
 :بزرگ مردان شمندان ویدرباره اند یبھ سلسلھ پژوھشھا

  عبدالله جعفر رودکی معروف ابو ی نوازنده دان و یقیشاعر، موس 

  )صباح(استاد 

  

  
 ست ویب) معاصر یپارس(ن ینو یپدر شعر پارس یك ن كھ رودیا درپژوھشگران شتر مورخان و یب

ھم با  یالقولند و برخا آمده است متفق یبھ دن یالدیھشت م پنجاه و و پنج دسامبر سال ھشتصد

 یسال. نوشتھ اند یالدیپنجاه م و در سال ھشتصد یمحاسبات خود، وقوع آن را در ھمان روز ول

ک ی است كھ چند پژوھشگر، درست آن را سال نوصدوچھل و یالدینوصدوچھل م یدرگذشت و

  . دانند یم یالدیم

می است کھ در قطعات شاعر مشترک ھمھ پارسیان جھان و از عوامل وحدت فرھنگی مرد رودکی

ابوعبدهللا جعفر . نتیجھ خصلت ھا و منش مشترک دارند زندگی می کنند و نیاکان و در منطقھمنفصلھ 

نھ چندان دور از زادگاھش  یھ ایا آمد و در ناحیك سغد خراسان بھ دندر رود) یرودک(ابن محمد 

 -  ١٩٠٧(ن شناس روس موف باستان شناس و انسایچ گراسیلویخائیل میخائیم. مدفون شده است

  .ش مجسمھ اورا ساختھ استیاستخوانھا یایبقا یافتھ و از رویگور اورا ) ١٩٧٠

 من موی خویش را نھ از آن می کنم سیاه

 تا باز نوجوان شوم و نو کنم گناه

 چون جامھ ھا بھ وقت مصیبت سیھ کنند

  .من موی از مصیبت پیری کنم سیاه



  
  . ابوعبدهللا جعفر فرزند محمد فرزند حکیم فرزند عبدالرحمان فرزند آدم رودکی، 

سالگی قرآن آموخت و آن  ھشتدر . از کودکی و چگونگی تحصیل او آگاھی چندانی بھ دست نیست

برخی می گویند در مدرسھ ھای سمرقند درس  .را از بر کرد و از ھمان ھنگام بھ شاعری پرداخت

ھ آشکار است، وی شاعری دانش آموختھ بود و تسلط او بر واژگان پارسی چندان آنچ. خوانده است

 . است کھ ھر فرھنگ نامھ ای از شعر او گواه می آورد

ست یچھارصدوب(و پس از او فرخی ) نیمھ دوم سده چھارم(از ھم عصران رودکی ،منجیک ترمذی 

ً ق. استاد موسیقی زمانھ خویش بودند) ق -ونو صیده ھایشان را با ساز و در یکی از شاعران، معموال

ھرکس کھ صدایی خوش نداشت یا موسیقی نمی دانست، از راوی می . پرده ھای موسیقی می خواندند

  . رودکی، شعرش را با ساز می خواند. خواست تا شعرش را در حضور ممدوح بخواند

 یسھ صدوسـ  کیسھ صدو(رسید و نصربن احمد سامانی  رفتھ رفتھ آوازه رودکی بھ دربار سامانیان

برخی بر این گمانند کھ او پیش از نصربن احمد بھ دربار . او را بھ دربارفرا خواند) ق -ک یو

در آن روزگار در محیط ادبی، علمی، . سامانیان رفتھ بود، در آنجا بزرگترین شاعر دربار سامانی شد

کھ دانش پژوھان، آن دوره را اقتصادی و اجتماعی فرارود، آن چنان تحولی شگرف روی داده بود 

بر بستر چنین زمینھ مناسب اقتصادی، اجتماعی و برپایھ دانش  .می نامند) رسانس(دوران نوزایی 

دوستی برخی از پادشاھان سامانی، ھمچنین با تالش و خردمندی وزیرانی دانشمند و کاردان چون 

، بخارا بھ )ق -وسھ  یسسھ صدو(و ابوعلی محمد جیھانی ) ق -یسھ صدوس(ابوالفضل بلعمی 

  . صورت مرکز بزرگ علمی، ادبی و فرھنگی درآمد

و دربار سامانیان، محیط گرم بحث و برخورد اندیشھ شد و شاعران و فرھنگمداران از راھھای دور 

بھترین آثار علمی، ادبی و تاریخی مانند شاھنامھ منصوری، شاھنامھ  .نزدیک بھ آنجا روی می آوردند

من المشرق الی المغرب در  ، عجایب البلدان، حدود العالم)سده چھارم ھجری(بلخی ابوالمؤید 

، ترجمھ تفسیر طبری کھ چند تن از دانشمندان فراھم کرده اند، ترجمھ تاریخ طبری از ابوعلی جغرافیھ

در ) ق -ست وھشت یچھارصدوب(وابوعلی سینا ) ق - چھارصدوچھل(بلعمی، آثار ابوریحان بیرونی 

  . سامانیان پدید آمدندروزگار 

 یسھ صدوس(ابونصر فارابی ) ق -زده یسھ صدوس(دانشمندان برجستھ ای مانند محمد زکریای رازی 

چھارصدوده (، ابوریحان بیرونی، ابوعلی سینا و بسیاری از شاعران بزرگ مانند فردوسی )ق -ونو

رگترین کتابخانھ در آن دوران بز .در این روزگار یا متأثر از آن برآمده اند) ق - چھارصدوشانزده /



تأثیر این تحول، نھ . در بخارا بود کھ ابوعلی سینا آن را دید و گفت کھ نظیر آن را ھرگز ندیده است

  . تنھا در آن دوره کھ در دوران پس از آن نیز پیدا است

 وی در دربار سامانی نفوذی فراوان یافت و بھ ثروتی افزون. رودکی فرزند چنین روزگاری است

نفوذ شعر و موسیقی او در دربار نصربن احمد چندان بود کھ داستان بازگشت پادشاه از . دست یافت

  . بخارا، بھ خوبی بیانگر آن است ھرات بھ

درباریان و شاعران، ھمھ او را گرامی می داشتند و بزرگانی چون ابوالفضل بلعمی و ابوطیب 

و ابوالحسن ) ق - ست وپنج یسھ صدوب(لخی شھید ب. مصعبی صاحب دیوان رسالت، شاعر و فیلسوف

گویند کھ وی از آغاز نابینا بود، اما با بررسی پروفسور  .مرادی شاعر با او دوستی و نزدیکی داشتند

بر جمجمھ و استخوانھای وی آشکار گردید کھ در دوران پیری با فلز ) م - نوزده ھفتاد(گراسیموف 

سالگی  ھشتاداستخوانھایش شکستھ بود و در بیش از گداختھ ای چشم او را کور کرده اند، برخی 

  . درگذشت

رودکی گذشتھ از نصربن احمد سامانی کسان دیگری مانند امیر جعفر بانویھ از امیران سیستان، 

ابوطیب مصعبی، خاندان بلعمی، عدنانی، مرادی، ابوالحسن کسایی، عماره مروزی و ماکان کاکی را 

  . نیز مدح کرده است

بر می آید کھ بھ مذھب اسماعیلی گرایش داشتھ است؛ شاید یکی از علتھای کور شدن او در  از آثار او

با توجھ بھ مقالھ کریمسکی، ھیچ بعید بھ نظر نمی رسد کھ پس از خلع  .روزگار پیری، ھمین باشد

و بی اعتنایی بھ مذھب رایج زمان کور کرده آنان امیر قرمطی، رودکی را نیز بھ سبب ھواداری از 

  . باشند

گی صاحبقران ملک سخن ابوعبدهللا جعفر بن محمد رودکی سمرقندی در ھالھ ه آنچھ مسلم است زند

ای از رمز و راز پوشیده شده است و با اینکھ بیش از ھزار و صد سال از مرگ او می گذرد، ھنوز 

  . رده استارسی سایھ گستپمعماھای زندگی او حل نشده و پرده ای ابھام بر روی زندگی پدر شعر 

رودکی در پیری با بی اعتنایی دربار روبرو شد و بھ زادگاھش بازگشت؛ شعرھای دوران پیری او، 

رودکی از شاعران بزرگ سبک . سرشار از شکوه روزگار، حسرت از گذشتھ و بیان ناداری است

ده از قطعھ ھایی پراکن شعرھای اندکی از او بھ یادگار مانده، کھ بیشتر بھ صورت بیت. خراسانی است

  . ھای گوناگون است

ارسی، نخستین بار در شعرھای رودکی پیدا شد و در ھمین شعرھای پکامل ترین مجموعھ عروض 

گی زبان و توانایی بیان ه این شعرھا دارای گشاد. وزن گوناگون دیده می شود وپنج یسباقی مانده، 

جملھ ھای کوتاه، فعلھای ساده، تکرار  .ماندو روانی بھ زبان گفتار می زبان او، گاه از سادگی . است

وجھ غالب صور خیال در شعر . فعلھا و برخی از اجزای جملھ مانند زبان محاوره در شعر او پیداست



پیچیدگی در شعر او راه ندارد و شادی گرایی و روح افزایی، . تخیل او نیرومند است .او، تشبیھ است

تن جھان، لذت جویی و بھ خوشبختی اندیشیدن در شعرھای خردگرایی، دانش دوستی، بی اعتبار دانس

  . وی نماینده کامل شعر دوره سامانی و اسلوب شاعری سده چھارم است .او موج می زند

پیدایش و مطرح کردن رباعی را بھ او نسبت . تصویرھایش زنده و طبیعت در شعر او جاندار است

کھ خنیاگران می خوانده اند و بھ پھلویات مشھور بوده رباعی در بنیاد، ھمان ترانھ ھایی بود . می دھند

است؛ رودکی بھ اقتضای آوازه خوانی بھ این نوع شعر بیشتر گرایش داشتھ، شاید نخستین شاعری 

از بیتھا، قطعھ ھا، . باشد کھ بیش از سایر گویندگان روزگارش در ساختن آھنگھا از آن سود برده باشد

ر ھمھ ز رودکی بھ یادگار مانده، می توان بھ نیکی دریافت کھ او دقصیده ھا و غزلھای اندکی کھ ا

  . فنون شعر استاد بوده است

 ھزارتعداد شعرھای رودکی را از صدھزار تا یک میلیون بیت دانستھ اند؛ آنچھ اکنون مانده، بیش از 

ثارش از دیگر آ. بیت نیست کھ مجموعھ ای از قصیده، مثنوی،قطعھ و رباعی را در بر می گیرد

ارسی برگرداند و رودکی بھ خواستھ پمنظومھ کلیلھ و دمنھ است کھ محمد بلعمی آن را از عربی بھ 

بھ باور فردوسی در شاھنامھ، (ارسی در آورده است پامیرنصر و ابوالفضل بلعمی آن را بھ نظم 

  .) رودکی بھ ھنگام نظم کلیلھ و دمنھ کور بوده است

ھا و حکایتھای ھندی از زبان حیوانات فابل است کھ تنھا  این منظومھ مجموعھ ای از افسانھ

بیت آن باقی مانده است و در بحر رمل مسدس مقصور سرود شده است؛ مثنویھای  ست ونویصدوب

دیگری در بحرھای متقارب، خفیف، ھزج مسدس و سریع بھ رودکی نسبت می دھند کھ بیتھایی 

از آن شعرھایی دیگر از وی در موضوعھای گوناگون گذشتھ . پراکنده از آنھا بھ یادگار مانده است

  . رثاء و چکامھ، در دست است، مدحی، غنایی، ھجو، وعظ، ھزل

کھ چنان ذکی و تیز فھم بود کھ در ھشت سالگی قرآن تمامت حفظ کرد و : عوفی درباره او می گوید

قرائت بیاموخت و شعر گرفت و معنای دقیق می گفت، چنانکھ خلق بر وی اقبال نمودند و رغبت او 

بر بط از ابوالعبک بختیار . زیادت شد و او را آفریدگار تعالی آوازی خوش و صوتی دلکش داده بود

بیاموخت و در آن ماھر شد و آوازه او بھ اطراف واکناف عالم برسید و امیر نصر بن احمد سامانی کھ 

امیر خراسان بود، او را بھ قربت حضرت خود مخصوص گردانید و کارش باال گرفت و ثروت و 

  . نعمت او بھ حد کمال رسید

ا کور مادر زاد دانستھ اند و عقیده برخی یعضی او ر. زادگاه او قریھ بنج از قراء رودک سمرقند است

ھـجری در زادگاھش  ستیسھ صدوبوفات وی بھ سال . بر آن است کھ در اواخر عمر نابینا شده است

رودکی در سرودن انواع شعر  .قریھ بنج اتفاق افتاده و در ھمان جا بھ خاک سپرده شده است



ً قصیده، مثنوی از نظر خوشی بیان در تاریخ ادبیات  غزل و قطعھ مھارت داشتھ است و، مخصوصا

  . پیش از او شاعری وجود ندارد کھ بتواند با وی برابری کند یپارس

رودکی بھ دریافت ) کیو یسھ صدوس–ک یسھ صدو(بھ واسطھ تقرب بھ امیر نصر بن احمد سامانی 

و مکنتی  جوائز و صلھ فراوانی از پادشاه سامانی و وزیران و رجال در بارش نائل گردید و ثروت

زیاد بھ دست آورده است چنانکھ بھ گفتھ نظامی عروضی ھنگامی مھ بھ ھمراھی نصر بن احمد از 

  . ھرات بھ بخارا می رفتھ، چھار صد شتر بنھ او بوده است

عالوه بر دارا بودن مقام ظاھری رفعت پایھ سخنوری و شاعری رودکی بھ اندازه ای است کھ از 

ن شھید بلخی و معروفی بلخی او را ستوده اند و از گویندگان بعد از معاصران او شعرای معروفی چو

او کسانی چون دقیقی، نظامی عروضی، عنصری، فرخی و ناصرخسرو از او بھ بزرگی یاد کرده 

  .اند

  زمانھ پندی آزاد وار داد مرا 

  زمانھ را چو نکو بنگری ھمھ پند است 

  بھ روز ِ نیک ِ کسان گفت تا تو غم نخوری 

  کسا کھ بھ روز ِ تو آرزو مند است بسا 

  زمانھ گفت مرا خشم خویش دار نگاه 

  .کرا زبان نھ بھ بند است پای دربند است 

  :  یگریغزل د

  ای آنکھ غمگنی و سزاواری 

  باری  وندر نھان سرشک ھمی 

  رفت آنکھ رفت و آمد آنکھ آمد

  بود آنچھ بود، خیره چھ غم داری؟ 

  ھموار کرد خواھی گیتی را؟

  ست، کی پذیرد ھمواری؟  گیتی 

  مستی نکن کھ او نشنود مستی 

  رازی مکن کھ نشنود او زاری  

  ! شو، تا قیـامت آیـد زاری کن

  کی رفتھ را بھ زاری باز آری؟ 

  آزار بیـش بیـنی زیـن گردون 



  گر تو بھ ھر بھانھ بیـازاری  

  گوئی گماشتھ است بالئی او

  بر ھر کھ تو بر او دل بگماری 

  پدیدنی و کسوفی نی  ابری

  بگرفت ماه و گشت جھان تاری 

  فرمان کنی و یا نکنی ترسم

  بر خویشتن ظفر ندھی باری 

  اندر بالی سخت پدیـد آید

  .فضل و بزرگمردی و ساالری 

مھمترین کار رودکی بھ نظم در آوردن کلیلھ و دمنھ است، متاسفانھ این اثر گرانبھا مانند سایر آثار و 

از ادبیات پراکنده ای کھ از . گم شده است و از آن جز ابیاتی پراکنده در دست نیست مثنویھای رودکی

منظومھ کلیلھ و دمنھ و سایر مثنویھای رودکی باقی مانده است می توان فھمیند کھ صاحبقران ملک 

ھم در شعر او قوه تخیل، قدرت بیان، استحکام و انسجام کالم ھمھ با . سخن لقبی برازنده او بوده است

جمع است و بھمین دلیل در دربار سامانیان، قدر و مرتبھ ای داشت کھ شاعران بعد از او ھمیشھ 

  . آرزوی روزگار او را داشتند

   یات پارسیادب در رودکیمقام 

  

  



 ً از نظر صنایع ادبی گرانبھاترین قسمت آثار رودکی مدایح او نیست، بلکھ مغازالت اوست کھ کامال

مطابق احساسات آدمی است، شاعر شادی پسند بسیار جالب توجھ و شاعر غزلسرای نشاط انگیز، 

  . بسیار ظریف و پر از احساسات است

آثار رودکی، اندیشھ ھا و پندھایی آمیختھ  گذشتھ از مدایح و مضمون ھای شادی پسند و نشاط انگیز در

شاید این اندیشھ ھا در نزدیکی پیری و ھنگامی کھ . بھ بدبینی مانند گفتار شھید بلخی دیده می شود

توانگری او بدل بھ تنگدستی شده نمو کرده باشد، می توان فرض کرد کھ این حوادث در زندگی 

از آنکھ امیر قرمطی را خلع کردند مقام افتخاری  پس. رودکی، بستھ بھ سرگذشت نصر دوم بوده است

با فرا رسیدن روزھای فقر و تلخ پیری، دیگر  .کھ رودکی در دربار بھ آن شاد بود بھ پایان رسید

چیزی برای رودکی نمانده بود، جز آنکھ بیاد روزھای خوش گذشتھ و جوانی سپری شده بنالد و مویھ 

  . کند

   یھم چنان سرمھ کھ دخت خوب رو

  روی ھم بھ سان گرد بردارد ز

  برداردش گرچھ ھر روز اندکی

  .آردش بافدم روزی بھ پایان

  
ّت انگیز   . بود قصیده ھای رودکی در نھایت لطف و استحکام و مثنوی ھایش سنجیده و رق

نیکو می دانست و اعتراف می کرد کھ » رودکی وار « غزل را  عنصری بر او رشک می برد ؛

بیش از حدود ، صد دفتر شعر بوده کھ گفتھ اند رودکیاز دیوان عظیم . نیست غزل او رودکی وار

  . ھزار بیت بر جای نمانده است

مثنوی کلیلھ و دمنھ . چند مثنوی نیز سروده است، حتی رباعی وی عالوه بر قصیده و غزل و قطعھ و

رودکی در . پراکنده در دست نیستابیاتی  از آن جملھ اند و از آن ھا جز، و منظومھ ی سند باد نامھ

ّ روزگار خود شعر می گفتھ است کھ  سرودن قصیده ھای مدحی و وصفی استاد بوده و بھ سبک خاص

ّ عمده سادگی و در عین حال ، ی آن امروز آن را سبک خراسانی یا ترکستانی می نامند و از خواص

  . متانت و استحکام را بر می شمرند

 یكشورھا یشھرھا یدانھایاو در م یمجسمھ ھا. نوازنده و خواننده ھم بود نھ تنھا شاعر بلكھ یرودك

ھم  یش از رودكیپ. شده باشد یزبان قرار داده شده است تا از زحمات و خدمات او قدردان یپارس

دوباره بھ  یك با رود یشعر پارس: ندین شده است کھ بگویرسم بر ا یگو بودند، ول یشاعران پارس



ھ بود و اواخر عمر کھ در یلیل بھ اسماعیمتما یاز مورخان، رودک یبھ نوشتھ برخ. ا آمده استیدن

ن شھر و یھ شده بود مجبور بھ ترک ایلیان مخالفت سخت با اسماعیژه در دربار سامانیبخارا و بو

قبل از ترک بخارا مورد  یو. بازگشت بھ زادگاھش شده بود کھ وفات او در سال بعد اتفاق افتاده بود

  . قرارگرفتھ بود یمقامات حکومت یرمھ یب

ا ینا شده بود و یناب یا در جوانیمادرزاد بود و  ینایناب ین مورد کھ رودکیات در ایان مورخان ادبیم

كھ در اشعار كرده و رنگھارا بھ  ییھا فیاز توص. نکھ اواسط عمر؛ اختالف نظر وجود داردیا

از  یاد در مقطعیمادرزاد بود و بھ احتمال ز یناید كھ نابیآ یمشخص ساختھ است بھ نظر نم یدرست

ن یافتھ بود كھ این مرتبھ از ھنر و ادب دست یبھ گفتھ خود او، بدون آموزگار بھ ا. عمر كور شده بود

  .دھد از ھوش و استعداد فراوان برخوردار بوده است یاظھار نشان م

بالغ بر دھھا ھزار (د دفتر ش از صیكھ در ب... و  یده، رباعیاعم از غزل، قص یاز اشعار رودك

تسلط گسترده  یمانده از رودك یاشعار باق. ستیت در دسترس نیش از ھزار بیدرج شده بودند ب) تیب

دوران  یگو یشاعر پارسست وھفت یباز  یكی یو. كند یثابت م یاو را بر زبان و واژگان پارس

ن یا. لھ و دمنھ ھم بودیدر صدد بھ نظم در آوردن كل یند رودكیگو. برتر از ھمھ یان بود، ولیسامان

  :ھ ھمان کتاب سروده استیبرپا یشھ زنده و ورد زبان مورخان را رودکیاندرز ھم

  .چ آموزگاریز ناموزد ز ھین - ) خیتار(از گذشت روزگار ) اموختین(ھرکھ نامخت 

اد یش تفاوت زید سال پامروز با زبان ھزار و ص یدھد كھ پارس ینشان م یمرور بر اشعار رودك

 ید مرھون شعرایگر، باید یان زبانھایرا در م یمنحصر بھ فرد زبان پارس ین استواریندارد و ا

بھ  یزبان پارس. میقا قدردانشان باشیبود و عم... و  بلخ یموالنا، ی، فردوسیچون رودك ییگو یپارس

وده را ست یو یدانشمندان معاصر رودك. مانده است ین استوار باقین چنیخاطر اشعار آنان بوده کھ ا

  .یاند از جملھ ابوالفضل بلعم

  :ار متعدد گفتھ از جملھدر باب اندرز ھم اشع یرودك

  ھمھ پند است یانھ را چو نكو بنگرآزاده وار داد مرا زم یزمانھ پند 

  بھ روز تو آرزومند استك كسان غم مخور، زنھار بسا كسا كھ یبھ روز ن

  :نیھمچن

  یو ساالر ید فضل و بزرگمردید آیدسخت پ یاندر بال 

  :زیو ن

  كردند یھ مردند مرگ را سر فرو ھممھتران جھان ھم

  آنان كھ، ھمھ كوشك ھا بر آوردند ر خاك اندرون شدندیز

  .از ھزاران ھزار نعمت و ناز نھ بھ آخر، بھ جز كفن بردند



سخنان او در قوت تشبیھ و . بوده کھ خردورزی و تفکر را ستوده است یرودکی نخستین شاعر

نزدیکی معانی بھ طبیعت و وصف کم نظیر است و لطافت، متانت و انسجام خاصی در اشعار وی 

  . دیده می شود

. شعر او ساده و کالم او نرم، روان، لطیف و از اغراقھای بی معنی شاعران ادوار بعد بھ دور است

رودھھای او روح طرب، شادی و عدم توجھ بھ آنچھ مایھ اندوه، غم و سستی باشد مشھود در بیشتر س

آنچھ روشن و آشکار است، شادی جویی، روح افزایی، خردگرایی، دانش دوستی، رامش جویی  .است

در حقیقت، او در اشعار خویش ھم بھ  .و بھ خوشبختی اندیشیدن در شعرھای رودکی موج می زند

وجھ داشت و ھم زندگی، زیبایی و خوشیھای آن را غنیمت می شمرد، با این وجود باید زھد و اخالق ت

گفت نوعی تفکر خیامی نیز در بعضی از اشعار او نمود دارد و در پاره ای از سروده ھایش ھمچون 

  .بیشتر رباعیھای خیام و اشعار شھید بلخی اندیشھ ھا و پندھایی آمیختھ بھ بدبینی و یاس دیده می شود

      شاد زی با سیھ چشمان شاد

  کھ جھان نیست جز فسانھ و باد  

        ز آمده شادمان بباید بود

  وز گذشتھ نکرد باید یاد 

        من و آن جعدموی غالیھ بوی

  من و آن ماھروی حورنژاد 

     نیک بخت آن کسی کھ داد وبخورد

  شوربخت آنکھ نخورد و نداد 

     باد و ابر است این جھان فسوس

   باده پیش آر ھرچھ باداباد 

رودکی را کھ ظاھرا بھ مذھب اسماعیلی گرایش داشت نویسندگان و شاعران نامداری ھمچون 

فردوسی، ناصرخسرو، دقیقی، عنصری، فرخی، شھید بلخی، عوفی و نظامی عروضی، ستوده و 

غزنوی است عنصری بلخی کھ خود از نامدار ترین شاعران روزگار . مورد تقدیر قرار داده اند

  :رودکی را چنین ستوده است

        غزل رودکی وار نیکو بود

  غزلھای من رودکی وار نیست 

      اگرچھ بپیچم بھ باریک و ھم

  بدین پرده اندر مرا راه نیست 



در مورد توان سخنوری و قدرت شاعری رودکی کھ نماینده کامل شعر دوره سامانی و غزنوی است 

با فردوسی بھ عنوان بزرگترین سرایندگان شعر بھ سبک خراسانی نام برد  و شاید بتوان از او ھمراه

در منابع ادبی، تاریخی روایت ھای فراوانی می توان دید کھ جریان سرایش شعر مشھور، بوی جوی 

مولیان، خارج از درستی یا نادرستی آن شھرت بسیار دارد، بایستھ و شایستھ یادکرده است بر پایھ 

   .ی سمرقندی در کتاب، چھارمقالھ، آورده استآنچھ نظامی عروض

  رودکی یھا  رباعی

  

  
وپنج وزن گوناگون دیده  ینخستین بار در شعرھای رودکی پیدا شد و در ھمین شعرھای باقی مانده، س

زبان او، گاه از سادگی و روانی بھ . این شعرھا دارای گشادگی زبان و توانایی بیان است. می شود

جملھ ھای کوتاه، فعلھای ساده، تکرار فعلھا و برخی از اجزای جملھ مانند زبان  .زبان گفتار می ماند

  .و، تشبیھ استوجھ غالب صور خیال در شعر ا. محاوره در شعر او پیداست

 بر عشق توام، نھ صبر پیداست، نھ دل 

 بی روی توام، نھ عقل بر جاست، نھ دل 

 این غم، کھ مراست کوه قافست، نھ غم 

  . این دل، کھ تراست، سنگ خاراست، نھ دل

  
جعفر بن محمد رودکی را استاد شاعران،  بیشتر محققان، پژوھشگران و حتی شاعران، ابوعبدهللا

ر شاعران، تالی قرآن خواندهاستاد  َ   .اند سمرقند، استاد سخن، شاعر زھد و پند، غزل پرداز، س



  :استاد شاعران

  از رودکی شنیدم استاد شاعران

  )معروفی بلخی(کاندر جھان بھ کس مگرو جز بھ فاطمی 

  رودکی استاد شاعران جھان بود

  )کسایی مروزی(صد و یک از ایشان تویی کسایی پر گسست  

  ):سمرقند(استاد 

  زیبا بود ار مرو بھ بنازد بھ کسایی

  )عمار مروزی(چونان کھ جھان جملھ بھ استاد سمرقند  

  :استاد سخن

  تا خدمت او خواندی و گفتی زشرف کو

  )محمد فخری اصفھانی(استاد سخن رودکی و راوی او مج  

  :شاعر زھد و پند

  اشعار زھد و پند بسی گفتھ است

  )ناصر خسرو(ن آن تیره چشم شاعر روشن بی 

  :پرداز غزل

  غزل رودکی وار نیکو بود

  )عنصری(ھای من رودکی وار نیست   غزل 

  :سر شاعران

  گر سری یابد بھ عالم کس بھ نیکو شاعری

ری   َ   )رشیدی سمرقندی(رودکی را بر سر آن شاعران باشد س

  :تالی قرآن

  بھ سخن ماند شعر شعرا 

  )شھید بلخی(رودکی را سخنش تلو نبی است  

  .اند نیز گفتھ… ارسی، سلطان شاعران و پارسی، پدر غزل پھمچنین پدر شعر 

اند اما او در سایر  ارسی و کامل کننده این گونھ شعردانستھپبا این کھ رودکی را بنیان گزار غزل 

متأسفانھ بیشتر اشعار . انواع شعر مثل قصیده، قطعھ، مثنوی، دوبیتی و رباعی نیز مھارت داشتھ است

 یاندککھ بھ قول رشیدی سمرقندی یک میلیون و سیصد ھزار بیت بوده است از بین رفتھ رودکی 

  .است مانده یازآن باق



با توجھ بھ کثرت ابیات رودکی کھ کسانی مثل رشیدی سمرقندی تعداد آن را یک میلیون و سیصد 

بعید بھ نظر ) رشیدی سمرقندی(اند شعر او را بر شمردم سیزده ره صد ھزار  ھزار بیت بر شمرده

توان حدس زد کھ از این یک میلیون و  می. او ھمین مقدار باشد  رسد کھ تعداد کل رباعی ھای می

پیش از آن کھ بھ . صد ھزار ھم افزون بوده استجنز پھای او ا سیصد ھزار بیت رودکی، تعداد رباعی

رباعی خاص . ھ گرددھای رودکی توج ھای رباعی ھا و بررسی آنھا پرداختھ شود و بھ نمونھ رباعی

ایم  ھیچ زمان و مکانی نیست و در آن مدیحھ سرایی و تملق گویی را راھی نباشد و اگر بھ ندرت دیده

  :ایم کھ بھ مدح آلوده شده چونان کھ رباعی امیر معزی در فرو افتادن سلطان سنجر از اسب و شنیده

  …شاھا ادبی کن فلک بدخو را

  :فرید کاتب در شکست سلطان سنجر

  …اھا زسنان تو جھانی شده راستش

  :رشید و طواط در جنگ اتسز خوارزمشاه با سلطان سنجر سلجوقی

  …گر دشمنت ای شاه بود رستم گرد

  :و باز رشید و طواط در مرگ سلطان سنجر

  …ترسید شاھا فلک از سیاستت می

  :ارزقی ھروی در ترد باختن طغانشاه سلجوقی

  …گر شاه دو شش خواست دو یک زخم افتاد

  :مھستی گنجوی در بیان باریدن برف و خبر دادن بھ سنجر

  …شاھا فلکت اسب سعادت زین کرد

ای خاص از تاریخ بوده است در عین حال  مدح کھ بھ ندرت در قالب رباعی نشستھ مخصوص دوره

الدین  شود چنان کھ نور ھایی از پند و اندرز دیده می ھای وصفی و مدحیھ نیز رگھ در ھمین رباعی

  :در مذمت میخوارگی جالل الدین خوارزمشاه گفتھ است منشی

  گران چھ برخواھد خاست شاھا ز می

  و زمستی بیکران چھ بر خواھد خاست 

  شھ مست و جھان خراب و دشمن در پیش 

  .پیدا است کز این میان چھ بر خواھد خاست 

ھای  ھا و جزر و مد رباعی اگر چھ بیشتر زبان حکمت است کھ بھ منطق نزدیک است و در پیچ و تاب

منطق ریاضی، خوش فریادی نھفتھ دارد اما با تمام کوچکی اندام، بلند بانگ است در نھان، آتش است 

رباعی اند  گفتھ. ای است کھ خروشان است ای است کھ فیاض است و رودخانھ سوزاند، چشمھ کھ می

پایان کار شاعری است و شاعر با سرودن رباعی بھ پایان عمر شاعری خود رسیده است اما چنین 



شعر جریان مداوم و پایان ناپذیر اندیشھ و . نیست زیرا شعر پایانی ندارد کھ پایان نامھ داشتھ باشد

ونھ سست باشد کھ گیرد مگر آن کھ بداند گ پذیرد و زوال نمی تخیل است کھ با مرگ شاعر پایان نمی

رباعی کالم آخر شعر نیست اما کالم آخر فریاد است ھم در مجلس . اش بمیرد پیش از مرگ سراینده

ردار َ   . مقدار نخواھد بود ھای درون تھی و بی اگر غیر از این باشد جز حرف. بزم و ھم بر س

با مفعولُ شروع  کھ» اخرب«باشد، شجره  رباعی از متفرعات بحر ھزج است کھ دارای دو شجره می

» اال باهللا والقوه  گردد و بر روی ھم وزن آن الحول کھ با مفعولن آغاز می» اخرم«شود و شجره  می

  .باشد می

با توجھ بھ کثرت تعداد ابیات . رباعی و شش نیمھ رباعی از رودکی موجود است وچھار یس ھمچنان

ات او را سیزده ره صد ھزار بر اند و ابی رودکی کھ کسانی مثل رشیدی سمرقندی گزارش کرده

  .اند شمرده

  )رشیدی سمرقندی(شعر او را بر شمردم سیزده ره صد ھزار 

توان حدس زد کھ از این یک  می. رسد کھ تعداد کل رباعی او ھمین تعداد محدود باشد بعید بھ نظر می

صد و ھزار ھم افزون باشد و امروز جنھای او از پ رودکی، تعداد رباعی میلیون و سیصد ھزار بیت

بیت آن  شصت وھشترباعی یعنی  وچھار یسبیت باقی مانده از رودکی  ھزاروچھل وھفتاز تعداد 

  .اعی باشدسھم رب

ھای  ھای رودکی بیشتر حاصل رویدادھا و سختگیری رسد رباعی بھ نظر می: ھا زبان و موضع رباعی

ابوالفضل بلعمی وزیر بود و در دربار نصر بن احمد رودکی از نزدیکان خاص . اواخر عمر او است

از وزارت معزول شد، ) ق.ھـ ست وھشتیسھ صدوب( ارج و قربی داشت اما زمان کھ در سال

از آن زمان رودکی نیز در این سال یعنی سھ سال . نزدیکان وی نیز مورد اذیت و آزاد قرار گرفتند

ھمین زمان یعنی در اواخر عمر بھ چشمش میل قبل از مرگش از دربار رانده شد و بھ قولی در 

ھای پرخاشگرانھ او  رسد کھ رباعی کشیدند و او را نعمت چشم محروم نمودند پس طبیعی بھ نظر می

ده باشند کھ قسمتی از آن را در قصی ھای سھ سال آخر عمر وی می گیری انعکاس و بازتاب ھمین سخت

در المعجم معتقد است کھ مبتکر رباعی رودکی بوده  رازی شمس قیص. نیز بیان کرده است» دندانیھ«

ھای  توانم گفت کھ رباعی بھ ھر حال می. و شرح مفصلی نیز در این موضوع اظھار داشتھ است

باشند ضمن این کھ گاھی در  رودکی بیشتر نتیجھ دردھای درون وی و حوادث خونبار عصر او می

  .شود  ھایی از تغزل نیز یافت می ھا رگھ رباعی

  

  



  
  جز حادثھ ھرگز طلبم کس نکند

  یک پرسش گرم جز تبم کس نکند 

  و ر جان بھ لب آیدم بجز مردم چشم 

  .یک جرعھ آب بر لبم کس نکند 

  
  در منزل غم فکنده مفرش ماییم

  وز آب دو چشم دل بر آتش ماییم 

  عالم چو ستم کند ستمکش ماییم 

  .ماییم  دست خوش روزگار ناخوش 

  
  امیری، مردیگر بر سر نفس خو 

  نگیری، مردی  بر خرد و کالن خرده 

  را پای زدن  مردی نبود فتاده 

  .ای بگیری، مردی گر دست فتاده 

  
ھای رودکی بیانگر و نشان دھنده اوضاع اجتماعی عصر او بھ  الزم است گفتھ شود کھ بیشتر رباعی

  .باشند کھ سال مرگ او است می ست ونویسھ صدوبتا  ست وششیسھ صدوبھای  سال  ویژه در فاصلھ

  
  در رھگذر باد چراغی کھ تو راست

  ترسم کھ بمیرد از فراغی کھ تو راست 

  بوی جگر سوختھ عالم بگرفت

  .زھی دماغی کھ توراست  گر نشنیدی 

  



  در جستن آن نگار پر کینھ و جنگ

  گشتم سراپای جھان با دل تنگ 

  شد دست زکار و ماند پای از رفتار  

  .آن بس کھ بھ سر زدیم و این بس کھ بھ سنگ 

  
  :ھای تغزلی رودکی بھ اوج رسیده است اما تشبیھ و استعاره در رباعی

  
  رویت دریای حسن و لعلت مرجان

  عنبر، صدف دھن، دُر دندان  زلفت 

  ابرو کشتی و چین پیشانی موج 

  .گرداب بال غبغب و چشمت توفان  

  
  بوای از گل سرخ رنگ بر بوده و 

  رنگ از پی رخ ربوده بو از پی مو 

  گل رنگ شود و چون روی شویی ھمھ جو

  .مشکین گردد چو مو فشانی ھمھ کو 

  
  ھای رودکی تعدادی از رباعی

  با آن کھ دلم از غم ھجرت خون است

  شادی بھ غم توام زغم افزون است 

  اندیشھ کنم ھر شب و گویم یارب 

  .ھجرانش چنین است وصالش چون است

  



  
  روی تو خورشید جھان سوز مباد بی

  تو چراغ عالم افروز مباد ھم بی 

  با وصل تو کس چون من بد آموز مباد 

  .روزی کھ تو را نبینم آن روز مباد 

  
  آمد بر من کھ؟ یار کی؟ وقت سحر

  ترسنده زکی؟ زخصم، خصمش کھ؟ پدر 

  دادمش دو بوسھ برکجا؟ بر لب تر 

  .شکرلب بد نھ چھ بد؟ عقیق، چو بد؟ چو  

  
  عشق توام نھ صبر پیداست نھ دل بی

  روی توام نھ عقل بر جاست نھ دل بی 

  این غم کھ مراست کوه قاف است نھ غم 

  .این دل کھ توراست سنگ خاراست نھ دل 

  
  چون کار دلم زلف او مانده گره

  بر ھر رگ جان صد آرزو مانده گره 

  امید زگریھ بود افسوس افسوس 

  .مانده گره کان ھم شب وصل در گلو 

  
  

  

  



  از کعبھ کلیسیا نشینم کردی 

  قرینم کردی آخر در کفر بی 

  بعد از دو ھزار سجده بر درگھ دوست 

  .ای عشق چھ بیگانھ زدینم کردی 

  

  دربار و یقیموس

  

  
. از روزگار جوانی آوازی خوش داشت، در موسیقی و نوازند گی چیره دست و پر آوازه بود رودکی

وی نزد ابوالعنک بختیاری موسیقی آموخت و ھمواره مورد ستایش او بود، آن چنان کھ استاد در 

شعر و . رودکی در ھمان دوره شعر نیز می سرود. روزگار کھنسالی چنگ خود را بھ رودکی بخشید

ی در سده ھای چھارم و پنجم ھمچون روزگار پیش از اسالم بھ ھم پیوستھ بودند و شعر بھ موسیق

  . شاعران بزرگ آنانی بودند کھ موسیقی نیز می دانستند. ھمراه موسیقی خوانده می شد

  غزل رودکی وار، نیکو بود 

  غزلھای من رودکی وار نیست 

  اگر چھ بپیچم بھ باریک و ھم 

  . عنصری- راه نیستبدین پرده اندر مرا 

  



بوده است  از آن جا کھ غزل بھینھ کالبد در شعر شوریدگی ست ھمواره با موسیقی آمیختھ و در پیوند

ھمراه است نمی توان  گی و آواز این آمیختگی تا بدان جاست کھ گونھ ای از موسیقی را کھ با سرایند

آواز ساختھ و نواختھ می شود پیوند از غزل بازگسیخت این گونھ از موسیقی برای سرودن غزل بھ 

انگاشت در زبان و ادب کھن دری  تنگ در میانھ ی غزل و خنیاگری آن چنان است کھ می توان

. است کھ غزل را بھ آواز می سروده است غزل، شعری را می گفتھ اند کھ بھ آواز خوانده می شده

  .خوانده شودسروده اند کھ بھ آواز خوش . سخنوران غزل را از آن روی می

شاعر دربار بخارابود کھ در آن روزگاران وحتا قرنھا بعد نیز دربار شاھان یگانھ مرکز  رودکی

شمندان، یجویندگان شعر، کتاب دوستان، نویسندگان و اند. پرورش دانش وھنر بشمار می آمد

بان ذوق فرھنگ وھنر عشق می ورزیدند و می توانستند از صاحھ دوستداران موسیقی وکسانی کھ ب

  . واستعداد حمایت کنند بدربار شاھان وابستھ بودند

خواست  یداشت کھ م یآمدوھرکس ھنر یر میبودبدربارام دان یقیموسا یو، یمیھر جا ادیبی ،حک

ن روزگار دربار نصر بن احمد یدر ا. گرفتیش مین درگاه را پیآنرا بدوستداران ھنر عرضھ کند راه ا

 یز مثل رزم وجھاندارین یقیپادشاه جوان بھ شعر و موس. روز بازار شعر وادب بود یر سامانیام

  . عالقھ داشت

 یآمدو داستانھا یان بشمار میسامان یسالھء سلطنت او روزگار رونق وشکوه فرامانروا یدوره س

ا  کھ با یرودک. کند یدمییراتأ ین دعویخھا آورده اند ایدر تار یو یو دانش پرور یار از دادگریبس

 یین رونام آوران ماوراءالنھروخاندانھایازا.داشت یوستھ بوددردربار اوعزت ونفوذین پادشاه جوان پی

ستند و شاعر در یز یحرمت مھ ب یش و کم باویز بیان نیان، و مصعبیھانیان، جیعد نان، انیچون بلعم

  .نگران بخارا گشت ثروت و مکنت افسانھ واراندوخت واز توا یان ویت شاه ودرباریھء تربیسا

. برخوردار بود یداشت و از حشمت و جاه قابل توجھ یان نفوذ فراوانیدر دربار سامان یرودك

 یمردم روزگار رودك یعت و مجالس انس و الفت آنقدر برایطب یھا ییبایشھر بخارا و ز یھا جاذبھ

بود  یاز بخارا بھ ھرات كھ در آن موقع شھر مھم یر نصر سامانیز و جذاب بوده كھ گفتھ اند، امیعز

كھ بازگشت بھ بخارا را فصل بھ فصل یگردد و بطوریعت آنجا میكند و دلبستھ ھوا و طبیمسافرت م

  . مانند یم یزمانش در ھرات باق اندازد و مدت چھار سال او و مال یعقب م

كھ در آن  ینگ شده بودند، بھ رودكشان دلتیبخارا و خانواده ھا یر كھ برایان و ھمراھان امیلشكر

خود استفاده كندو شاه  یقیخواھند از ھنر و موس یآورده و از او م یز بود رویر عزیزمان در نزد ام

  .رندیگیاو پاداش ھم در نظر م ید و برایب نمایرا بھ بازگشت ترغ

ز یچ دی ست و بایر كارگر نیم ساده بر ام با، كالیعت زیف و طبیلط یدانست در آن ھوایكھ م یرودك

كرده  یر نصر صبوحیكھ ام یبا سرود و ھنگامیز یشعری ور را منقلب كند، ید و بنوازد كھ امیبسرا



ر قرار گرفت یر چنان تحت تاثیام. جانگداز خواند یبا را با آھنگیف زیبود، چنگ بر گرفت و آن تصن

  :بخارا تاخت یبھ سوم یكند، سوار بر اسب شد و مستق یكھ بدون آن كھ كفش خود را در پا

      بوی جوی مولیان آید ھمی

  یاد یار مھربان آید ھمی  

      ریگ آموی و درشتی ھای

  زیرپایم پرنیان آید ھمی

    آب جیحون از نشاط روی دوست

   خنگ ما را تا میان آید ھمی 

     ای بخارا، شاد باش و دیر زی

  میر زی تو شادمان آید ھمی 

    بوستانمیر سرو است و بخارا  

  سروسوی بوستان آید ھمی  

     میر ماه است و بخارا آسمان

  .ماه سوی آسمان آید ھمی 

خوش قریحھ سامانی  نوای خوش آھنگ بربط، صدای دلنواز و سخن موزون رودکی چنان در امیر

تاثیر نھاد کھ حتی معطل پوشیدن کفش نشد و بی موزه پا در رکاب اسب نھاد و شتابان رھسپار بخارا 

  . شد

ارزشمندترین کار این شاعر و چکامھ سرای نامدار بھ نظم درآوردن کتاب مشھور، کلیلھ و دمنھ، بوده 

آنچھ از جستجو و کاوش در منابع ادبی، حکمی و تاریخی برمی آید آن است کھ منظوم ساختن . است

ار افزونی از کلیلھ و دمنھ چنان سترگ بود و آن چنان ھنرمندانھ انجام گرفت کھ مورد عنایت شم

  . نامداران عرصھ ادب واقع شد و آنان در آثار خویش بھ کرات بدین موضوع اشاره نمودند

شوربختانھ، امروزاز این اثر گرانسنگ و ارزنده رودکی کھ بھ باور حکیم ابوالقاسم فردوسی، سراینده 

  .ده چیزی در دست نیستجاودانھ شاھنامھ، آن را بھ ھنگام نابینایی سرود بھ جز پاره ای ابیات پراکن

گذشتھ ازآن . پرداخت یند ھشت سالھ بود کھ بشاعریگو، زخوانده شدیـ کھ بعد ھا ابو عبدهللا ن یرودک

چنانکھ . ا گران و رامشگران نام آور آشناکردین موھبت او را با خنیز داشت وھمیخوش ن یآواز

رفت  بخاراھ جعفر ب یوقت. آموختد و بربط در یگز یرا بشاگرد یبودو یقیکھ استادموس یارنامیبخت

 نصر بن. افتیار یش نفوذ وحرمت بسیخو یز ھنرھایآنجا بدستاو. وستیبدرگاه پادشاھان ا ل سامان پ

ز یشاعر ن. حھءاو شدو از بس بھ اوصلھ داد توانگرش کردیفتھء ذوق وھنر و قریاحمد پادشاه بخارا ش

نواخت و مجلس پادشاه را در ذوق  یگفت، چنگ م یشعر م. ش را در خدمت او گماشتیھنر خو



ن مجالس کھ نام آوران وبزرگان ماوراءالنھر حاضر بودند شعر او و یدر ا. کرد یولذت غرق م

اورا درھمھ ء عرب و عجم  ین نکتھ بود کھ بلعمیسبب ھمھ مانند داشت وب یب یآھنگ او شور و لطف

خاصھ در توصیف احوال  :اشتقدرت ومھارتی کم مانند د رودکی در شاعری. شمردیر مینظ یب

  . وتجسم منازل بس چیره د ست بود

خوبی او شراب را بھ عقیق گداختھ ھ ب ھیچ کس.تشبیھات و توصیفات او در نھایت لطف و دقت بود

از این گونھ تشبیھات لطیف درخشان در  و. ودندان را بھ ستاره سحری و قطره باران مانند نکرده بود

  .شعر او بسیار می توان یافت

   رودکی عصر در یزبان پارس

  

  
مھمترین کار رودکی بھ نظم در آوردن کلیلھ و دمنھ است، متاسفانھ این اثر گرانبھا مانند سایر آثار و 

از ادبیات پراکنده ای کھ از . مثنویھای رودکی گم شده است و از آن جز ابیاتی پراکنده در دست نیست

رودکی باقی مانده است می توان فھمیند کھ صاحبقران ملک منظومھ کلیلھ و دمنھ و سایر مثنویھای 

در شعر او قوه تخیل، قدرت بیان، استحکام و انسجام کالم ھمھ با ھم . سخن لقبی برازنده او بوده است

جمع است و بھ ھمین دلیل در دربار سامانیان، قدر و مرتبھ ای داشت کھ شاعران بعد از او ھمیشھ 

  .ندآرزوی روزگار او را داشت

  ی مسلسل موییست دل خستھ و بستھ

  ی بت ھندوییست خون گشتھ و کشتھ

  سودی ندھد نصیحت، ای واعظ

 .پھلوییست ای خانھ خراب طرفھ یک



  
سوم ھجری  در نیمھ دوم قرن. ارسی دانستپھای ادبی زبان  قرن چھارم را باید یكی از بھترین دوره

چون كودكی  مراحل حیات خود را میپیمود ویعنی در ھمان اوان كھ شعر عروضی پارسی نخستین 

عبدهللا جعفربن محمد  ارسی یعنی ابوپنوخاستھ افتان و خیزان پیش میرفت یكی از نوابغ بزرگ ادب 

در این قرن گذراند و تربیت شد تا آنجا  والدت یافت و تمام قسمت اول حیات خود را رودكی سمرقندی

رسید مرتبتی یافت كھ بقول ابوالفضل بلعمی او را  ارمكھ شاعری فحل گردید و چون بھ آغاز قرن چھ

  . در عرب و عجم نظیری نبود

 سال اول قرن چھارم دوره استحصال رودكی از زحماتی بود كھ در آغاز حیات خود یعنی بیست و نھ

آورد، در  ارسی را از حالت ابتدائی و ساده خود بیرونپرودكی شعر . اواخر قرن سوم كشیده بود

وارد شد و از ھمھ  امین و اقسام مختلف شعر از قبیل قصیده، غزل، مثنوی، رباعی و ترانھانواع مض

  . آنھا پیروز بیرون آمد

 سخنی شیرین، كالمی لطیف و طبیعی و خالی از ھرگونھ اشكال دارد و اگر از كھنگی زبان و رودكی

سخن او را بھمان اندازه  یداست، بگذریم باھا قرن  لھجھ او كھ نسبت بما امری طبیعی و نتیجھ گذشت

ارسی است و در این پپدر شعر  بھر حال رودكی. ساده و سھل بدانیم كھ سخن فردوسی و سعدی را

سلطان «و » استاد شاعران«وی او را  امر خالفی نتوان كرد و از ھمین جاست كھ شاعران بعد از

  .اند لقب داده» شاعران

شعر و  ارسی افول میكرد درخشانترین ستارهپھمان سال كھ ستاره نبوغ رودكی از افق آسمان ادب  در

آغاز دوره شاعری این  و با) ھجری ست ونویسھ صدوب(ھنر یعنی فردوسی پای در مطلع حیات نھاد 

  ! شكوفھ فوت شد نوبر بزاد تھنیت باید كھ در ملك سخن گر: آزاد مرد شعر پارسی بكمال رسید

فصاحت، سادگی، مضامین تازه و بكر، توجھ بطبیعی بودن : چھارم ارسی قرنپاز خصائص شعر 

منطبق بر عالم خارج، سعی در جستن مطالب تازه و بدیع و متنوع، عدم  تشبیھات، توصیفات طبیعی

علمی در شعر، خالی بودن شعر از كلمات مشكل عربی و حتی كم بودن لغات  استعمال اصطالحات

كمترین آشنایی با . بسیاری از لغات كھنھ دری، كوتاه بودن اوزان و بحور شعر است ظعربی، حف

خواھد  آسای اشعار آن عھد یاوری كھنھ قرن چھارم خواننده را در فھم زیبایی و فصاحت معجزه لھجھ

  . كرد



زبان بھترین نشانھ فصاحت  تردید خالف فردوسی و ابیات او بی بزرگترین نماینده شعر این دوره بی

ارسی حكومت كند و پتواند بر زبان  می ارسی است تا بجایی كھ قرن چھارم تنھا با داشتن شاھنامھپ

  . آن از افراطھا و تفریطھای متأخران گردد منشاء ھر گونھ اصالحی در این زبان و دور داشتن

ره پر است شعر این دو. میتوان اثر یأس و نومیدی یافت ارسی قرن چھارم بندرت و بزحمتپدر شعر 

خوشبینی و آزادمنشی، و از اینروی باید و  یحماساندیشھ حساسی و  از نشاط روح و غرور ملی و

دانست یعنی اندیشھ و روحی كھ ھنوز چنانكھ باید  یپارساندیشھ واقعی  آنرا آیینھ تمام نمای روح و

 .نشده و استوار بر جای مانده بودی پارسمقھور عوامل غیر

  .مختلف یھ ھاینشر سنده درینو یپژوھشھا و فایپارس. ری، نصدین جاویسرزمماندگار،  یچھره ھا: منابع 
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