو مـرد           

)54: 1382رودکی، (

نتیجه
، دسـتور تـاریخی زبـان      )بالغـی . 2موسـیقایی و نحـوي؛      : زبـانی . 1(شناختی  از بررسی بیت رودکی در محورهاي سبک      

: آیدفارسی و شواهد برون متنی نتایج زیر به دست می
می آرد شرف مـرد،     «عیلُ فاعالن، با قرائت     مفاعیلُ مفا : بر اساس قواعد موسیقی شعر، مصرع نخست بیت بر وزن         -1

.تر استصحیح» می پدید 
: بر اساس قواعد دستور تاریخی و هنجار زبانی سبک خراسانی باید این سه نکته را در نظر داشت-2

. فاصله افتاده است) آرد+ پدید+ می( بین پیشوند صرفی و فعل و نیز بین اجزاي فعل مرکب -الف
. ی فعل مضارع است یا به صورت مستقل در مصراع نخست قید استپیشوند صرف» می«-ب
. ها یک هنجار سبکی استبراساس متون هم دوره و سایر دوره) va(شروع مصرع دوم با حرف پیوند و -ج
هاي بعد داراي اطناب از نوع ذکر خـاص پـس از عـام    بر اساس قواعد علم معانی، بیت مورد بحث به همراه بیت          -3
. است
را بیشتر تقویت و تاییـد    » شرف مرد « و ترکیب اضافی    » تأثیر می در شرف مرد    «د برون متنی کهن و متأخر،       شواه-4
.کندمی

می بزرگـی ذاتـی و بلنـدي حـسب مـرد را             ] همانا: [در نهایت بر اساس ضبط پیشنهادي معناي بیت چنین است           -5
.کندآشکار کرده آزاده نژاد را از بندة زرخرید متمایز می
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تپی نوش
در فصلنامۀ زبان و ادب پارسـی،  » موسیقی و خوانش اشعار رودکی«داود اسپرهم، : ـ براي دیدن تقطیع کامل این قطعه بنگرید به 1

.116، ص )1387زمستان (38
محمد جعفر محجوب، سبک خراسانی در : بنگرید به. ـ محجوب بحر این قطعه را قریب اخرب مکفوف الصدرین نوشته است2

. 43، ص )تافردوس و جامی، بی: تهران(شعر فارسی 
فـردوس و  : تهران(سبک خراسانی در شعر فارسیمحمد جعفر محجوب، : هاي بیشتر این کاربرد بنگرید به ـ براي دیدن نمونه3

.42و 34، ص )تاجامی، بی
420، )می به دهـن تـو دهنـد قـرآن     او تو یا محمد   (106هاي دیگر این کاربرد بنگرید به همان کتاب صفحۀ          براي دیدن نمونه   ـ4
).بینی تو یا محمد آن را که می نهی کند و فاز دارد( 432و ص ) خداي می سوگند یاد کند به صبح که بدمد(
هاي دیگر براي دیدن نمونه. ضبط شده است» به جهان در«به صورت » به جهان در«به عنوان نمونه در همین قطعه در بیت آخر ـ5

نانَش کـه صـحیح آن   (6بیت53ص  ) شگفت الله که صحیح آن شکفت الله است       (3بیت   32ص  : طاها بنگرید به  از این گونه خ   
).1382رودکی، (و موارد متعدد دیگر 129بیت 81و ص 115بیت 62و نیز ص ) نانْش است

:ـ این بیت و بیت قبلی شاهنامه را بسنجید با بیت رودکی6
ر بچــشد زوي و روي زرد گلــستانگــزفــت شــود رادمــرد و ســست دالور

)34: 1382رودکی، ( 
فردوسـی  : در» گفتار اندر حـرام کـردن شـراب را؛ پادشـاهی بهـرام گـور              «خواره بنگرید به    ـ براي نمونه دربارة تأثیر می در می       7

مرکز دایـره المعـارف بـزرگ اسـالمی،     : رانته(ابوالقاسم، شاهنامه، دفتر ششم، به کوشش جالل خالقی مطلق و محمود امیدساالر            
. 440ـ 445، صص )1389
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