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جمشید گیوناشویلی (انستیتوی خاورشناسی تسِرِتِلی دانشگاه ایلیا ،تفلیس ،گرجستان)

نمایندﮤ موف و پرکار مکتب توانمند ایرانشناسی مسکو ،محمد نوری عثمهانف ،پژوهشهگر
ّ
مسلم متنشناسی ،لغتشناسی و فرهنگشناسی فارسی و تاریخ ادبیات کالسهیک فارسهی،
بهویژه شاهنامۀ فردوسی و رباعیات عمرخیام است .یکی از حوزهههای تحقیقهاتی عثمهانف
سبکشناسی نظم فارسی است .در اثر پرارزش سبک شعر فارسی در سندﮤ چهنارم هجنری
(مسکو  ۱۳۷۱تالشهای چندینسالۀ محق نتیجهگیری شدهاست .از لحاظ روش بررسهی و
تحلیل ،این اثر وزین عثمانف جهت تألیف مقالۀ ارائهشده زمینهساز بود.
در وهلۀ ّاوی چندین نمونه بهعنوان پیشدرآمد بحث آورده میشود:
هههر باااد کههه از سههوی بخههارا بااه ماا آیااد

بههها باااوی گهههل و مشهههک و نسااایم سااام آیاااد

بههر هههر زن و هههر مههرد کجهها بااروزد آن باااد

گهههوئی مگهههر آن بااااد همهههی از خهههتن آیاااد

نههی نههی ،ز خههتن باااد چنههو خههوش نااوزد هاای

کهههان بااااد همهههی از بهههر معشاااوق مااا آیاااد

هههر نساایمی کههه بههه مههن بااوی خراسههان آرد

شب دراز بهه امیهد صهبح بیهدارم

(رودکی
چههههون دم عیسههههی در کالبههههدم جههههان آرد
مگر که بوی تو آرد نسیم اسهحارم

(راوندی
(سعدی

 .1متن سخنرانی ارائهشده در همایش بینالمللی «میراث ایرانهی در قفقهاز» در تهاریخ  ۲۳اسهفند  ۱۳۳۲در دانشهگاه
دولتی داغستان به مناسبت نودمین سالگرد تولد محمد نوری عثمانو  .مقالۀ پیش رو به کوشهش هلهن گیوناشهویلی
برﺍﻯ چاپ آماده شدهاست.
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کو گذر میکند از کوی تو ناگهناگه
(کمای خجندی

سالم من برسان و جواب آن بهه ما آور

نسیم صبح برو بوی دلستان به ما آور

(سلمان ساوجی

اینگونه نمونهها در گنجینۀ نظم فارسی بیشهمار اسهت .بها بررسهی انبهوه ایهن نمونههها
میتوان نتیجهگیری کرد که وقتی منشأ و مبدأ بوی ،پیام ،نامه و غیره از مخاط  ،کوی ،مکان و
غیره دور است ،باد ،نسیم ،نسیمک وظیفۀ رساندن بوی ،پیام ،نامه و غیره را ایفها میکنهد .ایهن
اصل پدیدﮤ سنتی جامع و خودویژهای است که از نظم و قاعدﮤ مشخصی پیروی میکند و به
عبارت دیگر و به قوی دکتر اسالمی ندوشن « ،باد عماریکش بوی است» .با وجود ایهن ،در
منابع و مآخذ ،بیت اوی قصیدﮤ رودکهی در سهتایش امیهر نصهر سهامانی و بهرانگیختن او بهه
بازگشت به بخارا به صورتهای گوناگونی مشاهده میشود:
بااوی یههار مهربههان آیااد همههی

 ۱باد جهوی مولیهان آیاد همهی

(عبدالله شیرازی :تاری وصاف ،حمدالله مستوفی :تاری گزیده ،محمد آملی ،رازی ،خواندمیر:

در تاری وصاف:

حبی السیر ،به نقل از نفیسی ۳۶۶ ،۲۶۷ ،۲۶۳ ،۲۶۷ ،۲۶۶ ،۲۶۳ :۱۳۴۱
بوی گهل پیونهد جهان آیاد همهی

بااااد مشکافشهههان آیاااد همهههی

 ۲۰ ...بیت ...

گر شنیدی رودکهی ،کهی گفتهی:

باااد جههوی مولیههان آیااد همههی

 ۲بوی جوی مولیان آیهد همهی

(به نقل از نفیسی ۳۶۷ :۱۳۴۱
یااااد یهههار مهربهههان آیاااد همهههی

(نظامی عروضی سمرقندی :چهارمقاله ،دولتشاه سمرقندی :ت کرةالشعرا ،امیر شیرعلیخان لودی:
مرآةالخیال ،محمدناظم تبریزی :نظ گزیده ،به نقل از نفیسی ۲۶۶ ،۲۶۶ ،۲۶۴ ،۲۶۱ :۱۳۴۱
بااوی یههار مهربههان آیااد همههی
بااوی جههوی مولیههان آیااد همههی
(آذر بیگدلی ،آتشکده ،به نقل از نفیسی ۲۶۶ :۱۳۴۱
باااوی یهههار مهربهههان آیاااد همهههی
 ۳یاااد جههوی مولیههان آیااد همههی
(میرزا محمد ناصر طبیب دیلمی ،به نقل از نفیسی ۲۷۶ :۱۳۴۱
یهها مسههیح از آسههمان آیههد همههی؟
خسههرو از مازنههدران آیااد همههی
...
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باااوی یهههار مهربهههان آیاااد همهههی
یااااد جهههوی مولیهههان آیاااد همهههی
(سنائی غزنوی ،به نقل از نفیسی ۳۶۶ :۱۳۴۱
باااوی یهههار مهربهههان آیاااد همهههی

مؤلف طبقات ناصری مرتکب اشتباهی فاحش شده و این بیت را به معزی در خطاب بهه
سلطان سنجر نسبت دادهاست (منهاب سراب ،به نقل از نفیسی . ۳۶۲ :۱۳۴۱
۱ا مختصری دربارﮤ قصیدﮤ رودکی و «جوی مولیان»

نخستین کسی که ذکر از رودکی و «جوی مولیان» کرده نظامی عروضی سمرقندی در کتهاب
ً
معرو چهار مقاله است که آن را تقریبا دویستوبیسهت سهای پهس از مهرگ شهاعر تهألیف
کردهاست .حکایتی است دربارﮤ نصربن احمد سامانی و سفر او بهه ههرات .نصهربن احمهد
زمستان در بخارا بهسر میبرد و در بهار و تابستان به شهرهای دیگر سفر میکهرد .یهک سهای
نوبت هرات بود .در آن زمان ،به قوی نظامی عروضی« ،جهان آباد و ملک بیخصم و لشهکر
فرمانبردار و روزگار مساعد و مواف » و باالخره امیر نصر چهار سای دور از بخارا بهسهر بهرد.
همراهان امیر «ملوی گشتند و آرزوی خانمان برخاست»« .پس سران لشکر و مهتهران ملهک
به نزدیک استاد ابوعبدالله الرودکی رفتند ... .گفتند پنجهزار دینار تو را خهدمت کنهیم ،اگهر
صنعتی بکنی که پادشاه از این خا حرکت کند» .رودکی قبهوی کهرد و چهون «نهبض امیهر
بگرفته بود و مزاب او بشناخته» چنگ برگرفت و در پردﮤ عشاق این قصیده آغاز کرد:
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

یههههاد یههههار مهربههههان آیههههد همههههی
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
به بخارا کرد (به نقل از نفیسی ۲۶۰ :۱۳۴۱ه. ۲۶۱
شاه اسماعیل سامانی در نزدیکی بخارا ضهیائی بها آبوههوای خهوب خریهد و در آنجها
سرایها و بوستانها ساخت و بر موالیان ،یعنی «غالمان آزادشده» ،وقف کهرد .عامهۀ مهردم
آنجا را «جوی مولیان» مینامیدند (نفیسی  ، ۳۶-۳۷ :۱۳۴۱نظیر «آب سردار» که نام محل یها
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چهارراهی در تهران است (ریاحی  ۴۳ :۱۳۷۶و در گذشته مظهر قناتی بود در شهمای خیابهان
عینالدوله (خیابان ایران که «باغ سردار» را آبیاری میکرد .بههرحای ،رودکهی از خرمهی و
نزهت «جوی مولیان» در بخارا برای سرودن قصیدهاش الهام گرفت و ایهن بها واقهعگرایی در
سبک شعر او تناسب دارد که در اشعارش فراوان به چشم میخورد ،از جملهه در نمونهههای
زیر:
۲ا مالحظاتی دربارﮤ واقعگرایی در اشعار رودکی
بانگههک بههر بههرده بههه ابههر انههدرا
پوپک دیدم به حوالی سهرخس
رنههگ بسههی گونههه بههر آن چههادرا
چههادرکی دیههدم رنگههین بههر او
در راه نشابور دهی دیدم بسی خوب

انگشههتۀ او را نههه عههدد بههود نههه مههره

مهر دیدم بامدادان چهون بتافهت

از خراسان سوی خاور میشتافت

جههوان بههودم و پنبههه فخمیههدمی

چو فخمیده شهد دانهه برچیهدمی

آمههد بهههار خههرم بهها رنههگ و بههوی طیههب
یههک چنههد روزگههار جهههان دردمنههد شههد
هزار بوسه دهم بر سخای نامۀ تو

بهها صههد ه هزار نزهههت و آرایههش عجیههب
به شد که یافت بوی سمن بهاد مها طبیهب
اگر ببیهنم بهر مههر او نگهین تهو را

الله میان کشت بخنهدد همهی ز دور

چون پنجۀ عروپ به حنا شده خضیب

خورشهههید را ز ابهههر دمهههد گاهگهههاه

چونان حصاریی که گذر دارد از رقیب

زلف تو را جیم که کرد ،آنکه او
آن دهن تنهگ تهو گهویی کسهی

خههای تههو را نقطههۀ آن جههیم کههرد
دانگکههی نههار بههدو نههیم کههرد.
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بررسی اشعار فوق به مصداق مشت نمونۀ خهروار اسهت و زمینهۀ قابهل اعتمهادی بهرای
استنتاب فهراهم میکنهد :تشهبیهاتی کهه در شهعر رودکهی یافهت میشهود توصهیفات دقیه ،
محسوپ و زنده حاصل از تماپ مسهتقیم بها ادرا پدیهدههای طبیعهت ،تشهخیم درجهۀ
رنگها و زیباییهای پیرامونش که ناگزیر تحهر و پیونهد بیشهتری بها زنهدگی دارد ،یکهی از
جنبههای واقعگرایی در شیوﮤ بیان رودکی است (نفیسی ۴۰۶ :۱۳۴۱ه۴۰۶؛ شفیعی کدکنی :۱۳۷۲
۲۶1ه۲۶۴؛ حجازی ۱۳۷ :۱۳۶۷؛ . Гиунашвили 1976: 196-197
در چهار مقاله آمدهاست که رودکی در ههرات ،در محضهر امیهر و همراههانش در پهردﮤ
عشاق به سمع آنها رساند که (با اینکه مسافت زیادی بین هرات و بخارا است باوی یکهی از
توابع بخارا ،جوی مولیان« ،آید همی» .در بیت اوی این قصیده بوی جهوی مولیهان ،...اصهل
«باد عماریکش بوی اسهت» رعایهت نشدهاسهت ،درصهورتیکه در ایهن مهورد «بااد جهوی
مولیان» «معقهوی و طبیعهی» (ریهاحی  ۴۶ :۱۳۷۶اسهت ،ولهی بهرای فارسهیزبانان ،قصهیده
«لطافت و روانی ،و در همین حای جزالت و متانت خاصی دارد که با نداشهتن معنهی دقیه ،
ً
گفتن مثل او دشهوار یها ممتنهع اسهت» (فروزانفهر :ب  ۴/۱و اصهوال «بهه گهوش خواننهدگان و
شنوندگان خوشایند است» (معین  . ۲۳۶ :۱۳۶۷حافظ شیرازی «به جادوی طبع در آن تصر
کرد»:
خیز تا خاطر بدان تر سمرقندی دههیم

کز نسیمش بوی جوی مولیهان آیاد همای

با اینکه در این بیت «بوی جوی مولیان» آمدهاسهت ،ولهی اصهل «بهاد عمهارهکش بهوی
ً
است» کامال رعایت شدهاست .ازآنجاکه مترجمان خارجی «لطافت و روانی» مهتن فارسهی
را نمیتوانند چنانکه باید و شاید حفظ کنند ،در بعضی موارد واژﮤ «بوی» را حذ میکنند.
ً
مثال ایرانشناپ مشهور انگلیسی ،ادوارد براون این راه را اتخهاذ کردهاسهت (بهه نقهل از معهین
: ۳۶ :۱۳۶۷
…The Ju-yi-Mulīyān we call to mind

در ترجمۀ روسی آثار منظوم رودکی که با همکاری و زیر نظر ایرانشناسهان شناختهشهدﮤ
روسی ،براگینسکی و کومیسارو  ،انجام شده در صفحۀ « ۱۰۶بوی جوی مولیان آید همی /
 »...آمدهاست و در صفحۀ  .Ветер вея от Мульян к нам доходит ۱۰۳به عبهارت
دیگر ،مترجمان روسی واژﮤ بااد ( ветерرا به متن ترجمۀ روسی اضافه کردهاند .در نتیجهه،
اصل «باد عمارهکش بوی است» فقط در ترجمۀ روسهی رعایهت شدهاسهت ( Рудаки 1964:
. 108-109
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در گنجینۀ کالن غنای معنوی فارسی ،با اینکه در متن «باد جوی مولیان آیهد همهی »... /
اصل «باد عماریکش بوی است» رعایت شده و در متن «بوی جوی مولیان آید همهی »... /
این اصل رعایت نشدهاست ،از لحاظ بسامد و حضور در منابع معتبر ادبی و تاریخی این دو
متن همسنگاند.
قابل تصور نیست که امیرعلیشیر نوایی ،مؤلف مجال النفای  ،یا عبدالرحمن جامی،
مؤلف بهارستان ،اطالعی دربارﮤ «بوی جوی مولیان  »... /منهدرب در چهنار مقالنۀ نظهامی
عروضی نداشته باشند .همچنین بعید است تصور کنیم که امیر شیرعلیخان لودی ،صاحب
مرآةالخیال ،یا لطفعلیبیک آذر بیگهدلی ،صهاحب آتشنکده ،اطالعهی دربهارﮤ «بهاد جهوی
مولیان» مندرب در بهارستان جامی نداشتهاند .در محیط زندگانی و احوال و اشنعار رودکنی،
(نفیسی  ۱۳۴۱که دائرةالمعارفی دربارﮤ سامانیان ،خالقیت رودکی و حیات ادبی ه فرهنگی آن
زمان است ،اشارهای به همزیستی مسالمتآمیز «بوی جوی مولیان» « /بهاد جهوی مولیهان»
نشدهاست ،درصورتیکه خود استاد اصل «باد عمارهکش بوی است» را رعایت میکند:
سوی طهران چو گذر کردی ای باد سهحر

رو بههه دانشههگه و ایههن نامااۀ م ا آنجهها باار

(Гиунашвили 1976: 118

استاد فروزانفر نیز ،که مظهر ذوق و لطف طبع و خداوند دقت و تحقی بود ،این بیهت را
ً
طب صورت مشهور نقل فرموده ،و اگر تأمل و دقت میکرد ،قطعا به صهورت صهحیح بیهت
(باد جوی مولیان آید همی  /بوی یار مهربان آید همی  ،کهه در متهون کههن ههم نقهل شهده
میرسید (ریاحی  ،۱۳۷۶ص . ۴۶
چنین به نظر میرسد که یگانه نتیجهگیری منطقی پذیرفتن هر دو متن است:
 ۱باد جوی مولیان آیهد همهی
 ۲بوی جوی مولیان آید همی

بههوی یههار مهربههان آیههد همههی
یههاد یههار مهربههان آیههد همههی

در جامعۀ فارسیزبانان هر دو متن دلچسب بوده و متانت و جزالت خاصی داشته و دارد.
منابع
حجازی ،بهجتالسادات (« ، ۱۳۶۷واقعگرائی در شعر رودکی» ،فصلنامۀ واژ ،سای  ،۱شمارﮤ  ،۲تهران.
ریاحی ،محمدامین (« ، ۱۳۷۶باد جهوی مولیهان  ،»...حافظشناسنی ،جلهد  ،۱۴بهه کوشهش سهعید نیهاز
کرمانی ،تهران.
شفیعی کدکنی ،محمدرضا ( ، ۱۳۷۲صور شیال در شعر فارسی ،تهران ،آگاه.
فروزانفر ،بدیعالزمان ،سخن و سخنوران ،جلد  ،۱تهران.
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