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  ارزيابي تحقيقي ترجمة رودکي سمرقندي
  شعرالعجمِ شبلي نعماني در

ــدار روي دوســتان    هيچ شادي نيست اندرِ اين جهان ــر از دي   برت
لحاظ قدرتمند  ايم که گروهي از هر امروز ما همه در سراسرِ جهان در وضعي قرارگرفته

آن  راه حل مسئلهيکديگر متصادم هستند و  با ها فرهنگن امر است که يدر پي اثبات ا
اساس و فقط سياسي  است که تنها فرهنگ آنها سراسرِ جهان را فراگيرد. اين باور بي

  است و قابلِ قبول نيست.
 ها فرهنگاين تصادم  زبان و ادبِ فارسي در هر جا که باشيم، با بهما خدمتگزاران 

دوستداران فارسي  و ها زبان آشنا نيستيم. تاريخِ ادبِ فارسي شاهد آن است که ما فارسي
همدردي و دلسوزي  ي مختلف را باها فرهنگايم تا  عمل آورده هاي جدي به تالش

را بپذيريم و در فرهنگ خود  ها فرهنگموجود در اين  مطالعه کنيم و مطالب ارزشمند
مورد زبانان هر کجا که رفتند،  ، موجب شد که فارسيها فرهنگدهيم. اين تلفيق  جا

با  بيگانه اصالً يها نيحتّي در سرزم رفتند و زبان و فرهنگ فارسياستقبال قرارگ
هند را مثال زد. در کشورِ ما زبان  توان مخالفت بوميان مواجه نشد. در اين مورد مي
و  نانزبا غيرفارسي ياز سو يگونه مخالفت فارسي و ادبيات و فرهنگ غنيِ آن بدون هيچ

حد اعتالي خود رسيد. علّت اساسي رواجِ  رشد نمود و به  بومي ي قدرتمندها زبان
، اين بوده است که فرهنگ فارسي و خود زبان و ادبيات يات و فرهنگ فارسيزبان، ادب

و ادبيات  ها زباناي بدون هرگونه تعصّب، وارد هند شد و فرهنگ و  فارسي با سابقه
ز تاثير گرفت. اين داد يهند نو ادبيات  ها زباناز فرهنگ و  داد و هند را تحت تأثير قرار

ايجاد فرهنگي ارزشمند در هند شد که ما آن را فرهنگ  و ستد فرهنگي و ادبي منجر به
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  ل هستيم.يآن قا يت زيادي برايخوانيم و اهم مي (Composite Culture)مشترک 
فارسي  ت به يکه از زبان سانسکر… عالوه بر آثاري دربارة نجوم، رياضي، دين و

» پنجاتنترا«نامِ  نده شد و در جهان فارسي مورد استقبال قرارگرفت، کتابي داريم بهبرگردا
  قارة هند خواند. توان آن را کتابِ فرهنگ شبه که مي

زبان فارسي، در حقيقت  نه ترجمة آثارِ گوناگون هند بهيهاي گسترده در زم تالش
گونه مکالمه  کرد. اين باز رسيقاره و جهان فا براي مکالمه و گفتگو بين شبه يا چهيدر

  و گفتگو در هر مقطعِ تاريخ صورت گرفت و الحمدهللا تاکنون ادامه دارد.
م) اولين شاعر بزرگ  ۹۴۰ه/ ۳۲۹ابوعبداهللا جعفر بن محمد رودکي سمرقندي (م: 

فارسي  را گويا از ترجمة عربي به پنجاتنترايعني فارسي است که اثر کالسيک هند 
راه انداخت،  ريان مکالمة فرهنگي بين شبه قاره هند و جهان فارسي را بهبرگرداند و ج

  داد و استحکام بخشيد. سوق
نحوِ خوبي  ، رودکي هند را بهکليله و دمنهنام  شعرِ فارسي به به پنجاتنترابا ترجمة 

  عظمت تاريخي و فرهنگيِ هند شده بود. برده و قايل به پي شناخته، به قدامت و دانشِ هند
زمان حيات رودکي، شعراي ايراني متمايل به زيارت هند بودند.  به نزديکدر دورة 

سفر به هند و تحمل فرورفتن خار در  فرخي سيستاني، شاعري در دربارِ محمود غزنوي
  دهد: يح مياقامت در وطن و استشمام دستة شب بوي ترج پا را به

  در کف من دستة شب بـوي  به چون حضر  مـن در خلـد انـدر سـفرِ هنـد      خاري که به
ي اردو و ها زبان در  در هند تاکنوني به کار رفته در آثار رودک يها بعضي از واژه

  هندي مستعمل است. مثالً واژة کابوک در ابيات زير:
ــرد   ــخت ک ــار س ــوتر منق ــة کب ــون بچ   وار کــرد پــر و بيفگنــد مــوي زرد   مــه  چ
ــد  ــاخ آرزو کنـ ــد، شـ ــابوک را نخواهـ ــ  کـ ــازکردوز شــاخ ســوي ب ــال ب   ام شــود، ب

  کنند. غيره درست مي اي که براي پرورشِ کبوتر و کابوک خانه
ي تاريخ شعرِ ها کتابرودکي به هند را چنين پاسخ دادند که در   ها اين عالقه هندي

آمدند، رودکي را پدر شعرِ درنگارش  هاي شعراي فارسي که در هند به فارسي و تذکره
عمل آوردند. بعضي  خواندند و از آثارش تقدير و تجليل بهغيره  فارسي، سلطان شعرا و

که بيشتر از خود هند در  دهلوي از شعراي بزرگ و نامدارِ ما مثلِ عبدالقادر بيدل
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تاجيکستان مورد مطالعه و تقدير قرارگرفته است، پيروي از رودکي را باعث افتخار 
معروف بيدل در ضمنِ  دانستند. بندرابن داس خوشگو شاگرد فاضل و براي خود مي

  چنين توضيح داده است: خوشگو سفينةنام  بيدل در تذکرة خود بهحيات مفصّل  شرح
الجواب  الشعرا حکيم رودکي که تا حال ممتنع بيدل رباعي گفت در جوابِ آدم”

گفتگويي  بود، ايشان بعد سي سال (؟) از عهدة جواب آن برآمدند والحق به
اند. فقير خوشگو نيز  ندان از آن بسيار محفوظمواقع شده. خان صاحبِ آرزوم

  يابد: سر منزل جوابِ آن رسيد، هر سه نگارش مي لنگ لنگان به
  رودکي:
  ترسيده ز که؟ ز خصم، خصمش که؟ پـدر   کـي؟ وقـت سـحر    ،کـه؟ يـار   ،آمد برِ من

  عقيق، چون بد؟ چو شـکر  نه، چه بد؟ لب بد؟  دادمش چه؟ بوسه، بـر کجـا؟ بـر لـبِ تـر     
  دل:بي

ـ  در کجا خفت؟ به ،که؟ ناقه ،دي خفت منــزل ،کــردم چــه؟ فغــان  لگ ــاد   از چــه؟ ز ي
  از که؟ سر، بـر کـه؟ بِـدل    ،اربکافتاد چه؟   داد از کــه؟ ز خــود، چــرا؟ ز ســعيِ باطــل

  خوشگو:
  دلـدار  چون؟ بـي  ،دل تنگ چسان؟ چو غنچه  کـي؟ فصـلِ بهـار    ،بـاغ  کجـا؟ بـه   رفتم به

  نامـه، از کـه؟ از يـار    گل بد؟ نه، چـه بـد؟    از چـه؟ ز بـوي   ،ديدم چه؟ شکسـته گُلـي  
کار  در رباعيِ حکيم رودکي و ميرزاي مغفور با وجود صنعت توافق قوافي به

مخصوصه  يفقير از آن معاف مانده، صنعت ،رفته که هر چهار مصراع مقفّي است
  .١“گردد را در مصراع سيوم ايراد نکرده، چنانچه بر ذهن سليم واضح مي

اين تقدير از شخصيت و هنر شعرِ رودکي در هند باز ادامه يافت. علّامه شبلي در 
 است،زبان اردو  بهنه تاريخ شعرِ فارسي يا اولين اثر در زميخود که گو» شعرالعجم«کتاب 

 شعرالعجمتفصيل بررسي نموده است. بايد يادآور شد که  احوالِ رودکي و شعرِ او را به
  گيرد. تر از آثارِ ديگر دربارة شعرِ فارسي مورد استفاده قرار ميويژه در هند بيش به

                                                   
تصحيح سيد شاه  م) به ١٧٣٤-٥ه/ ١١٤٧(تأليف:  خوشگو سفينة داس: دهلوي، بندرابِن خوشگوي  .١

مبارک ال ، رمضاناپتن ،محمد عطاءالرحٰمن کاکوي، سلسلة انتشارات ادارة تحقيقات عربي و فارسي
  .م ١٩٥٩مارس ه/ ١٣٧٨
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اولين بار در هند به صورت سنگي چاپ شده  يرود که ديوان رودکي برا گمان مي
هاي  و علّامه شبلي همان ديوان را پيشِ نظر داشته است. در اين ديوان بعضي از منظومه

است که دينسن راس، خاورشناسِ  ين همان ديوانيد ايقطران هم نقل شده بود. شا
د نفيسي يقولِ استاد سع ولِ رودکي خوانده است و بهمجهانگليسي آن را بدرستي ديوان 

  .١اند آن را گويا در اواخرِ سدة دهم يا اوايلِ سدة يازدهم هجري جعل کرده
 يقين از همين ديوان استفاده کرده و بنابراين در بررسي علّامه شبلي نعماني غالب به

قولِ شيراني بعضي از مزاياي شعرِ قطران را  ابيات رودکي دچار اشتباه شده است و به
  .٢»بحرِ رمل را در بحرِ رجزآميخته رفت«رودکي منسوب نموده است و  به

استاد محمود شيراني، محقّق برجستة زبان و ادب فارسي در اواسط قرن بيستم در 
را  شعرالعجمه نگارشات علّامة شبلي در يقين اولين پژوهشگري است ك هند، غالب به

آن را مورد نقد و بررسي  ٣»شعرالعجم نقد«نام  كرد و در كتاب خود به دقّت مطالعه به
تصوير رودکي  کهقرار داد. احوال و آثار رودكي حاال در اين دو اثر بررسي شده است 

  کند. را بدرستي ترسيم مي
نکته بود که در بعضي مآخذ ابياتي را  اينجا بايد عرض شود که شبلي متوجه اين

  اند که اصالً نتيجة طبع او نيستند. او دربارة غزلي با اين مطلع: رودکي منسوب کرده به
  را سـارا  مشک تو زلف سنبلِ شکسته  زهي فـزوده جمـالِ تـو زيـب آرا را    

  هد:د رودکي منسوب کرده است، نظر مي ، آن را بهالشعرا رياضکه واله داغستاني در 
عالوه در تقطيع اين غزل،  غزلِ مزبور شباهتي با طرزِ غزل آن روز ندارد. به”

تخلّص هم ذکر شده است و حالِ آن که در آن زمان هنوز در غزل تخلّص 

                                                   
  .۴۶۸ ص ،»احوال و اشعارِ رودکي« ،سعيد نفيسياستاد   .١
نقد شعرالعجم شبلي نعماني، تأليف پروفسور محمود شيراني، ترجمه و ويرايش، دکتر شاهد   .٢

  .٢٦، ١٣، ١٢ ش، ص ه ١٣٨١سبحاني، دانشگاه پيامِ نور، تهران، ه چودري و دکتر توفيق 
صورت  م به ١٩٢٧ ژانويهتا  ١٩٢٢قاالت استاد محمود شيراني است که از اکتبر اين مجموعة م  .٣

چاپ رسيده است. اين مقاالت  آباد) به سلسلة مقاالت در فصلنامة اردو، انجمن ترقّي اردو (اورنگ
را زيادي از دوستداران زبان و ادبِ فارسي آنها  تعداد تقاضاي اند. استاد مرحوم به زبان اردو بوده به

  چاپ رسانده بود. به» تنقيد شعرالعجم«نام  صورت کتابي به با تجديد نظر به
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  .١“معمول نبود، ذکر کنند
رودکي، رباعيِ زير را نقل  شبلي نعماني همچنين دربارة انتساب نادرست ابيات به

  نام رودکي ثبت است: به لفصحاا مجمعکند که در  مي
ــره    ــد گ ــف او مان ــم ز زل ــارِ دل ــون ک ــره  ٢در  چ ــد گ ــان صــد آرزو مان ــر رگ ج   ه
ــود افســوس افســوس     ــد ز گريــه ب   کان هـم شـبِ وصـل در گلـو مانـد گـره        امي

. بايد عرض ٣هيچ شباهتي با کالم زمان رودکي ندارد يدهد که اين رباع و نظر مي
چاپ  داري از ايران به ودکي که بعد از تحقيقات دامنهشعر ر هاي شود که در مجموعه

  اند، اين رباعي نقل شده است. رسيده
 شعرالعجمدر ي اشتباهاتي که دربارة احوالِ زندگي رودک استاد شيراني مرحوم به

کند و اسمِ کامل و درست رودکي و جغرافياي زادگاهش را  ز اشاره مييداده، ن رخ
 دهد. استاد شيراني حداقل در هند اولين مرتبه منابع اساسي و معتبر دربارة توضيح مي

زندگي رودکي را معرفي کرد که عبارتند از انساب صمعاني و شرح يميني، و زندگينامة 
بازسازي  شعرالعجمها) رودکي در نقد  رِ (منظومهاو را براساسِ اين دو مأخذ و خود آثا

هاي زندگي رودکي مثالً نابينايي او،  نمود. استاد شيراني براي توضيح بعضي از جنبه
درستي معتقد است که خود آثارِ  به يبيشتر از خود ابيات رودکي استنباط کرده است. و

  باشد. ييک نفر بايد نخستين مأخذ براي احوالِ و
اثبات رسانده است که رودکي نابيناي مادرزاد نبود بلکه بعداً از  اني بهاستاد شير

، ولي علّامة شبلي او را کورِ مادرزاد نوشته است. همچنين قبالً گفته ٤بينايي محروم شد
دستور و فرمان پادشاه ساماني امير نصر بن احمد  را به کليله و دمنهشد که رودکي  مي

همين نظر را ابراز نموده است. استاد  نيز يد. شبلي نعمانينظم کش م) به ۹۴۲ه/ ۳۳۱(م: 

                                                   
 شعرالعجم :م) ١٨٥٧-١٩١٤ه/ ١٢٧٣-١٣٣٢( الدين محمد شبلي العلما سراج شمسشبلي نعماني،   .١

 دومچاپ سينا، تهران،  کتابفروشي ابنِ، گيالني محمد تقي فخر داعياز سيد  فارسي) ةترجم(
  .٣٢ ، صش ه ١٣۳۵

  .٤٨ ش، ص ه ١٣٧٣پژوه، انتشارات توس، تهران،  ديوان رودکي، شرح و توضيح منوچهر دانشبر:   .٢
 .٣٦، ص ١ (ترجمة فارسي)، ج شعرالعجم  .٣

  .١٥-١٦، ص نقد شعرالعجم  .٤
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کند که اين ابوالفضل  يغيره واضح م فردوسي و شاهنامةشيراني براساسِ چند بيت از 
را  کليله و دمنهم) بود که از رودکي خواهش کرد تا  ۹۴۰ه/ ۳۳۰ محمد بلعمي (م:

آورده است،  شاهنامهضمن از  نظم درآورد. ابيات فردوسي که استاد شيراني در اين به
  قرارند: بدين

ــه ــه ب ــوي  کليل ــد از پهل ــازي ش   بدينسان که اکنون همي بشـنوي   ت
  بدانگه که شد در جهان شاه نصـر   تازي همـي بـود تـا گـاه نصـر      به

ــتور اوي   ــل دس ــه بوالفض   که انـدرِ سـخن بـود کنجـور اوي      گرانماي
ــا پارســــي و دري ــد دا    بفرمــــود تــ ــاه شـ ــد و کوتـ   وريبگفتنـ

ــدش   آمـدش  راي و رسـم  بدو پس ازين ــاي آم ــرد رهنم ــر خ ــدو ب   ب
ــان  ــکار و نه ــتي آش ــي خواس ــزو يادگــاري بــود در جهــان     هم   ک
ــد   گزارنـــده را پـــيش بنشــــاندند   ــر رودکــي خواندن   همــه نامــه ب
ــده را  ــا پراکنــ ــت گويــ ــده را  بپيوســ   ١بســفت ايــن چنــين در آکن

 کليله و دمنهه ارائه شده، اين است که در اين ابيات شاهنامه نکتة مهم ديگري ک
آورد،  نظمِ فارسي درمي آن را به يخواند و سپس و عربي را يک نفر براي رودکي مي

اين نبود  دانست وگرنه احتياج به بجاست اگر چنين حدس بزنيم که رودکي عربي نمي
  ».گزارنده پيشِ او بنشيند و نامه را بر رودکي خواند«که 

  شمارد: ين برميرودکي را چن شبلي مزاياي شعرِ
  .“نگاري، پند و حکمت و موعظت و باآلخره حسنِ اثر واقعه”

گونه بررسي شعرِ رودکي شايستگي آن را دارد که توجة ما را  شکّي نيست که اين
  جلب کند.

رودکي در  انتساب نادرست بعضي از شعرهاي قطران به وجود گفتني است که با
ي دربارة خصوصيات شعرِ رودکي براساسِ ابيات حقيقيِ او ، آنچه شبلي نعمانشعرالعجم

نويسد که در اشعارِ رودکي قصيده،  اظهار نظر کرده است، تاکنون پا برجاست. شبلي مي
  هست. اينها ها، همه قطعه، غزل (تغزل)، رباعي، مرثيه
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  ارزيابي تحقيقي ترجمة رودکي سمرقندي در شعرالعجمِ شبلي نعماني  ١٩

و  نيث مضاميعالوه بر اقتدارش در تمام اقسام شعر، از ح سد:ينو يشبلي در ادامه م
نگاري،  است و احاطه کاملش در واقعه عيت درجه وسياو نها يره شاعريز داين يمعان

سرايي، پند و موعظت و باآلخره صنايع و بدايع از  ، عشق و عاشقي، مديحهيفسانه ساز
  .١اشعارش ظاهر و هويداست

شبلي براي اثبات نظرِ خود دربارة خصوصيات شعرِ رودکي، ابياتي از رودکي را نقل 
دهد که در اين قسمت، عالوه  کند. مثالً دربارة پند و موعظت در شعرِ رودکي نظر مي يم

اين  يرودک بر لطف بيان، اشعارش حاوي نکات دقيق و معاني نغز و مرغوب است. مثالً
  کند: مطلب را که در خوش بختيِ ديگران نبايد رشک و حسد برد، چنين ادا مي

ــرا  ــدي آزاده وار داد مـــ ــه پنـــ   زمانه را چو نکو بنگـري همـه پنـد اسـت      زمانـــ
  ٢بســا کســا کــه بــروز تــو آرزومنــد اســت  بروز نيک کسان گفـت غـم مخـور زنهـار    

  :کند علّامة شبلي سپس اظهارِ نظر مي
فلسفة ايپکورِ عمرِ خيام را ظن قوي آن است که او اول از همه در فارسي ”
  زد نموده، چنانکه گويد: ما گوش به

  که جهان نيست جز فسـانه و بـاد    اه چشــمان شــادزي بــا ســي شــاد
ــود  ــد بـ ــادمان نبايـ ــده شـ ــاد    ز آمـ ــد يـ ــرد بايـ ــته نکـ   وز گذشـ

  نـداد  و نخـورد  او کـه  آن شوربخت  بخورد و داد که کسي آن نيکبخت
ــاد   باد و ابر است ايـن جهـان فسـون    ــادا ب ــاده پــيش آر هرچــه ب   ٣“ب

  دهد که: يح ميباب حسنِ اثر شعرِ رودکي چنين توض شبلي در
وسيلة آن انقالبات بزرگ  جوهر اصليِ اشعار جاهليت عرب اين بود که به”

کردند، برخالف اشعارِ فارسي که مقصود از آن جز  قومي و اجتماعي ايجاد مي
وقت يک واقعة مهم تاريخي از آن  تفريح خاطر چيز ديگري نبود، يعني هيچ

  .“ي استاعتراض مستثٰن وجود نيامده است، ليکن رودکي از اين به
شبلي براي اثبات اين ادعاي خود واقعة اقامت چهارساله نصر بن احمد در هرات و 

                                                   
  .۲۹ ، ص١ (ترجمة فارسي)، ج شعرالعجم  .١
 همان.  .٢

 .۳۰ ص همان،  .٣



  ٢٠  قند پارسي

  

 يرودکي براي اقدامي برا ستوه آمدن امرا و سرداران ارتش و تقاضاي آنها از  به
  و خواندن شعر معروف با اين مطلع: امستقرِ اصلي خود يعني بخار بازگرداندن شاه به

ــي    ي موليـان آيـد همـي   بوي جـو  ــد هم ــان آي ــار مهرب ــاد ي   ي
گويد که اين  کند و مي بخارا، اشاره مي وجدآمدن شاه و مراجعت بالفاصلة او به و به

  .١سازد بود حسنِ تأثيرِ شعرِ رودکي که او را در اين ضمن هم مقامِ شعراي عرب مي
اشعارِ  کند که يآمد تاريخي اظهار تعجب م دولت شاه سمرقندي دربارة اين پيش

هرگونه صنايع شعري است، چگونه در وجود نصر تا  نوجودي که ساده و بدو مزبور با
  کند: ياظهار نظر م نيچن يدر جواب وي اين حد تأثير بخشيده است. عالمه شبل

زمان دولت شاه، شعر و شاعري صورت واقعي خود را از دست داده بود و  بله،”
کردند ولي  يق و چيزهاي ساده و طبيعي کيف نميبدين جهت مردم از بيان حقا

تا وقتي که ذوق و سليقة جامعه و مشرب افراد، ساده و عاري از آاليش بود، شعرا 
  .٢“نمودند در مقابلِ اشعارِ مزبور، سرِ تسليم خم نموده از جوابِ آن اظهار عجز مي

را ه)  ۵۶۰ عروضي سمرقندي (م: مقالة چهارعبارتي از  سپس در اثبات نظرِ خود،
  آورد: مي

اند که از اين  هنوز اين قصيده را کسي جواب نگفته است که مجال آن نديده”
  .٣“مضايق بيرون روند

  افزون بر اين، شبلي نعماني بعد از نقل اين دو بيت رودکي:
  بخــارا و بتــان طــراز    دل بــه  محراب نهادن چه سـود  روي به

ــا وسوســـة عاشـــقي   رد نمـــازاز تــو پـــذيرد، نپـــذي   ايـــزد تـ
  کند که: بزرگي مي يادعا

  .٤“تمام ديوان خواجه حافظ شرح اين دو بيت رودکي است”
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