
نامه و بزرگداشتزندگی

جعفر بن محمد، مشهور به رودکی سمرقندي پدر شعر فارسی

شمسی روز بزرگداشت رودکی شاعر229–دیماه 

سی در ابو عبداهللا جعفر بن محمد رودکی اولین شاعر فارسی زبان که در قرن سوم هجري شم

ارسی چندان فاو بر واژگان حوالی سمرقند به دنیا آمد و در مدارس سمرقند درس خوانده و تسلط 

آورداي از شعر او گواه میبود که هر فرهنگ نامه .

ورند که بعداً در برخی اورا ازکودکی نابینا دانسته و بسیاري دیگر از جمله شرق شناسان بر این با

انداي زمان او را با آهن گداخته نابینا کردهنیمه هاي زندگی در کشاکش هاي فرقه .

همواره وزگار جوانی آوازي خوش داشت. در موسیقی و نواختن چنگ، سرآمد زمان ورودکی از ر

ارسی مورد ستایش بود همزمان شعر می سرود. هم عصران رودکی نیز استاد موسیقی و شعر پ

.زمان خود بودند

سی بودند رسید ورفته رفته آوازه رودکی به دربار سامانیان که فارسی زبان و مشوق شعر و ادب پار

یشتر ازآن تاریخ پق) او را فرا خواند. برخی بر این باورند که او 331ـ 301نصربن احمد سامانی (

ن شده بود. در آن به دربار سامانیان رفته بود و در آنجا بزرگترین شاعرپارسی زبان دوران سامانیا

ده بود دادوران در محیط ادبی، علمی، هنري، فرهنگی و اجتماعی، آن چنان تحول شگرفی روي 

.که دانش پژوهان، آن را دوران نوزایی یا رسانس پارسی و ایرانی می نامند

انی فراهم کرده دربار سامانیان بستر مناسب برخورد اندیشه ها و فرهنگ ها را با همت بزرگان ایر

.بود

و در همینسیري در آثار کاملترین عروض اشعار فارسی، نخستین بار در شعرهاي رودکی پیدا شد

و توانایی وزن گوناگون دیده می شود. این شعرها داراي گشادگی زبان35شعرهاي باقی مانده، 

ماندزبان او، گاه از سادگی و روانی به زبان گفتار می .بیان است .



حاوره در شعر او جمله هاي کوتاه، فعلهاي ساده، تکرار فعلها و برخی از اجزاي جمله مانند زبان م

صور خیال در شعر او، تشبیه استپیداست. وجه غالب  .

افزایی، خردگرایی، گرایی و روحتخیل او نیرومند است. پیچیدگی در شعر او راه ندارد و شادي

اعتبار دانستن جهان، لذت از زندگی و خوش اندیشیدن در شعرهاي او موج دانش دوستی، بی

زندمی .

نده و چهارم است. تصویرهایش زآثار وي نماد کامل شعر دوره سامانی و اسلوب شاعري سده

دهند. بنیاد پیدایش و به طرح کشیدن رباعی را به او نسبت می .طبیعت در شعر او جاندار است

است؛ رودکی به اند و به پهلویات مشهور بودهخواندهرباعی، همان ترانه هایی بود که خنیاگران می

ي باشد که داشته، شاید نخستین شاعراقتضاي نزدیکی به موسیقی به این نوع شعر بیشتر گرایش 

ها، ا، قطعهبیش از سایر گویندگان روزگارش در ساختن آهنگها از آن سود برده باشد. از بیت ه

توان به نیکی دریافت که او در همه ها و غزلهاي اندکی که از رودکی به یادگار مانده، میقصیده

استفنون شعر استاد بوده .

معرفی آثار

نده، بیش از رودکی را از صدهزار تا یک میلیون بیت دانسته اند؛ آنچه اکنون ماتعداد شعرهاي

ز دیگر ابیت نیست که مجموعه اي از قصیده، مثنوي، قطعه و رباعی را در برمی گیرد. 1000

ی به فارسی آثارش منظومه کلیله و دمنه است که محمد بلعمی وزیر دربار سامانی آن را از عرب

است سی در آوردهی به خواسته امیرنصرسامانی و ابوالفضل بلعمی آن را به نظم فاربرگرداند و رودک

).(به باور فردوسی در شاهنامه، رودکی به هنگام نظم کلیله و دمنه کور بوده است

استاد ق)429از هم عصران رودکی، منجیک ترمذي (نیمه دوم سده چهارم) و پس از او فرخی (

.موسیقی زمانه خویش بودند هاي هایشان را با ساز و در یکی از پردهشاعران، معموالً قصیده

خواست دانست، از راوي میخواندند. هرکس که صدایی خوش نداشت یا موسیقی نمیموسیقی می

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



دوستی برخی از پادشاهان سامانی، یه دانشبر بستر چنین زمینه مناسب اقتصادي، اجتماعی و برپا

) و ابوعلی ق330همچنین با تالش و خردمندي وزیرانی دانشمند و کاردان چون ابوالفضل بلعمی (

)محمد جیهانی  ق)، بخارا به صورت مرکز بزرگ علمی، ادبی و فرهنگی درآمد333 .

فرهنگ مداران از راههاي دور وها شد و شاعراندربار سامانیان، محیط گرم بحث و برخورد اندیشه

آوردندو نزدیک به آنجا روي می .

سینا آن را دید و گفت که نظیر آن را هرگز بزرگترین کتابخانه در آن دوران در بخارا بود که ابوعلی

ا است. رودکی ندیده است. تأثیر این تحول، نه تنها در آن دوره که در دوران پس از آن نیز پید

یافت. زون دستروزگاري است. وي در دربار سامانی نفوذي فراوان یافت و به ثروتی اففرزند چنین 

از هرات به نفوذ شعر و موسیقی او در دربار نصربن احمد چندان بود که داستان بازگشت پادشاه

.بخارا، به خوبی بیانگر آن است

کس را یاراي نده بود، هیچهنگامی که نصربن احمد سامانی به هرات رفته، دیرگاهی در آن دیار ما

او این وظیفه دشوار آن نبود تا از پادشاه بخواهد که بخارا بازگردد؛ درباریان از رودکی خواستند تا

را سروده » د همی بوي جوي مولیان آید همی ـ یاد یار مهربان آی« را بپذیرد. رودکی شعر پر آوازه 

.است

جمه و م) بر جم1970بررسی هاي مستشرقین (گویند که رودکی از آغاز نابینا بود، اما با

سالی با فلز گداخته اي چشم او را کور کرده اند، استخوانهاي وي آشکار گردید که در دوران میان

سالگی درگذشت80برخی استخوانهایش شکسته بود . او در سن بیش از  .

اي از ر هالهآنچه مسلم است زندگی صاحبقران ملک سخن جعفر بن محمد رودکی سمرقندي د

، هنوز رمز و راز پوشیده شده است و با اینکه بیش از هزار و صد سال از مرگ او می گذرد

اي از ابهام بر روي زندگی پدر شعر فارسی سایه گسترده معماهاي زندگی او حل نشده و پرده

.است

دوران پیري لطفی دربارسامانی روبرو شد و به زادگاهش بازگشت؛ شعرهاي رودکی در پیري با کم

او، سرشار از شکوه روزگار، حسرت از گذشته و بیان نابسامانی است. رودکی از شاعران بزرگ سبک 



خراسانی است. ولی شعرهاي اندکی از او به یادگار مانده، که بیشتر به صورت بیت هایی پراکنده از 

هاي گوناگون استقطعه .

دگاهش قریه هـجري در زا320ات وي به سال زادگاه او قریه بنج از قراء رودك سمرقند است. وف

.بنج اتفاق افتاده و در همان جا به خاك سپرده شده است

از نظر ورودکی در سرودن انواع شعر مخصوصاً قصیده، مثنوي، غزل و قطعه مهارت داشته است 

کندبرابري خوشی بیان در تاریخ ادبیات ایران پیش از او شاعري وجود ندارد که بتواند با وي .

)به واسطه تقرب به امیر نصر بن احمد سامانی  331-301 ریافت جوائز و صله رودکی به د (

زیاد به دست فراوانی از پادشاه سامانی و وزیران و رجال در بارش نائل گردید و ثروت و مکنتی

است چنانکه به گفته نظامی گنجوي هنگامی که به همراهی نصر بن احمد سامانی از هرات آورده

استرفته، چهار صد شتر بنه او بودهه بخارا میب .

اي است که از عالوه بر دارا بودن مقام ظاهري رفعت پایه سخنوري و شاعري رودکی به اندازه

اند و از گویندگان بعد از معاصران او شعراي معروفی چون شهید بلخی و معروفی بلخی او را ستوده

اندکردهي، فرخی و ناصرخسرو از او به بزرگی یاداو کسانی چون دقیقی، نظامی عروضی، عنصر .

نظیر است و لطافت ویژگی سخنان رودکی در قوت تشبیه و نزدیکی معانی به طبیعت و وصف، کم

شود که مایه تأثیر کالم او در خواننده و و متانت و انسجام خاصی در ادبیات وي مشاهده می

سستی باشد وي و عدم توجه به آنچه مایه اندوه از غالب اشعار او روح طرب و شاد .شنونده است

یش و مشهود است و این حالت گذشته از اثر محیط زندگی و عصر حیات شاعر نتیجه فراخی ع

باشد. با وجود آنکه تا یک میلیون و سیصد هزار شعر بنا به گفته رشیدي فراغت بال او نیز می

روزه در دست است به هزار بیت از او اماند تعداد اشعاري که سمرقندي به رودکی نسبت داده

رسدنمی .

وست که کامالً ااز نظر صنایع ادبی گرانبهاترین قسمت آثار رودکی مدایح او نیست، بلکه مغازالت 

سراي نشاط انگیز، پسند بسیار جالب توجه و شاعر غزلمطابق احساسات آدمی است، شاعر شادي

.بسیار ظریف و پر از احساسات است



پندهاییوهااندیشهرودکی،آثاردرانگیز	پسند و نشاطهاي شادياز مدایح و مضمونگذشته 

ها در نزدیکی پیري و شود. شاید این اندیشهگفتار شهید بلخی دیده میمانندبدبینیبهآمیخته

توان فرض کرد که این حوادث هنگامی که توانگري او بدل به تنگدستی شده نمو کرده باشد، می

است. پس از آنکه امیر قرمطی را خلع کردند ندگی رودکی، بسته به سرگذشت نصر دوم بودهدر ز

.مقام افتخاري که رودکی در دربار به آن شاد بود به پایان رسید

بود، جز آنکه بیاد روزهاي با فرا رسیدن روزهاي فقر و تلخ پیري، دیگر چیزي براي رودکی نمانده

بنالد و مویه کندخوش گذشته و جوانی سپري شده  .

نمونه اشعار

زمانه را چو نکو بنگري همه پند است زمانه پندي آزاد وار داد مرا

بسا کسا که به روز ِ تو آرزو مند است به روز ِ نیک ِ کسان گفت تا تو غم نخوري

کرا زبان نه به بند است پاي در بند است دار نگاهزمانه گفت مرا خشم خویش

اندر بالي سخت

باريهمیسرشکنهانوندر–—آنکه غمگنی و سزاواري اي

داري؟غمچهخیرهبود،آنچهبود–—رفت آنکه رفت و آمد آنکه آمد

همواري؟پذیردکیست،گیتی–—هموار کرد خواهی گیتی را؟

زارياونشنودکهمکنرازي–—مستی نکن که او نشنود مستی 

آري؟باززاريبهرارفتهکی–—شو، تا قیـامت آیـد زاري کن! 

بیـازاريبهانههربهتوگر–—آزار بیـش بیـنی زیـن گردون 

بگماريدلاوبرتوکههربر–—گوئی گماشته است بالئی او 



فت ماه و گشت جهان تاريبگر–—ابري پدیدنی و کسوفی نی 

باريندهیظفرخویشتنبر–—فرمان کنی و یا نکنی ترسم 

ساالريوبزرگمرديوفضل–—اندر بالي سخت پدیـد آید 

***

کلیله و دمنه رودکی

ها مانند سایر آثار مهمترین کار رودکی به نظم در آوردن کلیله و دمنه است، متاسفانه این اثر گرانب

اي ات پراکندهو مثنویهاي رودکی گم شده است و از آن جز ابیاتی پراکنده در دست نیست. از ادبی

توان فهمید که صاحبقران است میه از منظومه کلیله و دمنه و سایر مثنویهاي رودکی باقی ماندهک

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

عد از او عران باي داشت که شاهمه با هم جمع است و بهمین دلیل در دربار سامانیان، قدر و مرتبه

.همیشه آرزوي روزگار او را داشتند

حوزه مدیریت 


