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Abstract  
Abu Abdullah Rudaki's Divan is one of the most important poetry Divans in the Khorasan 

area, from which only some scattered verses have remained in the ancient texts and 

manuscripts. With great effort, the late Saeed Nafisi managed to collect many of Rudaki's 

poems from various texts and provided a brief Divan from this highly productive poet. He 

used such dictionaries as Saha'a al-Fors, Asadi Tussi's Loghate Fors, and also rhetorical 

books such as Tarjoman al-Balaghah, and al-Mu'ajm. While praising the efforts of this 

respected scholar, the present paper tries to unveil and remove two shortcomings in his 

work so as to take a further step towards a reliable version of Rudaki's poetry. The two 

shortcomings are as follows: first, there are verses by Rudaki in these sources that have 

not been recorded in Nafisi's Divan. Second, by citing the putative sources, Nafisi has 

attributed some verses to Rudaki, while investigations made it clear that such verses do 

not belong to him but to other well-known poets. Considering the importance of research 

in the poetry of Khorasan, especially Rudaki's poetry, it is attempted to collect verses 

which are not included in Nafisi's Divan, introduce new verses by Rudaki, and reject 

wrong attributions by referring to the printed books and several manuscripts in this paper. 
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  براساس سمرقندی رودکي به منسوب بیت چند واکاوی

 کهن منبع چند

 راناي اهواز، اهواز، شهيدچمران دانشگاه فارسي، ادبيات و زبان ارشد کارشناسي  دهقان سجاد
  

 اناير اهواز، اهواز، شهيدچمران دانشگاه فارسي، ادبيات و زبان گروه استاديار،  شيراز نصيري زهرا
  

 ايران اهواز، اهواز، شهيدچمران اهدانشگ فارسي، ادبيات و زبان گروه استاد، امامي نصراهلل

  

 ايران تهران، خوارزمي، دانشگاه فارسي، ادبيات و زبان دکتري دانشجوي شيرمحمدي مژگان

  چکیده
  و نکه متون برخي در آن از پراکنده اشعاري  تنها که است  خراسان  ۀحوز شعري  هايدیوان ترینمهم از رودکي دیوان
  و کند يگردآور مختلف متون از را رودکي اشلعار  از بخشلي  فراوان تالش با توانسلت  نفيسلي  اسلت.  مانده باقي متأخر
 ،و... «الفرسصلللحاح» ،فرس لغت همچون: لغتي هايفرهنگ آورد؛ فراهم کثيرالشلللعر شلللاعر این از مختصلللر دیواني
  اسللتناد وردم منابع و... جمالع اشللعار معائير في المعجم السللحر، حدایق البالغه،جمانتر نظير: بالغي منابع برخي همچنين
  دستيابي مسير رد گامي تصحيح، این در نقيصه دو رفع و معرفي با که است آن بر سعي حاضر نوشتار  در .اندبوده نفيسي 

شعراي آدم منقّح دیوان به شته  فارسي  ادب ال   وجود نابعم این در رودکي از ابياتي اینکه نخست  ص،نق دو این .شود  بردا
  با حيحتصل  این در آنکه دیگر .اسلت  نشلده  ضلبط  چاپي هايدیوان از دیگر برخي و نفيسلي  مصلححح  دیوان در که دارد
ستناد  شاره  منابع به ا   هاسروده  این هک شود مي مشخص  منابع، این به مراجعه با که شده  ثبت رودکي نام به ابياتي ،شده  ا
  ابيات ي،خطّ ةنسخ  چند و چاپي هايکتاب يبرخ به مراجعه با شده  سعي  جستار  این در است.  دیگر شاعري  به منسوب 
  و طرحم رودکي به منتسللب ۀتاز ابيات شللود، گردآوري شللده، فوت نفيسللي مصللححح دیوان از که رودکي به منسللوب
 .شود مردود و معرفي او به نادرست هايانتساب

  .نفیسی لغت، هایفرهنگ تازه، هایانتساب تازه، ابیات رودکی، ها:کلیدواژه
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 مقدمه
سان  حوزۀ شاعران  ترینبزرگ از یکي سمرقندي،  ودکير ست  خرا   تلطاف و سادگي  که ا

ستحکام  عين در وي کالم سياري  شده  موجب جزالت، و ا   اعرش  این بزرگي به شاعران  از ب
  متون در بزرگ شللاعر این اشللعار پراکندگي به توجه با کنند. اعتراف بينروشللن چشللمتيره

 پژوهشللگران وي، به اشللعار این از برخي انتسللاب صللحت در تردید و پارسللي ادب مختلف
سي  و یافتن پي در همواره ستند  جدیدي منابع برر   دیوان از ليکام و منقّح شکل  بتوانند تا ه

 دهند. ترتيب او
ستادان  سي،  همچون بزرگي ا سکي  نفي   ترپيش دهه چند از دیگران و 2ميرزایف ،1براگين

صل  و کرده پژوهش و تحقيق حوزه، این در شعار  مجموعة صورت  به ار حا   چاپ رودکي ا
  هايفرهنگ جمله از معتبري منابع در است ممکن ادبي منابع گستردگي دليل به اما اند،کرده
  نتسابا در و بازمانده تازه ابيات برخي ذکر از سهوا   و...، ادبي متون بالغي، هايکتاب لغت،
   باشند. رفته خطا به رودکي به اشعار
شعار  مجموعه در که بيت اندي و هزار ميان در  سيار  شده،  ضبط  وي نام به رودکي ا   يب
شعار  و پراکنده ابيات از سته  همبه ا  یدک ودخ با را شاعر  چند یا دو نام منابع، برخي در پيو
  تعدد این اند. شلللده شلللعري مختلف هايدیوان وارد اشلللعار همان مواردي در و کشلللندمي

  راسانخ حوزۀ شاعران اغلب بين در بلکه سمرقندي، کيرود اشعار ميان در تنها نه هاانتساب
  ابيات برخي انتسللاب شللود.مي دیده وضللوح به و بسلليار رودکي، اشللعار در اما دارد، وجود
  الزم هايشارها آن به پژوهانرودکي که مختلفي دالیل به رودکي به تبریزي قطران به متعلق
  رانشاع  است.  داده قرار تأثير تحت را رودکي اشعار  از توجهي قابل حجم خود اند،کرده را

 راگ که ايگونه به دارند گيريچشللم  حضللور  هاانتسللاب  این در نيز خراسللان  حوزۀ دیگر
  کنار  اند، هگرفت  جاي  وي دیوان در اشلللتباه  به  معتبر منابع  اسلللتناد  به  که  را ابياتي  بخواهيم
   رسيد. خواهيم بيت چند و هزار آن از ناچيزي بسيار تعداد به بگذاریم
ضر،  نوشتار  در ستاد  ارجمند، محقق زحمات به نهادن ارج ضمن  حا سي،  سعيد  ا  ینا نفي
  نادرسللت، هايانتسللاب از رودکي دیوان پيراسللتن ضللرورت داریم: چشللم پيش را اهداف

                                                           
1- Braginsky, V. 

2- Mirzayev, A. 
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ستن  شعار  به آن آرا سي  براي تازه نکات ایراد او، نویافتة ا شتر  هايبرر شگ  بي   نقد و رانپژوه
 نویافته. ابيات برخي

 پژوهش پیشینۀ .1
  فيسي، ن براگينسکي،  ميرزایف، چون بزرگاني توسط  اخير سدۀ  در که هایيدیوان بر عالوه 

شعار  از و... احمدنژاد سردشتي،   کریميان رستم،  قادر زاده،هادي امامي، شعار،  پژوه،دانش   ا
 دیگر و تاجيکسلللتان   و ایران در پژوهشلللگراني اسلللت، شلللده چاپ  و گردآوري رودکي
 و افتهی دسللت رودکي از اشللعاري به مختلف متون در تحقيق با نيز زبان فارسللي يکشللورها

ساب  از مواردي هاپژوهش این از برخي در اند.داده ارائه مقاله قالب در را هاآن   غلط هايانت
  هاشللار هاآن به ادامه در که مواردي اسللت. شللده بررسللي تفصلليل با رودکي به مشللکوک و

   است. گرفته صورت خصوص این در که است يهایپژوهش از بخشي شده،
شار  ایرج یادداشت   با قيصاد  اشرف علي مقالة ،«رودکي از یابتازه بيت دو» عنوان با اف

  ،«رودکي از تازه بيت سلله» عنوان با صللادقي اشللرف علي مقالة ،«رودکي تازۀ اشللعار» عنوان
  والفتوحاب تفسلللير خالل در) رودکي از بازیافته بيتي» عنوان با سلللرابي ارشلللاد اصلللغر مقالة
  نوشاهي رفعا مقالة ،«بخارا چکامه از بازیافته بيتي» عنوان با سپانلو محمدعلي مقالة ،(«رازي
 و تياربخ مظفر مقالة ،«کهن( متن دو اسللاس )بر سللمرقندي رودکي نویافته اشللعار» عنوان با

 اب قاسللمي مسللعود مقالة ،«يقالنسلل ارشللاد کتاب در کهن شللعرهاي» عنوان با رضللایي حميد
  افتبازی» عنوان با احمداف مال ميرزا مقالة  ،«رودکي از بيت  چند  تصلللحيح و معرفي» عنوان
  صحي  شریفي  محسن  مقالة شناسان،  رودکي و رودکي پيرامون کتاب در «رودکي بيت چند
  لةمقا ،1«او به منسللوب ۀتاز بيت دو و رودکي شللعري هايمجموعه برخي بررسللي» عنوان با

 یک کتاب در شلللده چاپ «رودکي آثار از نو بيت دو» عنوان با افالدینشلللهاب نورالدین

                                                           
هاي قبل از خود در ایران و تاجيکستان و ... را به تفصيل نقد کرده و برخي شریفي در این پژوهش برخي از پژوهش -1

شده    شعار تازه معرفي  سعد           ا سعود  شاعران دیگر از جمله قطران و م شگران پيش از خود را به  سط پژوه از رودکي، تو
سخه      سوب به رودکي را در ن ست. همچنين وي دو بيت تازۀ من سبت داده ا اي خطي از کتاب در علم بدیع در کتابخانه  ن

خة  هاي خود از این نس ان در بررسي مجلس معرفي کرده است که در واقع این دو بيت به رودکي تعلق ندارد. ظاهرا  ایش  
شب  » -را که براي مصراعي از بيت معروف رودکي در کليله و دمنه « رودکي»خطي دچار خطا شده و عنوان شنگرف   

ه شده   اند که خالف قواعد کتابت قبل از عنوان شنگرف نوشت  آمده براي دو بيتي پنداشته  -«زمستان بود کپّي سرد یافت  
دون نام شاعر نوشته شده است نه به نام رودکي )براي تفصيل بيشتر در این باره ر.ک؛ مقالة علي     و در واقع آن دو بيت ب

 (.48-51، 9( 4و  3، )گزارش ميراث(. 1394نویدي مالطي با عنوان: این دو بيت از رودکي نيست )

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/58825/%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a8--%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c-%28%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad-%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c%29?q=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%20%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C&score=345.3001&rownumber=4
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/58825/%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a8--%d8%a8%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c-%28%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad-%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c%29?q=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%20%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C&score=345.3001&rownumber=4
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  سللجاد و شلليرمحمدي مژگان امامي، نصللراهلل مقالة (،1386 اف،خواجه )ر.ک؛ پرنيان بيت
سي » عنوان با دهقان شناخته  فرهنگي در رودکي از نویافته ابياتي برر صيري  هراز مقالة و «نا   ن
  رودکي به منسللوب و تازه ابيات بررسللي» عنوان با دهقان سللجاد و امامي نصللراهلل شلليراز،
 «.بحرالغرایب( )شرح حليمي لغت فرهنگ در سمرقندي

 گزارش پيشينه،  در هاپژوهش و مقاالت است  معمول علمي هايپژوهش در که آنجا از 
 براي افض  ضيق  و حوزه این در مقاالت تعدد دليلبه حاضر  پژوهش نگارندگان شوند،  نقد و

 اند.کرده بسنده  هاپژوهش این عنوان یادکرد به ناچار مقاالت، این از یک هر نقد و گزارش
سي  با همچنين   مطالبي شده  سعي  ها،پژوهش سایر  و هاپژوهش این در شده  انجام هايبرر
 باشند. نپرداخته هاآن به پژوهشگران اغلب یا همه که شود ارائه

 زهتا ابیات معرفي و بررسي .2
ستار  این در که ابياتي سي  ج سط ت این از پيش که منابعي در شوند مي معرفي و برر ستاد  و   ا
سي  ستفاده  مورد نفي ست؛  بوده موجود گرفته، قرار ا   مورد دو در جز ابيات این حال، این با ا

 یک که -فرس لغت از اينسللخه در دیگري و تحفۀاالحباب از اينسللخه در مورد یک که
  ودکير دیوان مصححان  سایر  و نفيسي  نظر از -نشده  آورده «فرس لغت» کتاب در آن بيت
 شد. خواهند بررسي حاضر بخش در ابيات این دليل همين به اند؛مانده دور به

 «1ک» اختصاری عالمت با خطّي )نسخۀ «الفرسصحاح» .2-1
سي  لغت فرهنگ «الفرسصحاح » سي  به فار ست  فار   دینفخرال بن محمد الدینشمس  که ا

  رجاعا بيشلترین  «فرس لغت» از بعد اسلت.  نگاشلته  را آن هشلت  قرن در نخجواني وشلاه هند
  خطّي، ةنسلخ  سله  از اسلتفاده  با طاعتي را اثر این اسلت.  بوده فرهنگ این به نویسلان فرهنگ
سخه  یک سخه  شخصي،    مجموعة از ن سخة  و دهخدا از اين ضر  ن صحيح  حا ست.  کرده ت   ا

صحح،  سخة  رد موجود شواهد  برخي و هاضبط  م   انبي مقدمه در که دالیلي به بنا را «ک» ن
  کاتب» نویسد: مي نسخه  این دربارۀ خود، تصحيح  مقدمة در وي است.  رانده حاشيه  به کرده

                                                           
ع  از وجود آن مطل این نسللخه در اصللل متعلق به مؤلف فرهنگ نظام بوده که دکتر محمد معين، مصللحح فرهنگ را -1

شگاه تهران         مي ستاد دان ستان بوده و محمد کيا )ا سخه در هندو صل ن صحح قرار داده      9سازد. ا سخه را در اختيار م این ن

نيز براي این نسلخه به دليل فراهم آمدن آن توسلط محمد کيا اسلت که مصلحح آن را     « ک»اسلت. عالمت اختصلاري   

 (.1341هاي این نسخه، ر.ک؛ نخجواني، ژگيبرگزیده است )براي آگاهي بيشتر دربارۀ وی
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  الزم واردم حذف و کتابي اشتباهات  با را کتاب نسخة  سراسر   و بوده سواد بي العادهفوق آن
ستفاده  غيرقابل تقریبا  ست  کرده ا سخه  این که طوري به ا ستقالل  ن   تواندنمي وجهچهي به باال
  ستفاده ا آن از ما کار، آغاز در خصوص به و بدل نسخه  عنوان به البته اما باشد،  استفاده  مورد
 (.1341 )نخجواني، «ایمکرده فراوان
 در و متن در اشللعاري رودکي، ویژه به پيشللگام شللاعران از بسللياري از فرهنگ این در 

شية  سخه  حا صلي  متن در که آمده ن شده  ذکر ا ست.  ن سخة  از که ابياتي مجموع از ا   طّيخ ن
شيه  در «ک» شعار  مجموعة در بيت چهار ،شده  بيان حا  آمده مختلف( هاي)چاپ رودکي ا
  این تاس  شده  آورده رودکي اشعار  مجموعة در که ابياتي است.  نشده  نقل دیگر بيت سه  و

 هستند: بيت چهار

 بلليللایللد آرا سللللپللهللر  آسللللا درنللگ .1
 

 را کللردنللان  ربللایللد  در يللاخللن کلل 
 

  «اخنگي» واژۀ ذیل «ک» نویسدست  از «الفرسصحاح » فرهنگ حاشية  در تنها بيت این
 با تنها را آن ،«رودکي اشللعار و احوال و زندگي محيط» دوم چاپ در نفيسللي و شللده نقل

ستناد  ست  کرده نقل فرهنگ، همين به ا سي،  ا ست  درحالي این (.1341 )نفي صحح  که ا  با م
   ت:اس آورده «گياخن» ذیل صورت بدین را بيت اقبال، چاپ اسدي «فرس لغت» به هتوجّ

 واراچللر  سلللللپللهللر   اي آر درنللگ
 

 کللارا کللرد بللایللد  تللرت گلليللاخللن   
 

 گياخن( ذیل :1341 )نخجواني،

 و والاح» نخست  چاپ در -است  بيت اصلي  صورت  که– را بيت از صورت  این نفيسي 
شعار  سي،  «رودکي ا ستناد  با ثانویه( )تحریر ومد چاپ و (1319 )نفي   چاپ «فرس لغت» : به ا
سدي  برلين سي،  )ا   چاپ و کياخن( ذیل :1319 )همان، اقبال چاپ کياخن(، ذیل :1897 طو

  گياخن(، ذیل :1341 )نخجواني، «الفرسصللحاح» و کياخن( ذیل :1336 )همان، دبيرسللياقي
  از (1958 )ميرزایف، رودکي منظوم آثار  و رودکي ابوعبداهلل  و تا( بي )حليمي، حليمي لغت 

ست.  کرده نقل رودکي سخة  این کاتب که ايسابقه  با ا   بيان گفرهن شواهد  دستکاري  در ن
شان  خود از شده   اشد ب اخير بيت از دیگري صورت  نسخه،  این ضبط  زیاد، احتمال به داده ن
  ین،ا وجود با اسللت. شللده داده نسللبت رودکي به متقدم منابع برخي و فرهنگ همين در که
 و ندارد اصالت رودکي از مستقل بيت یک عنوان به نخست( )صورت  بحث مورد بيت ذکر
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  که مچنانه زیرا ایم،نرفته بيراهه به سلللاخته خود از را بيت  «ک» نسلللخة  کاتب   بگویيم اگر
سخه  این شد،  بيان این از پيش صحح  اعتماد قابل چندان ن شان  و نبوده کتاب م   معرفي رد ای
سخه  ست،  مانده باقي هم آنچه و شده  حذف اکثرا  آن در لغات شواهد » اند:نوشته  ن   کاتب ا
 (.1341 )نخجواني، «است داده تغيير خود ميل به را آن اغلب
مامي  منصلللور، پور،علي معيني، رودکي، دیوان از موجود هاي چاپ  بين در  دیوان» و ا
ساس  سمرقندي  رودکي سخه  برا سي  ن سکي  و نفي   رودکي، ؛1394 معيني، )ر.ک؛ «ي.براگين
سي  همانند و...، (1373 و 1386 ،1396 ، ،1389 ست  بيتي عنوانبه را نخست  صورت  نفي   قلم
ست  صورت  تنها ها،چاپ از دیگر برخي در اما اند،کرده نقل رودکي از   لنق رودکي از نخ

  (.1391 و 1388 ،2751378 ،1374 رودکي، )ر.ک؛ است شده

 رَندپَ بمن و بشللليز سلللاخت تير فرد یک .2
 

 رهک پر شللليز آن بود ابرویش که  گویي 
 

 (1341 )نخجواني،

شية  در تنها بيت این   ست. ا آمده «تير» معني به «شيز » واژۀ شاهد  به «الفرسصحاح » حا
ست  حالي در این صحح  که ا شهاده    براي بيتي متن، در واژه همين ذیل م ست  و هنياورد واژه ا
سخ  در که را واژه این براي موجود شاهد  یگانه ست  موجود «ک» ةن شيه  در ا  کرده نقل حا
ست.  ستنویس  سایر  در که آنجا از این وجود با ا سياري  در «الفرسصحاح » هايد ض  ب  عموا
 سایر در که بوده فرهنگ این جزء بحث، مورد بيت است ممکن اند،نشده ذکر لغات شواهد
  يبرخ انندهم که است  ممکن یا و نشده  نقل مصحح،  استفادۀ  مورد موجود هاينویسدست 
 باشد. نسخه کاتب ساختة نيز بيت این ابيات، از دیگر
  قادررسلللتم،  و امامي  چاپ  دو در تنها  بيت  این رودکي، دیوان از موجود هاي چاپ  ميان  در
   (.1387 و 1386 رودکي، )ر.ک؛ است نشده نقل دیگر هايچاپ از یکهيچ در و آمده

 یللاد ز تلو  نللام ملرا  نلرفلتلله   امزنللده تللا .3
 

ته  هگرز   زار عاشلللقيسللللت   مرا که  نگف
 

 (1341 )نخجواني،

 و آمده رودکي نام به آمده «هگرز» واژۀ ذیل صللورت همين به «ک» نسللخة در بيت این
  دیوان از موجود هايچاپ بين در حال این با اسلللت. کرده نقل حاشللليه در را آن مصلللحح
 پراکندۀ عاراشللل جزء را آن سلللردشلللتي کریميان و رسلللتم قادر زاده،هادي امامي، رودکي،
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 با  را بيت  این امامي  همچنين (.1388 و 1387 ،1386 رودکي، )ر.ک؛ اند کرده نقل  رودکي
سخ  الخطرسم  به توجه با که- «اينگفته» اختالف ست  هواژ این از بهتري خوانش خطي ن   -ا
  وجود اب است. آمده «نگفتي هرگز» اختالف با دوم مصراع دیگر، چاپ سه در و کرده ضبط
  نقل ليانمو نسلليم کتاب به توجّه با را بيت ضللبط اخير، مصللحح سلله هر رسللدمي نظر به این،
ند؛ کرده قات  در زادههادي  زیرا ا عار   دیوان تعلي ها  رودکي، اشللل   داده ارجاع  منبع این به  تن
 )ر.ک؛ اسلللت داده ارجاع «الفرسصلللحاح» پاورقي به امامي تنها و (1387 رودکي، )ر.ک؛
 (.1386 رودکي،

 اسللللبللاب و لشللللکلر  کلله دریلغللا  اي .4
 

 وغيش   بود  و لشلللکري   کم  گشللللت 
 

 (1341 )نخجواني،

 نام به و آمده «الفرسصلللحاح» حاشلللية در «وغيش» واژه ذیل «ک» نسلللخة در بيت این
  رد تنها رودکي، اشللعار از مختلف هايچاپ ميان در بيت این اسللت. شللده ضللبط کسللایي
شتي    کریميان و زادههادي چاپ رودکي دیوان ست  شده  ذکر سرد   در (.1388 )رودکي، ا
  کریميان .است  اشتباه  که شده  ضبط  «اسباب  لشکر » اختالف با نخست  مصراع  چاپ، دو این

  یواند تعليقات بخش در نيز زادههادي و نداده مأخذ دیوان ابيات از یکهيچ براي سردشتي  
  رد رسللتم قادر اما (،1387 رودکي، )ر.ک؛ اسللت نکرده ذکر درسللتي مأخذ بيت این براي

 ،123ص )و.د.آ.ش.، 101ص «موليان نسيم » در» است:  نوشته  بيت این دربارۀ دیوان تعليقات
سيم » از تبع به شاید  شعار  مجموعه از نقل به «(موليان ن  م18-17 قرون در که متقدم شعراي  ا
  آمده: زیر بيت است، شده تهيه

 اسلللللبللاب لشلللللکللر کلله دریللغللا  اي
 

 وغيش   بود  و لشلللکري   کم  گشللللت 
 

سبي  معني بيت این ،کنممي گمان  بيت از دیگري شکل  آورد، بيرون تواننمي آن از منا
  داده نسبت  رودکي به «الفرسصحاح » در و کسایي  به «فرس لغت» در که است  268 شمارۀ 
  (.1387 )رودکي، «است شده
شارۀ   ستم  قادر ا ست  بيت این به ر  سایي ک به هم و رودکي به هم مختلف منابع در که ا

 است: منسوب



 201 | دهقان و همکاران

 

 ملللرا ملللوردزار کللله دریلللغلللا  اي
 

 وغلليللش  بللرف بللازخللورد  نللاگللهللان  
 

 وغيش( ذیل :1341 )نخجواني،

  االر،سپهس   مدرسة  )فرهنگ آمده شاعر  نام ذکر بدون «سپهساالر   فرهنگ» در اخير بيت
  «فرس لغت » در همچنين داند. مي کسلللایي از را بيت  حاشللليه   در کتاب  مصلللحح و (1380

صحيح  سدي  اقبال ت سي،  )ا سایي  نام به بيت این وغيش( ذیل :1319 طو   در و شده  ضبط  ک
  (.1386 )ریاحي، است آمده نيز کسایي دیوان

 یک ي)یعن بيت دو همسللاني به قائل پژوهش، این نگارندگان رسللتم، قادر نظر برخالف
  ايگونههب بيت دو این در کلمات ترکيب و سلللاخت نيسلللتند. متفاوت( صلللورت دو با بيت

  در اسللت نممک بشللویم. تحریف یا و تصللحيف بدخواني، به لقائ آن در بتوانيم که نيسللت
صلي  صورت  زمان گذر  دهش  جدي تغييرات دستخوش  مرا...( موردزار که دریغا )اي بيت ا
  «دممتق شللعراي اشللعار مجموعة» از را بيت موليان، نسلليم کتاب مؤلف که آنجا از اما باشللد،
مال  این کرده، ذکر يت  دو هر که  اسللللت ترقوي احت هاد  اسللل به  ب   در «وغيش» واژۀ تشللل
  در چنانچه د؛باش  منسوب  کسایي  به دیگري و رودکي به یکي و رفته کاربه «الفرسصحاح »

   است. منسوب کسایي به بحث مورد بيت نيز «ک» نسخة

 «ک» نسخۀ در رودکي به منسوب تازه ابیات .2-2

هم      .1 خوا يج    بوسللللة   تو  ز ن يج    ک  ک
 

 بللده مللن بللر جللمللله کللن لللطللف بللتللا 
 

 (1341 ،)نخجواني

 از «قطره» معني به «کيج» واژۀ ذیل «الفرسصللحاح» فرهنگ از «ک» نسللخة در بيت این
 منا به بيت از دیگري شللکل «الفرسصللحاح» در واژه همين ذیل اسللت. شللده نقل رودکي
 است: آمده زیر صورت به رودکي

له  هه   یک  خواهم بجم تا  بوسللله تو از ما  ب
 

 توزي  من  وام کلله نخواهم    کيچ   بکيچ    
 

 کيچ( کيچ ذیل :1341 خجواني،)ن
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  اشللعار و احوال زندگي محيط» دوم و اول چاپ دو هر در را بيت صللورت این نفيسللي
 :1897 طوسي،  )اسدي  هورن چاپ اسدي  «فرس لغت» جمله: از منابعي به استناد  با «رودکي
 :1336 )همان،  دبيرسلللياقي  چاپ  و کيچ( کيچ ذیل  :1319 )همان،  اقبال  چاپ  کيچ(، ذیل 

شعوري،  «شعوري  فرهنگ» کيچ(، سروري  «الفرسمجمع» (،1155 ) شاني،  )  ذیل :1338 کا
  «الفرسصللحاح» و (1358 )ميرزایف، «رودکي منظوم آثار و رودکي ابوعبداهلل» کيچ(، کيچ
 (.1341 )نفيسي، است کرده ضبط «توزي من فام» اختالف با

سد نمي نظر به حال این با ستقل  بيتي بحث، مورد بيت ر شد؛  کيرود از م صالت  یراز با  ا
ست.  جدي تردید مورد آن شانگر  بيت از صورت  دو هر باطن و ظاهر شباهت  ا ست  آن ن   ا
  متقدم منابع اغلب در که باشد  دوم صورت  از ساختگي  و مزوّر صورتي  بحث مورد بيت که
   است. شده ضبط رودکي نام به شد ذکر که

 پيوسلللتلله    تو  گردن  بر  تو  جخش   اي .2
 

 بسلللللتلله خللر بللگللردن  دبلله مللانللنللد  
 

 (1341 )نخجواني،

 مصلللحح و آمده شلللاعر نام ذکر بدون «جخش» واژۀ ذیل «الفرسصلللحاح» در بيت این
  ودکير نام به دیگري منبع در و کرده نقل رودکي از پانویس در را آن «ک» نسخة  براساس 
شده  دیده   «فایيو فرهنگ» جمله از دیگر منابع در «الفرسصحاح » بر عالوه بيت این است.  ن
  به سللروري «الفرسمجمع» در و «الفرسصللحاح» ضللبط همانند جخش( ذیل :1374 وفایي،)

 است: آمده گوینده نام ذکر بدون منبع دو هر و زیر صورت

يوسلللتلله    تو  گردن  بر  کلله جخش   آن  پ
 

 بسللللتلله  خللر گللردن بلله دبللر مللانللنللد  
 

 حخش( ذیل :1338 )سروري،

  جخش(، ذیل  :1319 طوسلللي، )اسلللدي اسلللدي «فرس لغت » جمله  از منابع  دیگر در
  کاشللاني، )سللروري سللروري «الفرسمجمع» جخش(، ذیل :1374 )وفایي، «وفایي فرهنگ»

یل  :1338 غت » و جخش( ذ نابع  برخي و تا( )بي «حليمي ل يت  دیگر، م   به  «لبيبي» از زیر ب
 است: آمده «جخش» واژه به استشهاد
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 گویي   بيللاویختلله     گردنش   ز جخش   آن
 

ت    باد  از پر اسللللت خيکي  ياویخ  ارب  از هب
 

 حخش( ذیل :1319 طوسي، )اسدي

 درغلطم که روزي خوشا سينهسمين بارکميان .3
 

 او خطاي زلف بدان و خوي بدان و روي بدان 
 

 (1341 )نخجواني،

 نام به «نهسي  سمينه » اختالف با باریک معني به «بارک» واژۀ ذیل «ک» نسخة  در بيت این
  واژۀ براي منابع دیگر و «الفرسصلللحاح» از ردیگ نسلللخة  دو در که  حالي  در آمده  رودکي

 است: آمده رودکي از زیر بيت «بارک»

 چشللللم جللمللاش خللواهللي خلللللخلليللان 
 

ین  گرد   هي    سللللر  ميللان  بللارک و خوا
 

 بارک( ذیل :1341 )نخجواني،

 وجودم سالم(، مثمن )هزج وزن این با ابياتي پيشگام، و متقدم شاعران اشعار ميان در
 قلن جرجاني قمري از زیر صلللورت به «البالغه ترجمان » در بيتي نمونه  عنوان به  اسلللت.
  است: شده

 یارت  يپر کارت  فري بختت  کفو تختت  علو
 

 یزدان عينم خوبان قرین مسکن  گزین مشکين  کژین 
 

 (1949 )رادویاني،

  است: آمده زیر صورت به منبع این در سراینده نام بدون دیگر بيتي و

 تيگف ندشللمنا   زخيل  غرقه  بس ز کشللته   بس ز
 

 چونان آن شد  چونين این کي جيهون شد  چي هامون شد  چي 
 

 )همان(
   شود:مي دیده وزن این با ايقطعه نيز رودکي به منسوب اشعار ميان در

 راحت  و محنت  گاه  که  شللنيدسللتم   نگارینا   
 

 دران عمر به را یوسللف اسللت بوده سلللب پيراهن سلله 
 

 (1386 )رودکي،
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 ینا نگارندگان    اختيار  در دیگر شلللاعري به  آن تعلق در کافي  سلللند  چون حال  این با 
  کرد. یاد نسخه، این در رودکي به منتسب بيتي عنوان به آن از توانمي نيست، پژوهش

 «فرس لغت» به موسییوم مجلس، کتابخانه از «فرس لغت» خطّي نسییخۀ .2-3
 نخجواني

  از آیدین بن محمد بن عيسلللي الدینفخر امير براي قمري هجري 766 سلللال در نسلللخه این
  از رونوشتي  و 3639 شماره  به تبریز ملّي کتابخانة در آن اصل  و شده  نوشته  آناطولي امراي
  نگهداري 5570 شلللمارۀ به اسلللالمي شلللوراي مجلس کتابخانة در نائيني  عبرت خط به  آن
سخه  این شود. مي سخه  از یکي ن ستفادۀ  مورد هاين صححان  ا ست.  بوده «فرس لغت» م   رد ا
سخة  این سوب  بيت دو ن شاهده  رودکي به من سي  که شده  م ص  از دیگر برخي و نفي   ححانم

قل  را ها آن رودکي دیوان ند. نکرده ن غت » در دهخدا  نيز این از پيش ا مه  ل يات  این «نا   را اب
 است: شده یادآور

 منبر از ریسلللي تلاختله   همي آنکله  اي .1
 

 برشلللتي نله  بریسلللي نله  من از بلاریکتر  
 

 «(فرس غتل» نسخة :1312 )نخجواني،

 در که آمده «سللخت  باشللد  باریک ریسللمان » معني به «تاخته» لغت مجلس، نسللخة  در
  يرودک از باال بيت واژه، این ذیل اسلللت. نشلللده وارد «فرس لغت» چاپي کتب از کدامهيچ
  ((.1) )تصویر است نشده نقل رودکي چاپي هايدیوان از یک هيچ در که شده نقل

 مجلس کتابخانۀ اني،نخجو «فرس لغت» نسخۀ .1 تصویر

 

  که ردک توصيف  گونهاین توانمي را رودکي اشعار  مجموعه در بيت این نقل عدم دليل
 و ينفيس  سپس  مانده، دور به «فرس لغت» مصحح  اقبال دید از آن شاهد  و لغت این نخست 
صححان  سایر  صحيح  به مراجعه با م شعار  آوريجمع براي اقبال ت   بيت این ذکر از رودکي ا
  بيشتر بررسي و مداقه از پس شده اشاره بيت بنابراین، اند.بازمانده رودکي اشعار جموعهم در
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ساب  صحت  در شعار  مجموعه به باید رودکي به آن انت   يتب این همچنين شود.  افزوده وي ا
 است. شده نقل منبع همين از مستقيما  «تاخته» واژۀ ذیل دهخدا لغتنامة در

 زمي  انللدر کروش  و جسللللت وردنلله .2
 

 خللرمللي و کللروش از زد بللر بللانللگ 
 

 «(فرس لغت» نسخة :1312 )نخجواني،

 زا نشلللاط معني به «کروز» واژۀ ذیل نخجواني «فرس لغت» نسلللخة حاشلللية در بيت این
  چاپ «رسف لغت» استناد به را آن زاده،هادي و رستم قادر براگينسکي، که شده نقل رودکي
ل  ابيات  جزء دهخدا،  «نامه  لغت » و اقبال  ند کرده نقل  رودکي منظوم دمنه  و هکلي   ر)تصلللوی ا
(2.))  

 مجلس کتابخانۀ نخجواني، «فرس لغت» نسخۀ .2 تصویر

 

 

عار  و احوال و زندگي  محيط» نظير ایران در موجود چاپي  هاي دیوان در   «رودکي اشللل
چاپ  عار،   پژوه،دانش تصلللحيح به  «رودکي دیوان» دوم(، و اول ) مامي،  شللل مدنژاد،  ا   اح
ستان  هايچاپ برخي و دیگر برخي و معيني ،جعفريجنيدي   رودکي اهللابوعبد» نظير تاجيک

 .شودنمي دیده براگينسکي( ي. نظر )تحت ميرزایف تأليف «رودکي منظوم آثار و
 از يتب این «ن» حاشللية در اسللت: نوشللته «فرس لغت» پانویس در بيت این دربارۀ اقبال
 نشد. ميسر آن تصحيح که است آمده رودکي

 خرمي و [کذا ] کروش و جسلللت نه ورد
 

 خرمي و [کروز=ص] کروش از زد بر بانگ 
 

 (1319 طوسي، )اسدي

 این کنممي گمان » نویسلللد:مي بيت  این دربارۀ  «کروز» واژۀ ذیل  «نامه  لغت » در دهخدا 
  تپشللل از بوزینه  که  آنجا  ،«سعععاحفاة  و قرد» باب  در باشلللد  رودکي دمنة  و کليله  از بيت 

 الساحل قارب فاما» است: این مقفعابن عبارت کند.مي جستن شکيخ به آب از پشتسنگ
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  کنار به ار بوزینه است:  صورت  بدین منشي  نصراهلل  ترجمة و «الشجر  فارتقی ظهره عن وثب
  قریبا ت رودکي شعر  باشد  درست  من حدس اگر رفت. درخت بر تک به بوزینه رسانيد،  آب
 باشد: طوراین باید

 زمللي انللدر گللریللز و جسللللت بللوزنلله
 

 خللرمللي  و کللروز از بللرد بللر بللانللگ  
 

  کروز(. ذیل نامه:)لغت «است مفقود امروز که بوده ايکلمه هم کروش است ممکن

 «گریزیدن» و «زدن بر» هايواژه ذیل جمله از «نامهلغت» در بيت این هايضبط  دیگر در  
  است. آمده «زد بر بانگ» صورت به

 )با دهخدا ضلللبط همانند دیوان در را رودکي بيت رسلللتم قادر شلللد، بيان که همچنان 
  از پس دیوان، تعليقات  بخش در وي (.1387 )رودکي، اسلللت کرده نقل  بوزینه(  اختالف

ست:  افزوده را نکته این دهخدا، نظر نقل  و شادماني( ) کروز سبب  افزود باید گفته این به» ا
ست  این بوزینه حرص شت سنگ  مکر از وي که ا ست مي که پ   زنش خورد به ار او دل خوا
 بيت ینا بازگرداند. ساحل به را او بود کرده وادار را پشتسنگ فریب با و شده آگاه بدهد،

  رهنگف حاشلليه نيز و مأخذ این در که اقبال چاپ «فرس لغت» از ل.براگينسللکيا همچنين را
 ذیل: )تصحيح( تلحيح با و کرده اخذ است، بوده نخجواني اسدي

 ملليخللر و کللروژ و چلليسللللت تللو درد
 

 خللرمللي  و کللروز از زد بللر بللانللگ  
 

 ،107ص اشللعار، )رودکي «اسللت کرده پيدا هافرهنگ از مدون که هایيبيت» بخش در
سته  «زاغ... و کبوتر دوستي » باب را آن و است  آورده فارسي(  متن   غلط وا تصحيح  ولي دان
 (.1387 )رودکي، «زده همبه را قافيه و برده بين از را معني و است

  زءج را آن و کرده ضللبط را بيت براگينسللکي همانند سللردشللتي  کریميان و هزادهادي
شعار  سته  پراکندۀ ا  با (.1388 و 1387 رودکي، )ر.ک؛ دمنه و کليله مثنوي نه اندآورده ناپيو
  خطي خةنسللل و نشلللده ذکر دیگر منبعي در تاکنون بحث مورد بيت آنکه دليل به این وجود

  ضبط  بارۀدر دیگر سندي  شدن  پيدا تا است  آن استناد  دمور منبع تنها نخجواني «فرس لغت»
 رسيد. روشني نتيجة به آن اصيل ضبط دربارۀ تواننمي بيت، این
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 مجلس( کتابخانه )نسخۀ تحفةاالحباب فرهنگ .2-4

  خراسان وزیر به و نوشته قمري 936 سال در را فرهنگ این هروي اوبهي علي سلطان حافظ 
  شللود،مي نگهداري مجلس کتابخانة در که فرهنگ این از اينسللخه در .اسللت کرده اهدا

صرعي  صحيح  متن در که شد  یافت م   ذکر زني رودکي دیوان در و نيامده کتاب این شده  ت
  ((:3) )تصویر است نشده

 (26 )برگ «رازب است گرفته ماهت چو ]ر[وي ز جهان»

 مجلس نسخۀ ،تحفةاالحباب .3 تصویر

 

  معني به  «براز» واژۀ ذیل  تحفۀاالحباب   فرهنگ  خطي نسلللخ از یکي در مصلللراع این 
  منسوب  ردیگ بيتي فرهنگ، این چاپي تصحيح  در واژه این ذیل که حالي در آمده «زیبایي»
 است: آمده رودکي به

 بللاز منقللار   بسللللان زلف  خم  آن حق  بلله
 

 براز  گرفتي    و کز  خوب  روي آن حق  بلله 
 

 براز( ذیل :1365 اوبهي، )حافظ

 تازه هایانتساب معرفي .3

 مارشلل که شللده آن موجب منابع این گسللتردگي و منابع در رودکي اشللعار بودن پراکنده
شده  ذکر ابيات ساب  و رودکي دیوان در ن شد.  مک دیگر، منابع در رودکي به یافته انت  با نبا
 زبان فارسللي هايکشللور سللایر و ایران سللطح در امروزه که نویني هايپژوهش به توجه
شعار  دربارۀ ست،  گيريشکل  حال در رودکي ا ساب  دربارۀ تازه نکتة هر ایراد ا   بياتيا انت

  هدخوا راهشللان ادامة در پژوهانرودکي به شللایاني کمک و اسللت مفيد بسلليار رودکي به
ستلزم  آن، شناختي متن ررسي ب و شواهد  این از هریک اثبات و رد هرچند کرد؛  در غور م

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B9%DB%B3%DB%B6
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سخه  سبکي،  لغوي، باریک هايبحث و مختلف منابع سي   ن ست  ... و شنا صلة ح در که ا  و
شتار  این ست  این معرفي به بخش این در بنابراین، گنجد؛نمي نو  لغوي نابعم در ابيات از د

 شود.مي بسنده

 انينخجو «فرس لغت» خطّي نسخۀ در رودکي به منسوب ابیات .3-1

 بللزرگ و خللرد نللزد بللود سللللتللوده  .1
 

 سللللتللرگ  نللبللاشللللد   رادمللردي گلله 
 

 «(فرس لغت» نسخة :1312 )نخجواني،

 مجلس کتابخانۀ نسخۀ نخجواني، فرس لغت .4 تصویر

 

سخة  در بيت این    کشسر  و لجوج» معني به «سترگ » واژۀ ذیل نخجواني «فرس لغت» ن
 دي)اسلل اقبال چاپ «فرس لغت» جمله از منابع سللایر در و شللده ضللبط رودکي نام به «تند و

  طوسي،  )اسدي  هرن چاپ دو در و «سترگ  نبودن» اختالف با سترگ(  ذیل :1319 طوسي، 
 اگر» اختالف: با سللترگ( ذیل :1336 طوسللي، )اسللدي سللياقي دبير و سللترگ( ذیل :1897

 :1365 ،طوسي )اسدي مجتبایي تصحيح «فرس لغت» در و «فردوسي » نام به «نباشد  زادمردي

  )حافظ «االحبابتحفۀ» و سللترگ( ذیل :1341 )نخجواني، «الفرسصللحاح» سللترگ(، یلذ
 مدرسلللة فرهنگ» در همچنين اسلللت. آمده «بوشلللکور» نام به سلللترگ( ذیل :1365 اوبهي،

 است. آمده شاعر نام ذکر بدون «رادمردي در که» اختالف با بيت این «سپهساالر

 بللخللت  نلليللازمللایللذ   تللا تلليللزهللش  .2
 

 نلللگلللرایلللذ  جلللایلللگلللاه بلللچلللنللليلللن  
 

 «(فرس لغت» نسخة :1312 )نخجواني،

 مجلس کتابخانۀ نسخۀ نخجواني، فرس لغت .5 تصویر
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 و دباشلل ميل» معني به «گراي» واژه ذیل نخجواني فرسلغت نسللخة حاشللية در بيت این
سدي  «فرس لغت» در و رودکي نام به «بود یازیدن سدي  هرن پاول چاپ ا  :1897 طوسي،  )ا
 )اسلللدي دبيرسلللياقي چاپ گراي(، ذیل :1319 طوسلللي، )اسلللدي الاقب چاپ گراي(، ذیل

  «الفرسمجمع» گراي(، ذیل :1341 )نخجواني، «الفرسصحاح » گراي(، ذیل :1336 طوسي، 
 نيز دقيقي دیوان در اسللت. آمده «دقيقي» نام به ... و گراي( ذیل :1338 کاشللاني، )سللروري

شعار  از بيتي هفت ايقطعه جزو بيت این ست  بيت که آمده وي از ماندهجايهب پراکندۀ ا   نخ
 است: صورت بدین آن

 گللوش دارد نللهللاده  گللردون چللر 
 

 فللرمللایللد   چلله ورا مللر ملللللک  تللا 
 

 (1373 )دقيقي،

  هآنچ  و اسلللت نشلللده ذکر مسلللتقل  منبعي در یکجا  قطعه  این ابيات  همة  این، وجود با 
  از پس وي که اسللت آن از حاکي کرده،نقل قطعه ابيات حاشللية در دقيقي دیوان مصللصللح

يات  آوريجمع نابع  از اب باب  تذکرة  نظير مختلف م باب  ل فات  و االل عاشعععقین عر   رخيب و ال
سدي،  «فرس لغت» نظير: لغت هايفرهنگ  ندهپراک ابيات این و...، سروري  «الفرسمجمع» ا

  تصلللح احتمال منابع تعدد صلللورت بدین اسلللت.کرده نقل مسلللتقل قطعة یک عنوان به را
  خجوانين «فرس لغت» خطّي نسللخة این، وجود با بخشللد.مي قوت را يقيدق به بيت انتسللاب

 نظر این از و داده نسللبت رودکي به را بحث مورد بيت تاکنون که اسللت مسللتقلي منبع تنها
  است. اهميّت حائز

 سپهساالر مدرسۀ فارسي فرهنگ .3-2
  سپهساالر اليع مدرسة کتابخانة در آن خطي نسخة تنها که سپهساالر مدرسة فارسي فرهنگ
 و اسلللت تبریزي قطران به  منسلللوب شلللود،مي نگهداري  12 شلللمارۀ  با  کنوني( )مطهري

شرف علي ست  رسانيده  چاپ به و کرده تصحيح  را آن صادقي  ا شارات  ا  (.1380سخن:  )انت
  نيست. «رودکي اشعار و احوال و زندگي محيط» کتاب در نفيسي سعيد منابع جزو نسخه این
 اند.نکرده توجهي فرهنگ این به «رودکي دیوان» مصححان اغلب واقع، در

سي  این از پس که بيتي دو سة  فرهنگ در شوند مي برر ساالر    مدر  در و رودکي به سپه
 است. شده منسوب ترمذي منجيک به منابع دیگر
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 شللللنللاه  بللرده عللقللل دریللاي بلله اي .1
 

 آگللاه شللللده بللد و نلليللک  هللملله  وز 
 

 (1380 سپهساالر، مدرسة )فرهنگ

شهاد   به سپهساالر   مدرسة  فارسي  فرهنگ در بيت این ست  نام به «شناه  و شتاه » هايواژه ا

 نام به «شناه  کرده» اختالف اندکي با «تحفۀاالحباب» در شده  اشاره  بيت است.  آمده رودکي
  «منجيک دیوان» در بيت این (.1365 اوبهي، حافظ )ر.ک؛ است شده ذکر «ترمذي منجيک»

   است: زیر صورت هب بيتي سه قطعة یک از نخست بيت

 شللللنللاه  بللرده عللقللل  دریللاي بلله اي
ني    چون  بع    ک یش    پللاک ط ليللد    خو  پ
 خللویللش دیللدۀ آب بلله زن فللرو نللان

 

 آگللاه شللللده بللد و نلليللک  هللملله  وز 
ني    چلله یش    سلللر  روي ک  سللليللاه  خو
 مللخللواه شلللليللر سللللفللله  هلليللچ در وز

 

 (1391 ترمذي، )منجيک

 انوري، .ک؛)ر اسللت آمده هایيضللبط اختالف با انوري دیوان در همچنين قطعه این
  «قينالعاشللعرفات» جمله: از ترمذي منجيک نام به مسللتند منابع تعدد این وجود با (.1376
 منجيک )ر.ک؛ «و... «وفایي فرهنگ» ،«خیرالبیان تذکرة» (،5 )ج «الفصللحامجمع» (،6 )ج

 ورد رودکي به  را آن تعلق احتمال  رودکي، نام  به  منبع یک  تنها  وجود و (1391 ترمذي، 
 کند.مي ذهن از

 است  وسواس  همه رنج کين دانستم  دوش .2
 

 است  آماس روي در از دلوس و داس مردم 
 

 (1380 سپهساالر، مدرسة فارسي )فرهنگ

 تلغ» در و «دلوس و داس» هايواژه ذیل «سپهساالر مدرسة فارسي فرهنگ» در بيت این
سدي  «فرس صحيح  ا سدي  صادقي  و مجتبایي ت  نام به وس(دل و داس ذیل :1365 طوسي،  )ا

 ذیل :1897 طوسللي، )اسللدي هرن پاول چاپ «فرس لغت» جمله از منابع دیگر در و رودکي
سدي  اقبال چاپ دلوس(، و داس سي،  )ا سياقي  چاپ و دلوس( و داس ذیل :1319 طو   دبير

سدي  ست.  آمده «منجيک» نام به دلوس( و داس ذیل :1336 طوسي،  )ا   صادقي  و مجتبایي ا
  به بيت این نيز «فرس لغت» هاينسلللخه دیگر در که اندکرده اشلللاره نکته این به پانویس در

  سه  در بيت این نيز «تحفۀاالحباب» در (.1365 طوسي،  اسدي  )ر.ک؛ است  منسوب  منجيک



 211 | دهقان و همکاران

 

  براسللاس را شللاعر نام مصللحح و آمده رودکي نام به مصللحح اسللتفاده مورد نویسدسللت
  در شللده اشللاره بيت این، وجود با (.1365 ،اوبهي حافظ) اسللت کرده تصللحيح «نامهلغت»
  ،دبيرسلللياقي و هورن پاول و اقبال چاپ اسلللدي «فرس لغت» به اسلللتناد با «منجيک دیوان»
  نقل ترمذي منجيک پراکندۀ ابيات جزو ،«اللغهعجایب» و «تحفۀاالحباب» ،«الفرسصلللحاح»

  رد موجود منابع  تعدد  به  توجه  با  بنابراین،  (.1391 ترمذي،  منجيک  )ر.ک؛ اسلللت شلللده
 گرو در ود آن از یکي به آن انتساب قطعيت دربارۀ قضاوت شاعر، دو هر نام به بيت انتساب
  است. دیگر هايیافته و سناسيسبک هايبررسي

 شعوری فرهنگ یا العجملسان .3-3
 در را آن يشعور که است ترکي به فارسي  اينامهواژه ،«العجمنلسا » یا «شعوري  فرهنگ»
 صللورت به ()اسللتانبول قسللطنطنيه در قمري هجري 1155 سللال در و کرده تأليف جلد دو

شار  سنگي  چاپ ست.  یافته انت شين  هايفرهنگ مانند فرهنگ این ا ستف  با پي   کتب از ادها
 ود.ش مي شامل  نيز را مؤلف خود از اضافاتي  آن بر عالوه و شده  تحریر خود از قبل لغوي
شعار  از برخي مثال، عنوان به  که دهش  ضبط  رودکي نام به فرهنگ این در تبریزي قطران ا

 ته،یاف رواج بعد به دهم قرن از که رودکي مجعول دیوان تأثير تحت مؤلف دهدمي نشللان
 است. بوده
  سلللبتن رودکي به دیگران و خاقاني نظير دیگر شلللاعران از ابيات برخي فرهنگ این در  

  فرهنگ این در نيز يرودک ابيات از مغشللوشللي هايضللبط این، بر عالوه .1اسللت شللده داده
                                                           

به عنوان نمونه دو بيت ذیل که اولي به نام خاقاني و دوّمي به نام قطران ضبط شده و در دیوان خاقاني و قطران آمده  -1

 است:

 گلللرنللله عشلللللقلللت بلللدي از للللعلللب فلللللللک  

 

 هللليلللدخلللي یلللا فلللرسللللللي داشللللللتلللمللللي       

 

 : ذیل هيد (1155)شعوري،  

 (:1385ن خاقاني آمده است )ر.ک؛ خاقاني شرواني، این بيت با اختالف در دیوا 

 چلللو نلللور قلللبلللللللة زردشلللللت نلللور دوز  تلللو

 

 نشلللسللللتلله گللرد وي انللدر ز مشللللک غللاللليلله رنللد    

 

 : ذیل رند(1155)شعوري،  

 ( آمده است.67این بيت با اختالف در دیوان قطران تصحيح محمد نخجواني )ص  
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  نبعيم به پژوهيرودکي در را حاضر  فرهنگ دیگر، هايکاستي  و ایرادها این شود؛ مي دیده
 است. داده تنزل اعتبارکم

ستناددهي  براي نفيسي   به «دکيرو اشعار  و احوال زندگي شرح » کتاب در ابيات برخي ا
  از بلق لغوي منابع از «شلللعوري فرهنگ» اینکه به توجه با اسلللت. کرده مراجعه فرهنگ این
 و «سلللغدي ابوحفص رسلللالة» طوسلللي، اسلللدي «فرس لغت» نظير متقدم منابع جمله از خود
  این به  ها ابهام  برخي واکاوي  براي توانمي مواردي در اسلللت برده بهره «الفرسصلللحاح »

 شلللده تثب رودکي نام به شلللعوري فرهنگ در که ابياتي به مراجعه با کرد. مراجعه فرهنگ
  است: توجّه قابل نکته ندچ است،

 زنگالب ده از خيزد گرد چه  را گل  .1
 

 چراغللدان صللللد از بنللدد درغ چلله را ملله 
 

 (1155 )شعوري،

  دیباچة در اسلللت. آمده رودکي نام  به  «گرد» واژۀ ذیل  «شلللعوري فرهنگ » در بيت  این
  به  شلللاعر نام  ذکر بدون  بيتي دو ايقطعه  در بيت  این منشلللي، نصلللراهلل ترجمة  دمنه  و کليله 

 است: شده نقل زیر صورت

 سلللخن  تو  نزدیللک  آرم چگونلله   تحفلله  
 زن گالب  ده از خيزد   گرد  چلله را گللل

 

 جان  سلللوي به  آرد کي تحفه  حيات  آب 
 چراغللدان صللللد از بنللدد ورغ چلله را ملله

 

 (1389 )منشي،

 عللاقللالن نللزد مشللللهللور  مللثللل ایللن .2
 

 هللمللان یللابللنللده  جللویللنللده  شللللودمللي 
 

 ؤلفم است. آمده «استاد» نام به صرفا  «جوینده» واژۀ ذیل شعوري فرهنگ در بيت این
سر    در شگام  و متقدم شاعران  نام کتاب سرا ستاد  لقب با را پي ست؛  آورده ا  ستاد ا مانند: ا

ستاد  رودکي، ستاد  منجيک، ا ستاد  سنایي،  ا ستاد  لبيبي، ا  به را بيت ینا آنچه . و... کسایي  ا
يت  این بودن وزنهم کند، مي نزدیک  رودکي هاي سلللروده له » با  ب نة  و کلي  و «منظوم دم

 يزن وزن این با دیگر شللاعري مثنوي از بيت این اسللت ممکن هرچند اسللت؛ «سللندبادنامه»
شد.  شده  یافت دیگر منبعي در تاکنون صورت  این به بحث مورد بيت این، وجود با با  و ن
 دو ینا تعلق در که– سللندبادنامه یا منظوم دمنة و کليله هايداسللتان با آن مطابقت از پس
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  رودکي زا یابتازه بيتي را آن توانمي -نيامده وجود به شلللکي تاکنون  رودکي به  مثنوي
 دانست. منبع این در

 شاعران دیگر به رودکي از ابیاتي انتساب .4
  حانمصللح توسللط «رودکي دیوان» مختلف هايچاپ در که ابياتي از برخي اسللت گفتني 

ست  آمده مختلف   برخي هک حالي در شده  ضبط  دیگر شاعراني  نام به گردی منابعي در نيز ا
 است. نگرفته قرار توجه مورد تاکنون هاانتساب این از

 «الفرسصحاح» .4-1

 گللهللي بللخللوردم زویللجللت مللن اگللر .1
 

 بللخللور  زویللجللم  و بلليللا  اکللنللون  تللو 
 

 (1341 )نخجواني،

  منجيک نام به «روده و عصلليب» معني به «زویج» واژۀ ذیل «الفرسصللحاح» در بيت این
 مصراع در «گهي نخوردم زونجت» اختالف با اقبال چاپ «فرس لغت» در که حالي در آمده
 زَوَنْجْ( ذیل :1319 طوسي،  )اسدي  شده  ضبط  رودکي نام به دوم مصراع  در «زونجم» و اول
  لغت از دیگر نسللخة سلله در همچنين (.1341 )نفيسللي، اسللت آمده نيز رودکي دیوان در و

 (.1365 طوسي، اسدي )ر.ک؛ است شده ضبط رودکي نام به بيت این فرس،

 سپهساالر مدرسۀ فارسي فرهنگ .4-2

 پسلللر اي جهللانيم    این  صللليللد جمللله  .1
 

 زغللن بللرسللللان مللرگ صللللعللوه چللو مللا 
 

 (1380 سپهساالر، مدرسة )فرهنگ

 مرغ یعني بود خاد» معنيبه «زغن» واژۀ ذیل «سللپهسللاالر  مدرسللة فارسللي فرهنگ» در
  ملهج از منابع دیگر در که حالي در اسللت. آمده «عنصللري» نام به بيت این «رباي گوشللت

 )اسلللدي اقبال چاپ زغن(، ذیل :1897 طوسلللي، )اسلللدي هرن چاپ اسلللدي «فرس لغت»
سي،  سياقي  چاپ زغن(، ذیل :1319 طو سدي  دبير سي،  )ا صحيح  و زغن( ذیل :1336 طو   ت
  شللده ضللبط رودکي نام به بيت این زغن(، ذیل :1319 طوسللي، )اسللدي صللادقي و مجتبایي
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  صللورت به ايقافيه و وزني مشللابهت جهتبه دیگر بيتي همراه به را بيت این نفيسللي اسللت.
 است: کرده نقل رودکي اشعار جزء زیر، قطعة

ین  صللليللد  جمللله  يم      ا ن  پسلللر  اي جهللا
 دیللر نلله زو گللردد پللژمللرده گلللللي هللر

 

 زغللن بللرسللللان مللرگ صللللعللوه چللو مللا 
 غللن زیللر در هللملله  بللفشللللارد  مللرگ

 

 (1341 )نفيسي،

 فرهنگ » ،«الفرسصلللحاح » ،«فرس لغت » نظير لغت  هاي فرهنگ  در قطعه  این دوم بيت 
  است. آمده رودکي نام به ،«غن» واژۀ شاهد به و... «رشيدي

 هللملله ایللمگللرفللتلله پللرسللللتللي  بللت .2
 

 شلللمنيم ما  و اسلللت بت  چون جهان  این 
 

 (1380 سپهساالر، مدرسة )فرهنگ

سة  فرهنگ» در بيت این ساالر    مدر سي  نام به «شمن » واژۀ ذیل «سپه ست.  آمده فردو  ا
 و بال(اق فرس )لغت ق لف» نویسللد:مي بيت این انتسللاب به راجع کتاب( )مصللحح صللادقي
  در بيت این (.8ح )همان، «فردوسي  تحفه، هاينسخه  بعضي  رودکي؛ (:تحفۀاالحباب) تحفه
 است. آمده رودکي نام به «او که زان» اختالف با «الفرسصحاح»

 دینالجالل توسییط غیاثي فرائد نسییخۀ حاشیییه در واررودکي بیتي فيمعر .5
  همایي
  درباري،  دیواني، نامة   659 شلللامل  اهل،  یوسلللف الدین جالل نوشلللتة  «غياثي  فرائد » کتاب 

 قمري هجري هشللتم تا دوم سللدۀ شللاعرانِ و فرمانروایان دانشللمندان، از عارفانه و دوسللتانه
سي  دبا سنگ  گران منابع از یکي و شود مي ست  پار شته  نهم قرن در که ا   ست. ا شده  نگا

 ند.اآراسته شعري لطایف با را هاآن و برده بهره فارسي اشعار از نامه این در نویسندگان
 النحریر و االعظم المولی انشععا  من» عنوان تحت کتاب این هاينامه از یکي حاشللية در
 آن زا تصحيح در کتاب مصحح که- همایي به متعلق نویسدست در ،«... الماّه وجیه االعام

 نبدی که شللودمي دیده همایي( الدین)جالل آن مالک خطّ به یادداشللتي -نکرده اسللتفاده
  این بهار الشللعرايملک آقاي جناب ارجمند دوسللت گرامي حضللرت در» اسللت: صللورت
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  دارد قصي ن دوم مصراع  که افسوس  دانستيم  رودکي از را بيت این کردیم قرائت را مکتوب
  ينهم مدیح جهان کاندر بوده: طوراین شاید  ضعيف  حدس به است.  افتاده آن از ايکلمه و

 «.همائي( )جالل ؟ شد گفته و است
 است: شده نقل ذیل صورت به ملّي کتابخانة نسخة در بيت این

نده  گفتي احمد  نصلللر منصلللور  کن بسللل
 

ندر     ته  اسلللت مدیحي  جهان  کا  شلللد گف
 

 (يمل کتابخانه نسخة غياثي، فرائد)

  چاپ و تصحيح  خطي، نسخة  چند از استفاده  با 1358 سال  در را کتاب این مؤید حشمت 
   :است آمده زیر صورت به ایشان استفاده مورد نسخ در اختالف بدون بيت این و کرده

نده  گفتي احمد  نصلللر منصلللور  کن بسللل
 

ست  مدیح آنچه هر جهان کاندر   دش  گفته ا
 

 (1358 اهل،)

  کاسللتي دوم مصللراع و بوده درسللت همایي اسللتاد نظر که ودشللمي معلوم اینجا در پس
شته  سخ،  سایر  لطف به البته که دا سيده  ما دست  به سالم  ن ست.  ر شاره  يتب این، بر عالوه ا   ا
  نوشلللته کرت محمود سللللطان به هجرآبادي الدینغياث خواجه که دیگر اينامه در شلللده
 )همان(. است آمده صورت همين به نيز ((6) )تصویر

 1ملّي کتابخانۀ غیاثي، فرائد نسخۀ .6 رتصوی

 
                                                           

. دست نيامدملّي، اطالع درستي از مشخصات این نسخه به در زمان تحریر این پژوهش با مراجعه به کتابخانة -1

 نگارندگان از مهرداد چترایي به خاطر معرفي این یادداشت در نسخه و ارائة تصویر آن، کمال تشکر را دارند.
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 گیرینتیجه و بحث
 یگرد شللاعران و رودکي به اشللعاري متعدد هايانتسللاب و رودکي اشللعار منابع گسللتردگي

  خطا از دور به پژوهانرودکي کار و سخت  حوزه این در پژوهش که است  شده  آن موجب
 و کيرود اشلللعار  در پژوهش به  انپژوهشلللگر روزافزون اقبال  به  توجه  با  بنابراین،  نباشلللد؛ 
  هايساب انت یا و تازه ابيات دربارۀ نویافته نکتة هر ایراد وي، از منقح دیواني چاپ ضرورت 

  باشد. حوزه این در پژوهشگران راهگشاي تواندمي تازه
 لغت» ،«الفرسصحاح » نظير آثاري چاپي و خطي نسخ  بررسي  مدد به حاضر،  نوشتار  در

  رسة مد فارسي  فرهنگ» نخجواني، «فرس لغت» خطي نسخه  ،«االحبابتحفۀ» اسدي،  «فرس
ساالر    سان » ،«سپه   در نآ بيت چهار که بيت پنج مجموعا  غياثي، «فرائد» و شعوري  «العجمل

  ؛شلد  بررسلي  و معرفي آمده، رسلتم  قادر چاپ در تنها آن بيت یک و چاپي هايدیوان همة
ساب  با بيت پنج ساب  و شد  ذکر رودکي به تازه انت   شاعران  به رودکي دیوان در بيت سه  انت
  همایي ستادا یادداشت به توجّه با غياثي فرائد کتاب در واررودکي بيت یک و بررسي دیگر
 شد. معرفي کتاب این از خطّي نسخة یک بر
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(31) 9، 146-1. 
 برلين هرن. پاول اهتمام و سللعي به .فرس لغت کتاب(.1897) احمد. بنعلي ابومنصللور طوسللي، اسللدي

 دیتریخ. مطبع گُت نْگَن(: )شهر:
 .مجلس تهران: اقبال. عباس تصحيح ،فرس لغت کتاب (.1319) .______________________

https://orcid.org/0000-0001-7776-973X
https://orcid.org/0000-0003-4385-8309
https://orcid.org/0000-0002-3478-841X
http://orcid.org/0000-0003-0191-2717
http://orcid.org/0000-0002-7105-1644
http://orcid.org/0000-0003-0191-2717
http://orcid.org/0000-0003-0191-2717
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سخة  (.1312) .______________________   مشکالت » عنوان با نخجواني «فرس لغت» خطّي ن
  کتابت   و 766 تاریخ  به  اينسلللخه  روي از شلللده کتابت   نائيني.  عبرت خطّ به  «دري پارسلللي  در

 .5569 ش مجلس. کتابخانه تعریفا. نظام به ملقب حافظ الدینحسام
غت  (.1336) .______________________ ياقي.   محمد  کوشلللش به  .فرس ل   :تهران دبيرسللل

 طهوري. کتابخانه
 و مجتبایي  اهلل فتح تصلللحيح .«دري لغت » «فرس لغت » (.1365) .______________________

 خوارزمي. تهران: صادقي. اشرفعلي
 .406 ،15(3 و 4) آینده. رودکي، از یابتازه بيت دو (.1368) ایرج. افشار،
  تهران: پنجم. چ رضلللوي. مدرس  قيت محمد  اهتمام  به  .انوري دیوان (.1376) محمد.  بن محمد  انوري،

 فرهنگي. و علمي
شارات  تهران: مؤید. حشمت  تصحيح  به .غياثي فرائد (.1358) یوسف.  الدینجالل اهل،   رهنگف بنياد انت

 ایران.
 شماره. بدون ملي. کتابخانه خطّي نسخه .غياثي فرائد تا(.)بي ._____________

سي.  ارشاد  کتاب در کهن شعرهاي  (.1387) حميد. رضایي،  مظفر. بختيار، شکده  مجلة قالن  و ادبيات دان
  . 1-26 ،59(2) ،تهران دانشگاه انساني علوم
  تهران: نخجواني. محمد شلللده تصلللحيح نسلللخه  روي از .تبریزي قطران دیوان (.1362) قطران. تبریزي،

 ققنوس.
شيد  تتوي، شيدي  فرهنگ (.1337) عبدالغفور. بن عبدالر شش  به .ر سي.  محمد کو شارات  هران:ت عبا   انت

 باراني. کتابخانه
 :مشلللهد .عفيفي رحيم کوشلللش به .جهانگيري فرهنگ (.1359) .حسلللن بن حسلللين انجو، الدینجمال

 فردوسي. دانشگاه
   .877 شماره مجلس. کتابخانة خطي نسخة .تحفۀاالحباب ق(.936) هروي. علي سلطان ، اوبهي حافظ

  طوسي  زادهتقي فریدون کوشش  به ،بابتحفۀاالح (.1365) .________________________
 رضوي. قدس آستان انتشارات مشهد: هروي. ریاضي الزماننصرت و
 .861بازیابي شمارۀ مجلس. کتابخانة خطّي نسخة .بحرالغرائب شرح تا(.)بي اهلل.لطف حليمي،
  تعليقات و مقدمه و تصلللحيح و مقابله .شلللرواني خاقاني دیوان (.1385) علي. بن بدیل شلللرواني، خاقاني

 زوّار. تهران: هفتم. چ سجادي، ضياءالدین
 والاح پيرامون تاجيک پژوهشگران  مقاالت )مجموعه پرنيان بيت یک (.1396) منصور. شاه  اف،خواجه
 اکو. فرهنگي مؤسسه تهران: رودکي(. آثار و



 (1400بهار )| 87شماره  | 25سال | تن پژوهي ادبيم | 218

 

 به .سلليطو دقيقي احمد بن محمد ابومنصللور دیوان (.1373) احمد. بن محمد ابومنصللور طوسللي، دقيقي
 اساطير. تهران: دوم. چ شریعت. جوادمحمد اهتمام
 تهران. دانشگاه تهران: .نامهلغت (.1377) اکبر. علي دهخدا،
  ابراهيم چاپخانه    اسلللتانبول:  آتش، احمد  تصلللحيح .البالغه ترجمان  (.1949) عمر. بن محمد  رادویاني، 

 خروس.
  .براگينسللکي ي. و نفيسللي نسللخة اسللاس بر سللمرقندي رودکي دیوان (.1373) .محمد جعفربن رودکي،
 نگاه. تهران:

  تهران: پژوه.دانش منوچهر توضلليح و شللرح .رودکي دیوان (.1374) .___________________
 توس.

 و تصحيح  پژوهش .توضيح(  و شرح  )با رودکي شعر  دیوان (.1378) .___________________
 .قطره :تهران .شعار جعفر شرح

 نصللرااهلل توضلليح و ویرایش تصللحيح .رودکي اشللعار دیوان (.1386) .___________________
 .انساني علوم توسعة و تحقيقلات همؤسسل تهران: .امامي

  علمي متن .رودکي محمّد  بن جعفر ابوعبداهلل  اشلللعار  دیوان (.1387) .___________________
 تاجيکي.-سيفار فرهنگ پژوهشگاه دوشنبه: زاده.هادي رسول اهتمام و کوشش با انتقادي

  ترجمة  رسلللتم. قادر  تشلللریح و تصلللحيح .رودکي دیوان (.1387) .___________________
 اکو. فرهنگي مؤسسه تهران: ميرزا.شاه منصورشاه

عار   دیوان (.1388) .___________________ لة    و تصلللحيح .رودکي اشللل قاب يان  نادر  م   کریم
 رودکي. هنري فرهنگي بنياد تهران: سردشتي.

  کوشش به ها(.دشواري کامل شرح همراه )به رودکي دیوان (.1389) .___________________
 تيرگان. تهران: دوّم. چ پور.علي منوچهر

  کامل   اشلللعار(.  تحليل  و نقد  و توضللليح )با  رودکي دیوان (.1391) .___________________
 آمه. کتاب تهران: احمدنژاد.

 شلللرح و امروز تا  آمده  بدسلللت  بيت  1098) رودکي دیوان (.1396) .___________________
 دوستان. تهران: سوم. چ منصور. جهانگير تصحيح .(او آثار و احوال
  انتشللارات تهران: دوازدهم. چ .او شللعر و اندیشلله زندگي، مروزي کسللایي (.1386) امين.محمد ریاحي،

 علمي.
 .133-138 ،2 (3) ،گوهران بخارا. چکامه از بازیافته بيتي (.1383) محمدعلي. سپانلو،

  تهران: دبيرسللياقي. محمد تصللحيح به .الفرسمجمع (.1338) محمّد. بن قاسللم محمد کاشللاني، سللروري
 علمي. کتابفروشي انتشارات

http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/404/%da%af%d9%88%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86
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 و.ا به منسوب  ۀتاز بيت دو و رودکي شعري  هايمجموعه برخي بررسي  .(1394) محسن.  صحي،  شریفي 
   .235-256 ،17(57) ،ميراث آینة
سان )شعوري  فرهنگ (.1155) عبداهلل. بنحسين  شعوري،  سطنطنيه:  سنگي،  چاپ (.العجمل   دارالمطبعة ق

 معموره.
   .230-238 ،13 (76) ،دانش نشلر رودکلي. ە  تلاز اشلعار (.1372) .اشلرفعلي صادقلي،

   .16-18 ،7 (20) ،فرهنگسلتان ةنامل رودکلي، از تلازه بيلت سله (.1381) .________________
سة  فارسي  فرهنگ ساالر    مدر سوب سپه صحيح  به (.1380) .قطران( به )من شرف  علي ت   تهران: صادقي.  ا

 سخن.
 .122-107ص (،1)13 ،فرهنگستان نامة رودکي. از بيت چند تصحيح و معرفي (.1392) مسعود. قاسمي،
 طالیه. تهران: «.شرح و متن» رودکي دیوان (.1394) .اميرحسين معيني،
  مقدّم. شلللواربي احسلللان کوشلللش به .ترمذي منجيک دیوان (.1391) محمّد. بن علي ترمذي، منجيک 

 مکتوب. ميراث تهران:

  تهران: طهراني. يمينو مجتبي توضللليح و تصلللحيح دمنه.  و کليله  (.1389) نصلللراهلل. ابوالمعالي  منشلللي،
 اميرکبير.
  .(براگينسلللللللللکي ي. نظر تحت) رودکي منظوم آثار و رودکي ابوعبداهلل (.1958) عبدالغني. ميرزایف،
 تاجيکستان. دولتي نشریات :آباداستالين
 رنشللل و ترجمه بنگاه تهران: طاعتي. عبدالعلي اهتمام به .الفرس حصلللحا» (.1341) هندوشلللاه.  نخجواني،
 کتاب.
  شللرکت تهران: سللوم. ج .رودکي محمّد بن جعفر ابوعبداهلل اشللعار و احوال (.1319) سللعيد. نفيسللي،

 ادب. کتابفروشي
  کتابخانة انتشارات  تهران: دوم. چ .رودکي اشعار  و احوال و زندگي محيط (.1341) .___________

 سينا.ابن
شاهي،  شعار  (.1389) عارف. نو ساس  )بر سمرقندي  رودکي نویافته ا   ،اتادبي ماه کتاب کهن(. متن دو ا
(47) 4، 32-30.   
   .48-53 .9(4 و 3،)ميراث گزارش نيست. رودکي از بيت دو این (.1394) علي. مالطي، نویدي
 رد موجود خطّي هاينسخه  براساس  وفایي(، فرهنگ به )معروففارسي  فرهنگ (.1374) حسين.  وفایي،

 تهران. هدانشگا انتشارات تهران: جو. هوي ت ن تصحيح به چين.
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