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 چکیده

استقبال و نظیره گویی و پیروی از یک قالب، قافیه و وزن شعری در طول ادوار شعر فارسی هموواره  

 دلیل تنوع مضوامین ، بزرگ ادب فارسی است که شعر او برودکی نخستین شاعر  وجود داشته است.

 .عران و سرایندگان قرار گرفتوه اسوت  همان آغاز مورد توجه شالطافت و متانت و انسجام و تازگی از 

 زیور قطعه دو بیتی  شده واقعمورد توجه در سبکهای مختلف که در طول یک هزاره  شعار اویکی از ا

 است:

 دوسوتاان موی چوه بایود      کسی را چوو مون  

 نه جوز عیوب چیوزی اسوت کوان توو نوداری       
            

 دوسووووتاانیکووووه دل شووووواد دارد بوووه هووور    

 نووه جووز غیووب چیووزی اسووت کووان تووو نوودانی    
 

 

زمان شاعر تا دوره معاصر نشان ترین ادوار یعنی قبال شاعران از این قطعه از قدیمدر این نوشتار است

 داده شده است.

 

 .سبک ، استقبال قطعه ، متقارب، رودکی، بحر ، : قافیهکلمات کلیدی

 
 
 

 

                                                           
 m.mahmoodi75@yahom.comدهاقاندانشیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  1 

 ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و 2 

 

mailto:دهاقانm.mahmoodi75@yahom.com


 

 

 

 

 

 

 44ستانزم -03شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/841

 

 مقدمه -

که شاعری، شعر شاعری دیار را سرمشق قرار دهد و با تقلید در اصطالح ادب آن است « استقبال»

 درهموایی   الودین جوالل  بسوازد.  گفته میشود « نظیره»وزن و قافیة آن شعری که اصطالحاً به آن 

یکی از اسواتید سوخن را سرمشوق قورار بدهنود و بوه        گفتهاستقبال آن است که » :نویسدمی بارهاین

اسوتقبال کوه بوه آن    » :صوادقی  میرمیمنت  ازنظرو  (252 یی:هما«)بسازندهمان وزن و قافیت شعر 

 .(31: صادقی میر)« غزل و قصیده معمول است هایقالبدر  اویندمینیز  (به دنبال رفتن)تتبع 

ردیوف   قافیه و وزن و بحر و ،ایرد در بیشتر موارد قالبستقبال مورد توجه شاعران قرار میآنچه در ا

شواعران در اسوتقبال    مضمون و صنایع لفظی و معنووی واحود اسوت.    ،مواردی موضوعدر  یکسان و

 ،حسواد  و عوداو    ،از جمله: تفنن وسرگرمی، اظهار فضل وخود نمایی انایزه های متفاوتی دارند؛

 سبکهای مورد قبول پیشین.پاسخ به درخواست ممدوح و تجدید سبک وبازگشت به 

معاصور روا  داشوته    ترین ادوار توا دوره از قدیمیای طوالنی دارد؛ سابقه استقبال که در ادب فارسی

اقتفا و تتبع تا حدی  ،اقتدا ،جواب گویی ،اصطالحا  دیاری مانند نظیره گوییاین اصطالح با  است.

های مختلف شوعری بوا موضووعا  متنووع و در بوین شواعران       گویی در قالباست. تتبع و نظیره برابر

  چندان مشهور متداول بوده است.نهصاحب دیوان و صاحب سبک تا شاعران 

. شعرهایی که از این دوره به دسوت  سامانی از ادوار مهم محسوب میشوددر تاریخ ادب فارسی دوره 

شاعران توانایی مانند رودکی و ابوشکور بلخی »ار ارزشمند و گرانسنگ است زیرا بسیما رسیده است 

ایی ن ادب پورور آنوان شوعر فارسوی را بور مبنو      و شهید به تشویق امیران ایراندوست سامانی و وزیرا

بطبع کسوانیکه در دورانهوای بعود شواعری پیشوه میکردنود بسووی         ،استوار و مستحکم نهاده بودند

استادان سلف نظر داشتند و طبع و قریحه خود را با خواندن شعرهای شیوای آنان پرورش میدادنود  

ضمین شعرشان ر مینمود استقبال میکردند و با تو از آثار ایشان آنچه را که در نظرشان زیبا و دلپذی

 (.301،محجوب«)افزودندبر رونق آثار خود می

ابوعبداهلل جعفر بن محمد رودکی سمرقندی شاعر بزرگ و سرآمد عصر سامانی است که شوعر او در  

تاثر از مضامین و شعر رودکوی  در ادب فارسی شاعران بسیاری م ادوار مختلف مورد توجه بوده است.

ان ادوار مختلوف کمتور شواعری را    در میان گوینودگ  اندار وی اقتفا و استقبال داشتهاز اشع اند وبوده

این اقتباسها یا جنبوه تکواملی دارد    توان یافت که از نفوذ کالم و قدر  بیان او به دور مانده باشد.می

 .داشته است و انحطاطی یاند یا سیر قهقرایای بهتر پرداختهشاعران اقتباسار مضمون را باونهیعنی 

شعر رودکی در ذهون هور   » :شعر رودکی مرحوم نفیسی معتقد استدر توجیه استقبالهای فراوان از 

رفتوه و اگور شوعرای    شمار میدا  و بدیهیا  نخستین بدر حکم مطر شاعر بزرگ ایرانی بوده است و

کند که درآثوار اسوال    ثابت میاند چیزی از شوون ایشان نمیکاهد بلکه وردهدیار همان مضامین را آ



 

 

 

 

 

 

 844/استقبال از قطعه رودکی در سبکهای مختلف ادب فارسی

ادب فارسوی  نقش رودکی در برپوایی بنوای عظویم و رفیوع شوعر و       (.153 نفیسی:«)تتبع داشته اند

 ای مرهون او هستند.باونههر یک اند که در عرصه شعر فارسی گام نهادهآشکار است و همه کسانی

اسوتقبال شواعران در     و توجوه  موورد یکی از اشعار رودکی که همچون بسیاری از ابیا  و اشوعار او   

ی اقطعوه  نود اسوروده ی به تبعیوت از او اشوعاری را   نوعبه هرکداماست و  قرارگرفتهسبکهای مختلف 

 : در مرثیت شهید بلخی متشکل از دو بیتاست 

 دوسوتاان موی چوه بایود      کسی را چو مون 

 نه جز عیوب چیوزی اسوت کوان توو نوداری      

           

 دوسووووتاانی کووووه دل شووووواد دارد بوووه هووور 

 نووه جووز غیووب چیووزی اسووت کووان تووو نوودانی  

 (331)رودکی،دیوان: 

و  هجوو و طنوز، ذم و مودح    قطعه قالبی است که برای بیان موضوعا  مختلف از جمله پند و انودرز، 

سورایان مهوم و   رودکوی در زموره قطعوه    .و غالبا به یک موضوع اختصوا  دارد و...بکار میرود  مرثیه

 چهارم قرار دارد..معرو  نیمه اول قرن 

. مرثیه از موضوعاتی است که در بیشتر قالبها از قبیل قصویده و  است مرثیه موضوع اصلی این قطعه

نشان از مهار  او در سرایش این نووع  رودکی  مراثی باقیمانده از .غزل و رباعی دیده میشود قطعه و

از خصال او آگاه نباشد دل بر  آن است که اگر کسی آن متوفی را نشناسد و»مرثیه خوب  ادبی دارد.

 (110،نفیسی«)ن باب تواناتر از اقران خویش استوی بسوزاند .رودکی در ای

بار  متقارب بحری است که وزن اصلی آن بر تکرار چهار .طعه در بحر متقارب سروده شده استاین ق

 نااین وزن اصلی را متقارب مثمن سالم ) و است قرارگرفته( بیت در بار هشت) مصراع هر در فعولن

 اصالًاست که این وزن مانند وزن رباعی  این بر اعتقاد عموماً متقارب وزندرباره . میاویند (کاسته

تأثیر عروض عرب و یا حتی بدون تأثیر تحت پهلوی  ییهجا ازدهییک وزن ایرانی است که از اشعار 

بحر متقارب را در ادبیا  زبانهای ایرانی پیش از اسالم نه پیشی. بدین ترتیب گشته است ارآن پدید

 .توان یافتمی

 3۱31ابوالفر  الوراء دمشقی شاعر عرب که در  دیوانسکی در مقدمه فخاورشناس روس کراچکو

 را اوزان همه و کرده کامل تحقیق اندسروده هیامیبندر اشعار تازی که در دوره  است کرده منتشر

متقارب و که چون در میان این اشعار بحر خفیف و بحر  است دهیرس نتیجهاین ه کرده و ب معلوم

 .اندشود پیداست که اعراب این سه بحر را از ایرانیان گرفتهبحر رمل دیرتر آشکار می

 نخستینبحر متقارب مانند بحرهای هز ، خفیف، سریع و رمل از بحرهایی است که از همان دوره 

های حماسی چون برای سرودن داستان تنهانهبحر این  .شته استدا کامل روا  فارسی عروضی شعر

و دیار  ش نامهرکو، بهمن نامه، برزو نامه، وسیاسدی ط نامهگرشاسپ، فردوسی شاهنامه

و  سرخ بتهای عاشقانه چون وامق و عذرا، منظومه در، بلکه رفته استهای حماسی بکار منظومه

، هردو از عنصری بلخی، یوسف و زلیخا از شاعری امانی نام و ورقه وگلشاه از عیّوقی نیز خنگ بت
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جامی، همای و همایون خواجو، خردنامه  سعدی، بوستان نظامی، اسکندرنامه. رفته استبکار 

در بحر متقارب  هانمونه سرودهکاشانی از دیار  صبا خداوند نامهاردیبهشت سروش اصفهانی، 

 .هستند

 در سبکهای مختلف از قطعه رودکیارد تتبع شاعران مو

 سبک خراسانی  -

استقبال و تتبع بین شاعران همعصر و هم سبک بسیار روا  داشوته اسوت و بوه مجابوا  بوین آنهوا       

بخصو  آنکه شوعر   ؛جواب گویی تاثیر بسیار داشته استرقابت و منافست در این  .است منجر شده

های استقبال بهمین دلیل اولین نمونه گرانقدر چون رودکی باشد.مورد نظر سروده ارزشمند شاعری 

 از قطعه رودکی در بین شاعران همعصر و هم سبک او دیده میشود.

 :سرآغازبا او قطعه  ی دارد در وزن و قافیهاقطعه رودکی وهم سبک شاعر معاصر وسیدقیقی ط

 ز گیرنوووود موووور مملکووووت را  دو چیوووو ز

 

 یکوووووی پرنیوووووانی یکوووووی زعفوووووران   

 (25: دیواندقیقی،)

 بیت و با موضوع پند و اندرز سروده شده است. نهاین قطعه در 

ه.ق وفا  یافوت فرخوی سیسوتانی     12۱در سال ی که دویست سال پس از مرگ رودکی شاعر دیار

بیتی در مودح ابوو    11است. او هم از این وزن و قافیه در قالب قصیده بهره گرفته است و در شعری 

 ین سروده است:ناصرالداحمد محمد بن محمود بن 

 ای چووو جووان و جوووانی   بووازگردبووه موون  

 

 نوودگانیکووه تلووخ اسووت بووی تووو موورا ز     

 (16۱: دیوان)فرخی،

 اوید:  می 20شاعر در این قصیده در بیت 

 فضوول و هنوور چیسووت کووان تووو نووداری   ز 
 

 ز علوووم و ادب چیسوووت کوووان توووو نووودانی
 

 که به بیت دوم رودکی شبیه است.

 سراید:یمبیتی و شاد و عاشقانه در مدح سلطان مسعود  13ای یدهقصباز فرخی در جای دیار در 

 عاشوووقی خاصوووه وقوووت جووووانی  خوشوووا 

 

 زنووووودگانی چهرگوووووانیپرخوشوووووا بوووووا 

 (1۱2 :همان) 

 اوید:می 31شاعر در بیت 

 نبینووووی دل جنووووگ او هووووی  کووووس را 
 

 توووو بنموووای گووور هوووی  دیووودی و دانوووی 
  

 که بی ارتباط با بیت دو م شعر رودکی نیست. 

ای دیاور و ایون   یدهقصدر ذهن و زبان شاعر خوش نشسته که باز در  قدرآناما گویا این وزن و قافیه 

 یرمحمد ولیعهد سلطان محمود با این بیت آغاز کرده:امبیت و در مدح  11بار با 
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 مهربووووانی بوووور گشووووتدلووووم مهربووووان 

 

 یزبووانخوووشکشووی دلکشووی خوووش لبووی  

 (112)همان:

 :بیت دوم قطعه رودکی را تضمین کرده استدر بیت سیزدهم این قصیده شاعر 

 چوو مون دوسوتاان موی چوه بایود      کسی را 
 

 دوسوووتاانیکوووه دل شووواد دارد بوووه هووور  
 

هموین وزن و قافیوه    بوا سرا، از مدح سلطان محموود فروگوذار نکورده و بواز     یحهمددهقان سیستانی 

 :است بیتی در لغز آتش سده و مدح یمین الدوله سلطان محمود غزنوی سروده 11ای یدهقص

 یکوووی گووووهری چوووون گووول بوسوووتانی   

 

 ه زر و بوووه دیووودار چوووون زر کوووانی وووووون

 (161)همان:

که رودکی را استاد و و از نمایندگان برجسته سبک خراسانی پنجم هجری  شاعر قرنعنصری بلخی 

 16از این وزن و قافیه در قالب قصیده بهره گرفته است و شعری در  داند،پیرو او می خود را شاگرد و

 :سرآغازبیت در مدح سلطان مسعود غزنوی سروده با 

 شوووووه مشووووورق و شووووویر زابلسوووووتانی 

 

 اقوووووران و صووووواحب قرانوووووی خداونووووود

 (233: دیوان)عنصری، 

منوچهری دامغانی شاعر دیار قرن پونجم هجوری و معاصور فرخوی سیسوتانی ایون وزن و قافیوه را        

 :است یی کردهآزماطبعپسندیده و چنین 

 مهووور و بووودخو جهوووانییبوووجهانوووا چوووه 

 

 بازارگووووووانی بووووووازار آشووووووفتهچووووووو 

 (336: دیوان)منوچهری،

بیت و در مدح علی بن عمران سروده شده است. شاعر در این قصیده که با وصف  66این قصیده در 

ابیا  خوود از چنود    یاثنا درناپایداری دنیا و توصیه به دل نبستن و بیزاری از دنیا آغاز کرده است، 

کوه   ییهاصلهپادشاهان عرب و  یهابخششزیبا و متعدد، از  یهاطلبو با حسن  بردیمشاعر عرب نام 

. منوچهری در دو بیت آخر شعر خود بوه ایون   اویدیمسخن  اندکردهپرداخت  سرایحهمدبه شاعران 

 سوروده اسوت و بیوت او را    وزن شعر ابو الشیص اعرابی باسوتانی به که این بیت را میکند اشارهنکته 

 :میسرایدتضمین کرده و 

 ن وزن این شعر گفوتم کوه گفتوه سوت    بر آ

 أَشوووواقَک ول اللَیوووول مَلقووووی الجلووووران  »
         

 ابوووووو الشووووویص اعرابوووووی باسوووووتانی   

 «غُوووورابن یلنوووووح عللووووی غَصوووون  بووووان  
 

بررسوی آن در  ث و ض عربی و فارسی وجود دارد و مجال بحوکه بین عر ییهاتفاوتاز  نظرصر البته 

سورودن   تبوع بهگفت که در دوران زندگی شاعر، استفاده از لغا  عربی و  توانمی ،این نوشتار نیست

است. بنابراین شاید شاعر  شدهمیابیا  به زبان عربی متداول بوده و جزو افتخارا  شاعران محسوب 

بوه   نووعی بهای افتخار و به شعر رودکی توجه داشته و به سرودن شعر نظیر او واقف بوده است اما بر
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ابوو الشویص    شوعر  ازتبعیت شوعرش را   و مفاخره بدان  از شعر شاعران عرباتش رخ کشیدن اطالع

  بیان داشته است.

 قطعه را استقبال کرده است :بیتی در مدح ابونصر ممالن این  10ای یدهقصقطران تبریزی نیز با 

 سووورو سووویمین نشووووانی  دهووود روی آن  

 

 ز  موواهی کووه بوور سوورو سوویمین نشووانی     

 (116: دیوان)قطران تبریزی،

 :سروده استدر همین وزن و قافیه جستان بیت در مدح ابونصر  62ای با یدهقصو در جای دیار  

 دم بوووووه دل دلبوووووری رایاوووووانیخریووووو

 

 هسووت او بووه جووان و بووه دل رایاووانی  کووه 

 (13۱)همان:

 اوید:میشعری با این مطلع سبک خراسانی ناصرخسرو قبادیانی شاعر دیار

 ا موورا خیووره مهمووان چووه خوووانی    جهانوو

 

 کووه تووو میزبووانی نووه بووس نیووک خوووانی    

 (5۱1: دیوان)ناصر خسرو،

بیت در موضوع ناپایداری جهان و توصیه به دل نبستن به  50که این شعر هم در قالب قصیده و در 

 دنیا سروده شده است.

در ایون وزن و قافیوه بوه موضووع مودح      در قالوب سوبک خراسوانی    معزی امیردر قرن ششم هجری 

 یکی به مطلع: تقبال کرده است.از این قطعه اس و در سه قصیده واردشده

 شهنشوووه ملوووک شووواه الوووب ارسوووالنی    

 

 جهووووان را خداونوووود صوووواحب قرانووووی   

 (632 دیوان:)امیر معزی، 

دح سوید الروسوا معوین    مو  در بیتوی  13 اییدهقصو  دیارو  بیت 13در مدح سلطان ملک شاه و در 

 :الملک بامطلع

 دهووان کوورد کوچووک دهووانی   دلووم چووون 

 

 تووونم چوووون میوووان کووورد نووواز  میوووانی 

 (156همان: )

 : مطلع بادر مدح سلطان  بیت 13 با دیار اییدهدر قصهمچنین  

 صوووواحب قرانووووی یووووا شووووهریاری کووووهآ

 

 ز جووووود و پووووودر یادگوووووار جهوووووانی   

 (601)همان: 

 :ویدیام مصراعی از دقیقی را تضمین کرده است و این قصیده ۱در بیت  معزی

 تووووو ایوووون مملکووووت رایاووووانی نووووداری
 

 «فلوووک مملکوووت کوووی دهووود رایاوووانی  »
 

 :اویدیمخود، تبعیتش از شعر رودکی را بیان داشته و  23و  20عالوه بر آن شاعر در ابیا  

 وووووی رایکووی بیووت نغووز اسووووت موور رودک  

 نوه جووز عیوب چیووزی اسوت کووان توو نووداری    
 

 کوه انووودر جوووهان توو سووووزاوار آنووووی      

 نه جز غیوب چیوزی اسوت کوان توو نودانی      
   



 

 

 

 

 

 

 850/استقبال از قطعه رودکی در سبکهای مختلف ادب فارسی

 سبک بینابین یا سبک عهد سلجوقی -

هرچند این دوره در تاریخ ادب فارسی از جهت توسعه و تکامل شعر تفواو  چنودانی بوا دوره قبول     

 .تغییر سبک درسالهای بعد فراهم شود نوآوری و تنوع طلبی برخی از شاعران زمینه ندارد اما بدلیل 

کوه بوه موضووعی زاهدانوه      بیتوی  11 اییدهقصو در سنایی از بزرگترین شاعران این عهد اسوت کوه   

 : به اقتفای قطعه رودکی رفته استاختصا  دارد 

 یزنوووودگانبمیوووور ای حکوووویم از چنووووین 

 

 کوووزین زنووودگانی چوووو مَوووردی بموووانی   

 (635 دیوان:)سنایی،

قافیه در قالب قطعه هم بهره برده و با سرودن دو بیت با موضوع رثوا  عالوه بر آن شاعر از این وزن و 

 :است گفته

 ت بوور موونوگشووتی ای دوسوو بوودگماناگوور 

 ی نوودارمووووم زان کووه عیبوووووز خووود ایمن
 

 یبوووودگماننووووووویازارم از توووووو بدیوووووون 

 زان کوووه عیبوووی نووودانیز توووو ایوووووومنم 
                      

درقالب قصیده با موضووع مودح شومس الدولوه قطوب الودین میور میوران منکبوه          عبدالواسع جلبللی 

 :سروده است بیت 21سپهساالر در 

 ایووا قطووب دیوون میوور میووران تووو آنووی      

 

 کوووه جیحوووون عطوووایی و گوووردون تووووانی

 (35 :دیوانجبلی،)

 اوید:می سومشاعر در این قصیده در بیت  

 نووه جووز عیووب چیزیسووت کووان تووو نووداری  
 

 نووه جووز غیووب علمیسووت کووان تووو نوودانی   
 

 :است سروده نوزدهمو در بیت 

 چوووو در مجلوووس او توووو حاضووور نبوووودی  
 

 اانیووووووو دوستوووووک توتاد نزدیووووفرسووو
 

 دهد.از شعر رودکی را نشان می شکه تبعیت

 از این وزن و قافیه فقط در قالب قطعه بهره گرفته اسوت.  ،نماینده کامل سبک دوره سلجوقی ،انوری

 :است سروده الدینیفسبیتی در هجو  هشتی اقطعهدر  باریک

 تووو ای سوویف، رنووگ اجوول چووون نایووری   

 

 کوووه الحوووق بوووه انوووواع در خوووورد آنوووی  

 (320: دیوان)انوری،

بیوت   دوازدهبوا سورودن    ،موعظوه  موضووع  از ایون وزن و قافیوه و قالوب در    بوا اسوتفاده   بار دیاور و 

 کرده با مطلع: ییآزماطبع

 هوور آن گووه کووه چووون موون نیووایم نخوووانی 

 

 چنوووان باشووود ایووودون کوووه آیوووم برانوووی 

 (321)همان:
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 عراقیسبک  -

مفاهیم عرفانی که که از قرنهای پیشین بویژه قرن  .اصلی سبک عراقی غزل و عرفان است مختصا 

ششم در شعر فارسی مورد توجه خا  قرار گرفته بود در سبک عراقی و در آثار عطار و مولووی بوه   

ایون دو مشخصوه در تتبعوا      .ن قالب شعری در ایون سوبک غوزل اسوت    اصلیتری او  خود میرسد.

  شاعران از قطعه رودکی بخوبی آشکار است .

بال قطعه رودکوی  بیتی در موضوع پند و اندرز به استق چهاردهدرغزلی استاد سخن سعدی شیرازی 

 :رفته و سروده است

 اگوووور لووووذذ  توووور  لووووذذ  بوووودانی    

 

 دگووور شوووهو  نفوووس، لوووذذ  نخووووانی    

 (101)سعدی،کلیا : 

بیوت در   یوازده خواجوی کرمانی هم در قالب غزل از این وزن و قافیه تبعیت کرده و در غزلی که در 

 موضوع ناپایداری دنیا سروده است چنین میاوید:

 سوووان کوووه از موووا جهوووانی جهوووانی   ینبد

 

 نمووانی و بووا کووس نمووانی    کووس بوواکووه 

 (1۱5)خواجوی کرمانی، دیوان: 

بیوت بوا موضووع     نووزده در قالب قطعوه و در   سبک عراقیشاعر  دیار ین اسماعیل اصفهانیالدکمال

 :است گفته ینالدنظامصاحب مدح 

 ینوووی کوووه نزدیوووک علموووشآفرجوووانبوووه 

 

 ز  پیوووووودا تفوووووواو  نوووووودارد نهووووووانی

 (555: دیوان، اسمعیل ینالدکمال)

 :است بیت بر آن وزن و قافیه سروده 15محمود در  صدرالدینای در مرثیه همچنین در قصیده

 دریغووووا کووووه پژموووورده شوووود ناگهووووانی 

 

 جوووووانی روزگوووول بوووواه دولووووت بووووه  

 (135)همان: 

 :سرآغازبا این  است بیتی در جواب حسان ثانی سروده 12 ای مجد همار قطعه

 عمووووادی ز دریووووای خوووواطر   اگرچووووه

 

 نکوووورده سووووت تقصوووویر در درّ فشووووانی 

 (110: دیوانهمار،مجد )

 :کنداین گونه آغاز میبا موضوع مدح  ی خود رابیت 16 یدهقصهم ابن یمین

 اال ای نسووووویم سوووووحر گووووور تووووووانی  

 

 توووانییبووقوودم رنجووه کوون یووک سووحر    

 (363 : دیوان)ابن یمین، 

که با وصف جوانی و بهار آغاز کرده اسوت بوه    اییدهقصسلمان ساوجی شاعر قرن هشتم هجری در 

 :اویدیمو  پردازدیمبیت  11مدح شاه دوندی در 
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 بهوووووار و ناوووووار و شوووووراب و جووووووانی 

 

 کسوووی را کوووه باشووود زهوووی زنووودگانی    

 (216: دیوان)سلمان ساوجی، 

 :سرایدیمبیت در مرثیه میر قاسم  23و در جای دیار باز در قالب قصیده در 

 ریغووووا کووووه خورشووووید روز جهووووانی   د

 

 چووووو صووووبد دوم بووووود کووووم زنوووودگانی

 (210)همان:

 :است بیت گفته 1۱دیار در مرثیه شیخ زاهد در  اییدهقصهمچنین در 

 دریغوووووا کوووووه بووووواه بهوووووار جووووووانی

 

 خزانوووووووی تنووووووودباداز  یخوووووووتفرور

 (211) همان:

 :اویدیم 11شاعر در این قصیده در بیت 

 قووودر جهوووان راشوووها نیوووک دانوووی توووو  
  

 و خووود در جهووان چیسووت کووانرا نوودانی  توو
 

. اما گویا این وزن و قافیه چنان برای شاعر زیبوا  دهدنشان میاستقبال از بیت دوم شعر رودکی را که 

 :خوانیمیم گونه از او مناجا  یدر غزل کرده؛ ییآزماطبعبوده که در قالب غزل هم  یننشدلو 

 کووووه دانوووویییجا بووووهرسوووووال خوووودا را 

 

 رسوووانیچوووه باشووود کوووه از مووون دعوووایی 

 (103)همان:

اکورم) (  بیت و در موضوع مدح رسول  دهاز این وزن و قافیه پیروی کرده است و در  نیزقاسم انوار

 مطلع: سروده است با غزلی

 محبووووب جوووانی و جوووان جهوووانی   توووو 

 

 فوووودای تووووو صوووود عموووور و زنوووودگانی  

 (133: دیوان)قاسم انوار، 

     واسوخت وقوع و مکتب -

میاوذرد  بیان حاال  عشق و عاشقی از روی واقع و به نظم درآوردن آنچوه میوان عاشوق و معشووق     

اش درمدح یدهقصدرمطلع   ، نماینده این مکتبمحتشم کاشانی .اصلی مکتب وقوع استمشخصه 

 ترکمان با نااهی به قطعه رودکی آورده است: محمدخان

 سوووووووول از در مهربوووووووانیبیووووووا ای ر 

 

 ای کوون چووو یوواران جووانی  بووه موون یوواری 

 (151)محتشم کاشانی، کلیا : 

مون اصلی آن اعراض از معشووق  مضگویی است و به شعری گفته میشود که واسوخت نوعی از وقوع

بیتوی بوا    65 اییدهقصو در قالوب   قطعه رودکی وزن و قافیه از اسوختو ،مبتکروحشی بافقی  .باشد

 است:  گفتهتبعیت کرده و  امام علی )ع( با موضوع مدح ازآنپسذکر تغزلی در وصف پاییز و 
 ر گوووش گوول گفووت بوواد خزانووی     چووه د

 

 کووووه انووووداخت از سوووور کوووواله کیووووانی 

 (515 :دیوان)وحشی بافقی،
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 دوره بازگشت -

بسویاری از اشوعار ایون دوره بوه     ( 103 :اند. )شمیسوا گفته«ل و تتبع سبک عکس العم»این دوره را 

فروغوی   دوره این در بین شاعران. عران سبک خراسانی سروده شده استاقتفای اشعار قدما بویژه شا

 :کندیمآغاز  اونهینادر استقبال قطعه رودکی  ی وعاشقانه خود رابیت دوازدهبسطامی غزل 
 سووووور راهوووووش افتوووووادم از نووووواتوانی  

 

 وزیووون ضوووعف کوووردم بسوووی کوووامرانی   

 (355 :دیوان)فروغی بسطامی،
 :است بیتی در مرثیه قهرمان میرزا سروده 15 اییدهقصسروش اصفهانی در 

 شووواها دریوووو از جووووانی   مووورگجووووان

 

 ی پهلووووووانیبوووووازو و بوووووردریوووووو آن 

 (653: دیوان)سروش اصفهانی، 

بیتوی   چهاردهای قصیده این وزن و قافیه را در قالبدیار شاعر دوره بازگشت  شیبانی اهللفتد ابونصر

 :سرآغاز با بردهبکار فتد هرا  و مدح حسام السلطنه،با موضوع 

 نپایووووود جهوووووان ای پسووووور جووووواودانی

 

 بوووورو گوووورد کوووون توشووووة آن جهووووانی 

 (۱11: )دیوان بیگ،حدیقه الشعرا

در  بوار یک معاصوراز هموین وزن و قافیوه بوا سورودن دو شوعر تبعیوت کورده؛         شاعرپروین اعتصامی 

 :است بیت با موضوع پند و اندرز سروده 63در  که اییدهقص

 بسووووز انووودر ایووون تیوووه ای دل نهوووانی   

 

 مخوووواه از درخوووت جهوووان سوووایه بوووانی  

 (330: دیوان)پروین اعتصامی، 

 :اویدمیبیتی با موضوع ناتوانی  هشت یاقطعهو بار دیار در 

 جووووانی چنوووین گفوووت روزی بوووه پیوووری 

 

 زنووودگانی تیریوووپکوووه چوووون اسوووت بوووا 

 (153)همان: 

از این وزن و قافیوه   که از نظر قالب و سبک به سبک خراسانی بسیار رغبت دارد،بهار  ملک الشعرای

با عنوان شمار گیتی در  اییدهقصدر  باریکو هر دو مورد در قالب قصیده استفاده کرده است.  دو بار

 :سرایدیمبیت چنین  33

 جهانوووا چوووه مطبووووع و خووورم جهوووانی   

 

 ینوووا جووواودان دریغوووا کوووه بووور خلوووق    

 (536: )بهار،دیوان

اقووال گونواگون   عظمت جهان الیتنواهی و   شاعر در این قصیده به بیان نکاتی چند از اسرار خلقت و

 اوید:میاشاره ای به مصراع رودکی دارد و هفتمپردازد. بهار در بیت حکما درباره آن می

 بووه علووم ایوون شوومر یافووت مووردم نتانوود     
 

 کووه بیوورون علووم اسووت ایوون غیووب دانووی   
    



 

 

 

 

 

 

 851/استقبال از قطعه رودکی در سبکهای مختلف ادب فارسی

اسوتقبال قطعوه رودکوی سوروده     وسی که در یازدهم با نااهی به بیت دقیقی طعالوه بر آن در بیت 

 شده آورده است:

 گهووووی سووووبز بینوووود گهووووی زرد بینوووود
 

 گووه اسووپید و گووه سوورخ و گووه زعفرانووی    
 

 اوید:این قصیده، شاعر می 35و در بیت 

 مهموووانبرنووود  شوووبانروز هووور جوووای    
  

 کشووووی از کووووف دوسووووتان دوسووووتاانی 
 

 در بیت با عنوان خصوم خورد   22دیار هم در  اییدهقصاو  اما .نظر دارد که به بیت اول شعر رودکی

 مطلع: با دارد خواری و مفاسد آنموضوع مذمت می

 جووووانیمخوووور توووا تووووانی موووی انووودر    

 

 موووی انووودر جووووانی مخوووور توووا تووووانی   

 (531)همان:

 چنین است: این قصیده چهارمبیت 

 گنوواه اسووت و جهوول اسووت و بیموواری توون  
 

 چووه یووک دوسووتاانی چووه دو دوسووتاانی   
 
 

 :گیری نتیجه -

 :را در بر داردنتایج زیر  یکدیاربا هاآنو مقایسة  وتتبعا  شاعران اهنظیره گویی پرداختن به

استقبالهای شاعران از یکدیار در شناخت سبک شعری آنها موثر است و نشان میدهد کدامیک  -3 

 از سبکها در تاریخ ادبیا  فارسی بیشتر مقبول بوده است.

یکسان نشان میدهد و نارش آنوان را بوه   در بیان مفاهیم  را انقدر  و توانایی شاعر گویینظیره -2

همچنین معیار ومحکی برای تعین قدر  خالقیوت و نووآوری شواعران بوه دسوت      . نمایاندزندگی می

 میدهد.

 منجور  جامعوه شناسوی ادبوی   ی نووع  بوه شواعر   هرترکیبا  تازه و مصطلحا  رایج عصردقت در -1 

ان و اصطالحا  خا  خوود را دارنود و   زیرا شاعران هر عصر به منزله یک گروه اجتماعی زب شود.یم

در استقبالهای شاعران از قطعه رودکی ایون   .عا  و مفاهیم بیشتر اهمیت میدهندبه برخی از موضو

مسولط  در سبک خراسانی غلبه بوا اشوعار مودحی اسوت و قالوب       بطوریکه مساله کامال مشهود است

اما در سبک عراقی تمایل شاعران بیشتر به موضووعا  غیور مودحی از قبیول مفواهیم       قصیده است

 .در این سبک غزل قالب مسلط است .دانه و عرفانی و توصیف طبیعت استزاه

 شود..یم آشکارتتبعا  آنها بهتر  یا تکلف (روانی)انسجام  ازنظردر بیان مطلب  انزبان شاعر -1

 شود.در نظیره گوییها بیشتر نمایان میشعرعصر و انعکاس آن در  درعلوم رایج هر -5

 .گیری سبک اقتباسوی میشوود  از شاعر یا سخنوری دیار باعث شکلاقتباس یک شاعر یا سخنور -6

ای نمیتوانود خوود را   ( هی  شاعر یا نویسونده 611، 2ی ، )ر. .فرشیدورد،درباره ادبیا  و نقد ادب
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ز در کوالم سوخندانان صواحب سوبک نیو      . حتیگذشتاان و معاصران بداندای ادبی از میراثه ربرکنا

گوییها حد و اندازه و کیفیوت ایون اقتباسوها را    مقایسه تتبعا  و نظیره .دیده میشود عناصر اقتباسی

   .و ارزش ادبی آنها را نشان میدهد مشخص میکند

مقبول طبع شاعران  این شعر وزن و قافیه بررسی استقبالهای شاعران از قطعه رودکی نشان داد که 

شاعردر قوالب شعری و سبکهای مختلوف و   25است و نزدیک به  قرارگرفته هزارسالهدر یک وسعت 

آثار متتبعین گویای آن است که تتبعوا    .اندکردهبا تعداد ابیا  و با موضوعا  متنوع از آن تبعیت 

بیشتر در قرنهای نزدیک به عصر رودکی ودر بین شاعران سبک خراسانی و نیز دوره بازگشت ادبوی  

 بوده است.

قورار گرفتوه    بیشتر در قالب قصیده موورد تتبوع   در همه سبکهادو بیتی رودکی،  از نظر قالب، قطعه

فرخی سیستانی، عنصری، منووچهری، قطوران تبریوزی، ناصور خسورو، امیور        است و شاعرانی مانند

، معزی، سنایی، عبد الواسع جبلی، کمال الدین اصفهانی، ابن یمین، سلمان ساوجی، وحشوی بوافقی  

ر در قالوب  محتشم کاشانی، سروش اصفهانی، فتد اله شیبانی، پروین اعتصوامی و ملوک الشوعرا بهوا    

دقیقی توسی، سونایی   اند مانندن قالب قطعه شعر سرودهد. برخی در هماانقصیده طبع آزمایی کرده

با ظهور و رونوق غوزل    .ار و پروین اعتصامیغزنوی، انوری، کمال الدین اسماعیل اصفهانی، مجد هم

اوجی، قاسوم انووار و فروغوی    کرموانی، سولمان سو    یسوعدی، خواجوو   برخی ماننود  در سبک عراقی

 اند.قالب شعری استقبال کردهی با این بسطامی، از شعر رودک

با فرخوی سیسوتانی)   اند، شاعرانی ماننود دح بهره بردهم در موضوع قصیده عمدتاً از این قالب شاعران

قصیده مدحی(، عنصری، منوچهری، قطران تبریزی، امیور معوزی، عبدالواسوع جبلوی، کموال       چهار

الدین اسماعیل، ابن یمین، سلمان ساوجی، وحشی بافقی، محتشم کاشوانی، قاسوم انووار، فوتد الوه      

 وضووع شوعر رودکوی تناسوب دارد ماننود     اند که با مموضوع مرثیه شعر سروده در نیز شیبانی. برخی

اسماعیل، سلمان ساوجی و سروش اصفهانی. از این میان تنها پروین اعتصامی و دقیقی کمال الدین 

را در اشوعار خوود   مضامینی مانند عشق و ناپایداری دنیا و...  اند و بقیه ند و اندرز پرداختهتوسی به پ

 .اندمطرح کرده

تووان  این شوعرا می  ت در شعرکه در شعر فارسی در طول این هزاره شکل گرفته اس راروند تحوالتی 

اند به جز ناصر خسرو اند بیشتر به مدح توجه داشتهدید. شاعرانی که در سبک خراسانی شعر سروده

ایری تودریجی  یداری جهان اشاره داشته است. شوکل که به لحاظ توجه به اخالق در اشعارش به ناپا

موتووا  »بدن و اشاره بوه  ارایی و توصیف روح در ششم در شعر سنایی و توجه به درونعرفان در قرن 

توان از شعر شعرای قرن هفتم و هشتم میروا  غزل را  ایری وشکل اردد.نمودار می« قبل أن تموتوا

تووان  ازگشوت می . برگشت و توجه به قالب قصیده و مدیحه سرایی را از شعر شواعران دوره ب دریافت



 

 

 

 

 

 

 854/استقبال از قطعه رودکی در سبکهای مختلف ادب فارسی

هوای بکوار   شدن برخوی واهه  معاصر و ظهور مشروطه توجه به پند و اندرز، نمادین و در دوره فهمید

 و ناماذاری اشعار، قابل مالحظوه اسوت.  ها داشتن رفته در اشعار و دیدی دیارگونه و متفاو  به واهه

شود که این قطعه رودکی مانند بسیاری از اشعار او از جمله قصیده براساس آنچه گفته شد معلوم می

در بیشتر این استقبالها عالوه بور اقتودای    نیه بارها وبارها مورد استقبال و تقلید واقع شده است.دندا

خوا  او را در شوعر و   این امر جایاواه   .روح سبک رودکی نیز حفظ شده است صوری )وزن وقافیه(

   .نشان میدهدادب فارسی 
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