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 استقبال و تتبّع شاعران از قصیده ی رودکی

 

 *احد پیشگر                                                                     

 

 چکیده  

استقبال / اقتفاء/تتبّع / نظیره گویی در اصطالح ادب آن است که شاعری ، شعر شاعری دیگرر           

آن ، شعری که اصطالحاً به آن نظیره گویند ، بسرازد     ی قافیهرا سرمشق قرار دهد و با تقلید وزن و 

« سررقا  شرعری   »فرنّ بردیع و لیر      ی در نقدالشّعر کهن اسالمی عموماً در خاتمه« تتبّع » موضوع 

بحث شده است   پرداختن به موضوع تتبّرع / اسرتقبال / نظیرره گرویی صررفًا در حروزه ی بحرث از        

و نهایتراً میرنان تیریرپرییری یرا      –درمواردی  –ابع الهام شاعران را می تواند من گر چهسرقا  شعری 

طرور مشرخّر رویکرردی    ه تیریرگیاری یک شاعر را نشان دهد ، امّا با اتّخال رویکردی امرروزی و بر  

، به استقصرا و  در گستره ی تاریخی و اعصار بعدی تطبیقی و تاریخی ، اگر چنانچه ، تتبّع یک شعر را

بتوان پی گرفت و نمونه ها را استخراج کرد و سرس    –ممکن و مقدور  ه در حدّرلبتّا –استیفای تمام 

مری تروان بره     بی شکّ در حوزه ی صرور  و معنا نشان داد ،مینان تیریرپییری هر یک از شاعران را 

ال  گونراگون سرنّت و   تری نسبت به چگونگی سریر و تحروّ   درک و تحلی  تطبیقی و تاریخی عمیق

رجمند ادب فارسی دست یافت و گیشته از آن ، چنین تحقیقری مری توانرد هرر نروع      میراث شعری ا

نتیجه گیری را به نمونه ها و شواهدی کافی و مجاب کننده ، مستند سازد و طبیعتاً  بررسی و تحلی  و

نتایج چنین بررسی ای ، با دور شدن از هر نوع کلّی گویی و ابهامی ، نتایجی صریح ، جنئی ، دقیق و 

اقیّرت    استناد خواهد بود و در عین حال می تواند مینان مرجعیّت شاعران و مراتب تقلید و یا خلّقاب

پردر شرعر   »برجسرته تررین قصراید    از ایشان را به روشنی نشان دهد   در این تحقیق یکی از  هر یک 

 آید همییار مهربان  بوی      وی مولیان آید همی         جباد با مطلع : یعنی رودکی « فارسی

آرار شاعران پ  از وی به دقّت پی گیری شده است   نتایج این تحقیق به در از جهت تتبّع و استقبال 

شرهر  و  طور مشروح و مستند به شواهد و دالی  کافی ، به روشنی این مطلب را نشان می دهد کره  

ن اعصرار بعردی   شراعرا رواج فوق العاده ی قصیده ی رودکی باعث شده است که شعر او مورد تتبّرع  

  قرن پنجم هجری آغاز و به دوره ی معاصر منتهی می شود گستره ی زمانی این تحقیق از   قرار گیرد 

 ، قصیده ، استقبال ، تتبّع ، نظیره   رودکیشعر فارسی ،  واژه های کلیدی :

_______________________________________ 

 عضو هیی  علمی دانشگاه محقق اردبیلی*
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 مهمقدّ

ابوعبداهلل جعفربن محمّد بن حکیم بن عبدالرّحمن بن آدم، ملقّب بره رودکری، در اواسرر قررن سروم      

الع اطّر  شت تحصیالتاز قرای رودک سمرقند متولّد شد  از آغاز حیا  و کیفیّ« بنج»هجری در قریه ی 

رآن تمامرت  چنان لکی و تینفهم بود که در هشت سالگی ق»دقیقی در دست نیست و عوفی گفته است: 

حفظ کرد و قرائت بیاموخت و شعرگفتن گرفت و معانی دقیق می گفت چنان کره خلرق برر وی اقبرال     

 (733، ج اول، ص 1731)صفا،« نمودند و رغبت او زیاد  شد 

ن و طبع شعری، به هنرهای دیگرری نیرن آراسرته بروده اسرت، یعنری هنرر        رودکی عالوه بر حفظ قرآ

ینان تسلّر و مهار  وی در هنر موسیقی بسیار بیش از آن چینی است خوانندگی و نوازندگی ، لیکن م

که شعرای فارسی هم عصر وی و یا شعرای فارسی قرن های بعد عموماً ترا حردودی از آن بهرره منرد     

بوده اند  بنابراین اعتقاد به پیوستگی شعر و موسیقی در ایران تا قررن پرنجم و خوانرده شردن شرعر بره       

ستادی کسانی چون منجیک ترمیی و فرّخی در این هنر ، گرچه نظری پییرفتره  آهنگ های موسیقی و ا

شده میان محقّقان ادب فارسی است ولیکن بعید به نظر می رسد که بتوان اشخاص میکور را هم ردیف 

برجسرتگی چشرمگیر و در عرین حرال تو مران رودکری در هنرر شرعر و          با رودکی در این هنر دانست 

به فرد است  اشاره به این موضوع گرچه در همه ی منابع مربوط بره حیرا  وی    منحصر موسیقی تقریباً

 ا خالصه و پایه ی همه ی آنها را باید، این عبارا  عروفی در لبراب االلبراب شرمرد کره:     وجود دارد، امّ

رودکی را آفریدگار، آوازی خوش و صوتی دلکش داده بود و به سبب آواز در مطربی افتراده برود و از   »

عبک بختیار که در آن صنعت صاحب اختیار بود بربر بیاموخت و در آن ماهر شد و آوازه ی او بره  ابوال

 در اشعار او اشاراتی در این باب هست:  (6،ص3،ج1097)عوفی، « اطراف و اکناف عالم برسید 

 بدان زمانه ندیدی که در جهان رفتی           سرود گویان، گویی هناردستان بود

 (113،ص1737)رودکی،

 و یا:

 رودکی چنگ برگرفت و نواخت                  باده انداز کو سرود انداخت

 (199)همان، ص

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

مهار   رودکی در موسیقی و بربر نوازی و خوانندگی باعث شرد کره راهری بخرارا شرده، بره              

ه ی لوق و هنر درگاه امرای آل سامان بسیوندد  پ  از ورود رودکی به دربار نصربن احمد، آن امیر شیفت

و قریحه ی او شد و با صله های فراوان خود، شاعر را توانگر کرد  رودکی نین لوق و هنرر خرود را در   

شراه سرمرقندی در کتراب    دولت خدمت امیر نصر به کار گرفت و به مجال  او رونق و شرادی بخشرید   

نصر بن احمد سرامانی را چرون   امیر »ریر شعر رودکی بر امیر نصر آورده است: عرا درباره ی تیتیکره الشّ

ن شهر جنّت مثال ، سید، باد شمال و هوای با اعتدال آممالک خراسان مسلّم شد و به دارالملک هرا  ر

امیر را مالیم طبع افتاد، نوبهار سرخ  و تموز کوهسار بادغی  و خنان پرنعمت حوالی شرهر مشراهده   

امررای دولرت و    ندان است، از خراطر محرو شرد    و امیر را دارالملک بخارا که تختگاه اصلی آن خا کرد

ارکان حضر  سلطنت را چون وطن و مسکن و ضیاع و عقار از قدیم االیّام در بخرارا بروده، از مکرث    

استعانت به استاد رودکی بردنرد ترا    امیر در هرا  ملول شدند و به هیچ حیله امیر قصد بخارا نمی کرد 

ریض کند و مالی عظیم استاد را تقبّ  کردنرد  روزی امیرر را   امیر را در مجل  ان  بر عنیمت بخارا تح

در مجل  شراب لکر نعیم بخارا و هوای آن ملک جنّت آسا بر زبان گیشت  استاد رودکی این ابیا  را 

 بدیهه نظم کرده عرضه داد:

 بوی جوی مولیان آید همی                یاد یار مهربان آید همی   

این قصیده به خاطر مالیم آمد که موزه در پا ناکرده، سوار شد و عنیمت بخارا گویند که امیر را چنان 

کرد و عقال را این حکایت به خاطر عجیب می نماید که این نظمی است سراده و از صرنایع و بردایع و    

متانت عاری  چه اگر در این روزگار سخنوری مث  این نوع سخن در مجلر  سرالطین و امررا عرر      

ا چون می شاید که چون استاد را در اوتار و موسیقی وقوف تمام نکار همگنان شود  امّکند، مستوجب  ا

قبرول   بوده، قولی و تصنیفی ساخته باشد و به آهنگ اغانی و ساز این شرعر را عرر  کررده، در محر ّ    

 (13-10، صر 1731، )دولتشاه سمرقندی« افتاده باشد  القصّه استاد را نشاید انکار کرد 

صر رودکی و گویندگان پ  از او به فض  تقدّم و تقدّم فض  وی معترف انرد، چنران کره    شاعران معا

 ابوالحسن شهید بلخی معاصر رودکی در باب او چنین گفته است:

 لو نُبی استری تری را سخنررررودک         را      رر شعرررد شعررن مانرررخره سرب

 دکی را خه و احسنت هجی استرو   دیح           رررران را خه و احسنت مررشاع

 (33، ص1739)مدبّری، 
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عنصری هم که خود از شاعران بنرگ دربار غننوی بوده است آرزو می کند که بتوانرد غرنل رودکری    

 وار بگوید:

 و بود        غنل های من رودکی وار نیستررنل رودکی وار نیکررررغ

 مرا بار نیست ن پرده اندرررررچه بسیچم به باریک وهم        بدیرررراگ

 (733، ص1767)عنصری، 

ناصرخسرو نین که خود در سرودن اشعار زهد و پند از استادان مسرلّم شرعر فارسری اسرت، بره ایرن       

 مضمون شعر رودکی توجّه داشته و می گوید:

 اشعار زهد و پند بسی گفته است           آن تیره چشم شاعر روشن بین

 (09، ص1763)ناصرخسرو، 

ششرم دربراره ی تعرداد اشرعار      است و رشیدی سمرقندی شاعر قررن   شعر معروف رودکی به کثر

 رودکی می گوید:

 ریررران زیبد سررگر سری یابد به عالم ک  به نیکو شاعری          رودکی را بر سر آن شاع

 ر چونان که باید بشمریررهم فنون آید اگرررررنده ره صدهنار         شعر او را برشمردم سی

، 3نین یادآور شده است که شعر رودکی در صد دفتر گردآوری شده بود  )لبراب االلبراب، ج    و عوفی

این مقدار شعر به مبالغه نندیکترر  »می نویسد: « سخن و سخنوران»( امّا مرحوم فروزانفر در کتاب 3ص 

گردیرده  است تا به واقع و اکنون از این ابیا  جن مقدار کمی به جا نمانده و مابقی دستخوش حروادث  

 ( 10،ص1760)فروزانفر،« است 

از اشعار منسوب به رودکی به جن آنچه بره شرعرای دیگرر منسروب     »طبق نظر مرحوم سعید نفیسی : 

عرا   از قصراید و مقطّ  -1بیت فراهم شده است:  1903است و در دیوان ایشان می توان یافت، تاکنون 

که متعلّرق بره قصراید و مقطّعرا  و غنلیّرا  و       از ابیا  پراکنده -7بیت   36از رباعیّا   -3بیت   133

 بیت   333از مثنویّا   -0بیت   133غیره بوده است 

 (003-007، صر 1733)نفیسی، 
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 مضامین شعری رودکی

رودکی در همه ی مضامین شعری متداول روزگرار خرود   »باید گفت:  در مورد مضامین شعری رودکی

بیرون آمده اسرت  مهرّم تررین مضرمون در اشرعار رودکری را مردح        طبع آزمایی کرده و از آنها سربلند 

نرام دارد  از دیگرر مضرمون    « مرادر مری  »تشکی  می دهد و مشهورترین و بلندترین مدایح او قصیده ی 

های اشعار رودکی می توان به مراری، مهاجا ، غنلیّا ، خمریّرا ، تشربیها ، منراطر طبیعری، امثرال و      

رودکی کره در میران سرروده هرای کامر  شراعر ،       « پیری»یده ی معروف معارف و حکم اشاره کرد  قص

دومین شعر طوالنی او محسوب می شود، خراطرا  شریرین گیشرته ی وی را بره کمرک تشربیها  و       

 ( 17،ص1736)رادفر، « استعاره های زیبا و بدیع بر پرده ی شعرکشیده است 

و از میان صنایع لفظری موازنره،    برده است رودکی از آرایه ها و صنایع بدیعی هم در اشعار خود بهره

ادّ، سیاقه االعرداد و تنسریق الصّرفا  و    بین صنایع معنوی مراعا  نظیر، تض ترصیع و انواع جناس و از

 تصدیر بیش از صنایع دیگر است:

 نه جن عیب چینی است کان تو نداری              نه جن غیب چینی است کان تو ندانی

 (110، ص 1737)رودکی، 

ی نین هسرت  یرا   جناس خطّ« غیب –عیب »، در میان کلما  « ترصیع»در بیت فوق عالوه بر صنعت 

 بیت زیر که در آن  آرایه ی تصدیر به کار رفته است:

 د به جهان          میر خواهم که بماند به جهان در، ارراررر نخواهم که بمانرارر می

 (00)همان، ص

 قه االعداد و تنسیق الصّفا  است:یا ابیا  زیر که دارای صنعت سیا

 ورد بنیبررررررد و مرررگ  صدبرگ و مشک و عنبر و سیب        یاسمین سسی

 وک فریبرررو ای بت ملررررند ترررنرررده اسرت       این همه یکسره تمام شر

 (179)همان، ص

 یا ابیا  زیر که در آنها آرایه های مراعا  نظیر و تضادّ هست:

 ت و آرایش عجیبرربا صد هنار ننه  بررربا رنگ و بوی طی آمد بهار خرّم

 گیتی بدی  یافت شباب از پی مشیب  شاید که مرد پیر بدین گه شود جوان

 ( 03) همان ، ص 
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 یا بیت زیر که دارای صنعت موازنه است :

 ر ، با لحنک غریبرربلب  به شاخ گ  بَ صُلصُ  به سرو بُن بر ، با نغمه ی کهن

 (03) همان ، ص 

ل نین ، رودکی از تشبیه بیش از بقیّه استفاده می کند و به مدد آن احساسا  خرود را  ااز میان صُور خی

 به دیگران انتقال می دهد ؛ از جمله :

 و آن رعد بین که نالد چون عاشق کئیب وگوارررآن ابر بین که گرید چون مرد س

 ، که گیر دارد از رقیبچونان حصاریی  د روی گاه گاه رررررخورشید را ز ابر دم

 ( 03) همان ، ص  

 لکر این نکته ضروری است که بیشترین تشبیها  رودکی حسّی هستند 

 

 

 نفوذ ادبی رودکی

نفول ادبی و شعری رودکی باعث شده است که بسیاری از شراعران در آررار خرود ابیراتی از او را بره      

 ن شعر او بسرایند ، از جمله : صور  تضمین بیاورند ، یا اشعاری بر وزن و قافیه و مضمو

 ناوار آنیرو سرردر جهان تررررررررکه ان  ت مر رودکی راررررن اسررت نغریکی بی

 «ت کان تو ندانیرنه جن غیب چینی اس  نه جن عیب چینی است کان تو نداری» 

 ( 690، ص  1731) امیر معنّی ، 

 بیت دوّم شعر فوق از رودکی است : 

 ر دوستگانیررررررکه دل شاد دارد به ه  می چه باید؟ کسی را چو من دوستگان

 دانیرنه جن غیب چینی است کان تو ن  نه جن عیب چینی است کان تو نداری

 (110،ص1737) رودکی ، 

 

 بیتی محمّد تقی بهار با مطلع :  13یا قصیده ی 

 ود و پیمان بودرکه با زمانه مرا عهد ب  به کام من یک چند گشت کیهان بود

 (11، ص  1733ر ، )بها
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سالگی ، به یاد مرگ پدر و تیسّف از فقدان و شکایت  39خورشیدی در سنّ  1330که آن را در سال 

 بیتی رودکی با مطلع زیر سروده است : 70 ی از نیرنگ حسودان ، به اقتفای قصیده

 راغ تابان بودرررردان ، الب  چررود دنررنب  مرا بسود و فرو ریخت هر چه دندان بود

 (111، ص  1737) رودکی ، 

بهار در قصیده ی خود بسیاری از مضامین و ترکیبا  قصیده ی رودکی را آورده است حتّری مصرراع   

 هایی از شعر او را در قصیده ی خود تضمین کرده است : 

مرا بسود و فرو ریخت هرچه دندان بود »   بدان طریق بگفتم من این چکامه که گفت :

» 

 بودانررامرررکن آل سامان کارش همه به س ن ررررت رودکی به سخچنان فنونی زان یاف

 «بودامانررررررمرا بنرگی و نعمت ز آل س»  حدیت نعمت خود زان گروه کرد و بگفت :

 بودناوان بهمرررت ز خرررراگر فالن را نعم دمت توسترکنون بنرگی و نعمت مرا ز خ

 ( 17، ص  1733) بهار ، 

بیتری   0شده است ، قصیده ای است که مورد تتبّع و استقبال شاعران واقع یکی دیگر از اشعار رودکی 

 مطلع : با

 بوی یار مهربان آید همی  باد جوی مولیان آید همی 

 ( 113-113، صر 1737) رودکی ، 

 می باشد « رمَ ِ مسدَّسِ محیوف » و بحر شعری آن « فاعالتن فاعالتن فاعلن » وزن قصیده : 

 ودکی در چهار مقاله ی نظامی عروضی بدین صور  آمده است : بیت مطلع قصیده ی ر

 ار مهربان آید همیرربوی ی  بوی جوی مولیان آید همی

 ( 00، ص  1736) نظامی عروضی ، 

در چهار » می نویسد : « گلگشت در شعر و اندیشه ی حافظ » ولی دکتر محمّد امین ریاحی درکتاب 

 ی جدید چاپ شده ( بیت چنین است : مقاله ) که از روی دست نوی  های بکلّ

 ار مهربان آید همیرربوی ی  بوی جوی مولیان آید همی

مفهوم دلنشینی ندارد ، تکرار بوی در دو مصرراع پیراپی ناخوشرایند    « بوی جوی » امّا عالوه بر اینکه 

است و توی لوق می زند   برای رفع این عیب تصرّفا  دیگری شرده اسرت   در دسرت نروی  هرای      
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» را در مصررع اوّل بره صرور     « بوی جوی مولیران  » ن بعضی متون دیگر که این بیت را آورده اند که

گردانیرده انرد و اسرتاد    « یراد یرار   » را « بروی یرار   » درآورده اند یا در مصرع دوّم « بانگ جوی مولیان 

، سرعید  « همری یاد یار مهربران آیرد   » فروزانفر در سخن و سخنوران آن را به این صور  چاپ کرده : 

 (  761، ص  1730ریاحی ، « ) نفیسی هم در احوال و اشعار رودکی همین را آورده است   

به نوشته ی دکتر محمّد امین ریاحی ، بیت اوّل قصیده ی رودکری در مرتن هرای قردیمتر ، از جملره      

یر آمده است که صور  زه کشف االسرار ، تاریخ وصّاف ، مرصاد العباد ، تاریخ گنیده ، حبیب السّیر ب

 صحیح است : 

 بوی یار مهربان آید همی  باد جوی مولیان آید همی 

به نوشته ی تاریخ بخارا ، نام محلّی بوده نه نرام جرویی و   « جوی مولیان » همچنین ادامه داده اند که 

، بره  طبعاً شاعر گفته است : باد آن محلّه ) جوی مولیان ( می آیرد و بروی یرار را مری آورد   ) همران      

 ( 766-731تلخیر ، صر 

رودکی در قصیده ی فوق به مدد تشبیه حرف دل خود را به بهترین شک  به تصویر کشیده است ؛ از 

 جمله :

 د همیررزیر پایم پرنیان آی  ریگ آموی و درشتی راه او

 (113، ص 1737)رودکی ، 

تشبیه شده اسرت کره حسّری    در بیت فوق ریگ آموی ) شننارهای بیابان آموی ( به پرنیان ) حریر ( 

 است   یا بیت زیر :

 وی آسمان آید همیررماه س میر ماه است و بخارا آسمان 

 (  113) همان ، ص 

 -7تشبیه بخرارا بره آسرمان       -3   تشبیه امیر به ماه  -1فته است : در این بیت سه تشبیه بلیغ بکار ر

 زیر : تشبیه آمدن ماه وجودی امیر به سوی آسمان بخارا  یا بیت

 رو سوی بوستان آید همیررس  میر سرو است و بخارا بوستان 

 ( 113) همان ، ص 

 در بیت فوق نین سه تشبیه بلیغ هست  
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موضوعی که به نظر می رسد تا امروز مورد توجّه محقّقان قرار نگرفته است ، شرباهت جرالبی اسرت    

طعه ای بازمانده از باربد با ابیاتی معروف از رودکی ، مرحوم دکتر تفضّلی قطعره شرعر لیر  را از    میان ق

 باربد در مدح خسرو پروین از آرار ابن خرداد به نق  کرده است : 

 ر خرشییری و قیصررخاقان ماه مان                          

 کخاهی ماه پوشی ، کخاهی خرشیی                                                 

 آن من خدای ، ایر مانده ، کامغاران                                                                    

ار اسرررررت ، هرگراه  خاقان مانند ماه و قیصر مانند خورشید است ، امّا خداوندگار من مانند ابر کامک

(  طررز بیران و    711، ص  1733ه بخواهد خورشید را   ) تفضّرلی ،  پوشد ، و هر گابخواهد ماه را می 

 نوع تشبیها  در قطعه ی فوق ، ابیا  معروف رودکی را در مدح امیر نصر سامانی به یاد می آورد : 

 د همیررررماه سوی آسمان آی  ان ررمیر ماه است و بخارا آسم

 مید هرریآسرو سوی بوستان   میر سرو است و بخارا بوستان 

 ( 113، ص  1737)رودکی ، 

روانی وزن قصیده ی رودکی و کوتاه بودن بحر و همچنین همنوایی و پیوند دلنشین حروف و تکررار  

موسیقی مستی بخش به این قصیده داده است ، به همین خاطر این قصیده از سروی  « آید همی » ردیف 

 شاعران مورد تتبّع و استقبال قرار گرفته است  

 

 1ع و استقبال شاعران از قصیده ی رودکیتبّتموارد 

بیتری برر    3قرن پنجم غنلری   مهر  ق  ( شاعر و حکیم و عارف واال مقا 130- 063سنایی غننوی ) -1

 وزن و قافیه ی قصیده ی رودکی دارد با مطلع : 

 

 یا مسیح از آسمان آید همی  دران آید همیررخسرو مازن

 (1976، ص  1763) سنایی ، 

                                                
در مجلّره ی    1737در بهمرن مراه سرال    « قصیده ی رودکی و استقبال گوینردگان  » ا عنوان مقاله ای ارزنده از زنده یاد دکتر محمّد معین ب -1

تجدید چاپ شده است و در آن از چهار شاعر  –سال پنجم ، شماره سوّم  –آموزش و پرورش به چاپ رسیده و سه سال بعد در مجلّه ی آریانا 

متتبّعین قصیده ی رودکی یاد شده است ، لیا اینجانب از آوردن موارد فوق در سیّد احمد خان ( به عنوان  -0حیر   -7مولوی  -3معنّی  -1)

 مقاله ی خود ، با در نظر گرفتن فض  تقدّم و تقدّم فض  کار مرحوم معین و همچنین به منظور پرهین از تکرار خودداری می کنم  
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د عالوه بر آوردن بسیاری از مضامین و ترکیبا  قصیده ی رودکی ، حتّی سه بیرت  سنایی در غنل خو

 قصیده ی رودکی را تضمین کرده است : 

 د همیرررر پامان پرنیان آیررررررزی  وی و درازی راه او رررگ آمررررری

 د همیران آیرررب ما را تا میررراس  آب جیحون از نشاط روی دوست 

 د همیررربان آیرررروی یار مهرررب  یمار سفرت و ترررت رفرررنج غرب

 د همیررران آیرروی مولیررراد جی  این ازآن وزن است و گفته رودکی

 (0-3، ابیا   1976-1973)همان ، صر 

دوّم ابیا  ششم و هفتم غنل سنایی تضمینی شایان لکر است که ابیا  چهارم و پنجم و مصراع های 

 از قصیده ی رودکی است  

هر  ق  ( پسر ملرک مظفّرر از سررایندگان نیمره ی دوّم سرده ی       606د تبرینی ) وفا  ملک محمو -3

 هفتم هجری است که غنلی هشت بیتی بر وزن و قافیه و مضمون شعر رودکی دارد با مطلع :

 د همیرربان آیررگوییا آن مه از صبا بویی ز جان آید همی

 ( 130، ص  1737) ایمانی ، 

 بیتی دارد با مطلع : 11؟ ق ( قصیده ای  391نی ) وفا  سیف الدّین محمّد فرغا -7

 آب حیوان در دهان آید همی نام تو چون بر زبان آید همی

 ( 113-169، صر  1760،  ) سیف فرغانی

سیف فرغانی عالوه بر آوردن بسیاری از مضامین و ترکیبا  شرعر رودکری در قصریده ی فروق ، دو     

 ن در شعر خود آورده است : مصرع شعر رودکی را نین به صور  تضمی

 «د همی ررروی مولیان آیررباد ج»   خاک کوی او خوهم کن هر سُوش

 ( 03، ب 169) همان ، ص 

 که مصراع دوّم تضمینی از مصراع اوّل بیت مطلع شعر رودکی است   یا بیت زیر :

 «د همی رررربان آیررربوی یار مه»   سوی گ  ز آن می روم کن وی مرا

 ( 00، ب 169) همان ، ص 

مصراع دوّم بیت فوق تضمینی از مصراع دوّم بیت مطلع شعر رودکی می باشد   دکترر لبریح اهلل صرفا    

سیف فرغانی قسمتی از قصیده های خود را در استقبال » در مقدّمه ی دیوان سیف فرغانی می نویسد : 
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م این از جمله رسرم هرا و   قصاید مشهور فارسی سروده و آنها را جواب گفته است ، و چنانکه می دانی

عاد  های شاعران از اواخر سده ی ششم به بعد است که شاعر استاد به کسی می گفتند کره بتوانرد از   

عهده ی جوابگویی استادان مقدّم برآید   از جمله ی این جوابهاست پاسخ رودکی   ) همران ، مقدّمره ،   

 (39ص 

عر نامدار سده ی دوازدهم هجرری قمرری   هر  ق   ( شا 1170-1101لطفعلی بیگ آلر بیگدلی )  -0

ر تعریف میرزا نصیر طبیب اصرفهانی  وزن و قافیه و مضمون شعر رودکی د بیتی بر 03قصیده ای 

 سروده است با مطلع :

 بوی جان از اصفهان آید همی  از صفاهان بوی جان آید همی

 (106-119، صر  1766آلر بیگدلی ، ) 

از مضامین و ترکیبا  شعر رودکی را آورده ، حتّری مصرراعی    آلر بیگدلی در قصیده ی خود بسیاری

 شعر رودکی را تضمین کرده است : از 

 «بوی یار مهربان آید همی »  رودکی گو نشنود کن اصفهان 

 ( 31، ب  119) همان ، ص 

آلر هم مانند بسریاری از شرعرا   » دکتر غالمحسین بیگدلی در مقدّمه ی دیوان آلر بیگدلی می نویسد : 

به استقبال رودکی رفته و قصیده ی وطن پرورانه وی را نمونه و الگو قررار داده اسرت و الحرق نیرن بره      

 (  66همان ، مقدّمه ، ص « ) و توانایی از عهده برآمده است  خوبی

بیتی بر وزن و قافیه و مضمون شرعر رودکری    33ق (   غنلی   1331صدرالممالک اردبیلی ) وفا   -1

 دارد با مطلع :

 د همیرررربوی یار مهربان آی ر مشامم بوی جان آید همیب

 (39-31، صر  1736) صدرالممالک اردبیلی ، 

 مصراع دوّم بیت مطلع شاعر تضمینی از مصراع دوّم بیت مطلع شعر رودکی است  

هر  ق  ( فرزند وصال شیرازی سه شعر بر وزن و قافیه و مضرمون  1373 – 1337داوری شیرازی )  -6

 بیتی است با مطلع :  71ارد که اوّلی قصیده ای شعر رودکی د

 های و هوی ساربان آید همی  د همی رربانگ زنگ کاروان آی

 (179،ص1739) داوری شیرازی ، 
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الزم به یادآوری است که داوری قصیده ی فوق را در مدح شاهناده حسام السلطنه که بره حکمرانری   

 فارس رسیده ، سروده است : 

 د همیررررررریآکن در صاحب قران   السلطنه است  این همان اعظم حسام

 ( 13، ب  179) همان ، ص 

 بیت با مطلع :  10دارای « آمدن فص  خنان » دوّمین شعر داوری با عنوان 

 در هوا بوی خنان آید همی  هر طرف باد وزان آید همی

 ( 137) همان ، ص  

 

 بیتی است با مطلع : 3سوّمین شعر داوری غنلی 

 د همیررربان آیرررریاد یار مه باد مهرگان آید همیچون که 

 ( 130) همان ، ص 

راست که مصراع دوّم بیت مطلع غنل داوری تضمینی از مصراع دوّم بیت مطلع شعر رودکی شایان لک

 است  

بیتی در مدح شاهناده میرزا فتح الملک بهادر دارد  03ق( قصیده ای  1313 – 1331غالب دهلوی ) -3

 با مطلع : 

 سرور گیتی ستان آید همی  ور سلطان نشان آید همیدا

 ، ص    ( 1731) غالب دهلوی ، 

 غالب دهلوی در قصیده ی خود بسیاری از مضامین و ترکیبا  شعر رودکی را آورده است  

امامی شیرازی از شاعران دوره ی قاجاریّه قصیده ای بر وزن و قافیه و مضمون قصریده ی رودکری    -3

اگرر  » دیوان بیگی شیرازی در کتاب حدیقه الشّعرا در مورد شعر او می نویسد : که سیّد احمد دارد 

چه به عقیده ی حقیر پ  از استاد رودکی هر کسی این قصیده را گفته جلوه نکررده ، چنانچره بره    

دیروان بیگری    « ) خود جناب شیخ هم اطهار شد معیلک چند بیت از این قصریده را خروب گفتره    

 ( 60، ص  1760شیرازی ، 

 

 د همیررررریآسوی شهر سیستان   د یا که زالررهم به ملک فارس آی
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 د همیرررستمی در هفتت خوان آی  انروان زمرررررربهر دفع و رفع دی

 د همیرررریا به جسم مرده جان آی  رررررربر به چشم کور نور آید مگ

 د همیرررریا جهانبان در جهان آی  ر رد به سررررشهریار آیرا شهر ما 

 د همیررررررررراز بر شاه زمان آی  وام الملک رادرررژده ای دل که قم

 د همیررررصاحب بخت جوان آی  عق  او پیر است و بخت او جوان

 ( 61، ص همان) 

چاکر کاشانی از شاعران دوره ی قاجاریّه قصیده ای شش بیتری برر وزن و قافیره و مضرمون شرعر       -0

قصیده اش را تتبّع » ان بیگی در کتاب حدیقه الشّعرا : رودکی دارد که طبق نوشته ی سیّد احمد دیو

 «طرز حکیم رودکی کرده و به گمان حقیر هیچ مناسبتی ندارد   

 د همیررران آیررربرکه ما را ارمغ  د همیرررپیکی از بخت جوان آی

 د همیرررربر مشامم بوی جان آی  صررمی رسد پیراهن یوسف ز م

 د همیررررروان آیررررنی نوشیرا  رونررفت طلم از ساحت گیتی ب

 د همیررررررریا سوار سیستان آی  دارررررررمی رسد اسسهبد جم اقت

 ران شبان آید همیررررموسی عم  ن آفرینش را ز حقّ ررررگلّه ی ای

 د همیرررررررراز در شاه زمان آی  وچهر زمین رررررررمیر دریا دل من

 (700) همان ، ص 

  عرالی درجرا  بلروک لنجران اصرفهان و از شراعران دوره ی       یّد محمّد اصفهانی از سرادا س -19

قاجاریّه قصیده ای بر وزن و مضمون شعر رودکی دارد که پنج بیت آن طبق نوشرته ی سریّد احمرد    

چون شعر دیگر از ایشان دیده نشد ، چند شعری » دیوان بیگی در کتاب حدیقه الشّعرا آمده است : 

  «از سایرش آمد نق  نمود از آن قصیده را که به نظر ممتاز تر 

 د همیررررربا جالل و دستگاه آی  شاد باش ای اصفهان هین شاه تو 

 د همیرررررخسرو اندر بارگاه آی  رویررررشاد باش ای بارگاه خس

 د همیرررررآستانش سجده گاه آی  نّ و جاهرررعنقریب آید به مصر ع

 د همیرررریوسفت بیرون ز چاه آی  غم مخور ای اصفهان یعقوب سان 

 د همیرررررررگاه مهر و گاه ماه آی  برراز پی تعظیم جاهش روز و ش
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 ( 1116-1113) همان ، صر 

 

بیتی بر وزن و قافیه ی شرعر   17قصیده ای « بسمِ  » حاج علی اکبر نوّاب شیرازی معروف به  -11

 رودکی دارد با مطلع : 

 گویی از باغ جنان آید همی  باد ب  عنبرفشان آید همی

 (339-331، صر  1731اب شیرازی ، ) نوّ

 شاعر در قصیده ی خود بسیاری از مضامین و ترکیبا  قصیده ی رودکی را آورده است ؛ از جمله :

 چون تویی را کی زیان آید همی  گر بر آری حاجت همچون منی

 ( 17، ب  331) همان ، ص 

 

 که هم مضمون با بیت زیر از رودکی است : 

 گر به گنج اندر زیان آید همی همیآفرین و مدح سود آید 

 ( 113، ص  1737) رودکی ، 

بیتی بر وزن و قافیره و مضرمون شرعر رودکری      16ق( قصیده ای  1373-1303وقار شیرازی ) -13

 دارد با مطلع :

 د همیررریا گ  اندر گلستان آی مژده ی جانان به جان آید همی 

 ( 313، ص  1737) وقار شیرازی ، 

شیوه ی او در سروردن قصاید و ترکیب بندهایش سبک خراسرانی  » باید گفت : در مورد اشعار وقار 

است و بیشتر به شیوه ی شاعران سده های چهارم و پنجم آنها را سروده اسرت ، لریکن غنلیّرا  او بره     

 «  سبک عراقی است 

 (19) همان ، مقدّمه ، ص 

ه ی البررز و صرفت   بیتری در وصرف دامنر    17ش ( قصریده ای   1361-1779محمّد تقی بهار ) -17

 خورشیدی سروده که مطلع آن عبارتست از : 1793دوستان واقعی در سال 

 د همیرراد یار غمگسار آیرری باد صبح از کوهسار آید همی

 ( 711-713، صر  1733) بهار ، 
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لکر این نکته ضروری است که ملک الشّعرای بهار قصیده ی خود را بر وزن ومضمون شرعر رودکری   

 از حیث قافیه مغایر با قافیه ی شعر رودکی است  سروده است و 

با « صیحه ی آسمانی » بیتی با عنوان  10ش ( قصیده ای  1337-1763محمّد حسین شهریار ) -10

 وزن و قافیه ی شعر رودکی دارد با مطلع : 

 د همیرررربا نهیبی ناگهان آم صیحه ای از آسمان آمد همی

 (  390-391، صر  7، ج  1737) شهریار ، 

 سروده است   1097رمضان  37شهریار قصیده ی فوق را در شب 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه 

از قبیر  : حفرظ قررآن ، طبرع شرعری ، خواننردگی و       « پدر شرعر فارسری   » هنرهای مختلف رودکی 

نوازندگی ، تسلّر و مهار  در هنر موسریقی و برربر نروازی ، چیرگری در همره ی مضرامین شرعری ،        

و     باعث شده است که اشعار او از نفول ادبی واالیی برخروردار گرردد ، بره     سهولت در الفاظ و معانی

گونه ای که بسیاری از شاعران در صدد استقبال و تتبّع اشعار او برآمده اند و این تتبّع از سوی شراعران  

به دو صور  بوده است : یا ابیاتی از رودکی را بره صرور  تضرمین در اشرعار خرود آورده انرد و یرا        

 عاری بر وزن و قافیه و مضمون شعر او سروده اند   اش

نگاهی به عصر حیا  ، نوع و قالب شعری و تعداد آرار متتبّعین ، بیانگر این مورد است که بیشرترین  

مرورد در قالرب غرنل بروده اسرت         0مورد در قالب قصیده و کمترین آن  13تتبّع از قصیده ی رودکی 

گویای این مطلب است که بیشترین تتبّع به ترتیرب در قررن سریندهم    همچنین مشاهده ی آرار متتبّعین 

مورد ( ، هفتم و چهاردهم ) هر کدام دو مورد ( ششم و دوازدهرم ) هرر کردام یرک مرورد ( بروده        3) 

 است  
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 منابع  

 –( ، دیوان ، به کوشش و اهتمام دکترر حسرن سرادا  ناصرری     1766آلر بیگدلی ، لطفعلی بیگ )

 سین بیگدلی ، انتشارا  علمی ) جاویدان ( ، تهران ، چاپ اوّل  پروفسور غالمح

(، کلّیّا  دیوان امیر معنّی ، مقدّمه ، تصرحیح و تعلیقرا  محمّرد رضرا قنبرری ،      1731امیر معنّی )

 انتشارا  زوّار ، تهران ، چاپ اوّل  

عانی ، بره کوشرش   نامه ی م« شعرهای نو یافته ی ملک محمود تبرینی » ( ، 1737ایمانی ، بهروز )

بهروز ایمانی ، کتابخانه ، موزه و مرکن اسناد مجل  شورای اسالمی ، تهرران ، چراپ اوّل ، صرر    

331-117  

 ( ، دیوان اشعار ، نشر سَمیر ، تهران ، چاپ اوّل  1733بهار ، محمّد تقی )

 ن ، چاپ اوّل  ( تاریخ ادبیّا  ایران پیش از اسالم ، انتشارا  سخن ، تهرا1733تفضّلی ، احمد )

 ( دیوان ، به اهتمام دکتر نورانی وصال ، نشر وصال ، چاپ اوّل  1739داوری شیرازی )

( ، تیکره الشّرعراء ، مقدّمره ، تصرحیح و توضریح دکترر فاطمره عالقره ،        1731دولتشاه سمرقندی )

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا  فرهنگی ، تهران ، چاپ اوّل  

( ، حدیقه الشّعرا ، برا تصرحیح و تکمیر  و تحشریه دکترر      1760سیّداحمد )  دیوان بیگی شیرازی ،

 عبدالحسین نوایی ، انتشارا  زرّین ، تهران ، چاپ اوّل  

( ، کتابشناسی  آرار رودکی ، انتشارا  موسّسره ی تحقیقرا  و توسرعه ی    1736رادفر ، ابوالقاسم )

 علوم انسانی ، تهران ، چاپ اوّل  

( ، دیوان رودکی ، تنظیم ، تصرحیح و نظرار    1737ابوعبداهلل جعفربن محمّد )رودکی سمرقندی ، 

 جهانگیر منصور ، انتشارا  ناهید ، تهران ، چاپ اوّل  

( ، گلگشت در شعر و اندیشه ی حافظ ، انتشرارا  علمری ، تهرران ،     1730ریاحی ، محمّد امین )

 چاپ دوّم   

   ، بره سرعی و اهتمرام مردرّس رضروی ، انتشرارا        ( دیروان 1763سنایی غننوی ، مجدود بن آدم )

 کتابخانه ی سنایی ، تهران ، چاپ سوّم  
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( ، دیوان ، با تصحیح و مقدّمه ی دکتر لبیح اهلل صرفا ، انتشرارا  فردوسری ،    1760سیف فرغانی )

 تهران ، چاپ دوّم  

   ( ، دیوان ، انتشارا  نگاه ، تهران ، چاپ دوّم1737شهریار ، محمّد حسین )

( دیوان ، تصحیح و مقدّمه دکترر جرواد نروربخش ، انتشرار  اسروه ،      1736صدرالممالک اردبیلی )

 تهران ، چاپ اوّل  

  نتشارا  فردوسی ، تهران ، چاپ  دوازدهم( ، تاریخ ادبیّا  در ایران ، ا1731صفا ، لبیح اهلل )

شارا  چاپخانره ی سرنایی ،   ( دیوان ، به کوشش دکتر محمّد دبیر سیاقی ، انت1767عنصری بلخی )

 تهران ، چاپ سوّم  

تصحیح و  –( ، سومنا  خیال ، ) قصیده های فارسی غالب دهلوی ( ، مقدّمه 1731غالب دهلوی )

 تحقیق دکترمحمّد حسن حائری ، انتشارا  امیر کبیر ، تهران ، چاپ اوّل  

  خروارزمی ، تهرران ،   انتشار( ، سخن و سخنوران ، شرکت سهامی ا1760فروزانفر ، بدیع النّمان )

 چاپ چهارم   

( ، شرح احوال و اشعار شاعران بی دیوان ، نشرر پرانوس ، تهرران ، چراپ     1739مدبّری ، محمود )

 اوّل  

مهدی محقّق ، انتشارا  دانشگاه تهرران   –( ، دیوان ، به تصحیح مجتبی مینوی 1763ناصر خسرو )

 ، چاپ سوّم  

، چهار مقاله ، شرح و توضیح دکتر سعید قره بگلو ، دکتر رضرا  ( 1736نظامی عروضی سمرقندی )

 اننابی نژاد ، انتشارا  جامی ، تهران ، چاپ اوّل  

( ، محیر زندگی و احوال و اشعار رودکی ، انتشار  اهرورا ، تهرران ، چراپ    1733نفیسی ، سعید )

 اوّل  

و تحشیه دکتر منصور رسرتگار   ح( ، تیکره ی دلگشا ، تصحی1731نوّاب شیرازی ، حاج علی اکبر )

 ی ، انتشار  نوید شیراز ، چاپ اوّل  فسای

( ، دیوان ، با مقدّمه ی دکتر ماهیار نوّابی ، به تصحیح دکتر داریوش کراطمی ،   1737وقار شیرازی )

 انتشارا  دانشگاه آزاد اسالمی کرمان ، چاپ اوّل  
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