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جایگاه جهانی رودکی بزرگ
رودکی  ،ابوعبدهللا جعفرفرزند محمد فرزند حکیم فرزند عبدالرحمان فرزند آدم ، .واز آغاز قرن چهارم هـ  .درحدود
سال  249هـ .ق  869 /میالدی در قریۀ بنُج قراء رودک (پنجکنت در تاجیکستان امروزی) در نزدیکی نخشب سمرقند
متولد ودر سال  329هـ .ق  949 /میالدی  ،درمولد خود قریۀ بنُج چشم از جهان بست.
رودکی تاجیک تبارآریایی نژاد  ،استاد شاعران وازستارگان درخشندۀ آسمان شعر وادب پارسی دری است که در میان
گویندگان مشهورعالم وبویژه در سرزمین آریان وخراسان بنام پدر شعر پارسی دری از مقام شامخ و ارجمندِی
برخوردار است .
گویند وی از کودکی نابینا بود وبقولی بعد ها اورا کور کردند  ،وبرخی هردو گزینه را باور نمی کنند وبربینایی وی
تأکید می ورزند.
ازشاعران بعد از رودکی هم اشاراتی بکوری آن استاد خردمند داریم  ،چناچه « دقیقی » گفته است :
اســــــتاد شهـــــید زنـــده بــــــــایستی
وآن شـــــــاعـــر تیره چشــــــم روشن بین
تا شاه مــــرا مــــدیــــح گفـــــــتندی
بالفــــاظ خــــوش و معـــــــــــانی رنگـــین
استاد ابوالقاسم فردوسی آنجا که سخن از کلیله و دمنه گفته بنحوی سخن رانده است که کوری « رودکی » از گفتار او
دریافته میشود :
گـــــزارنــــــده را پــــــیش بنشانـــدنــــد
هـــمه نامـــــــه بـــــــر رودکـــــــــی خــــواندند
بپـــیوست گــــویا پــــــراگـــــــــــنده را
بســفـت ایــــــــــــن چـــــــنین درّ آگـــــــــنده را

" ولی با بررسی پروفیسور گراسیموف ( 1970م) بر جمجمه و استخوانهای وی آشكار گردید كه در دوران پیری با
فلز گداخته ای چشم او را كور كرده اند ،برخی استخوانهایش شكسته بود و در بیش از  80سالگی درگذشت)1( " .
رودکـــی چنگ بــــرگـــرفت ونــــواخت
بــــاده انــــداز وکـاو ســـرود انـــداخت
عالمه شیلی نعمانی هندی درکتاب پنج جلدی شعرالعجم به ترجمه سید محمد تقی فخرالداهی گیالنی درمورد وسعت دید
« رودکی» غزل اورا چنین بیان می کند :
روی بــــه مـــــحراب نهـــــادن چــــه سود
دل بــــه بخـــــارا وبطـــــــــانی طـــــــــراز
ایــــزد تــــا وســـــــــــــوســــه عـــــــاشقی
از تـــــو پــــــذیـــــرد نـــــه پــــذیــــرد نماز
با آنکه مشخصات جامعه روزگار رودکی با شرایط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جوامع ایکه اکنون ما در آن زیست
داریم یکسان نبوده اما گونه های معتنابهی از وجوه اشتراک این دو دوره ای از هم متفاوت در آموزش و شناخت
رودکی روشن بینی شده است .
در رویکرد های بینشی رودکی مدارک فراوانی وجود دارند که چهرۀ بسیار شفافی از زندگی مردم واوضاع و احوال
حیات  ،اجحاف طبقاتی حکایت می کند .انگاره های فکری او تبلوری از بیان عقالئی و تجلی یی ازناهنجاری های
فرهنگی و ناگواری های مدنی عصرش می باشد.
رودکی برپایه تحلیل عینی از جامعۀ روزگارش  ،درودا که اساسی ترین مفاهیم جامعه شناختی را در قالب منظوم به
نفع انسان وبیداری او به تأمل گرفته است  .برخی از اساسات تفکر وی را که شهودی از اندیشه های جامعه شناختی
فلسفی و اخالقی اوست میتوانیم بیان کنیم :
در شعر رودکی قوه تخیل  ،تشبیه و نزدیکی معانی به طبیعت ووصف آن  ،روح طرب و شادی  ،شباهت  ،نازک بینی ،
پاکی و کردار نیک  ،دشواری حیات  ،بیداری ضمیر  ،اندازۀ قربت ومهر  ،بیان پیوند آزادگی با سجایای اخالقی شرف
 ،عشق و موقعیت لذتی آن در زندگی  ،شفافیت عشق و محبت ،دوستی وهمزیستی  ،شناخت ذات نجابت انسان ،
قضاودائره ای تکرارتألم و درد  ،مجادله نو وکهنه  ،خوش زیستی و همزیستی  ،مقاومت و استقامت  ،گذشت  ،قناعت
و اقبال  ،عالم امکان  ،متاع فاقد ارزش  ،نیستی و ده ها مقوالت بکر دیگر بازتاب روشن یافته است که در روند
کمالش سنگپایه معنوی ادب و فرهنگ مشترک خراسان و جهان را تشکیل میدهد .
قابل یادهانی است که با رضایت تام همۀ خردمندان و شعرای هم عصر وما بعدش  ،از اصالت اندیشه واستعداد ذاتی
رودکی تمجید نموده واورا سرتاج شاعران یاد کرده اند .کسائی مروزی دروصف رودکی مینوسید :
ازرودکی شنیدم سلطــــان شــــــاعـــــران
کـــــــاندر جهــــــــان بکس مگــــرو جز بفاطمی
****
استاد شهید بلخی شاعر ومعاصر رودکی در باب وی میگوید :
شعـــــــــر شعــــــــــرا
بسخـــــــن مـــانـــــد
ِ
رودکــــــــی را سخـــنــــش تلــــــونُبــــیست
شاعــــــــرانرا َخـــــــــه واحسنت مــــــــدیح
رودکــــــــــی را َخـــــــــه واحسنـت هجیست

دقیقی افزون برتوصیف او دردوبیتی که قبالً نقل شده است در دو بیت ذیل  ،شایسته ساالری رودکی را باری چنین
ستوده است :
کـــــرا رودکی گفته باشـــــد مــــــدیح ،
امـــــــــــام فـــــنـون ِ سخــــــــن بــــــــود ور ،
دقیــــــقی مـــــدیـــــــح آورد پـــــیش او
چـــــو خــــرمـــــــــــا بود برده ســــوی َهجَر
عنصری با همۀ استادی خویش در غزلسرایی به قصور خود نسبت به استعداد رودکی اعتراف می کند ومیگوید :
غــــزل رودکـــــــــی وار نیکـــــو بــــــــود
غــــزل هـــــــــــای مــــن رودکـــــــی وار نیست
اگــــــرچه بپیــــچم به بــــــاریک وهــــــــم
بـــدیـــــن پــــرده انــــــدر مـــــــــــــرا بار نیست
رودکی درهشت سالگی قرآن را از برکرد واز همان هنگام به شاعری پرداخت  .از ابیات وقطعات وقصاید وغزلهای
معدودی که از اوباقی مانده به نیکی میتوان دریافت که این شاعردرفنون مختلف شعر استاد وماهر بود وسخنان وی
درقوت تشبیه ونزدیکی معانی به طبیعت ووصف  ،کم نظیر است ومتانت وانسجام خاص در سخن او مشهود است.
روح طرب وشادی از اشعار او آشکار است.
رودكی از روزگار جوانی آوازی خوش داشت ،در موسیقی و نوازندگی چیره دست و پر آوازه بود .وی نزد « ابوالعبك
بختیار » موسیقی آموخت و همواره مورد ستایش او بود ،آن چنان كه استاد در روزگار كهنسالی چنگ خود را به
رودكی چنگ نواز بخشید .از همروزگاران « رودكی » مانند « منجیك ترمذی» (نیمه دوم سده چهارم) و یا پس از او
مانند فرخی سیستانی ( 429هـ  .ق  ).استاد موسیقی زمانه خویش بودند.
رفته رفته آوازه رودكی به دربار سامانیان رسید وامیر نصرفرزند احمد فرزند اسمعیل سامانی (  301ـ  331ق ) .که
شاهنشاه خراسان بود او را به دربار خواند  ،در آنجا برآمد و بزرگترین شاعر دربار سامانی شد.
در آن روزگار در محیط ادبی ،علمی ،اقتصادی و اجتماعی  ،آن چنان تحولی شگرف روی داده بود كه دانش پژوهان ،
آن دوره را دوران نوزایی (رنسانس) خراسان می نامند.
بربسترچنین زمینه مناسب اقتصادی ،اجتماعی و برپایه دانش دوستی از شاهان سامانی ،همچنین با تالش و
خردمندی وزیرانی دانشمند و كاردان چون ابوالفضل بلعمی (  330ق ) .و ابوعلی محمد جیهانی(  333ق ، ) .بخارا
به صورت مركز بزرگ علمی ،ادبی و فرهنگی خراسان درآمده بود  .رودکی پدر شعر پارسی دری فرزند چنین
روزگاری است.
و رودکـــــی میفـــــرماید :
بــــه ســـــــرای ســــپنـــج مهـمـــــــان را
دل نهــــادن همــــــیشگی  ،نــــه رواســـــــــت
زیـــــرخـــــاک انــــدرونـــت بـــاید خفـت
گـــــرچه اکــــنونت خــــواب بـر دیبا ســـــــــت

باکســـــان بــــــودنـــت چـــه ســـود کـند ؟
کــــه بــــــــه گـــــور اـدرون شـدن تنهاســـــــت
یــــارتـــــوزیر خـــــاک  ،مـــــــــــورومگــس
بـــــدل آنــــکــــــه گــــیسویـــت پــــــیراست...
جـــــای دیگـــــراو مینـــویـســــــد :
مهـــــتران جهــــان همــــــه مــــــــردند
مـــــــرگ را ســــرهمــــه فــــــــــرو کــــــردند
زیـــــر خـــــاک انـــــدرون شــدنـد آنــان
کــــه همــــه کــــوشـــــــک هـــا بــــــرآوردنــد
از هـــــزاران هـــــزار نعـــمـــت و نـــاز
نـــــه بــــــه آخـــــــر بجـــز کـــــــفن بــــردند؟؟
نوشته اند که امیران و سپاهیان دربار امیر نصر سامانی از توقف طوالنی او درهرات که حدود چهارسال به طول
انجامید ملول شده بودند .ناچار به رودکی روی آوردند تا به طریقی امیر را به سوی پایتخت یعنی بخارا روانه کند.
رودکی بربط برگرفت و به حضور امـــیررفــت و به آوایی خــــوش ـ شعـــر پــرآوازه اش را به خـوانش گرفت :
« جــــوی مـــولـــیـــان »
بـــــوی جــــــوی مــــولیان آیـــــد همــــی
یــاد یـــــار مهــــــربــــان آیـــــــد همـــــی
ریــــــگ آمــــــــو و درشــــتـیهـــــای وی
زیـــــــر پــــــایــم پـــرنیان آیـــــد همـــــی
ای بــخـــــارا شـــــاد بــــاش و دیـــــرزی
مــیــــرزی تـــــو میهــمــــان آیـــد همــــی
آب جیــــحون ازنشـــــاط روی دوســــــت
خــــنک مـــــــارا تــا میـــان آیــــدهمـــــی
مـــیر مـــــاه اســـت و بـــخـــارا آســمــان
مــــاه ســــــــوی آسمــــان آیـــــــدهمـــــی
میـــــر ســــرو است و بخـــارابـــوســتان
مــاه ســــــوی بــــوســـتان آیــــد هــمــــی
این نغمه های خوش چنان در دل شاه موثر افتاد که نوشته اند حتا به قدر پوشیدن کفش ها معطل نشد .بی موزه
(چکمه) پای در رکاب اسپ نهاد و به سوی بخارا راه افتاد.
درباریان وشاعران  " ،رودکی " را گرامی می داشتند وبزرگانی چون ابوالفضل بلعمی و ابوطیب مصعبی صاحب
دیوان رسالت ،شاعر و فیلسوف  ،شهید بلخی ( 325ق) و ابوالحسن مرادی شاعر با او دوستی و نزدیكی داشتند.
كامل ترین مجموعه عروض پارسی دری  ،نخستین بار در شعرهای رودكی پیدا شد و در همین شعرهای باقی مانده ،
 35وزن گوناگون دیده می شود.
این شعرها دارای گشادگی زبان و توانایی بیان است .زبان او ،گاه از سادگی و روانی به زبان گفتار می ماند .جمله
های كوتاه  ،فعلهای ساده  ،تكرار فعلها و برخی از اجزای جمله مانند زبان محاوره در شعر او پیداست.

وجه غالب صور خیال در شعر او ،تشبیه است .تشبیهات از امری حسی به حسی یا انتزاعی به حسی است .تخیل او
نیرومند است .پیچیدگی در شعر او راه ندارد و شادی گرایی و روح افزایی ،خردگرایی ،دانش دوستی ،بی اعتبار
دانستن جهان ،لذت جویی و به خوشبختی اندیشیدن در شعرهای او موج می زند.
او نخستین شاعری است که قالب های گوناگون شعر فارسی را بر پایه ای استوار بنا نهاد و راه را برای ظهور
بزرگانی چون فردوسی و سایر استادان عصر غزنوی هموار کرد.
وی نماینده كامل شعر دوره سامانی و اسلوب شاعری سده چهارم خــــــراسان است  .در اشعار رودکی ،توصیف
تاکستان ها و کارهایی که برای تهیه شراب از انگورهای درخشان آبدار انجام می شود بسیار آمده است .تنها قصیده
کامل و تام و تمامی که از وی در دست است :
قصیده « مادر می » با شرح شاعرانه انگور چیدن و شراب انداختن آغاز می شود  .نغمه های دل نشین پرندگان و
شادی و نشاط انسان در لذت بردن از زندگی زمینه اشعار اوست .اغتنام فرصت که بعدها موضوع اصلی شعر خیام و
سعدی و حافظ است نخستین بار در آثار رودکی دیده می شود  .با این همه  ،رودکی شیرینی لذت زندگانی و شادکامی و
شاد خواری را همه جا با بینش عمیق فلسفی درباره ناپایداری جهان و اندوه و افسوس به گذر تند و بی امان دنیا
درهم آمیخته است :
شــــــاد زی بــا ســــیاه چشمــان شـــــــاد
که جــــهان نیــــست جــــز فســـانه وبــــاد
زآمــــــده تنگـــــــدل نـــــــــــباید بــــــود
وز گـــــــذشته نکــــــــرد بـــــــایــــد یــــاد
من و آن جـعــــــد مـــــوی غالــیــه بــــوی
مــــن و آن مــــــاه روی حـــــور نــــــــژاد
نیک بخــــت آن کســــی کــــه داد وبخـورد
شـــوربخــــت آن کـــه اونــه خـورد ونه داد
بـــاد وابـــراســت ایــن جـــهــان افـــــسوس
بــاده پــــیـــش آرهــــــرچــــه بـــــادا بــاد () 2
مهمترین اثر رودکی :
 1ـ « کلیله ودمنه » منظوم است .منظومه كلیله و دمنه كه « محمد بلعمی » آنرا از عربی به فارسی برگرداند و
رودكی به خواسته شاه امیرنصرفرزند احمد سامانی وابوالفضل بلعمی آن را به نظم فارسی در آورده است  .این
منظومه مجموعه ای از افسانه ها و حكایتهای هندی از زبان حیوانات است كه تنها  129بیت آن باقی مانده است .
این مثنوی ببحر رمل مسدّس سروده شده  ،چهار بیت نمونه از آن نقل می کنیم :
ســـر آدم فــــــراز
تــــا جهـــان بـــود از
ِ
کــس نــــبود از راز دانـــــــــــش بی نـــــــیاز
مــــردمــــان بخـــــرد انـدر هـــــرزمان
راز دانـــــــــش را بهـــر گــــونـــه زبـــــــــان
گــرد کـــردنــد و گــــرامی داشــــتــــند
تــــا بسنگ انـــــــــــدر همی بنگــــــاشتـــــــند
دانش انــــدر دل چــراغ روشــــن اسـت
وز همــه بــــــــــــد بـــر تن تو جــوشـن است
 2ـ مثنوی به بحرمتقارب ( فعولن فعولن فعولن فعول )
 3ـ مثنوی به بحر خفیف ( فاعالتن مفاعلن فعلن )

 4ـ مثنوی به بحر هزج مسدّس ( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل )
 5ـ مثنوی به بحر سریع ( مفتعلن مفتعلن فاعالت) است ) 3( .
وگذشته از این مثنویها انواع شعرهای دیگراز قبیل قصیده وقطعه و غزل ورباعی در موضوعات گوناگون  :مدحی،
غنایی ،هجو ،وعظ  ،هزل و رثاء و چكامه مادرمی  ،كه بزرگترین چكامه او است و به خواست امیر نصرفرزند احمد
سامانی برای ابوجعفر بانویه سروده شده ،در دست است.
در کثرت اشعار « رودكی » بحثی نیست و حد اقل اشعار اورا از صدهزار (  ) 100000تا یك میلیون سیصد هزار(
 ) 1300000بیت دانسته اند .
دو بیت ذیل از « سید الشعرا رشیدی سمرقندی » از معاصران آل افراسیاب که عوفی در کتاب « لباب االلباب » در
شرح حال رودکی از او نقل کرده است ،
شعر ذیل تائید ادعای ماست :
گرسری یابد به عالم کس بنیکو شــــاعری
رودکی را برســــر آن شاعران زیبد سری
شعراورا برشمردم سیزده ره صــــد هزار
هــــم فزون آید اگر چونانکه باید بشمـــری
****
مگر با تأ سف ودرد بر اثر تحمیل جنگ های ستمگستر متجاوزین زمان برنماد هستی فرهنگی و سرزمین آبایی مان
وآتش سوزی جبری آثار تاریخی و ادبی خراسان زمین ؛ آنچه از ابیات رودکی بزرگ بما باقی مانده  ،بیش از
 100000بیت نیست .
رودکی گونه های معمول ازدرد شناختی عصر خود را درقالب منظوم زیر چنین به تشریح میگیرد :
از اشعار اوست :
مـــرابســــود و فــرو ریخت آنـچه دنــــدان بــود
نــــبود دنــــدان البـــــل چـــراغ تابــان بــــود
سپید ســـیم زده بود ودُر ومـرجان بــــــود ()4
ستارۀ سـحـــــری بــودوقـطـــــره باران بــــود
یکی نماند کنون زآن هـــمه بــسود وبریخـــت
چه نحـــس بــــودهمـــانا که نحس کـیوان بــود
نه نـحس کـــــیوان بــــود و نـه روزگــــار دراز
چـــه بــــود منت بگـــویم قضـــای یزدان بــود
جهـان همیشه چنین است ِگرد گـّـــــردان اسـت
همیـــشه تـــابـــودآئین ِگـــرد ،گـّـــــردان بـــود
هـــمان کــه درمان باشـــــــد بجای درد شـود
وُ بـاز درد هــمــان کـــز نخست درمــان بــــود
کهــن کــــند بزمــانی همان کجا نـــو بــــــــود
وُ نّــــو کند بـــزمانــی همــــان که ُخـــلقان بود
بســــا شکسته بیابان کــــه بـــاغ خــــــــّرم بود
وُ بــاغ خــــّرم گـــشت آن کــــجا بیابان بـــــود

همـــی چــه دانــی ای ماهــروی مشکین مــوی
که حـــال ِ بـــنده ازین پیش بـــرچه سامان بود
بــزلف چوگان نــازش همـــــی کنی تـــــو بـدو
ندیــــدی آنــــگـَه اورا کــه زلف چــــوگان بود
شـــد آن زمــــــانه کـــه رویش بسان دیبا بــود
شـــد آن زمـــانه که مویش بســـان قطران بود
چنانکه خــوبـــی مهمان ودوست  ،بود عــزیز
بشــــد کـــه باز نیــامد  ،عــزیز مهمـان بــــود
بـــسا نگار که حـــــیران بـُـــدی بدو درچشـــم
بــروی او در چشمــم همـــیشه حــــیران بـــود
شـــــد آن زمــــانه که او شـــاد بود وخـــرّ م بود
نشــاط او بفـــزون بــــود وبـــیم نقصـان بـــود
همـی خـــــرید وهمـی سخت بــی شمــــار درم
بشهــــر هـــرگـَــه یک تـــرک نار پســتان بود
بســــا کنیزک نیکو کــــه میل داشــــت بـــــــدو
بشـــب زیـــاری او نــــــزد جمــله پنـهان بـــود
بــــــروز چـــــونکه نیارست شـــــد بدیـــــدن ِ او
نهیـــب خــواجـــــۀ او بــــود و بـــیم زنـدان بود
نبـــید روشــــــن ودیــــــدار خوب وروی لطیف
اگـــــر گـــران بُد زی مـــن همـــیشه ارزان بـود
دلــــــم خـــــزانۀ پــــــرگنج بـــود و گـــنج سخن
نشـــان نــــامــۀ مـــا مهـــر وشـعر عـــنوان بـود
همیشه شــــــاد و ندانستمی کـــه غــــم چـــه بود
دلــــــم نشـــاط و طــــرب را فـــــراخ میدان بود
بسا دال کــــــــه بســــان ِ حــــریر کـــــرده بشعــر
از آن سپس که بکـــــردار سنـــگ ســـــندان بود
همیــــشه چـــــشمم زی زلـــفکان ِ چـــابک بـــود
همیشه گــــــوشــــم زی مـــردم سخــــندان بـــود
عیـــال نـــه زن وفــــــــرزند نـــه مــــؤنث نــــه
ازیــــن ســـتم همه آســـوده بــــود و آســـان بــود
تـــــو « رودکــی » را ای ماهــــرو کــنون بینی
بــــدان زمانــــه ندیدی کــه ایــن چنــــینان بــود
بــــــدان زمـــــانه نــدیــــدی کــه در جهان رفتی
ســـرود گــــویـــان گـویی هـــــزار دســـتان بود
شـــــد آن زمـــان که بـــاو انـس رادمــردان بود
پیشکار مــــــیران بود
شــــد آن زمــانه کـــه او
ِ
همیشه شعـــر وُ را زی ملــــــــــوک دیـــوانست

همیشه شــعـــروُ را زی مـــــلـــوک دیـــوان بود
شـــــد آن زمـــــان که باو انس رادمـــردان بود
شـــد آن زمـــــانه که او شاعر خــــراســان بود
کـــجـــــا بگیتی بــــودست نامـــــور دهــــــقان
مــــرا به خــــانه او سیــم بـــود وخـمالن بــود
کــــرا بزرگــــی و نعمت زایــــن وآن بــــودی
ورا بــزرگی و نعمـــت ز آل ســـامــــان بـــود
بـداد مــیر خـــــراســــانش چهل هــــــزار درم
وزو فــــزونی  ،یک پنج مـــیر مــا کـــان بود
ز اولیــاش پــــراگنــده نـــیز هشــــــت هـــــزار
بمــــن رســــید بدان وقت  ،خال خـوب آن بود
چــــو میر دید سخن  ،داد داد مـــــردی خویش
ز اولیاش چـــنان کـــز امیر فــــــرمان بــــود
کــــنون زمانه دگــــر گشت و من دگـــر گشتم
عصا بـــــیار کــــه وقـــت عصا وانبان بـــود...
ازبیان اندیشه رودکی در قالب ابیات و قطعات و قصائد و غزلها میتوان اذعان کرد که این استاد وخردمند بزرگ "
قاره کهن" در فنون مختلف شعردست باالی داشته وسخنان و رویکرد های بینشی وی در قوت تشبیه و نزدیکی
معانی به کائینات وهستی چنانیکه در فوق تذکار رفت  ،بی مانند است.
ابیات ذیل که یکی از شاعران هم دوره رودکی در مرگ او سروده است دلیل شایسته ای برعلوی مقام شامخ آن
شاعرتوانا در نزد معاصران و سخنوران عصر اوست :
رودکـــی رفت و مانــد حکمــت اوی
مـــی بـــریـــــــــــــزد نــریـــزد ازمــی بــوی
شــاعــرت کو کنون که شاعر رفـــت
نـــبـــود نــــیز جــــــاویــــــدانـه چــــنــــــوی
خـــون گشت آب چشم از غـــــم ِ وی
زاندهـــش مــــوم گشـــــــــــت آهــن و روی
نالۀ من نگـــر شگـــفـــــت مـــــــدار
شـــو بشــــب زار زار نـــــال بــــــــــر اوی
چند جــــویی چـــنــــو نیایــــــی بـاز
از چــنو در زمــــانـــه دســــــــــــت بــشوی

رودکی به عنوان پدر شعرقدیم فارسی از جایگاه ممتازی در حوزه تمدنی قاره کهن وجهان برخوردار است .استعداد
خدا داد  ،آموزش ومعرفت ادبی وسروده های عمیق تعلیمی وغنایی وی بنمایه معنویی بود که  ،اساسی را برای
پیدایی بزرگان اخالفش بوجود آورد .

به پاس گرامی داشت همچو ارزشهای علمی و ادبی وی می باشد که همواره ازجانب کشور ها ونهاد های جهانی
مجالس پاسداشت و باز شناسی آموزش و معرفت ادبی و شعری وی مورد ارزیابی وتمجید قرار می گیرد .
در یکی از این مجالس که در سال  2008میالدی به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار شده بود  ،بان کی مون دبیرکل
سازمان ملل متحد دربار ٔه شاعری وفهم عمیق رویکرد های فکری رودکی از انسان  ،دوستی وعشق بزندگی در
حضور داشت جمع زیادی از سرشناسان علمی فرهنگی جهان ،نمایندگان یونسکو و سفیران کشورهای مختلف جهان
گفت  ":اشعار( )5رودکی میتواندمبنای همبستگی جهانی قرار بگیرد چرا که رودکی شاعر خوبیها و عدالت بود " .
سر سبز وجاویدان باد تاریخ وفرهنگ انسانی نیاکان ما
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سهم تاجیکان در رودکی شناسی و معرفی رودکی شناسان قرن  19و  20تاجیکستان

نویسنده :دکتر آزیتا همدانی
دکتری زبان و ادبیات فارسی
چکیده
در یکصد سال اخیر ،رودکی و رودکی شناسی در تاجیکستان از جایگاه واالیی برخوردار شده و آثار زیادی درباره
زندگی ،اشعار و افکار او به چاپ رسیده است .آخرین اثر مفصل در این زمینه ،دانشنامه رودکی است که در جشن
1150سالگی رودکی در شهریور (-1378سپتامبر سال  )2008که از طرف یونسکو به نام رودکی نام گذاری شده
است -رونمایی خواهد شد .آغازگر نهضت رودکی شناسی در تاجیکستان ،صدرالدین عینی است که با آثار تحقیقی خود
از  1940-1926هویت تاجیکی را جانی تازه بخشید .پس از او تحقیقات میرزا عبدالغنی میرزایف در  1958هنوز نیز
در تاجیکستان مرجع محققان رودکی شناس قرار می گیرد .بیشتر ادیبان و محققان تاجیکی حداقل یک مقاله درباره
رودکی نوشته اند .این تحقیق پژوهشی است ،در روشن ساختن اهمیت رودکی شناسی در تاجیکستان ،و معرفی برخی
رودکی شناسان در این خطه.
کلید واژه ها:
رودکی ،رودکی شناسان ،تاجیکستان.
درآمد:
با ورود اسالم به سرزمینهای آَسیای میانه و ایران ،فصل تازه ای در تاریخ ،فرهنگ و ادبیات این سرزمینها پدید آمد که
آن را تا جدایی ایران از ماوراءالنهر و آسیای مرکزی باید جزء الینفک فرهنگ و ادب و تمدن ایرانی به حساب آورد.
در آغاز این دوران نهضت علم و ادب ایرانی در خراسان و ماوراءالنهر متمرکز شده بود و این همان دورانی است که
شاهد پیدایش ادبیات غنی پارسی در این مناطق هستیم ،که شعر به مفهوم واقعی خود با رودکی پا به عرصه وجود نهاد و
بدین ترتیب او را پدر شعر فارسی یا آدم الشعرا لقب دادند.
ابوعبدهللا جعفر بن محمد ،معروف به رودکی سمرقندی ،اهل قریه بنج از قراء رودک سمرقند متوفی به سال  329ه.ق
شاعر قرن چهارم است که امروز زادگاه و آرامگاه او در خاک تاجیکستان ،در ناحیه پنجکنت ،در جنوب غربی
تاجیکستان و در چند کیلومتری مرز ازبکستان و شهر سمرقند قرار دارد.
محققان ،انتساب او را به رودکی به واسطه پنج رودی می دانند که در این قریه روان است و برخی آن را به اختراع و
استفاده رودکی از سازی به نام رود منتسب می کنند که رودکی در محافل می نوازیده و سروده هایش را به همراه آن می
خوانده است .برخی او را کور مادر زاد می دانند ،و برخی به نابینایی او در پایان عمر به دلیل کشیدن میل در چشمش و
یا به ضعف بصر او اشاره می کنند ،دسته اول حافظ قرآن بودن و اشارات محققان سده های قبل را دلیل نابینایی
مادرزادی ،دسته دوم تحقیقات محققان روسی بر روی استخوانهای بازیافته اش را دلیل کور کردنش و دسته سوم اشاره
نکردن به قضیه کور مادرزاد و یا شکنجه بدخواهان ،به خصوص در قصیده پیری که سرشار از شکایتهای رودکی از
زمانه است و همچنین اشارات بصری در اشعارش از جمله افعال دیدن و نگاه کردن و آوردن رنگها و ...و اشاره به
عصا و انبان در این قصیده را دلیل ضعف بصر او در پایان عمر می دانند .در هر صورت رودکی ،چه کور مادرزاد
بوده ،و چه به ضعف بصر در پایان عمر دچار شده و یا بر اثر شکنجه کور شده باشد ،شاعری روشن بین و متنعم از
لذایذ دنیوی و نعمات گوناگون و انسانی ،معتقد به معنویات بوده و آنچه مسلم است اینکه در پایان عمر به فقر و بدبختی
دچار شده و حسرت روزگاران گذشته او را به سمت نوعی حس نوستالوژی کشانده است.
او عمری طوالنی -بالغ بر  80سال -داشته و در این مدت اشعار زیادی سروده که برخی شماره ابیات او را بیش از یک
میلیون ذکر کرده اند ،اما آنچه اکنون در دست است مجموعه اشعاری پراکنده در قالب رباعی و غزل و قصیده و مثنوی
منظوم کلیله و دمنه است که محققان ایرانی و خارجی از جمله سعید نفیسی ،هرمان اته و عبدالغنی میرزایف آن را جمع

آوری و بر آن نام دیوان رودکی نهاده اند .رقم ابیات بازمانده از او -به تحقیق سعید نفیسی 1049 -بیت است که در شرح
احوال و آثار او آمده است.
پیشینه مطالعات رودکی شناسی در تاجیکستان
برای تاجیکان ،رودکی بنیانگذار سنت و فرهنگی است که آنان به اعتبار آن تعریف می شوند .از همین روست که در
یکصد سال اخیر رودکی یکی از چند چهره ممتازی است که تاجیکان ،بارها و بارها به زندگی و شعر او پرداخته اند.
تحقیقات استاد صدرالدین عینی به عنوان آغازگر این نهضت ،عبدالغنی میرزایف ،خالق میرزازاده ،شریف حسین زاده،
سیروس بهرام ،اعالخان افصح زاد ،میرزا مال احمد ،رسول هادی زاده ،عبدالرحمان عبدالمنان ،عبدالمنان
نصرالدینوف ،علی محمدی خراسانی و دیگران بیانگر همین معناست .جنبش عظیم رودکی شناسی ،به معنی واقعی خود
در تاجیکستان به سالهای دهه  1950برمی گردد که به تجلیل از  1100سالگی زادروز رودکی در  1958در اتحاد
جماهیر شوروی -از جمله تاجیکستان -و افغانستان و ایران اختصاص داشت .در این زمان نقش تحقیقات استاد سعید
نفیسی در ایران ،استاد عینی و پروفسور عبدالغنی میرزایف در تاجیکستان و محققان برجسته روس گراسیموف و
براگینسکی بسیار پر رنگ است .اکنون تاجیکستان درصدد برگزاری جشن  1150سالگی زادروز این شاعر پارسی
سراست که از آن زمان تاکنون -یعنی در طی این  50سال -آثار بسیار زیادی اعم از کتاب و مقاله در خصوص رودکی
در تاجیکستان طبع و منتشر شده است .آخرین اثر سترگ در این زمینه دانشنامه رودکی است که تاجیکان امیدوارند تا
روز برگزاری جشن در سپتامر  2008منتشر و روانه بازار نشر شود.
در این تحقیق سعی بر آن است که رودکی شناسان تاجیکی در یکصد سال اخیر معرفی شوند و تحقیقات آنان در این
زمینه ذکر گردد .بر این اساس در ابتدا به محققان پر کار رودکی شناس و سپس به چهره های جدید تاجیکی که در این
زمینه فعالیت دارند می پردازیم .تنها منبع قابل ذکر برای این تحقیق کتابشناسی رودکی همایونفرد بود که آن نیز به یک
دهه رودکی شناسی -از  1958یعنی از  1100سالگی رودکی تا  -1968پرداخته است .پس از این تاریخ اثری جامع در
این زمینه در ایران جمع آوری نشده و اطالعات این تحقیق به علت فرصت محدود و عدم دسترسی به کتابشناسیهای
تاجیکستان ،به طور پراکنده از کتابها و مقاالت مختلف و همچنین گفتگو با استادان تاجیکی و مکاتبه الکترونیکی با آنان
اخذ شده است.
معرفی چهره های برجسته و اخیر رودکی شناس در تاجیکستان
صدرالدین عینی
چنان که ذکر شد ،صدرالدین عینی آغازگر نهضت معرفی ادیبان پارسی گو در زمان خود است ،تا قبل از عینی تاریخ
تاجیکان جهان به دو دوره تقسیم می شود :تاجیکان ،ایرانیان آریایی تباری هستند که تا زمان جدایی ماوراءالنهر از
ایران -یعنی آغاز دوره صفویه -هیچ نیازی به تثبیت هویت خود نمی بینند چون جزیی از ایران و ایرانیانند و پس از آن،
تا زمان سیطره حکومت روسها -یعنی حدود  350سال -ملتهای پراکنده ای هستند که تحت حاکمیت ترکان شیبانی،
فرصتی برای بازاندیشی هویت خود نمی یابند -2 .در دوره تسلط حکومت شوروی سابق تا زمان استقالل -یعنی حدود
 80سال -که تالش بر این است آنان ترکانی معرفی شوند که جزء ازبکستانند و هویتی غیر از ازبکی ندارند.
به دنبال این تزریق ،نابودی هویت صدرالدین عینی قد برافراشت و کتاب ارزشمند نمونه ادبیات تاجیک را در 1926
نوشت و با معرفی شاعران پارسی -تاجیکی سرای ماوراءالنهر ،تاجیکان بار دیگر به اصالت ایرانی -تاجیکی خود
روحی تازه بخشیدند و به ترفندهای فرهنگ زدایی روسها و ازبکها پایان دادند.
در نمونه ادبیات تاجیک ،که تذکره ای از شرح حال و نمونه اشعار شعرا از رودکی تا زمان عینی است ،رودکی
بنیانگذار فرهنگ و ادبیاتی است که تاجیکان به واسطه او هویت امروز خود را به گذشته ای دیرین پیوند می زنند.
عینی ،در تحقیقی دیگر از این دست با عنوان نمونه های ادبیات تاجیکی که به قلم براگینسکی ،تورسون زاده ،جالل
اکرامی ،عبدالسالم دهاتی و ساتم الوغ زاده تألیف و به  1940در استالین آباد -دوشنبه امروزی -به خط التین منتشر
شده ،نظارت و سرپرستی کرده است .در این اثر نیز رودکی و اشعارش زینتبخش آغاز کتاب است.
صدرالدین عینی ،نه تنها در این تذکره ها به رودکی و اشعار او پرداخت ،بلکه همزمان با استاد سعید نفیسی در ایران-
اگرچه از کار هم بی اطالع بودند -در  1940رساله ای مفصل و مستقل به رودکی اختصاص داد که بیش از پیش در
احیای چهره تاجیکان مؤثر بود .همچنین این عالم بزرگ در جمع آوری و تصحیح اشعار رودکی با دیگران همکاری
داشت که در ذیل به آثار او در این زمینه پرداخته می شود:
استاد رودکی(با مشارکت آ.دهاتی) ،استالین آباد ،نشریات دولتی تاجیکستان.1940 ،این کتاب با همکاری عبدالسالم دهاتی تهیه شده و پس از نمونه ادبیات تاجیک دومین نشر نسبتا ً جامع اشعار رودکی در
تاجیکستان است که در جلد  11کلیات عینی( .)1مباحث کتاب عبارتند از :مقاله در خصوص رودکی از صدرالدین
عینی .این مقاله قبالً نیز در مجله شرق سرخ( ،)2منتشر شده است .نمونه هایی از شعر رودکی با انتخاب صدرالدین
عینی و عبدالسالم دهاتی .مقاله ای در خصوص قبر رودکی و ده رودک از صدرالدین عینی .استاد عینی در این مقاله
یکی از کشفیات مهم تاریخ ادبیات ایران را ثبت نمود و آن تعیین محل تولد و قبر رودکی است .پس از تعیین این محل
بود که از روی جمجمه های به جا مانده از اسکلت ،مجسمه رودکی را ساختند .این مقاله بار اول در مجله صدای

شرق(،)3سپس به قلم میخائیل زند به روسی ترجمه و در  1956در مجموعه ادبیات تاجیکستان( ،)4منتشر و بعدها در
کتاب استاد رودکی عینی تنظیم براگینسکی چاپ شد .پایان بخش کتاب ،لغت نامه ای شامل  250کلمه با شرح و تفسیر
است.
استاد رودکی :عصر ،زندگی و خالقیت(آثار) ،مسکو ،ادبیات خاورمیانه ،1959 ،مصوراین کتاب به مناسبت جشن  1100سالگی رودکی ،و پس از مرگ صدرالدین عینی با تنظیم و حواشی ای.س.براگینسکی
چاپ شده و راجع به کلیه مطالبی است که صدرالدین عینی درباره رودکی نوشته که عبارت است از :بخش رودکی،
نمونه ادبیات تاجیکی که قبالً در مسکو با عنوان نمونه ادبیات تاجیک به طور کامل چاپ شده بود .مقاالتی درباره استاد
رودکی ،محل تولد ،مرگ و تدفین او که قبالً به صورت کتاب در  1940در دوشنبه چاپ شده بود .این مقاله به زبان
فارسی و روسی اولین نشر آثار رودکی در اتحاد جماهیر شوروی محسوب می شود .رساله ای در باب توصیف تاریخی
قیام مقنع که قبالً در  1943در دوشنبه چاپ شده بود .نامه های عینی به نویسندگان تاجیکستان ،که با تحقیقات او درباره
رودکی ارتباط دارد .این نامه ها را عبدالسالم دهاتی جمع کرده است .در یکی از آنها به دهاتی ،پیشنهاد بررسی نسخه
خطی لغت نامه مجمع الفرس را که صد بیت از اشعار رودکی در آن آمده است می دهد که در پایان این کتاب مالحظات،
لغت نامه و عناوین جغرافیایی و اسامی خاص و اصطالحات آورده شده است .این مجموعه برای اولین بار به زبان
روسی در سال  1959به همت براگینسکی چاپ شد که در واقع اولین نشر کامل درباره رودکی در اتحاد جماهیر
شوروی سابق است.
عبدالغنی میرزایف
پس از استاد صدرالدین عینی ،پروفسور عبدالغنی میرزایف شاعر برجسته تاجیک و رئیس بخش خاورشناسی
فرهنگستان علوم تاجیکستان دومین کسی است که درباره آثار و اشعار و زندگی رودکی نوشته است .آثار این مؤلف
پرکار هنوز نیز در تاجیکستان -چنان که استاد سعید نفیسی در ایران -مرجع محققان رودکی شناس قرار می گیرد .بیشتر
تحقیقات رودکی شناسی میرزایف ،به مناسبت جشن  1100سالگی رودکی تألیف و منتشر شد و برخی از محققان دیگر
تحت نظارت او تألیفاتی ارائه دادند .میرزایف آکادمیسین(باالترین نشان علمی در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی
سابق) انستیتو زبان و ادبیات رودکی بوده که از سال  1944-1942به عنوان مشاور سفارت شوروی در ایران به سر
برده است .آثار او در زمینه رودکی شناسی به دو دسته تقسیم می شود:
-1آثاری که مستقیما ً توسط خود او به صورت کتاب یا مقاله تألیف شده است.
-2آثاری که تحت نظارت و یا با ویرایش او انجام گرفته است.
آثار دسته اول شامل دو دسته کتاب و مقاله به ترتیب ،به شرح زیر است.
کتاب:
ابوعبدهللا رودکی ،دوشنبه ،نشریات دولتی تاجیکستان.1958 ،در این اثر که به مناسبت جشن  1100سالگی رودکی تدوین شده ،تمام تحقیقات مرتبط به رودکی تا آن زمان ،حتی آثاری
که به زبانهای بیگانه نوشته شده ،به عالوه تحقیقات انجام شده در جریان جشن آمده است .میرزایف در این کتاب از اثر
استاد نفیسی بسیار بهره برده و در پایان آن کتاب شناسی رودکی به زبانهای مختلف را در  12صفحه ذکر کرده است.
این کتاب در  1966در انتشارات گوتنبرگ(امیرکبیر)تهران به فارسی و در  1968به روسی در مسکو به طبع رسیده
است)5(.
ابوعبدهللا رودکی یا اشعار رودکی ،اشعار معاصران رودکی ،زندگی و خالقیت او ،دوشنبه ،نشر دولتی تاجیکستان وفرهنگستان علوم تاجیکستان شوروی ،1958 ،خط فارسی.
در این کتاب اشعار رودکی و معاصرانش و مطالبی درباره زندگی و خالقیت او ذکر شده که در شش فصل شامل موارد
زیر است:
توصیف وضعیت آسیای میانه در عصر رودکی و تشریح زبان دری -فارسی و تاجیکی ،تشریح تاریخ مطالعه خالقیت
رودکی توسط دانشمندان شرق و غرب شوروی(در این فصل آثار سعید نفیسی مورد تمجید قرار گرفته است) ،زندگی
رودکی با استفاده از آثار رودکی و منابع شرقی ،حجم میراث شاعرانه رودکی( که اشعار او را صد هزار می شمارد)،
افکار پرمعنی خالقیت رودکی :انسان دوستی ،دعوت به نیکی ،عشق و عالقه به دانش و ...مقام رودکی در ادبیات
تاجیکستان .این کتاب راهنمای ارزشمندی در زمینه رودکی شناسی در تاجیکستان است که کتاب شناسی  12صفحه ای
رودکی در تاجیکستان و فرهنگ عناوین جغرافیایی و اسامی خاص در پایان کتاب بر اهمیت آن افزوده است.
رودکی و پیشرفت غزل در قرنهای 15-10م دوشنبه ،فرهنگستان علوم تاجیکستان شوروی(شعبه شرق شناسی و آثارادبی) ،1957 ،حروف التین.
ً
این کتاب در سال  1958با مقدمه عثمانوف و تصحیح ت .گولس مجددا تجدید چاپ شده است.
رودکی و انکشاف غزل در عصرهای 15-10م ،استالین آباد ،1957 ،خط فارسی.این کتاب به مناسبت  1100سالگی رودکی تنظیم شده و در آن مؤلف اشتباهات کسانی را که سرچشمه غزل را در آمد
قصاید دانسته اند ،مشخص می کند .در کتابشناسی دانشنامه آسیای مرکزی به سرپرستی حسن انوشه( ،)6دو کتاب از
میرزایف با همین عنوان و تفاوت در عصر(عصرهای  7-5و )15-10ذکر شده که به نظر می رسد منظور از آن دو
کتاب فوق از میرزایف باشد(.)7

اشعار هم عصران رودکی ،دوشنبه.1958 ،در مقدمه این کتاب درباره نظم رودکی ،اسالف و معاصران او مطالبی آمده است.
مقاله:
 «نظری به حیات استاد رودکی» ،شرح سرخ ،ش ،10س ،1957صص .79-46 «میراث ادبی رودکی و اشعار تازه به دست آمده او» ،شرق سرخ ،ش ،4س  ،1958صص .67-66 «سیر تاریخی کلیه و دمنه» ،شرق سرخ ،ش ،1س  ،1959صص .50-41 زخمه چنگ رودکی و استقبال از آن در پاکستان ،وحید ،ش ،13س ،1354صص .721-711 باز یک نسخه قلبکی(تقلبی) از اشعار رودکی ،ایران شناسی ،ج ،2ش ،2س ،1350صص .18-1با مشارکت دیگران:
 ابوعبدهللا رودکی و آثار منظوم او ،زیرنظر براگینسکی ،استالین آباد ،نشریات دولتی تاجیکستان.1958 ، مجموعه مقاالت رودکی و عصر او(زیرنظر عبدالغنی میرزایف) ،دوشنبه ،فرهنگستان علوم جمهوری تاجیکستانشوروی ،1958 ،به فارسی و روسی.
مقاالت دربرگیرنده این کتاب عبارتند از «:رودکی و عصر او» از میرزایف« ،رودکی و جریان زندگی او» از
میرزایف« ،مقبره استاد رودکی و قریه رودک» از صدرالدین عینی« ،قصیده در آثار رودکی» از صدرالدین عینی،
«رودکی و قرمطیان» از برتلس« ،تعیین تاریخ نوشتن نزهت نامه عالیی طبق یکی از رباعیات رودکی» از
بالدیروف«،صنایع بدیعی شعر رودکی» از رسول هادی زاده« ،رودکی اسلوب رباعی را به کمال رسانده است»از
میرزازاده«،رودکی و قطعه»از بقایف« ،ضرب المثلها در میراث منظوم رودکی» از عثمانوف« ،دانشنامه قدرخان و
اهمیت آن در بررسی و مطالعه آثار رودکی» از هاشم اف و حسین زاده« ،راجع به بعضی واژه های زبان عصر
رودکی که در لهجه های تاجیکی و در قسمتهای علیای زرافشان حفظ شده است» از خروموف و...
 آثار رودکی( تحت نظارت و مقدمه مقاالت از میرزایف) ،دوشنبه ،نشریات دولتی تاجیکستان ،1958 ،مصور،سریلیک.
محتوای کتاب به این شرح است :قصاید و غزلیات و قطعات و رباعیات و ابیات پراکنده رودکی و برخی از اشعار
کتابهای ترجمان البالغه رادویانی ،لغت نامه ،دانشنامه قدرخان ،تحفه االحباب حافظ اوبهی و مقاله ای درباره در میراث
ادبی رودکی و مطالعه عصر او ،در این کتاب فرهنگ اسامی خاص و جغرافیایی نیز درج شده است.
آثار رودکی(پیشگفتار از میرزایف) ،دوشنبه ،نشریات دولتی تاجیکستان ،1958 ،مصور ،خط فارسی.میرزایف در پیشگفتار درباره میراث ادبی رودکی و چگونگی نشر آن در تاجیکستان نوشته است.
 آثار رودکی(سرپرستی و ویرایش میرزایف) ،استالین آباد ،1958 ،سریلیک.متن این کتاب به کوشش بهرام سیروس ،کمال عینی ،رسول هادی زاده ،م .زند ،س .تاج الدین ،محمد وفا بقایف ،ظاهر
احراری( محققان آکادمی علوم تاجیکستان) و به سرپرستی و ویراستاری میرزایف انجام گرفته است .در این اثر برای
اولین بار تمام آثار بازمانده رودکی به خط سریلیک برگردانده شده است.
 فهرست مآخذ مربوط به رودکی(با نظارت میرزایف) ،ترتیب دهندگان ر.ا .تالمان ،ا.یونس اف ،دوشنبه.1965، ادبیات وطن :منتخباتی برای کالس ششم(انتخاب و شرح میرزایف و آمانوف) ،بخشی از قصیده شکایت از پیریرودکی ،دوشنبه.1961،
شریف جان حسین زاده
حسین زاده نیز از مؤلفان پرکار در زمینه رودکی و هم دوره میرزایف است .تحقیقات او بیشتر به صورت مقاله و یا
بخشی از کتاب و با مشارکت دیگران است که به ترتیب در ذیل ذکر می شود:
مقاله:
 «دانا و سخنور پنج رود» ،تاجیکستان سرخ 6 ،1944،مارس. «پدر و مربی ادبیات تاجیکستان» 17 ،1946 ،می. «آفرینشگر شعر و بشر دوستی بزرگ» ،تاجیکستان شوروی 16 ،1955 ،ژوئن. «شاعر انسان دوست بزرگ» ،تاجیکستان شوروی 3 ،1958 ،آگوست. «رودکی و فولکلور تاجیک» ،شرق سرخ ،1958 ،ش ،1صص .97-79 «تبلیغ خرد و دانش در آثار رودکی» ،مکتب پند و اندرز ،1958 ،ش ،7صص .13-11 «ماهیت شعر در یادگارهای ادبی عصر ،»10صدای شرق ،ش.9،1979 «درباره بعضی از خصوصیات زبانی نظم استاد رودکی» ،مدنیت تاجیکستان ،1958 ،ش ،7صص .21-17بخشی از کتاب:
 لحظه های اساسی انکشاف ادبیات کالسیک تاجیک ،آثار بخش تاجیکستان آکادمی علوم شوروی ،ج،1949 ،21صص .148-138
 ادبیات وطن :منتخباتی برای کالس هفتم(ابیات پراکنده و رباعیات رودکی انتخاب از حسین زاده) ،پندهای رودکی،دوشنبه ،1960،ص 11و .12
 -ادبیات تاجیک ،کتاب درسی برای کالس هشتم(انتخاب حسین زاده) ،دوشنبه ،نشر دولتی آموزش و پرورش،

تاجیکستان.1961 ،
با مشارکت دیگران:
 ادبیات تاجیک ،کار مشترک حسین زاده و ا.مهوش اف ،استالین آباد.1957 ، شاعری از پنج رود(تصحیح اشعار از اسراری) ،دوشنبه ،دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لنین.1958 ،محتوای کتاب بدین شرح است :ترانه سرای پنج رود ،افکار بشر دوستانه شاعر ،رودکی و فولکلور ،موسیقی عصر
رودکی ،دانشنامه قدرخان و اهمیت آن در بررسی میراث ادبی رودکی .مقاله اخیر در مجله شرق سرخ( ،)8و در
مجموعه مقاالت رودکی و عصر او با مشارکت رحیم هاشم نیز چاپ شده است .این دانشنامه در فهرست نسخ خطی
فرهنگستان علوم آذربایجان قرار دارد که در آن  64بیت از اشعار رودکی که برخی از آنها تا قرن حاضر چندان
معروفیتی نداشته است وجود دارد.
خالق میرزازاده
آثار این مؤلف به دو صورت کتاب و مقاله است که به ترتیب ذکر می شود:
کتاب:
 ابوعبدهللا رودکی ،بنیانگذارر ادبیات کالسیک تاجیکی ،دوشنبه ،وزارت معارف جمهوری تاجیکستان شوروی،دانشکده تربیت معلم.1958 ،
محتوای این کتاب بدین شرح است :نگاهی به رودکی ،زندگی شاعر ،افکار پر مغز آثار رودکی ،اهمیت خالقیت رودکی
و گفتاری راجع به او .این کتاب به زبان روسی نیز در سال  1958در انتشارات دانش مسکو به چاپ رسیده است.
مقاله:
 «رودکی» ،دایره المعارف بزرگ شوروی ،ج ،37ص .291 «رودکی و تکامالت شکل نظم رباعی» ،مجموعه مقاالت رودکی و عصر او ،دوشنبه ،1958 ،صص .146-142 «رباعیات ابوعبدهللا رودکی» ،دانشکده تربیت معلم دولتی دوشنبه ،ج ،25سری فلسفه ،چاپ یازدهم ،1958 ،صص.33-5
 «چند سخن درباره مندرجه غایوی( مضمون فکری) رباعیهای رودکی» ،شرق سرخ ،ش ،1958، 10صص -101.117
 «سخنی چند درباره میراث ادبیات ابوعبدهللا رودکی» مکتب شوروی ،ش ،1صص  44-33و ش ،3صص .47-45 «رودکی بنیانگذار ادبیات کالسیک تاجیکی» ،ازبکستان سرخ 11 ،1956 ،و 12می. «بعضی عقایدی که درباره محتوای فکری اساس ادبیات کالسیک تاجیک می باشد» ،تاجیکستان سرخ22 ،1954 ،سپتامبر.
 «شاعر بزرگ قرن دهم» ،تاجیکستان شوروی 17 ،1958 ،اکتبر. «ابوالحسن رودکی افاده کننده ایده های پیشقدم عصر ،»10تاجیکستان ساویتی13 ،1956 ،می. «اهمیت ایجادیات رودکی و گفتارهایی درباره وی» ،روزنامه معلمان 25 ،1958 ،فوریه و چاپ شده در کتاب تاریخادبیات تاجیک،دوشنبه ،1962 ،صص .9-6
بخشی از کتاب:
 ادبیات وطن :منتخباتی برای کالس هشتم( شعرهایی از رودکی به انتخاب میرزازاده) دوشنبه ،1961 ،صص .26-21 ادبیات وطن :منتخباتی برای کالس پنجم(نمونه ای از اشعار رودکی به انتخاب حسین زاده) ،دوشنبه ،1961 ،صص 138و .269-259 ،139
 بعضی از نظریه ها راجع به ایدئولوژی اصلی ادبیات تاجیکی قبل از انقالب ،دوشنبه ،1963 ،صص .18 -5 تاریخ ادبیات تاجیکی(مطالبی درباره محتوی فکری و رباعیات رودکی از میرزازاده) ،دوشنبه ،1962 ،صص -20.35
کمال الدین عینی
کمال الدین فرزند صدرالدین عینی است که بیشتر در باب نسخ خطی فعالیت می کند و کارمند ارشد بخش نسخ خطی
انستیتو زبان و ادبیات رودکی است .از او آثار زیادی تاکنون در این باره به چاپ رسیده است ،اما در باب رودکی نیز
مقاالتی دارد و یا با مشارکت دیگران در تنظیم کتب رودکی شناسی آثاری به طبع رسانده است که به شرح ذیل است:
مقاله:
 «قصیده در آثار رودکی» ،مجموعه مقاالت رودکی و عصر او ،دوشنبه ،1958 ،صص .111-98کتاب جدیدی درباره ادبیات شناسی تاجیکی ،نشر اول کتاب درسی 1950 ،و شرق سرخ ،ش ،1951 ،4صص -117.122
 «استاد رودکی و سرنوشت کتاب نمونه ادبیات تاجیک» ،مجله رودکی ،س ،6ش ،1384 ،9-8صص .86-75با مشارکت دیگران:
« -از شعرهای رودکی ،تنظیم کمال عینی و عبدالسالم دهاتی» ،شرق سرخ ،ش ،1956 ،2صص .49-40

 آزمایش تقلید و تصویر مستند پنج رود از لحاظ اسکلت(تصویر احتمالی رودکی)،م.م .گراسیموف ،تحت نظارت کمالعینی ،دوشنبه ،نشر دولتی تاجیکستان ،1958 ،مصور.
عبدالسالم دهاتی
کتاب:
 «ترجمه مجموعه اشعار رودکی به روسی» ،پیشگفتار از دهاتی ،مسکو.1958 ،مقاله:
 «بنیانگذار ادبیات تاجیکی» ،تاجیکستان شوروی 13 ،1956 ،مارس و روزنامه کمونیست تاجیکستان 8 ،فوریه. «آواز بلبل شرق» ،حقیقت کامسامول 15 ،1958 ،اکتبر. «غرور مردم» ،تاجیکستان شوروی 15 ،1958 ،اکتبر. «سخنی چند درباره بررسی میراث گذشتگان ما» ،شرق سرخ ،ش ،1959 ،5صص .138-134با مشارکت دیگران:
 تاریخ ادبیات فارس -تاجیک ،با مشارکت برتلس.1950 ، استاد رودکی(با مشارکت صدرالدین عینی) ،استالین آباد ،نشریات دولتی تاجیکستان.1940 ،محمد وفا بقایف
ـ «اشعار عاشقانه رودکی» ،مدنیت تاجیکستان ،ش ،1958 ،6صص .16-13
 «غزل رودکی» ،تاجیکستان شوروی 31 ،1958 ،می. «ضرب المثلها در خالقیت رودکی» ،بدخشان شوروی 15 ،1958 ،اکتبر. «پند و حکمت» در اشعار رودکی ،دوشنبه 14 ،1958 ،اکتبر. «لیریکای رودکی» ،روزنامه کمونیست تاجیکستان31 ،1958 ،می. «رودکی و قطعه سرایی» ،مجموعه مقاالت رودکی و عصر او ،دوشنبه ،1958 ،صص .151-147سیروس بهرام
ـ «عروض تاجیکی(تحقیق انتقادی)» ،دوشنبه ،نشریات دولتی تاجیکستان.1963،
 قافیه در نظم تاجیکی ،دوشنبه ،فرهنگستان علوم تاجیکستان شوروی ،دانشکده زبان و ادبیات آثار ،ج .1953 ،18این کتاب درنشریات دولتی تاجیکستان به سال  1955نیز چاپ شده و در صفحات  55-50و  43-23درباره رودکی آمده است.
 «اوزانی که در نظم رودکی حفظ شده است» ،مجموعه مقاالت رودکی و عصر او ،دوشنبه ،1958 ،ص .1280141« -عاید به وزن اشعار رودکی» ،شرق سرخ ،ش.1958 ،10

میخائیل زند
میخائیل زند ،یهودی و متخصص ادبیات تاجیک است .او آثار زیادی درباره رودکی شناسی در تاجیکستان نوشته است
که به جهت ارتباط موضوع با این بحث به عنوان رودکی شناس تاجیکی معرفی می شود.
کتاب:
 صاحبقران شاعری استاد رودکی ،استالین آباد ،1958 ،به فارسی و روسی.استاد رودکی یکی از شاعران برجسته به شمار می رود ،دوشنبه .1957 ،در این اثر توجه خاصی به آثار اخالقی
رودکی شده که مثنویهای پندآمیز او ،اساس آثار اخالقی بعدی از قبیل آفرین نامه ،بوستان ،بهروز و بهرام و ...قرار
گرفته است.
 شش قرن شهرت ،مسکو .1964،این کتاب به زبان فارسی به نام نور و ظلمت در تاریخ ادبیات ایران توسط ح.اسدپور پیرانفر ترجمه و چاپ دوم آن در انتشارات پیام تهران به سال  1356منتشر شده و در کتابخانه دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران موجود است.
مقاله:
 «مسائلی راجع به سنن ملی در ادبیات تاجیکی قرنهای  8و ،»9شرق سرخ ،ش ،1953 ،6صص .94-85 انگیزه های افشاگرانه اجتماعی و ضد خلفا در نظم تاجیکی قرن  ،10استالین آباد ،آثار فرهنگستان علوم تاجیکستانشوروی ،ج ،1954 ،27صص .223-185
 «جهتهای ضدخالفتی و اجتماعی در نظم رودکی و معاصرانش»،شرق سرخ ،ش ،1956 ،12صص .86-70 «موضوع خرد و دانش در خالقیت رودکی و معاصران او» ،شرق سرخ ،ش ،1956 ،2صص .58-50 «رودکی» ،مسائل ادبیات ،ش ،1958 ،10صص  .187-174در این مقاله خصوصیات شیوه های نظم رودکی ورابطه فلسفی او با زندگی ،اعتراض علیه نارساییهای جامعه هم عصرش و دعوت به جوانمردی و ستایش خرد و دانش
و ...آمده است.
 «هنر ترجمه در نظم تاجیکی قرن ،»10مجموعه مقاالت رودکی و عصر او ،دوشنبه ،1958 ،صص .167-152« -زندگی و آثار رودکی» ،روزنامه کمونیست تاجیکستان 25 ، 1995،اوت.

ساتم اولوغ زاده
ساتم اولوغ زاده فیلمنامه نویس و نمایشنامه نویس معروف تاجیکستان ،اولین کسی است که درباره زندگی رودکی فیلم و
نمایشنامه نوشته و کارگردانی کرده است .آثار هنری او در این باره ،هنوز نیز در تاجیکستان با استقبال مواجه است .او
مقاالتی نیز در این باره نوشته است که عبارتند است از:
مقاله:
 «استاد ابوالحسن رودکی»( ،نمونه های ادبیات تاجیکی).1940 ، «راجع به رودکی»(،مجموعه مقاالت و شرح حال الوغ زاده) ،دوشنبه.1963 ،الوغ زاده در این کتاب درباره سناریوی فیلم و درام رودکی و خود شرح و توضیح می دهد.
فیلمنامه:
 سرنوشت شاعر ،به مناسبت  1100سالگی رودکی ،چاپ شده در کتاب اول ادبیات تاجیکستان ،1958 ،صص -56 .95این فیلمنامه جوایزی به خود اختصاص داده است.
نمایشنامه:
 قسمت شاعر ،تاجیکستان شوروی 8 ،1957 ،ژانویه و تاجیکستان ،ش ،1958 ،10صص  15-13و دوشنبه ،انجمنروابط دوستی و فرهنگی تاجیکستان با ممالک خارجه .1963 ،این کتاب با شماره  30839در کتابخانه مرکزی دانشگاه
تهران موجود است .این نمایشنامه توسط معروف ترین کارگردان تاجیکی -کیمیاگروف -تنظیم و در استودیو تاجیک فیلم
تولید شده است.
 «رودکی» ،مدنیت تاجیکستان ،ش ،1958 ،19صص  21-15و شرق سرخ،ش ،1958 ،10صص  .31-22ایننمایشنامه نیز بارها به صحنه رفته است.
عبدالرحمان طاهرجان اف
کتاب:
 رودکی ،روزگار و آثار ،لنینگراد ،نشریات دانشگاه لنینگراد ،1968 ،سریلیک.این کتاب به قلم پروفسور میرزا مال احمد ،به فارسی برگردانده و در انتشارات امیرکبیر تهران به سال  1386منتشر
شده است .دقت و باریک بینی مؤلف کتاب درباره زندگی و آثار رودکی و جمع آوری آراء صاحب نظران در این باره
کتاب او را به یکی از کتب دقیق درباره رودکی شناسی تبدیل کرده است .از مهم ترین مسائلی که او مطرح می کند
مسئله قرمطی بودن رودکی است .او در این باره دالیل محققان از جمله سعید نفیسی را ضد و نقیض می داند.
 رودکی ،تاریخ تحقیق ،مسکو ،دانشگاه سن پترزبورگ .1986 ،این کتاب تجدید چاپ کتاب قبلی است که در روسیه بهطبع رسیده است.
مقاله:
 «بعضی مسئله های ترجمه حال رودکی» ،صدای شرق ،ش ،1966 ،1صص  130-126و ادب ،ج ،15ش ،5صص.83-75
 «درباره کوری رودکی» ،نامه پارسی ،پائیز  ،1381صص .83-51رسول هادی زاده
پروفسور هادی زاده ،متخصص ادبیات کالسیک فارسی-تاجیکی و یکی از مؤلفین دقیق و پرکار در زمینه تاریخ ادبیات
کالسیک تاجیک است که تاکنون آثار زیادی از او منتشر شده و هم اکنون دبیر جشنواره  1150سالگی رودکی در
دوشنبه است .آثار او در زمینه رودکی شناسی عبارت است از:
کتاب:
 از رودکی تا امروز ،دوشنبه ،نشریات ادیب.1988 ،مقاله:
 «راجع به خصائص هنری نظم رودکی» ،مجموعه مقاالت رودکی و عصر او ،دوشنبه ،1958 ،صص .127-112 «آغاز راه نوین در پژوهشهای ادبیات تاجیک دوره سامانیان» ،ایران شناخت ،ش ،1999 ،12صص .69-58 «از رودکی تا روز رودکی» ،رودکی ،س ،6ش ،9-8پائیز و زمستان  ،1384صص .213-209 «مشکالت بعضی بیتهای شعر رودکی» ،خزانه پرگنج(مجموعه چکیده مقاالت همایش رودکی در سال 1386درتهران) ،ص.21
با مشارکت دیگران:
 هزار مصراع رودکی(با مشارکت انصار افصح زاد) ،دوشنبه ،عرفان .1984 ،این مجموعه به مناسبت  1125سالگیرودکی منتشر شده است .هادی زاده در این مجموعه مقاله ای با عنوان«نظم جاودان فروزان رودکی» دارد که با لغت
نامه پایانی کتاب بر ارزش کتاب افزوده است.
 شعر رودکی(با مشارکت فریدون هادی زاده) ،تنظیم کنند و سر سخن و توضیحات :رسول هادی زاده) ،ترجمه روسی،فریدون هادی زاده ،دوشنبه ،دیوشتیج.2003 ،

 اشعار ابوعبدهللا رودکی(با مشارکت علی محمدی خراسانی) ،تهیه متن با مقدمه و توضیحات :رسول هادی زاده)،دوشنبه ،ادیب.2007 ،
میرزا مال احمد
کتاب:
 در عالم ایران شناسی ،دوشنبه ،دیوشتیج ،2005 ،سریلیک.کتاب حاضر ،مجموعه مقاالت پروفسور میرزا مال احمد است که در پنج بخش بدین شرح تنظیم شده است « :ایران
شناسی و مرزهای آن»« ،در طول و عرض ادبیات و فرهنگ آریایی»« ،در پهنای ادبیات ایران معاصر»« ،آشنایی با
سخن سنجان ،در عالم کتاب ایران شناسی» .هر یک از این عناوین در بردارنده چند مقاله است که مجموعا ً  57مقاله را
دربرمی گیرد .رودکی ،موضوعی است که برخی مقاالت را شامل می شود .طرح برگردان و چاپ این کتاب به فارسی
توسط انتشارات امیرکبیر تهران در دست بررسی است.
مقاله:
 «جمع آوری و نشر آثار رودکی» ،ایران شناخت ،ش ،15سال  ،1378صص .84-61 «بزرگداشت انسان نیک در اشعار رودکی» ،خراسان پژوهی ،بهار و تابستان  ،1378صص .180-171 «آثار رودکی» ،رودکی ،س ،6ش ،9-8پائیز-زمستان  ،1384صص .180-159 «بار دیگر راجع به کوری رودکی» ،خزانه پر گنج( چکیده مقاالت همایش رودکی در سال  1386در تهران) ،ص.27
با مشارکت دیگران:
 ابوعبدهللا رودکی(با مشارکت ثریا قربانوا) ،دوشنبه ،ورزاب(مرکز علمی و پژوهشی شاهراه ابریشم)،2006 ،سریلیک.
این کتاب جزوه مختصری است که به بررسی اندیشه و شعر شاعر و پیشگامان رودکی شناسی در غرب و شرق می
پردازد .سهم ایرانیان در این زمینه قابل توجه است و از حسن راضی بن لطف هللا تهرانی به عنوان یکی از اولین کسانی
که به گردآوری اشعار رودکی پرداخته نام می برد و اثر سعید نفیسی را حادثه بزرگی در رودکی شناسی می شمارد.
 رودکی ،روزگار و آثار(مؤلف :عبدالرحمان طاهر جان اف)،برگردان از سریلیک به فارسی :میرزا مال احمد ،تهران،امیرکبیر.1386،
 دانشنامه جامع رودکی(زیر نظر میرزا مال احمد با همکاری محققان تاجیکی و ایرانی) ،در دست تهیه و تألیف درتاجیکستان به خط سریلیک که تاکنون حدود  5000مدخل آن شناسایی شده است.
دست اندرکاران این مجموعه عظیم عبارتند از:
میرزا مال احمد ،رئیس و سرپرست گروه؛ م.دالوروف؛ م .محمدیف؛ ش .محمدیف؛ ا.ملیکف؛ ح .قلندروف؛ ش.
رحمانف؛ و صمدوف و ج.عزیز قل اف.
عبدالمنان نصرالدینوف
کتاب:
 رودکی ،نسخه شناسی و نقد و بررسی اشعار بازمانده ،خجند.1999 ،این کتاب در یک پیشگفتار و دو بخش نوشته شده که بخش اول آن بابهای نسخه شناسی ،تغییرات متن ،شرح اشعار
رودکی ،معنی گذاری در نظم رودکی و معاصران است و بخش دوم شامل نشر اشعار رودکی ،فهرست سرچشمه های
اشعار رودکی و دیوان اشعار اوست .در این کتاب به کوششهای سعید نفیسی و براگینسکی در شناساندن رودکی توجه
شده است.
مقاله:
 «بعضی از عقاید اجتماعی قرن 10در خالقیت رودکی» ،روزنامه معلمان 25 ،1957،می. «نقش استاد رودکی در شکل گیری نظم قرنهای »12-10یادداشتهای دانشمندان(دانشکده تربیت معلم دولتی دوشنبه)،ج ،25سری فلسفه ،چاپ یازدهم ،1958 ،صص  105-89و روزنامه معلمان 8 ،1958 ،آوریل.
 «استاد رودکی سرآمد کالم موزون و نخستین کالسیک سرای ادبیات تاجیکی» ،وصیت لنین ،ش ،1968 ،1صص -9.11
 «معنی گذاری در نظم رودکی و معاصران او» ،صدای شرق ،ش.1985 ،9 «نگاهی به تصحیح و نشر اشعار رودکی» ،رودکی ،س ،6ش ،9-8پائیز و زمستان  ،1384صص .200-180محمد جان شکوری
آکادمیسین محمد جان شکوری ،در تمامی زمینه های ادبی غور و مطالعه و کتاب و مقاله دارد و یکی از برجسته ترین
چهره های تحقیقی در ادبیات تاجیکستان است .آثار او در زمینه رودکی شناسی عبارت است از:
مقاله:
« -افکار وطن دوستی در اشعار استاد رودکی» ،روزنامه تاجیکستان ساویتی 17 ،1958 ،اکتبر.

با مشارکت دیگران:
 «رودکی و مردم»(با مشارکت ر.امانوف) ،روزنامه معلمان 16 ،1958 ،اکتبر. «تاریخ ادبیات روسی -تاجیکی» ،مسکو ،1961 ،صص .420-383در این بخش نمایشنامه رودکی ساتم اولوغ زادهمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
اعال خان افصح زاد
کتاب:
 آدم الشعراء رودکی ،دوشنبه ،نشریات ادیب.2003 ،این کتاب کامل ترین اثر علمی پیرامون زندگی و آثار رودکی است که سالهای اخیر در تاجیکستان منتشر شده است.
این اثر فهرستی در حدود  1235اثر درباره رودکی است که در روزنامه ها ،مجالت و کتابهای تاجیکستان به طبع
رسیده است.
عبدالشکور عبدالستار
کتاب:
 رویت قرآن در شعر(مجموعه مقاالت) عنوان مقاله درباره رودکی :مضامین آیات قرآنی در شعر رودکی ،دوشنبه،نشریات دولتی دوشنبه.1998 ،
مقاله:
 «تصحیح یک بیت شهید بلخی درباره رودکی» ،ادب.1997 ،این مقاله درباره این بیت است:
به سخن ماند شعر شعرا رودکی را سخن تلو نبی است.
 «رودکی و ادبیات عرب» آماده شده برای ارائه در جشن  1150سالگی رودکی.مشارکت با دیگران:
 شاعران عهد سامانیان(با مشارکت خدایی شریف اف) ،دوشنبه ،اریب.1999 ، اشعار هم عصران رودکی(با مشارکت خدایی شریف اف) ،دوشنبه ،ادیب.2007 ،خدایی شریف اف
پروفسور شریف اف ،مؤلفی دقیق ،نقاد و متخصص ادبیات با نگاهی انتقادی و جدید است .از آثار او در زمینه رودکی
شناسی به جز دو اثری که با مشارکت عبدالستار تهیه کرده که در باال به آن اشاره شد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 وظیفه های معرفتی قصیده در ادبیات تاجیک ،یادبود استاد رودکی. نقد شعر رودکی(از آغاز تا عصر سیزده میالدی) ،خراسان پژوهی ،بهار و تابستان  ،1379صص .180-171 «شعر رودکی و قالب بیت ادبیات کالسیک» ،رودکی ،س ،6ش ،9-8پائیز و زمستان  ،1384صص .64-51علی محمدی خراسانی
ـ اشعار ابوعبدهللا رودکی(تهیه متن با مقدمه و توضیحات :رسول هادی زاده)دوشنبه ،ادیب.2007 ،
 «نظری تازه در تصحیح اشعار استاد رودکی» ،رودکی ،س ،6ش ،9-8پائیز و زمستان  ،1384صص -111.118
 «اندیشه های اطراف متن شناسی اشعار بازمانده رودکی و تصحیح آن» ،خزانه پرگنج (چکیده مقاالتهمایش رودکی در سال  1386در تهران) ،ص .29
تاج الدین مردانی
ـ نظم ذوالسانین عربی و تاجیکی در قرنهای  9و  ،10دوشنبه ،معارف ،1993 ،ص .166
 مجموعه مقاالت با عنوان رودکی و ادبیات عرب شامل هفت مقاله درباره رودکی با عناوین ذیل:«رودکی و ادبیات عرب»(این مقاله قبالً در مجله صدای شرق چاپ شده است)؛ «بار دیگر درباره آثار باقیمانده رودکی»(این
مقاله در مجموعه مقاالت اولین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی در تهران ،ج ،2سال  ،1380صص  525-513چاپ
شده است)؛«کیست آن شاعر تیره چشم روشن بین»(این مقاله به زبان روسی در مجله ایران-اسالویکا در مسکو چاپ شده
است)؛«درباره ترجمه عربی یک بیت رودکی»؛ «کشف ترجمه عربی باز یک شعر رودکی»؛ «عائد به یک تصویر مشترک
شاعرانه»؛ «پیرامون چند معنی مشترک در آثار ابن المقفع رودکی»(این مقاله در مجله ،رودکی ،س ،6ش ،9-8پائیز و
زمستان،1384صص  142-129چاپ شده است) این مجموعه مقاالت قرار است قبل از جشن  1150سالگی رودکی در 2008
در دوشنبه منتشر شود.

رجب امان اف
«حفریات در پنج کنت» ،ترجمه از تاجیکی به روسی توسط م.یاویچ ،مجموعه ادبیات تاجیکستان ،کتاب ،1975 ،11
صص .274-268
 نمونه فولکلور دور رودکی(با مشارکت محمد شکوراف) ،استالین آباد.1958 ، «قبر رودکی یافت شد ،صورت حقیقی او کشیده می شود» ،شرق سرخ ،ش ،1952 ،12صص .69-62 «بزرگان را بزرگان زنده نگه می دارند»(در خصوص حفریات قبر رودکی) ،ایران شناخت ،ش ،1377 ،8صص.105-76
و .اسراری
 «آهنگ خلقی در خالقیت رودکی» ،یادداشتهای دانشمندان ،دوشنبه ،دانشکده تربیت معلم دولتی ،ج ،25سریزبانشناسی ،چاپ یازدهم ،1951 ،صص .52-34
 «مسائل تعلیم و تربیت در اشعار رودکی» ،تاجیکستان شوروی 6 ،1958 ،می. «انگیزه های ملی در خالقیت رودکی» ،تاجیکستان شوروی6 ،1958 ،می. «فولکلور در آثار رودکی» ،روزنامه کمونیست تاجیکستان6 ،1958 ،می. اوستاد ابوعبدهللا رودکی(با مشارکت خالق میرزازاده ،پ.ن .الزئف ،تالس پوالدی ،عبدالمنان نصرالدینوف) ،استالینآباد.1958 ،
تالس پوالدی
 انتقادی از جهان بینی رئالیستی در خالقیت شاعران کالسیک تاجیکستان ،دوشنبه.1961 ، «تجربه آموختن رودکی در کالس هشتم» ،روزنامه معلمان 29 ،1957 ،ژوئن. «راجع به مطالعه و بررسی شرح حال زندگی رودکی در کالس هشتم» ،یادداشتهای دانشمندان ،دانشکده تعلیم و تربیتدولتی دوشنبه ،ج ،25سری فلسفه ،چاپ یازدهم ،1958 ،صص .88-80
م .تورسون زاده
 ابوالحسن رودکی ،از تاریخ ادبیات تاجیکستان« ،تاجیکستان شوروی» ،1940 ،؟ آگوست. «قافله ساالر کاروان نظم» ،تاجیکستان شوروی 15 ،1958 ،اکتبر. «قدیمی ترین کاروانی از شعر» ،تاجیکستان شوروی 15 ،1958 ،اکتبر. «قلب شاعر» ،روزنامه ادبی14 ،1958 ،اکتبر(.در این مقاله شیوه های نظم رودکی و خصائص اخالقی او بیان میشود).
توره قل ذهنی
 «درباره بعضی از واژه های مورد استعمال استاد رودکی و معاصرانش» ،شرق سرخ ،ش ،1958 ،10صص -144 156و ش ،11صص (162-152در این مقاله برخی از کلمات دیوان رودکی که هنوز زنده است تفسیر شده است).
 «اختصاری شدن و تغییر یافتن واژه های پراکنده در نظم رودکی(برای کمک به معلمین زبان مادری)» ،روزنامهمعلمان 29 ،1959 ،ژانویه و  8فوریه.
م.رحمانوف
به نظر می رسد رحمانوف ،از معلمان باسابقه مدارس تاجیکستان بوده باشد ،بیشتر مطالبی که این محقق درباره رودکی
شناسی در تاجیکستان نوشته ،مربوط به مطالب کتابهای درسی دانش آموزان در کالسهای مختلف است که از جهات
گوناگون آنها را بررسی و نقد کرده است .در ذیل به برخی از این مباحث اشاره می شود:
 بررسی موضوع ابوعبدهللا رودکی در کالس پنجم(اشاره به بعضی شیوه های آموزشی به منظور گذراندن دروسقرائت ادبی در کالس پنجم) ،دوشنبه.1957 ،
 بررسی و مطالعه زندگی و خالقیت رودکی در کالس هفتم ،دوشنبه ،نشر دولتی ادبیات تعلیم و تربیت تاجیکستان، ،1958مصور.
 بررسی خالقیت ابوعبدهللا رودکی در مدارس تاجیکستان 12 ،1958 ،اکتبر. بررسی و مطالعه زندگی و خالقیت رودکی در کالس هشتم ،دوشنبه ،نشر دولتی تاجیکستان 1958 ،و وزارت فرهنگتاجیکستان اتحاد جماهیر شوروی.
 بررسی منظومه کلیله و دمنه رودکی در قرن نهم ،مکتب پند و اندرز ،1961،ش ،11صص .22-17 بررسی و مطالعه زبان و خصائص هنری اشعار رودکی در کالس نهم ،معارف و مدنیت.1962 ، -بررسی حیات و خالقیت رودکی در فراسوی آثار کالسیک ،معارف و مدنیت 12 ،1963 ،اکتبر.

امر یزدان علی مردان اف
 راجع به مآخذ کلیله و دمنه استاد ابوعبدهللا رودکی و سرچشمه بعضی پاره های آن«،اخبار آکادمی علوم جمهوریشوروی تاجیکستان» ،شعبه علوم اجتماعی ،ش ،1982 ،2صص .89-82
 «آیا استاد رودکی را حکیم خواندن رواست؟» ،رودکی ،س ،6ش ،9-8پائیز و زمستان  ،1384صص .74-68م .فاضلوف
 پندها و حکمتها ،دوشنبه ،فرهنگستان علوم تاجیکستان شوروی.1961 ،در این کتاب کلمات قصار شاعران کالسیک از جمله رودکی ،بر اساس موضوع جمع آوری شده است.
رحیم مسلمانیان قبادیانی
ــ «اساس یک تصویر شاعرانه» ،صدای شرق ،ش.1975 ،8
 «ردیف یک شاه اثر» ،صدای شرق ،ش.1980، 9« -سه سخن پیرامون استاد رودکی» ،یاد یار مهربان ،به کوشش علی دهباشی ،تهران ،چ اول ،1385 ،صص .245-229

اصل الدین نظامی
استاد نظامی ،مدرس موسیقی در دانشگاه هنر تاجیکستان و متخصص هنر موسیقی شش مقام است .با او در بیست و
یکمین نمایشگاه کتاب تهران دیدار کردم و تحقیقات او را درباره رودکی و موسیقی جویا شدم .مجموعه زیر به تازگی از
ایشان در این باره به چاپ رسیده است.
میراث رودکی و مسائل رشد فرهنگ و هنر(مجموعه مقاالت) ،دوشنبه ،ایجاد ،2008 ،صص .26-5مقاالت این کتاب بدین شرح است «:نقش غزلیات و ترانه های رودکی در تشکل دوازده مقام :اصل الدین نظامی ،واژه
های بشر دوستی رودکی چون پرابلم تحقیق اجتماعی و فرهنگی کونیستی :د.لطیف اف /س .امین اف ،جایگاه مکتب و
آموزش در محیط فرهنگی عهد رودکی :س .سلیمانی ،افکار پدگوگی(معلمی) ابوعبدهللا رودکی :ت .سمیع اف ،بحث در
اطراف یک بیت ،ا.غایب اف ،موضع کتابخانه های مکتب در آموزش میراث استاد رودکی ،س.کمال زاده ،استاد
رودکی فیلسوف شعر فارسی تاجیکی ،ز.رئوف اوا /ن .نوراف.
ز.احرارف /خ نظروف
 رودکی ،عشق آباد ،ش ،1958 ،4صص .228-226امیر قلوف
ـ «بعضی قیدها عاید به لیریکای رودکی» ،روزنامه تاجیکستان ساویتی 28 ،1957 ،ژوئن.

آن .ن  .بالدیروف
 «نشر جدیدی از آثار رودکی» ،ادبیات تاجیکستان ،ش 4ن  ،1958صص .190-189ر.بصیروف
 «رودکی در آثار شاعران گذشته تاجیک» ،روزنامه تاجیکستان ساویتی 5 ،1956 ،فوریه.ن .بهبودی
 «نتایج گوناگون راجع به زبان استاد رودکی» ،روزنامه معلمان 16 ،1958 ،اکتبر.حبیبوف
 «تصویر طبیعت در اشعار رودکی» ،روزنامه تاجیکستان ساویتی 17 ،1958 ،اوت.ش.رحمانوف
 تحول واحدهای لیریکی ،دوشنبه ،ادیب.1988 ،اسرار رحمان فر
ـ ابوعبدهللا رودکی ،نسیم مولیان(دیباچه و تنظیم و توضیح از رحمان فر) ،دوشنبه ،ادیب.1999 ،

روشن رحمانی
 «پیوند سنتهای باستانی و آئینهای سامانی در آثار رودکی» ،نامه آل سامان ،صص .687-676ع.ستارواف
« -شعر رودکی و معمای تحلیل کالم منظوم» ،صدای شرق ،ش.1979 ،9

صدری سعدی اف
ـ «عصر  10مقام جمعیتی شاعر» ،صدای شرق ،ش.1978 ،9
 -رودکی :شعرها(با مشارکت ا.کریم اف) ،دوشنبه ،عرفان.1973 ،

سعید عمران سعید اف
ـ ادبیات دوره سامانیان در فرهنگهای فارسی ،خجند.1999 ،

س  .سلطانوف
ـ «نقاش معنوی و مصور زیباییهای حیات» ،روزنامه معلمان 13 ،1958 ،سپتامبر.

آتاخان سیف هللا یف
 «استاد رودکی و خالقیت او» ،روزنامه معلمان 2 ،1966 ،فوریه.گ .علیوف
 «راجع به کلیله و دمنه رودکی» ،صدای شرق ،ش ،1958 ،10صص .126-117شاکر مختار
 «پیرامون تأثیر شعر رودکی» ،آشنا ،ش ،15اسفند  ،1372صص .66-62ن.معصومی
 خواندن آثار منظوم در کتاب اصول تعلیم ادبیات در قرنهای  ،8-5دوشنبه.1960 ،آ.نصیر
 «فرهنگ مدار االفاضل فیضی و اشعار رودکی» ،شرق سرخ ،ش ،1958 ،3صص (.85-79در این فرهنگ  22بیتاز رودکی ذکر شده است).
امان نوراف
فرهنگ اشعار رودکی ،دوشنبه ،معارف.1990 ،
هدایت اف
ـ مسئله های ادبیات و فولکلور تاجیک ،دوشنبه ،نشریات دانش.1981 ،

انصار افصح زاد
ـ «تصحیح پانزده بیت از رودکی» ،ادبیات و صنعت13 ،1984 ،سپتامبر.

مبشر اکبرزاد
«خصوصیات وزن شعر رودکی» ،ادبیات و صنعت.2006،
«هرچه درست است همان افضل است( درباره بعضی غلط های چاپ سریلیک اشعار رودکی از  1958به بعد)»،ادبیات و صنعت.2006 ،
فیض هللا بابایف
ـ «سه پیراهن یوسف(درباره سه بیت رودکی)» ،رودکی ،س ،6ش ،9-8پائیز و زمستان  ،1384صص .22-11

سید نورالدین شهاب الدین اف
ـ «دو بیت نو از رودکی» ،رودکی ،س ،6ش ،9-8پائیز و زمستان ،1384صص .68-64

حلیم جان زائروف
ـ «بحثی پیرامون چند بیت رودکی» ،رودکی ،س ،6ش ،9-8پائیز و زمستان  ،1384صص .46-23

تاجی بای کیلدی یاراف
ـ «الیق و رودکی» ،رودکی ،س ،6ش،9-8پائیز و زمستان،1384صص .110-101

حبیب هللا مرحمت

-

«تحلیل متن شناسی قصیده های عهد سامانی» ،رودکی ،س ،6ش ،9-8پائیز و زمستان  ،1384صص -123
.128

مصباح الدین محمود زاده
-

«پژوهشی پیرامون یک شعر رودکی» ،رودکی ،س ،6ش ،9-8پائیز و زمستان  ،1384صص .122-119
 دو بیت استاد رودکی در حاشیه اعجاز خسروی امیر خسرو دهلوی :ارائه شده در کنفرانس علمی -نظریاستادان دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان ،دوشنبه ،2006 ،ص .31-30
 «ذوبحرین ،اوزان دوری و حسن عروض رودکی» ،روزنامه ادبیات و صنعت 17 ،آوریل  ،2008ش،16صص .5-4
 عنعنه و نوآوری در اوزان اشعار رودکی ،مجموعه مقاالت همایش بین المللی جایگاه رودکی و زبان تاجیکیدر مکالمه فرهنگها(29-28می سال  ،2008خجند) ،خجند ،2008 ،صص .200-195
 ا وزان اشعار رودکی( توضیح نکات عروضی ،اختیارات شاعری و اوزان اشعار بازمانده استاد رودکی دراساس دیوان نشر آلماتی) ،دوشنبه ،سنا ،2008 ،ص .96

فخرالدین نصرالدین اف
-

«تجلی آیات قرآن در اشعار سلطان شاعران» ،رودکی ،س ،6ش ،9-8پائیز و زمستان  ،1384صص -201
.208

پروانه جمشید اف
-

«رودکی در ممالک غرب» ،نامه پژوهشگاه ،س ،3بهار  ،1382صص .102-95

نظام الدین زاهد اف
-

«نثر عربی زبان ادبیات فارس -تاجیک در عصرهای  ،»9-8خجند ،نور معرفت.2004 ،

عزیز میر بابایف
-

رودکی(با همکاری سید رسول موسوی ،مسعود قاسمی) ،پیوند.2000 ،

تویچی میرزاد /رازق حمید اف /میرزا خوجاپیر
-

ادبیات تاجیک(کتاب درسی برای صنف پنجم) ،دوشنبه ،معارف و فرهنگ.2004 ،
در بخش ادبیات کالسیک این کتاب ،رودکی با نمونه ای از اشعارش معرفی شده است.

معروف جان اف
-

«نابینایی شاعر رودکی» ،خزانه پر گنج(چکیده مقاالت همایش رودکی در سال  1386در تهران) ،ص .26

عثمان نظیر
-

«تسخیرگر دلها :نگاهی به سیر تاریخی یک غزل رودکی( زهی فزوده جمال تو زیب و آرا را) و تأثیر آن بر
شعرای پسین» ،خزانه پر گنج( چکیده مقاالت همایش رودکی در سال  1386در تهران) ،ص .29

احمد قرانبیکف
-

«نماد زیبایی در شعر رودکی» ،خزانه پر گنج(چکیده مقاالت همایش رودکی در سال 1386در تهران) ،ص
.50

طالب رازی
تخصص اصلی طالب رازی ،نرم افزار رایانه است .او تنها کسی است که واژگانی را که رودکی اول بار در اشعارش
به کار برده ،بر دو اساس الفبایی و بسآمدی وارد برنامه رایانه کرده و لغت نامه الکترونیکی ترتیب داده است .با او در
بیست و یکمین نمایشگاه کتاب تهران آشنا شدم .او امیدوار بود برنامه خود را تا جشن  1150سالگی رودکی کامل کند و
در اختیار همگان قرار دهد.
قطب الدین مختاری
مختاری رساله نامزدی خود را به خصوصیات لغوی و معنایی اشعار رودکی اختصاص داده و از آن دفاع کرده است.
نتیجه گیری
مآخذ اولیه تحقیقات رودکی شناسی در تاجیکستان ،آثار استاد سعید نفیسی است که امروزه به یک سنت تبدیل شده است.
کودکان تاجیکی در بدو ورود به مدرسه با اشعار رودکی آشنا می شوند و آن را از حفظ می خوانند و خوشنویسی را با
شاه بیتهای او تمرین می کنند .این سنت در میان محققان تاجیکی از زوایای مختلف مورد توجه و بررسی قرار می گیرد

و چاپ اشعار او به صورتهای مختلف بسیار رایج است ،به گونه ای که می توان اذعان کرد بیشترین چاپ دیوان اشعار
را در تاجیکستان به خود اختصاص داده است .اشعار رودکی وارد رایانه نیز شده و هنرمندان دیگر هنرها از جمله
موسیقی و فیلم سازی و نمایشنامه نویسی و پیکره سازی و نقاشی و ...نیز به آن توجه خاصی دارند .مهم ترین جایزه
دولتی ،بزرگ ترین و زیباترین خیابان در دوشنبه ،مهم ترین مرکز مطالعات و پژوهشهای علمی در زبان و ادبیات
فارسی ،موزه و تاالر و ...همه در تاجیکستان به نام رودکی است و بیش از صد سال است که به او توجه ویژه می شود.

پی نوشت ها :
-1کتاب اول(چاپ دوشنبه ،1963،ص .)163-129
-2شماره  2و  ،1940 ،3ص 41.-30
-3شماره ،5سال 1940.
-4شماره  ،9صص 169.-164
-5نسخه چاپ تهران به شماره  104558در تاالر ایران شناسی دانشگاه تهران موجود است.
-6ص 967.
-7کتاب رودکی و انکشاف غزل در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره  116733موجود است.
-8شماره  ،6سال  ،1958صص .20-10
منابع تحقیق :
-1امامی ،نصرهللا ،رودکی استاد شاعران .چاپ سوم ،تهران :انتشارات جامی.1377 ،
-2انوشه ،حسن( به کوشش) .دانشنامه ادب فارسی ،جلد(1آسیای مرکزی) ،ذیل عنوان رودکی و کتابنامه دانشنامه.
-3دهباشی ،علی( به کوشش) .یاد یار مهربان(سیری در زندگی و سروده های رودکی) ،چاپ اول ،تهران .1385
-4رادفر ،ابوالقاسم ،کتابشناسی رودکی .چاپ اول ،تهران :مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.1386 ،
-5رودکی(فصلنامه ،ویژه نامه رودکی) ،س ،6ش 8و،9پائیز و زمستان ،1384رایزنی ج.ا.ایران در تاجیکستان.
 ،__-6یاد یار مهربان(مجموعه مقاالت پیش همایش بزرگداشت ابوعبدهللا محمد بن جعفر رودکی) ،مؤسسه مطالعات
فرهنگی و تمدن ایران زمین ،چاپ اول ،تهران :انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.1386،
-7روزبهان ،سیاوش .رودکی در فرهنگ معاصر تاجیکستان ،کتاب توس ،دفتر .1352 ،2
-8روشنی ،قدرت هللا و مهرداد بصری .متون ادبی فارسی در تاجیکستان،آینده ،س ،8ش ،1361 ،11صص .802-766
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نوشته وترتیب و تهیه
قصاید وقطعات
" رودکی بزرگ "
به وسیله دکتر بصیر کامجو
فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است .برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافی ٔه آن
.را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید
مثالً برای پیدا کردن شعری که مصرع گنگ فصیح است ،چشم نی و جهان بین مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید
.است »ن« شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها

دسترسی سریع به حروف
ی|ه|ن|م|ل|گ|ک|ش|س|ز|ر|د|خ|ج|ت|ب|ا

ا
بزنم نعره ولیکن ز تو بینم هنرا :شماره ۱
سحرگاهان چو بر گلبن هزارا :شماره ۲
که نام نیک تو دامست و زرقمر نان را :شماره ۳
چه داری دوست هرزه دشمنی را :شماره ۴
به بوسه نقشکنم برگ یاسمین ترا :شماره ۵
بانگک بر برده به ابر اندرا :شماره ۶
که گه مادری ،گاه مادندرا :شماره ۷
که :مکن یاد به شعر اندر بسیار مرا :شماره ۸
با هر که نیست عاشق کم کن قرینیا :شماره ۹

ب
با صد هزار نزهت و آرایش عجیب :شماره ۱۰
یاسمین سپید و مورد بزیب :شماره ۱۱

ت
خویشتن خویش را بکوش تو یک لخت :شماره ۱۲
باده انداز ،کو سرود انداخت :شماره ۱۳
گفتی :دم گرگ یا پلنگ است :شماره ۱۴

دل نهادن همیشگی نه رواست :شماره ۱۵
کجا میر خراسانست ،پیروزی آنجاست :شماره ۱۶
آن شناسد که دلش بیدار است :شماره ۱۷
زمانه ،چون نگری ،سربه سر همه پندست :شماره ۱۸
چنان که درد کسان بر دگر کسی خوارست :شماره ۱۹
چاو چاوان درست چونانست :شماره ۲۰
یا برآورد نیست ،یا زد نیست :شماره ۲۱
نزدیک خداوند بدی نیست فرامشت :شماره ۲۲

ج
کین جهان پاک بازیی نیرنج :شماره ۲۳

خ
با دو رخ از شرم لعل و با دو چشم از سحر شوخ :شماره ۲۴

د
وی موی تو چنان چوشب ملحد از لحد :شماره ۲۵
که جهان نیست جز فسانه و باد :شماره ۲۶
برو به هیچ حوادث زمانه دست مداد :شماره ۲۷
تن درست و خوی نیک و نام نیک و خرد :شماره ۲۸
کین عیش چنین باشد گه شادی و گه درد :شماره ۲۹
رستم دستان تویی اندر نبرد :شماره  - ۳۰در مدح نصر بن احمد سامانی
موی زرد :شماره ۳۱
پر و بیوکند
هموار کرد ّ
ِ
مرگ چنان خواجه نه کاریست خرد :شماره  - ۳۲در رثای ابوالحسن مرادی
خال ترا نقطهٔ آن جیم کرد :شماره ۳۳
چو از حرارت میدلبرم لبان لیسد :شماره ۳۴
جشن شاهان و خسروان آمد :شماره  - ۳۵جشن مهرگان
وار ٔه باغ و بوستان آمد :شماره ۳۶
جان گرامی به جانش اندر پیوند :شماره  - ۳۷دیر زیاد آن بزرگوار خداوند

همین بالت بسست ،ای بهر بال خرسند :شماره ۳۸
لشکر فریادنی ،خواستهنی سودمند :شماره ۳۹
ریشهٔ عمر من از بیخ بکند :شماره ۴۰
مرگ را سر همه فرو کردند :شماره ۴۱
کرا معاینه آید خبر چه سود کند :شماره ۴۲
درهستی و نیستی لیمند :شماره ۴۳
چنان که بود به ناچار خویشتن بخشود :شماره ۴۴
نبود دندان ،البل چراغ تابان بود :شماره  - ۴۵عصا بیار که وقت عصا و انبان بود
آزاده نژاد از درم خرید :شماره ۴۶
که چابکیش نیاید همی به لفظ پدید :شماره ۴۷
با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید :شماره ۴۸
حال شادیست ،شاد باشی ،شاید :شماره ۴۹
مردم میان دریا و آتش چگونه پاید :شماره ۵۰
مرگ از پس دیدنش روا باشد و شاید :شماره ۵۱

ر
شود سرخ رو در دو گیتی به آور :شماره ۵۲
سه پیراهن سلب دوست یوسف را به عمر اندر :شماره ۵۳
الجرم همچو منش نیست قرار :شماره  - ۵۴بر رخش «زلف» عاشق است چو من
همچون شمنی شیفته بر صورت فرخار :شماره ۵۵
مگر جودش ابر است و من کشتزار :شماره  - ۵۶در مدح ابوالطیب طاهر مصعبی
هر آینه چو همه میخورد گل آرد بار :شماره ۵۷
ور شود ابر سر رایت تو توفان بار :شماره ۵۸
تر و سیکی و بهمان و باستار :شماره ۵۹
بادام ّ
چنان گریخت ز دهر دو رنگ ،رنگ فتور :شماره ۶۰
چون تو یکی سفل ٔه دون و ژکور :شماره ۶۱
نشته برو چون کالغی بر اعور :شماره  - ۶۲در مذمت اسب خود

خوشتر آید به گوشم از تکبیر :شماره ۶۳
گرچه خیاط نیند ،ای ملک کشور گیر :شماره ۶۴
همی بدادی تا در ولی نماند فقیر :شماره ۶۵
یک نام او عطارد و یک نام اوست تیر :شماره ۶۶

ز
نه به آخر بمرد باید باز :شماره ۶۷
دل به بخارا و بتان طراز :شماره ۶۸
زمانه گوی و تو چوگان به رای خویشت باز :شماره ۶۹
درمه بهمن بتاز و جان عدو سوز :شماره ۷۰
و برنیایم با روزگار خورده کریز :شماره  - ۷۱در مدح نصر بن احمد سامانی

س
به یکی جاف جاف زود غرس :شماره ۷۲

ش
تاخلق جهان را بفگندی به خاللوش :شماره ۷۳
وآن ما رفته گیر و میاندیش :شماره  - ۷۴در رثای شهید بلخی
به خدمت آمد ،نیکو سگال و نیک اندیش :شماره ۷۵

ک
گرد درگاه او کنی لک و پک :شماره ۷۶
چنان که جاه من افزون بد از امیر و ملوک :شماره ۷۷

گ
صدسال مست باشد از بوی او نهنگ :شماره ۷۸
به یک دست جام و به یک دست چنگ :شماره ۷۹

ل
ترش شوند و بتابند رو ز اهل سؤال :شماره ۸۰

م

بزرگوار دو نام از گزاف خواندن عام :شماره ۸۱
کزو نیست بهر من جز سوتام :شماره ۸۲
چهار ساله نوید مرا که هست خرام :شماره ۸۳
گنه خویش بر تو افگندم :شماره ۸۴
رسد مرحبا از زمین و زمانم :شماره ۸۵
اندوه درم و غم دینار نداریم :شماره ۸۶
وز دست نیکوان می بستانیم :شماره ۸۷

ن
راست چون بر درخت پیچد سن :شماره ۸۸
بچهٔ او را گرفت و کرد به زندان :شماره  - ۸۹مادر می
زین بی نمک ابا منه انگشت در دهان :شماره ۹۰
زرین نهد او به تیر در پیکان :شماره ۹۱
تو برو خوار خوابنیده ،ستان :شماره ۹۲
چون ستاره بر زمین از آسمان :شماره ۹۳
از من دل و سگالش ،از تو تن و روان :شماره ۹۴
گرد سرین خواهی و بارک میان :شماره ۹۵
چه چیزست آن پاللک تیغ بران :شماره ۹۶
خواهی کز مرگ بیابی امان :شماره ۹۷
آهویی نام نهاده یکران :شماره ۹۸
ما چو صعوه ،مرگ بر سان زغن :شماره ۹۹
گنگ فصیح است ،چشم نی و جهان بین :شماره ۱۰۰
گل غنوده برانگیخته سر از بالین :شماره ۱۰۱
با هر که نیست عاشق کم گوی و کم نشین :شماره ۱۰۲

ه
هیچ نادان را داننده نگوید :زه :شماره ۱۰۳
اگر فرشته ببیند دراوفتد در چاه :شماره ۱۰۴

تا باز نو جوان شوم و نو کنم گیاه :شماره ۱۰۵
ساق چون سوهان و دندان بر مثال استره :شماره ۱۰۶
بنگریزد کس از گرم آفروشه :شماره ۱۰۷
چنان مادر ابر سوک عروس سیزده ساله :شماره ۱۰۸

ی
چنان که خاطر مجنون ز طر ٔه لیلی :شماره ۱۰۹
و چون درونه شد آن سرو بوستان آرای :شماره ۱۱۰
چون ملحم زیر شعر عنابی :شماره ۱۱۱
باز بر چنگل عقابی :شماره ۱۱۲
و یا چون برکشیده تیغ پیش آفتابستی :شماره ۱۱۳
گوییا آن چنان شکستستی :شماره ۱۱۴
نی بدان چشم کاندر او نگری :شماره ۱۱۵
چون یکی خشم آورد کیفر بری :شماره ۱۱۶
وندر نهان سرشک همی باری :شماره  - ۱۱۷ای آن که غمگنی
نبیذ داری ،چرا نیاری !:شماره  - ۱۱۸گل بهاری! بت تتاری
کت خالق آفرید پی کاری :شماره ۱۱۹
شبنم شدهست سوخته چون اشک ماتمی :شماره  - ۱۲۰کاندر جهان به کس مگرو جز به فاطمی
یاد یار مهربان آید همی :شماره  - ۱۲۱بوی جوی مولیان آید همی
تو نه خدایی ،به هیچ خلق نمانی :شماره ۱۲۲
چه آب جویم از جوی خشک یونانی :شماره ۱۲۳
که دل شاد دارد بهر دوستگانی :شماره ۱۲۴
باشد فرزند و خردمند نی :شماره ۱۲۵
کاسد شد از دو زلفش بازار شاهبوی :شماره ۱۲۶
می خور ،که بد اندیش چنان شد که تو خواهی :شماره ۱۲۷
آرام و طرب رامده از طبع جدایی :شماره ۱۲۸
گلشن عشق را بهار تویی :شماره ۱۲۹

شمار ٔه ۱

قصاید و قطعات » رودکی
گر من این دوستی تو ببرم تا لب گور
بزنم نعره ولیکن ز تو بینم هنرا
اثر میر نخواهم که بماند به جهان
میر خواهم که بماند به جهان در اثرا
هر که را رفت ،همی باید رفته شمری
هر که را مرد ،همی باید مرده شمرا

شمار ٔه ۲

قصاید و قطعات » رودکی
به حق نالم ز هجر دوست زارا
سحرگاهان چو بر گلبن هزارا
قضا ،گر داد من نستاند از تو
ز سوز دل بسوزانم قضا را
چو عارض برفروزی میبسوزد
چو من پروانه بر گردت هزارا
نگنجم در لحد ،گر زان که لختی
نشینی بر مزارم سوکوارا
جهان این است و چونین بود تا بود
و همچونین بود اینند بارا
به یک گردش به شاهنشاهی آرد
دهد دیهیم و تاج و گوشوارا
توشان زیر زمین فرسوده کردی
زمین داده مر ایشان را زغارا
از آن جان تو لختی خون فسرده
سپرده زیر پای اندر سپارا

شمار ٔه ۳

قصاید و قطعات » رودکی
به نام نیک تو ،خواجه ،فریفته نشوم
که نام نیک تو دامست و زرقمر نان را
کسی که دام کند نام نیک از پی نان
یقین بدان تو که دامست نانش مر جان را

شمار ٔه ۴

قصاید و قطعات » رودکی

دال ،تا کی همی جویی منی را؟
چه داری دوست هرزه دشمنی را؟
چرا جویی وفا از بی وفایی؟
چه کوبی بیهده سرد آهنی را؟
ایا سوسن بناگوشی  ،که داری
به رشک خویشتن هر سوسنی را
یکی زین برزن نا راه برشو
که بر آتش نشانی برزنی را
دل من ارزنی ،عشق تو کوهی
چه سایی زیر کوهی ارزنی را؟
ببخشا ،ای پسر ،بر من ببخشا
مکش در عشق خیره چون منی را
بیا ،اینک نگه کن رودکی را
اگر بی جان روان خواهی تنی را

شمار ٔه ۵

قصاید و قطعات » رودکی
گرفت خواهم زلفین عنبرین ترا
به بوسه نقشکنم برگ یاسمین ترا
هر آن زمین که تو یک ره برو قدم بنهی
هزار سجده برم خاک آن زمین ترا
هزار بوسه دهم بر سخای نامهٔ تو
اگر ببینم بر مهر او نگین ترا
به تیغ هندی گو :دست من جدا بکنند
اگر بگیرم روزی من آستین ترا
اگر چه خامش مردم که شعر باید گفت
زبان من به روی گردد آفرین ترا

شمار ٔه ۶

قصاید و قطعات » رودکی
پوپک دیدم به حوالی سرخس
بانگک بر برده به ابر اندرا
چادرکی دیدم رنگین برو
رنگ بسی گونه بر آن چادرا
ای پرغونه و باژگونه جهان
مانده من از تو به شگفت اندرا

شمار ٔه ۷

قصاید و قطعات » رودکی

جهانا! چه بینی تو از بچگان
که گه مادری ،گاه مادندرا؟
نه پاذیر باید تو را نه ستون
نه دیوار خشت و نه زآهن در

ا

شمار ٔه ۸

قصاید و قطعات » رودکی

کس فرستاد به سر اندر عیار مرا
که :مکن یاد به شعر اندر بسیار مرا
وین فژه پیر ز بهر تو مرا خوار گرفت
برهاناد ازو ایزد جبار مر

ا

شمار ٔه ۹

قصاید و قطعات » رودکی

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین
با هر که نیست عاشق کم کن قرینیا
باشد گه وصال ببینند روی دوست
تو نیز در میانهٔ ایشان ببینیا
تا اندران میانه ،که بینند روی او
تو نیز در میان ٔه ایشان نشینیا

شمار ٔه ۱۰

قصاید و قطعات » رودکی

آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب
با صد هزار نزهت و آرایش عجیب
شاید که مرد پیر بدین گه شود جوان
گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب
چرخ بزرگوار یکی لشکری بکرد
لشکرش ابر تیره و باد صبا نقیب
نفاط برق روشن و تندرش طبل زن
دیدم هزار خیل و ندیدم چنین مهیب
آن ابر بین ،که گرید چون مرد سوکوار
و آن رعد بین ،که نالد چون عاشق کئیب
خورشید را ز ابر دمد روی گاهگاه
چو نان حصاریی ،که گذر دارد از رقیب
یک چند روزگار ،جهان دردمند بود
به شد ،که یافت بوی سمن باد را طبیب
باران مشکبوی ببارید نو به نو
وز برگ بر کشید یکی حلهٔ قشیب
کنجی که برف پیش همی داشت گل گرفت
هر جو یکی که خشک همی بود شد رطیب

تندر میان دشت همی باد بردمد
برق از میان ابر همی برکشد قضیب
الله میان کشت بخندد همی ز دور
چون پنجهٔ عروس به حنّا شده خضیب
بلبل همی بخواند در شاخسار بید
سار از درخت سرو مرو را شده مجیب
صلصل به سر و بن بر ،با نغمهٔ کهن
بلبل به شاخ گل بر ،با لحنک غریب
اکنون خورید باده و اکنون زیید شاد
کاکنون برد نصیب حبیب از بر حبیب
ساقی گزین و باده و می خور به بانگ زیر
کز کشت سار نالد و از باغ عندلیب
هر چند نوبهار جهان است به چشم خوب
دیدار خواجه خوب تر ،آن مهتر حسیب
شیب تو با فراز وفراز تو با نشیب
فرزند آدمی به تو اندر به شیب و تیب
دیدی تو ریژ و کام بدو اندرون بسی
بارید کان مطرب بودی به فر و زیب

شمار ٔه ۱۱

قصاید و قطعات » رودکی

گل صدبرگ و مشک و عنبر وسیب
یاسمین سپید و مورد بزیب
این همه یکسره تمام شدست
نزد تو ،ای بت ملوک فریب
شب عاشقت لیلهالقدرست
چون تو بیرون کنی رخ از جلبیب
به حجاب اندرون شود خورشید
گر تو برداری از دو الله حجیب
وآن زنخدان بسیب ماند راست
اگر از مشک خال دارد سیب

شمار ٔه ۱۲

قصاید و قطعات » رودکی

با خردومند بیوفا بود این بخت
خویشتن خویش را بکوش تو یک لخت
خود خور و خود ده ،کجا نبود پشیمان
هر که بداد وبخورد از آن چه که بلفخت

شمار ٔه ۱۳

قصاید و قطعات » رودکی

رودکی چنگ بر گرفت و نواخت
باده انداز ،کو سرود انداخت
زان عقیقین میی ،که هر که بدید
از عقیق گداخته نشناخت
هر دو یک گوهرند ،لیک به طبع
این بیفسرد و آن دگر بگداخت
نابسوده دو دست رنگین کرد
ناچشیده به تارک اندر تاخت

شمار ٔه ۱۴

قصاید و قطعات » رودکی

آن صحن چمن ،که از دم دی
گفتی :دم گرگ یا پلنگ است
اکنون ز بهار مانوی طبع
پرنقش و نگار همچو ژنگ است
بر کشتی عمر تکیه کم کن
کاین نیل نشیمن نهنگ است

شمار ٔه ۱۵

قصاید و قطعات » رودکی

به سرای سپنج مهمان را
دل نهادن همیشگی نه رواست
زیر خاک اندرونت باید خفت
گر چه اکنونت خواب بر دیباست
با کسان بودنت چه سود کند؟
که به گور اندرون شدن تنهاست
یار تو زیر خاک مور و مگس
چشم بگشا ،ببین :کنون پیداست
آن که زلفین و گیسویت پیراست
گر چه دینار یا درمش بهاست
چون ترا دید زردگونه شده
سرد گردد دلش ،نه نابیناست

شمار ٔه ۱۶

قصاید و قطعات » رودکی

امروز به هر حالی بغداد بخاراست
کجا میر خراسانست ،پیروزی آنجاست
ساقی ،تو بده باده ومطرب تو بزن رود
تا می خورم امروز ،که وقت طرب ماست
می هست ودرم هست و بت الله رخان هست
غم نیست وگر هست نصیب دل اعداست

شمار ٔه ۱۷

قصاید و قطعات » رودکی

این جهان پاک خواب کردار است
آن شناسد که دلش بیدار است
نیکی او به جایگاه بد است
شادی او به جای تیمار است
چه نشینی بدین جهان هموار؟
که همه کار او نه هموار است
کنش او نه خوب و چهرش خوب
زشت کردار و خوب دیدار است

شمار ٔه ۱۸

قصاید و قطعات » رودکی

زمانه  ،پندی آزادوار داد مرا
زمانه ،چون نگری ،سربه سر همه پندست
به روز نیک کسان ،گفت :تا تو غم نخوری
بسا کسا! که به روز تو آرزومندست
زمانه گفت مرا :خشم خویش دار نگاه
کرا زبان نه به بندست پای دربندست

شمار ٔه ۱۹

قصاید و قطعات » رودکی

به خیره برشمرد سیر خورده گرسنه را
چنان که درد کسان بر دگر کسی خوارست
چو پوست روبه ببینی به خان واتگران
بدان که :تهمت او دنبهٔ به سر کارست

شمار ٔه ۲۰

قصاید و قطعات » رودکی

مرغ دیدی که بچه زو ببرند؟
چاو چاوان درست چونانست
باز چون بر گرفت پرده ز روی
کروه دندان و پشت چوگانست

شمار ٔه ۲۱

قصاید و قطعات » رودکی

آخر هر کس از دو بیرون نیست
یا برآوردنیست ،یا زدنیست
نه به آخر همه بفرساید؟
هرکه انجام راست فرسدنیست

شمار ٔه ۲۲

قصاید و قطعات » رودکی

چون تیغ به دست آری ،مردم نتوان کشت
نزدیک خداوند بدی نیست فرامشت
این تیغ نه از بهر ستمکاران کردند
انگور نه از بهر نبیذ است به چرخشت
عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده
حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت
گفتا که :که را کشتی تا کشته شدی زار؟
تا باز که او را بکشد؟ آن که تو را کشت
انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس
تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت

شمار ٔه ۲۵

قصاید و قطعات » رودکی

ای روی تو چو روز دلیل موحدان
وی موی تو چنان چو شب ملحد از لحد
ای من مقدم از همه عشاق ،چون تویی
مر حسن را مقدم ،چون از کالم قد
مکی به کعبه فخر کند ،مصریان به نیل
ترسا به اسقف و علوی بافتخار جد
فخر رهی بدان دو سیه چشمکان توست
کآمد پدید زیر نقاب از بر دو خد

شمار ٔه ۲۶

قصاید و قطعات » رودکی

شاد زی با سیاه چشمان ،شاد
که جهان نیست جز فسانه و باد
زآمده شادمان بباید بود
وز گذشته نکرد باید یاد
من و آن جعد موی غالیه بوی
من و آن ماهروی حورنژاد
نیک بخت آن کسی که داد و بخورد
شوربخت آن که او نخورد و نداد
!باد و ابر است این جهان ،افسوس
باده پیش آر ،هر چه باداباد
شاد بودهست از این جهان هرگز
هیچ کس؟ تا از او تو باشی شاد
داد دیدهست از او به هیچ سبب
هیچ فرزانه؟ تا تو بینی داد

شمار ٔه ۲۷

قصاید و قطعات » رودکی

جهان به کام خداوند باد و دیر زیاد
برو به هیچ حوادث زمانه دست مداد
درست و راست کناد این مثل خدای ورا
اگر ببست یکی در ،هزار در بگشاد
خدای عرش جهان را چنین نهاد نهاد
که گاه مردم شادان و گه بود ناشاد
 ...این مصرع ساقط شده ...
خدای چشم بد از ملک تو بگرداناد

شمار ٔه ۲۸

قصاید و قطعات » رودکی

:چهار چیز مر آزاده را زغم بخرد
تن درست و خوی نیک و نام نیک و خرد
هر آن که ایزدش این چهار روزی کرد
سزد که شاد زید جاودان و غم نخورد

شمار ٔه ۲۹

قصاید و قطعات » رودکی

از دوست بهر چیز چرا بایدت آزرد؟
کین عیش چنین باشد گه شادی و گه درد
گر خوار کند مهتر ،خواری نکند عیب
چون بازنوازد ،شود آن داغ جفا سرد
صد نیک به یک بد نتوان کرد فراموش
گر خار بر اندیشی خرمانتوان خورد
او خشم همی گیرد ،تو عذر همی خواه
هر روز به نو یار دگر مینتوان کرد

شمار ٔه  - ۳۰در مدح نصر بن احمد سامانی

قصاید و قطعات » رودکی

حاتم طایی تویی اندر سخا
رستم دستان تویی اندر نبرد
نی ،که حاتم نیست با جود تو راد
نی ،که رستم نیست در جنگ تو مرد

شمار ٔه ۳۱

قصاید و قطعات » رودکی

چون بچهٔ کبوتر منقار سخت کرد
موی زرد،
پر و بیوکند
هموار کرد ّ
ِ
کابوک را نخواهد و شاخ آرزو کند
وز شاخ سوی بام شود باز گردگرد

شمار ٔه  - ۳۲در رثای ابوالحسن مرادی

قصاید و قطعات » رودکی

مرد مرادی ،نه همانا که مرد
مرگ چنان خواجه نه کاریست خرد
جان گرامی به پدر باز داد
کالبد تیره به مادر سپرد
آن ملک با ملکی رفت باز
زنده کنون شد که تو گویی :بمرد
کاه نبد او ،که به بادی پرید
آب نبد او ،که به سرما فسرد
شانه نبود او ،که به مویی شکست
دانه نبود او ،که زمینش فشرد
گنج زری بود در این خاکدان
کاو دو جهان را به جوی میشمرد
قالب خاکی سوی خاکی فکند
جان و خرد سوی سماوات برد
جان دوم را ،که ندانند خلق
مصقلهای کرد و به جانان سپرد
صاف بد آمیخته با درد می
بر سر خم رفت و جدا شد ز درد
در سفر افتند به هم ،ای عزیز

مروزی و رازی و رومی و کرد
خانهٔ خود باز رود هر یکی
اطلس کی باشد همتای برد؟
خامش کن چون نقط ،ایرا ملک
نام تو از دفتر گفتن سترد

شمار ٔه ۳۳

قصاید و قطعات » رودکی

زلف ترا جیم که کرد؟ آن که کرد
خال ترا نقطهٔ آن جیم کرد
وآن دهن تنگ تو گویی کسی
دانگکی نار به دو نیم کرد

شمار ٔه ۳۴

قصاید و قطعات » رودکی

فرشته را ز حالوت دهان پر آب شود
چو از حرارت میدلبرم لبان لیسد
روان ز دیدهٔ افالکیان شود جیحون
نصال تیرت اگر قبضهٔ کمان لیسد
به خاک خفت ٔه تیغ تو از حالوت زخم
زبان برآورد و زخم را دهان لیسد

شمار ٔه  - ۳۵جشن مهرگان

قصاید و قطعات » رودکی

ملکا ،جشن مهرگان آمد
جشن شاهان و خسروان آمد
خز به جای ملحم و خرگاه
بدل باغ و بوستان آمد
مورد به جای سوسن آمد باز
می به جای ارغوان آمد
تو جوانمرد و دولت تو جوان
می به بخت تو نوجوان آمد

شمار ٔه ۳۶

قصاید و قطعات » رودکی

گل دگر ره به گلستان آمد
وار ٔه باغ و بوستان آمد
وار آذر گذشت و شعلهٔ او
شعلهٔ الله را زمان آمد

شمار ٔه  - ۳۷دیر زیاد آن بزرگوار خداوند

قصاید و قطعات » رودکی

دیر زیاد! آن بزرگوار خداوند
جان گرامی به جانش اندر پیوند
دایم بر جان او بلرزم ،زیراک
مادر آزادگان کم آرد فرزند
از ملکان کس چنو نبود جوانی
راد و سخندان و شیرمرد و خردمند
کس نشناسد همی که :کوشش او چون؟
خلق نداند همی که بخشش او چند
دست و زبان زر و در پراگند او را
نام به گیتی نه از گزاف پراگند
در دل ما شاخ مهربانی به نشاست
دل نه به بازی ز مهر خواسته برکند
همچو معماست فخر و همت او شرح
همچو ابستاست فضل و سیرت اوزند
گر چه بکوشند شاعران زمانه
مدح کسی را کسی نگوید مانند
سیرت او تخم کشت و نعمت او آب
خاطر مداح او زمین برومند
سیرت او بود وحی نامه به کسری

چون که به آیینش پندنامه بیاگند
سیرت آن شاه پندنامهٔ اصلیست
ز آن که همی روزگار گیرد از او پند
هر که سر از پند شهریار بپیچید
پای طرب را به دام گرم درافکند
کیست به گیتی خمیر مایهٔ ادبار؟
آن که به اقبال او نباشد خرسند
هر که نخواهد همی گشایش کارش
گو :بشو و دست روزگار فروبند
ای ملک ،از حال دوستانش همی ناز
ای فلک ،از حال دشمنانش همی خند
:آخر شعر آن کنم که اول گفتم
دیر زیاد! آن بزرگوار خداوند

شمار ٔه ۳۸

قصاید و قطعات » رودکی

جز آن که مستی عشقست هیچ مستی نیست
همین بالت بسست ،ای بهر بال خرسند
خیال رزم تو گر در دل عدو گردد
ز بیم تیغ تو بندش جدا شود از بند
ز عدل تست به هم باز و صعوه را پرواز
ز حکم تست شب و روز را به هم پیوند
به خوشدلی گذران بعد ازین ،که باد اجل
درخت عمر بداندیش را ز پا افگند
همیشه تا که بود از زمانه نام و نشان
مدام تا که بود گردش سپهر بلند
به بزم عیش و طرب باد نیکخواه تو شاد
حسود جاه تو بادا ز غصه زار و نژند

شمار ٔه ۳۹

قصاید و قطعات » رودکی

نیز ابا نیکوان نمایدت جنگ فند
لشکر فریادنی ،خواستهنی سودمند
قند جداکن از وی ،دور شو از زهر دند
هر چه به آخر بهست جان ترا آن پسند

شمار ٔه ۴۰

قصاید و قطعات » رودکی

صرصر هجر تو ،ای سرو بلند
ریشهٔ عمر من از بیخ بکند
پس چرا بستهٔ اویم همه عمر؟
اگر آن زلف دوتا نیست کمند
:به یکی جان نتوان کرد سؤال
کز لب لعل تو یک بوس به چند؟
بفگند آتش اندر دل حسن
آن چه هجران تو از سینه فگند

شمار ٔه ۴۱

قصاید و قطعات » رودکی

مهتران جهان همه مردند
مرگ را سر همه فرو کردند
زیر خاک اندرون شدند آنان
که همه کوشکها برآوردند
از هزاران هزار نعمت و ناز
نه به آخر به جز کفن بردند؟
بود از نعمت آن چه پوشیدند
و آن چه دادند و آن چه را خوردند

شمار ٔه ۴۲

قصاید و قطعات » رودکی

مرا تو راحت جانی ،معاینه ،نه خبر
کرا معاینه آید خبر چه سود کند؟
سپر به پیش کشیدم خدنگ قهر ترا
چو تیر بر جگر آید سپر چه سود کند؟

شمار ٔه ۴۳

قصاید و قطعات » رودکی

تا کی گویی که :اهل گیتی
در هستی و نیستی لئیمند؟
چون تو طمع از جهان بریدی
دانی که همه جهان کریمند

شمار ٔه ۴۴

قصاید و قطعات » رودکی

اگر چه عذر بسی بود روزگار نبود
چنان که بود به ناچار خویشتن بخشود
خدای را بستودم ،که کردگار من است
زبانم از غزل و مدح بندگانش نسود
همه به تنبل و بند است بازگشتن او
شرنگ نوش آمیغ است و روی زراندود
بنفشههای طری خیل خیل بر سر کرد
چو آتشی که به گوگرد بردوید کبود
بیار و هان بده آن آفتاب کش بخوری
ز لب فرو شود و از رخان برآید زود

شمار ٔه  - ۴۵عصا بیار که وقت عصا و انبان بود

قصاید و قطعات » رودکی

مرا بسود و فرو ریخت هر چه دندان بود
نبود دندان ،البل چراغ تابان بود
سپید سیم زده بود و در و مرجان بود
ستارهٔ سحری بود و قطره باران بود
یکی نماند کنون زان همه ،بسود و بریخت
چه نحس بود! همانا که نحس کیوان بود
نه نحس کیوان بود و نه روزگار دراز
چو بود؟ منت بگویم :قضای یزدان بود
جهان همیشه چنین است ،گرد گردان است
همیشه تا بود آیین گرد ،گردان بود
همان که درمان باشد ،به جای درد شو
و باز درد ،همان کاز نخست درمان بود
کهن کند به زمانی همان کجا نو بود
و نو کند به زمانی همان که خلقان بود
بسا شکسته بیابان ،که باغ خرم بود
و باغ خرم گشت آن کجا بیابان بود
همی چه دانی؟ ای ماهروی مشکین موی
!که حال بنده از این پیش بر چه سامان بود؟
به زلف چوگان نازش همی کنی تو بدو

ندیدی آن گه او را که زلف چوگان بود
شد آن زمانه که رویش به سان دیبا بود
شد آن زمانه که مویش به سان قطران بود
چنان که خوبی مهمان و دوست بود عزیز
بشد که باز نیامد ،عزیز مهمان بود
بسا نگار ،که حیران بدی بدو در ،چشم
به روی او در ،چشمم همیشه حیران بود
شد آن زمانه ،که او شاد بود و خرم بود
نشاط او به فزون بود و غم به نقصان بود
همی خرید و همی سخت ،بیشمار درم
به شهر هر گه یکی ترک نار پستان بود
بسا کنیزک نیکو ،که میل داشت بدو
به شب ز یاری او نزد جمله پنهان بود
به روز چون که نیارست شد به دیدن او
نهیب خواج ٔه او بود و بیم زندان بود
نبیذ روشن و دیدار خوب و روی لطیف
اگر گران بد ،زی من همیشه ارزان بود
دلم خزانهٔ پرگنج بود و گنج سخن
نشان نامهٔ ما مهر و شعر عنوان بود
همیشه شاد و ندانستمی که ،غم چه بود؟
دلم نشاط وطرب را فراخ میدان بود
بسا دال ،که به سان حریر کرده به شعر
از آن سپس که به کردار سنگ و سندان بود
همیشه چشمم زی زلفکان چابک بود
همیشه گوشم زی مردم سخندان بود
عیال نه ،زن و فرزند نه ،مئونت نه

از این همه تنم آسوده بود و آسان بود
تو رودکی را -ای ماهرو! -کنون بینی
بدان زمانه ندیدی که این چنینان بود
بدان زمانه ندیدی که در جهان رفتی
سرود گویان ،گویی هزاردستان بود
شد آن زمانه که او انس رادمردان بود
شد آن زمانه که او پیشکار میران بود
همیشه شعر ورا زی ملوک دیوان است
همیشه شعر ورا زی ملوک دیوان بود
شد آن زمانه که شعرش همه جهان بنوشت
شد آن زمانه که او شاعر خراسان بود
کجا به گیتی بودهست نامور دهقان
مرا به خان ٔه او سیم بود و حمالن بود
که را بزرگی و نعمت ز این و آن بودی
مرا بزرگی و نعمت ز آل سامان بود
بداد میر خراسانش چل هزار درم
وزو فزونی یک پنج میر ماکان بود
ز اولیاش پراکنده نیز هشت هزار
به من رسید ،بدان وقت ،حال خوب آن بود
چو میر دید سخن ،داد داد مردی خویش
ز اولیاش چنان کز امیر فرمان بود
کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم
عصا بیار ،که وقت عصا و انبان بود

شمار ٔه ۴۶

قصاید و قطعات » رودکی

می آرد شرف مردمی پدید
آزاده نژاد از درم خرید
می آزاده پدید آرد از بداصل
فراوان هنرست اندرین نبید
هرآن گه که خوری می خوش آن گه است
خاصه چو گل و یاسمن دمید
بسا حصن بلندا ،که می گشاد
بسا کر ٔه نوزین ،که بشکنید
بسا دون بخیال ،که می بخورد
کریمی به جهان در پراگنید

شمار ٔه ۴۷

قصاید و قطعات » رودکی

دریغ! مدحت چون درو آبدار غزل
که چابکیش نیاید همی به لفظ پدید
اساس طبع ثنایست ،بل قویتر ازان
ز آلت سخن آمد همی همه مانیذ

شمار ٔه ۴۸

قصاید و قطعات » رودکی

هر باد ،که از سوی بخارا به من آید
با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید
بر هر زن و هر مرد ،کجا بروزد آن باد
گویی :مگر آن باد همی از ختن آید
نی نی ،ز ختن باد چنو خوش نوزد هیچ
کان باد همی از بد معشوق من آید
هر شب نگرانم به یمن تا :تو برآیی
زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید
کوشم که :بپوشم ،صنما ،نام تو از خلق
تا نام تو کم در دهن انجمن آید
با هر که سخن گویم ،اگر خواهم وگر نی
اول سخنم نام تو اندر دهن آید

شمار ٔه ۴۹

قصاید و قطعات » رودکی

کار همه راست ،آن چنان که بباید
حال شادیست ،شاد باشی ،شاید
انده و اندیشه را دراز چه داری؟
دولت خود همان کند که بباید
رای وزیران ترا به کار نیابد
هر چه صوابست بخت خود فرماید
چرخ نیارد بدیل تو ز خالیق
و آن که ترا زاد نیز چون تو نزاید
ایزد هرگز دری نبندد بر تو
تا صد دگر به بهتری نگشاید

شمار ٔه ۵۰

قصاید و قطعات » رودکی

دریا دو چشم و آتش بر دل همی فزاید
مردم میان دریا و آتش چگونه پاید؟
نیش نهنگ دارد ،دل را همی خساید
ندهم ،که ناگوارد ،کایدون نه خردخاید

شمار ٔه ۵۱

قصاید و قطعات » رودکی

اندی که امیر ما باز آید پیروز
مرگ از پس دیدنش روا باشد و شاید
پنداشت همی حاسد :کو باز نیاید
باز آمد ،تا هر شفکی ژاژ نخاید

شمار ٔه ۵۲

قصاید و قطعات » رودکی

کسی را که باشد بدل مهر حیدر
شود سرخ رو در دو گیتی به آور
ایا سر و بن ،در تک و پوی آنم
که :فرغند آسا بپیچم به توبر

شمار ٔه ۵۳

قصاید و قطعات » رودکی

نگارینا ،شنیدستم که :گاه محنت و راحت
سه پیراهن سلب بودهست یوسف را به عمر اندر
یکی از کید شد پر خون ،دوم شد چاک از تهمت
سوم یعقوب را از بوش روشن گشت چشم تر
رخم ماند بدان اول ،دلم ماند بدان ثانی
نصیب من شود در وصل آن پیراهن دیگر؟

شمار ٔه  - ۵۴بر رخش «زلف» عاشق است چو من

قصاید و قطعات » رودکی

بر رخش زلف عاشق است چو من
الجرم همچو منش نیست قرار
من و زلفین او نگونساریم
او چرا بر گل است و من بر خار؟
همچو چشمم توانگر است لبم
آن به لعل ،این به لؤلؤ شهوار
تا به خاک اندرت نگرداند
خاک و ماک از تو بر ندارد کار
رگ که با پیشیار بنمایی
دل تو خوش کند به خوش گفتار
باد یک چند بر تو پیماید
اند کاو را روان بود بازار
لعل می را ز درج خم برکش
در کدو نیمه کن ،به پیش من آر
زن و دخترش گشته مویه کنان
رخ کرده به ناخنان شدکار

شمار ٔه ۵۵

قصاید و قطعات » رودکی

ای عاشق دل داده بدین جای سپنجی
همچون شمنی شیفته بر صورت فرخار
امروز به اقبال تو ،ای میر خراسان
هم نعمت و هم روی نکو دارم و سیار
درواز و دریواز فرو گشت و بر آمد
بیمست که :یک بار فرود آید دیوار
دیوار کهن گشته بپرداز بادیز
یک روز همه پست شود ،رنجش بگذار
آن خجش ز گردنش در آویخته گویی
خیکیست پراز باد ،درو ریخته از بار
آن کن که درین وقت همی کردی هر سال
خز پوش و به کاشانه رو از صفه و فروار
یاد آری و دانی که :تویی زیرک و نادان
ور یاد نداری تو سگالش کن و یادآر

شمار ٔه  - ۵۶در مدح ابوالطیب طاهر مصعبی

قصاید و قطعات » رودکی

مرا جود او تازه دارد همی
مگر جودش ابر است و من کشتزار
مگر» یک سو افکن ،که خود هم چنین«
بیندیش و دیدهٔ خرد برگمار
ابا برق و با جستن صاعقه
ابا غلغل رعد در کوهسار
نه ماه سیامی ،نه ماه فلک
که اینت غالم است و آن پیشکار
نه چون پور میر خراسان ،که او
عطا را نشسته بود کردگار

شمار ٔه ۵۷

قصاید و قطعات » رودکی

اگر گل آرد بار آن رخان او ،نه شگفت
هر آینه چو همه میخورد گل آرد بار
به زلف کژ ولیکن به قد و قامت راست
به تن درست ولیکن به چشمکان بیمار

شمار ٔه ۵۸

قصاید و قطعات » رودکی

گر شود بحر کف همت تو موج زنان
ور شود ابر سر رایت تو توفان بار
بر موالیت بپاشد همه در و گوهر
بر اعادیت ببارد همه شخکاسه و خار

شمار ٔه ۵۹

قصاید و قطعات » رودکی

ای خواجه ،این همه که تو بر میدهی شمار
تر و سیکی و بهمان و باستار
بادام ّ
مار است این جهان و جهانجوی مارگیر
از مارگیر مار برآرد همی دمار

شمار ٔه ۶۰

قصاید و قطعات » رودکی

به دور عدل تو در زیر چرخ مینایی
چنان گریخت ز دهر دو رنگ ،رنگ فتور
که باز شانه کند همچو باد سنبل را
به نیش چنگل خون ریز تارک عصفور

شمار ٔه ۶۱

قصاید و قطعات » رودکی

چرخ فلک هرگز پیدا نکرد
چون تو یکی سفلهٔ دون و ژکور
خواجه ابوالقاسم از ننگ تو
بر نکند سر به قیامت ز گور

شمار ٔه  - ۶۲در مذمت اسب خود

قصاید و قطعات » رودکی

بود اعور و کوسج و لنگ و پس من
نشته برو چون کالغی بر اعور

شمار ٔه ۶۳

قصاید و قطعات » رودکی

وقت شبگیر بانگ نالهٔ زیر
خوشتر آید به گوشم از تکبیر
زاری زیر و این مدار شگفت
گر ز دشت اندر آورد نخجیر
تن او تیر نه ،زمان به زمان
به دل اندر همیگذارد تیر
گاه گریان و گه بنالد زار
بامدادان و روز تا شبگیر
آن زبانآور و زبانش نه
خبر عاشقان کند تفسیر
گاه دیوانه را کند هشیار
گه به هشیار برنهد زنجیر

شمار ٔه ۶۴

قصاید و قطعات » رودکی

چاکرانت به گه رزم چو خیاطانند
گرچه خیاط نیند ،ای ملک کشور گیر
به گز نیزه قد خصم تو میپیمایند
تا ببرند به شمشیر و بدوزند به تیر

شمار ٔه ۶۵

قصاید و قطعات » رودکی

همی بکشتی تا در عدو نماند شجاع
همی بدادی تا در ولی نماند فقیر
بسا کسا که برهست و فرخشه بر خوانش
بسا کسا که جوین نان همی نیابد سیر
مبادرت کن و خامش مباش چندینا
اگرت بدره رساند همی به بدر منیر

شمار ٔه ۶۶

قصاید و قطعات » رودکی

زیرش عطارد ،آن که نخوانیش جز دبیر
یک نام او عطارد و یک نام اوست تیر
عاجز شود ز اشک دو چشم و غریو من
ابر بهارگاهی و بختور در مطیر
گیتی چو گاو نیک دهد شیر مر ترا
خود باز بشکند به کرانه خنور شیر

شمار ٔه ۶۷

قصاید و قطعات » رودکی

زندگانی چه کوته و چه دراز
نه به آخر بمرد باید باز؟
هم به چنبر گذار خواهد بود
این رسن را ،اگر چه هست دراز
خواهی اندر عنا و شدت زی
خواهی اندر امان به نعمت و ناز
خواهی اندکتر از جهان بپذیر
خواهی از ری بگیر تا به طراز
این همه باد و بود تو خواب است
خواب را حکم نی ،مگر به مجاز
این همه روز مرگ یکسانند
نشناسی ز یک دگرشان باز
ناز ،اگر خوب را سزاست به شرط
نسزد جز تو را کرشمه و ناز

شمار ٔه ۶۸

قصاید و قطعات » رودکی

روی به محراب نهادن چه سود؟
دل به بخارا و بتان طراز
ایزد ما وسوسهٔ عاشقی
از تو پذیرد ،نپذیرد نماز

شمار ٔه ۶۹

قصاید و قطعات » رودکی

زمانه اسب و تو رایض ،به رای خویشت تاز
زمانه گوی و تو چوگان به رای خویشت باز
اگرچه چنگ نوازان لطیف دست بوند
فدای دست قلم باد دست چنگ نواز
تویی ،که جور و بخیلی به تو گرفت نشیب
چنانکه داد و سخاوت به تو گرفت فراز

شمار ٔه ۷۰

قصاید و قطعات » رودکی

چون سپرم نه میان بزم به نوروز
درمه بهمن بتاز و جان عدو سوز
باز تو بی رنج باش وجان تو خرم
بانی و با رود و با نبیذ فنا روز

شمار ٔه  - ۷۱در مدح نصر بن احمد سامانی

قصاید و قطعات » رودکی

همی برآیم با آن که برنیاید خلق
و برنیایم با روزگار خورده کریز
چو فضل میرابوالفضل بر همه ملکان
چو فضل گوهر و یاقوت بر نبهره پشیز

شمار ٔه ۷۲

قصاید و قطعات » رودکی

گر نه بدبختمی ،مراکه فگند؟
به یکی جاف جاف زود غرس
او مرا پیش شیر بپسندد
من نتاوم برو نشسته مگس
گرچه نامردم است ،مهر و وفاش
نشود هیچ از این دلم یرگس
گیردی آب جوی رز پندام
چون بود بسته بنک راه ز خس

شمار ٔه ۷۳

قصاید و قطعات » رودکی

گرد گل سرخ اندر خطی بکشیدی
تاخلق جهان را بفگندی به خاللوش
کافور تو بالوس بود ،مشک تو باناک
بالوس تو کافور کنی دایم مغشوش

شمار ٔه  - ۷۴در رثای شهید بلخی

قصاید و قطعات » رودکی

کاروان شهید رفت از پیش
وآن ما رفته گیر و میاندیش
از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش
توش ٔه جان خویش ازو بربای
پیش کایدت مرگ پای آگیش
آن چه با رنج یافتیش و به ذل
تو به آسانی از گزافه مدیش
خویش بیگانه گردد از پی سود
خواهی آن روز؟ مزد کمتر دیش
گرگ را کی رسد مالمت شاة
باز را کی رسد نهیب شخیش

شمار ٔه ۷۵

قصاید و قطعات » رودکی

رهی سوار و جوان و توانگر از ره دور
به خدمت آمد ،نیکو سگال و نیک اندیش
پسند باشد مر خواجه را پس از ده سال
که :باز گردد پیر و پیاده و درویش؟

شمار ٔه ۷۶

قصاید و قطعات » رودکی

ای لک ،ار ناز خواهی و نعمت
گرد درگاه او کنی لک و پک
یخچه بارید و پای من بفسرد
ورغ بر بند یخچه را ز فلک

شمار ٔه ۷۷

قصاید و قطعات » رودکی

بسا که مست در این خانه بودم وشادان
چنان که جاه من افزون بد از امیر و ملوک
کنون همانم و خانه همان و شهر همان
مرا نگویی کز چه شدهست شادی سوک؟

شمار ٔه ۷۸

قصاید و قطعات » رودکی

زان می ،که گر سرشکی ازان درچکد به نیل
صدسال مست باشد از بوی او نهنگ
آهو به دشت اگر بخورد قطرهای ازو
غرنده شیر گردد و نندیشد از پلنگ

شمار ٔه ۷۹

قصاید و قطعات » رودکی

می لعل پیش آر و پیش من آی
به یک دست جام و به یک دست چنگ
از آن می مرا ده ،که از عکس او
چو یاقوت گردد به فرسنگ سنگ

شمار ٔه ۸۰

قصاید و قطعات » رودکی

کسان که تلخی زهر طلب نمیدانند
ترش شوند و بتابند رو ز اهل سؤال
تو را که میشنوی طاقت شنیدن نیست
مرا که میطلبم خود چگونه باشد حال؟
شکفت الله تو زیغال بشکفان که همی
به دور الله به کف برنهاده به ،زیغال

شمار ٔه ۸۱

قصاید و قطعات » رودکی

دریغم آید خواندن گزاف وار دو نام
بزرگوار دو نام از گزاف خواندن عام
یکی که خوبان را یکسره نکو خوانند
دگر که :عاشق گویند عاشقان را نام
دریغم آید چون مر تو را نکو خوانند
دریغم آید چون بر رهیت عاشق نام
مرا دلیست که از غمگنی چو دور شود
به غمگنان شود و غم فراز گیرد وام

شمار ٔه ۸۲

قصاید و قطعات » رودکی

دریغ آن که گرد کرد با رنج
کزو نیست بهر من جز سوتام
هال! رودکی از کس اندر متاب
بکن هر چه کردنیست بامدام
که فرغول برندارد آن روز
که بر تخته ترا سیاه شود فام

شمار ٔه ۸۳

قصاید و قطعات » رودکی

اگر امیر جهاندار داد من ندهد
چهار ساله نوید مرا که هست خرام
همه نیوشهٔ خواجه به نیکویی و به صلح
همه نیوشهٔ نادان به جنگ و کار نغام

شمار ٔه ۸۴

قصاید و قطعات » رودکی

چون گسی کردمت بدستک خویش
گنه خویش بر تو افگندم
خانه از روی تو تهی کردم
دیده از خون دل بیاگندم
عجب آید مرا ز کرد ٔه خویش
کز در گریهام ،همی خندم

شمار ٔه ۸۵

قصاید و قطعات » رودکی

چو در پاش گردد به معنی زبانم
رسد مرحبا از زمین و زمانم
به صورت و نوا و بصیت معانی
طرب بخش روحم ،فرحزای جانم
خرد در بها نقد هستی فرستد
گهرهای رنگین چو زاید ز کانم

شمار ٔه ۸۶

قصاید و قطعات » رودکی

بیا ،دل و جان را به خداوند سپاریم
اندوه درم و غم دینار نداریم
جان را ز پی دین و دیانت بفروشیم
وین عمر فنا را بره غزو گزاریم

شمار ٔه ۸۷

قصاید و قطعات » رودکی

بل تا خوریم باده ،که مستانیم
وز دست نیکوان می بستانیم
دیوانگان بیهشمان خوانند
دیوانگان نهایم ،که مستانیم

شمار ٔه ۸۸

قصاید و قطعات » رودکی

هست بر خواجه پیچیده رفتن
راست چون بر درخت پیچد سن
این عجبتر که :می نداند او
شعر از شعر و خنب را از خن

شمار ٔه  - ۸۹مادر می

قصاید و قطعات » رودکی

مادر می را بکرد باید قربان
بچهٔ او را گرفت و کرد به زندان
بچهٔ او را ازو گرفت ندانی
تاش نکویی نخست و زو نکشی جان
جز که نباشد حالل دور بکردن
بچ ٔه کوچک ز شیر مادر و پستان
تا نخورد شیر هفت مه به تمامی
از سر اردیبهشت تا بن آبان
آن گه شاید ز روی دین و ره داد
بچه به زندان تنگ و مادر قربان
چون بسپاری به حبس بچ ٔه او را
هفت شباروز خیره ماند و حیران
باز چو آید به هوش و حال ببیند
جوش بر آرد ،بنالد از دل سوزان
گاه زبر زیر گردد از غم و گه باز
زیر زبر ،همچنان ز انده جوشان
زر بر آتش کجا بخواهی پالود
جوشد ،لیکن ز غم نجوشد چندان
باز به کردار اشتری که بود مست

کفک بر آرد ز خشم و راند سلطان
مرد حرس کفکهاش پاک بگیرد
تا بشود تیرگیش و گردد رخشان
آخر کارام گیرد و نچخد تیز
درش کند استوار مرد نگهبان
چون بنشیند تمام و صافی گردد
گونهٔ یاقوت سرخ گیرد و مرجان
چند ازو سرخ چون عقیق یمانی
چند ازو لعل چون نگین بدخشان
ورش ببویی ،گمان بری که گل سرخ
بوی بدو داد و مشک و عنبر با بان
هم به خم اندر همی گدازد چونین
تا به گه نوبهار و نیم ٔه نیسان
آن گه اگر نیم شب درش بگشایی
چشم ٔه خورشید را ببینی تابان
:ور به بلور اندرون ببینی گویی
گوهر سرخست به کف موسی عمران
زفت شود رادمرد و سست دالور
گر بچشد زوی و روی زرد گلستان
وانک به شادی یکی قدح بخورد زوی
رنج نبیند از آن فراز و نه احزان
انده ده ساله را به طنجه براند
شادی نو را ز ری بیارد و عمان
بامی چونین که سالخورده بود چند
جامه بکرده فراز پنجه خلقان
مجلس باید بساخته ،ملکانه

از گل و از یاسمین و خیری الوان
نعمت فردوس گستریده ز هر سو
ساخته کاری که کس نسازد چونان
جامهٔ زرین و فرشهای نو آیین
شهره ریاحین و تختهای فراوان
بربط عیسی و لونهای فؤادی
چنگ مدک نیر و نای چابک جانان
یک صف میران و بلعمی بنشسته
یک صف حران و پیر صالح دهقان
خسرو بر تخت پیشگاه نشسته
شاه ملوک جهان ،امیر خراسان
ترک هزاران به پای پیش صف اندر
هر یک چون ماه بر دو هفته درفشان
هر یک بر سر بساک مورد نهاده
روش می سرخ و زلف و جعدش ریحان
باده دهنده بتی بدیع ز خوبان
بچهٔ خاتون ترک و بچهٔ خاقان
چونش بگردد نبیذ چند به شادی
شاه جهان شادمان و خرم و خندان
از کف ترکی سیاه چشم پریروی
قامت چون سرو و زلفکانش چوگان
زان می خوشبوی ساغری بستاند
یاد کند روی شهریار سجستان
خود بخورد نوش و اولیاش همیدون
:گوید هر یک چو می بگیرد شادان
شادی بو جعفر احمد بن محمد

آن مه آزادگان و مفخر ایران
آن ملک عدل و آفتاب زمانه
زنده بدو داد و روشنایی گیهان
آنکه نبود از نژاد آدم چون او
نیز نباشد ،اگر نگویی بهتان
حجت یکتا خدای و سایهٔ اوی است
طاعت او کرده واجب آیت فرقان
خلق ز خاک و ز آب و آتش و بادند
وین ملک از آفتاب گوهر ساسان
فر بدو یافت ملک تیره و تاری
عدن بدو گشت تیر گیتی ویران
گر تو فصیحی همه مناقب او گوی
ور تو دبیری همه مدایح او خوان
ور تو حکیمی و راه حکمت جویی
سیرت او گیر و خوب مذهب او دان
:آن که بدو بنگری به حکمت گویی
اینک سقراط و هم فالطن یونان
ور تو فقیهی و سوی شرع گرایی
شافعی اینکت و بوحنیفه و سفیان
گر بگشاید زبان به علم و به حکمت
گوش کن اینک به علم و حکمت لقمان
مرد ادب را خرد فزاید و حکمت
مرد خرد را ادب فزاید و ایمان
ور تو بخواهی فرشته ای که ببینی
اینک اوی است آشکارا رضوان
خوب نگه کن بدان لطافت و آنروی

تا تو ببینی بر این که گفتم برهان
پاکی اخالق او و پاک نژادی
با نیت نیک و با مکارم احسان
ور سخن او رسد به گوش تو یک راه
سعد شود مر ترا نحوست کیوان
ورش به صدر اندرون نشسته ببینی
جزم بگویی که :زنده گشت سلیمان
سام سواری ،که تا ستاره بتابد
اسب نبیند چنو سوار به میدان
باز به روز نبرد و کین و حمیت
گرش ببینی میان مغفر و خفتان
خوار نمایدت ژنده پیل بدانگاه
ورچه بود مست و تیز گشته و غران
ورش بدیدی سفندیار گه رزم
پیش سنانش جهان دویدی و لرزان
گرچه به هنگام حلم کوه تن اوی
کوه سیام است که کس نبیند جنبان
دشمن اگر اژدهاست ،پیش سنانش
گردد چون موم پیش آتش سوزان
ور به نبرد آیدش ستار ٔه بهرام
توشهٔ شمشیر او شود به گروگان
باز بدان گه که می به دست بگیرد
ابر بهاری چنو نبارد باران
ابر بهاری جز آب تیره نبارد
او همه دیبا به تخت و زر به انبان
با دو کف او ،ز بس عطا که ببخشد

خوار نماید حدیث و قصهٔ توفان
الجرم از جود و از سخاوت اوی است
نرخ گرفته حدیث و صامت ارزان
شاعر زی او رود فقیر و تهیدست
با زر بسیار بازگردد و حمالن
مرد سخن را ازو نواختن و بر
مرد ادب را ازو وظیفهٔ دیوان
باز به هنگام داد و عدل بر خلق
نیست به گیتی چنو نبیل و مسلمان
داد بیابد ضعیف همچو قوی زوی
جور نبینی به نزد او و نه عدوان
نعمت او گستریده بر همه گیتی
آنچه کس از نعمتش نبینی عریان
بست ٔه گیتی ازو بیابد راحت
خست ٔه گیتی ازو بیابد درمان
با رسن عفو آن مبارک خسرو
حلقهٔ تنگ است هر چه دشت و بیابان
پوزش بپذیرد و گناه ببخشد
خشم نراند ،به عفو کوشد و غفران
آن ملک نیمروز و خسرو پیروز
دولت او یوز و دشمن آهوی ناالن
عمر بن اللیث زنده گشت بدو باز
با حشم خویش و آن زمانهٔ ایشان
رستم را نام گر چه سخت بزرگ است
زنده بدویست نام رستم دستان
رودکیا ،برنورد مدح همه خلق

مدحت او گوی و مهر دولت بستان
ورچه بکوشی ،به جهد خویش بگویی
ورچه کنی تیز فهم خویش به سوهان،
ورچه دو صد تابعه فریشته داری
نیز پری باز و هر چه جنی و شیطان
گفت ندانی سزاش و خیز و فراز آر
آن که بگفتی چنان که گفتن نتوان
اینک مدحی ،چنانکه طاقت من بود
لفظ همه خوب و هم به معنی آسان
جز به سزاوار میر گفت ندانم
ور چه جریرم به شعر و طایی و حسان
مدح امیری که مدح زوست جهان را
زینت هم زوی و فر و نزهت و سامان
سخت شکوهم که عجز من بنماید
ورچه صریعم ابا فصاحت سحبان
برد چنین مدح و عرضه کرد زمانی
ورچه بود چیره بر مدایح شاهان
مدح همه خلق را کرانه پدید است
مدحت او را کرانه نی و نه پایان
نیست شگفتی که رودکی به چنین جای
خیره شود بیروان و ماند حیران
ورنه مرا بو عمر دالور کردی
وان گه دستوری گزیدهٔ عدنان
زهره کجا بودمی به مدح امیری؟
کز پی او آفرید گیتی یزدان
ورم ضعیفی و بیبدیم نبودی

وآن که نبود از امیر مشرق فرمان
خود بدویدی بسان پیک مرتب
خدمت او را گرفته چامه به دندان
مدح رسول است ،عذر من برساند
تا بشناسد درست میر سخندان
عذر رهی خویش ناتوانی و پیری
کو به تن خویش از این نیامد مهمان
دولت میرم همیشه باد بر افزون
دولت اعدای او همیشه به نقصان
سرش رسیده به ماه بر ،به بلندی
و آن معادی به زیر ماهی پنهان
طلعت تابندهتر ز طلعت خورشید
نعمت پایندهتر ز جودی و ثهالن

شمار ٔه ۹۰

قصاید و قطعات » رودکی

هان! صائم نوالهٔ این سفله میزبان
زین بی نمک ابا منه انگشت در دهان
لب تر مکن به آب ،که طلقست در قدح
دست از کباب دار ،که زهرست توامان
با کام خشک و با جگر تفته درگذر
ایدون که در سراسر این سبز گلستان
کافور همچو گل چکد از دوش شاخسار
زیبق چو آب بر جهد از ناف آبدان

شمار ٔه ۹۱

قصاید و قطعات » رودکی

شاهی ،که به روز رزم از رادی
زرین نهد او به تیر در پیکان
تا کشتهٔ او ازان کفن سازد
تا خستهٔ او ازان کند درمان

شمار ٔه ۹۲

قصاید و قطعات » رودکی

یاد کن :زیرت اندرون تن شوی
تو برو خوار خوابنیده ،ستان
جعد مویانت جعد کنده همی
ببریده برون تو پستان
پیر فرتوت گشته بودم سخت
دولت او مرا بکرد جوان

شمار ٔه ۹۳

قصاید و قطعات » رودکی

یخچه میبارید از ابر سیاه
چون ستاره بر زمین از آسمان
چون بگردد پای او از پای دار
آشکوخیده بماند همچنان

شمار ٔه ۹۴

قصاید و قطعات » رودکی

ای مج ،کنون تو شعر من از بر کن و بخوان
از من دل و سگالش ،از تو تن و روان
کوری کنیم و باده خوریم و بویم شاد
بوسه دهیم بر دو لبان پریوشان

شمار ٔه ۹۵

قصاید و قطعات » رودکی

خلخیان خواهی و جماش چشم
گرد سرین خواهی و بارک میان
کشکین نانت نکند آرزوی
نان سمن خواهی گرد و کالن

شمار ٔه ۹۶

قصاید و قطعات » رودکی

چه چیزست آن رونده تیرک خرد؟
چه چیزست آن پاللک تیغ بران؟
یکی اندر دهان حق زبانست
یکی اندر دهان مرگ دندان

شمار ٔه ۹۷

قصاید و قطعات » رودکی

خواهی تا مرگ نیابد تو را
خواهی کز مرگ بیابی امان
زیر زمین خیز و نهفتی بجوی
پس به فلک برشو بی نردبان

شمار ٔه ۹۸

قصاید و قطعات » رودکی

ضیغمی نسل پذیرفته ز دیو
آهویی نام نهاده یکران
آفتابی ،که ز چابک قدمی
بر سر ذره نماید جوالن

شمار ٔه ۹۹

قصاید و قطعات » رودکی

جمله صید این جهانیم ،ای پسر
ما چو صعوه ،مرگ بر سان زغن
هر گلی پژمرده گردد زو ،نه دیر
مرگ بفشارد همه در زیر غن

شمار ٔه ۱۰۰

قصاید و قطعات » رودکی

لنگ دوندهست ،گوش نی و سخنیاب
گنگ فصیح است ،چشم نی و جهان بین
تیزی شمشیر دارد و روش مار
کالبد عاشقان و گونهٔ غمگین

شمار ٔه ۱۰۱

قصاید و قطعات » رودکی

ترنج بیدار اندر شده به خواب گران
گل غنوده برانگیخته سر از بالین
هرآن که خاتم مدح تو کرد در انگشت
سر از دریچه زرین برون کند چو نگین

شمار ٔه ۱۰۲

قصاید و قطعات » رودکی

با عاشقان نشین و همه عاشقی گزین
با هر که نیست عاشق کم گوی و کم نشین
باشد که در وصال تو بینند روی دوست
تو نیز در میانهٔ ایشان نه ای ،ببین

شمار ٔه ۱۰۳

قصاید و قطعات » رودکی

زه! دانا را گویند ،که داند گفت
هیچ نادان را داننده نگوید :زه
سخن شیرین از زفت نیارد بر
بز ببج بج بر ،هرگز نشود فربه

شمار ٔه ۱۰۴

قصاید و قطعات » رودکی

سماع و بادهٔ گلگون و لعبتان چو ماه
اگر فرشته ببیند دراوفتد در چاه
نظر چگونه بدوزم؟ که بهر دیدن دوست
ز خاک من همه نرگس دمد به جای گیاه
کسی که آگهی از ذوق عشق جانان یافت
ز خویش حیف بود ،گر دمی بود آگاه
به چشمت اندر باالر ننگری تو به روز
به شب به چشم کسان اندرون ببینی کاه

شمار ٔه ۱۰۵

قصاید و قطعات » رودکی

من موی خویش را نه از آن می کنم سیاه
تا باز نو جوان شوم و نو کنم گناه
چون جامهها به وقت مصیبت سیه کنند
من موی از مصیبت پیری کنم سیاه

شمار ٔه ۱۰۶

قصاید و قطعات » رودکی

پشت کوژ و سر تویل و روی بر کردار نیل
ساق چون سوهان و دندان بر مثال استره
بر کنار جوی بینم رستهٔ بادام و سرو
راست پندارم قطار اشتران آبره

شمار ٔه ۱۰۷

قصاید و قطعات » رودکی

رفیقا ،چند گویی :کو نشاطت؟
بنگریزد کس از گرم آفروشه
مرا امروز توبه سود دارد
چنان چون دردمندان را شنوشه

شمار ٔه ۱۰۸

قصاید و قطعات » رودکی

زمانی برق پر خنده ،زمانی رعد پر ناله
چنان مادر ابر سوک عروس سیزده ساله
و گشته زین پرند سبز شاخ بید بنساله
چنان چون اشک مهجوران نشسته ژاله بر الله

شمار ٔه ۱۰۹

قصاید و قطعات » رودکی

مشوشست دلم از کرشمهٔ سلمی
چنان که خاطر مجنون ز طرهٔ لیلی
چو گل شکر دهیم در دل شود تسکین
چو ترش روی شوی وارهانی از صفری
به غنچ ٔه تو شکر خنده نشان ٔه باده
به سنبل تو در گوش مهر ٔه افعی
ببرده نرگس تو آب جادوی بابل
گشاده غنچ ٔه تو باب معجز موسی

شمار ٔه ۱۱۰

قصاید و قطعات » رودکی

سپید برف برآمد به کوهسار سیاه
و چون درونه شد آن سرو بوستان آرای
و آن کجا بگوارید ناگوار شدهست
و آن کجا نگزایست گشت زود گزای

شمار ٔه ۱۱۱

قصاید و قطعات » رودکی

آن چیست بر آن طبق همی تابد؟
چون ملحم زیر شعر عنابی
ساقش به مثل چو ساعد حورا
پایش به مثل چو پای مرغابی

شمار ٔه ۱۱۲

قصاید و قطعات » رودکی

ای دل ،سزایش بری
باز بر چنگل عقابی
بی تو مرا زنده نبیند
من ذره ام ،تو آفتابی

شمار ٔه ۱۱۳

قصاید و قطعات » رودکی

بیار آن می که پنداری روان یاقوت نابستی
و یا چون برکشیده تیغ پیش آفتابستی
بیا کی گویی :اندر جام مانند گالبستی
به خوشی گویی :اندر دیدهٔ بیخواب خوابستی
سحابستی قدح گویی و می قطر ٔه سحابستی
طرب ،گویی ،که اندر دل دعای مستجابستی
اگر می نیستی ،یکسر همه دل ها خرابستی
اگر در کالبد جان را ندیدستی ،شرابستی
اگر این می به ابر اندر ،به چنگال عقابستی
ازان تا ناکسان هرگز نخوردندی صوابستی

شمار ٔه ۱۱۴

قصاید و قطعات » رودکی

جعد همچون نورد آب بباد
گوییا آن چنان شکستستی
میانکش نازکک چو شانهٔ مو
گویی از یک دگر گسستستی

شمار ٔه ۱۱۵

قصاید و قطعات » رودکی

این جهان را نگر به چشم خرد
نی بدان چشم کاندر او نگری
همچو دریاست وز نکوکاری
کشتیی ساز ،تا بدان گذری

شمار ٔه ۱۱۶

قصاید و قطعات » رودکی

مار را ،هر چند بهتر پروری
چون یکی خشم آورد کیفر بری
سفله طبع مار دارد ،بی خالف
جهد کن تا روی سفله ننگری

شمار ٔه  - ۱۱۷ای آن که غمگنی

قصاید و قطعات » رودکی

ای آن که غمگنی و سزاواری
وندر نهان سرشک همی باری
از بهر آن کجا ببرم نامش
ترسم ز بخت انده و دشواری
رفت آن که رفت و آمد آنک آمد
بود آن که بود ،خیره چه غمداری؟
هموار کرد خواهی گیتی را؟
گیتیست ،کی پذیرد همواری
مستی مکن ،که ننگرد او مستی
زاری مکن ،که نشنود او زاری
شو ،تا قیامت آید ،زاری کن
کی رفته را به زاری باز آری؟
آزار بیش بینی زین گردون
گر تو به هر بهانه بیازاری
گویی گماشتهست بالیی او
بر هر که تو دل بر او بگماری
ابری پدید نی و کسوفی نی
بگرفت ماه و گشت جهان تاری
فرمان کنی و یا نکنی ،ترسم

!بر خویشتن ظفر ندهی باری
تا بشکنی سپاه غمان بر دل
آن به که می بیاری و بگساری
اندر بالی سخت پدید آید
فضل و بزرگمردی و ساالری

!شمار ٔه  - ۱۱۸گل بهاری! بت تتاری

قصاید و قطعات » رودکی

گل بهاری ،بت تتاری
نبیذ داری ،چرا نیاری؟
نبیذ روشن ،چو ابر بهمن
به نزد گلشن چرا نباری؟

شمار ٔه ۱۱۹

قصاید و قطعات » رودکی

ای غافل از شمار! چه پنداری؟
!کت خالق آفرید پی کاری؟
عمری که مر توراست سرمایه
!وید است و کارهات به این زاری

شمار ٔه  - ۱۲۰کاندر جهان به کس مگرو جز به فاطمی

قصاید و قطعات » رودکی

تا خوی ابر گل رخ تو کرده شبنمی
شبنم شدهست سوخته چون اشک ماتمی
 ...این مصرع ساقط شده ...
کاندر جهان به کس مگرو جز به فاطمی
کی مار ترسگین شود و گربه مهربان؟
گر موش ماژ و موژ کند گاه در همی
صدر جهان! جهان همه تاریکشب شدهست
از بهر ما سپید ٔه صادق همی دمی

شمار ٔه  - ۱۲۱بوی جوی مولیان آید همی

قصاید و قطعات » رودکی

بوی جوی مولیان آید همی
یاد یار مهربان آید همی
ریگ آموی و درشتی راه او
زیر پایم پرنیان آید همی
آب جیحون از نشاط روی دوست
خنگ ما را تا میان آید همی
ای بخارا! شاد باش و دیر زی
میر زی تو شادمان آید همی
میر ماه است و بخارا آسمان
ماه سوی آسمان آید همی
میر سرو است و بخارا بوستان
سرو سوی بوستان آید همی
آفرین و مدح سود آید همی
گر به گنج اندر زیان آید همی

شمار ٔه ۱۲۲

قصاید و قطعات » رودکی

آن که نماند به هیچ خلق خدای است
تو نه خدایی ،به هیچ خلق نمانی
روز شدن را نشان دهند به خورشید
باز مر او را به تو دهند نشانی
هر چه بر الفاظ خلق مدحت رفتهست
یا برود ،تا به روز حشر تو آنی

شمار ٔه ۱۲۳

قصاید و قطعات » رودکی

مرا ز منصب تحقیق انبیاست نصیب
چه آب جویم از جوی خشک یونانی؟
برای پرورش جسم جان چه رنجه کنم؟
که :حیف باشد روح القدس به سگبانی
به حسن صوت چو بلبل مقید نظمم
به جرم حسن چو یوسف اسیر زندانی
بسی نشستم من با اکابر و اعیان
بیازمودمشان آشکار و پنهانی
نخواستم ز تمنی مگر که دستوری
نیافتم ز عطاها مگر پشیمانی

شمار ٔه ۱۲۴

قصاید و قطعات » رودکی

کسی را چو من دوستگان می چه باید؟
که دل شاد دارد بهر دوستگانی
نه جز عیب چیزیست کان تو نداری
نه جز غیب چیزیست کان تو ندانی

شمار ٔه ۱۲۵

قصاید و قطعات » رودکی

آی دریغا! که خردمند را
باشد فرزند و خردمند نی
ور چه ادب دارد و دانش پدر
حاصل میراث به فرزند نی

شمار ٔه ۱۲۶

قصاید و قطعات » رودکی

بی قیمت است شکر از آن دو لبان اوی
کاسد شد از دو زلفش بازار شاهبوی
این ایغده سری به چه کار آید ای فتی
در باب دانش این سخن بیهده مگوی
تا صبر را نباشد شیرینی شکر
تا بید را نباشد بویی چو دار بوی

شمار ٔه ۱۲۷

قصاید و قطعات » رودکی
ای بر همه میران جهان یافته شاهی
می خور ،که بد اندیش چنان شد که تو خواهی
می خواه ،که بدخواه به کام دل تو گشت
وز بخت بد اندیش تو آورد تباهی
شد روزه و تسبیح و تراویح به یک جای
عید آمد و آمد می و معشوق و مالهی
چون ماه همی جست شب عید همه خلق
من روی تو جستم ،که مرا شاهی و ماهی
مه گاه بر افزون بود و گاه به کاهش
دایم تو برافزون بوی و هیچ نکاهی
میری به تو محکم شد و شاهی به تو خرم
بر خیره ندادند ترا میری و شاهی
خورشید روان باشی ،چون از بر رخشی
دریای روان باشی ،چون از بر گاهی
آن ها که همه میل سوی ملک تو کردند
اینک بنهادند سر از تافته راهی
دام طمع از ماهی در آب فگندند
نه مرد به جای آمد و نه دام و نه ماهی
مهتر نشود ،گر چه قوی گردد کهتر
گاهی نشود ،گر چه هنر دارد ،چاهی

شمار ٔه ۱۲۸

قصاید و قطعات » رودکی

دل تنگ مدار ،ای ملک ،از کار خدایی
آرام و طرب رامده از طبع جدایی
صد بار فتادست چنین هر ملکی را
آخر برسیدند به هر کام روایی
آن کس که ترا دید و ترا بیند در جنگ
داند که :تو با شیر به شمشیر درآیی
این کار سمایی بد ،نه قوت انسان
کس را نبود قوت به کار سمایی
آنان که گرفتار شدند از سپه تو
از بند به شمشیر تو یابند رهایی

شمار ٔه ۱۲۹

قصاید و قطعات » رودکی

چمن عقل را خزانی اگر
گلشن عشق را بهار تویی
عشق را گر پیمبری ،لیکن
حسن را آفریدگار تویی

رباعیات

رباعیات » رودکی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است .برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن
.را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید
مثالً برای پیدا کردن شعری که مصرع پروین ز سرشک دیده بر جامه نهم مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید
.است »م« شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها
دسترسی سریع به حروف

ی|ه|و|ن|م|ل|گ|ز|ر|د|ت
ت

در رهگذر باد چراغی که تراست :رباعی شماره ۱
با آن که دلم از غم هجرت خونست :رباعی شماره ۲
جایی که گذرگاه دل محزونست :رباعی شماره ۳
دل خسته و بستهٔ مسلسل موییست :رباعی شماره ۴
تقدیر ،که بر کشتنت آزرم نداشت :رباعی شماره ۵
چشمم ز غمت ،به هر عقیقی که بسفت :رباعی شماره ۶
: ...رباعی شماره ۷
د

بی روی تو خورشید جهانسوز مباد :رباعی شماره ۸
زلفش بکشی شب دراز اندازد :رباعی شماره ۹
چون روز علم زند به نامت ماند :رباعی شماره ۱۰
جز حادثه هرگز طلبم کس نکند :رباعی شماره ۱۱
: ...رباعی شماره ۱۲

نامت شنوم ،دل ز فرح زنده شود :رباعی شماره ۱۳
ر

آمد بر من ،که؟ یار ،کی؟ وقت سحر :رباعی شماره ۱۴
هان! تشنه جگر ،مجوی زین باغ ثمر :رباعی شماره ۱۵
ز

چون کشته ببینیام ،دو لب گشته فراز :رباعی شماره ۱۶
گ

در جستن آن نگار پر کینه و جنگ :رباعی شماره ۱۷
ل

بر عشق توام ،نه صبر پیداست ،نه دل :رباعی شماره ۱۸
م

واجب نبود به کس بر ،افضال و کرم :رباعی شماره ۱۹
یوسف رویی ،کزو فغان کرد دلم :رباعی شماره ۲۰
در پیش خود آن نامه چو بلکامه نهم :رباعی شماره ۲۱
در منزل غم فگنده مفرش ماییم :رباعی شماره ۲۲
ن

در عشق ،چو رودکی ،شدم سیر از جان :رباعی شماره ۲۳
دیدار به دل فروخت ،نفروخت گران :رباعی شماره ۲۴
رویت دریای حسن و لعلت مرجان :رباعی شماره ۲۵
و

ای از گل سرخ رنگ بربوده و بو :رباعی شماره ۲۶
ای نال ٔه پیر خانقاه از غم تو :رباعی شماره ۲۷
ه

چرخ کجه باز ،تا نهان ساخت کجه :رباعی شماره ۲۸
: ...رباعی شماره ۲۹

زلفت دیدم ،سر از چمان پیچیده :رباعی شماره ۳۰
چون کار دلم ز زلف او ماند گره :رباعی شماره ۳۱
ی

ای طرفهٔ خوبان من ،ای شهر ٔه ری :رباعی شماره ۳۲
از کعبه کلیسیا نشینم کردی :رباعی شماره ۳۳
گر بر سر نفس خود امیری ،مردی :رباعی شماره ۳۴
آن خر پدرت به دشت خاشاک زدی :رباعی شماره ۳۵
دل سیر نگرددت ز بیدادگری :رباعی شماره ۳۶
با داده قناعت کن و با داد بزی :رباعی شماره ۳۷
نارفته به شاهراه وصلت گامی :رباعی شماره ۳۸

رباعی شمار ٔه ۱

رباعیات » رودکی

در رهگذر باد چراغی که تراست
ترسم که :بمیرد از فراغی که تراست
بوی جگر سوخته عالم بگرفت
!گر نشنیدی ،زهی دماغی که تراست

رباعی شمار ٔه ۲

رباعیات » رودکی

با آن که دلم از غم هجرت خونست
شادی به غم توام ز غم افزونست
اندیشه کنم هر شب و گویم :یا رب
هجرانش چنینست ،وصالش چونست؟

رباعی شمار ٔه ۳

رباعیات » رودکی

جایی که گذرگاه دل محزونست
آن جا دو هزار نیزه باال خونست
لیلی صفتان ز حال ما بی خبرند
مجنون داند که حال مجنون چونست؟

رباعی شمار ٔه ۴

رباعیات » رودکی

دل خسته و بستهٔ مسلسل موییست
خون گشته و کشتهٔ بت هندوییست
سودی ندهد نصیحتت ،ای واعظ
ای خانه خراب طرفه یک پهلوییست

رباعی شمار ٔه ۵

رباعیات » رودکی

تقدیر ،که بر کشتنت آزرم نداشت
بر حسن و جوانیت دل نرم نداشت
اندر عجبم زجان ستان کز چو تویی
جان بستد و از جمال تو شرم نداشت

رباعی شمار ٔه ۶

رباعیات » رودکی

چشمم ز غمت ،به هر عقیقی که بسفت
بر چهره هزار گل ز رازم بشکفت
رازی ،که دلم ز جان همی داشت نهفت
اشکم به زبان حال با خلق بگفت

رباعی شمار ٔه ۷

رباعیات » رودکی

...
...
بنالد تو شد تربیت خواجه و لیک
بنالد تو سست همچو بنیاد تو باد

رباعی شمار ٔه ۸

رباعیات » رودکی

بی روی تو خورشید جهانسوز مباد
هم بیتو چراغ عالم افروز مباد
با وصل تو کس چو من بد آموز مباد
روزی که ترا نبینم آن روز مباد

رباعی شمار ٔه ۹

رباعیات » رودکی

زلفش بکشی شب دراز اندازد
ور بگشایی چنگل باز اندازد
ور پیچ و خمش ز یک دگر بگشایند
دامن دامن مشک طراز اندازد

رباعی شمار ٔه ۱۰

رباعیات » رودکی

چون روز علم زند به نامت ماند
چون یک شبه شد ماه به جامت ماند
تقدیر به عزم تیز گامت ماند
روزی به عطا دادن عامت ماند

رباعی شمار ٔه ۱۱

رباعیات » رودکی

جز حادثه هرگز طلبم کس نکند
یک پرسش گرم جز تبم کس نکند
ورجان به لب آیدم ،به جز مردم چشم
یک قطرهٔ آب بر لبم کس نکند

رباعی شمار ٔه ۱۳

رباعیات » رودکی

نامت شنوم ،دل ز فرح زنده شود
حال من از اقبال تو فرخنده شود
وز غیر تو هر جا سخن آید به میان
خاطر به هزار غم پراگنده شود

رباعی شمار ٔه ۱۴

رباعیات » رودکی

آمد بر من ،که؟ یار ،کی؟ وقت سحر
ترسنده ز که؟ ز خصم ،خصمش که؟ پدر
دادمش دو بوسه ،بر کجا؟ بر لب تر
لب بد؟ نه ،چه بد؟ عقیق ،چون بد؟ چو شکر

رباعی شمار ٔه ۱۵

رباعیات » رودکی

هان! تشنه جگر ،مجوی زین باغ ثمر
بیدستانیست این ریاض بدو در
بیهوده همان ،که باغبانت به قفاست
چون خاک نشسته گیر و چون باد گذر

رباعی شمار ٔه ۱۷

رباعیات » رودکی

در جستن آن نگار پر کینه و جنگ
گشتیم سراپای جهان با دل تنگ
شد دست ز کار و رفت پا از رفتار
این بس که به سر زدم و آن بس که به سنگ

رباعی شمار ٔه ۱۸

رباعیات » رودکی

بر عشق توام ،نه صبر پیداست ،نه دل
بی روی توام ،نه عقل بر جاست ،نه دل
این غم ،که مراست کوه قافست ،نه غم
این دل ،که تراست ،سنگ خاراست ،نه دل

رباعی شمار ٔه ۲۰

رباعیات » رودکی

یوسف رویی ،کزو فغان کرد دلم
چون دست زنان مصریان کرد دلم
ز آغاز به بوسه مهربان کرد دلم
امروز نشانهٔ غمان کرد دلم

رباعی شمار ٔه ۲۱

رباعیات » رودکی

در پیش خود آن نامه چو بلکامه نهم
پروین ز سرشک دیده بر جامه نهم
بر پاسخ تو چو دست بر خامه نهم
خواهم که :دل اندر شکن نامه نهم

رباعی شمار ٔه ۲۲

رباعیات » رودکی

در منزل غم فگنده مفرش ماییم
وز آب دو چشم دل پر آتش ماییم
عالم چو ستم کند ستمکش ماییم
دست خوش روزگار ناخوش ماییم

رباعی شمار ٔه ۲۳

رباعیات » رودکی

در عشق ،چو رودکی ،شدم سیر از جان
از گریهٔ خونین مژهام شد مرجان
القصه که :از بیم عذاب هجران
در آتش رشکم دگر از دوزخیان

رباعی شمار ٔه ۲۴

رباعیات » رودکی

دیدار به دل فروخت ،نفروخت گران
بوسه به روان فروشد و هست ارزان
آری ،که چو آن ماه بود بازرگان
دیدار به دل فروشد و بوسه به جان

رباعی شمار ٔه ۲۵

رباعیات » رودکی

رویت دریای حسن و لعلت مرجان
زلفت عنبر ،صدف دهن ،در دندان
ابرو کشتی و چین پیشانی موج
گرداب بال غبغب و چشمت توفان

رباعی شمار ٔه ۲۶

رباعیات » رودکی

ای از گل سرخ رنگ بربوده و بو
رنگ از پی رخ ربوده ،بو از پی مو
گل رنگ شود ،چو روی شویی ،همه جو
مشکین گردد ،چو مو فشانی ،همه کو

رباعی شمار ٔه ۲۷

رباعیات » رودکی

ای نالهٔ پیر خانقاه از غم تو
وی گریهٔ طفل بی گناه از غم تو
افغان خروس صبح گاه از غم تو
!آه از غم تو! هزار آه ازغم تو

رباعی شمار ٔه ۲۹

رباعیات » رودکی

...
...
رخسارهٔ او پرده عشاق درید
با آن که نهفته دارد اندر پرده

رباعی شمار ٔه ۳۰

رباعیات » رودکی

زلفت دیدم ،سر از چمان پیچیده
وندر گل سرخ ارغوان پیچیده
در هر بندی هزار دل در بندش
در هر پیچی هزار جان پیچیده

رباعی شمار ٔه ۳۱

رباعیات » رودکی

چون کار دلم ز زلف او ماند گره
بر هر رگ جان صد آرزو ماند گره
!امید ز گریه بود ،افسوس! افسوس
کان هم شب وصل در گلو ماند گره

رباعی شمار ٔه ۳۲

رباعیات » رودکی

ای طرفهٔ خوبان من ،ای شهر ٔه ری
لب را به سپید رگ بکن پاک از می

رباعی شمار ٔه ۳۳

رباعیات » رودکی

از کعبه کلیسیا نشینم کردی
آخر در کفر بیقرینم کردی
بعد از دو هزار سجده بر درگه دوست
!ای عشق ،چه بیگانه ز دینم کردی

رباعی شمار ٔه ۳۴

رباعیات » رودکی

گر بر سر نفس خود امیری ،مردی
بر کور و کر ار نکته نگیری ،مردی
مردی نبود فتاده را پای زدن
گر دست فتادهای بگیری ،مردی

رباعی شمار ٔه ۳۶

رباعیات » رودکی

دل سیر نگرددت ز بیدادگری
چشم آب نگرددت ،چو در من نگری
این طرفه که :دوست تر ز جانت دارم
با آن که ز صد هزار دشمن بتری

رباعی شمار ٔه ۳۷

رباعیات » رودکی

با داده قناعت کن و با داد بزی
در بند تکلف مشو ،آزاد بزی
در به ز خودی نظر مکن ،غصه مخور
در کم ز خودی نظر کن و شاد بزی

رباعی شمار ٔه ۳۸

رباعیات » رودکی

نارفته به شاهراه وصلت گامی
نایافته از حسن جمالت کامی
:ناگاه شنیدم ز فلک پیغامی
!کز خم فراق نوش بادت جامی

مثنویها

مثنویها » رودکی

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه
ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب
ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف
ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج
ابیات به جا مانده از دیگر مثنویها

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

هرکه نامخت ازگذشت روزگار :بخش ۱
از خراسان به روز طاوس وش :بخش ۲
هم چنان سرمه که دخت خوب روی :بخش ۳
شب زمستان بود ،کپی سرد یافت :بخش ۴
آن گرنج و آن شکر برداشت پاک :بخش ۵
دمنه را گفتا که تا :این بانگ چیست :بخش ۶
گفت :هنگامی یکی شهزاده بود :بخش ۷
کشتیی بر آب و کشتیبانش باد :بخش ۸
بانگ زله کرد خواهد کر گوش :بخش ۹
وز درخت اندر ،گواهی خواهد اوی :بخش ۱۰
هم چنان کبتی ،که دارد انگبین :بخش ۱۱
هیچ شادی نیست اندر این جهان :بخش ۱۲
تا جهان بود از سر مردم فراز :بخش ۱۳
گفت با خرگوش خانه خان من :بخش ۱۴
آن که را دانم که :اویم دشمنست :بخش ۱۵
کار چون بسته شود بگشایدا :بخش ۱۶
بار کژ مردم به کنگرش اندرا :بخش ۱۷
آفریده مردمان مر رنج را :بخش ۱۸
اندر آمد مرد با زن چرب چرب :بخش ۱۹

شاه دیگر روز باغ آراست خوب :بخش ۲۰
خود ترا جوید همه خوبی و زیب :بخش ۲۱
پس تبیری دید نزدیک درخت :بخش ۲۲
باکروز و خرمی آهو به دشت :بخش ۲۳
خایگان تو چو کابیله شدست :بخش ۲۴
چون درآمد آن کدیور ،مرد زفت :بخش ۲۵
آمد این شبدیز با مرد خراج :بخش ۲۶
دست و کف و پای پیران پر کلخج :بخش ۲۷
گر خوری از خوردن افزایدت رنج :بخش ۲۸
گفت :خیز اکنون و سازه ره بسیچ :بخش ۲۹
آهو از دام اندرون آواز داد :بخش ۳۰
پادشا سیمرغ دریا را ببرد :بخش ۳۱
اندر آن شهری که موش آهن خورد :بخش ۳۲
از فراوانی ،که خشکا مار کرد :بخش ۳۳
آنگهی گنجور مشک آمار کرد :بخش ۳۴
چونکه مالیده بدو گستاخ شد :بخش ۳۵
چون که نالنده بدو گستاخ شد :بخش ۳۶
کرد روبه یوزواری یک ز غند :بخش ۳۷
مرد دینی رفت و آوردش کنند :بخش ۳۸
گنبدی نهمار بر برده ،بلند :بخش ۳۹
روز جستن تازیانی چون نوند :بخش ۴۰
روز جستن تازیانی چون نوند :بخش ۴۱
گر بزان شهر با من تاختند :بخش ۴۲
نان آن مدخل ز بس زشتم نمود :بخش ۴۳
گفت دینی را که :این دینار بود :بخش ۴۴
زن چو این بشنیده شد خاموش بود :بخش ۴۵

سرخی خفچه نگر از سرخ بید :بخش ۴۶
چون کشف انبوه غوغایی بدید :بخش ۴۷
سر فرو بردم میان آبخور :بخش ۴۸
خور به شادی روزگار نوبهار :بخش ۴۹
داشتی آن تاجر دولت شعار :بخش ۵۰
مرد مزدور اندر آغازید کار :بخش ۵۱
آشکوخد بر زمین هموارتر :بخش ۵۲
از تو دارم هر چه در خانه خنور :بخش ۵۳
گرسنه روباه شد تا آن تبیر :بخش ۵۴
آتشی بنشاند از تن تفت و تیز :بخش ۵۵
وز چکاوک نوف بینی رستخیز :بخش ۵۶
چون گل سرخ از میان پیلگوش :بخش ۵۷
شیر خشم آورد و جست از جای خویش :بخش ۵۸
ابله و فرزانه را فرجام خاک :بخش ۵۹
موی سر جغبوت و جامه ریمناک :بخش ۶۰
زد کلوخی بر هباک آن فزاک :بخش ۶۱
از دهان تو همی آید غشاک :بخش ۶۲
خشم آمدش و همان گه گفت :ویک :بخش ۶۳
ماده گفتا :هیچ شرمت نیست ،ویک :بخش ۶۴
دم سگ بینی ابا بتفوز سگ :بخش ۶۵
چون فراز آید بدو آغاز مرگ :بخش ۶۶
ایستاده دیدم آن جا دزد و غول :بخش ۶۷
چون که زن را دید فغ ،کرد اشتلم :بخش ۶۸
تا به خانه برد زن را با دالم :بخش ۶۹
نزد آن شاه زمین کردش پیام :بخش ۷۰
بس که برگفته پشیمان بودهام :بخش ۷۱

کرد باید مر مرا و او را رون :بخش ۷۲
پس شتابان آمد اینک پیرزن :بخش ۷۳
زش ازو پاسخ دهم اندر نهان :بخش ۷۴
چون بگردد پای او از پایدان :بخش ۷۵
مار و غنده کربشه با کژدمان :بخش ۷۶
تاک رز بینی شده دینارگون :بخش ۷۷
از هماالن وز برادر من فزون :بخش ۷۸
گر درم داری ،گزند آرد بدین :بخش ۷۹
مرد را نهمار خشم آمد ازین :بخش ۸۰
ار همه خوبی و نیکی دارد او :بخش ۸۱
تنگ شد عالم برو از بهر گاو :بخش ۸۲
گفت :فردا بینیام در پیش تو :بخش ۸۳
کاش آن گوید که باشد بیش نه :بخش ۸۴
هیچ گنجی نیست از فرهنگ به :بخش ۸۵
روی هر یک چون دو هفته گرد ماه :بخش ۸۶
اخترانند آسمانشان جایگاه :بخش ۸۷
سوس پرورده به می بگداخته :بخش ۸۸
پر بکنده ،چنگ و چنگل ریخته :بخش ۸۹
نزد تو آماده بدو آراسته :بخش ۹۰
سنجد چیالن بدو نیمه شده :بخش ۹۱
هست از مغز سرت ،ای منگله :بخش ۹۲
بهترین یاران و نزدیکان همه :بخش ۹۳
پس بیو بارید ایشان را همه :بخش ۹۴
جای کرد از بهر بودن کازهای :بخش ۹۵
گفت :ای من ،مرد خام کل درای :بخش ۹۶
بینی و گنده دهان داری و نای :بخش ۹۷

پیسی و ناسور کون و گربه پای :بخش ۹۸
آبکندی دور و بس تاریک جای :بخش ۹۹
زشت و نافرهخته و نابخردی :بخش ۱۰۰
من سخن گویم ،تو کانایی کنی :بخش ۱۰۱
دستگاه او نداند کز چه روی :بخش ۱۰۲
شو ،بدان گنج اندرون خمی بجوی :بخش ۱۰۳
چون یکی جبغبوت پستانبند اوی :بخش ۱۰۴
خم و خنبه پر ز انده ،دل تهی :بخش ۱۰۵

بخش ۱

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

هرکه نامخت ازگذشت روزگار
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار

بخش ۲

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

از خراسان به روز طاوس وش
سوی خاور میخرامد شاد و خوش
کآفتاب آید به بخشش زی بره
روی گیتی سبز گردد یکسره
مهر دیدم بامدادان چون بتافت
از خراسان سوی خاور میشتافت
نیم روزان بر سر ما برگذشت
چو به خاور شد ز ما نادید گشت

بخش ۳

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

هم چنان سرمه که دخت خوب روی
هم به سان گرد بردارد ز روی
گرچه هر روز اندکی برداردش
بافدم روزی به پایان آردش

بخش ۴

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

شب زمستان بود ،کپی سرد یافت
کرمکی شبتاب ناگاهی بتافت
کپیان آتش همی پنداشتند
پشتهٔ هیزم برو بر داشتند

بخش ۵

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

آن گرنج و آن شکر برداشت پاک
وندر آن دستار آن زن بست خاک
باز کرد از خواب زن را نرم و خوش
گفت :دزدانند و آمد پای پش
آن زن از دکان فرود آمد چو باد
پس فلرزنگش به دست اندر نهاد
شوی بگشاد آن فلرزش ،خاک دید
کرد زن را بانگ و گفتش :ای پلید

بخش ۶

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

دمنه را گفتا که تا :این بانگ چیست؟
با نهیب و سهم این آوای کیست؟
دمنه گفت او را :جزین آوا دگر
کار تو نه هست و سهمی بیشتر
آب هر چه بیشتر نیرو کند
بند ورغ سست بوده بفگند
دل گسسته داری از بانگ بلند
رنجکی باشدت و آواز گزند

بخش ۷

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

گفت :هنگامی یکی شهزاده بود
گوهری و پر هنر آزاده بود
شد به گرما به درون یک روز غوشت
بود فربی و کالن و خوب گوشت

بخش ۸

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

کشتیی بر آب و کشتیبانش باد
رفتن اندر وادیی یکسان نهاد
نه خله باید ،نه باد انگیختن
نه ز کشتی بیم و نه ز آویختن

بخش ۹

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

بانگ زله کرد خواهد کر گوش
وایچ ناساید به گرما از خروش
برزند آواز دونانک به دست
بانگ دونانک سه چند آوای هست

بخش ۱۰

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

وز درخت اندر ،گواهی خواهد اوی
:تو بدانگاه از درخت اندر بگوی
کان تبنگوی اندرو دینار بود
آن ستد ز یدر که ناهشیار بود

بخش ۱۱

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

هم چنان کبتی ،که دارد انگبین
:چون بماند داستان من برین
کبت ناگه بوی نیلوفر بیافت
خوشش آمد سوی نیلوفر شتافت
وز بر خوشبوی نیلوفر نشست
چون گه رفتن فراز آمد بجست
تا چو شد در آب نیلوفر نهان
او به زیر آب ماند از ناگهان

بخش ۱۲

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

هیچ شادی نیست اندر این جهان
برتر از دیدار روی دوستان
هیچ تلخی نیست بر دل تلخ تر
از فراق دوستان پر هنر

بخش ۱۳

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

تا جهان بود از سر مردم فراز
کس نبود از راز دانش بینیاز
مردمان بخرد اندر هر زمان
راز دانش را به هر گونه زبان
گرد کردند و گرامی داشتند
تا به سنگ اندر همی بنگاشتند
دانش اندر دل چراغ روشنست
وز همه بد بر تن تو جوشنست

بخش ۱۴

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

گفت با خرگوش خانه خان من
خیز خاشاکت ازو بیرون فگن
چون یکی خاشاک افگنده به کوی
گوش خاران را نیاز آید بدوی

رباعی شمار ٔه ۱۵

رباعیات » رودکی

هان! تشنه جگر ،مجوی زین باغ ثمر
بیدستانیست این ریاض بدو در
بیهوده همان ،که باغبانت به قفاست
چون خاک نشسته گیر و چون باد گذر

بخش ۱۵

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

آن که را دانم که :اویم دشمنست
وز روان پاک بدخواه منست
هم به هر گه دوستی جویمش من
هم سخن به آهستگی گویمش من

بخش ۱۶

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

کار چون بسته شود بگشایدا
وز پس هر غم طرب افزایدا

بخش ۱۷

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

بار کژ مردم به کنگرش اندرا
چون ازو سودست مر شادی ترا

بخش ۱۸

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

آفریده مردمان مر رنج را
بیش کرده جان رنج آهنج را

بخش ۱۹

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

اندر آمد مرد با زن چرب چرب
گنده پیر از خانه بیرون شد بترب

بخش ۲۰

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

شاه دیگر روز باغ آراست خوب
تختها بنهاد و بر گسترد بوب

بخش ۲۱

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

خود ترا جوید همه خوبی و زیب
هم چنان چون تو جبه جوید نشیب

بخش ۲۲

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

پس تبیری دید نزدیک درخت
هر گهی بانگی بجستی تند و سخت

بخش ۲۳

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

باکروز و خرمی آهو به دشت
می خرامد چون کسی کومست گشت

بخش ۲۴

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

خایگان تو چو کابیله شدست
رنگ او چون رنگ پاتیله شدست

بخش ۲۵

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

چون درآمد آن کدیور ،مرد زفت
بیل هشت و داس گاله برگرفت

بخش ۲۶

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

آمد این شبدیز با مرد خراج
دربجنبانید با بانگ و تالج

بخش ۲۷

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

دست و کف و پای پیران پر کلخج
ریش پیران زرد از بس دود نخج

بخش ۲۸

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

گر خوری از خوردن افزایدت رنج
ور دمی مینو فراز آوردت و گنج

بخش ۲۹

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

گفت :خیز اکنون و سازه ره بسیچ
رفت باید ،ای پسر ،ممغز تو هیچ

بخش ۳۰

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

آهو از دام اندرون آواز داد
پاسخ گرزه به دانش باز داد

بخش ۳۱

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

پادشا سیمرغ دریا را ببرد
خانه و بچه بدان تیتو سپرد

بخش ۳۲

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

اندر آن شهری که موش آهن خورد
باز پرد در هوا ،کودک برد

بخش ۳۳

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

از فراوانی ،که خشکا مار کرد
زن نهان مر مرد را بیدار کرد

بخش ۳۴

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

آنگهی گنجور مشک آمار کرد
تا مرو را زان بدان بیدار کرد

بخش ۳۵

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

چونکه مالیده بدو گستاخ شد
کار مالیده بدو در واخ شد

بخش ۳۶

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

چون که نالنده بدو گستاخ شد
تن درستی آمد و در واخ شد

بخش ۳۷

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

کرد روبه یوزواری یک ز غند
خویشتن را زان میان بیرون فگند

بخش ۳۸

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

مرد دینی رفت و آوردش کنند
چون همی مهمان در من خواست کند

بخش ۳۹

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

گنبدی نهمار بر برده ،بلند
نه ستونش از برون ،نه زیر بند

بخش ۴۰

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

روز جستن تازیانی چون نوند
روز دن چون شست ساله سودمند

بخش ۴۱

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

روز جستن تازیانی چون نوند
بیش باشد تا تو باشی سودمند

بخش ۴۲

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

گر بزان شهر با من تاختند
من ندانستم چه تنبل ساختند؟

بخش ۴۴

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

گفت دینی را که :این دینار بود
کین فراکن موش را پروار بود

بخش ۴۵

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

زن چو این بشنیده شد خاموش بود
کفشگر کانا و مردی لوش بود

بخش ۴۶

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

سرخی خفچه نگر از سرخ بید
معصفر گون ،پوشش او خود سفید

بخش ۴۷

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

چون کشف انبوه غوغایی بدید
بانگ وژخ مردمان ،خشم آورید

بخش ۴۸

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

سر فرو بردم میان آبخور
از فرنج منش خشم آمد مگر

بخش ۴۹

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

خور به شادی روزگار نوبهار
می گسار اندر تکوک شاهوار

بخش ۵۰

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

داشتی آن تاجر دولت شعار
صد قطار سار اندر زیر بار

بخش ۵۱

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

مرد مزدور اندر آغازید کار
پیش او دوستان همی زد بی کیار

بخش ۵۲

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

آشکوخد بر زمین هموارتر
هم چنان چون بر زمین دشوارتر

بخش ۵۳

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

از تو دارم هر چه در خانه خنور
وز تو دارم نیز گندم در کنور

بخش ۵۴

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

گرسنه روباه شد تا آن تبیر
چشم زی او برده ،مانده خیر خیر

بخش ۵۵

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

آتشی بنشاند از تن تفت و تیز
چون زمانی بگذرد ،گردد گمیز

بخش ۵۶

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

وز چکاوک نوف بینی رستخیز
دشت برگیرد بدان آوای تیز

بخش ۵۷

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

چون گل سرخ از میان پیلگوش
یا چو زرین گوشوار از خوب گوش

بخش ۵۸

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

شیر خشم آورد و جست از جای خویش
و آمد آن خرگوش را الفغده پیش

بخش ۶۰

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

موی سر جغبوت و جامه ریمناک
از برون سو باد سرد و بیمناک

بخش ۶۱

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

زد کلوخی بر هباک آن فزاک
شد هباک او به کردار مغاک

بخش ۶۲

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

از دهان تو همی آید غشاک
پیر گشتی ریخت مویت از هباک

بخش ۶۳

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

خشم آمدش و همان گه گفت :ویک
خواست کورا برکند از دیده کیک

بخش ۶۴

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

ماده گفتا :هیچ شرمت نیست ،ویک
بس سبکباری ،نه بد دانی ،نه نیک

بخش ۶۵

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

دم سگ بینی ابا بتفوز سگ
خشک گشت ،کش نجنبد هیچ رگ

بخش ۶۶

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

چون فراز آید بدو آغاز مرگ
دیدنش بیگار گرداند مجرگ

بخش ۶۷

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

ایستاده دیدم آن جا دزد و غول
روی زشت و چشمها همچون دو غول

بخش ۶۸

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

چون که زن را دید فغ ،کرد اشتلم
همچو آهن گشت و نداد ایچ خم

بخش ۶۹

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

تا به خانه برد زن را با دالم
شادمانه زن نشست و شادکام

بخش ۷۰

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

نزد آن شاه زمین کردش پیام
دارویی فرمود زامهران به نام

بخش ۷۱

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

بس که برگفته پشیمان بودهام
بس که بر ناگفته شادان بودهام

بخش ۷۲

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

کرد باید مر مرا و او را رون
شیر تا تیمار دارد خویشتن

بخش ۷۳

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

پس شتابان آمد اینک پیرزن
روی یکسو ،کاغه کرده خویشتن

بخش ۷۴

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

زش ازو پاسخ دهم اندر نهان
زش به بیداری میان مردمان

بخش ۷۵

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

چون بگردد پای او از پایدان
خود شکوخیده بماند هم چنان

بخش ۷۶

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

مار و غنده کربشه با کژدمان
خورد ایشان گوشت روی مردمان

بخش ۷۷

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

تاک رز بینی شده دینارگون
پرنیان سبز او زنگارگون

بخش ۷۸

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

از هماالن وز برادر من فزون
زان که من امیدوارم نیز یون

بخش ۷۹

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

گر درم داری ،گزند آرد بدین
بفگن او را گرم و درویشی گزین

بخش ۸۰

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

مرد را نهمار خشم آمد ازین
غاو شنگی به کف آوردش ،گزین

بخش ۸۱

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

ار همه خوبی و نیکی دارد او
ماده ور بر کار خویش ار دارد او

بخش ۸۲

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

تنگ شد عالم برو از بهر گاو
شور شور اندر فگند و کاو کاو

بخش ۸۳

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

گفت :فردا بینیام در پیش تو
خود بیا هنجم ستیم از ریش تو

بخش ۸۴

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

کاش آن گوید که باشد بیش نه
بر یکی بر چند بفزاید فره

بخش ۸۵

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

هیچ گنجی نیست از فرهنگ به
تا توانی رو هوا زی گنج نه

بخش ۸۵

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

هیچ گنجی نیست از فرهنگ به
تا توانی رو هوا زی گنج نه

بخش ۸۶

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

روی هر یک چون دو هفته گرد ماه
جامهشان غفه ،سموریشان کاله

بخش ۸۷

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

اخترانند آسمانشان جایگاه
هفت تابنده دوان در دو و داه

بخش ۸۸

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

سوس پرورده به می بگداخته
نیک درمانی زنان را ساخته

بخش ۸۹

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

پر بکنده ،چنگ و چنگل ریخته
خاک گشته ،باد خاکش بیخته

بخش ۹۰

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

نزد تو آماده بدو آراسته
جنگ او را خویشتن پیراسته

بخش ۹۱

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

سنجد چیالن بدو نیمه شده
نقطهٔ سرمه به یک یک برزده

بخش ۹۲

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

هست از مغز سرت ،ای منگله
همچو رش مانده تهی از کشکله

بخش ۹۳

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

بهترین یاران و نزدیکان همه
نزد او دارم همیشه اندمه

بخش ۹۴

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

پس بیو بارید ایشان را همه
نی شبان را میش زنده ،نی رمه

بخش ۹۵

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

جای کرد از بهر بودن کازهای
زان که کرده بودشان اندازهای

بخش ۹۶

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

گفت :ای من ،مرد خام کل درای
پیش آن فرتوت پیر ژاژخای

بخش ۹۷

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

بینی و گنده دهان داری و نای
خایگان غر ،هر یکی همچون درای

بخش ۹۸

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

پیسی و ناسور کون و گربه پای
خایه غر داری تو ،چون اشتر درای

بخش ۹۹

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

آبکندی دور و بس تاریک جای
لغز لغزان چون درو بنهند پای

بخش ۱۰۰

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

زشت و نافرهخته و نابخردی
آدمی رویی و در باطن بدی

بخش ۱۰۱

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

من سخن گویم ،تو کانایی کنی
هر زمانی دست بر دستی زنی

رباعی شمار ٔه ۱۷

رباعیات » رودکی

در جستن آن نگار پر کینه و جنگ
گشتیم سراپای جهان با دل تنگ
شد دست ز کار و رفت پا از رفتار
این بس که به سر زدم و آن بس که به سنگ

رباعی شمار ٔه ۱۸

رباعیات » رودکی

بر عشق توام ،نه صبر پیداست ،نه دل
بی روی توام ،نه عقل بر جاست ،نه دل
این غم ،که مراست کوه قافست ،نه غم
این دل ،که تراست ،سنگ خاراست ،نه دل

رباعی شمار ٔه ۲۰

رباعیات » رودکی

یوسف رویی ،کزو فغان کرد دلم
چون دست زنان مصریان کرد دلم
ز آغاز به بوسه مهربان کرد دلم
امروز نشانهٔ غمان کرد دلم

رباعی شمار ٔه ۲۱

رباعیات » رودکی

در پیش خود آن نامه چو بلکامه نهم
پروین ز سرشک دیده بر جامه نهم
بر پاسخ تو چو دست بر خامه نهم
خواهم که :دل اندر شکن نامه نهم

رباعی شمار ٔه ۲۲

رباعیات » رودکی

در منزل غم فگنده مفرش ماییم
وز آب دو چشم دل پر آتش ماییم
عالم چو ستم کند ستمکش ماییم
دست خوش روزگار ناخوش ماییم

رباعی شمار ٔه ۲۳

رباعیات » رودکی

در عشق ،چو رودکی ،شدم سیر از جان
از گریهٔ خونین مژهام شد مرجان
القصه که :از بیم عذاب هجران
در آتش رشکم دگر از دوزخیان

رباعی شمار ٔه ۲۴

رباعیات » رودکی

دیدار به دل فروخت ،نفروخت گران
بوسه به روان فروشد و هست ارزان
آری ،که چو آن ماه بود بازرگان
دیدار به دل فروشد و بوسه به جان

رباعی شمار ٔه ۲۵

رباعیات » رودکی

رویت دریای حسن و لعلت مرجان
زلفت عنبر ،صدف دهن ،در دندان
ابرو کشتی و چین پیشانی موج
گرداب بال غبغب و چشمت توفان

رباعی شمار ٔه ۲۶

رباعیات » رودکی

ای از گل سرخ رنگ بربوده و بو
رنگ از پی رخ ربوده ،بو از پی مو
گل رنگ شود ،چو روی شویی ،همه جو
مشکین گردد ،چو مو فشانی ،همه کو

رباعی شمار ٔه ۲۷

رباعیات » رودکی

ای نالهٔ پیر خانقاه از غم تو
وی گریهٔ طفل بی گناه از غم تو
افغان خروس صبح گاه از غم تو
!آه از غم تو! هزار آه ازغم تو

رباعی شمار ٔه ۲۸

رباعیات » رودکی

چرخ کجه باز ،تا نهان ساخت کجه
با نیک و بد دایره درباخت کجه
هنگامهٔ شب گذشت و شد قصه تمام
طالع به کفم یکی نینداخت کجه

رباعی شمار ٔه ۲۹

رباعیات » رودکی

...
...
رخسارهٔ او پرده عشاق درید
با آن که نهفته دارد اندر پرده

رباعی شمار ٔه ۳۰

رباعیات » رودکی

زلفت دیدم ،سر از چمان پیچیده
وندر گل سرخ ارغوان پیچیده
در هر بندی هزار دل در بندش
در هر پیچی هزار جان پیچیده

رباعی شمار ٔه ۳۱

رباعیات » رودکی

چون کار دلم ز زلف او ماند گره
بر هر رگ جان صد آرزو ماند گره
!امید ز گریه بود ،افسوس! افسوس
کان هم شب وصل در گلو ماند گره

رباعی شمار ٔه ۳۲

رباعیات » رودکی

ای طرفهٔ خوبان من ،ای شهر ٔه ری
لب را به سپید رگ بکن پاک از می
...
...

رباعی شمار ٔه ۳۳

رباعیات » رودکی

از کعبه کلیسیا نشینم کردی
آخر در کفر بیقرینم کردی
بعد از دو هزار سجده بر درگه دوست
!ای عشق ،چه بیگانه ز دینم کردی

رباعی شمار ٔه ۳۴

رباعیات » رودکی

گر بر سر نفس خود امیری ،مردی
بر کور و کر ار نکته نگیری ،مردی
مردی نبود فتاده را پای زدن
گر دست فتادهای بگیری ،مردی

رباعی شمار ٔه ۳۵

رباعیات » رودکی

آن خر پدرت به دشت خاشاک زدی
مامات دف و دو رویه چاالک زدی
آن بر سر گورها تبارک خواندی
وین بر در خان ها تبوراک زدی

رباعی شمار ٔه ۳۶

رباعیات » رودکی

دل سیر نگرددت ز بیدادگری
چشم آب نگرددت ،چو در من نگری
این طرفه که :دوست تر ز جانت دارم
با آن که ز صد هزار دشمن بتری

رباعی شمار ٔه ۳۷

رباعیات » رودکی

با داده قناعت کن و با داد بزی
در بند تکلف مشو ،آزاد بزی
در به ز خودی نظر مکن ،غصه مخور
در کم ز خودی نظر کن و شاد بزی

رباعی شمار ٔه ۳۸

رباعیات » رودکی

نارفته به شاهراه وصلت گامی
نایافته از حسن جمالت کامی
:ناگاه شنیدم ز فلک پیغامی
!کز خم فراق نوش بادت جامی

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

هرکه نامخت ازگذشت روزگار :بخش ۱
از خراسان به روز طاوس وش :بخش ۲
هم چنان سرمه که دخت خوب روی :بخش ۳
شب زمستان بود ،کپی سرد یافت :بخش ۴
آن گرنج و آن شکر برداشت پاک :بخش ۵
دمنه را گفتا که تا :این بانگ چیست :بخش ۶
گفت :هنگامی یکی شهزاده بود :بخش ۷
کشتیی بر آب و کشتیبانش باد :بخش ۸
بانگ زله کرد خواهد کر گوش :بخش ۹
وز درخت اندر ،گواهی خواهد اوی :بخش ۱۰
هم چنان کبتی ،که دارد انگبین :بخش ۱۱
هیچ شادی نیست اندر این جهان :بخش ۱۲
تا جهان بود از سر مردم فراز :بخش ۱۳
گفت با خرگوش خانه خان من :بخش ۱۴
آن که را دانم که :اویم دشمنست :بخش ۱۵
کار چون بسته شود بگشایدا :بخش ۱۶
بار کژ مردم به کنگرش اندرا :بخش ۱۷
آفریده مردمان مر رنج را :بخش ۱۸
اندر آمد مرد با زن چرب چرب :بخش ۱۹

شاه دیگر روز باغ آراست خوب :بخش ۲۰
خود ترا جوید همه خوبی و زیب :بخش ۲۱
پس تبیری دید نزدیک درخت :بخش ۲۲
باکروز و خرمی آهو به دشت :بخش ۲۳
خایگان تو چو کابیله شدست :بخش ۲۴
چون درآمد آن کدیور ،مرد زفت :بخش ۲۵
آمد این شبدیز با مرد خراج :بخش ۲۶
دست و کف و پای پیران پر کلخج :بخش ۲۷
گر خوری از خوردن افزایدت رنج :بخش ۲۸
گفت :خیز اکنون و سازه ره بسیچ :بخش ۲۹
آهو از دام اندرون آواز داد :بخش ۳۰
پادشا سیمرغ دریا را ببرد :بخش ۳۱
اندر آن شهری که موش آهن خورد :بخش ۳۲
از فراوانی ،که خشکا مار کرد :بخش ۳۳
آنگهی گنجور مشک آمار کرد :بخش ۳۴
چونکه مالیده بدو گستاخ شد :بخش ۳۵
چون که نالنده بدو گستاخ شد :بخش ۳۶
کرد روبه یوزواری یک ز غند :بخش ۳۷
مرد دینی رفت و آوردش کنند :بخش ۳۸
گنبدی نهمار بر برده ،بلند :بخش ۳۹
روز جستن تازیانی چون نوند :بخش ۴۰
روز جستن تازیانی چون نوند :بخش ۴۱
گر بزان شهر با من تاختند :بخش ۴۲
نان آن مدخل ز بس زشتم نمود :بخش ۴۳
گفت دینی را که :این دینار بود :بخش ۴۴
زن چو این بشنیده شد خاموش بود :بخش ۴۵

سرخی خفچه نگر از سرخ بید :بخش ۴۶
چون کشف انبوه غوغایی بدید :بخش ۴۷
سر فرو بردم میان آبخور :بخش ۴۸
خور به شادی روزگار نوبهار :بخش ۴۹
داشتی آن تاجر دولت شعار :بخش ۵۰
مرد مزدور اندر آغازید کار :بخش ۵۱
آشکوخد بر زمین هموارتر :بخش ۵۲
از تو دارم هر چه در خانه خنور :بخش ۵۳
گرسنه روباه شد تا آن تبیر :بخش ۵۴
آتشی بنشاند از تن تفت و تیز :بخش ۵۵
وز چکاوک نوف بینی رستخیز :بخش ۵۶
چون گل سرخ از میان پیلگوش :بخش ۵۷
شیر خشم آورد و جست از جای خویش :بخش ۵۸
ابله و فرزانه را فرجام خاک :بخش ۵۹
موی سر جغبوت و جامه ریمناک :بخش ۶۰
زد کلوخی بر هباک آن فزاک :بخش ۶۱
از دهان تو همی آید غشاک :بخش ۶۲
خشم آمدش و همان گه گفت :ویک :بخش ۶۳
ماده گفتا :هیچ شرمت نیست ،ویک :بخش ۶۴
دم سگ بینی ابا بتفوز سگ :بخش ۶۵
چون فراز آید بدو آغاز مرگ :بخش ۶۶
ایستاده دیدم آن جا دزد و غول :بخش ۶۷
چون که زن را دید فغ ،کرد اشتلم :بخش ۶۸
تا به خانه برد زن را با دالم :بخش ۶۹
نزد آن شاه زمین کردش پیام :بخش ۷۰
بس که برگفته پشیمان بودهام :بخش ۷۱

کرد باید مر مرا و او را رون :بخش ۷۲
پس شتابان آمد اینک پیرزن :بخش ۷۳
زش ازو پاسخ دهم اندر نهان :بخش ۷۴
چون بگردد پای او از پایدان :بخش ۷۵
مار و غنده کربشه با کژدمان :بخش ۷۶
تاک رز بینی شده دینارگون :بخش ۷۷
از هماالن وز برادر من فزون :بخش ۷۸
گر درم داری ،گزند آرد بدین :بخش ۷۹
مرد را نهمار خشم آمد ازین :بخش ۸۰
ار همه خوبی و نیکی دارد او :بخش ۸۱
تنگ شد عالم برو از بهر گاو :بخش ۸۲
گفت :فردا بینیام در پیش تو :بخش ۸۳
کاش آن گوید که باشد بیش نه :بخش ۸۴
هیچ گنجی نیست از فرهنگ به :بخش ۸۵
روی هر یک چون دو هفته گرد ماه :بخش ۸۶
اخترانند آسمانشان جایگاه :بخش ۸۷
سوس پرورده به می بگداخته :بخش ۸۸
پر بکنده ،چنگ و چنگل ریخته :بخش ۸۹
نزد تو آماده بدو آراسته :بخش ۹۰
سنجد چیالن بدو نیمه شده :بخش ۹۱
هست از مغز سرت ،ای منگله :بخش ۹۲
بهترین یاران و نزدیکان همه :بخش ۹۳
پس بیو بارید ایشان را همه :بخش ۹۴
جای کرد از بهر بودن کازهای :بخش ۹۵
گفت :ای من ،مرد خام کل درای :بخش ۹۶
بینی و گنده دهان داری و نای :بخش ۹۷

پیسی و ناسور کون و گربه پای :بخش ۹۸
آبکندی دور و بس تاریک جای :بخش ۹۹
زشت و نافرهخته و نابخردی :بخش ۱۰۰
من سخن گویم ،تو کانایی کنی :بخش ۱۰۱
دستگاه او نداند کز چه روی :بخش ۱۰۲
شو ،بدان گنج اندرون خمی بجوی :بخش ۱۰۳
چون یکی جبغبوت پستانبند اوی :بخش ۱۰۴
خم و خنبه پر ز انده ،دل تهی :بخش ۱۰۵

بخش ۱

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

هرکه نامخت ازگذشت روزگار
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار

بخش ۲

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

از خراسان به روز طاوس وش
سوی خاور میخرامد شاد و خوش
کآفتاب آید به بخشش زی بره
روی گیتی سبز گردد یکسره
مهر دیدم بامدادان چون بتافت
از خراسان سوی خاور میشتافت
نیم روزان بر سر ما برگذشت
چو به خاور شد ز ما نادید گشت

بخش ۳

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

هم چنان سرمه که دخت خوب روی
هم به سان گرد بردارد ز روی
گرچه هر روز اندکی برداردش
بافدم روزی به پایان آردش

بخش ۴

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

شب زمستان بود ،کپی سرد یافت
کرمکی شبتاب ناگاهی بتافت
کپیان آتش همی پنداشتند
پشت ٔه هیزم برو بر داشتند

بخش ۵

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

آن گرنج و آن شکر برداشت پاک
وندر آن دستار آن زن بست خاک
باز کرد از خواب زن را نرم و خوش
گفت :دزدانند و آمد پای پش
آن زن از دکان فرود آمد چو باد
پس فلرزنگش به دست اندر نهاد
شوی بگشاد آن فلرزش ،خاک دید
کرد زن را بانگ و گفتش :ای پلید

بخش ۶

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

دمنه را گفتا که تا :این بانگ چیست؟
با نهیب و سهم این آوای کیست؟
دمنه گفت او را :جزین آوا دگر
کار تو نه هست و سهمی بیشتر
آب هر چه بیشتر نیرو کند
بند ورغ سست بوده بفگند
دل گسسته داری از بانگ بلند
رنجکی باشدت و آواز گزند

بخش ۶

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

دمنه را گفتا که تا :این بانگ چیست؟
با نهیب و سهم این آوای کیست؟
دمنه گفت او را :جزین آوا دگر
کار تو نه هست و سهمی بیشتر
آب هر چه بیشتر نیرو کند
بند ورغ سست بوده بفگند
دل گسسته داری از بانگ بلند
رنجکی باشدت و آواز گزند

بخش ۷

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

گفت :هنگامی یکی شهزاده بود
گوهری و پر هنر آزاده بود
شد به گرما به درون یک روز غوشت
بود فربی و کالن و خوب گوشت

بخش ۸

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

کشتیی بر آب و کشتیبانش باد
رفتن اندر وادیی یکسان نهاد
نه خله باید ،نه باد انگیختن
نه ز کشتی بیم و نه ز آویختن

بخش ۹

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

بانگ زله کرد خواهد کر گوش
وایچ ناساید به گرما از خروش
برزند آواز دونانک به دست
بانگ دونانک سه چند آوای هست

بخش ۱۰

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

وز درخت اندر ،گواهی خواهد اوی
:تو بدانگاه از درخت اندر بگوی
کان تبنگوی اندرو دینار بود
آن ستد ز یدر که ناهشیار بود

بخش ۱۱

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

هم چنان کبتی ،که دارد انگبین
:چون بماند داستان من برین
کبت ناگه بوی نیلوفر بیافت
خوشش آمد سوی نیلوفر شتافت
وز بر خوشبوی نیلوفر نشست
چون گه رفتن فراز آمد بجست
تا چو شد در آب نیلوفر نهان
او به زیر آب ماند از ناگهان

بخش ۱۲

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

هیچ شادی نیست اندر این جهان
برتر از دیدار روی دوستان
هیچ تلخی نیست بر دل تلخ تر
از فراق دوستان پر هنر

بخش ۱۳

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

تا جهان بود از سر مردم فراز
کس نبود از راز دانش بینیاز
مردمان بخرد اندر هر زمان
راز دانش را به هر گونه زبان
گرد کردند و گرامی داشتند
تا به سنگ اندر همی بنگاشتند
دانش اندر دل چراغ روشنست
وز همه بد بر تن تو جوشنست

بخش ۱۴

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

گفت با خرگوش خانه خان من
خیز خاشاکت ازو بیرون فگن
چون یکی خاشاک افگنده به کوی
گوش خاران را نیاز آید بدو

بخش ۱۵

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

آن که را دانم که :اویم دشمنست
وز روان پاک بدخواه منست
هم به هر گه دوستی جویمش من
هم سخن به آهستگی گویمش من

بخش ۱۶

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

کار چون بسته شود بگشایدا
وز پس هر غم طرب افزایدا

بخش ۱۷

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

بار کژ مردم به کنگرش اندرا
چون ازو سودست مر شادی ترا

بخش ۱۸

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

آفریده مردمان مر رنج را
بیش کرده جان رنج آهنج را

بخش ۱۹

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

اندر آمد مرد با زن چرب چرب
گنده پیر از خانه بیرون شد بترب

بخش ۲۰

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

شاه دیگر روز باغ آراست خوب
تختها بنهاد و بر گسترد بوب

بخش ۲۱

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

خود ترا جوید همه خوبی و زیب
هم چنان چون تو جبه جوید نشیب

بخش ۲۲

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

پس تبیری دید نزدیک درخت
هر گهی بانگی بجستی تند و سخت

بخش ۲۳

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

باکروز و خرمی آهو به دشت
می خرامد چون کسی کومست گشت

بخش ۲۴

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

خایگان تو چو کابیله شدست
رنگ او چون رنگ پاتیله شدست

بخش ۲۵

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

چون درآمد آن کدیور ،مرد زفت
بیل هشت و داس گاله برگرفت

بخش ۲۶

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

آمد این شبدیز با مرد خراج
دربجنبانید با بانگ و تالج

بخش ۲۷

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

دست و کف و پای پیران پر کلخج
ریش پیران زرد از بس دود نخج

بخش ۲۸

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

گر خوری از خوردن افزایدت رنج
ور دمی مینو فراز آوردت و گنج

بخش ۲۹

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

گفت :خیز اکنون و سازه ره بسیچ
رفت باید ،ای پسر ،ممغز تو هیچ

بخش ۳۰

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

آهو از دام اندرون آواز داد
پاسخ گرزه به دانش باز داد

بخش ۳۱

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

پادشا سیمرغ دریا را ببرد
خانه و بچه بدان تیتو سپرد

بخش ۳۲

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

اندر آن شهری که موش آهن خورد
باز پرد در هوا ،کودک برد

بخش ۳۳

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

از فراوانی ،که خشکا مار کرد
زن نهان مر مرد را بیدار کرد

بخش ۳۴

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

آنگهی گنجور مشک آمار کرد
تا مرو را زان بدان بیدار کرد

بخش ۳۵

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

چونکه مالیده بدو گستاخ شد
کار مالیده بدو در واخ شد

بخش ۳۶

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

چون که نالنده بدو گستاخ شد
تن درستی آمد و در واخ شد

بخش ۳۷

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

کرد روبه یوزواری یک ز غند
خویشتن را زان میان بیرون فگند

بخش ۳۸

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

مرد دینی رفت و آوردش کنند
چون همی مهمان در من خواست کند

بخش ۳۹

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

گنبدی نهمار بر برده ،بلند
نه ستونش از برون ،نه زیر بند

بخش ۴۰

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

روز جستن تازیانی چون نوند
روز دن چون شست ساله سودمند

بخش ۴۱

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

روز جستن تازیانی چون نوند
بیش باشد تا تو باشی سودمند

بخش ۴۲

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

گر بزان شهر با من تاختند
من ندانستم چه تنبل ساختند؟

بخش ۴۳

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

نان آن مدخل ز بس زشتم نمود
از پی خوردن گوارشتم نبود

بخش ۴۴

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

گفت دینی را که :این دینار بود
کین فراکن موش را پروار بود

بخش ۴۵

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

زن چو این بشنیده شد خاموش بود
کفشگر کانا و مردی لوش بود

بخش ۴۶

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

سرخی خفچه نگر از سرخ بید
معصفر گون ،پوشش او خود سفید

بخش ۴۷

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

چون کشف انبوه غوغایی بدید
بانگ وژخ مردمان ،خشم آورید

بخش ۴۸

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

سر فرو بردم میان آبخور
از فرنج منش خشم آمد مگر

بخش ۴۹

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

خور به شادی روزگار نوبهار
می گسار اندر تکوک شاهوار

بخش ۵۰

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

داشتی آن تاجر دولت شعار
صد قطار سار اندر زیر بار

بخش ۵۱

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

مرد مزدور اندر آغازید کار
پیش او دوستان همی زد بی کیار

بخش ۵۲

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

آشکوخد بر زمین هموارتر
هم چنان چون بر زمین دشوارتر

بخش ۵۳

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

از تو دارم هر چه در خانه خنور
وز تو دارم نیز گندم در کنور

بخش ۵۴

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

گرسنه روباه شد تا آن تبیر
چشم زی او برده ،مانده خیر خیر

بخش ۵۵

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

آتشی بنشاند از تن تفت و تیز
چون زمانی بگذرد ،گردد گمیز

بخش ۵۶

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

وز چکاوک نوف بینی رستخیز
دشت برگیرد بدان آوای تیز

بخش ۵۷

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

چون گل سرخ از میان پیلگوش
یا چو زرین گوشوار از خوب گوش

بخش ۵۸

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

شیر خشم آورد و جست از جای خویش
و آمد آن خرگوش را الفغده پیش

بخش ۵۹

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

ابله و فرزانه را فرجام خاک
جایگاه هر دو اندر یک مغاک

بخش ۶۰

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

موی سر جغبوت و جامه ریمناک
از برون سو باد سرد و بیمناک

بخش ۶۱

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

زد کلوخی بر هباک آن فزاک
شد هباک او به کردار مغاک

بخش ۶۲

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

از دهان تو همی آید غشاک
پیر گشتی ریخت مویت از هباک

بخش ۶۳

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

خشم آمدش و همان گه گفت :ویک
خواست کورا برکند از دیده کیک

بخش ۶۴

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

ماده گفتا :هیچ شرمت نیست ،ویک
بس سبکباری ،نه بد دانی ،نه نیک

بخش ۶۵

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

دم سگ بینی ابا بتفوز سگ
خشک گشت ،کش نجنبد هیچ رگ

بخش ۶۶

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

چون فراز آید بدو آغاز مرگ
دیدنش بیگار گرداند مجرگ

بخش ۶۷

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

ایستاده دیدم آن جا دزد و غول
روی زشت و چشمها همچون دو غول

بخش ۶۸

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

چون که زن را دید فغ ،کرد اشتلم
همچو آهن گشت و نداد ایچ خم

بخش ۶۹

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

تا به خانه برد زن را با دالم
شادمانه زن نشست و شادکام

بخش ۷۰

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

نزد آن شاه زمین کردش پیام
دارویی فرمود زامهران به نام

بخش ۷۱

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

بس که برگفته پشیمان بودهام
بس که بر ناگفته شادان بودهام

بخش ۷۲

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

کرد باید مر مرا و او را رون
شیر تا تیمار دارد خویشتن

بخش ۷۳

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

پس شتابان آمد اینک پیرزن
روی یکسو ،کاغه کرده خویشتن

بخش ۷۴

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

زش ازو پاسخ دهم اندر نهان
زش به بیداری میان مردمان

بخش ۷۵

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

چون بگردد پای او از پایدان
خود شکوخیده بماند هم چنان

بخش ۷۶

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

مار و غنده کربشه با کژدمان
خورد ایشان گوشت روی مردمان

بخش ۷۷

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

تاک رز بینی شده دینارگون
پرنیان سبز او زنگارگون

بخش ۷۸

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

از هماالن وز برادر من فزون
زان که من امیدوارم نیز یون

بخش ۷۹

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

گر درم داری ،گزند آرد بدین
بفگن او را گرم و درویشی گزین

بخش ۸۰

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

مرد را نهمار خشم آمد ازین
غاو شنگی به کف آوردش ،گزین

بخش ۸۱

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

ار همه خوبی و نیکی دارد او
ماده ور بر کار خویش ار دارد او

بخش ۸۲

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

تنگ شد عالم برو از بهر گاو
شور شور اندر فگند و کاو کاو

بخش ۸۳

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

گفت :فردا بینیام در پیش تو
خود بیا هنجم ستیم از ریش تو

بخش ۸۴

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

کاش آن گوید که باشد بیش نه
بر یکی بر چند بفزاید فره

بخش ۸۵

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

هیچ گنجی نیست از فرهنگ به
تا توانی رو هوا زی گنج نه

بخش ۸۶

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

روی هر یک چون دو هفته گرد ماه
جامهشان غفه ،سموریشان کاله

بخش ۸۷

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

اخترانند آسمانشان جایگاه
هفت تابنده دوان در دو و داه

بخش ۸۸

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

سوس پرورده به می بگداخته
نیک درمانی زنان را ساخته

بخش ۸۹

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

پر بکنده ،چنگ و چنگل ریخته
خاک گشته ،باد خاکش بیخته

بخش ۹۰

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

نزد تو آماده بدو آراسته
جنگ او را خویشتن پیراسته

بخش ۹۱

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

سنجد چیالن بدو نیمه شده
نقطهٔ سرمه به یک یک برزده

بخش ۹۲

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

هست از مغز سرت ،ای منگله
همچو رش مانده تهی از کشکله

بخش ۹۳

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

بهترین یاران و نزدیکان همه
نزد او دارم همیشه اندمه

بخش ۹۴

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

پس بیو بارید ایشان را همه
نی شبان را میش زنده ،نی رمه

بخش ۹۵

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

جای کرد از بهر بودن کازهای
زان که کرده بودشان اندازهای

بخش ۹۶

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

گفت :ای من ،مرد خام کل درای
پیش آن فرتوت پیر ژاژخای

بخش ۹۷

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

بینی و گنده دهان داری و نای
خایگان غر ،هر یکی همچون درای

بخش ۹۹

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

آبکندی دور و بس تاریک جای
لغز لغزان چون درو بنهند پای

بخش ۱۰۰

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

زشت و نافرهخته و نابخردی
آدمی رویی و در باطن بدی

بخش ۱۰۱

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

من سخن گویم ،تو کانایی کنی
هر زمانی دست بر دستی زنی

بخش ۱۰۲

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

دستگاه او نداند کز چه روی؟
تنبل و کنبوره در دستان اوی

بخش ۱۰۳

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

شو ،بدان گنج اندرون خمی بجوی
زیر او سمچیست ،بیرون شد بدوی

بخش ۱۰۴

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

چون یکی جبغبوت پستانبند اوی
شیر دوشی زو به روزی دو سبوی

بخش ۱۰۵

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » مثنویها » رودکی

خم و خنبه پر ز انده ،دل تهی
زعفران و نرگس و بید و بهی

ابیات پراکنده

ابیات پراکنده » رودکی
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ا
مر ترا زر و گهر باشد عطا :شماره ۱
هست چون پیش داس نوکر پا :شماره ۲
ای عجبی! مردمی تو ،یا دریا :شماره ۳
ز مکر روبه و زاغ وز گرگ بیخبرا :شماره ۴
با پسندر کینه دارد همچو بادختند را :شماره ۵
نیوه خروشان را :شماره ۶
نشنوی ٔ
کیاخن در رباید گرد نان را :شماره ۷
تا به چنگ آرد آهو وآهو بره را :شماره ۸
اگر بر ما ببارد آذرخشا :شماره ۹
فرو مانی چو خر به میان شلکا :شماره ۱۰
فیلکش دشت بر گرگان خباکا :شماره ۱۱
مرا به کار نیاید سریشم وکیال :شماره ۱۲
عدنست و کار ما همه بانداما :شماره ۱۳

مبادرت کن و خامش باش چندینا :شماره ۱۴
به سغده دار یکسر شغل راها :شماره ۱۵
ب
دگر نماید ودیگر بود به سان سراب :شماره ۱۶
جامهٔ خانه بتبک فاخته گون آب :شماره ۱۷
تا کی فضول گویی و آری حدیث غاب :شماره ۱۸
ت
بشکندش پر و بال و گردد لت لت :شماره ۱۹
تار تار پود پود اندر فالت آن فوات :شماره ۲۰
چون بود درست بیسیارت :شماره ۲۱
ای زان زلفک شکست و مکست :شماره ۲۲
هم بشوی گاو و هم بخایی برغست :شماره ۲۳
اگر کبک بگریزد از من رواست :شماره ۲۴
همه نیوش ٔه نادان به جنگ و فتنه و غوغاست :شماره ۲۵
جز که از فریاد و زخمهات خلق را کاتوره خاست :شماره ۲۶
فرح بخشتر از فرسنا فدست :شماره ۲۷
که نگهدار الد بنیادست :شماره ۲۸
مر نیک بختیم را بر روی او نشانست :شماره ۲۹
اگرچه خانهٔ تو نوبهار برهمنست :شماره ۳۰
جامهٔ جامه به نیک فاخته گونست :شماره ۳۱
بد مر آن را که دل و دیده پلیدست و پلشت :شماره ۳۲
و اندوه و غیش من ازان جعد و غیشت :شماره ۳۳
ستایم نباشد نکو جز به نامت :شماره ۳۴
هم چنان کز خاک بود انبودنت :شماره ۳۵
ج
ز فرمانش خالی مباد ایچ مرج :شماره ۳۶

دور شو از راه بی کرانهٔ ترفنج :شماره ۳۷
مر ترا کشی و فیزین و غنوج :شماره ۳۸
د
وز مجد بنا داری بر برده مشید :شماره ۳۹
نصرة و فتح پیشیار تو باد :شماره ۴۰
نگارا ،مکن این همه زشتیاد :شماره ۴۱
کنون توانی ،باری ،خشوک پنهان کرد :شماره ۴۲
چون گه خواب بود سوی نغل باید شد :شماره ۴۳
آیین جهان چونین تا گردون گردان شد :شماره ۴۴
جام ٔه خانه بتیک فاخته گون شد :شماره ۴۵
همچو قیر و شبه سیاه آمد :شماره ۴۶
مکروه تو ما را منما یاد خداوند :شماره ۴۷
چون تو بس دید و بیند این دیرند :شماره ۴۸
فرا بند در خانه به فلج و بپژاوند :شماره ۴۹
پیچیده به عافیت چو فرغند :شماره ۵۰
لیک ز هر نیک و ز هر بد نوند :شماره ۵۱
ستاخی ز مشک و شاخ ز عنبر ،درخت عود :شماره ۵۲
بزار از بر شاخک همی فنود :شماره ۵۳
شگفت باشد کو از گناه ساده بود :شماره ۵۴
راست چون کشتییست قیراندود :شماره ۵۵
که بهر دفع حوادث ترا به کار آید :شماره ۵۶
ر
تیغت ماهیست ،دشمنانت کبودر :شماره ۵۷
زر مشت افشار و شاهانه کمر :شماره ۵۸
تو اکنون بیا و زونجم بخور :شماره ۵۹
پای آزادگان نیابد سر :شماره ۶۰

کشت و درودم اینست ،خرمن همین و شد کار :شماره ۶۱
همارا به آخشیج ،همارا به کارزار :شماره ۶۲
که من گویم :خوردست سوسمار :شماره ۶۳
زخمه فرو هشت زندواف به طنبور :شماره ۶۴
کمان آدنیده شود ژاله تیر :شماره ۶۵
ز
بانگ رود و بانگ کبک و بانگ تز :شماره ۶۶
به حق آن روی خوب ،کز گرفتی براز :شماره ۶۷
چون عمل بادا ترا عمر دراز و دیر باز :شماره ۶۸
همچو اندر فسیله اسب نهاز :شماره ۶۹
در مه بهمن بتاز و جان عدو سوز :شماره ۷۰
س
بتیم وا تگران آید از در تیماس :شماره ۷۱
ش
ترا بهره کرده سعادت زواش :شماره ۷۲
نزد رخسار ٔه تو هست خراش :شماره ۷۳
قدحی می بخورد راست کند زود هراش :شماره ۷۴
به سر تو همی زند سر پاش :شماره ۷۵
وان گاه ز هبک نوش کردش :شماره ۷۶
شکر پاشش ز یک پله است و از دیگر فال سنگش :شماره ۷۷
بسا کسا! که بره است و فرخشه بر خوانش :شماره ۷۸
زوش خواندم ترا ،که هستی زوش :شماره ۷۹
ناگهان باز خورد برف و غیش :شماره ۸۰
و آن کو نرود راست همه مرده همی دیش :شماره ۸۱
خواهد ز کردگار به حاجت مراد خویش :شماره ۸۲
غ

همه شادی او غمان آمیغ :شماره ۸۳
ک
تا به من احسانت باشد ،احسن هللا جزاک :شماره ۸۴
آلودگیت در همه ایام نشد پاک :شماره ۸۵
اندرین خانه بسان نو بیوک :شماره ۸۶
گ
آن غراشیده ز من ،رفته به جنگ :شماره ۸۷
آن چنان که نجنبید او را هیچ رگ :شماره ۸۸
ل
چو گردون دوستان واال همه سال :شماره ۸۹
دولتت بادا حریف ،دشمنت غیشه و نال :شماره ۹۰
ای میر علی حکمت ،عالم به تو در غال :شماره ۹۱
یافتن را همی نیابم ویل :شماره ۹۲
م
که نیز تا نچمم کار من نگیرد چم :شماره ۹۳
بتواند زدود زین دلم غم خواره زنگ غم :شماره ۹۴
زیرا که حرامست تیمم به لب یم :شماره ۹۵
از گرانیت ،گر شوی بر بام :شماره ۹۶
ایدون ز باغ قطر ٔه شبنم نیافتم :شماره ۹۷
که رسد نان پارهایت برم :شماره ۹۸
به روز وقت شمارم ،به شب ستاره شمارم :شماره ۹۹
که برآید رطب ز کانازم :شماره ۱۰۰
زیر دو زلفکانت به نخچیزم :شماره ۱۰۱
چون سیب پژمرده بر آونگم :شماره ۱۰۲
کوژ گشتیم و چون درونه شدیم :شماره ۱۰۳
این جهان چون بتست و ما شمنیم :شماره ۱۰۴

ن
پس درو کرد اندکی روغن :شماره ۱۰۵
چو از گاوان یکی باشد ،که گاوان را کند ریخن :شماره ۱۰۶
ننهد منت بر ما و پذیرد هن :شماره ۱۰۷
خویشتن اندر نهادمی به فالخن :شماره ۱۰۸
پیش آی و سه بوسه ده و میالویه بستان :شماره ۱۰۹
شدستند زی ساری و ساریان :شماره ۱۱۰
جانورسوی سپنج خویش جویان و روان :شماره ۱۱۱
لشکرت همواره یافه ،چون رمهٔ رفته شبان :شماره ۱۱۲
زرین گشتم برون سیمین دندان :شماره ۱۱۳
که از گریستن اوست این زمین خندان :شماره ۱۱۴
به آب اندرون بر مثال نهنگان :شماره ۱۱۵
بوسه ای چند برو بر نهی و بر نس من :شماره ۱۱۶
آرنگ نخواهد که شود شاد دل من :شماره ۱۱۷
کس نخورد نوش و شکر با پیون :شماره ۱۱۸
به تن و جان و مهر داده ربون :شماره ۱۱۹
ز بهر مدح خواهانت زشروان تا به آبسکون :شماره ۱۲۰
سر از دریچهٔ رنگین برون کند زرین :شماره ۱۲۱
به مورد ماند ،گر مورد روید از نسرین :شماره ۱۲۲
هم باد برین آید و هم باد فرودین :شماره ۱۲۳
بود همچو چرزی به چنگال شاهین :شماره ۱۲۴
کلفتش بسدین و تنش زرین :شماره ۱۲۵
نیات خاک و تو اندر میان خاک آگین :شماره ۱۲۶
و
چون گرد به ماندستم تنها من واین باهو :شماره ۱۲۷
نماند فزون تر ز سالی پرستو :شماره ۱۲۸

هر ابر بهارگاه بابختو :شماره ۱۲۹
رنگ من با تو نبندد بیش ازین ملماز تو :شماره ۱۳۰
ه
ای دریغ! آن گو ،هنگام وفا سام گراه :شماره ۱۳۱
همه گرد آمدند در دو و داه :شماره ۱۳۲
که تو کردی باولم دسته :شماره ۱۳۳
گاه آشفته و گه آهسته :شماره ۱۳۴
چنان بانگ آرم از بوسش ،چنان چون بشکنی پسته :شماره ۱۳۵
تا سرو سبز باشد و بار آورد پده :شماره ۱۳۶
و آتش دیگر ترا هیزم پده :شماره ۱۳۷
نمانیدست ساراوی و کر ٔه اوت مانیده :شماره ۱۳۸
همه خوابست و خواب باد فره :شماره ۱۳۹
انگشت ٔه او را نه عدد بود و نه مره :شماره ۱۴۰
پنهان شود بدو در سرخاره :شماره ۱۴۱
یک بیت پرنیان کنم از سنگ خاره :شماره ۱۴۲
کس برنداشتست به دستی دو خربزه :شماره ۱۴۳
کم عیش نیک و دخل بی اندازه :شماره ۱۴۴
این مرده اگر خیزد ،ورنه من و چلغوزه :شماره ۱۴۵
گردند همه جمله و بر ریش تو شاشه :شماره ۱۴۶
گیتی به آرام اندرون ،مجلس به بانگ و ولوله :شماره ۱۴۷
وز دو گل سرخ اندر و پر گاله :شماره ۱۴۸
ای دین خردمند را تو رخنه :شماره ۱۴۹
تو چون یاقوت سرخ اندر میانه :شماره ۱۵۰
بر گردن هاروت زاو النه :شماره ۱۵۱
ببرد نسل این هر دو ،نبرد نسل فرزانه :شماره ۱۵۲
سوار رزم ساز و گرد نستوه :شماره ۱۵۳

ی
گه آشفتهای و گه آهستهای :شماره ۱۵۴
هده خواهی ز من و بیهدهای :شماره ۱۵۵
از حال من ضعیف بیندیش چارهای :شماره ۱۵۶
گه بدین بوستان چشم گشای :شماره ۱۵۷
بخوری بیش ،تشنهتر گردی :شماره ۱۵۸
به شرم دارد خورشید اگر کنم سپری :شماره ۱۵۹
تا زنی بر لبم تو زابگری :شماره ۱۶۰
زان که افشک میکند مر باغ و بستان را طری :شماره ۱۶۱
که :تا کی کشم از خسر ذل و خواری :شماره ۱۶۲
پیل دمنده به گاه کینه گزاری :شماره ۱۶۳
که تو راز به از من به سر بری :شماره ۱۶۴
بر سبزه باده خوش بود اکنون ،اگر خوری :شماره ۱۶۵
موز ٔه چینی میخواهم و اسب تازی :شماره ۱۶۶
گنه کار ماییم و تو بی کنازی :شماره ۱۶۷
به کیچ کیچ نخواهم که فام من توزی :شماره ۱۶۸
آتشکده دارم سد و بر هر مژه ای ژی :شماره ۱۶۹
به تیمار جهان دل را چرا باید که بخسانی :شماره ۱۷۰
مرا سینه پر انجوخ و تو چون چفته کمانی :شماره ۱۷۱
می خواهی و گل و نرگس ،از آن دو رخ جوی :شماره ۱۷۲
زلفست آن یا چوگان؟ خالست آن یا گوی :شماره ۱۷۳
پرنیان گشت باغ و برزن و کوی :شماره ۱۷۴
وین دیگر به جمله همه راوی :شماره ۱۷۵
جز راستی نجویی ،ماناتر از وی :شماره ۱۷۶
روزم ندهد بی تو روشنایی :شماره ۱۷۷

شمار ٔه ۱

ابیات پراکنده » رودکی

گرچه بشتر را عطا باران بود
مر ترا زر و گهر باشد عطا

شمار ٔه ۲

ابیات پراکنده » رودکی

پیش تیغ تو روز صف دشمن
هست چون پیش داس نوکر پا

شمار ٔه ۳

ابیات پراکنده » رودکی

تنت یک و جان یکی و چندین دانش
ای عجبی! مردمی تو ،یا دریا؟

شمار ٔه ۴

ابیات پراکنده » رودکی

چنان که اشتر ابله سوی کنام شده
ز مکر روبه و زاغ وز گرگ بیخبرا

شمار ٔه ۵

ابیات پراکنده » رودکی

جز بما دندر این جهان گر به روی
با پسندر کینه دارد همچو بادختند را

شمار ٔه ۶

رودکی » ابیات پراکنده

گوش توسال و مه برود و سرود
نیوه خروشان را
نشنوی ٔ

شمار ٔه ۷

رودکی » ابیات پراکنده

درنگ آسا سپهر آرا بیاید
کیاخن در رباید گرد نان را

شمار ٔه ۸

رودکی » ابیات پراکنده

شیر آلغده که بیرون جهد از خانه به صید
تا به چنگ آرد آهو وآهو بره را

شمار ٔه ۹

رودکی » ابیات پراکنده

نباشد زین زمانه بس شگفتی
اگر بر ما ببارد آذرخشا

شمار ٔه ۱۰

رودکی » ابیات پراکنده

چو گرد آرند کردارت به محشر
فرو مانی چو خر به میان شلکا

شمار ٔه ۱۱

رودکی » ابیات پراکنده

کمندش بیشه بر شیران قفس کرد
فیلکش دشت بر گرگان خباکا

شمار ٔه ۱۲

رودکی » ابیات پراکنده

هر آن چه مدح تو گویم درست باشد و راست
مرا به کار نیاید سریشم وکیال

شمار ٔه ۱۳

رودکی » ابیات پراکنده

گیهان ما به خواجهٔ عدنانی
عدنست و کار ما همه بانداما

شمار ٔه ۱۴

رودکی » ابیات پراکنده

اگرت بدره رساند همی به بدر منیر
مبادرت کن و خامش باش چندینا

شمار ٔه ۱۵

رودکی » ابیات پراکنده

همی بایدت رفت و راه دورست
به سغده دار یکسر شغل راها

شمار ٔه ۱۶

رودکی » ابیات پراکنده

ندیده تنبل اوی و بدیده مندل اوی
دگر نماید ودیگر بود به سان سراب

شمار ٔه ۱۷

رودکی » ابیات پراکنده

فاخته گون شد هوا ز گردش خورشید
جامهٔ خانه بتبک فاخته گون آب

شمار ٔه ۱۸

رودکی » ابیات پراکنده

تا کی کنی عذاب و کنی ریش را خضاب؟
تا کی فضول گویی و آری حدیث غاب؟

شمار ٔه ۱۹

رودکی » ابیات پراکنده

جغد که با باز و پلنگان پرد
بشکندش پر و بال و گردد لت لت

شمار ٔه ۲۰

رودکی » ابیات پراکنده

تا لباس عمر اعدایش نگردد بافته
تار تار پود پود اندر فالت آن فوات

شمار ٔه ۲۱

رودکی » ابیات پراکنده

بر روی پزشک زن ،میندیش
چون بود درست بیسیارت

شمار ٔه ۲۲

رودکی » ابیات پراکنده

ای زان چون چراغ پیشانی
ای زان زلفک شکست و مکست

شمار ٔه ۲۳

رودکی » ابیات پراکنده

خاک کف پای رودکی نسزی تو
هم بشوی گاو و هم بخایی برغست

شمار ٔه ۲۴

رودکی » ابیات پراکنده

به باز کریزی بمانم همی
اگر کبک بگریزد از من رواست

شمار ٔه ۲۵

رودکی » ابیات پراکنده

همه نیوشهٔ خواجه به نیکویی و به صلحست
همه نیوشهٔ نادان به جنگ و فتنه و غوغاست

شمار ٔه ۲۶

رودکی » ابیات پراکنده

هیچ راحت مینبینم در سرود و رود تو
جز که از فریاد و زخمهات خلق را کاتوره خاست

شمار ٔه ۲۶

رودکی » ابیات پراکنده

هیچ راحت مینبینم در سرود و رود تو
جز که از فریاد و زخمهات خلق را کاتوره خاست

شمار ٔه ۲۷

رودکی » ابیات پراکنده

شب قدر وصلت ز فرخندگی
فرح بخشتر از فرسنا فدست

شمار ٔه ۲۸

رودکی » ابیات پراکنده

الد را بر بنای محکم نه
که نگهدار الد بنیادست

شمار ٔه ۲۹

رودکی » ابیات پراکنده

خوبان همه سپاهند ،اوشان خدایگانست
مر نیک بختیم را بر روی او نشانست

شمار ٔه ۳۰

رودکی » ابیات پراکنده

بهارچین کن ازان روی بزم خانهٔ خویش
اگرچه خانهٔ تو نوبهار برهمنست

شمار ٔه ۳۱

رودکی » ابیات پراکنده

فاخته گون شد هوا ز گردش خورشید
جامهٔ جامه به نیک فاخته گونست

شمار ٔه ۳۲

رودکی » ابیات پراکنده

با دل پاک مرا جامهٔ ناپاک رواست
بد مر آن را که دل و دیده پلیدست و پلشت

شمار ٔه ۳۳

رودکی » ابیات پراکنده

معذورم دارند ،که اندوه و غیشت
و اندوه و غیش من ازان جعد و غیشت

شمار ٔه ۳۴

رودکی » ابیات پراکنده

چه گر من همیشه ستا گوی باشم
ستایم نباشد نکو جز به نامت

شمار ٔه ۳۵

رودکی » ابیات پراکنده

بودنت در خاک باشد ،یافتی
هم چنان کز خاک بود انبودنت

شمار ٔه ۳۶

رودکی » ابیات پراکنده

ز مهرش مبادا تهی ایچ دل
ز فرمانش خالی مباد ایچ مرج

شمار ٔه ۳۷

رودکی » ابیات پراکنده

راهی آسان و راست بگزین ،ای دوست
دور شو از راه بی کرانهٔ ترفنج

شمار ٔه ۳۸

رودکی » ابیات پراکنده

زین و زان چند بود برکه و مه؟
مر ترا کشی و فیزین و غنوج

شمار ٔه ۳۹

رودکی » ابیات پراکنده

از جود قبا داری پوشیده مشهر
وز مجد بنا داری بر برده مشید

شمار ٔه ۴۰

رودکی » ابیات پراکنده

بخت و دولت چو پیشکار تواند
نصرة و فتح پیشیار تو باد

شمار ٔه ۴۱

رودکی » ابیات پراکنده

به تو بازگردد غم عاشقی
نگارا ،مکن این همه زشتیاد

شمار ٔه ۴۲

رودکی » ابیات پراکنده

ایا بالیه ،اگر کارت تو پنهان بود
کنون توانی ،باری ،خشوک پنهان کرد

شمار ٔه ۴۳

رودکی » ابیات پراکنده

گوسپندیم و جهان هست به کردار نغل
چون گه خواب بود سوی نغل باید شد

شمار ٔه ۴۴

رودکی » ابیات پراکنده

مرده نشود زنده ،زنده بستودان شد
آیین جهان چونین تا گردون گردان شد

شمار ٔه ۴۵

رودکی » ابیات پراکنده

فاخته گون شد هوا ز گردش خورشید
جام ٔه خانه بتیک فاخته گون شد

شمار ٔه ۴۶

رودکی » ابیات پراکنده

رخ اعدات از تش نکبت
همچو قیر و شبه سیاه آمد

شمار ٔه ۴۷

رودکی » ابیات پراکنده

ای جان همه عالم در جان تو پیوند
مکروه تو ما را منما یاد خداوند

شمار ٔه ۴۸

رودکی » ابیات پراکنده

یافتی چون که مال غره مشو
چون تو بس دید و بیند این دیرند

شمار ٔه ۴۹

رودکی » ابیات پراکنده

دل از دنیا بردار و به خانه بنشین پست
فرا بند در خانه به فلج و بپژاوند

شمار ٔه ۵۰

رودکی » ابیات پراکنده

هردم که مرا گرفته خاموش
پیچیده به عافیت چو فرغند

شمار ٔه ۵۱

رودکی » ابیات پراکنده

چرخ چنینست و بدین ره رود
لیک ز هر نیک و ز هر بد نوند

شمار ٔه ۵۲

رودکی » ابیات پراکنده

ستاخی برآمد از بر شاخ درخت عود
ستاخی ز مشک و شاخ ز عنبر ،درخت عود

شمار ٔه ۵۳

رودکی » ابیات پراکنده

بدان مرغک مانم که همی دوش
بزار از بر شاخک همی فنود

شمار ٔه ۵۴

رودکی » ابیات پراکنده

هر آن کریم که فرزند او بالده بود
شگفت باشد کو از گناه ساده بود

شمار ٔه ۵۵

رودکی » ابیات پراکنده

ماغ در آبگیر گشته روان
راست چون کشتییست قیراندود

شمار ٔه ۵۶

رودکی » ابیات پراکنده

برو ،ز تجربهٔ روزگار بهره بگیر
که بهر دفع حوادث ترا به کار آید

شمار ٔه ۵۷

رودکی » ابیات پراکنده

ماهی دیدی کجا کبودر گیرد؟
تیغت ماهیست ،دشمنانت کبودر

شمار ٔه ۵۸

رودکی » ابیات پراکنده

با درفش کاویان و طاقدیس
زر مشت افشار و شاهانه کمر

شمار ٔه ۵۹

رودکی » ابیات پراکنده

اگر من زونجت نخوردم گهی
تو اکنون بیا و زونجم بخور

شمار ٔه ۶۰

رودکی » ابیات پراکنده

مدخالن را رکاب زرآگین
پای آزادگان نیابد سر

شمار ٔه ۶۱

رودکی » ابیات پراکنده

تا زندهام مرا نیست جز مدح تو دگر کار
کشت و درودم اینست ،خرمن همین و شد کار

شمار ٔه ۶۲

رودکی » ابیات پراکنده

گزیده چهار توست ،بدو در جهانهان
همارا به آخشیج ،همارا به کارزار

شمار ٔه ۶۳

رودکی » ابیات پراکنده

چنان بار برآورد به خویشتن
که من گویم :خوردست سوسمار

شمار ٔه ۶۴

رودکی » ابیات پراکنده

فاخته بر سرو شاهرود بر آورد
زخمه فرو هشت زندواف به طنبور

شمار ٔه ۶۵

رودکی » ابیات پراکنده

علم ابر و تندر بود کوس او
کمان آدنیده شود ژاله تیر

شمار ٔه ۶۶

رودکی » ابیات پراکنده

چون لطیف آید به گاه نوبهار
بانگ رود و بانگ کبک و بانگ تز

شمار ٔه ۶۷

رودکی » ابیات پراکنده

به حق آن خم زلف  ،بسان منقار باز
به حق آن روی خوب ،کز گرفتی براز

شمار ٔه ۶۸

رودکی » ابیات پراکنده

در عمل تا دیر بازی و درازی ممکنست
چون عمل بادا ترا عمر دراز و دیر باز

شمار ٔه ۶۹

رودکی » ابیات پراکنده

تازیان دوان همی آید
همچو اندر فسیله اسب نهاز

شمار ٔه ۷۰

رودکی » ابیات پراکنده

چون سپرم نه میان بزم به نوروز
در مه بهمن بتاز و جان عدو سوز

شمار ٔه ۷۱

رودکی » ابیات پراکنده

نهاد روی به حضرت ،چنان که روبه پیر
بتیم وا تگران آید از در تیماس

شمار ٔه ۷۲

رودکی » ابیات پراکنده

حسودانت را داده بهرام نحس
ترا بهره کرده سعادت زواش

شمار ٔه ۷۳

رودکی » ابیات پراکنده

بت ،اگرچه لطیف دارد نقش
رخساره تو هست خراش
نزد
ٔ

شمار ٔه ۷۴

رودکی » ابیات پراکنده

از چه توبه نکند خواجه؟ که هر کجا که بود
قدحی می بخورد راست کند زود هراش

شمار ٔه ۷۵

رودکی » ابیات پراکنده

تو چگونه جهی؟ که دست اجل
به سر تو همی زند سر پاش

شمار ٔه ۷۶

رودکی » ابیات پراکنده

بر هبک نهاده جام باده
وان گاه ز هبک نوش کردش

شمار ٔه ۷۷

رودکی » ابیات پراکنده

همی تا قطب با حورست زیر گنبد اخضر
شکر پاشش ز یک پله است و از دیگر فال سنگش

شمار ٔه ۷۸

رودکی » ابیات پراکنده

بسا کسا! که جوین نان همی نیابد سیر
بسا کسا! که بره است و فرخشه بر خوانش

شمار ٔه ۷۹

رودکی » ابیات پراکنده

بانگ کردمت ،ای فغ سیمین
زوش خواندم ترا ،که هستی زوش

شمار ٔه ۸۰

رودکی » ابیات پراکنده

ای دریغا! که مورد زار مرا
ناگهان باز خورد برف و غیش

شمار ٔه ۸۱

رودکی » ابیات پراکنده

هر کو برود راست نشستست به شادی
و آن کو نرود راست همه مرده همی دیش

شمار ٔه ۸۲

رودکی » ابیات پراکنده

چون جامهٔ اشن به تن اندر کند کسی
خواهد ز کردگار به حاجت مراد خویش

شمار ٔه ۸۳

رودکی » ابیات پراکنده

آه! ازین جور بد زمانهٔ شوم
همه شادی او غمان آمیغ

شمار ٔه ۸۴

رودکی » ابیات پراکنده

با دو سه بوسه رها کن این دل از درد خناک
تا به من احسانت باشد ،احسن هللا جزاک

شمار ٔه ۸۵

رودکی » ابیات پراکنده

کافور تو با کوس شد و مشک همه ناک
آلودگیت در همه ایام نشد پاک

شمار ٔه ۸۶

رودکی » ابیات پراکنده

بس عزیزم ،بس گرامی ،شاد باش
اندرین خانه بسان نو بیوک

شمار ٔه ۸۷

رودکی » ابیات پراکنده

یک به یک از در درآمد آن نگار
آن غراشیده ز من ،رفته به جنگ

شمار ٔه ۸۸

رودکی » ابیات پراکنده

خشک کلب سگ و بتفوز سگ
آن چنان که نجنبید او را هیچ رگ

شمار ٔه ۸۹

رودکی » ابیات پراکنده

چو هامون دشمنانت پست بادند
چو گردون دوستان واال همه سال

شمار ٔه ۹۰

رودکی » ابیات پراکنده

یار بادت توفیق ،روزبهی با تو رفیق
دولتت بادا حریف ،دشمنت غیشه و نال

شمار ٔه ۹۱

رودکی » ابیات پراکنده

ای شاه نبی سیرت ،ایمان تو محکم
ای میر علی حکمت ،عالم به تو در غال

شمار ٔه ۹۲

رودکی » ابیات پراکنده

لبت سیب بهشت و من محتاج
یافتن را همی نیابم ویل

شمار ٔه ۹۳

رودکی » ابیات پراکنده

چرا همی نچمم؟ تا چرا کند تن من
که نیز تا نچمم کار من نگیرد چم

شمار ٔه ۹۴

رودکی » ابیات پراکنده

گر کند یاریی مرا به غم عشق آن صنم
بتواند زدود زین دلم غم خواره زنگ غم

شمار ٔه ۹۵

رودکی » ابیات پراکنده

تا درگه او یابی مگذرد به در کس
زیرا که حرامست تیمم به لب یم

شمار ٔه ۹۶

رودکی » ابیات پراکنده

بامها را فرسب خرد کنی
از گرانیت ،گر شوی بر بام

شمار ٔه ۹۷

رودکی » ابیات پراکنده

زهره ثامور برشکفت
بر رخ هزار
ٔ
قطره شبنم نیافتم
ایدون ز باغ
ٔ

شمار ٔه ۹۸

رودکی » ابیات پراکنده

آرزومند آن شده تو به گور
که رسد نان پارهایت برم

شمار ٔه ۹۹

رودکی » ابیات پراکنده

هنوز با منی و از نهیب رفتن تو
به روز وقت شمارم ،به شب ستاره شمارم

شمار ٔه ۱۰۰

رودکی » ابیات پراکنده

من بدان آمدم به خدمت تو
که برآید رطب ز کانازم

شمار ٔه ۱۰۱

رودکی » ابیات پراکنده

داری مرا بدان که فراز آیم
زیر دو زلفکانت به نخچیزم

شمار ٔه ۱۰۲

رودکی » ابیات پراکنده

چون برگ الله بودهام و اکنون
چون سیب پژمرده بر آونگم

شمار ٔه ۱۰۳

رودکی » ابیات پراکنده

سرو بودیم چندگاه بلند
کوژ گشتیم و چون درونه شدیم

شمار ٔه ۱۰۴

رودکی » ابیات پراکنده

بت پرستی گرفته ایم همه
این جهان چون بتست و ما شمنیم

شمار ٔه ۱۰۵

رودکی » ابیات پراکنده

کنه را در چراغ کرد سبک
پس درو کرد اندکی روغن

شمار ٔه ۱۰۶

رودکی » ابیات پراکنده

یکی آلودهای باشد ،که شهری را بباالید
چو از گاوان یکی باشد ،که گاوان را کند ریخن

شمار ٔه ۱۰۷

رودکی » ابیات پراکنده

گر همه نعمت یک روز به ما بخشد
ننهد منت بر ما و پذیرد هن

شمار ٔه ۱۰۸

رودکی » ابیات پراکنده

گر کس بودی که زی توام بفگندی
خویشتن اندر نهادمی به فالخن

شمار ٔه ۱۰۹

رودکی » ابیات پراکنده

میالو منی ،ای فغ واستاد توام من
پیش آی و سه بوسه ده و میالویه بستان

شمار ٔه ۱۱۰

رودکی » ابیات پراکنده

بسی خسرو نامور پیش ازین
شدستند زی ساری و ساریان

شمار ٔه ۱۱۱

رودکی » ابیات پراکنده

از پی الفغده و روزی به جهد
جانورسوی سپنج خویش جویان و روان

شمار ٔه ۱۱۲

رودکی » ابیات پراکنده

خواسته تاراج گشته ،سر نهاده بر زیان
لشکرت همواره یافه ،چون رمهٔ رفته شبان

شمار ٔه ۱۱۳

رودکی » ابیات پراکنده

خود غم دندان به که توانم گفتن؟
زرین گشتم برون سیمین دندان

شمار ٔه ۱۱۴

رودکی » ابیات پراکنده

به نوبهاران بستای ابر گریان را
که از گریستن اوست این زمین خندان

شمار ٔه ۱۱۵

رودکی » ابیات پراکنده

به آتش درون بر مثال سمندر
به آب اندرون بر مثال نهنگان

شمار ٔه ۱۱۶

رودکی » ابیات پراکنده

کیر آلوده بیاری و نهی در کس من
بوسه ای چند برو بر نهی و بر نس من

شمار ٔه ۱۱۷

رودکی » ابیات پراکنده

هرگز نکند سوی من خسته نگاهی
آرنگ نخواهد که شود شاد دل من

شمار ٔه ۱۱۸

رودکی » ابیات پراکنده

تلخی و شیرینیش آمیخته است
کس نخورد نوش و شکر با پیون

شمار ٔه ۱۱۹

رودکی » ابیات پراکنده

ای خریدار من ترا بدو چیز:
به تن و جان و مهر داده ربون

شمار ٔه ۱۲۰

رودکی » ابیات پراکنده

گرفته روی دریا جمله کشتیهای بر تو
ز بهر مدح خواهانت زشروان تا به آبسکون

شمار ٔه ۱۲۱

رودکی » ابیات پراکنده

هر آن که خاتم مدح تو کرد در انگشت
سر از دریچ ٔه رنگین برون کند زرین

شمار ٔه ۱۲۲

رودکی » ابیات پراکنده

به سرو ماند ،گر سو الله دار بود
به مورد ماند ،گر مورد روید از نسرین

شمار ٔه ۱۲۳

رودکی » ابیات پراکنده

گیتیت چنین آید ،گردنده بدین سان هم
هم باد برین آید و هم باد فرودین

شمار ٔه ۱۲۴

رودکی » ابیات پراکنده

به چنگال قهر تو در ،خصم بد دل
بود همچو چرزی به چنگال شاهین

شمار ٔه ۱۲۵

رودکی » ابیات پراکنده

ازان کوز ابری باز کردار
کلفتش بسدین و تنش زرین

شمار ٔه ۱۲۶

رودکی » ابیات پراکنده

چنان که خاک سر شتی به زیر خاک شوی
نیات خاک و تو اندر میان خاک آگین

شمار ٔه ۱۲۷

رودکی » ابیات پراکنده

آن رخت کتان خویش من رفتم و پردختم
چون گرد به ماندستم تنها من واین باهو

شمار ٔه ۱۲۸

رودکی » ابیات پراکنده

چرا عمر کرکس دو صد سال؟ ویحک!
نماند فزون تر ز سالی پرستو؟

شمار ٔه ۱۲۹

رودکی » ابیات پراکنده

عاجز شود از اشک و غریو من
هر ابر بهارگاه بابختو

شمار ٔه ۱۳۰

رودکی » ابیات پراکنده

دلبرا ،زوکی مجال حاسد غماز تو
رنگ من با تو نبندد بیش ازین ملماز تو

شمار ٔه ۱۳۱

رودکی » ابیات پراکنده

ای دریغ! آن حر ،هنگام سخا حاتم فش
ای دریغ! آن گو ،هنگام وفا سام گراه

شمار ٔه ۱۳۲

رودکی » ابیات پراکنده

هفت ساالر ،کندرین فلکند
همه گرد آمدند در دو و داه

شمار ٔه ۱۳۳

رودکی » ابیات پراکنده

نیست از من عجب که :گستاخم
که تو کردی باولم دسته

شمار ٔه ۱۳۴

رودکی » ابیات پراکنده

گاه آرامیده و گه ارغنده
گاه آشفته و گه آهسته

شمار ٔه ۱۳۵

رودکی » ابیات پراکنده

منم خو کرده بر بوسش ،چنان چون باز بر مسته
چنان بانگ آرم از بوسش ،چنان چون بشکنی پسته

شمار ٔه ۱۳۶

رودکی » ابیات پراکنده

از مهر او ندارم بی خنده کام و لب
تا سرو سبز باشد و بار آورد پده

شمار ٔه ۱۳۷

رودکی » ابیات پراکنده

آتش هجر ترا هیزم منم
و آتش دیگر ترا هیزم پده

شمار ٔه ۱۳۸

رودکی » ابیات پراکنده

به جای هر گران مایه فرومایه نشانیده
نمانیدست ساراوی و کرهٔ اوت مانیده

شمار ٔه ۱۳۹

رودکی » ابیات پراکنده

گر نعمهای او چو چرخ دوان
همه خوابست و خواب باد فره

شمار ٔه ۱۴۰

رودکی » ابیات پراکنده

در راه نشابور دهی دیدم بس خوب
انگشتهٔ او را نه عدد بود و نه مره

شمار ٔه ۱۴۱

رودکی » ابیات پراکنده

جعدی سیاه دارد ،کز کشی
پنهان شود بدو در سرخاره

شمار ٔه ۱۴۲

رودکی » ابیات پراکنده

کز شاعران نوندمنم و نوگواره
یک بیت پرنیان کنم از سنگ خاره

شمار ٔه ۱۴۳

رودکی » ابیات پراکنده

ای خون دوستانت به گردن ،مکن بزه
کس برنداشتست به دستی دو خربزه

شمار ٔه ۱۴۴

رودکی » ابیات پراکنده

بتگک ازان گزیدهام این کازه
کم عیش نیک و دخل بی اندازه

شمار ٔه ۱۴۵

رودکی » ابیات پراکنده

یک سو کشمش چادر ،یک سو نهمش موزه
این مرده اگر خیزد ،ورنه من و چلغوزه

شمار ٔه ۱۴۶

رودکی » ابیات پراکنده

ناگاه برآرند ز کنج تو خروشی
گردند همه جمله و بر ریش تو شاشه

شمار ٔه ۱۴۷

رودکی » ابیات پراکنده

خوش آن نبیذ غارچی با دوستان یکدله
گیتی به آرام اندرون ،مجلس به بانگ و ولوله

شمار ٔه ۱۴۸

رودکی » ابیات پراکنده

ماه تمامست روی دلبرک من
وز دو گل سرخ اندر و پر گاله

شمار ٔه ۱۴۹

رودکی » ابیات پراکنده

ای بار خدای ،ای نگار فتنه
ای دین خردمند را تو رخنه

شمار ٔه ۱۵۰

رودکی » ابیات پراکنده

بزرگان جهان چون بند گردن
تو چون یاقوت سرخ اندر میانه

شمار ٔه ۱۵۱

رودکی » ابیات پراکنده

زلفینک او نهاده دارد
بر گردن هاروت زاو النه

شمار ٔه ۱۵۲

رودکی » ابیات پراکنده

ندارد میل فرزانه به فرزند و به زن هرگز
ببرد نسل این هر دو ،نبرد نسل فرزانه

شمار ٔه ۱۵۳

رودکی » ابیات پراکنده

ایا خورشید ساالران گیتی
سوار رزم ساز و گرد نستوه

شمار ٔه ۱۵۴

رودکی » ابیات پراکنده

گه ارمندهای و گه ارغندهای
گه آشفتهای و گه آهستهای

شمار ٔه ۱۵۵

رودکی » ابیات پراکنده

مهر جویی ز من و بی مهری
هده خواهی ز من و بیهدهای

شمار ٔه ۱۵۶

رودکی » ابیات پراکنده

بر تو رسیده بهر دل تنگ چارهای
از حال من ضعیف بیندیش چارهای

شمار ٔه ۱۵۷

رودکی » ابیات پراکنده

گه در آن کندز بلند نشین
گه بدین بوستان چشم گشای

شمار ٔه ۱۵۸

رودکی » ابیات پراکنده

کار بوسه چو آب خوردن شور
بخوری بیش ،تشنهتر گردی

شمار ٔه ۱۵۹

رودکی » ابیات پراکنده

بتا ،نخواهم گفتن تمام مدح ترا
به شرم دارد خورشید اگر کنم سپری

شمار ٔه ۱۶۰

رودکی » ابیات پراکنده

من کنم پیش تو دهان پر باد
تا زنی بر لبم تو زابگری

شمار ٔه ۱۶۱

رودکی » ابیات پراکنده

باغ ملک آمد طری از رشحهٔ کلک وزیر
زان که افشک میکند مر باغ و بستان را طری

شمار ٔه ۱۶۲

رودکی » ابیات پراکنده

چه نیکو سخن گفت؟ یاری بیاری
که :تا کی کشم از خسر ذل و خواری؟

شمار ٔه ۱۶۳

رودکی » ابیات پراکنده

نیل دمنده تویی به گاه عطیت
پیل دمنده به گاه کینه گزاری

شمار ٔه ۱۶۴

رودکی » ابیات پراکنده

مرا با تو بدین باب تاب نیست
که تو راز به از من به سر بری

شمار ٔه ۱۶۵

رودکی » ابیات پراکنده

آهو ز تنگ کوه بیامد به دشت و راغ
بر سبزه باده خوش بود اکنون ،اگر خوری

شمار ٔه ۱۶۶

رودکی » ابیات پراکنده

از خر و پالیک آن جای رسیدم که همی
موزه چینی میخواهم و اسب تازی
ٔ

شمار ٔه ۱۶۷

رودکی » ابیات پراکنده

جهانا ،همانا کزین بیگناهی
گنه کار ماییم و تو بی کنازی

شمار ٔه ۱۶۸

رودکی » ابیات پراکنده

به جمله خواهم یک ماهه بوسه از تو ،بتا
به کیچ کیچ نخواهم که فام من توزی

شمار ٔه ۱۶۹

رودکی » ابیات پراکنده

ای آن که از عشق تو اندر جگر خویش
آتشکده دارم سد و بر هر مژه ای ژی

شمار ٔه ۱۷۰

رودکی » ابیات پراکنده

ازو بی اندهی بگزین و شادی با تن آسانی
به تیمار جهان دل را چرا باید که بخسانی؟

شمار ٔه ۱۷۱

رودکی » ابیات پراکنده

شدم پیر بدین سان و تو هم خود نه جوانی
مرا سینه پر انجوخ و تو چون چفته کمانی

شمار ٔه ۱۷۲

رودکی » ابیات پراکنده

زر خواهی و ترنج ،اینک این دو رخ من
می خواهی و گل و نرگس ،از آن دو رخ جوی

شمار ٔه ۱۷۳

رودکی » ابیات پراکنده

سروست آن یا باال؟ ماهست آن یا روی؟
زلفست آن یا چوگان؟ خالست آن یا گوی؟

شمار ٔه ۱۷۴

رودکی » ابیات پراکنده

آمد این نوبهار توبه شکن
پرنیان گشت باغ و برزن و کوی

شمار ٔه ۱۷۵

رودکی » ابیات پراکنده

شاعر شهید و شهره فراالوی
وین دیگر به جمله همه راوی

شمار ٔه ۱۷۶

رودکی » ابیات پراکنده

جز برتری ندانی ،گویی که آتشی
جز راستی نجویی ،ماناتر از وی

شمار ٔه ۱۷۷

رودکی » ابیات پراکنده

ای مایهٔ خوبی و نیک نامی
روزم ندهد بی تو روشنایی

