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Abstract  
Rudaki is one of the poets whose poetry collection has not been found and the 

existing poems attributed to him have been collected from various sources such 

as biographies, dictionaries, rhetorical and historical books. Nafisi studied the 

cited resources and collected the attributed poems to Rudaki and published them 

which were taken as the basis for the next research on Rudaki’s poems.  Although 

Nafisi tried to make a distinction between the attributed poems to Rudaki and 

poems of other poets in the book, there are still some verses in Rudaki’s book of 

collected poems that are stylistically more similar to the poems of other poets and 

later periods of Persian poetry. This research studies the rejection of the attribution 

of a fragment by the following opening-verse regarding Rudaki in a historical and 

stylistic manner: "I use the spirit of the prophets / What water can I get from the 

dry river of the Greeks?", which is addressed in the Rudaki Divan Nafisi (1963), 

Daneshpajooh (1996), Ahmadnejad (1997), Ghader Rostam (2013), and 

Dehghani (2016), and in Emami's collection (2009) and Shoar (2011) as the 

poems attributed to Rudaki. Nakhjavani (1955) brought it in Qatran's Divan and 

Ravaghi (2021) also wrote its poet of Qatran. The oldest resources which 

attributed this fragment to Rudaki and Qatran belong to the beginning years of the 

12th century. From a stylistic point of view, excessive use of Arabic terms, the 

abundance of abstract words and imaginaries, the existence of religious terms, the 

tendency toward shariah, anti-philosophy approach, complaint, and snobbery, 

which are the properties and style of the poems in the sixth century, weaken the 

possibility of attributing this fragment to Rudaki and Qatran. 
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 دکيرو به منسوب ایقطعه شناسانةسبک و مأخذشناسانه نقد

 دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران    منشمهدی نیک
  

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران اشرف سراج 
  

 چکیده  
اشعاري که امروزه از وي در دست است نشده و مجموعه هاو یافت دیوانرودکي از شاعراني است که تاکنون 

آوري شده است. مجموعه هاي تاریخي جمعهاي بالغي و کتابهاي لغت، کتابها، فرهنگاز ترکره

که بعدها دربارۀ  ههایي قرار گرفت، مبناي بسياري از پژوهشهفراهم کرد اشاره بياناشعاري که نفيسي از منابع 

اشعار رودکي انجام شده است. هرچند وي کوشيده است اشعار منسوب به رودکي و دیگر شاعران را از هم 

 رهاي بعدي شعر فارسي و شعلحاظ سبکي به دوره ارد که ازدیوان رودکي وجود دجدا کند، هنوز ابياتي در 

اي از عهانتساب قط شناسي دربارۀ ردسي تاریخي و سبکتر است. در این پژوهش با برردیگر شاعران مانند

 شود:رودکي با مطلع زیر بحث مي

منصااااب تحايق انبياااساااات نصااايااب مرا ز   
 

 چااه آب جااویاام از جااوي خشااااک یااوناااني  
 

مدنژاد (، اح6875پژوه )(، دانش6856دیوان و مجموعه شعرهاي رودکي به کوشش نفيسي )اي که در قطعه
( و شعار 6837هاي امامي )( جزء اشعار رودکي و در مجموعه6865و دهااني ) (6866(، قادر رستم )6879)
ده و آور «دیوان قطران»( آن را در 6888( جزء اشعار منسوب به رودکي رکر شده است. نخجواني )6836)

 عه درترین منابعي که این قطقدیمينتایج پژوهش،  ( نيز شاعرآن را قطران نوشته است. براساس6866رواقي )
د از لحاظ سبکي استفادۀ زیا به رودکي و قطران نسبت داده شده، مربوط به پا از قرن یازدهم است. ازها آن
و  زيستيگرایي و فلسفههاي دیني، شرعارتها و تصاویر انتزاعي، وجود عبهاي عربي، فراواني واژهواژه
 .ها نشانگر سبک شعر در قرن ششم استکند. این ویژگيمي آن را به رودکي و قطران رد انتساب ،تفاخر

  .شناسیسبک انتقادی، شناسیمتن تبريزی، قطران رودکی،ها: کلیدواژه
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 مقدمه 

ن راندن موجود در متن و هنر بيرو شناختي، مهارتي براي کشب اشتباهاتناد متون یا ناد متن
اند که هرگونه ناادي در متون ادبي وابسته به عايدهپردازان ناد ادبي همهاست. نظریهآن

ند که کزیرا منتاد باید مطمئن باشد متني را بررسي مي ؛وجود متني درست و معتبر است
ح انتاادي متون (. هدف تصحي6877متعلق به اوست )امامي، صاحب ا ر آن را نگاشته و 
دي اي از یک متن ادبي که از صافي رو  دقيق تصحيح انتااتثبيت نسخة معتبر است. نسخه

انجام  هایي است که دربارۀ این متونمتون گرشته باشد، زیربناي محکمي براي دیگر پژوهش
 شودي متون در سطوو مختلب انجام مي(. تصحيح انتااد6871، 6شود )گرین و دیگرانمي
 دانست. ها آن توان یکي ازررسي درستي انتساب شعري به شاعري خاص را ميکه ب

 اشعار رودکي از شاعراني است که تاکنون دیوان شعري از او یافت نشده و مجموعه
تر در صورت کاملو سپا به 6866نفيسي در سال سعيد اولين بار  موجود از او را در ایران

آوري کرده است که در انتساب تعدادي از اشعار آن منبع گوناگون جمع 68از  6856سال 
به رودکي جاي تردید وجود دارد. نفيسي خود به این نکته اشاره کرده و یادآور شده است 

 ؛ودشدر مجموعه اشعار دیگر شاعران نيز دیده مي ادي از ابيات موجود در این دیوانکه تعد
  (.6832، نفيسيجمله قطران، مولوي، فرخي، معزي، فردوسي و... ) از

بسياري از مجموعه اشعار رودکي که بعد از نفيسي فراهم شد، غالباً متا ر از پژوهش 
( نيز تصحيحي انتاادي 6888دیوان موجود از اشعار قطران به تصحيح نخجواني )نفيسي است. 

ار اظه جزه دربارۀ منابع اشعار قطراندرستي کاویده نشده است. جعفرينيست و منابع اشعار به
نوشتة کهني در دست نيست و آنچه وجود دارد از از دیوان قطران نيز دست»داشته است که 

قرن دهم به بعد است که گاهي با شعر دیگر شاعران ازجمله رودکي درآميخته است. دیوان 
چا  کرد. در این  6888قطران را محمد نخجواني با استفاده از چند نسخه تصحيح و در سال 

ران صورتي مناح از شعر قط ،عواملي دیگرها و نوشتهمغلوط بودن دستتصحيح به سبب 
 . (6868، )جعفري جزه و دیگران« عرضه نشده است

آوري اشعار رودکي و قطران را هاي دشوار اوليه و ارزشمند جمعنفيسي و نخجواني گام
هاي مربوط به شعر هاي طوالني مبناي بسياري از پژوهشکه سالاند، به طوريبرداشته

                                                            
1  .  Green, W. et al 
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از ضروریات تحايق در روزگار حاضر این است که متون اما اند، رودکي و قطران قرار گرفته
عاري هاي شعري، اشویژه در دیوانعلمي و انتاادي بررسي شوند و بهکالسيک با رویکردي 

اشعار و  هاي جدید مجموعهشود از چا با دالیل علمي رد ميها آن که صحت انتساب
شاعر، اندیشه هاي او، زیباشناسي  ۀاین شاعران حرف شوند تا مبناي نادرستي دربار دیوان

 اشعار و... قرار نگيرند. 
در دیوان قطران مندرج ) و قطران تبریزي اي به رودکيش انتساب قطعهدر این پژوه

 بيت زیر در شمار 9ین قطعه را در . نفيسي اشودرد مي(، 6812، تصحيح نخجواني، تبریزي
بر  متأخر اشعاري که پژوهشگران اشعار رودکي آورده است. این قطعه در برخي از مجموعه

 ز آمده است: ني ،اندفراهم کردهنفيسي از رودکي 

 مرا ز منصاااب تحايق انبياااسااات نصااايااب  
 براي پرور  جسااام جااان چااه رنجااه کنم
 بااه حسااان صاااوت چو بلباال مايااد نظمم  
 بساااي نشاااساااتام مان بااا اکااابر و اعيااان    
 ناخاواساااتام ز تمني مگر کااه دساااتوري    

 

 یوناااني خشااااک چااه آب جویم از جوي 
 ساااگباني الاادس به کاه حيب بااشاااد روو  

 زندانيبه جرم حسااان چو یوساااب اساااير و  
 پاانااهااانااي  و آشااااکااار  باايااازمااودمشااااان 

 ناايااافااتاام ز عااطاااهااا مااگاار پشااااياامااانااي    
 

 (6832)نفيسي، 

قطعه دستمایة تعدادي از مطالب و مااالتي است که دربارۀ تفکر دیني و  این بيت اول
( و نيز برخي 6837و هاشمي،  6832، ؛ طالبيان6832دکي نوشته شده است )نفيسي، کالمي رو
، پورسرودن آن خود را از قرمطي بودن بري دانسته است )انصافاند رودکي با رکر کرده

 (. 6873، لؤلؤیي و 6872، ؛ صفا6896

 پیشینة پژوهش .1
ي به بررسها آن ها و مااالت متعددي نوشته شده است که بيشتردربارۀ رودکي کتاب

ارد. دهاي بالغي اشعار رودکي اختصاص هاي مختلب زندگي، شيوۀ تفکر و ویژگيجنبه
هایي که در ایران دربارۀ رودکي، زندگي و شعر و یا گزیدۀ اشعار او نوشته تاریباً تمام کتاب»

شور شوند. آ ار محااان خارج از کاي بر کار نفيسي محسوب ميشده است، تلخيص یا تکلمه
 ها دربارۀ رودکي، اشاره شده است که(. در اغلب نوشته6837، )آزادیان« هم مستثني نيستند
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 ینا همة اشعار قطعاً متعلق به رودکي نيست و برخي در دیوان دیگر شاعران نيز وجود دارد. با
ان اشعار رودکي و دیگر شاعریا رد انتساب صورت انتاادي درستي هایي که بهحال پژوهش

 اند، بسيار محدودند. ازجمله قطران را بررسي کرده
هایي است که  ق( از نخستين ترکره 6822-6825) «العاشقین و عرصات العارفینعرفات»

در این ازمنه اشعار وي )قطران( با رودکي »به اختالط اشعار رودکي و قطران تصریح دارد: 
بعضي از اشعار رودکي و حکيم »( و یا 6836 ،)اوحدي« آميخته شده و خلط عظيم یافته

 )همان(. « داند که تشخيص آن نتوان کرقطران را طوري با هم ممزوج کرده
که در آن به اختالط اشعار رودکي  است هایي ق( از دیگر ترکره 6253) « الفصحامجمع»

صورت نسبتاً و قطران اشاره شده است که در آن هدایت ریل مدخل رودکي و قطران به
 دیوان قطران»نخجواني نيز در مادمة  (.6832ن نکته پرداخته است )هدایت، مفصلي به ای

دیوان کوچکي  6869چنانکه در سال »( به این اختالط اشاره کرده است: 6888) «تبریزي
نام رودکي در تهران چا  شد که پاک از قطران است و تعجب در اینجاست که ناشر آن به

 (.6812 ،)نخجواني« اشعار رودکي با اشعار حکيم قطران مخلوط است»نویسد: در دیباچه مي
( نام تعدادي از شاعران 6856) «احوال و اشعار رودکي محيط زندگي و»در کتاب  نفيسي

معزّي،  ازجمله ؛کند که در دیوان رودکي راه یافته استرکر ميها آن هایي را ازو بيت
لمان س مسعود سعدمنجيک ترمري، سنایي، وطواط،  الدینرشيد ،قطران فردوسي، عنصري،

اختالط اشعار رودکي و قطران و دالیل را هم به از کتاب ي بخشي و(. 6832نفيسي، )و... 
ست، ااند، رکر کرده هایي را که از قطران به رودکي منسوب دانستهآن اختصاص داده و بيت

اي نکرده است )همان(. وي اظهار داشته نخستين کسي که اما به این قطعه در این بخش اشاره
است و قبل از قرن  «فرهنگ جهانگيري»، مؤلب نام رودکي ضبط کردهقطران را به شعر

دا از این خطا ابت ،یازدهم  بت اشعار قطران به نام رودکي متداول نبوده است. به گمان وي
 (. اند )همانرا هم در هند جعل کردهمؤلفان هندي سر زده و نسخة مجعول دیوان رودکي 

( در ا ر خود اشعار الحاقي و منسوب به رودکي را جدا کرده و در بخشي 6873شعار )
جداگانه در کتاب آورده و نام شاعري که آن شعر در دیوانش آمده را نوشته است. چنانچه 

عر عالمت جاي نام شابه دانستهاما نام شاعر را نمي ،در انتساب ابياتي به رودکي تردید داشته
 ( پا از ناد رو  نفيسي و منابعي که اشعار رودکي را از6837امامي ) سؤال گراشته است.
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قطعه، غزل و رباعي منابع آن را  در بخش اشعار، ریل هر قصيده، ها استخراج کرده استآن
 را مورد ناد قرار داده است. ها آن رکر کرده و برخي از

مرد مرادي نه همانا که » اي معروف با مطلعِبيت مر يه 62( انتساب 6837منش )نيک
ط دو بيت اول آن را از رودکي دانسته است. را به رودکي مورد تردید قرار داده و فا« مرد...

بيت دیگر این قصيده را منسوب  68 وي با رکر شواهد سبکي و دالیل مفهومي و مضموني
 .داندميبه مولوي 

اصيل از  ةیک نسخ دليل نبودِاشعار رودکي به  کهمترکر شده ( 6837نژاد )حاجيان
ر موجود د هايت انتساب رباعيصح ۀدربار يدیوانش با اشعار دیگران خلط شده است. و

اي هفاط چند رباعي از رباعي و تردید کردهدیوان رودکي براساس زبان و سبک و محتوا 
  را از او دانسته است.موجود در دیوان رودکي 

به  نظر تاریخياز اندکه اشعار رودکي را  بت کرده ( در ماالة خود منابعي6837مدبري )
گانة نجبندي پرا بررسي کرده است. مدبري در دستهها آن اعتبارسه دسته تاسيم و ازلحاظ 

ه بررسي انتاادي کرد اًقطعه، قصيده و غزل منتسب به رودکي را مختصر 25دیگر، حدود 
  است.

دربارۀ نسبت دادن بيت دوم  «فرهنگ جهانگيري»هاي ( یکي از لغز 6868منصوري )
به چند رباعي و دو بيت از دیگر شاعران که به اي از قطران به رودکي را شرو داده و رباعي

  نام رودکي ضبط شده، اشاره کرده است.
( تال  کرده است با رویکردي انتاادي منبع اشعار منسوب به رودکي 6866قادر رستم )

اد را رکر و نها آن را بکاود و چنانچه این ابيات در دیوان دیگر شاعران وجود داشته باشد،
قادر رستم پا از رکر برخي از ابيات که در دیوان شاعران دیگر وجود دارد، و بررسي کند. 

 داند. ابيات به رودکي مؤ ر مي نادرستهاي مختلب لغت را نيز در انتساب فرهنگ
(، 6872( ، صفا )6816(، فروزانفر )6812(، محجوب )6818کوب )ناگفته نماند که زرین

اختالط به ( 6869( و شریفي )6865جزه )فري(، جع6838کدکني )(، شفيعي6838یاحاي )
 اند. اشاره کردهصورت خالصه اشعار رودکي با قطران و دیگر شاعران به
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 . نقد مأخذشناسانه6
( 6832) به کوشش نفيسي «دیوان اشعار رودکي»در  که پيشتر گفته شدطوراین قطعه، همان

ي به رودک آوري شدهاز نفيسي از رودکي جمع اشعاري که پا و تعدادي دیگر از مجموعه
( آن را از قطران تبریزي دانسته 6812) «دیوان قطران»نسبت داده شده است. نخجواني در 

 بت شده، معرفي و ها آن است. در این بخش منابع متادم و متأخري را که این قطعه در
 کنيم. بررسي مي

اشعار رودکي  یادشده در شمار ةقطع آن در اولين منبعي است که (6668) «آتشکدۀ آرر»
طعه ، مطلع این ق«براي پرور  جسم، جان چه رنجه کنم...». در این ترکره بيت دیده مي شود
 از آن آمده است )آرربيگدلي،بعد  «را زمنصب تحايق انبياست نصيب...م»است و بيت 

است. نفيسي بيت اول و دوم این قطعه برعکا  «الفصحامجمع»که در (. درحالي6873
این قطعه  به عنوان یکي از منابع« آتشکدۀ آرر»( از 6837( و مدبري )6837(، امامي )6832)

هایي است که در آن، این قطعه جزء از دیگر ترکره ( ق 6253) «الفصحامجمع» اند.نام نبرده
 ترین مأخري را که این قطعه(. نفيسي قدیمي6832ودکي آورده شده است )هدایت، اشعار ر

ر د ن صورتي آورده کهو ترتيب ابيات را به همارکر کرده  «الفصحامجمع»در آن آمده، 
  است. تصحيح خود  بت کرده

 ق( به خط محمدعلي بن عبد الخالق المصاحب النائيني )عبرت(  6881) «دیوان قطران»
 قطعهترین و تنها نسخه از دیوان قطران است که این ( قدیمي19827)کتابخانه مجلا،   

هاي تر از دیگر نسخهاین نسخه جامع»  ؛در آن رکر شده و به قطران نسبت داده شده است
 ق( شاعر بوده و 6826يني کاتب نسخه )درگرشته ئاما عبرت نا ،مربوط به دیوان قطران است

تکا ها راهگشا نبوده، عبرت با اتغييرات بسياري در متن نسخه داده است و هر کجا که نسخه
روقي که گاه با سبک  ؛هاي شعر قطران پرداخته استاعري خود به حل دشواريبه رو ق ش

هاي عرفاني در شعر قطران مالحظه مایهدرون ،شاعري قطران سازگار نيست. براي مثال
هاي عرفاني به شعر قطران مایههایي با دروناما عبرت با رو ق عرفاني خود بيت ،شودنمي

 .6«افزوده است

                                                            
ار ما نویا در اختيصورت دستبه« دیوان قطران»این توضيحات را آقاي دکتر مسعود جعفري جزه، مصحح محترم  .6

 هاي ایشان سپاسگزاریم.اند. از راهنمایيقرار داده
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 براي پرور  جسم جان چه رنجه کنم/» بيتِ ،«سگباني»ریل مدخل  «دهخدانامة لغت» در
و ریل مدخل عنوان شاهد مثال ي بهاز رودکرا « الادس به سگبانيکه حيب باشد روو

« چه آب جویم از جوي خشک یوناني مرا ز منصب تحايق انبياست نصيب/» بيتِ ،«منصب»
  (.6859االست! )دهخدا، را از قطران شاهد مثال آورده که مطلع قطعة ب

این قطعه را ریل عنوان پند و اندرز  «سبک خراساني در شعر فارسي»محجوب در کتاب 
و حکمت رکر کرده و شاعر آن را قطران نوشته و در زیرنویا  بت کرده که این قطعه در 

  (.6812ي به او نسبت داده شده است )محجوب، احوال و اشعار رودک
هاي رودکي آورده قطعة مورد نظر را در بخش قطعه «یوان رودکيد» پژوه در کتابدانش

شد که حيب با براي پرور  جسم جان چه رنجه کنم/»است. در این کتاب مطلع این قطعه 
 «آتشکدۀ آرر»پژوه (. احتماالً منبع دانش6875پژوه، است )دانش« الادس به سگبانيروو

پژوه در بخشي از کتاب است که این قطعه به همين صورت در آن رکر شده است. دانش
 اي به این قطعه نکرده استاما اشاره ،ابياتي را که به قطران تبریزي منسوب است، آورده

  (.)همان
 خشاین قطعه را در ب ،«اي از اشعاررودکي، ناد و پژوهش با نمونه»احمدنژاد در کتاب 

 (. 6879ه آورده است )احمدنژاد، تغزل و قصيد
ي نتسب به رودکي را بررسکه با نگاهي انتاادي اشعار م« دیوان اشعار رودکي»امامي در 
، این قطعه را  بت کرده و در ریل آن نوشته است: «هاي پيوستهسروده»در قسمتِ  کرده است

ستيزي ي و فلسفهولي افکار عرفان ،به نام رودکي آمده است الفصحامجمعاین سروده در »
شناسي تعلق آن به رودکي را مورد تردید قرار هاي سبکموجود در آن و بعضي قرینه

اند و در منابع معتبر گرفته الفصحامجمعهم این سروده را از  6دهد. نفيسي و براگينسکيمي
 (.6837امامي، « )شوددیگر دیده نمي

اشعار منسوب و ملحق به »بخش این قطعه را در  «دیوان شعر رودکي» شعار در کتاب
ام شاعري را رکر نکرده اما در انتهاي این قطعه عالمت سؤال گراشته و ن ،آورده« رودکي

در مورد دیگر ابيات منسوب، شاعر هر شعري را که ابيات منسوب  وي(. 6836است )شعار، 

                                                            
1. Beragineski, Y.  
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ز قطران نبرده آورده شده، نام برده است اما ریل این قطعه نامي اها آن به رودکي در دیوان
 است. 

آورده است.  رودکي این قطعه را جزء اشعار «دیوان رودکي سمرقندي»قادر رستم در 
 آمده و یا بهها آن وي در این کتاب نام تعداد زیادي از شاعران که اشعار رودکي در دیوان

ز ني «قطراندیوان »اما دربارۀ مأخر این قطعه و اینکه در  ،منسوب است را یادآور شدهها آن
 (.6866قادر رستم، آمده، مطلبي ننوشته است )

(. 6865دهااني، این قطعه را آورده است ) «رودکي پدر شعر فارسي»دهااني در کتاب 
اشعار این مجموعه عمدتاً براساس پژوهش نفيسي برگزیده  وي در مادمه کتاب یادآور شده

 شده است.

این قطعه را در بخش اشعار منسوب به رودکي  «هاي رودکيسروده»رواقي در کتاب 
ابياتي که سرودۀ شاعران دیگر است و در »آورده و در ابتداي این بخش نوشته است: 

وي شاعرِ این قطعه را قطران تبریزي معرفي  .«اندهاي دیوان رودکي به نام او آوردهچا 
(. 6866داده است )رواقي، به تصحيح نخجواني ارجاع  :دیوان قطران»کرده و در زیرنویا به 

رواقي تصحيح نفيسي را مبناي کتاب خود در انتخاب اشعار رودکي برشمرده و توضيح داده 
تر براي اینکه بتوانيم چا  تازۀ دیوان رودکي را به آنچه رودکي سروده است، نزدیک» :است
ه شده النهر نوشتءهاي نظم و نثر سدۀ چهارم و پنجم را که در ماوراایم تا متنکوشيده ،کنيم

با واژگان رودکي ها آن هاي واژگاني سرایندگان و نویسندگانخوانيبخوانيم تا به هم
ها نآ )همان(. تمرکز رواقي در این ا ر روي واژگان و شرو و توضيح« دسترسي پيدا کنيم

  بوده است.
 اند.ه( این قطعه را جزء اشعار رودکي نياورد6875( و دبيرسياقي )6813خطيب رهبر )

يني تنها مأخر قدیمي است که این قطعه در آن به قطران ئبه خط عبرت نا «دیوان قطران»
نسبت داده شده و پا از آن دیوان قطران به تصحيح نخجواني است. جعفري جزه در 

انتاادي )که درآستانة چا  است( آن را جزء اشعار قطران نياورده است. باتوجه  يتصحيح
قطعه منبع متادم و مو اي در انتساب به هر دو شاعر ندارد و در سه  به این اطالعات، این

ي آن را دو بررس مورد تردید قرار گرفته دربررسي انتااديِ اجمالي، انتساب آن به رودکي 
 اند و تنها تصحيح انتاادي قطران نيز آن را از قطران ندانسته است. جزء اشعار رودکي نياورده
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 شناسانهسبکنقد  .3
هاي یژگيو زیرا سبک ،شناسي در تصحيح انتاادي متون استاز کاربردهاي مهم سبکیکي 

اي وجود دارد. این زمينة مشترک فاط مشترک و پرتکراري است که در آ ار کسي یا دوره
بلکه در تفکر و اندیشه نيز وحدت یا تکرار عوامل و عناصر  ،مربوط به عوامل زباني نيست
توان حدس زد که یک متن به ( و ازطریق آن مي6872، ميساخاص اندیشه وجود دارد )ش

 تعلق دارد. اي چه دوره
دو رویکرد را باید درنظر داشت؛ سبک دوره و سبک شخصي. سبک  ،در بررسي سبکي

اي است که در یک دورۀ زماني و در شرایط تاریخي و دوره الگوهاي زباني و فکري ویژه
شود. سبک ها جدا ميها از دیگر دورهویژگي اجتماعي خاص آن رواج دارد و با این

 هاي هر شخصهاي خاص هر هنرمند است که براساس دریافتشخصي، ویژگي یا ویژگي
از سبک دوره و خاص خود وي در  تر، فرهنگي و... به شکلي متفاوتاز محيط اجتماعي

بر مراجعه هآ ار او نمود یافته است. در این پژوهش براي بررسي سبک شخصي رودکي عالو
ي اند، دو قصيدۀ بلند وطور مستال وجهي از اشعار رودکي را کاویدههایي که بهبه پژوهش
 را  «مادر مي را بکرد باید قربان...»و نيز « مرا بسود و فروریخت هر چه دندان بود...»با مطلع 

ان نبه وي اطميها آن که هم قصاید کاملي است و هم با رکر تخلص رودکي از انتساب-
هاي ایم. براي سبک دوره نيز از ویژگيمبناي سبک شخصي شاعر درنظر گرفته -داریم

ي هاي سبکشده درباره ویژگيهاي انجامشناسي و پژوهشهاي سبکبرشمرده در کتاب
 ایم. دورۀ رودکي در این زمينه بهره برده

نيمة  آغاز اند. سبک خراساني ازسبک شعر رودکي و قطران را سبک خراساني دانسته
شود و تا پایان قرن پنجم ادامه دارد. رودکي شاعر عصر سامانيان دوم قرن سوم شروع مي

هاي اصلي این دوره تنوع و تعدد وزن براساس رو ق زبان فارسي، توجه به است. از ویژگي
قالب شعري مثنوي و رباعي، حرکت شعر به سوي اصالت خاص خویش و استفادۀ کمتر از 

و قصص  هاي باستانيهاي دیگر شعر فارسي، توجه به نظم داستاننسبت به دورهلغات عربي 
هاي ملي، حرکت شعر به سمت پختگي و انسجام و آميز و حماسههاي حکمتو داستان

پردازد خود ميرواني معاني شعري است. شاعر در این دوران به بيان احساسات و عواطب 
 .ي و مستايم است نه تصویري و غيرمستايمحرف(. شعر شاعران این دوره 6812)محجوب، 
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کوشند هماهنگي و تناسب را در کنند و ميشاعران اندک اندک به آراستن شعر توجه مي
وان دو تشعر رعایت کنند و مختصر و زیبا سخن بگویند. روحية حماسي و شادباشي را مي

هاي الیهدر  را این قطعهدر ادامه،  (.6868خراساني دانست )شميسا، رکن عمدۀ ادبيات سبک 
طران در ماایسه با سبک شخصي رودکي و ق واژگاني، ادبي و فکري براي شناسایي سبک آن

  کنيم.ميبررسي  و سبک خراساني

 الیة واژگاني. 3-1
ع توانند نشانگر نوکنند، ميهاي نویسنده را منتال ميها عالوه بر اینکه معني و ایدهواژه

 ش، تاریخ، جغرافياي زندگي و... گویندۀ آن باشند.اندیشه، سطح دانش، بين

 های عربي. استفاده از واژه3-1-1
که در دو  حالي درصد فارسي هستند. در 81/57ها عربي و درصد واژه 65/92این قطعه  در

درصد فارسي است. در ماایسه با  81/79ها عربي و درصد واژه 25/ 15قصيدۀ بلند رودکي 
حاظ ل هاي عربي در این قطعه بسيار زیاد است و ازميزان استفاده از واژهدیگر اشعار رودکي، 

هاي واژه اي، برخي ازآماري فاصلة زیادي با دیگر اشعار  دارد. براي بررسي سبک دوره
شاعر بررسي شده تا  6در شعر  1، و 9، 5عربي موجود در این قطعه در سه قرن  کليدي و

 6.((6)جدول ) اي بسامد بيشتري داشته استرهنشان دهد که این کلمات در چه دو
 5 ها در قرنميزان استفاده از این واژه ،دهدنشان مي (6) هاي جدولکه دادهطورهمان

نسبت به دو قرن قبل بسامد  1گيرد و در قرن کمي فزوني مي 9است. در قرن  بسيار اندک
 یابد.مي توجهيقابل افزایش استفاده از این کلمات

وان عن هاي عربياستفادۀ اندک از واژه را هاي شعر دورۀ سامانيیکي از ویژگيشميسا 
 ودشقرن ششم به وفور استفاده ميیابد و در است که از دورۀ غزنوي به بعد افزایش مي کرده

اماني از کلمات عربي در شعر خود سرودکي همچون دیگر شاعران عصر (. 6868)شميسا، 
اي دشوار هاست. زبان شعر قطران نيز ساده و بدون تکلب است. واژهبسيار کم استفاده کرده 

                                                            
دست آمده افزار درج به( و نرمhttps://ganjoor.netوجو در سایت گنجور )براساس جست (6)اطالعات جدول  .6

 است. گفتني است در بررسي اشعار رودکي و قطران، کلمات این قطعه شمار  نشده است.
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ز برخي ناچار اکار نرفته است و فاط گاهي در قافية اشعار بهو مهجور عربي معموالً در آن به
 (. 6873ند )غالمرضایي، ککلمات عربي استفاده مي

 2و  5، 0های عر، از قرنشا 2اشعار های کلیدی قطعه در دیوان و مجموعه. بسامد واژه1جدول 

  6قرن   5قرن    4قرن   

 فردوسی عنصری رودکی 
قطران 
 تبريزی

ناصر 
 خسرو

مسعود 
 سعد

 عطار خاقانی سنايی

 104 5 4 5 1 - - - - اعیان
 3 - - - 1 - - - - اکابر
 130 12 44 - 9 5 - - - انبیا
 115 6 43 2 1 - - - - تحقیق
 14 25 15 - 2 1 - - - تمنا

 11 2 10 1 4 1 - - 1 دستوری
 9 15 11 - 1 - 1 - - القدسروح

 3 - - - - - - - - سگبانی
 1 6 22 3 1 - - - - صوت
 27 4 7 1 1 - - - - منصب
 93 22 36 33 4 7 - 15 1 نصیب

 7 7 6 - 5 5 1 1 1 يونانی/يونان

 های انتزاعي و حسيواژه. 3-1-6

حسي، عاميانه یا رسمي و... بيانگر نوع خاصي از تفکرند. هاي انتزاعي یا هرکدام از واژه
هایي ند و واژهاانتزاعيهایي که بر عااید، کيفيات، معاني و مفاهيم رهني داللت دارند، واژه

درصد  66/66شوند. در این قطعه که بر اشياء واقعي و محسوس داللت دارند، حسي ناميده مي
 که در ماایسه با دو قصيدۀ بلند رودکي که ميزان انددرصد انتزاعي 33/33ها حسي و اسم
درصد است، این تفاوت بسيار زیاد است. از  8/53هاي انتزاعيواژهو  67/96حسي هايواژه

اند، ویژه رودکي و نيز قطران برشمردهاي که براي سبک خراساني و بههاي عمدهویژگي
اي ههاي انتزاعي از ویژگيفراوان از واژهاستفاده از واژگان حسي و ملموس است. استفادۀ 

 قرن ششم است.
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 های نشاندارواژه. 3-1-3
هاي فرهنگي و اجتماعي هستند و به یک ها دربردارندۀ معاني و مفاهيم و ارز برخي از واژه

هاي نشاندار عناصري هستند که متن را با د. رمزگان یا واژهنبافت فرهنگي اختصاص دار
 زنند. رابطة معنادار واژگان با ایدئولوژيهاي اجتماعي و فرهنگي پيوند ميها و زیرمتنبافت
هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و دیگر ساختارهاي توان با بررسي بسامد رمزگانرا مي

اجتماعي نشان داد. نوع رمزگان در الیة واژگاني و ناش آن رمزگان در متن، ميزان وابستگي 
هاي قدرت ها و نهادبا ایدئولوژي را هاي مسلط و نسبت اوگفتمانبه را و دلسپردگي نویسنده 

را ها آن توانهایي وجود دارند که مي(. در این قطعه واژه6868، کند )فتوحيمشخص مي
زیرا هر کدام نشانگر طرز تفکري ویژه است که در  ؛هاي مختلفي قرار دادبنديدر دسته

 دهد.ها نشان ميبه آن گروهت شاعر وجود دارد و دلبستگي او را رهني

 های دیني و مذهبي. واژه3-1-3-1
 الادس، پرور  جسم و جان.تحايق، انبيا، یوسب، اسير، زنداني، حکمت )یوناني(، روو

 های مدحي. واژه3-1-3-6
 منصب، نصيب، اکابر، اعيان، تمني، دستوري، عطا و حسن صوت.

 ها و ترکیبات گالیه و هجو. واژه3-1-3-3
خشک یوناني )فلسفة یوناني(، سگباني )پرداختن به جسم(، پشيماني از عطاها )شکوه جوي 

سرایي(، جرم حسن/ اسير و زنداني )شکوه از حسادت اطرافيان(، آزمودن اکابر و از مدیحه
 اعيان/ پشيماني )شکوه از درخواست(.

 های تفاخر. واژه3-1-3-0
وت، داشتن حسن مثل یوسب، همنشيني با الادس، داشتن نصيب از انبيا، حسن صروو جان/

 اکابر و اعيان.
 ،عهسرایي در این قطمعنایي دیني و شرعي و مدیحه فراواني استفاده از واژگان داراي بار

اخر در ه و تفکوِدهد و استفاده از واژگان شِرا به این دو گروه نشان ميآن دلبستگي شاعر 
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 نارضایتي شاعر از ممدوحان و تفاخر به شرع باشد.تواند نشانگر کنار واژگان دیني و مدو مي
گرایي و عناصر مادي و محسوس در شعر رودکي و قطران آنچه بيشتر حضور دارد، طبيعت

ن دو ایدانيم و در اشعار دیگر شاعران نزدیک به روزگار این دو یادشده، چنان که مياست. 
موضوعات دیني و شرعي به کمتر واز تمتعات دنيا برخوردارند  ،شاعراني شادخوارند

شرعي مشتمل بر اندرز و تعصب در  -. اشاره به مسائل کالمي و شعرهاي عرفانيپردازندمي
، شود و رواج دارد )محجوباشعار شاعران در قرن ششم هجري دیده مي در بيشتر دین

6812.)  
مات واني کلاستفادۀ فراوان از واژگان انتزاعي، فرادر الیة واژگان این قطعه، مجموع  در

رن ه و تفاخر انتساب آن را به شعر قکوِعربي و استفاده از واژگان نشاندار دیني و شرعي و شِ
 کند.ششم تاویت مي

 الیة ادبي .3-6
از الیة ادبي اشعار  دریافت. قدرت خيال  توانجمله مي شاعري را ازویژگي اصلي هر 

اي هگيرد، ویژگيکار ميشاعر و زباني که براي پروراندن معني و تصویرهاي خيالي به
 شود. کنندۀ سبک شخصي او ميکند که تعيينایجاد مي ويخاصي در زبان 

ره به هدر این قطعه بيشتر تصویرها مربوط به امور انتزاعي و عالي است؛ تشبيه نصيب و ب
آب )انتزاعي به حسي(، فلسفة یوناني به جوي خشک )انتزاعي به حسي(، جان به انسان 

وجود در م تصاویراز بين و... .  صدایي به بلبل )انتزاعي به حسي()انتزاعي به حسي(، خو 
که طور. همانحسي به حسي است 23/65 درصد تصاویر انتزاعي به حسي و 76/39این قطعه، 
گان نيز بررسي شد، بيشتر کلمات موجود در این قطعه از نوع انتزاعي است. در الیة واژ

ا در شمار آورد که تصویرهاي با موضوع انتزاعي بهتوان قطعهرا مي یادشده قطعه ،بنابراین
لند که در دو قصيدۀ بدرحالي اند.جهت ملموس کردن مفاهيم انتزاعي به خدمت گرفته شده

انتزاعي به حسي  درصد 26/26درصد و فاط  73/73 به حسيتصاویر حسي بسامد  رودکي
درصد تشبيه است  97/23درصد استعاره و  52/76 ،از بين تصاویر این قطعه همچنين است.

درصد  36/36درصد تصویرها استعاره و  63/63که در دو قصيدۀ بلند رودکي درحالي
تبار و ابراهيم (6837رحمدل )، (6837) (، مدرسي6865ها تشبيه است. کرامتي مادم )تصویر
نيز به استفادۀ فراوان رودکي از تشبيه نسبت به استعاره در اشعار  اشاره ( 6836بورا )
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ه تشبيه کند کاند. افزون بر این، منطق تطور و سير تصویرگرایي در شعر ایجاب ميداشته
تکامل  لوغ ومربوط به روزگاران نخست یا کودکي شعر باشد و استعاره مربوط به دوره ب

  شعر.
اربرد اند، کبرشمرده ازجمله رودکي، هایي که براي سبک شعر دورۀ سامانياناز ویژگي

(. در شعر 6868و شميسا،  6838کدکني، فراوان تشبيه محسوس به محسوس است )شفيعي
(. 6873، ایيتر است )غالمرضقطران نيز تشبيه نسبت به استعاره و دیگر عناصر بياني فراوان

طران به طبيعت و عناصر آن دلبستگي زیادي دارد به همين دليل جنبة حسي اشعار  بيشتر ق
شود در شعر او است و پيچيدگي و ابهامي که در شعر شاعران اواخر قرن پنجم دیده مي

گرایي و طبيعت .سبک او به شاعران قرن چهارم بسيار نزدیک است ،وجود ندارد. بنابراین
کوب نيز سبک بيان قطران را (. زرین6865هاي شعر اوست )جعفري، نمایي از ویژگيواقع

شود که توصيب طبيعت، تشبيهات داند و یادآور ميتاليدي از شيوۀ شاعران خراسان مي
انگيز  در بعضي موارد شيوایي سخن فرخي و رواني شعر رودکي رنگين و توصيفات خيال

 با رودکي خلط کرده و برخي او را تالي که بعضي اشعار او را آورد چندانخاطر ميرا به
یابد و (. استعاره در اواخر قرن پنج و شش گستر  مي6818کوب، اند )زرینفرخي شمرده

شود و شاعران به مسائل حکمي و رهني و عالي توجه به مفاهيم انتزاعي و عالي بيشتر مي
 (. 6838، و شافعي 6868، دهند )شميساتوجه بيشتري نشان مي

 الیة فکری .3-3
تأ ير الیة فکري قرار دارند. در هر نوشتاري نگر  شخصي، هاي مختلب زبان تحتالیه

ها، باورها و احساسات نویسنده و زمانة او ساختارهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي، ارز 
 6دهد. بنا به گفتة فرکالفهاي مختلب زبان خود را نشان ميکند و در الیهنمود پيدا مي

اجتماعي است که برحسب زمان، مکان، مخاطبان، طباة اجتماعي،  ي( زبان کنش6636)
تر مناسبات در بس که کند و معناي متن مولود بافت موقعيتي استتحصيالت و... تغيير مي

ک گروه تعلق متن به ی گرشود. تراکم عناصر ایدئولوژیک در یک متن نشاناجتماعي زاده مي
نشاندار  واژگان(. در این قطعه با استفاده از 6868، ص است )فتوحياجتماعي یا گفتماني خا

                                                            
1.  Fairclough, N. 
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توان نوع نگر  نویسنده و دورۀ اجتماعي او که حامل مفاهيم و طرز فکري ویژه هستند، مي
 .را دریافت

 ستیزیگرایي و فلسفه. شرع3-3-1
کي( شاعر )رودعنوان سندي مطرو شده است که ، بيت اول این قطعه بههادر برخي از نوشته

گيران خواسته است با توسل به شرع خود را از حکمت یوناني که اسماعيليه و قرامطه از بهره
پا از پيروزي مخالفين قرامطه که »ه است: ( نوشت6896پور )اند، بري بداند. انصافآنان

ي و اناحمد سامبنشامل زمينداران بزرگ و امراي نظامي بودند و سرکوبي اسماعيليان، نصر
افتند. گویا رودکي براي تبرئة خود از گرویدن به وزیر  بلعمي و رودکي به زندان مي

سراید: مرا ز منصب تحايق انبياست نصيب / چه آب جویم از جوي این بيت را مي اسماعيليه
وید: گصفا دربارۀ گرایش بزرگان دربار ساماني ازجمله رودکي به قرامطه مي«. خشک یوناني

خود در شمار طرفداران آنان )دعات اسماعيلي( درآمد و گروهي از درباریان  نصربن احمد»
عروفي م او هم به فاطميون متمایل شدند و گویا رودکي شاعر نيز یکي از آنان بود. چنانکه

ز کاندر جهان به کا مگرو ج/ از رودکي شنيدم استاد شاعران»بلخي دربارۀ او گفته است 
 (.6872، )صفا« فاطمي خليفة قاهره استراد او از و م « به فاطمي

منابع عنوان شده است که نصر بن احمد به دليل گرایش به قرامطه و برخي در همچنين 
فاطميون تحت فشار مخالفان قرار گرفته است و وزیر  بلعمي به همين دليل از وزارت 

 دي ازبرکنار و او مجبور شده است حکومت را به پسر  نوو واگرار کند و نيز تعدا
ي نيز اند رودکاند. پژوهشگران باتوجه به این واقعه احتمال دادهاطرافيانش از دربار طرد شده

ر د و قربي که در دربار ساماني داشتهشدگان است که باوجود شکوه یکي از همين رانده
اواخر عمر مجبور شده است به روستاي محل تولد خود برگردد و باقي روزگار را در سختي 

اند و او را مورد اند، در اواخر عمر چشمانش را کور کردهند و نيز باز هم احتمال دادهبگررا
 اند. آزار و اریت قرار داده

بنا  پایة احتمال ها دربارۀ رودکي شواهد و اسناد دقياي وجود ندارد و بربراي این گفته
ه و ز یک قطعپردازي شده است. همچنين برداشت یک یا دوبيت انوعي داستانو به شده

تفسير و تأویل آن بدون توجه به ابيات دیگر ممکن است مسير درستي را نشان ندهد. توجه 
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کرد با هم  را تفسير و تعبيرها آن صورت انفراديبه معني ابيات در بافت قطعه و یا اینکه به
توان عااید کالمي و چنيني نميتفاوت زیادي دارند. با تکيه بر یک یا دو بيت این

تساب دهد اهميت انتساب یا رد ان. این نکته نشان ميویکردهاي سياسي شاعري را تعيين کردر
تواند در اظهار نظر محااان دربارۀ شاعر اهميت داده این قطعه به رودکي تا چه اندازه مي

 نسوب به شهيدم جز این بيت و بيتنيز نگارندگان این پژوهش ب ونامبرده  باشد. نویسندگان
م اند که با استناد به آن بتوان به یاين بر قرمطي بودن رودکي حکنيافته د دیگريشواهبلخي 
 داد. 

 آورددو بيت اول این قطعه را مي «رودکي، روزگار و آ ار او»در کتاب  6افطاهر جان
ایش رکند که برخي به استناد این ابيات معتادند رودکي براي بري کردن خود از گو رکر مي

ت مطه نبوده اسکند که رودکي پيرو قرااما خود استدالل مي شعر را سروده،به قرامطه این 
 (.6831)طاهرجان اف: 

کي و رود» مهوري تاجيکستان نيز در کتاب خودشناسان بدخشان جاز رودکي 2افقلندر
 هاي بين مرهب اسماعيليه وهاي تاریخي تفاوتبا تکيه بر اسناد و سرچشمه «اسماعيليه
گيرد رودکي قرمطي نبوده است )قلندراف، قرمطي را معين کرده و نتيجه ميهاي جریان
6861.) 

 به گرایش ناصرخسرو و کسایي به کيش اسماعيلي توجه دهااني معتاد است نفيسي با
رو کاندر جهان به کا مگ»است که طور سروده رودکي را هم پيرو اسماعيليان دانسته و این

منظور از فاطمي در این مصراع خليفة اسماعيليان یا هر فرد  ، اما مشخص نيست«جز به فاطمي
 (. 6865است )دهااني،  اسماعيلي دیگر

در آن وجود دارد به )کاندر جهان مگرو...( اي که این مصراع انتساب قطعهدر شعار 
رودکي تردید کرده و آن را در قسمت اشعار منسوب به رودکي آورده و زیر نام شاعر 

 (.6832شته است )شعار، مت سؤال گراعال
به شعر  ستيزيکند، ورود فلسفهة مهمي که ادعاي قرمطي بودن رودکي را ضعيب ميألمس

هاي اصلي مخالفت با علوم عالي از ویژه در قرن ششم است. ریشهفارسي در قرن پنجم و به

                                                            
1. Taher Janof 

2. Ghalandarof.   
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شروع  يگرار فاه حنفبنيان ،گرایي معتزله از روزگار امام احمد حنبلزمان مخالفت با عال
 شد.  هاي متوکل عباسي تاویتگيريبا اقدامات ابوالحسن اشعري ادامه یافت و با سخت شد

با پایان یافتن عصر ساماني که در شکوفایي فرهنگي و علمي و خردورزي و تکيه بر علم 
هاي جدي و دانش سرآمد بودند و با شروع دوران غزنویان و حکومت محمود غزنوي بنيان

( و در دوران سلجوقيان به اوج خود 6872، 6م عالي گراشته شد )باسورثمخالفت با علو
رسيد. از قرن پنجم هجري یادگيري علوم عالي در مدارس خراسان و سپا عرا ق و دیگر 

( 989ویژه پا از اینکه امام ابوحامد محمد غزالي )وفات هاي اسالمي ممنوع شد و بهسرزمين
ایش هطون و ارسطو، مخالفت خود را با فلسفه در کتابپا از آشنایي با فالسفه و آراي افال

ت ت افزایش یافستيزي به شدرا در مدارس آن روزگار درس داد، فلسفهها آن مطرو کرد و
 (. 6833)یوسفي، 
هاي دیگري که به مخالفت با علوم عالي پرداختند، عرفا و صوفيه بودند. در دورۀ از گروه

ودۀ شریعت دمام ابوالااسم قشيري در خراسان تصوف را در محسلجوقيان ابوسعيد ابوالخير و ا
متکلمان و نيز عرفا و صوفيه  ،فاها ،نيز به پيروي از علما (. شاعراندادند )همانتعليم مي

به مسائل  نظر فکري اشارهویژه در قرن ششم که ازستيزي را در شعر خود وارد کردند. بهفلسفه
شرعي مشتمل بر پند و اندرز و تعصب در دین  -شعر عرفانيیابد و کالمي در شعر رواج مي

هاي سبک شعر قرن ششم را اشاره به مسائل شود. شميسا یکي از ویژگيدر آن دیده مي
و به  شمارد که مخصوصاً در آ ار سنایيفلسفي و حکمي اما مخالفت با فلسفة یوناني برمي

م شرعي ر ماابل علوعلوم عالي و رسمي د شود که بعدها به مخالفت باتبع او خاقاني دیده مي
 (. 6868انجاميد )شميسا، 

                                ستيزانة خود را در اشعار زیر منعکا کرده است:سنایي عااید فلسفه

 خوينمازي اي حکيم زشتتا کي از کاهل
 يکامل  بهر ز خواندن  فلسااافه نبود عال

 

 داشاااتن  نیونا  اهل  اعتاااد  دوناان  همچو 
 خوان داشااتنخواه و نبيعال چبود جان نبي

 

 (6895 ،)سنایي 

                                                            
1. Basworth, C. E. 
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 و یا اشعاري که خاقاني با این مضامين سروده است:

 ماايااامااياازیااد    سااااخاان  در فاالساااافااه 
 ماارکااب دیاان کااه زادۀ عاارب اساااات 

 را  فااالطاان   فاارساااااودۀ   ناااااش 
 

 ماانااهاايااد...    وانااگااهااي نااام آن جاادل    
 ماانااهاايااد...   یااونااانااش باار کاافاال     داغ
 ماانااهاايااد    حاالاال  بااهااياان   طااراز باار

 

 (6875)خاقاني، 

یش در ستا :مادر مي»شود. رودکي در قصيدۀ دیده نمي فاهيمياما در شعر رودکي چنين م
هاي مختلب آن اشاره ممدوو خود در جایي به حکمت یوناني و نيز علوم شرعي و فرقه

 کند:نميگيري موضعها آن دهد و در برابررا در ماابل هم قرار نميها آن اما ،کندمي

 جویي حکماات راه و حااکاايمي تااو ور
 :گویي  حکماات بااه بنگري باادو آنکااه
 گرایي  شااارع ساااوي و فايهي تااو ور

 

 دان او  ماارهااب خوب و گير او سااايرت 
 یونااان  فااالطاان  هاام و سااااااراط ایانااک 
 ...سااافيان   و بوحنيفه  و اینکت شاااافعي

 

 (6832)رودکي، 

را از قطران ها آن اما جعفري ،شودستيزي دیده ميدر شعر قطران نيز گاهي فلسفه 
 لحاظ تاریخ تحول برخي مضامين نيز در دیوان اشعار او )قطران( وجود دارد که از»داند: نمي

شعر فارسي نباید از او باشد مگر اینکه به وجود دو قطران قائل باشيم. اینکه قطران پيش از 
شرعي را  ي، خاقاني و انوري حکمتغزالي به تخطئة فلسفة یوناني پرداخته باشد و مانند سنای

 (. 6865)جعفري، « ن ترجيح داده باشدبر منطق یونانيا
ده ساده دانسته و مترکر ش ،کار برده استکه قطران بهرا غالمرضایي نيز مفاهيم شعري  

کند. تفکر که کمتر از اصطالحات و مفاهيم علمي و اصطالحات منطاي و فلسفي استفاده مي
محسوس و طبيعي است و پند و اندرز و اخال ق و عرفان و تفکرات دیني در او متوجه مسائل 

(. قطران نيز مانند همة شعراي آن عصر در فنون ادبي 6873، شعر  راه ندارد )غالمرضایي
ه معاني با اینک ، اماهاي حکمت نيز آگاهي داشتهتر از رشتهدست بوده و به احتمال قويقوي

گونه معلومات کمتر متأ ر بوده و نفور خياالت شاعرانه ه از اینفلسفي را در اشعار خود آورد
 (.6816کيمانه بوده است )فروزانفر، در جان وي بيشتر از معاني ح
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 مدح، شِکوِه و تفاخر . 3-3-6
ع . شاعر در مصرااز مضامين این قطعه استه از ممدوحان کوِگرایي و تفاخر به آن و شِشرع
گرداني خود را از فلسفة روي دومکند و در مصراع عرفي ميخود را وابسته به شرع م اول

گرایي و تفاخر(. در بيت دوم با اهميت دادن به جان در ماابل کند )شرعیوناني مطرو مي
کند که گرایي و تفاخر( و در بيت سوم بيان ميفشارد )شرعجسم بر عااید شرعي خود پا مي

اما همانند یوسب، این زیبایي و حسن را براي شاعر داراي توانایي زیادي در شاعري است، 
ریزي( گگيرد و به همين علت زنداني است )تفاخر به شاعري و مدوکار نميخدمت جسم به

خود را  ،کند با اینکه با بزرگان بسياري نشست و برخاست داشتهو در بيت چهارم اظهار مي
ي و حتي وقتي از کسي چيز بگویدداند که براي امري ناچيز مدو کسي را فراتر از آن مي

ه(. با کوِ)تفاخر و شِ« نيافتم ز عطاها مگر پشيماني»کند، احساس پشيماني دارد؛ دریافت مي
ه ا ، با تفاخر بحال شاعر مداو است، مداحي که احتماالً به دليل نرسيدن به خواسته این

يش يم و به سمت بيت اول پهاي آخر بخوانکند. اگر قطعه را از بيتنيازي ميشرع ابراز بي
آید آنچه شاعر را رنجانده و باعث سرودن این قطعه شده است، نرسيدن او نظر ميبرویم، به
  ا  از سوي ممدوو و یا ممدوحان )اکابر و اعيان( است.به خواسته

مند بوده و هاي ممدوحان بهرهخوار است که همواره از بخششرودکي شاعري شادي 
ست و تااضا همت ااما بلند ،کایت گشوده است. قطران نيز شاعري ستایشگرکمتر زبان به ش

و تهدید به هجو و شکایت در دیوان او وجود ندارد و هميشه از عنایت و توجه ممدوو 
سر برده است و در خواري بهبرخوردار بوده و در نزد او عمر را در شادي و شادي

؛ 6878، کوب؛ زرین6816، )فروزانفر اي با ممدوو داردسرایي لحن دوستانهمدیحه
 (. 6833و صادقي و بزرگ بيگدلي،  6873، غالمرضایي

دست نبودن، حاير شمردن مدو، شکایت از دليل گشادهشميسا شکایت از ممدوو را به 
مارد شهاي سبک شعر قرن ششم برميکسادي بازار فضل و نهفته ماندن قدر شاعر از ویژگي

 (. 6868شود )شميسا، ن زیاد دیده مياقاني و انوري این مضاميکند در شعر خو رکر مي
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 گیرینتیجه بحث و
در « ونانيیچه آب جویم از جوي خشک  مرا زمنصب تحايق انبياست نصيب/»قطعة با مطلع 

(، قادر 6879(، احمدنژاد )6875پژوه )(، دانش6856دیوان اشعار رودکي به کوشش نفيسي )
( 6837هاي امامي )( جزء اشعار رودکي آمده و در مجموعه6865( و دهااني )6866رستم )
 دیوان»( جزء اشعار منسوب به رودکي رکر شده است. همچنين این قطعه در 6836و شعار )
( شاعر آن را قطران 6866( وجود دارد و رواقي )6888به تصحيح نخجواني ) »اناشعار قطر

آتشکدۀ »شده که این قطعه را از رودکي دانسته،  ترین منبع یافتعنوان کرده است. قدیمي
 ق( این قطعه جزء اشعار رودکي  6253) «الفصحامجمع»از آن در  و پا  ق( است 6668) «آرر

آتشکدۀ »از  ورکر کرده « الفصحامجمع»ترین منبع این قطعه را رکر شده است. نفيسي قدیمي
 نامي نبرده است.  «آرر
ته که هایي قرار گرفدیواني که نفيسي از اشعار رودکي تنظيم کرد، مأخر اغلبِ کتاب 

ه ترین منبع موجود که این قطعبعد از آن دربارۀ رودکي و اشعار  نوشته شده است. قدیمي
 ق( که  6826يني )ئبه قطران نسبت داده شده، دیواني است به خط عبرت نا در آن اولين بار

 به تصحيح نخجواني «دیوان اشعار قطران»شود و بعد از آن در نسخة معتبري محسوب نمي
که در آستانه چا  قرار دارد، آن  «دیوان قطران»آمده است. جعفري جزه در تصحيح جدید 

منابع انتساب این قطعه به هر دو شاعر پا از قرن یازدهم را جزء شعرهاي قطران نياورده است. 
تري یافت نشد که این قطعه در آن به این دو شاعر و یا تر و مو قهجري است و منابع قدیمي

 شده باشد. شاعري دیگر منسوب 
که در ماایسه با دو قصيدۀ کامل برجامانده از رودکي  شناسي قطعهسبک در بررسي 

واژگاني، ادبي و فکري انجام شد،  هايهدر الی« مادر مي»و « دندانيه»مشهور به قصيدۀ 
هایي همچون استفادۀ زیاد از کلمات عربي، فراواني واژگان و تصاویر انتزاعي، ویژگي
ستيزي و هجو نشانگر سبک شاعران قرن ششم مانند سنایي و خاقاني است. گرایي، فلسفهشرع
تواند از شده بر این باورند که این قصيده به هيچ وجه نميرنگارندگان با دالیل رک ،روایناز

ل به اساس این قطعه، مانند اینکه رودکي خواسته با توساي بررودکي باشد و استنباط هر نکته
 اند بري بداند، خطايشرع خود را از حکمت یوناني که اسماعيليه و قرامطه از آن بهره برده

 علمي است.
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(. اشعار قطران تبریزي در ترکرۀ 6868جزه، مسعود، شهره معرفت و تهمينه عطایي کچویي. )جعفري
-96(، 89، )ة آینة ميراثضميمالعاشاين در سنجش با دو تصحيح موجود از این ترکره. عرفات

75. 

 رودکي سرآمد شاعران فارسي(. تأملي در رباعيات منسوب به رودکي. 6837نژاد، عليرضا. )حاجيان
 تهران: خانة کتاب. .)مجموعه مااالت(. به کوشش منوچهر اکبري

 : زوار.تهران .سجادي ضياءالدین تصحيح .دیوان خاقاني شرواني(. 6875. )علي بن بدیل خاقاني،

 . تهران: انتشارات صفي علي شاه.29. چ . رودکي2گزینة سخن پارسي(. 6813خطيب رهبر، خليل. )

 . تهران: انتشارات علمي ا فرهنگي.پيشاهنگان شعر فارسي(. 6875دبيرسياقي، محمد. )
جا مانده از ابوعبداهلل جعفربن محمد مجموعه اشعار به -دیوان رودکي(. 6875پژوه، منوچهر. )دانش
 . تهران: انتشارات توس.دکيرو

 سازمان لغتنامه. ،تهران: دانشگاه تهرانلغتنامه. (. 6859دهخدا، علي اکبر. )

 . تهران: نشر ني.رودکي پدر شعر فارسي(. 6865دهااني، محمد. )

کتابخانة مجلا )نسخة خطي، کاتب: محمدعلي بن  19827 ق(. شمارۀ 6881. )دیوان قطران
 النایيني(.عبدالخالق المصاحب 

 . رودکي سرآمد شاعران فارسي(. تشبيه و استعاره در شعر رودکي6837رحمدل، غالمرضا. )
 )مجموعه مااالت(. به کوشش منوچهر اکبري. تهران: خانة کتاب.

 . تهران: فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي.هاي رودکيسروده(. 6866رواقي، علي. )

 . تهران: انتشارات علمي.روان حلهبا کا(. 6878کوب، عبدالحسين. )زرین
 . تهران. انتشارات نوین.سيري در شعر فارسي(. 6818. )__________________

. تصحيح مدرس رضوي. تهران: انتشارات کتابخانة دیوان اشعار(. 6895سنایي، مجدودبن آدم. )
 سنایي.

 : کتاب خورشيد.. تهرانزندگي و شعر صد شاعر از رودکي تا امروز(. 6838شافعي، خسرو. )

 .861-236(، 93، )آینه ميراثاي بر دیوان قطران تبریزي. (. تکلمه6869شریفي صحي، محسن. )
 . تهران: نشر قطره.پژوهش، تصحيح و شرو -دیوان شعر رودکي(. 6836شعار، جعفر. )

 . تهران: آگاه.صور خيال در شعر فارسي(. 6838کدکني، محمدرضا. )شفيعي

 . تهران. نشر ميترا.شناسي شعرسبک(. 6868شميسا، سيروس. )
 . تهران: انتشارات فردوس.شناسيکليات سبک(. 6872. )____________

هاي پژوهش(. پيوند زبان و اندیشه در شعر رودکي. 6833صادقي، مریم و سعيد بزرگي بيگدلي. )
 .11 -98(، 2)6، زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان
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 . تهران: انتشارات فردوس.8و  2، 6. ج تاریخ ادبيات ایران(. 6872اهلل. )ربيح صفا،

 .636 -676(، 57و  51، )فرهنگ(. استعاره در شعر رودکي. 6832طالبيان، یحيي. )

 .6-62، 68، مجلة پژوهشي دانشگاه اصفهان(. گرري بر شعر قطران. 6873. )___________

 . تهران: سخن.هاها، رویکردها و رو ي، نظریهشناسسبک(. 6868فتوحي، محمود. )

 . تهران: خوارزمي.سخن و سخنوران(. 6816الزمان. )فروزانفر، بدیع

 . برگردان شاه منصور شاه ميرزا. تهران: مؤسسة فرهنگي اکو.دیوان رودکي(. 6866قادر رستم. )
 تهران: انتشارات قانوس.. تصحيح محمد نخجواني. دیوان قطران تبریزي(. 6812قطران تبریزي. )

 . ترجمة کيوان پهلوان. تهران: نشر روزآمد.رودکي و اسماعيليه(. 6861قلندراف، حاکم. )

ترین عنصر خيال و تصویرآفریني در شعر رودکي. (. تشبيه مهم6865مادم، سيد علي. )کرامتي
 .618-687(، 1) 62، بالغي -مطالعات زباني

. ترجمة فرزانه طاهري. مباني ناد ادبي(. 6871يبر، جان ویلينگم. )گرین، ویلفرد، لي مورگان، ارل ل
 تهران: نيلوفر.
(. آل سامان: نخستين فرمانروایان مسلمان ماوراءالنهر: گفتاري در باب دیانت، 6873لؤلؤیي، کيوان. )

 .55-88(، 2) 6، پژوهيخراساناوضاع و سياست مرهبي سامانيان. 

 . تهران: انتشارات فردوس خراساني در شعر فارسي سبک(. 6812محجوب، محمدجعفر. )
 نامة رودکي(،پاژ )ویژه(. ضرورت تجدید نظر در اشعار منسوب به رودکي. 6837مدبري، محمود. )

2 ،666-268. 

)مجموعه مااالت(.  رودکي سرآمد شاعران فارسي. گرایي رودکيطبيعت(. 6837مدرسي، فاطمه. )
 خانة کتاب.به کوشش منوچهر اکبري. تهران: 

 8 ،مجلة بوستان ادب(. دربارۀ برخي ابيات منتسب به رودکي سمرقندي. 6868منصوري، مجيد. )
(8-  6 ،)696-672. 

 . تهران: نشر اهورا.محيط زندگي و احوال و اشعار رودکي(. 6832نفيسي، سعيد. )
 عران فارسيرودکي سرآمد شااي از رودکي. شناختي مر يه(. ناد متن6837منش، مهدي. )نيک

 کوشش منوچهر اکبري. تهران: خانة کتاب. )مجموعه مااالت(. به

)مجموعه  رودکي سرآمد شاعران فارسي(. رمز جاودانگي رودکي. 6837هاشمي، سيد مرتضي. )
 مااالت(. به کوشش منوچهر اکبري. تهران: خانه کتاب.

 تهران: اميرکبير. کوشش مظاهر مصفا.. بهمجمع الفصحا(. 6832خان. )هدایت، رضاقلي

. زیرنظر اسماعيل سعادت. تهران: نامة ادب فارسيرودکي، دانش(. 6838یاحاي، محمدجعفر. )
 فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي. 
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