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 دهيچک

 نیزم کهنِ شاعران يشدهگم يهاراثیم يِواکاو يبرا پژوهشگران یاصل منابع از یکی
 ياهناشناخت ای و کهن يهافرهنگ به مراجعه ،یرودک عبداهللابو ،یپارس شعر پدر جمله از

عار اش یو پراکندگ یمنابع ادب ی. با توجه به فراواناستماندهاست که غالباً از نظر به دور 
 يبرا تواندیم قسم، نیا از دیجد ينسخه هر افتنی ،يپس از و یدر آثار ادب یرودک

مغتنم  ،ینامدار عصر سامان يندهیسرا ،يسمرقند یرودک يهاسروده شمارِ  به افزودن
به لحاظ ذکر شواهد  لغت يهافرهنگ مانده،يجابه یِ و بالغ یمنابع ادب نیباشد. در ب

 کیاز  نسخه دو یبررس با .دارند ياژهیو تیّاهم ،فراوان از شاعران مختلف يشعر
و  دانشگاه تهران يکتابخانه در که ناشناس یمؤلف فِیتأل یبه فارس یفرهنگ فارس

 به مقاله نیا در که آمد دست به یرودک از ياتازه اتیاب اند،شماره شده یملّ يهکتابخان
 و اتیاب یبرخ از يفرد به منحصر يهاضبط ن،یا بر عالوه م؛یاپرداخته هاآن یمعرف

 .اندشده یجُستار نقد و بررس نیکه در ا شد هدهمشا یرودکبه  يدیجد يهاانتساب

 .ناشناخته فرهنگ ،یرودک افته،ینو اتیاب منسوب، اتیابهای کليدی: واژه
 

 مقدمه. 1
هایی است که در گذر زمان، از آسیب مهاجمان و آفات ترین دیوانرودکی از مهم وانید

ت؛ اسو از آن جز ابیاتی پراکنده در متون کهن به دست ما نرسیده هروزگار در امان نماند
ي شعرِ سرایندگانِ خراسان، براي بازیابی اشعار وي همواره رو پژوهشگران حوزهاز این

هاي لغت و سایر کتب، ماننِد فرهنگها، کتب بالغی، در متون مختلف از جمله تذکره
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هایی از گاه نمونهکنند و گهاخالقی، حکایت و تفسیر، تفحص می ،هاي تاریخیکتاب
 سنگ اشعار این شاعرِ کنند. یکی از منابع گراني بزرگ را معرفی میاشعار این سراینده

لف، هاي مختهاي لغتی است که براي درک بهتر معنی واژهچشمِ روشن بین، فرهنگتیره
ي وافري گام شعر فارسی )رودکی و متأخران وي( بهرهاز شواهد شعري شاعران پیش

 اند.برده
 
 های کهنمعرفی اجمالی فرهنگ .1. 1

شناسان، اوّلین فرهنگ فارسی به فارسی، فرهنگی مختصر از لغات ي لغتبنا به گفته
رهنگ است. این ففارسی دري بوده که قطران تبریزي، شاعر قرن پنجم، آن را تألیف کرده

است. ، بسیار مجمل و شامل لغات متداول بودهفرس لغتبنا به نقل اسدي طوسی،  مؤلف 
اي در دست نیست و ما از ماهیّت خهز این فرهنگ، نسا (1: 1319)ر.ک: اسدي طوسی، 

ي اي تحریر درآورده بود، اطالع چندانی نداریم. البته نسخهتبریزي به رشته چه قطرانآن
ود شداري مینگه« سپهساالر»ي در مدرسه يزیتبر قطران فرهنگاز فرهنگی موسوم به 

توان اند و نمیي این فرهنگ گفتهتر از آن است که گذشتگان دربارهکه بسیار مفصل
 بوده باشد. يزیتبر قطران فرهنگمطمئن بود که این فرهنگ همان 

هنگ فراست که پیش از  ي ابوحفصرسالهدومین فرهنگ لغت فارسی به فارسی،      
اي موجود نیست. سخهن اکنوناست. از این رساله نیز همتحریر شده اسدي طوسی

دهد تا آن اند که نشان میارجاع داده فصفرهنگ ابوحنویسان تا قرن یازدهم به فرهنگ
، «رشیدي»، «جهانگیري»نویسانی چون هایی که فرهنگقولاست. نقلزمان، در دست بوده

اند، بیانگر آن است که از این فرهنگ در آثار خود آورده دیگران و« شعوري»، «سروري»
ان تواین جمله میاست؛ از مؤلف، از شواهد شعري بسیاري در فرهنگ خویش بهره برده

ي سروري و دیگران، منحصراً در به برخی از ابیات رودکی اشاره کرد که بنا به گفته
 ؛ ذیل دفنوک( 536: 1338است. )ر.ک: سروري، بوده ي ابوحفصرساله
مطرح شده، از ابوحفص سغدي که شاعر  ابوحفص يرسالهاین فرهنگ هرچند با نام     

 ي چهارم بوده، نیست: هي سوم و اوایل سداواخر سده
 (5،939)ص الدین انجوخی از فرهنگ نویسان معروف مانند جمالرم ب17ق/11در سده »

ثار خود از آلیف أدر ت (711،681،504)ص تتوي (760،536،511،376،68،49سروري )ص
 يالهرس"، "صفرهنگ ابوحف" هاين با نامآاي منسوب به ابوحفص استفاده کرده و از نامهلغت
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ه ناملفان از لغتؤاین م ي کهجا که شواهداز آن .اندیاد کرده "،صبوحفي انسخه" و "ابوحفص
چون ناصرخسرو و (، ق)ه. 5 و 4 ياز اشعار شاعران سده ،اندها نقل کردهابوحفض براي واژه

.« ق دانست 5 يبعد از سده را زمان او را شخص دیگري و صباید این ابوحف ،عنصري است
 (373: 5، ج1367)میرانصاري، 

ر تاسدي طوسی است که از دو فرهنگ پیشین، مفصّل لغت فرسسومین فرهنگ، 
شاهد یا  است. در این فرهنگ که بر اساس حرف آخر واژگان تنظیم شده، براي هر واژه،

هاي خطی موجود از این فرهنگ و اختالف فراوان است. تعدد نسخهشواهدي آورده شده
است. هاي مختلف این فرهنگ شدهر تصحیحد هاي بسیاريوجب تفاوتها مدر آن
 اند، موجب شده تا شاهديبرداران در کتابت خود داشتههایی که نسخهدقّتی و تصرفکم

ي دیگر آورده نشود و کاتبان بنا به بط شده، در نسخهضاي که در یک نسخه براي واژه
در برخی  ؛ همچنیندیگر، جایگزین کنندسلیقه خود، شواهدي را حذف یا با شواهدي 

هاي محلی یا برگرفته ازگویش خود، در فرهنگ دخیل نمایند؛ هایی را از لهجهموارد، واژه
توان اشاره می لغت فرس نخجوانیاي از این فرهنگ، موسوم به براي نمونه  به نسخه

ي کتاب اضافه یهها و شواهدي در حاشکرد. در این نسخه عالوه بر متنِ لغت فرس، واژه
 (8: 1365شده که با روش متن اصلی هماهنگی ندارد. )ر.ک: مجتبایی، 

اي هتألیف هندوشاه نخجوانی، فرهنگی است که بر فرهنگ الفرس،صحاحفرهنگ      
ل از خود، هاي قباست. این فرهنگ در مقایسه با فرهنگپس از خود تأثیر بسیاري گذاشته

ها اسدي طوسی نیز بهره برده و بسیاري از واژه لغت فرسو از تر نوشته شده بسیار مفّصل
هایی که نام سان است. پس از فرهنگیک لغت فرس اسدي،و شواهد در این فرهنگ با 

ها آن يه تقریباً همهک هاي زیاد دیگري با شواهد شعري تألیف گردیدهبرده شد، فرهنگ
 اند.أثر بودهبه طور مستقیم یا غیرمستقیم از این سه فرهنگ مت

 
 یرودک اشعار از یسينف حيتصح یشناسبيآس .2. 1

لی ها توانسته است ابیاتی را به دیوان رودکی بیفزاید؛ وگیري از این فرهنگنفیسی با بهره
 شود، کار وي در مواردي قابل تأمل است؛ از جمله:به دالیلی که ذکر می

 .هاي مورد استفادههاي ابیات رودکی در فرهنگ. عدم نقل نسخه بدل1
بط ، براي ابیات ضمحیط زندگی و احوال و اشعار رودکینفیسی در اوّلین چاپِ کتاب     

اند؛ اّما در چاپ دوم این کتاب که در سال ها را ذکر کردهبدلشده در بخش سوم، نسخه
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 ها از متن کتاب برداشتهبدلبا انجام اصالحات و اضافاتی همراه بود، این نسخه 1336
هاي اشعار نیز در چاپ بدلنسخه»است که  ي چاپ دوم نوشتهاست. وي در مقدمهشده

اوّل هست و تنها برخی از محققان را سودمندست و براي دیگران جز افزودن بر حجم 
 (1: 1336)نفیسی، « کتاب فایدتی ندارد.

 (هاي متفاوت از یک بیت )در برخی موارد سه صورت متفاوت. ورود برخی صورت2
هاي این دلبي نسخهي عدم مقابلهي نفیسی که نتیجهي رودکی به وسیلهدر اشعار پراکنده

 ابیات است.
ها، گاهی به دو برخی از ابیات منسوب به رودکی در منابع مختلف از جمله فرهنگ     

ي این ابیات با هم، متوّجه خواهد شد اند که خواننده در مقابلهیا سه صورت، ضبط شده
ي هاي مختلف هستند. شایستهه هر دو صورت ارائه شده، در واقع یک بیت با ضبطک

ود هاي موجي تصحیحگونه ابیات به تبعیت از کار نفیسی، در همهیادآوري است این
  (551-550-548: 1382شود. )ر.ک: نفیسی، دیوانِ رودکی مشاهده می

اي که تنها در مواردي معدود، ونه؛ به گهاي موجود در منابعي انتساب. عدم ذکر همه3
 است.هاي ابیات رودکی به شاعران دیگر ذکر شدهانتساب
عار اش»موسوم به  محیط زندگی، احوال و اشعار رودکینفیسی در بخشی از کتاب       

، تنها به بیان نام شاعري که بیت رودکی منسوب به وي است، «رودکی منسوب به دیگران
 توانند تشخیص دهند درکه پژوهشگران با مراجعه به این بخش نمیاکتفا کرده؛ حال آن

که فهرست ارائه کدام منبع، شعر رودکی به چه شاعر دیگري منسوب است. ضمن این
 ،ها، فهرست کاملی نیست. با مراجعه به منابعی که نفیسی بررسی کردهنتسابشده از این ا

 شود که عالوه بر رودکی بهاست، ابیاتی دیده میهمچنین منابعی که در اختیار او نبوده
هاي لغت، ي خراسان نیز منسوب است. گاهی این ابیات در فرهنگدیگر شاعران حوزه

ي هاي پژوهش در حوزهوع، خود یکی از دشواريبه چند شاعر منسوب شده و این موض
 رود.اشعار شاعران خراسان به شمار می

 يسرور، فرس لغت هاي خطی فرهنگهاي غلط در نسخه. اعتماد به برخی از انتساب4
فرهنگ خطی ، یا 871مورخ  فرهنگ اسديي خطی از توان به نسخهو ... )براي نمونه، می

که برخی از است؛ حال آنکرد که منبع مستند وي بوده، اشاره ي علوم سیاسیمدرسه
ها به شاعران دیگري نسبت داده ابیات منسوب به رودکی در این نسخ، در سایر فرهنگ

 اند و یا برعکس(.شده
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وان ت؛ براي نمونه میهاي مورد استفاده. پنهان ماندن برخی از ابیات رودکی در فرهنگ5
 به این بیت اشاره کرد:

تا نخ مدح تو راب مام   واهم گفتن ت
 

 که شرم دارد خورشید اگر کنم سپري 
(561: 1382)نفیسی،   

ي شنامهدانکند، نقل می یرودک اشعار وانیدر د تنها منبعی که نفیسی براي این بیت     
تصحیح اقبال )اسدي طوسی، فرس اسدي، لغت که این بیت در است. حال آن قدرخان
 است. ( نیز آمده304: 1341)نخجوانی، الفرس هندوشاه نخجوانیصحاح( و 518: 1319

 
 نفيسی دید از هافرهنگ یبرخ ماندن پنهان. 2

 ها به دلیلباید اذعان کرد که بازیابی اشعار رودکی یا هر شاعر دیگري در این فرهنگ
یسی نفها در تصحیح ها خالی از اشکال نخواهد بود. از برخی فرهنگتعدد منابع و ضبط

فرهنگ مدرسه  الفرس،همجموعفرهنگ قواس، فرهنگ است؛ مانند استفاده نشده
 و ... .  لغت اللغهفرهنگ قطران، فرهنگ بهار عجم، فرهنگ عجایب موسوم به سپهساالر

هاي متعدد دارد، نفیسی سه تصحیح پاول هرن، عباس اقبال آشتیانی فرس اسدي تصحیح
 از تصحیح مجتبایی استفاده نکرده است. و دبیرسیاقی را بررسی کرده ولی

ه استفاده کرد الفرس سروريفرهنگ مجمعي خطیِ نفیسی در کار خود، از سه نسخه     
ها با استفاده از است. همچنین برخی فرهنگها وجود داشتهر آند هاییکه اغلب کاستی

ا هنیز از آنتري هاي مفصّلکه نسخهاند؛ حال آني خطی مختصري، بررسی شدهنسخه
 .لغت حلیمییا   فرهنگ شرح بحرالغرائبها وجود دارد؛ مانند در کتابخانه

اند و الزم است صحّت هاي موجود، هنوز تصحیح انتقادي نشدهبرخی از فرهنگ     
یکی از این منابع، فرهنگ  .ها مورد واکاوي قرار گیردانتساب اشعار رودکی در این فرهنگ

ري ي دانشگاه تهران و دیگدو نسخه از آن، یکی مفصّل، در کتابخانهاي است که ناشناخته
 شود.داري میي ملّی نگهرکتابخانهد مختصر،
 يي پژوهش در اشعار به جاي مانده از رودکی که به وسیلهبا توجه به پیشینه     

رفته ي اخیر صورت گبراگینسکی، میرزایف، نفیسی و مصححان دیوان رودکی در سه دهه
ر بین منابع ذکر شده در تصحیح این بزرگان، در د هامغفول ماندن برخی از فرهنگ و

 است:ي حاضر، این فرهنگ با چهار رویکرد بررسی شدهمقاله
 منتسب به رودکی؛ و بررسی ابیات نویافته .1
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 محیط زندگی، احوال و اشعار رودکیبرخی ابیات ذکر شده در کتاب  بررسی انتساب .2
 هاي رودکی، به شاعرانی دیگر؛ و سایر مجموعه شعر

 هاي منحصر به فرد ابیات منتسب به رودکی؛بررسی ضبط  .3

 یا مؤلف این فرهنگ در دو نسخه یافت شده از آن.  هاي کاتببررسی و نقد ضبط  .4
 

 . معرفی فرهنگ ناشناخته2
 از شاعران مشهور اي مختصر و فارسی به فارسی، با شواهد شعرينامهین فرهنگ، لغتا

جا که مؤلف در برخی مواضع این هاي چهارم تا هفتم هجري است. از آننام قرنیا گم
توان نتیجه گرفت که است، می( استشهاد کرده745فرهنگ، به اشعار شمس فخري )م 

است. عالوه بر شاعران مشهور، نام سرایندگانی زیستهمی 9و  8هاي مؤلف آن بین سده
تري دارند. مانند: آغاجی، اورمزدي، ابوشعیب، ابوالمثل، ي کمگ آمده که آوازهدر این فرهن

ابوالفرج، امینی، بدرالدین افراهی، بدرالدین قوامی، بدر فراهنده، بهرامی، جمال عزیزي، 
م الکالم، سیدحسن کریالمعانی، رضی نیشابوري، رفیعی، روححمیدالدین، خفاف، خالق

الدین، شهید، صدر بعیر، طنان، ظهیر الی، شمس طبس، شهابالدین کوتواصفهانی، شمس
مجیر  الدین، لبیدي،الدین، کمالرسیوي، عبدالرزاق، عبدالواسع، فخر جرجانی، فرید، کریم

بیلقانی، مسعود، معزي، مفخر زرکوب یا فخر زرکوب و منجیک. اسامی بعضی از این 
 .سان استغاز این دو نسخه یکي ملّی و دانشگاه، همچنین در آشاعران در دو نسخه

ي مرکزي دانشگاه تهران ي کتابخانهاز این فرهنگ دو نسخه در دست است: نسخه     
 -15ي ي ملّی بدون تاریخ، به شمارهي کتابخانهو نسخه 4736ي بدون تاریخ، به شماره

ري ه هجهاي خطی و نگارشی، احتماالً از قرن سیزد. هر دو نسخه با توجه به ویژگی6214
هاي زیادي دارند و به همین دلیل، هر دو نسخه را قمري است. این دو نسخه شباهت

ه هایی نیز مشاهدبودتر دانست. در هر دو نسخه، کمي قدیمیباید تحریري از یک نسخه
« ث، ج، چ، ح، خ، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع»ي ملّی، ابواب ي کتابخانهدر نسخهشود؛ می

 .استنشگاه تهران، در مقایسه با ملّی، شواهد و لغاتی حذف شدهي دانیامده و در نسخه
ي این فرهنگ در گردآوري اشعار منجیک از هر دو نسخه« مقدماحسان شواربی»      

گزارش  ي دانشگاه تهران،ترمذي استفاده و سه بیت نویافته از این شاعر را بر اساس نسخه
 (38: 1391است. )منجیک ترمذي، کرده



 23    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبررسی ابياتی نویافته از رودکی در فرهنگی ناشناخته 

 

این پژوهش، با واکاوي این دو نسخه از فرهنگ مذکور، اشعار رودکی بررسی شد  در     
برخی  است. دو بیت درو چهار بیت یافته شد که در هیچ منبعی به نام رودکی ضبط نشده

، فرهنگ قواسو بیتی دیگر در « اسدي»به نام  فرهنگ شعوري،هاي متأخر مانند فرهنگ
با اختالف نقل شده که این « شهید بلخی»به نام  ،فرهنگ رشیديو  الفرسصحاح
طلبد. در این فرهنگ، برخی از ابیات منسوب به رودکی، تري میها بررسی بیشانتساب

نین ها نیز اهمیّتی ویژه دارد. همچبه شاعرانی دیگر نسبت داده شده که توجه به این انتساب
رودکی در این فرهنگ دیده هاي منحصر به فردي از ابیات منقول و منسوب به ضبط
 است.شود که در پژوهش حاضر این ابیات و اختالفات آن با سایر منابع، بررسی شدهمی
 

 . ابيات نویافته در فرهنگ حاضر3

 يسرددلم گَرم گشت و از  هجر گُرم ز .1. 3
 

یگام زنمینم وصووالش کام يسووو به   
(15)دانشگاه تهران: برگ   

 
 15برگي دانشگاه تهران، نسخه

 است. در معنی رنج، به نام رودکی آمده« گرم»این بیت ذیل واژه 
ضبط شده و ذیل هر کدام، بیتی « گُرم»و « ُکرم»به دو صورت  این واژه نامهلغتدر      

این صورت، « گُرم»دیگر از رودکی در جایگاه شاهد، آمده و در توضیحات ذیل واژه 
 : ذیل کرم و گرم(1377است. )دهخدا، تر دانسته شدهاصیل
فردوسی و  آمده و شواهدي از« اندوه»به معنی « گُرم» لغت فرس اسدي طوسی،در      

 است:رودکی براي آن نقل شده
شت غرم شیران همه د سی: ز چنگال   فردو
 رودکی: گر درم داري گزنوود آرد بوودین

 

 دریووده بوور او دل پوور از دا  گوورم 
ین گز گرم درویشوووی  کن او را  ف ب  

(340: 1319وسی )اسدي ط  
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اندوه و گرفتگی دل و به کاف »آمده است: « گُرم»نیز ذیل واژه  فرهنگ رشیديدر      
هرچند این بیت منسوب  (1136: 2،ج1337)تتوي،« اند و اصح همین است.تازي نیز گفته

رم ي گُبه رودکی تنها در این فرهنگ دیده شده، این انتساب مورد تردید است. اگر واژه
، جناس مضارع دارند؛ همچنین «گام»و « کام»، جناس خطی و «گَرم»و « گُرم»باشد، صحیح 

هجر و وصال، سردي و گرم، بیانگر  صنعت تضاد در این بیت هستند و رعایت این نوع 
 جناس و صنایع ادبی در سبک رودکی و در زمان او چندان رایج نیست.

 نیچشم من بارد سرشک همچو ه .2. 3
 

نیه زیبرخ نید و ایدن سر کز   
(17 برگ)دانشگاه تهران:   

 
 17ي دانشگاه تهران:برگنسخه

ي دانشگاه تهران آمده و ، تنها در نسخه«سیل»به معنی « هین»این بیت ذیل واژه      
 ت:اسذیل این واژه آمدهلغت فرس اسدي است. در تاکنون در منبعی دیگر، یافت نشده

 دقیقی گوید:شتاب فرمودن است، دیگر سیالب، »
 یم برنگ دوش کوهسار از
 

«نیه آور یم نگار يآمد ا نیه   
(364: 1319 ،یطوس ياسد)  

 (256: 1341است. )نخجوانی، آمده« هین»ي نیز همین شاهد براي واژه الفرسصحاحدر 
ها، تاکنون در هیچ منبعی این بیت بر اساس تأمالت صورت گرفته در سایر فرهنگ     

وان تاند؛ بنابراین تا پیدا شدن سندي دیگر میذکر آن گذشت، دیده نشده و بیت پیشین که
که  ي یادآوري استاین دو بیت را نویافته و منحصر به فرد از رودکی بدانیم. شایسته

 است.سروده شده سندبادنامهو  دمنه و لهیکلبیت اخیر در فرهنگ حاضر، بر وزن 
 

 اس. ابيات منسوب به رودکی در فرهنگ ناشن4
ت .1. 4 نج يبرا از نیآسووو لم ر  د
 

دم هوور یبوورکشوووو آرنووج بووه تووا   
(7 برگ)دانشگاه تهران:   
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 7ي دانشگاه تهران: برگ نسخه

کی رود ، به نام«اَرش»به معنی « آرنج»ي ي دانشگاه تهران، ذیل واژهاین بیت در نسخه     
ذیل همین واژه، از  العجم )فرهنگ شعوري(فرهنگ لسانآمده و با اندک تفاوتی در 

جزو اشعار دیوان شرح احوال شاعران بیاست. هر چند در کتاب دانسته شده« ياسد»
 (546:1370است. )ر.ک: مدبري، باقی مانده از اسدي ثبت نشده

 دلمرنج  ياز برا نیآست
 

 تا به آرنج میزنی هر دم 
(66: برگ  1155،يشعور)  

ي دهخدا این بیت با اندکی اختالف در مقایسه با بیت باال، به استناد نامهلغت در    
 است:به اسدي منسوب شده فرهنگ شعوري

 الم ورنج  ياز برا نیآست
 

 تا به آرنج برزنی هر دم 
واژه آرنج( لی: ذ1377 دهخدا،)  

ي دانشگاه تهران فرهنگ چه گفته شد، این دو بیت منحصراً در نسخهبر اساس آن     
 اند.حاضر، به رودکی نسبت داده شده

کبوت او عشووو  .2. 4 ن  مووانوود را ع
 

دلم گرد تنته استدهیتن که   
(26: برگ یملّ کتابخانه)  

و در « وتبافته عنکب»به معنی « تنته»ي ي ملّی، ذیل واژهي کتابخانهاین بیت در نسخه     
ط هر دو به نام رودکی ضب و به صورت آشفته،« تفثه»ي ي دانشگاه تهران ذیل واژهنسخه
 است:شده

 عش  آید و عنکبوت را ماند
 

 بتنیده ست تفثه گرد دلم 
(10)دانشگاه تهران: برگ   
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                                                 26ي ملّی: برگ ي کتابخانهنسخه         

                                                                                
  10ي دانشگاه تهران: برگنسخه                       

      

؛ در «تفته»ي (، به شاهد واژه130: 1353)قواس غزنوي، فرهنگ قواسبیت مذکور در 
فرهنگ و در « تفنه»ي شاهد واژه(، به 270: 1341)نخجوانی، الفرسفرهنگ صحاح

 «یبلخ دیشه»، به نام «تفنه و تفنی»ي (، به شاهد واژه435: 1، ج1337)تتوي، رشیدي
ا اندکی نیز بدیوان شرح احوال و اشعار شاعران بیاست. بیت یادشده در کتاب ضبط شده

 است:ی آمدهبلخ دیشهاختالف، جزو اشعار 
 مووانوود را عوونووکووبوووت او عشوووو 

 
 اسووووت تووفوونووه کوورد دلووم بووتوونوویووده 

(33: 1370 ،ي)مدبر  
چه گفته شد این دو بیت منحصراً در این فرهنگ، به رودکی نسبت داده بر اساس آن

 است.شده
 

 . انتساب ابياتی از دیوان رودکی به دیگر شاعران5
 یزمانه بس شگفت نینباشد ز .1. 5
 

 اگوور بوور مووا بووبووارد آذرخشووووان 
(7تهران: برگ  دانشگاه)  

صحاح (،  129: 1365ي تصحیح مجتبایی)اسدي طوسی، اسد لغت فرساین بیت در      
( و دیگر منابع لغوي معتبر، به نام رودکی ضبط شده؛ اما 147: 1341)نخجوانی،  الفرس

ا است. ب، به عماره نسبت داده شده«آذرخش»ي در فرهنگ ناشناخته، این بیت ذیل واژه
است، این امکان نیز وجود هاي این فرهنگ رعایت نشدهکه حرف دوم در ترتیب واژهاین

 از رودکی« آرنج»ي جا نوشته باشد؛ زیرا در نسخه، شاهدِ واژهدارد که کاتب، واژه را جابه
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قید « وله»است که « آذرخش»ي سوم، از عماره؛ واژه« آسمانه»ي است و شاهدِ واژه
 شود. می منسوب جایی، این بیت به رودکیاست که در صورت جابهشده

 
 7ي دانشگاه تهران: برگ  نسخه

در این بیت، تاکنون در متون خطی سابقه نداشته و از این « آذرخشان»ي ضبط واژه     
رسد این ضبط، ضبطی متأخر و شود؛ امّا به نظر مینظر، ضبطی نویافته محسوب می

 آمده که« آذرخشا»صورت نادرست باشد؛ زیرا در سایر منابع خطی متقدم، این واژه به 
شود و در آثار به هاي سبکی این دوره محسوب میدر آخر واژه، از ویژگی« الف»حرف 

 هاي خطی به جاي مانده ازشود. نظیر چنین ضبطی در نسخهجاي مانده، مکرر دیده می
در بیت زیر، به صورت « مادندرا»ي شود. در این فرهنگ، واژهنیز دیده می الفرسصحاح

 ضبط شده: « مادندران»
 بچگان با تو ینیچون جهانا
 ستون نه را تو دیبا ریپاذ نه
 

 که گه مادري گاه مادندرا 
درا آهن ز نه و خشت وارید نه  

(1ح ،117: 1384 ،ی)امام  
شت .2. 5  بپرداخت را ییسرا نییآبه
چنوودن او را آسووووتووانووه عود ز  و 
 

ساخت هاتمثال او در هرگونه ز   
پالکان نیزرّ و نیمیس درش  

(21: برگ یملّ کتابخانه ؛9)دانشگاه تهران: برگ   

ضر این ابیات را ذیل واژه      شد کوچک »، به معنی «پالکانه»ي مؤلف فرهنگ حا دري با
ي دانشووگاه تهران، اسووت. در نسووخهآورده« شووهید»، به نام «که از وي بیرون را نظاره کنند

، «درِ مشوووبک»به معنی « پالکانه»ي ، بیت دوم ذیل واژه24ي ملّی، برگ و کتابخانه 6برگ 
ع است. در حالی که در سایر منابگردیده ضبط «ابوالمثل»یک بار دیگر نقل شده؛ اما به نام 

سد لغت فرساز جمله  سی،ا سدي طو صحیح مجتبایی)ا االحباب ( وتحفه218: 1365 ي ت
 است.منابع لغوي، این شعر به نام رودکی ثبت شده( و سایر 96: 1365)اوبهی، 
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 9ي دانشگاه تهران: برگ نسخه

 لغوشیپ انیچون گل سرخ از م .3 .5
 

گوش  یر  گوشوووووار از ز ین  چو زر  یووا 
(24 برگ: یملّ ؛9)دانشگاه تهران: برگ   

« وشکوراب»، به نام «سوسن»به معنی « پیلغوش»ي این بیت در فرهنگ حاضر، ذیل واژه     
: 1384)رودکی،  هاي دیوان رودکی از جمله تصحیح نفیسیآمده؛ در حالی که درچاپ

 و لهیکلدیگران، جزو اشعار باقی مانده از  و( 103: 1387( و تصحیح امامی)رودکی، 571
در این بیت، در مقایسه با سایر منابع « زیرِ گوش»چنین است. همآمده، سندبادنامهو  دمنه

 شود.اند، ضبطی منحصر به فرد محسوب میکه بیت مذکور را ضبط کرده
( 210: 1319ي تصحیح اقبال )اسدي طوسی، اسد لغت فرسدر منابع لغوي از جمله      

( 149: 1341)نخجوانی،  الفرسصحاح(، 74: 1336و تصحیح دبیرسیاقی)اسدي طوسی، 
 ي)نسخه( شرح بحرالغرائب )لغت حلیمیو همچنین کتاب « پیلغوش»با اختالف 

است. به نام رودکی آمده« از خوب گوش»(، این بیت با اختالف 57ي ملّی برگ کتابخانه
ودکی ر به صورتی مغشوش به نام العجم )فرهنگ شعوري(لسانهمچنین بیت مذکور در  

 است:ضبط شده
 لگوشیپ انیم از سرخ بود چون
 

گوش خوب و گوشوار «کذا» نیز باخور   
(208 برگ: 1155 ،يشعور)  

بنابرین به اتفاق اغلب منابع متقدم در انتساب بیت یاد شده به رودکی، انتساب آن به     
 رسد.بوشکور بلخی در فرهنگ حاضر درست به نظر نمی

 



 29    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبررسی ابياتی نویافته از رودکی در فرهنگی ناشناخته 

 

 بود باران عطا را تشتر رچهه .4. 5
 

و گهر باشد عطا زرّتو را  مر   
(25: برگ یملّ کتابخانه  ؛10تهران: برگ  دانشگاه)  

 
 10ي دانشگاه تهران: برگ نسخه              25ي مّلی: برگ ي کتابخانهنسخه        
ه ، به شاعري ب«میکائیل»در معنی « تشتر»ي در فرهنگ حاضر بیت مذکور ذیل واژه     
ی، از جمله تصحیح رودک وانید يهاچاپ شده؛ در حالی که درمنسوب « رفیعی»نام 

و تصحیح شعار  ,(65: 1374پژوه )رودکی،(؛ تصحیح دانش547: 1382نفیسی)رودکی، 
( در بخش ابیات پراکنده، از رودکی دانسته شده و به صورت زیر 68: 1378)رودکی، 

 است:آمده

ر.ک: است. )، ضبط کرده«بشتر»به جاي « تشتر»همچنین امامی این بیت را با اختالف 
 (67: 1385امامی، 
فص رساله ابوحو  االحبابتحفه بیت مذکور را با استناد بهالفرس، مجمع سروري در    

بشتر: نام حضرت میکائیل است. » است:بدون ذکر نام شاعر آن بدین صورت آورده سغدي،
 مثالش شاعر گوید: 

 گرچه بشوووتر را عطا باران بود
 

 

 و گوهر باشوود عطا درمر تو را  
 

اما ابوحفص سغدي، بشتر را به معنی ابر آورده و همین بیت مرقوم را به استشهاد  کذا فی تحفه.
  (135: 1، ج1338)سروري، « آورده است.

 ت:اس، بیتی از دقیقی براي شاهد آن آمده«بشتر»ي ي ذیل واژهاسد لغت فرسدر 
 است شرکراد خوانمت  بشتر
 

عطا گاه به بود یک تو چو او   
(152: 1319 ،یطوس ياسد)  

 است:بیت یادشده، چنین نقل شده نامهلغت و در

 را عطووا بوواران بود بشوووتر گرچووه
 

عطووا بوواشوووود گوهر و زرَ را تو مر   
(574: 1382 ،یسی)نف  
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  پرگستراد خوانمت  بشتر

 
عطا گاه به بود یک تو چو او   

بشتر( لی: ذ1377 دهخدا،)  
 :استنیز این بیت به صورتی دیگر به نام دقیقی ضبط شدهفرهنگ حلیمی در 

 پرگست خوانمت راد بشتر
 است آب عطا را بشتر
 

عطا گاه به بود یک تو چو او   
عطا است گوهر و زر از تو مر  

(92: یملّ کتابخانه ،یمی)لغت حل  

 
 92ي کتابخانه ملّی: برگ لغت حلیمی، نسخه

 
 18مجلس: برگ ي لغت حلیمی، نسخه

 است:دقیقی آمده نیز بیت با اختالفی به نام فرهنگ شعوريدر 
چه طا را تشوووتر هر  بود باران ع

 
طا  باشوووود ع  مر تو را درّ و گوهر 

(277: 1، ج1155 ،يشعور)  
نقل  ياسد لغت فرسبیت مذکور بدون نام شاعر آن، از « تشتر»ذیل واژه  نامهلغتدر 
 واژه تشتر(: ذیل 1377است. )دهخدا، شده
، مصحف «رفیعی» رسد کهبا توجه به نقل این بیت در منابع به نام دقیقی، به نظر می     
ح ، تصحیدیوانشرح احوال و اشعار شاعران بیباشد و یا برعکس. در کتاب  «دقیقی»
یک بیت به شاهد لغت در لغت فرس اسدي » است:آمده« رفیعی»ي درباره« محمود مدبري»

ها نیامده؛ احتمال دارد که است. ذکر شاعري بدین نام در اوایل قرن پنجم در تذکرهآمدهبه نام او 
این نام، رافعی باشد؛ زیرا هم این بیت با یک بیت رافعی در یک صفحه از آن کتاب آمده و هم 

است. رفیعی دیگري که جا نوشته شده، در یکفرس لغتاي از ي نسخهدر دو بیت در حاشیه
 «کند، از نظر زمانی با این شاعر مطابقت ندارد.ضی او را از شاعران آل شنسب ذکر مینظامی عرو
 (391: 1370)مدبري، 
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که محمود مدبري از آن سخن به میان « رافعی نیشابوري»الزم به ذکر است که از      
آورده، دو بیت بر جاي مانده که بیت مورد بحث، جزو این دو بیت نیست. )ر.ک: 

 (390: 1370مدبري،
، با استناد به دو منبِع محیط زندگی و احوال و اشعار رودکینفیسی در کتاب      
، این بیت را به نام رودکی ي علوم سیاسیفرهنگ مدرسهو  الفرس سروريمجمع
این بیت بدون نام شاعر ضبط شده و  الفرسفرهنگ مجمعجا که در است. از آنآورده

 ،فرهنگ اسدياین بیت به نقل از « بشتر»و « تشتر»ذیل واژه  نامه،لغت همچنین در
 رود که تنهاو دیگران، بدون نام شاعر ضبط شده، احتمال می آراسروري، رشیدي، انجمن

شد؛ در تصحیح امامی نیز در به نام رودکی آمده با فرهنگ مدرسه علوم سیاسیدر 
شده؛ در  رودکی نقل ، به نامفرسلغت ي این بیت، با استناد به یکی از نسخ خطی حاشیه

 است؛ چون ذکري از آن بهحالی که این نسخه به احتمال زیاد، از دید نفیسی به دور بوده
نیست. )ر.ک: امامی،  محیط زندگی، احوال و اشعار رودکیعنوان منبع بیت در کتاب 

1385 :67) 
ده، اي مانده از وي آمبا این توضیح، ضبط بیت به نام رودکی که در دیوان اشعار به ج    

 مورد تردید است.
 زیچ دو به را ومن ت داریخر يا. 5. 5
 

 ربون داده مهر و جان و تن به 
 (29: برگ یملّ کتابخانه ؛12 برگ)دانشگاه تهران: 

 
 29ي کتابخانه ملّی: برگنسخه

 
 12ي دانشگاه تهران: برگنسخه
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 يو در نسخه« بیش برد»به معنی « ریون»ي دانشگاه، ذیل واژه این بیت در نسخه     
به همان معنی، به نام دقیقی آمده؛ در حالی که در « ربون»ي ملّی، ذیل واژه کتابخانه
(؛ تصحیح 588: 1382ی، از جمله تصحیح نفیسی )رودکی،رودک وانید يهاچاپ
تصحیح کریمیان  ( و84: 1387(؛ تصحیح امامی )رودکی، 72: 1374)رودکی،  پژوهدانش

 است.ي رودکی آمده( بیت مذکور در بخش ابیات پراکنده210: 1388 )رودکی، سردشتی
تنها در تصحیح جعفر شعار، بیت مذکور در بخش ابیات منسوب به رودکی به نام دقیقی 

 (122: 1378ست. )شعار، اثبت شده
 ياین بیت به نام رودکی نقل شده و در حاشیه« ربون»ذیل واژه  نامهلغت همچنین در     

هاي دیگر این بیت به عنوان استشهاد براي در آنندراج و برخی فرهنگ»است: آن آمده
 : ذیل ربون(1377)دهخدا،« است.این واژه به نام دقیقی ضبط شده

 فرهنگ لغتدو  محیط زندگی احوال و اشعار رودکی،منبع نقل این بیت در کتاب      
صحیح ت لغت فرس اسدي طوسیاست. نفیسی با استناد به  فرهنگ شعوريو  فرس اسدي

( 161: 1336( و تصحیح دبیرسیاقی)اسدي طوسی، 384: 1319)اسدي طوسی،  اقبال
حیح است. البته در هر دو تصاین بیت را به نام رودکی ضبط کرده فرهنگ شعوريهمچنین 

اس اقبال اند. عبمصححان در حاشیه به انتساب این ابیات به دقیقی اشاره کرده لغت فرس،
، آورده استبه نام رودکی ضبط شده لغت فرسنویس از که تنها در یک دستاین بیت را 

است. این بیت به دقیقی نسبت داده شده فرهنگ رشیدي،که در  و در حاشیه متذکر شده
 (384: 1319)ر.ک: اسدي طوسی، 

دومین منبع که نفیسی براي استناد به این بیت آورده، فرهنگ شعوري است. عالمه      
ي ي مورد استفادهرودکی آورده؛ اما در همان صفحه، در نسخه دهخدا این بیت را به نام

است. ممکن است در چاپ سنگی مورد این پژوهش، بیت مذکور به دقیقی منتسب شده
نام رودکی ضبط شده و در چاپ دیگري به نام دقیقی ضبط ي وي، بیت مذکور به استفاده

 (11: 2، ج 1155شده باشد. )شعوري، 

 
 11: برگ 2فرهنگ لسان العجم، ج
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دقیقی ضبط  به نام« ربون»نیز این بیت به استشهاد واژه  مجمع الفرس سروريدر 
 (630: 2، ج1338است. )ر.ک: سروري، شده
آمده؛ در حالی که این « بیش برد»به معنی « ونرب»ي در فرهنگ مورد بررسی، واژه 

 ياست. قطعاً در ضبط معنی واژه در دو نسخههاي لغت نیامدهیک از فرهنگمعنی در هیچ
پیش »ي ملّی، تصحیف رخ داده و اصل آن به صورت ي کتابخانهدانشگاه تهران و نسخه

 است.بوده« مزد
اند، نقل شده لغت براي این واژه آوردههاي اي که فرهنگي معانی، همهنامهلغت در

فرهنگ  ضبط این ، بهیعنی پولی که پیش از کار کردن به مزدور دهند« پیش مزد»که معنی 
 : ذیل ربون(.1377نزدیک است. )ر.ک. دهخدا، 

 محکم نه اساسالد را بر  .6. 5
 

 که نگهدار دار تبالد است 
(16)دانشگاه تهران: برگ  

 
 16تهران: برگ ي دانشگاه نسخه

و  آمده« فخرالدین غدیري»، به نام «دیوار گلین»به معنی « الد»ي این بیت ذیل واژه     
(؛ تصحیح 66: 1374پژوه )رودکی، هاي دیوان رودکی از جمله تصحیح دانشدر چاپ

( این بیت 198: 1388( و تصحیح کریمیان سردشتی )رودکی، 70: 1387امامی )رودکی،
 مصراع اوّل و دوم، در بخش ابیات پراکنده به رودکی منتسب است:با اختالفی در 

 ،محیط زندگی، احوال و اشعار رودکینفیسی این بیت را به صورت زیر در کتاب  
 است:در بخش ابیات پراکنده رودکی ضبط کرده

 نووه مووحووکووم يبوونووارا بوور  الد
 

 دار الد بوونووالد اسوووووتکووه نووگووه 
(70: 1387 ،ی)امام  
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 نه محکم يبنا بر را الد
 

 دار الد بنیاد استکه نگه 
( 548: 1382 ،یسی)نف  

تصحیح جعفر شعار نیز در بخش ابیات منسوب به  یرودک وانیدبیت مذکور در  
 (106: 1378است. )شعار، آمده« فراالوي»رودکی، به نام 

ی، در سه تصحیح اقبال )اسدي طوس ياسد لغت فرسهاي لغت از جمله در کتاب     
( و تصحیح مجتبایی 46: 1336)اسدي طوسی،  (؛ تصحیح دبیرسیاقی105: 1319طوسی، 

؛ «بنالذ»(، ذیل واژه 131: 1338ي، سرور) الفرسمجمع( و 79: 1365)اسدي طوسی، 
 ،ي)شعورالعجم  لسان(؛  87: 1341)نخجوانی،  الفرسصحاحهاي همچنین در فرهنگ

است. در ، بیت مذکور به نام فراالوي نقل شده«بنالد»(، ذیل واژه 212: برگ 1ج ،1155
است. ي آن آمده، بدون ذکر نام گوینده«بنالذ»نیز بیت یاد شده ذیل واژه  فرهنگ وفایی

 (32: 1374)وفایی، 
رهنگ في بیت که به ضبط فرهنگ ناشناس نزدیک است، ضبط تنها اشاره به سراینده     

 آمده:« الد»ي ست. در این فرهنگ ذیل واژها رشیدي
د الکه بن؛ چناني دیوار و در شیراز نسپه گویندي دیوار که آن را چینهالد: هر رده»     

 ي گفته است:فخربناي دیوار و سرالد سر دیوار، 
 نه محکم يبنا بر را الد
 

نگه که  «است بنالد الد دار  
(1270: 2: ج 1337 ،يتتو)  

آمده، همین فخرالدین غدیري  فرهنگ رشیديکه در  «فخري»این احتمال هست که      
باشد. در هر صورت، چیزي که به طور حتم واضح است، این است که شاعر این بیت با 

 ست.ا ها، فراالوياستناد به سایر فرهنگ
غوي لي دانشگاه تهران آمده، تاکنون در کتب ضبط بیت به صورتی که در نسخه     
ي چوبی کناره»است: آمده« تبالد»دهخدا ذیل واژه  نامهلغتاست. در اي نداشتهسابقه

 ،1ج ،دیوار. )ناظم االطباء(؛ چوبی که براي استحکام دیوار گذارند )لسان العجم شعوري
  : ذیل تبالد(1377)دهخدا، (« ورق الف 274ص 
« بنالد»ي از رودکی آمده که واژه ، بیت دیگري«تبالد»ي یل واژهذ در فرهنگ حاضر،     

در « الذبُت»ي دانشگاه تهران و در نسخه« تبالد»ي آن، به صورت به صورت تصحیف شده
 است:ي ملّی ضبط شدهي کتابخانهنسخه
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 کیخواجه ول تیتو شد ترب تبالد
 

 تبالد تو سست همچو بنیاد تو باد 
(8)دانشگاه تهران: برگ  

 
 8برگ ي دانشگاه تهران: نسخه

 
 20ي ملّی: برگ ي کتابخانهنسخه

 است:به صورت زیر آمده محیط زندگی و احوال و اشعار رودکیبیت مذکور در کتاب 
 کیخواجه و ل تیتو شد ترب بنالد
 

 بنالد تو سست همچو بنیاد تو باد 
(542: 1382 ،یسی)نف  

رودکی تاکنون سابقه ها، در منابع اشعار ضبط هر دو بیت مذکور و اختالفات آن     
 است. ترشود و نیازمند بررسی بیشنداشته و از این لحاظ، منحصر به فرد محسوب می

 

 های منحصر به فردها و ضبط. اختالف ضبط6
 تا خل  جهان را بکشوویدي به جاللوس  يدیبکش یبر گرد گل سرخ تو خط .1. 6

(10)دانشگاه تهران: برگ   

 
 10دانشگاه تهران: برگي نسخه           
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، «بانگ و مشغله»، به معنی «جاللوس»ي دانشگاه تهران ذیل واژه این بیت در نسخه  
ضبط « خاللوش»هاي لغوي، این واژه به صورت از رودکی آمده و در سایر فرهنگ

 : ذیل خاللوش(.1377است. )دهخدا، شده
 :استبه این صورت آمده یمحیط زندگی، احوال و اشعار رودکبیت مذکور در کتاب     
 يدیبکشوو یخط اندر سوورخ گل گرد
 

به خاللوش  ندي  تا خل  جهان را بفگ  
(527: 1382 ،یسی)نف  

 است:بدین صورت ضبط شده اللغهعجایببیت در 
 گرد گل سرخ خط سبز کشیديبر 
 

 تا خل  جهان را بفکندي به خاللوش 
(33تا[: برگ )ادیبی،]بی  

 است:صورت آمدهبدین « فرهنگ قطران»در 
ش سرخ گل گرد بر  يسبز خط يدیک
 

 تا خل  جهان را بفکندي به خاللوش 
(96:  1380 قطران، فرهنگ)  

 نیز بدین صورت آمده است: فرهنگ آنندراجدر 
ش سرخ گل گرد بر  يسبز خط دهیک
 

 تا خل  جهان را فکند زآن به خاللوش 
حرف ه( هی: حاش1377 دهخدا،)  

در « خاللوش»ي در این فرهنگ، همان واژه« جاللوس»ي واژهرسد به نظر می     
گمان عامل این تصحیف جا دچار تصحیف شده و بیهاي دیگر است که در اینفرهنگ

ورت، صي مذکور دانست؛ زیرا ضبط واژه بدینسوادي کاتب نسخهسوادي یا کمرا باید بی
 يفرهنگ مدرسهست. در اهاي پیشین و متأخر سابقه نداشتهدر هیچ یک از فرهنگ

نیز آمده که این صورت « خالپوش»به صورت « خاللوش»این واژه عالوه بر  سپهساالر،
(. همچنین در مصراع 96: 1380، قطران فرهنگاست)« خاللوش»ي نیز تصحیفی از واژه

هاي گزارش شده، تازگی دارد؛ اما به نظر نسبت به سایر ضبط« بکشیدي»دوم، ضبط 
ي اشتباه کاتب باشد، زیرا در اغلب منابع این واژه به صورت ط نیز نتیجهرسد این ضبمی
 آورده شده است.« بفگندي»یا « بفکندي»

بنابراین با توجه به شواهد ذکر شده در دیگر منابع، ضبط مصراع اول در این فرهنگ     
ع بتوان منحصر به فرد دانست و در مصراع دوم نیز ضبطی متفاوت از سایر منارا می

 شود. مشاهده می
 دش بستودان زنده زنده، نشود مرده .2. 6
 

 آیین جهان چونین از گنبد گردان شد 
(31: برگ یملّ  کتابخانه ؛13)دانشگاه تهران: برگ   
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 31ي ملّی: برگ ي کتابخانهنسخه

 
 13ي دانشگاه تهران: برگنسخه

، از «گورستان گبران»به معنی « ستودان»هنگ حاضر این بیت را ذیل واژه فر مؤلف     
و اختالف در  لغت فرسی با استناد به رودک وانید يهاچاپاست. در رودکی آورده

 است: مصراع دوم، بدین شکل آمده
 دش ستودان به زنده زنده، نشود مرده
 

تا گردون گردان شووود   آیین جهان چونین 
(551: 1382 ،یسی)نف  

، بیت یاد شده بر اساس حدس عالمه دهخدا، «آیین و گردان»ي ذیل واژه نامهلغت در     
 است:بدین صورت ضبط شده

 زنده به ستودان شد ونشود زنده  مرده  شد گردان گردون تا نیچون جهان نییآ
 است:نیز بیت با اختالف آمده« تا و ستودان»هاي ذیل واژه
 شد گردان گردون تا نیچون جهان نییآ     به ستودان شد مردهنشود زنده،  مرده

 است:، بیت به صورت زیر آمده«زنده و گردون»هاي ي واژههمچنین در حاشیه
 نشود زنده، زنده به ستودان شد او مرد  تا گردون گردان شد چونانجهان  نییآ
، نقل شده یطوس ياسد لغت فرسکه بیت، پیش از این تنها در با توجه به این     

، است کرده ذکر تیب نیا يبرانامه لغت همچنین با توجه به مواردي که عالمه دهخدا در
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توان گفت ضبط مصرع دوم این بیت در فرهنگ حاضر، ضبطی نویافته و منحصر به می
 شود.فرد محسوب می

 6. 3. ثنا نخواهم گفتن تمام لطف تو را
 

يسپر کنم اگر دیخورش دارد شرم که   
(32:برگ یکتابخانه ملّ؛13تهران: برگ )دانشگاه  

 
 32ي ملّی: برگ ي کتابخانهنسخه

 
 13نسخه دانشگاه تهران: برگ 

 آمده؛ در« رودکی»، از «تمام»به معنی « سپري»ي این بیت در فرهنگ حاضر ذیل واژه     
، به صورت زیر محیط زندگی، احوال و اشعار رودکیحالی که نفیسی آن را در کتاب 

 است:نقل کرده

ند، کتنها منبعی که نفیسی این بیت را با استناد به آن در دیوان اشعار رودکی نقل می     
حیح تص لغت فرسر ، دکه این بیت، عالوه بر این منبعاست؛ حال آن ي قدرخاندانشنامه

الفرس هندوشاه صحاحهم به نام رودکی و در  (518: 1319اقبال )اسدي طوسی، 
است؛ بنابرین با توجه به منابع نقل شده «فرخی»( به نام 304: 1341)نخجوانی،  نخجوانی

ي این بیت، تاکنون ضبطی همانند ضبط این فرهنگ در منبعی مشاهده نشده و کنندهنقل
 توان آن را منحصر به فرد دانست.می

 تو را مدحنخواهم گفتن تمام  بتا
 

يسپر کنم اگر دیخورش دارد شرم که   
(561: 1382 ،یسی)نف  
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شهین همه .4 .6  صالحو  ییکویخواجه به ن يو
 

سد به جنگ و کار تباه  شهي حا  همه نیو
(16)دانشگاه تهران: برگ   

 
 16ي دانشگاه تهران: برگ نسخه

گوش داشتن سخنهاي »به معنی « نیوشه»ي این بیت در فرهنگ حاضر، ذیل واژه     
یتی، ي دو بتصحیح نفیسی، بیت مذکور در یک قطعهدیوان رودکی است. در، آمده«نهانی

 است:بدین صورت آمده
 جهاندار داد من ندهد ریام اگر
 لحو به ص ییکویخواجه به ن يوشهین همه
 

خرام هست که مرا دینوساله  چهار   
 همه نیوشهي نادان به جنگ و کار نغام

(529: 1382 ،یسی)نف  
 اسدي طوسی،) ی، تصحیح اقبالطوس ياسد لغت فرسنفیسی این بیت را با استناد به      
 است.( آورده71: 1336)اسدي طوسی،  ( و تصحیح دبیرسیاقی443: 1319
ه از رودکی ب« نیوشه»ي نیز این بیت ذیل واژه الفرس سروريمجمععالوه بر این، در      

 است:صورت زیر ضبط شده
 تصلحسو به  ییکویخواجه به ن يوشهین همه
 

 همه نیوشهي نادان به جنگ و فتنه و غوغاست
(1460: 3، ج1338 ،يسرور)  

 چنین نقل شده است:این« نیوشه»ي ذیل واژه نامهلغت در     
شهین همه ست یکیخواجه به ن يو صلح ا  و 
 

شهین همه  ست يو نادان به فتنه و غوغا  
(وشهین لی: ذ1377 دهخدا،)  

ها گذشت، ضبط مصراع دوم در این فرهنگ با توجه به اختالفات و منابعی که ذکر آن     
 شود.منحصر به فرد محسوب میبا توجه به سایر منابع، ضبطی 
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 زشتو  یهمه خوب دیتو را جو خود .5. 6
 

ید نسووووب  یه جو نان چون نوح  همچ
(16)دانشگاه تهران: برگ   

 
  16ي دانشگاه تهران: برگنسخه

است. کامالً آمده« خیرات»، به معنی «نوحیه»ي این بیت در فرهنگ حاضر، ذیل واژه     
 است.معنی آن و ضبط بیت، تصحیف رخ دادهمشخص است که در ضبط واژه و 

چنین نقل  محیط زندگی، احوال و اشعار رودکینفیسی بیت مذکور را در کتاب      
 است:کرده
مه خوب دیجو را تو خود  بیزو  یه
 

یب  ید نشووو به جو نان چون توج  همچ
(568: 1382 ،یسی)نف  

، «نوجبه»هاي صورتهاي دیگر، به در تصحیح نفیسی و فرهنگ« توجبه»ي واژه     
دهخدا، ذیل  ينامهلغتاي که مؤلفان  و ... نقل شده است. درحاشیه« توجیه»، «نوجیه»

 :اند نوشته شده استآورده« نوجبه»واژه 
 ياست. اسوتاد دهخدا درحاشویهضوبط شوده "توجبه" لغت فرساین کلمه در بعض نسوخ »    
است با تاء، نه بیش از ده جا این کلمه توجبه آموده االربیمنتهانود: در خود نوشوتهفرس  لغت

 العد؛ نوژبه، و عد به کسر عین و تشدید دال  :نون و ااهلل اعلم. رشویدي گویود فی مقاصد اللغه
چشم تراود؛ پس معلوم شد که اصل لغت فارسی نوژبه به  از قاموس به معنی آبی ]است[ که در

زاي فارسوی است و ]به[جیم تازي مولد است، و به معنی آب چشومه است؛ نه سیالب؛ ولی در 
 هايدداشتای در )ازحاشویهء برهان قاطع چ معین: نوجبه(«. آمده: سیل؛ بالفتوح، توجبه االربیمنته

)نوجبه مصوحف  :شودیمنقل  نواًیع کهشود  دهیحوم دهخدا دبه خط مر ادداشتیچهار فقره  موجود،
توجبه، به معنی سویل(، یادداشت دوم: )نوجبه، به معنی سویل، ظاهراً مصحف باشد. در 

 است(؛ یادداشتنیز توجبه ضبط شده الفرسصحاحاست و در جا توجبه آمدههمه االربیمنته
دیگر: )نوجبه، به معنی سیل، کلمه غلط است. رجوع به نوجیه شود(؛ یادداشت دیگر: )نوجبه 
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غلط است، نوجیه و نوژیه صحیح است به معنی آبی که سپري نشود، چون چشومه، و آن را به 
به معنی « نوجیه»هم  آرانجمنادر [(.عربی عود گویند به کسور عین: العد؛ نوژیه. )مقاصد]اللغه

 نوجبه( لیذ :1377 ،دهخدا«)سویالب ضوبط شده است، به ضم اول
هاي مختلف دیگر از این واژه که در منابع نقل شده، بر اساس نظر دهخدا و ضبط

ضبط این فرهنگ  با سایر منابع متفاوت است و ممکن است در این فرهنگ، تصحیف 
، «نسب»و « نوحیه»، «زشت»هاي که کاتب در ضبط واژهرسد باشد. به نظر می رخ داده

 را« نشیب»و « نوجیه»، «زیب»هاي اي از واژهشده دچار اشتباه شده و صورت تصحیف
 است.وارد متن کرده

 يمهربدز من و  یخواه مهر .6. 6
 

 هده جویی ز من و بیبهري 
(17برگ)دانشگاه،   

 
 17ي دانشگاه تهران: برگنسخه

محیط زندگی، است. در کتاب آمده« ح »به معنی « هده»این بیت در فرهنگ، ذیل واژه     
 است:بیت مذکور بدین صورت ضبط شدهاحوال و اشعار رودکی 

 يمووهووریبووز موون و  یوویجووو مووهوور
 

یهوودهاي  ب من و  هی ز  خوا  هووده 
(561: 1382 ،یسی)نف  

( 434: 1319ي، تصحیح اقبال )اسدي طوسی، اسدلغت فرس نفیسی این ضبط را از     
 کند.( نقل می1541 :1338ي، سرور) الفرسمجمعو جلد سوم از 

 ضبط سروري از این بیت به صورت زیر است:
 يمووهووریبووز موون و  یخووواهوو مووهوور

 
ياهوودهیووبوو و موون ز یخووواهوو هووده   

(561: 1382 ،یسی)نف  
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بیت یادشده  در مقایسه با ضبط « و...مهر، بیهده هده، بی»هاي ذیل واژه نامهلغت در     
 است:نفیسی، با این اختالف ذکر شده

 يمووهووریبووز موون و  یوویجووو مووهوور
 

 هووده جووویووی ز موون و بوویووهوودهاي 
هده( لی: ذ1377دهخدا،)  

هایی که درباره این بیت رودکی وجود دارد، ضبط با توجه به منابع و اختالف ضبط    
، «ايبیهده»در مقابل ضبط « بهريبی»بدانیم. ضبط فرهنگ را باید ضبطی منحصر به فرد 

 يکاهد؛ زیرا شاعر در مصراع اول، بین واژهضعیف است و حتی از زیبایی بیت نیز می
در « هده»ي ، جناس برقرار کرده و قاعدتاً همین اتفاق باید براي واژه«مهربی»و « مهر»

ي ضبط واژه و ي کاتب رخ دادهوسیلهبیفتد. این اشتباه به احتمال زیاد به « بیهده»برابر 
شده در این فرهنگ، نادرست است؛ زیرا وي در سراسر این فرهنگ، بسیاري از واژگان 

 است.را با صورتی تصحیفی ضبط کرده
 

 گيری. نتيجه7
هاي هاي چهارم و پنجم  که دیوانپژوهشگران همواره به بازیابی اشعار شاعران سده

نابع براي اند. بهترین ماست، توجهی ویژه داشتهزمان از بین رفته بسیاري از آنان با گذشت
هاي بالغی و ها و برخی کتابها، سفینهها: متون خطی، جنگگونه پژوهشاین

 .و هرگونه واکاوي در این حوزه، بر چنین آثاري متمرکز استهاي لغت هستند فرهنگ
از فرهنگی ناشناخته، اغلب شواهد نویس گیري از دو دستدر پژوهش حاضر با بهره     

ارائه شده از اشعار رودکی در این اثر، نقد و بررسی شده و چهار بیت منسوب به رودکی 
نو   هايها و ضبطاست. برخی از انتسابدر این فرهنگ، براي اولین بار معرفی گردیده

دکی مقایسه و از اشعار رودکی که در این فرهنگ وجود دارند، با منابع موجودِ اشعار رو
برخی از منابع اشعار رودکی از جمله تصحیح نفیسی، بررسی انتقادي شد. در نگاهی 

هاي این فرهنگ نیز اشتباهاتی رخ نویستر، آشکار شد که در برخی موارد، در دستدقی 
است؛ این اشتباهات با بررسی منابع دیگر، در این پژوهش به تفصیل مطرح و داده

 ها بررسی و بیان شد.اختالفات یا تصحیف
 

 منابع

 . 2192ي مجلس، شماره ي خطی کتابخانهتا(. نسخه.)بیاللّغهعجایب ادیبی، 
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. تصحیح عباس اقبال، تهران: لغت فرس(. 1319اسدي طوسی، ابو منصور علی بن احمد. )
 مجلس.

به کوشش محمد  .فرس لغت(. 1336. )________________________
 دبیرسیاقی، تهران: کتابخانه طهوري.
تصحیح فتح اهلل مجتبایی  لغت فرس.(. 1365.)________________________

 اشرف صادقی، تهران: خوارزمی.و علی
 . تهران: جامی.ي اشعار(استاد شاعران رودکی )شرح حال، گزیده(. 1384امامی، نصراهلل. )

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

زاده . به کوشش فریدون تقیاالحبابتحفه(. 1365حافظ اوبهی، سلطان علی هروي. )
 الزمان ریاضی هروي، مشهد: آستان قدس رضوي.طوسی و نصرت

 . 861 ي مجلس، شمارهي خطی کتابخانه. نسخهالغرایبشرح بحرتا(. .)بیاهللحلیمی، لطف
بت  ي ثي ملّی، شمارهي خطی کتابخانهنسخه الغرایب.شرح بحرتا(. .)بیووووووووووووووو

5-18118. 
 . تهران: دانشگاه تهران.نامه دهخدالغت(، 1377دهخدا، علی اکبر. )

 تصحیح، ویرایش و توضیح. اشعار رودکی دیوان .(1387. )رودکی، جعفربن محمد
 .علوم انسانیي هتحقیقوات و توسع ه، تهران: مؤسسو نصرااهلل امامی

پژوه، شرح و توضیح منوچهر دانش .رودکی دیوان(. 1374) ______________
 تهران: توس.

نادر کریمیان  تصحیح و مقابله .اشعار رودکی دیوان (.1388) ______________
 سردشتی، تهران: بنیاد فرهنگی رودکی.

جعفر  پژوهش، تصحیح و شرح .شعر رودکی دیوان .(1378) ______________
 .قطره :شعار، تهران

. تصحیح محمد دبیرسیاقی، الفرسمجمع(. 1338)وري کاشانی، محمد قاسم بن محمّد.سر
 تهران: کتابفروشی علمی.
چاپ سنگی،  فرهنگ شعوري )لسان العجم(.(. 1155). شعوري، حسین بن عبداهلل

 دارالطباعه المعموره. قسطنطنیه:
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(. تصحیح علی اشرف 1380. )قطران به منسوب فرهنگ فارسی مدرسه سپهساالر 
 صادقی، تهران: سخن.

 .4736ي مرکزي دانشگاه تهران، شماره ، کتابخانهفرهنگ خطی
 . 6214-5ملّی ایران، شماره  ي، کتابخانهفرهنگ خطی

. تصحیح نذیر احمد، تهران: فرهنگ قواس(. 1353قواس غزنوي، فخرالدّین مبارکشاه. )
 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

. هجري قمري 5، 4، 3هاي دیوان در قرنشرح احوال شاعران بی(. 1370مدبري، محمود. )
 تهران: پانوس.

به کوشش احسان  وان منجیک ترمذي.دی(. 1391منجیک ترمذي، علی بن محمد. )
 (.1367کن(، علی. )میرانصاري )بتهشواربی مقدم، تهران: میراث مکتوب.

 المعارف بزرگ اسالمی.ة، تهران: مرکز دائر5. جلد المعارف بزرگ اسالمیةدائر
. به اهتمام عبدالعلی طاعتی، تهران: بنگاه صحاح الفرس(. 1341نخجوانی، هندوشاه. )

 کتاب.ترجمه و نشر 
 تهران: طهوري. محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی.(. 1382نفیسی، سعید. )
هاي خطی موجود در چین.  فرهنگ فارسی براساس نسخه(. 1374وفایی، حسین. )

 ، تهران: دانشگاه تهران.تصحیح تِن هوي جو
 


