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  تگر زمانيروا يرودك

 )يوان رودكيد به يجامعه شناخت يكرديرو(

  دهيچك

ـ  يبررس گذشته، يله هاياقوام وقب يتهاآداب، رسوم وسّن با ييآشنا يوه هاياز ش يكي  يبزرگـ  يآثار ادب
ـار پ  ينها وباورهاييبه آ يابيدست .ادگار مانده استياست كه از آن روزگاران به  ن، بـه  يشـ يمردمان اعص

ـار   يان، متون ادبوان شاعريد يق بررسياز طراز فرهنگ جامعه دار يپا يعنوان بخش ـناد ت ـ ن يخيواس  زي
ـنها يها وسـرگرم ي، بازيگوارازدواج، سوهمچون  يينهاييآ. ر خواهد بوديان پذامك  يوچگـونگ  ها وجش
 يوان رودكيان دين ميدر ا .ن نوشتار بدانها پرداخته شده استيا است كه در يجمله مواردآنها از  ييبرپا

  .خود داردان را دريخ دوران سامانياز تار ييه هاتّك ،ماندگار يز به عنوان اثرين
 ةدر بـار  يشتريق بيحقاما را با  يجامعه در روزگار رودك يت فرهنگيبا وضع ييكه آشناآن جا ز ا

ب بزرگ را از ين ادياشعار ا يكردين روين با چنيات شاعر آشنا خواهد ساخت بنابرايروزگار زمان ح
 . م داد يقرار خواه يمورد بررس يكرد فرهنگيوبا رو يدگاه جامعه شناختيد

 .ن، آداب و رسوميي، آوان، جامعه، فرهنگي، ديرودك: ها  واژهديكل

مهمقد   

ـ لغتنامـه ، ذ (  است  كشور يا شهر يا ده  يك  دمو مر  ، اجتماع جرگه  معني  و به  جامع  ، تأنيث در لغت  جامعه ل ي

ـ   هـاي الگو  مطـابق   كـه   و واكنشـهايي   از كنش  است  اي مجموعه  شناسي جامعه  در اصطالح .)جامعه   اريرفت
ايجـاد    عامـل   رفتـاري   الگوهـاي   گونه  وجود اين .)1382/61 :يرضاقل( است  گرفته  مرور شكل  به  اجتماعي

ـته    در ميـان   در كنار يكديگر خواهد شد كه  و حيواني  انساني  گروههاي   مختلـف   هـا و طبقـات   خـود، دس
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  خـود گروههـاي    در ضـمن   كـه   اسـت   يوسيع  گروه  ديگرجامعه  بيان  خواهند بخشيد؛ به  را شكل  ديگري
ـ ( دهـد  ميرا جا ... و  و فرهنگي  سياسي،  خانوادگي  ديگر مانند گروه  تلفمخ   تعاملهـاي  .)133 /1347 :يتراب

ـيع   گروههـاي   گيري شكل  امر، موجب  ؛ همين است  بهتر زيستن  نياز به  احساس  دليل  انسانها به  رفتاري   وس
  عنوان  به  از جامعه  توان مي  عبارتي  به  خواهد داشت  دنبال  را به  ايشان  نيازهاي  ارضاي  خواهد شد كه  انساني

  زنـدگي   بـراي   و معنـوي   يماد  از لحاظ  را كه  آنچه  عمدة  قسمت  افراد در آن  ياد كرد كه  اجتماعي  گروهي
  از قـوانيني   پيروي  ناچار به  خويش  بقاي  يبرا  گروههايي  چنين .)132 : همان( يابند مي  فراهم  است  ضروري

  .دان خود ايجاد نموده  اهند بود كهخو
،  جوامـع   در همـة   رويكـرد مـردم    ميزان  به  هبا توج ؛  در جامعه  تو سّن  ، رسوم آداب  و جايگاه  تعريف   
  آنكه  جهت  تنها به  است  ممكن  نيباط  ميل  رغم افراد علي  گيرد كه مي  شكل  مروز زمان  به  عادتهايي  همواره

تنهـا    اعمال  اين  در حقيقت  دهند كه  نشان  توجه  و انجامشان  عادات  آن  اند به شده  پذيرفته  سايرين  از سوي
  ايـن  .)13 :1380 ترابـي، ( .شود مياز آنها ياد   اجتماعي  آداب  گيرد و با نام مي  صورت  خوشايند ديگران  براي
  بـه   مـردم   نيز بـراي   فوايدي  است  يابند و ممكن نمود مي  تكراري  اعمالي  صورت  به  زمان  گذشت با  آداب
  فراهم  اجتماعي  متقابل  كنشهاياز  برخي  بر اثر تكرار منظم  كه  معين  كاركردهاي  اين  باشند براي  داشته  دنبال
و   دار، كهنـه  ، ريشه مردم  در بين  يافته  شكل  و رسوم  ابآد  هرگاه .)همان( گردد مي قاطال  رسم  آيد عنوان مي

  گيرنـد كـه   مـي   نام  سنّت نيز برخوردار گردند  اجتماعي  متاز حر  كهنگي  همين  اقتضاي  به ماندگار گردد و
: ك.، نيـز ر ماخـذ  همـان (خواهد داشت  پيرا در   و قبيله  ، برخورد قوم جاوداني  رسمهاي  چنين  يقيناً شكستن

ـنّت   بـه   پايبندي  اي قبيله/   تيسّن  جوامع  ويژهه ب  مختلف  در جوامع  بنابراين .)29 :1378 ،ستوده ـ   س تاز اهمي  
برخوردار خواهد بود  يخاص.  

 انيران در روزگـار حكومـت سـامان   يا ياسيوس يني، دي، اقتصاديت فرهنگيبازتاب وضع يرودك شعر
از چنـان   ينگـار  خيتار كمترد يپردازد كه شا يم يقيان حقايانه به ب، استاد ين سادگيدر ع يكالم و .است

مرتبط با آنها كـه در قالـب    ير مجموعه هايز ك از موارد فوق ويهر  يبررس. باشدبرخوردار  يانيقدرت ب
 يقرنها با چگونگ يشتر خوانندگان از ورايهر چه ب يين وماهرانه آمده است موجب آشنايوا، دلنشيات شياب

 فرزانه،ب ين اديبه اشعار ا يجامعه شناخت يگر نگاهيان ديبه ب. خواهد شد يران در روزگار رودكيا ساختار
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ـ  يدر ا .ام خواهد بوديآن ا ياز ابهامات جامعه شناخت ياريروشنگر بس از  يريم كـه تصـو  ين پژوهش بـر آن
  .مييمانده است ارائه نما ادگاريبه  يكه ازو ياندك اتيه بر ابيبا تك )يبعد فرهنگ از(را جامعه زمان شاعر

 ينهاييچون خانواده، آداب وآ يجامعه، موارد يت فرهنگياز وضع يريارائه تصو يبرا ؛يفرهنگ ساختار
ه چـ اگر يدر شعر رودك .رديگ يه قرار ممورد توجّ ـ  م با جامعه دارديشك ارتباط مستق يكه ب - مرتبط با آن

خـانواده   ياعضا يتوان بازتاب تعامالت رفتار يم يدودخورد اما تا ح يار اندك به چشم مين موارد بسيا
 يرانيجامعه ا يت فرهنگيشتر با وضعيكه ما را ب يالعاتاّط .افتيدر ياز شعر و ييآن روزگار را درگوشه ها

  .سازد يان آشنا ميزمان سامان
 .ترده اسـت ل دهنـده از نـوع گسـ   يه بر تعداد افراد تشكيتك ات شاعر بايدر روزگار ح ؛خانواده يالگو  

  توانند از سـه  مي  ، پدربزرگها و مادربزرگها كه از پدر، مادر، فرزندان  مركب  است  اي مجموعه كه ين معنيبد
  خـانوادة   در الگـوي . كننـد  مـي   زندگي  با هم ، مكان  در يك  باشند كه  شده  تشكيل  بيشتر هم  يو يا حّت  نسل

ـتورات   مي  حكم  كس  چيز و همه  بر همه  گسالبزر  عنوان  فرد به  ، معموالً يك گسترده او كـامالً    رانـد و دس
ـ   بـر دارا بـودن    ها عـالوه  خانواده  گونه اين  اتخصوصي  از جمله. شود مي  و اطاعت  پيروي زيـاد،    تجمعي

در   حمـايتي   نقش  همچنين.  است  خانواده  رئيس  اعتبار و حيثيت  درآمد و عامل  منبع  عنوان  به  زمين  تاهمي
  هايي خانواده  در چنين... و  ، بهداشتي رفاهي  خدمات  همة  كه  طوري  به  است  ها بسيار قوي مجموعه  اينگونه

.  هاسـت  خـانواده   گونـه  ايـن   از ديگر ويژگيهاي  خويشاوندي  گستردة  ارتباطات. گردد مي  اعضا تأمين  براي
 ياقتصـاد  رشـد  در اسـت وكثـرت افـراد،    يدامپـرور و يزوركشابر يككه جامعه مّتز ين يروزگار رودكدر

  .ج استيكامال را يدارد گسترده بودن خانواده امر ياريربسيخانواده ها تاث
  )24/89( ن همه تنم آسوده بود وآسان بودياز ا      ونت نه               ؤال نه، زن وفرزند نه، ميع        

خانواده در زمان شاعر دسـت   يگستردگ يتوان به الگو يت ميفوق در ب يادكرد اعضايه به كه با توج
  .افتي

نه چندان  يجاد روابط عاطفيگرفته موجب ا يل مرگ همسر صورت ميكه گاه به دل ؛ياپيپ يازدواجها
 - گر بوده انديكديدر كنار  يستيط تازه مجبور به همزيل شرايكه به دل - ك خانواده ي ان افراديم ينديخوشا

شـان گـواه   يان ايـ در م يوخشونت گفتار يدر كالم رودك يونادختر ي، ناپسريژه نامادروا .شده است يم
  .است ين مساله ايچن
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  )67/6(نه دارد همچو با دختندرايبا پسندر ك            يبه رون جهان گريجز به مادندر نماند ا        
كـه   - مجـدد  يهـا ازدواج يعلل اصـل  زا يكي يودامپرور يدر جوامع كشاورز يط خاص زندگيشرا
ت خانوار يحفظ موجود يبرا ين اقداميرا چنيبوده است ز- گرفته يل فوت همسر صورت ميبه دلمعموال 

 رسـد  يبـه نظـر مـ    يكامال ضرور وند دارديزن ومرد پ يليت مشترك وتكميبر فعال يمتك يكه با مزرعه ا

ـ يزنان نبه نسبت  يبا وگاه پرخاشگريناز يواژه ها يريبه كارگ .)43 :1385 ،سگالن( ط ز نشان از وجود رواب
     . گاه نه چندان مناسب زنان در جامعه دارديزجايونه يك سويعشق ، يناپسند رفتار

  غرس؟ جاف جاف زود يكيمرا كه فكند                          به  يبختم گرنه بد               
  )2- 30/1(ســـمن نتاوم برو نشسته مگ             ندد            ـپسر بيــش شـياو مرا پ                

ز ير اعضا نين سايب گريكدينان به يوعدم اعتماد واطم ين گونه روابط دور از احترام ، پرخاشگريظاهرا ا
اسـت كـه در روابـط     يق تلخـ يحاكم بر خانواده ها وحقـا  يعاطف يش وجود داردكه بازتاب نا امنيكم وب
به چشـم   - برند يز به سر مين جامعه كه معموال در فقر نييژه طبقات پايبه و - از افراد جامعه يبرخ يعاطف

گوشه  يرودك كه - ناپسند به همه افراد جامعه عادالنه نخواهد بود ين نوع رفتارهايالبته تعميم ا - خورد يم
ا از پدر همسـرر  يتينارضا يزنشانه هايگر نيد يتيدر ب .ده استير كشيش به تصوياز آنها را در شعر خو يا

  ديتوان د يم او در كالم
  )288/ 99(يم از خسر ذل وخواريكش يكه تا ك            ياريبه  ياريكو سخن گفت يچه ن

كـه   قـرار دارنـد  همواره مورد توجه ومهـر   انكودك ، نيوالد يرفتار يهايناهنجار يرغم وجود برخيعل
  .نده باشديآ در يخانوادگ يوحفظ نشانها يريت پذيمسئولتواند  يمل آن ياز دال يكي

  )96/269( ورد وگل سرخ اندرو پرگاله          كودكك من         يماه تمام است رو
ـتن     يان مـ يكه از آن م راه استهم ژه خوديبا آداب و ون يين پايمعموال در سنزين ازدواج تـوان بـه آراس

  .حنا اشاره كرد دستان عروس با
  )115/ 62(زده سالهيچنان چون مادر ابر سوك عروس س      رناله     رعد پ يبرق پرخنده، زمان يزمان      

  )13/11( بــيضـده قــا شـنجه عروس به حنـون پــچ  زدور           يــان كشت بخندد هميالله م       

ـتفاده از سـرمه بـرا   از مواقع با معّط ياريكه در بس شيآرا ةويش نيا ظاهرا ـتن   ير ساختن مو و اس آراس
 مراسـم وتنهـا بـه    ج وجود داشتهيرا يبه عنوان امر - ر آنيوغ يدربار - ان همه زنانير مد چشم همراه بوده
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 شيآرا يهاوه يش يريبه كارگ ز توجه داشت كهين نكته نيتوان به ا يالبته م.1شده است يازدواج محدود نم
  .ز بوده استين زنان يطبقه اجتماعانگر يبمتفاوت 

  

ــروخ     ـارين از ك ــدادان آن نگـ ــد بام ــم آم   پيش
   

ــدر                   ــف ان ـاي پــيش ص ــه پـ ــزاران ب ــرك ه ت
ـاده                          ـاك مــورد نهـ هــر يــك بــر ســر بسـ

  پـــري روي  ســـياه چشـــماز كـــف تركـــي 
                 

ـــــــزم                        ــ آري مــــرا بــــدان كــــه برخي
ـين كــــرد                         نابســــوده دو دســــت رنگـــ

  

  چشم از سـرمه شـوخ  و با دو  رخ از باده لعلبا دو   
هر ) 54/19(                                                 

ـــــــشان     ــاه بــر دو هفتــه درف   يــك چــون مـ
ـان     ــــدش ريح   ...روش مي سـرخ وزلـف وجعـ

ـــت چــو ســــرو  ـانش چوگــانقاـم ــ ـــ        وزلفكـ
  )33و30- 29/ 35(                                     

ــف عوز  ــتزلـــ ــزم نبرينـــ   )59/81(درآويـــ
ــت     ــدر تاخ ـارك ان ــه تـ ـيده ب ـا چشـ   )15/10(نـ

  

ـ  و انيران روزگار سامانيدر ا يخوشباش ةيوجود روح 2؛يگساريآداب م ـ ه پادشـاهان ا توج ن دوره بـه  ي
 يريشكل گ موجبهمراه بوده  ياگريوخن يباده نوش ،كه معموال با سماع وغنا مجالس سور وبزم يربرگزا

ـ   )301و297 :1386 ،ينـاج ( شـود  يان طبقه اشراف مـ يبار ودر مدردر يگساريممجالس  بـه رواج   هبـا توج
ـ ن فرقـه ته يروان ايدگاه پياز د يدرآن روزگار وروا بودن شراب نوش يت مذهب حنفيگسترده ورسم ه آن ي

 يشهره مـ  يدخوارگياز مناطق به نب ين برخيكه ساكن يبه طور. گردد ياز شهرها معمول م ياريدر بسهم 
ـندگان واد يمانـده از نو ادگاريكه درآثار به تا آنجاست  ين امريتساهل در چن .)306 :همان( دشون ن آن بـا يس

بـا آن در قالـب كلمـات بـه     مرتبط ومرسوم  يورفتارها ينوش ي، آداب مشراب ساخت يروزگار چگونگ
ـ خمر ةديوقصـ  اسـت  آن روزگار ةنييآ ،يان شعر رودكين ميدر ا. ديآ يمش درينما ـ   ةي ـ ا ااوكـه ب ت يـ ن بي

  3:شتر آمديكه پاست  يقيگردد روشنگر حقا يگرانسنگ آغاز م
  )33/1(ه او را گرفت وكرد به زندانبچ        د قربان     ياــرا بكرد ب يمادر م

از چنـگ نـواختن    يتياست كه درب يخود از جمله كسان يرودك وز همراه بوده يبا ساز ونوا ن ن رسميا
  :كند ياد مي ين محفليدر چن

  )15/7(اده انداز كو سرود نواختــب    چنگ برگرفت ونواخت          يرودك
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را بـه   يباده رسان ةفيوظ شوند يده ميزكان وغالمان ترك برگزيان كنيهم كه معموال از م يان جوانيساق
   4:عهده دارند

  )35/31(خاقان ةبچ ه خاتون ترك وبچ       ع زخوبان         يبد يباده دهنده بت...             
  ايـن   تمـد  بلنـد يا  كوتـاه   از زنـدگي   ديگر پس  حياتي  كه  حقيقت  اين  پذيرفتن اگرچه ؛ين سوگوارييآ
وجـود   اند و آسماني  الهي  اديان رويپ كه  مللي  ژهيبه و،  از اقوام  برخي  در بين  كمابيشخواهد بود يدرپ  جهان
  بودن  به  همواره  انسان كهآن جا ما از ا ه استديگرد   باوري  مرگ  انديشه  شگستر  موجب جيوبه تدر داشته

ـتن   .قت در ذهن او وجود داشته استين حقيا از يشگيهم يهراس   انديشيده مي  و زيستن  ماندنو  برپا داش
 ياز نشانه ها  يكي يله ايوقب يقوم خاص يهايژگيه به وبا توج زين ل وفرهنگهايقبا ةدرهم ين سوگوارييآ
مردگان وخطـر   گاه ترس از چراكه .ات بشر بوده استيخ حيدر طول تارشان ياان يدر م يزين هراس انگيا

 يدن به آرامش ابـد يشان با رسيا يتا روانها شده ينها ميين آيا ييل برپايشان به عالم زندگان دليبازگشت ا
ات جوامـع  يك حيدور ونزد يها نها در دورهيين گونه آيا .شه بازگشت به عالم زندگان را نداشته باشندياند

 ييگوناگون از برپا ييرهايرد جلوه گاه تصوهزاران ساله دا يه بر گذشته ايهم كه تك يرانيقوم ا.وجود دارد 
در خـود   يدر روزگـار سـامان  را  نگونه آدابياز ا ييه روشنهايسا ،ير رودكشع. بر مردگان است يسوگوار

  .توان مشاهده نمود يم يوان ويدر د يرا به روشن يريگ ناگزد به مراواعتق يمرگ باور ينشانه ها .دارد
  پسر               ما چو صعوه، مرگ بر سان زغن يم ايهانـن جيد ايجمله ص

  )106- 61/105(ر غنــيمرگ بفشارد همه در ز    ير          پژمرده گردد زو ، نه د يهر گل               
ـ    , ياسالم يشه هاير انديثتحت تا ،روزگار شاعر ينيد يدرباورها  ياعتقاد به جهـان پـس از مـرگ وب

  5.خورد يا به چشم ميدن ياعتبار

  

ــه دراز   ــه وچـ ــه كوتـ ــدگاني چـ   زنـ
ــود     ــد ب ــذار خواه ــر گ ــه چنب ــم ب   ه

  ــد ــا وشـ ــدر عنـ ــواهي انـ   ت زيخـ
ــدك ــواهي ان ــذير  خ ــان بپ ــر از جه   ت

  اين همـه بـاد وبـود تـو خـواب اسـت       

ـــ     ــه آخـــــ ــه ب ــاز؟  ن ــد ب ــرد باي   ر بم
ــت دراز   ــه هسـ ــن را اگرچـ ــن رسـ   ايـ
ــاز   ـــت ون ــه نعم ــان، ب ــدر ام ــواهي ان   خ
  خــواهي از ري بگيــر تــا بــه طــــراز    
ـــاز    ــه مج ــر ب ــي مگ ــم ن ــواب راحك   خ
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ــانند   ــرگ يكسـ ــه روز مـ ــن همـ   ايـ
  

  6)32- 27/ 28(نشناســي زيكدگرشــان بــاز

  

دابـي اسـت كـه در    از آ يراشيدن وموي كندن در مراسم سـوگوار روي خ، مويه كردن ؛روي خراشيدن
بوده است ونمود ه ن براي تسكين آالمي كه در اثر مرگ عزيزان به وجود مي آمده بسيار مورد توجايران كه

، اين عمل را بيشتر در آيينهاي سوگ .)هفتادوسه :1377 ،حريري.(شودبيشتر مشاهده مي آن در مرگ شاهان 
ـين كسـاني دچـار    اگر چه در باورهاي مردم باستان وبر اساس دستورات دين.زنان برپا مي داشته اند  ي، چن
بـه   يمنده زان عالقينشان دادن م ياري وبراگوت سواين كار به عنوان بخشي از سّنعذاب خواهند شد اما 

ـتن      ارداويرافنامهدر  .انجام مي شده است شخص درگذشته با تصوير زناني روبروييم كـه بـه خـاطر گريس
عمـل   ايـن  تعـاليم زردشـت   در. )57/77فصـل ( وناليدن بر مردگان، سرهايشان بريده و زبانشـان گوياسـت  

امـا   .)63 :1377 ،ويدن گـرن ( بيان آهنگين عزاداري صادقانه اختراع ديو دانسته شده است... نكوهش شده و
ظاهرا اقوام گذشته اين عمل را موجب آرامش خود مي دانسته اند زيرا مرگ راز بزرگ هستي است وبشـر  

يند به انواع طلسم وجادو روي مي آورد تا بتواند بر انچـه او را از  ابتدايي به دليل ترس از اين حادثه ناخوشا
مصريان باستان در مراسم شبيه سازي مصائب ايـزيس كـه سـالي    . ستگي هايش دور مي سازد غلبه كنددلب

 :1384 ،فريـزر ( يكبار برگزار مي شد عزاداري مي كردند وبه نشانه ماتم مرگ خدا بر سر وسينه مي كوفتنـد 

ـ پا يبـر مردگـان بخشـ    يز نوحه گـر يان نيساس مدارك موجود در روزگار سامانبر ا. )423 ـي دار در آي ن ي
ن يـ اوش بـا ا يبر س يان سوگواريواز آن م يرياساط يماتم ها ييكه در برپا يبوده است به طور يسوگوار

 ييحل برپامرااز يكيبه عنوان ن نكته يهم به ا يرودك .)33 :1351 ،ينرشخ(  مييها روبرويگونه نوحه پرداز
  .كند ياشاره م يارن سوگوييآ

   )26/8(ه كنان                 رخ كرده به ناخنان شدكاريزن ودخترش گشته مو               
با زنـان همـراه    ينيين عمل آيز در ايومردان نزنان نبوده  ه كردن خاصيمو ستن ويگرنكه يگر اينكته د

       :شده اند يم
  )11/4(وارا ـــوكــزارم ســر مــي بــنشيــكه لختي            ن حد گر زانــــم در لـــنگنج      
  )13/5(بين كه نالد چون عاشق كئيوان رعد ب      د چون مرد سوكوار        ين كه گريآن ابر ب       

بر يعقوب  ليياسرا ير بنيوسا ازقديم ترين سوگواريها نوحه گري يوسفيكي  كتاب مقدسبر اساس 
مـرگ اگرچـه امـري     )80،صسفر پيدايش، بـاب پنجـاهم   :كتاب مقدس(...كه مدتها به طول مي انجامداست 
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طبيعي است اما در نظر آدمي همواره خالف طبيعت به نظر رسيده زيرا هميشه به بودن وماندن وزيستن مي 
ــ  .)26 :1373 ،فالمــاريون(.انديشــد ــما در اســاطير آشــور، مردگ ــه ش ــي ب ــاي فراطبيع مي ران جــزو نيروه

مصريان باستان بر اين باور بودند كه مرگ يـك سـوء قصـد از جانـب خـدايان      )29 :1375،ژيران.ف(ندآمد
ايرانيان باستان به عبور روح مردگان از چينودپل و ورود به بهشت يـا دوزخ معتقـد    )34 :1373،نقبائي(است
ـتاخ   اما در نظر ساكنان بين الّن) 1380:129فرنبغ دادگي، (بودند يزي وجـود داشـت نـه بهشـت     هـرين نـه رس

را  ودوزخي چراكه باور داشتند خدايان جسم آدمي را از گل آفريده اند وبعد از خروج روح بايد دوبـاره ان 
 :1384 ،اكبري.(اين روح است كه از راه گور به جهان زيرين را مي يابد. در خاك قرار داد تا بدان تبديل شود

شـود   بـه تبـي سـوزان گرفتـار مـي      ـ آتـش ـ    ش آخرين فرزندشدر اساطير ژاپن، ايزانامي پس از زاي) 78
ناچار  آن كهكوچ مي كند و ايزاناگي به تنهايي پس از ) سرزمين تاريكي =يومي(ميرد وبه جهان زيرين  ومي
. مانـد  گردد از دنياي زيرين كه در پي يافتن ايزانامي بدان راه يافته بود خارج گردد در جهان زندگان مـي  مي

در اسـاطير  )17- 16 :1373 ،پيگـوت (دايي آن دوگوياي ناپايداري زندگي و پيدايي مرگ است در حقيقت ج
 در بـاور  )53 :1381 ،ايونس(هندي مرده سوزي مدخلي زميني است براي مردگان تا به بهشت يمه راه يابند

بـه   و رود ، روح او همراه با دودي كه از آتش برمي خيزد به آسمان ميايشان پس از مراسم سوزاندن مرده
پيدايي مرگ  بودند مردم آفريقا نيز معتقد )168 :1384 ،بهار( .دياري ارواح پدران به روشنايي ابدي مي پيوند

به سبب خطايي است كه در آغاز آفرينش از سگ يا آفتاب پرست سرزد كـه در رسـاندن پوسـت تـازه از     
رگ وهراس انگيز بـودن آن سـخن بـه    سوي خدا به انسان كوتاهي كردند در نزد برخي از ايشان از غول م

در بندهش نيز مرگ برنـده جـان آدمـي     .)95 :1374پاريندر،( ميان مي آيد كه مردمان را برده خود مي سازد
در شعر رودكي هم مرگ هراس انگيز است وبه عبـارتي پايـان   .)121 :1380 ،فرنبغ دادگي( دانسته شده است

كه دنيا سرايي ناپايدار است وبايد پـس  آن جا ر نگاه او از د. زندگي مادي ونقطه آخر همه دلبستگي هاست
الزم بـه  .ارداز اندكي آسودن، آن را ترك گفته، به خاك بازگشت  بنابراين دل بستن به آن نتيجه اي در بر ند

ـ اسـت كـه در ضـمن ا    يذكر است ترس از عوالم ناشناخته وحوادث پس از مرگ نكته ا كـه  - ن اشـعار ي
ـ ان ايـ كه عالوه بر ب يخورد به طور يبه چشم م - شاعر است رمردم روزگا ينيود يشه جمعيانگرانديب ن ي

   .سازد يآشكار م يز به خوبينرانوع نگاه به مرگ، ترس از ناشناخته ها 
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  تـگي نه رواسـدل نهادن هميش        مان را       ــج مهــراي سپنــبه س
  تــخواب بر ديباسگرچه اكنونت           ت   ـزير خاك اندرونت بايد خف

  )4- 15/1(كه به گور اندرون شدن تنهاست        با كسان بودنت چه سود كند؟       
پـرواز   ،هدر باورهاي ساير ملل نيز بيان شـ هي كه در ديوان رودكي بدان اشاره شده و دجالب توج ةنكت

ـيار بـدان اشـاره    روح، پس از مرگ به آسمان وقرار يافتن جسم در خاك است كه در شعر فارسي نيـز   بس
س ونخستيني آنهـا  هات اربعه، ازدواج مقدعلوي، ام يچرا كه درادب فارسي باورمندي به آبا. گرديده است

روح كه از عالم باالست به سوي  ،پس از مرگ و وجود دارد )جماد، نبات، حيوان(و زايش مواليد سه گانه 
. ك است به دامان مادر زمين باز خواهد گشتخواهد رفت وجسم نيز كه از خانزد پدران علوي  آسمان و

اين شاعر بلند پايه، عقيده كهن ياد شده را با بياني شيوا، استادانه ودر عين حال همه فهـم، بـه تصـوير مـي     
  :كشد

  
ــاز داد   ــدر بـ ــه پـ ــي بـ ــان گرامـ   جـ
ــاز   ــت بـ ــي رفـ ــا ملكـ ــك بـ   آن ملـ
ــد    ــاكي فكن ــوي خ ــاكي س ــب خ   قال
ــق   ــد خلـ ــه نداننـ ــان دوم را كـ   {جـ

  

ــــد تيــــر     ه بـــه مـــادر سپـــــــردكالـب
  ...زنــده كنــون شــد كــه تــو گــويي بمــرد

ــرد   ــماوات ب ـــوي س ـــرد س ــان وخـ   ج
ـپرد    ــان سـ ــه جان ــردو ب ـــه اي ك   مصقلـ

  )19- 18و14- 18/13(                          
  

 ةدن جامـ يپوش آمده است انيدوره سامان ين خاكسپارييآ درباب كه در كتب گذشته  ياز جمله موارد
ا در انتخـاب  يـ كه گواست  يد رنگيسف ينخ ةمعموال پارچ هم كفن .استد ياه وگاه سفيس يهاماتم به رنگ

ـپاري را نيـز در اشـعار     .بسته اند يهم به كار م ينآن ثروتمندان تفّن برخي از كلمات مرتبط با مراسم خاكس
   .ورد كه نشان از عمل آييني در تابوت نهادن مردگان داردآ خود مي
ـني بر مــزارم س            تيــكه لخ ر لحد گر زانم دــنگنج:         لحد   )11/4(واراـوكــنشـي

  )12/18(راـگر من اين دوستي تو ببرم تا لب گور         بزنم نعره وليكن زتو بينم هن:          گور

  )21/58(بردند؟  نه به آخر بجز كفـــن           ازـــن مت وــزار نعــن هزاراــاز ه   :      كفن
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ـپاري يـادآور   نيزاز جمله كلماتي است كه درديوان رودكي عالوه بر 7؛ستودان مرتبط بودن با آيين خاكس
اساطيري مردم ايران باقي مانده و  ةعملي ويژه كه درخاطر. بخشي از مذهب كهن ايرانيان باستان نيز هست

  .ي يافته استدر شعراو نيز تجّل
  )76/82(آيين جهان چونين تا گردون گردان شد     مرده نشود زنده زنده به ستودان شد      

در اساطير آشوري نيز ترس از مرگ موجب شده بود انسان بدوي بر اين بـاور باشـد كـه مـرگ مثـل      
ـندگان فرضـي قـرار مـي       ةبيماري در نتيج عملي جادويي رخ مي دهد بنابراين مردگان دربستر انتقـام كش

مراسـم تـدفين معيـار    از اين رو ،ه بازماندگان مي شوريدندت جمعي، عليگرفتند ودر پي احساس مسئولي ،
نگاهداري از شخص درگذشته بود وگورها ومقابردوران ديرينه سنگي بيشتر نه به خاطر پناه دادن آنان بلكه 

  .)33- 32 :1375ژيران، .ف( زنداني كردن آنان بودبراي 
ـين حاد  ثـه عظيمـي نـاتوان وناچـار تسـليم      در نگاه رودكي، گريزي از مرگ نيست وآدمي در برابر چن

  .خواهد بود
  ـابي امانخواهـي كـز مرگ بي       د ترا        ـــــخواهي تا مرگ نياب                     
  )148- 121/147(زير زمين خيز و نهفتي بجوي               پس به فلك برشو بي نردبان             

  

ـتا  يبه معنا ي jashn يدر پهلو،  yasnaجشن در اوستا ؛اديجشنها واع ـتش  يس  اسـت  yashnش وپرس
 يدهد بـه طـور   يل مياز فرهنگ هر قوم را تشك ين بخشيرين ديين آيا ييبرپا .)ل جشني، ذيزيخلف تبر(

  خاطر دستيابي  بشر از ديرباز به. ن خواهد بوديك سرزميك جشن وآداب مرتبط با آن نمود ونماد يكه گاه 
- 25 :1378، يعيرب( است  پرداخته  برتر طبيعت  و نيروهاي  در برابر ايزدان  شكرگزاري  هخود ب  هاي خواسته  به

 يمتفـاوت صـورت مـ    يوه هـا يبه ش،  بر جوامع  حاكم  فكري  فضاي  به  با توجه  سپاسگزاري  نوع  اين .)28
و   شـكرگزاري   مراسـم  از  اي گونـه   اسـت   همراه  و رقص  معموالً با پايكوبي  كه در ابتدا جشن. گرفته است

  مختلفي  داليل  به ستهتوان مي  عبادي  جشنها و مراسم  گونه  اين. شد مي  محسوب  تاريخ  بشر در طول  عبادت
ـپاهيان   پيروزمندانـة   شـت نو، بازگ  ، آغاز فصل محصول  فراواني  كه گيرد  صورت ، پيونـد   كـودك  ، زايـش   س
طور كـه   همان. است قومهر  فرهنگي  تنمايانگر هوي  ديگر جشن  يياز سو.  آنهاست  از جملة... و  زناشويي

ـ   سپاسـگزاري   خاص  شيوة  يك  دارا بودن ييابتداشه بشر يدر اند رسد نظر مي  به  شتر آمديپ را از  يو تملي
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ـ  رامـ   مينه .ستاشده  يان ميخدادر نزد  يتر شدن و يموجب گرام ،ختهسامتمايز  ديگر اقوام ه دارتـر  دامن
  .است داشته يرا در پ  باستان  ملل  ها در ميان نشج  برپايي دنش

 يبودر زمان شاعر ز دارندين ينيينوروز ومهرگان كه جنبه آ يمل ـ ياز دو جشن باستان يوان رودكيدر د
 دارد رانيابه گذشته  يتوجه حاكمان سامانشود كه نشان از ياد ميرفته يپذ يراتيير اسالم تغيتحت تاث شك،

در  يقدسـ  ياز زمانهـا  يكـ يشب قدر بـه عنـوان    قربان و ياد مذهبين در كنار اعيرين ديين دو آيا .ادكردي
: ك.ر( سـازد  يتـر مـ   را برما روشن اوروزگار ينييآ - يفرهنگ يفضا يزمان رودك يرانيا - يفرهنگ اسالم

  .)209/ 90و 71/44،وانيد
  شـده   تلقـي   سـالگرد آفـرينش    عنوان  به  كه  روز بهار است  نوروز آغازين  ،ايراني  در گاهشماري ؛نوروز

 يمـ   روز انجـام   در آن  تجديد حيـات   كه  است  و روزي را با خود دارد  و جواني  ازگيت،  ، سرسبزي رويش
  چگـونگي كه   وجود داشته يجشن  ايراني  قوم  از ديرباز در ميان ،آغاز  اين  مناسبت  به. )95 :1377موله،(».رديگ

نوگ " كهعيد  ظاهراً اين 8. است  ذكر شده  بسياري  در كتابهاي  آن  به  و اميران  شاهان  آوردن  رويو   برگزاري
  و مـردم    داشته  ساير جشنها مقبوليت از  بيش ،همراه بوده  و استراحت  وتفريح  با شادي  شد يده مينام "روز

  روز فرخنده  در اين  دينكرد هر پادشاهي  روايت  موجب  به. اند جسته مي  شركت  و درباريان  شاه  در شادماني
و در ايـن   داشت  دوام  روز متوالي  عيد نوروز شش. كرد مي  و خرّمي  شادي  را قرين  خويش  ممالك  ترعي  

ـنظم   ترتيـب   خـود را بـه    خانـدان   و اعضاي  بزرگ  دادند و نجباي مي  بارعام  ساساني  روز سالطين  شش   م
  جشـن   درگـاه   خـود و محرمـان    بـراي   سالطين را عيد  روز ششم .دادند مي  حضار عيدي  و بهفتند پذير مي
  در نـوروز انجـام    و مبـاركي   ميمنت  براي  مردم  كه  كارهايي  از جمله .)198 :1383ن سن، يستيكر( گرفتند مي
از   شـكر قبـل    ، خـوردن  هـم   به  شيريني  يكديگر، تعارف  به  پاشي  عيد، آب  لاند شستشو در روز او داده مي

  مـوم   قطعـه   خود با سه  و دود دادن  و بدبختي  از ناخوشي  آن  حفظ  براي  بدن  به  روغن  ، ماليدن گفتن  سخن
  .شود ياشاره م ين چشن باستانيز به اين يوان رودكيدر د .)199: همان(  است  بوده

  

  )143/ 82( ه نوروز                 در مه بهمن بتاز وجان عدو سوزــان بزم بيچون سپرم نه م  
  )71/44(9نافه استــــفرح بخش تر از فرس                 يلت ز فرخندگـب قدر وصــش  
  )90/209(د كشانــــن نوروز وگوسپنــجش ان                ــو مبارك وخنشــر تــاد بــب  
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بـه   - كه به نام همان ماه معروف بوده - ن روز مهرين جشن درشانزدهميباستان ادر نگاه مردم  ؛مهرگان
ـ يب( اسـت شـده   يدن او در كوه دماوند برگزار مـ يورسب وبه بند كشيدون بر بيافتن فريمناسبت ظفر ، يرون

ـياري   فريدون  به  جشن  اين  انتساب .)254 :1352 ـ ن  نوروزنامـه در 10 اسـت   ذكـر گرديـده    در آثار بس   بـه  زي
ـ آثـار الباق در  .)10 :1380ام، يـ خ(  اسـت   منسـوب   فريـدون   به  آن  گذاري پايه  صراحت ـ در ا هي  ين بـاره مـ  ي

  مـردم   كـه   اسـت   وخوشـي   شـادماني   انـد آن  داشته  بزرگ  روز را ايرانيان  اين  اينكه  گويند سبب مي«:ميخوان
و   بـود و او را مغلـوب    نمـوده   خروج  بيوراسب  اكبر ضح  كاوه  آنكهاز   پس  كرده  خروج  شنيدند فريدون

ـيم   رايـت   بـه   ايـران   پادشـاهان   كه  است  كسي  خواند و كاوه  فريدون  را به  بود، مردم  ساخته  منكوب   ناو ت
و   نـور بـر ظلمـت     هنماد غلبـ   كه   ملّي  از جشنهاي  يكي  عنوان  به  مهرگان )290 :1352، يرونيب(»...جستند مي

  شـده  گزار ميبر  مختلف  هاي سلسله  شاهان  تحاكمي  هاي نيز در دوره  بعد از اسالم  است  اكضح  شكست
  سـلطان   توجـه   مورد به  در چندين  بيهقي  تاريخدر . كرد  اشاره  غزنوي  شاهان  به  توان مي  ميان  از آن  كه است

،  ساسـانيان   در زمـان   ايران  در كتاب 11است  جمله از آن  تاس  شده  اشاره  يندير  جشن  اين  برپايي  مسعود به
ـ    يادگار حـوادث   كه  را جشني  عيد مهرگان  نويسنده ـت يكر(دانـد   مـي   اسـت   رينشآغـاز آف  :1383 ،ن سـن يس

  شود و مدت ر ميبرگزا  ايران  مهر داور سرزمينافتخار  به  داندكه مي  بزرگ  را جشني  هينلز مهرگان  جان)199
  با نوروز مثـل   مشترك  بر آداب  عالوه  جشن  در اين .)124 :1379 ،نلزيه( كند مي  روز بيان  را نيز پنج  آن  زمان
و   بـدبختي   دور سـاختن   براي  بدن  به  بان  روغن  يكديگر، ماليدن  و عنبر به  و عود هندي  ، مشك دادن  هديه

  در قـرار دادن   شـاهان   رسـم   بـه   توان مي  ميان  از آن  اند كه داده مي  نيز انجام  يديگر  از خود، كارهاي  شومي
ه اسـت  شـد آشكار  خورشيد در جهان  ز مهرگاندر رو كه  اين  باور به  دليل  سر بهبر   آفتاب  با صورت  تاجي
  چشـم   بـه   ساسـاني   سـالطين   در دورة  كـه   اسـت   بارعـام   بر آن  عالوه. )79 :1350 ،بزرگ زاده( نمود  اشاره

ز برگـزار  يـ ان با شكوه نيكه ظاهرا در روزگار سامان يد ملين عيز از اين يدر كالم رودك )75 :همان(خورد مي
  .ه استاد شديشده  يم

  رگان آمد             جشن شاهان وخسروان آمدـهــملكا جشن م 
  دـن آمتاــدل باغ وبوســـم وخرگاه              بـملح يخز به جا
  )28 30- /19(دــوان آمـارغ ياـبه ج يم  وسن آمد باز           ي يجا مورد به



 207                                                         ر زمانرودكي روايتگ                                                     چهل و دومسال  

 

اسـت   ييهايها وسـرگرم يتوجه به باز يدر روزگار رودك يگر از مسائل فرهنگيد يكي ؛يوسرگرم يباز
  بازي  يختار  گفت  توان نمي  راستي  به .تواند داشته باشد ين ميك سرزميگذشته شه دريمواقع ر يكه در برخ

در   و سرگرمي  و اساساً آيا بازي دان پرداختندبن بار كدام قوم ينخستگردد و باز مي  از حيات  اي دوره  چه  به
ـتر در شـكار     غـذا كـه    آوردن  دست  به  براي ييبشرابتدا  يا خير؟ تالش  بوده  امروزي  مفهوم  به  نظرشان بيش
   شكار، پرتاب  در پي  دويدن .آيد  حساب  به  ناخودآگاه  بازي  وعيتواند ن مي  است  شده مي  خالصه  حيوانات

و   بـازي او  در نظـر   اسـت   ممكـن   شكار مورد نظر اگرچـه   سمت  ديگر به  و هر وسيلة  ، نيزه ، چوب سنگ
  علـت   بـه   كـه   دانسـت   و بـازي   ورزش  فعاليتها را نـوعي   دسته  اين  توان مي  باشد اما اكنون  نبوده  سرگرمي

  خـاص   معتقدنـد بـازي    از دانشمندان  برخي  اگرچه  .ستا  نيز بسيار مورد توجه  اد آرامشو ايج  بخشي فرح
آنـرا    تـوان  و مغز اما نمـي   عصبي  از سيستم  وسيعي  مستقل  بخشهاي  خاطر دارا بودن  به  هم  آن  است  انسان
ـيش   يذ يموجـود   عنـوان   بـه   انانس  اگرچه  )44 :1381لندرث،(دانستبشر   خاص  فقط از سـاير    شـعور ب

از   لحظـاتي   بـه   بخشي منظور شادي  به  و سرگرمي  تفريحي  مختلف  استعداد ايجاد حاالت  داراي  موجودات
برخوردارنـد امـا     تـر  پـايين   يدركاز   اگرچه  هم  حيوانات  يحّت  كه  است  اين  تاما واقعي  است  عمر خويش

ـين   و سـرگرمي   بـازي  .)39 :1380،يمـوثق  (برد  پي  در رفتارشان  ابتدايي  بازي  نوعي  به  توان مي انسـانها    در ب
  گـاهي ، جـذّابتر و روزگـار، كـاملتر    و معمـوالً بـا گذشـت     و هسـت   بـوده   دچار تغييـر و تحـول    همواره
يابنـد و   مـي   نيز تحـول   اي هشوند و دست مي  اموشبا گذشت زمان فراز بازيها   برخي. ده استيگردتر پيچيده

  نيـز بازيهـاي    كهـن   در ايران .نو  نوبه  هايسرگرمي  در آفرينش  است  آدمي  فكري  توان  است  هميشگي  آنچه
  آنهـا بـه    بـه   فارسـي   متعدد ادب  كتبدر و  است  شده برگزار مي  ،داشته  هم  طرفداراني  كمابيش  كه مختلفي

  از بسيار پـرداختن   در مواقعي  اگرچه.  است  ياد شده  و ايجاد آرامش  بخشي فرح  در جهت  هايي شيوه  عنوان
  نيست  خاص  اي طبقه  ويژة  كه  و سرگرمي  خود بازي  كه  نكته  اين  اما به ، شده  نهي  بازي  خاص  نوع  يك  به

  امروز ورزش  آنچه  در حقيقت .)2/344: 1351، گلبن( است  شده  آزادند اشاره  آن  نيز در انجام  مردم  و عموم
ـتي كـه   د بـود خواهـ   انسـان   و روح  جسـم   كنندة  تقويت  كه  ستا  قانونمندي  بازيهاي  نام گرفته است ،  كش

  از جملـه   مختلـف   معمـوالً در جوامـع   و اند دسته  از آن... و  سواري  ، اسب ، چوگان افكني  ، زوبين تيراندازي
ـ ا .آموخته شود آنها  انجام  چگونگي  و نوجوانان  كودكان  به  بوده تان يبر ا  تالش  ايران ن تـالش در جهـت   ي

ـتادان بـرا   يمختلف ورزش يآموزش شاخه ها ـ آمـوزش م  يرا در فرمان مرزبانشاه  به اس   ادب ،يدان داري
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  و شطرنج  العبيو م  و كشتي شناو   معلق  و عمود و كمند و تك  و تير و كمان  و نيزه  و حلقه  ، گوي سواري
در . )1/9ج: 1347،يارجـان (توان مشـاهده نمـود    يسرآمد همگان باشدم  كه  چنان د شاه،يبه فرزندش خورش

آنها اشاره نشـده وخواننـده بـه     يوه برگزاريمختلف وش يهايز اگرچه به طور خاص به بازين يوان رودكيد
ات يـ كـه در اب  يارزشـمند  يع ادبـ يصنا شود اما در ضمن يها روبرو م ين سرگرمياز ا يطورگذرا با بعض

  .كشد ير ميتصو بهروزگار آنرا در ين آدابيآورد وجود چن يخود م
  از طرفـداران   ايرانيان  انگيز در ميان و نشاط  پرتحرك  هاياز سرگرمي  يكي  عنوان  به  وگانچ  بازي ؛چوگان

باور وجـود    اين  ولي  نيست  معلوم  بر كسي  آن  گيري آغاز و شكل  دقيق  تاريخ.  است  برخوردار بوده  بسياري
  مردم  ميان  تر به و سپس  وجود داشته  ايراني  ممتاز جامعة  طبقات  در بين  پيش  سال  از هزاران  چوگان  دارد كه

 ن باورندكـه يبر ا  برخي )84 :1380كالج، .4و  3ش  ،1345، بهروز ( است  نموده  نيز رسوخ  جامعه  ساير طبقات
ـ   جهان  ديگر نقاط  به  راناز اي ه، سپسپديد آمد  اشكانيان  در دورة   شاهانه  بازي  ناي  :1381،بهـار (  اسـت ه رفت

  بـازي   تـوان  مي  شود كه مي  رايج  تغييراتي  يابد و با اندك مي  اروپا راه  به  از ايران  از اسالم  پس  بازي  اين .)92
در   اگرچه .)22- 21/ 7 :2536،يراوند(  دانست  اسب بي  بازي  چوگان ديگر از  را صورتي»  كريكت«و »  گلف«

  مختلـف   منابع  بر اساس  ساساني  در دورة  آن  اما رويكرد به  شده  بسيار توجه  بازي  اين  به  مختلف  هاي دوره
  .)22 :همان (  هاست از ساير دوره  بيش

و   انـداختن   پهنـه   گـوي   و فايـدة «:  است  آمده  چنين  چوگان  بازي  در فايدة هو الشجاع  الحرب آداب در
  و برگرفتن  انداختن  تاودار شود و از بسياري  بر پهنه  شود و انگشتان  روان  در حرب  دست  كه  آنست  گرفتن
از   حذر بايد كـرد كـه    آيد از آن  پرتابي  گوي  ، چون زدن  چوگان  وقته ب  از نظر كردن. ديدار تيز شود  گوي

بداند   آن  آمدن  باشد اندازة  خو كرده  پهنه  بر گوي  مردم  چشم  چون  و فالخن  و عرّاده  حصار آيد از منجنيق
و   شـدن   نـرم   اندام  چون  بسيارست  سخن  اندر پهنه  پرهيز تواند كرد و جز اين  كجا خواهد افتاد و از آن  كه

ـناد تـار  آنگونـه كـه در  )466 :1346 ،فخر مدبر(ماند  دينب  و آنچه  شدن  راست  و دست  نظر تيز شدن  يخياس
ر بابكـان،  يكارنامه اردش( پراخته اند ين بدان نمييداشته واقشار طبقات پا يدر ابتدا جنبه اشراف ين بازيا آمده،

بـوده   يگستان در داخل حصار بخارا محل چوگان بـاز يع ريدان وسيان هم ميدر روزگار سامان)213: 1369
 ين بـاز يـ ت ايگذارده اند اهم يش ميخود را به نما يزان توانمندين مكان افراد ميكه در ا يه طورب. است
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ـاج ( شـده اسـت   ير ميافراد در نزد امع مقام يبدان اندازه بوده كه گاه موجب ترف وان يـ در د )300 :1386 ،ين
  .گردد ياشاره م يحين تفريممدوح به وجود چن/ ف معشوقيتوصهنگام  يكرود

  شت بازيخو يوتو چوگان به را يشت تاز         زمانه گويخو يض، به راياسب وتو رازمانه 
)28 /35(  

ن يـ است كه نمود آن را در شعر ا ير كهنياز تصاو يكيز يه كردن زلف گره خورده معشوق به چوگان نيشب
  .ديتوان د يز ميشاعر بزرگ ن

  انش چوگانـرو و زلفكــچون سامت ــق                 يرو يرــاه چشم پيس ياز كف ترك
  )35/33(  

  .چوگان يگر از بازيد ينش طرحيآفر ياست برا يگريه ديخال رخسار هم دستما
  ؟يا گويا چوگان؟ خال است آن ي؟          زلف است آن يا رويا باال؟ ماه است آن يسرو است آن 

)101 /312(  

  جهينت

 يبنـد يپا. است يتسّن يزمان شاعر جامعه ا ةجامع ،يوان رودكيد )يبعد فرهنگ(يجامعه شناخت يدر بررس
افـت كـه بـا    يبه خانواده در يتوان در نگاه يعد من بيدر ا. خورد يان مردم به چشم ميبه قواعد كهن در م

يبه جهت استوار يط دشوار زندگيه به شراتوج ـنعت كشـاورز    يعد اقتصادآن از ب  يودامپـرور  يبـر ص
ر يتاث يشك بر روابط انسان يب ن دست،ياز ا ين ومسائليي، درآمد پايصادب برآن، فشار اقتومشكالت مترّت
 يكمتـر  يخانواده چندان دوستانه نبوده، از بـار عـاطف   ياعضا يتعامالت رفتاراز اين رو . گذار خواهد بود

ـ ن يمكرر و وجود نامـادر  يازدواجها. داستيهو يوان رودكيبرخوردار خواهد بود كه نمود آن در د ز در ي
بـه  . كنـد  يبدان اشاره م يوشاعر به خوبدارد يخانواده مطرح شده كه مشكالت خاص خود را در پبحث 

ـ  يز اشاره شده كه ظاهرا بين ييهايها وسرگرميباز ـتر در ب ج بـوده  يـ جامعـه را  ين اشـراف وطبقـات بـاال   يش
ان ياماناشراف در روزگار س يهاياز سرگرم يكينخست  يكه باز ازآن جمله اند يسواركار و چوگان.است

از  يكهن مـردم آن روزگـار دارد بخشـ    يشه در باورهايز كه ريمثل نوروز ومهرگان ن ييجشنها .بوده است
 يگسـار يمعموال بـا م  )يحنف(حاكم بر جامعه ينيشه ديه به اندبا توج و دهد يل ميفرهنگ جامعه را تشك
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ـي ر آيه كه تحت تـاث ل داديمردم را تشك ياز باورها يهم بخش ين سوگوارييآ .وغنا همراه است ن اسـالم  ي
 ينهاييدزنده بودن آيدارد مؤ يباستان يمثل ستودان كه نشان از باورها ييادكرد واژه هاي.افته استي يراتييتغ

خود  ينييمراسم آ يان مختلف در جامعه روزگار شاعر است كه در برگزاريروان ادين وجود پيكهن، همچن
                                . آزادند

  هاادداشتي

   :مو، روي مي آورده انده خضاب كردن زنان نبوده ومردان نيز در مواردي ب آرايش خاص/ آراستگي - 1
  )100/305(ريش وسبلت همي خضاب كني                خويشتن را همي عذاب كني

و  95/260و 83/152و 122- 63/121و  26/7و  18/20و 15- 14/14: ك.شـاعر ر  ةدر دور يگساريم ةدربار - 2
35/33 -34  

   .ده آمده استيح جعفر شعارمتن كامل قصيتصح يوان رودكيد 34- 33ةدر صفح - 3
اسـت كـه در    يت خنيـاگران وسـاقيان  يوضع يرسد بررس يكه از خالل اشعار ارائه شده به ذهن م ينكته ا - 4

ه به روحيه خوشباشي در توج با .اشعار رودكي هم به ظرافت از زيبايي وامتياز جواني ايشان سخن به ميان آمده است
در مراسـم   ين قشريم حضور چنييدور از ذهن نخواهد بود اگر بگو ييدربار وشرايط خاص ايشان در چنين مكانها

ـا    ير انسانين دست موجب بروز روابط ناخوشايند ورفتارهاي غياز ا يينهاييوآ يگساريم از سوي برخي درباريـان ب
اين افراد در ديوانهاي شـعري مـي    يت ظاهرير توصيفاتي كه از اندام و وضعايشان خواهد شد كه با اندكي دقت د

  . كند يت ناپسند اشاره مين وضعيتمام در خالل اشعارش به ا يبا استاد يشود مي توان به اين نكته پي برد ورودك
  .)148- 121/147و  134- 1334/ 63و 7- 30/5و 14- 12/ 18و  4- 15/2و 12/12 :ك.در اين باره ر - 5
ه نشان داده ز بدان توجيخورد وشاعر ن يات باال به چشم ميا در ابيدن ياعتبار يكه عالوه بر مساله ب ينكته ا - 6
 .است - مرگ - يان در برخورد با حادثه بزرگ زندگيشا يهمه افراد بدون توجه به مقام ومرتبه اجتماع يكسانياست 
ـ يمورد مرگ است بـد  در ياسالم يشه هايمبلغ اند يات به نوعين ابيدر ا يرودك  يكـه طبقـات وقشـرها    ين معن

 يدرچگـونگ  يريا تـاث يدر دن يتيموقع ين تفاوتهايدارند بنابرا يكسان وبرابريت يهنگام مرگ وضع يگوناگون همگ
  .مرگ نخواهد داشت 

ـتان مـي سـازندونيز در     - 7 صاحب برهان قاطع ستودان را به معني گورستان ، عمارتي كه بر سر قبر آتش پرس
در برخي منـابع  ). ذيل ستودان:1376خلف تبريزي،(وم دخمه يا جايي كه مردگان را در آن مي نهند آورده است مفه

ستودان يا استودان را حفره هايي دانسته اند كه به صورتهاي منظم وچهارضلعي يا بدون ترتيب وساده تر درون سنگ 
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در وسط ستودان هم جايي براي نوشته .آن را مي بسته اند كوه ايجاد كرده، استخوانهاي مردگان را در آن نهاده، دهانه 
تري از دخمه  اگر بخواهيم تصوير روشن .)ذيل استودان: 1371اوشيدري،( هاي مذهبي ونام درگذشته نيز بوده است

وستودان ارائه كنيم اشاره به اين نكات سودمند خواهد بود كه بدانيم دخمه محوطه اي دايره اي است كه معموال بـر  
آهنـي كـوچكي بـراي ورود     درِ و فراز كوه بلندي واقع شده و ديواره اطراف دخمه را از سنگ وسيمان مي سـازند 

سطح داخلي آن از ديوار بـه طـرف مركـز    . محيط دخمه در حدود صد متر مي باشد. وخروج در آن تعبيه مي كنند
ه خارجي آن نيز بيرون از ديوار دخمه، در چهار گوش.شيبداربوده، در وسط آن چاه عميق ووسيعي حفرگرديده است

عمق چاهها تا حدود يك متر با شن وسنگريزه پر شده . تر حفرشده كه به چاه وسط دخمه راه دارد چهار چاه عميق
مي نامند كه به معني استخوان  Astadanيا استه دان Saradehچاه وسطي دخمه را زردشتيان ايران، سراده يا.است

ـيم شـده،      . ستدان يا جاي استخوان ا سطح داخلي دخمه از ديوار تا استه دان به سه قسـمت دايـره اي شـكل تقس
ـتن اجسـاد مـردان اسـت     . قسمت نخست كه از ديوار آغاز مي شود و بزرگتر از دو قسمت ديگر است ويژه گذاش

ايـن   هـر يـك از  .صل به استه دان است به كودكان اختصاص مي يابدقسمت ديگر براي زنان و قسمت سوم كه مّت
: آذرگشسب، بـي تـا  ( قسمتهاي سه گانه به قطعات كوچكتر تقسيم شده كه هرقطعه ويژه قرار دادن يك مرده است

35 -36(.  
ـيم : كنيـد   مراجعـه   ذيـل   منابع  به  مختلف  طبقات  در ميان  آن  برگزاري  نوروز و آداب  دربارة - 8 ـام   حك ،   عمرخي

  ، در ايـن 59- 57 ص ص،  دارك  هيـوبرت   كوشش  به ،  سياستنامه:   طوسي  الملك و نظام 27  ص، 1380،   نوروزنامه
:   محمـدغزالي   و امام  است  شده  اشاره  شاه  در مقابل  حضور آنان  و چگونگي  ايران  شاهان  بار دادن  از رسم  صفحات

ـار     جشـن   بآدا  بـه   صـفحات   ، در اين93- 91  ص،  همايي  الدين جالل  كوشش  به ،  الملوك هنصيح نـوروز در درب
 ص ، ص از اسالم  قبل  در ايران  و مذهبي  جشنها و اعياد ملّي:   زاده بزرگ  اللّه و حبيب  است  شده  اشاره  ايراني  پادشاهان

  جمشيد و مهـوش   در تخت  نوروزي  مراسم  ، برگزاري188- 182  ص، ص تا تاريخ  از اسطوره: و مهرداد بهار 13- 12
  .456- 455  ص، ص فردوسي  در شاهنامه  اساطيري  هاي نهادينه : واحددوست

  .)برهان، ذيل فرسنافه(شب نوروز را گويند: فرسنافه - 9
 ؛290  ، ص  الخاليه  القرون  عن  آثارالباقيه ؛ 61  ، ص از اسالم  قبل  در ايران  و مذهبي  جشنها و اعياد ملّي:  ك.ر - 10

 ؛ 79  امـروز ، ص   در ايران  كهن  و جشنهاي  آيين؛ 119  ، ص  باستان  ايران  شنهايج ؛ 155  ، ص5  ، چ  طبري  تاريخ
  ، بزرگداشتي جشن«،   بديعي  مريم ؛ 3  ، ص)5- 2( 82مهر /  2  ش/  هومن  ،مهرگان  ،  جشن آبادي  غياث  رضا مرادي

  .28  ، ص1378  ديبهشتو ار  ، فروردين372  درپي  پي  ، فروهر، شمارة»  مشترك  با اهدافي  ويژه



 لاوشمارة                                 )دانشكدة ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي ة مجّل                                   212 

 

ژه يان به وين جشن در دوره غزنويا يبرگزار يبه چگونگ 697و  655،  3- 642، صفحات  يهقيخ بيدر تار - 11
: كنيد  مراجعه  ذيل  منابع  به  آن  برگزاري  و آداب  مهرگان  جشن  در زمينة  مطالعه  براي .سلطان مسعود اشاره شده است

،   پرويـز رجبـي   ؛ 255- 254  صصـ  ، همـايي   الدين جالل  تصحيح ،  التنجيم  هناعالص  الوائل  يمفهالّت:  بيروني  ابوريحان
ـا   ؛ 83- 61  ص، صـ  از اسـالم   قبل  در ايران  و مذهبي  جشنها و اعياد ملّي  ؛139- 128  صص ،  ايراني  هاي جشن رض
- 118  صصـ ،  باستان  ايران  هايجشن:   محمدي  حسين ؛ 64- 54  ص، ص و خسروان  شاهان  ، جشن مهرگان:   ايزدي
ـتان   ايران  هايو جشن  گاهشماري:   رضي  هاشم ؛ 123 ـيح   ؛ 181  ، ص باس   ابوريحـان  ؛ 93- 91  ص ، الملـوك  ه نص

محمـود   ؛ 10  ص ،1380،  نوروزنامـه  ؛ 292- 290  صصـ ،  اكبـر داناسرشـت  ،   الخاليه  القرون  عن  آثارالباقيه:   بيروني
 ؛59- 57  صص،  دارك  هيوبرت  كوشش  به،   سياستنامه  ؛ 79  صامروز،   در ايران  كهن  هايآيينها و جشن:   ياالمين روح

ـاي  نهادينه ؛ 155  ، ص پاينده  ، ابوالقاسم) والملوك  سلالرّ  تاريخ(  طبري  تاريخ:  جرير طبري  محمدبن در   اسـاطيري   ه
و   مهرگان  هايجشن:   آبادي غياث  رضا مرادي ؛197  ص 1383، ساسانيان  مانزدر   ايران  ؛ 455  ،  ص فردوسي  شاهنامه

  علـي   كوشـش   به،  بيهقي  تاريخ:   بيهقي  ابوالفضل ؛ 21- 9  صآنها، ص  پيرامون  شناسي نجوم  هاي هبا فرضي  همراه  سده
 صصـ ايـزد مهـر،     ، جشن گان، مهر  فردوسي  آفرين:   دجعفر محجوبمحم ؛ 572- 571  صص، 1374،  اكبر فياض

  ، شـمارة  دوم  ،  چيستا، سـال » شكنان  پيمان  دهندة  عهد و پيمانها و بادافره  مهر، ايزد نگهبان«  : جابر عناصري ؛28- 21
  .بعد  به 308  ، ص1362  ، آبان سوم


