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  نادر كريميان سردشتينادر كريميان سردشتينادر كريميان سردشتينادر كريميان سردشتي
  جايگاه رودكي در ادبيات عرب

  
رودكي شاعر بلندآوازة آغاز قرن چهارم را به سبب مقام بلندش در شاعري و به علت 

آدم «و » استاد شاعران«پيشوايي پارسي گويان و آغازيدن بسياري از انواع شعر فارسي به حق 
» االنساب«ترين مأخذي كه از او ياد شده، يعني در  در قديمترين و درست. دان لقب داده» الشعراء
ابوعبداهللا «كنيه و نام و نسبش )  م1166/  هـ562ابوسعيد عبدالكريم بن محمد تهيمي، متوفي (سمعاني 

. سمرقند دانسته شده است» رودك«جعفر بن محمد و علت اشتهارش به رودكي انتساب او به ناحية 
. نام دارد و رودكي از آنجاست» بنج«يعني قصبة مركزي ناحية رودكي » قريه«: ز مي گويدسمعاني با
 است كه امروز همچنان به اسم خود باقي ]پنج رود= [» پنج ده«ظاهراً صورت محرّف » بنج«اين كلمة 

  1.است
از . تاريخ واليت رودكي به حدس قريب به يقين بايست اواسط قرن سوم هجري بوده باشد

چنان «عوفي در لباب االلباب گفته كه . ز حيات او و كيفيت تحصيالتش اطالعي در دست نيستآغا
ذكي و تيزفهم بود كه در هشت سالگي قرآن تمامت حفظ كرد و قرائت بياموخت و شعر گفتن 

گفت چنانك خلق بر وي اقبال نمودند و رغبت او زيادت شد و او را  گرفت و معاني دقيق مي
 آوازي خوش و صوتي دلكش داده بود و به سبب آواز در مطربي افتاده بود و از آفريدگار تعالي

ابوالعبك بختيار كه در آن صنعت صاحب اختيار بود، بربط بياموخت و در آن ماهر شده و آوازة او 
به اطراف و اكناف عالم برسيد و امير نصر بن احمد ساماني كه امير خراسان بود او را به قربت 

 هجري 329 وفات رودكي را سمعاني به سال 2.»خصوص گردانيد و كارش باال گرفتحضرت خود م
  .در گذشت و همان جا به خاك سپرده شد) پنج ده(نوشته و گفته است كه او در مولد خود پنج 

رودكي نزد همه شاعران و ادبيان معاصر خود در خراسان و ماوراءالنهر به عظمت مقام 
گوي مانند دقيقي و  بعد از او نيز بسياري از شاعران بزرگ پارسي. شاعري شناخته توصيف شده است
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كسايي و فردوسي و فرخي و عنصري و رشيدي سمرقندي و نظامي عروضي و جز آنان او را به بزرگي 
عوفي . اشعار او بسيار بود. اند مرتبت ستوده و از او به عنوان استاد شاعران و سلطان شاعران ياد كرده

اب نوشته كه اشعار او صد دفتر برآمده است و رشيد سمرقندي شاعر قرن ششم گفته در لباب االلب
است كه اشعار او را برشمردم سيزده ره هزار به نظر برخي از صاحب نظران تاريخ ادبيات ايران 
همچون ذبيح اهللا صفا معني مصراع آن است كه سيزده بار او را برشمرده ام و صد هزار بود، ولي از 

به يك ميليون و . ام اند كه شعر او را شماره كرده بعضي از پژوهشگران چنين معني كردهديرباز 
تكلف  هرچند رودكي شاعري توانا و بي. آيد كه بسيار بعيد به نظر مي! سيصد هزار بيت برآمده است

شعار هاي ديگر و نيز ديوان ا و منظومه) بحر رمل مسدس(بود، از آثار او همچون كليله و دمنه منظوم 
آوري و در آثار سعيد نفيسي و عبدالغني  او اندكي در دست است كه حدود نزديك به هزار بيت جمع

  .اند ميرزايف گزارش و ثبت شده
به هر روي رودكي از بزرگترين و مشهورترين شاعران دورة سامانيان به شمار است كه 

 وي براي آيندگان از شعر دلكش تأثيرات وي بر ادبيات منظوم فارسي چشمگير بوده، هرچند آنچه از
  .و لطيف وي بر جاي مانده، نسبت به زاييده طبع شعرش ناچيز و اندك است

ادبيات فارسي و يا به عبارت يرژي بچكا ادبيات تاجيك در حقيقت، همزمان با حكومت 
 هيچ سخن در رودكي متجلي به شكوفايي و بالندگي رسيد و عظمت آن، بي) 11 و 10قرن (سامانيان 

 به همين دليل استاد سعيد نفيسي پژوهشگر و نويسنده احوال و آثار رودكي، ماوراءالنهر را 3.است
اكنون آنچه در اين مقاله بر آنيم تبيين و گزارش نماييم، تأثيرات و جايگاه . داند مي» مهد شعر فارسي«

ير رودكي در ادبيات در بيان جايگاه و تأث. رودكي به عنوان پيشرو شعر پارسي در ادبيات عرب است
توان چند فرضيه را مد نظر داشت؛ پذيرش شخصيت رودكي به عنوان اديبي بلند آوازه در  عرب مي

. هاي فرهنگي ادبيات فارسي ادبيات كالسيك عرب و تبيين احوال و آثار وي به شكل يكي از سرمايه
ديگر اين كه استمرار و تأثير . كنيم هايي متعدد را در تأييد اين فرضيه گزارش مي ما در اين مقاله نمونه

و آغازگر شعر » آدم الشعراء«باشد كه وي را به عنوان  شخصيت رودكي در ادبيات معاصر عرب مي
فرضية ديگر كه مي توان . اند و در آثار مربوط به تاريخ ادبيات انعكاس يافته است پارسي شناسانده

شند كه بتوان ارتباط محكمي با جستجو در با مطرح كرد، تأثيرگذاري رودكي بر ادبيات عرب مي
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گيري و تأثير شخصيت و اشعار رودكي بر اديبان برقرار كرد  شعر كالسيك و معاصر عرب در الهام
رسد  و ميزان تأثير و تأثر را در درون يك اثر ادبي مورد كاوش قرار داد كه در اين زمينه به نظر مي

هاي بارزي را معرفي و به خوانندگان  توان نمونه مقاله نميطلبد كه در اين  تري را مي پژوهشهاي دقيق
توان تأثير رودكي  ولي در خصوص دو فرضية نخست با ارائة فهرستي از منابع كهن جديد مي. شناساند

  .را در متون و ادبيات عرب نشان داد
رودكي نظر به جايگاه رفيعش در ادب پارسي همواره مورد توجه شاعران و نويسندگان و 

در . اند ورخان عرب بوده و به فراخور آثار و اشعارشان از جاللت قدر و علو مقام وي سخن گفتهم
اي  شهرت دارد و از قصيده) شاعر معروف(ابراهيم بن يحيي بن عثمان غزي «ادبيات مشهوري كه به نام 

  :در مدح ابوعبداهللا مكرم بن العالء حاكم كرمان آمده اين سه بيت معروف است
اللَوقُ لَمرير و الفـرزوم جدنْ     يمـيل مكـــر جرْذوان بني م  

  من كـل ما جمعت بنو سامان    و تري ثنــاء الرودكي مخلّداً
انُ في غَسان    و ملوك غَسان تفانوا غَيرَ ما سـح 4قد قــــالَه  

  : آن قصيده مندرج استالبته مرحوم محمد قزويني در تاريخ جهانگشاي جويني آنجا كه اين بيت از
  اسرالطليق بها و فلك العاني    و له من الصفح الجميل صفائح

  :در حاشيه اين بيت ديگر از قصيده را آورده است
  5ما قاله حسان في غسان    لوال الشهود و الجود انكر سامع

ن قزويني گويد اين بيت از آن ابراهيم بن يحيي بن عثمان غزي نيست، ولي در هر حال خواه اي
بيت در مدح رودكي از آن اين شاعر باشد و خواه از ديگري باشد مقصود آن است كه شاعراني هم كه 

ابونصر عبي نيز از . اند به جايگاه بلند و رفيع وي در ادبيات اعتراف دارند به عربي شعر سروده
 وي به تخت تاريخنگاران مشهور در كتاب يميني در احوال يمين الدوله محمود غزنوي گويد كه چون

ان ورث السلطان المؤيد يمين الدولة و امين الملة فخلغه في ترتيب االمور و تألف االخوة و : ...نشست
االقارب و استمالة القلوب الرغائب الي ان استقبل به سرير لملك مطاعاً و تنا هضت والة االطراف الي 

اف الحضرة من االشعار الفارسية الزدحام بيعته سراعاً فرجدتهم قدعو لوا في معاليها علي مفسار في اكن
شعرائها علي بابه الرفيع بقصائد هما التي قد غبروا بها في ديباجة الرودكي و صنعة الخسروي و 
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) محمود غزنوي(  معني چنين است كه هنگامي كه سلطان المؤيد يمين الدوله و امين المله 6. »...الدقيقي
نزديكان و اقارب را در مجلس انس بنشاند و هر كدام را بر تخت نشست به ترتيب امور پرداخت و 

ها متمايل به خود ساخت تا جايي كه همه به خدمت و طاعت او كمر بستند و از واليتهاي  با بخشش
سرايي فراهم آمدند و هر  دور به سرعت براي بيعت با او شتافتند و در دربار وي شاعران براي مديحه

ام واالي او سخن سرايي كردند كه از شيوه رودكي در ادب پارسي هايي در مدح مق كدام با چامه
  .سرآمد همه شاعران در دوره پس از خود بوده است

در باب رودكي مي ) از ابونصر عتبي(احمد بن علي بن عمر منيفي در كتاب الفتح الوهبي در شرح اين جمله 
 من القال الشعرا الجيد بالفارسيه هو و قال و هو شاعر مفلق جيدالشعر االقوال حتي قيل ان اول...«: نويسد

  7»ابوسعد االدريسي الحافظ ابوعبداهللا الرودكي كان مقدماً في الشعر بالفارسيه في زمانه علي اقرانه
 ق به نام بساتين 709حميدالدين ابوعبداهللا محمود بن عمر نجاتي نيشابوري در شرح يميني خود تأليف در 

و يخاطب الرودكي شاعر «: ابونصر عتبي مي نويسد(در توضيح جمله ) تيمعروف به شرح نجا(العلماء 
مفلق و مطرب فايق استاد منسوب الي رودك نسف كان يالزم نوح بن منصور و قد سمل آخر عمره و 

 8.»اشعاره الف الف و ثلثمانه بيت كذا ذكره الرشيدي في قصيده له انشدها في كتابه الموسوم بسعد نامه

والمشهور منها : ...محمد السمعاني نيز در كتاب االنساب در ذيل واژة رودك مي گويدعبدالكريم بن 
الشاعر المليح القول بالفارسيه السائر ديوانه في بالد العجم ابوعبداهللا جعفر بن محمد بن حكيم بن 

لشعر اول من قال ا: عبدالرحمن بن آدم الرودكي الشاعر السمرقندي، كان حسن الشعر متين القول، قيل
الجيد بالفارسيه هو و قال ابوسعيد الدريسي الحافظ ابوعبداهللا الرودكي كان مقدماً في الشعر بالفارسية 

و كان ابوالفضل البلعمي وزير اسمعيل بن احمد والي خراسان يقول ليس ... في زمانه علي اقواله
  9...للرودكي في العرب و العجم نظير

ه رودكي شاعر شيرين سخن پارسي كه ديوان شعرش در هاي مشهور منسوب ب از شخصيت: ترجمه
مناطق ايران رواج تام دارد، ابوعبداهللا جعفر پسر محمد حكيم پسر عبدالرحمان پسر آدم رودكي شاعر 

گويند نخستين كسي كه شعر خوب و نيكو به . وي اشعارش زيبا و مستحكم است. سمرقندي است
گويد حافظ ابوعبداهللا رودكي در سرودش شعر  س نيز ميابوسعيد ادري. زبان پارسي سرود رودكي بود
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ابوالفضل بلعمي وزير اسماعيل پسر احمد . پارسي در زمان خودش بر همگان مقدم بوده است
  .گويد همچون رودكي شاعر در عرب و عجم نظير و بديل ندارد  والي خراسان مي]ساماني[

  :در گزارش سمعاني چند نكته قابل توجه است
  .ن شعر رودكي در بالد ايرانيشهرت ديوا )1
 .زيبايي و استحكام شعر رودكي كه شهرة خاص و عام بوده است )2

 .آغازگر شعر پارسي )3

بي نظير بودن رودكي در ميان شاعران عرب و عجم دوران روزگار خودش و به ويژه بلعمي  )4
 .وزير معروف ساماني و پدر صاحب تاريخ بلعمي چنين وصفي براي رودكي قائل شده است

بوسعيد ادريسي كه سمعاني از وي نقل كرده است عبدالرحمان بن محمد ادريسي حافظ ا )5
 سال 121و صاحب تاريخ سمرقند است كه )  ق450متوفي (سمرقندي مكني به ابوسعيد 

 .پس از رودكي درگذشته و نزديكترين كس از مؤلفان به زمان اوست

از رودكي » الهوامل و الشوامل«در كتاب )  م1023/ ق.  هـ400 يا 414متوفي سال (ابوحيان توحيدي 
زيسته است و سخن   سال پس از مرگ رودكي  مي70شاعر ياد كرده و  اهميت گفتة وي در اين است كه 

توحيدي در اين كتاب كه به صورت پرسش و . وي در اين ميان از ارزش و اهميت فراواني برخوردار است
  :كند اي را در بارة رودكي اينگونه نقل مي ، گفتههاي بوعلي مسكويه پاسخ تدوين شده در پاسخ

ويند گ:ترجمه[ 10.مثل الجمل: و قيل للرودكي و كان اكمه و هو الذي ولد عمي، كيف اللون عندك، قال
  .]!مانند شتر: رنگ در نزد تو چگونه است؟ گفت: رودكي را كه اكمه بود و از مادر كور بزاد، گفتند

و قد «: آمده)  هجري709تأليف در (در كتاب بساتين الفضالء و رياحين العقالء في شرح تاريخ العتبي 
  ).رودكي را در پايان عمرش كور كردند(» سملَ في آخر عمره

 با گزارش ابوحيان توحيدي كه وي را در كور مادرزاد معرفي كرده در تناقض و كه اين گزارش
  .تعارض است

اللباب في : در اثر نسب شناسي خود)  م1232/  ق630متوفي (عزالدين ابن اثير جرد جزري 
الروذكي بضم الراء و سكون الوا و فتح الذال المعجمة و «: نويسد مي» الرودكي«تهذيب االنساب ذيل 

والمشهور بهذه النسبة الشاعر المليح .  هذه النسبة الي روذك، و هي ناحية بسمرقند- آخرها كاففي
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القول بالفارسية الذي سار شهره، ابوعبداهللا جعفر بن محمد بن حكيم بن عبدالرحمن بن آدم الروذكي 
اثير همان  البته گزارش ابن 11.»الشاعر السمرقندي و توفي بروذك سنة تسع و عشرين و ثالثمائة

  .كند ولي با اندك گزيده نويسي هاي سمعاني در االنساب را مرور مي گفته
البلدان نيز از رودكي  صاحب دانشنامه جغرافيايي معجم)  م1228/  ق626متوفي (ياقوت حموي 

من : بضم اوله، و سكون ثانيه، و ذال معجمة مفتوحة، و آخره كاف«: نويسد ياد كرده، ذيل روذك مي
» بنُّج«ياقوت باز در ذيل . كنند هاي سمرقند محسوب مي  و لذا رودك را از شهرك12.»رقندقري سم

من قري روذك من نواحي سمرقند، و هي قصبة ناحية : بنُّج بالفتح ثم الضم، و جيم«: دهد توضيح مي
  ). جيمبنج با فتح و سپس با ضم نون و. (»روذك، من هذه القرية كان ابوعبداهللا الروذكي الشاعر

شود و  هاي ناحية رودك سمرقند است و آن در ضل قصبة ناحية روذك محسوب مي از شهرك
در گزارش ياقوت از بنج ياد شده .  است ابوعبداهللا رودكي شاعر مشهور]رود پنج= [از اين شهرك پنج 

آرامگاه رود است كه امروزه در كشور تاجيكستان و بين پنجكنت و اُرميتن واقع شده و  كه همان پنج
  .رودكي نيز در آنجا واقع است

 13 در ذيل روذكمراصداالطالع علي اسماء االمكنة و البقاعدر )  ق739متوفي (الدين بغدادي  صفي
  . كه توضيح داده از رودكي يادي نكرده است14و بنج

 از» تأثيرپذيري رودكي«اي كه نبايد فراموش كرد و شايسته است در اينجا يادآوري نمود،  نكته
اي اشاره دارد كه قابل توجه  سمعاني در كتاب االنساب به نكته. قرآن و حديث و مضامين عربي است

به گفتة سمعاني . است و آن اينكه رودكي علم حديث و متون حديث نبوي را نيز فرا گرفته است
اسماعيل بن محمد بن اسلم قاضي سمرقندي احاديثي شنيده و : رودكي از محدث بزرگ سمرقندي

وايت كرده است و حتي به واسطة اين محدث از ابوعبداهللا ابن ابي حمزه سمرقندي نيز رودكي ر
توان تأثيرپذيري  در بررسي اشعار و آثار معدود باقيماندة رودكي نيز مي. كند روايت حديث مي

  :رود رودكي را از احاديث نبوي و مضامين عربي دريافت كه براي نمونه به دو مورد اشاره مي
  :كي گويدرود

  بسا كسا كه به روز تو آرزومند است  به روز نيك كسان، گفت غم مخور زنهار
  :كه دقيقاً از اين مضمون برگرفته
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يعني همواره به زيردستان خود نظر [انظروا الي من هو دونكم و ال تنظروا الي من هو فوقكم 
 .]ننگريد) روتاز حيث جاه و مقام و ث(داشته باشيد و هيچگاه به باالدستان خودتان 

  :رودكي در باب جهان گويد
  آن شناسد كه دلش بيدار است  اين جهان پاك خواب كردار است

دنيا همچون رؤياي انسان به خواب رفته (گرفته شده است، » الدنيا كحلم النائم«كه از حديث 
  .ماند يعني هيچ بقايي ندارد و همچون سراب مي) است

توان اين موضوع را  صر با توجه به نفوذ فرهنگي ايران، ميهاي پژوهشي م  در مورد فعاليت:مصر
تا حدودي مرهون ترجمة شاهنامه فردوسي در قرن هفتم هجري توسط شخصي به نام علي بنداري 

در قاهره به چاپ ) در دو جلد( م 1932دانست كه ترجمة ايشان به اهتمام دكتر وهاب عزام به سال 
توان از  دي از ادبيات كالسيك ايران در مصر ترجمه شد كه ميدر قرن نوزدهم نيز آثار متعد. رسيد

در باب رودكي . ترجمه گلستان سعدي، رباعيات خيام و اشعار نظامي و حافظ و تاريخ بيهقي ياد كرد
تأليف ادوارد براون » تاريخ االدب في ايران من الفردوسي الي السعدي«توان از كتاب  سمرقندي مي

 م در قاهره منتشر شد و چند 1954 الشواربي نام برد كه به سال  م امينترجمة عربي دكتر ابراهي
  .اي را به رودكي اختصاص داده است صفحه

صاحب نبراس المدارس لمعرفة (پس از اين كتاب به طور پراكنده در آثار شيخ مسعود سنندجي 
سيد )  م1939سية، قاهره، مؤلف كيف تتعلم اللغه الفار(، حسين محقق ) ق1364لسان الفارسي، چاپ قاهره، 

از رودكي و اشعارش به عنوان يكي از )  م در قاهره1951در كتاب الفارسية للعرب، چاپ (صادق نشأت 
تأسيس در (نما  هاي هفتگي همچون چهره ها و نامه در مجله. پيشگامان شعر پارسي ياد شده است

 م 1892/  ق1310أسيس در سال ت(حكمت )  م به مديريت ميرزا عبدالمحمد اصفهاني1904/  ق1323
 م با مديريت ميرزا 1899/  ق1316تأسيس در سال (ثريا ) الدوله ميرزا مهدي تبريزي با مديريت زعيم

 م به مديريت ميرزا حسين 1905/  ق1323تأسيس در سال (، كمال )عليمحمدخان كاشاني
از ادبيات فارسي و ) ازي م به مديريت عبداهللا ر1927/  ش1305تأسيس در (، سودمند )زاده طبيب

  .اند شاعران نامدار از آن جمله رودكي سخن رفته و معرفي شده
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در ميان آثار و تأليفات دكتر عبدالوهاب عزام، دكتر يحيي الخشاب، دكتر عبدالحميد بدوي، دكتر 
ل و عبدالمنعم حسنين، دكتر حامد محمود ساداتي، دكتر فؤاد صياد، دكتر طه ندا، دكتر محمد غنيمي هال

  .گو ياد شده است دكتر محمد موسي هنداوي از رودكي به عنوان يكي از بزرگترين شاعران پارسي
نشاة «در كتابي به نام ) هاي شرقي دانشگاه عين الشمس رئيس بخش زبان(دكتر ابراهيم امين استوار بي 

ه و در چند صفحه به پيشتاز و آغاز شعر پارسي نام برد  از زبان رودكي شاعر در رديف»الشعر الفارسي
  .جايگاه وي در شكل گيري شعر پارسي پرداخته است

آثار سيد صادق نشأت دانشمند ايراني كه چند سال مقيم مصر بوده در تدريس زبان فارسي و 
هاي درسي فارسي براي مدارس مصر و ترجمة آثار اديبان ايران از مبلغين رودكي در مصر  تأليف كتاب

  .آثارش از رودكي ياد كرده استبوده است كه بارها در 
هاي فراواني راجع به تاريخ ادبيات و شعر فارسي انجام گرفته است  در دورة معاصر نيز پژوهش

  :شود هايي از آنها در ذيل اشاره مي كه نمونه
 مترجم كتاب آرمينوس وامبري به عربي با عنوان تاريخ تجاري منذاقدم -احمد محمود ساداتي )1

  .در قاهره منتشر شد و اشاراتي به رودكي دارد كه» الحاضرالعصور حتي العصر 
 دكتر ]اوزان الشعر الفارسي[ مترجم كتاب وزن شعر فارسي -محمد نورالدين عبدالمنحم )2

 م 1977كه اوزان الشعر الفارسي را در سال » اللغة الفارسيه«و صاحب كتاب 15پرويز خانلري
به طبع ) قاهره (المعارف دايرةوسط انتشارات ت»  الفارسيهاللغة«در قاهره چاپ كرد و كتاب 

آمده كه نخستين بار وزن فارسي را رودكي ) بحر هزج(در اين كتاب در ذيل بحر ترانه . رسيد
و در بخش قواعد . كرد شنيد و اين وزن را از آن آموخت از دهان كودكي كه گوي بازي مي

 .اختيارات شاعري سه بار به اشعار رودكي استناد شده است

 . از اساتيد زبان فارسي در قاهره و مترجم آثار خانلري به زبان عربي-عبدالمنحم محمد حسين )3

نگاشته » حول وزن الشعر« اين محقق كتابي راجع به وزن شعر با عنوان -محمد محمديونس )4
 »)مقارنات في اللغة واالدب و العروض(بين العربية و الفارسية «و سپس اثري ارزشمند به نام 

 .هايي به رودكي دارد وي در كتابش اشاره.  م در قاهره به چاپ رسيد1994كرد كه در سال فراهم 

هايي از شعر   گزيده[» مختارات من الشعر الفارسي« صاحب كتاب -محمد غنيمي هالل )5
 .هاي شهر رودكي را در خود دارد  م در قاهره منتشر كرد و نمونه1965كه در سال ] فارسي
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اثر : ي دو كتاب ارزشمند در ارتباط با زبان و ادب پارسي دارد و–حسين مجيب المصري  )6
ديگري )  م1992چاپ قاهره، مطبعة مدبوني، (العربي في لغات الشعوب االسالمية  المعجم

پيوند ادبيات عربي و فارسي و [صالت بين العرب و الفرس و الترك، دراسة تاريخية ادبية 
 .چاپ شد) قاهره( م 1971ل  كه در سا]تركي، پژوهشي در تاريخ ادبيات

 : اين نويسنده دو اثر برجسته در تاريخ ادبيات و شعر فارسي دارد-حامد عبدالقادر )7

 م در قاهره چاپ شد و راجع به ادبيات داستاني 1951 كه به سال االدب الفارسي  قصة-الف
  . است ايران پژوهشي درخور و شايسته

بر زيور ) قاهره( م 1955كه در سال ) ارسيمختارات من االدب الف( القطوف و اللباب -ب
هاي شعر و نثر پارسي را با توضيحات گزارش كرده و از  اين اثر نيز نمونه. طبع آراسته شد

 .اشعار رودكي نمونه به دست داده است

چاپ (» النثر الفارسي منذ نشأتة حتي نهاية العصر القاجاري« صاحب كتاب -محمد السباعي )8
نثر فارسي «هايي راجع به تاريخ ادبيات انجام داده كه كتاب   محقق پژوهشاين).  م1987قاهره، 

 .اي برجسته از آثارش به شمار است نمونه» گيري تا اواخر قاجار از آغاز شكل

دانشگاه اسكندريه مقاالتي راجع به ) كلية االدب( وي در مجلة دانشكدة ادبيات -استاد طه ندا )9
 كه رودكي سرآمد  ران تاريخ ادب ايران را معرفي كردهترين شاع شعر پارسي  نگاشت و كهن

الشعر الفارسي «اي نيز اهتمام داشته از جمله مقاالت  وي در مطالعات مقايسه. همگان است
چاپ در مجلة دانشكدة ادبيات دانشگاه اسكندريه، ج  (]شعر فارسي دورة اسالمي[» االسالمي

چاپ در مجلة (» فارسية في االشعار العربيةتعليقات علي بعض االشارات ال«و )  م1967، 10
 .قابل توجه است)  م1964، 18دانشكدة ادبيات دانشگاه اسكندريه، ج 

وي در .  مترجم نامدار شاهنامه فردوسي و مثنوي مولوي به عربي-دكتر ابراهيم اسوقي شتا )10
علوي مقدم  ابوهالل عسكري را با دكتر اللغةايران نيز شناخته شده است و كتاب الفروق في 

اي از اشعار فارسي از جمله اشعار رودكي را در قاهره  وي گزيده. چاپ و منتشر كرده است
شناسي  كتاب«چاپ و منتشر كرد و به نگارندة اين سطور نيز آشنايي مختصري داشت و كتاب 

را نيز براي فوق )  ش1374چاپ تهران، سازمان ميراث فرهنگي كشور، (» عطار نيشابوري
مرحوم دكتر . الشمس توصيه و سفارش كرده بود هت ترجمة به عربي در دانشگاه عينليسانس ج

الشمس قاهره  مدتي زياد استاد مسلّم زبان فارسي در دانشكدة السنة شرقي دانشگاه عين... اسوقي 
  .و رئيس گروه زبان فارسي آن دانشكده بود
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تاريخ  ( عصر السالجقه الشعر الفارسي منذ نشأنة حتي كتاب صاحب -مريم محمد زهيري )11
 منتشر كرد و مكتبة نهضة الشرق م در 1985كه در سال ) شعر فارسي از آغاز تا دورة سلجوقي

 .صفحاتي را به معرفي رودكي اختصاص داد

هاي قاهره و دمشق و  ها در دانشگاه  اين استاد ايراني سال-دكتر محمد محمدي ماليري )12
ندين جلد كتاب در بارة تاريخ ادبيات و متون نظم و عراق به تدريس اشتغال داشته و تاكنون چ

 مصر از وي چاپ و منتشر شده كه نمونة بارز آن - لبنان-نثر فارسي در كشورهاي عربي سوريه
هاي  در بارة تاريخ ادبيات فارسي در دوره. است» االدب الفارسي في اهم ادواره و اشهر اعالمه«

 ادب فارسي كه در اين كتاب به معرفي و شناساندن درخشان تاريخ ايران و مشهورترين مشاهير
  .رودكي نيز بذل توجه داشته است

دار نبود، ولي در دو دهة  شناسي چندان دامنه در گذشته در كشور اردن مطالعات ايران: اردن )13
هاي دكتري  نامه هاي مربوط به تاريخ و فرهنگ ايران و زبان فارسي در قالب پايان اخير پژوهش
از جمله از آثار برجسته در اين خصوص .  ارشد انجام گرفته كه حائز اهميت استو كارشناسي

تأليف حسين عطوان است كه در عمان و « الشعر العربي بخراسان في العصر االموي«كتاب 
در اين كتاب شعراي ماوراءالنهر كه به عربي شعر سرودند معرفي و . بيروت منتشر شده است

يز به رودكي و ترجمة كليله و دمنه از عربي به فارسي منظوم شناسايي شده و در مواردي ن
 .اشارت رفته است

هاي فراواني كرده است دكتر احسان ذنون  نويسندة ديگري كه در مطالعات سامانيان پژوهش
تاريخ الحضاري لمدينة بخاري منذ ال«خود را با عنوان ) ماجستر( ليسانس  وي رسالة فوق. ثامري است
تاريخ تمدن بخارا از دورة اسالمي تا پايان قرن چهارم (» ي الي نهاية القرن الرابع الهجريالفتح االسالم

  . ميالدي دفاع كرد1997در دانشگاه يرموك شهر اربد به سال ) هجري
نهضت فرهنگي در دورة  (»الحيات العلمية زمان السامانيين«رسالة دكتري ايشان با عنوان 

  . هم در لبنان چاپ و منتشر شد2001دفاع شد و به سال  ميالدي 2000در سال ) سامانيان
 16.اي از كتاب را به ادبيات و شعر فارسي در دورة سامانيان اختصاص داده است وي بخش عمده

اند در  در بارة رودكي چند صفحه گزارش وارد و پس از بيان نخستين كساني كه شعر پارسي گفته
  :نويسد بارة مقام رودكي در شعر پارسي مي

 17»انّ الوالدة الحقيقة للشعر الفارسي كانت علي يدي ابي عبداهللا الرودكي السمرقندي شاعر السامانيين«
به درستي كه تولد واقعي شعر پارسي توسط ابوعبداهللا رودكي سمرقندي شاعر دربار سامانيان انجام گرفته (
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داند و او را به سبب  غازگر اين راه ميدكتر ثامري در بارة ادبيات منظوم داستاني نيز رودكي را آ). است
  18. است معرفي كرده) ادبيات منظوم داستاني(» الشعر القصصي«منظوم كردن كليله و دمنه، بنيانگذار 

در باب پيوند موسيقي و شعر دكتر ثامري معتقد است كه براي نخستين بار رودكي تلفيق 
بوي «دان هم بوده و نمونة بارز آن داستان  يموسيقي با شعر را رايج كرده است و به ويژه كه موسيق

گرداند و به استناد آن به اثبات  است كه نويسنده قصيده را نيز از فارسي به عربي برمي» جوي موليان
  19.دهد ها داد سخن مي هنرنمايي و تأثير موسيقي و شعر با هم بر انسان

 جواد مشكور و دكتر مهدي ها قبل، اساتيد ايراني همچون محمد  در سوريه از سال:سوريه
هايي از شعر پارسي از  ها و گزينه اند و گزيده محقق به تدريس و اشاعة ادبيات فارسي اشتغال داشته
التحصيل  دكتر محمد تونجي نيز كه فارغ. دادند جمله شعر رودكي را به عربي ترجمه و آموزش مي

قطوف «سي اشتغال داشت، كتابي با عنوان ايران بود و در دمشق و بيروت به تدريس زبان و ادبيات فار
 م براي بار 1968تأليف و تدوين كرد كه در سال ) هايي از ادبيات فارسي  گزيده(» من االدب الفارسي

. هايي از اشعار رودكي را گزارش و ترجمه كرده است  و در آن نمونه20دوم در بيروت منتشر ساخت
دارد كه بارها تجديد چاپ )  عربي-فارسي(» م الذهبيالعج«دكتر تونجي فرهنگ لغتي نيز با عنوان 

  21.شده است
شناسان سوري است كه داراي مطالعات جامعي در بارة ادبيات  استاد محمد الفراتي نيز از ايران

دستور زبان « و كتاب دوجلدي 22روضةالوردفارسي است و ترجمة گلستان سعدي به عربي به نام 
هاي شيوائي از شعر  نمونه«وي كتابي نيز با عنوان . رجستة اوستاز آثار ب» ها فارسي براي عرب

  .چاپ كرد كه در آن اشعار رودكي نيز گزارش و ترجمه شده است» فارسي
از استادان ديگر سوري دكتر يحيي هاشمي رئيس مؤسسة تحقيقات علمي حلب قابل ذكر 

  .كرده استهاي ارزشمندي ارائه  است كه راجع به رودكي، مولوي و حافظ پژوهش
دكتر عادل العوا و دكتر : توان از دو استاد ادبيات دانشگاه دمشق ياد كرد پس از اينان مي

  .اند عبدالكريم اليافي كه هر كدام مقاالتي راجع به رودكي و ساير شعرا چاپ و منتشر كرده
ي  در كشور عراق به سبب حوزة مشترك فرهنگي با ايران همواره زبان و ادبيات فارس:عراق

  :توان از دانشمندان ذيل ياد كرد مورد توجه و پژوهش پژوهشگران آن سامان بوده است از جمله مي
 .دادند  كه به ادب پارسي در دانشگاه بغداد اهميت فراوان مي-دكتر عباس الفرادي .1

استاد جميل صدقي زهاوي در عراق به معرفي شاعران ايراني از جمله رودكي پرداختند و  .2
 .فردوسي نيز مقاالت ارزشمندي چاپ و منتشر كردندايشان در باب 
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مقاالتي راجع ) دستور زبان فارسي (23قواعداللغة الفارسيةدكتر حسين علي محفوظ صاحب  .3
 .به تاريخ ادبيات ايران و شعراء شهير همچون رودكي منتشر كردند

ه دهها كتاب و ك) اردن(دكتر عبدالعزيز الدوري استاد ممتاز دانشگاه بغداد و دانشگاه عمان  .4
الحياة العلمية زمن «مقاله راجع به ادبيات ايران را چاپ و رهبري كردند وي رسالة دكتراي 

 ذنون 24را نيز در دانشگاه اردن هدايت و رهبري كردند كه توسط دكتر احسان» السامانيين
 .الثامري نگاشته شده بود چندين صفحه را به رودكي اختصاص داده است

هاي  ل قرن بيستم و اواخر قرن نوزدهم ايرانيان بسياري براي تحصيل به دانشگاه در اواي:لبنان
امريكايي و فرانسوي بيروت رفتند و از همان زمان آثار مختلفي از ادبيات ايران در اين سرزمين 

و كساني همچون ودايح البستاني، احمد صافي نجفي، ابراهيم فضلي به ترويج زبان و ادب . ترجمه شد
» من شعر االدب الفارسي«از علي دشتي نويسندة ايراني نيز كتابي در بيروت به نام . پرداختندپارسي 

از نويسندگان معاصر عرب . اش اشارت رفته است نامه چاپ شد كه در آن به اشعار رودكي و زندگي
  :اي در تاريخ ادبيات ايران منتشر شده از جمله در لبنان هم آثار ارزنده

  . م در بيروت چاپ شد1981تأليف اسعاد قنديل كه در سال »  الفارسيفنون الشعر«كتاب 
  .به زيور طبع آراسته شد) در بيروت( م 1983اثر بديع امين جمعه كه به سال » كتاب امن روائح االدب الفارسي«

هر يك ).  م1981چاپ بيروت، (نگاشته امين عبدالمجيد بدوي » القصه في االدب الفارسي«كتاب 
براي نمونه . اند آثار به فراخور موضوع به شخصيت رودكي و جايگاه وي در ادبيات پرداختهاز اين 

  :نويسد مي» القصه في االدب الفارسي«بدوي در كتاب 
 و به 25»نخستين كسي كه از انواع شعر فارسي، شعر و ادبيات داستاني را باب كرد رودكي بود«

  .كند شاره ميتفصيل به جايگاه رودكي در ادبيات داستاني ا
 در دانشگاه محمد بن سعود شهر رياض دكتر علي بن صالح بن علي الحميد :عربستان سعودي

ايشان در خصوص ) ماجستر(هايي راجع به ادب پارسي به ثمر رساند و رسالة فوق ليسانس  پژوهش
داشتند  م دفاع شد به شاعراني چون رودكي كه در اين دستگاه نفوذ 19,16دولت سامانيان در سال 

بار در دانشگاه رياض كرسي زبان و ادب پارسي داير شده و متون نظم و نثر فارسي تدريس . پرداخت
گردد و تا كنون بيش از ده سال است كه آموزش زبان فارسي در اين كشور فعال شده است و كساني  مي

  . در دوره ليسانس در آنجا به تدريس مشغولند26چون دكتر كامياب طالشي



 
 

 

 

٩٩  

در سال » الفارسي في العصر الغزنوي ادب«ر كشور تونس كتابي توسط علي الشابي با عنوان د :تونس
 م به طبع رسيد كه چشم اندازي به پيشينة ادبيات فارسي دارد و از رودكي سمرقندي با گزارش 1965

  27.كند كوتاه ياد مي
مستظرفه و علوم اخالقي در دانشكدة صنايع ) الجامعة التونسية(دكتر علي شابي در دانشگاه تونس 

 الجامعة(وي فارسي را در دانشگاه االزهر . اين دانشگاه متصدي كرسي زبان و ادبيات فارسي است
  .قاهره آموخته است) االزهر

دائرةالمعارف «ترين مقاله راجع به رودكي در  ، مفصلها دايرةالمعارفها و  در خصوص دانشنامه
اصل مقاله به زبان انگليسي و . و منتشر شده است  چاپ(Henri Masse)به قلم هنري ماسه » االسالمية

 در اين مقاله عالوه بر 28.فرانسوي بوده كه توسط احمد الشنتناوي به زبان عربي برگردانده شده است
منابعي چون انسان العرب سمعاني و معجم البلدان ياقوت حموي و چهار مقالة عروضي و مجمع الفصحاء 

ت ادوارد براون از كتاب احوال و آثار رودكي نوشته سعيد نفيسي نيز استفاده شده خان و مقاال رضاقلي
  .است
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