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منزبانن
ّ
بهندقیننشناسادعنونچاپناشعارنباقعن ا یهنازنشعراون تقی

آ ها،ن ون ا نین باخعن رودکع،نکسادع،نشهیین فارسعنهمچینن

اتفاقعن بارکندرنشناختنشعرنکهننفارسعنبهنشمارن عنآدی؛نا ان

قنرانبهن
ّ
بادینتیجهنداشتنکهنذوقنزدگعنازندافتننابیاتنتازهن حق

تازهندابن ابیاتن ون عرفعن شناختن درن شتابکارون یا یازد.ن

م،نبهنقی تندستنییس،نصّحتنوناطتبارن
ّ
 نسیبنبهنشعراون تقی

قیلنگردآور یۀن جمیطهندانجنگنبانتیجهنبهنددگرنا تسابنهاندرن

همانناثر،نتأدیینشیننا تسابنهانبهنواسطۀناشخاصندان نابعن

ق،نون یزنسبکنشخصعنوندورهناونشاطرنبادینتیجهنداشت.
ّ
 یث

درن قالهناونکهنبانطنیانن»بررسعنبرخعن جمیطهنهاونشعرون

رودکعنوندونبیتنتازۀن نسیبنبهناو«نازنآقاون حسننشردفعن

استن رسییهن چاپن بهن میراث  آیینۀ  دوفصانا ۀن درن  صحعن

)شردفعنصحع،ن1394(ناشتباهعنرخندادهنکهنسببنشیهندافتهن

شینندونبیتنتازهنازنرودکعندرنادنن قاله،نبهنکاعنزیرنسؤالن

ـنننهماننگی هنکهنطنیانن برود.ندرنادنن قالهن ییسنیهندرنابتیان

 قالهن یزنگیداونآنناستنننـنبهنبررسعن جمیطهنهاونشعرونون

تازۀن ابیاتن شناسادعن خصیصن درن قانن
ّ
کیششنهاون حق

رودکعنون قینآ هانپرداختهناست.نازنجماۀنایراداتن ییسنیهن

ـننکهنبهنگمانن گار یهنبان برنپژوهنیگاننپیشینناشعارنرودکعن

نا تسابنبرخعنازنابیاتن
ّ
لحنن ا ناسبعنبیاننشیهناستنننـنرد

شناسادعنشیهناست.ن ییسنیۀن قالهناطتقادنداردنبرخعنازنادنن

قنبهنرودکعن
ّ
ابیاتنازنآ جانکهندرنددگرنددیاننهانآ یهنا ین تعا

 یستنی،نکهنالبتهنادنن قینخیدنجاونبحثندارد.

پسنازنادنن قینون ظر،ن ییسنیهنبهن عرفعندونبیتنتازهنازن

رودکعندرنکتابعنبان یضیعنبیغت،نکهندرنسیۀن همنکتابتن

شیه،نپرداختهناست:

درننسخهناوندستن ییسنبهنشمارۀن8820نکتابنخا ۀن جاس،ن

کهندرنقرنن همنکتابتنگرددیهن باحثعندربارۀنطامنبیغتن طرحن

درن درن821ق(ن )ز یهن قنیزون شیهناست.ن حمیدبنن حمین

 بحثنفکناضافهنکهنازن عادبنبیغتنبرشمردهنشیه،ندونبیتن

زیرنرانبهن امنرودکعنآوردهنونکنارنآننبانشنگرفن امنوونرانثبتن

کردهناست؛نادنندونبیتنکهنتانبهنحالندرن جمیطهنهاونشعرون

رودکعنددیهننشیهنبهنشرحنزیرناست:

...ندورگردا ییننحرکتعنکعندرنآخرنحرفن ضافنافتین

جایزن یستنونآننحرکتندرنپارسعنجزنکسرتن باشی؛نچنا چن

سرن ننونپاونتینونچیننادننکسرتنراندورنکننینکیمنازن

فصاحتنبیروننآدینچنا ک:نشعر

تــین ــازان طــزتن بــهن جــاهن اون

قــادــم تـــین ــتن ــّم ه بـــهن جـــیدن واون

علود وسدیدمالطو

فرهنگستاننزباننونادبنفارسع
ali.navidimalati@gmail.com

زسیدبیددنادزادتیب ود نیا
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اونســرنتــینهمیشــهنســبزنچــیننبــاغ

ــم داد شکفتهن ــلن گ ــین چ ــین ت دلن واون

رودکع

303(.نن )نسـخۀن8820:  تیسـتن دِلن ون تـین لفـظنسـِرن   ـرادن

)شردفعنصحع،ن1394: 253(

 ظرد وییندۀدمقالهدبتداتۀدپژیهشدهایدپنشنی

پیشنازنپرداختننبهنبحثناصاع،نبهترناستنبرخعنسخنانن

 ییسنیهنراندرن قالۀن یردن ظرن رورنکنیم.ن ییسنیهنهیفنجستارن

خیدنرانچنیننبیاننکردهناستن:ن

آننچهندرنادننجستارن یردن ظرناست،ن قینونارزدابعنبرخعن

 قاالتنونکتب،ندرنردنا تسابن ادرستنونگاهنغیرطالما ۀن

ون لعن جمیطهنهان گاهعن است.ن رودکعن بهن اشعارن پارهناون

 قاالتنشتابنزدهناونکهندربارۀناشعارنرودکعنبهنچاپنرسییه،ن

بیوننتحقیقنونارزدابعندقیق،نبهن امنوون عرفعنشیهناست.ن

)همان:ن236( 

قاننچنینناظهارنداشتهناست:
ّ
اوندرنادا هندرن قینبرخعن حق

ـننازنآننجهتنکهنبسیارون کمعن یاقهنونبررسعندرنددیاننقطرانن

ازناشعارنوونبهنرودکعن نسیبنشیهناستننـن عنتیانستنآقاون

قاسمعنرانازنالالۀنبعن یردنکیمنبعن یازنکنی.ن)همان:ن238( 

دکعنازناشکاالتناساسعندرناکثرنتحقیقاتندربارۀنرودکعنادنن

استنکهناغابنتحقیقنونارزدابعناشعارنرودکعنبیوننبررسعن

اشعارنقطراننتبریزونصیرتنگرفتهناست.نهمچنیننا تسابن

اشعارنددگراننبهنرودکع،نشتابنزدگعنونطیمنرطادتنجیا بن

طامع،نبهرهنگیرونازن تینن تأخرنون یزنالمیناننبعنچیننونچرانون

ـننکهندرنبسیارون یاردنتنهانبرن غیر یّجهنبهن ظراتنسعیین فیسعن

پادۀنحیسیاتنوو،ناشعارونبهن امنرودکعن نسیبنشیهناستننـن

ازن یضیطاتنددگروناستنکهندرن قاالتنونکتبعنکهندربارۀن

اشعارنرودکعن یشتهنشیهنبهنچشمن عنخیرد.ن)همان:ن236(

ف(
گر

شن
هن

)ب
عن

دک
رو

ف(
گر

شن
شعرن)بهن

تصویر1؛دبستنویسدشماتۀد8820،دگ302پ-د303ت
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دربارۀن قینن
ّ
برخعن حق شتابکارون دربارۀن همچنینن  ییسنیهن

اشعارنرودکعنچنینن گاشتهناست:ن

بعضعن یزنباندافتننچنینبیتعنبهن امنرودکعنبیفاصاهن بادرتن

بهنچاپنآننکردهنا ی؛نبیوننادننکهن قی اتنوجیا بنطامعنران

رطادتنکردهنباشنی.ن)همان:ن236( 

اوندرنادا ۀن قالهندربارۀنقیرتنتشخیصندکعنازنپژوهنیگانن

پیشیننبانلحنعنتمسخرآ یزن یشتهناست:ن

قاسمعنپسنازنتأدیین ادرستنهفتنبیتن ذکیرنبهن امناشعارن

 یشناختۀنرودکع،نخیشبختا هنباالخرهنبهندرستعنتشخیصن

 عندهینکهنسهنبیتنزیرندرنددیاننقطراننثبتناستنونازرودکعن

 یست!  )همان:ن238(

تنهان عیارونکهن ییسنیۀن قالهنبراونا تسابنشعرونبهنرودکعن

نآنندرندستنداشته،نوجیدنآنناشعارندرنددیاننددگرنشاطرانن
ّ
دانرد

چیننقطران،ن سعیدنسعینون ا نینآ هاست.نادنندرنحالعناستن

کهندربارۀنددیاننرودکعنونقطراننبسیارنبااحتیاطنبادینسخنن

حعنازنددیاننقطرانندرندستن یستنکهن
ّ
گفت.نهنیزنتصحیحن نق

 بناونقضاوتنصیدرصیونباشی.نهما گی هنکهناشعارونازن

نبهن امنرودکعنچاپنشیهنوندرندیوان اونجانخیشن
ً
قطرانناحتماال

کرده،نبهناحتمالنبسیارنزدادناشعارونازنرودکعن یزننبهندیوان 

قاننپیشین،نازنجماهن
ّ
قطراننواردنشیهناست؛ن کتهناونکهن حق

سعیین فیسعن) ک.ن فیسع،ن1341: 476-477(نونپسنازناونذبیحنهللان

صفان یزنبیانناشارهنکردهنا ی:

 قیارونازناشعارنرودکعندرندیوان قطراننتبریزونراهنجستهنون

ددیا عنهمنکهنازنرودکعنبهنلبعنرسییهنحاووناشعارونازن

قطرانست.ن)صفا،ن1369: 1،ن378(

تناختیطناشعارنادنندونراناشتباهنشینن امن میوحن
ّ
صفانطا

رودکعن) صر(نبانکنیۀن میوحنقطرانن)ابی صرن میننپسرنابی نصیرن

وهسیداننحکمراننآذربادجان(نحیسنزدهناستن)هما جا(.

درنادننبینننسخهنهاونبرجاون ا یهنازندیوان قطرانن یزن

 ؤدّینادنن کتهناست.نبنابرادننقضاوتنصردحنتنهانبرن بناون

ددگر،ن عیارن شاطرون ددیانن درن رودکعن ازن شعرون وجیدن

دقیننآورونبراونا تسابنشعرونبهنرودکعندانطیمنا تسابنآنن

شعرنبهناون معنتیا ینباشی.نازنادننرونضروروناستنبرن بناون

نسخهنهاونبرجاون ا یهنازندواودننرودکعنونقطران،نتحقیقعن

تاردخعندربارۀنچرادعنونچگی گعنونز اننتقردبعناختیطن

اشعارنادنندونصیرتنگیرد.نپسنازنآننشادینبتیاننبهندرستعن

بهن تیجهن بان دون ادنن اشعارن ا تسابن طیمن دان ا تسابن دربارۀن

ویژگیننهاونزبا عنونبیا عنویژهنشاننسخننگفت.ن

چرزدزسیدبیددنادزادآندتیب ود نیا؟

بانتیجهنبهناهمیتعنکهندافتنندونبیتن نسیبنبهنرودکعن عنتیا ین

داشتهنباشی،نبرن گار یهنروشنن یستنکهنچران ییسنیهنبهن قاعن

گذرانازنادننکتابنبیغعنبسنیهنکردهنونبهنخیدنابیاتنونادنکهن

کیامنویژگعنسبکعندانصرفعنون حیون ؤدّینادننا تسابناستن

بهنهیچنروون پرداختهناست؟

اشتباهناصاعن ییسنیهندرنتصیرنا تسابنادننابیاتنبهنرودکعن

تن قلن
ّ
درنادنندستنییس،ن تیجۀنشتابکارونون اآشنادعناونبانسن

نآنن
ِ
اشعارنونذکرن امنشاطرندرندستنییسنهاونفارسع،نونبهنتبع

 اآشنادعناونبانشییۀن عمیلن ؤلفندرن قلناشعارنونذکرن امن

شاطرانندرندستنییسندادشیهناست.نبهن ظرن عنرسینادنناشتباهن

درن تیجۀندکساننا گارونشییۀنرادجندرنروزگارن اندرن گارشن

شعرنونذکرن امنشاطرندرنپاداننشعر،نبانشییۀنقی ادعنآننبیدهنباشی.ن

 ییسنیهنبانددینن امنرودکعندرنپادانندونبیِتنذکرشیهن) ک.ن

تصییر1(نتصیرنکردهنکهنادنناشعارنازنرودکعناست؛ندرنحالعنکهن

شعرنرودکعندکن صرعنازنبیتعن ربیطنبهنکلیله و دمنۀ  نظیمن

اوستنکهنپسنازن امنرودکعنآ یهناست:ن»شبنز ستاننکبیعنران

آ یه،ن ادنندونبیتن ابتیاون سردندافت«ن.نواژۀن»شعر«نکهندرن

بهنروشنعنگیاهنادنناستنکهن ییسنیهنبهنهرندلیلن امنشاطرنرانذکرن

 کردهندان خیاستهناستنکهنذکرنکنی.نطجبنترنادنکهن صراعن

ذکرشیهنبعینازن امنرودکعن یزن ییسنیهنرانبهنشکن ینیاختهناستن

کهنشادینتنهانادنن صراعنازنآننرودکعنباشی.

دستنییسنهاون درن شاطرن ون امن شعرن ذکرن شییۀن عمیلن

فارسع،نآنناستنکهنابتیان امنشاطرندادننشیدنونسپسنشعرندان

اشعارناونبهند بالن ا شنبیادین) هنپیشنازنآن(.نازنجماۀنکهننتردنن

دستنییسنهاونفارسع،نکتابنترجمان البالغه استنکهندرنآنن

تعیادنقابلنتیّجهعنشعرنبهنهمراهن امنشاطراننآ هاندادنشیهن

ـننکهنباالفاظعن نبعینازنذکرن امنشاطرن
ً
است.ندرنادننکتابنطمیتا

چینن» عنگیدی«،ن»گفت«نون ا نینآننهمراهناستننـنشعرندان

اشعارناونذکرنشیهناستن) ک.نتصییرن2(.
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ونجادعنکهن امنشاطرنبرن ؤلفن عایمن بیده،نبانتعبیرونچینن

»شاطرنگیدی«نون ا نینآننبهن خالبناطیمنکردهنکهنبهنهرندلیاعن

 امنشاطرن ا عایمناستن) ک.نتصییر3(.

تصویر2؛دترجماندزلبالغه،دگ237تد)چاپو:دص157(

تصویر3؛دترجماندزلبالغه،دگ254تد)چاپو:دص191(

درندستنییسنشمارۀن8820 )براونالیعننسخهنشناختعن ک.نحکیم،ن

است.ن ؤلفن شیهن د بالن رودّهن همینن 43-46(ن یزن  :1390

دستنییسندادشیه،ندرنذکرن امنشاطراننبهندونشییهنطملن عنکنی:ن

نپیشنازنشعرن) هنپسنازنآن(نبهنذکرن
ً
دان امنآ هانران عندا ینکهنحتما

آ هان عنپردازد؛ندان امنآ هانران معندا ی،ندان معنخیاهینکهندادنکنین

 ونبهنذکرن»شعر«،ن»بیت«نون ا نینآ هاناکتفان عنکنین)طمیۀن یاردن

ازنادنندستناست(.

 ییسنیۀن قالۀندادشیهنکهنقسمتنطمیهناونازن قالهناشنرانبهن

 قینپژوهشنهاونپیشیننبانلحنعن ا ناسبناختصاصنداده،ندرن

 همنتردننبخشن قالهناشنبهناشتباهنافتادهناستنونابیاتعنرانبهن

طنیاننشعرنرودکعنآورده،نکهنبهنهیچنروونازنرودکعن یست.نادنن

 بیدهن گرنبهنواسطۀن اآشنادعن ییسنیهنبانشییۀنذکرن امنشاطرانندرن

نتیصیهنبهنپژوهنیگانن
ِ
کتابنهاونقیدم.ندرنواقعن ییسنیهنطاعنرغم

هنونبررسع«ن یادن یردنبررسعن)شردفعن
ّ
پیشینن بنعنبرن» یاق

عنازنادننروشنگرفتارنادنن
ّ
صحع،ن1394: 238(،نخیدنبانتخط

ابیاتعنرانبهنرودکعن »اشتباهنوحشتناک«ن)همان:ن240(نشیهنون

 نسیبنکردهناست،نکهنازنآننرودکعن یستنی.

ندادشیهنهمنوجیدن یاشت،ندونبیتن
ِ
حتعناگرنبرهاننقالع

منرودکعن
ّ
ذکرشیهنازن ظرنسبکنبیاننهیچن ا نیگعنبهناشعارن سا

 یاردنونبیشترنبهن ظمعن تیّسطنشبیهناستنکهنشاطرونبراونکتابعن

ا ییشهنهاون ازن بیتن هن ادنندون باشی.ندرن درنبیغتنسرودهن

حکمعنخبروناست،ن هنازنشادباشعن عمیلندرناشعارنرودکعن

ون ه،نبهن ا نینبسیارونازنابیاتن فردنرودکع،نلغتنخاصعندرنآنن

ددیهن عنشیدنکهندرنشمارنابیاتن یردناستشهادندرنلغتن ا هنهاون

ادنن ددگرن بارن پاداننخیا نیگانندکن درن درآدی.ن فارسعن کهنن

رودکعن بهن آنن ا تسابن ادطاون درن یردن ون بخیا نین ران دوبیتن

قضاوتنکننی:

تــین ــازان طــزتن بــهن جــاهن اون

ــم ــاد ق ــین ــ ت ــتن ــّمـ هـ ــهن ــ ب ــیدن ــ جـ واون

بــاغ چــینن ســبزن همیشــهن تــین ســرن اون

ــم دادـ شــکــفــتــهن ــلن گـ ــین چـ ــین تـ دلن واون

منادع

ن حکیـم،نسـیّین حمیحسـینن)1390(.نفهرسـت نسـخه های ـ

خطـی کتابخانۀ مجلس شـورای اسـالمی.نجاـین29/1.نتهران:ن

کتابخا ه،ن یزهنون رکزناسنادن جاسنشیراوناسی ع.

ن رادودا ع،ن حمیبـننطمرن)1949م(.نترجمان البالغه.نبهنكیشـشنـ

احمینآتش.ناسـتا بیل:نبنگاهنتیقیقاتنشـرقعندانشـكیۀنادبیاتن

دانشگاهناستا بیلن.

ن شـردفعنصحع،ن حسـنن)1394(.ن»بررسعنبرخعن جمیطهنهاونـ

شـعرونرودکـعنوندونبیـتنتازۀن نسـیبنبـهناو«.نآیینـۀ میراث،ن

دورۀنجیدی،نسـالنسـیزدهم،نشـمارۀندومن)پیاپعن57(،نص235-

.256

ن صفـا،نذبیـحنهللان)1369(.نتاریـخ ادبیـات در ایـران.نتهـران:نـ

فردوس.

ن قنـیزو،ن حمیدبـنن حمی.ندسـتنییسنشـمارۀن8820نکتابخا ۀنـ

 جاسنشیراوناسی ع.

ن  فیسـع،نسـعیین)1341(.نمحیـط زندگـی و احـوال و اشـعار ـ

رودکی.نتهران:نکتابخا ۀنابننسینا.




