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 ی سمرقند  یرودک نامهی زندگ
 

 اول  بخش
 

از توابع   یک یدر    ۲۴۴ملقب به سلطان شاعران و امام فنون سخن، در سال    ،یعبدهللا جعفر بن محمد رودک  استاد
به    ییدر جا  یو  نکهی دو نظر وجود دارد، نخست ا  شودیم  دهینام  ی رودک  یچرا و  نکهیآمد. در مورد ا  ایسمرقند به دن

در   یبیاستعداد عج  یرودک [  ۱.]نواختیم   یبربط )عود/رود( را به خوب  یو  نکهیآمده بود و دوم ا  ا ینام رودک به دن
 ی همه قرآن را حفظ کرد و قرائت قرآن را به خوب  یو به خاطر سپردن مطالب داشت چنانکه در هشت سالگ  یریادگی

  ی قرار گرفت. رودک  یشاعران زبان فارس   نینخست  فیآموخت و از همان زمان سرودن شعر را شروع کرد و در رد
نواختن بربط را به   ار یهم داشت و از استاد ابولعبک بخت   ینیدلکش و دلنش  یصدا  ، یریادگینبوغش در    یدر پهلو

( بود و در  دیسع   ری)ملقب به ام  ینصر بن احمد سامان  ریمحبوب ام   نیمداح و همنش   یرودک[  ۲آموخته بود.]  یخوب
 : سرودیوصف او شعر م

 اندر سخا ییتو ییطا حاتم
 اندر نبرد ییدستان تو رستم

 با جود تو راد ستیکه حاتم ن ،ین
 [  ۳در جنگ تو مرد] ستیکه رستم ن ،ین

در ازاء به    ریکه ام یاو برخوردار بود، به حد  تیو از لطف و حما  ریام  نیدر سفر و حضر همراه و همنش  یرودک
لطف و مرحمت    نیو بخاطر هم[  ۴پاداش داد ]   یو دمنه، هشتاد هزار درم نقره به رودک  لهینظم درآوردن کتاب کل

 :  دیگوی داشت، چنانکه خود م یخوب یزندگ  یرودک ر،یام
 بغداد، بخاراست یبه هر حال امروز

 آنجاست یروزیخراسانست، پ  ریم کجا
 هست و درم هست و بت الله رخان هست یم

 [  ۵دل اعداست. ] بیو گر هست نص ستین غم
 یو آن بود نیو نعمت ز ا یبزرگ کرا
 [  ۶و نعمت ز آل سامان بود. ] یبزرگ ورا

  ند یگو  یدارد. م  یخواندن  یتی است که حکا  انیمول  یجو   یشعر معروف بو  ،یرودک  یشعرها  نیاز مشهورتر  یک ی
کند و    یسپر  یدولت سامان  تختیرا در بخارا، پا  زمستان  یعادت داشت که فصل ها  ،ینصر بن احمد سامان  ریام

 خراسان برود.  یاز شهرها گری د یک ی ایتابستان به سمرقند 
  ن یدر آن زمان سر سبز تر  س،یرفت و بادغ  سیدر فصل بهار به بادغ  ریو ام  دیسال نوبت به شهر هرات رس  کی 

آباد بود و مورد   یدر آنجا اقامت کرد و پس از آن به هرات رفت و هرات هم شهر  یمدت  ریبود و امشهر خراسان  
و با وجود    افتیدر نظر گرفته بودند، ادامه    آنچهاز    شی در آنجا ب  ریخاطر اقامت ام  نیقرار گرفت به هم   ریپسند ام

  ی بازگشت را به فصل  د، یرس  یکه م  ی چهارسال در هرات ماند و هر فصل  ریبه بازگشت به بخارا، ام  ان یاصرار دربار
شدند و از او   یشده بودند دست به دامان رودک  شانی که دلتنگ بخارا  و خانواده ها   انی. دربارکردیموکول م   گرید

ده دادند که  کند که دوباره به بخارا بازگردد و به او وع  بیرا ترغ  ریام  داندیکه خودش م  یخواستند که به هر روش
 د یرس  جهینت  ن یتفکر، به ا  یو پس از اندک  رفتیپذ  یبه او پاداش خواهند داد. رودک  ناریکار، پنج هزار د  نیدر ازاء ا

  ن یو او را وادار کند که بخارا بازگردد، به هم  اوردیب  اقیرا بر سر اشت  ریام  د،یو شا  دیآنطور که با  تواندی که با نثر، نم
او رفت و    داریبرخواسته بود به د  نیاز خواب نوش  ر یساخت و بامداد، که ام  یسرود و آهنگ   یخاطر شعر موزون

 چنگ را برداشت و خواند:
  یهم دیآ انیمول یجو یبو
  یهم دیمهربان آ اری ادی
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 راه او یو درشت یآمو گیر
  یهم دیآ انیپرن میپا ریز

 دوست یاز نشاط رو حونیج آب
  یهم دیآ انیِخنگ ما را تا م 
 ی ز  ریبخارا شاد باش و د یا
   یهم دیتو شادمان آ یز ریم 
 ماهست و بخارا آسمان  ریم
   یهم دیآسمان آ یماه سو 
 سرو است و بخارا بوستان  ریم

  یهم دیبوستان آ یسو سرو
شده بود،   بایمجدد آن شهر ز  داریکه سخت مشتاق بازگشت به بخارا و د  ریام  د،یرس  تیب  نیبه ا  یکه رودک  یهنگام

 [ ۷برهنه در رکاب اسب نهاد و رهسپار بخارا شد. ] یدرنگ از جا برخواست و پا یب
 

 دارد...  ادامه
 
 نوشت ها:   یپ

 
 ۳۱ص   ر،یادوارد براون، انتشارات اساط حیبه اهتمام و تصح ،یتذکره شعرا، دولتشاه سمرقند_۱
 ۶ج دوم، ص  ل،یبه اهتمام ادوارد براون، انتشارات بر ،یلباب االباب، محمد عوف_۲
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