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 ابن محمد رودکی  ابوعبدهللا جعفر

 م( ۹۴۹ه/ 32۹)
 

 و کنم گناهـوم و نـوان شـو جـاز نـتا ب  میکنم سیاهمن موی خویش را نه از آن 

 وی از مصیبت پیری کنم سیاهـمن م  چون جامه ها به وقت مصیبت سیه کنند

 

 و بنا به روایاتی بعد دنیا آمد که بنا به روایاتی کور بوده بده رودک سمرقند کودکی  در اواسط قرن سوم هجری در

رد خود بیان ک ۀشیرین و ساد کالم او جهان را بسیار بهتر از بسیاری بینایان دید و در اما در هرصورت، ها کور شد

پارسی دری در این زمان  .سامانیان بوداو از شاعران زمان عظمت  .پدر شعر پارسی نامیده شدو به درستی که 

    پیشرفت زیادی کرد.

 تأسفانهماما  .تنها اندکی از آنها باقی مانده استمتأسفانه اشعار بسیار زیادی نیز سرود که  او بسیار ثروتمند بود و

کنید که یک شاعر سبک مدرن درهمین زمان آنها  ید تصور میشنو وقتی اشعار او را می .اغلب آنها از بین رفته اند

حمد ابن  نصر توانست "بوی جوی مولیان"با شعر معروف خود  او .رودکی با موسیقی نیز آشنا بود  .را سروده است

 .به سوی بخارا بکشاندسراسیمه نیامده بود  به سراغ بخاراکه چند سالی  را  سامانی

 

 زادگاه رودکی زندگی و

ادب ما به عنوان پدر شعر پارسی شهرت دارد. وی در قرن سوم هجری  تأریخابن محمد رودکی در  ابوعبدهللا جعفر

، دو فرسنگی سمرقند، زاده شد و در همان روستای زادگاه قمری/ نیمه دوم قرن نهم میالدی در روستای بنج رودک

 خویش از جهان رفت.
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ابولعبک بختیار، درس  به ناموی از نوجوانی، قرآن را از بر داشت و با صدایی دلکش می خواند و از استادی  

مه جا رسید نواختن بربط می گرفت. به زودی شهرت خنیاگری و آواز خوش او با شعرهایی که خود می سرود، به ه

که بن احمد سامانی، را واداشت تا او را به دربار خویش بخواند. رودکی در دربار سامانیان  و امیر خراسان، نصر

 پرور بودند، از مکنت و تجمل بسیار برخوردار شد.  آزاد اندیش و هنر

او بود.  (1) نهر زیرب  صد شت بن احمد از هرات به بخارا می رفت چهار نوشته اند هنگامی که رودکی همراه نصر

چون امیر نصر سامانی، ماکان کاکی از سرداران و امیران بزرگ دیلمی و ابوالفضل بلعمی وزیر  یبزرگ وی مردان

دانشمند دربار سامانی را، که جایزه های کالن به او می دادند، در اشعار بسیار زیبا و استادانه خویش ستوده است. با 

شعرش روان، ساده، دل انگیز و سرشار از شوق و ستایش لذات و شادی  شگر نبود. این همه، رودکی شاعری ستای

 های زندگی است. 

 

 ه بود؟رودکی اسماعیلی آیا

های کور شدن او در روزگار  از آثار او بر می آید که به مذهب اسماعیلیه گرایش داشته است؛ شاید یکی از علت

، هیچ بعید به نظر نمی رسد که پس از خلع امیر قرمطی، رودنیققا نیز کریمسکی ۀبا توجه به مقال .پیری، همین باشد

صاحبقران زندگی آنچه مسلم است   .به سبب هواداری از قرمطیان و بی اعتنایی به مذهب رایج زمان کور کرده باشند

ز اینکه بیش ا ملک سخن ابوعبدهللا جعفر بن محمد رودکی سمرقندی در هاله ای از رمز و راز پوشیده شده است و با

ابهام بر روی زندگی پدر شعر  ۀپرداو حل نشده و زندگی هزار و صد سال از مرگ او می گذرد، هنوز معماهای 

 .است افگندهپارسی سایه 

رودکی در پیری با بی اعتنایی دربار روبرو شد و به زادگاهش بازگشت؛ شعرهای دوران پیری او، سرشار از شکوه 

در جهان شعر و ادب از زمرۀ شعرای بزرگ محسوب رودکی  . و بیان ناداری استروزگار، حسرت از گذشته 

 .نده از قطعه های گوناگون استگهایی پرا شعرهای اندکی از او به یادگار مانده، که بیشتر به صورت بیت میگردد.

جزء کشور خته است امروز جزء خاک ازبکستان است و رودک یکه این چنین با شعر پارسی در آم شهر سمرقند

کی در این قریه بالید و به دلیل آوازه بلندش در شعر و موسیقی به دربار امیر نصر رود صورتبه هر  . تاجیکستان

پیش از رودکی شعرایی مانند ابوالعباس مروزی و ابوالحسن شهید فراالوی و جمعی دیگر بوده اند و از راه   بن احمد

به  .ها یافته اند ولی هیچ یک از آنان به پایه رودکی نمی رسیدند و هیچ یک را دیوان نبوده شعر و شاعری صلت

 همین جهت او را شیخ الشعرا گفته اند.
 

چون شناخت علمی وافری  او . نیزهست زبان سرزمین کالم و امیر دری است، شعر رودکی عالوه براین که پدر

 تغییرات است،و فارسی دری  زبان ۀوست کالم رودکی اصیل ترین گونا زبان مادری دریزبان  ازین زبان دارد و

زبان  آسیبی به ،برده است زبان شعر به کار زبان برای ایجاد سازگاری بین موسیقی و تصرفاتی که رودکی در و

یرات ظرفیت پذیرش آن تغی و انیتوان دری و فارسیگونه ای است که زبان  بیشتراز تغییرات او وارد نساخته است و

  .دارد را

                                                           

 سفر. در زبان عامیانۀ ما کلمۀ بسیار اصیل و قدیمی زبان دری است که به اسباب و لوازم سفر می گفتند یا به توشۀ( bonaبـ نه ) -1
  «ادیتر» افغان ها )بار و بونه( هم رائج است. 
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محاکات شعری  ل وتخی ۀمای موسیقی جوهره و و مردف است مقفی و کالسیک پارسی که شعری موزون و شعر در

 .به عهده دارند را کناری شعر که موسیقی بیرونی و تقافیه اس ملزم به رعایت وزن و شاعر است،

 ارناچه موسیقی ب برای حفظ وزن و شاعر و شودتعارض ایجاد می  زبان آن تقابل و و شعر ،گاهی میان موسیقی اما

 .خواند سازش ۀاین تغییر رامی توان نقط .ایجاد می کند تغییر و تصرف می کند ساخت آن دخل و زبان و در

ممکن است  زبان، نحو ساخت و در تغییر با زیرا .موسیقی همیشه به نفع زبان نیست سازگاری بین زبان و ایجاد 

مختلف است، به حدی که آن  شاعران متفاوت و دوره های زمانی و سازگاری در ایجاد. آید واردآسیب جدی به زبان 

 .ارزش سبک شناختی برای آن قایل شد و تلقی کرد ویژگی سبکی برای شاعر می توان یک مختصه و را

ت لی جذابیتحصیلی و عالیق شغ ۀزبان فارغ از رشت دری زبان و پارسیپارسی برای هر فرد دری و عرصه شعر 

، چنان استادانه و عاشقانه از مثنوی، دیوان علوم انسانی تحصیل کردگانچه بسیار می توان دید که   .دارد خاصی

را نمی توان  تمایلاین کشش و  .دندازنحافظ، دیوان شمس و شعرای نامی سخن می گویند که آدمی را به حیرت می ا

 دانست.پارسی مربوط دری و جز به عمق معانی شعر دلکش 

 

 رودكی شعر در بهار

و غزل استاد شاعران نام گرفت. گذشته از قدرت بی  رودکی در زمان ساسانیان به سبب مهارتش در داستان سرایی 

نیكو می نواخت. گذشتكان از جمله عوفی نابینای مادرزادش دانسته اند را بط سخت خوش آواز بود و بر مانند شاعری

ارد تمام د ۀها در شعر او جلو هایش به همراه دنیای شگفت انگیز رنگ طبیعت با تمام زیبائی اما با توجه به اینكه

 پذیرفتن این سخن دشوار است.

به شعرش كامل شعر سبك خراسانی قرن چهارم یعنی شعر عهد سامانی است. روح حماسی  ۀنمون شعر رودكی

ز قصیده ای كه در وصف بهار سروده شده است روح او دیده می شود. در ادبیات زیر ا این سرودۀصورت كامل در 

 :شود حماسی او مورد بررسی قرار داده می
 

 زار نزهت و آرایش عجیبـبا صد ه رم با رنگ و بوی طیبـد بهار خـآم

 ر تیره و باد صبا نقیبـلشكرش اب وار یكی لشكری بكردـچرخ بزرگ

 خیل و ندیدم چنین مهیب زارـدیدم ه ن و تندرش طبل زنـنفاظ برق روش

 چونان حصاری كه گذر دارد از رقیب روی گاه گاه ز ابرو مددخورشید را 
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های شاعرانه در دیوان رودكی سخن بگوید،  خیال اولین دشواری، در برابر كسی كه بخواهد از چگونگی تصویرها و

شاعر پر شعر عصر سامانی جز ابیاتی چند كه در زیرا از این  مساله انتساب ابیات و عدم انتساب آنها بدوست. 

دیوانی به نام او گرد آمده سندی در دست نیست و از میان آنچه به نام اوست، جز چند قطعه را به یقین نمی توان از 

 های دیگری كه به او منسوب است باید با احتیاط سخن گفت. باره شعر آن او دانست و در

ار شعر عصر سامانی و بر روی هم اسلوب شاعری قرن چهارم است. خیال شاعرانه رودكی نماینده كامل و تمام عی

در دیوان او بیش و كم در قلمرو عناصر طبیعت سیر می كند و آنگاه كه از نفس طبیعت سخن می گوید او را بیشتر 

در نظر او بهار  با انسان و طبیعت جاندار می سنجد و از این رو تصویرهای شعر او متحرك، جاندار و زنده است.

آدمیزاد است كه چرخ بزرگوار لشكری فراهم آورده است، در این لشكر، كه زندگی دارای خصایص حیات انسانی و 

ابر تیره است، باد صبا نقب لشكر است، برق روشن به منزله نفاط است و تندر طبل زن است )دیوان رودكی( و ابر 

اشق كثیب و خورشید نیز از زیر ابر، آنگاه كه چهره می نماید و پنهان به مانند انسان سوگوار می گرید و رعد چون ع

می شود، حصاری است كه از مراقب خود حذر دارد روزگار بیمار بود و اینك بهبود یافت و بوی سمن داروی او شد 

ان ردیف درختعروسی است ژاله بر الله چون اشك مهجوران است  ۀدور، به مانند سرانگشتان حنا بستخندیدن الله از 

بادام و سرو در كنار جوی مانند قطار اشتران است از همین نمونه ها به خوبی می توان دریافت كه عناصر خیال او 

را، در وصف طبیعت بی جان، انسان و جانوران دیگر كه دارای حس و حركتند تشكیل می دهد و همین امر سبب 

عر او دارای شخصیت و جان و زندگی است و در خم می زنده بودن طبیعت در شعر اوست، حتی شراب نیز در ش

 آید  جوشد و مانند اشتر مست كفك به لب می آورد، از هوش می رود و به هوش می

او تصویر را مثل شاعران اواخر قرن پنجم و یا حتی اوایل قرن پنجم خالصه نمی كند. از این رو در دیوان او استعاره 

 :سدر باشد حاصل تشبیهی بسیار معروف و محسوس است كه به ذهن هر كسی می بسیار كم است و اگر وجود داشته
 

 دـیـورشـود خـدرون شـاب انـه حجـب

  حجیب« الله»چون تو برداری از دو 
 

در میان صور خیال او كمتر چیزی از عناصر غیر طبیعی وجود دارد، تاثیر علم را به هیچگونه در خیال او نمی 

و اگر مساله كور مادرزاد بودن او امری مسلم باشد، در تمام صور خیال او جای شك باقی می  جو كردو  توان جست

ماند كه از ریشه های دیگری گرفته شده باشد زیرا این گونه تصویرها كه از طبیعت ارائه می دهد جز از رهگذر 

 د شاعران دوره های بعد اجزای خیالچشم بینا كه تجربه حسی دارد، قابل قبول نیست مگر این كه بگوییم او نیز مانن

خود را از شعر دیگران گرفته و فقط در ذهن هخود آنها را با تخیل شاعرانه خویش تغییر داده و از خیالهای دیگران 

 خیالهای تازه ای ابداع كرده است. 
 

 منزلت رودکی 

 دریزرگ دیگر به سرودن شعر ادب ما نه تنها به سبب آن است که وی پیش از شاعران ب تأریخ اهمیت رودکی در

پارسی را به زیباترین و رساترین دری و روی آورد، بلکه از آن جهت نیز هست که انواع مختلف شعر  و پارسی

ی ارا بر پایه ای استوار بنا نهاد و راه را بر ست که قالب های گوناگون شعرصورت ابداع کرد. او نخستین شاعری ا

طی داستان  پیدایش رباعی را در شعر ر استادان عصر غزنوی هموار کرد. ئظهور بزرگانی چون فردوسی و سا
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زیبائی به رودکی نسبت می دهند. رباعی شعری است کوتاه، مرکب از چهار پاره یا مصراع به وزنی خاص. نقل 

ان بازی می کردند. جمعی از مردم، شیفته ظرافت و هیج چارمغزکرده اند که روزی رودکی چند کودک را دید که 

با  غزچهارمودکی شیرین زبان ضمن غلتاندن بودند. رودکی به جمع آنان پیوست. ک جمع شدهکودکانه، به دور ایشان 

کوچک که به این منظور کنده بودند بیان می داشت و می  سوراخسخنانی موزون اشتیاق خود را برای افتادن آن در 

همی رود تا بن گود" حرکت مالیم گردو به سوی گود و انتظار و هیجان بازی و شیرینی رفتار  خواند: " غلتان غلتان

کودک که همه را فریفته خود ساخته بود، چنان در طبع نازک شاعر اثر کرد که از آن پس رباعی های بسیار بر این 

 وزن و آهنگ سرود. 

 

 رودکی  تعداد اشعار

ا به روایتی دیگر یک میلیون و سیصد هزار بیت شعر در زمان خود ممتاز بوده رودکی به داشتن بیش از صد هزار ی

 است. 

 

 

 

 

 

 

 

اشعار او کمتر از هزار بیت پراکنده بر جای مانده، اما نوشته اند که وی با اشاره ابوالفضل بلعمی وزیر  اکنون از

م نظم کلیله و دمنه، رودکی کور بوده و ادب دوست امیر نصر سامانی، کتاب کلیله و دمنه را به نظم آورد. در هنگا

نصر سامانی و وزیران با  ناچار گزارشگری در برابر او می نشسته و کتاب را برای او می خوانده است. امیر

فرهنگ او، ابوالفضل بلعمی و ابوعبدهللا جیهانی، به مذهب شیعه اسماعیلیه و خلفای فاطمی گرایش هایی داشتند. از 

در اشاره به این اعتقاد باقی مانده است. پس از عزل امیر نصر پسر او نوح به امارات منصوب رودکی نیز ابیاتی 

شد و دربار سامانی با وزارت فقیهی متعصب، دیگر از آن شور و حال و ذوق و اندیشه که در زمان امیر نصر از 

باریان او را تنها گرایش به حکومت آن سرشار بود تهی ماند. البته نمی توان اتهام امیر نصر و سایر معاصران و در

فاطمیان مصر دانست. آزاد اندیشی و زیبا پرستی و زنده شدن خاطرات فرهنگ کهن این سرزمین مربوط می شد با 

فضای خشک مذهبی که می بایست مردم را مطیع و اسیر خالفت بغداد نگاه دارد مخالف بود و موجب تحریک های 

 گردید.  می دائم و روزافزون بر ضد امیر

 توصیف درکالم رودکی 

 ی شودهای درخشان آبدار انجام م شراب از انگور ۀاکستان ها و کارهایی که برای تهیدر اشعار رودکی، توصیف ت

کامل و تام و تمامی که از وی در دست است، قصیده "مادر می"، با شرح شاعرانه  ۀبسیار آمده است. تنها قصید

انگور چیدن و شراب انداختن آغاز می شود. نغمه های دل نشین پرندگان و شادی و نشاط انسان در لذت بردن از 

در  نخستین بارها موضوع اصلی شعر خیام و سعدی و حافظ است  زندگی زمینه اشعار اوست. اغتنام فرصت که بعد
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با این همه، رودکی شیرینی لذت زندگانی و شادکامی و شاد خواری را همه جا با بینش  آثار رودکی دیده می شود. 

 عمیق فلسفی درباره ناپایداری جهان و اندوه و افسوس به گذر تند و بی امان دنیا درهم آمیخته است:
 

 فســـــانه و باد که جهان نیست جز چشمان شــــاد یاهـا سـاد زی بـش

 وز گذشتـــــه نکرد بایــــــــــــد یاد تنــــــگ دل نباید بـــــــــــود زآمده

 ور نــژادــن و آن مـاه روی حـم جعــــد موی غالیـــه بوی من و آن

 آن که او نه خورد و نه داد شوربخت که داد و بخورد نیک بخت آنکسی

 دبا رچـــــه بـــــاداـش آر هـاده پیـب این جهان افسـوس ر استـاد و ابـب

** * ** 
 

 رودکی  سامانیان و دربار

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش دوستی برخی از پادشاهان سامانی، همچنین با تالش و خردمندی  ۀپای بستر چنین زمینه مناسب اقتصادی، اجتماعی و بر بر

بخارا به صورت  ،(ق/سه صدوسی سه) و ابوعلی محمد جیهانی (ق/سی و سه صد) وزیران دانشمند و کاردان چون ابوالفضل بلعمی

ان از یدربار سامانیان، محیط گرم بحث و برخورد اندیشه شد و شاعران و فرهنگ . مرکز بزرگ علمی، ادبی و فرهنگی درآمد

ابوالمؤید  ۀی، شاهناممنصور ۀبهترین آثار علمی، ادبی و تأریخی مانند شاهنام . های دور و نزدیک به آنجا روی می آوردند راه

عجایب البلدان، حدود العالم من المشرق الی المغرب در جغرافیه، ترجمه تفسیر طبری که چند تن از  ،(سده چهارم هجری)بلخی 

ی ابوعلی سینا و (ق /چهارصدوچهل) بلعمی، آثار ابوریحان بیرونی دانشمندان فراهم کرده اند، ترجمه تأریخ طبری از ابوعلی

سه ) دانشمندان برجسته ای مانند محمد زکریای رازی .در روزگار سامانیان پدید آمدند (ق/چهارصدوبیست وهشت ) بلخی

و بسیاری از شاعران بزرگ مانند  ی بلخی، ابوریحان بیرونی، ابوعلی سینا (سه صدوسی نو) ابونصر فارابی (ق /صدوسیزده

 .فردوسی در این روزگار یا متأثر از آن برآمده اند
 

درباریان و شاعران، همه او را گرامی می داشتند و بزرگانی چون ابوالفضل بلعمی و ابوطیب مصعبی صاحب دیوان رسالت، 

گویند که وی  د.و ابوالحسن مرادی شاعر با او دوستی و نزدیکی داشتن( ق /سه صدوبیست وپنج)شهید بلخی  . شاعر و فیلسوف

های وی آشکار گردید که در  بر جمجمه و استخوان( م/نوزده هفتاد)ور گراسیموف سیاز آغاز نابینا بود، اما با بررسی پروف

   .هایش شکسته بود و در بیش از هشتاد سالگی درگذشت دوران پیری با فلز گداخته ای چشم او را کور کرده اند، برخی استخوان

امیران سیستان، ابوطیب مصعبی، خاندان  بن احمد سامانی کسان دیگری مانند امیر جعفر بانویه از رودکی گذشته از نصر

 بلعمی، عدنانی، مرادی، ابوالحسن کسایی، عماره مروزی و ماکان کانیققا نیز مدح کرده است.
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 موسیقی  و شعر

آموخته بود و تسلط  برخی می گویند که رودکی در مدرسه های سمرقند درس خوانده است. آنچه آشکار است، وی شاعری دانش

رودکی از روزگار  آنست.گواه  پارسی چندان است که هر فرهنگ نامه ای از شعر او و اصطالحان زبان دری و کلماناو بر 

نوازندگی چیره دست و پر آوازه بود. وی نزد ابوالعنک بختیاری موسیقی آموخت و  جوانی آواز خوش داشت، در موسیقی و

رودکی در همان دوره  .هنسالی چنگ خود را به رودکی بخشیدمورد ستایش او بود، آن چنان که استاد در روزگار ک همواره

روزگار پیش از اسالم به هم پیوسته بودند و شعر به  شعر نیز می سرود. شعر و موسیقی در سده های چهارم و پنجم همچون

، منجیک ترمذی از هم عصران رودکی .شاعران بزرگ آنانی بودند که موسیقی نیز می دانستند . همراه موسیقی خوانده می شد

شان را با  قصیده های استاد موسیقی زمانه خویش بودند. شاعران، معموالا  ق( ۴2۹فرخی )چهارم( و پس از او  )نیمه دوم سده

نداشت یا موسیقی نمی دانست، از راوی می خواست  ساز و در یکی از پرده های موسیقی می خواندند. هرکس که صدای خوش

  .بخواندتا شعرش را در حضور ممدوح 

 ق( او 331ـ  301نصربن احمد سامانی ) رسید و رودکی بدربار سامانیان ۀرفته رفته آواز .رودکی، شعرش را با ساز میخواند

بن احمد به دربار سامانیان رفته بود، در آنجا بزرگترین شاعر  او پیش از نصر فرا خواند. برخی بر این گمانند که را به دربار

تحولی شگرف روی داده بود  آن روزگار در محیط ادبی، علمی، اقتصادی و اجتماعی فرارود، آن چنان سامانی شد. در دربار

 می نامند. آن دیار سانس(نیدانش، آن دوره را دوران نوزایی )رشایقین که 

 

 هم دوره های رودکی کی بود؟؟؟

دانش دوستی برخی از پادشاهان سامانی، همچنین با تالش و خردمندی  ۀپای مناسب اقتصادی، اجتماعی و بر ۀبر بستر چنین زمین

مرکز بزرگ  ق(، بخارا به صورت 333ق( و ابوعلی محمد جیهانی ) 330کاردان چون ابوالفضل بلعمی ) وزیران دانشمند و

های دور  ان از راهیگشاعران و فرهن دربار سامانیان، محیط گرم بحث و برخورد اندیشه شد و .علمی، ادبی و فرهنگی درآمد

)سده ابوالمؤید بلخی  ۀمنصوری، شاهنام ۀآثار علمی، ادبی و تأریخی مانند شاهنام بهترین . و نزدیک به آنجا روی می آوردند

طبری که چند تن از دانشمندان  عجایب البلدان، حدود العالم من المشرق الی المغرب در جغرافیا، ترجمه تفسیرهجری(،  چهارم

در  ق( ۴2۸) ی بلخیابوعلی سینا و ق( ۴۴0)ه اند، ترجمه تأریخ طبری از ابوعلی بلعمی، آثار ابوریحان بیرونی فراهم کرد

 روزگار سامانیان پدید آمدند

و  ی بلخیبیرونی، ابوعلی سینا ، ابوریحان(33۹)نصر فارابی  ابو ق( 313)دانشمندان برجسته ای مانند محمد زکریای رازی 

بزرگترین کتابخانه در آن دوران . روزگار متأثر از آن برآمده اند در این ق( ۴10/۴1۶)بسیاری از شاعران بزرگ مانند فردوسی 

تنها در آن دوره که  آن را دید و گفت که نظیر آن را هرگز ندیده است. تأثیر این تحول، نه ی بلخیابوعلی سینا در بخارا بود که

وی در دربار سامانی نفوذی فراوان یافت و به ثروتی  .ز پیدا است. رودکی فرزند چنین روزگاری استدر دوران پس از آن نی

بخارا، به  موسیقی او در دربار نصربن احمد چندان بود که داستان بازگشت پادشاه از هرات به افزون دست یافت. نفوذ شعر و

ت رفته، دیرگاهی در آن دیار مانده بود، هیچ کس را یارای آن هنگامی که نصربن احمد سامانی به هرا .خوبی بیانگر آن است

شعر پر  بخارا بازگردد؛ درباریان از رودکی خواستند تا او این وظیفه دشوار را بپذیرد. رودکی نبود تا از پادشاه بخواهد که

 را سروده است: آوازه
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