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  معرفي جنگي در کتابخانة ساالرجنگ حيدرآباد
  داراي ابياِت ابوعبداهللا رودکي

  ∗عليم اشرف خان

  مقدمه
 شمار يکي از نوابغ روزگار به, )م ٩٤٠/ه ٣٢٩ :م(ابوعبداهللا جعفر بن محمد رودکي 

. توان او را در رديف متقدمين گذاشت  مي شاعراني بوده است کهدر زمرةآيد وي  مي
  :رده استک رودکي را چنين يادبيضا يِدمؤلّف 
رودکي سمرقندي اقدم اين طايفه است و اول کسي است از عجميان که ديواِن ”

گويند اشعار صد , اند اکثر سخنوران در اشعار خودش ستوده. شعر ترتيب داده
هزار هزار و   به مسطور است که عدد اشعارش»شرح يميني«دفتر برآمده و در 

ير عنقا در پردة فاما در اين عهد سخنش چون ص. رسيدهسيصد و بيست بيت 
 قرآنکه اکمل بوده بنابر جودِت طبيعت در هشت سالگي  خفا است و با آن

واسطة خوش گلويي در مطربي و نواختِن   بهو علم قرائت آموخت ويادگرفت 
اند  رود زمزمه مهارت برکشيد از اين جهت رودکي تخلّص کرده و بعضي گفته

که موضعي است ِمن اعمال بخارا و امير نصر بن نوح » رودک«ت بهمنسوب اس
نظم آورده و چهل   بهرا» کليله و دمنه«فرمودة امير   بهساماني او را تربيت کرده و

گويند جاهش بجايي رسيده بود که دويست غالم زرخريد .  يافتهلههزار درم ص
کشيدند و بعد از او   ميند و چهار صد اشتر اجمال و اثقال اوترف  ميدر رکاِب او

مرو رفت و   بهوقتي امير نصر از بخارا. قدر مکنت دست نداده هيچ شاعر را آن
                                                   

  .دهلي, دانشيار فارسي دانشگاه دهلي  ∗

 



  ٢٧٤  قند پارسي

  

مدِت اقامت طول کشيد ارکاِن دولت در اشتياق وطن مألوف طبان شدند و 
اي  رودکي قصيده. عزيمت بخارا راغب سازد  بهرودکي را مالي پذيرفتند تا امير را

برخواند امير از » آهنگ عود«صبوحي کرده بود بهگفته در سحري که امير 
الحال موزه درپاي ناکرده سوار شد و يک  استماع آن چندان در نشاط آمد که في

  :اش اين است مطلع, طرف بخارا نزول فرمود  بهمنزل
 بوي يار مهريان آيد همي  اد جوي موليان آيد هميي

*  
  نظر چگونه بدوزم کـه بهر ديدِن دوست  :هنم

  من همه نرگس دمد بجاي گياهز خاِک
*  

   پرآب و دل بر آتـش ماييمههم ديد  در منـزل غم فکنـده مفـرش ماييم  :منه
  ١“دست خوش روزگار ناخوش ماييم  عالم چو ستم کند سـتم کش ماييم  
  :برد نامچنين توان   ميشناسان معروف را رودکي

  ,کيسبراگين. آقاي ي  -۲  ,استاد سعيد نفيسي  -۱
  ,صفااهللا  ذبيحدکتر   -۴  ,غر جانفداآقاي اص  -۳
  ,ميرزازاده. آقاي خ  -۶  ,آقاي عبدالغني ميرزايف  -۵

                                                   
  .٢٤٨-٥٠ورق , ٥٤٥شمارة ، )خطّي (بيضا يد :)ه ۱۲۰۰ :م( غالم علي، مير آزاد بلگرامي  .1

 / هجري١٢٩٧خطّ نستعليق خوانا در سال  به, م٣٠٩٣ و شمارة مسلسل ٥٤٥شمارة  بيضا به نسخة خطّي يد  
آزاد حسين واسطي بلگرامي آن را در سال  کتابت مير رضا حسين که مير غالم علي متخلّص به  به ميالدي١٨٧٩
طور سند در ترقيمه  اين اطّالعات به,  ورق است٤١٩ده بود داراي نمو ميالدي تکميل ١٧٣٥/ هجري١١٤٨

  :چنان ثبت گرديده است
 آثارالشعرا املتقدمني و املتأخرين من مؤلّفات االديب االريب املشهور  بيضادي املوسوم به تذکرةالشعرا هذٰه :اين”  

عن نسخه اليت کانت تسويدنا نقل است ني مري غالم علي آزاد مغفور بلگرامي جعل اهللا مثواه يف اعلٰي علي
مد حافظ اعلٰي العد مقامها االمر املتني سيدنا و عالء تأئيد امحد بن احلکيم سيد حم بيداخلاص املصنف املرحوم حسب

الدين يف شعبان التاريخ سادس العشرين سنه سبع و تسعني مأتني بعد االلف من هجرة النيب االمني  يف الدنيا و
… لناقل اخلامل نزمهتاسيداالنبياء املرسلني خامت النبيني هو اهللا سالمه عليه و آله و اصحابه و اسابه امجعني و انا 

  .“علي بلگرامي حشه مها اهللا تعايل يف زمرة الصاحلني متام شدبن شيخ نوازش 
 )١٩٥٨تنقيح (مير رضا حسين : کاتب الحروف
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  ,آقاي محمد شکورف  -۸  ,آقاي رجب امانف  -۷
  ,آقاي صدرالدين عيني -۱۰  ,زند. آقاي م  -۹
  ,آقاي اسراري -۱۲  ,دهاتي. آقاي ر -۱۱
  ,آقاي پوالدي -۱۴  ,الژنف. ن.پ -۱۳
  ,سمنوف. آ.آقاي آ -۱۶  ,آقاي نصرالدينف -۱۵
  .بقايف. آقاي م -۱۸  ,برتلس. آقاي آ -۱۷

  حال منکشف  به منبع و مآخذ دربارة رودکي سمرقندي تا۹۰طور حدوداً  همين
 ي فارسيها  و فرهنگها بياض, ها سفينه, ها جنگ, شده است که بيشتر تذکرة شعرا

  .باشند مي
ي کنم که در کتابخانه و موزة ام که جنگي را معرف بنده در اين مقاله سعي نموده

آثار داراي  يشود و ابيات رودکي را با دو نسخة چاپ  ميحيدرآباد نگهداري, ساالرجنگ
 نيز ابياتي که در اين جنگ آمده ,منظوم مقايسه کردم و اختالف نسخ را توضيح دادم

ست که پس ممکن ا. ام ارائه نمودهشود آن را جداگانه  ي چاپي ديده نميها ولي در کتاب
نهايي نيست ة ولي اين نتيج. بگوييم» يافته باز«بعد از مقايسه چندين ابيات رودکي را 

 ولي در آن دو ,اشعار گنجانيده شده باشندي چاپي اين ها ممکن است که در کتاب
  .ديده نشده باشد, ام نسخه که من با آن مقابله و مقايسه کرده

نار آن صدها کتابخانه و موزه هند کشوري است وسيع و عريض که در گوشه و ک
 و مؤسسات فرهنگي و حتّي ذخائر ها موزه, ها وجود دارد و هريک از اين کتابخانه

. دباش ميفارسي و اردو را , مخطوطات عربياز بها  ي گرانها شخصي پر از گنجينه
سزايي دارد که   بهجنوِب هند موزه و کتابخانه ساالرجنگ در شهر حيدرآباد شهرت در
در همين گنجينه جنگي وجود . شود  ميجا نگهداري نظير در آن  خطّي نفيس و بينسخ

  .شود  ميدارد که در اين مقاله معرفي
توان   مي بيت رودکي سمرقندي است که تفصيالت نسخه را۵۰اين نسخه داراي 

  : شرح کردچنين
  .۱۹۵۲ :شمارة مجموعة اشعار

  A./N.M.74 :شمارة مسلسل



  ٢٧٦  قند پارسي

  

مستعد خان که در   بهصائب و ملقّب  بهزا محمد علي متخلّص مير:انتخاب از دست
  . ميالدي فوت کرده بود۱۶۷۷/ هجري۱۰۸۸عهِد شاهجهان پادشاه بوده و در سال 

علي صائب شاعر شهير انتخاب شده است و در محمد  از دسِت ميرزا هاين نسخ
  .سه طبقه منتقسم است

 تعداد شعراي اين . بيت است۵ از  شاعراني که تعداد ابيات ايشان بيش:اول  طبقة
  ).۴۸۱ تا ivاز ورق ( است ۳۲۹زمره 

 بيت است و تعداد شاعراني در ۵ شاعراني که تعداد ابيات ايشان کمتر از :دوم  طبقة
  ).v -۵۱۸ تا v -۴۸۱از ورق ( است ۴۲۰اين زمره 
  ).v -۵۱۹ تا v-۵۱۶از ورق (ناشناخته شعراي ابيات : سوم  طبقة
 ۱۶،۹۱۴نسخه داراي ن يا ر آغاز گرديده است و طبق مقدمة مدير نسخه از نث:آغاز

  :آغاز نثر چنين استبيت است و 
  …فهرست مجموعه که عاليحضرت مرحمت و غفران پناه

 ن جاه االعتذارااي خداوند ل االعتباران مااي خداوند
  :انجام

 چشـم دگـري را بپر و بال رساند تو پرواز نکرده يک مرغ نگاهم به
  .ii + ۵۱۹ :د اوراقتعدا

  ).متر  سانتي۲/۱۴*۶/۲۱( اينچ ۵/۵*۴/۸ :اندازه
  . نستعليق خوانا:خطّ

  . مرزا محب عِلي بن مرتٰضي قلي بيگ صفاهاني:کاتب
  . ميالدي۱۷۷۴/ هجري۱۱۸۸ :کتابت
  .١ولي صحافي شده و قابِل استفاده است,  از جاها کرم خوردگي دارد:کيفيت

  
                                                   

, مسئول کيتالگ, محمد اشرف: مرتبه, فهرست مشروح فارسي مخطوطات در ساالرجنگ ميوزيم و کتبخانه  .1
 ١٣٢٢/ ميالدي١٩١٤ بعد از  تا اختتام مکتبي تا نيز وفات٩٠١از ( مخطوطات ادب نظم ٦٣٣, جلد پنجم
,  ميالدي١٩٦٩, هند, حيدرآباد, دائرکتور ساالرجنگ ميوزيم و الئبريري, مسعود احمد رضوي: ناشر, هجري
  .١٩٢-٣ص , هند, حيدرآباد دکن, المعارف العثمانيهةدائر
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  نسخة ساالرجنگ
  ).۳سطر , ۲۵۶ ةصفح, ۲۲انتخاب رديف فرعي ( حکيم رودکي

  زمانه را چو نکو بنگـري همه پند است  زمــانــه پــنـــدي آزاد وار داد مــرا  :٤س 
  ١بسـا کسـا که بـروز تو آرزومـند است  بروز نيک کسان گفت تا تو غم نخوري  :٥ص 

*  
  که جهان نيست جز فسانه و باد  شاد زي با سـياه چشـمان شـاد   :٦س 
  وز گذشـتـه نـکـرد بـايـد يـاد   بايـد بـود٢ـاديـانـهـز آمـده ش   :٧س 

*  
  مــن و آن مـــاه روي حــور نـژاد  مـن و آن جعـد مـوي غـالـيـه بوي   :٨س 
  کـه او بخـورد و نـداد شور بخـت آن  نيک بخت آن کسي که داد و بخورد   :٩س 
  ٤پيـش آر هــرچــه بـادا بـادبــاده   ٣باد و ابرسـت ايـن جهـان فسـوس    :١٠س

*  
  ٥يش تشنه تر گرديببخوري   ه چو آب خوردن شدـکار بوس    :۱۱س

*  
  ردـطه آن جيـم کـرا نقـال تـخ  که او رد آنـم که کـزلف ترا جي    :۱۲س
  ٨يـم کــردـدو ن ار بهـدانگلِکي ن  ٧ي دهن تنگ تو گويي کس٦وز    :۱۳س

*  
                                                   

يسي و براساس نسخة سعيد نف, ديواِن رودکي سمرقندي: ابوعبداهللا جعفر بن محمد, رودکي سمرقندي  .1
آثار منظوم ؛ نيز ٧١ ص, اول باب, ش ه ١٣٧٦چاپ دوم , تهران, مؤسسة انتشارات نگاه, براگينسکي .ي

عبدالغنی : سرسخن, زاده ميرزا ترسون: محرر مسئول, براگينسکی. ي: تحت نظر, عبدالغني ميرزايف, رودکي
 .٤٥٣ص ,  م١٩٥٨, آباد استالين, نشريات دولتي تاجيکستان, ميرزايف

 .شادمان: ٧٤ص , نفيسي  .2

 .افسوس: ٤٦٠ص , ميرزايف  .3

. براساس نسخة سعيد نفيسي و ي, ديواِن رودکي سمرقندي: ابوعبداهللا جعفر بن محمد, رودکي سمرقندي  .4
 .٤٦٠ص , براگينسکي. ي: تحِت نظر, آثار منظوم رودکي: عبدالغني, ؛ ميرزايف٧٤ ص, اول باب, براگينسکي

 .اپي نيامده استدر هردو کتاب چ  .5

  .و آن: ٧٧ص , نفيسي  .6
 .کس: همان  .7

تغيير  به, ٧٧ص , باب اول, آمده است و در نفيسي» در مدح نصر بن احمد«عنوان  در انتخاب ميرزايف به  .8
 .قرائت ثبت گرديده است



  ٢٧٨  قند پارسي

  

  عـقيـق گداخـته نشـناخـت ٢زر   عقيـق مـيي که هرکه بديد١زن  : ۱۴س
   و آن دگر بگداخت٣اين بيفشرد  طبع هردو يک گوهـرند ليک به  : ۱۵س
  ٤ناچشـيده بـتـارک انـدر تاخت  نابسـوده دو دسـت رنگيـن کرد  : ۱۶س

*  
  رد بر دويد کبودـگو گ ي که بهـچو آتش   خيل خيل بر سرکوه٥بطرهاي  بنفش    :۱۷س
  ٨ برآيد دود٧ود و از زجانـز لب فرو ش  ٦ خوريکش چو بيار و هان بده آن آفتاب    :۱۸س

*  
  ٩ بيند نهاننهکه چشم سر تو   بچشـم دلت ديـد بايـد جهان    :۱۹س

*  
  ١١بين آشکار بدين آشکارت به  ارــاد گمـ را بر نه١٠……     :۲۰س

*  
  ١٢از مــارگيـر بـاز بـرآرد شـير دمـار  مارست اين جهان و جهان جوي مارگير    :۲۱س

*  
                                                   

  .زان عقيقين: ٧٠ص , نفيسي  .1
  .از عقيق: همان  .2
 .بيفسرد: همان  .3

. براساس نسخة سعيد نفيسي و ي, ديواِن رودکي سمرقندي: داهللا جعفر بن محمدابوعب, رودکي سمرقندي  .4
 .٧٠ ص, اول باب, براگينسکي

  .طري: ۴۶۵ص , ميرزايف  .5
 .کش بخوري آفتاب: ٨٢ص , ؛ نفيسي٤٦٥ص , همان  .6

 .شود و از رخان: ٨٢ص , نفيسي  .7

براساس , ديواِن رودکي سمرقندي:  محمدابوعبداهللا جعفر بن, رودکي سمرقنديزود؛ : ٤٦٥ص , ميرزايف  .8
: تحِت نظر, آثار منظوم رودکي: عبدالغني, ميرزايف؛ ٨٢ ص, اول باب, براگينسکي. نسخة سعيد نفيسي و ي

  .٤٦٥ ص, براگينسکي. ي
 .سعيد نفيسي و ميرزايف نيامده است: اين بيت در هردو ديوان چاپي  .9

  .آبديده و ناخوانا  .10
  :چنين آمده است) ٨٩ص ( نفيسي اين بيت در سعيد  .11

 ارـتـاسـان و بـمـه هـيکي و بـر و سـادام تـب  دهي شمار  همه که تو خود ميناي خواجه اي    

ديواِن رودکي : ابوعبداهللا جعفر بن محمد, رودکي سمرقندي؛ »از مارگير مار برآرد همي دمار«: ٨٩ص , نفيسي .12
آثار منظوم : عبدالغني, ميرزايف ؛٨٩ ص, اول باب, گينسکيبرا. براساس نسخة سعيد نفيسي و ي, سمرقندي

  .٤٨١ ص, براگينسکي. ي: تحِت نظر, رودکي
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  کاک عفا بسزا بايد اندر بچنين مياگر ايـن   :۲۲س
  ١بدن تا تاک من هرگز نخوردندي صوابش

*  
  بيـنـا و ماننـدة روزي کــه مـردم در رسـد  :۲۳س

  ٢ سوي دشمن چون صدا,تير دشمن بازگردد
*  

  ٣شـيرينِي گفــتار مـدارا و به الِّا به  ست زنجيربدل شيفتگان را نتوان     :۲۴س
*  

  خشاي برين جانببنماي يکي روي و ب  و بريانـ روي تاي جـان مـن از آرزوي    :٢٥س
  ٤ان برين جانــايي دل و آسبآسان بر  ر بوسـدشـوار نمـاي رخ و دشـوار ده    :٢٦س

*  
  ٥نزديک تو دشواري من باشد آسان  نزديک من آسـاني تو باشد دشـوار    :٢٧س

*  
  ٧س خرو٦سرخ شد همچو الله کان  دشـمن کوس کـه زد به تيـر از بس    :٢٨س

*  
  ز بهر ماندگان چشـم او هميشه براه  ز بهر آيد کاين دست او هميشه بکار  : ٢٩س
  ٨جا که شاه کرد نگاه مالل ننگرد آن  جـا که شـاه کرد گذر نياز بگـذرد آن  : ٣٠س

*  
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  ن ماه چو١ن و ساقيانـسماع و بادة رنگي  :٣١س
  ٢يند هـمـي رود از راهـه بـبـاگـر فـرشـت

  کـه بهر ديدِن دوستنظر چگونه بـدوزم   :٣٢س
  ز خاک من همـه نرگس دمد بجاي گياه

  که آگهي از ذوق عشق جانان يافت کسي  :٣٣س
  ٣بود آگاه دمي ز خويـش حيـف بود گـر

  )۳۴س  (قطعه
  ٤انديش سگال و نيک نيکو آمد خدمت به  هي سـوار و جـوان و توانـگر از ره دورز  : ۳۵س
  ٦که بـاز گردد پيـر و پيـاده و درويـش   باشد مر خواجه را پس از ده سال٥پسند  : ۳۶س

*  
  ٧شـيريـنِي گفـتـار مـدارا و به ِالّا بـه  زنجير دل سوختگان را نتوان بست به    :۳۷س

*  
   خواجه نه کاريست خُرد٩مرگ چنين  هـمــانــا کـه مـرد,  مـرادي٨مـرد  : ۳۸س
  ١٠ادر ســپـردمــ کالـبـد تـيــره بـه  پــــدر بــاز داد جــان گـرامـي بـه  : ۳۹س

*  
  

                                                   
  .بادة گلگون و لعبتان: ١٠٨ص , نفيسي  .1
 .ببيند دراوفتد در چاه: همان  .2

. براساس نسخة سعيد نفيسي و ي,  رودکي سمرقنديديواِن: ابوعبداهللا جعفر بن محمد, رودکي سمرقندي  .3
 .١٠٨ ص ,اول باب, براگينسکي

  .٢٥٧نسخة مذکور اتمام صفحه   .4
  .٢٥٨آغاز صفحة   .5
. براساس نسخة سعيد نفيسي و ي, ديواِن رودکي سمرقندي: ابوعبداهللا جعفر بن محمد, رودکي سمرقندي  .6

 .٤٧٥ ص, براگينسکي. ي: تحِت نظر, آثار منظوم رودکي: نيعبدالغ, ميرزايف ؛٩٤ ص, اول باب, براگينسکي

 . آمده است٦٢٥صفحة  قطران تبريزي آمده است به اين بيت در انتخاب ميرزايف در غزلي که منسوب به  .7

  .آمده است» در مرثية ابوالحسن مرادي«عنوان  در انتخاب چاپي به  .8
  .چنان: ۷۶ص , نفيسي  .9
. براساس نسخة سعيد نفيسي و ي, ديواِن رودکي سمرقندي: هللا جعفر بن محمدابوعبدا, رودکي سمرقندي  .10

  .٧٦- ٧ ص, اول باب, براگينسکي



  معرفي جنگي در کتابخانة ساالرجنگ حيدرآباد داراي ابياِت ابوعبداهللا رودکي  ٢٨١

  

  همـواره مـرا عيـد ز ديدار تـو همـوار  بار يک  بود عيـد بهـر سال به١بـار يک  : ۴۰س
  روي تو مرا هسـت همـيشه گل پربار  ٣بـار بود کان  بسال انـدر يک٢بر مال  : ۴۱س
  خروار زلفين تو پيوسته بنفشه است به  ٥ه بنفشـه چنـم از بـاغ بدست٤روز يک  : ۴۲س

*  
  و آن نرگس چشم تو همه ساله پديدار   نرگس دشتي٦ديوار بوده ته بهيک هفـ  : ۴۳س
   سيه نرگس تو خفته و بيـدار٧بازيست  نرگــس نـبود باز کـه بيـدار نبـاشـد  : ۴۴س

*  
  ارـسـگونـج و نـود کـز بـو آن نيـد تـبا ق  ه سال بود سبزـه در باغ همـت کـسروس : ۴۵س
  سارـرخ ار بهـنـف داري و گلـکـه بـتو الل  هـشـميـار هـنـه و گلـود اللـند بـچـيک  : ۴۶س
  وي شهوارـولـن لـرهـيـ پ٨ه توـو آن الل  تـاراسـر سـبـو از عنـاي تـه پيراية گل  : ۴۷س
  گارــ زن١٠دــد آمـديـاز پـرا بـر الله تــب  هــ الل٩دـد آيــديـگار پــندن زــعـاز م  : ۴۸س
  رگارـ پةطـني داري چون نقـک دهـکوچ  ي داري و مشکينز پرگار خطـچون مرک  : ۴۹س
  تارـه رفـکي گـايش و کبـه آسگروي ـس  درـصف ان سپاه اندر و ماهي به وري بهـح  : ۵۰س
  ١٣ار خو١٢درج کبک بود گوي غزل گر سرو  ١١وش بود ماه کمان شيرـور زره پـگر ح  : ۵۱س

*  
                                                   

, »قطران تبريزي ابياتي که منسوب به«عنوان   بهآثار منظوم رودکيدر اين ابيات در انتخاب عبدالغني ميرزايف   .1
  . مندرج است٦٢٥ و ٦٢٤صفحات  است به

  .ر باره: ۶۲۴ص , ميرزايف  .2
 .گُل: همان  .3

  .بار يک: همان  .4
 .بدست: همان  .5

 . بار پديدار بود يک: همان  .6

 .بازست: همان  .7

 .آمده است» ترا«, جِاي تو به: همان  .8

  .آمده: ٦٢٥ص , همان  .9
 .همان  .10

 .کمان کش: ۶۲۵ص , ميرزايف  .11

 .قدح: همان .12

  :ل استاين بيت نق) ۶۲۵ص (در انتخاب عبدالغني ميرزايف  .13
 شـيـريـنِي گفـتـار دارا و بـهـمـ الّا بـه  زنجير دل سوختگان را نتوان بست به    



  ٢٨٢  قند پارسي

  

  ٣سر هده بعهد بسـته بـوده با مـن مـا بر  آزار پس آرايي و دل آشوب و دل  دل٢دي  :۵۲١س
*  

  چون فراق تو عيان گشت تنم گشت حيز  ود تنمـان بـيـبود عـز نـ فراق تو ج٤با  : ۵۳س
  ٥رـگه ان را بهـر روز رخـي هـياارـيـتو ب  سرشک ر روز رخان را بهـم هايمن بيار  : ۵۴س

 که صائب تبريزي آن را ي استبايد اقرار کرد که اين تنها يک مجموعة اشعار
 اين ابياتي دارد که در هردو برعالوه . داردقدر تفاوت قرائت  ين ا,انتخاب کرده است

 و همچنين انتخاب عبدالغني ميرزايف يبراگينسک. نسخة چاپي آقاي سعيد نفيسي وي
 ي هند نگهداريها  که در کتابخانهييها سفينه, ها جنگ, ها پس اگر بياض. نيامده است

. داشته باشدزمين تا آسمان فرق نهايي از ة نتيجممکن است بررسي گردد , دنشو مي
 همين کار را اگر ديگران هم ادامه بدهند ممکن است ابيات رودکي سمرقندي بازيافته

  . گرددتر شود و انتخابش کامل
  منابع
ه و موزة كتابخان, ٥٤٥شمارة ، )خطّي (بيضا يد :)ه ۱۲۰۰ :م( غالم علي، مير آزاد بلگرامي .١

  .حيدرآباد, ساالرجنگ
براساس نسخة , ديواِن رودکي سمرقندي: ابوعبداهللا جعفر بن محمد, رودکي سمرقندي .٢

چاپ دوم , تهران ,چاپچانه الغدير, مؤسسة انتشارات نگاه, براگينسکي. سعيد نفيسي و ي
  .ش ه ١٣٧٦

، )خطّي) (مؤلّفدسِت انتخاب از  (اشعار مجموعة :صائب تبريزي، ميرزا محمد علي .٣
 .حيدرآباد, االرجنگه و موزة سكتابخان, ١٩٥٢شمارة 

                                                   
  .٢٥٨انجام صفحة   .1
صفحات  قطران تبريزي است ولي در آثار منظوم رودکي به اين ابيات طبق روايت عبدالغني ميرزايف منسوب به  .2

  . آمده است۶۲۵ و ۶۲۴
 .مده استاين بيت در هردو انتخاب چاپي نيا  .3

  .۲۵۹آغاز صفحة   .4
 .اين بيت در هردو انتخاب چاپي نيامده است  .5
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ميرزا : محرر مسئول, براگينسکي. ي: تحِت نظر, آثار منظوم رودکي: عبدالغني, ميرزايف .٤
  . م١٩٥٨, آباد استالين, نشريات دولتي تاجيکستان, زاده ترسون

, مرتّبة محمد اشرف,  مخطوطات در ساالرجنگ ميوزيم و کتبخانهيفهرست مشروح فارس .٥
  . م١٩٦٩, )هند(حيدرآباد دکّن , المعارف عثمانيهةدائر, )ظمن(مخطوطات ادب , جلد پنجم

  


