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   منسوب به رودکی سمرقندی  ی تازهمعرفی، تصحيح و واکاوی یک بيت

 اللغه عجایب فرهنگ در 

 
 سجاد دهقان

  زهرا نصيری شيراز

 نصراله امامی

 

 چکيده 
به  متقدم،  و  پیشگام  شاعران  اشعار  تصحیح  و  رودکی  بازیابی  شاعران  استاد  ویژه 

برد زبان و ادبیات فارسی است. شعر  هاي فرهنگی براي پیشسمرقندي، یکی از بایسته

رودکی در طول تاریخ، همواره موردتوجه شاعران و ادیبان بوده و امروزه نیز از اهمیت  

ي محققان، بیش از ن پُرشعر این شاعر که بنا بر گفتهاي برخوردار است. از دیواویژه

 
   دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز 

sajjad_dehghan@yahoo.com 
  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز استادیار zahra.nasirishiraz@yahoo.com

 ي مسئول( )نویسنده
  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز استادnasemami@yahoo.com 
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ي صدهزار بیت بوده، اکنون مقدار ناچیزي موجود است. همین مقدار اندک نیز با مراجعه 

بی  و  رودکیمتعدد  و  محققان  براگینسکی، شمار  نفیسی،  سعید  مانند  معاصر،  پژوهان 

علی رودکی میرزایف،  از  شماري  و  ای اشرف صادقی  در  به پژوهان  تاجیکستان،  و  ران 

باتوجه نگارندگان  است.  رسیده  ما  در  دست  رودکی  اشعار  بازیابی  وافر  اهمیت  به 

نام هاي شعري متعلق به عهد عثمانی، بههاي کهن، با بررسی یکی از فرهنگسرچشمه 

نام ادیبی، بنا دارند بیتی منسوب به رودکی را که تاکنون از دید  از فردي به  اللغهعجایب

پژوهان مستور مانده است، در بخش نخست این جستار معرفی و  ن و رودکی مصححا

ایراد موجود در مصرع دوم آن را برطرف کنند. در بخش پایانی نیز موضع بیت را در  

 ایم. از رودکی بررسی کرده  سندبادنامهو  دمنه و کلیلهدو مثنوي 

   للغه، ادیبی.اادیبی، بیت نویافته، تصحیح، رودکی، عجایب  :های کليدیواژه 

 

 . مقدمه 1

به فارسی است که حدود    اللغهعجایب با شواهد    1700فرهنگی فارسی  واژه را همراه 

گام، مانند رودکی، کسایی، منجیک ترمذي، بوشکور بلخی  متعدد از اشعار شاعران پیش

ها برحسب حرف آخر  اسدي، واژه  لغت فرسسیاق  و... در خود جاي داده است و به

ادیبی است که در عهد عثمانی، معاصر   اند. مؤلف این اثر، ظاهراً فردي به نامچینش شده

رو تاریخ تقریبی  داشتن اسکندر چلبی بوده است. ازاینبا عصر سلیمان عثمانی و قدرت

اثر را می این  با استفاده از یگانه  توان اوایل میانهتألیف  ي دوم قرن ده دانست. مدبري 

، به  1389سال  ي خطّی موجود این فرهنگ، تصحیحی انتقادي ترتیب داده و در  نسخه

 چاپ رسانده است.

هاي  ویژه نفیسی، تاکنون از فرهنگدر تصحیح و بازیابی اشعار رودکی، مصححان به     

اسدي    لغت فرسها عبارت است از:  اند. برخی از این فرهنگي کردهمتعددي استفاده

قوّاس طوسی،   فخر  قدرخاندانشنامهنخجوانی،  الفرس  صحاح،  1فرهنگ  فرهنگ  ،  ي 
الفرس  ، مجمعآراي ناصريفرهنگ انجمن،  فرهنگ حلیمی،  فرهنگ جهانگیري،  ديرشی

پژوهان  و... . در این میان، مصححان و رودکی  شعوري  فرهنگو   وفایی  فرهنگسروري،  

ي  اند؛ مانند فرهنگ خطّی ناشناخته ها به هر دلیلی، تاکنون استفاده نکردهاز برخی فرهنگ
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در   دانکتابخانهمضبوط  مرکزي  شمارهي  به  تهران  کتابخانه  4736ي  شگاه  ملّی  و  به  ي 

نیز    اللغهعجایب(. فرهنگ  23- 22:  1397. )رک. امامی و همکاران،  15- 6214ي  شماره

ي مجلس و تصحیح انتقادي  فرد آن در کتابخانهي خطّی منحصربهرغم وجود نسخهعلی

دیوان در  مصححان  موردتوجه  تاکنون  استآن،  نشده  واقع  چاپی  بههاي  دلیل، .  همین 

پژوهی، رشد رودکیي آن، براي پیشبرد روند روبه بررسی اثر حاضر و معرفی مسائل تازه

 بسیار درخور اهمیت است. 

بار از نام رودکی براي انتساب شواهد ابیات سود جسته    92در این فرهنگ، مؤلف       

و...   الفرسصحاحو    لغت فرسها، مانند  است که در این میان، برخی در سایر فرهنگ

)دو چاپ   رودکی...  زندگی  محیطها را در کتاب  رو، نفیسی آن موجود بوده است. ازاین

ها به رودکی جز این، ابیاتی هستند که یا در انتساب آن(، آورده است. به1341و    1319

تردید جدي وجود دارد یا صورتی دیگر از ابیات موجود در دیوان رودکی است )رک.  

 بیست و سه(. –: هفت 1389ادیبی، 

ابیات منسوب به رودکی در        نگارندگان در پژوهش حاضر، پس از بررسی یکایک 

ت  را  بیت  یک  تنها  فرهنگ،  دانستهاین  از  ازه  تازه  ابیات  معرفی  وافر  اهمیت  بر  بنا  اند. 

ي ادبی، بیت را پس از بررسی و رفع ایراد موجود در مصرع دوم، به جامعهرودکی، این  

 دوستان معرفی خواهند کرد.پژوهان و رودکیویژه رودکیبه

 

 ی پژوهش . پيشينه3

ابیهاي متعددي بهي اخیر، مقالهدر سده ات نویافته از رودکی در ایران و منظور معرفی 

جامعه به  هیچتاجیکستان،  در  که  است  شده  معرفی  ادبی  فرهنگ  ي  از  نشانی  یک 

 (.3و2: 1397نصیري شیراز و همکاران،  نیست )رک. اللغهعجایب

هاي چاپی متعددي که در ایران و تاجیکستان نیز منتشر شده است، همچنین در دیوان     

مقدم  وجود ندارد. در میان محققان، شواربی  اللغهعجایبي(  ات تازهاثري از بیت )یا ابی

تازه از این شاعر را با استفاده از این  دیوان منجیک تِرمذيدر تدوین کتاب   ، سه بیت 
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(. پیش از این، مدبري در  38:  1391فرهنگ معرفی کرده است )رک. منجیک ترمذي،  

 2نگ سود جسته است.دیوان نیز از این فرهي اشعار شاعران بیتهیه

 اللغه ی رودکی در عجایب. معرفی و تصحيح بيت تازه4

معنی »برزگر و دهقان«، بیت زیر را ي »کدیور« به، ذیل واژهاللغهعجایبادیبی در فرهنگ  

 نام رودکی نقل کرده است: به

 در ده او را صد کدیور بيش بود
 

بر کارشان کشت و درود    آن کجا 
 (  42:1389)ادیبی،                

 
 (44تا: )ادیبی، بی

فرهنگ      واژهسایر  ذیل  لغت،  بههاي  »کدیور«  باغبان، ي  برزگر،  »کدخدا،  معانی 

به  صاحب را  و...  خاقانی  فخري،  شمس  عنصري،  از  دیگر  ابیاتی  و...«،  روزگار  خانه، 

آورده طوسی،  استشهاد  اسدي  )رک.  همان،  133:1319اند  نخجوانی، 97:1365؛    ؛ 

غزنوي،113:1341 قواس  ح180-179:  1353  ؛  بی؛  فاروقی،140برگ تا:  لیمی،   ؛ 

وفایی،62-61برگ  ]ه.ق[:807 اوبهی،164:1374  ؛  حافظ  فارسی  ؛  276:1365  ؛  فرهنگ 
سپهساالرمدرسه جمال 192:1380  ،ي  انجو،؛  تتوي،810:1359  الدین  - 1110:  1337؛ 

هدایت،1044- 1043:  1338  کاشانی،سروري؛  1111 شعوري،576:1288  ؛  :  1155  ؛ 

هاي مورد یک از فرهنگ، در هیچاللغهعجایبجز  (. بنابراین، این بیت به2، ج235برگ

 بررسی ما موجود نیست.

  فرس،   لغت  هاينسخه  مانند)  ایمدیده  کامل  را  فرس  لغت  خطّی  نسخ  از  برخی  ما     
  ي نسخه  ،(ق721  ينسخه  روي  از)  اقبال   عباس   به  متعلق  ينسخه  ،(ق721)   تبریز  ي سفینه

)ق766)   واتیکان  ي نسخه  ،(ق721  ينسخه  روي  از)   15611  يشماره  مجلس   چاپ ( 
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 میکروفیلم  ایاصوفیه، هاي کتابخانه  نسخ) الکالمی ملک  ينسخه تبار هم  هاينسخه ،(برلین

  ي نسخه  ،4298  يشماره  تهران،   دانشگاه  مرکزي  يکتابخانه  عکسی،-435  تهران  دانشگاه

  به  1365  چاپ  همان  عیناً)   پُنجاب  دانشگاه  ينسخه  ،(20388  يشماره  ملّی  يکتابخانه

 ،(ق722)  5839  يشماره  ملک،   يکتابخانه  ينسخه  ،(است  صادقی  و  مجتبایی  تصحیح

  عیناً   صادقی،  اشرفعلی  تصحیح   به  ياسد  فرس  لغت  خالصه  فرهنگ)  کوپرلو  ينسخه

  نیز   را  برخی  و  (ق766)  آن  يحاشیه  و  نخجوانی  ينسخه  ،(است  نسخه  این  روي  از

  تصحیح   در  و  است  بوده  صادقی  و  مجتبایی  دست  در  یکی،  جزبه  هاآن   يهمه.  ایمندیده

  فرهنگ   يحاشیه  در  را  بیتی  چنین  هاآن.  اندبرده  بهره  آن  از  ،(1365  چاپ)  فرس  لغت

  ي نسخه   ،(آفیس  ایندیا)  هند  دیوان  ينسخه   از  است  عبارت  نسخ  این.  اندنکرده  گزارش

  چاپ )  فرس  لغت  تصحیح  درکه  (  ق865)  ترکیه  فاتح  ينسخه  ،(ق903)  توپقاپوسرایی

  ضبط  در  نیز   نسخه   این  که  است   کرده  گزارش   صادقی   اشرفعلی  اما   نبوده؛  دخیل   ،(1365

  بررسی   براي (.  76:1393  صادقی، .  رک)  است پنجاب  ينسخه  همانند  ها،مدخل  و  شواهد

  هاي نسخه  به  هم  امکان،  حد  در  و  صورت  همین   به  نیز،  شدهگفته  لغت  هايفرهنگ  سایر

  حاصل   اي نتیجه  اما  کردیم؛  مراجعه   چاپی  هم   و(  آن  با  ما   دسترسی  صورت   در)  هاآن  خطّی

 رودکی،  ویژهبه  و  گامپیش  شاعران  از  اسدي  فرهنگ  در  موجود  ابیات  ضبط  اگرچه.  نشد

 و  کهن   شعري   هايسفینه  و  خطّی  هايجنگ  بالغی،  منابع  مانند  مستند،  منابع  سایر   در

  اما   نیست،  روال   معدود،  مواردي  جزبه   ، ...و  کهن  فارسی  تفاسیر   و  حکایات  کتب  متأخر،

 حد  در  را  خود  وجويجست  نیز  منابع  گونهاین  در  بیت،  این  از  سرنخی  یافتن  براي  ما

  توان می فعالً  روي، هر به. نیافتیم  را رودکی به منسوب بیت نیز آنجا در. دادیم ادامه توان

  فرد منحصربه  نیز  را   بیت  این  منابع،   در  رودکی  فرد منحصربه  ابیات  از   بسیاري   همانند 

  هاي سروده  حاوي  تازه  منبعی  در  آن  مؤخر  و  مقدم  یا  بیت  این   روزي  بود  امیدوار  و  دانست

یک  هاي چاپی اشعار رودکی، هیچهاي ما از دیوانشود. همچنین در بررسی  یافت  رودکی

از رودکی نقل نکردهبیت فوق را از اشعار برجاي هاي مورد بررسی ما  اند. چاپمانده 

(،  1341و    1319اختصار نام مصححان و سال انتشار، از این قرار است: نفیسی )دو چاپ  به

 ( دانش5819میرزایف  )م(،  )1374پژوه  شعار   ،)1378( امامی  هادي1386(،   3زاده (، 
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(، سپانلو  1391(، احمدنژاد )1391  4(، قادر رستم )چاپ دوم1388(، سردشتی )1387)

 (. 1396(، منصور ) 1394(، جنیدي جعفري )1390)

یعنی فاعالتن    ،سندبادنامهو    کلیله و دمنهوزن بیت مطابق دو مثنوي معروف رودکی،       

  5فاعالتن فاعالت )بحر رمل مسدس مقصور( است.

 

 »برکارشان«؟ . 1.4

، همواره لغات و شواهد شعري، با تصحیف و تحریف ضبط شده  اللغهعجایبدر فرهنگ  

ادشده، تحریفی رخ داده باشد؛ زیرا در این  رود که در مصرع دوم بیت یو این گمان می

 خورد.مصرع، یک ایراد دستوري و معنایی در بافت جمله به چشم می

  هاي سبکی شعر خراسانی( ی از ویژگییک  این مصرع، »کجا« معادل حرف )»که«در       

: ذیل آن 1378که« و مراد »آن کس که« است )رک. دهخدا،  است. »آن کجا«، یعنی »آن

رت  صودر بیت مورد بحث، بنا به ضرورت وزن )یا ویژگی سبکی(، باید آن را به  کجا( و

»آنان »کسانیجمع:  یا  این مصرع، مصدرند  که«  در  نیز  درود«  و  معنی کرد. »کشت  که« 

کردن و »درود« دروکردن(. در بیتی دیگر از رودکی و اشعاري از فردوسی،  )»کشت«: کشت

 همین صورت به کار رفته است: یز »کشت و درود« بهاسدي طوسی، نظامی، بوشکور و... ن
 ام مرا نیست جز مدح تو دگر کارتا زنده

 
 شد کار   این است، خرمن همین و کشت و درودم  

 ( 523: 1341؛ همان، 1058: 1319)نفیسی، 
  ، «کارشان  بر»  شود؛ زیرااما با این توضیح، ایراد موجود در مصرع دوم برطرف نمی     

بر این، اگر ما مصرع دوم را    عالوه  6بیت، معناي محصلی ندارد.  ساختار  در  فعل،  بدون

نداشتن  شود، تطبیقي دیگري که نمایان میصورت »برکارشان« بخوانیم، ایراد برجستهبه

دیگر ضمیر منفصل »او« در مصرع نخست و ضمیر متصل »شان« در مصرع دوم است. به

یت کنیم، ي »کارشان« در صورتی که قرائت »بر« را رعاسخن، ضمیر متصل »شان« در واژه

گردد که صاحب صد کدیور هستند. حال آنکه در مصرع نخست، ما با  بر می  افراديبه  

در روستا بیش از    اوگونه معنی کنیم: »)=او( مواجهیم؛ یعنی باید بیت را این  یک شخص

براي  که  بهترین  می  درود  و  کشت   آنان   7کار   صد کدیور )=برزیگر( داشت  در  کردند«. 
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نداشتن ضمیرها در دو مصرع، دالیل دیگري  توجیه کنیم که تطبیق  گونهحالت، باید این

مانده از رودکی، چنین  مانند احترام و... داشته باشد؛ اما در بافت سخن و سبک اشعار باقی

 آن، بیت را توجیه کرد. ي مشابه ندارد که بتوان به مدد موردي، نمونه

« )=بود( بُد« در »بر کارشان«، تحریف »رسد که »برنظر میبا وجود این دو ایراد، به     

عنه شده یا به هر دلیلی  ي منقوٌلباشد که کاتب )یا مؤلف( مرتکب بدخوانی از روي نسخه

به شباهت  »بُد« را به صورت »بر«، نوشته است. گفتنی است که تحریف »د« به »ر«، باتوجه

ي مانندگی حروف  اره الخطی این دو حرف، از موارد شایع در این حوزه است. )دربرسم

هاي  ي برخی نمونهها و بروز تصحیف و تحریف، همچنین مشاهدهالخطدر برخی رسم

به  (؛ با این توضیح، ما ضبط زیر را باتوجه247-246:  1379آن در متون، رک. مایل هروي،  

 کنیم:معنی بیت پیشنهاد می

 در ده او را صد کدیور بيش بود
 

 کارشان کشت و درود   بُدآن کجا   
 

که( کارشان کشتن  که )کسانیشود: آنانمعناي مصرع دوم نیز با این تصحیح چنین می     

 و دروکردن )یعنی کشاورزي( بود.

 

 های دیگر شاعران تشابه مضمونی مصرع دوم بيت منسوب به رودکی در سروده  . 2.4

شناختی براي تعیین صحت انتساب ابیات  هاي بررسی سبکتشابه مضامین، یکی از راه

تازه در  دیوان و پیشتازه، به شاعران بی گام است؛ زیرا گاه ممکن است بیت یا ابیاتی 

هاي  ي مؤلف یا جاعالن در دورهکه برساختهفرد یافت شود  صورت منحصربهمنبعی به

تواند ما را  هاي شعري، میها و مجموعههمین دلیل، بررسی دیگر دیوانمختلف باشد. به

 رسان باشد.هاي برساخته، یاريدر تشخیص بهتر ابیات و ضبط

هاي ما در منابع، حاکی از آن است که بیت مورد بحث، مضمونی است که  بررسی     

اند. هم از این جهت  کار بردههاي خود بهعران پس از رودکی نیز آن را در سرودهدیگر شا

ي »کدیور« و کاربرد »آن کجا«  هاي سبکی موجود در بیت، مانند کهنگی واژهو هم ویژگی
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هایی از موارد مشابه  نبودن آن است. اکنون نمونهي اصالت بیت و ساختگیدهندهو...، نشان

 کنیم:ه شاعر سمرقند را اینجا بررسی میي منسوب ببا سروده

)در       طوسی  اسدي  از  زیر  بیت  سه  دوم  بوشکور،  نامهگرشاسبمصرع  و  نظامی   )

 است:   اللغهعجایبگر مفهوم بیت مورد بحث در اي است که تداعیگونهبه

 ور گوهريی ار پیشهــــز شاهان 

 ازاریان مایه دانند و سودــــکه ب

 

ورزگر  ــپ  لشکري در  ار   داري 

درود و  کشت  مرد  بود   کدیور 

 ( 25:1354  )اسدي طوسی،     

 ي پیشین چنین سروده است:، مشابه با سرودهشرفنامههمچنین نظامی گنجوي در      

 ن این کار کردــبه رونق توانم م

 ه باشد تمناي سودـــچو در دان

 

بیـــب  مرده  ز  ناید  کار   رونقی 

 دروددیور درآید به کشت و  ـک

 ( 92: 1393)نظامی،               

ي  نیز بیتی منسوب به بوشکور، به استشهاد واژه  لغت فرسعالوه بر این دو بیت، در       

شباهت به مصرع دوم بیت منسوب به معنی »برزیگر« آمده که مصرع دوم آن بی»وَرْزه« به 

 رودکی نیست:

 8ت ورزه بجستی ز کار ـــر دشـبه

 

 ]کذا[ نبودي بکشت و درودش بکار   

 (511: 1319)اسدي طوسی،       

واژه      که حضور  است  ذکر  که  شایان  بوشکور  و  طوسی  اسدي  ابیات  در  »بود«،  ي 

تواند دلیلی بر ترجیح تصحیح قیاسی  شباهت زیادي به بیت منسوب به رودکی دارد، می

 از بیت رودکی باشد.  »بُد«ما، 

 

 های دو مثنوی وی . جایگاه بيت منسوب به رودکی در داستان3.4

کتاب  نکته بررسی  باوجود  نگارندگان  است؛  بحث  مورد  بیت  داستان  موضع  دیگر  ي 

هاي این  موفق به یافتن موضع دقیق روایت رودکی از داستان  کلیله و دمنه،و    سندبادنامه

 دو کتاب نشدند.  
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ي موضع داستان بیت بررسی کنیم، بیان این نکته  پیش از اینکه احتماالت را درباره     

  سندبادنامه و    کلیله و دمنهبه اختالفات مضمونی ابیات موجود از  ت که باتوجهضروري اس

به  ابیات  کمبود  همچنین  در پیوستههمو  ما  به  ابیات  این  مثنوي،  دو  این  از  بازمانده  ي 

  لغت فرس کند. پاول هرن، مصحح  ي رودکی کمکی نمیشناسایی دقیق منبع مورد استفاده

 نوشته است:  ي خود بر این کتاب  در مقدمه
تا چه اندازه تغییر روا داشته است، از ابیات    کلیله و دمنه»اینکه رودکی در متن اصلی  

شود و این نکته که چند بیتی از ابیات موجود به  وجه معلوم نمی هیچي موجود بهپراکنده

ي سریانی بیشتر شبیه است تا به دو متن عربی موجود، در وضع فعلی روایت  ترجمه

دهد« دست نمیکه باید بهاي چنانها ترجمه کرده است، نتیجهولف را از روي آنعربی که  

 (. 43: 1336)اسدي طوسی، 

هاي بحر رمل  بنا به همین دلیل، تاکنون موضع سرایش برخی ابیات بازمانده از مثنوي     

براي رودکی نیز هست،  یادشده  مثنوي  دو  وزن  )مقصور( که  پژوهان  مسدس محذوف 

به همین موضوع، ما بر اساس مضمون (. باتوجه177:  1391ه است )رودکی،  مشخص نشد

 کنیم:بیت، این احتماالت را مطرح می

از شخصیت  الف. مال و مکنت یکی  بیت در توصیف  باشد، اگر مضمون  داستان  هاي 

توانیم بیت را به برخی حکایات که شخصیت آن فردي توانگر باشد، مرتبط بدانیم؛  می

حکا دو  گنظیر  مرد  »داستان  ورماوهیت  شاهزاده«  و  خویش  زن  با  قنّوج    بان  شهر  »در 

بود،  گرماوه ثروتبانی  و  بآلت  مذکور  و  سمرقندي،  معروف  )ظهیري   »1984  :173 ،)

، نعمتی فاخر»جوانی بود با جمالی وافر، و    ان« وپیر و سگ گری»داستان عاشق و گنده

 (.179 دیده و سرد و گرم روزگار چشیده« )همان،جهان

از    ب. بیت  تحریر ظهیري سمرقندي،   سندبادنامهاگر  بازرگان« در  باشد، حکایت »زن 

 بیشترین شباهت را به مضمون بیت دارد: 
»در روزگار گذشته و ایام رفته، بازرگانی بوذ کی بنعمت و رفاهت شهرتی داشت، و  

و   عمارت  ابواب  در  و  بوذ،  مذکور  و  معروف  ثروت  و  و  بتمّول  حراثت  و  دهقانی، 
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بازرگانی، حاذق و دانا بوذ؛ بر صنعت اصحاب ضیعت ماهر، و در مباشرتِ اشغالِ دهقانی 

 (. 159کیّس و قادر« )همان، 

بند فوق،  باشد، نزدیک  کلیله و دمنهاگر بیت از    ج. ترین متن به مضمون بیت و حتی 

بچهمربوط برزیگر  او« است:  »و چهارم  یاران  و  باب »شاهزاده  در به  با زور،  ُتوانا،  اي 

 (. 410: 1389ابواب زراعت بصارتی شامل و در اصناف حِراثت هدایتی تمام...« )منشی، 

 

 گيری . نتيجه5

بهشعر شاعران پیش از  ویژه پدر  گام،  ازآنجاکه بخشی  پارسی، رودکی سمرقندي،  شعر 

زبانان در ایران، تاجیکستان، افغانستان گیرد، براي ما پارسیي ما را در بر میهویت گذشته

بنا به دالیل مختلف از بین رفته و  و...، بسیار درخور اهمیت است. ازآنجاکه این آثار، 

هاي  نویافته در بطن متون و سرچشمه تاکنون به دست ما نرسیده، بازیابی و معرفی ابیات

 اي برخوردار است. کهن، از اهمیت ویژه

مانده از چشم مصححان و  به این مهم، یک بیت پنهانما در پژوهش حاضر، باتوجه     

را معرفی و ایراد موجود در مصرع    اللغهعجایبپژوهان در خالل فرهنگ لغت  رودکی

هاي شعري  ن، ما ردّ مضمون بیت را در دیگر دیواندوم آن را برطرف کردیم. عالوه بر ای

مضمون با بیت رودکی، از  وجو کردیم و نشان دادیم که ابیاتی دیگر، همموجود جست

شود. عالوه بر این، ما  دیگر شاعران مانند اسدي طوسی، نظامی و بوشکور بلخی دیده می

ي عدم  ، پس از بحث دربارههدمن  و  کلیلهو    سندبادنامههاي  ي موضع بیت در داستاندرباره

 ها، احتماالتی را مطرح کردیم. تطبیق دقیق مضامین ابیات با داستان

 

 ها یادداشت
 ي نکرده است. . نفیسی از این فرهنگ در تصحیح و بازیابی اشعار رودکی، استفاده1

:  1370مدبري،  )رک.  . مدبري در بیشتر حواشی کتاب، از این فرهنگ نام برده است، براي نمونه  2

286.) 



ـ ــــــــ سجاد دهقان.../  عرفی، تصحيح و واکاوی یک بيت تازه منسوب به رودکیم  287 ــــــــ

 

هاي محققان تاجیکی و ایرانی پیش از چاپ کتاب بهره  زاده در تصحیح خود، از یافته. هادي3

 برده است. 

ن برگردان ي فارسی موجود است. نخستیتصحیح قادر رستم، دو ترجمه . از دیوان رودکی به4

شاهشاه )چاپمنصور  غلط1387میرزا  از  محشون  که  ترجمه(  و  تایپی  دومی  هاي  است؛  اي 

هاي پیشین و زیر نظر دکتر حسن انوشه،  ي دوباره از همین چاپ است، با حذف غلطترجمه

هاي پیش از در مؤسسه فرهنگی اکو. شایان ذکر است که قادر رستم از تمامی یافته  1391چاپ  

، در این تصحیح سود جسته و از این بابت ضعف دسترسی نگارندگان به آثار منتشرشده  اثر خود

 شود. در تاجیکستان، با این اثر برطرف می

ي »داسگاله«، بیتی  ذیل واژه  لغت فرس نخجوانی،ي  ي نسخه. شایان ذکر است که در حاشیه5

رسد نظر میکار رفته؛ اما به« بهي »کدیوروزن با دو مثنوي یادشده، آمده که در آن واژهدیگر هم 

 این بیت در حکایتی دیگر جز بیت مورد بحث آمده باشد: 

زفت  مرد  کدیور  آن  درآمد   چون 

 

 ت و داسگاله برگرفتـــ بیل هش 

 ( 155: 1312)اسدي طوسی،      

 
 (. 155ي مجلس، صي کتابخانهنخجوانی، نسخه لغت فرس)

  بیکار،   مقابل  کار،  به  مسلط  کار،  به  آگاه: »ازجمله  مختلفی،  معانی  با  «برکار»  يواژه  نامه،لغت   در.  6

  افتد نمی  کارگر  بیت،  معنی  در   یکهیچ  اما  است؛  آمده(  معشوق  يسینه  و  سر(  مجاز  به )  مؤثر،

 (. برکار ذیل: 1378 دهخدا،. رک )

 بهر، براي،»  معنی متون در گاهی «بر» اضافه حرف. است  «کارشان بر»  معادل ،«آنان کار براي». 7

  دهد؛ می   معنی  هم  «کار  روي(. »بر  ذیل:  1378  دهخدا،.  رک )  دارد   نیز  شواهدي  و  دهدمی   «پی

 بر) روي: »شد خواهد حاصل ايمعنی چنین بیاوریم، مناسب  ضمیر  و فعل جمله براي اگر یعنی

   .«کردندمی کشاورزي او براي» یعنی «کردندمی درود و کشت  او کار( سر

 کند.  ي بیت را نادرست میضبط »ز کار« در این مصرع، قافیه .8
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 منابع 

تصحیح محمود مدبري، کرمان:  به  (.فارسی  به  فارسی   فرهنگ)  اللّغهعجائب(.  1389ادیبی. )

 مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان.

 .2192ي مجلس، شماره. نسخه خطّی کتابخانهاللّغهعجایبتا(. . )بی _____

  با  نخجوانی  فرس  لغت  خطّی  ينسخه(.  1312)بن احمد.  اسدي طوسی، ابومنصور علی

اي به  شده از روي نسخهخطّ عبرت نائینی، کتابت  به  دري   پارسی   در  مشکالت  عنوان

حسام  766تاریخ   کتابت  مجلس، و  کتابخانه  تعریفا.  نظام  به  ملقب  حافظ  الدین 

 . 5569يشماره

. تصحیح عباس اقبال، تهران:  کتاب لغت فرس(.  1319. )________________________

 مجلس.  

وشش محمد دبیرسیاقی، تهران: ک. بهلغت فرس(.  1336. )________________________

 کتابخانه طهوري. 

. به اهتمام حبیب یغمایی، تهران:  نامهگرشاسب(.  1354. )________________________

 ي طهوري. کتابخانه

اهلل مجتبایی  (. تصحیح فتحلغت دري )  لغت فرس (.  1365. )________________________

 اشرف صادقی، تهران: خوارزمی. و علی

ن دهقان.  صراهلل،  امامی،  و سجاد  از    .(1397)مژگان شیرمحمدي  نویافته  ابیاتی  »بررسی 

، پیاپی  2ي  ه، شمار10)بوستان ادب(، سال    شعرپژوهی  .رودکی در فرهنگی ناشناخته«

 . 44-17، صص36

کوشش محمد عباسی، تهران: . بهفرهنگ رشیدي(. 1337عبدالغفور. ) بنتتوي، عبدالرشید

 بارانی.  ي کتابخانهانتشارات 

رحیم عفیفی،    کوششبه  .فرهنگ جهانگیري   (.1359. )حسنبنانجو، حسین  الدینجمال 

 : دانشگاه فردوسی.مشهد

 . تهران: درّ نویسا. ودکی چنگ برگرفت و نواخت(. ر1394جنیدي جعفري، محمود. )
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زاده طوسی  تقیکوشش فریدون  . بهاالحبابحتفة(.  1365علی هروي. )حافظ اوبهی، سلطان

 الزمان ریاضی هروي، مشهد: آستان قدس رضوي.نصرت و

کا(، ي مجلس، )بیي خطّی کتابخانهنسخه  .شرح بحرالغرائبتا(.  اهلل. )بیحلیمی، لطف

 .861ي بازیابی شماره

 . تهران: دانشگاه تهران. نامهلغت(. 1378اکبر. )دهخدا، علی

)جعفر  رودکی، محمد.  اب(.  1391بن  ابن  دیوان  حکیم  محمدابن  جعفرابن  وعبداهلل 
. تهیه، تصحیح، پیشگفتار و حواشی قادر رستم، عبدالرحمان ابن آدم رودکی سمرقندي

 میرزا، تهران: مؤسسه فرهنگی اکو. منصور شاهزیر نظر صفر عبداهلل، برگردان شاه

. تصحیح محمد  الفرسفرهنگ مجمع(.  1338بن محمّد. )سروري کاشانی، محمد قاسم

 بیرسیاقی، تهران: کتابفروشی علمی.د

(. چاپ سنگی، قسطنطنیه:  العجم لسان)فرهنگ شعوري  (.1155عبداهلل. )بنشعوري، حسین

 ي معموره.دارالمطبعه

)اشرفعلی  صادقی، تهران:   ،5ج .  فارسی  ادب  و  زبان  يدانشنامه  فرس،  لغت(.  1393. 

 سخن 

محمدبن علی )ظهیري سمرقندي،  محمد.  و سندباذنامه(.  1984بن  تصحیح  و  باهتمام   .

 ي وزارت فرهنگ. حواشی احمد آتش، استانبول: چاپخانه

المذکر. )فاروقی، اشرف ي مرکزي دانشگاه  ي عکسی کتابخانهق(. نسخه807ابن شرف 

 . 4638مارهتهران، ش

 اشرف صادقی، تهران: سخن.دکتر علی(. تصحیح  1380. )فرهنگ فارسی مدرسه سپهساالر

تصحیح نذیر احمد، تهران: . بهفرهنگ قواس(.  1353قواس غزنوي، فخرالدّین مبارکشاه. )

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

انتقادي نسخهتاریخ نسخه(.  1379مایل هروي، نجیب. ) .  هاي خطّیپردازي و تصحیح 

 اسالمی.تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي 
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.  هجري قمري  5،  4،   3  هايقرندر    دیوانبیشرح احوال شاعران  (.  1370. )مدبري، محمود

 . تهران: پانوس

کوشش احسان شواربی . بهدیوان منجیک ترمذي(.  1391بن محمّد. )منجیک ترمذي، علی

 مقدّم، تهران: میراث مکتوب. 

. تصحیح  لمعالی نصراهلل منشیي کلیله و دمنه انشاي ابواترجمه(.  1389منشی، نصراهلل. )

 و توضیح مجتبی مینوي طهرانی، تهران: امیرکبیر.

( هندوشاه.  بهالفرسصحاح(.  1341نخجوانی،  بنگاه .  تهران:  طاعتی،  عبدالعلی  اهتمام 

 ترجمه و نشر کتاب.

، تهران:  3. جلداحوال و اشعار ابوعبداهلل جعفر بن محمّد رودکی(.  1319نفیسی، سعید. )

 کتابفروشی ادب.شرکت 

 سینا.ي ابن. تهران: کتابخانهمحیط زندگی و احوال و اشعار رودکی(.  1341. )__________

 . تصحیح بهروز ثروتیان، تهران: امیرکبیر. شرفنامه(. 1393بن یوسف. )نظامی، الیاس

هاي  )معروف به فرهنگ وفایی( براساس نسخه  فرهنگ فارسی(.  1374وفایی، حسین. )

 در چین. به تصحیح ِتن هوي جو، تهران: دانشگاه تهران. خطّی موجود

حاج سیداسمعیل اهتمام  . بهآراي ناصريفرهنگ انجمن(.  1288خان. )هدایت، رضاقلی

کتابچی سیداحمد  حاج  مرحوم  فرزندان  اخوان  و  سنگی،  اسالمیه،  کتابچی  چاپ   ،

 .کتابفروشی طهران:
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