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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
در آگـــــــــنده را
بســفـت ایــــــــــــن چـــــــنین ّ
****
" 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
شاعــــــــرانراخَـــــــــه واحسنت مــــــــدیح
رودکــــــــــی راخَـــــــــه 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 َه َجر
****
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  35 ،وزن 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 129
بیت 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 100000
بیت 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 ود ُر 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
ُوبـاز درد هــمــان کـــز نخست درمــان بــــود
کهــن کــــند بزمــانی همان کجا نـــو بــــــــود

ُو نّــــو کند بـــزمانــی همــــان که ُخـــلقان بود
بســــا شکسته بیابان کــــه بـــاغ خــــــــّرم بود
ُوبــاغ 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
وخـــرم بود
شـــــد آن زمــــانه که او شـــاد 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 ُورا زی ملــــــــــوک دیـــوانست
شــعـــرورا زی مـــــلـــوک دیـــوان بود
همیشه
ُ
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 دربارهٔ 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
با ادای ادب
Dr.Basir Komjo
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