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Abstract  

      Undoubtedly, one of the most important research works in the history 

of Persian literature to date is the Dehkhoda Dictionary. After reviewing 

thousands of books and manuscripts, Dehkhoda devoted more than forty 

years of his life to compiling this Persian-to-Persian dictionary. One of the 

obvious advantages of this work is the quotations given for most words 

(except the entry words) along with one or several examples. These 

examples are often taken from ancient poems and prose texts. Rudaki 

Samarqandi is one of the poets whose works have been cited by Dehkhoda 

and his colleagues in this dictionary. It has been done in such a way that 

most verses of Rudaki's anthology can be found in the dictionary to 

exemplify words. Nevertheless, by examining each example attributed to 

Rudaki in this dictionary, the authors of this article noticed a large number 

of verses that are not mentioned in Rudaki's anthology collected by Nafisi 

(1940 and 1962). Due to the importance of Rudaki's poems, especially the 
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new poems attributed to him, the authors decided to verify their accuracy 

or inaccuracy by examining the verses. To this end, the authors examined 

73 verses that are not in Rudaki's anthology but are recorded in Dehkhoda's 

dictionary under the name of Rudaki. Eventually it emerged that none of 

these verses belonge to Rudaki. The present article has been done in order 

to correct the attribution of these verses to Rudaki in the dictionary and to 

prevent them from entering future research and printed anthologies under 

Rudaki’s name. 

 

Keywords: Persian dictionary, Dehkhoda dictionary, Rudaki, Inaccurate 

assignments, Correction. 



 
 نامهكاوشفصلنامة علمي 

 53ة شمار، 0410 تابستان، سومبيست و  سال

 9-44 صفحات
20.1001.1.17359589.1401.23.53.1.8: RDO 

 
 سمرقندی رودکی تصحیح اشتباهاتی در انتساب برخی ابیات به

  دهخدا ةنامدر لغت

 پژوهشی( مقالة)  
 

 1زهرا نصیریدکتر 
 ات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواززبان و ادبیّاستادیار 

 سجّاد دهقان

 دانشگاه شهیدچمران اهواز زبان و ادبیّات فارسیارشد  یکارشناسآموختة دانش

 دکتر نصرالله امامی

 ات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواززبان و ادبیّ استاد

 
 

 چکيده
 یهخدااکبر علییهخدا ییت   نامۀلغتامروز، ترین آثار پژوهشییی تاریا ایاياف رار ییی تا ا یکی از مهم

 اا ارر یی هاارا  کاا  و نخیخۀ ّی،ی، ايا از چهس  اا از ع ر ّ ی را و ت تیليت این (7521-7331)

های مدّس(، ه راه ها )اجا واژههای اارز این اثر، نقس اغلب واژهتا  رار ی کری  از مای اارگررهنگ لغت 

 اند  از ما   کهن منظ م و منث ر ارگررا  شده ،اا یک یا چند شاهد ا ت ک  غالباً

  ر ندی اند، رویکیهای او ا انای کریهاز ج ل  شیاعرانی ک  یهخدا و ه کارانا، اخیيار ا   یرویه

شییاهد لغای نيامده ااشیید  عن ا  ا  نام لغتای ک  ک ار ايای یر یی ا  رویکی هخییت ک  یر گ ن ا ییتب ا 

رویکی یر این ررهنگ، ما ج،  وج ی ش ار زیای ااوج ی این، نگارندگا  اا ارر یی یکایک ش اهد منخ   ا 

ت   ا  اه ،ي  اا ت ج، (، م ج ی نيخت ه ش7317و  7371ااياتی شیدند ک  یر یی ا  رویکی محیَّ، ن نسيخیی )

وی، نگارندگا  ارآ  شییدند یر ای یا نایر ای این های تازۀ منخی   ا های رویکی، ا یژه  یرویه یرویه

                                                           
  04/01/4110تاریخ پذیرش نهایي:                              05/19/0399مقاله: دریافت تاریخ 

 z.nasirishiraz@scu.ac.ir مسئول:نویسندة نشاني پست الکترونيکي  - 0

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17359589.1401.23.53.1.8


 23 ۀ، ش ار7117تااخاا  ،   مايخت و   اا ،نام کاوشرحلنامۀ عل ی  71

 
ايت از ااياتی را ک  یر مان یی ا  رویکی تحییَّين  12ها را ارر ییی کنند  اا این هد ، نگارندگا  اناخییا 

 51مشخص شد ک   ،یر نهایت یند وکرثبت شده، ارر ینام رویکی یهخدا ا  نام لغتیر  ام،انسيخیی نيخت، 

(  ش7511ا ترین آنها یی ا  مجع ا رویکی چاپ تهرا  ) اايت از این ااياف ا  وا یۀ ارّی منااع، ک  مهم

ا یت، ا  لغانام  راه یارا ب  ی  ايت )یو شیاهد( یر منااع م ری ارر ی ما ادو  نام  راینده هخاند و مااقی، 

ویکی یر رمنظ ر اصلاح اناخا  این ااياف ا اضیر، ا ااياتی هخیاند ک  ماعل  ا  رویکی نيخیاند  جخیاار  

  انجام یارا  ا تهای چاپی آینده، ها و یی ا نام رویکی یر پژوهاو جل گيری از وروی آنها ا  نام لغت

 

  های نایر ت، تحَّين، رویکی، اناخا نامۀ یهخدالغتهای رار ی، ررهنگکليدی: های واژه

 

 م مقد، -7

سررمردندی، های شرراعران پيشرربام بویو  رودكيمهم در بازیابي سرررود یکي از منابع 

صرورت مستقيم ترین فرهنگ موجود كه در آن مؤلف بههای لغت اسرت  ددیميفرهنگ

د ، استشهاد لغات كهن آمهای رودكي و دیبر شاعران پيشبام بهابياتي از دیوان و مثنوی

 طوسي است اسدی لغت فرس

ه اكنون ایم كهای دیبری نيز داشررتهفرهنگ ،لغت فرسگفتة محققان، پيش از  بنا به

تبریزی و فرهنگ ابوحفص عنوان مثال فرهنگ دطرانكردام در دسرررت نيسرررتند  بههيچ

 لغت فرس(  01-01: 0391، بنبرید به: امامي و همکاران ،سغدی  دربارة این دو فرهنگ

ای یعني تعداد لغات و شواهد آن از نسته ؛اسردی نيز دارای نند تحریر متتلف اسرت

ل كار اشرف صاددي، تکميدليل این امر، بنا به تحقيق علي  نسرتة دیبر متفاوت اسرتبه

طوسي توسط شاگردان وی است  برای تفصيل بيشتر در این بار  بنبرید متتصرر اسدی

 ( 11:0393به: صاددي،

ای از تاریخ نایاب ام در دور از آنجا كه دیوان بزرگ رودكي و دیبر شراعران پيشرب

 لغت فرسهای نویسدستطوسي، همبي بهها پس از اسدیشرد ، مؤلفان سایر فرهنگ

وان عناند؛ بهدیوان را از آنجا برداشتهمراجعه كرد  و شواهد موجود از شاعران پيشبام بي

 لغتهای نویس، در دسرررتفرهنگ دواسنام رودكي در مثال، اغلب شرررواهد موجود به
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بهر  برد  كه برخي از  لغت فرسنتجواني از ننرد تحریر  ،نينچنيز هسرررت  هم فرس

ری از گيهای لغت نيز با بهر دسرت ما نرسيد  است  مؤلف سایر فرهنگاین تحریرها به

 ند اهای شاعران پيشبام داشتههای مادبل خود، سيری زنجيروار در ثبت سرود فرهنگ

ابيات تاز  همان ميزان كه با به ،های لغتدر فرهنگ تجربره نشررران داد  اسرررت كه

همين امر موجب شد  تا دیوان   خوریمهای اشتبا  نيز برميشرویم، به انتسابرو ميروبه

منبع از این دست را دارد، از ابياتي  91كاوش در  تصرحي  نفيسري كه پشتوانةرودكي به

 ای غلطهدر شناسایي انتساب رودكي نيست  یکي از مسائلي كه شود كه متعلق بهند  آك

 یابي دلایل خطاهای موجود در آنهاست كند، نقد منابع مستند و ریشهكمک مي به ما

های لغتي كه در سررردة اخير با كوشرررش فراوان و نشرررمبير علامه یکي از فرهنگ

با یک   ش0309در سررال لين بار اوّ نامهلغتاسررت  نا   نامهلغتثمر رسرريد، دهتدا به

بعد، دهتدا با همکاری برخي از دوسررتان به  ش0315جلد آغاز شررد؛ در فاصررلة زماني 

نظير دهتدا، نا  رسررانيد  كار سررترگ و بيدانشررمند خود، سررایر مجلدات آن را نيز به

های پيش از خود و نقد اشرررتباهات آنها، در لاعات اغلب فرهنگآوری اطّبر جمععلراو 

   از بطن متون كهن،  آوردن شرررمرار زیرادی لغات تاز  و اعلام جغرافيایي و تاریتي و 

ته كدكني در این بار  نوشپاسداری از زبان پارسي و جلوگيری از انحطاط آن بود  شفيعي

زمين ایران اگر از فردوسررري ببذریم، معلوم نيسرررت كدام یک از بزرگان ادب»اسرررت: 

فرهنگ ملّي ما ایرانيان خدمت كرد  اسررت  كار عظيم و مردانة اسررتاد اندازة دهتدا بهبه

اكبر دهتدا دربارة واژگان زبان فارسرري از كارهای كارسررتاني اسررت كه توفيق انجام علي

« شرررمار آوردبرای زبران فرارسررري و برای بنيرادگرذار آن برههي الآن را برایرد موهبتي 

 (   311:0391،كدكني شفيعي

ه ابياتي است كه خورد، شمار دابل توجّ به نشرم مي نامهلغتي كه در از موارد مهمّ

نام شاعران پيشبام نظير رودكي، منجيک، های لغت و دیبر منابع بهبا اسرتفاد  از فرهنگ

، زمينهبوشررکور بلتي، دديقي، كسررایي و     آمد  اسررت  دهتدا و همکاران وی در این 
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استشهاد لغات آورد  و بعضاً دربارة ضبط  های رودكي را بهتوجّهي از سرود شمار دابل 

 لغت فرسهرای لغرت نظير انرد  این ابيرات یرا از فرهنرگصرررحي  آن نيز بحرد كرد 

، تحفةالاحباب، الفرسصرررحا های خطي(، هرای موجود و برخي نسرررتره تصرررحي 

د هستن و     هنگ شعوریفر، آنندراج، فرهنگ رشيدی، جهانبيری فرهنگ، الفرسمجمع

( یا از سررایر 0309 تصرحي  نفيسري نا   احوال و اشرعار رودكيیا مسرتقيماً از كتاب 

اند  با وجود این، و     نقل شرررد  المعجم، السرررحرحدایق، البلاغهترجمانها مانند كتاب

رودكي منسرروب است، در دیوان این شاعر  برخي از ابيات موجود در این فرهنگ كه به

نيامد  و ضررروری بود تا در پووهشرري مجزّا  (0340و  0309تصررحي  نفيسرري  نا  به

 تکليف این ابيات و انتساب آنها مشتص شود 

نامه لغتجلد نا  شد  از  05نبارندگان در پووهش حاضر نتست با بررسي همة 
آوری شررواهد شررعری متعلق به جمع(، اددام به0311-0311 دورة جدید، نا   دهتدا

های رودكي در تصرررحي  ر این فرهنگ كردند  مجموعة این ابيات، با سررررود رودكي د

منسرروب به  نامهلغتبيت بادي ماند كه در  15این ميان،  درنفيسرري تطبيق داد  شررد و 

 در دیوان رودكي موجود نيست  امّارودكي است، 

ه نتيجة ب ،نبرارنردگران بره بررسررري این ابيرات از طرپ متتلف پرداختنرد و نهایتاً

 ها داشت  آمد ، نشان از نادرستي این انتسابستد

 ،تصرحي  نفيسري ابياتي وجود دارد كه از رودكي نيست  داعدتاً در دیوان رودكي به

ابياتي  امّااند؛ نيز این اشرررتباهات را نقل كرد  نامهلغتدهتدا و همکاران وی در تحریر 

 تصحي  نفيسيرودكي بهیک در دیوان كه در پووهش حاضرر بررسري خواهند شد، هيچ

گيری از سایر منابع وجود ندارد و همبي ابياتي هستند كه دهتدا و همکاران وی با بهر 

 اند كرد  نامهلغتیا    ، آنها را وارد 

در ميان ابياتي كه ما پس از بررسرري متوجّه اشررتباهاتي در انتسرراب آنها به رودكي 

مابقي از دیبر  ،تبریزی استدطران های منسروب بهسررود  وبيت جز 11شردیم، تعداد 
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های متتلف شررعر فارسرري نظير: شررهيد بلتي، ابوشررکور بلتي، دديقي، شرراعران دور 

كسررایي، عمار  مروزی، شرراكر بتاری، منجيک ترمذی، آغاجي، ابوسررعيد، عنصررری، 

طوسي، ناصرخسرو، خاداني، مولوی و گرگاني، اسدیین اسرعدسريسرتاني، فترالدّخيفرّ

 سعدی هستند 

 

 پيشينۀ پژوها و ضرورف انجام آ  -5

 الفرسمجمع، الفرسصحا اسرردی،  لغت فرسهای لغت از جمله طور كه فرهنگهمان

يز ن نامهلغتنفيسرري بود ،  بویو  و ل مصررححان دیوان رودكيمنابع دسررت اوّ وو    ، جز

رود؛ ميار شمرودكي به بویو یکي از منابع مسرتند برای بازیابي اشرعار شراعران پيشبام 

های خطّي آن برای تحریر فرهنگ خود اسررتفاد  زیرا اولاً دهتدا از منابع لغت و نسررته

دی سا ه بهها با توجّ آنفارسي بجز های كرد  اسرت  یعني كاری كه سایر مؤلفان فرهنگ

اند؛ ثانيًا ممکن است طوسري در به كارگيری شرواهد شرعری شاعران پيشبام انجام داد 

منبع یا منابعي شرررتصررري كه در مالکيت او بود  یا برداری از یادداشرررتدهتدا هنبام 

هایي متعلق به دوسرتان و همکارانش، بهر  برد  باشد كه امروز مغفول ماند  باشد نسرته

 در دسترس نباشد  ،یا اصلاً

رودكي، از نند دهتدا در انتسرراب نادرسررت برخي ابيات به نامهلغتبنابراین، نقد 

ر رودكي كه دكه تکليف برخي ابيات منسوب به ت است: نتست اینيجهت، دارای اهمّ

 ههای اشتبا ، بكه اصلا  این انتساب شود؛ دوم ایندیوان این شراعر نيست، مشتص مي

كردن این فرهنگ، كمک شررایاني مؤسررسررة دهتدا در رفع این نقيصرره، جهت پيراسررته

شرود تا پووهشبران یا موجب ميهای اشرتبا  كه معرفي انتسراب خواهد كرد؛ سروم این

ا بياتي تاز  از رودكي، آنها راگمان یافتن شرروند، بهمصررححاني كه با این ابيات مواجه مي

 های رودكي محسوب نکنند  سرود  جزو
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ا هبرخي ضبط نامهلغتمراجعه به شرعار با جعفر ، در ميان مصرححان دیوان رودكي

دیوان شررعر (  0311  دجعفربن محمّرودكي،  ها را از آنجا نقل كرد  اسررت؛و انتسرراب
: ک ر   دطر  :جعفر شعار، تهران پووهش تصحي  و شر   با شرر  و توضري (  رودكي

دیوان ابوعبدالله (  0390  درودكي، جعفربن محمّر   (؛  و 045، 15: ؛ همران44ت بير
  تهيه، تصرررحي ، سرررمردندیعبدالرحمان ابن آدم رودكيدابن حکيم ابن جعفرابن محمّ

ميرزا، منصور شا پيشربفتار و حواشري دادر رسرتم، زیر نظر صرفر عبدالله، برگردان شا 

 تهران: مؤسسه فرهنبي اكو 

ا ع تازة رودكي را بادادر رسرتم نيز در تصرحي  دیوان رودكي، سه بيت و یک مصر

يت بررسي ابيات منسوب دهندة اهمّ، وارد دیوان كرد  و این خود نشاننامهلغتتوجّه به 

 نام رودكي نوشتهبه نامهلغترودكي در این فرهنگ است  وی دربارة ابيات موجود در به

 است: 

رودكي نسربت داد  شررد  اسررت كه در اصل ابيات زیادی به نامهلغتباید گفت در »

 نامهغتلهای گذشته به متعلق به شرعرای دیبری هستند  دسمتي از این ابيات از فرهنگ

رودكي نسرربت داد  شررد  اسررت  پس از شررتبا  خود دهتدا بهامنتقل شررد  و دسررمتي به

ي و خي، دطران، سررنایتحقيق این ابيات را كه گویندگان اصررلي آنها دديقي، كسررایي، فرّ

ها و دو سررره بيت دیبر نيز هسرررت كه در دیوان امّاانرد كنرار گذاشرررتيم  دیبران بود 

با سبک رودكي فاصله های اشرعار هيچ شراعری پيدا نکردم و نون سربک آنها مجموعه

داشت، در انتساب آنها به استاد رودكي مردد شدم و به مجموعة حاضر وارد نکردم  این 

ع كه در اابيات باید مورد تحقيق و تدديق عميق درار ببيرد  ولي سرره بيت و یک مصرررر

وارد  هناملغتهيچ منبع دیبر ندیدم و در انتسراب آنها به رودكي هيچ تردیدی نيست از 

 ( 13:0390،دادر رستم  «تاب شد  استاین ك

روادي در تصررحي  جدید خود از دیوان رودكي، همين علي شررایان ركر اسررت كه 

 ( 31و  11: 0399: روادي، های دادر رستم را در دیوان آورد  است  ر کیافته
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های شاعران پيشين مراجعه برای بازیابي سرود  نامهلغتاز دیبر مصرححاني كه به 

، نا  دوم، تهران: گنج بازیافته(، 0354  دبيرسرريادي محمّداسررت  دبيرسرريادي  كرد ،

 اشرفي 

وی نهارد  بيت از ابيات منسرروب به ابوشررکور بلتي را كه در شررر  احوال این 

 (   11:0354: دبيرسيادي،ر ک است  نامه آورد شاعر آمد ، از لغت

به  آنهاانجام رسررريد  كه در هرایي دیبر در نقد فرهنگ دهتدا بهبجز این، پووهش

رودكي پرداخته نشد  و از این جهت پووهش  بویو مسألة انتساب ابيات شاعران پيشبام 

نام رودكي، هم تاز  و هم كاملًا ضروری است  برخي حاضر در بررسي انتساب ابيات به

شرريوة » صراددي اشرررفعليدهتدا بدین شرر  اسرت:  نامةلغتهای انتقادی بر پووهش

 رضررا(؛ 31-1، 0311، 1، شررمارة نویسرريفرهنگ«  نامة دهتدانویسرري در لغتنگفره

، 0311، 19، شمارة كيهان اندیشه«  نامة دهتداها در لغتهای و ضعفكاستي» اسرتادی

  نقد كتاب ادبيات و« نامه دهتداضررورت ویرایش مجدد لغت» امرایي آرش(؛ 94-010

« نامة دهتداشرررعر سرررنایي در لغت» یدرّ نجمه(؛ 134-111، 0395، 5هنر، شرررمارة 

 ( و      11-51، 0390، 011ة ، شمارهای نوین ادبيجستار 

 

 اَّث و ارر ی -3

دور  و حتي خواهيم پرداخت، از نندین شررراعر هم آنهاابياتي كه در ادامه به بررسررري 

اند  در نام رودكي ضرربط شررد اشررتباهاً به نامهلغتهای بعد از رودكي اسررت كه در دور 

 ادامه این ابيات را با تفکيک نام شاعران بررسي خواهيم كرد 

 

 نام رویکی تبریای ا اشعاری از  یرا  -3-7

یوان د، به واسررطة برخي منابع نظير نامهلغتسررهم بيشررتر ابيات منسرروب به رودكي در 

، آراانجمنفرهنگ، الفرسمجمع، فرهنگ رشررريدی، فرهنرگ جهانبيری، مجعول رودكي
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های خطّي و     متعلق و برخي منابع دیبر نظير مقالة هرمان اته، جنگ فرهنرگ آننردراج

تبریزی اسرت  احتمالاً سررنشرمة این منابع، در مرتبة نتست دیوان مجعول و به دطران

از  114تا  441های شعری متأخر است  نفيسي در صفحات ها و سرفينهپس از آن جنگ

، این گونه ابيات را در دالب 0301سررال دوم نا   جلد احوال و اشررعار رودكيكتاب 

 ایم دصاید بررسي كرد  است؛ ما نيز از تکرار كار ایشان خودداری كرد 

به دیوان رودكي به تصرررحي   فرهنگ جهانبيریبرخي از این ابيرات، به واسرررطة 

 ( 150-149: 0394، : شریفي صحي نصرالله امامي نيز وارد شد  است  ر ک

به نام رودكي آمد  و در دیوان  نامهلغتهای ما تعداد ابياتي كه در مطرابق بررسررري

هایي اند  ما مدخلبيت است كه ریل یک یا نند واژ  آمد  11شروند ميدطران نيز دید  

موجود در دیوان دطران به نام رودكي آمد ، در زیر به  بيرت یرا ابيراتي آنهرارا كره ریرل 

یک بيت به نام رودكي  ركرشد ،های ریل واژ ایم  بدین صورت كه صورت منظم آورد 

 ها ننين است:ها مشترک است  این مدخلآمد  است؛ یعني یک بيت در همة این مدخل

 یک بيت(؛ ریل « نشان»و « آگينمشک»، «سحرآگند»، «آكندن»، «آكند»های ریل واژ 

های  یک بيت(؛ ریل واژ « روزیمند» یک بيت(؛ ریل واژة « راود»و « پي كندن»های واژ 

، «غاليه گون»های  یک بيت(؛ ریل واژ « شام» یک بيت(؛ ریل واژة « سار»و « زیركسرار»

، ریررل واژة «مکلرل»و « سرررارا»هرای ریررل واژ  یررک بيرت(؛  «نوان»و « نبون»، «گون»

، «دالي»های  یک بيت(؛ ریل واژ « مه»و « گرد»های  یک بيت(؛ ریل واژ « شرررکيبيدن»

 و« پنداری»های  یک بيت(؛ ریل واژ « گردون» یک بيت(؛ ریل واژة « غالي»و « نونپر»

« دارتاب»های  یک بيت(؛ ریل واژ « نيساني»و « معلم»های  یک بيت(؛ ریل واژ « گلبون»

 یک بيت(؛ ریل « سراد » یک بيت(؛ ریل واژة « دوتایي» یک بيت(؛ ریل واژة « معجر»و 

« بتسرررتان»ریل واژة  یک بيت(؛ « اعاد »ریل واژة  یک بيت(؛  «درغال»و « آل»های واژ 

 یک بيت(؛ « رفتار»و « اندر»های  یک بيت(؛ ریل واژ « برهون» یرک بيت(؛ ریل واژة 

 دو « شرررام» یک بيت(؛ ریل واژة « كمان كش»و « غزلبوی»، «های زر  پوشریل واژ 
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  یک« هندوی»ک بيت(؛ ریل واژة  ی« همان» یک بيت(؛ ریل واژة « لاله»بيت(؛ ریل واژة 

 بيت( 

 

 ااياتی از شهيد الخی -3-5

نام رودكي آمد  كه در منابع دیبر منسوب به شهيد بلتي است  نامه سره بيت بهلغتدر 

 زیر است: شر این ابيات به

 اسررررت بس سررر ررا  هررنر را برراهررنررر

 

 تررنهرراسررررت كرس هرزار بررا هرنرربري 

 (4،ج5311:0311 دهتدا،                   

نام رودكي آمد  است  مدبری همين بيت ، این بيت به«هنربي»ریل واژة  نامهلغتدر 

ع دوم، در یک دطعة ادر مصررر« ادببي»ل و ع اوّادر مصررر« با ادب را ادب»را با اختلاف 

لتي اشررعار شهيد ب جزو، آتشرکد و  الفصرحامجمع، الالبابلبابسره بيتي، با اسرتناد به 

های سرود  جزونيز این بيت  العاشقينعرفات(  در 11:0311: مدبری،ر ک آورد  است  

(  شایان ركر است كه دهتدا 1151:0319/4: اوحدی بلياني،ر ک است  شهيد بلتي آمد 

و    ، به همرا  دو  الالبابلباباین بيرت را برا اختلاف مذكور، همانند  امثرال و حکمدر 

 تحفةالملوک(  در 0/343: 0313: دهتدا،ر ک بيت دیبر به نام شرررهيد آورد  اسرررت  

 ( نيز این بيت بدون نام سرایند  آمد  است 3 ص

 خررروش هررریررو  ایررن بررردارد نررنررد

 

 نرروش سررررمرراعررش بررر برراد  نشررررود 

 (05،ج11145:0311 دهتدا،               

اسرررت  مدبری همين بيت نام رودكي آمد ، به«نوش»ریل واژة  نامهلغتاین بيت در 

 است: های شهيد بلتي آورد سرود  جزوهمرا  بيت زیر را به

 نررنررد بررردارد ایررن هررریررو  خررروش

 راسررررت گرویري كرره در گلوش كسررري

 

 نشررررود برراد  بررر سرررررودش نرروش 

 پروشرررکري را هرمري برمررالررد گوش

 (30:0311 مدبری،                         
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این  منابع مستندنام شهيد بلتي آمد  است  دربارة های متعدد این بيت بهدر فرهنگ

ن بيت مقدم همينام شرهيد بلتي بنبرید به: همانجا(  شایان ركر است كه شواربيبيت به

های منتسررب به منجيک ترمذی سرررود  جزودوم،  مصررراعدر « سرررودش»را با اختلاف 

 ( 41:0390منجيک ترمذی، :ر ک است  آورد 

 یک تازیانه خوردی بر جان از آن دو زلف

 

 بماندی پيچان نو رود شررريبكز زخم آن  

 (1،ج01311:0311 دهتدا،                   

نام رودكي آمد  اسرررت  در برخي از منابع ، به«رود»این بيت ریل واژة  نامهلغتدر 

 الفرسصرررحا (، 13:0309طوسررري،اسررردی :ر ک اسررردی   لغت فرسلغت از جمله 

( این بيررت، بيررت 041برگتررا،  حليمي، بي فرهنررگ حليمي( و 41:0340 نتجواني،

نام شررهيد بلتي آمد  اسررت ، به«مکيب»ای سرره بيتي اسررت كه ریل واژة نتسررتين دطعه

 (   11:0311: مدبری،  ر ک

بماندی  ،كز درد او»بدین صورت است:  الفرسصحا و  لغت فرسدوم در  مصراع

ای كز زخم آن بماند »نيز ننين است  لغت حليميهمانجا(  در  :ر ک «  مانند زرد سيب

هر سرره  ،نتجواني لغت فرس(  در حاشررية 041تا: برگ حليمي، بي« برسرران زرد شرريب

رد آن كز د»دوم آن ننين است:  مصراعبيت با خطي تاز  به نسته افزود  شد  كه ضبط 

 الفرسصررحا (  همچنين در 101پ:144طسرروسرري، اسرردی «بماندی مانند رود سرريب

لغت و در « دو نشمش»با اختلاف  لغت فرس، در «نشرم»سرت با اختلاف نت مصرراع

آمد  كه همين ضررربط  «دو نمش»فرس نتجواني با اختلاف  و حراشرررية لغت حليمي

تر هآمد  ضبطي ستت لغت حليميكه در « برسان زرد سيب»ضبط تر اسرت  ضرمناً دديق

د كناول از نظر موسيقایي ایجاد مي مصراعدر « بر جان»است؛ هم از جهت توازني كه با 

كه هم « نشم»بجای « نمش»تر اسرت  همانند ضربط كه از نظر سربکي، كهنو هم این

 در شعر  شاعران پيشبام سابقه دارد  بویو تر است و هم در سبک خراساني كهنه
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 ااياتی از ی يقی -3-3

این ابيات مجموعاً ریل نام رودكي آمد  كه از دديقي اسرررت  ، پنج بيت بهنرامرهلغرتدر 

 هشت واژ  آمد  كه به شر  زیر است:

 خویش دشرررمن از او انرردیشررررد ننرران

 

 كررراكررا از ترريررزنررنرربررال برراز نررو 

 (4،ج1191:0311 دهتدا،                  

به نام رودكي ضربط شد  كه در دیبر « نو»این بيت در حالي ریل واژة  نامهلغتدر 

 :ر ک آمد  اسرررت   ی يقیبه نام « 0كراک»ریل واژة  لغت فرسهای لغت نظير فرهنرگ

(  در سایر 044:0345 ،1؛ همان90:0334؛ همان،151:0309؛ همان،43:0191طوسي،اسدی

؛ 015:0340نتجواني، :ر ک  برای نمونه  3منرابع نيز این بيرت به نام دديقي آمد  اسرررت

 ( 040تا: برگ؛ حليمي، بي59:0353غزنوی،دواس 

بيت مذكور به نام رودكي ضبط شد ؛  نامهلغتروشرن نيست نرا در این موضع از 

ام ن،  بيت به درسرررتي به«كراک، ننبال و خویش»های دیبر نظير زیرا ریرل برخي واژ 

 دديقي ضبط شد  است 

دافيه با بيت مورد بحد به نام سررنگ و همركر اسررت كه نند بيت دیبر هم شررایان

  از یک دصيد  باشند آنهامد  كه احتمال دارد همة ي آیهادديقي در فرهنگ

 
 (19:0301طوسي، اسدی

 ( 95:0313شریعت، :ر ک  همچنين 
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 دمرران رر بسررريررار شرررمر انرردر آب نرو

 

 بسرررريررار آرام از گرريرررد زهررومررت 

 (4،ج1199:0311 دهتدا،                   

اند  این در حالي كرد نام رودكي نقل به« نو»بيت فوپ را ریل واژة  نامهلغتمؤلفان 

، «شررمر»، «زهومت»، «بسرريار»، «از»، «آرام»های اسررت كه در لغتنامه همين بيت ریل واژ 

ننين در سررایر منابع این بيت همرا  با اسررت  همنام دديقي ضرربط شررد و    ، به« گرفتن»

 ؛3، 034:0309؛ همان،50:0301طوسي،: اسردی اسرت  ر کنام دديقي آمد بيتي دیبر به

 و   (  03:0313/0؛ دهتدا،99:0313؛ شریعت،91:0345همان،

 مرريرران از تررنرردگرررد یررکرري بررترريررزد

 

 نررغررام گررردد گرررد آن انرردر روی كرره 

 (4،ج9311:0311 دهتدا،                     

اند  در كرد نام رودكي ضررربطبه« خاسرررتن»، این بيت را ریل واژة نامهلغتمؤلفان 

، «دگر»، «تند»، «نفام»، «نغام»های عنوان نمونه ریل واژ به، نامهلغتبرخي مواضع دیبر از 

 است نام دديقي آمد ، همين بيت به«خزیدن»و « گردیدن»

ای لغت، ههمرا  بيتي دیبر با استناد به برخي فرهنگدر دیوان دديقي نيز این بيت به

 (   011:0313شریعت، :ر ک   استاشعار دديقي نقل شد  جزو

فرهنگ سروری، فرهنگ ، فرهنگ حليمي، لغت فرسهای لغت از جمله در فرهنگ

 :ر ک نام دديقي آمد  اسرررت  به« نفام»یرا « نغرام»، این بيرت ریرل واژة  و    شرررعوری

 ( 011همان،

 شررررکبي ببينررد گرش برهشرررتي حرور

 

 آهون برريررارد زمريرن تررا زنررد حرفرر  

 (9،ج04341:0311 دهتدا،                

 هاینام رودكي آمد  است  در دیبر فرهنگ، به«شک»این بيت ریل واژة  نامهلغتدر 

و نيز در « آهون»، ریل واژة الفرسمجمعو  فرهنرگ دواس، لغرت فرسلغرت از جملره 

(  011و  014: 0313شریعت، :ر ک نام دديقي آمد  اسرت  ، این بيت بهالعاشرقينعرفات
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و    ، این بيت را « آهون»، «شرررکبي» ،«حور»های ، ریل واژ نامهلغتهمچنين مؤلفران 

 اند نام دديقي ضبط كرد به

 هاشرررانخررانرره سررروخترره و كنرد  كنون

 

 زنرربررر و بررتررابرروت بررازبرررد  هررمرره 

 (9،ج03115:0311 دهتدا،                

نام رودكي ، به«همه»و « كنون»، «كندن»، «سوخته»های ریل واژ  نامهلغتاین بيت در 

 :ر ک نررام دديقي آمررد   ، برره«زنبر»این بيررت ریررل واژة  فرسلغررت اسرررت  در آمررد 

اشعار دديقي  جزوه به این منبع، آن را ( و شرریعت نيز با توج031:0309ّطوسري،اسردی

های نامه ریل واژ (  شایان ركر است كه در لغت011:0313شرریعت، :ر ک اسرت  آورد 

 آمد  است نام دديقي درستي به، بيت فوپ به«تابوت»و « شان»

 

 ااياتی از اا شک ر الخی  -3-1

ر  شبه نام رودكي ضبط شد  است  این ابيات به نامهلغتبلتي سه بيت در از ابوشکور 

 زیر هستند:

 دویررد نرراكر زن سررروی نيررک سررربررک

 

 درمررترريررد مررن انرردام برره برررهررنرره 

 (1،ج01451:0311 دهتدا،                

؛ این اندكرد نام رودكي نقل ، به«درمتيدن»واژة  ، این بيت را ریلنامهلغرتمؤلفران 

، با «سررربک»و « خانه»، «اندام»، «پيرزن»، «متيدن»های ریل واژ  آنهاكه اسرررت در حالي

بری اند  مدنام ابوشررکور ضرربط كرد ، همين بيت را به«نيک زن»جای به« پيرزن»اختلاف 

وشکور نقل اب نامهآفرینمثنوی  جزو، لغت فرسرا با استناد به  نيز با همين اختلاف، بيت

 ( 011:0311مدبری، :ر ک   استكرد 

 گوشررررت بركنررد بررازوش ز آن مریررد

 

 غوشرررت دو یک با داد را كوبه آن مر 

 (01،ج01445:0311 دهتدا،                



 23 ۀ، ش ار7117تااخاا  ،   مايخت و   اا ،نام کاوشرحلنامۀ عل ی  55

 

ر است  در ساینام رودكي ضرربط شررد ، به«كوبه»تنها ریل واژة  نامهلغتاین بيت در 

نام ، به«مریدان»اختلاف ، با «ابوشرررکور»و « غوشرررت»های ، ریل واژ نامهلغتمواضرررع 

 است ابوشکور ضبط شد 

ات ابي جزو، لغت فرسمردبری نيز این بيرت را برا اختلراف مذكور و با اسرررتناد به 

 ( 91:0311مدبری، :ر ک است  ابوشکور نقل كرد  نامهآفرین

 درم یررا مرررا بررایررد دیررنررار نررو

 

 دررلررم نرروک برره مررن آورم فررراز 

 (05،ج13441:0311 دهتدا،                 

« کنو»ریل دو واژة  امّااند؛ رودكي ضبط كرد نام ، این بيت را به«یا»ریل  نامهلغتدر 

اند  همچنين در دو فرهنگ نام ابوشکور آورد درسرتي به مؤلفان، این بيت را به« درم»و 

 زوجضربط شد  و مدبری آن را  ابوشرکورنام نيز این بيت به الفرسمجمعو  لغت فرس

 ( 014:0311مدبری، :ر ک است  آورد  نامهآفرینابيات مثنوی 

 یو ايت از کخایی مروزی  -3-2

دو بيت زیر از كسررایي مروزی به نام رودكي ضرربط شررد  كه این انتسرراب  نامهلغتدر 

 اشتبا  است:

 مسرربال سررفر اندرون نياز شررا  را  به

 

 سرررتت اندر ر  بدین گردد كوفته مرد كه 

 (1،ج00134:0311 دهتدا،                    

ن اند  ریاحي ایرودكي نسبت داد ، بيت فوپ را به«شا را »ریل واژة  نامهلغتمؤلفان 

 زوج، فرهنگ رشرريدیو  فرهنگ دواس، الفرسصررحا ، لغت فرسبيت را با اسررتناد به 

 نامهلغت(  همچنين در 53، 13:0314ریاحي، :ر ک   های كسررایي آورد  اسررتسرررود 

 نام كسایي ضبط شد  است و    ، این بيت به« نياز»، «سفر»، «مرد»های ریل واژ 

 نهرراد  نرورد  برر خرویرش كرس برره ای

 

 ودررایه برره و مویرره برره داد  همره وآن 

 (05،ج13111:0311 دهتدا،              



 53 نامۀ یهخدایر لغت   ر ندیرویکی تحَّين اشاباهاتی یر اناخا  ارّی ااياف ا 

 

 

 

نام رودكي آمد  اسررت  ریاحي این بيت را ، این بيت به«ودایة»ریل واژة  نامهلغتدر 

نام كسررایي ، به«نورد »نتجواني ریل  لغت فرسدر  امّااشررعار كسررایي نقل نکرد   جزو

 آمد  است 

نام كسررایي آمد  و دهتدا به ، بيت با همين ضرربط به«نورد »ریل واژة  نامهلغتدر 

را  ، بيتلغت فرسمنبع مذكور ارجاع داد  اسرت  شایان ركر است كه ادبال در تصحي  

( با اختلاف 041:0301طوسرري،اسرردی :ر ک فوپ   بر اسرراس تحریر نائيني از نسررتة

(  455:0309طوسي،اسدی :ر ک دوم، ضبط كرد  است   مصراعدر « بموز »بجای « بمویه»

 ، وجهي نداردنامهلغتبه نام رودكي در « ودایه»ین، انتساب این بيت ریل واژة وجود ابا 

و به احتمال زیاد اشتبا  مؤلفان بود  است؛ زیرا علاو  بر اینکه تاكنون منبعي برای استناد 

 راند كه ب، بيت را به نام كسرررایي آورد «نورد »این بيت به نام رودكي نداریم، ریل واژة 

 است نتجواني  فرسلغت اساس نستة 

 

 ااياتی از عنحری -3-1

اشتباهاً به نام رودكي ضبط شد  است  شر  این  نامهلغتبلتي سره بيت در عنصرریاز 

 است: ابيات به صورت زیر

 فلک ز فزون او جا  از ایعرصررره كهينه

 

 كيوان از مرره او درردر از جزوی كمينرره 

 (01،ج05114:0311 دهتدا،                

است؛ حال آن كه نام رودكي ضربط شد ، این بيت به«عرصره»ریل واژة  نامهلغتدر 

 بلتي است:ای با مطلع زیر از عنصریبيت فوپ، سومين بيت از دصيد 

 زیم برره امررانروم بررمراد و هميهرمري

 

 بجررا  و دولررت و نررام خرردایبرران جهرران 

 (131:0343بلتي، عنصری                  

، بيت مورد بحد ریل واژة لغت فرسهرای لغرت نظير در برخي فرهنرگ ،همچنين

 ( 455:0309طوسي،است  اسدینام عنصری آمد ، به«كمينه»
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نام ، بيت را اشرررتباهاً به«فزون»، ریل واژة نامهلغتشرررایران ركر اسرررت كه مؤلفان 

، «جا »، «كهينه»، «كمينره»هرای دیبر از جملره: انرد  همچنين ریرل واژ منونهری آورد 

 نام عنصری آمد  است درستي به، بيت مذكور به«كيوان»

 سررررتررت بررنررد در آرمررد  مرررد بررود

 

 بتررتنيررک ،شرررود گردد جنبنررد  نرو 

 (05،ج11941:0311 دهتدا،                

 ،لغت فرسنام رودكي آمد  است  در ، این بيت به«بتتنيک»ریل واژة  نامهلغتدر 

 :ر ک   نررام عنصرررری آمررد ، برره«آرمررد »ریررل واژة « جنبيررد »این بيررت بررا اختلرراف 

اشعار  جزو( و ادبال  مصرح  دیوان عنصری(، همين بيت را 519:0309طوسري،اسردی

 (   351:0343بلتي،نصریع :ر ک است  بلتي در دیوان وی آورد پراكندة عنصری

، «ستت»و « آرمد »ها نظير ریل برخي از مدخل ،نامهلغتشرایان ركر اسرت كه در 

 نام عنصری آمد  است بهاین بيت 

 مررولرري فرررو آن وز تررانرري هرررنرره

 

 بشرررکررولرري برره آن تررو از نشرررمرررنررد 

 (05،ج13441:0311 دهتدا،                 

این  لغت فرساسررت  در نام رودكي آمد ، به«هرنه»ریل واژة  نامهلغتاین بيت در 

( و بر 304:0309طوسرري،اسرردی :ر ک نام عنصررری آمد   ، به«بشررکول»بيت ریل واژة 

(  همچنين ریل 311:0343بلتي،اساس همين منبع در دیوان وی نيز آمد  است  عنصری

 نام عنصری آمد  است ، این بيت به«شمردن»و « فروموليدن»، «بشکول»های واژ 

 

  يخاانیّیااياتی از رر، -3-1

ین شود  اسريستاني دید  ميخينام رودكي آمد  كه در دیوان فرّنهار بيت به نامهلغتدر 

 زیر هستند: ابيات به شر 

 مجلس از مجلس نبرّد مردم كنون اندر بباغ

 

 سيله از سيله نبرّد آهو كنون اندر براغ 

 (0،ج151:0311 دهتدا،                     



 52 نامۀ یهخدایر لغت   ر ندیرویکی تحَّين اشاباهاتی یر اناخا  ارّی ااياف ا 

 

 

 

خي در دیوان فرّ امّانام رودكي آمد  اسررت ، به«آهو»این بيت ریل واژة  ،نامهلغتدر 

 ای با مطلع زیر است:بيت، بيت سوم از دصيد این 
 عروس ما  نيسرران را جهان سررازد همي دجله

 

 بره براغ انردر همي بنردد ز شررران گلبنان كلّه 

 (349:0311سيستاني،خي فرّ                     

 :ر ک خي آمد  اسررت  نام فرّ، به«سرريله»ریل واژة  ،لغت فرساین بيت در  ،ضررمناً

 ( 411:0309طوسي،اسدی

 از زلرف ترو برروی عررنرربر و برران آیررد

 

 زآن تررنررگ دهرران هررزار نررنرردان آیررد 

 (3،ج4311:0311 دهتدا،                    

 ،خيكه در دیوان فرّ نام رودكي آمد ؛ حال آنبه« بان»این بيت ریل واژة  نامهلغتدر 

بيت نتسرتين از رباعي منسوب به این شاعر است  در دیوان بيت دوم این رباعي ننين 

 است: 

 زلف تو همي سررروی دهرران زان آیررد

 

 شررررتررربرران آیررد ةخررربررنررد  برره خررانرر 

 (445:0311سيستاني،خي فرّ                  

 

 گشررت تو اسرربان گهفسرريله كه مرغزاری

 

 ننبال بتاید فرد برسرررد كآنجا شرررير 

 (4،ج1111:0311 دهتدا،                  

در  امّانام رودكي آمد  اسرررت  ، به«ننبال خایيدن»ریل واژة  نامهلغتاین بيرت در 

 ای با مطلع زیر است:خي بود  و در دیوان وی، بيت بيستم از دصيد اصل از فرّ

 تا خزان تاختن آورد سررروی باد شرررمال

 

 همچو سررررمازد  با زلزله گشرررت آب زلال 

 (111:0311سيستاني،خي فرّ                   

، ضرربط «فرد»بجای « خرد»دوم با اختلاف  مصررراعشررایان ركر اسررت كه در دیوان 

و « فسريله گه»، «خایيدن»های : ریل واژ نامهلغتاسررت  همچنين در دیبر مواضررع شرد 

 خي آمد  است نام فرّبه ، بيت مذكور«گه»
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 عنبر و ببررارد ردُ او كردن وصرررف برره

 

 خوانمدحت لفظ ز و گویمدحت طبع ز 

 (03،ج11533:0311 دهتدا،                 

نام رودكي اسرررت  امّا در دیوان ، به«گویمدحت»ریل مدخل نامهلغتاین بيرت در 

 ای با مطلع زیر است:خي بيت هفدهم از دصيد فرّ

 بنفشررره زلف من آن آفتراب تركسرررتان

 

 لاله سرررتانهمي بنفشررره پردید آرد از دو  

 (153:0311سيستاني،خي فرّ                  

 

 ااياتی از ییگر شاعرا  -3-1

بيت از دیبر شررراعران، نظير عمار  مروزی، شررراكر بتارایي،  09مذكور، بجز شررراعران 

گرگاني، سنایي، خاداني، ین اسعدطوسي، فترالدّ ، اسدیآغاجي، ابوالعباس، ناصررخسرو

 را معرفي خواهيم كرد: آنهاشد  كه ما در زیر  نامهلغتسعدی، مولوی وارد 

 عررترريررب تررو بررا هرريررچ مرررا نرربررود 

 

 تيررب و شررريررب ایكرد  گررنررهبرري مررا 

 (5،ج1014:0311 دهتدا،                     

، راآانجمن و جهانبيری ، بيت فوپ را از دو فرهنگ«تيب»ریل واژة  نامهلغتمؤلفان 

معني به« تيب»هر دوی این منرابع ریل واژة  كره در انرد؛ حرال آننرام رودكي آورد بره

 ؛  الدین انجو،   : : جمال آمد  است  ر ک ی يقی، بيت فوپ به نام «سرگشته و مدهوش»

 به تصحي  شریعت، دبيرسيادي دیوان دديقي(  شایان ركر است كه در 114:0111هدایت،

بيت در بتش ابيات (، این نرامرهدديقي( و رهين  در گنج برازیرافترهو  دیوان دديقي در 

 5تشرررریع :ر ک   4، به نام دديقي آمد  اسرررتفرهنگ جهانبيریپراكند  با اسرررتناد به 

 (   44:0354؛ رهين،019:0354؛ دبيرسيادي،003:0313،

، این بيت با «4شرريفتن»و « آشررفتن»معني به« شرريب»اسرردی ریل واژة  لغت فرسدر 

بجز  لغت فرساست  صورت بيت در سه نا   منسوب 1دیبر به عمارة مروزیضبطي 

 نا  هُرن ننين است:
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 نرربررود ایررچ مرررا بررا بررتررم عررترريررب

 

 گررنررهرري كرد شررريررب شررريرربمررا برري 

 (11:0309طوسي، اسدی                      

 ( 31:0345؛ همان،9:0334همان،  ک :ر همچنين 

دوم با  مصررراعو « عتاب»نتسررت با اختلاف  مصررراع ،نا  هرن ،لغت فرسدر 

 ( 9:0191طوسي،اسدی :ر ک   ، ضبط شد  است« كذا( كهنيبي»اختلاف 

د  و ضبط ش« ایچ»، بيت همانند صرورت نتست با اختلاف تحفةالاحبابدر فرهنگ 

، «حقيقي»رسرررد به نظر مي امّا(؛ 104:0345منسررروب اسرررت  حافظ اوبهي،  قيقیبه 

 باشد « دديقي»تحریف 

این بيت با تركيبي از ضبط صورت اول و دوم،  س هسالارفرهنگ فارسي مدرسة در 

 صورت زیر آمد  است:بدون ركر نام سرایند  آن، به

 عررترريررب تررو بررا ایررچ مرررا نرربررود 

 

 شررريررب شررريررب ایكرد  ]گنرره بي مرا 

 (041:0311،فرهنگ فارسي مدرسة س هسالار 

ورت صهمين نتست بيت به مصراعدانشبا  پنجاب نيز  لغت فرسدر نستة خطي 

، ضربط شد  و مصححان آن را بر اساس دو نستة دیبر تصحي  «نبود»و تنها با اختلاف 

 (   5، حاشية31:0345طوسي،اسدی  ک :ر  اندكرد 

، ریل لغت فرس، همانند ضررربط «گنه»و « ابومنصرررور»های ریل واژ  نامهلغرتدر 

 احبابتحفةال همانند ضبط « شيب»(، و ریل الاحبابتحفة همانند ضبط « آسيب و شيب»

ود راست  با وجود این، گمان ميشد  نام عمار  مروزی ضربطبه، بيت «(ایچ»با اختلاف 

به دليل وجود بيتي منسرروب به رودكي در  1یا شررتص دهتدا نامهلغتاشررتبا  مؤلفان 

 كه موجب بروز این خطا شد  است   9ها باشدفرهنگ

 مروراند كه كاتبان بهمذكور از بيت، یک صررورت واحد بود در منابع، دو صررورت 

تصحي  هرن  نستة واتيکان(  لغت فرساند  در زمان آن را تصرحي  یا دسرتکاری كرد 

ستشهاد ادنبال هم، بهكه باید آن را منبع آغازین ضربط بيت دانسرت، سه بيت از عمار  به
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دهد هر سه بيت از كه نشان مي صورت زیر آمد ، به«نهيب»و « زیب»، «شيب»سره واژة 

 اند:یک دصيد  انتتاب شد 

 نرربررور ایررچ مرررا بررا بررتررم عررترراب

 

 نرردارر بررر آن زلررف مشرررکرري برروئرري

 

 نررنرران بررافررترره بررركشررررم از غررمرران

 

 شررريرربكهني كررذا( كرد شررريرربمرا بي 

  ریل شيب(                                     

                                                           01نرردارر بررر آن روی لررالررة زیررب

  ریل زیب(                                        

 ر  بررركشررررم از نررهرريرربنررنرران گررم

  ریل نهيب(                                     

 های كتابتانة واتيکان، ایندیا آفيس نسته لغت فرسبا توجّه به ددمت نسرخ خطّي 

شررود كه بيت را از عمار  بدانيم نه و پنجاب(، تکليف انتسرراب بيت اندكي روشررن مي

  00دديقي

 آنک از فرسررت تاكم بچة خون لتت یک

 

 عقيق گونة هم و دارد مشررک بوی هم 

 (1،ج01313:0311 دهتدا،                

است  مدبری همين بيت نام رودكي آمد ، به«داشرتن»ریل واژة  نامهلغتاین بيت در 

 :ر ک   ةغاللّعجایب( و 151:0309طوسررري،اسررردی :ر ک   لغت فرسرا با اسرررتناد به 

(  در 359:0311مدبری، :ر ک   اسررتاشررعار عمار  مروزی آورد  جزو(، 13:0319ادیبي،

 :ر ک اسرررت  نام عمار  ضررربط شرررد نيز این بيرت بره لغرت فرسهرای دیبر نرا 

 ( 043:0345؛ همان،11:0334همان،؛ 40:0191طوسي،اسدی

ا اول ب مصررراعتصررحي  هُرن:  لغت فرسدر منابع فوپ اختلاف بيت ننين اسررت: 

لغت ؛ «دحفیک : »غةاللّعجایبتصررحي  دبيرسرريادي و  لغت فرس؛ یکي دحفاختلاف: 

تاک ة خون بچ دحفیک »نتست با اختلاف:  مصراعتصرحي  مجتبایي و صاددي،  فرس

 «   رزم فرست
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نستة پنجاب موجود است كه البته دستکاری، در  لغت فرسضربط اخير تنها در در 

لغت های مشرتص است كه در غالب نسته ،شرود  با وجود اینآن به وضرو  دید  مي
 اّمااست  ، ضربط شررد «لتت»، بجای «دحف»نتسرت با اختلاف  مصرراعاسردی،  فرس

 :ر ک پ(  144را از نسرررتة نتجواني  مورن « لتت»ادبال در تصرررحي  خود، ضررربط 

، رسلغت فهای خّطي ( برگزید  كه البته با توجّه به ضبط غالب نسته194پ:144همان،

كه البته هيچ شاهد شعری  : ریل دحف0311: دهتدا،  ر ک« دد »معني به« دحف»ضبط 

  نمایدميتر ( صحي برای آن ركر نشد  است

كه بيت مورد بحد، بيت  بيتي در طلب شرراب هسرتای سرهدر دیوان انوری دطعه

 دوم آن است: 

 ای خواجررة مبررارک بر بنرردگرران شرررفيق

 لتتي ز خون بچرة تراكم فرسرررت ازآنک

 تررا مررا بيرراد خواجرره دگر بررار پر كنيم

 

 فریرادرس كره خون رهي ریترت جاثليق 

 هم بوی مشرررک دارد و هم گونررة عقيق

 از براد  خون اكحرل و ديفرال و باسرررليق

 (441:0314/1 انوری،                      

مدرس رضروی این دطعه را از هشرت نستة خطّي دیوان انوری مورد استفادة خود 

(  400:0344تصررحي  نفيسرري: همان، همچنين بنبرید به دیوان انوری به اسررتنقل كرد 

 باشد « دحفي»، ممکن است در اصل «لتتي»شایان ركر است كه در این دطعه نيز 

همرا  دطعة مذكور، با احي نيز بيت مورد بحد را بهبجز دو انتسررراب پيشرررين، ریر

، الفصرررحامجمعو  العاشرررقينعرفات، الالبابلباب، از «یک جام خون بچة تاكم»اختلاف 

(؛ دبيرسررريادي نيز در 14:0314ریاحي، :ر ک اسرررت  اشرررعار كسرررایي نقل كرد  جزو

 ( 030:0314 دبيرسيادي، دطعه را از آنِ كسایي دانسته است پيشاهنبان شعر فارسي

ها و نسخ خطي دیوان انوری، با سه های لغت، تذكر از آنجا كه این بيت در فرهنگ

عاً دط امّاتوان گفت بيت از كدام شرراعر اسررت؛ انتسرراب متفاوت همرا  اسررت، دديق نمي

بيت از رودكي نيسررت  یک احتمال  وجود دارد و آن، این اسررت كه با توجّه به تأليف 
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(، انوری بيت مورد بحد را  پ 4( و حيات انوری  درن    پ 5اسرردی  درن  لغت فرس

از عمرار  وام گرفترره و در دطعرة خود آورد  برراشرررد  همچنين ممکن اسرررت روایررت 

  الله اعلم(  این دطعه به نام كسایي درست باشددر انتساب  الالبابلباب

 روب خرراشررره بُرردی پيلرران پررای در تو

 

 كوب و رنج بررا پيشررره كشررري گوار  

 (3،ج4441:0311 دهتدا،                  

در اصررل  امّانام رودكي آمد  ، به«پيشرره»و « بُدن»های ریل واژ  نامهلغتاین بيت در 

اسدی  لغت فرس(  در 001:0354طوسي، اسدی طوسي استاسردی نامةگرشراسرباز 

:   ر ک اسرررردی ضررربط شررررد  اسررررت نررام، برره«01كوب»این بيررت ریررل واژة 

گوار  »، «خاشرره روب»های ریل واژ  نامهلغت(  همچنين در 30:0309طوسرري،اسرردی

 نام اسدی آمد  است ، این بيت به«كوب»و « كشي

 نام ندارد ادب كران ادبي آن جویي نره

 

 نم ندارد ستن كان سرتني آن گویي نه 

 (3،ج1144:0311 دهتدا،                    

ي نام رودكبه لغت فرس، با اسررتناد به «نم داشررتن»این بيت ریل واژة  نامهلغتدر 

 :ر ک نام شررراكر آمد  اسرررت  ، به«نم»، ریرل واژة لغرت فرسدر  امّراآمرد  اسرررت  

 جزو(  همچنين مدبری بيت مذكور را بر اسرراس همين منبع، 351:0309طوسرري،اسرردی

 ( 41:0311مدبری، :ر ک است  های شاكر بتاری آورد سرود 

 خرمن عشرررق جررز را عشرررق نسررروزد

 

 آهن برره آهن بشرررکنررد نون نرنرران 

 (1،ج9114:0311 دهتدا،                  

 ویس و راميننام رودكي آمد ؛ امّا از ، این بيت به«خرمن»ریرل واژة  نرامرهلغرتدر 

 ( 441:0349گرگاني، :ر ک فترالدین اسعد گرگاني است  

 :مثنوی كه شبيه به بيت مذكور است آمد در بيتي دیبر از این 

 نرربرررد عشرررق را جررز عشرررق دیرربررر

 

 نرررا یرراری نرربرريررری زو نررکرروتررر 

 (311:0349 گرگاني،                          
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، بيت مورد بحد در برخي مواضررع آمد  كه امثال و حکمشررایان ركر اسررت كه در 

؛ 14:0313/0دهترردا، :ر ک درسرررتي بره ویس و رامين ارجراع داد  شرررد  اسرررت  بره

 ( 0101/4همان:

 پرررورد غررم زمررانررة ایررن در كرره دردا

 دیررد بررایررد دوسرررترري فررراپ روز هررر

 

 عررمرنورد بررادیرره ایررن در كرره حريرفررا 

 كرد بررایررد همرردمي وداع لرحرظرره هرر

 (1،ج01515:0311 دهتدا،                 

نام رودكي آمد  است  نفيسي همين رباعي به نامهلغتدر « دردا»این رباعي ریل واژة 

 جزودوم،  مصراعدر « دایرة غم پرورد»نتست و  مصراعدر « پر غم و درد»را با اختلاف 

 ( 11:0351ابوسعيد ابوالتير، :ر ک های منسوب به ابوسعيد آورد  است  سرود 

 كجررا پشرررره ای گفررت سرررليمرران پس

 

 من دضررررا رانم دو هر برر تررا برراش 

 (1،ج00119:0311 دهتدا،                

مثنوی در اصرررل از  امّانام رودكي آمد ؛ ، این بيت به«راندن»ریل واژة  نامهلغرتدر 
 ( 540:0314مولوی، :ر ک   مولوی است معنوی

 نبررا  سرررو هر كرد سرررركشررري از نو

 

 را  خرراک بر افررترراد و شرررکروخرريررد 

 (9،ج04401:0311 دهتدا،                

اسررت  سررروری در نام رودكي آمد ، به«شررکوخيدن»ریل واژة  نامهلغتاین بيت در 

و مدبری نيز آن را  ریل همين واژ ، بيت را به آغاجي منتسب كرد  الفرسمجمعفرهنگ 

 ( 094:0311مدبری، :ر ک است  اشعار این سرایندة پيشبام آورد  جزو

 درآی دواسررربرره ،ميخرّ جرران برره گر

 

 كش انرردر خر «خروشرررنرردی» برردل ور 

 (03،ج11413:0311 دهتدا،                 

  اسررتنام رودكي آمد  متالفت دياس( به «متالفت»این بيت ریل واژة  نامهلغتدر 

 بندهای وی آمد  است: صورت زیر در یکي از ترجيعدر دیوان خاداني این بيت به

 گرر برردل دررانرعري دو اسررربرره درآی

 

 انرردر كررشور بررجرران خشررررنرردی خررر  

 (444:0315 خاداني شرواني،                  
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، انتساب ابيات، همبي مشکل دارد؛ نامهلغتشرایان ركر اسرت كه در این موضع از 

 بيت پيش از آن مرتبط است زیرا نام شاعر هر بيت به

 مررمررلررکررت از فررتررد غررریرربرري برره ور

 

 دوز پينرره نربرد سرررترتري و مرحرنررت 

 (050،ج13050:0311 دهتدا،              

 تر بيتنام رودكي آمد  اسررت  صورت دديق، به«ور»این بيت ریل واژة  نامهلغتدر 

 سعدی ننين است:  گلستاندر 

 گرر برره غررریرربي رود از شرررهر خویش

 ور بررترررابرري فررتررد از مررمررلررکررت

 

 دوزسرررترتري و مرحرنررت نربررد پينرره 

 روزگرررسررررنرره خررفررتررد مررلررک نرريررم

 (010:0394 سعدی،                         

 ترروانرري گررر را مررا جرران مرررنررجرران

 

 هررمرروار ،نرراهررمرروار گررفررتررار برردیررن 

 (05،ج13551:0311 دهتدا،              

نام رودكي آمد ؛ امّا از ناصررخسرو ، دوبار به«هموار»این بيت ریل واژة  نامهلغتدر 

 ای با این مطلع:است؛ در دصيد 

 نربريرنري برر درخررت ایررن جهرران بررار

 

 ای مرد هشررريررار -هشررريررار مردمبر  

 (01:0353 ناصرخسرو،                      

 بررداری مرررا برريررنرري نررو دور از

 گررردد پرريررالرره از شرررراب رنررگ نررون

 

 عمرردا دسررررت رخشرررنررد  رن پريش 

 پيرردا دسرررت پشرررت از رخررت رنررگ

 (4،ج5111:0311 دهتدا،                   

نيز همين « ر»نام رودكي آمد  اسررت  ریل ، به«پياله»ریل واژة  نامهلغتاین دطعه در 

دطعة  المعجمنا  طهران، بدون ركر نام شاعر آمد  است  در  المعجمدطعه با ارجاع به 

 :ر ک بدون ركر نام شرراعر آمد  اسررت  « در ركر حروف دافيت»فوپ با همين ضرربط 

 (   145:0311؛ همان،044:0304رازی،

است، كمي دور از رهن است  المعجمبط دديقاً همانند ض نامهلغتاز آنجا كه ضربط 

هن(، های كشد  باشد؛ زیرا این دسم ابيات  یعني سرود  نامهلغتكه از منبعي دیبر وارد 
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آید؛ مبر های متعدد، هرنند در حدّ اختلاف یک كلمه، ميدر منرابع متتلف، با ضررربط

ه در كرد  باشررد ك نام رودكي نقلبيت را برداشررته و به المعجمكه منبعي مسررتقيماً از این

 امهنلغتدر  امّاباید ارجاع منبع مسرتند ریل بيت آورد  شود  این صرورت نيز معمولاً مي

 رودكي منتفي بدانيم شود و فعلاً ناگزیریم انتساب آن را بههيچ ارجاعي دید  نمي

 نررواد پرراک گررذشررررت پررادشرررراهرري

 جررهررانرريرران غررمرربررين ،زآن گررذشرررترره

 

 زاد فرررن نشرررسررررت پررادشرررراهرري 

 جهررانيرران دلشرررراد ،نشرررسرررتررهز این 

 : ریل نشستن و نشسته(0311 دهتدا،     

ام ن، بيت دوم، به«نشسته»بيت نتست و ریل واژة « نشرسرتن»ریل واژة  نامهلغتدر 

ای پنج بيتي منسرروب به اسررت  این دو بيت در اصررل، بيت اول و دوم دطعهرودكي آمد 

 نام وی آورد  است  در منابع دیبر، بهالالبابلبابابوالعباس ربنجني اسرت كه عوفي در 

ود شررنيز این دطعه به اشررکال دیبر دید  مي تاریخ بيهقيسرريسررتاني و خينظير دیوان فرّ

 ( 019:0311مدبری، :ر ک  

 فرزند سررريصرررد از به مطواع بندة یک

 

 خداوند عمر آن و خواهد پدر مرگ كاین 

 (03،ج10111:0311 دهتدا،                 

نام رودكي آمد  اسرررت  علاو  بر این در ، به«مطواع»ریل واژة  نامهلغتاین بيت در 

(  در 114:0313/1دهتدا، :ر ک نام رودكي آمد  اسرررت  نيز این بيرت به امثرال و حکم

(  در یک 044:0311الملک،نظام :ر ک ، این بيت بدون نام شاعر آمد  است  نامهسياست

 :ر ک نررام شررراعر آمررد  اسرررت   نيز بيررت برردون امثررال و حکمموضرررع دیبر از 

 ( 1131:0313/4دهتدا،

 مهنالغت، بيت را بر اسرراس همين منبع به نامهلغترود دهتدا یا مؤلفان احتمال مي

رودكي توجيهي ندارد  زیرا در متن وارد كرد  باشررند؛ در این صررورت انتسرراب بيت به

ت توان بيت را از رودكي دانسنام شاعر تصری  نشد   تنها در صورتي ميبه نامهسرياست
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نام رودكي آورد  و البته دابل اعتماد نيز ، این بيت را بهنامهسرررياسرررتكه یک منبع بجز 

 باشد 

 !دریرر  بررار هررزار !جرروانرري روز دریرر 

 

 سرر ری  نون بود راسررت من شررادماني كه 

 (1،ج01150:0311 دهتدا،                   

های نام رودكي آمد  اسرررت  در فرهنگ، به«دری »ریل واژة  نامهلغرتاین بيرت در 

و    ، بيتي دیبر، با همين دافيه  فرهنگ دواس، الفرسصررحا ، لغت فرسلغت از جمله 

 نام شهيد بلتي آمد  است:، به«س ری »ریل واژة 

 يّ و عررزّ و آی دریرر نرردریرر  فرررّ جرروا

 پرررورد ورا دهررقررانبررنرراز برراز هررمرري

 

 همچنرران سررر ری عزیز بود ازین پيش  

 نو شرررد رسررريرد  نيرابد ز تي  تيز دری 

 (131:0309طوسي، اسدی                   

نبور خوشة ا»به معني « س ری »در اغلب منابع تنها بيت نتست این دطعه ریل واژة 

؛ 11:0334؛ همان،51:0191طوسررري،اسررردی :ر ک ، آمد  اسرررت  «كره پُربرار براشرررد

 ( 49:0353غزنوی،؛ دواس 043:0340نتجواني،

غت لدسرت ما رسيد  حاشية ه به آن بهتنها منبعي كه بيت دوم این دطعه با توجّ فعلاً
 نتجواني است: فرس

 
 (191نتجواني، كتابتانة ملّي تبریز، ص لغت فرس 

 فرهنگرسد دهتدا این ضبط را بر اساس فرهنگ رشيدی یا به هر روی به نظر مي
؛ 130:0331نوشته باشد؛ زیرا ضبط وی با این دو فرهنگ مطابقت دارد  تتوی، آراانجمن

 فرهنگ آنندراج(؛ البته در این دو فرهنگ بيت به نام مولوی است  در 455:0111هدایت،
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 : ک ر، به نام مولوی آمد  است  «راسرت بود نو س ری »نيز این بيت، با اندكي اختلاف 

نيز همين بيت به شاهد واژة س ری  آمد  است  البته  الفرسمجمع(  در 355:0119/1شاد،

 (   151:0331 سروری كاشاني،« بود راست نون س ری »بودن نام سرایند  و با اختلاف 

نقل دول  تحفةالاحبابشررایان ركر اسررت كه در این سرره فرهنگ، مؤلفان از فرهنگ 

( و 0345دو نا   در نسرخ مورد بررسري ما  نسخ كتابتانة مجلس( و در  امّااند؛ كرد 

 حافظ :ر ک ، بيت مورد بحد موجود نيست  «س ری »( از این فرهنگ، ریل واژة 0341 

نيز این بيت  فرهنگ فارسري مدرسرة س هسالار(  در 011:0341؛ همان،110:0345اوبهي،

 ( 031:0311،فرهنگ فارسي مدرسة س هسالار :ر ک نيست  

 غررر مررن كررونررة دو نشررررران از

 

 شررررتررر پررای نشرررران پرروپررر هررمرره 

 (1،ج00140:0311 دهتدا،                  

، این بيت به نام سنایي «غر»و دیبر بار ریل « پو»، یک بار ریل واژة الفرسمجمعدر 

دو »نيز ریل  آرافرهنگ انجمن(  در 914و  131: 0331آمد  اسررت  سررروری كاشرراني،

(  این 403:0111هدایت، :ر ک نتست این بيت به نام سنایي آمد  است   مصراع، «كونه

 بيت به نام رودكي در مأخذی دیبر یافت نشد 

 

، ا  نام شاعرانی ییگر 3و  5ااياتی ک  یر کاا  ا  اا و اشیعار رویکی جلد  -3-1

  اندرا ا  رویکی مناخب کریه آنها نام لغتضبط شده، ام،ا مؤلسا  

ر و عصمتاطبان با شاعران هم، نفيسي برای آشنایي احوال و اشعار رودكيدر جلد سوم 

پس از رودكي، نام برخي از شاعران را همرا  با شواهد شعری از منابع متتلف، از جمله 

اسرررت  پس این ابيات همبي از اسررردی و     آورد  لغت فرسهای لغت نظير فرهنرگ

 شاعران دیبر است نه رودكي  

 زوجاند و ابياتي كه در جلد سوم مؤلفان بنابه هر دليلي دنار خطا شرد  نامهلغتدر 

اند و البته با ركر شمارة صفحه، نام رودكي آورد های شراعران دیبر نقل شد ، بهسررود 
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بر این، ابياتي كه نفيسررري در جلد اند  علاو ارجاع داد  احوال و اشرررعار رودكيكتاب به

ون نيز از این اشررتبا  مصنام رودكي در منابع آمد ، آورد  اشرتبا  بهابياتي كه به جزودوم، 

آمد  است  در ادامه ما نند نمونه از این سهوها  نامهلغتنام رودكي در نماند  و برخي به

 را بررسي خواهيم كرد:

 ساحری سحر بنمود گرفتار موسي نوب

 

 سررامری وی امت اندر آخر كرد سررامری 

 (9،ج03341:0311 دهتدا،                   

 رودكي اشررعار و احوال»، بيت فوپ را با اسررتناد به «سررامری»ریل واژة  نامهلغتدر 

اند كه البته مغلوط هم هست؛ امّا این بيت از نام رودكي آورد ، به«433ص نفيسي سرعيد

ورد  ای منسوب به رودكي آیکي از دصاید عنصری است  نفيسي بيت فوپ را در دصيد 

 :ر ک نره رودكي   عنصرررری اسرررتدطعراً از دصررريرد   كره خود تصرررری  كرد  كرلّ

 ( 430:0301نفيسي،

 آمد دگر بهرام بتشررایش و بتشررش از

 

 آمررد دگر سررررام مرردی و مرردمري از 

 (9،ج03354:0311 دهتدا،                  

 ص نفيسي سعيد اشرعار و احوال» بيت فوپ را با اسرتناد به« سرام»مؤلفان ریل واژة 

نام رودكي نيسرررت؛ بلکه از در این صرررفحه بيت به امّااند؛ نرام رودكي آورد ، بره«411

  تبریزی استدطران

 پوشرررشررري و بام پي ز امخررانه افزار

 

 بود تير و سررررشررران اندر بتانه هرنم 

 (9،ج03955:0311 دهتدا،                   

 و احوال از»سررر س به  نام رودكي آورد ،، بيت فوپ را به«شررران»مؤلفان ریل واژة 

در این صفحه  امّااند؛ ، استناد داد «0104 ص 3 ج نفيسري سرعيد تأليف ،رودكي اشرعار

  بيت از كسایي است

 دری  شررره از سرررر دارد كه سررر راهي

 

 تي  برره سرررر آن كررافررت همي ببررایررد 

 (01،ج01153:0311 دهتدا،                
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احوال و اشعار ، از كتاب «0041ص» ، بيت فوپ را با ارجاع«كافت»مؤلفان ریل واژة 

نو »اند  در صرررفحة مذكور از كتاب، بيت با اختلاف ضررربط كرد نام رودكي ، بهرودكي

 رایي آمد  نه رودكي نام ابوالمثل بتا، به«دارد

 بررود فررریربررنررد  روبرره نرو حريررلرره برره

 

 بود سرررتيهنررد  شرررير نو كرينرره برره 

 (05،ج13113:0311دهتدا،               

 اشرررعار و احوال»اند و به رودكي آورد نام ، این بيت را به« »مؤلفران ریرل مدخل 
نام اند  بيت در این موضرررع از كتاب بهداد اسرررتناد « 0041ص نفيسررري تأليف رودكي

 ابوالمثل بتارایي است 

 مرراكرريرراني نرو كرس هرمرره نرزد ترو

 

 كررردی خرررو  را خررود تررن اكررنررون 

 (05،ج13113:0311 دهتدا،                 

 اشعار و احوال»نام رودكي آمد  و مؤلفان به ، این بيت به« »ریل مدخل  نامهلغتدر 

 جزواند  بيت فوپ در این صفحه از كتاب، ، استناد داد «0095ص نفيسري تأليف رودكي

 آمد  است  ع ارهاشعار 

 برا  روی نهاد بسرررعادت نون گنجه ز

 

 ا گ و افسررر و ملک و گنج بدو سرر رد فلک 

 (01،ج01935:0311 دهتدا،                 

« 0191ص نفيسرري سررعيد»نام رودكي آمد  و به ، بيت به«گا »ریل واژة  نامهلغتدر 

 نام معروفي بلتي است در این موضع از كتاب، بيت به امّااند؛ استناد داد 

 نبون ماند  بلا نا  در هرراروتم همچو

 

 ردن زهر  خورشررريد رن بت آن غم در 

 (05،ج13315:0311 دهتدا،                 

ریل هاروت این بيت را بنام رودكي آورد  و بدین صرررورت ارجاع  نامهلغتمؤلفان 

در احوال و اشررعار همين «  111، ص1ج نفيسرري سررعيد تأليف اشررعار و احوال»اند: داد 

ریزی تبصرفحه، بحد نفيسي مربوط به دیوان مجعول رودكي است كه همه اشعار دطران

د و آمد ، ننين سرررنوشررتي دار نامهلغتدنبال بيت پيشررين در نيز كه به اسررت  بيت بعد
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، حال آن كه در اصرررل، شرررعر متعلق به  اند( همين كتاب ارجاع داد 105مؤلفان به  ص

 دطران است:

 نور همي داد  تو رخسررار   دو به زهر 

 

 دسررتان همه داد  تو نشررم دو به هاروت 

  دهتدا: همانجا(                               

 

 گيرینايج  -1

های تحقيق یک تصررحي  خوب و نقد و ارزیابي منابع مسررتند اشررعار رودكي، از بایسررته

ز كه ا- نامة دهتدالغتسرمردندی است  ارزیابي های دیرینة رودكيسررود دسرتيابي به

است، ا هنيز یکي از این بایسته -شرودامروز محسروب ميبزرگترین آثار پووهشري تا به

زیرا این فرهنگ از منابعي اسرررت كه مصرررححان و پووهشررربران مکرر به آن مراجعه 

 كنند؛ به بيان دیبر، لغتنامه ابزار كار ایشان است مي

در پووهش حاضرررر، هفتاد و پنج بيت تازة منسررروب به رودكي را در نبارندگان ما 

نکرد  بود  پس از  آنهابررسرري  كنون شررتصرري اددام به بررسرري كردیم كه تا نامهلغت

ها یا متعلق به شاعران دیبرند و یا در بررسري این ابيات، مشرتص شرد كه این سررود 

واسررطة اند  دهتدا و همکاران وی، یا بهمنابع، بدون تصررری  به نام سرررایند  ركر شررد 

ر و ضررعيف های متأخّاسررتفاد  از منابع مجعول  مانند دیوان مجعول رودكي(، یا فرهنگ

 اند و    ( و یا اشتباهات فردی، مرتکب این خطاها شد  ندراجآن نظير 

بيت( است   11تبریزی  نام رودكي آمد ، دطرانبيشرترین شراعری كه ابياتي از او به

شررکور بيت(، ابو نهار  سرريسررتانيخيبيت(، فرّ پنج  دیبر شرراعران بدین درارند: دديقي

 ریبيت به منجيک نيز منسوب است(، عنص  سه بيت(، شهيد بلتي  سه بيت، یک بلتي

  دو بيت(، ابوالعباس ربنجني  دو بيت، شرامل یک دطعه(، بوسعيد بيت(، كسرایي سره 

دو    یک بيت(، مولوی  یک بيت(، آغاجي  دو بيت كه یک رباعي است(، شاكر بتاری

 دو   یک بيت(، عمار  مروزی گرگانيین اسعد یک بيت(، فترالدّ بيت(، ناصررخسررو
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(، یي و انوری نيز منسررروب اسرررتو بيتي دیبر به كسرررا بيت كه یک بيت آن به دديقي

(   یک بيت  یک بيت(، سررعدی  یک بيت(، سررنایي  یک بيت(، خاداني طوسررياسرردی

همچنين سررره بيرت، شرررامل یک دطعة دو بيتي و یک بيت نيز، در منابع بدون نام آمد  

 است 

بتش  1 ج احوال و اشرررعار رودكيتاب همچنين تعرداد نُره بيت نيز با ارجاع به ك

بتش معرفي شاعران پيشبام(،  3ابيات منسوب به رودكي از دطران و عنصری و     و ج

 ها هم اشتبا  است نام رودكي آمد  كه این انتساببه

 

 

 هان شتپی
 ( 151:0309طوسي، اسدی« مرغيست دم دراز سيا  و س يد و در كنار رودها بود»كراک:  -0

و این نا  رسرريادي ينا  دبنتسررت و در  مصررراعدر « اوی»در این نا  بيت با اختلاف  -1

ب ذیریم، « نو»جای را به« كه»، ضرربط شررد  اسررت  اگر ضرربط «كه باز»دوم با اختلاف  مصررراع

 جایز نيست   نامهلغتدر « نو»استشهاد آن برای واژة 

 (0003:0331تتوی، :ر ک   است  نام فتری آمد  كه اشتبااین بيت به فرهنگ رشيدیدر  -3

ط شد  ، ضب«مرا مکنيد كرد  شيب و تيب»دوم بيت با اختلاف  مصراع فرهنگ جهانبيریدر  -4

 آراانجمندر فرهنگ  امّااند؛ ضربط بيت را نادرسرت دانسته« ؟»و دبيرسريادي و رهين با علامت 

 اند ضبط بيت به همين صورت است كه دهتدا و شریعت آن را نقل كرد 

 نقل از دیوان دديقي تصحي  دبيرسيادي نقل كرد  است شریعت این بيت را به -5

 لغت فرساین معني فقط در نسرتة خطّي دانشربا  پنجاب آمد  است  در سایر منابع نظير  -4

( 39:0340 نتجواني، الفرسصحا (، 4، 31:0345طوسي،: اسدی های ع،  ، فس(  ر ک نسته

 ، معني شد  است «آشفتن»و     به صورت 

:  اشرررعررار عمرار  مروزی ضررربط شرررد  اسرررت  ر ک جزودر منرابع دیبر نيز این بيرت  -1

 ( 454:0349/0؛ صفا،351:0311مدبری،
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در یادداشررتي از مؤلف به »اند: نوشررته نامهلغت، مؤلفان «شرريب»در حاشررية همين بيت ریل  -1

،  دهتدا «  شرررد  اسرررت، و اوبهي بيت را به حقيقي نسررربت داد  اسرررترودكي نسررربت داد

 ( 4، حاشيه01،ج04434:0311

 بيت رودكي ننين است: -9

 شررريرب تو برا فراز و فراز تو با نشررريب

 

 شررريررب و تيرربفرزنررد آدمي بتو انرردر ب 

 (493:0340 نفيسي،                           

، «لاله زیب»و « زلف مشررک بوی»در لغت فرس نا  دبيرسرريادي ضرربط بيت با اختلاف:  -01

 ضبط شد  است  همچنين وی نوشته است كه حدس دهتدا دربارة ضبط بيت ننين است: 

 نرردارد بررر زلررف تررو مشررررک برروی

 

 نرردارد بررر روی تررو لررالرره زیررب 

 (4، 9:0334طوسي، اسدی                

ا ر لغت فرس، ضبط فرهنگ فارسري مدرسة س هسالاراشررف صراددي نيز در حاشرية علي -00

 (0، 041:0311،فرهنگ فارسي مدرسة س هسالار :ر ک تر دانسته است  صحي 

اسدی  معروف به لغت فرس نتجواني(  لغت فرساین واژ  و معني آن در حاشرية نستة  -01

 وارد لغت فرس نا  ادبال شد  است:

 
 (9نتجواني،ص لغت فرس 

دوم بيت علامت سؤال گذاشته  مصراعدنار تردید شد  و جلوی « كوب»ادبال دربارة ضبط 

 ، درست باشد «باشد»، به صورت «شاید»اند كه ضبط است  همچنين در تعریف واژ  حدس زد 

هرای دیبر نظير آنندراج، برهان داطع، ، وارد برخي از فرهنرگ«كوب»ظراهراً این معني از واژة 

ها نوشته الاطبا  و     نيز شرد  اسرت  دهتدا ریل همين واژ  در نقد معاني آمد  در فرهنگناظم

 زا كوب و رنج  اندافتاد  اشررتبا  به ؤلفصرراحب برهان داطع و سررایرین نيز از همين م»اسررت: 

 :ریل كوب( 0311دهتدا،« است مشقت و تعب معني به اینجا در و اتباع
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 منااع

 هاالت( کاا 

مه و التير، با تصررحي  و مقدّ(، سررتنان منظوم ابوسررعيد ابو0351  ابوسررعيد ابوالتير  0

 حواشي و تعليقات سعيد نفيسي، نا  سوم، تهران: كتابتانة سنایي 

 فرهنگ فارسري به فارسري(، به تصحي  محمود مدبری،  اللّغهعجائب(، 0319   ادیبي 1

 اسلامي واحد كرمان كرمان: مركز انتشارات علمي دانشبا  آزاد 

، به سعي و اهتمام كتاب لغت فرس م(،0191  بن احمدطوسي، ابومنصور علياسردی  3

  شهر: گُتِنْب ن(: مطبع دیتریخ  پاول هرن، برلين

مشررکلات در »نتجواني با عنوان  لغت فرس(، نسررتة خطّي 0301  _________  4

و   پ144ای به تاریخ سررتهبه خطّ عبرت نائيني، كتابت شررد  از روی ن« پارسرري دری

  5549ب به نظام تعریفا، كتابتانة مجلس، شین حافظ ملقّالدّكتابت حسام

 ، تصحي  عباس ادبال، تهران: مجلس كتاب لغت فرس(، 0309  _________  5

د دبيرسرريادي، تهران: كتابتانه كوشررش محمّ، بهلغت فرس(، 0334  _________  4

 طهوری 

 ، به اهتمام حبيب یغمائي، تهران: طهوری نامهگرشاسب(، 0354  _________  1

اللرره مجتبررایي و ، تصرررحي  فت «لغررت دری»لغررت فرس(، 0345  _________  1

 اشرف صاددي، تهران: خوارزمي علي

كتابتانة  لغت فرس، نستة خطي مشرکلات پارسي دری(،    پ144  _________  9

  0011شمارة ملّي تبریز به

 كوشش سعيد نفيسي، تهران: اكو ، بهانوری(، 0344  ددبن محمّ  انوری، محم01ّ

رضررروی، تهران: دتقي مدرساهتمام محمّ، بهدیوان انوری(، 0314  _________  00

 علمي و فرهنبي 
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العرراشرررقين و عرفررات(، 0319  دبن محمّرردین محمّررالرردّاوحرردی بليرراني، تقي  01

  تهران: ميراث مکتوبآمنه فتر احمد، كار و الله صاحب، تصحي  ربي العارفينعرصات

د عباسي، كوشش محمّ، بهفرهنگ رشيدی(، 0331  تتوی، عبدالرشريد بن عبدالغفور  03

 تهران: انتشارات كتابتانه باراني 

كوشررش رحيم ، بهفرهنگ جهانبيری (،0359  بن حسررنین انجو، حسررينالدّجمال  04

 فردوسي : انتشارات دانشبا  عفيفي، مشهد

  5914(، نستة خطّي كتابتانة مجلس، شمارة پ00تا محتملاً درنجُنگ خطّي  بي  05

زاد  كوشش فریدون تقي، بهتحفةالاحباب (،0345  حافظ اوبهي، سلطان علي هروی  04

 هروی، مشهد، انتشارات آستان ددس رضوی الزمان ریاضيطوسي، نصرت

مه، تصررحي  و تحشررية معاون ، با مقدّتحفةالاحباب لغتنامة(، 0341  _________  01

  سرمحقق حسين فرمند، نا  اوّل، كابل: آكادمي علوم

، نسررتة خطّي كتابتانة مجلس، شررمار  شررر  بحرالغرائبتا(،  بي اللهحليمي، لطف  01

  140بازیابي 

كوشررش  ، بهدیوان خاداني شرررواني(، 0315ین ابراهيم  الدّخاداني شرررواني، افضررل  09

 نا  هشتم، تهران: زوّار  ادی،ین سجّضيا الدّ

 ، نا  دوم، تهران: اشرفي گنج بازیافته(، 0354د  دبيرسيادي، محمّ  11

، نا  نهارم، تهران: علمي و پيشرراهنبان شررعر پارسرري(، 0314  _________  10

 فرهنبي 

 ، تهران: دانشبا  تهران نامهلغت(، 0311  اكبردهتدا، علي  11

  دهتدا(، نا  دوازدهم، تهران: اميركبير  امثال و حکم(، 0313   _________  13

، به المعجم في معائير اشرررعارالعجم(، 0304بن ديس  دین محمّالردّرازی، شرررمس  14

رضررروی، تهران، مطبعة دزویني، تصرررحي  ثانوی مدرسبن عبدالوهابدتصرررحي  محمّ

 مجلس 



 13 نامۀ یهخدایر لغت   ر ندیرویکی تحَّين اشاباهاتی یر اناخا  ارّی ااياف ا 

 

 

 

بن د، به تصرررحي  محمّاشرررعارالعجمالمعجم في معرایير (، 0311  _________  15

رضروی، و تصحي  مجدد سيروس شميسا، دزویني، و تصرحي  مجدد مدرسبدالوهابع

 تهران: علم 

 ، تهران: فرهنبستان زبان و ادبيات فارسي های رودكيسرود (، 0399روادي، علي    14

ميرزا ، تهران: كرارخرانره دیوان حکيم رودكي(،  ش0114  دبن محمّر  رودكي، جعفر11

 الله حبيب

پووهش تصحي    با شر  و توضي (  دیوان شرعر رودكي ،(0311  _________  11

  دطر  :جعفر شعار، تهران و شر 

دابن حکيم ابن عبدالرحمان دیوان ابوعبدالله جعفرابن محمّ ،(0390  _________  19

ظر صفر زیر ن  تهيه، تصحي ، پيشبفتار و حواشي دادر رستم، سرمردندیابن آدم رودكي

 ميرزا، تهران: مؤسسه فرهنبي اكو منصور شا عبدالله، برگردان شا 

بلتي، بن احمد دديقيد  حاوی اشرررعار محمّ نرامرهدديقي(، 0354رهين، متردوم    31

 ي افغانستان در عهد سامانيان(، افغانستان: بيهقي كتاب خيرولو مؤسسه سرای ملّحماسه

، نا  كسرررایي مروزی: زندگي، اندیشررره و شرررعر او(، 0314  دامينریاحي، محمّ  30

 دوازدهم، تهران: علمي 

، تصررحي  الفرسفرهنگ مجمع(، 0331  داسررم بن محمّددسررروری كاشرراني، محمّ  31

 د دبيرسيادي، تهران: انتشارات كتابفروشي علمي محمّ

 ين، تصحي  و توضي  غلامحسگلسرتان سعدی(، 0394بن عبدالله  سرعدی، مصرل   33

 وسفي، نا  دوازدهم، تهران: خوارزمي ی

، لکهنو: فرهنگ آنندراجم(، 0191-0119الدین  بن غلام محييدپادشرررا شررراد، محمّ  34

 مطبع منشي نولکشور 

طوسررري د بن احمد دديقيدیوان ابومنصرررور محمّ(، 0313  دجوادشرررریعت، محمّ  35

 ، نا  دوم، تهران: اساطير بانضمام فرهنگ بسامدی آن
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 ، تهران: ستن با نراغ و آینه(، 0391  درضاكدكني، محمّشفيعي  34

، 5، جدانشررنامة زبان و ادب فارسرري، «لغت فرس»(، 0393  اشرررفصرراددي، علي  31

  11-41ص

، نا  دهم، تهران: انتشررارات 0، جتاریخ ادبيات در ایران(، 0349  اللهصررفا، ربي   31

 فردوس 

 نا  سي و هشتم، تهران: آگا  ، فرهنگ عميد(، 0391  عميد، حسن  39

، به بلتيدیوان اسرتاد عنصری(، 0343  ابوالقاسرم حسرن بن احمد بلتي،عنصرری  41

 د دبيرسيادي، نا  دوم، تهران: انتشارات كتابتانة سنائي كوشش محمّ

، به كوشش سيستانيخيدیوان حکيم فرّ(، 0311  سريسرتاني، علي بن جولوغخيفرّ  40

 نا  ششم، تهران: زوّار د دبيرسيادي، محمّ

(، تصررحي  دكتر 0311  منسرروب به دطران(  فرهنگ فارسرري مدرسررة سرر هسررالار  41

 تهران: ستن اشرف صاددي، علي

 از روی نسررتة تصررحي  شرردة  تبریزیدیوان حکيم دطران(، 0341  تبریزیدطران  43

 د نتجواني(، تهران: دقنوس مرحوم محمّ

تصررحي  نذیر احمد، ، بهفرهنگ دواس(، 0353  فترالدّین مباركشررا غزنوی، دواس  44

 تهران: بنبا  ترجمه و نشر كتاب 

، تصرحي  ماگالي تودوا، الکساندر ویس و رامين(، 0349ین اسرعد  گرگاني، فترالدّ  45

 گواخاریا، تهران: بنياد فرهنگ ایران 

هجری  5، 4، 3های درن دیوان درشرر  احوال شاعران بي(، 0311  مدبری، محمود  44
  تهران: پانوس، دمری

كوشررش احسرران   بهدیوان منجيک ترمذی(  0390  ترمذی، علي بن محمّدمنجيک  41

 مقدّم، تهران: ميراث مکتوب شواربي
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، به تصرررحي  رینولد مثنوی معنوی(، 0314  دد بن محمّین محمّالدّمولوی، جلرال  41

 ا نيکلسون، نا  نهارم، تهران: هرمس 

، به حکيم ناصرخسرو دبادیاني دیوان اشعار(، 0351ناصررخسرو دبادیاني، ابومعين    49

 اهتمام مجتبي مينوی و مهدی محقق، تهران، دانشبا  تهران 

، به اهتمام عبدالعلي طاعتي، تهران: بنبا  الفرسصحا (، 0340  نتجواني، هندوشا   51

 ترجمه و نشر كتاب 

، د رودكياحوال و اشعار ابوعبدالله جعفربن محمّ(، 0301و  0319نفيسري، سرعيد    50

 ، تهران: كتابتانة تردي 1و 0جلد

، 3، جلداحوال و اشررعار ابوعبدالله جعفربن محمّد رودكي(، 0309  _________  51

 تهران: شركت كتابفروشي ادب 

، نا  دوّم، تهران: يمحيط زندگي و احوال و اشعار رودك(، 0340  _________  53

 سينا انتشارات كتابتانة ابن

اهتمام عباس ادبال، نا  نهارم، ، بهنامهسياست( 0311بن علي  الملک، حسرننظام  54

 تهران: اساطير 

به  ،آرای ناصرررریفرهنگ انجمن(، 0111 خان بن محمّدهادی هدایت، رضرررادلي  55

، احمد كتابچيسررريدمرحوم حاجي و اخوان فرزندان حاج سررريداسرررمعيل كتابچاهتمام 

  كتابفروشي نا  سنبي، طهران: ،اسلاميه

، از روی نسررتة خطّي كتابتانة تحفةالملوک(، 0301حفص  بن ابياصررفهاني، علي  54

 طهران، تهران: ناپتانة مجلس « كتابتانة»بریطاني لندن به اهتمام 

 ها ( مقال 

بررسي ابياتي نویافته از » ،(0391  دهقان ادسجّ و دیشيرمحمّموگان  امامي، نصرالله؛  0

 بوستان ادب(، سال دهم، شمارة دوم، پياپي  شعرپووهي، «رودكي در فرهنبي ناشرناخته

  44-01، صص34
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های شعری رودكي و دو بيت بررسي برخي مجموعه»(، 0394صحي، محسن  شریفي  1

  154-135، ص51، شمارةميراث آینة«  ة منسوب به اوتاز

 

 

 


