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نگاهی تازه به ابیات آغازین خمریّه ی معروف رودکی

دکتر محمود رضایي دشت ارژنه1

چکیده    
رودکی به پدر شـعر فارسـی معروف اسـت و از نخسـتین شـاعران فارسی  سـرای اسـت 
کـه اشـعاری نغـز و طرب  انگیـز از خـود بـه جـای گذاشـته اسـت و در خمریّه  سـرایی فضـل 
تقـدم دارد و از سـرآمدان روزگار اسـت. در ایـن جسـتار ابیـات آغازین یکـی از معروف  ترین 
خمریّه  های رودکی، نقد و بررسـی و گره از فروبسـتگی های آن گشـوده شـده اسـت. تاکنون 
شـرح  های گوناگونـی دربـاره  ی این ابیات نوشـته شـده اسـت و شـارحان کوشـیده اند گره از  
لـی از »مـادرِ مـی« ارائـه نداده  انـد. در ایـن  فروبسـتگی  های آن  هـا بگشـایند؛ اّمـا معنـای محصَّ
جسـتار، ضمـن اشـاره بـه کاسـتی های شـرح  های موجـود، بـا توّجه بـه بافتـار ابیـات و منابع 
مرتبـط، روشـن شـده اسـت کـه بـر خالف نظـر شـارحان، مـراد از »مادرِ مـی«، نـه درخت یا 

خوشـه  ی انگـور، بلکـه دانه  های انگور اسـت. 

واژه های کلیدی: رودکی، خمریّه، می، مادرِ می.
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1. مقّدمه
پـس از شکسـت ایرانیـان از اعـراب، ایـران تـا دو سـده در سـکوتی ماتـم زا فـرو رفـت 
و چونـان مدهوشـی بـود کـه هویّـت خـود را نمی  دانسـت. سـپس در اواخر سـده  ی سـوم و 
به ویـژه، در سـده  ی چهـارم ایرانیـان دیگـر بـار قـد علـم کردنـد و توانسـتند روی پـای خود 
بایسـتند. ظهـور دولـت خجسـته  ی سـامانیان در ایـران از بهتریـن رخدادهـا در طـول تاریـخ 
ادبیـات ایـران اسـت؛ دوره  ای کـه زمینـه  ی بنیـان ادب پارسـی نهـاده شـد و شـاعرانی چـون 
رودکـی، بوشـکور بلخـی، کسـایی و فردوسـی بالیدنـد و بـا اشـعاری نیکـو و نغـز، زیربنـای 
ادبیاتـی پـر بـار را مهیّـا کردنـد. در ایـن میان، رودکـی جلوه  ی خاص  تـری دارد، چـرا که: »هر 
وقـت سـخن از نخسـتین شـاعر بزرگ ادب فارسـی بـه میان می  آید، مسـلماً نـام رودکی بیش 
از هـر نامـی در خاطره  هـا جلوه  گـری می  کنـد. ایـن شـاعر بزرگ که فضـل تقـّدم او بر همه  ی 
شـاعران بـزرگ هـم عصر او و بعد از او دیده می  شـود، در زمانی که شـعر فارسـی دری هنوز 
مراحـل کمـال خـود را نپیموده بود، اشـعاری سـرود کـه بعضی از آن هـا که در معدود اشـعار 
باقـی مانـده از او دیـده می  شـود، بـا بهتریـن اشـعار بزرگ  تریـن شـعرای فارسـی زبان برابری 

می  کنـد« )دانش پـژوه، 1374: 5(. 
محمدرضـا شـفیعی کدکنـی نیـز بـر ایـن بـاور اسـت کـه رودکـی »نماینـده  ی کامـل و 
تمام عیـار شـعر عصـر سـامانی و بـر روی هم، اسـلوب شـاعری قرن چهارم اسـت« )شـفیعی 
کدکنـی، 1380: 414(. از ایـن رو نقـد و بررسـی شـعر این شـاعر بزرگ ضـروری می  نماید و 
از همین  روسـت کـه دیـوان اشـعار او جـزء کتاب  هـای دانشـگاهی اسـت. بـا این کـه رودکـی 
شـاعری اسـت کـه افـزون بر فضـل تقّدم نسـبت بـه دیگر شـاعران، بیشـترین رقم در شـمار 
شـعرها )یـک میلیـون و سـیصد هزار بیت(1 ، نیز به او منسـوب اسـت، متأسـفانه امـروز کمتر 
از هـزار بیـت از او بـه جـای مانـده که آن هم نه در یک دیوان مسـتقل، بلکه البـه الی تذکره  ها 
و ُجنگ  هـا و کتاب هـای علـوم ادبی به دسـت آمده اسـت و در صّحت انتسـاب برخـی از این 
شـعرها به رودکی نیز هنوز جای تردید اسـت: »اولین دشـواری در برابر کسـی که بخواهد از 
چگونگـی تصویرهـا و خیال  های شـاعرانه در دیوان رودکی سـخن بگوید، مسـئله  ی انتسـاب 
آن  هـا بدوسـت؛ زیـرا از ایـن شـاعر پر شـعر عصر سـامانی جـز ابیاتی چنـد کـه در دیوانی به 
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نـام او گـرد آمده، سـندی در دسـت نیسـت و از میـان آن چه به نام اوسـت، جز چنـد قطعه را 
بـه یقیـن نمی  توان از آن او دانسـت و درباره  ی شـعرهای دیگری که بدو منسـوب اسـت، باید 

بـه احتیاط سـخن گفت« )شـفیعی کدکنـی، 1380: 414(. 
رودکـی از نخسـتین شـاعران فارسـی  زبانی اسـت کـه خمریّـه سـرود. خمریّه به اشـعاري 
گفتـه مي شـود کـه در وصف مي  و  مي گسـاري و لوازمات آن از قبیل سـاقي، سـاغر، مینا، جام، 
خـم، سـبو، میکـده، پیـر مي فـروش،  دختـر زر، تـاك، محتسـب، صبوحـي، توبه از مـي، فصل 
گل، شکسـتن توبه، حریفان مخمور، نعره مسـتانه و... سـروده شـده باشد )انوشـه، 1375: 372(. 
محمدجعفر محجوب معتقد اسـت سرمشـق شـاعران فارسـي  زبان در توصیف و ستایش 
شـراب، خمریّه هـاي بسـیار زیبایـي اسـت شـاعران ایرانـي عربی سـرایی هم چـون ابونـواس، 
حسـن   بن هاني و دیگر شـاعران عرب پدید آوردند. در زبان فارسـي ظاهراً رودکي نخسـتین 

کسـي اسـت که خمریّه سـروده اسـت )محجوب، 1375: 92(. 
پـس از رودکـی، بّشـار مرغـزي قصیـده اي سـي ویک بیتي در وصـف تاك و مي سـروده 
اسـت و سـرایندگان دیگری نیز شـیوه  ی رودکي را تقلید کردند؛ اّما از آن میان، تنها منوچهري 
دامغانـی در ایـن کار کامیـاب شـد و خمریّـه را در ادب فارسـي بـه کمـال رسـاند )اداره چـی 

گیالنی، 1370: 55(. 
درباره  ی شـعر رودکی تاکنون آثار شایسـته  ای به چاپ رسـیده اسـت. نخسـتین کسـی که 
پژوهشـی گسـترده دربـاره  ی شـعر رودکـی ترتیـب داد، زنده  یاد سـعید نفیسـی بود کـه کتابی با 
عنـوان محیـط زندگـی و احـوال و اشـعار رودکـی، چـاپ کـرد. پژوهشـگر دیگری کـه کلیات 
دیـوان رودکـی سـمرقندی را بـه چـاپ رسـاند، ی. براگینسـکی بود. ذبیـح اهلل صفا نیـز در گنج 
سـخن، منتخبی از اشـعار رودکی را آورده است. نوترین کار شایسـته درباره  ی رودکی را نصراهلل 
امامـی، بـا تصحیـح و چاپ دیوان اشـعار رودکـی بنیان نهاد که در این جسـتار نیـز نگارنده مبنا 
را همیـن کتـاب قـرار داده اسـت. از جملـه پژوهشـگرانی که به شـرح و توضیح اشـعار رودکی 
پرداخته  انـد، می  تـوان بـه نصـراهلل امامی )اسـتاد شـاعران رودکـی(، منوچهـر دانش پـژوه )دیوان 
رودکی(، جعفر شـعار و حسـن انوری )گزیده ی اشـعار رودکی(، محمد دبیرسـیاقی )پیشاهنگان 

شـعر پارسـی( و خلیـل خطیـب رهبر )رودکی، گزیده ی سـخن پارسـی 2( اشـاره کرد. 
در ایـن جسـتار بیت  های آغازین معروف  تریـن خمریّه  ی رودکی را نقد و بررسـی می  کنیم 
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و پـس از بازنمایـی کاسـتی  های شـرح  های موجـود دربـاره  ی معنـای ایـن بیت  هـا، در فرجـام 
سـخن، معنای درسـت ایـن ابیـات را به دسـت می دهیم. 

2. نقد و بررسی
یکـی از معروف  تریـن خمریّه  هـای رودکـی، خمریّه  ای اسـت کـه در سـال  های 322 تا 324 
ه.ق. در مـدح امیـر اباجعفـر سـروده شـده اسـت و شـرح کامل آن در تاریخ سیسـتان آمده اسـت. 
مؤلّف تاریخ سیسـتان در وصف این خمریّه آورده اسـت: »این شـعر اندر مجلس  امیر خراسـان و 
سـادات رودکـی بخوانـده اسـت، هیچ کس یک بیت و یـک معنی از این کـه در او گفته بود، منکر 
نشـد اال همـه یـک زبـان گفتنـد که انـدرو هر چـه مدح گویی مقصر باشـی کـه مرد تمام اسـت« 

)بهـار، 1352: 324(. بیت هـای مـورد بحث، بیت  هـای آغازین این خمریّه اسـت:

نصـراهلل امامـی در شـرح ایـن ابیـات گفتـه اسـت: »مـادرِ مـی: اسـتعاره از درخـت انگور، 
منوچهـری در مسـّمطات خود همین تعبیـر را برای درخت انگور آورده اسـت. بّچه  ی او/ بّچه  ی 

تـاك، آب انگـور و یـا دانه  ی انگور، زنـدان/ خم، خمـره« )امامـی، 1384: 165(. 
بـه نظـر نگارنـده، مـادرِ می در بیت نخسـت نمی  توانـد در معنای درخت انگـور به کار 
رود، چـرا کـه حتّـی اگـر قربانـی کردن درخـت انگـور در بیت نخسـت را به نوعـی توجیه 

کنیـم، چطـور می  تـوان معنـای بیـت دوم را توجیه کرد؟ 

بایـد قربـان مـی را بکـرد  بّچـه  ی او را گرفـت و کـرد به زندانمـادرِ 
ندانـی گرفـت  ازو  را  او  تاش نکوبی نخست و زو نکشی جانبّچـه  ی 
بّچه  ی کوچک ز شـیر مادر و پسـتانجـز که نباشـد حـالل دور بکردن
آبـانتا نخورد شـیر هفـت مه به تمامی بـن  تـا  اردیبهشـت  سـر  از 
بّچـه بـه زنـدان تنـگ و مـادر قربانآنگـه شـاید ز روی دیـن و ره داد

) امامی، 1387: 44( 

تاش نکوبی نخست و زو نکشی جانبّچـه  ی او را از او گرفت ندانی
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چنان کـه نصـراهلل امامـی خود به درسـتی یادآور شـده  اند، در بیـت دوم، ضمیـر »ش« بعد از 
»تـا« بـه مـادرِ می برمی گـردد. )امامـی، 1384: 165(. حـال اگر مـادرِ می را درخـت انگور تلّقی 
کنیـم، »تـاش نکوبـی«؛ یعنی تـا آن را نکوبـی و »آن« به مادرِ مـی برمی  گردد کـه در این صورت 
معنـای بیـت این گونـه می  شـود: »ابتدا باید درخـت انگور را کوبیـد و جان او را گرفـت تا بتوان 
بّچـه  ی او را از او جـدا کـرد!« نادرسـت بـودن ایـن معنا روشـن اسـت، چون در فرایند سـاختن 

شـراب، در هیـچ مرحلـه  ای درخت انگـور را نمی  کوبند. 
آنچه شـارح محترم در شـرح یادشـده برای تأیید نظر خود آورده  اند، مسـّمطات منوچهری 
دامغانـی اسـت. منوچهـری در مسـّمط  های خـود حتی یـک بار هم از تعبیـر »مادرِ می« اسـتفاده 
نکـرده؛ امـا بارهـا از درخـت انگور به عنـوان مادر یـاد کرده اسـت و در این مورد کامـاًل حق با 

شـارح محترم اسـت و دوباره این مطلب را برخواهیم رسـید:

آمـد در  مهرمـاه  بـاره  دگـر  جشـن فریـدون آبتیـن بـه بـر آمـدبـاز 
آمـدعمـر خـوش دختـران رز بـه سـر آمد دگـر  سیاسـتی  را  کشـتنیان 
زنگـی زاده سیــــاه  پیـش وضیع و شـریف روی گشـادهدختــــــرکان 
نـداده دایـه  بـه  هیچ گـون  ننهـادهمادرشـان  بـرون  گهواره شـان  در  وز 
پهلـو بنهـاده بیسـت بیسـت بـه پهلودخترکان بیسـت بیست خفته به هر سو
خویشـتن آویختـه به اکحـل و قیفالهـر یکـی از سـاعدین مـادر و بـازو
دهقـان بخوانـد  را  رزبانـش  اطفـالآنگـه  بریـدن  گلـو  باشـد  نـادره 
ایشـان ببّرنـد  حلقشـان  و  دو پسـر خویـش را دو پسـر رزبـانحنجـره 
پشـته و  نـاوه  بـه  آنگهـی  دگـر  بمالـد حمـالروز  بـن چرخشتشـان  در 
همیـدون کننـد  کوبشـان  لگـد  پوسـت کننـد از تـن یکایـک بیرونبـاز 
سخت گران سنگی از هزار من افزونبر سرشـان برنهند و پشـت و ستیخون

پـس فکند خونشـان به خـم در قتّالتـا بـرود قطـره قطـره از تنشـان خون
بپوشـد اسـتوار  خّمـش  سـر  تـا بچـگان از میـان خـم بنجوشـد...مـرد 

)دبیرسیاقی، 1373: 197-200(
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ذبیـح  اهلل صفـا، هیـچ توضیحـی دربـاره  ی ایـن بیت  هـا نیـاورده و تنها اشـاره کرده اسـت که 
دانسـتن در معنای توانسـتن به کار رفته اسـت )صفا، بی تا: 3(. سـعید نفیسـی و ی. براگینسـکی 
نیز به معنای این ابیات هیچ اشـاره  ای نکرده  اند )نفیسـی، 1382: 530(، ) براگینسـکی، 1363: 42(. 
خلیـل خطیـب رهبـر نیز مانند نصـراهلل امامی، مادرِ می را اسـتعاره از درخـت انگور و بّچه 
را اسـتعاره از انگـور و آب انگـور و شـراب دانسـته اند: »مـادرِ مـی اسـتعاره برای تاك اسـت به 

قرینـه  ی این بیت بّشـار مرغـزی درباره  ی خوشـه  ی انگور:

فرخی گوید:

بّچه استعاره است برای انگور و آب انگور و شراب به قرینه  ی این بیت عماره مروزی:

ندانـی: نتوانـی، جـز کـه: مگر کـه، االّ کـه، حرف ربط اسـت برای اسـتدراك یعنـی رفع توهمی 
کـه از کالم سـابق پدید آمده اسـت. معنی بیت: »بّچـه  ی او را به زندان باید کـرد، االّ آنکه جدایی 
طفـل شـیرخوار از مـادر بـه حکم شـرع حرام اسـت« )خطیـب رهبـر، 1373: 27(. طبعـاً همان 
اشـکاالتی که بر شـرح نصراهلل امامی وارد اسـت، بر شـرح خطیب رهبر نیز وارد اسـت و برای 

پرهیـز از دراز  گویـی از تکرار آن  ها پرهیز می  شـود. 
جعفـر شـعار  و حسـن انـوری بر خالف نصراهلل امامـی و خلیل خطیب رهبر، مـادرِ می را 
بـه معنـای خوشـه  ی انگور تلّقی کرده  اند )شـعار و انـوری، 1365: 83( که این معنا نیز نادرسـت 
می  نمایـد، چـرا کـه در ایـن صورت ضمیـر »ش« بعـد از »تاش« به خوشـه  ی انگـور برمی  گردد 

کـه نـه از درد بنالیـد و نه بر زد نفسـیشـاخ انگورِ کهن دخترکان زاد بسی
سبز بودند یکایک چه صغیر و چه کبیرچون نگه کرد بدان دخترکان مادر پیر
نه خورش داد مرآن بّچگکان را و نه شیر...کردشان مادر بستر همه از سبز حریر

)همان: 221-222(

آویختـه ز مـادر پسـتان همـی مزیدویشـان از هر جایی و هر یکی

هجـرانرفـت رزبان سـنگ دل که دهد بچـگان  ز  را  مـادران 

هم بوی مشک دارد و هم گونه  ی عقیقیک لخت خون بّچه  ی تاکم فرست از آنک
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و معنـای بیـت دوم خمریّـه  ی مـورد بحـث چنین می شـود: »برای این کـه بتوان بّچـه ی انگور را 
از خوشـه جـدا کـرد، بایـد ابتدا خوشـه  ی انگـور را کوبیـد و جانـش را گرفت« که ایـن امر نیز 

است.  منتفی 
شـاید چنیـن تصور شـود کـه ممکن اسـت دانه هـای انگور را با خوشـه درون چرخشـت 
می  ریختنـد و آن گاه آن را لـه می  کردنـد و در فرجـام بـا صـاف کردن آب موجود در چرخشـت، 
تفاله  هـای انگـور و خوشـه  های تهـی شـده از دانـه را دور می  ریختنـد؛ اّمـا ایـن امـر امکان  پذیر 
نیسـت و حتماً باید نخسـت دانه  های انگور را از خوشـه جدا کرد و بعد به چرخشـت ریخت. 
دلیـل ایـن امـر آن اسـت کـه اگـر دانه  هـا را از خوشـه جـدا نکننـد و آن را همـراه خوشـه در 
چرخشـت بریزنـد، آب تلـخ خوشـه  ها نیز در اثـر له شـدن وارد آب انگور می  شـود و در فرجام 
هم، شـرابی بسـیار بدرنگ و بدطعم و بدبو نصیب شـراب انداز خواهد شـد و هم ممکن اسـت 
ریزه  هـای چـوب خوشـه  ها باعـث تشـکیل اسـیدی در شـراب شـود کـه بـه کوری نوشـنده  ی 
شـراب انجامـد. از همیـن روسـت کـه گویـا خود شـارحان محتـرم نیز متوجـه این امر بـوده و 
اگرچـه مـادرِ مـی را در آغـاز بیت نخسـت، خوشـه  ی انگور معنـا کرده اند، در معنـای بیت دوم، 

تنهـا از دانه  هـای انگـور سـخن رانده  اند:
»مـادرِ می اسـتعاره از خوشـه  ی انگـور. بّچه  ی او انگـور و یا آب انگور اسـت. مراد 
آن اسـت کـه خوشـه  ی انگـور را بایـد سـر برید، از تـاك جدا کـرد، انگـور را از او 
جـدا نمـود و به چرخشـت ریخت... بایـد انگور را بکوبی و او را بکشـی تا بّچه اش 

)آب( را از آن بگیـری« )شـعار و انوری، 1365: 83(.
چنانکه مشـاهده می  شـود جعفر شـعار و حسـن انوری در معنـای بیت دوم، بـه صراحت، 
جـدا کـردن دانه هـای انگـور از خوشـه را یـادآور شـده  اند. اگرچـه یـادآوری شـارحان محترم، 
مشـکالت ناشـی از له شـدن خوشـه در چرخشـت را حـل می  کنـد، بایـد توجه داشـت که این 
معنـا بـا نظـام منطقی بیت در تضاد اسـت. بـه این ترتیب که آن  ها در بیت نخسـت، مـادرِ می را 
خوشـه  ی انگـور تلّقـی کرده  اند؛ امـا در بیت دوم، ضمیر »شـین« را به مـادرِ می ارجـاع نداده  اند. 
بـه عبـارت روشـن  تر اگر مـراد از مـادرِ می، خوشـه  ی انگور اسـت، پس »تاش نکوبی نخسـت 
و زو نکشـی جـان« نیـز بـه خوشـه  ی انگـور بـر می  گـردد و در ایـن صـورت؛ یعنی تا خوشـه 
را نکوبـی و جانـش را نگیـری، نمی  تـوان بّچـه  ی او را از او گرفـت؛ امـا شـارحان محتـرم کـه 
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دریافته  انـد نمی  شـود خوشـه را کوبیـد، گفته  انـد »...باید انگـور را بکوبی و او را بکشـی تا بّچه-
اش )آب( را از آن بگیـری« )شـعار و انـوری، 1365: 83( کـه بـه ایـن ترتیـب یک بـار مادرِ می 
را در معنـای خوشـه و یـک بـار در معنـای دانه  هـای انگور بـه کار برده  اند و این امـر در قاموس 

ادبیات جایـی ندارد. 
همیـن اشـتباه تناقض  آمیـز را منوچهـر دانش  پـژوه نیز مرتکب شـده اسـت. او نیـز اگرچه 
مـادرِ مـی را خوشـه  ی انگـور در نظر گرفته اسـت، در بیت دوم خوشـه را حذف کـرده و ضمیر 
شـین را بـه آن ارجـاع نـداده   اسـت تـا به ایـن ترتیب از تبعات سـوء یاد شـده درباره  ی له شـدن 
خوشـه رسـته باشـد: »خوشـه  ی تاك و انگـور را باید قربانی کـرد و بّچه  ی او )انگـور( را باید به 
زنـدان خـم انداخـت. نمی  توانی بّچه  ی تـاك را از او بگیری تـا او را نکوبی و جان )شـیره( او را 
بیـرون نکشـی... آن گاه پـس از این، هفـت ماه از روی قانـون و عدل می  توان خوشـه  ی انگور را 

قربـان و بّچـه  ی او را بـه زندان خم کـرد« )دانش پـژوه، 1374: 116(. 
ایـراد دیگـر شـرح منوچهـر دانش  پـژوه ایـن اسـت کـه بـر خـالف نظـر شـارح محترم، 
دسـت کـم در دوران رودکـی و منوچهـری، انگـور را بـه خـم نمی  انداختنـد، بلکـه آب انگور 
صافـی شـده را در خـم می  ریختند که شـعر منوچهری سـندی محکـم در این موضوع اسـت:

البتـه شـارح محتـرم معنـای بیـت دوم را به شـکلی دو پهلـو طـرح کرده  اند و مراد ایشـان 
صراحتـاً روشـن نیسـت: »نمی  توانـی بّچه  ی تـاك را از او بگیری تـا او را نکوبی و جان )شـیره( 

در بـن چرخشت شـان بمالـد حّمـالروز دگـر آن گهـی بـه نـاوه و پشـته
همیـدون کننـد  لگدکوبشـان  پوسـت کننـد از تـن یکایـک بیـرونبـاز 
سـخت گران سنگی از هزار من افزونبر سرشان برنهند و پشت و ستیخون
پـس فکند خونشـان بـه خـم در قتّالتـا بـرود قطره قطـره از تنشـان خون

)دبیرسیاقی،1373: 197-200(

خونشان کرد به خم اندر و پوشید سرشپوست هر یک بفکند و ُستُخوان و جگرش

جامـه  ی گرم بر افکند پالسـین ز برشپـس به سـاروج بینـدود همه بـام و برش
)همان: 226(
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او را بیـرون نکشـی« )دانش پـژوه، 1374: 116(. بـا توجـه بـه قرایـن موجـود، می  توان از شـرح 
یادشـده دو معنـا اسـتنباط کـرد؛ یکـی این که گویا شـارح ضمیر شـین را به تـاك ربـط داده  اند؛ 
بـه ایـن ترتیـب کـه گفته انـد: بّچـه  ی تـاك را پیـش از این کـه تـاك را )او را( نکوبـی و جانـش 
را نگیـری، نمی  تـوان از او جـدا کـرد کـه نادرسـت بودن این تعبیر روشـن اسـت. دیگـر این که 
ممکـن اسـت مقصود شـارح از ضمیر شـین، دانـه  ی انگور بوده باشـد، به این ترتیـب که: »پیش 
از له کـردن و گرفتـن جـان دانـه  ی انگـور نمی  توان به آب و شـیره  ی آن دسـت یافـت.« با توجه 
بـه این کـه تـاك شـیره  ای نـدارد و شـیره ی )آب( دانه  های انگـور را می  گیرند، این معنا بیشـتر به 
ذهـن متبـادر می  شـود؛ امـا در هـر دو حالـت تناقـض پیش می  آیـد، یعنی  شـارح یک بـار مادرِ 

مـی را خوشـه  ی انگـور تلّقـی کرده، بـار دگـر آن را دانه   یا درخت انگور پنداشـته اسـت. 
محمـد دبیرسـیاقی مـادرِ می را بسـیار کلی در معنـای انگور   آورده  اند و چـون هیچ توضیح 
دیگـری دربـاره  ی این ابیات نیاورده  اند، مشـخص نیسـت مراد ایشـان از انگور، درخت، خوشـه 
یـا دانـه  ی انگـور بوده اسـت: »مـادرِ می مـراد انگـور اسـت. دختـر او آب انگور« )دبیرسـیاقی، 

 .)48 :1370
بـه نظـر نگارنـده بـا توجـه به قرایـن و شـواهد موجود در ایـن ابیات مـراد از مـادرِ می، 
دانـه  ی انگـور اسـت نـه درخـت یـا خوشـه  ی انگـور. در توضیـح این معنـا باید گفـت که در 
گسـتر      ه  ی ادبیـات، بارهـا از »درخـت انگـور« بـه عنـوان مـادر یاد شـده؛ امـا تعبیر »مـادرِ می« 
برسـاخته  ی رودکـی اسـت و پیـش از او در شـعر هیـچ  شـاعری دیـده نمی  شـود. ازایـن رو، 
اگـر »مـادر« یـا »مـادر انگـور«، در ادب فارسـی بـه معنـای درخـت تاك بـه کار رفتـه، طبیعی 
اسـت »مـادرِ مـی« بـه دلیـل آن کـه یـک مرتبـه بـه مـی نزدیک  تر اسـت، دانـه  ی انگـور تلّقی 
شـود. بـه عبـارت دیگر، مـادر انگـور، درخت تاك و مـادرِ می، دانـه  ی  انگور اسـت. در واقع 
»مـادر انگـور« همـان »ام الکـرم« عربی و به معنـای درخت انگور اسـت؛ اما تعبیر »مـادرِ می«، 
معادلـی در عربـی نـدارد و از برسـاخته  های زیبـای خـود رودکـی اسـت کـه آن را در معنـای 

دانـه  ی انگور بـه کار برده اسـت. 
الزم بـه یـادآوری اسـت کـه حتی منوچهـری نیز که بارها از تـاك به عنوان مـادر انگور یاد 

کـرده، گاه صراحتـاً دانه  های انگور را مادر خوانده اسـت: 
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که روشن است مراد منوچهری از مادر سیاه، دانه  های انگور است، نه درخت انگور. بّشار مرغزی 
نیز از دانه  های انگور به عروس یاد کرده است که مادر خواندن دانه  ی انگور را بیشتر توجیه می کند:

 اما بّچه  ی انگور در ابیات مورد بحث، معادل تعبیر عربی »بنت العنب« است که در گستره  ی ادب 
فارسی بارها به شکل »دختر رز« به کار رفته است و معادل آب انگور است. درست است که 
منوچهری بارها از دختر رز به عنوان دانه  های انگور یاد کرده است؛ اما باید توجه داشت که یکی 

از معناهای مشهور دختر رز در گستره  ی ادبیات، شراب بوده است:

دیـد چون زنگی هر یک را دو روی سـیاهدر چـو بگشـاد بدان دختـرکان کـرد نگاه
خونشـان کرد به خم اندر و پوشـید سرش...پوست هر یک بفکند و ُستُخوان و جگرش
ملکـی متکبّـر  چنان چـون  آن گاه  تـا ببیند که چه بوده اسـت به هر کودککیآمـد 
دید اندر خم سـنگین همه را گشـته یکیبه خم انـدر نگریـد از شـب رفته سـه یکی
بـر سـماوات ُعلـی بـر شـده زیشـان لهبیبا رخ رخشـان چـون گرد مهـی بر فلکی
هیچ شک نیست که از نسبت خورشید و مه اندرزبان   گفت  که   این   لعبتکان  بی گنه اند
عیبشـان نیسـت اگـر مادرکانشـان سـیه انداز سوی ناف و ز پشت دو گرانمایه شه اند

)دبیرسیاقی، 1373: 223-226(

خیـره  شـد  از  عجایـب  الوان  که بنگریدروزي شدم  به رز به نظاره دو چشم من        
کـز  غـم  دلـم  به  دیـدن  ایشـان  بیارمیددیدم  سـیاهروي  عروسـان  سبزپوش            

)دبیرسیاقی، 1370: 19(

نقاب انـدازبه نیم  شـب اگرت آفتـاب می  باید رز  گلچهـر  دختـر  ز روی 
)حافظ، 1374: 180(

گـره از کار فرو بسـته  ی ما بگشـایندبـود آیـا کـه در میکده  هـا بگشـایند
تا حریفان همه خون از مژه  ها بگشایندنامـه  ی تعزیـت دختـر رز بنویسـید

                   )همان: 119(
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بهاء الدین خرمشاهی نیز معتقد است: »دختر رز همانا ابنة العنقود و ابنة الکرم )= بنت الکرم( و 
بنت العنب عربی است، یعنی دختر انگور یا دختر تاك و کنایه از شراب است« )خرمشاهی، 1372: 

342(. سودی نیز دختر رز را شراب می  داند )سودی، 1366، ج1: 411(.
    پس با توجه به مطالب یاد شده، می  توان گفت که اگرچه مادر انگور در شعر منوچهری بارها 
به معنای درخت انگور و معادل امّ الکرم به کار رفته؛ تعبیر »مادرِ می« برساخته  ی رودکی است و 
نسبت به مادر انگور، یک پله به می نزدیک  تر است و از این رو مراد دانه  ی انگور بوده است که 
چنان که اشاره شد منوچهری نیز از دانه  های انگور به مادر یاد کرده است. مراد از بّچه ی انگور در 
ابیات مورد بحث نیز آب انگور است. از این رو با توجه به معنای این دو واژه  ی کلیدی هیچ گونه 

ابهامی در معنای بیت  های مورد بحث نیست:
»باید دانه  های انگور را قربانی کرد و آب آن را در خمره ریخت. تا دانه  ی انگور را له نکنی و 
جان او را نگیری، نمی توان آب آن را جدا کرد؛ اما همان گونه که جدا کردن مادر از بّچه پیش از 
هفت ماهگی گناه است2، تو نیز باید صبر کنی تا بّچه  ی انگور )آب انگور(، هفت ماه پرورده شود. 

آنگاه می  توانی مادر )دانه  های انگور( را قربانی کنی و بّچه  ی او )آب انگور( را در خم بریزی.« 
 

3. نتیجه 
می«  »مادرِ  تعبیر  اما  یاد شده؛  مادر  به عنوان  انگور  از درخت  بارها  فارسی  ادب  در گستره  ی 
برساخته  ی رودکی است و بر خالف نظر شارحان، به معنای تاك یا خوشه  ی تاك نیست، بلکه 
به معنای دانه  ی انگور است که اتفاقاً منوچهری نیز از دانه  ی انگور به عنوان مادر یاد کرده است. 

شـد برِ محتسـب و کار به دستوری کرددوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد
تـا نگویند حریفـان که چـرا دوری کردآمد از پرده به مجلس عرقش پاك کنید

                       )همان: 105(

که در نقاب زجاجی و پرده  ی عنبی  استجمال دختر رز نور چشم ماست مگر
                        )همان: 64(

مبـاد تـا بـه قیامـت خـراب طـارم تاكفریب دختـر رز طرفه می زند ره عقل 
                         )همان: 201(

نگاهی تازه به ابیات آغازین خمریّه ی معروف رودکی
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از دیگر سو تعبیر »بّچه  ی انگور« در خمریّه  ی رودکی، همان تعبیر معروف دختر رز بوده که بارها 
در معنای شراب به کار رفته است و رودکی آن را در معنای آب انگور به کار برده است. از این 
رو،  در این جستار ضمن اشاره به کاستی  های شرح  های موجود، با توجه به بافتار ابیات و منابع 
مرتبط روشن شد که بر خالف نظر شارحان، مراد از »مادرِ می«، نه درخت یا خوشه  ی  انگور، بلکه 

دانه  های انگور است. 

پی نوشت
1- در لباب االلباب محمد عوفی در این باره چنین آمده است: »و چنین گویند والعهدة علی الراوی که اشعار رودکی چند 
صد دفتر بر آمده است و قالید قصاید او مشحون است به فراید فواید و مصداق آن سخن رشیدی است که گفته است:

که طبق گفته  ی رشیدی سروده  های رودکی یک میلیون و سیصد هزار بیت است. البته محمد دبیر سیاقی در مقاله  ای 
با خوانش دیگرگونه  ی سروده  ی رشیدی، تعداد ابیات رودکی را 33300 بیت می  داند )دبیرسیاقی، 1385: 309(.

2- مطابق مذهب اهل سنّت که رودکی نیز بر این مذهب بوده، می توان نوزاد را از هفت ماهگی از شیر مادر جدا کرد.

منابع
- اداره چي گیالني، احمد )1370(.  شعر رودکي. تهران: انتشارات ادبي و تاریخي موقوفات 

دکتر محمود افشار یزدي. 
- امامی، نصراهلل )1387(. دیوان اشعار رودکی. چاپ دوم. تهران: مؤسسه ی تحقیقات و توسعه 

علوم انسانی.
- ـــــــــــــ )1383(. استاد شاعران رودکی )شرح حال، گزیده ی اشعار(. چاپ ششم. 

تهران: جام.

شعر او را من شمردم سیزده ره صد هزارگر سری یابد به عالم کس به نیکو شاعری

هم فزون آید اگر چونان که باید بشمری«رودکی را بر سر آن شاعران زیبد سری

)عوفی، 1906، ج2: 7(
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