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                                                                     دکتر حسین خسروی
                              استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهرکرد

Email: H-khosravi@iaushk.ac.ir

مجل��ه ی زبان و ادبیات فارس��ی
دانش��گاه آزاد اسالمی، واحد فسا

 1389 به��ار    - ش1  س1- 

سبك شعر رودکي

تاریخ دریافت مقاله: 88/12/12
تاریخ پذیرش مقاله: 89/2/20

چكیده

ـــ. ق. / 942 -  ؟ میالدي( بزرگ ترین  ــمرقندی )329 - ؟ ه ــی س رودک
ــاعران فارسی زبان است.  ــامانی و از مشهورترین ش ــرای دوره ی س قصیده س
ــت ولی همین مقدار هم او را به  ــعار فراوان او مقدار کمی باقی مانده اس از اش

عنوان نابغه ی دوران خویش به ما می شناساند. 
ــبک غالب آن روزگار یعنی سبک خراسانی یا  ــعری رودکی، س سبک ش
ــعر رودکی نمود کامل و  ــتانی است. ویژگی های سبک خراسانی در ش ترکس
جامعی دارد و به همین دلیل می توان او را نماینده ی تام و تمام این سبک از 

شعر فارسی دانست.
در این مقاله نزدیک به پنجاه ویژگی شعر سبک خراسانی در شعر رودکی 
ــی و بعضاً با شعر دوره هاي بعد مقایسه شده است. این ویژگی ها در  بازشناس

سه بخش: ادبی، فکری و زبانی ارائه گردیده است. 

واژگان کلیدي: رودکی، سبک خراسانی، ویژگی سبکی، بسامد، اعتدال.
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68 / مجله زبان و ادبیات فارسی 

1- مقّدمه

شعر فارسی از قدیم ترین زمان که اثری از آن به ما رسیده است، یعنی از قرن سوم هجری 
تا پایان قرن پنجم، تحت عنوان کلی سبک خراسانی شناخته می شود و خود شامل سه دوره 

است:
الف- طاهری )259-205 هـ..ق.( و صفاری)290- 254 هـ . ق.( ب- سامانی)389- 261 
هـ..ق.( ج- غزنوی )دورۀ اول از 367 هـ . ق. تا 432 سالمرگ مسعود   غزنوی و دوره ی دوم از 
432 هـ . ق. تا582 در هندوستان( و سلجوقی اول) از 429 هـ . ق. تا 552 سالمرگ سنجر(

این سه قرن از درخشان ترین ادوار شعر فارسی است و آثار بازمانده از آن به سبب تازگی، 
ــادگی و بسیاری جهات دیگر، برای فارسی زبانان حکم سرودهای زبان  بداعت، واقع گرایی، س

مادری را پیدا کرده و جنبه ی اسطوره ای و قدسی یافته است. 
ــت ویژگی های شعر سبک خراسانی در شعر رودکی که  ــتار کوشش شده اس در این جس
نماینده ی برجسته ی شعر این دوره است بازشناسی شود. برای دقیق بودن حاصل کار ابیات 
ــاب آن ها به رودکی تردید هست لحاظ نشده و در پاره ای موارد  ــکوک که در صحت انتس مش
هم به دلیل اختالف نسخه ها، ابیاتی که احتمال الحاقی بودن آن ها ) ولو به مقدار کم ( وجود 

دارد داخل قالب] [ قرار گرفته است.
ــده است و چون حجم زیادي از  ــعار باقي مانده از رودکي انجام ش این پژوهش بر روي اش
اشعار او از بین رفته، ممکن است حاصل کار با واقعیت هم خواني نداشته باشد. اما به دلیل در 
دست نبودن مجموعه ی کامل آثار، ناگزیریم به همین مقدار اندک بسنده کنیم و از داشتن 
ــود و بتوان بر اساس  ــیم. به امید آن که روزي کتابي از او در جایي یافته ش ــند باش آن خرس
آن داده هاي این تحقیق را تأیید یا اصالح کرد. در برخي موارد براي روشن تر شدن موضوع، 
ــبک آذربایجاني، بینابین و عراقي  ــبک خراساني با شعر دوره هاي بعد مثل س ویژگي هاي س
مقایسه شده است. از سبک بینابین، سنایي، از شاعران آذربایجان، خاقاني و از سبک عراقي، 
ــه شاعر است. از فردوسي،  ــده است و بیش تر شواهد مقایسه اي از این س ــعدي انتخاب ش س
فرخي و منوچهري، دیگر نمایندگان سبک خراساني نیز به مناسبت، ابیاتي نقل شده است.

 نگارنده پس از بررسی های دقیق در حدود چهل ویژگی و با احتساب موار د فرعی بیش 
ــواهد شعری ارائه کرده  ــمرده و برای تمامی آن ها ش ــعر رودکی برش از پنجاه ویژگی برای ش
ــت. از آن جا که ممکن است بعضی از این ویژگی ها برای خوانندگان مبتدی ناشناخته، یا  اس
در تعریف آن ها اختالف نظری باشد، توضیحاتی در حد کفایت، ذیل هر ماده داده شده است.

این ویژگی ها در سه بخش: ادبی، فکری و زبانی ارائه شده است.
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سبك شعر رودكي / 69  

2- بحث و بررسی
2-1- ويژگي هاي ادبي

2-1- 1- قالب هاي شعري
ــتند، ولی قالب  قصیده، مثنوی، قطعه، رباعی و غزل به ترتیب از قالب های پرکاربرد هس

شعري مسلط، قصیده است.
ــت و ... نخست بار شعر فارسي در این قالب  ــعر دري اس » قصیده قدیمي ترین صورت ش
ریخته شد ... از میان قالب هاي دیگر شعر آن چه بیش تر رنگ ایراني و فارسي دارد، رباعي و 
دوبیتي و مثنوي است. « )محجوب : 97(  قالب متداول دیگر غزل است و اگر چه بعضی محققان 
آن را جزئی از قصیده شمرده اند، )همان( اما در آثار چند تن از شاعران این عهد غزل های مستقل 

و کاملی دیده می شود. مانند غزل زیر از شهید بلخی: 
ــنوم پندی مرا به جان تو سوگند و صعب سوگندی         که هرگز از تو نگردم نه بش
                                                                           ) دبیرسیاقی،ص11: 1356(

 و غزل های زیر از دقیقی:
ــیاه بـدان زلـفکان تـو مـاند               سـپید  روز به پـاکی رخـان تومـاند شب س
                                                                                                      )همان،ص106(
ــتی یـبهش د ر ا ا خـلعـت  ر مـین  ــتی         ز ــر بهش ب ــم ا ــد ای صنـ فکن برا

                                                                                                            )همان،ص113(    
نیستی لـب  ن  ن آ ا ا هـجر مـر یـا ــتی         ــب نیس ــکی اندر جـهان ش کاش

                              ) همان،ص115(     
کسایی:

ــپاه س ــقانت  عاش و  ــنی  ُحس ــاه  ش ه      ــا ، م ــه ین ــو آ خ ت ــس ر ی ز عک ا
)همان،ص133(

ُمنجیک:                
ــی ــاران بهمن ــره ی ب ــر ز قط ــی       ای پاک ت ــای ارمن ــر دیب ــر ز پیک ای خوب ت
                                                                                                        )همان،ص156(

رابعه:               
ــودمند س ــد  نام ــیار  بس ــش  کوش ــد     ــه بن ــدر آوردم ب ن ــاز ا ــق او ب عش
)همان،ص159(
ــت ــی گرف ــگ مان ــگ ارتن ــن رن ــت         چم ــأوی گرف ــاغ م ــه در ب ــس گل ک ز ب
                                                                                                      )همان،ص160(
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70 / مجله زبان و ادبیات فارسی 

خسروانی:             
ــال بود ــراق تو گویی هزار س ــم ف ــب وصال تو چون باد بی وصال بود        غ ش
                                                                                       ) همان،ص182(

 رودکی:                   
ــن هزارا ــر گلب ــو ب ــحرگـاهان چ ــت زارا                 س ــر دوس ــم ز هج ــق نال ــه ح ب

                                                                                  )رودکی، 1373: 65(               
ــی را ؟        چه داری دوست، هرزه، دشمنی را؟ ــی من ــی جوی ــی هم ــا ک دال ت
) همان،67(

2-1-2- قافیه و رديف ساده است                                 
  ردیف در شعر رودکي کم است و در این مقدار کم نیز به ردیف هاي ساده ی فعلي بسنده 
ــعاري که داراي ردیف فعلي هستند یا در قافیۀ آن ها از فعل  ــده است. به طور کلي در اش ش
استفاده شده، ساختار دستوري جمالت کم تر دستخوش دگرگوني و تغییر مي شود و این امر 
ــالمت زبان کمک می کند. اگر بعضي اشعار رودکي را به نثر در بیاوریم تفاوت چنداني  به س

بین شکل منثور و منظوم دیده نمي شود:  
از گیسوي او نسیِم مشک آید )همان،122(

این جهان پاک خواب کردار است )همان،72(
 نیکي او به جایگاه بد است / شادي او به جاي تیمار است )همان(

زشت کردار و خوب دیدار است )همان(
گر بزان شهر با من تاختند/ من ندانستم چه تُنُبل ساختند )همان،161(

مهر دیدم بامدادان چون بتافت /  از خراسان سوي خاور مي شتافت )همان،153(
نیم روزان بر سِر ما برگذشت / چون به خاور شد ز ما نادید گشت )همان،67(

همیشه چشمم زي زلفکان چابک بود / همیشه گوشم زي مردم سخندان بود )همان،83(
کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم / عصا بیار که وقت عصا و انبان بود )همان،84(
ردیف هایي که در شعر رودکي وجود دارد چنینند: است، بود، کرد، آمد و آید همي:

ــگي نه رواست )همان،70( ا     دل نهادن همیش ن ر ــا ــپـنج مهم ي س ا ــر ــه س ب
ــه از دم دي      گفتي ُدم گرگ یا پلنگ است )همان،72(  ــن ک ــن چـم آن صـحـ
مــرا                                        زمانه را چو نکو بنگري همه پند است   )همان،71( داد  آزادوار  زمـانه پنــدي 
این جــهان پاک خــواب کـردار است           آن شناسد که دلْش بیدار است )همان،72(
ــه   او     خال تو را نقطۀ آن جیم کرد )همان،77( ــرد ؟ آن ک ــه ک ــم ک ــف تو را جی زل
ــان،78( ــد )هم ــتان آم ــاغ و بوس ــد      وارۀ ب م ــتان آ ــه گلِس ه ب ــر ر ــل دگ گـ
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سبك شعر رودكي / 71  

مرا بـسود و فرو ریخت هر چه دندان بود                  نبود دند ان ، ال بل چراغ تابان بود )همان،82(
ــي )همان،113( ــوي یار مهربان آید هم ــي                    ب ــد هم ــان آی ــوي مـولی ــوي  جـ بـ

رودکي ردیف اسمي ندارد و ردیف هاي فعلي او هم چنان که دیده مي شود ساده هستند، 
ولي در دوره هاي بعد» با تکامل شعر فارسي، این ردیف ها نیز تحول مي یابند و از آن مرحله ی 
ــاده و ابتدایي که فقط افعال کمکي است، تغییر شکل داده، به مرحله اي مي رسند که گاه  س

نیمي از مصراع یا تمام آن را مي گیرند.« )شفیعي کدکني، 1368:149(
ــعر قرن  ششم در کنار هم قرار دهیم، حرکت از  وقتي ردیف هاي رودکي را با ردیف هاي ش

سادگي به سوي تصنع آشکارا دیده مي شود:
تو را دل دادم اي دلبر،  شبت خوش با د و من رفتم                                                         تو داني با دل غمخور،  شبت خوش باد و من رفتم

ــنایي، ؟ :925(                                                                            )س
آشوب کم کن یک زمان، اي بي وفا اي پاسبان                      چندین چرا د اري فغان؟ اي بي وفا اي پاسبان

)همان :960(
کوي عشق آمدشد ما برنتابد بیش از این                  دامن تر بردن آن جا بر نتابد بیش از این

)خاقاني 1368:337(
اهلل ــاء  ش ان  ــوم  ش ــان  آس ره  آن  هلل     ء ا ــا ن ش م ا ــَو ن َش ــا س ا به خر

)همان: 405(

 

در رباعي زیر از مال محسن فیض کاشاني، شعر، چیزي جز قافیه و ردیف نیست:

         سعدي       خاقاني             سناييرودکي

را  )سعدي، 1362:413(برنتابد بیش از اینشبت خوش باد و من رفتماست

دوست )همان،447(شوم ان شاء اهللاي بي وفا اي پاسبانبود

نباشد )همان،484(باد از ظفر )خاقاني497(از دست رفت )سنایي734(کرد

یار ) همان،520(از من دریغ داشت )همان557(بودم دي و دوش)همان910(آمد

ما نیز هم بد نیستیم)همان، 572(چه کار دارد؟ )همان587(الغیاث اي دوستان )همان962(آید همي

روي تو )همان،591(به ما رسان )همان 651(علیک عین اهلل )همان 1005(شتافت
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72 / مجله زبان و ادبیات فارسی 

  با  من  بــودي  َمَنت نمي دانستم
چون من ز میان شدم تو را دانستم

نمي دانستم منت  بودي  من  یا 
نمي دانستم منت  بودي  من  تا 
                                                                                   )شفیعي کدکني،1368:158(

2-1-3- توصیف قوی است
در شعر این دوره توصیف بسیار مورد توجه است و شاعران در قالب تشبیه، تصاویر دقیق 
و زیبایی از مظاهر طبیعت به نمایش می گذارند. در شعر رودکی توصیفات گوناگون و متنوعی 
از پدیده های طبیعی به دست داده می شود. تصاویری از گل ها، پرندگان، باغ، بهار، تاک و مي، 

ابر، باران، تگرگ، آذرخش، تندر، آسمان و خورشید:
ــو ــه ن ــو ب ــد ن ــکبوي بباری ــاران مش ب
 کنجي که برف پیش همي داشت گل گرفت
ــد ــاد بردم ــي ب ــت هم ــان دش ــدر می تن
ــت بخـندد همي ز دور الله میان ِکش
ــار بید بلبل همي بخواند در شاخس
ساقي گزین و باده و مي، خور به بانگ زیر
ز دم دي ــه ا ــن ک ــن چم  آن صح
ــع ي طب ــو ن ر ما ــا ن ز به ــو کن ا
ــد م ن آ ــتا س ــه بو ه ب ــر ر گ گل د
ن آ ــعلۀ  ش و  ــت  ش گذ ر  ذ آ ِر  ا و
 بنفشه هاي طري خیل خیل سر برکرد
ــان ــد قرب ی ــرد با ــي را بک ــادر م  م

)در حدود بیست بیت از مقدمه ی این قصیده که مفصل ترین قصیده ی به جاي مانده از 
رودکي است، در موضوع باده انداختن و آداب آن است(

ــیاه ــر س ب ز ا ــد ا ری ــي با ــه م  یخچ
 ]ترنِج بیدار، اندر شده به خواب گران
ــیاه ــار س ــپید برف برآمد به کوهس  س
بیار آن مي که پنداري روان یاقوت نابستي
ــان بر دمد  ، طاوس وش  از خراس
ــره ــش زي ب ــه بخش ــد ب ــاب آی  کافت
ــت ــون بتاف ــدادان چ ــدم بام ــر دی مه
ــخت ــرماي س ــه ز س گرفت آب ،کاش
ــار ــت به ــه وق ــدد ب ــش ار نخن درخ

وز برف بـركشـيد یـكي حله ی قشيب   
هر جویكي كه خـشك همي بود شد رطيب
ــد قضيب برق از ميان ابـر همي بركش
 چون پنـجه ی عروس به ِحّنا شده خضيب
سار از درخـت سرو مر و را شده مجيب...
ــار نـالد و از باغ عندليب ــت، س  كز ِكش
ــت س ــگ ا ــا پلـن ــرگ ی ــي دم گ گفت
پر نقـش و نگار همچو ژنگ است )همان،72(
ــد م آ ن  ــتا س بـو و  غ  ــا ب ه ی  ر ا و      
ــعله ی الله را زمان آمد)همان،78( ش
چو آتشي كه به گوگرد بر د وید كبود )همان،82(
بچه ی او را گرفت و كرد به زندان... )همان،82(

      چون ستاره بر زمين از آسمان )همان،105(
   گِل غنوده،  برانگيخته سر از بالين[ )همان،107(
و چون درون شد آن سرو بوستان آراي )همان، 109(
و یا چون بركشيده تيغ پيش آفتابستي... )همان،110(
ــاد و خوش ــوي خاور مي خـرامد ش س
ه ــر د یكس د ــر ــبـز گ ــي س ي گيت و ر
ا ز خراسان سوي خـاور مي شتافت  )همان،153(
چو زرین ورق گشت،  برگ درخت )همان،171(
ــان،173( ــر، زار )هم ــن اب ــد چني ــا  نگری همان
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بانـگ رود و بانگ کبـک و بانگ تز  ر           ه نوبها ید به گا ــف آ ــون لطی چ
)همان،136(

2-1-4-  بیان
    رودکي در مقوله ی بیان، به شیوه ی رایج در سبک خراساني، در استفاده از صور خیال 
ــبیه و استعاره نمي انبارد. استعاره بسیار  ــعر خود را از انواع تش اعتدال را رعایت مي کند و ش
کم به کار مي برد و تشبیهات او هم اگر چه در کل فراوان است، اما هر تشبیه را با هنرمندي 

تمام - گاه در یک مصراع و گاه در  یک یا دو بیت -  مي گسترد. 
    در بیت زیر شاعر در یادکردی از گذشته های بی بازگشت، چهره ی خود را در ایام جوانی 
به دیبا و مویش را به قطران )ماده ای سیاه رنگ( مانند کرده است؛ دو تشبیه در دو مصراع :
شد آن زمانه که رویش به سان دیبا بود                     شد آن زمانه که مویش به سان قطران بود 
)همان،83(

و بیت زیر، یک تشبیه در یک بیت؛ تشبیه تگرگ به ستاره: 
ز آسمان  ا بر زمین   ، ره  یخچه مي بارید از ابر سیاه چون               چون ستا
)همان،105(
 یک بیت و یک تشبیه؛ شاعر خود را به پرنده ای مانند کرده که شبانگاهان بر شاخه ی 

درخت می نالد: 
ــود ــي فن ــاخک هم ــِر ش ــزار از ب ــي دوش      ب ــه هم ــم ک ــک مان ــدان مرغ    ب
)همان،134(

باز هم یک تشبیه در یک بیت:  
ن                                        راست چون کشتیي ست قیراندود )همان،135( ا و ر گـشته  بـگیر  آ ر  د غ  مـا

 در نمونه ای دیگر می گوید: در جوانی چهره ام هم چون الله سرخ و لطیف بود و حاال مثل 
سیِب زرد و پالسیده شده است؛ دو تشبیه در دو مصراع:

کنون                             چون سیب پژمریده به آونگم )همان،141( ا و  م  بوده ا الله  برگ  چون 
و یک تشبیه در یک بیت:

ــد که دلْش بیدار است )همان،72( ــت         آن شناس این جهان پاک خواب کردار اس
از دیدگاه بالغي،گسترش تشبیه، از زیبایي هاي شعر سبک خراساني است که متاسفانه در 
دوره هاي بعد از بین مي رود و شاعران و حتي نویسندگان، تشبیهات را می افشرند و انبوهي 
از تشبیه و استعاره را با تکلف بسیار در نوشته هاي خود جاي مي دهند و طرفه آن است که 
ــاید به همین دلیل هم در خرج کردن آن ها  ــاخته ی خودشان هم نیست و ش این تصاویر س

مقتصد نیستند.
ــه باعث تزاحم صور  ــت ک ــدن از قافله ی صنعت پردازان هم عامل دیگري اس ــب نمان عق
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ــاعراني که نثر مصنوع و شعر مصنوعي مي سازند در  ــده است.گویي نویسندگان و ش خیال ش
مسابقه ی اعالم نشده اي شرکت کرده اند که هدف آن پر کردن کالم از آرایه هاي بدیعي و انواع 
صورت هاي خیالي است، گیرم که هیچ گونه شناختي هم از » بالغت تصویر« نداشته باشند.  

2- 1-4-1- تشبیه
ــاني( از بین صورت هاي خیالي شاعرانه،  ــعر سبک خراس ــعر رودکي )و کاًل در ش   در ش

تشبیه بیش ترین بسامد را دارد و انواع تشبیه به خصوص تشبیه حسي مورد توجه است. 
الف- تشبیه حسي  به  حسي:

    این نوع تشبیه همان طور که گفته شد در شعر رودکي از فراواني قابل توجهي برخوردار 
است چنان که در هر صفحه از دیوان شاعر نمونه هایي از آن دیده مي شود؛ و اینک چند نمونه:

ــه او ــرد؟آن ک ــه ک ــم ک ــو را جی ــف ت زل
ــي ــي کس ــو گوی ــگ ت ــن تن و آن ده
 شد آن زمانه که رویش به سان دیبا بود 
ترک هزاران بـه پاي پیـش صـف اندر
ــاک مورد نهاده ــر بس هر یک بر س

ــون   ــوده ام ، و اکن ــه ب ــرگ الل ــون ب چ
ب- تشبیه حسي به عقلي:

در بیت زیر جهان را که امري حسي است به خواب تشبیه کرده است:
این جهان پاک خواب کـردار است                                 آن شناسد که دلش بیدار است )همان،72( 

ج- تشبیه عقلي به حسي:
تشبیه عمر به درخت:

درخت عمر بداندیش را ز پا افگند )همان،80(   به خوشدلي گذران بعد از این که باد اجل 
تشبیه مهرباني به شاخ)نهال(:

ــت            دل نه به بازي  ز مهر خواسته برکند )همان، 79( ــاخ مهرباني بنشاس در دل مـا ش
تشبیه فخر به معما )سخن پوشیده( و همت ممدوح به شرح معما، فضل به اوستا و سیرت 

ممدوح به زند)شرح اوستا به زبان پهلوي(:
همچو مـعماست فخر و همت او شرح                    همچو ابستاست فضل و سیرت او زند

 )همان( 
ــبیه دیده می شود که به نظر زیاد می آید، اما در اصل دو  ــتثنائاً چهار تش )در این بیت اس
تشبیه موقوف المعانی به کار رفته است: در صورتی که فخر همچو معما باشد، همت ممدوح 

شرح آن است و اگر فضل هم چون اوستا باشد، سیرت ممدوح تفسیر آن است. (
تشبیه دولت ) اقبال ( به یوز:

ــرد ــم ك ن جي ــه ی آ ا نقط ــو ر ل ت ــا خ
ــان،77( ــرد )هم ــم ك ــه دو ني ــار ب ــي ن دانگك
شد آن زمانه كه مویش به سان قطران بود )همان،83(
ــان هر یـك چون ماه بر دو هفته َدرفش
لبش مي سرخ و زلف و جعدش ریحان )همان،100(
چون سيب پژمـریده به آونگم )همان،141(
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چون پنجه ی عروس به ِحّنا شده خضيب)همان(
ــي كه به گوگرد بر دوید كبود چو آتش
ــي عمران ــت به كف موس ــرخ اس گوهر س
چون ستاره بر زمين از آسمان )همان،105(
راست چون كشتيي ست قير اندود )همان،135(

ــاالن  ــوي ن ــمن آه ــوز و دش ــت او ی ــروز               دول ــرو پـی ــروز و خـس ــک نیـم آن مـلـ
ــان،103( )هم  

د- تشبیهات مرکب حسی: 
خورشید ز ابر تیره دهد روی گـاه گـاه                 چونان حصاریی که گذر دارد از رقیب 
) همان، 68(

ــت ابر ها، در حالي که گاه پیدا مي شود و گاه پنهان  ــبه: حرکت آرام خورشید در پش مش
مي گردد.

ــبٌه به: حرکت آرام یک زنداني در پشت مانع، براي دور بودن از دید نگهبان، همراه با  مش
َسَرک کشیدن.

وجه شبه: حرکت آرام شیي متحرک در وراي شیي دیگر و گه گاه چهره نمایاندن آن.
ــت بخندد همي ز دور الله میان کش
بنفشه هاي طري خیل خیل سر بر کرد
ــي ــي گوی ــدرون ببین ــور ان ــه بل ور ب
ه ــیا ــر س ب ز ا ــد ا ی ر ــه مي با  یخچ

ن ا و ر ــته  گش ــر  بگـی آ ر  د غ  ــا م
مشبه: حرکت مرغابي سیاه رنگ بر روي آبگیر

مشبٌه به: حرکت کشتي قیر اندود در دریا
وجه شبه: حرکت شیئي سیاه رنگ بر روي آب

هـ- تشبیه تفضیل:
برتري دادن محبوب بر خورشید:

ون شود خورشید              گر تو برداري از دو الله حجیب )همان،69( ندر ا ب  به حجـا
ــید  ــندگي به خورش ــیماي یک فرد را در زیبایي و درخش ــت که س معمول این بوده اس
ــبیه کنند، چون خورشید در )وجه شبه( درخشندگي به قول علماي بالغت اجلي، اقوي  تش
ــاعر ادعا مي کند  ــند.  اما در بیت باال ش ــت و همگان آن را با این صفت مي شناس و اعرف اس
ــید برتري دارد؛ از این رو به محبوب مي گوید: اگر تو حجاب از چهره  ــبِه او بر خورش که مش
برداري و گونه هاي سرخ و درخشان و زیباي خود را آشکار سازي، خورشید از شرم چهره ی 
خود را پنهان مي سازد. همین ادعا به گونه اي دیگر در بیت بعد تکرار شده است و به محبوب 

مي گوید: زیبایي تو را به طور کامل بیان نمي کنم، چون خورشید شرمنده مي شود:
بتا نخـواهم گفـتن تمام مدح تو را                          به شرم دارد خورشید، اگر کنم سپري 

برتري دادن مخاطب بر ماه:
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ــک ه فل ــا ــه م ــیامي، ن ه س ــا ــه م ن
چون ماه همي ُجست، شب عید همه خلق

 مـه، گـاه بر افــزون بود و گـاه به کاهش  

در سه بیت باال شاعر مخاطب خود را که محبوب یا ممدوح است بر ماه برتري داده است.
و- تشبیه مشروط:

ــرط قرار داده است که معموالً  ــبیه را درگرو یک ش ــباهِت بین دو طرف تش  گوینده، ش
ــت. شرطي که درتشبیه مشروط ذکر مي شود نوعي تعلیق به  ــرط » اگر« همراه اس با قید ش
محال است و مشبهٌ به نمي تواند آن را حصول کند، بنابراین مي توان تشبیه مشروط را گونه اي 

از تشبیه تفضیل به حساب آورد. 
و آن زنـخدان به سـیب ماند راست                    اگر از مشک، خال دارد سیب )همان، 70(

زنخدان فرِد منظور از نظر شکل به سیب تشبیه شده است، به شرط آن که سیْب خال مشکین 
داشته باشد )که ندارد(.

به سـرو ماند ،گر سـرو الله دار بود                    به مورد ماند، گر مورد روید از نسرین 
                                                                                                                                               )همان، 144(

ــرو الله روییده باشد )که  ــرو است مشروط به آن که بر روي س ــبیه س  قامت محبوب ش
ــت( و گیسوانش به مورد )1( مانند است به شرطي که از گلبرگ سپید نسرین  این گونه نیس

)معادل چهره ي یار( مورد بروید ) که امري است محال(.  
2-1- 4-2- استعـاره

 به مقدار کم وجود دارد.
الف- استعاره ی مصرحه:

به حجـاب انـدرون شود خـورشید                                                             گر تو برداري از دو الله حجیب )همان، 69(
  در این بیت » دو الله « استعاره از گونه هاي محبوب است.

بیار و هان بده آن آفتاب، ِکش بخوري                                                             زلب فرو شود و از رخان برآید زود )همان، 82(
آفتاب استعاره است از مي.

ب- استعاره ی کنایي:
یک چند روزگار، جهان دردمند بود                                        به شد که یافت بوي سمن را دوا طبیب 
                                                                                                                                              )همان، 68(

    در بیت باال شاعر ابتدا جهان را به انساني بیمار و سپس با حذف مشبٌه به، تشبیه را به 
استعاره ی کنایي تبدیل کرده است. دردمندي و بیماري از صفات و ویژگي هاي مشب              ٌه به محذوف 

ر  ــكا ن پيش ــت و آ س ــام ا ــت غ ین كا
من روي تو جستم كه مرا ماهي و شاهي
دایم تـو بر افــزون بُـِوي و هيچ نكــاهي
)همان،115(
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است که به مشبه نسبت داده شده است.
  در بیت زیر طرب به صیدی تشبیه شده که پایش در دام صیاد می افتد. سپس مشبهٌ به 

)صید( حذف شده و » پا « که یکی از مالیمات آن است در کالم آمده: 
ــان،  79( ــد                      پاي طـرب را به دام ُگرم د را فکند )هم ــهریار بپیچی ــد ش ــر از پن ــه س ــر ک ه

ــبیه کرده که تند باد جدایی آن را از ریشه  ــاعر عمر را به درختی تش در موردی دیگر، ش
ــت. پس از حذف مشبٌه به )درخت(، ریشه به نمایندگی از آن در کالم آورده شده  درآورده اس

است تا تشبیه به استعاره ی کنایی تبدیل شود:
ـــرو بـلند              ريشه ی عـمر من از پاي بکند[ )همان، 80( ]صـرصـر هـجـرتو اي س

2- 1-5- بديع
ــاعر ما هم چون دیگر  ــعر رودکي آرایه هاي بدیعي نیز جلوه اي معتدل دارند و ش   در ش
پیشاهنگان شعر فارسي، اوالً در استفاده از بدیع زیاده روي نمي کند و ثانیاً صنایعي راکه لطف 
و ظرافتي در بیت ایجاد نمي کنند کنار مي گذارد. بعضي آرایه ها که رودکي از آن ها بهره برده 

بدین قرارند:
الف- موازنه و ترصیع: 

ــاخت شعر است.« )شمیسا،1374:72( شاعر در مصراع  »موازنه یکی از ابزارهای مهم س
اول کلماتی به کار می برد، سپس مصراع دوم را بر اساس همان الگو و با استعانت از سجع بنا 
ــوند ولی گاه به ندرت موازنه  می کند. در موازنه اغلب دو مصراع قرینه ی یکدیگر واقع می ش
بین دو بیت هم برقرار می شود. در قرن ششم که اوج تصنع در شعر فارسی است استفاده 

از موازنه هم شدت می گیرد. نمونه های موازنه در شعر رودکی:
 آن ابر بین که گرید چون مرد سوکوار
ــرو بُن بر، با نغمه ی کهن ُصلُصل به س
ــد ی دي پر ــا ــه ب ــه ب و ک ــد ا ه نُب کا
ــرح ــت فخر و همت او ش همچو معماس
ــتانش همي ناز اي َملَک از حال دوس
شد آن زمانه که رویش به سان دیبا بود
ــوي ــب او گ ــه مناق ــي هم ــو فصیح ــر ت گ
ــت ــد و حکم ــرد فزای ــرد ادب را خ م
ــت ح ا ــد ر ب و بیا ز ا ــي ا ــتۀ گیت بس
ــید ــت خورش ــر ز طلع ــده ت ــت تابن طلع
ــتي و ُمس ــنود ا ــتي مکن که نش ُمس

 و آن رعد بين كه نالد چون عاشق كئيب )رودكی، 68 : 1373(
بلبل به شاخ گل بر ، با لحنك غریب )همان، 69(
ــرد )همان، 77( ــرما فس آب نُبد او كه به س

ــيرت او زند  ــت فضل و س همچو ابستاس
اي فلك از حال دشمنانش همي خند )همان، 79(
شد آن زمانه كه مویش به سان قطران بود )همان، 83(
ــوان و خ ــح ا ی ــه مدا ــري هم ــو دبي ور ت
ن ــا یم ــد و ا ی ا ب فز د ا ا د ر ــر د خ ــر م
ن ــا م ر ــد د ب و بيا ز ا ــي ا ــته ی گيت خس
نعمت پاینده تر ز جودي و ثهان )همان، 104(
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موازنه بین مفردات دو بیت:
ــي هم ــد  آی ــمـان  آس ــوي  س ــاه  م ــمان          آس ــارا  بخ و  ــت  اس ــاه   م ــر   می
بـوستان                          سرو سوي بوستان آید همي  )همان،113( بخارا  و  است  سرو   میر 

ب- ارسال مثل:
از آن جا که رودکي به پند و اندرز و حکمت توجه خاصي داشته است، شعر او از امثال و 

حکم سرشار است.
]اي خون دوستانْت به گردن ، مکن بزه                                                              کس بر نداشته است به دستي دو خربزه[ )همان، 147(

با یک دست نمي توان دو خربزه برداشت. )امروزه گفته مي شود: هندوانه(
میـلفنـج دشـمـن کـه دشـمن یـکي                                                                     فزون است، و دوست ار هزار، اندکي )همان، 176(

یک دشمن زیاد است و هزار دوست کم.
درست و راست کناد این مثل ، خداي ورا                      اگر ببست یکي در، هزار در بگشاد )همان، 76(

اگر خداوند یک در را به روي بنده اي ببندد، هزار دِر دیگر به روي او مي گشاید.   
سـخن شـیریـن از زفت نـیـارد بـار                                      بُز به بچ بچ بر هرگز نشود فربه )همان، 107(

بُز با بُچ بُچ فربه نمي شود. )با عسل عسل گفتن، دهان شیرین نمي شود/ از تعارف کم کن 
بر مبلغ بیفزا(

    زمانه گفت مرا : خشم خویش دار نگاه     که  را زبان نه به بند است، پاي در بند است )همان،71(
کسي که زبانش در اختیارش نباشد گرفتار مي شود. ) زبان سرخ، سِر سبز مي دهد بر باد(
به خیره سر شمرد  سیرخورده، گرسنه را        چنان که درد کسان بر دگر کسي خوار است )همان، 72(

فرِد سیر، گرسنه را دیوانه یا مست مي پندارد.
ج- جناس:

 شباهت کلماِت: بسته و خسته:
بسـته ی گیـتي از او بـیابـدراحـت                       خسته ی گیتي از او بیابد درمان )همان، 103(

جناس زاید در کلمات: باد و باده:
بر اسـت این جهان فسوس                 باده پیش آر هر چه بادا باد )همان، 74( باد و ا

جناس خط در کلماِت: عیب و غیب:
 نه جز عیب چیزي است کـان تو نداري                        نه جز غیب چیزي است کان تو نداني 
)همان، 114 (

د- لف و نشر: لف به معني پیچیدن و جمع کردن چیزي است و نشر به معناي گستردن 
و پراکندن است و در اصطالح بدیع آن  است که در کالم نخست چند چیز را بیاورند )واژگان 
ــد )واژگان گروه دوم( که هر کدام از آن ها به  ــپس چند چیز دیگر را ذکر کنن گروه اول ( س

زاري مكن كه نشنود او زاري )همان، 111(
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ــروع  یکي از واژگان گروه اول برگردد. تعداد گروه ها و نیز تعداد واژگان هر گروه از دوتایي ش
مي شود و تا چهار و پنج و حتي بیش تر نیز مي رسد.

ــعر او کم و  ــر در ش ــت، لف و نش از آن جا که بناي کار رودکي بر اعتدال و میانه روي اس
دوتایي است:  

ــه از گزاف پراکند  ــه گیـتي ن ــام ب ــد او را                   ن ــان زّر و ُدّر پراکن ــت و زب دس
)رودکی، 1373:79(
ممدوح  بی دلیل نامدار نشده است؛ دستش سکه های زر و زبانش مرواریِد سخن می پراکند.

ــر دوتایي قانع نمي شوند و تعداد گروه ها یا کلمات  ــاعران به لف و نش در دوره هاي بعد ش
گروه  را افزایش مي دهند:

لف و نشر سه تایي از ناصر خسرو:
ــکر زمانـه و با تـیغ تـیز دهر         دین و خرد بس است سپاه و سپر مرا با لش
                                                                            )ناصر خسرو،1386:56(

 1- لشکر زمانه و تیغ تیز دهر  2- دین و خرد  3- سپاه و سپر   
چهارتایي از مسعود سعد:

ــهرم ــا س ــک و ب ــا سرش ــب ب ــس             روز و ش ــل و نرگ ــون گـ ــم و درد چ از غ
                                                                           )مسعودسعد، 1364:135( 

 1- غم و درد          2- گل و نرگس          3- روز و شب       4- سرشک و سهر
 روزها از غم مثل گل اشک مي بارم و شب ها از درد مانند نرگس بیدارم.

هـ - تمثیل:
ــر بري ــم آورد کیف ــي خش ــون یک ــروري                       چ ــر پ ــد بهت ــر چن ــار را ه م
ــري ــفله ننگ ــا روي س ــن ت ــد ک ــالف         جه ــي خ ــار دارد ب ــع م ــفله طب س

                                                                      )رودکی،1373:111(
و- تجاهل العارف:

سرو است آن یا  باال ؟ ماه است آن یا روي       زلف است آن یا چوگان؟ خال است آن یا گوي؟
 )همان، 152(

ــتقیم ادعا می کند  ــت که در آن گوینده به طور غیر مس ــبیه اس تجاهل العارف نوعی تش
ــت که او قادر به تشخیص آن دو از یکدیگر  ــبه و مشبٌه به آن قدر زیاد اس ــباهت بین مش ش
نیست. از این رو تشبیه را در قالب جمله ی پرسشی مطرح می کند و می گوید: نمی دانم این 

مشبه است یا مشبهٌ به؟ چنان که سعدی گفته است:
آفتاب است آن پریـرخ یا مالیک یا بـشر؟                            قامـت است آن یا قیامـت یا الف یا نـیشکر؟
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... گلبن است آن یا تن نازک نهادش یا حریر؟        آهن است آن یا دل نامهربانش یا حجــر؟
ز – لغز و چیستان:                                                                           )سعدی 1362:517 (

  لغز قلم
] لنگ دونده است، گوش ني و سخن یاب          گنگ فصیح است، چشم ني و جهان بین [
ــن[ ــه ی غمگی ــقان و گون ــد عاش کا  لب ــار           م روش  و  دارد  ــیر  شمش ــزي  ]تی
لغز شمع                                                                      ) رودکی، 1373: 107(
ــي عتاب ــعر  ش ــر  زی ــم  ملح ــون  چ ــت که بر طبق همي تابد؟       آن چیس
ــاي مرغابي ــل چو پ ــه مث ــش ب ــورا                 پای ــاعد ح ــو س ــل چ ــه َمَث ــاقي ب س

                                                                                                    )همان، 109(
 2-2- ويژگي هاي فكري:

2-2-1- روحیه ی حماسي دارد:
ــراف، خوي پهلواني، سروري، بخشش،  ــوکت و اقتدار طبقه ی اش ــاماني ش در دوره ی س
ــي، خوش باشي و فیروزي را در جامعه گسترش مي داد و شاعران فارسي زبان که با  آزاد منش
ــراف جامعه نشست و برخاست داشتند یا خود از طبقه ی آنان بودند از چنین منش هایي  اش
بي بهره نبودند.از این روست که در شعر خود از زبان مردمي آزاده، بزرگ منش و کامجو سخن 
گفته اند. اخالق عمومي جامعه نیز خلق و خوي مردمي راستگو، درست اندیش، بخرد، راد و 

در یک کالم اخالق  آزادگان بود.
ــلط اقوام بیگانه به جایي نرسیده بود که  ــت هاي پي در پي و تس در آن دوران هنوز شکس
روحیه ی ضعف و ترس و دنائت را در بین اقشار جامعه بگستراند و ذلت و زبوني را جانشین 
عزت و اقتدار سازد. از این روست که مي بینیم شاعر حتي در توصیف پدیده هاي طبیعي نیز 

لحني حماسي دارد و ابر و باد و باران را در هیأت پهلوانان و هم چون آنان تصویر مي کند: 
ــرد ــکري بک ــي لش ــوار یک ــرخ بزرگ چ
 نّفاط برِق روشن و تندرش طبل زن
 خورشید ز ابر تیره دهد روي ،گاه گاه
ــت همي باد بر دمد  تندر میان دش
ــرف ــکر ب ــه لش ــر ک ــوا در نگ ــه ه ب

ــخن گفتن از جنگاوري و ذکر آالت حرب منحصر  ــي صرفاً به س  البته روحیه ی حماس
ــد در این  ــه خوي و خصلتي که به آداب و منش پهلواني مربوط باش ــود، بلکه هرگون نمي ش
ــربلندي، پرواي نام ، خوش باشي،  مقوله جاي مي گیرد: برون گرایي، واقع بیني، خردمندي، س

آسان گیري، رفاه و کام جویي، همه و همه حاصِل داشتِن روحیه ی حماسي است. 

ــب ــا نقي ــاد صب ــره و ب ــر تي ــكرش اب لش
ــب ــن مهي ــدم چني ــل و ندی ــزار خي ــدم ه دی
ــب ــذر دارد از رقي ــه گ ــي ك ــان حصاری چون
برق از ميان ابر همي بر كشد قضيب )همان،68(
ز ا و ــر ــي پ و هم ر ا ــد ن ــد ا ن كن ــو چ
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تن درست و خوي نيك و نام نيك و خرد
سزد كه شاد زید شادمان و غم نخورد )همان:75(
راد و سخندان و شيرمرد و خردمند )همان:79(
هر كه بخورد و بداد از آن كه بيلفخت)همان:70(
د ــا نه و ب ــا ــز فس ــت ج ــان نيس ــه جه ك
ــان:74( ــادا باد)هم ــه ب ــر چ ــاده پيش آر ه ب
به یك دست جام و به یك دست چنگ)همان:95(
ن ــا ــه ُخلق ز پـنج ا ــر ــرده ف ــه بك م جا
از گل و ز یاسمين و خيري الوان...)همان، 99(

ــن ني مبي ا ــِم جو ا به چش ن ر ــا جـه
د و ر د ن  ا د یز ك  پا ز  ا د  ــا ب ا  ر تو 
ر ــتنده ي خویش دو ز پرس ــاش ا مب
)فردوسي،ج6 ،242 :1967(

ــد ن ــگفتي بما ر ش ــي د ــتم هم س ز ر
ز ا فر ــر س ــتِم  س ر ــد  ش لعل  مي  ز 
ر گا ز و ــود ر ــا ب ــدي ت ن بَ ا د ــا ــه ش ك
د ــا بـ ش  ــو تـ ز  ا ــر  پ رواِن دالور 
)همان،266(

ــرد ــم بخ ــر آزاده را ز غ ــز م ــار چی چه
هر آن که ایزدش این هر چهار روزي کرد
ــي ــو نبود،جوان ــس چن ــکان ک  از مل
ــیمان نبود بیخور و بیده که پر پش
ــاد ــمان ش ــیاه چش ــاد زي با س ش
ــوس ــت این جهان فس باد و ابر اس
ــن آي ــش م ــش آر و پی ــل پی ــي لع  م
با مِي چونین که سالخورده بود چند

ــه   ن خته ملکا ــا ــد بس ی ــس با مجل
ــادخواري نیز از جمله ی آداب پهلواني است. چنان که در شاهنامه     دعوت به عیش و ش
دیده مي شود پهلوانان در حساس ترین زمان ها هم شادخواري و عشرت را فراموش نمي کنند. 

رستم در بحبوحه ی جنگ با اسفندیار، پهلوان جوان را به عیش فرا مي خواند:  
به مردي ز دل دور  کن خشم و کین
ــذر ز رود ر و بگ ــي دا ــه دل خّرم ب
ــور  ــه س ــا را ب ــوان م ــن ای ــي ک گرام

در ادامه ي داستان، اسفندیار به رستم مي گوید:
ــت ــاییم دس ــي بس ــا م ــروز ب ــک ام ــت                        ی ــن آمده س ــر چنی ــو را آرزو گ ت
ن د یـد ز ني نـبا سـتـا ا یـن د بُدن؟                          بــد شـاید  چـه  فردا  که  داند  که 
)همان، 249(

و در جاي دیگر:
ــد ن ــگران را بخوا ــي آورد و رامش م
ــراز ــد ف ــن آم ــه ی رفت ــو هنگام چ
ــفندیار ــل اس ــا او ی ــت ب ــن گف چنی

ــاد     ــوش ب ــو را ن ــوردي ت ــه خ ــر چ ــي و ه م

ــهراب احضار کرده و از او  ــتم را براي جنگ با س ــي که کاووس رس در موقعیت حساس
خواسته بي درنگ از سیستان حرکت کند، رستم سه روز به عیش مي پردازد: 

ــم نی ز م بر ز و د و ــک ر ــیم ی ش ببا
ــاه ــک ش ــم نزدی یی ــس گرا ز آن پ ا
ــت ر نیس ــنده بیدا مگر بخت رخش
ــدند ــتان ش ــت بردند و مس به مي دس

نيم ز بر ــم  ن ــك  خش لب  بر  ــي  یك
ه ا ر یيم  نما ن  ا ــر ی ا ِن  ا د ــر گ ــه  ب
. . ــت. ر نيس ــوا و گر نه چنين كار دش
ند ــد ش ن  ــتا س د به  ــپهبد  س د  یا ز 
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ر ــا ــر خم ــم ب ــبگیر ه ــر روز ش دگ
ــتاد یس ز ا ــتي هم آن روز با ز مس
ــي  د م ر و ــا گه بی ــحر یگر س ــد س

2-2-2- برونگراست و امور عیني را وصف مي کند :               
ــب ــوي طی ــگ و ب ــا رن ــرم ب ــار خ ــد به آم

ــد م آ ن  گا ــر مه ــن  جش ــکا  مل
ه  ــرگا ــم و ، خ ــاي ملح ــه ج ــز ب  خ

ــاز ــد ب ــن آم ــاي سوس ــه ج ــورد ب  م
2-2-3- واقع گراست:              

ــاد ــمان، ش ــیاه چش ــاد زي با س ش
د ــو ــد ب ی ن ببا ما د ــا ه ش ــد م ز آ
کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم
ز ا ــه در ــه و چ ت ــه کو ــي چ ن ندگا ز
ــود ــد ب ــذار خواه ــر گ ــه چنب ــم ب  ه

ریسمان هرقدر دراز باشد درجایی که چنبر)حلقه( بسته شده تمام می شود، زندگی هم 
هرقدر طوالنی باشد سرانجام به گودی گور ختم می شود. 

2-2-4- اشاره به اساطیر ايراني:
    این گونه اشارات گاهي با تعظیم و بزرگداشت پهلوانان حماسه ی ملي ایران همراه است 

و گاهي نیز با خوارداشت آنان.
تشبیه ممدوح به سام:

ســام سـواري، کــه تـا سـتاره بـتـابـد                                              اسب نبیند چنو سوار و نه میدان)همان،101(
ممدوح سوارکاري است هم چون ساِم سوار که تا پایان جهان، اسب و میداِن چوگان، نظیر 

او را نخواهند دید.
 معموالً گفته مي شود رودکي در شعر خود به اساطیر ایراني بیش از اساطیر سامي توجه 
نشان مي دهد. ) ن .ک. شفیعي کدکني، 1366:415( ولي برخالف مشهور، رودکي از اساطیر 
ــامي با احترام یاد مي کند و موارد اشاره به شخصیت ها ي مشهور و اساطیر عرب در اشعار   س
ــت؛ افرادي هم چون: شافعي، ابوحنیفه، سفیان  ) باقیماندۀ ( او بیش تر از نمونه هاي ایراني اس

ثوري، لقمان و تابعه:
ــفیا ن ــه و س ــت و بوحنیف ــافعي اینک ــي                   ش ــرع گرای ــوي ش ــي و س ــو فقیه ور ت

ر كا ــت  س ا ر آ بر ــن  تهمت ــد  م بيا
د ــا ی ش  ــْد م نيـا ــن  فت ر ز  و ر دوم 
ــي س ك و و ــا د كـ ــا ا ی ر ــد و م نيا
)همان،ج 2، 198(

ــب...  ــش عجي ــت و آرای ــزار نزه ــد ه ــا ص ب
)رودكی،68 : 1373(
مد آ ن  ا و ــر و خس ن  ها ــا ش ــن   جش
ــد م آ ن  ــتا س بو و  غ  ــا ب ِل  ــد ب
ــد م ن آ ا ــو غ ر ي ا ــا ــه ج ــّي ب م
)همان،78(
ــاد ــانه و ب ــز فس ــت ج ــان نيس ــه جه ك
ــته نكرد باید یاد )همان،74( وز گذش
عصا بيار كه وقت عصا و انبان بود)همان،84(
ز ؟ ــا ــد ب ی د با ــر ــر بم خ ــه آ ــه ب ن
این رسن را اگر چه هست دراز)همان،92(
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ــیطان ... ــري باز و هرچ جّني و ش ــز پ ــته داري                     نی ــه فریش ــد تابع ــه دو ص ور چ
)رودکی،1373:102(

)در باورقدیم، تابعه، جني بود که شعر را به شاعر الهام مي کرد. ( 2
او حتي خود را در مقام تفخیم با سخنوران عرب از جمله: جریر، ابوتمام طایي، حسان، صریع 

الغواني و سحبان مقایسه مي کند:                                  
ــان ــعر و طائي و حّس نم                   ور چه جـریرم به ش ر میـر گفت ندا ا و ا ـــز جز به س

ــحبان  ــا فصاحت س ــم اب ــه صریع ــکوهم که عجز من بنماید          ور چ ــخت ش س
)همان،103(

ــري نیز خود و  ــرار مي گیرد و منوچه ــق منوچهري ق ــي بعد ها سرمش ــن روش رودک ای
ممدوحانش را به مشاهیر عرب تشبیه مي کند:                                                                     

 چون من  تو را مدحت کنم گویي که خود اعشي منم
ــه  ــارد  قافــی ــرخ  ب ــم  از چـ ــدر دامـنـ ــه ان ــس ک        از بـ
                                                                   )منوچهري دامغاني،1363:95(            

در مدح ملک محمد قصري که به فارسي و عربي شعر مي سروده، گوید :  
ــري                                                                                     ــن  حج ــد  و ا وس  ب ــاي  لبی ــازي                   همتــ ــازي آغــ ــــعر تــ ــه ش ــاه ک آنگـ
)همان،110(

از قصیده اي که احتماال در مدح بوسهل زوزني است:
ــیبوي ــي و با نحو س ــرح ابن جّن ــا ش ــي                      ب ــر اصمع ــا نث ــي و ب ــن روم ــم ا ب ــا نظ ب
ــوي ــراق نفط ــّرد و اغ ــر مب ــا خاط ــع                     ب ــش مطی ــا دان ــي و ب ــه ی مغّن ــا نکت ب
ــا صحبت ابي ــز و ب ــظ ابن معت ــا حف ــر          ب ــت زهی ــا حکم ــه و ب ــّط ابن مقل ــا خ ب
)همان، 113(  

رودکي در بعضي موارد نه تنها از اساطیر ایراني با احترام یاد نمي کند بلکه آنان را در برابر 
ممدوح خود خوار و حقیر مي شمارد:
برتري دادن ممدوح بر اسفندیار: 

رزم ــه  گ ر  ــفندیا س ــدي  بدی نورش  ا یدي و لرز ن دو نش جها پیش سنا
برتري دادن ممدوح بر رستم:                                            )رودکی،1373: 102(
حـاتـم طــایي تـویـي انــدر سـخـا               رستـم دستــان تـویـي انـدر نـبـرد
ــو راد       ني،که رستم نیست در جنگ تو مرد ــود ت ــا ج ــت ب ني،که حاتم نیس
رسـتم را نام اگرچـه بــزرگ اسـت                          زنده بدوي است ناِم رستم دستان)همان(
 )همان، 76(
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ــلطه ی اقوام غیر ایراني است در دوره ی تسلط  ــاطیر ایراني که میراث س ــِت اس خوارداش
ترکان غزنوي و سلجوقي شدت مي یابد و حتي به طعن در شاهنامه فردوسي منجر مي شود. 

)ن .ک. شمیسا،1374:98( 
 2-2-5- معشوق مقام وااليي ندارد

ــت. این  ــاعر و برده ی درم خریده ی اوس ــعر این دوره غالم یا کنیز ش ــوق در ش      معش
معشوق را سلطان یا امیري به شاعر بخشیده یا خود او را خریده است: 

همي خرید و همي سخت بي شمار درم                                                   به  شهر هرگه که یکي ترک نار پستان بود  
نبید روشن و دیداِر خوب و روي لطیف                          اگر گران بُد ، زي  من  همیشه  ارزان بود 
)رودکی، 83 : 1373 (

ــاعر که مالک این برده شناخته مي شود چنین معشوقي را نه براي دل  بستن که براي  ش
کام جستن مي خواهد و چون دلبسته ی او نیست دچار حرمان نمي شود. » از این رو همیشه 
ــوقش را  ــق نه تنها ناِز معش ــا،1374:67( و عاش ــت نه فراق« ) شمیس صحبت از وصال اس

نمي کشد بلکه گاه او را تهدید و تنبیه هم مي کند.
 فرخي گوید:

ــرط که با من نکند دیگر ناز آشتي کردم با دوست پس از جـنگ دراز         هم بدان ش
                                                                    ) فرخي سیستاني،1371:203(

ــت تعدادي از این معشوقان خریدني در سراي  ــاعر اگر چه ممکن اس در دوره هاي بعد ش
خود داشته باشد اما به سنت زمانه و به دلیل سلطه ی زبوني و نیز به دلیل آمیخته شدن شعر 
عاشقانه با عرفان، از معشوقي واال مقام و دست نیافتني سخن مي گوید؛ کسي که عاشق، اختیار 

خود را به طور مطلق به دست او سپرده و خود را بنده ی او مي داند.
 خاقاني گوید:

ــردم و یک بار نپذرفت ــان ک ــار فغ بـس البه کـه بنـمودم و دلدار نپذرفت              صدب
                                                                                  )خاقاني، 1368:563(
ــگ کویت ــان س ــوم از الف زن ــا ش ــدارم         ام ــره ن ــارم زدن و َزه ــو نی الف از ت
                                                                                          )همان، 575(
. . . ز مگیر ، خبر با ، لطف مگیر                        لطف کن ز  با نظر  رحم،  کن،  رحم 
مگیر ز  با نظر  و  یر  بپذ ر  ر                               عذ ه شـما د کـر ه به نا د گنـِه کـر
                                                                                          )همان، 620(

سعدي گوید:
راي راي توست،خواهي جنگ خواهي آشتي                     ما قلم در سر کشیدیم اختیار خویش را
                                                                               ) سعدي، 1362:416(
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ــاری... ــی ب ــك هم ــان سرش ــدر نه و ان
ــم داري؟ ــه غ ــره چ ــود، خي ــه ب ــود آن ك ب
ــواري؟ ــرد هم ــي پذی ــت ك ــي اس گيت
ي ر ا و ز د ا ــنو ــه نش ــن ك ي مك ر ا ز

؟  ي ر ز آ ــا ي ب ر ا ــه ز ا ب ــه ر فت ــي ر ك
 ) رودكی، 1373: 111( 

ــر نمي دانم نهادن عذر این اقدام را گر پاي بر فرقم نهي،تشریِف قربت مي دهي           جز س
                                                                                    )همان، 416(
به بندگّي و صغیـري گرت قبـول کـند                      سپاس دار که فضلي بود کبیر از دوست
)همان، 447(
ــت آالیي به خدا بر تو که خون مِن بیچاره مریز         که من آن قدر ندارم که تو دس
)همان، 598(

2-2-6- جنبه هاي عقالني و تعادل بر احساس و اغراق غلبه دارد
ری ا و ا ــز ــّی و س ــه غمگن ن ک ی آ ا
ــد ــه آم ــد آن ک ــت و آم ــه رف ــت آن ک رف
ــتي هموار کرد خواهي گیتي را؟  َمس
ــتي و ُمس ــنود ا ــتي مکن که نش ُمس
ـــو تـا قیــامـت آیــد زاري کــن ش

  
ــاماني سروده  ــت که رودکي در تعزیت امیر احمد س   ابیات باال از قصیده ی کوتاهي اس
است به مناسبت درگذشت پدرش امیر اسماعیل ساماني ) ؟ - 295 هـ. ق./ 908میالدي( و 
چنان که دیده مي شود شاعر در طي آن از ممدوح خود مي خواهد که در مصیبت پیش آمده بر 
احساس خود غلبه کند و رفتاري عاقالنه داشته باشد؛ چون با گریه، مرده زنده نمي شود. وقتي 
ــاعران دوره هاي بعد در سوگ سالطین و بزرگان وقت مقایسه شود  این توصیه ها با مراثي ش

نحوه ی برخورد چند شاعر با یک موضوع و نوع واکنشي که بروز مي دهند آشکار مي گردد.
ــوک  ــرواني) 595-520هـ.ق./ 1133- 1208میالدي ( در قصیده اي که در س خاقاني ش
کافي الدین عمر بن عثمان، سروده ردیف شعر خود را از مصدر» گریستن « برگزیده و در خالل 

آن از زمین و آسمان و مرغ و ماهي مي خواهد تا در مرگ عمویش با او بگریند: 
گر به قدر سوزش دل چشم من بگریستي               بر دل من مرغ و ماهي تن به تن بگریستي
صـد هـزاران دیده بایستي دل ریش مرا                                         تا به هر یک خویشتن بر خویشتن بگریستي

ــی،1368:441(                                                                                                   )خاقان
  سعدي نیز در مرثیه ی المستعصم باهلل، آخرین خلیفۀ عباسي، رفتاري مشابه خاقاني از خود 

بروز  مي دهد و چنین مي گوید:
ــتعصم امیر المؤمنین... آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین          بر زوال ملک مس
)سعدي،1362:764(

2-2-7-  شعري است شاد و پر نشاط 
شعري است شاد و پر نشاط و روحیه تساهل و خوش باشي را تبلیغ مي کند. »از محیط هاي 
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اشرافي،گردش، تفریح، باغ، بزم و... سخن مي گوید.«       )شمیسا،1374:66(
اکنون خورید باده و اکنون زیید شاد
ساقي گزین و باده و مي خور به بانگ زیر

ــت ــت و نواخ ــگ برگرف ــي چن رودک
ــاد ــمان، ش ــیاه چش ــاد زي با س  ش
ــوس ــت این جهان فس بر اس باد و ا
ــن آي ــِش م ــش آر و پی ــل پی ــِي لع م
ــالخورده بود چند با مِي چونین که س
ــه ن ملکا خته  ــا بس ــد  ی با ــس  مجل
ــو ــتریده ز هر س نعمت فردوس گس
ــن ــو آیی ــاي ن ــرش ه ــن و ف ــه ی زری جام
ــته ــي بنشس ــران و بلعم ــف می ــک ص ی
ــته ه نشس ــگا ــرو بر تخِت پیش خس
ــدر ــف ان ــش ص ــاي ، پی ــزاران بپ ــرک ه ت
خوش آن نبید غارجي، با دوستان یکدله

2-2-8 - موضوعات شعری
ــعری از قبیل مدح، حکمت، حماسه، غنا، موعظه،  ــعر این دوره انواع موضوعات ش در ش
مرثیه و خمریه به کار می رود اما »  مدح « همواره محوریت دارد و حتی گاهی دیگر موضوعات 
شعری هم در خالل مدایح و با نگرش مدحی مطرح می شود. مثاًل سرودن خمریه در توصیف 
بزم ممدوح یا بیان حکمت هایی از ممدوح یا موعظه به ممدوح یا مرثیه برای ممدوح. مثال:

الف- قصیده در وصِف می و بزم نصر بن احمد سامانی و مدح ابو جعفر احمد بن محمد 
بن خلف:

قـربـان                             بچه ی او را گرفت و کرد به زندان... )همان،98( بـاید  بــکرد  را  مادر مـی 
ب- قصیده ی در تعزیت امیر احمد بن اسمعیل سامانی در مرگ پدرش: 

ـــزاواری               و انــدر نـهان سرشـک همی باری...  ــه غــمگنّی و س ای آن ک
)همان،111 (

2-3- ويژگي هاي زباني
2-3-1- تسكین متحرک ) این ویژگي بسامد باالیي دارد( :

:lashkarash  به جاي  lashkarsh
بـکرد                                            لشکْرش ابر تیره و باد صبا نقیب )همان،68( لـشکري  یـکي  بزرگوار  چرخ 

ــب ــِر حبي ــب  از ب ــب، حبي ــرد نصي ــون ب كاكن
 كز ِكـشت، سـار نالـد و از بـاغ عنـدليب

 )رودكی، 69 : 1373( 
ــت خ ا ند د ا و ــر ــو س ، ك ز ا ــد ن ه ا د ــا ب
ــانه و باد... ــت جز فس كه جـهان نيس
ــان،74( ــاد )هم ــه باداب ــر چ ــش آر ه ــاده پي ب
به یك دست جام و به یك دست چنگ)همان،95(
ــان ــه، ُخلق ِز پنج ــرا ــرده ف ــه بك جـام
ــوان ل ــري ا ــمين و خي ز گل وز یاس ا
ــازد چونان ــاخته كاري كه كس نس س
ــهره ریاحين و تخت هاي فراوان... ش
ــان ــح دهق ــر صال ــّران و پي ــف ح ــك ص ی
ــان س مير خرا ه مـلوك جهان ، ا ــا ش
هر یك چون ماه  بر دو هفته درفشان )همان،99(
گيتي به آرام اندرون، مجلس به بانگ و ولوله

)همان،148(
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آن شناسد كه دلْش بيدار است )همان،72(
اي فلك از حال دشمنانْش همي خند )همان،79(
چه بود؟ مْنت بگویم؛ قضاي یزدان بود )همان،82(
و زو فزوني یك پنج مير ماكان بود )همان،84(
ن ــا د نگهب ــر ر م ا ــتو س ــد ا ش كن ْر د
ــك و عنبر با بان بوي بدو داد و مش
چشمه ی خورشيد را ببيني تابان )همان،99(

: tondarash  به جاي tondarsh
نّفاط برِق روشن و تندْرش طبل زن                      دیدم هزار خیل و ندیدم چنین مهیب
)همان،68(

: aknoonat به جاي aknoont   و  andaroonat به جاي andaroont
ــت  ــت خواب بر دیباس ــه اکنون ــر چ ــت           گ ــد خف ــت بای ــاک اندرونْ ــر خ زی

: deramash به جاي deramsh)70،همان(
ــت  ــر چه دینار یا درْمش بهاس ــت        گ ــوت پیراس آن که زلفین و گیس
)همان،71(

سایر موارد:
ــت این جهان پاک خواب کردار اس
ــتانْش همي ناز  اي َملَک از حال دوس
ــه روزگار دراز ــود و ن ــوان ب ــس کی ــه نح  ن
ــانْش چل هزار درم  بداد میر خراس
ــز ــد نی ــرد و نچخ م گی ا ر ــر، کا  آخ
 وْرش ببویي، گمان بري که گل سرخ
ــایي ــب دْرش گش  آن گه اگر نیمش

2-3 -2- کاربرد الف اطالق
ــدرا ــر ان ــه ابـ ــرده ب ــر بــ ــگک ب ــرخس        بان ــي س ــه حوال ــدم ب ــک دی پوپ
و                         نقش بسي گونه بر آن چادرا )همان،65( م بـر ا یـد نـگـیـن د چـادرکـي ر

2-3 -3- اشباع:
: ) u به o ، i به  e، ã  به a تبدیل مصوت کوتاه به مصوت بلند )تبدیل 

khoosh به khosh تبدیل  
بیـافت                              خو شش آمد   سوي   نیلوفر شتا   فت                  )همان،156( نیـلوفر  بـوي  ناگـه  کبـت 

sakhoon به sakhon تبدیل
ــون        رطل پرکن، مگوي بیش سخون )همان،182(  کن ر ا ــا ــي ، بی ــود ، م ــي ب بودن

dȃh به dah تبدیل 
ه       هفت تابنده دوان در دو و داه )همان،167(  ــگا ی ن جا ــا نش سما ــد آ نن ا ختر  ا

2-3 -4- تشديد مخفف: 
ــدید دادن به » ی« در  ــت. مثل تش ــدید اس ــدد کردن حرفی که در اصل بدون تش مش

واژه های می)باده(، ای و شادی؛ و تشدید » ج « در کلمه ی » جا «؛ برای رعایت وزن شعر:
ه ــرگا ــم و ، خ ــای ُملَح ــه ّج ــّز ب ــدخ م آ ن  ــتا س بـو و  غ  ــا ب ِل  ــَد بَ

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ــاز ــد ب ــن آم ــاي سوس ــه ّج ــورد ب م
ا ر ــد  من د خر ــه  ک ــا  یغ ر د ّي  ا

ــوم  ــه ی ش ــد زمان ــوِر ب ــن ج آه از ای
2-3 -5- ياي ترديد:

در جمالتی که بیانگر تردید هستند، »ی« به آخر فعل افزوده می شد:
ــتي[ ــیده تیغ پیش آفتابس ــتي                و یا چون برکش ]بیار آن مي که پنداري روان یاقوت نابس
]به پاکي گویي اندر جام مانند گالبستي                                          به خوشي گویي ا   ند   ر دیده  ی بي خوا ب خوا بستي[
  )همان، 110(

2-3 -6- ياي شرط:
در سبک قدیم به فعل های شرط و جواب شرط » ی« می افزودند: 

] اگر مي، نیستي یکسر همه دل ها خرابستي                                 اگر در کالبد ، جان را ندیدستي ، شرابستي[
] اگر این مي به ابر اندربه چنگال عقابستي                         ا ز آن تا ناکسان هرگز نخوردندي صوابستي[
                                                                                                 )همان، 110(

2-3 -7- کاربرد » ک « تحبیب )دوست داشتن(:
سیم دندانک و بس دانک و خندانک و شوخ                      که جهان آنک بر ما لب او زندان کرد
له ــدرو  پرگا ن ــرخ ا ــت روي دلبرک من               وز دو گـل س ِه تمام اس ــا م
 )همان، 148(

2-3 -8- کاربرد »کجا« به معني »که«:
ــه زماني همان که ُخلقان بود  ــود                        و نوکند ب ــد به زما ني همان کجا نو ب ــن کن که
)همان،82(

2-3 -9- تكرار)تكرار کلمه يا جمله(
    در شعر و نثر قرن چهارم هم چون زبان پهلوی، تکرار قسمتی از یک جمله، در جمله 
ــمار می رود. این ویژگی از قرن  ــت و امری عادی به ش یا جمالت بعد معمول و متداول اس
ــم کاماًل از بین می رود و نویسندگان  ــرعت رو به کاهش می گذارد و در قرن شش پنجم به س
ــدت از آن پرهیز دارند و سعی می کنند با استفاده از مترادفات یا کاربردهای  ــاعران به ش و ش
ــِت قصیده ی » پیری« پنج بار فعل»  ــوند. رودکی در دو بیت نخس مجازی مرتکب تکرار نش

بود«را به کار برده است:
مرا بسود و فروریخت هر چه دندان بود        نبود دندان ال بل چـــراغ تابان بود
سپید سیم زده بود و ُدرّ و مـرجــان بود                ستاره ی سحری بود و قطره باران بود 
)همان،82(

)78 ــان، ــد )هم مّي به ّجاي ارغوان آم
ــد فرزند و خردمند ني )همان،114( باش
همه شادّي  او غمان آميغ )همان، 139(
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 نمونه های دیگر:
- شد آن زمانه که رویش به سان دیبــا بود

   شد آن زمانه که  مویش به سان قطران بود )همان،83(   
- بسته ی گیتي از او بیابد راحت

  خسته ی گیتي از او بیابد درمان )همان،103( 
- همیشه شعر ورا زي ملوک ديوان است

   همیشه شعر ورا زي ملوک ديوان بــود )همان،84(  
)براي نمونه هاي بیش تر نگاه کنید به موازنه در همین مقاله، نیز:شمیسا، 1372:313(

2-3 -10- کاربرد صیغه هاي مختلف از مصدرهاي بودن و شايستن
الف- مضارع التزامي، سوم شخص مفرد از بودن:

ــت چنگ نواز ــت قلم باد دس  اگر چه چنگ نوازان لطیف دست بوند           فداي دس
)رودکی، 1373:89( 

سوم شخص جمع:
کوري کنیم و باده خوریم و بویم شاد                           بوسه دهیم بر دو لبان پریوشان )همان،106(

ب- مضارع ساده به جاي اخباري، سوم شخص مفرد از مصدر شایستن:
شايـد که مرد پیـر بدین گه جوان شود    گیتي بدیل یافت شباب از پي مشیب 
)همان،68(  

2-3 -11- آوردن حرف ربط » و « در ابتداي بیت يا مصراع
ــا بیابان بود  ــت آن کج ــود                       و باغ خرم گش ــرم ب ــان که باغ خ ــته بیاب ــا شکس  بس
                )همان،82(

 2-3 -12- کاربرد ايدر) اين جا (و ايدون) اين چنین (
ــود  ــیار ب ــه ناهش ــدر ک ــتد ز ای ــود            آن س ــار ب ــدر او دین ن ــوي ا کان تبنگ
)همان،155(
ــادان ــر یک چو مي ، بگیرد ش ــدون                 گوید ه ــم ای ــوش و اولیا ش ه ــورد ن ــود بخ خ

ــران  ای ــر  مفخ و  آزادگان  ــه  م ــد            آن  ــن محم ــد ب ــر احم ــادي بوجعف ش
)همان،100(

 2-3 -13- کاربرد کلمات ُمماّل 
ممال اسم مفعول است از مصدر اِماله به معناي برگرداندن و خم کردِن چیزي، و در اصطالح 
ــازي در  ادبي تبدیل مصوت » a « به » i « را اماله گویند. این کار نوعي تصرف و دگرگون س
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90 / مجله زبان و ادبیات فارسی 

ــیب / کتاب به کتیب   ــاب به حس ــت. مانند: حجاب به حجیب / حس کلمات دخیل عربي اس
سالح به سلیح : 

ــید        گر تو برداري از دو الله حجیب)همان،69( ــود خورش ندرون ش به حجاب ا
2-3 -14- جمع بستن اسم معني با » ان« : 

غم به غمان، معموالً این کلمات را با » ها « جمع می بستند:
آه از ایـن جـوِر بـد زمـانـه ی شـوم                    همه شادّي  او غمان آمیغ )همان، 139(

2-3 -15- ساختن مصدر با افزودن ياي مصدري فارسي به کلمات عربي
کریم+ ي = کریمي: بخشش و بزرگواري:

ــد  پراکنی  ، در  ــان  ــه جه ب ــي  کریم ــورد       ــي، بخ ــه م ــال  ک ــا دوِن بخی  بس
)همان،85(

2-3 -16- حذف کسره ی اضافه
ــت ــي بتاف ــاب ، ناگاه ــب ت ــي ش ــت                کرمک ــا  ف ــرد ی ــي س ــود ،  َکـّپـ ــتا ن ب ــْب زمس ش

 )همان،154(  
)شْب زمستان به جاي: شِب زمستان (

ــدرا  ــر ان ــه اب ــرده ب ــر ب ــگک ب ــرخس                        بان ــْي س ــه حوال ــدم ب ــک دی  پوپ
                                                 )همان،65(    

حوالی سرخْسْ به جای حوالِی سرخس
2-3 -17-  کمی لغات عربي      

در شعر رودکي میزان استفاده از لغات عربي کم تر از ده درصد است و در بعضي از اشعار 
ــعار او بررسی  ــد. میزان کلمات عربي در چند قطعه از اش او به پنج درصد یا کم تر نیز مي رس

مي شود:
 الف- در قطعه ی شش بیتِي » سراي سپنج « دربین تقریباً هفتاد کلمه، تنها یک لغت عربي

ــه دو واژه ی اصاًل یونانِي درم و دینار را هم به اعتبار مّعرب  ــَدل( به کار رفته و در صورتي ک )بَ
بودن آن ها به حساب بیاوریم، در حدود چهار درصد لغت عربي وجود دارد.

ب-  قطعه ی سه بیتِي » زمانه پندي آزادوار داد مرا «، واژه ی عربي ندارد.
ج- قطعه ی چهار بیتِي »این جهان، پاک خواب کردار است «، واژه ی عربي ندارد.

د - در قصیده ی کوتاهي که در مرثیه ی ابوالحسن مرادي بخارایي سروده شده، در دوازده 
بیت این لغات عربي دیده مي شود: َملَک، سماوات، خلق، مصقله، صاف، ُدرد، سفر، عزیز، نقط 

و سه واژه ی معرب از یوناني: قالب، اطلس و دفتر.
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ــتایش امیر ساماني به مطلع » دیر زیاد آن بزرگوار خداوند«   هـ - در قصیده اي که در س
سروده شده در پانزده بیت، بیست لغت عربي وجود دارد  ) در یک بیت استثنائاً پنج کلمه(.

 و- در ده بیت آغازین قصیده ی » مادِر مي « هشت لغت عربي )تقریباً هفت درصد(.
ــش  ــزاواري « که مجموعاً دوازده بیت دارد، ش  ز- در قصیده ی »  اي آن که غمگني و س
واژه ی عربي به کار رفته است )تقریباً پنج درصد، با احتساب تقریبي هر بیت دوازده کلمه(.  

ــت  ــتثنائاً تعداد لغات عربي افزایش یافته اس ح- در قصیده ی پانزده بیتي » بهاِر خرم« اس
ــت که بر وزن » فعیل« نهاده شده و شانزده واژه ی قافیه  و یکي از دالیل آن، قافیۀ ابیات اس
تماماً عربي هستند. این قصیده تقریباً بیست درصد لغت عربي دارد و این درصد باال و خارج 

از قاعده، به لحاظ سبک شناسي و حتي تصحیح متن قابل توجه است.
2-3 -18- کاربرد دو حرف اضافه براي يك متمم ) استفاده از حرف اضافه ی مجدد 

یا مضاعف(
صلصل به سرو بن بر ، با نغمه ی کهن   بلبل به شاخ گل بر ، با لحنک غریب
  )همان،69(
ــان هم به خم اندر همي گدازد چونین                   تـا به گـه نوبهار و نیـمه ی نیس
 )همان،99(
وْرش به صدر اندرون نشسته ببیني                 جـزم بگویي که زنده گشت سلیمان
 )همان،101( 

 2-3 -19- کاربرد افعال دعايي )باد، زیاد، مداد ) مدهاد(،کناد(
  ã به a ِمصوت کوتاه ،»d «ــی ــاختن فعل دعایی، قبل از واج پایان ــن روش برای س در ای

تبدیل می شد:
 بَُود به بُواد / ُکَند به ُکناد / َرَود به َرواد / ِدَهد به ِدهاد / ِزیَد به ِزیاد:

ــه بنقصان ــه باد بر افزون                دولـت اعداي او همیش دولت میرم همیش
)همان،104(
ــش اندر پیوند ــي به جان ــان گرام ــد                    ج ــوار خداون ــاد آن بزرگ ــر زی دی
 )همان،78(
ــر زيـاد             بر او به هیچ حوادث خداي دست مداد جهان به کام خداوند باد و دی
درست و راست کناد این مثل خداي ورا                           اگر ببست یکي د ر ، هزا ر در بگشا د )همان،75(

2-3 -20- کاربرد افعال متعدي
نشاستن )متعدي نشستن( معادل نشاندن و به معنای کاشتن:
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ني بنشاست                 دل نه بـه بازي ز مـهِر خواسته برکند  با خ مـهر در دل ما شا
)همان،79(

 2-3 -21-کاربرد لغات مهجور فارسي
بعضی از این واژگان در زمان رودکی از طرف اهل زبان متروک شده بودند و بعضی دیگر 

کاربرد کمی داشتند و تنها در سخن ادیبان مجال ظهور و بروز می یافتند. مانند:
ــوخ : چین و  ــتن، آفریدن /  انج ــبنم /  اَنبودن: انباش ــک: ش ــمگین/  اَفَش  ارغنده: خش
ــت: نوعی گیاه/  ــبانان/ بَرَغس ــت ش ــرانجام/  باهو : بازو، چوبدس ــت / بافُدم: س چروک پوس
ــروس/ تَنجیدن: به  ــوگ: ع ــاط/ بَی ــال/ بوب: فرش، بس ــاله: کهن س ــاده/ بُن س ــغَده: آم بَُس
ــگاله:  ــاه/ داربوي: عود/ داس ــش: کدبانو، کدخدا، پادش ــدن/ ُخدی ــردن ش خود پیچیدن، فش
ــت و پیه پر  ــفند که از گوش ــات  روده ی گوس ــی خوراک )قطع ــج: نوع ــک/ َزوی داس کوچ
ــه : تگرگ، ژاله  ــخ کاس ــگر/ ش ــتا گوي : ستایش ــارونه : درخت انگور/ س ــد(/ س ــده باش  ش
ــج/ َمرج : مرز،  ــکافتن/ ُگِرنج : برن ــل/ َکفیدن : ش ــت : زنبور عس ب ــد/ ِکَ ــژاک( : پلی / فزاک)ف

چراگاه نَشک: ناژو ،کاج/ وار: بار، نوبت/ یخچه: تگرگ/ یرگس: هرگز. 
2-3 -22- حذف:

حذف یک یا چند حرف از کلمه به ضرورت شعری و برای رعایت وزن
مانند: خمده )خمیده(، باِرک) باریک(

2-3 -23 - استعمال نام فارسي جهات ششگانه:
خوربران)خاوران(: مغرب     اپاختر)باختر(: شمال           خوراسان)خراسان(: مشرق  

نیمروچ )نیمروز(:جنوب
ــوي خاور مي شتافت ــان س ــت         از خراس ــون بتاف ــدادان چ ــدم بام ــر دی       مه
ش                              سـوي خـاور مي خـرامد شـاد و کـش مد طاووس  و ن بـر د سا ا ز خـر ا
 )همان،153(

2-3 -24- استعمال برخي واژه ها با تلفظ قديم ) پهلوي یا نزدیک به پهلوي(  
:)owmand :اومند)پهلوي

ــت   خویشتن خویش را بکوش تو یک لخت   ــن بخ ــود ای ــا ب ــي وف ــد ب با خرد ومن
زفان/ زوان)پهلوي:uzvãn(:                                )همان،70( 
گربگشاید زفـان به علم و به حکمت               گوش کن اینک به علم و حکمت لقمان 
ــان،101(                                                                                       )هم

 :) abãg :ابا/ با )پهلوی
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ــار  کوهـس در  ــد  رع ــل  غلغ ــا  اب ــه      عق ــتن صا ــا َجس ق و ب ــر ــا ب ب ا
)همان،88(

ــحبان  ــکوهم که عجز من بنماید                  گر چه صریعم ابا فصاحت س ــخت ش س
)همان،103(

3- نتیجه گیری

سبک شعری رودکی سبک خراسانی است و ویژگی های این سبک به نحو بارزی در اشعار 
او دیده می شود به گونه ای که شعر او به نمونه و معیار سبک خراسانی تبدیل شده است.

رودکی از بین قالب های شعری بیش تر از قصیده استفاده می کند. قافیه و ردیف در شعر 
او ساده است. توصیفاتش قوی است. در مقوله ی بیان، به شیوه ی رایج در سبک خراساني، در 
ــتفاده از صور خیال اعتدال را رعایت کرده. استعاره بسیار کم به کار مي برد و تشبیهات او  اس
هم اگر چه در کل فراوانند اما تزاحم صور خیال ندارد، چون هر تشبیه را در یک بیت یا یک 
مصراع مي گستراند. از بین صورت هاي خیالي شاعرانه، تشبیه بیش ترین بسامد را دارد و انواع 

تشبیه به خصوص تشبیه حسي مورد توجه اوست.
ــا هم چون دیگر  ــاعر م ــاي بدیعي نیز جلوه اي معتدل دارند و ش ــي آرایه ه ــعر رودک در ش
پیشاهنگان شعر فارسي، در استفاده از بدیع زیاده روي نمي کند و توجه او بیش تر به آرایه هاي 

لفظي ساده معطوف است.
ــاط، روحیه حماسی دارد،  ــعري است شاد و پر نش ــعر او ش به لحاظ فکری باید گفت ش
ــاس و اغراق غلبه دارد و  ــت. در آن جنبه های عقالنی و تعادل بر احس برون گرا و واقع گراس

موضوع شعری مورد توجه وی مدح است.
تسکین متحرک، تبدیل مصوت های کوتاه به بلند )اشباع(، تشدیِد مخفف، تکرار اجزای 
جمله، حذف کسره ی اضافه، کمبود لغات عربی، کاربرد لغات مهجور و استفاده از افعال دعایی 

از جمله ویژگی های زبانی سبک رودکی است.

پانوشت ها
ــمال ایران  ــت گل دار که در نواحي جنگلي از جمله ش 1- مورد)murd( درختچه اي اس

مي روید. برگ هایش سبز روشن و معطر است و گل هایي سفید رنگ دارد. )معین( 
2- نظامي این الهام دهنده را » سروش « نامیده است:

ــروش ــراینده را آن س ــبز پـوش        که خواند س ــِف س ت ن ها ــر آ ن پیک نها
ــز ــر گنج ری ــن از خاط ــزارش ک ــز                 گ ــت: خی ــیدگان گف ــه آواِز پوش ب
  )نظامی، شرفنامه، 1376:134(
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ریگر است یا ینده  ا ــر ــي س ــت        سروش ــتر اس دِل هر که را کاو سخن گس
ِن مغز ز خو یـشه ا ند دي ا ر و آ ین پیـش تـرکان سـخن هاي نـغز                           بـر ز ا ا
ر نـهفـت                            که با من سخن هاي پوشیده گفت شـتم د ا ي د ه ا یند ا سر
گشت فرامـوش  گفتن  نیـز  ا  موش گشت                    مـر ینده خا ا کنون آن سر
                                            )نظامی، اقبالنامه، 1376:12(
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The Style of  Rudaki’s poetry

Abstract

Rudaki Samarghandi (942 AD) is one of the greatest poet of 
Samanid era famous for Ghaside(an elegaic ode ). Few of his 
many poems have survived. Though the remaining ones, is an 
indication of his uniqueness in his time. His style is Khorasani 
which had been dominant in those days. The features of Khorasani 
style are clearly observed in Rudaki`s poetry in a sense that one 
can consider Rudaki as a fully fledged representative of this style 
in Persian poetry.                                                                                                                      

This paper scrutinizes fifty features of Khorasani style in 
Rudaki`s poems and occasionally compares these features with 
poems of the following eras. These features are presented in 
three categories as follows: Literary, cognitive and lingual.

Key Words: Rudaki, Khorasani style, Stylistic features, Frequency.
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