فصلنامه متن شناسی ادب فارسی (علمی -پژوهشی)
و فناوری دانشراه اصفهان

معاونت پژوه

سال اول ،دوره جدید ،سال اول
شماره اول (پیاپی  ،)1پاییز  ،1111صص 1 -1
تاریخ وصول ، 1396/9/28 :تاریخ پذیرش1397/2/17 :

بررسی ابیات تازه و منسوب به رودکی سمرقندی در فرهنگ لغت حلیمی (شرح بحر الغرائب)


زهرا نصیری شیراز  -نصراهلل امامی  -سجاد دهقان
چکیده

در میدان گستردة ادبیات فارسی ،بزرگانی مانند میرزایف و براگینسکی و سعید نفیسی ،پیی
دربارة اشعار رودکی (پدر شعر پارسی) پژوه

از سیایر پژوهشیرران،

کردند .آنان با تأملهای شایستة خود در جمع آوری اشعار رودکی ،زمینه

را برای پژوه های دیرر دربارة شعر این شاعر فراهم کردند.
باتوجهبه نقل بسیاری از اشعار رودکی در فرهنگ های لغت و دسترسی نداشتن این بزرگان به برخی از این فرهنگ ها،
همچنین وجود ابیات نو ،ضبط های متفاوت و انتساب های برخی ابیات رودکی به شاعران دیرر و برعکس ،یکی از ایین
فرهنگهای لغت در این پژوه

بررسی میشود .این اثر ،فرهنگ شرح بحر الغرائب یا لغت حلیمی است .نرارندگان بیا

استفاده از دو نسخة خطی این فرهنگ ،به متن کاملتری از آنچه عالمه نفیسی استفاده کرده است ،دست یافتهاند .در ایین
پژوه

با نقل برخی از این شواهد ،سه بیت تازة منسوب به رودکی معرفی خواهد شید و بیاتکییهبیر فرهنیگ نیامبرده،

دربارة انتساب برخی از ابیات به این شاعر ،در تصحیحهای مختلف از دیوان او ،بحث میشود.
واژههای کلیدی
فرهنگهای لغت ،لغت حلیمی ،رودکی ،ابیات نو ،انتسابها
مقدمه
استاد شاعران ابوعبداهلل جعفر بن محمد رودکی ،از نخستین شاعران پارسیزبان در این سیرزمین اسیت کیه بیه بیاور
برخی از تذکرهنویسان شعر او گاه به بی

از یک میلیون و سیصد هیزار بییت بیرآورد شیده اسیت .حیواد

و جهیل و

افراطی گری ،همواره سه عامل بسیار خطرناک در حذف دیوان شاعران ادب پارسی بوده است؛ چنانکه دیوان بسییاری از
 استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشراه شهید چمران اهواز ،ایران (نویسنده مسؤول)
 استاد زبان و ادبیات فارسی ،دانشراه شهید چمران اهواز،

zahra.nasirishiraz@yahoo.com

ایران nasemami@yahoo.com

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشراه شهید چمران اهواز،

ایران sajjad-dehghan@yahoo.com
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این شاعران در اثر این عوامل ویرانرر از بین رفته است .منجیک ترمذی ،شهید بلخی ،بوشکور بلخیی ،کسیایی و ...تنهیا
برخی از  212شاعری هستند که در کتاب شاعران بی دیوان از اشعار آنان نام برده شده اسیت و دییوانی از آنیان موجیود
نیست.
دیوان رودکی یکی از متقدم ترین و مهم ترین دیوان هایی است که دست خوش مصیبت هیایی شید کیه بیر خراسیان بیزر
گذشت؛ به گونهایکه از دیوان سِتبر و اشعار پرشمار او ،تنها قطعات و ابیات اندکی برجیای مانیده اسیت؛ همیین مقیدار را نییز
مدیون نویسندگان و کاتبان و شاعرانی هستیم که در طول تاریخ ،بیت یا ابیات او را در آثار خود نقل کرده انید .نفیسیی پیس از
براگینسکی و میرزایف از نخستین پژوهشررانی است که در ایران توفیق یافیت بیا کیاوش در متیون کهین ،دییوانی از رودکیی
فراهم آورد .او برای گردآوری اشعارِ بهجایمانده از دیوان رودکی از  93منبع بهره برد و توانست تعداد  1407بیت از اشیعار او
را از حجاب متون بیرون آورد .هنوز بعد از چند دهه از چاپ دیوان رودکی به کوش

ایشیان و سیایرین ،پژوهشیرران گیاهی

اشعاری را از بطن متون خطی بیرون میآورند و آنها را اندکاندک به دیوان سِتبر او میافزایند.
متناسب با گذشتة باشکوه فرهنری و ادبی و تنوع واژهها در زبان فارسی و باتوجیهبیه گذشیت پیانزده قیرن از آن در
ایران ،فرهنگ های لغت متعددی در سده های مختلف ،برای این کلمات شکل گرفته که شمار بسییاری از آنهیا از اشیعار
زبان آوران سرزمین خراسان تأثیر پذیرفته است .این شواهد افزون بر اینکه ما را در رسانیدن به مفهوم دقیق کلمیات ارائیه
شده در فرهنگ ها یاری می کند ،موجب محفوظ ماندن برخی از اشعار نخستین سخنوران این مرز و بوم می شود که بیشتر
دیوان های آنان از بین رفته است .پژوه

در این فرهنگ ها برای بازیابی اشعار این بزرگان ،دشوار و زمان بر است؛ زییرا

در طول زمان کاتبان به شمار واژه ها و شواهدِ برخی از این فرهنگ ها ،مانند لغت فرس اسدی ،افزودهاند؛ همچنین برخی
از ابیات دستخوش تغییر و دگرگونی شده است؛ بنابراین باید همة نسخه های خطی بازمانده با دقت بیشتر و وسواسیی
دوچندان بررسی شود .در برخی فرهنگ ها نیز به سبب تحریرهای چندگانه ای که مؤلفان آنها بر اثر خود میی نراشیتند یی
مانند مجمع الفرس سروری که بنابر گفتة دبیرسیاقی سه تحریر مختلف ،در سه دوره را شامل می شود (سروری کاشیانی،
 )3 :1338ی باید به همة دست نویسهای موجود مراجعه شود و یا تصحیح علمی ی انتقادی از این فرهنگها ارائیه گیردد
تا پژوهشرران برای بازیابی اشعار یا ضبط آن ،از شعری یا لطیفه ای غافل نمانند .فرهنگ لغتی که در این پژوه

بررسی

میشود ،نمونهای بارز از این نوع فرهنگهاست که مؤلف از آن ،دو یا چند تحریر ارائه داده است.
پیشینه و شیوة پژوهش
تاکنون مقاالت متعددی با موضوع اشعار نویافتة رودکی نوشته و چاپ شده اسیت .در گسیترة متیون فارسیی و در بطین
نسخههای خطی گاهگاه بیتی یا ابیاتی کشف میشود که یا بر سرودههای استاد شاعران میافزاید ،یا باب خوانشی تیازه از
بیتی را می گشاید ،یا انتساب بیت یا ابیاتی به او را تقویت می کند و یا سرانجام بیه ردّ انتسیاب برخیی ابییات بیه شیاعر
میانجامد .در ادامه به برخی از این پژوه ها اشاره میشود.
علیاصغر قهرمانی مقبل در مقالهای به تصحیح ش

بیت از رودکی برپایة نسخههای خطیی معییار االشیعار پرداختیه

است (قهرمانی مقبل .)1 :1388 ،عارف نوشاهی در مقاله ای با عنوان «اشعار نویافته رودکی سیمرقندی براسیاس دو میتن
کهن فارسی» با استفاده از متن دو کتاب ارشاد از عبداهلل بن محمد قالنسی نسفی و خرم نامه ابی الحسن اوزجندی ،هر دو
متعلق به قرن پنجم هجری ،نُه بیت از اشعار رودکی را شناسایی می کند (نوشاهی .)34 :1389 ،محسن شریفی صیحی در
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مقالهای با عنوان «بررسی برخی مجموعههای شعری رودکی و دو بیت تازه منسوب به او» ،ابتدا مقالة مسیعود قاسیمی را
نقد می کند که در آن از قول علیم اشرفخان و به نقل از جُنری نرهداری شده در کتابخانة ساالر جنگ حیدرآباد ،ده بیت
نوشناخته از رودکی را ذکر کرده است؛ حال آنکه این ابیات یا متعلق به قطران تبرییزی اسیت و ییا پیشیتر بیه مجموعیه
اشعار رودکی وارد شده است .نقد مجموعه اشعار رودکی به تصحیح جعفر شعار ،نقد دیوان اشعار رودکیی بیه تصیحیح
نصراهلل امامی ،نقد ترجمة مغلوط شاهمیرزا از کتاب قادر رستم که به خط سیریلیک نوشته شده است ،نقید مقالیة «اشیعار
تازة رودکی» علیاشرف صادقی و نقد مقالة وروژیکنیا با عنوان «بازیافته ای اشعار رودکی در سفینة صائب» ،بخی

هیایی

دیرر از این مقاله است .نویسنده در پایان مقاله دو بیت نویافتة رودکی را از متنی متعلق بیه قیرن نهیم (اثیر محمیود بین
محمد قندزی) در بالغت ذکر می کند (شریفی صحی .)226-232 :1390 ،مجید منصوری در مقالة «دربارة برخیی ابییات
منتسب به رودکی سمرقندی» انتساب بیتی را به رودکی رد می کند؛ این بیت در فرهنگ جهانریری شاهدِ معنی «همانیا و
هرگز» برای واژة «آرنگ» آمده و در اصل بییت دومِ ربیاعی ای از قطیران تبرییزی اسیت (منصیوری)172-129 :1394 ،؛
محمود مدبری در مقاله ای با عنوان «ضرورت تجدیدنظر در اشعار منسوب به رودکیی» تعیدادی از قطعیات منتسیب بیه
رودکی را طبقه بندی و نیز منابع را بررسی می کند؛ همچنین ضرورت دقیت بیشیتر و بازشناسیی اشیعار واقعیی شیاعر و
تصحیح تازهای از شعرهای بازماندة او را مطرح کرده است (مدبری.)214-199 :1387 ،
گفتنی است تاکنون پژوه

مستقلی دربارة اشعار رودکی و کیفیت و کمیت آن در فرهنگ لغت حلیمی انجام نشیده

است.
این پژوه

مبتنی بر توصیف و مقایسه و تحلیل دادههاست و به شیوة کتابخانهای انجام شده است.

فرهنگ شرح بحر الغرائب یا لغت حلیمی
فرهنگ لغت حلیمی در حدود قرن نهم به رشتة تحریر درآمده است .این اثر ،فرهنگ دوزبانة فارسی به ترکی و به عقیدة
نفیسی ترکی به فارسی است (نفیسی ،1300 ،ج  .)228 :1مؤلف این فرهنگ که در چاپ آن از  2244بیت شیعر فارسیی
بهره برده است ،شماری از اشعار رودکی را نیز در جایراه شاهد برای برخی لغات نقل کرده اسیت .ایین فرهنیگ لغیت
یکی از منابع نفیس در گردآوری اشعار رودکیی بیوده اسیت؛ امیا بیه نظیر میی رسید شیتابزدگیی مصیححح محتیرم ییا

اصالت نداشتن نسخة استفادهشده ،سبب شده است که بسیاری از شواهد موجود در این فرهنگ ،در کتاب محیط زنیدگی
و احوال و اشعار رودکی ی برای مثال ابیات  1406 ،943 ،871 ،816 ،814و ...ی مستند به فرهنگ نامبرده نباشد.
لطف اهلل حلیمی ،مؤلف این فرهنگ ،یکی از فرهنگنویسیان قیرن نهیم هجیری اسیت .ذاکرالحسیینی پیی

از ایین،

پژوهشی جامع دربارة آثار این نویسنده انجام داده و در مقالة گستردة خود ،با عنوان «حلیمی و فرهنگ های » ،شرحی از
همة آثار این فرهنگنویس ارائه کرده است .او باتوجهبه شواهدی که ارائه میی دهید ،تیاریخ تحرییر ایین کتیاب را بیین
سال های  888-872دانسته است (ذاکرالحسیینی .)22 :1383 ،متأسیفانه هنیوز تصیحیحی از فرهنیگ لغیت حلیمیی کیه
نسخههای متعددی از آن در کتابخانههای ایران و خارج از ایران وجود دارد ،به چاپ نرسیده است.
در برخی متون ،از این کتاب با عنوان های دیرری مانند رساله قاسمیه و قائمه یاد شده است .این اثر ،فرهنری فارسی
به ترکی است .نویسنده ابتدا لغت را به فارسی ضبط کرده است و توضیحات واژه را به ترکیی مییآورد .سیسس ییک ییا
چند بیت فارسی برای شاهد بیان می کند .مؤلف در حد توان با استفاده از دیوان شعر شاعران ،از اشعار آنیان بهیره بیرده
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است؛ در صورت نداشتن این دیوان ها ،به سایر فرهنگ های پی

از خود مراجعه کرده و شاهد را از آنجیا ،چیه بیا نقیل

مستقیم از منبع دریافتکننده چه بینقل ،ضبط کرده است.
بی گمان منابع استفاده شدة مؤلف ،لغت فرس اسدی طوسی و همچنین صحاح الفرس هندوشاه نخجوانی اسیت؛ ایین
مضوع با مقایسة شواهد و لغاتی که او در این کتاب آورده است ،برای خواننده آشیکار میی شیود .ذاکرالحسیینی دربیارة
منابع استفاده شده در لغت حلیمی می نویسد« :مؤلف یکجا از اسدی طوسی ،هندوشاه نخجوانی ،حکیم قطران ارمیوی و

شمس فخری یاد کرده و معلوم می شود که لغت فرس اسدی ،صحاح الفرس هندوشاه ،رسیاله منتخیب قطیران و معییار
جمالی شمس فخری از مآخذ وی بوده است و چون در حواشی نسخة دهخدا لغات بسیاری از اقنیوم عجیم (برخیی بیا
خط متن) افزوده شده ،گویا آن نیز از مآخذ حلیمی بوده است» (همان.)23 :
البته او تنها به شواهد شعری این متون بسنده نکرده و شواهد دیرری را نیز به کتیاب افیزوده اسیت« .شیواهد کتیاب
غالباً از شعر شاعرانی چون اسدی ،فردوسی ،فرخی ،انوری ،سعدی ،حیاف ،،کمیال خجنیدی ،شیمس فخیری و لطیفیی
انتخاب شده است» (همان).
در این فرهنگ ،شواهد شعری رودکی بیشتر ،از لغت فرس و صحاح الفرس انتخاب شده است .همچنین ایین کتیاب
یکی از منابع سعید نفیسی است؛ اما گویا کاتبِ نسخه ای از این فرهنگ ،که در دسترس ایشان بوده ،شواهد شعری را بیه
صورت موجز ضبط کرده بوده است .این نکته با مقایسة دو نسخة خطی که یکی متعلق به دهخدا بوده اسیت و دیریری
در کتابخانة مجلس شورای اسالمی به شمارة  861نرهداری می شود ،بهخوبی مشخص است .ذاکرالحسینی در ایین بیاره
می نویسد« :از مقابلة نسخه های کتاب مشخص میشود که از لغت حلیمیی دو تحرییر وجیود دارد :یکیی بیا تلخییص و
حذف شواهد؛ دیرری با تفصیل و افزای
آنچه در ادامة این پژوه

مداخل و شواهد و برخی افزودگیهای دیرر» (همان.)21 :

بررسی می شود ،با محورییت دو دسیت نیویسِ ایین کتیاب (موجیود در کتابخانیة ملیی و

مجلس) به انجام رسید .این دو دستنویس عبارت است از:
ی نسخة کتابخانه ملی با شمارة ثبت  18118-2و تاریخ کتابت  934و 929؛ خط این نسخه نستعلیق تحریری اسیت و
 201بر

دارد.

ی نسخة مجلس با شمارة بازیابی 861؛ خط نسخه ،نستعلیق و بدون تاریخ کتابت است که شیاید در ابتیدای قیرن 14
نوشته شده باشد .این نسخه  176بر

دارد.

هر دو نسخه در ذکر شواهد بسیار به هم شبیه است و تحریر دوم و کاملتر این فرهنگ را شامل میشود.
آنچه نرارندگان را به نوشتن این پژوه

ترغیب کرد ،وجود برخی ابیات نویافته ،ضبط های منحصربهفرد و همچنین

انتساب ابیاتی از رودکی ی که در مجموعة اشعار رودکی جزو اشعار پراکندة او نقل شده است ی به شیاعران دیریر اسیت
که باتوجهبه تحریرهای دو و چندگانة این فرهنگ ،از دید نفیسی پنهان مانده است.
چنانکه پیشتر بیان شد ،این پژوه

در دو بخ

برخی ابیات منقول و منسوب به رودکی را در این فرهنیگ بررسیی

میکند.
در بخ

اول ابیاتی از این فرهنگ بررسی می شود که کامالً تیازه اسیت و تیاکنون در هیی ییک از مجموعیه اشیعار

رودکی مانند کتاب محیط زندگی ،احوال و اشعار رودکی از نفیسی و دیوان رودکیی از سیایر مصیححان ،ییادی از آنهیا
نشده است.
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ابیاتی بررسی و ژرف نرری می شود که یا در این فرهنگ به نام رودکی آمیده و در سیایر

منابع به نام شاعری دیرر نقل شده است و یا برعکس ،در مجموعه اشعار رودکی به نام این شاعر ضبط شده ،اما در ایین
فرهنگ به نام شاعری دیرر ثبت شده است.

ابیات نویافته از رودکی در فرهنگ شرح بحرالغرائب یا لغت حلیمی
مرررر مررررا در بنرررد غر ر سرررازد اسررریر

چررون ز پُنجرره برراز گیرررد پُنجررهبنررد
(حلیمی ،نسخة مجلس :برگ 93؛ همان ،نسخة ملی :ص )33

این بیت در دو نسخة مجلس و ملی از لغت حلیمی ،به استشهاد واژة «پُنجهبند» به نام رودکی آمده است.

نسخة ملی (ص )99

نسخة مجلس (بر

)39

این بیت افزونبر این فرهنگ در فرهنگ لسان العجم (فرهنگ شعوری) ی کیه هماننید لغیت حلیمیی ،فرهنیگ لغتیی
ترکی به فارسی است و بسیار از آن تأثیر گرفته است ی ذیل واژة «پنچهبند» بهطور مغشوش ضبط شده است:
هرکررره مرررا را در غمررری سرررازد اسررریر

چون ز پنچره نراز (براز) گیررد پنچره بنرد
(شعوری :0011 ،برگ )462

لسان العجم ،چاپ سنری (بر

)260

این بیت تاکنون در منبعی دیرر جز این دو فرهنگ و در هی یک از مجموعه اشعار رودکی ضبط نشیده اسیت .البتیه
در بررسی و دگرگونی برخی فرهنگ های لغت ،دو واژة «پنجه» و «پنجه بند» ی چنانکه در فرهنگ شعوری نییز بیا ضیبط
فرهنگ حلیمی ،تفاوتی مشاهده می شود ی با صورت های مختلفی ضبط شده؛ در برخیی از فرهنیگ هیا نییز مصیححح ،بیا
وجود ضبط مؤلف فرهنگ ،صورتی دیرر را ضبط کرده است.
همچنان که گفته شد در ضبط واژة «پُنجه» ،صورت های مختلفی در فرهنگ ها ارائه شده است که ایین سیخنان را بیه
سه دسته میتوان تقسیم کرد:
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دستة اول فرهنگ هایی است که این واژه را بیه صیورت «پُنجیه» بیه معنیای «پیشیانی» و ...آوردهانید .برخیی از ایین
فرهنگ ها عبارت است از :لغت حلیمی ،مجموعة الفرس (اصالح مصیحح) ،برهیان قیاطع ،صیحاح الفیرس (بیه نقیل از
حاشیة مجموعة الفرس) ،فرهنگ رشیدی (پَنجه) و. ...
دستة دوم فرهنگ هایی است که این واژه را به صورت «پُنچه» به معنی «پیشانی» ضبط کرده انید .برخیی از ایین فرهنیگهیا
عبارت است از :لغت فرس اسدی طوسی تصحیح اقبال ،صحاح الفرس ،مجمع الفرس سروری ،فرهنگ قطران و. ...
دستة سوم فرهنگ هایی است که آشکارا این واژه را به صیورت «پیچیه» بیه معنیی «پیشیانی» و معیانی دیریر ضیبط
کرده اند .برخی از این فرهنگ ها عبارت است از :لغت فرس اسدی تصحیح اقبال و تصیحیح مجتبیایی ،فرهنیگ قیواس،
صحاح الفرس (متن نسخهبدلها)؛ فرهنگ قطران ،تحفة االحباب و مجموعة الفرس (متن اصلی) و. ...
شرح چرونری ضبط این واژه در فرهنگ های ذکرشده ،موجب طوالنی شدن کالم و ماللت خواننده می شود؛ اما ذکیر
آن خالی از لطف نخواهد بود.
در لغت فرس اسدی به تصحیح اقبال ،دو ضبط متفاوت از این واژه دیده می شود .این واژه در ضبط اول به صیورت
«پیچهبند» آمده است« :عصابهای باشد که زنان بر پیشانی بندند ،عسجدی گفت:
بپیچرررد دلررر چرررون ز پیچررره برررت

گشررراید برررهرغررر برررت پیچرررهبنرررد»
(اسدی طوسی :0903 ،ذیل پیچهبند)

در ضبط دوم ،اقبال واژه را به صورت «پُنچه» آورده است .البته ایشان در ضبط دومِ این واژه در حاشیه ،اشیتباه خیود
را یادآوری کرده و ضبط دوم را اصیل تر دانسته است .او در حاشییه چنیین میی نویسید« :پُنچیه پیشیانی باشید در زبیان
ماوراءالنهر .در صفحة  142در لغت «پیچه بند» صحیح «پُنچه بند» است و ما ملتفت نبیودیم و آن را بیه غلیط «پیچیه بنید»
چاپ کردیم ،باید تصحیح شود» (همان :ذیل پُنچه ،ح .)1
در صحاح الفرس نیز این واژه ها به صورت «پُنچه» و «پُنچبند» ضبط شده و به همراه آن شواهدی از منجیک ترمیذی
و شهید (عسجدی) آمده است .ذیل واژة «پنچه» آمده است« :پُنچه :پیشانی باشد .منجیک گفت:
برره تیرر طررره ببرررد ز پُنچررة خرراتون

به گرز پسرت کنرد ترا برر سرر چیپرا »
(نخجوانی :0920 ،ذیل پُنجه)

ذیل «پُنچبند» نیز آمده است« :عصابه باشد ،جهت آنکه پیشانی را پنچه خوانند .شهید گفت:
بپیچرررد دلررر چرررون ز پُنچررره برررت

گشررراید بررره رغررر دلررر پُنچبنرررد
(همان :ذیل پُنجبند)

مصححح در حاشیة این واژه بااینکه نسخه بدل های آن تأییدکننیدة ضیبط «پیچیه بنید» هسیتند و بیه صیورت «پیچنید»،
«پیچبند» و «تیچند» ،آمده اند ،ضبط دهخدا را در مجلة یغما ،معیار تصحیح خود قرار می دهد و آن را اصیل تر میی دانید و
متن را براساس آن اصالح میکند (همان :ح .)7
در مجمع الفرس سروری واژة «پنچه» به دو صورت متفاوت آمده؛ یکی به صورت «پُنجه» در بیت عسیجدی ضیبط
شده است که ذکر آن گذشت (سروری کاشانی :1338 ،ذیل پُنچه بند) و یکبار دیرر به صورت «پُنچه» ذییل همیین واژه
آمده و بیت منجیک که ذکر آن گذشت ،برای استشهاد بیان شده است (همان :ذیل پُنچه).
همچنین در این فرهنگ واژة «پیچه» نیز ضبط شده؛ اما مؤلف ،آن را به معنی «عشقه باشید کیه بیر درخیت پیچید و
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خشک گرداند آن را» آورده است (همان :ذیل پیچه).
در فرهنگ رشیدی این واژه به صورت «پَنجه» و «پَنژه» آمده و مؤلف ذیل آن چنین نوشته است« :نوعیست از رقیص
که جمعی دست همدیرر را گرفته برقصند و دست بند نیز گویند» (تتوی :1337 ،ذیل پنجه و پنیژه) .همچنیین ذییل واژة
«پَنجه بند» آورده است :عصابه ای باشد که بر پَنجه بندند (همان) .رشیدی در ادامه ،واژة «پیچه» را نییز آورده و ذییل واژه
سه معنی برای آن نقل کرده است« :پیچه همان پیچک به معنی نخست و زلفی که سرش مقراض کرده و زنیان و پسیران
صاحب حسن بر روی گذارند جهت زیبایی و پوش

در خانه» (همان :ذیل پیچه).

در فرهنگ مجموعة الفرس نیز این واژه به صورت «پُنجه» به معنی «پیشانی» ضبط شده است .مصححح در حاشیة ایین

واژه چنین نوشته است« :در اصل (یعنی در نسخه) پیچه بود ،که ما از برهان و صحاح الفرس اصالح کیردیم .در برهیان
پُنجه ی به معنی پیشانی باشد که عربان ناصیه گویند و مویی را نیز گفته اند که از سر زلف ببرند و آن را پی و خم داده و
بر پیشانی گذارند .و نیز در برهان «ب » موی پی

سر را گفته اند .این واژه در فرهنگنامه ها به صورت :پیچه و پُنجه هیر

دو آمده است .در تفسیر نسفی :بجه است مانند لنسفعاً بالناصیة ،هرآینه فرماییم گیرفتن و کشییدن بجیة ایین دروغ گیوی
خطاکار( ،سورة علق آیة  )16و نیز تفسیر نسفی (ص ( »)903-902جاروتی :1326 ،ذیل پُنجه).
در فرهنگ فارسی مدرسه سسهساالر منسوب به قطیران تبرییزی نییز دو صیورت متفیاوت در ضیبط ایین واژه دییده
می شود .مؤلف یکبار این واژه را به صورت «پُنچه» ،به معنی «پیشانی» ( :1384ذیل پُنچه) و یکبیار دیریر بیه صیورت
«پیچه» و به معنی «بند پیشانی» (همان :ذیل پیچه) به کار برده است.
در تحفة االحباب نیز همانند متن دست نویس مجموعة الفرس ،این واژه آشکارا به صورت «پیچه» و به معنی پیشیانی
آمده است (حاف ،اوبهی :1362 ،ذیل پیچه)
مجتبایی و علیاشرف صادقی ،ذیل واژه «پُنجه» در لغت فرس اسدی ،یادداشت مفصلی دربارة این واژه و اصیالت آن
نوشته اند که در این پژوه

از آن بهره برده شد .مصحححان در یادداشت خود ،این نکتة لطیف را یادآور شیده انید کیه از

این بیت «عسجدی» ی که تنها در نسخة خطی متعلق به نفیسی از میان نسخ خطی لغت فیرس موجیود اسیت و مرحیوم
عباس اقبال نیز آن را برای استشهاد واژة «پیچه بند» به کار بسته است ی مشخص می شود ،شاعر قصد داشته است که بیین
«پیچیدن» و «پیچه» و «پیچهبند» ،صنعت جناس ایجاد کند (اسدی طوسی :1362 ،ذیل پنچه ،ح .)3
دربارة ضبط این واژه در این یادداشت نیز چنین آمده است« :در متن چاپی صحاح الفرس کلمة «پیچیه» بیه صیورت
«پُنجه» ضبط شده است؛ اما در نسخة «د» این کلمه صریحاً «پیچه» آمده که مصححح صیحاح ضیبط آن را از قلیم انداختیه
است» (همان) .همچنین در این یادداشت تاریخچه ای برای واژه های «پیچه» و «بجه» و «پیچیدن» در متون مختلیف ارائیه
شده است تا شاهدی برای اثبات صورت اصیلی از واژة منظور باشد« :در السامی «عقیصه» به «پیچیده» معنی شیده اسیت
(چاپ عکسی بنیاد فرهنگ)148 ،؛ در مقدمة االدب زمخشری «طره» به «پیچه»« ،پیچة موی پیشانی» و «زلف پیچیهشیده»
برگردانده شده است (چاپ دانشراه ،ج )1372 ،1؛ در صراح (ترجمة صحاح) «صدغ» به «موی پیچیه» برگردانیده شیده

است .و در دستور االفاضل« ،زلف» (که همان موی صدغ است) به «موی پیچه» تعریف شده است .و در تفسییر نفیسیی
کلمة ناصیه به «بجه» ترجمه شده است که ظاهراً با پیچه مربوط است» (همان) .همچنین ایشان در ادامه چنین میی گویید:
«اطالق «پیچه» به پیشانی و موی پیشانی براساس اصل مجاورت است؛ نظیر اطالق «صدغ» بیه شیقیقه و میوی شیقیقه و
ناصیه به پیشانی و موی پیشانی در عربی .این کلمه ظاهراً از قرن هفتم و اوایل قرن هشتم به بعد ،به «پُنچیه» ییا «پُنجیه»
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برگردانده شده و در دستور االخوان ،از تألیفات اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم به «موی پیشیانی» و «پُنجیه» ،معنیی
شده است .آنچه در زمان ما «پیچه» گفته میشود نیز «پیچهبند» است با حذف جزء دوم آن» (همان).
باتوجهبه توضیحات ارائهشده دربارة اصالت واژة «پیچه» و «پیچه بند» ،این بیت را که در فرهنگ حلیمی و شعوری به
رودکی منسوب است ،به صورت ذیل نیز میتوان اصالح کرد:
مرررر مررررا در بنرررد غر ر سرررازد اسررریر

چرررون ز پیچررره برررازگیرد پیچرررهبنرررد

نخسررب ک ر سررپری کررار آن جهرران دگررر

ز پیش آنکره کنرد مررگ عمرر ترو سرپری
(حلیمی ،نسخة ملی :ص 452؛ همان ،نسخة مجلس :برگ )32

این بیت در نسخة مجلس به همین صورت و در نسخة ملی با اختالف «مخسب و کن» و «آنیک» ،بیه استشیهاد واژة
«سسری» به معنی تمام ،به نام رودکی ضبط شده است:

نسخة ملی (ص )228

نسخة مجلس (بر

)98

در هی کدام از نسخههای خطی لغت فرس و صحاح الفرس و سایر فرهنگهیای لغیت ،تیاکنون ایین بییت مشیاهده
نشده است .ذیل واژة «سسری» در لغت فرس اسدی به تصحیح اقبال ،بیتی دیرر از رودکی برای شاهد آورده شده است:
بتررا نخررواه گفررت تمررا مرردح تررو را

که شرر دارد خورشرید اگرر کرن سرپری
(اسدی طوسی :0903 ،ذیل سپری)

همین شاهد که در لغت فرس اسدی ،به تصحیح اقبال ،از رودکی آورده شده ،در صحاح الفرس بیه نیام فرخیی نییز
آمده است (نخجوانی :1301 ،ذیل سسری).
در ضبط این بیت همانطور که بیان شد ،بیین دو نسیخة ملیی و مجلیس اختالفیی جزئیی مشیاهده مییشیود .واژة
«نخسب» که در نسخة مجلس ضبط شده ،ممکن است تصحیف واژة «نخست» باشد.
خواجررره از مهترررران نرررورد منسرررت

همچنررران شرررعر مررر بررردلش نرررورد
(حلیمی ،نسخة ملی :ص 254؛ همان ،نسخة مجلس :برگ )072

این بیت در دو نسخة ملی و مجلس ،به استشهاد واژة «نورد» ،به نام رودکی ضبط شده است.
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نسخة ملی (ص )022

نسخة مجلس (بر

)178

همچنین این بیت در فرهنگ شعوری ذیل واژة نورد به نام عنصری آورده شده است که در دیوان او موجود نیست.

فرهنگ شعوری( ،ج  :2بر

)284

ذیل واژة «نورد» به معنی «درخورنده» در سه تصحیح از لغت فرس( ،اسدی طوسی ،1319 ،ذیل نورد؛ همان،1336 ،
ذیل نورد؛ همان :1362 ،ذیل نورد) و همچنین در صحاح الفرس (نخجوانی :1301 ،ذیل نورد) ،دو شاهد از کسایی آمده
است .در سایر فرهنیگ هیا ازجملیه عجاییب اللغیه (ادیبیی :بیر

 ،)14فرهنیگ رشییدی (تتیوی :1337 ،ذییل نیورد)،

مجمع الفرس (سروری کاشانی :1338 ،ذیل نورد) و ...این بیت برای شیاهد واژة نیورد نیامیده اسیت .فرهنیگ شیعوری
بسیار از فرهنگ لغت حلیمی تأثیر گرفته است؛ به همین سبب احتمال انتساب این بیت به عنصری کمتر اسیت؛ البتیه تیا
یافتن سندی دیرر ،این بیت که تنها در فرهنگ حلیمی به نام رودکی آمده است ،باید منسوب به او دانسته شود.
انتسابها
انتساب اشعار سایر شاعران به رودکی و برعکس ،در فرهنگ های لغت و سایر منابع بسیار است؛ به گونه ایکه در صورت
اثبات این انتساب ها به شاعران دیرر ،شمار اندکی از ابیات رودکی باقی خواهد ماند .بی گمان رسیدن به این مهم در ایین
پژوه  ،نیازمند تصحیح انتقادیِ این فرهنگ با استفاده از همة نسخه های خطی موجود از ایین میتن اسیت کیه تیاکنون
فردی به آن همت نرماشته است .همچنین باید شواهد این فرهنگ با سایر فرهنگ ها و منابع مختلف مقایسیه و انتسیاب
ابیات بهطور کامل گزارش شود .نرارندگان تاحدیکه از حوصلة ایین پیژوه

خیارج نشیود ،برخیی از ایین ابییات را

بررسی کردند و با مراجعه به سایر منابع لغت ،چرونری انتساب برخی ابیات را در مجموعة اشعار رودکیی بیه شیاعران
دیرر ،با محوریت این فرهنگ ،شرح دادند .همچنین در این فرهنگ دو بیت به نام رودکی ثبت شده اسیت کیه در سیایر
منابع از شاعر دیرری دانسته شده است .در این بخ

نخست به این دو بیت پرداخته می شیود و سیسس ابییاتی بررسیی

میشود که در منابع دیرر به رودکی منسوب شده است.
ج ر تل ر و تیررره آب ندیررد برردان زمرری

حقررا کرره هرری برراز ندانسررت از زکرراب
(حلیمی ،نسخة مجلس :برگ 39؛ همان ،نسخة ملی :ص )422

نسخة ملی (ص )200
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نسخة مجلس (بر

)93

این بیت در دو نسخة مجلس و ملی از لغت حلیمی ،ذیل واژة «زکاب» به نام رودکیی ضیبط شیده اسیت .در منیابع
لغوی ازجمله لغت فرس اسدی به تصحیح اقبال (اسیدی طوسیی ،)1319 ،ذییل واژه «زُگیاب» و در تصیحیح مجتبیایی

(همان )1362 ،ذیل واژه «زَکاب» ،بیت همانند این فرهنگ ضبط شده و به نام «بهرامی» آمیده اسیت .همچنیین در لغیت
فرس اسدی به تصحیح دبیرسیاقی (اسدی طوسی ،)1336 ،صحاح الفرس (نخجیوانی ،)1301 ،فرهنیگ وفیایی (وفیایی،
 ،)1370مییدار االفاضییل (فیضییی سییرهندی ،)1337 ،فرهنییگ جهییانریری (جمییالالییدین انجییو :1329 ،ذیییل زکییاب)،
مجمع الفرس سروری (سروری کاشانی :1338 ،ذیل زکیاب) ،فرهنیگ رشییدی (تتیوی :1337 ،ذییل زکیاب) ،فرهنیگ
آنندراج (محمدپادشاه ،)1332 ،ذیل واژة «زَکاب» با اختالفِ «در آن زمین» ،این بیت به نام «بهرامی» آمده است .این بییت
در فرهنگ بهار عجم( ،چندبهار )1384 ،و فرهنگ آنندراج (محمدپادشاه )1332 ،نیز ذیل «باز ندانستن» به نیام «بهرامیی»
آمده است .در فرهنگ قواس نیز بیت نامبرده با اختالفِ «درین زمین» (قواس غزنوی )1323 ،و در فرهنیگ شیعوری بیا
اختالفِ «در این جهان» (شعوری ،1144 ،ج  ،2بر  )01و در فرهنگ عجایب اللغه با اختالفِ «ژکاب»( ،ادیبیی ،نسیخه
خطی مجلس :بر  ،)6به نام «بهرامی» ضبط شده است .از میان فرهنیگ هیای نیامبرده تنهیا در حاشییة لغیت فیرس بیه
تصحیح دبیرسیاقی ،در نسخهبدل «ن » این بیت به نام رودکی ضبط شده است (اسدی طوسی :1336 ،ذیل زکاب ،ح .)3
توجه به تعدد منابع در انتساب این بیت به بهرامی ،گمان تعلق آن را به رودکی بسیار کم می کند؛ اما این فرهنگ تنهیا
منبع مستقلی است که بیت منظور را به نام رودکی آورده است و به همین سبب میتوان به آن توجه داشت.
سرررروی رود بررررا کرررراروانی گشرررر

زهررررابی برررردو انرررردرون سررررهم
(حلیمی ،نسخة ملی :ص 425؛ حلیمی ،نسخة مجلس :برگ )012

این بیت در دو نسخة ملی و مجلس ،ذیل واژة «سهمرن ،سهمرین» و در نسخة ملی بیا اخیتالف «زهیانی» بیهجیای
«زهابی» ،به نام رودکی ضبط شده است.

نسخة ملی (ص )282

نسخة مجلس (بر

)148

همچنین این بیت در فرهنگ شعوری ذیل واژة «سهمرن» و «سهمرین» به نام رودکی آمده است (شعوری ،1144 ،ج
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.)74

لسان العجم (ج  :2بر

)74

در لغت فرس به تصحیح مجتبایی (اسدی طوسی ،)1362 ،دبیرسیاقی (همان ،)1336 ،اقبال (همان)1319 ،؛ صیحاح
الفرس (نخجوانی ،)1301 ،فرهنگ مجموعة الفرس (جاروتی :1326 ،ذیل زهیاب) ،همیین بییت ذییل واژة «زهیاب» از
«بوشکور» نقل شده است .در فرهنگ عجایب اللغة (ادیبی ،نسخة خطیی کتابخانیه مجلیس :بیر

 )2ایین بییت بیه نیام

«فرخی» آمده است؛ در فرهنگ منسوب به قطران نیز این بیت بدون ذکر نام شاعر آمده اسیت (فرهنیگ فارسیی مدرسیه
سسهساالر منسوب به قطران :1384 ،ذیل زهاب).
بررره آترررش درون برررر مثرررا سرررمندر

همیرردون برره آب انرردرون چررون نهن ررا
(حلیمی ،نسخة مجلس :برگ 2؛ همان ،نسخة ملی :ص )7

نسخة مجلس (بر

)0

نسخة ملی (ص )7
این بیت در نسخة مجلس و ملی ،ذیل «آ الف» به نام «شاکر بخاری» آمده؛ در حالی کیه در مجموعیة اشیعار رودکیی
ازجمله در تصحیح نفیسی (نفیسی ،)227 :1382 ،دان
 ،)214به صورت ذیل در بخ

پیژوه (رودکیی ،)71 :1370 ،کریمییان سردشیتی (همیان:1388 ،

«اشعار پراکنده» از رودکی آمده است:

بررره آترررش درون برررر مثرررا سرررمندر

بررره آب انررردرون برررر مثرررا نهن ررران

همچنین بیت نامبرده در دیوان رودکی به تصحیح شعار در بخ

«اشعار منسوب و ملحق» و بیه نیام شیاکر بخیاری

آمده است (رودکی )121 :1378 ،امامی نیز در حاشیة این بیت در دیوان رودکی ،انتساب آن به شیاکر بخیاری را ییادآور
شده است (رودکی.)83 :1382 ،
این بیت در منابع لغوی دیرر ازجمله صیحاح الفیرس (نخجیوانی :1301 ،ذییل سیمندر) (هماننید ضیبط نفیسیی)،
لغت فرس نسخة نخجوانی (اسدی طوسی ،نسخه خطیی لغیت فیرس نخجیوانی( )27 :هماننید ضیبط لغیت حلیمیی)،
لغت فرس نسخة خطی کتابخانة ملی متعلق به همایی (همان ،نسخه خطی متعلق به جیالل الیدین همیایی( )39 :هماننید
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ضبط نفیسی) ،عجائب اللغه (ادیبی ،نسخه خطی کتابخانه مجلس ،)06 :با اختالف «نهنران» بهجای «نهنرا» ،به نام «شیاکر
بخارایی» و بهترتیب در منابع نامبرده با صورت های «شاکر بخاری»« ،بخاری» و «شاکر» ضبط شده است .در منیابع دیریر

مانند لغت فرس اسدی به تصحیح اقبال (اسدی طوسی :1319 ،ذیل سمندر) ،فرهنگ منسوب به قطران تبریزی (فرهنیگ
فارسی مدرسه سسهساالر :1384 ،ذیل سمندر ،ح  ،)9فرهنگ مجمع الفرس به نقیل از حاشییة فرهنیگ مجموعیة الفیرس
(جاروتی :1326 ،ذیل سمندر ،ح  )2بیت نامبرده به رودکی منسوب است.
همچنین ضبط واژه «نهنرا» در همة منابع نامبرده بهجز لغت فرس نخجوانی ،به صورت «نهنریان» اسیت .نکتیه مهیم
ضبط نسخة لغت فرس نخجوانی است که یکی از نسخه های استفاده شیدة اقبیال در تصیحیح ایین کتیاب بیوده ،امیا بیه
اختالف ضبط این نسخه با متن ،جز نام شاعر ،در حاشیة کتاب اشارهای نشده است (اسدی طوسی :1319 ،ذیل سمندر).
با این توضیحات مشخص می شود که ریشة این دودستری در انتساب این بیت به «شیاکر بخیاری» و «رودکیی» ،بیه
نسخه ای از لغت فرس اسدی برمی گردد که تنها منبع ضبط نام «رودکی» برای بیت منظور است .ایین نسیخه بیا عالمیت
اختصاری «س» و متعلق به نفیسی است که در تصحیح اقبال استفاده شده است .در آن بهاشتباه نام شاعر «رودکی» ضیبط
شده و مرحیوم اقبیال نییز آن را وارد کیرده اسیت .پیس از آن براگینسیکی (ر.ک :میرزاییف )237 :1928 ،و نفیسیی در
جمع آوری اشعار رودکی با استناد به همین منبع ،بیت را در اشعار پراکنده نقل کرده اند .دیرران نیز که این بیت را به نیام

رودکی نقل کرده اند ،مانند علیاشرف صادقی در حاشیة فرهنگ قطران ،یا به لغت فرس به تصحیح اقبال و ییا بیه دییوان
رودکی به تصحیح نفیسی ارجاع داده اند؛ همچنین در فرهنگ مجموعة الفرس که ذکر آن گذشت ،بیت منظور در حاشییه
با استناد به مجمع الفرس سروری و بدون ارجاع به صفحه ،به نیام رودکیی آمیده کیه گمیان میی رود مصیححح از کتیاب
لغت فرس به تصحیح اقبال برای نقل این بیت به نام رودکی استفاده کرده باشید؛ زییرا بیا مراجعیه بیه ایین فرهنیگ بیه
تصحیح دبیرسیاقی ذیل واژة «سمندر» نشانی از بیت نامبرده یافت نمیی شیود (سیروری کاشیانی :1338 ،ذییل سیمندر)؛
نفیسی نیز در ذیل این بیت در کتاب محیط زندگی ،احوال و اشعار رودکی ،اشاره ای به مجمع الفیرس سیروری نکیرده
است (نفیسی .)227 :1382 ،لغت حلیمی ،فرهنگ صحاح الفیرس و فرهنیگ عجاییب اللغیه در نقیل شیواهد ،بسییار از
فرهنگ لغت فرس اسدی تأثیر پذیرفته اند .با وجود نقل تنها یک منبع برای انتساب این بیت به رودکی ،میی تیوان گفیت
احتمال انتساب این بیت به شاکر بخاری بسیار قوی تر از رودکی است؛ مرر اینکه منابع بیشتری از نقل این بییت بیه نیام
رودکی در آینده یافت شود.
میفلررن دشررم کرره دشررم یکرری

فرررراوان دوسرررت از هررر ار انررردکی
(حلیمی ،نسخة ملی :ص )20

نسخة مجلس (بر

)18
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نسخة ملی (ص )01
این بیت در نسخة ملی و مجلس از لغت حلیمی ،به استشهاد واژة «الفنج» به نام «ابوشکور» آمده و در نسخة مجلیس
به صورت ذیل ضبط شده است:
میلفرررن دشرررم کررره دشرررم یکررری

فررررراوان دوسررررت از هرر ر ارا یکرررری
(همان ،نسخة مجلس :برگ )02

این بیت در مجموعه اشعار رودکی به تصحیح نفیسی (نفیسی ،)284 :1382 ،دان

پژوه (رودکیی ،)64 :1370 ،شیعار

(همان ،)144 :1378 ،امامی (همان )116 :1387 ،و کریمیان سردشتی (همان )239 :1388 ،در بخی

«ابییات پراکنیده از

مثنوی بحر متقارب» ،به صورت ذیل آمده است:
میلفرررن دشرررم کررره دشرررم یکررری

ف ونسرررت و دوسرررت ار هر ر ار انررردکی

این بیت در حالی به مجموعة اشعار بازمانده از رودکی وارد شده که در سایر منابع به به نام «ابوشکور بلخیی» ضیبط
شده است .این منابع عبارت است از :لغت فرس اسدی به تصحیح اقبال (اسدی طوسی :1319 ،ذیل الفینج) بیا اخیتالف
«فراوان و دوست ار هزار» ،تصحیح دبیرسیاقی (همان :1336 ،ذیل الفنج) ،تصحیح مجتبایی (همیان :1362 ،ذییل الفینج)
(همانند ضبط اقبال) ،فرهنگ منسوب به قطران (فرهنگ فارسی مدرسه سسهسیاالر :1384 ،ذییل الفینج ،ح ( )11هماننید
ضبط اقبال) ،صحاح الفرس (نخجوانی :1301 ،ذیل الفنج) (همانند ضبط اقبال) ،مجموعة الفرس (جیاروتی :1326 ،ذییل
الفنج) (با اختالف «مه الفنج» بهجای «میلفنج») ،عجایب اللغة (ادیبی ،نسخه خطیی کتابخانیه مجلیس( )16 :بیا اخیتالف

«فراوان و دوست» بهجای «فراوان دوست»)؛ نسخه خطی لغت فرس سفینه تبریز (اسدی طوسی ،بخشی از سیفینه تبرییز
(نسخه مجلس)( )610 :با اختالف «فراوان و دوست») ،نسخه خطی لغت فرس کتابخانه ملی متعلق بیه همیایی (همیان،
نسخه خطی متعلق به همایی( )16 :با اختالف «فراوان محب» ضبط شده است).
البته نفیسی ذیل این بیت پنج منبع برای استناد آورده است:
 )1فرهنگ اسدی چاپ برلین؛
 )2فرهنگ متعلق به مدرسه علوم سیاسی؛
 )3نسخه خطی لغت فرس اسدی مورخ 721؛
 )0نسخه خطی لغت فرس اسدی مورخ 877؛
 )2مجمع الفرس سروری.
رونوشتی به تاریخ  1310قمری از نسخة خطی لغت فرس اسدی ،مورخ  721در کتابخانة ملی نرهیداری میی شیود.
این رونوشت با نشانة اختصاری «ع» ،نسخة اساس اقبال برای تصحیح این کتاب بوده است .در آنجا آشکارا این بیت بیه
نام «بوشکور» ضبط شده است (نسخة خطی لغت فرس مورخ  :1310بر

.)16
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نسخة خطی دیرری از این فرهنگ که نفیسی به آن استناد داشته ،در تصحیح اقبال با عالمت اختصاری «س» استفاده
شده است؛ اما مصححح در حاشیه هی اشارهای به نام رودکی در این نسخه نکرده است (اسدی طوسی.)28-27 :1319 ،
در مجمع الفرس سروری تصحیح دبیرسیاقی نیز این بیت ،بدون ذکیر نیام گوینیدة آن ضیبط شیده اسیت (سیروری
کاشانی :1338 ،ذیل الفنج).
باتوجهبه منابع ذکرشده برای ضبط بیت منظور به نام «بوشکور بلخی» ،همچنین ضبط این بیت بیه نیام بوشیکور در
همة نسخه های خطی لغت فرس اسدی ،نسخه های استفادهشدة مجتبایی ،نسخه های استنادشدة نفیسیی و چیه دو نسیخة
لغت فرس ،سفینة تبریز و نسخة متعلق به همایی ی که مصححان دیوان رودکی از آن استفاده نکرده اند ی بی شک باید این
بیت از آفریننامة بوشکور بلخی دانسته شود و نه از رودکی.
قنررد جررداک ازو ،دور شررو از زهررر دنررد

هر چه به آخرر بهسرت بهرر تررا آن پسرند
(حلیمی ،نسخة مجلس ،برگ 24؛ همان ،نسخة ملی :ص )409

نسخة مجلس (بر

)82

نسخة ملی (ص )91
این بیت در نسخة ملی و مجلس ،از لغت حلیمی به استشهاد واژة «دند» ،به نام «منجیک» ضبط شیده اسیت .مؤلیف
فرهنگ لغت حلیمی آشکارا بیان می کند که این بیت در لغت فرس اسدی به استشهاد واژه «دند» آمیده اسیت؛ همچنیین
ذیل واژة «پسند» در نسخة ملی (ص  )91و مجلس (بر

 )36از این فرهنگ ،همین بیت با اختالف «بهر تیو را» بیه نیام

«منجیک» آمده است .این بیت افزون بر این در تحفة االحباب و حاشیه لغت فرس اسدی به تصحیح دبیرسییاقی (اسیدی
طوسی :1336 ،ذیل دند ،ح  )9به استشهاد واژة «دند» منسوب به «منجیک ترمذی» است .در دییوان منجییک ترمیذی بیه
اهتمام احسان شواربی مقدم نیز بیت نامبرده جزو اشعار منسوب به او ذکر شده و ایشان دربارة ضبط آن این گونه سیخن
گفتهاند« :بیت زیر از رودکی در حواشی «اسدی» به منجیک نسبت داده شده است» (شواربی مقدم.)61 :1394 ،

بررسی ابیات تازه و منسوب به رودکی سمرقندی در فرهنگ لغت حلیمی

12 /

بیت نامبرده تنها در لغت فرس نسخة کتابخانه واتیکان مورخ  ،733به استشهاد واژة «دند» به نیام رودکیی آمیده و در
دو تصحیح اقبال صفحة  143و دبیرسیاقی صفحة  142آمده است.
نفیسی در کتاب محیط زندگی ،احوال و اشعار رودکی ،این بیت را با بیتی دیرر به صورت قطعة ذیل نقل کرده است
که آن بیت نیز در لغت فرس ذیل واژه «فند» از رودکی ضبط شده است:
نیرر ابررا نیکرروان نمایرردت جنررگ فنررد

لشررکر فریررادنی ،خواسررته نرری سررودمند

قند جرداک ازوی ،دور شرو از زهرر دنرد

هر چه به آخر بهسرت جران تررا آن پسرند
(نفیسی)541 :0924 ،

برررررر روی پراشررر ر

زن ،مینررررردیش

چررررون بررررود درسررررت پیشرررریارت
(حلیمی ،نسخة مجلس :برگ 22؛ همان ،نسخة ملی :ص )009

نسخة مجلس (بر

)00

نسخة ملی (ص )113
این بیت در نسخة ملی و مجلس از لغت حلیمی به استشهاد واژة «پیشییار» بیه نیام «لبیبیی» آمیده اسیت .در نسیخة
مجلس ،این بیت با اختالف «پیشیار است» بهجای «پیشیارت» ضبط شده است .همچنین در منابع لغت دیرر ازجملیه در
لغت فرس اسدی به تصحیح اقبال (اسدی طوسی :1319 ،ذیل پیشیار) (با اختالف «پزشک زن» بهجای «پر اشیک زن» و
«چون هست» بهجای «چون بود») ،فرهنگ وفایی (وفایی :1370 ،ذیل پیشیار) (همانند ضبط اقبال) ،فرهنیگ قیواس (بیا

اختالف «پزشک زین» بهجای «پر اشک زن» و «چون هست») (نقل از حاشییة فرهنیگ وفیایی ،همیان)؛ مجمیع الفیرس
سروری (سروری کاشانی :1338 ،ذیل پیشیار) (با اختالف «بزشگ»)؛ عجایب اللغة (ادیبی ،نسخه خطی کتابخانه مجلس:
( )01با اختالف «تو روی به خوشی نه و میندی ») ،به نام «لبیبی» ضبط شده است .محمود مدبری نیز این بیت را جیزو
اشعار لبیبی در کتاب شرح احوال و اشعار شاعران بی دیوان آورده است (مدبّری.)077 :1374 ،
البته نفیسی این بیت را تنها با استناد به نسخة لغت فرس مورخ  ،877در بخ

ابیات پراکندة بازمانیده از رودکیی بیه

صورت ذیل نقل کرده است:
برررررر روی پ شررررر

زن ،مینررررردیش

چررررون بررررود درسررررت بیسرررریارت
(نفیسی)523 :0924 ،
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در دیوان رودکی به تصحیح کریمیان سردشتی واژة «بیسیار» به صورت «پیسیار» ضبط شده است (رودکی.)198 :1388 ،
سایر مصحححان ازجمله شعار (همان ،)74 :1378 ،دان

پژوه (همان )66 :1370 ،و امامی (همیان ،)74 :1387 ،بییت

نامبرده را همانند نفیسی ،جزو اشعار رودکی آوردهاند.
نسخة نامبرده از لغت فرس اسدی ،رونوشتی از نسخة اصلی مورخ  877به قلم خود نفیسیی اسیت .ایین نسیخه در
تصحیح اقبال (از کتاب لغت فرس) استفاده شده است؛ حال آنکه در این تصیحیح از وجیود لغیت و ایین بییت بیه نیام
رودکی در نسخة نامبرده یادی نشده است .مرحوم اقبال در حاشیه آورده است که لغت «پیشیار» تنها در نسخة مرقوم بیه
 721و نسخة نخجوانی بوده است و شاهد بیت را نیز که تنها در نسخة نخجوانی (نسخه خطیی لغیت فیرس نخجیوانی:
ص  )00بوده به نام «لبیبی» نقل کرده است (رک :اسدی طوسی.)128 :1319 ،
باتوجهبه منابع ذکرشده و استناد مشکوک نفیسی ،انتساب بیت به لبیبی امکانپذیرتر است تا به رودکی.
همچنین ضبط «پر اشک» بهجای «پزشک» در این فرهنگ ضبطی منحصربهفرد به شیمار میی رود و تیاکنون در منیابع
دیرر پیشینه نداشته است.
نهاد روی به خدمت ،چنران کره روبره پیرر

بتی وان ران (وات رران) آمرد از در تیمرا
(حلیمی ،نسخة مجلس :برگ 55؛ همان ،نسخة ملی :ص )020

نسخة مجلس (بر

)22

نسخة ملی (ص )101
این بیت در نسخة ملی و مجلس ،از لغت حلیمی به استشهاد واژة «تیم» به نام «ابوالعبیاس» نقیل شیده اسیت .بییت
نامبرده در منابع دیرری که در ادامه بیان می شود ،به «ابوالعباس» منسوب است :لغت فرس اسدی تصحیح اقبال (اسیدی
طوسی :1319 ،ذیل تیماس) و تصحیح مجتبایی (همان :1362 ،ذیل تیمیاس) ،صیحاح الفیرس (نخجیوانی :1301 ،ذییل

تیماس) ،مجمع الفرس (سروری کاشانی :1338 ،ذیل تیماس) ،فرهنگ رشییدی (تتیوی :1337 ،ذییل تیمیاس) ،فرهنیگ
قطران (فرهنگ فارسی مدرسه سسهساالر منسوب به قطران :1384 ،ذیل تیماس ،ح  ،)2عجایب اللغة (ادیبی ،نسخه خطی
کتابخانه مجلس.)24 :
این بیت تنها در دو نسخه از لغت فرس اسدی ،نسخة مورخ  877متعلق به نفیسی و نسخة ایاصوفیا کیه «شیباهت و
قرابت تام» به نسخة نفیسی دارد ،به رودکی منسوب است (اسدی طوسی :1362 ،ذیل تیماس).
نفیسی نیز در کتاب محیط زندگی ،احوال و اشعار رودکی ،با استناد به فرهنگ جهانریری و نسخة لغت فرس میورخ
 ،877بیت نامبرده را به نام رودکی نقل کرده است (رک :نفیسی.)223 :1382 ،
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به جز صحاح الفرس که بیت را با اختالف «آید» بهجای «آمید» ضیبط کیرده ،ایین بییت در سیایر منیابع بیا اخیتالف
«حضرت» بهجای «خدمت» و «آید» بهجای «آمد» ضبط شده است.
بنابراین باتوجهبه بسیاری منابع انتسابدهندة این بیت به ابوالعباس ،انتساب آن به رودکی با تردید جدی همراه است.
بدانرردیش و دشررم پررر از ویررل جرروی

کرره تررا چررون ربایررد ازو جفررت اوی
(حلیمی ،نسخة مجلس029 :؛ همان ،نسخة ملی :ص )271

نسخة مجلس (بر

)183

نسخة ملی (ص )074
این بیت در نسخة مجلس و ملی از لغت حلیمی به استشهاد واژة «ویل» بیه نیام «بوشیکور» آمیده اسیت .در منیابع
دیرری مانند لغت فرس اسدی به تصحیح اقبال (اسدی طوسی :1319 ،ذییل وییل) و دبیرسییاقی (همیان،)119 :1336 ،
فرهنگ شعوری (شعوری ،1144 ،ج  :2بر

 )017این بیت به بوشکور منسوب است.

در منابع دیرر ازجمله لغت فرس اسدی به تصحیح مجتبایی (اسیدی طوسیی :1362 ،ذییل وییل) ،صیحاح الفیرس
(نخجوانی :1301 ،ذیل ویل) ،مجمع الفرس (سروری کاشانی :1338 ،ذیل ویل) ،فرهنگ قطران (فرهنگ فارسی مدرسیه
سسهساالر منسوب به قطران ،)306 :1384 ،فرهنگ قواس (به نقل از اسدی طوسی :1362 ،حاشیة ص  ،)170این بیت به
نام رودکی ضبط شده است .مصححح در حاشیة فرهنگ قطران آورده چنین است« :در حاشیة نسخة خطیی «لیف ع» ایین

شعر به رودکی نسبت داده شده و گفته شیده بوشیکور آن را بیهتمیامی از رودکیی دزدییده» (فرهنیگ فارسیی مدرسیه
سسهساالر منسوب به قطران :1380 ،ذیل ویل ،ح.)3
در کتاب محیط زندگی ،احوال و اشعار رودکی ،این بیت جزو اشعار رودکی در بخ

«اشعار پراکنیده مثنیوی بحیر

متقارب» به این صورت نقل شده است:
بدانررردیش دشرررم بررررو ویرررل جرررو

کررره ترررا چرررون سرررتاند ازو چیررر او
(نفیسی)521 :0924 ،

در سایر منابع که ذکر آن گذشت ،تنها فرهنگ شعوری بیت را همانند لغت حلیمی ضبط کرده است و در سایر منابع،
بیت با اختالف «بدو ویل جوی»« ،از او جفت اوی» ضبط شده است (اسدی طوسی.)170 :1360 ،
نتیجهگیری
از دیرباز یکی از مهم ترین منابع در بازیابی اشعار رودکی ،شواهد شعری موجود در فرهنگ های لغت بوده است .فرهنگ
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لغت دو زبانة حلیمی موسوم به بحر الغرائب ،اثری متعلق به قرن نهم است که حدود  2244بیت شاهد شعری فارسیی را
در بر می گیرد .و فرصت ارزشمندی را برای کاوش در اشعار رودکی فیراهم آورده اسیت .در ایین پیژوه

بیا بررسیی

نسخه های خطی این فرهنگ و دقت در مجموعه هایی که تاکنون از اشعار استاد شیاعران ادب فارسیی ،گیردآوری شیده
است ،سه بیت نویافته بر دیوان او افزوده شد؛ افزون بر بحث دربارة هشت بیت منسوب بیه رودکیی ،گیاهی ضیبط هیای
تازه ای نیز در این ابیات بازخوانی شد .امید اسیت بیا همیت پژوهشیرران عرصیة رودکیی پژوهیی و بیا ژرف نریری در
گنجینه های پیدا و پنهان زبان فارسی ،امکان دست یابی به سروده های ناب آدم الشعرای ادب پارسیی بیی ازپیی

فیراهم

شود.
منابع
 -1ادیبی ،عجایب اللغه ،نسخه خطی کتابخانه مجلس ،شمارة .2192
 -2اسدی طوسی ،ابومنصور علی بن احمد ( .)1319لغت فرس ،تصحیح عباس اقبال ،تهران :مجلس.
 .)1336( ------------------------- -3لغت فرس ،به کوش

محمد دبیرسیاقی ،تهران :کتابخانه طهوری.

 .)1362( ------------------------- -0لغت فرس ،تصحیح فتحاهلل مجتبایی و علیی اشیرف صیادقی ،تهیران:
خوارزمی.
 .------------------------ -2اقلالسادات عبدالوهاب حسینی ،نسخه خطیی بیا تیاریخ کتابیت  1310از روی
نسخهای به تاریخ  ،721کتابخانة مجلس ،شمارة بازیابی .12611
 .------------------------- -6نسخه خطی متعلق به جالل الدین همایی ،کتابخانة ملی ایران ،شیمارة ،24388
شمارة کتابشناسی ملی .2688844
 ،------------------------- -7نسخه خطی لغت فرس نخجوانی با عنوان «مشکالت در پارسی دری» به خط
عبرت نائینی کتابتشده از روی نسخه ای به تاریخ  766و کتابت حسام الیدین حیاف ،ملقیب بیه نظیام تعریفیا ،کتابخانیة
مجلس ،شمارة .2269
 721( ----------------------- -8ق) .لغت فرس اسدی طوسی (بخشی از سفینة تبریز) ،گردآوری ابوالمجید
تبریزی ،مجلس ،شمارة .10294
 -9تبریزی ،محمدحسین بن خلف ( .)1332برهان قاطع ،به اهتمام محمد معین ،تهران :امیرکبیر.
 -14تتوی ،عبدالرشید بن عبدالغفور ( .)1337فرهنگ رشیدی ،به کوش

محمد عباسی ،تهران :کتابخانه بارانی.

 -11جاروتی ،ابوالعالء عبدالمؤمن ( .)1326فرهنگ مجموعة الفرس ،به تصحیح عزیزاهلل جیوینی ،تهیران :بنییاد فرهنیگ
ایران.
 -12جمالالدین انجو ،حسین بن حسن ( .)1329فرهنگ جهانریری ج  1و  ،2به کوش

رحیم عفیفی ،مشهد :دانشیراه

فردوسی.
 -13چندبهار ،الله تیک ( .)1384بهار عجم :فرهنگ لغات ،ترکیبات ،کنایات و امثال فارسی ،به تصحیح کاظم دزفولییان،
تهران :طالیه.
 -10حاف ،اوبهی ،سلطانعلی هروی ( .)1362تحفة االحباب ،به کوش
هروی ،مشهد :آستان قدس رضوی.

فریدون تقیزاده طوسی ،نصرت الزمان ریاضیی
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 -12حلیمی ،لطفاهلل ،شرح بحر الغرائب ،نسخة خطی کتابخانة مجلس ،بدون تاریخ ،شمارة بازیابی .861
 ،--------- -16شرح بحر الغرائب ،نسخة خطی کتابخانة ملی ،تاریخ  929و  ،934شمارة ثبت .18118-2
 -17دهخدا ،علیاکبر ( .)1377لغتنامه دهخدا ،تهران :دانشراه تهران.
 -18ذاکرالحسینی ،محسن (« .)1383حلیمی و فرهنگهای » ،نامة فرهنرستان ،ضمیمة شمار .30-2 ،18
 -19میرزایف ،عبدالغنی ،) 1928( ،ابوعبداهلل رودکی و آثار منظیوم رودکیی ،تحیت نظیر ی .براگینسیکی ،اسیتالین آبیاد:
نشریات دولتی تاجیکستان.
 -24رودکی ،ابوعبداهلل جعفر بن محمد ( .)1370دیوان ،گردآوری شرح و توضیح منوچهر دان پژوه ،تهران :طوس.
 ،)1387( ---------------- -21دیوان ،گردآوردی نصراهلل امیامی ،تهیران :مؤسسییه تحقیقییات و توسیعة علیوم
انسانی ،چاپ دوم.
 .)1370( --------------- -22دیوان ،گردآوردی منوچهر دان پژوه ،تهران :توس.
 .)1378( --------------- -23دیوان ،گردآوردی جعفر شعار ،تهران :قطره.
 .)1388( ---------------- -20دیوان ،گردآوری نادر کریمیان سردشتی ،تهران :بنیاد فرهنری رودکی.
 -22سروری کاشانی ،محمدقاسیم بین محمید ( ،)1338فرهنیگ مجمیع الفیرس ،تصیحیح محمید دبیرسییاقی ،تهیران:
کتابفروشی علمی.

 -26شریفی صحی ،محسن (« .)1390بررسی برخی مجموعه های شعری رودکی و دو بیت تیازه منسیوب بیه او» ،آینیه
میرا  ،شمارة .226-232 ،27
 -27شعوری ( .)1144فرهنگ شعوری (لسان العجم) ،چاپ سنری ،قسطنطنیه.
 -28فرهنگ فارسی مدرسه سسهساالر منسوب به قطران ( .)1384به تصحیح علیاشرف صادقی ،تهران :سخن.
 -29فیضی سرهندی ،اهللداد ( .)1337مدار االفاضل ،به اهتمام دکتر محمد باقر ،الهور :دانشراه پنجاب.
 -34قواس غزنوی ،فخرالدین مبارکشاه ( .)1323فرهنگ قواس ،به تصحیح نیذیر احمید ،تهیران :بنریاه ترجمیه و نشیر
کتاب.
 -31قهرمییانی مقبییل ،علیییاصییغر (« .)1388تصییحیح شی

بیییت از رودکییی سییمرقندی براسییاس نسییخههییای خطییی

معیاراالشعار» ،معارف ،شمارة .136-122 ،67
 -32محمد پادشاه (شاد) ( .)1332فرهنگ آنندراج ،به کوش

محمد دبیرسیاقی ،تهران :کتابفروشی خیام.

 -33مدبری ،محمود ( .)1374شرح احوال شاعران بیدیوان در قرنهای  2 ،0 ،3هجری قمری ،تهران :پانوس.
« .)1387( ----------- -30ضرورت تجدید نظر در اشعار منسوب به رودکی» ،پاژ ،شمارة .214-199 ،2
 -32منجیک ترمذی ،علی بن محمد ( .)1391دیوان منجیک ترمذی ،به کوش

احسیان شیواربی مقیدم ،تهیران :مییرا

مکتوب.
 -36منصوری ،مجید (« .)1394درباره برخی ابیات منتسب به رودکی سمرقندی» ،شعرپژوهی ،شمارة .170-129 ،9
 -37نخجوانی ،هندوشاه ( .)1301صحاح الفرس ،به اهتمام عبدالعلی طاعتی ،تهران :بنراه ترجمه و نشر کتاب.
 -38نفیسی ،سعید ( .)1300تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی ،تهران :کتابفروشی فروغی.
 .)1382( --------- -39محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی ،تهران :طهوری.
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 -04نوشاهی ،عارف (« .)1389اشعار نویافته رودکی سمرقندی براساس دو متن کهن فارسی» ،کتاب ماه ادبیات ،شیمارة
.32-34 ،161
 -01وفایی ،حسین ( .)1370فرهنگ فارسی (معروف به فرهنگ وفایی) ،براساس نسخه های خطی موجود در چیین ،بیه
تصحیح تِن هوی جو ،تهران :دانشراه تهران.

