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پژوهشیانجمنایرانیزیانو-یعلمیمجله

هـ.ش1394بهار،34ادبیاتعربی،شماره

 129-154م،صص2015

شاعریةبررسیشیو«بویجویمولیان»تا«قفانبک» از

پدرشعرفارسی «رودکیسمرقندی»وعربیپدرشعر«مرؤالقیسا»
2،سجادبرادنیا1فاطمهقادری

 زدیدانشگاه  یعرب اتیگروه زبان و ادب اریدانش. 1
 زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد رشته دانشجوی کارشناسی ارشد. 2

05/09/1393:تاریخپذیرش18/07/1391:تاریخدریافت

 چکیده

ین شاعرانی تر معروفین و تر بزرگپدر شعر فارسی از  رودکیپدر شعر عربی و  امرؤالقیس

میان  گرچهروند.  زگار خود تا به امروز به شمار میهستند که پیشوای سایر سرایندگان از رو

ای مشترک بسیاری در آثار آنان ه گیویژ اما است، یمحیط هر دو شاعر فرق زیاد روزگار و

 پیشگامی در ی، وصف عناصر طبیعت،کارگیری تشبیه ازجمله تشبیه حس بهشود.  یافت می

از وجوه  رودکی است. ای مشترک در شعر امرؤالقیس وه ین ویژگیتر مهم، از تغزلو نوآوری، 

خود  ةجراهای عاشقانما ،امرؤالقیس. وان به موضوع عشق اشاره کردت می، افتراق این دو شاعر

معشوق دارای  ،ای رودکیه تغزلدر  که درحالیند، ک را به دور از حیا و حرمت وارد شعرش می

ة این مقاله از منظر ادبیات تطبیقی به بررسی اسلوب و شیو ی طبیعی و منزلتی واقعی است.هویت

 دو بردارد.اشعار آن تراک و احیاناً افتراق پردازد تا پرده از وجوه اش شاعری این دو شاعر می
 

 .رودکی ؛امرؤالقیس؛ اسلوب شعری:هاکلیدواژه

 

مقدمه.1
 حطال  و گذشطته  در را آن دهیط چیپ روابطط  و مختلف یاه زبان در اتیادب یتالق ،یقیتطب اتیادب

 و یادبط  اتبکم هنر، یاه حوزه در ریتأث نظر از آن یخیتار روابط آن، بر عالوه و ندک می یبررس

                                                                                                                                                       

 :نویسندة مسئول              mf_ghadery@yahoo.com 
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 از هکط  اسطت  جهطت  بدان یقیتطب اتیادب تیاهم. دهد می قرار بحث مورد را یرکف یاه انیجر

 با آغاز در یادب انیجر هر رایز ؛دارد یبرم پرده اتیادب یهنر و یرکف یاه انیجر یاه سرچشمه

 اتیط ادب در .نطد ک یمط  کمک یقوم ای یانسان یآگاه یده جهت در و دارد برخورد یجهان اتیادب

 در یا شطه یاند چگونه هک برد یپ یبشرة شیاند وحدت نقاط به وانت یم زیچ هر از شیب یقیتطب

 همطان  گرید ةنقط در و دشو یم مطرح یشاعر ای و یبیاد ،یشمندیاندوسیلة  به جهان از یا نقطه

ه به تعریف بطا،، ایطن   با توج .(52: 1387)اکبری بیطرق،   ابدی می بروز مجال گرید یا گونه به شهیاند

 ،حطق  رودکی به امرؤالقیس واست.  رودکی امرؤالقیس و شاعریة شیوة یسپژوهش به دنبال مقا

دو شاعر از نظر تاریخی با هطم فاصطله    با وجود اینکه .ندا لقب یافته فارسیو  یپدران شعر عرب

 فراوانی در اشعار آنها یافت. سد بتوان وجوه مشترکر دارند، به نظر می

ایی کطه گمطان   هط  موضوع از معرفی دو شاعر، پسدر این مقاله سعی بر آن است تا  بنابراین

و سطسس هطر   از بین آثطار ایطن دو شختطیت اسطتخرا       ،دارندو یا افتراق ود وجه اشتراک ر می

القیس شعر امرؤ ،بدین شکل که پس از ذکر هر عنوان .شودجداگانه بررسی به صورت موضوع 

همچنین به این ردد. گ ارائه ی یری کلگ در پایان، نتیجه وشعری بررسی  و رودکی همراه با شاهد

شود که پیشگامی امرؤالقیس و رودکی در چیست و تأثیر آنان بطر شطاعران    سؤال پاسخ داده می

 ای بعد چگونه است؟ه دوره

 

پیشینةپژوهش.2
است که از ایطن میطان    ای زیادی صورت گرفتهه امرؤالقیس و شعر وی پژوهشة از دیرباز دربار

 اولکرد که نویسنده در آن امطرؤالقیس را جطزط طبقطه     ( اشاره1913) مسالابن کتاب وان به ت می

بررسی موضوعات شطعری وی   ( با2009) مقراض. همچنین کتاب است دادهشاعران جاهلی قرار 

ین ... موضطوع زن، اسطب و شطتر را پربسطامدتر    ن زن، اسب، شتر، بطرق، سطیل، گطرگ و   همچو

 است. محورهای شعر امرؤالقیس دانسته

مقطط  کارشناسطی ارشطد معطانی و ممطاهیم       ( درهط. ق1431) األحمریعربی ای ه امهن از پایان

امطه  ن اسطت. همچنطین پایطان    در غزل و وصطف اسطب را بررسطی کطرده     همسان شعر امرؤالقیس

در مقط  دکتری چگونگی ورود شعر امرؤالقیس به اندلس و تأثیر شطعر وی   .(م2011) الکماوین
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ر امطرؤالقیس در  جنبه مضمونی و هنری، و نیز عملکطرد شطع  از دو  را بر خطاب شعری اندلسی

و همچنین انعکاس شطعر امطرؤالقیس    ،اقتباس از شعر او در متون اندلسی خطاب نثری اندلس،

 .است کردهبررسی را شعر او  اندلسی دربارة و نظریات ناقدان ،در خطاب نقدی اندلسی

 منطوچهری ثیرپطذیری  در آن تأ کطه  اسطت  (1385) پیشگرتطبیقی از مقا،ت فارسی، پژوهش 

. پطژوهش  اسطت  شدهقه امرؤالقیس در ساختار، مضمون، تتویر و زبان نشان داده از معل دامغانی

آب ، رعدوبرقای آن همچون ابر، باد، ه به وصف باران و دیگر پدیده نیز (1389) معدلیتطبیقی 

در ایطن   نابغطه ذبیطانی  مات پرداخته و آن را با توصطی  عبید بن األبرص... در شعر امرؤالقیس و و

( بطه تأثیرپطذیری منطوچهری    ش1390) شکیبتطبیقی . همچنین پژوهش است کردهزمینه مقایسه 

ند کطه منطوچهری   ک یری میگ و در پایان نتیجهپردازد  نی از امرؤالقیس در توصیف اسب میدامغا

را از  گرگطانی  ،معطی  اشطعار  (1390) نجاریانند. پژوهش ک گاهی ابیات امرؤالقیس را ترجمه می

قه امرؤالقیس مقایسه کرده و وجوه تشابه و تمطارق آن را  ر ساختار و مضمون و تتویر با معلنظ

با بررسی حکمت و خرد در اشعار  (1390) یان محسنیهمچنین پژوهش تطبیقی . است دادهنشان 

م ذرانی بطوده، در تعطالی  گط  دهطد امطرؤالقیس کطه در او  خطوش     امرؤالقیس و رودکی، نشان مطی 

رودکی پا را از  امازند،  ر از نیستی، مرگ، ناپایداری، و زر و زور دم میخویش بیشت خردگرایانة

ای عملطی  هط  امرؤالقیس فراتر گذاشته و عالوه بر نیستی و فنا و گذر عمر، ستایش خرد و جنبطه 

 ند.ک اخالق را بیشتر مطرح می

کطه   اشاره کطرد  (ش1380) ذوالمقاریتحقیق  توان به می اه امهن پایانمیان از ، کیدر مورد رود

 رودکطی از  او،ًنطد کطه   ک یری میگ نتیجه گونه این، بشّارنویسنده در آن با تحلیل اشعار رودکی و 

اسطت و ثانیطاً    د راه یافتطه بشّار اثر نسذیرفته و مضامین مشابه در اشطعار او و بشّطار بطر اثطر تطوار     

و میطانگین کطاربرد    داردخاصطی   ن جلطوة شاعر، صور خیال در شعرشاغم نابینایی هر دو ر علی

 بسیار به هم نزدیک است. این دو صور خیال در شعر

کطه بطه بررسطی     است (1387) عالّمیپژوهش از مقا،تی که درباره رودکی نگارش یافته،  اما

ایی همچطون رسطتم دسطتان،    هط  ای موجود در شعر رودکطی از قبیطل شختطیت   ه برخی اسطوره

و ماهی و اسططوره آسطمان و    که شالوده اساطیری دارند، افسانه گاواسمندیار، باورهای نجومی 
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کطه رودکطی از تمطام    نطد  ک یمط بیطان  ( 1388) بتطیری است. همچنین پژوهش  زمین و... پرداخته

 .اسطت  یق اندیشه و زبان ادبی بهره جستهق برای تلمشدة هنر خال اصول شناختهامکانات زبان و 

فرهنگی( دیوان رودکی، تاریخ دورة سامانیان  شناختی )بعد هبررسی جامع با( 1388) پیامنی مقالة

 بطا  (1388) نتر اصمهانی. پژوهش تطبیقی است دادهرسوم حاکم بر آن روزگار را نشان و و آداب

عتباری دنیطا، حتمطی بطودن مطرگ،     ا ، مضامین مشترکی چون بیامخیبررسی رباعیات رودکی و 

در را ... ر شطراب، وارسطتگی، توصطیف طبیعطت و    یکاری، اکس اغتنام وقت، نکوهش ریا و فریب

بررسطی   بطه  (1388) آذردهطد. همچنطین پطژوهش تطبیقطی      ای این دو شاعر نشطان مطی  ه سروده

همچون وجوه نشاط فراوان در شعر هر دو،  جمری چاوسر ای مشترک شعر رودکی وه موضوع

شطاعر یعنطی بیطان    ضطوع افتطراق آن دو   سطرایی و مو  أثیر بر شاعران پس از خود، مرثیطه مرگ، ت

شود تا اسلوب و شیوه شاعری امرؤالقیس و رودکی  در این پژوهش تالش می امااست.  پرداخته

 ا پرداخته شود.هین ویژگی شعری آنان ارائه گردد و سسس به مقایسه آنتر مهمبررسی و 

 

کیورودامرؤالقیسیزندگ.3
 ست.آنها مدِرآس ،جاهلیتة عر دورین شاتر معروف ب به امرؤالقیسحُندُ  بن حُجر الکندی ملق

)حدود یک قطرن پطیش از    میالدی 500در حدود سال  امرؤالقیس فرزند حُجر پادشاه کنده بود.

 ویی،جط  وی لطذت . وردآ  در نجطد متولطد شطد. از همطان جطوانی بطه شطعر گمطتن روی         اسطالم( 

 ،وارد شعر کرد حرمت دور از حیا وه خود را ب هماجراهای عاشقان ذرانی وگ خوش ری،گ یل،ابا

شطأن او و  گاه پدر، تشبیب به نساط مایه کسر از دید زیرااو را از خود براند؛  شتا جایی که پدر

 1و و منزلت شاهان و شاهزادگان بود.امثال ا

روی به نوشیدن  ،ابالی که همواره گرد او بودند امرؤالقیس با دوستان ،پس از ترک خانواده

کنطار   گاه درمشغول شد. ا ه گردش در بیابان و به (85 :1373ری، اسکند) آورد غناو  شکار، شراب

آنگطاه کطه بطا یطاران      زمطان، همین  در متند.گ شعر می وشیدند ون می شراب شستند ون آبگیری می

از  ،ذرانی بطود گط  مشغول خوش( 80: 1387 ،)المطاخوری  خویش در یکی از مرغزارهای شام یا یمن

                                                                                                                                                       

 .85: 1373ر.ک: اسکندری، . 1
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ََ » معطروف خطود   ةجملبرای همین  ؛آگاه شد اسد بنیقتل پدرش به دست   یَصیریاً،    َمعََ ی یَضی یع
رییاً،  ص َصی َا ًو َییاال    ص   یدَا َ ی ً،   ََ  ُ بططدین ترتیططب شططراب و  را گمططت و (1)«و ییااَل َریا    َ ی ً   مییا  ًَدَمی

 ،کطه از قتطد او مطلط  شطدند     اسطد  بنطی انتقام خون پدر قیام کطرد.   برای گرفتنشکار را رها و 

یا از وی بخواهنطد کطه جنطا را رهطا      را به سویش روانه کردند تا از او مهلت گیرند اییه پیک

امطرؤالقیس کطه    اماپذیرش عذرخواهی آنان بسنده کند.  به قتاص قاتل یا گرفتن دیه و سازد و

پیشطنهاد آنطان    ،دریایی از خون به راه اندازد دهد وب یدرخور را گوشمالیِ اسد بنیقتد داشت 

بطه یطاری    اسطد  بنطی  ،در گرفطت  اسد بنیبا ش یاران ر جنگی که میان امرؤالقیس ورا نسذیرفت. د

 یطاری داده بودنطد از کمطک بطه او سطر      هقبایلی که به او وعطد  پادشاه حیره بر او چیره شدند و

ور بیزانس از این تبه ژوستنین پناه برد. امسرا ناچار به سوی بیزانس حرکت کرد و او به زدند وباز

ل بسطیار ورزیطد.   کار تعل در این امایاری داد.  هبه او وعد گرمی استقبال کرد و بهعرب  ةشاهزاد

سطختی   از شدت اندوه و اما سوی دیار خویش به راه افتاد، اب شده بود بهت شاعر که بیه شهزاد

سطال   در همان ناحیطه در  )آنکارا( بیماری آبله وجودش را فرا گرفت و« انقره» در نزدیکی شهر

: 1363 )عبدالجلیل، دنیا را وداع گمت ونشیبسال زندگانی پرفراز 40حدود  از بعد ویالدی م 540

46). 

 روسطتاهای از « جبُطن  » روسطتای در  ،بن حکیم بن عبدالرحمن بطن آدم  بن محمد عبداهلل جعمرابو

تطاریخ   انتساب او به رودکطی هطم بطه همطین دلیطل اسطت.       رودک از تواب  سمرقند متولد شد و

(. رودکی در زمان قهط.  260) قراین بایست اواسط قرن سوم هجری بوده باشد و،دت او بنابر

احمد سامانی مرکز شعر و علطم   بن. در این روزگار دربار امیر نتراست کرده می سامانیان زندگی

احمطد   امیر نتطربن  فت.ر احمد می که هر کس هنری داشت نزد امیر نتربن طوری به ،و ادب بود

به  در دربار سامانی نموذی فراوان یافت و شاعرداشت.  ندان را دوست میدانشم هم هنرمندان و

چندان بود که داسطتان   احمد نتربنموسیقی او در دربار  نموذ شعر و ثروتی افزون دست یافت.

 :رودکی با شعر زیبایت. سا بازگشت پادشاه از هرات به بخارا به خوبی بیانگر آن

  آید همی وی مولیانطططج بوی

 همی آید ربانطهطم ارطیاد ی
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 بوستان میر سرو است و بخارا

 همی آید سرو سوی بوستان 

 (113: 1373رودکی، )

 .ندک امیر را به بازگشت از بخارا راضی می
پطس از آن بطه زادگطاهش رودک     او رودکی در پایان عمر از دربار سطامانیان کنطاره گرفطت.   

 ه رودک به خاک سسردند.دِ درا او رجسد  ا درگذشت وج بازگشت و چند سال بعد در همان

نطد. امطرؤالقیس   ا هطی داشطته  در روزگار جطوانی زنطدگی شطاد و مرف   امرؤالقیس و رودکی هر دو 

جوانی خود را با لهو و لعب سطسری کطرد و بطه وصطف زیبارویطان در شطعر        ی بود کها شاهزاده

شطود تطا از    مطی مرگ پدر تلنگطری   اما»پرداخت و به همین خاطر پدر او را از خود طرد نمود. 

کند. شاعر دچطار حطزن و انطدوه    ش تغییر ا مستی به جهان عقل و دیده فرود آید و مسیر زندگی

وید گ ند و از کوتاهی عمر و مرگ سخن میک انتقام خون پدر قیام میگرفتن شود و به  میعمیق 

 .(121: 1390یا، ن )محسنی« بیند خود را در پی کسب مکارم اخالق می و

ورود بطه دسطتگاه حکومطت سطامانیان، جطاه، جطالل و حشطمت فراوانطی بطه          رودکی نیز با 

در  .یطد آ درمطی نطدیمان شطاه    بطه حلقطه  خاطر طبط  لطیطف و آواز خطوش،    ه ورد و بآ دست می

 رودکططی صططاحب دویسططت غططالم»: ثططروت و دارایططی رودکططی آمططده دربططارة مجــالسالنفــا س

شطاعری را ایطن مقطدار مکنطت      شطیده و کمتطر  ک و چهارصطد شطتر، بطارِ خانطه او را مطی      ]بوده[

رایش بطاقی  ایطن ثطروت رودکطی و جطاه و جطالل تطا پایطان عمطر بط          امطا  1.«اسطت  شطده حاصل 

ش چرخیططد و بططه متططائبی گرفتططار  ا خالف خواسططتهزگططار بططررو در پیططری گردونططة»نمانططد. 

 و بینایی خود را نیز از دست داد.( 371: 1،  1386)صما، « آمد
 

شاعریةسبکوشیو.4
، تغطزل لطافت، نوآوری،  مرؤالقیس و رودکی، توصیف، طبیعت و عناصر آن، سادگی ودر شعر ا

بطه طبیعطت    وابسطته  شعر امطرؤالقیس خورد.  ی... فراوان به چشم مو حسیتشبیه ازجمله تشبیه 

                                                                                                                                                       

 .26: 1388آذر،  رک:. 1
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اسطتعاره   صنای  ادبی از قبیل تشبیه،. انسجام وا،یی است از دیدگاه فنی دارای وحدت و است؛

بر صمای آن  ،صمای بدویت نمس رقیق شاعر لطافت و شعر او فراوان است،مبالغه اگرچه در  و

گریطه بطر اططالل     بطا ویند امرؤالقیس نخستین کسی است که قتطاید را  گ رخان میوم فزاید.ا می

به کار برده  را و نخستین کسی است که برخی تتاویر دلنشین است کردهاه معشوق آغاز گ خیمه

ای تطازه و  هط  نیز نخستین کسی است که در وصطف  و ؛هرار گرفتکه بعدها مورد تقلید دیگران ق

 اسطت  دادهشطب( زبردسطتی نشطان     وصطف اسطب و شطتر و    محتوا )تتویر زن، صحنه شکار،پر
.(46: 1363)عبدالجلیل،

امتیطاز قابطل    ،آمیطزد  می مه عرب به صورت سمبولیک با تلمیح در هتشبیهاتی که این شاهزاد

اینکه امرؤالقیس رهبری نهضتی را بر عهده دارد که بعدها  خالصه بخشد. توجهی به شعرش می

ایجطاد   معشطوقه،  هدرنا کردن و گریسطتن بطر خیمط    شکوفایی شعر عرب مشهور شد. هبه دور

آن تشطبیه، همگطی    در رأس بحور شطعری، کطاربرد صطنای  و فنطون ادبطی و      تحول در اوزان و

. امطوی و..  اسطالمی،  هز شاعران دوربلکه بسیاری ا این نهضت، تنها شعرای صری است که نهاعن

 .(211: 1387یا، ن )محسنی استاداشته از او و را به تقلید

ای هطط یکططی از بهتططرین دوره ،سططرودند روزگططارانش شططعر مططی هططم زمططانی کططه رودکططی و

 احمطد،  در ایطن روزگطار درگطاه نتطربن    . ویطژه خراسطان بطزرگ بطود     هبط  ،آن زمان سیاسی ایرانِ

سططبک شططعری   (.12-13: 1370کططوب،  )زریططن «ادب بططود شططعر و امیططر سططامانی، روزِ بططازار  

محطور   ،در ایطن سطبک   رودکی همان سبک روزگطارش یعنطی خراسطانی یطا ترکسطتانی اسطت.      

ای شططعری ایططن دوره عمططدتاً  هطط قالططب اساسططی شططاعران سططادگی در لمطط  و معنططی اسططت.  

 غططزلتمططدح و انططدرز و  را وصططف، آن همایطط گططاهی ربططاعی بططود کططه درون قطعططه و قتططیده،

چهطارم   هسطامانی و اسطلوب شطاعری سطد     ةکامطل شطعر دور   ةرودکطی نماینطد   داد. تشکیل مطی 

او را واضطط  ربططاعی  » اسططت. تتططویرهایش زنططده و طبیعططت او جانططدار و تسنططده اسططت.     

نططد کططه وی نخسططتین شططاعر از شططاعران فارسططی اسططت  ا گمتططه .(21: 1382 )شمیسططا، «انططد دانسططته

 ؛شططعر خینیططایی در ایططران اسططت  دهنططدة ادامططهکططی رود .اسططت دادهکططه دیططوان شططعر ترتیططب  

سطینه منتقطل و تمهطیم شطده      بطه  لحطن قابطل ارائطه اسطت و سطینه      شعری که تنها همراه آهنا و

دان بسططیاری از شططاعران فحططول مقلّطط اسططت. کمططال یافتططه آنوسططیلة  بططه و آنگططاه شططعر فارسططی
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برخططی بططه . نططدمتططأخر وهططور کردنططد بططه اقتمططای اشططعارش پرداخت هکططه در دور گططوی پارسططی

مهطارتش   ،عری وی را الگطوی خطود قطرار دادنطد    شطا  هشطیو  ،ردنطد ک ر بسی مباهات مطی این تأثّ

 «سططلطان شططاعران »و  «پططدر شططعر فارسططی  »و او را  ،را در سططرودن اشططعار زیبططا سططتودند   

 ( لقب دادند. 120: 1385)دهباشی، 

 

وریآنوپیشگام.5
معطروف اسطت، رودکطی نیطز در     « شعر عربی پدر»که امرؤالقیس در ادبیات عرب به  گونه همان

مشهور است. پیشگامی در تشبیه و وصف عناصر طبیعطت،  « پدر شعر فارسی»ادبیات فارسی به 

 است. ها مورد تقلید شاعران قرار گرفتهای این دو شاعر است که بعده ین نوآوریتر مهماز 

 

تشبیه.1-5
رین تط  دترین عناصطر بیطانی و از محطوری   یکی از پرکطاربر رودکی  س ویؤالق امر در اشعارتشبیه 

 است. به کار رفته شاندر شعراست که به طور گسترده  یصور

 یطرد. گ ی سرچشمه میمرؤالقیس آن است که از واقعیت حسنخستین ختوصیت تشبیهات ا

 :ویدگ ورد و میآ وی در وصف اسب خویش تشبیه زیبایی می

ُ  فَأدرَکَ ََل یَ  ََأَ    ِ  ََه    ََل ََن
   (2)نیَقعب  ی  ََیخ ذر ف  ًواَو    ًمل  م یا  

 (35: 2004ًماًؤوق س  )

 است شاعر سرعت اسطب را بطه بادریسطه   مجمل  مرسل و ،تمثیل هیتشبدر این تشبیه که از نوع 

ند کطه  ک شاعر در بیت دیگری ساق پای معشوق را به ساق پای شترمرغ تشبیه می ند.ک تشبیه می

 :ویدگ است. وی می امرؤالقیس آمدهین بار در شعر اولاین تشبیه برای 

ُ   ََطال ظریٍی    اقا نََامَةٍ   َو
اَقب       (3)  صَهاَةَ عٍَا قائٍم فَاَق م 

 (33: مهان)

 ز نوع تشبیه بلیغ است، تشبیهی حسی و طرفین آن نیز هر دو حسی است.این نوع تشبیه که ا





فاطمهقادری،سجادبرادنیارسیشیوهشاعریامرءالقیس...بر«بویجویمولیان»تا«قفانبک» از

137 

 

نطد  ک تشبیه می ،نگران استکه  ةا  َجیدار  بچه همچنین چشم محبوبه را به چشم آهویِ شاعر

بطا   ند وک جای ادات استماده میه دهد. او از )مِن( ب و وجه شبه را دقت و احتیاط شدید قرار می

 :دهد تناسی تشبیه شاهکار خود را ارائه می

 یعیِ  ص ٍل   تیَتعق یتص      ت ری   
ل    یییِ  حش   جاةَ م طف   (4)ب اظاٍة م 

(115: 2004ًماًؤوق س  )   

دیگران دارد این است که او گطاه تشطبیه    طبیعی امرؤالقیس بر و حسیی که تشبیهات امتیاز

بططا ایططن ابتکططار  و آمیططزد مططیدر هططم  (92: 1387، )المططاخوری را بططا تلمططیح بططه شططکلی سططمبولیک

 :خشدب به کالم تأثیری شگرف می ،فرد هبمنحتر

یفَییاٍ  م قری ٍل م ی ب یٍا مَعم    یَدیاٍ  م 
ماد  َصخاٍ   ِ عَل   ََیجَ   (5)َحطعُ ًوسع ل  م 

 (164: مهان)

 رد.ب اشارات را برای معرفی اسب راهوارش به کار می اوصاف و تمام ایندر این بیت شاعر 

و تحطرک و پویطایی    رودکطی ای هط  عناصر طبیعی در سطروده  فعالحضور  تشبیهات و تنوع

قطدرت تحلیطل    تجربطه و  زا هاسطتماد  بر کالم و تسلط. است کردهاشعار او را پرجذبه  تتویرها،

نتطیب خواننطده   ی خطاص  لذتکاربرد آن به عنوان طرفین تشبیه،  تتاویر دریافتی از طبیعت، و

در هطر صطمحه از   که  چنان، توجه خاص دارد حسیتشبیه ویژه  بهرودکی به انواع تشبیه  .ندک می

 :ویدگ . از آن جمله است بیت زیر که میودش ایی از آن یافت میه دیوان شاعر نمونه

 دندان بود چههر بسود و فرو ریخت مرا
 ودطب تابان راغططططچ ،بل، دانطدن نبود 

 بود انططططمرج درّ و ه بود،دز سسیدسیمِ
 باران بود رهطططری بود و قططحططس ةستار 

 (82: 1373 رودکی،)

و  کنطد  مطی اسطت تشطبیه    حسیعقلی است به درخت که امری  امری در جایی دیگر عمر را که

 :یدوگ می

 ا جل این که باد به خوشدلی گذران بعد از
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 پا افگند اندیش را زر بدطمطت عطدرخ

 (80: 1373 رودکی،)

اسطتعارات شطعر فارسطی محسطوب      حتطی رین تشطبیهات و  ت بعضی از تشبیهات رودکی از کهن

بطه  چهطره  تشبیه : برای نمونه است. هوی قرار گرفتگ ند که بعداً مورد تقلید شاعران پارسیشو می

 و ؛انطار  هدانط  تشبیه دهان معشطوق بطه نطیم    و ؛گل و نسرین ماه دوهمته، برگ یاسمین، ،له، ل،گ

 همچنین تشبیه غم به سساه.

تا طبیعت به طور مستقیم در اشعارش زنده  است شدهسبب  ارتباط مستقیم شاعر با طبیعت،

عناصر  تنوعمثل مضامین در اشعارش  تنوع داشته باشد. به عبارت دیگر، فعالحضوری  و پویا،

 :در طبیعت است

 همی فزاید آتش بر دل دریا دو چشم و
 ونه باید؟طگطمردم میان دریا آتش چ 

 (85: همان)

 ابر سیاه از اریدب یطططم یخچه

 ستاره بر زمین از آسمان چون 

 (105: همان)

ود. ایطن امطر ططراوت خاصطی بطه شطعر       شط  گاهی اوقات تشبیهات زیبا بطا اسطتعاره همطراه مطی    

 «گوینطد  مطی  فطنّ بیطان بطه آن تشطبیه در تشطبیه     » در کطه  نطد ک می غریب تشبیه را نو و هد ود می
 :(115: 1371 )شمیسا،

 رخ تو کرده شبنمی گلِ ربَ تا خوی ا 
 شبنم شدست سوخته چون اشک ماتمی 

 (112: 1373رودکی، )

 :یا ؛استعاره از اشک است دومشبنم در مترع 

 میر ماهست و بخارا آسمان

 آسمان آید همی ماه سوی 

 (113: همان)

 بیشطتر  تتطاویر اسطت و   های هرین گونت تشبیه در اشعار رودکی از اصلی ،که بیان شد طور همان
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شاعر بطه   توجه. این امر حاکی از است شدهرفته در دیوان او از طبیعت گرفته کار به هعناصر تشبی

 محیط زندگی و تجارب با،ی اوست.

 

وعناصرآنوصفطبیعت.2-5
ی داشطته و دارد. ادیبطان و   ا طبیعت همواره در اندیشه ادیبطان و شطاعران بطزرگ جایگطاه ویطژه     

و در آثار خود طبیعت  شدهرو  ای مختلف، با طبیعت روبهه ا و اندیشهه شاعران با داشتن دیدگاه

ند. در شعر امرؤالقیس و رودکی نیز توصیف طبیعطت و  ا ند، توصیف کردها که فهمیده گونه آنرا 

سطت. شطاید دور   ا امطرؤالقیس اپذیر شعر ن طبیعت رکن جدایی ود.ش یافت می وفور بهزای آن اج

سبب شده تا شاعر بیش از هر چیز دیگری  ،ای بیابانیه رفتن در محیطگ شدن از خانواده و قرار

 شیر گرگ، شتر، ازجملهبا برخی ارکان آن  نشینی هماز قرابت و  و فرو روددر طبیعت  رمکبه ت

 :سخن شود با آنان هم ببرد و تلذ و...

 عاَی إن  َأن ا ییی ا  قَت  وُ مل
ی یَت مل   (6)ا ََتَاعل  یی  قَ ل  ًوری  ی إنَ 

 .(118: 2004ًماًؤوق س  )

بطه  شطدید  اشطتیاق   عشطق و  اول: از چند موضوع اسطت  برخاستهظیر امرؤالقیس ن توصیمات کم

 بیعی.هنگام توصیف عناصر ط دوری جستن از غلوّ: دوم ؛طبیعت

، رعطدوبرق وان گمت امرؤالقیس حجم زیادی از شعر خود را به وصف اسطب، بیابطان،   ت می

در توصطیمات  اسب از عناصطری اسطت کطه امطرؤالقیس      .است پرداخته و... شب و آسمان شبانه

ی عظطیم تشطبیه   ا ین بار این حیوان را بطه عتطا یطا صطخره    اولبرای  وه خویش از آن بهره جست

 .(70: 1363 ،هابن قتیب) است کرده

 ا، یٍل م بٍا مَیقریمدیاٍ  میفاٍ  م  
ماد  صَ    ِ عَل  ُ ًوس ل  م  خٍا َحطع َجَ 

ًزمَُعَی ًوََقب  جَ    أنع ًهت   اٍشَ 
 (7)ل  یاجَ جاَش ف ُ َم  ُ   َی  مإذً  
 (118-119: 2004ًماًؤوق س  )
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 هیئطت کلطی را   جزئی از یطک که  چنان دیگری آورده، ةساختتشبیه خود امرؤالقیس در این بیت،

 تطک، تیز پطایِ باد .اسطت  کطرده را بطه صطدای جوشطش آب تشطبیه      آن اسب( استخرا  و ه)شیه

صطماتی اسطت کطه     ازجملطه عظیم ة صخر و پیکر، کوه پایِستبراندام، باد رهنوردِ وچا،ک، چست

 .است یس در توصیف اسب خود به کار بردهامرؤالق

 :ویدگ ای اسب خود میه مسرعت، چا،کی و قدرت سُ در مورد ،جایی دیگروی 

 عََی رَبٍَذ ََزدًد  عَفاً، إذً جَیییاَی
سَح ٍ حَن ث  ًواَع   ض     َوذ    صن  یم 

س   ی عََی ص یم ٍ َصالب  َمالط  َاد   َ 
 (8)نان  یََ َ ًت  عَیق   وَ    ات  مَ  

 (166: مهان)

ه زوز .تاسطط شططدهبططه شططکم گططورخران تشططبیه  بیابططان ین بططار در شططعر امططرؤالقیساولططبططرای 

د در بیططت شطط مویططه تشططبیه مططی  گططرگ کططه در اشططعار برخططی شططاعران معمططو،ً بططه نالططه و   

ین بطار در  اولط کطه ایطن نطوع نیطز بطرای       اسطت  شطده عیالمندان رنجور تشبیه  ةبه نال ،امرؤالقیس

 :ودش اشعار یک شاعر عرب دیده می

ََجَاف  ًوََا قَفٍا قَطََتُ   َ  ً ٍد 
 (9)َ عل  یی  ًمل َاخلََ ع    یبُ ًوذئب  َََا   

 (118: مهان)

 گذاشطته ،ی ابرهای متراکم در ذهن شاعر تأثیر عمیقی  درخشان آسمان در ،به رعدوبرقدیدن 

شطکوه  ن بیت را به این لحظات زیبا و باچندیکه  چنان. است ترغیب کردهتوصیف آن  بهاو را  و

 :است دادهاختتاص 

 م ضَُ  َ تَای بَاقا،   َرَک  صاح  
ََمح    ِ  فََ  حریی   م َدَعل   یًو َ َ

ُ     َمصاب ح  ًره  َ ضیء    ٍب   ا
بال     (10)یتعل  فَ ًمل    هاَن ًوسعَ َط باوذ 

 (121 :مهان)

گطاه بطه    ،هطد د نشان مطی  رعدوبرقتتویری که امرؤالقیس از یک رویداد معمولی طبیعی یعنی 
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 ود.ش یم ند و زمانی چون چراغ رهبانان نمودارک ایی جلوه میه دست صورت

ماند که در سطوداگری   ابر این سمبل سخاوت و بخشش در شعر امرؤالقیس بازرگانی را می

که رایگان است ای رنگارنگی ه و متاعش گل ،خود تنها به فکر خریداران است، نه سود خویش

 :هدد در معرض دید خریداران قرار می

ُ  ط  َب  ویقی ب ص ًاء  ًوریری     َ   َیاعَی
 (11)ل   َمع ًوَ  اب  ًمل   یذ ین ز َل ًو َمان 

 (122 :مهان)

او شب را ابزاری برای آزمایش صبر و  راز است. و ررمزی پا شب در شعر امرؤالقیس پدیده

 :اندد تحمل می

ََمَاج    ُی     وَ  یًوریَ ا  َ رخ َ  و ٍل 
ی َیرییتَیَ  ًهل م اًعیبأَن یعَیَ   یاال  و 

ت  و ُ  ویم یا ََتَط ییفقَ  ری ُ یی  ب صَ 
 یازً، َ  نیاءَ ب َدََدل  یردَف  عییج   َ  

َ یَهی َ ص ل   صًجنََ ا   یًوَ  ل  ًوطَا
ی یَک بأمنَل    میا ًصصریاح  ب صریح ٍ    (12)م 

 (117 :مهان)

 یا را وسطیله  آن گذر ند وک ین بار، شب را به اموا  سهمناک دریا تشبیه میاولبرای  ،امرؤالقیس

 .هدد خود قرار می تحملبرای آزمودن صبر و 

اسطت و   توجطه توصطیف بسطیار مطورد     این سطبک، در  سبک خراسانی است. رودکی شاعر

طبیعطت  »ذارند. گ شاعران در قالب تشبیه تتاویر دقیق و زیبایی از مظاهر طبیعت به نمایش می

ای خطال  کطه آن را   هط  نخست از نظر توصطیف  .دشو در شعر رودکی به دو صورت مطرح می

به این معنی که شاعر در توصیف طبیعت به طور مستقیم  ؛وان نامیدت وصف به خاطر وصف می

زینطد  گ برمطی  لبد و صور خیال شعر خود را از اجزای طبیعت و دنیای مادهط از طبیعت یاری می

طبیعطت کطه مسطتقیماً مططرح     ة دوم اشعاری است دربارة وید. دستگ می و با دیدی طبیعی سخن

طبیعطت را بطه ططور    ة در این دسته شعر، شاعر چهطر مدایح یا پند و اندرز. ة د، اما به بهانشو می
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ی از تنطوع م در شعر رودکی توصیمات گوناگون و .(247: 1350)شمیعی کدکنی،  کند می دقیق ترسیم

 بطاران،  ابطر،  تاک و می، بهار، باغ، پرندگان، ا،ه ود. تتاویری از گلش می ارائهای طبیعی ه پدیده

 :آسمان و خورشید تندر، آذرخش، تگرگ،

 م با رنا و بوی طیبرّططبهار خ آمد
 زار نزهت و آرایش عجیبطططبا صد ه 

 زن تندرش طبل ن وطاط برق روشنمّ

 زار خیل و ندیدم چنین مهیبططدیدم ه 
 نو د نوبهطاریطبطوی بطمشکب ارانططب

 قشیبة طلّطح یطکطوز برف برکشید ی 
 بردمد ی بادطمططه دشت تندر میان

 قضیب در همی برکشططان ابطیطم برق از 

 زیر خور به بانا  می ساقی گزین و باده و
 عندلیب اغططب و از نالد سار کز کِشت، 

 (68-69: 1373رودکی، )

 :الدن چون عاشقی غمگین می رعدوبرقرید و گ ابر در شعر رودکی به مانند انسانی سوگوار می

 آن ابر بین که گرید چون مرد سوگوار

 وآن رعد بین که نالد چون عاشق کئیب 

 (68: همان)

ی اسطت  ا ردد، حتطاری گ ود و گاه پنهان میش خورشید آنگاه که از پشت ابر تیره گاه پدیدار می

 :ویدج که از رقیب خود دوری می

 گاه خورشید از ابر دمد روی گاه
 ی که گذر دارد از رقیبا چونان حتاری 

 (15: همان)

 :ویدگ نیز می  می در توصیف

 را بکرد باید قربان  می مادرِ

 به زندان و کرد او را گرفت ةبچ 

 (98 :همان)
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 :ندک را به قطره باران تشبیه می  می جایی دیگر قدح را به ابر و

 قطره سحابستی  می سحابستی قدح گویی و
 طرب گویی که اندر دل دعای مستجابستی 

 (37: همان)

 :داردی در دیوان رودکی رنگارنگی خاص وزی نیزر فتل و اوقات شبانه

 طمطن که از دمِ دیآن صحن چ
 گمتی دمِ گطرگ یططا پلنا است 

 طب  کنون ز بطهطططار مطانطویا

 نگار همچو ژنگستو پرنقش 

 (72: همان)

 :شب اماو 

 القططدر است لیلةشططب عاشقت 
 چون تو بیرون کنی رخ از جلبیب 

 (69: همان)

ای ه دارد. توصیف طبیعت باانسان  حکایت از پیوستگی مستمر ای جاندار و پویا،ه این توصیف

ای او از مظطاهر زیبطای طبیعطت در    هط  و دیطده  حسطی ای هط  رودکی از طبیعت، محتول تجربطه 

 .است شدهخراسان است که گاهی به صورتی دقیق و موردی پدیدار  ماوراطالنهر و

 

عشق.6
های عرفانی هرگطز در   یعی است و احساسات معنوی با جنبهعشق در شعر امرؤالقیس از نوع طب

قیس را لکطه امطرؤا  طور آن فکطن اسطت،  ا سوز و فطراق  چه خانماناگرمحبوب ندارد. عشق  هآن را

هرگطز در اعمطاق روح انسطان     ند، کامالً ساده و طبیعطی اسطت و  ک ا میه بیابان ةمدهوش و دیوان

یک مان  از بیان حوادث عشطقی در شطعر شطاعر     چهی حیا، باورهای معنوی و ادب، ریشه ندارد.

گرانطه مالمطتش    ا لحنی عشطوه او بید و آ آنجا که شاعر ناگاه بر سر معشوق میویژه  هب ،ودش نمی

 .(84-85: 1387 )الماخوری، ندک می
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 :امرؤالقیس ةی از اشعار عاشقانا نمونه

 ا ر بع ََاال قَی  هَلَات    وَ ََةٍ یَ  
ََأنعیَها خَیییط  ََتینیال     ب آن سٍَة 

َها  َ یضیئ  ًوفًاَش  َجَه َها و َضج َ 
ٍت فََ   صریاح  زَ   ی قَ ادَل  ذ ب ال  ییم 

ا جَیمیاَ م صطَلٍ   ََییأنع عََی وری اِت 
ََیفع ب أج   ًزل  ی صاَب َ ضی، جَزص،   

    َ ن  ََة  یک  بَ ضیاء  ًوًََار ض  طَفیم 
اباو    َ اب  تی  َس     ی إذً ق یمت      یییَو

 َوط َفة  طَی   ًوَدشح   َیا  م فاضَة
ََت م اَتع   تفٍة َ ا  إذً ًنَفتَی  ال  یی م 

ا ََأَّنع  نَظَات  إوَ َها   ًوی  یجیاال  
 ال  یَمصاب ح  ر هیریاٍن ت َشب  و ق ف   

 ََسَات  إو َها بَیَیَ  میا ناالَ  هَ َها
 (13)َس  اع ح یرییاَب ًملیاء  حاص، عََی حال   

 (123-124: 2004ًماًؤوق س  )

ی کطه گطویی بطا    ا دوشطیزه : چطون  ریبا تتطاوی  معشوق خودجسم شاعر از  آلود هوس توصیف

ازی، انطدام کشطیده و   چطراغ پارسطایان، طنط   اشی شده، صورتی نطورانی چطون   هنرمندی تمام نق

نیز حا،تی چون شبانه به دیدار معشوق رفتن، آهسته بطه سطمت او   و  و... وییب متناسب، خوش

 بودن شاعر در داستان عشق است. همگی گویای ،ابالی و... رفتن

پیطروی  از او پرده و هرزه است کطه شطاعران بعطدی     غزل بی هپیشاهنا این نحوامرؤالقیس 

گداز وعمومطاً در گریطه و سطوز    امطا  ،نطد ا نرسطیده  ه اوپردگی ب هرچند در هرزگی و بی ند؛ا کرده

 هستند. او یور تشبیب قتاید دنباله

گی لم  بیش از ساد ،این است که رقّت خیال ،وان گمتت غزل رودکی می شیوه رةآنچه دربا

در آن از  و ؛عینططی اسططت هبیشططتر دارای جنبطط ؛ف بططه دور اسططتاز تکلطط ؛نططدک جلططب نظططر مططی

ای غزل رودکی آن است کطه  ه تاز دیگر مزیّ .است  شدهرایی در وصف معشوق پرهیز گ ذهنیت

دیگطر  بطه   ؛در وصطف کنیطزان زیباسطت    )بنا به رسم معاصران(، جای وصف پسران زیبارویه ب

 :ارگی بیزار استب ای ترکستانی و غالمه از عشق دات مذهبیاعتقالیل به د رودکی شاید سخن
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 شاد ان،طمطشطچ با سیاهشاد زی 
 ان نیست جز فسانه و بادطهططکه ج 

 د بودطبایبان ططططادمططده شطز آم
 .یاد.. باید نکرد هططتططذشططز گ و 

 باد و ابر است این جهان فسوس

 ه بادا بادططططچاده پیش آر، هرطططب 

 (74: 1373دکی، رو)

 :کند می تر زلف چابک و دیدار خوب و روی لطیف هم این نگرش رودکی به معشوق را کامل

 نبیذ روشن و دیدار خوب و روی لطیف
 اگر گران بود، زی من همیشه ارزان بود... 

 ابک بودططه دلم زی زلمکانِ چطشطیطمطه
 م زی مردم سخندان بودططوشططهمیشه گ 

 (83 : همان)

صطدای قلطب یطک کطور      حتطی گطاه   ،کنطد  مطی  دکطی دردهطای عشطق و فطراق را بیطان     وقتی رو

 .(15: 1370، کوب زرین) وان حس کردت را نیز در شعر او می کشیده حرمان

نیسططت کططه فرهنططا و روزگططار و  یشططکاسططت. نشططاطو  سراسططر شططادیشططعر رودکططی 

در  ،بططاربططه ایططن اعت .دی او تأثیرگططذار باشططوخططو خلططقدر  دوانططت پیرامططون هططر شختططی مططی 

خراسططان  مططاوراطالنهر و بططر یسططامان احمططد نتططربنه کططی ا خاصططه دوره روزگططار سططامانیان،

 :سراید که رودکی هم می گونهآن 1ه است.ممرما بودکح یرد، آرامش نسبک یومت مکح

 هست رخان ت ،لهبُ هست و درم می هست و
 اعداست ب دلیهست نت گر ست ویم نطغ 

 (71: 1373رودکی، )

 :ندک یغ میتبل را یاشب خوش هل وتسا هیروح و

 د شادییز ونططنطکا باده و دیخور ونططنکا

                                                                                                                                                       

 به بعد 92: 1375، کوب زرین: ر.ک .1
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 حبیب ب از برطیطبطکاکنون برد نتیب ح 

 ریخور به بانا زمی  باده و ن ویساقی گز
 اغ عندلیبطسار نالد و از ب شتکِ زططک 

 (69: 1373رودکی، )

شعرشطان   ربیشتر فضایی شطاد بط   نند وک پنجه نرم میو کمتر با غم دست اصو،ً شاعران خراسانی

 :(20: 1388 )آذر، آورد می انیسخن به م یشاد زه ازین انگیمترکبا  کیاست. رود سایه افکنده

 وش آن نبیذ غارچی با دوستان یکدلهططخ
 ولوله گیتی به آرام اندرون، مجلس به بانا و 

 (148: 1373رودکی، )

 

ازخودپستأثیربرشاعران.7
ی امططرؤالقیس و رودکططی از همططان روزگططار دو شططاعر مططورد پسططند   شططاعر اسططلوب و شططیوة

ایی از ایشططان را در هطط بیططت انی بودنططد کططه سططبک شططاعران و یططا تططک قططرار گرفططت و شططاعر

 ؛نطد ا نطد دو دسطته  ا شطاعرانی کطه از امطرؤالقیس تطأثیر پذیرفتطه      امطا وردنطد.  آ شعرهای خود مطی 

در عتطر عباسطی    رومطی  بطن ا و بونطواس ا در صطدر اسطالم و   ربیعطه  ابطی  عمطربن بعضی ماننطد  

در عتطر عباسطی    بُحتطری در جاهلیطت و   طرفطه و  زُهیطر نطد و برخطی چطون    ا از او الهام گرفته

نططد. البتططه در ایططن ا او تقلیططد کططرده از تعططابیر اسططلوب و ،یططا در قتططایدو پراکنططده  یدر ابیططات

ر ی از صطو ا )شطاعر عتطر نهضطت( پطاره     احمطد شطوقی   حتطی  ؛نطد ا همه یکسطان نبطوده   ،تقلید

در  کلئوپـاترامنظطوم   هاسطت. مطثالً در نمایشطنام    شاعر جاهلی را عینطاً در شطعر خطود گنجانطده    

 :ویدگ نین میچ جنگی این ةوصف سمین

  ریاح   اَ  ًملَجال    یف ص تَای
فَیا ٍ ی ب  یم قیری یٍل م»  دیاٍ  م   «ٍا م 

 (95: 1387  ًوفاخاری)

را  شطاهنا مضطامینی اسطت کطه عطرب آن     امطرؤالقیس ابطداعگر و پی  »: ویطد گ نیز مطی  سالم ابن 

گریسططتن بططر  ایسططتادن و ایسططتانیدن رفیقططان و: پیططروی کططرد. از آن جملططه اسططت  پسططندید و

تشطبیه   ،«خطدر  ةبیضط » بطودن معنطا، تشطبیه زن بطه آهطو و      سطاده لطافطت غطزل و    آثار دیار یار،
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ردن جطدا کط   بنطد[ و  ]وحطش  «قیطد األوابطد  »تعبیطر عطالی از اسطب بطه      اسب به عقاب و عتطا، 

 ةطبقط  بطین شطاعران هطم   امطرؤالقیس در  بایطد دانسطت کطه     بطر ایطن   عالوه از مقتد شعر. تغزل

 .(17: 1913 ،سالم ابن ) «فرین استآ بهترین تشبیه ،خود

ای این شاعر ه ورد که برگرفته از سرودهخ در اشعار برخی شاعران عرب، ابیاتی به چشم می

یطد  آ ایی کطه در ادامطه مطی   ه نند. نمونهک تکرار می بزرگ است و برخی دیگر نیز عیناً الماظ او را

 :است امرؤالقیس سروده: ت استی این واقعیگویا
 مَط  َهم یعََ  یَص ری  قافا، ب یَهیا

   ،ی َ  َتَمعل   َِتَ کص َیَق اوییانَ  
 (111: 2004ًماًؤوق س  )

 :به این شکل آورده طرفه هم همین مضمون را
 ط  َهممَ  یعیَی ی  قافا، ب ییَهیا َص ری

 ََقاواَن ص َِتَک   ی،   َتََ     
 (34: 1363ًبِ قت ریُ  )

 :ویدگ امرؤالقیس در وصف اسبش می
 َ مَ ٍتَ َز ل  ًوَری   عِ حال  مَت َ ُ  

 تیَ یَز ل  یییی  زَوعت  ًوصَفییًاء  بامل ایََیم 
 (119: 2004ًماًؤوق س  )

 :ویدگ می ،گرفته او ون را ازمهم همین مض وس بن حجرا
ا  ََز ل  ف یق یاد  ًواَحل  عَییِ د َاِت 

ًمل    ارف  ییَ یََما زَلع عِ عظم  ًوشعج ح  
 (34: 1363ًبِ قت ریُ  )

 :ویدگ امرؤالقیس جایی دیگر در وصف اسب می
ََ ج  ًو  سا   ََ م  ًوَشظا عریل  ًوشعا ی 

ُ  َحجریات  م شا فات  عَی ًوَفال     َو
 (127: 2004ًماًؤوق س  )
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 :ویدگ او می ةهم به شیو هیرز بن کعب
ََ ج  ًو  ساء     ََ م  ًوَشظا عریل  ًوشعا ی 

 َیَأنع مداَن ًواعدف  مِ ظَها ُ  قصا   
 (35: 1363ًبِ قت ریُ  )

 :ویدگ امرؤالقیس می
 میییییا َمََ ا   المَ ا یفألََا، ب أل

َ ب   عَی ظَها  ََمییریییاک  ًوسعًاة     َم 
 (35: 2004ًماًؤوق س  )

 :سراید هم به تقلید از او می رزهی
  ما َمََ ا   المَ ا ٍ یفألََا، ب أل

  َُ ماٍء مَفاص   عَی ظَها  ََمریاک  ظ 
 (35: 1363قت ریُ   ًبِ)

تطأثیر بطر شطاعران    باعطث  نیز و متانت سخنان رودکی  لطافت انسجام، تأثیر کالم، مضامین، تنوع

 پس از خود شد.

هم  یعروض ینظام است. ه استقبال شعر رودکی رفتهست که بنخستین شاعری ا ،یامیر معزّ

 هنطدو  نبمحمطد  بند هنطدو یابوسطع  کلِمَ: ندک از چهار مقاله به این نکته اشاره می دومدر مقالت 

رد. چنطد  کنتوانم. الحاح : . گمتیجواب گو ده رایه آن قتکرد کدرخواست  یو از یا،صمهان

 :ن استیتش ایب یکه کت بگمت یب
 یطمطد هیآ نمازندرا از رستم

 ید همیآ انطاصمه از کن ملیز 

 .(54: 1381، یعروض ی)نظام آن سخن چه تماوت است ن سخن ویان ایه مکخردمندان دانند  ههم

 :ویدگ در وصف رودکی می شعر، وسی با آن همه توانایی درطقی یدق
 ستییبا زنده دطیطهططش استاد

 نیب روشن چشم رهیت اعرطش نآو 

 گمتندی حطیدطاه مرا مططتا ش

 نیرنگ معانی وش وطططبا لم  خ

 (161: 1364،زار، )
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 :ریز مطل  دارد با یتیتسل هدیی قتکرود
 زاواریطس و یگنطغم هک آن یا

 یبار همی کان سرشطهطن اندر و 

 :با مطل  بلندی دارد،ه دیه قتیقاف ن وزن ویهم با ناصرخسرو و
 دارییب و رتکف و هوش و زییتم

؟را باری تو هریخ رهیخ داد چون   

 زیامالً متمطا کط  مقابطل ناصرخسطرو   در کطی قلطم رود  ییبایز ده، عذوبت وین دو قتیا هسیمقا با

 .(31: 1357، ی)دشت شد خواهد

وزن  بطا ق( نیز با اشعار رودکی آشنا بوده و غزلطی   هط. 604-672) ن محمدیالد مو،نا جالل

 :است سرودهاو « بوی جوی مولیان» ةو قافی
 یهم دیآ گلستان باغ و یبو

 «یهمد یآ مهربان اری یبو» 

 (801: 1370 مولوی،)

اسطت،   گرفتطه  از اشطعار رودکطی صطورت    یرتط  حیصطر  یاهط  ، اسطتقبال یات فارسیخ ادبیدر تار

 شطعر  کطی رود ییبطا یز و ید بطه سطادگ  سطتن وانتننطدگان ن ک اسطتقبال  دام ازکط  چیمجموع، ه در اما

ین چط  ار خطوان فتطاحت و خوشطه   وخط  ریطزه  انطد،  تمطام کسطانی کطه پطس از او آمطده     » ند.یبگو

دانشطمندان چطون    ههمچون ابطر نعمطت بطر فطراز جطان بطوده و همط        ند،ا بوده خرمن بالغت او

 1.«صدف دهان بگشودندی

 

گیرینتیجه.8
وان دریافت که دو شاعر عالوه بر گذرانطدن  ت از آنچه در مورد امرؤالقیس و رودکی بیان شد می

اینکه هر دو در اسطتماده   ازجملهر شعر و شاعری دارند؛ ای مشترکی نیز ده دورانی شاد، ویژگی

ویطژه وصطف طبیعطت نیطز      هدر وصطف و بط  کطه   چنطان ی دارند، مهارت خاص حسیاز تشبیهات 
                                                                                                                                                       

 378: 1958 ،یمیرزایر.ک: . 1
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کمتری  س از خود هستند، از پیشینیان بهرةکه هر دو پیشوای شاعران پنند. ازآنجاک هنرنمایی می

عار آنهطا در اشطعار   تقلید از اشط  که ای گونه بهند، ا هبر شاعران پس از خود تأثیر گذاشت اماند، ا برده

تشطبیه و   وان پیشگام نوآوری در وصطف، ت ورد. این دو شاعر را میخ میبه چشم  دیگر شاعران

ی ا غزل به شمار آورد. در اینجا وجوه اشتراک و افتراق دو شاعر به صورت خالصطه و مقایسطه  

 :دشو در جدول زیر ارائه می

 

وجوهاشتراک

رودکیامرؤالقیسعموضو

شاهزاده بطوده، زنطدگی مرفّهطی داشطته و      زندگی

 .است کرده ساری میگ باده

آمد داشته، از نزدیکان امیر و به دربار رفت

 است. گذراندهبوده و زندگی شادی 

پیشگام نوآوری در تشبیه، وصف اجزای  ی در شعرپیشگام

 است. بوده غزل طبیعت،

جزای تشبیه، وصف ا پیشگام نوآوری در

 است. و رباعی تغزل طبیعت،

 است. طبیعت بسیار سخن به میان آورده از .ناپذیر شعر اوست رکن جداییطبیعت  طبیعت

توصیف عناصر طبیعی در شعر او بسیار  وصف

 .است

توصیف عناصر طبیعی در شعر او بسیار 

 .است

و بر شاعران پس از خود تأثیر گذاشته  تأثیر بر دیگران

 .به امروز ادامه دارداین تأثیر تا 

 .است ر شاعران پس از خود تأثیر گذاشتهب

 تشبیه

 

مورد توجه  حسیتشبیه  ازجملهتشبیه 

 .اوست

 

بیشترین بسامد  حسیتشبیه  ازجملهتشبیه 

 .را در شعر او دارد

 است. لقب گرفته« پدر شعر فارسی» است. لقب گرفته« پدر شعر عربی» لقب

   

وجوهافتراق

رودکیؤالقیسامرموضوع

عاشقی است ،ابالی که گاه حرمت نگه  عشق

 .اردد نمی

ی طبیعی و هویت محبوب ایشه تغزلدر 

 دارد.منزلتی واقعی 
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هانوشتیپ
سالی دیه خود را بر گردن من انداخت. نه امروز هوشطیاری اسطت    در خردسالی به من توجهی نکرد و در بزرگ. 1

 پردازم. کنم و فردا به کارم می مینوشی  و نه فردا مستی! امروز باده

شطتاب و   گیطرد. حرکطت او در   رسد و در یک دور دویطدن آنهطا را مطی    این اسب، سری  به حیوانات وحشی می. 2

 که سوراخ است. ماند می ای سبکی به بادریسه

شطده   کمرش به کمر گورخری مان د که بسیار قطوی و محکطم   ایش به ساق شترمرغ،ه ساق کملش به کمل آهو، . 3

 باشد.

کطه   یوقتط  آورد، یمط  ادیط و در آن حال نگاهش نگاه آهوانِ وَجطره را بطه    نمود یم داریو گاه د کرد یم زیگاه پره. 4

 .طلبند یخود را م یها بچه

 یا حطال بطه صطخره    نیط و در ا کرد یپشت م آورد، یم یرو نشست، یپس م تاخت، یم شیلحظه پ کیاسبم در  .5

 پرتاب کند. بیکن از فراز به نشکوه یلیکه س مانست یم میعظ

ما بطه   ی. هر دومیریو فق نیگرگ! من و تو هر دو مسک یمن درنا کردم و گمتم: ا د،یکه گرگ زوزه کش یوقت .6

 .میا افتهیدست ن یزیبه چ ی، ول میا طلب برخاسته

کطه   یوقتط  آورد، یمط  ادیط و در آن حال نگاهش نگاه آهوانِ وَجطره را بطه    نمود یم داریو گاه د کرد یم زیگاه پره. 7

 یصطدا  ییدر گلطو گطو   اش ههیمن چون از نشاط گرم گردد، شکستن شط  انیاسبِ ،غرم. طلبند یخود را م یها بچه

   است. ایجوشش آب د

  ،یاسطب چنطان سطر    نیط . اردیط گ یمط  یو تحرکش فزون تیفعال دود، یکه هرگاه م یزیبر اسب چا،ک و تند و ت .8

سطمت   یهطا  بر سُم دنی. اگر هنگام دوشود یم یاز او جار دنیهنگام دو یادیق زو فرز است که عر یپرشتاب، قو

محکطم و   اریاو بسط  یاهط  . سطم شطود  یمط  زیط زریو ر شطکند  یبرخطورد کنطد، مط    یو سخت همچون کیلنا او سطنگ 

 . شکند یاست و نم ریپذ انعطاف اریبس شیها استخوان

و زوزه گطرگ گرسطنه، چطون نالطه      دمیط را درنوردچطون شطکمِ گطورخران     اه،یط و گ آب یخشک و ب یابانیبسا ب .9

   .دیرس یبه گوش م باخته یزندگ المندانیع

پرتو آن چون  ؟یا دهیهاست د متراکم بسان حرکت دست یابرها انیرا که درخشش آن م یبرق ایدوستِ من! آ .10

 .  ندیآن روغن افزا یها لهیچراغ رهبانان بُود که هر بار بر فت

کطه متطاع رنگارنطا     یمطان یچون بازرگانِ  د،یانیرو اهیفرو نهاد و بر آن گل و گ طیغب یصحراو آن ابر، بار بر . 11

  .دیبگشا دارانیدر نظر خر شیخو

 دیازمایو خواست تا صبرم ب دیخود بر سر من فرو کش رگونیسهمناک که دامن ق ایچون اموا  در یبسا شب چه. 12

شطب   یزدم: هطان ا  ادیط آمد، فر دیپد میعظ یا امش را فاصلهاز حد بگذشت و آغاز و انج اش یکه دراز یو هنگام

   .ستیخوشتر ن یشامگاه یرگیاز ت یگرچه عاشق دلخسته را پرتو بامداد ،یرا بگشا یبامداد یها چهی! دررندهید
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ام.  شده، مشغول بوده یتمام نقاش یکه با هنرمند یبسان نقش یا زهیکه به معاشقه با دوش یبسا روز و شب یا. 13

بر  ایاست. گو یا لهیفت یها لیکه در قند یمثال چراغ کند، یم یرختخواب او را نوران شیو نوران بایت زصور

آتش بزرگ و  نیکرده و همچنان ا بتاصا یاست که بر درخت تاغِ بزرگ یور او آتش گرم و شعله یها نهیس

را از  راهنمیپ زمیخ یهر وقت برماست که  یگر و طنّاز رخسار، دختر عشوه ییبای. مثل تو در زشود یتر م بزرگ

کمل او  خورد یکه تاب م یو هنگام ستین رمق یو متناسب است و چاق و سست و ب دهی. اندام او کشبرد یم ادمی

 یاست که برا یانیپارسا یها آنگاه که ستارگان آسمان همچون چراغ ستمینگر او. به ستیبدبو ن یول لرزد یم

که بر سطح آب حرکت  یاش به خواب رفتند، بمانند حباب خانواده نکهیز ابرگشتگان روشن است. بعد ا ازجنا

را در اطراف  دماجتماع مر نی. مگر ایکن یم یبه سمت او رفتم. گمت: خداوند تو را دور کند، تو مرا قربان کند، یم

 ؟ینیب یمن نم

 

کتابنامه

فارسیالف(
-43، صط   10یقی، سال سوم، شطماره  مجله ادبیات تطب رودکیوچاوسر،ش(، 1388آذر، اسماعیل )

13. 

دراندیشهمیگلد.اونـامونوو«ایمان»مطالعهتطبیقیش(، 1387اکبری بیرق، حسن؛ مژگان الیاسی )

 .51-70، ص  6مجله ادبیات تطبیقی، سال دوم، شماره ،حافظشیرازی

 .جامی، چاپ پنجم، تهران: استادشاعرانرودکی(، 1381) امامی، نتراهلل

مجلطه   ،شناختیبهدیوانرودکـی(رودکیروایتگرزمان)رویکردیجامعهش(، 1388ی، بهناز )پیامن

 .195-215، ص  124جستارهای ادبی، شماره 

 .جاویدانتهران:  ،تصویریازناصرخسرو(، 1362) علی دشتی،

 .صدای معاصر: تهران ،)مجموعهمقاالت(یادیارمهربان(، 1385) علی دهباشی،
 ، بر اساس نسخه سعید نمیسی، تهران: نگاه.دیوان(، 1373محمد ) ی، ابوعبداهلل جعمربنرودکی سمرقند

 .علمی: تهرانچاپ ششم، ، هباکاروانحلّ(، 1370) عبدالحسین کوب، زرین

 ،عربتاپایـانعصـرتیموریـان(ه)ازحملدنبالهروزگارانایران(، 1375) عبدالحسین کوب، زرین

.سخن: تهران

 .آگاه: هرانتچاپ سوم،  عر،موسیقیش(،1370) محمدرضا شمیعی کدکنی،

 .لین: تهران ،یارسفشعردرالیخصور(، 1350ططططططططططططططططططططططط )
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 .فردوس: تهران، بیان ،(1371) سیروس شمیسا،

 .دانشگاه پیام نور چاپ دوازدهم، تهران: ،نظم(1سبکشناسی)(، 1382ططططططططططططططط )

 .فردوس: تهرانچاپ نهم،  ،تاریخادبیاتایران(، 1386) اهلل ذبیح ما،ص

بررسیتطبیقیحکمتوخـرددراشـعارامـرؤالقیسوش(، 1390نیا، ناصر؛ الهام مریمطی )  محسنی

 117-135، ص  20مجله مطالعات ادبیات تطبیقی، سال پنجم، شماره  رودکی،
 تهران: هدخت معین، جلد اول،به کوشش م ،مقاالتدکترمحمدمعینهمجموع(، 1364) محمد معین،

 .معین

چاپ نهم، تهران:  ،به کوشش منتور مشمق ،تبریزیکلیاتدیوانشمس(، 1370) الدین جالل مولوی،

 علیشاه. صمی

 .فرهومند: تهران ،یرودکاشعارواحوالویزندگطیمح ،(1309) دیسع ،یسینم

 

عربیب(
ج.  و  ن: دًنشگاالتشبیهاتال(  1950ًوَان ) ًبِ ًبی مرَب  َُ 

   م َ ة وَ  ن: مطریَة بَال.طبقات الّشعراءال(  1913ًبِ  الال )
ریا.الشعر و الشعراء مقّدمةش(  1363ًبِ قت ریُ )    مرتجم: آ. آذرناش  ِتًان: ًمَا

   مرتجم: ًردم ش  ِتًان: جامی.الوسیطش(  1373ً د  ری  ًم   ع انی  مصطفی )
   ِتًان: تاس.العربیتاریخ األدب ش(  1387ًوفاخاری  ح  ا )

ًر ًوَامل  ة.دیوانال(  1993ًماًؤوق س )    حتق ق: َمم رضا ما ة  با ت: ًو  
ة.شرح معّلقات الّسبع الّطوالال(  1959ًم  ) بِ ز زنی  حسنی    دًر ًودتب ًملصَا

 قاهاة: دًر ًملَارف. تاریخ األدب العربی )العصر اجلاهلی(،ال(  1960ض ف  َاقی )
ریاتاریخ ادبیات عربش(  1363ال ) عری ًجلَ ل  ج     مرتجم: آ  آذرناش  ِتًان: ًمَا
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دراسة يف شعر زعیم الّشعر العريب  «بوی جوی مولیان»إلی « قفا نبک»من 
 «رودکي مسرقندي»و زعیم الّشعر الفارسي « امرئ القیس»

 2سجاد بردانیا، 1فاطمة قادری

ة يف قسم ًو1َ  هبا جبامَة َزدریة ًوَاب  ة   آدً.   تاذة مشاَر
 ریة ًوَاب  ة   آدًهبا جبامَة َزد. ماجستا يف ًو2َ

 صامللخّ 
ي ًوشاعا ًوفار ي مِ  َرب ًوشًَاء    ََهاهم   ق  ًعتربمها ًو ی ق اد زع مي  إن  ًما ًوق س ًوشاعا ًوَايب   ر َد

ناة يف آثار هذَِ ًوشاعَاِ ةَ    مع  ن  ه اک بانا، ًوشَا ًوَايب   ًوفار ي يف عصامها. ه اک خصائص مشرَت
ة يف ََامها  ً تخ ًال ًوت شری ُ خاص ة ًوت شری ُ  َا َا، بنی عصامها   ب ئتَهما. مِ  هم  هذُ ًخلصائص ًملشرَت
ًحلس ي   صف ًوَ اصا ًوطری َ  ة  ًصب ًع   ًوت ریز ل.   مِ  جُا ًصفرًتق ب  َهما میدِ  ن ن شا إوی ماضاع 

ي َخص  ة  ًوَشق. إن  ًما ًوق س َ  خل ًحلًادث ان  ا،   ودِ وَ ری ریة يف ََا ر َد ًوریًام  ة يف ََُا إدخاص، ُم 
  طری َ  ة   م زوة حق ق  ة.

 
ي  ًوشَا ًوفار ي  ًوقص  ة. :الرئیسة لکلماتا  ًماًؤوق س  ًوشَا ًوَايب  ر َد

 

                                                                                                                                                       

 اتب ًملسؤ ل:ًود             mf_ghadery@yahoo.com 

 


