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جستجو در سرچشمههای شعر شاعران پیشگام و بازیابی آنها به دلیل از بیی رتیت بیشیی از هویی
ترهنگی در طول زمان ،بسیار حائز اهمی اس  .در میان ای منابع ،ترهنگهیای لتی همیوار نقی
بسزایی در بازیابی اشعار و ابیات پراکندۀ ای شاعران بهویژ رودکی سمرقندی داشتهانید .یییی از ایی
ترهنگها ،ترهنگ لتتی تارسی به تارسی به نام عجایباللغه (تألیف در حدود نیمۀ قرن دهم) از تیردی
به نام ادیبی اس  .از ای اثر تا کنون تنها یک دس نویس در کتابیانۀ مجلس به شمارۀ  2912به دس
آمد و مدبری نیز در سال  9831براساس همی تکنسیه ،ترهنیگ را تصییی و منتشیر کیرد اسی .
مؤلف در  12مورد ابییاتی را بیه نیام رودکیی آورد کیه دو مصیر و دو بیی از آنهیا مایابب بررسیی
نگارندگان در هیچیک از ترهنگهای دیگر نظیر لغت فرس ،صحاا الفحرس ،فرهنح وحساس و  ...کیه
بهاحتمالزیاد منابع مورد استفادۀ مؤلف بود اند ،دید نمیشوند .ازآنجاکه مدبری مصی ای ترهنیگ
پی از ای به بررسی مفصل ای ابیات در تصیی خود یا مقالهای ّ
مجزا نپرداخته و نیز به جه اینییه
ای اثر تاکنون در هیچیک از چاپهای دیوان رودکی ازجمله نفیسی ،میرزایف ،شعار ،امامی ،هیادی-
زاد  ،قادر رستم ،رواقی و ....جزء منابع مصییان نبود  ،ضروری بود ای ابیات که با ظیاهری تیاز در
ترهنگ دید میشوند ،بهصورت ویژ بررسی شوند .ما پس از بررسی ای چهار بی و ماابقی آن بیا
موازی سبکشناسی و ضبط سایر منابع به ای نتیجه رسیدیم که هیچیک صیححی معرتیی بیهعنیوان
بیتی تاز از رودکی را ندارند و همگی ابیاتی برساختۀ ادیبیی ییا مؤلفیان منیابع میورد اسیتفادۀ وی بیود
اس .
کلیدواژهها :ترهنگ عجایباللغه ،ادیبی ،رودکی ،تصیی  ،ابیات تاز  ،ابیات برساخته.
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 .1مقدمه

ترهنگهای لت ازجمله منابعی هستند که پس از نابودی دیوانهای شیاعران پیشیگام ازجملیه دییوان هیزار و
صدسالۀ رودکی سمرقندی ،به ما در بازیابی پار ای از اشعار و سرمایههای گرانبها کمک شیایانی کیرد انید .عمیر
قدیمیتری ترهنگ موجود که امروز به دس ما رسید  ،به بی از نهصد سال میرسد .ای ترهنگ ،لغت فرس نام
دارد که اسدی آن را بنا نهاد و برای برخی از واژ های سرۀ پارسی دری ،شواهدی از سرود های شاعران پیشگام نظیر
شهید بلیی ،رودکی ،دقیقی ،بوشیور ،منجیک ترمذی و  ...آورد اس .
ً
پس از اسدی ظاهرا برخی از شاگردان وی ،روش استاد خود را ادامه داد و برخی نسیههایی متفاوت با لغحت
ّ
فرس اسدی همرا با پار ای شواهد و لتاتی تاز  ،ارائه دادند .به همی دلییل در نسییههیای خایی موجیود از ایی
ّ
ترهنگ ،اختحتات تاحشی ازجمله تعداد واژ ها و شواهد دید میشود .بهعنوانمثال در خانوادۀ نسیۀ خای مورخ
( 129ق) ،بسیاری از لتات بدون شاهد ضبطشد اند؛ حال آنیه در نسیۀ میورخ ( 188ق) کتابیانیۀ واتیییان و
ّ
نسیۀ مورخ ( 177ق) کتابیانۀ ملی تبریز ،غالب واژ ها با یک یا دو شاهد آورد شد اند ( برای بررسی نسیههای
ّ
خای موجود از لغت فرس ر.ک :اسدی طوسی ،)97-4 :9871،اما دامنۀ اختحتیات نسییههیا بیهمرورزمان بیه
ضبطها و انتسابها رسید و ای خود تنها ییی از مشیحت پرشمار در روند بازیابی و بازشناسیی نیام شیاعران و
اشعار ایشان از بی نسیهها و خانواد های نسخ خای ای ترهنگ اس .
پس از اسدی ترهنگنویسی در ایران و هندوستان به را خود ادامه داد و کار ای شاعر و دانشمند ایرانی سرمشب
ترهنگنویسان دیگر در قرون بعد شد .بهعنوانمثال تیر قواس ترهنگ تارسییای در هنید ترتییب داد و پیس از آن
نیجوانی با استفاد از نسیههای خای لغت فرس و مراجعۀ مجدد خود به دییوانهیای شیاعران همزمیان خیود و
شاعران پیشگام ،ترهنگ لتتی حجیمتر از لغت فرس ترتیب داد.

ای سه ترهنگ به همرا ترهنگ منسوب به ابوحفص ستدی (موجود تا قرن  99ق) و ترهنگ قاران تبریزی به-

صورت مستقیم یا غیر مستقیم ،منبع و منشأ ایجاد ترهنگهای دیگر ازجمله فرهن حلیمی ،تافةاالحباب ،فرهن
وفایی ،جهانگیری ،رشیدی ،مجمعالفرس و ،...بود اس .
ترهنگ عجایباللغه نیز ازجمله ترهنگهایی اس که در قرن دهم .ق به قلم تیردی بیه نیام ادیبیی در خیاک
عثمانی تألیف شد و از قرای معلوم ،وی به شیوۀ اسدی در تدوی ترهنگ خود ،بی تری ّ
توجه را نشان داد اس ؛
ییی از ای قرای ترتیب لتات اس که همانند لغت فرس ،برحسب حرف آخر آنها تنظیم شد اس  .قرینۀ دیگیر
نیز ییسانی بسیاری از شواهد شعری با شواهد نسخ لغت فرس اس  .برای اساس میتوان گفی مؤلیف ترهنیگ
عجایباللغه ،بی از همۀ ترهنگها را اسدی را در پی گرتته اس (ر.ک :ادیبی :9831،پانزد ).
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ً
احتماال به جز لغت فرس از ترهنگ صاا الفرس نیز استفاد کرد و همچنی با ّ
توجیه بیه تعیداد زییاد
ادیبی
ً
شواهد از شاهنامۀ تردوسی در ای ترهنگ ،احتماال از برخی ترهنگهای شاهنامه پیی از خیود نییز سیود جسیته
اس  .بنابرای اثر حاضر را میتوان ییی از ترهنگهای قابل اعتنا از نظر ضبط شواهد شعری و لتات دانس  .زییرا
ممی اس ادیبی به نسیه یا نسیههایی از ترهنگ اسدی یا سایر ترهنگها هنگام تألیف اثر خود دسترسی داشته
ً
که به زمانۀ ما نرسید ؛ ازآنجاکه شواهد ابیات در آنها بعضا متفاوت اس  ،میتمل اس بی یا ابیاتی از شیاعران
پیشگام یا گمنام بهواساۀ ای ترهنگ به دس ما برسد.
مدبری ای ترهنگ را در سال  9831با استفاد از یگانه نسیۀ خای موجود آن در کتابیانۀ مجلس بیه شیمارۀ
 ،2912تصیی و منتشر کرد اس  .وی در مقدمۀ ترهنگ ،شماری از نقاط ضعف و قوت آن را برای خوانندگان و
پژوهشگران برشمرد که ازجملۀ آن میتوان به اشتباهات میرر مؤلف در ضبط لتات ،ابیات و انتسابها اشار کرد
(ر.ک :همان ،پانزد – بیس و یک).
هرچند تصیی و تیقیب مدبری بر روی ای اثر برای ما بسیار ارزشمند اس  ،اما به دلیل برخی مححظات وی
در امر تصیی  ،همۀ جوانب ای اثر بررسی و معرتی نشد و ایرادات پرشمار مؤلف در ثب و ضبط لتات کماکان
بر جای خود ماند و چنانچه ای اغحط اصحح نشوند ،میتواند به پژوه های وابسته به ای ترهنگ آسییبهیای
ّ
جدی وارد کند.
وی دربارۀ روش تصیی خود در مقدمۀ کتاب چنی نوشته اس :
«لتات مدخل به همان گونه که ثب شد بود ،درس یا نادرس در مت قرار گرت و اختحتات آن با ترهنگها
باالخص اشار به صیی یا ناصیی بودن آنها در حاشیه ذکر شد .در معنی نیز تا جیایی کیه امییان داشی عیی
عبارت آورد شد و مقابله با ترهنگها در پاورقی آمد؛ مگر آنیه به ضرورت الزم بود شیل درس تر در مت آیید و
صورت مضبوط نویسند در حاشیه نقل شود .نام شاعران و گویندگان اشعار نیز به همان صورت مضبوط ذکر شد و
شیل صیی نامها و یا اختحف ترهنگها در حاشیه آمد .در ابیات شاهد نیز کمتر دخال شد و اختحف احتمالی
با سایر ترهنگهای لت در حاشیه قرار گرت » (همان ،بیس و دو).
روش مصی در عدم دستیاری مت مؤلف (یا نسیه) و پایبندی به آن ،روشی مناقی در تصیی متون تک-
ً
نسیهای اس ؛ زیرا ما اساسا اطح دقیقی دربارۀ منابع مورد استفادۀ ادیبی نداریم و ممی اس وی اشتباهاتی را با
توجه به منبع یا منابع نامعتبر وارد مت کرد باشد .با وجود ای بنابه هر دلیلی ،مصی برخی ایرادات شواهد را به -

خصوص در زمینۀ ابیات تاز  ،رها کرد و در حاشیه بدان نپرداخته یا یادداشتی میتصر برای خوانندگان آورد اس .
حال آنیه بسط ای موارد در حاشیه برای روش شدن برخی ابهامات در ذه خوانندگان امری ضروری اس .
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همچنان که بیان کردیم ،ییی از میاس ترهنگ حاضر ضبط ابیاتی اس که نشانی از آنهیا در ترهنیگهیای
ً
دیگر نیس ؛ اما گا در البهالی ای ابیات ،مواردی یات میشوند که ظاهرا ابیاتی تاز و منیصربهترد هستند؛ ّاما در
حقیق ای ابیات برساختۀ خود مؤلف ترهنگ یا مؤلفان منابع مورد استفادۀ وی اس .
ما در میان  12سرودۀ منسوب به رودکی در ای اثر ،تعداد چهار بی را که از نظر ترمی تاز به نظر میرسیدند،
ً
پس از تصیی مدبری ،مجددا بررسی کردیم و قصد داشتیم که پس از تأیید اصیال  ،آنهیا را بیه صیورت ابییاتی
نویاتته به جامعۀ ادبی معرتی کنیمّ .اما با بررسی بیشتر ای اثر و سایر منابعّ ،
متوجه شدیم که هیچکدام از ای ابییات
صححی معرتی به عنوان ابیات تازۀ رودکی را ندارند ،بلیه همگیی مصیر ییا ابییاتی برسیاخته هسیتند .هرچنید
اختحف در ضبط ابیات و انتسابها ،امری عادی در برخورد با ترهنگهای لت میسوب میشود ،اما بییگمیان
اهمی پژوه حاضر عحو بر نشان دادن روند ای قسم ابییات در ضیبط اشیعار رودکیی ،موجیب مییشیود تیا
مصییان آیند برخحف نفیسی و برخی از مصییان که خواسته یا ناخواسته موجب ورود برخی ابیات برسیاخته
در دیوان شد اند ،تیلیفشان با آنها روش شود و گرد ای گونه ابیات برای وارد کردن آنها بیهعنیوان ابییاتی تیاز در
دیوانهای چاپی آیند نگردند.
 .2پیشینۀ پژوهش

به جز مدبری که ای ترهنگ را تصیی کرد و در مقدمۀ خود برخی از مزایا و معایب آن را برشمرد  ،تیا کنیون
برخی پژوهشگران از ای ترهنگ در بازیات و تصیی اشعار شاعران سود جستهاند .مدبری در کتاب شر احسال
شاعران بیدیسان (ر.ک :مدبری :9811،حواشی غالب صفیات) و شواربیمقدم در تصیی دیوان منجیک ترمذی
ُ
(ر.ک :منجیک ترمذی :9819،سی و نه چهل) ،آییدنلو در مقالیۀ «تیشیان؛ تصییی واژ ای تصیییف شید در
شاهنامه»( ،ر.ک :آیدنلو .)948:9812،همچنی امامی و همیاران در مقالۀ «بررسی ابیاتی نویاتتیه از رودکیی در
ترهنگی ناشناخته»( ،ر.ک :امامی و همیاران )87:9811،و نصیری شیراز و همیاران نییز در پژوهشیی بیا عنیوان
«بررسی ابیات تاز و منسوب به رودکی سمرقندی در ترهنگ لغت حلیمی (شر بار الغرائحب)» (ر.ک :نصییری
شیراز و همیاران ،)97-91-98-99-91 :9811،شواهد و ضبطهایی تاز از ابیات را ارائه داد اند که در هییچ ییک
اشار ای به ابیات بررسیشد در پژوه حاضر نشد اس .
جز ای تاکنون پژوهشگران به بررسی ابیات برساخته و مجعول منسوب به رودکی در البهالی ترهنگهای لت
نپرداختهاند؛ ّاما گا مصییان برخی ترهنگها به ساختگی بودن شواهد نسیههای متلوط اشار کیرد انید (ر.ک:
نیجوانی28:9849،؛ ادیبی :9831،هجد ) و پژوه حاضر را میتوان ییی از نیستی پژوه های مسیتقل در
ای زمینه دانس که به بررسی ای قسم ابیات در یک ترهنگ لت میپردازد.
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 .3بحث و بررسی

جعل بی یا روای های متفاوت و برساخته از ابیات شاعران استاد ،پی از ای بیا معرتیی ابییاتی برسیاخته و
جعلی از چند شاعر بزرگ نظیر تردوسی ،خیام ،حاتظ و  ...در آثار پژوهشگران و مصییان به جامعۀ ادبی معرتی
ً
ً
شد اس  .در ای میان گا آثاری کامح ساختگی بود  ،گا بیشی از آنها و بعضا بی یا مصرعی از یک شیعر بیا
تبیر کاتبان خوشذوق در نسیههای خای ثب شد اس  .شناسایی و بررسی ای قسم ابیات نیازمند کندوکاو در
آثار گذشتگان و آگاهی به مسائل سبکشناسی اس تا سر از ناسرۀ ّ
ضرابان قلبساز مشیص شود.
در میان  12بی مضبوط به نام رودکی در ترهنگ عجایباللغه ،چهار بی دید شد که دارای دو ویژگیی بیارز
هستند :ویژگی نیس تاز بودن ای ابیات اس و ویژگی دوم ،برساخته بودن بی ییا مصیرعی از آنهیا .ویژگیی
نیس با یک بررسی میتصر در دیوان و سایر ترهنگها مشیص میشود؛ ّاما برای رسیدن به ویژگی دوم ،نیازمند

بررسی همهجانبۀ منابع موجود هستیم .ما در ادامه پس از بررسی منابع موجود ،ای ابیات را نیسی معرتیی میی-
کنیم ،سپس به بررسی چگونگی و دالیل دستیاری و برساخته بودن آنها میپردازیم.
کییان تبنگییو کانییدرو دینییار بییود

1

جامییه دان بییا صییندق پرگییار بییود
(ادیبی)122:1321،

ادیبی ای بی را در ذیل واژۀ «تبنگو  »2به معنی «صندوق و جامهدان» ،به نام رودکی ضبط کرد اس :

(همان ،بیتا)121:
ای بی بر وزن کلیله و دمنۀ منظسم رودکی و مربوط به «حیای دو شریک دانا و نادان» در باب «اسد و ثیور»
اس  .اما در دیگر ترهنگهای لت  ،نظیر لغت فحرس (ر.ک :اسیدی طوسیی111:1211،؛ همیان112:1311،؛
همان112:1331،؛ همان )223:1312،دو بی زیر از ای داستان ،به شاهد واژۀ «تبنگو» آمد اس :
از درخ ی انییدر گییوایی  3خواهیید او

تیییو بناگیییه از درخییی انیییدر بگیییو

آن تبنگییییو کانییییدرو دینییییار بییییود

آن سییتد زایییدکر کییه ناهشیییار بییود
(اسدی طوسی)223:1312،

در ترهنگهای دیگر نظیر فرهن وساس (قواس غزنوی ،)132:1323،فرهن وفایی (وتیایی 1001،ق :بیرگ
 ،)113فرهن جهانگیری (جمالالدی انجو ،121:1321،ج  )1و فرهن شعسری (شعوری 1122،ق :برگ ،210
ج  )1و  ،...تنها بی دوم آمد که در برخی از آنها با اختحتاتی همرا اس ؛ ّاما ضبط مصر دوم در عجایباللغه،
ً
تاکنون در ترهنگ دیگری دید نشد و از ای حیث مصر دوم بی مورد بیث ،کامح تاز اس .
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در داستانهای بیدپای ،موضع بی رودکی در داستان بدی صورت اس « :باید که امشب برخیزی و به زیر آن
درخ روی و در میانۀ او پنهان گردی .تردا که م قاضی را آن جایگا آورم قاضی از درخ باز پرسد ،تیو از میانیۀ
درخ آواز دهی که زر انباز ابله برداش » (بیاری.)121:1311،
در کلیله و دمنه ترجمه نصرالله منشی ،سینان شیص دزد با پدرش که مصر دوم بی « :آن ستد زاییدر کیه
ناهشیار بود» اس  ،نیامد و روای وی به صورتی دیگر اس (ر.ک :منشی .)112:1321،اما ادامۀ حیای در ای
ترجمه ،ما را به پذیرش ضبط لغت فرس و سایر ترهنگهای لت نزدیک میکند« :قاضی روی به درخ آورد و از
حال زر بپرسید .آوازی شنود که :متفل برد اس » (همان.)120،
ِ
ُ
پرواض اس که مصر «آن ستد زایدر که ناهشیار بود» ،ادامۀ مناقی داستان اس و مصر تازۀ عجایباللغه
جایگاهی در سیر داستان ندارد؛ بلیه توضی مصر نیس اس ؛ در حالیکه بیه آن نییازی نیسی و از ضیعف
تألیف نیز برخوردار اس .
با وجود ای به نظر میرسد مؤلف (یا شیصی دیگر) قصد داشته مصر دوم بی را به هر نیوی بازیابی کند و
خود مصرعی برای تیمیل مصر نیس بسازد .آنچه ما را به صی ای ترضیه نزدیک میکند ،ضیبط همیرا بیا
تصییف و تیریف برخی ترهنگهای لت نظیر ترهنگ جهانگیری و شعسری از مصر دوم اس :
آن تپنگیییو کانیییدرو دینیییار بیییود

بسییییتدوراندو کییییه تاهشییییتاد بییییود
(جمالالدی انجو ،121:1321،ج )1

در فرهن شعسری نیز مصر دوم بدی صورت ضبط شد اس « :بستد وراند اوکه تا هشتاد».

(شعوری 1122،ق :برگ  ،210ج )1
پس ممی اس ادیبی (یا مؤلف منبع مورد استفادۀ وی) از منبعی متلوط همانند جمالالدی انجو یا شعوری
یا  ،...بهر برد که مصر دوم در آن متلوط ضبط شد یا در کل نیامد اس و به ای ترتیب خود مؤلف تصمیم به -
بازسازی مصر دوم با وزن مصر نیس کرد باشد؛ نشانۀ دیگر ساختگی بیودن مصیر دوم ،تییرار معنیی واژۀ
تبنگو« :صندوق و جامهدان» در ای مصر (جامهدان با صندق پرگار بود) اس  .همچنیی در لغحت فحرس نسییۀ
ّ
خای کتابیانۀ ایندیا آتیس نیز بی به گونهای متشوش به صورت زیر ضبط شد اس :
وز درخییی انیییدر گیییواهی خواهییید او

تییییییو بدانگییییییه از تبنگییییییوی بییییییازجو
(ر.ک :اسدی طوسی ،218:9871،ح )1،8،2
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ً
کامح مشیص اس که در ای نسیه از لغت فرس نیز با توجه به بی بعد از آن ،مصر دوم دسیتیاری شید
اس  .بنابرای نمیتوان مصر موجود در ترهنگ عجایباللغه را مصرعی تاز از بیتی دیگر متعلب به رودکی دانس
و آن را نویاتته تلقی کرد؛ بلیه میبایس آن را در زمرۀ جعلیات یا دستیاریهای ناموتب به شمار آورد.
بییدان مییرن مییانم کییه دوشییینه شییب

از آن شییاخ بییر شییاخ دیگییر قنییوذ
(ادیبی)81:9831،

ادیبی ای بی را ذیل واژۀ «قنوذ» به معنی «کسی باشد که اندر گفتار و کردار و رتتار همرهیی کنید و ناگیه بیاز
ایستد» ،به نام رودکی آورد اس :

(همان ،بیتا)81:
مدبری نیز در حاشیه دربارۀ ای بی مالبی نیاورد و تنها به مصیف بودن واژۀ «قنود» به صورت «تنود» ،اشار

کرد اس ( 4ر.ک :همان ،84:9831،ح .)1

ای بی نیز همانند بی پیشی  ،دارای ساختاری متمایز با ضبط سایر منابع اس و در بادی امر ممیی اسی
ً
ای گونه به نظربرسد که بیتی تاز از رودکی اس  .ما برای ای که ای برداش غلط و احیانا ضبط نادرسی ترهنیگ
ً
حاضر وارد دیوانهای چاپی و پژوه های آیند نشود ،مجددا به واکاوی منابع میپردازیم تا برساخته بودن بی بر
خوانندگان ای ساور آشیار شود.
در میان منابع ،نسیۀ لغت فرس نیجوانی بی منسوب به رودکی را با ضبای دیگر ذیل واژۀ «تنود» ،آورد و
نوشته اس « :تنوذ آرام گرتت بوذ بر چیزی و غاتل بوذن» رودکی گویذ:
بییذان مرغییک مییانم کییه همییی دوش

ب یران شییلنک 2گلییب همییی تنییوذ
(اسدی طوسی)32:1312،

(نسیۀ لغت فرس نیجوانی کتابیانۀ مجلس ص )32
اقبال (مصی لغت فرس) نیز بی رودکی را با استفاد از همی منبع در تصیی خود آورد و مقابل مصر دوم
عحم سؤال گذاشته اس .
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در نسیۀ دیگری از لغت فرس (نسیۀ کتابیانۀ ملک) ،مصر دوم بی با ضبای دیگر ،ذیل واژۀ «تنوذ » ،بیه
معنی «کسی بوذ کی اندر کاری خیر بماند بتوقف کردن بران ترو ایستد گویند بفنوذس » و به صیورت زییر آمید
اس :
بذان مرغیک میانم کیه همیی دوش

بیییزار از بیییر شیییاخک همیییی تنیییوذ
(اسدی طوسی122 ،ق :برگ )22

(لغت فرس نسیۀ کتابیانه ملک برگ )13
در صاا الفرس نیز ضبای متشوش همانند ضبط نسیۀ کتابیانۀ ملک ذیل واژۀ «تنود» به معنیی «کسیی را
گویند که در رتتار یا گفتار توقف کند و سبک سی نتواند گف گویند بفنود» ،آمد اس :
بییدان مرغییک مییانم م ی کییه دوش ب یزار

از بییییر شییییاخک همییییی تنییییود
(نیجوانی)12:1311،

چنانکه مححظه میشود ،کاتب (یا مصی ) ،واژۀ «بزار» را از مصر دوم به مصر نیس بیرد و ایی گونیه
ضبای متشوش از نظر وزنی به دس آمد اس  .همی ضبط موجب شد اس تا تروزانفر ضبط زیر را برای بیی
توق پیشنهاد دهد:
بییدان مرغییک مییانم کییه دوش بییراز

بییزار از بییر شییاخک همییی تنییود
(همانجا ،ح )21

اما تصیی درس بی بر اساس نسیۀ متعلب به دهیدا (ییی از نسخ موجود از صاا الفرس) که ای بی
در آن ضبط شد  ،به ای صورت اس :
بییدان مرغییک مییانم م ی کییه دوش

بییزار از بییر شییاخک همییی تنییود

شایان ذکر اس که در لغت حلیمی از شاعری به نام لایفی 7بیتی به صورت زیر نقل شد که به تقلید از بیی
منسوب به رودکی سرود شد اس :
ّ
می همچییو زلییه زار و نیزارم کییه دوش وی

میکرد نالیه بیر سیر شیاخ و همیی تنیود
(حلیمی ،بیتا ،برگ )132

(لغت حلیمی نسیۀ خای کتابیانۀ مجلس برگ )132
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با وجود ای  ،بهاحتمال زیاد ای ضبط که براساس نسیۀ مذکور اس  ،میباید در اصل همانند ضبط لغت فرس
نسیۀ کتابیانۀ ملک باشد که ذکر کردیم .با ای توضی در میان ضبطهای معرتی شد  ،کیدام ضیبط را باتوجیه بیه
روای های میتلف آن در ترهنگهای خای باید ضبط اصیلتر بدانیم؟
ً
به نظر میرسد که از سه صورت مذکور ،ضبط عجایباللغه ،کامح متلوط باشد؛ زیرا اگر «تنود» را در مصر
دوم به معنی «آرام گرتت » بدانیم ،ما با دو تصویر درهمآمییته روبهرو خواهیم شد؛ نه یک تصویر در ِآن واحد .بدی

صورت که ما برای درک مصر دوم باید مرغی را متصور شویم که بر یک شاخه آرام گرتته (تصویر نیس ) سپس بر
شاخ دیگر آرام میگیرد (تصویر دوم) و با ادغام ای دو تصویر مراد شاعر حاصل میشود .یعنی مرغی که از شاخهای
دل میکند و به شاخهای دیگر پنا میبرد و آرام میگیرد .ای برداش از شعر مضبوط در عجایباللغحه ،بیرخحف
ضبط مصر دوم در دو نسیۀ لغت فرس اسدی اس  .هرچند ما در ای دو نسیه ،دو روای متفاوت از مصر دوم

را داریم ،اما در هر دو یک تصویر واحد در ذه خوانندگان بهوجود میآید« :بر آن شلنک (شاخک) گلیب همیی-

تنود» (تصویر مرغیی که بر شاخهای آرمید اس )؛ «بزار از بر شاخک همی تنود» (تصویر مرغی کیه بیا حالی
زاری (نابهسامان و شورید ) بر شاخۀ درختی آرمید اس ).

با مقایسۀ دو تصویر عجایباللغه و لغت فرس خوانند ّ
متوجه خواهد شد که «آرام گرتت مرن بیر روی شیاخۀ
درخ » ،در تصویر ّدوم ملموستر اس تا تصویر نیس ؛ بهگونهای که آن را میتوان بهصورت تصیویری واحید

ترسیم کرد .همچنی «آرام گرتت مرن» در ضبط عجایباللغه به ای دلیل که مرن از شاخهای به شاخهای دیگر می-
رود ،تصاویری متضاد از حرک و سیون را در ذه بهوجود میآورد که قابلی ترسیم در یک تصویر واحد را ندارد.
شفیعی کدکنی دربارۀ وضعی صور خیال در شعر دورۀ رودکی مینویسد:
«در ای دور به عل نبودن شعرهای مفصل –جز در شاهنامه دربارۀ مسألۀ هماهنگی تصویرها با ییدیگر نمی-
توان سی گف ولی تزاحم تصویرها که بی و کم از دورۀ بعد شرو میشود و در شعر اواخیر قیرن پینجم بیید
ً
نهایی میرسد ،در شعر ای دور مالقا وجود ندارد و چنانیه پی از ای یاد کردیم تصیاویر همیه متنیو انید و بیا
دیدهای تاز  ،از ای روی جنبۀ تلفیقی در تصویرهای ای دور وجود ندارد» (شفیعی کدکنی.)101:1312،
در ضبط عجایباللغه نیز تزاحم تصاویر وجود دارد و وجود دو تصویر همزمان و ادغیام آن در ییک تصیویر،
ً
برخحف سبک شاعری شاعران خراسان اس که یک تصویر واحد را عینا روای میکنند .بهعنوانمثال بی زیر از
ربنجنی که با مضمونی مشابه با بی رودکی سرود شد  ،مصر نیس آن یک تصویر واحد را به ذهی خواننید
وارد میکند:
بنجشییگ چگونییه لییرزد از بییاران

چییون یییاد کیینم ت یرا چنییان لییرزم
(همان)102،
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با وجود ای مشیص اس که ضبط عجایباللغه در میان منابع ،ضبای منیصربهترد به شمار میرود؛ اما به-
ً
ضبط یگانه ،نمیتواند بهعنوان بیتی مستقل از رودکی وارد دیوان وی شود؛ زیرا اوال ساختار بی حاکی از
نظر ما ای
ِ
دستیاری و جعلی بودن آن اس و چنی بهنظر میرسد که مؤلف (یا کاتب نسیه یا منبع مورد استفادۀ مؤلف) بیه

دلیل غراب های سبیی یا سیتههای وزنی ،مضمون بی رودکی را برداشته و بیتی دیگر را بیا توجیه بیه معنیی واژۀ
«تنود» ،ساخته اس .
ً
شابان ذکر اس که ترکیب کمکاربرد «دوشینه شب» ،اگرچه تعح نمیتواند دلیلی قاعی بر ساختگی بیودن آن
باشد؛ ّاما ازآنجاکه برخحف موازی سبکشناسی سد های آغازی شعر تارسی اسی  ،بسییار قابیل ّ
توجیه اسی .
نزدیکتری شاعر به رودکی که ای ترکیب را به کار برد  ،عنصری بلیی اس در یک رباعی منسوب به وی:
ای شییب نینییی اینهمییه پرخییاش کییه دوش

راز دل میی مییی چنییان تییاش کییه دوش

دییییدی چیییه دراز بیییود دوشیییینه شیییبم

هان ای شب وصل آنچنیان بیاش کیه دوش
(عنصری بلیی)891:9878،

دربارۀ انتیاب صورت درس تر از میان دو ضبط مذکور ،به دلیل نبودن ابیات مقدم و مؤخر بر بی  ،نمیتیوان
در جستار حاضر نظری قاعی داد .بیث بر سر اینیه شیل واژۀ «تنوذ» اصال زبیانی دارد ییا خییر ،بمانید بیرای
ترهنگنو یسان و پژوهشگران در حوزۀ لت  .تعریف ای واژ چنانکه از شواهد دیگر ترهنگها برمییآیید ،همیان
معنای «آرام گرتت » و  ...اس ّ .اما شیل واژ و یا تعاریف دیگر آن ،همچنی همسانی «غنوذ» با آن ،تأثیر چندانی
بر روند بررسی برساخته بودن بی ندارد.
ّ
ّاما از نظر ما ضبط درس تر بی  ،همان اس که در نسیۀ خای کتابیانۀ ملیک آمید اسی  .بیه بیی زییر
منسوب به رابعه بن کعب توجه کنید:
دوش بییر شییاخک درخ ی آن مییرن

نوحه میکرد و مییگریسی بیه زاری
(مدبری)11:1310،

ً
تصویر بی کامح با ضبط نسیۀ ملک ماابق دارد .ای بی میتواند یک نشانۀ خوب برای تأیید ضبط بی و
تصویر آن باشد.
حاال با یک مقایسۀ اجمالی میتوانیم به ای نتیجه برسیم که بی مضبوط در عجایباللغه ،ییک بیی مسیتقل
نیس  .بلیه دخل و تصرتی در بی نسیۀ ملک اس  .به احتمال زیاد ،ادیبی با نسییهای متلیوط روبیهرو بیود و
ناچار بی را چنی تتییر داد اس ؛ به عنوان مثال مصر «برآن شلنک گلب همیتنود» را ببینید .روش اسی کیه
تیریف «شاخک» اس  .در همی مصر « ،بران» تیریف «بزار» اس « .گلب » هم اتزودۀ
«شلنک» در نسیه،
ِ
کاتب پس از ای خوان بد و بروز تیریفات یاد شد اس  .حاال شاید برخی برآن باشیند کیه چیون ایی مصیر
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ً
تفاوت زیادی با ضبطهای دیگر دارد ،شاید بیتی از شاعری دیگر باشد .ما در پاسخ میگیوییم :مصیر اول کیامح
ً
ییسان اس ؛ در مصر دوم هم ّرد تیریف و بدخوانی کاتب ،کامح مشیص اس  .اگر با شیل دیگری از واژ ها

روبهرو بودیم ،آن موقع میتوانستیم ای ترض را هم در نظر داشته باشیم .حاال دربارۀ بی مورد بیث در عجایب-

اللغه نیز باید یادآور شویمّ ،رد تشابه و دستیاری نمایان اس  .در مصر اول« ،بدان مرغک مانم» تبدیل شید بیه
«بدان مرن مانم که»؛ «همی دوش» تبدیل شد به «دوشینه شب» .در مصر دوم نیز« ،بر شیاخ» در هیر دو بیی
ییسان اس  .دلیل ای دستیاری همانطور که گفته شد ،چند چیز اس  :ییی میدوش بودن بی در نسیۀ مورد
استفادۀ مصی اس ؛ دوم ،تصیی بیتی نادرس (مانند آنچه از استاد تروزانفر نقل کردیم)؛ سوم ،روانتر کیردن
وزنهای سنگی  .به نظر ما هرسۀ ای احتماالت در ضبط بی عجایحباللغحه دخییل بیود اسی  .کیاتبی بیی را
بدنوشته ،کاتبی دیگر بدخواند و نتوانسته ضبط صیی بی را درس انتقال بدهد؛ ای بی به دس یک مؤلف یا
مصی در روزگار گذشته اتتاد  ،آن را تصیی کرد و در حی تصیی  ،سعی کرد وزن بی را نیز آسانتر و روانتر
کند .با ای حال نفیسی در مایط زندگی و احسال و اشعار رودکی ای بی (یعنی صورت موجود در لغحت فحرس و
صاا الفرس) را در بی ابیات پراکند از رودکی با استناد به لغت فرس اسدی (تصیی اقبیال و نسییۀ خایی
کتابیانۀ ملک) و صاا الفرس (ضبط مذکور) ،آورد و آن را بر اساس لغت فرس اسدی نسییۀ کتابیانیۀ ملیک
ضبط کرد اس (ر.ک :نفیسی )222:1311،و از میان مصییان ،شعار ،امامی ،هادیزاد  ،کریمییان سردشیتی،
احمدنژاد ،منصور ،جنیدی جعفری نییز بیه تبعیی از وی ،بیی را ضیبط کیرد انید (ر.ک :رودکیی11:9813،؛
همان11:9837،؛ همان938:9831،؛ همان212:9833،؛ همان 9819،ب33:؛ همیان919:9817،؛ جنییدی
جعفری .)214:9814،همچنی میرزایف و به تبعی از وی دان پژو بی را بر اساس لغت فرس اسدی تصیی
اقبال ضبط کرد اند (ر.ک :میرزایف477:9113،؛ رودکی.)23:9814،
قادر رستم بر خحف دیگر مصییان بی را به صورت زیر ضبط کرد اس :
بییدان مرغییک مییانم کییه همییی دوش

بییرآن شییاخک گلییب همییی تنییود
(همان 9819،الف)11:

وی همچنی در بی تعلیقات ،دربارۀ ضبط بی نوشته اس :
«تدوی کنندگان دیسان آدمالشعرا به جای «تنود»« ،غنود» آورد و نوشتهاند« :تنود» تریفته شدن اس که در ای
مصر معنی درس ندارد .اما به گواهی برهان «تنود» را به معنی ناله و زاری هم گفتهاند (لغتنامحه ،ذییل تنیود)»
(همان .)113 ،رواقی نیز در تصیی خود بی را تنها با اختحف «همی که دوش» ،نسب به ضیبط نفیسیی آورد
اس (رواقی .)20:1312،وی همچنی «تنودن» را به مانند قادر رستم به معنی «نالیدن و زاری کردن» آورد اس
(همان .)321 ،در برهان قاطع آمد اس :
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«بفت اول بر وزن کبود ،ماضی تنودن اس یعنی تریفته شد و مترور گردید –و آرام گرت و کسی را نیز گوینید
که در گفتار و تیلم نمودن و رتتار توقف و تأنی نماید؛ و بضم اول هم آمد اس – و بمعنی ناله و زاری هم گفتهاند؛
و بای معنی بجای تا قاف نیز بنظر آمد اس » (تبریزی.)3/1201:1312،
متقدم مذکور ،سابقه ندارد و البته با تعریفی که نیجیوانی از
معنای «ناله و زاری» برای «تنود» ،در ترهنگهای ِ

ای واژ دارد« :کسی را گویند که در رتتار یا گفتار توقف کند و سبک سی نتواند گف گویند بفنیود» ،در تنیاق

اس ؛ زیرا نیجوانی توقف در گفتار و سی معنی کرد و صاحب برهان ناله و زاری .شاید ای تعریف بیر اسیاس
بی منسوب به رودکی وارد ترهنگ یا ترهنگهای مورد استفادۀ صاحب برهان شد باشد (که البته به گفتیۀ وی بیه
صورت «قنود» هم دید اس ).
نروییید چییو روی ی گییل انییدر بهییار

نباشیید بییه حسیین ب ی انییدر بهییار
(ادیبی)81:9831،

ادیبی ای بی را ذیل واژۀ «بهار» بهمعنی «بتیانه» به نام رودکی نقل کرد اس :

(همان ،بیتا)83:

ّ
در برخی نسیههای خای لغت فرس اسدی بیتی با همی مضمونّ ،اما بهصیورتی دیگیر ضیبط شید کیه بیه
فراالوی (شاعر همعصر رودکی) منتسب اس :
نییه همچییون رخ خوبیی گییل بهییار

نییه چییون تییو بنییییوی ب ی بهییار
(اسدی طوسی)924:9891،

ّ
در میان نسیههای خای موجود از لغت فرس ،دو خانواد از نسیههای موجود (نسیۀ مورخ  129ق و هیم-
خانواد های آن و نسیۀ مورخ  311ق و همخانواد های آن) و نسیۀ خای دانشگا پنجاب ،بیی تیوق را بیه نیام
تراالوی ضبط کرد اند که بهصورت ذیل اس :
الف .نسخۀ مورخ  127ق و نسخههای همخانواده با آن

(اسدی طوسی  :9894 ،1برگ )27

(همان )21:9211 ،3
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(همان  129 ،1ق :برگ )27
ب .نسخۀ مورخ  711ق 71و همخانوادههای آن

لغت فرس نسیۀ کتابیانۀ ایاصوتیا (برگ )21

لغت فرس نسیۀ کتابیانۀ ملی (برگ )28

با بررسی تصاویر توق و ضبط سایر نسخ لغت فرس و همچنی مقابلۀ آن با ضبط ادیبی ،چند نیته دربارۀ بی
مورد بیث قابل طرح اس  :نیس ای که مصر دوم بی تراالوی در نسیۀ خای دانشگا پنجاب (الهور) ،بدی
ً
صورت ضبط شد اس « :نه چون تو نییویی ب بهار» و مصییان احتماال براساس تصیی اقبیال« ،ب» را بیه
«نییوئی» اتزود اند (ر.ک :اسدی طوسی.)33:9871،
چنانکه در تصاویر توق از نسیهها قابل مشاهد اس  ،ضبط نسیۀ پنجاب (نسیۀ اساس تصیی مجتبایی و
صادقی) با نسخ همخانوادۀ تیریر ( 129ق) ،ییسان اس  .نیتۀ قابل ّ
توجه دربارۀ ضبط «بنییویی» ای اس کیه
علیرغم ضبط هر سه نسیۀ توق به صورت «نییوئی» ،وی به اختحف ای واژ در نسیۀ اساس خود اشار نیرد و
تنها به اختحف نسیۀ مورخ ( 311ق) ،اشار کرد اس (ر.ک :همان ،924:9891،ح  .)2مدبری نیز همی بی را
براسییاس تصیییی مجتبییایی و صییادقی جییزء اشییعار تیراالوی در کتییاب شححاعران بححیدیححسان آورد اس ی (ر.ک:
مدبری .)41:9811،باوجود ای اگر اقبال (خواسته یا ناخواسته) ،ضبط بی را به صورت «بنییوی» ،و یرای کرد
(یا بدخواند ) ،بر مصییان بعد از وی الزم اس که به ای ویرای و ضبط اصلی نسخ ،اشار کنند نه بیی را بیر
ً
اساس آن ،تصیی قیاسی کنند یا عینا وارد مت کنند.
دودیگر ای که علیرغم ناهمسانی وزن دو بی منسوب به رودکی و تراالوی ،مضمون هر دو بی ییسان اس .
اگربپذیریم منبع اصلی ادیبی یا مؤلفی که ادیبی بی توق را از آن نقلکرد  ،ییی از نسیههای لغحت فحرس باشید،
دس ِ کم میتوان ای گونه برداش کرد که مؤلف وزن بی را که صورت اصیلتر آن در نسیههای مورخ ( 129ق)
مشاهد میشود ،روانتر کرد و برای نیل به مقصود خوی  ،از برخی واژ های همخانواد (ماننید :نیکوئی (نسیخ
مورخ  129ق) > بخوبی (نسخ مورخ  >)311بحسنت (عجایباللغه) و هممضمون سودجسته و ای موضو در
ً
مقابلۀ دو بی کامح مشهود اس  .در ای صورت اصل بی از تراالوی و بی برساخته از مؤلف اس که به رودکی
سمرقندی منسوب کرد اس .
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سهدیگر ای که ،ازآنجاکه دیوانهای شاعران همعصر رودکی اکنون به دس ما نرسید و از همه مهمتر ،دییوان
ً
سترگ رودکی از میان رتتهاس  ،بهصراح نمیتوان گف بی مضبوط در عجایباللغه ،کیامح برسیاختۀ کاتیب
اس  ،زیرا ممی اس هر دو شاعر (تراالوی و رودکی) دربارۀ یک مضمون طبعآزمایی کرد باشند یا دس کم از
یک مضمون رایج برای سرای بهر برد باشند .با وجود ای  ،رسیدن به حقیق ماجرا نیس در گرو وجود دیوان-
های شعر رودکی و تراالوی اس ؛ دوم در صورت نبود ای آثار ،بررسی کیفی منبع مستند مؤلف (ادیبی) اس که
اگر از منابع که و قابل اعتماد باشد ،نشاندهندۀ اصال بی اس ؛ سوم در صورت نبود منابع مذکور ،میبایس
با استناد به شاخصههای سبیی و ویژگیهای شعری رودکی و شاعران همعصر وی ،دربارۀ اصال یا عدم اصال
بی رأی نزدیک به یقی داد.
ّ
چهارم ای که ما با وجود در نظر داشت نیات توق ،با توجه به عدم کیفی برخی منابع ادیبی در ضبط ابییات و
انتسابها ،همچنی سابقۀ بد مؤلف یا مؤلفان منابع مورد استفادۀ وی در ساد کردن برخی ابیات با وزنهای سنگی
به وزنهای روانتر ،همچنی دستیاریهای متعدد ترهنگنو یسان هندی (که ممی اس ادیبی از منابع آنها بهر
ً
برد باشد) تعح میباید ای بی را برساختۀ ادیبی یا جاعحن زمان بدانیم .مگر ای که شواهدی به دستمان برسد که
احتمال دستیاری جاعحن را رد کند.
کییی کییردار بییر اورنییگ بزرگییی بنشییی

کییی نشییی وار بییه سییر تییاج بزرگییی بییر نییه
99

(ادیبی )917:9831 ،
ادیبی ای بی را ذیل واژۀ «کی» به نام رودکی نقل کرد اس :

(همان ،بیتا)911:
در دو نسیه از لغت فرس اسدی طوسی (نسیۀ واتییان و نسیۀ نیجوانی) ،ذیل واژۀ «کی» بی زیر بیه نیام
دقیقی ضبط شد اس :

کیییکییردار  92بییر اورنییگ بزرگییی بنشییی

98

مییی گییردان کییه جهییان یاتییه و گردانسییتا

(اسدی طوسی)911:9892،

سال پنجاه و سوم

چهار بيت نویافته از رودکی در فرهنگ ...

999

(نسیۀ لغت فرس نیجوانی ص )911
در نسیۀ واتییان ،مصر دوم با اختحف «یاو » ضبط شد  ،که البته اشتبا نیس و سه تصیی از لغت فحرس
نیییز واژ را بییه همییی صییورت ضییبط کییرد انیید (ر.ک :اسییدی طوسییی993:9311،؛ همییان197:9891،؛
همان .)911:9887،همچنی شریع در دیوان دقیقی نیز ای بی را براساس لغت فرس اسیدی چیاپ اقبیال بیا
اختحف :گردان استا ،جزء ابیات پراکندۀ دقیقی ضبط کرد اس (شریع  .)11:9818،با وجود ای ضبط «ییاە »
با «ڤ» سه نقاه (تاء اعجمی) که تلفظ آن مابی دو حرف «واو» و «تاء» میباشد ،ضبای دقیبتر اس .
با ای گزارش مشیص اس که هرچند مصر نیس بی در لغت فرس به نام دقیقی آمد ّ ،امیا مصیر دوم
بی در عجایباللغه ،ماابب بررسی ما در ترهنگهای لت  ،در جایی دیگر دید نشد و میتواند ضبای منیصر
بهترد باشد.
ما از ای جه میگوییم میتوان آن را ضبای تاز به شمار آورد ،چون دلیل و سند قاعی مبنیی بیر سیاختگی
بودن بی نداریم .هرچند دالیلی وجود دارد که نشان میدهد مصر دوم ساختگی اس ؛ اما از طیرف دیگیر نییز
دالیلی هس که ما را در رسیدن به نظر قاعی مردد میکند .به همی دلیل ما نیس دالیل برساخته بودن مصیر
دوم را ذکر میکنیم:
نیستی دلیل ما برای رد اصال مصر دوم ،ساختار غلط ترکیب «کینشی وار» اس که در مصر دوم بیی
خوش ننشسته اس ؛ دوم ،تیرار مضمون مصر اول در مصر دوم اس ؛ با ای توضی کیه در بیی منسیوب بیه
دقیقی ،معنایی برجسته و معروف در متون ادبی حوز خراسان و سایر سبکهای شعری ذکرشد اس ؛ دلییل سیوم
ای اس که اگر معنای «کینشی وار» را همسان با «کی کردار» بدانیم ،میتوان گفی جاعیل بیا دییدن «کیی» و
«بنشی » ،ترکیب «کینشی وار» را ساخته اس  .همچنی «تاج بزرگی» نیز همانند «اورنیگ بزرگیی» ،در مصیر
ً
ً
نیس اس و مجموعا مصر دوم هیچ خبر یا تصویر تاز ای نسب به مصر نیس ندارد و کامح حشو اسی .
ً
دلیل چهارم نیز بدی صورت اس که چون معموال مؤلفان ترهنگهای متأخر (ترهنگنویسان قرن د به بعد کیه از
لغت فرس اسدی و ترهنگ منسوب به ابوحفص ستدی و صاا الفرس بهر برد اند) با مراجعه بیه ایی آثیار و نیه
دیوانهای شعری (به ویژ دیوانهای مفقود شدۀ شاعران عصر سامانی و غزنوی و  ،)...شاهد بی واژ را میآوردند،
اینجاس که احتمال ساختگی بودن مصر دوم با توجه به ضبط اصیل لغت فرس قوت میگیرد .پنجمی و مهیم-
تری دلیل ،سابقۀ بد مؤلف ترهنگ در دستیاری برخی مصر ها یا ابیات منسوب به رودکی اس که برخی از آنها
ً
در پژوه حاضر بررسی شد .در نمونۀ زیر نیز دستیاری مؤلف عجایباللغه کامح مشهود اس :
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از خییر و بالیییک  11آن جییای رسیییدی کییه همییی

شمارة دوم

مییوز بلتییاری 12نپسییندی و اسییب عربییی
(ادیبی ،بیتا)20:

ای بی در نسیه ذیل واژ «بالیک» به نام رودکی نقل شد در حالی کیه سیایر منیابع مصیر دوم بیی را بیا
اختحف نقل کرد اند .در لغت فرس تصیی اقبال بی با اختحف زیر به نام علی قراط ضبط شد اس :
از خییر و پالیییک آن جییای رسیییدم کییه همییی

مییوزۀ چینییی میییخییواهم و اسییب تییازی
(اسدی طوسی)211:1311،

در لغححت فححرس تصیییی هییرن و دبیرسیییاقی (همییان12:1211،؛ همییان )102:1331،و صححاا الفححرس
(نیجوانی ،)111:1311،بی همانند تصیی اقبال ،به نام رودکی ضبط شد اس  .در فرهن رشیدی نیز ضیبط
بی همانند تصیی اقبال اس  ،جز ای که بهجای «بالیک» (=پالیک)« ،پالنگ» آمد اس (تتوی.)232:1331،
(خوانندگان میترم به جز ای مورد میتوانند به شواهد ابیات رودکی ذیل واژ های «پوپیک»« ،کیابوک» و «ژی» و
تفاوت ضبط ای ترهنگ با ترهنگهای دیگر مراجعه کنند).
ّاما ازجمله دالیلی که میتوان با ّ
توجه به آن بر تاز بودن مصر و در کل بی (به نام رودکی) قدری تأمل کیرد،
ضبط «کینشی » اس  .اگر ای ترکیب تصییف «کیپشی » باشد ،ضبای تأملبرانگیز خواهد بیود؛ زییرا «کیی-
پشی » نام ییی از چهار ترزند کیقباد اس :
پسییر ُبیید مییرو را خردمنیید چییار
ُ
نیسیییتی چیییو کیییاوس بیییاآتری

کیییه بودنییید ازو در جهیییان یادگیییار
کییی آرش ُ
دگربیید ،دگییر کییی پشییی

چهییارم کجییا اشیسیی بییود نییام

سیییپردند گیتیییی بیییه آرام و کیییام
(تردوسی)9/811:9837،

ً
در سه جای دیگر از شاهنامۀ تردوسی ،مجددا نام ای شاهزاد آمد اس :
گییر از تیییم کیییآرش و کیییپشییی

بیواهیید ،ز شییادی کننیید آتییری
(همان)2/291 :

کنییون زی ی بزرگییان ییییی برگییزی
ر
هییم اورنیید از گییوهر کیییپشییی

نگییه کیی پییس پییردۀ کیییپشییی
(همان)2/293 :
کییه کییردی پییدر بییر پشییی آتییری
(همان)1/811 :
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ای واژ در اغلب نسیههای خای شاهنامه ،به صورت «کینشیی  »97تصیییف شید اسی ( .بیهعنوانمثال
ر.ک :تردوسی ،9/811:9871،ح  .)1نظامی نیز در اوبالنامه یا خردنامۀ اسکندری نام ای شاهزاد را بیه صیورت
«کیپشی » به کار برد و با آن صنع جناس برقرار کرد اس :
چیییرا پیشییییی خوانییید او را سیییپهر؟

که هس از چنیان خسیروان پیی مهیر

اگیییر «پیشییییی » برنویسیییند راسییی

بود «کیپشی » ،حرف بیر وی گواسی

سیییزد گیییر بیییود نیییام او کییییپشیییی

که هم کینشان اسی و هیم کیینشیی
(نظامی گنجهای)89:9833،

در ای صورت معنی «کیپشی وار» ،میشود همانند «کیپشی » (ترزند قباد که میتوان آن را نماد پادشا ِ بزرگ

دانس یا نام پادشاهی خاص در دور ای از تاریخ که برای ما روش نیس ) .عحو بر ای  ،ازآنجاکه شاعران بزرگی
نظیر ابوشیور بلیی ،عنصری ،معزی ،مسعود سعد و  ...از مضامی رودکی و ابیات و برخی مصرا های برجسیتۀ
پدر شعر تارسی در اشعار خود سودجستهانید (ر.ک :نفیسیی478-443 :9849،؛ قیصیری974-948 :9831،؛
کوپا ،)893-891 :9833،دقیقی نیز در برخی از اشعار خود بیه اسیتقبال شیعر رودکیی رتتیه (بیرای نمونیه ر.ک:
رازی473:9833،؛ شریع  )23-21 :9818،و ممی اس ای شاعر مصر دوم بی مضبوط در عجایباللغه

را (اگر بپذیریم ای بی بیتی مستقل از رودکی اس نه بیتی برساخته) از دیوان رودکی برد یا تضمی  91کرد باشد.
 .4نتیجهگیری

جعل بی و انتساب آن به شاعران بزرگ نظیر تردوسی ،خیام ،حاتظ و هیمچنیی رودکیی سیمرقندی یییی از
مشیحت بزرگ بر سر را بازیابی دقیب و صیی سرود های شیوای پارسی اس  .شعر رودکیی سیمرقندی شیاعر
پرآوازۀ سدۀ سوم و چهارم ( .ق) ،به دلیل از بی رتت آن در طول زمان ،امروز برای هو ی بیشی به زبان و ادبیات
تارسی بسیار حائز اهمی اس  .به همی جه ما در پژوه حاضر به بررسی ییی از ترهنگهای موجود به نام
عجایباللغه ،که دربردارندۀ پار ای از ابیات تاز منتسب به رودکی اس  ،پرداختیم .نتیجۀ بررسی ما بر روی چهیار
بی از ای ترهنگ که به نام رودکی سمرقندی مزی شد بدی قرار اس :
ً
مصر دوم یک بی بر وزن کلیله و دمنه علیرغم تازگی ،کامح برساختۀ کاتب ترهنگ یا منابع مورد استفادۀ وی
اس  .با مراجعه به موضع داستان که بی به آن برمیگردد مشیص اس که کاتب قصد داشته تا مصر دوم را خود
از نو بسازد؛ ما احتمال دادیم که دستیاری مؤلف شاید جه بازسازی مصر میدوش (یا میذوف) در منبع مورد
استفادۀ وی باشد .در دو بی دیگر ،ما مشابه بی را در منابع داریم و با مقایسۀ سایر ترهنگها به ای نتیجه رسیدیم
که مؤلف (یا مؤلفان منابع مورد استفادۀ وی) ،برای ساد تر کردن بی  ،ضبط مصرا ها و وزن بی را دگرگون کرد و
از ای جه بیتی تاز ساخته شد اس  .یک بی نیز معرتی شد که مصر نیس آن در منابع دیگر به نام دقیقیی
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ً
اس ؛ اما مصر دوم کامح متفاوت اس  ،از ای جه با احتیاط کامل بیه بررسیی آن پیرداختیم؛ میا بیرای آن دو
احتمال را در نظر گرتتیم؛ احتمال نیس اینیه کل بی عجایباللغه را پس از تصیی از رودکی بدانیم و دقیقی را
وامگیرندۀ مصر نیس از ای شاعر بدانیم و احتمال دوم ،ساختگی بودن مصر دوم با ّ
توجه بیه تییراری بیودن
مضمون (در صورت حفظ ضبط ترهنگ) دو مصر اس  .البته ای احتمال قویتر اس .
در پایان نگارندگان امید دارند ای جستار میتصر راهگشای پژوهشگران برای رسیدن به سرود های هزار و صد
سالۀ رودکی سمرقندی و اصحح دستیاریهای ابنای زمان در آثار تاخر و اصیل ادبیات پارسیی بیهوییژ شیاعران
پیشگام باشد.
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یادداشتها
« .1پرکار» یا «پرگار» در ای بی معنای میصلی ندارد .شاید «زرکار» درس باشد.
 .2در برخی ترهنگها به صورت «تپنگو» ،ضبط شد اس (ر.ک :دهیدا :9813،ذیل تپنگو).
 .8در دو نسیۀ واتییان و نیجوانی به صورت «گواهی» ،ضبط شد اس .
 .4دهیدا نیز در لت نامه به ای موضو اشار کرد اس (ر.ک :دهیدا :9813،ذیل قنود).
ً
 1دهیدا ای واژ را بهصورت «شنگک» نیز ضبط کرد و دربارۀ آن نوشته اس « :نوک و سر چیزی یا جایی .ظیاهرا
صییورتی از شیینج یییا ِچنییگ اس ی ؛ بییدان مرغییک مییانم کییه همییی دوش /بییر آن شیینگک گلییب همییی تنییود»

(دهیدا :9813،ذیل شنگ) .همچنی وی ذیل واژۀ «شلنگ» ،نوشته اس « :در بی زیر اگر غلیط نقیل نشید

باشد ،معنی کلمه را نمیدانم :بدان مرغک مانم همی که دوش /بیرآن شیلنگ گلیب همییتنیود» (همیان ،ذییل
ً
شلنگ) .به نظر نگارندگان احتماال ای واژ تیریف شدۀ «شاخک» باشد که در نسیۀ لغحت فحرس و صحاا -
الفرس آمد اس .
 .7در ای ترهنگ و ترهنگ شعوری از ای شاعر شواهد شعری متعددی برای لتات آورد شد که گمان مییرود وی
تردی ترک زبان باشد که همانند شمس تیری برای لتات نادر دری اشعاری را به پارسی سرود اس .
 .1نسیۀ کتاب شد از روی نسیۀ مورخ  129ق کتابیانۀ مجلس.
 .3نسیۀ دس نویس نفیسی از روی نسیۀ مورخ  129ق ،مضبوط در کتابیانۀ دانشگا تهران به شمارۀ .1182
 1بی لت ترس از نسیۀ خای سفینۀ تبریز به کتاب ابوالمجد تبرییزی در تیاریخ  129ق اسی  .بیرای بررسیی
بیشتر ای تیریر از لغت فرس اسدی (ر.ک :صادقی.)914-971 :9832،
 .91ای نسیه و نسیۀ دانشگا تهران را متاسفانه جه رؤی خوانندگان در دسترس نداریم .مجتبایی و صادقی در
حاشیۀ ضبط بی  ،اختحف ای دو نسیه را چنی نوشتهاند :س ،یص

و دا :تیو بییوبی .دا ترتییب دو مصیرا

معیوس اس  .دا ب نوبهار.
 . 99مدبری در حاشیه نوشته اس  :مصر اول بی در ترس به ترخی منسوب اس .
 .92شریع دربارۀ ای ترکیب در تعلیقات دیوان دقیقی نوشته« :کی کردار دو توجیه دارد ،ییی ایی کیه حالی نیدا
باشد یعنی (ای کسی که کار و کردار تو همچون کار و کردار شا اس ) و دیگر ای که آن را قید حالی بیسیاب
بیاوریم یعنی (همچون پادشاهان)» (شریع )283:9818،
 .98در نسیۀ نیجوانی بهصورت «گردانس » ،ضبط شد که بهنظر میرسد اشتبا باشد .الف «گردانسیتا»« ،الیف
اطحق» اس که در شعر سبک خراسانی بیشتری کاربرد را دارد و در مییان شیاعران سیبکهیای دیگیر نییز تیا
حدودی رایج اس ؛ در اینجا با ّ
توجه به تعدد ضبط «گردانسیتا» در منیابع ،مییتیوان گفی ایی ضیبط از نظیر
موسیقایی بهتر و درس تر اس .
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 . 94در نسیه به همی صورت ضبط شد اس ؛ اما مدبری آن را بر اساس لت ترس اسدی بیه صیورت «پالییک»،
ضبط کرد اس (ر.ک :ادبیبی.)17:9831،
 .91در نسیه به صورت «بلتازی» ضبط شد که اشتبا اس .
 . 97تبریزی در برهان قاطع دربارۀ ای واژ نوشتهاس « :با بای تارسی و شی نقاه دار بروزن درگیزی  ،نیام یییی از
چهار پسر کیقباد اس ؛ و بجای بای تارسی نون میسور هم بنظر آمد اس » (تبریزی .)8/9112:9842،معی
در حاشیۀ ای واژ نوشته اس « :کیپشی صیی اس که به «کیینشیی » تصیییف شید  ،در اوسیتا Kava
( »pishin aهمانجا:ح  .)1همچنی وی در کتاب مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی ،ایی واژ را بیه صیورت
«کیبشی » ،دانسته و نوشیته «کیینشیی » ،مصییف آن اسی (ر.ک :معیی  )812:9827،هیمچنیی ر.ک:
دهیدا :9813،ذیل واژ های کیپشی و کینشی ؛ خالقیمالب.)831:9831،
 .91چون مقدم و مؤخر ای بی به دس ما نرسید  ،بنابرای اگر دقیقیی مصیر دوم بیی را از رودکیی بیرد باشید
(سرق کرد باشد) از جملۀ سرقات شعری میسوب میشود و اگر تضمی کرد باشد از جملۀ آرایههای ادبی.
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کتابنامه

ُ
آیدنلو ،سجاد« .)9812( .تیشان؛ تصیی واژ ای تصییف شد در شاهنامه» .ترهنگنویسیی .شیمارۀ  .1صیص
.979-983
ّ
ادیبی .)9831( .عجائباللغه (ترهنگ تارسی به تارسی) .به تصیی میمود مدبری .کرمان :مرکز انتشارات علمی
دانشگا آزاد اسحمی واحد کرمان.
ّ
ّ
ادیبی( .بیتا) .عجایباللغه .نسیه خای کتابیانۀ مجلس .شمار .2912

ّ
اسدی طوسی ،ابومنصور علیب احمد .)9211( .فرهن فارسی (لغحت فحرس) .نسییۀ خایی تصییی و تیرییر
سعید نفیسی از روی نسیۀ مورخ  129ق .کتابیانۀ مرکزی دانشگا تهران .شمارۀ .1182

______________________ 9311( .م) .کتاب لغت فحرس .بیه سیعی و اهتمیام پیاول هیرن .بیرلی (شیهر:
ُ ر
گ ِت ْنگ ) :مابع دیتریخ.
ّ
_____________________ .)9892( .نسیۀ خای لت ترس نیجوانی با عنوان «مشیحت در پارسی دری»
ّ
به خط عبرت نائینی .کتاب شد از روی نسیهای به تاریخ  177و کتاب حسامالیدی حیاتظ ملقیب بیه نظیام
تعریفا .کتابیانه مجلس .ش .1171
______________________ .)9894( .فرهن اسدی طسسحی .کتابی اقیلالسیادات عبیدالوهاب حسیینی.
کتاب از روی نسیهای به تاریخ  .129کتابیانه مجلس .شمارۀ بازیابی .91799
______________________ .)9891( .کتاب لغت فرس .تصیی عباس اقبال .تهران :مجلس .چاپ اول.
______________________ .)9887( .لغت فرس .بهکوش میمد دبیرسیاقی .تهران :کتابیانه طهوری.
______________________ .)9871( .لغت فرس «لغت دری» .تصیی تیت اللیه مجتبیایی و علییاشیرف
صادقی .تهران :خوارزمی .چاپ اول.
______________________. 129( .ق) .لغححت فححرس اسححدی طسس حی (بیشییی از سییفینۀ تبریییز) .کتاب ی
ابوالمجدتبریزی .کتابیانۀ مجلس .ش .94111
______________________122( .ق) .لغت فرس .نسیۀ خای کتابیانۀ ملک .شمارۀ .1381
ّ
______________________( .بیتاکالف ) .لغحة الفحرس (کتیاب اللتیب بالفارسییه) .نسییۀ خایی کتابیانیۀ
ایاصوتیه .شمار .4148

ّ
______________________( .بیتاکب ) .فرهن حضرت صدراالفاضل ابسمنصسر ّ
االسحدی
علحیبح احمحد
ّ
ّ
الطسسی( .بیکا) .نسیۀ خای متعلب به جحلالیدی همیایی .کتابیانیۀ ملیی اییران .شیمارۀ  .21833شیمارۀ
کتابشناسی ملی .2733311
امامی ،نصرالله؛ شیرمیمدی ،مژگان؛ دهقیان ،سیجاد« .)9811( .بررسیی ابییاتی نویاتتیه از رودکیی در ترهنگیی
ناشناخته» .شعرپژوهی (بوستان ادب) .سال دهم .شمارۀ دوم .پیاپی  .87صص .44-91
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بیاری ،میمدب عبدالله .)9871( .داستانهای بیدپای .به تصیی پرویز ناتل خانلری و میمد روش  .چاپ ّدوم.
تهران :خوارزمی.
تبریزی ،میمد حسی ب خلف .)9842( .برهان واطع .به اهتمام میمد معی  .تهران :امیرکبیر.
تتوی ،عبدالرشید ب عبدالتفور .)9881( .فرهن رشیدی .به کوش میمید عباسیی .تهیران :انتشیارات کتابیانیه
بارانی.
ی جمالالدی انجو ،حسی ب حس  .)9811( .فرهن جهحانگیر  .بیهکوشی

رحییم عفیفی  .مشیهد :انتشیارات

دانشگا تردوسی.
ّ
حلیمی ،لافالله( .بیتا) .شرح بیرالترائب .نسیۀ خای کتابیانۀ مجلس( .بیکا) .شمار بازیابی .379
خالقیمالب ،جحل .)9831( .یادداشتهای شاهنامه .بی ییم .نیویورک :بنیاد میراث ایران.
دهیدا ،علیاکبر .)9813( .لغتنامه .تهران :دانشگا تهران.
رازی ،شمسالدی میمد ب قیس .)9894( .المعجم فی معائیر اشعار عجحم .تصییی میمید قزوینیی .تصییی
ثانوی مدرس رضوی .تهران :مابعۀ مجلس.
رواقی ،علی .)9811( .سرودههای رودکی .تهران :ترهنگستان زبان و ادب تارسی.
ّ
رودک  ،جعفرب میمد .)9814( .دیسان رودکی .شرح و توضی منوچهر دان پژو  .چاپ اول تهران :توس.
______________ .)9813( .دیسان شعر رودکی (با شرح و توضی ) .پیژوه

تصییی و شیرح جعفیر شیعار.

چاپ اول .تهران :قار .
______________ .)9837( .دیسان اشعار رودکی .تصیی ویرای و توضی نصراالله امام  .چاپ اول .تهران:
مؤسسیه تیقیقیات و توسعب علوم انسان .
ّ
______________ .)9831( .دیسان اشعار ابسعبدالله جعفر ب مامد رودکی .مت علمی انتقیادی بیا کوشی و
اهتمام رسول هادیزاد  .دوشنبه :پژوهشگا ترهنگ تارسی-تاجییی.
______________ .)9833( .دیسان اشعار رودکحی .تصییی و مقابلیۀ نیادر کریمییان سردشیتی .تهیران :بنییاد
ترهنگی هنری رودکی.
______________ 9819( .الف) .دیوان ابوعبدالله جعفراب میمداب حییم اب عبدالرحمان ابی آدم رودکیی
سمرقندی .تهیه ،تصیی  ،پیشگفتار و حواشی قادر رستم .زیر نظر صفر عبدالله ،برگردان شا منصور شا مییرزا.
تهران :مؤسسه ترهنگی اکو.
ّ
______________ 9819( .ب) .دیسان رودکی (با توضی و نقد و تیلیل اشعار) .کامیل احمیدنژاد .چیاپ اول.
تهران :کتاب آمه.
______________ .)9817( .دیسان رودکی ( 9113بی به دس آمد تا امروز و شرح احوال وآثاراو) .تصییی
جهانگیر منصور .چاپ سوم .تهران :دوستان.
ریاحی ،میمدامی  .)9837( .کسایی مروزی :زندگی ،اندیشه و شعر او .چاپ دوازدهم .تهران :علمی.
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ّ
میمد .)9883( .فرهنح مجمحعالفحرس .تصییی میمید دبیرسییاقی .تهیران:
سروری کاشانی ،میمد قاسم ب
انتشارات کتابفروشی علمی.
شعوری ،حسی ب عبدالله .)9911( .فرهن شعسری (لسانالعجم) .چاپ سنگی .قسانانیه :دارالمابعۀ معمور .
شریع  ،میمدجواد .)9818( .دیوان ابومنصور میمد ب احمد دقیقی طوسی بانضمام ترهنگ بسامدی آن .چیاپ
دوم .تهران :اساطیر.
شفیعی کدکنی ،میمدرضا .)9811( .صسر خیال در شعر فارسی .چاپ ششم .تهران :آگه.
عنصری بلیی ،ابوالقاسم حس ب احمد .)9878( .دیسان استاد عنصری بلخی .به کوش میمد دبیرسیاقی .چاپ
دوم .تهران :انتشارات کتابیانۀ سنائی.
تردوسی ،ابوالقاسم .)9837( .شاهنامه .بهکوش جحل خالقی مالب .دتتر ییم .دوم و پینجم .چیاپ اول .تهیران:
مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسحمی.
ّ
قواس غزنوی ،تیرالدی مبارکشا  .)9818( .فرهن وساس .بهتصیی نذیر احمد .تهران :بنگا ترجمه و نشر کتاب.
قیصری ،ابراهیم« .)9831( .مضمونهای مشترک رودکی و دیگران» .پاژ .شمارۀ  .2صص .974-948
کوپا ،تاطمه« .)9833( .حسان ثانی :مضامی شعری ویژ رودکی» .رودکی پدر شعر تارسی (مجموعه مقاالت به-
مناسب سال رودکی) .بهکوش منوچهر اکبری .چاپ دوم .تهران :خانه کتاب .صص .821-899
مدبري ،میمود .)9811( .شرح احوال شاعران بیدیوان در قرنهاي  1 ،4 ،8هجري قمري .تهران :پانوس.
معی  ،میمد« .)9827( .مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات تارسی» .تهران :انتشارات دانشگا تهران.
ّ
ّ
میمد .)9819( .دیوان منجیک ترمذی .به کوش احسان شواربی مقیدم .تهیران :مییراث
منجیک ترمذی ،علی ب
میتوب.
منشی ،نصرالله .)9831( .ترجمۀ کلیله و دمنه انشای ابسالمعالی نصرالله منشی .تصیی و توضیی مجتبیی مینیوی
طهرانی .تهران :مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
میرزایف ،عبدالتنی .)9113( .ابسعبدالله رودکی و آثار منظسم رودکی (تی نظیر ی .براگینسییی ) .اسیتالی آبیاد:
نشریات دولتی تاجییستان.
نیجوانی ،هندوشا  .)9849( .صاا الفرس .به اهتمام عبدالعلی طاعتی .تهران :بنگا ترجمه و نشر کتاب.
نصیری شیراز ،زهرا؛ نصرالله امامی ،سجاد دهقان« .)9811( .بررسی ابیات تاز و منسوب به رودکی سیمرقندی در
ترهنگ لغت حلیمی (شر بارالغرائب)» .مت شناسی ادب فارسی .شمارۀ چهارم (پیاپی  .)41صص .21-9
نظامی ،یوسفب الیاس .)9833( .اوبالنامه یا خردنامه حکیم نظامی گنجهای .با تصیی و حواشیی حسی وحیید
دستگردی .به کوش سعید حمیدیان .چاپ هفتم .تهران :نشر قار .
ّ
مامحد رودکحی .جلید  .8چیاپ ّاول .تهیران :شیرک
نفیسی ،سعید .)9891( .احسال و اشعار ابسعبدالله جعفر بح
کتابفروشی ادب.

__________ .)9849( .مایط زندگی و احسال و اشعار رودکی .چاپ ّدوم .تهران :انتشارات کتابیانۀ اب سینا.
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شمارة دوم

ّ
وتایی ،حسی . 9119( .ق) .ترهنگ وتائی .نسیۀ خای کتابیانۀ مجلس شورای اسحمی .شمارۀ .91887
ّ
__________ .)9814( .فرهن فارسی (معروف به ترهنگ وتایی) .براساس نسیههای خای موجود در چی  .بیه
تصیی ِت هوی جو .چاپ اول .تهران :انتشارات دانشگا تهران.

