
 

 

 1در شعر فارسی بویو  بادوابستگی معنایی 
 لی دانشگاه ایلیا، تفلیس، گرجستان(تِرِ)انستیتوی خاورشناسی تسِویلی جمشید گیوناش

شناسی مسکو، محمد نوری عثمهانف، پژوهشهگر رکار مکتب توانمند ایرانموف  و پ   ۀدنماین
شناسی فارسی و تاریخ ادبیات کالسهیک فارسهی، شناسی و فرهنگشناسی، لغتمتن مسّلم  

ههای تحقیقهاتی عثمهانف مرخیام است. یکی از حوزهع رباعیاتفردوسی و  شاهنامۀویژه به
 چهنارم هجنری ۀسبک شعر فارسی در سندشناسی نظم فارسی است. در اثر پرارزش سبک

است. از لحاظ روش بررسهی و گیری شدهسالۀ محق  نتیجههای چندینتالش  ۱۳۷۱)مسکو 
 ود.ساز بشده زمینهتحلیل، این اثر وزین عثمانف جهت تألیف مقالۀ ارائه

 شود: بحث آورده می درآمد  عنوان پیشی چندین نمونه بهدر وهلۀ اّو 
 بااه ماا  آیاادکههه از سههوی بخههارا  بااادهههر 

 
 نسااایم سااام  آیااادگهههل و مشهههک و  باااویبههها  

 بااادآن  بااروزدبههر هههر زن و هههر مههرد کجهها  
 

 آیااادهمهههی از خهههتن  باااادگهههوئی مگهههر آن  
 نااوزد هاای چنههو خههوش  بااادنههی نههی، ز خههتن  

 
 معشاااوق مااا  آیااادبهههر   همهههی از باااادکهههان  

 )رودکی  
 آردخراسههان  بااویکههه بههه مههن  نساایمیهههر 

 
 چههههون دم عیسههههی در کالبههههدم جههههان آرد 

 )راوندی  
 شب دراز بهه امیهد صهبح بیهدارم

 
 اسهحارم آرد نسیمتو  بویمگر که  

 )سعدی  

                                                      
در دانشهگاه  ۱۳۳۲اسهفند  ۲۳ در تهاریخ« یرانهی در قفقهازمیراث ا» المللیبین همایششده در سخنرانی ارائهمتن  .1

هلهن گیوناشهویلی  به کوشهش . مقالۀ پیش روتولد محمد نوری عثمانو  نودمین سالگرددولتی داغستان به مناسبت 
 است.چاپ آماده شده ىبرا
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 ناگههتهو ناگه باویآرد بهر  مهن  باد
 

 ناگهتو ناگه کویکند از کو گذر می 
 )کمای خجندی  

 ما  آوردلستان به  بویصبح برو  سیمن
 

 آور ما آن بهه  جوابو  برسانمن  سالم 
 )سلمان ساوجی   

ها شهمار اسهت. بها بررسهی انبهوه ایهن نمونههها در گنجینۀ نظم فارسی بیگونه نمونهاین
و  مکان، کوی، مخاط و غیره از  نامه، پیام، بویگیری کرد که وقتی منشأ و مبدأ توان نتیجهمی
کنهد. ایهن و غیره را ایفها می نامه، پیام، بویوظیفۀ رساندن  نسیمک، نسیم، باده دور است، غیر

کند و به مشخصی پیروی می ۀای است که از نظم و قاعدسنتی جامع و خودویژه ۀاصل پدید
در . با وجود ایهن، «است بویکش عماری باد»، و به قوی دکتر اسالمی ندوشن  عبارت دیگر

ه رودکهی در سهتایش امیهر نصهر سهامانی و بهرانگیختن او به ۀبیت اوی قصید منابع و مآخذ،
 شود: مشاهده می های گوناگونیبه صورتبه بخارا  بازگشت

 همهی آیادجهوی مولیهان  باد  ۱
 

 همههی آیاادیههار مهربههان  بااوی 
، محمد آملی، رازی، خواندمیر: تاری  گزیده، حمدالله مستوفی: تاری  وصاف)عبدالله شیرازی:  

  ۳۶۶، ۲۶۷، ۲۶۳، ۲۶۷، ۲۶۶ ،۲۶۳: ۱۳۴۱، به نقل از نفیسی السیربی ح
 :  تاری  وصافدر 

 همهههی آیاااد افشهههانمشک بااااد
 

 همهی آیادگهل پیونهد جهان  بوی 
 بیت ... ۲۰...  

 گر شنیدی رودکهی، کهی گفتهی:
 

 همههی آیاادجههوی مولیههان  باااد 
  ۳۶۷: ۱۳۴۱)به نقل از نفیسی  

 آیهد همهی مولیان جوی بوی  ۲
 

 همهههی آیااادیهههار مهربهههان  یااااد 
: خان لودی، امیر شیرعلیةالشعرات کر: ، دولتشاه سمرقندیچهارمقاله: )نظامی عروضی سمرقندی 

  ۲۶۶، ۲۶۶، ۲۶۴، ۲۶۱: ۱۳۴۱، به نقل از نفیسی نظ  گزیده: ، محمدناظم تبریزیمرآةالخیال
 همههی آیاادجههوی مولیههان  بااوی

 
 همههی آیاادیههار مهربههان  بااوی 

  ۲۶۶: ۱۳۴۱، به نقل از نفیسی دهآتشک)آذر بیگدلی،  
 همههی آیااد جههوی مولیههان یاااد  ۳
 

 همهههی آیااادیهههار مهربهههان  باااوی 
  ۲۷۶: ۱۳۴۱به نقل از نفیسی  )میرزا محمد ناصر طبیب دیلمی، 

 همههی آیااد خسههرو از مازنههدران
 

 یهها مسههیح از آسههمان آیههد همههی؟ 
 ... 
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 رنههج غربههت رفههت و تیمههار سههفر
 این از آن وزن است گفت رودکی

 

 همهههی آیااادیهههار مهربهههان  یباااو 
 همهههی آیااادجهههوی مولیهههان  یااااد

   ۳۶۶: ۱۳۴۱به نقل از نفیسی  )سنائی غزنوی، 
 همهی آیادجوی مولیهان  بانگ  ۴
 

 همهههی آیاااد یهههار مهربهههان باااوی 
خطاب بهه  دربه معزی  رااین بیت شده و اشتباهی فاحش مرتکب  طبقات ناصریمؤلف  

 . ۳۶۲: ۱۳۴۱قل از نفیسی منهاب سراب، به ن) استدادهسلطان سنجر نسبت 

 «جوی مولیان»رودکی و  ۀقصید ۀمختصری دربارا ۱
کرده نظامی عروضی سمرقندی در کتهاب « جوی مولیان»نخستین کسی که ذکر از رودکی و 

بیسهت سهای پهس از مهرگ شهاعر تهألیف ودویست است که آن را تقریباً  چهار مقالهمعرو  
د سامانی و سفر او بهه ههرات. نصهربن احمهد نصربن احم ۀاست. حکایتی است دربارکرده

رد و در بهار و تابستان به شهرهای دیگر سفر میسر میزمستان در بخارا به کهرد. یهک سهای ب 
خصم و لشهکر لک بیجهان آباد و م  »نوبت هرات بود. در آن زمان، به قوی نظامی عروضی، 

سهر بهرد. هار سای دور از بخارا بهو باالخره امیر نصر چ« فرمانبردار و روزگار مساعد و مواف 
لهک پس سران لشکر و مهتهران م  «. »ملوی گشتند و آرزوی خانمان برخاست»همراهان امیر 

هزار دینار تو را خهدمت کنهیم، اگهر به نزدیک استاد ابوعبدالله الرودکی رفتند. ... گفتند پنج
نهبض امیهر »چهون رودکی قبهوی کهرد و «. صنعتی بکنی که پادشاه از این خا  حرکت کند

 عشاق این قصیده آغاز کرد:  ۀچنگ برگرفت و در پرد« بگرفته بود و مزاب او بشناخته
 بهههوی جهههوی مولیهههان آیهههد همهههی
 ریهههههگ آمهههههوی و درشهههههتی راه او
 آب جیحهههون از نشهههاو روی دوسهههت
 ای بخهههارا، شهههاد بهههاش و دیهههر زی
 میهههر مهههاه اسهههت و بخهههارا آسهههمان
 میهههر سهههرو اسهههت و بخهههارا بوسهههتان

 

 ربههههان آیههههد همههههییههههاد یههههار مه 
 زیههههر پههههایم پرنیههههان آیههههد همههههی
 خنهههگ مههها را تههها میهههان آیهههد همهههی
 میهههر زی تهههو شهههادمان آیهههد همهههی
 مههههاه سههههوی آسههههمان آیههههد همههههی
 سهههرو سهههوی بوسهههتان آیهههد همهههی

امیر چنان منفعل گشت که از تخت فرود آمد و بی موزه پای در رکاب خنگ نوبتی آورد و رو  
 . ۲۶۱ه۲۶۰: ۱۳۴۱)به نقل از نفیسی به بخارا کرد 

وههوای خهوب خریهد و در آنجها شاه اسماعیل سامانی در نزدیکی بخارا ضهیائی بها آب
، وقف کهرد. عامهۀ مهردم «غالمان آزادشده»ها ساخت و بر موالیان، یعنی ها و بوستانسرای

یها  که نام محل« آب سردار»، نظیر  ۶۳-۷۳: ۱۳۴۱نفیسی )نامیدند می« جوی مولیان»آنجا را 
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و در گذشته مظهر قناتی بود در شهمای خیابهان   ۴۳: ۱۳۷۶ریاحی )ران است چهارراهی در ته
رودکهی از خرمهی و  ،حایهرکرد. بهرا آبیاری می« باغ سردار»الدوله )خیابان ایران  که عین

گرایی در اش الهام گرفت و ایهن بها واقهعدر بخارا برای سرودن قصیده« جوی مولیان»نزهت 
های خورد، از جملهه در نمونههدر اشعارش فراوان به چشم می سبک شعر او تناسب دارد که

 زیر:

 گرایی در اشعار رودکیواقع ۀمالحظاتی دربارا ۲
 پوپک دیدم به حوالی سهرخس
 چههادرکی دیههدم رنگههین بههر او

 

 بانگههک بههر بههرده بههه ابههر انههدرا 
 رنههگ بسههی گونههه بههر آن چههادرا

  
 در راه نشابور دهی دیدم بسی خوب

 
 نههه عههدد بههود نههه مههرهانگشههتۀ او را  

  
 هر دیدم بامدادان چهون بتافهتم  
 

 شتافتاز خراسان سوی خاور می 
  

 جههوان بههودم و پنبههه فخمیههدمی
 

 چو فخمیده شهد دانهه برچیهدمی 
  

 آمههد بهههار خههرم بهها رنههگ و بههوی طیههب
 یههک چنههد روزگههار جهههان دردمنههد شههد

 

 بهها صههد هههزار نزهههت و آرایههش عجیههب 
 مها طبیهب شد که یافت بوی سمن بهاد ه  ب  

  
 هزار بوسه دهم بر سخای نامۀ تو

 
 ههر او نگهین تهو رااگر ببیهنم بهر م   

  
 شت بخنهدد همهی ز دورالله میان ک  

 
 چون پنجۀ عروپ به حنا شده خضیب 

  
 گهههاهخورشهههید را ز ابهههر دمهههد گاه

 
 چونان حصاریی که گذر دارد از رقیب 

  
 که اوزلف تو را جیم که کرد، آن

 گهویی کسهیآن دهن تنهگ تهو 
 

 آن جههیم کههرد خههای تههو را نقطههۀ 
 دانگکههی نههار بههدو نههیم کههرد.
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بررسی اشعار فوق به مصداق مشت نمونۀ خهروار اسهت و زمینهۀ قابهل اعتمهادی بهرای 
شهود توصهیفات دقیه ، کنهد: تشهبیهاتی کهه در شهعر رودکهی یافهت میاستنتاب فهراهم می

ای طبیعهت، تشهخیم درجهۀ همحسوپ و زنده حاصل از تماپ مسهتقیم بها ادرا  پدیهده
های پیرامونش که ناگزیر تحهر  و پیونهد بیشهتری بها زنهدگی دارد، یکهی از ها و زیباییرنگ
: ۱۳۷۲؛ شفیعی کدکنی ۴۰۶ه۴۰۶: ۱۳۴۱)نفیسی بیان رودکی است  ۀگرایی در شیوهای واقعجنبه
 . Гиунашвили 1976: 196-197؛ ۱۳۷: ۱۳۶۷؛ حجازی ۲۶۴ه۲۶1

 ۀاست که رودکی در ههرات، در محضهر امیهر و همراههانش در پهردآمدهچهار مقاله در 
یکهی از  باویعشاق به سمع آنها رساند که )با اینکه مسافت زیادی بین هرات و بخارا است  

جهوی مولیهان...، اصهل  بوی. در بیت اوی این قصیده «آید همی»توابع بخارا، جوی مولیان، 
جهوی  بااد»که در ایهن مهورد رصهورتیاسهت، درعایهت نشده« کش بوی اسهتباد عماری»

زبانان، قصهیده اسهت، ولهی بهرای فارسهی  ۴۶ :۱۳۷۶ریهاحی )« معقهوی و طبیعهی« »مولیان
لطافت و روانی، و در همین حای جزالت و متانت خاصی دارد که با نداشهتن معنهی دقیه ، »

دگان و بهه گهوش خواننه» و اصهوالً   ۱/۴)فروزانفهر: ب « گفتن مثل او دشهوار یها ممتنهع اسهت
به جادوی طبع در آن تصر  ». حافظ شیرازی  ۲۳۶: ۱۳۶۷)معین « شنوندگان خوشایند است

 «: کرد
 خیز تا خاطر بدان تر  سمرقندی دههیم

 
 آیاد همایجوی مولیهان  بوی نسیمشکز  

کش بهوی بهاد عمهاره»اسهت، ولهی اصهل آمده« بوی جوی مولیان»با اینکه در این بیت  
مهتن فارسهی « لطافت و روانی»مترجمان خارجی  ازآنجاکه است.رعایت شده کامالً « است

کنند. را حذ  می« بوی» ۀکه باید و شاید حفظ کنند، در بعضی موارد واژتوانند چنانرا نمی
)بهه نقهل از معهین اسهت شناپ مشهور انگلیسی، ادوارد براون این راه را اتخهاذ کردهایران مثالً 

۱۳۶۷ :۳۶  : 

The Ju-yi-Mulīyān we call to mind… 

 ۀشهدشناسهان شناختهدر ترجمۀ روسی آثار منظوم رودکی که با همکاری و زیر نظر ایران
بوی جوی مولیان آید همی / » ۱۰۶ۀ روسی، براگینسکی و کومیسارو ، انجام شده در صفح

به عبهارت  .Ветер вея от Мульян к нам доходит ۱۰۳ۀ است و در صفحآمده...« 
اند. در نتیجهه،   را به متن ترجمۀ روسی اضافه کردهветер) بااد ۀژن روسی وادیگر، مترجما

 :Рудаки 1964)اسهت فقط در ترجمۀ روسهی رعایهت شده« کش بوی استباد عماره»اصل 

108-109 . 
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...« جوی مولیان آیهد همهی /  باد»در گنجینۀ کالن غنای معنوی فارسی، با اینکه در متن 
...« جوی مولیان آید همهی /  بوی»رعایت شده و در متن « است بویکش عماری باد»اصل 

است، از لحاظ بسامد و حضور در منابع معتبر ادبی و تاریخی این دو این اصل رعایت نشده
 اند.سنگمتن هم

یا عبدالرحمن جامی، ، النفای مجال شیر نوایی، مؤلف قابل تصور نیست که امیرعلی
نظهامی  چهنار مقالنۀمنهدرب در  ...« بوی جوی مولیان / » ۀ، اطالعی درباربهارستانمؤلف 

خان لودی، صاحب عروضی نداشته باشند. همچنین بعید است تصور کنیم که امیر شیرعلی
بهاد جهوی » ۀ، اطالعهی دربهارآتشنکدهبیک آذر بیگهدلی، صهاحب ، یا لطفعلیالخیالمرآة

، گانی و احوال و اشنعار رودکنیمحیط زنداند. در جامی نداشته بهارستانمندرب در « مولیان
سامانیان، خالقیت رودکی و حیات ادبی ه فرهنگی آن  ۀالمعارفی دربارکه دائرة  ۱۳۴۱)نفیسی 

« بهاد جهوی مولیهان« / »بوی جوی مولیان»آمیز زیستی مسالمتای به همزمان است، اشاره
 کند: یت میرا رعا« کش بوی استباد عماره»که خود استاد اصل است، درصورتینشده

 سهحر بادسوی طهران چو گذر کردی ای 
 

 باارآنجهها  نامااۀ ماا رو بههه دانشههگه و ایههن  
 (Гиунашвили 1976: 118  

این بیهت را  ،مظهر ذوق و لطف طبع و خداوند دقت و تحقی  بودنیز، که ستاد فروزانفر ا
 بیهت کرد، قطعًا به صهورت صهحیحطب  صورت مشهور نقل فرموده، و اگر تأمل و دقت می

کهه در متهون کههن ههم نقهل شهده   ،ید همی / بوی یار مهربان آید همیباد جوی مولیان آ)
 . ۴۶، ص ۱۳۷۶ریاحی )د رسیمی

 گیری منطقی پذیرفتن هر دو متن است: رسد که یگانه نتیجهچنین به نظر می
   باد جوی مولیان آیهد همهی۱
   بوی جوی مولیان آید همی۲
 

 بههوی یههار مهربههان آیههد همههی 
 یههاد یههار مهربههان آیههد همههی

 زبانان هر دو متن دلچسب بوده و متانت و جزالت خاصی داشته و دارد.در جامعۀ فارسی 
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