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چکیده
امرؤالقیس پدر شعر عربی و رودکی پدر شعر فارسی از بزرگترین و معروفترین شاعرانی
هستند که پیشوای سایر سرایندگان از روزگار خود تا به امروز به شمار میروند .گرچه میان
روزگار و محیط هر دو شاعر فرق زیادی است ،اما ویژگیهای مشترک بسیاری در آثار آنان
یافت میشود .بهکارگیری تشبیه ازجمله تشبیه حسی ،وصف عناصر طبیعت ،پیشگامی در
نوآوری ،و تغزل ،از مهمترین ویژگیهای مشترک در شعر امرؤالقیس و رودکی است .از وجوه
افتراق این دو شاعر ،میتوان به موضوع عشق اشاره کرد .امرؤالقیس ،ماجراهای عاشقانة خود
را به دور از حیا و حرمت وارد شعرش میکند ،درحالیکه در تغزلهای رودکی ،معشوق دارای
هویتی طبیعی و منزلتی واقعی است .این مقاله از منظر ادبیات تطبیقی به بررسی اسلوب و شیوة
شاعری این دو شاعر میپردازد تا پرده از وجوه اشتراک و احیاناً افتراق اشعار آن دو بردارد.
کلیدواژهها:اسلوب شعری؛امرؤالقیس؛ رودکی.


.1مقدمه 
ادبیات تطبیقی ،تالقی ادبیات در زبان های مختلف و روابطط پیچیطده آن را در گذشطته و حطال
بررسی میکند و عالوه بر آن ،روابط تاریخی آن از نظر تأثیر در حوزههای هنر ،مکاتب ادبطی و
 نویسندة مسئول:

mf_ghadery@yahoo.com
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جریان های فکری را مورد بحث قرار میدهد .اهمیت ادبیات تطبیقی بدان جهطت اسطت کطه از
سرچشمه های جریان های فکری و هنری ادبیات پرده برمیدارد؛ زیرا هر جریان ادبی در آغاز با
ادبیات جهانی برخورد دارد و در جهتدهی آگاهی انسانی یا قومی کمک مطیکنطد .در ادبیطات
تطبیقی بیش از هر چیز می توان به نقاط وحدت اندیشة بشری پی برد که چگونه اندیشطهای در
نقطهای از جهان بهوسیلة اندیشمندی ،ادیبی و یا شاعری مطرح میشود و در نقطة دیگر همطان
اندیشه به گونهای دیگر مجال بروز مییابد (اکبری بیطرق .)52 :1387 ،با توجه به تعریف بطا ،،ایطن
پژوهش به دنبال مقایسة شیوة شاعری امرؤالقیس و رودکی است .امرؤالقیس و رودکی بهحطق،
پدران شعر عربی و فارسی لقب یافتهاند .با وجود اینکه دو شاعر از نظر تاریخی با هطم فاصطله
دارند ،به نظر میرسد بتوان وجوه مشترک فراوانی در اشعار آنها یافت.
بنابراین در این مقاله سعی بر آن است تا پس از معرفی دو شاعر ،موضوعهطایی کطه گمطان
میرود وجه اشتراک و یا افتراق دارند ،از بین آثطار ایطن دو شختطیت اسطتخرا و سطسس هطر
موضوع به صورت جداگانه بررسی شود .بدین شکل که پس از ذکر هر عنوان ،شعر امرؤالقیس
و رودکی همراه با شاهد شعری بررسی و در پایان ،نتیجهگیری کلی ارائه گردد .همچنین به این
سؤال پاسخ داده میشود که پیشگامی امرؤالقیس و رودکی در چیست و تأثیر آنان بطر شطاعران
دورههای بعد چگونه است؟

.2پیشینةپژوهش 
از دیرباز دربارة امرؤالقیس و شعر وی پژوهشهای زیادی صورت گرفتهاست که از ایطن میطان
میتوان به کتاب ابن سالم ( )1913اشاره کرد که نویسنده در آن امطرؤالقیس را جطزط طبقطه اول
شاعران جاهلی قرار دادهاست .همچنین کتاب مقراض ( )2009با بررسی موضوعات شطعری وی
همچون زن ،اسب ،شتر ،بطرق ،سطیل ،گطرگ و ...موضطوع زن ،اسطب و شطتر را پربسطامدترین
محورهای شعر امرؤالقیس دانستهاست.
از پایاننامههای عربی األحمری (1431هط .ق) در مقطط کارشناسطی ارشطد معطانی و ممطاهیم
همسان شعر امرؤالقیس در غزل و وصطف اسطب را بررسطی کطردهاسطت .همچنطین پایطاننامطه
الکماوین (2011م ).در مقط دکتری چگونگی ورود شعر امرؤالقیس به اندلس و تأثیر شطعر وی
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بر خطاب شعری اندلسی را از دو جنبه مضمونی و هنری ،و نیز عملکطرد شطعر امطرؤالقیس در
خطاب نثری اندلس ،اقتباس از شعر او در متون اندلسی ،و همچنین انعکاس شطعر امطرؤالقیس
در خطاب نقدی اندلسی ،و نظریات ناقدان اندلسی دربارة شعر او را بررسی کردهاست.

از مقا،ت فارسی ،پژوهش تطبیقی پیشگر ( )1385اسطت کطه در آن تأثیرپطذیری منطوچهری
دامغانی از معلقه امرؤالقیس در ساختار ،مضمون ،تتویر و زبان نشان داده شدهاسطت .پطژوهش
تطبیقی معدلی ( )1389نیز به وصف باران و دیگر پدیدههای آن همچون ابر ،باد ،رعدوبرق ،آب
و ...در شعر امرؤالقیس و عبید بن األبرص پرداخته و آن را با توصطیمات نابغطه ذبیطانی در ایطن
زمینه مقایسه کردهاست .همچنین پژوهش تطبیقی شکیب (1390ش) بطه تأثیرپطذیری منطوچهری
دامغانی از امرؤالقیس در توصیف اسب میپردازد و در پایان نتیجهگیری میکند کطه منطوچهری
گاهی ابیات امرؤالقیس را ترجمه میکند .پژوهش نجاریان ( )1390اشطعار ،معطی گرگطانی را از
نظر ساختار و مضمون و تتویر با معلقه امرؤالقیس مقایسه کرده و وجوه تشابه و تمطارق آن را
نشان دادهاست .همچنین پژوهش تطبیقی محسنینیا ( )1390با بررسی حکمت و خرد در اشعار
امرؤالقیس و رودکی ،نشان مطیدهطد امطرؤالقیس کطه در او خطوشگطذرانی بطوده ،در تعطالیم
خردگرایانة خویش بیشتر از نیستی ،مرگ ،ناپایداری ،و زر و زور دم میزند ،اما رودکی پا را از
امرؤالقیس فراتر گذاشته و عالوه بر نیستی و فنا و گذر عمر ،ستایش خرد و جنبطههطای عملطی
اخالق را بیشتر مطرح میکند.
در مورد رودکی ،از میان پایاننامهها میتوان به تحقیق ذوالمقاری (1380ش) اشاره کطرد کطه
نویسنده در آن با تحلیل اشعار رودکی و بشّار ،اینگونه نتیجهگیری میکنطد کطه او ً،رودکطی از
بشّار اثر نسذیرفته و مضامین مشابه در اشطعار او و بشّطار بطر اثطر تطوارد راه یافتطهاسطت و ثانیطاً
علی رغم نابینایی هر دو شاعر ،صور خیال در شعرشان جلطوة خاصطی دارد و میطانگین کطاربرد
صور خیال در شعر این دو بسیار به هم نزدیک است.
اما از مقا،تی که درباره رودکی نگارش یافته ،پژوهش عالّمی ( )1387است کطه بطه بررسطی
برخی اسطورههای موجود در شعر رودکطی از قبیطل شختطیتهطایی همچطون رسطتم دسطتان،
اسمندیار ،باورهای نجومی که شالوده اساطیری دارند ،افسانه گاو و ماهی و اسططوره آسطمان و
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زمین و ...پرداختهاست .همچنین پژوهش بتطیری ( )1388بیطان مطیکنطد کطه رودکطی از تمطام
امکانات زبان و اصول شناختهشدة هنر خالق برای تلمیق اندیشه و زبان ادبی بهره جستهاسطت.
مقالة پیامنی ( )1388با بررسی جامعهشناختی (بعد فرهنگی) دیوان رودکی ،تاریخ دورة سامانیان
و آدابورسوم حاکم بر آن روزگار را نشان دادهاست .پژوهش تطبیقی نتر اصمهانی ( )1388بطا
بررسی رباعیات رودکی و خیام ،مضامین مشترکی چون بیاعتباری دنیطا ،حتمطی بطودن مطرگ،
اغتنام وقت ،نکوهش ریا و فریبکاری ،اکسیر شطراب ،وارسطتگی ،توصطیف طبیعطت و ...را در
سرودههای این دو شاعر نشطان مطیدهطد .همچنطین پطژوهش تطبیقطی آذر ( )1388بطه بررسطی
موضوعهای مشترک شعر رودکی و جمری چاوسر همچون وجوه نشاط فراوان در شعر هر دو،
مرگ ،تأثیر بر شاعران پس از خود ،مرثیطهسطرایی و موضطوع افتطراق آن دو شطاعر یعنطی بیطان
پرداختهاست .اما در این پژوهش تالش میشود تا اسلوب و شیوه شاعری امرؤالقیس و رودکی
بررسی و مهمترین ویژگی شعری آنان ارائه گردد و سسس به مقایسه آنها پرداخته شود.

.3زندگیامرؤالقیسورودکی 
حُندُ بن حُجر الکندی ملقب به امرؤالقیس معروفترین شاعر دورة جاهلیت ،سرآمدِ آنهاست.
امرؤالقیس فرزند حُجر پادشاه کنده بود .در حدود سال  500میالدی (حدود یک قطرن پطیش از
اسطالم) در نجطد متولطد شطد .از همطان جطوانی بطه شطعر گمطتن روی آورد .وی لطذتجطویی،
،ابالیگری ،خوشگذرانی و ماجراهای عاشقانه خود را به دور از حیا و حرمت وارد شعر کرد،
تا جایی که پدرش او را از خود براند؛ زیرا از دیدگاه پدر ،تشبیب به نساط مایه کسر شطأن او و
امثال او و منزلت شاهان و شاهزادگان بود.

1

پس از ترک خانواده ،امرؤالقیس با دوستان ،ابالی که همواره گرد او بودند روی به نوشیدن
شراب ،شکار و غنا آورد (اسکندری )85 :1373 ،و به گردش در بیابانها مشغول شد .گاه در کنطار
آبگیری مینشستند و شراب مینوشیدند و شعر میگمتند .در همین زمطان ،آنگطاه کطه بطا یطاران
خویش در یکی از مرغزارهای شام یا یمن (المطاخوری )80 :1387 ،مشغول خوشگطذرانی بطود ،از

 .1ر.ک :اسکندری.85 :1373 ،
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َمعَ یی

صیریاً،
قتل پدرش به دست بنیاسد آگاه شد؛ برای همین جملة معطروف خطود « َ
ضیعی ََ ی َ
یدا َی ًً ،و یاَال َریا َی ً مییا»( )1را گمططت و بططدین ترتیططب شططراب و
َد َمیُ ََرییاً ،ص َ
صی َا ًوَیاال ص َ
شکار را رها و برای گرفتن انتقام خون پدر قیام کطرد .بنطیاسطد کطه از قتطد او مطلط شطدند،
پیکهایی را به سویش روانه کردند تا از او مهلت گیرند یا از وی بخواهنطد کطه جنطا را رهطا
سازد و به قتاص قاتل یا گرفتن دیه و پذیرش عذرخواهی آنان بسنده کند .اما امطرؤالقیس کطه
قتد داشت بنیاسد را گوشمالیِ درخوری بدهد و دریایی از خون به راه اندازد ،پیشطنهاد آنطان
را نسذیرفت .در جنگی که میان امرؤالقیس و یارانش با بنیاسد در گرفطت ،بنطیاسطد بطه یطاری
پادشاه حیره بر او چیره شدند و قبایلی که به او وعطده یطاری داده بودنطد از کمطک بطه او سطر
باززدند و او بهناچار به سوی بیزانس حرکت کرد و به ژوستنین پناه برد .امسراتور بیزانس از این
شاهزادة عرب بهگرمی استقبال کرد و به او وعده یاری داد .اما در این کار تعلل بسطیار ورزیطد.
شهزاده شاعر که بیتاب شده بود به سوی دیار خویش به راه افتاد ،اما از شدت اندوه و سطختی
در نزدیکی شهر «انقره» (آنکارا) بیماری آبله وجودش را فرا گرفت و در همان ناحیطه در سطال
 540میالدی و بعد از حدود  40سال زندگانی پرفرازونشیب دنیا را وداع گمت

(عبدالجلیل:1363 ،

.)46

ابوعبداهلل جعمر بن محمد بن حکیم بن عبدالرحمن بطن آدم ،در روسطتای «بُطنج» از روسطتاهای
رودک از تواب سمرقند متولد شد و انتساب او به رودکطی هطم بطه همطین دلیطل اسطت .تطاریخ
و،دت او بنابر قراین بایست اواسط قرن سوم هجری بوده باشد ( 260هط .ق) .رودکی در زمان
سامانیان زندگی میکردهاست .در این روزگار دربار امیر نتربناحمد سامانی مرکز شعر و علطم
و ادب بود ،بهطوریکه هر کس هنری داشت نزد امیر نتربناحمد میرفت .امیر نتطربناحمطد
هم هنرمندان و دانشمندان را دوست میداشت .شاعر در دربار سامانی نموذی فراوان یافت و به
ثروتی افزون دست یافت .نموذ شعر و موسیقی او در دربار نتربناحمد چندان بود که داسطتان
بازگشت پادشاه از هرات به بخارا به خوبی بیانگر آن است .رودکی با شعر زیبای:
بوی جطططوی مولیان آید همی
یاد یطار مطهطربان آید همی
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میر سرو است و بخارا بوستان
سرو سوی بوستان آید همی
(رودکی)113 :1373 ،

امیر را به بازگشت از بخارا راضی میکند.
رودکی در پایان عمر از دربار سطامانیان کنطاره گرفطت .او پطس از آن بطه زادگطاهش رودک
بازگشت و چند سال بعد در همانجا درگذشت و جسد او را در دِه رودک به خاک سسردند.
امرؤالقیس و رودکی هر دو در روزگار جطوانی زنطدگی شطاد و مرفهطی داشطتهانطد .امطرؤالقیس
شاهزادهای بود که جوانی خود را با لهو و لعب سطسری کطرد و بطه وصطف زیبارویطان در شطعر
پرداخت و به همین خاطر پدر او را از خود طرد نمود« .اما مرگ پدر تلنگطری مطیشطود تطا از
مستی به جهان عقل و دیده فرود آید و مسیر زندگیاش تغییر کند .شاعر دچطار حطزن و انطدوه
عمیق میشود و به گرفتن انتقام خون پدر قیام میکند و از کوتاهی عمر و مرگ سخن میگوید
و خود را در پی کسب مکارم اخالق میبیند»

(محسنینیا.)121 :1390 ،

رودکی نیز با ورود بطه دسطتگاه حکومطت سطامانیان ،جطاه ،جطالل و حشطمت فراوانطی بطه
دست میآورد و به خاطر طبط لطیطف و آواز خطوش ،بطه حلقطه نطدیمان شطاه درمطیآیطد .در
مجــالسالنفــا س دربططارة ثططروت و دارایططی رودکططی آمططده« :رودکططی صططاحب دویسططت غططالم
[بوده] و چهارصطد شطتر ،بطارِ خانطه او را مطیکشطیده و کمتطر شطاعری را ایطن مقطدار مکنطت
حاصل شطدهاسطت» 1.امطا ایطن ثطروت رودکطی و جطاه و جطالل تطا پایطان عمطر بطرایش بطاقی
نمانططد« .در پیططری گردونططة روزگططار بططرخالف خواسططتهاش چرخیططد و بططه متططائبی گرفتططار
آمد» (صما )371 :1 ،1386 ،و بینایی خود را نیز از دست داد.

.4سبکوشیوةشاعری 
در شعر امرؤالقیس و رودکی ،توصیف ،طبیعت و عناصر آن ،سادگی و لطافت ،نوآوری ،تغطزل،
تشبیه ازجمله تشبیه حسی و ...فراوان به چشم میخورد .شعر امطرؤالقیس وابسطته بطه طبیعطت

 .1رک :آذر.26 :1388 ،
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است؛ از دیدگاه فنی دارای وحدت و انسجام وا،یی است .صنای ادبی از قبیل تشبیه ،اسطتعاره
و مبالغه اگرچه در شعر او فراوان است ،لطافت و صمای بدویت نمس رقیق شاعر ،بر صمای آن
میافزاید .مورخان میگویند امرؤالقیس نخستین کسی است که قتطاید را بطا گریطه بطر اططالل
خیمهگاه معشوق آغاز کردهاست و نخستین کسی است که برخی تتاویر دلنشین را به کار برده
که بعدها مورد تقلید دیگران قرار گرفته؛ و نیز نخستین کسی است که در وصطفهطای تطازه و
پرمحتوا (تتویر زن ،صحنه شکار ،وصطف اسطب و شطتر و شطب) زبردسطتی نشطان دادهاسطت
(عبدالجلیل .)46 :1363،
تشبیهاتی که این شاهزاده عرب به صورت سمبولیک با تلمیح درهم میآمیطزد ،امتیطاز قابطل
توجهی به شعرش میبخشد .خالصه اینکه امرؤالقیس رهبری نهضتی را بر عهده دارد که بعدها
به دوره شکوفایی شعر عرب مشهور شد .درنا کردن و گریسطتن بطر خیمطه معشطوقه ،ایجطاد
تحول در اوزان و بحور شطعری ،کطاربرد صطنای و فنطون ادبطی و در رأس آن تشطبیه ،همگطی
عناصری است که نهتنها شعرای این نهضت ،بلکه بسیاری از شاعران دوره اسطالمی ،امطوی و...
را به تقلید از او واداشته است

(محسنینیا.)211 :1387 ،

زمططانی کططه رودکططی و هططمروزگططارانش شططعر مططیسططرودند ،یکططی از بهتططرین دورهه طای
سیاسی ایرانِ آن زمان ،بطهویطژه خراسطان بطزرگ بطود .در ایطن روزگطار درگطاه نتطربناحمطد،
امیططر سططامانی ،روزِ بططازار شططعر و ادب بططود» (زریططنکططوب .)12-13 :1370 ،سططبک شططعری
رودکی همان سبک روزگطارش یعنطی خراسطانی یطا ترکسطتانی اسطت .در ایطن سطبک ،محطور
اساسططی شططاعران سططادگی در لمطط و معنططی اسططت .قالططبهططای شططعری ایططن دوره عمططدتاً
قتططیده ،قطعططه و گططاهی ربططاعی بططود کططه درونمای طه آن را وصططف ،مططدح و انططدرز و تغططزل
تشکیل مطیداد .رودکطی نماینطدة کامطل شطعر دورة سطامانی و اسطلوب شطاعری سطده چهطارم
اسططت .تتططویرهایش زنططده و طبیعططت او جانططدار و تسنططده اسططت« .او را واضطط ربططاعی
دانسططتهانططد» (شمیسططا .)21 :1382 ،گمتططهانططد کططه وی نخسططتین شططاعر از شططاعران فارسططی اسططت
کططه دیططوان شططعر ترتیططب دادهاسططت .رودکططی ادامططهدهنططدة شططعر خینیططایی در ایططران اسططت؛
شعری که تنها همراه آهنا و لحطن قابطل ارائطه اسطت و سطینهبطهسطینه منتقطل و تمهطیم شطده
و آنگططاه شططعر فارسططی بططهوسططیلة آن کمططال یافتططهاسططت .مقلّطدان بسططیاری از شططاعران فحططول
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پارسططیگططوی کططه در دوره متططأخر وهططور کردنططد بططه اقتمططای اشططعارش پرداختنططد .برخططی بططه
این تأثّر بسی مباهات مطیکردنطد ،شطیوه شطاعری وی را الگطوی خطود قطرار دادنطد ،مهطارتش
را در سططرودن اشططعار زیبططا سططتودند ،و او را «پططدر شططعر فارسططی» و «سططلطان شططاعران»
(دهباشی ) 120 :1385 ،لقب دادند.

نوآوری 
.5پیشگام 
همانگونه که امرؤالقیس در ادبیات عرب به «پدر شعر عربی» معطروف اسطت ،رودکطی نیطز در
ادبیات فارسی به «پدر شعر فارسی» مشهور است .پیشگامی در تشبیه و وصف عناصر طبیعطت،
از مهمترین نوآوریهای این دو شاعر است که بعدها مورد تقلید شاعران قرار گرفتهاست.

.5-1تشبیه 
تشبیه در اشعار امرؤالقیس و رودکی یکی از پرکطاربردترین عناصطر بیطانی و از محطوریتطرین
صوری است که به طور گسترده در شعرشان به کار رفتهاست.
نخستین ختوصیت تشبیهات امرؤالقیس آن است که از واقعیت حسی سرچشمه میگیطرد.
وی در وصف اسب خویش تشبیه زیبایی میآورد و میگوید:
فَأدرَکَ ََل َیَهَ

ََل ََنِ ََأ َُ

()2

میا ََیخذر ف ًواَو ًملینیَقعب

(ًماؤًوق س )35 :2004

در این تشبیه که از نوع تشبیه تمثیل ،مرسل و مجمل است شاعر سرعت اسطب را بطه بادریسطه
تشبیه میکند .شاعر در بیت دیگری ساق پای معشوق را به ساق پای شترمرغ تشبیه میکند کطه
این تشبیه برای اولین بار در شعر امرؤالقیس آمدهاست .وی میگوید:
وَُ َطَال ظَ ٍ
ریی اقا نََامٍَة
()3
صََهاَةَ عَ ٍا ٍ
قائم فَا َق ماقَب
(مهان)33 :

این نوع تشبیه که از نوع تشبیه بلیغ است ،تشبیهی حسی و طرفین آن نیز هر دو حسی است.
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جیاة که نگران است ،تشبیه میکنطد
شاعر همچنین چشم محبوبه را به چشم آهویِ بچهدار َ
و وجه شبه را دقت و احتیاط شدید قرار میدهد .او از (مِن) به جای ادات استماده میکند و بطا
تناسی تشبیه شاهکار خود را ارائه میدهد:
تص

تری ی عیِ ص ٍل تیَتعقی

ب اظاٍة م ییِ حش جاةَ مطفل

()4

(ًماؤًوق س )115 :2004

امتیازی که تشبیهات حسی و طبیعی امرؤالقیس بر دیگران دارد این است که او گطاه تشطبیه
را بططا تلمططیح بططه شططکلی سططمبولیک (المططاخوری )92 :1387 ،در هططم مططیآمیططزد و بططا ایططن ابتکططار
منحتربهفرد ،به کالم تأثیری شگرف میبخشد:
می َد ٍیا میفَی ٍیا مقری ٍل می بی ٍا مَع

ََیجَماد صَخ ٍا حَطعُ ًوسع ل مِ عَل

()5

(مهان)164 :

در این بیت شاعر تمام این اوصاف و اشارات را برای معرفی اسب راهوارش به کار میبرد.
تنوع تشبیهات و حضور فعال عناصر طبیعی در سطرودههطای رودکطی و تحطرک و پویطایی
تتویرها ،اشعار او را پرجذبه کردهاست .تسلط بر کالم و اسطتماده از تجربطه و قطدرت تحلیطل
تتاویر دریافتی از طبیعت ،و کاربرد آن به عنوان طرفین تشبیه ،لذتی خطاص نتطیب خواننطده
میکند .رودکی به انواع تشبیه بهویژه تشبیه حسی توجه خاص دارد ،چنانکه در هطر صطمحه از
دیوان شاعر نمونههایی از آن یافت میشود .از آن جمله است بیت زیر که میگوید:
مرا بسود و فرو ریخت هرچه دندان بود
نبود دنطدان ،بل ،چططططراغ تابان بطود
سسیدسیمِ زده بود ،درّ و مرجططططان بود
ستارة سططحططری بود و قطططرهباران بود
(رودکی)82 :1373 ،

در جایی دیگر عمر را که امری عقلی است به درخت که امری حسی اسطت تشطبیه مطیکنطد و
میگوید:
به خوشدلی گذران بعد از این که باد اجل
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درخطت عطمطر بداندیش را ز پا افگند

(رودکی)80 :1373 ،

بعضی از تشبیهات رودکی از کهنترین تشطبیهات و حتطی اسطتعارات شطعر فارسطی محسطوب
میشوند که بعداً مورد تقلید شاعران پارسیگوی قرار گرفتهاست .برای نمونه :تشبیه چهطره بطه
گل، ،له ،برگ یاسمین ،ماه دوهمته ،گل و نسرین؛ و تشبیه دهان معشطوق بطه نطیمدانطه انطار؛ و
همچنین تشبیه غم به سساه.
ارتباط مستقیم شاعر با طبیعت ،سبب شدهاست تا طبیعت به طور مستقیم در اشعارش زنده
و پویا ،حضوری فعال داشته باشد .به عبارت دیگر ،تنوع مضامین در اشعارش مثل تنوع عناصر
در طبیعت است:
دریا دو چشم و بر دل آتش همی فزاید
مردم میان دریا آتش چطگطونه باید؟
(همان)85 :

یخچه مطططیبارید از ابر سیاه
چون ستاره بر زمین از آسمان
(همان)105 :

گاهی اوقات تشبیهات زیبا بطا اسطتعاره همطراه مطیشطود .ایطن امطر ططراوت خاصطی بطه شطعر
میدهد و تشبیه را نو و غریب میکنطد کطه در «فطنّ بیطان بطه آن تشطبیه در تشطبیه مطیگوینطد»
(شمیسا:)115 :1371 ،

تا خوی ا بَر گلِ رخ تو کرده شبنمی
شبنم شدست سوخته چون اشک ماتمی
(رودکی)112 :1373 ،

شبنم در مترع دوم استعاره از اشک است؛ یا:
میر ماهست و بخارا آسمان
ماه سوی آسمان آید همی

(همان)113 :

همانطور که بیان شد ،تشبیه در اشعار رودکی از اصلیترین گونههای تتطاویر اسطت و بیشطتر
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عناصر تشبیه بهکاررفته در دیوان او از طبیعت گرفته شدهاست .این امر حاکی از توجه شاعر بطه
محیط زندگی و تجارب با،ی اوست.

.5-2وصفطبیعتوعناصرآن 
طبیعت همواره در اندیشه ادیبطان و شطاعران بطزرگ جایگطاه ویطژهای داشطته و دارد .ادیبطان و
شاعران با داشتن دیدگاهها و اندیشههای مختلف ،با طبیعت روبهرو شده و در آثار خود طبیعت
را آنگونه که فهمیدهاند ،توصیف کردهاند .در شعر امرؤالقیس و رودکی نیز توصیف طبیعطت و
اجزای آن بهوفور یافت میشود .طبیعت رکن جداییناپذیر شعر امطرؤالقیس اسطت .شطاید دور
شدن از خانواده و قرارگرفتن در محیطهای بیابانی ،سبب شده تا شاعر بیش از هر چیز دیگری
به تمکر در طبیعت فرو رود و از قرابت و همنشینی با برخی ارکان آن ازجمله شتر ،گرگ ،شیر
و ...لذت ببرد و با آنان همسخن شود:
قَت وُ ملی یا عاَی إن َأن ا

() 6

یت مل یا َتََعال
قَ ل ًوری ی إن َی َ

(ًماؤًوق س .)118 :2004

توصیمات کم نظیر امرؤالقیس برخاسته از چند موضوع اسطت :اول عشطق و اشطتیاق شطدید بطه
طبیعت؛ دوم :دوری جستن از غلوّ هنگام توصیف عناصر طبیعی.
میتوان گمت امرؤالقیس حجم زیادی از شعر خود را به وصف اسطب ،بیابطان ،رعطدوبرق،
شب و آسمان شبانه و ...پرداختهاست .اسب از عناصطری اسطت کطه امطرؤالقیس در توصطیمات
خویش از آن بهره جسته و برای اولین بار این حیوان را بطه عتطا یطا صطخرهای عظطیم تشطبیه
کردهاست

(ابن قتیبه.)70 :1363 ،

مد ٍیا م ٍ
یفا مقریی ٍل م ب ٍا مَیا،

َجَماد صَخ ٍا حَطعُ ًوس ل مِ عَل

عَی ًوََقب جَ ٍ
اش َأ عن ًهتزًمَُ

()7

إذً جاشَ ف ُ َم ُ َی ماجیَل

(ًماؤًوق س )118-119 :2004
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امرؤالقیس در این بیت ،تشبیه خودساختة دیگری آورده ،چنانکه جزئی از یطک هیئطت کلطی را
(شیهه اسب) استخرا و آن را بطه صطدای جوشطش آب تشطبیه کطردهاسطت .بادپطایِ تیزتطک،
چستوچا،ک ،رهنوردِ ستبراندام ،بادپایِ کوهپیکر ،و صخرة عظیم ازجملطه صطماتی اسطت کطه
امرؤالقیس در توصیف اسب خود به کار بردهاست.
وی جایی دیگر ،در مورد سرعت ،چا،کی و قدرت سُمهای اسب خود میگوید:
عََی رَبٍَذ ََزدًد عَفاً ،إذً جَییاَی

ًواَیض وَذ صن
مسَ ٍح حَن ث ع

ََادی عََی ص ٍیم صَالب مَالطس

()8

ََ َ ًت عَیق وَ ات میَنان

(مهان)166 :

بططرای اول طین بططار در شططعر امططرؤالقیس بیابططان بططه شططکم گططورخران تشططبیه شططدهاس طت .زوزه
گططرگ کططه در اشططعار برخططی شططاعران معمططو ً،بططه نالططه و مویططه تشططبیه مططیشططد در بیططت
امرؤالقیس ،به نالة عیالمندان رنجور تشبیه شطدهاسطت کطه ایطن نطوع نیطز بطرای اولطین بطار در
اشعار یک شاعر عرب دیده میشود:
َ ًٍد ََجَاف ًوََا قَف ٍا قَطََتُ

()9

بُ ًوذئب َََای َاخلََ ع ًمل یَ عل

(مهان)118 :

دیدن رعدوبرق درخشان آسمان در ،به،ی ابرهای متراکم در ذهن شاعر تأثیر عمیقی گذاشطته
و او را به توصیف آن ترغیب کردهاست .چنانکه چندین بیت را به این لحظات زیبا و باشطکوه
اختتاص دادهاست:
ک َ م ضَُ
صاح تَای بَاقا ،رَ َ

ََ َمح ًو َ َِ فی حَریی م َدعَل

َضیء اُ مَصاب ح رًه ٍب

()10

ط باوذبال ًملفَیتعل
ها َن ًوسعَ َ

(مهان)121 :

تتویری که امرؤالقیس از یک رویداد معمولی طبیعی یعنی رعدوبرق نشان مطیدهطد ،گطاه بطه
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صورت دستهایی جلوه میکند و زمانی چون چراغ رهبانان نمودار میشود.
ابر این سمبل سخاوت و بخشش در شعر امرؤالقیس بازرگانی را میماند که در سطوداگری
خود تنها به فکر خریداران است ،نه سود خویش ،و متاعش گلهای رنگارنگی است که رایگان
در معرض دید خریداران قرار میدهد:
َویقی بص اًء ًوریَری ط بََیاعَیُ

()11

نز َل ًو َمانی ذی ًوَ اب ًمل َ عمل

(مهان)122 :

شب در شعر امرؤالقیس پدیدهای پررمز و راز است .او شب را ابزاری برای آزمایش صبر و
تحمل میداند:
َ و ٍل ََمَاج ًوریَ ا َرخی

ویَُ

عَیَی بأَنیاًع ًهلماال وی یَرییتَیَی

فقَت و ییُ ویمیا َتََطی بصَریُ

ف عییجییازً َ ،نیاءَ ب َدَ َدل
َرد َ

َص َیَهیا ًوَ ل ًوطاَل صًجنََی

()12

ک بأمنَل
بصریحٍ میا ًصصریاح می ی َ

(مهان)117 :

امرؤالقیس ،برای اولین بار ،شب را به اموا سهمناک دریا تشبیه میکند و گذر آن را وسطیلهای
برای آزمودن صبر و تحمل خود قرار میدهد.
رودکی شاعر سبک خراسانی است .در این سطبک ،توصطیف بسطیار مطورد توجطه اسطت و
شاعران در قالب تشبیه تتاویر دقیق و زیبایی از مظاهر طبیعت به نمایش میگذارند« .طبیعطت
در شعر رودکی به دو صورت مطرح میشود .نخست از نظر توصطیفهطای خطال

کطه آن را

وصف به خاطر وصف میتوان نامید؛ به این معنی که شاعر در توصیف طبیعت به طور مستقیم
از طبیعت یاری میطلبد و صور خیال شعر خود را از اجزای طبیعت و دنیای ماده برمطیگزینطد
و با دیدی طبیعی سخن میگوید .دستة دوم اشعاری است دربارة طبیعطت کطه مسطتقیماً مططرح
میشود ،اما به بهانة مدایح یا پند و اندرز .در این دسته شعر ،شاعر چهطرة طبیعطت را بطه ططور
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دقیق ترسیم میکند (شمیعی کدکنی .)247 :1350 ،در شعر رودکی توصیمات گوناگون و متنطوعی از
پدیده های طبیعی ارائه میشود .تتاویری از گل ها ،پرندگان ،باغ ،بهار ،تاک و می ،ابطر ،بطاران،
تگرگ ،آذرخش ،تندر ،آسمان و خورشید:
آمد بهار خططرّم با رنا و بوی طیب
با صد هطططزار نزهت و آرایش عجیب
نمّاط برق روشطن و تندرش طبلزن
دیدم هططزار خیل و ندیدم چنین مهیب
بططاران مشکبطوی بطبطاریطد نوبهنو
وز برف برکشید یطکطی حطلّطة قشیب
تندر میان دشت هططمطی باد بردمد
برق از مطیطان ابططر همی برکشد قضیب
ساقی گزین و باده و می خور به بانا زیر
کز کِشت ،سار نالد و از بططاغ عندلیب
(رودکی)68-69 :1373 ،

ابر در شعر رودکی به مانند انسانی سوگوار میگرید و رعدوبرق چون عاشقی غمگین مینالد:
آن ابر بین که گرید چون مرد سوگوار
وآن رعد بین که نالد چون عاشق کئیب

(همان)68 :

خورشید آنگاه که از پشت ابر تیره گاه پدیدار میشود و گاه پنهان میگردد ،حتطاریای اسطت
که از رقیب خود دوری میجوید:
خورشید از ابر دمد روی گاهگاه
چونان حتاریای که گذر دارد از رقیب
(همان)15 :

در توصیف می نیز میگوید:
مادرِ می را بکرد باید قربان
بچة او را گرفت و کرد به زندان
(همان)98 :
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جایی دیگر قدح را به ابر و می را به قطره باران تشبیه میکند:
سحابستی قدح گویی و می قطره سحابستی
طرب گویی که اندر دل دعای مستجابستی
(همان)37 :

فتل و اوقات شبانهروزی نیز در دیوان رودکی رنگارنگی خاصی دارد:
آن صحن چطمطن که از دمِ دی
گمتی دمِ گطرگ یططا پلنا است
اکنون ز بطهطططار مطانطویطب
پرنقشونگار همچو ژنگست
(همان)72 :

و اما شب:
شططب عاشقت لیلة القططدر است
چون تو بیرون کنی رخ از جلبیب
(همان)69 :

این توصیفهای جاندار و پویا ،حکایت از پیوستگی مستمر انسان با طبیعت دارد .توصیفهای
رودکی از طبیعت ،محتول تجربطههطای حسطی و دیطدههطای او از مظطاهر زیبطای طبیعطت در
ماوراطالنهر و خراسان است که گاهی به صورتی دقیق و موردی پدیدار شدهاست.

.6عشق 
عشق در شعر امرؤالقیس از نوع طبیعی است و احساسات معنوی با جنبههای عرفانی هرگطز در
آن راه ندارد .عشق محبوب اگرچه خانمانسوز و فطراقافکطن اسطت ،آنطورکطه امطرؤالقیس را
مدهوش و دیوانة بیابانها میکند ،کامالً ساده و طبیعطی اسطت و هرگطز در اعمطاق روح انسطان
ریشه ندارد .حیا ،باورهای معنوی و ادب ،هیچیک مان از بیان حوادث عشطقی در شطعر شطاعر
نمیشود ،بهویژه آنجا که شاعر ناگاه بر سر معشوق میآید و او با لحنی عشطوهگرانطه مالمطتش
میکند

(الماخوری.)84-85 :1387 ،
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بآنسٍَة ََأنعیَها خَییط ََتینیال

َیضیئ ًوفاًشَ َجَهَها وضَج ََها

ََمصریاح ز ٍ
َت ف یی قَ ادَل ذبال

ََییأ عن عََی وَریاِتا جیَمیاَ مصطٍَل

یف بأجیزًل
صاب َضی ،جَزص ََ ،ع
َ

منَیک بَضیاء ًوََاًرض طَفی َة

وََاب تی َس ی إذً قیمت اباو یی

وَط فَة طَی ًو َدشح َیا مفاضَة

إذً ًنفَتیََت ماتَعٍة َا متف یال

نَظَات إوَ َها ًوی یجیاال ََ عأَّنا

مصاب ح رهی ٍ
ریان تشَب وقفیال
َ

ََسَات إو َها بیََی َ میا ناالَ هََها

()13

یاب ًملیاء حاص ،عََی حال
َس عا حیری َ

(ًماؤًوق س )123-124 :2004

توصیف هوسآلود شاعر از جسم معشوق خود با تتطاویری چطون :دوشطیزهای کطه گطویی بطا
هنرمندی تمام نقاشی شده ،صورتی نطورانی چطون چطراغ پارسطایان ،طنطازی ،انطدام کشطیده و
متناسب ،خوشبویی و ...و نیز حا،تی چون شبانه به دیدار معشوق رفتن ،آهسته بطه سطمت او
رفتن و ...همگی گویای ،ابالی بودن شاعر در داستان عشق است.
امرؤالقیس پیشاهنا این نحوه غزل بیپرده و هرزه است کطه شطاعران بعطدی از او پیطروی
کردهاند؛ هرچند در هرزگی و بیپردگی به او نرسطیدهانطد ،امطا عمومطاً در گریطه و سطوزوگداز
تشبیب قتاید دنبالهروی او هستند.
آنچه دربارة شیوه غزل رودکی میتوان گمت ،این است که رقّت خیال ،بیش از سادگی لم
جلططب نظططر مططیکنططد؛ از تکلطف بططه دور اسططت؛ بیشططتر دارای جنبطه عینططی اسططت؛ و در آن از
ذهنیتگرایی در وصف معشوق پرهیز شده است .از دیگر مزیّتهای غزل رودکی آن است کطه
به جای وصف پسران زیباروی (بنا به رسم معاصران) ،در وصطف کنیطزان زیباسطت؛ بطه دیگطر
سخن شاید رودکی به دلیل اعتقادات مذهبی از عشقهای ترکستانی و غالمبارگی بیزار است:
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شاد زی با سیاهچطشطمطان ،شاد
که جططهطان نیست جز فسانه و باد
ز آمطده شططادمططططان ببایطد بود
و ز گططذشططتططه نکرد باید یاد...
باد و ابر است این جهان فسوس
بطططاده پیش آر ،هرچططططه بادا باد
(رودکی)74 :1373 ،

زلف چابک و دیدار خوب و روی لطیف هم این نگرش رودکی به معشوق را کاملتر میکند:
نبیذ روشن و دیدار خوب و روی لطیف
اگر گران بود ،زی من همیشه ارزان بود...
هطمطیطشطه دلم زی زلمکانِ چططابک بود
همیشه گططوشططم زی مردم سخندان بود
(همان)83 :

وقتی رودکطی دردهطای عشطق و فطراق را بیطان مطیکنطد ،گطاه حتطی صطدای قلطب یطک کطور
حرمانکشیده را نیز در شعر او میتوان حس کرد

(زرینکوب.)15 :1370 ،

شططعر رودکططی سراسططر شططادی و نشططاط اسططت.شططکی نیسططت کططه فرهنططا و روزگططار و
پیرامططون هططر شختططی مططیتوان طد در خلططقوخططوی او تأثیرگططذار باش طد .بططه ایططن اعتبططار ،در
روزگططار سططامانیان ،خاصططه دورهای کططه نتططربناحمططد سططامانی بططر مططاوراطالنهر و خراسططان
حکومت میکرد ،آرامش نسبی حکممرما بوده است 1.آنگونه که رودکی هم میسراید:
می هست و درم هست و بُت ،لهرخان هست
غطم نیست و گر هست نتیب دل اعداست
(رودکی)71 :1373 ،

و روحیه تساهل و خوشباشی را تبلیغ میکند:
اکنططون خورید باده و اکطنططون زیید شاد
 .1ر.ک :زرینکوب 92 :1375 ،به بعد
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کاکنون برد نتیب حطبطیطب از بر حبیب
ساقی گزین و باده و می خور به بانا زیر
کططز کِشت سار نالد و از بطاغ عندلیب
(رودکی)69 :1373 ،

اصو ً،شاعران خراسانی کمتر با غم دستوپنجه نرم میکنند و بیشتر فضایی شطاد بطر شعرشطان
سایه افکندهاست .رودکی با کمترین انگیزه از شادی سخن به میان میآورد

(آذر:)20 :1388 ،

خططوش آن نبیذ غارچی با دوستان یکدله
گیتی به آرام اندرون ،مجلس به بانا و ولوله
(رودکی)148 :1373 ،

.7تأثیربرشاعرانپسازخود 
اسططلوب و شططیوة شططاعری امططرؤالقیس و رودکططی از همططان روزگططار دو شططاعر مططورد پسططند
قططرار گرفططت و شططاعرانی بودنططد کططه سططبک شططاعران و یططا تططکبیططته طایی از ایشططان را در
شعرهای خود مطیآوردنطد .امطا شطاعرانی کطه از امطرؤالقیس تطأثیر پذیرفتطهانطد دو دسطتهانطد؛
بعضی ماننطد عمطربنابطیربیعطه در صطدر اسطالم و ابونطواس و ابطن رومطی در عتطر عباسطی
از او الهام گرفتهانطد و برخطی چطون زُهیطر و طرفطه در جاهلیطت و بُحتطری در عتطر عباسطی
در ابیططاتی پراکنططده و یططا در قتططاید ،اسططلوب و تعططابیر از او تقلیططد کططردهانططد .البتططه در ایططن
تقلید ،همه یکسطان نبطودهانطد؛ حتطی احمطد شطوقی (شطاعر عتطر نهضطت) پطارهای از صطور
شاعر جاهلی را عینطاً در شطعر خطود گنجانطدهاسطت .مطثالً در نمایشطنامه منظطوم کلئوپـاترا در
وصف سمینة جنگی اینچنین میگوید:
ص تَای فی ًملجال اَ َریاح
َ

«مقیری ٍیل می بی ٍا مد ٍیا مفَ ٍیا»
(ًوفاخاری )95 :1387

ابن سالم نیز مطیگویطد« :امطرؤالقیس ابطداعگر و پیشطاهنا مضطامینی اسطت کطه عطرب آن را
پسططندید و پیططروی کططرد .از آن جملططه اسططت :ایسططتادن و ایسططتانیدن رفیقططان و گریسططتن بططر
آثار دیار یار ،لطافطت غطزل و سطاده بطودن معنطا ،تشطبیه زن بطه آهطو و «بیضطة خطدر» ،تشطبیه
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اسب به عقاب و عتطا ،تعبیطر عطالی از اسطب بطه «قیطد األوابطد» [وحطشبنطد] و جطدا کطردن
تغزل از مقتد شعر .عالوه بطر ایطن بایطد دانسطت کطه امطرؤالقیس در بطین شطاعران هطمطبقطة
خود ،بهترین تشبیهآفرین است»

(ابن سالم.)17 :1913 ،

در اشعار برخی شاعران عرب ،ابیاتی به چشم میخورد که برگرفته از سرودههای این شاعر
بزرگ است و برخی دیگر نیز عیناً الماظ او را تکرار میکنند .نمونههایی کطه در ادامطه مطیآیطد
گویای این واقعیت است :امرؤالقیس سرودهاست:
قافا ،بیَهیا صَ ریی ع َی مَط َهم

َیَقاوییا َن ص َِتَک ،ی َ َتَ عمل
(ًماؤًوق س )111 :2004

طرفه هم همین مضمون را به این شکل آورده:
قافا ،ب یَهیا صَ ریی عیَیی مَط َهم

ََقاوا َن ص َِتَک یَ ،تََ

(ًبِ قت ریُ )34 :1363

امرؤالقیس در وصف اسبش میگوید:
َمَ ٍتَ َزل ًو َری عِ حال مَت َ ُ

ََیمیا َزعوت ًوصَف یاًء بامل ی یتیَ یَزل
(ًماؤًوق س )119 :2004

اوس بن حجر هم همین مضمون را از او گرفته ،میگوید:
ََزل فیقیاد ًواَحل عیَیِ د َاِتا

ََما َزعل عِ عظم ًوشعج ح ًملی یَ ارف
(ًبِ قت ریُ )34 :1363

امرؤالقیس جایی دیگر در وصف اسب میگوید:
ََ م ًوشَظا عریل ًوشعای ََ ج ًو سا

وَُ حَجَریات مشافات عَی ًوفَال
(ًماؤًوق س )127 :2004
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َیأَ عن مدا َن ًو عادف مِ ظَهاُ قصا
(ًبِ قت ریُ )35 :1363

امرؤالقیس میگوید:
فَألََا ،بألی م ی ییا َمََ ا المَ ا

عَی ظََها ََم یریییاک ًوسعاًة َم َب
(ًماؤًوق س )35 :2004

زهیر هم به تقلید از او میسراید:
فَألََا ،بألیٍ ما َمََ ا المَ ا

عَی ظََها ََمریاک ظ ٍ
ماء مَفاصَُ
(ًبِقت ریُ )35 :1363

تنوع مضامین ،تأثیر کالم ،انسجام ،لطافت و متانت سخنان رودکی نیز باعطث تطأثیر بطر شطاعران
پس از خود شد.
امیر معزّی ،نخستین شاعری است که به استقبال شعر رودکی رفتهاست .نظامی عروضی هم

در مقالت دوم از چهار مقاله به این نکته اشاره میکند :مَلِک ابوسطعید هنطدوبنمحمطدبنهنطدو
ا،صمهانی از وی درخواست کرد که آن قتیده را جواب گوی .گمت :نتوانم .الحاح کرد .چنطد
بیت بگمت که یک بیتش این است:
رستم از مازندران آید هطمطی
زین ملک از اصمهطان آید همی

همه خردمندان دانند که میان این سخن و آن سخن چه تماوت است

(نظامی عروضی.)54 :1381 ،

دقیقی طوسی با آن همه توانایی در شعر ،در وصف رودکی میگوید:
استاد شططهطیطد زنده بایستی
وآن شطاعر تیرهچشم روشنبین
تا شططاه مرا مطدیطح گمتندی
با لم خطططوش و معانی رنگین
(،زار)161 :1364 ،
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رودکی قتیده تسلیتی دارد با مطل زیر:
ای آن که غمطگنی و سطزاواری
و اندر نطهطان سرشک همی باری

و ناصرخسرو با همین وزن و قافیه قتیده بلندی دارد ،با مطل :
تمییز و هوش و فکرت و بیداری
چون داد خیرهخیره تو را باری؟

با مقایسه این دو قتیده ،عذوبت و زیبایی قلطم رودکطی در مقابطل ناصرخسطرو کطامالً متمطایز
خواهد شد

(دشتی.)31 :1357 ،

مو،نا جاللالدین محمد ( 604-672هط .ق) نیز با اشعار رودکی آشنا بوده و غزلطی بطا وزن
و قافیة «بوی جوی مولیان» او سرودهاست:
بوی باغ و گلستان آید همی
«بوی یار مهربان آید همی»
(مولوی)801 :1370 ،

در تاریخ ادبیات فارسی ،اسطتقبال هطای صطریحتطری از اشطعار رودکطی صطورت گرفتطهاسطت،
اما در مجموع ،هیچکطدام از اسطتقبالکننطدگان نتوانسطتند بطه سطادگی و زیبطایی رودکطی شطعر
بگویند« .تمطام کسطانی کطه پطس از او آمطدهانطد ،ریطزهخطوار خطوان فتطاحت و خوشطهچطین
خرمن بالغت او بودهاند ،همچون ابطر نعمطت بطر فطراز جطان بطوده و همطه دانشطمندان چطون
صدف دهان بگشودندی».

1

نتیجهگیری 
 .8
از آنچه در مورد امرؤالقیس و رودکی بیان شد میتوان دریافت که دو شاعر عالوه بر گذرانطدن
دورانی شاد ،ویژگیهای مشترکی نیز در شعر و شاعری دارند؛ ازجمله اینکه هر دو در اسطتماده
از تشبیهات حسی مهارت خاصی دارند ،چنطانکطه در وصطف و بطهویطژه وصطف طبیعطت نیطز
 .1ر.ک :میرزایی378 :1958 ،
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هنرنمایی میکنند .ازآنجاکه هر دو پیشوای شاعران پس از خود هستند ،از پیشینیان بهرة کمتری
بردهاند ،اما بر شاعران پس از خود تأثیر گذاشتهاند ،بهگونهایکه تقلید از اشطعار آنهطا در اشطعار
شاعران دیگر به چشم میخورد .این دو شاعر را میتوان پیشگام نوآوری در وصطف ،تشطبیه و
غزل به شمار آورد .در اینجا وجوه اشتراک و افتراق دو شاعر به صورت خالصطه و مقایسطهای
در جدول زیر ارائه میشود:
وجوهاشتراک 
امرؤالقیس 

رودکی 

موضوع 

شاهزاده بطوده ،زنطدگی مرفّهطی داشطته و

به دربار رفتوآمد داشته ،از نزدیکان امیر

بادهگساری میکردهاست.

بوده و زندگی شادی گذراندهاست.

پیشگام نوآوری در تشبیه ،وصف اجزای

پیشگام نوآوری در تشبیه ،وصف اجزای

طبیعت ،غزل بودهاست.

طبیعت ،تغزل و رباعی است.

طبیعت

طبیعت رکن جداییناپذیر شعر اوست.

از طبیعت بسیار سخن به میان آوردهاست.

وصف

توصیف عناصر طبیعی در شعر او بسیار

توصیف عناصر طبیعی در شعر او بسیار

است.

است.

بر شاعران پس از خود تأثیر گذاشته و

بر شاعران پس از خود تأثیر گذاشتهاست.

زندگی

پیشگامی در شعر

تأثیر بر دیگران

این تأثیر تا به امروز ادامه دارد.
تشبیه

لقب

تشبیه ازجمله تشبیه حسی مورد توجه

تشبیه ازجمله تشبیه حسی بیشترین بسامد

اوست.

را در شعر او دارد.

«پدر شعر عربی» لقب گرفتهاست.

«پدر شعر فارسی» لقب گرفتهاست.

وجوهافتراق 
موضوع 
عشق

امرؤالقیس 

رودکی 

عاشقی است ،ابالی که گاه حرمت نگه

در تغزلهایش محبوب هویتی طبیعی و

نمیدارد.

منزلتی واقعی دارد.
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فاطمهقادری،سجادبرادنیا 

نوشتها 

پ
ی
 .1در خردسالی به من توجهی نکرد و در بزرگ سالی دیه خود را بر گردن من انداخت .نه امروز هوشطیاری اسطت
و نه فردا مستی! امروز بادهنوشی میکنم و فردا به کارم میپردازم.
 .2این اسب ،سری به حیوانات وحشی میرسد و در یک دور دویطدن آنهطا را مطیگیطرد .حرکطت او در شطتاب و
سبکی به بادریسهای میماند که سوراخ است.
 .3کملش به کمل آهو ،ساقهایش به ساق شترمرغ ،کمرش به کمر گورخری ماند که بسیار قطوی و محکطم شطده
باشد.
 .4گاه پرهیز میکرد و گاه دیدار مینمود و در آن حال نگاهش نگاه آهوانِ وَجطره را بطه یطاد مطیآورد ،وقتطی کطه
بچههای خود را میطلبند.
 .5اسبم در یک لحظه پیش میتاخت ،پس مینشست ،روی میآورد ،پشت میکرد و در ایطن حطال بطه صطخرهای
عظیم میمانست که سیلی کوهکن از فراز به نشیب پرتاب کند.
 .6وقتی که گرگ زوزه کشید ،من درنا کردم و گمتم :ای گرگ! من و تو هر دو مسکین و فقیریم .هر دوی ما بطه
طلب برخاستهایم  ،ولی به چیزی دست نیافتهایم.
 .7گاه پرهیز میکرد و گاه دیدار مینمود و در آن حال نگاهش نگاه آهوانِ وَجطره را بطه یطاد مطیآورد ،وقتطی کطه
بچههای خود را میطلبند .اسبِ ،غرمیان من چون از نشاط گرم گردد ،شکستن شطیههاش در گلطو گطویی صطدای
جوشش آب دیا است.
 .8بر اسب چا،ک و تند و تیزی که هرگاه میدود ،فعالیت و تحرکش فزونی مطیگیطرد .ایطن اسطب چنطان سطری ،
پرشتاب ،قوی و فرز است که عرق زیادی هنگام دویدن از او جاری میشود .اگر هنگام دویدن بر سُمهطای سطمت
و سخت همچون کیلنا او سطنگی برخطورد کنطد ،مطیشطکند و ریزریطز مطیشطود .سطمهطای او بسطیار محکطم و
استخوانهایش بسیار انعطافپذیر است و نمیشکند.
 .9بسا بیابانی خشک و بیآب و گیطاه ،چطون شطکمِ گطورخران را درنوردیطدم و زوزه گطرگ گرسطنه ،چطون نالطه
عیالمندان زندگیباخته به گوش میرسید.
 .10دوستِ من! آیا برقی را که درخشش آن میان ابرهای متراکم بسان حرکت دستهاست دیدهای؟ پرتو آن چون
چراغ رهبانان بُود که هر بار بر فتیلههای آن روغن افزایند.
 .11و آن ابر ،بار بر صحرای غبیط فرو نهاد و بر آن گل و گیاه رویانید ،چون بازرگانِ یمطانی کطه متطاع رنگارنطا
خویش در نظر خریداران بگشاید.
 .12چهبسا شبی چون اموا دریا سهمناک که دامن قیرگون خود بر سر من فرو کشید و خواست تا صبرم بیازماید
و هنگامی که درازیاش از حد بگذشت و آغاز و انجامش را فاصلهای عظیم پدید آمد ،فریطاد زدم :هطان ای شطب
دیرنده! دریچههای بامدادی را بگشای ،گرچه عاشق دلخسته را پرتو بامدادی از تیرگی شامگاهی خوشتر نیست.
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 .13ای بسا روز و شبی که به معاشقه با دوشیزهای بسان نقشی که با هنرمندی تمام نقاشی شده ،مشغول بودهام.
صورت زیبا و نورانیش رختخواب او را نورانی میکند ،مثال چراغی که در قندیلهای فتیلهای است .گویا بر
سینههای او آتش گرم و شعلهوری است که بر درخت تاغِ بزرگی اصابت کرده و همچنان این آتش بزرگ و
بزرگتر میشود .مثل تو در زیبایی رخسار ،دختر عشوهگر و طنّازی است که هر وقت برمیخیزم پیراهنم را از
یادم میبرد .اندام او کشیده و متناسب است و چاق و سست و بیرمق نیست و هنگامی که تاب میخورد کمل او
میلرزد ولی بدبو نیست .به او نگریستم آنگاه که ستارگان آسمان همچون چراغهای پارسایانی است که برای
ازجنابرگشتگان روشن است .بعد از اینکه خانوادهاش به خواب رفتند ،بمانند حبابی که بر سطح آب حرکت
میکند ،به سمت او رفتم .گمت :خداوند تو را دور کند ،تو مرا قربانی میکنی .مگر این اجتماع مردم را در اطراف
من نمیبینی؟

کتابنامه 
الف)فارسی 
آذر ،اسماعیل (1388ش) ،رودکیوچاوسر ،مجله ادبیات تطبیقی ،سال سوم ،شطماره  ،10صط

-43

.13
اکبری بیرق ،حسن؛ مژگان الیاسی (1387ش) ،مطالعهتطبیقی«ایمان»دراندیشهمیگلد.اونـامونوو
حافظشیرازی،مجله ادبیات تطبیقی ،سال دوم ،شماره  ،6ص

.51-70

امامی ،نتراهلل ( ،)1381استادشاعرانرودکی ،چاپ پنجم ،تهران :جامی.
پیامنی ،بهناز (1388ش) ،رودکیروایتگرزمان(رویکردیجامعهشناختیبهدیوانرودکـی) ،مجلطه
جستارهای ادبی ،شماره  ،124ص

.195-215

دشتی ،علی ( ،)1362تصویریازناصرخسرو ،تهران :جاویدان.
دهباشی ،علی ( ،)1385یادیارمهربان(مجموعهمقاالت) ،تهران :صدای معاصر.
رودکی سمرقندی ،ابوعبداهلل جعمربنمحمد ( ،)1373دیوان ،بر اساس نسخه سعید نمیسی ،تهران :نگاه.
زرینکوب ،عبدالحسین ( ،)1370باکاروانحلّه ،چاپ ششم ،تهران :علمی.
زرینکوب ،عبدالحسین ( ،)1375دنبالهروزگارانایران(ازحملهعربتاپایـانعصـرتیموریـان)،
تهران :سخن .
شمیعی کدکنی ،محمدرضا (،)1370موسیقیشعر ،چاپ سوم ،تهران :آگاه.
ططططططططططططططططططططططط ( ،)1350صورخیالدرشعرفارسی ،تهران :نیل.
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شمیسا ،سیروس ( ،)1371بیان ،تهران :فردوس.
ططططططططططططططط ( ،)1382سبکشناسی()1نظم ،چاپ دوازدهم ،تهران :دانشگاه پیام نور.
صما ،ذبیحاهلل ( ،)1386تاریخادبیاتایران ،چاپ نهم ،تهران :فردوس.
محسنینیا ،ناصر؛ الهام مریمطی (1390ش) ،بررسیتطبیقیحکمتوخـرددراشـعارامـرؤالقیسو
رودکی ،مجله مطالعات ادبیات تطبیقی ،سال پنجم ،شماره  ،20ص

117-135

معین ،محمد ( ،)1364مجموعهمقاالتدکترمحمدمعین ،به کوشش مهدخت معین ،جلد اول ،تهران:
معین.
مولوی ،جاللالدین ( ،)1370کلیاتدیوانشمستبریزی ،به کوشش منتور مشمق ،چاپ نهم ،تهران:
صمیعلیشاه.
نمیسی ،سعید ( ،)1309محیطزندگیواحوالواشعاررودکی ،تهران :فرهومند.

ب)عربی 
ًبِ ًبیًوَان (1950ال) التشبیهات و ن :دًنشگاُ َمربَج.

شعراء م َ ة وَ ن :مطریَة باَل.
ًبِ الال (1913ال) طبقات ال ّ
ًبِ قت ریُ (1363ش) مق ّدمة الشعر و الشعراء مرتجم :آ .آذرناش ِتاًنً :ماَریا.

ً د ری ًم ع انی مصطفی (1373ش) الوسیط مرتجم :رًدم ش ِتاًن :جامی.

ًوفاخاری ح ا (1387ش) تاریخ األدب العربی ِتاًن :تاس.

ًماؤًوق س (1993ال) دیوان حتق قَ :مم رضا ما ة با تً :و ًر ًوَامل ة.

السبع الطّوال دًر ًودتب ًملصاَة.
ز زنی حسنیبًِم (1959ال) شرح معلّقات ّ

ض ف َاقی (1960ال) تاریخ األدب العربی (العصر اجلاهلی) ،قاهاة :دًر ًملَارف.

عری ًجلَ ل ج ال (1363ش) تاریخ ادبیات عرب مرتجم :آ آذرناش ِتاًنً :ماَریا
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شعر العريب
من «قفا نبک» إلی «بوی جوی مولیان» دراسة يف شعر زعیم ال ّ
شعر الفارسي «رودکي مسرقندي»
«امرئ القیس» و زعیم ال ّ
2

فاطمة قادری ،1سجاد بردانیا

 .1تاذة مشارَة يف قسم ًوَریة ًوَاب ة آدًهبا جبامَة َزد
 .2ماجستا يف ًوَریة ًوَاب ة آدًهبا جبامَة َزد

املل ّخص

إن ًما ًوق س ًوشاعا ًوَايب ر دَي ًوشاعا ًوفار ي مِ َرب ًوشَاًء ََهاهم ق ًعتربمها ًو یقاد زع مي
ًوشَا ًوَايب ًوفار ي يف عصامها .ه اک خصائص مشرتَة َناة يف آثار هذَِ ًوشاعاَِ مع ن ه اک بانا،
َا َا ،بنی عصامها ب ئتَهما .مِ هم هذُ ًخلصائص ًملشرتَة يف ََامها ً تخ ًال ًوتشری ُ خاصة ًوتشری ُ
ًحلسي صف ًوَ اصا ًوطری َ ة ًصب ًع ًوتریزل .مِ جاُ ًصفرتًق ب َهما میدِ ن نشا إوی ماضاع
ًوَشق .إن ًما ًوق س َ خل ًحلاًدث ًوریاًم ة يف ََاُ إدخاصُ ،مان ا ،ودِ وَ ری ریة يف ََا ر دَي َخص ة
طری َ ة م زوة حق ق ة.

الکلمات الرئیسةً :ماؤًوق س ًوشَا ًوَايب ر دَي ًوشَا ًوفار ي ًوقص ة.

ً وداتب ًملسؤ ل:

mf_ghadery@yahoo.com
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