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        بهجت سعيديبهجت سعيديبهجت سعيديبهجت سعيدي
  تلميح در ديوان رودكي

  
  :توان به سه بخش تقسيم نمود ا ميتلميحات در ديوان رودكي ربه طور كلي 

  :ـ تلميحات ديني 1
 كه برخي از آنها در منابع ديگر هم استاين تلميحات بيشتر شامل داستانهاي قرآني 

در ديوان رودكي . يا يك مضمون ديني اشاره داردرودكي در اين بخش  به يك آيه و . موجودند
  :شود عنوان مثال چند نمونه ذكر ميشود كه به  هاي زيادي از اين نوع مشاهده مي نمونه

  نگارينا شنـــيدستم كه گــــاه محنت و راحت
  سه پيرا هن سلب بودست يوسف را به عمر ا ندر

  يكي از كيد شد پر خون دوم شد چاك از تهمت
  سوم يعقوب را  از بوش  رو شن گشت چشم تر

  نيبـــــدان اول د لم ماند بدان ثام مــــاند ـرخ
  )20ص    (هـن ديـگرود در وصــل آن پيـراــنصيـب من ش

اين ابيـات به داستان يوسف اشاره دارد كه از جهات گوناگون مورد توجه شعرا قرار 
  : عبارتند ازپـيراهـنهاي يوسف.  و در قرآن هم آمده است هگرفت 

كرده و  ــ  برادران يوسف پس از به چاه  انداختـن او، پيراهنش را آغشته به خون
  .عقوب مي آوردند و مي گويند كه يوسف را گرگ خوردبراي ي

گريختن او سبب  ــ  پاسخ منفي يوسف به ابراز عشق زليخا ـ همسر عزيز مصرـ و
گناهي  همين پيراهن بي. شود كه زليخا به او آويخته و پيراهنش را از پشت پاره كند  مي

  .يوسف را ثابت كرد 
ادرانش دركنعان با قحط سالي روبرو شود بر ــ  هنگامي كه يوسف، عزيز مصر مي

 پس از .شناسد يوسف آنها را مي .روند شوند در نتيجه براي آوردن گندم به مصر مي مي
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ماجراهاي بسيار پيراهن خود را براي پدرش ـ يعقوب ـ مي فرستد و او با بوييدن پيراهن 
  .آورد  يوسف بينايي خود را به دست مي

  )21ص (نياچه آب جويم از جوي خشك يون      يبمــرا ز منصب تحقيق انبياست نص
  .دارد » االنبياءةورثلعلماء ا«به اين حديث شاره ا

  )24ص(ز جليب رخ ا القدرست           چو تو بيرون كني ةليلشقت شب عا
  . »لف شهر القدر خير من  اةليل«:  اشاره است به آية

  )26(ص    گوشم از تكبيرخوشتر آيد به              زير ةوقت شبگير بانگ نا ل
  .شود مراد از تكبير شبگير اذان بامداد است كه با بانگ تكبير آغاز مي

  گفتي دم گرگ يا پلنــــگ است        آن صحــــن چمـــن كه از دم دي
  )19ص (نگار همچو ژنگ ا ست پرنقش و        اكـنون ز بـهــــار ما نـوي طـبـع

به اعتقاد متأخران زيبا بود و  ايراني ـ كه داراي تصاويرارژنگ، كتاب ماني ـ پيامبر= ژنگ 
  .آمد  او به حساب ميةمعجزوي 

  
  :ـ تلميحات ملي 2

در  رودكي  دانش بررسي تلميحات در اين بخش، آگاهي يافتــن ازهاييكي از مهمترين دستاورد
و  كسري ، كيكاووساسفنديار، سام ، جم ، ،زالرستم ،   هنگامي كه رودكي از.زمينة منابع ديگر است

يا بخشهايي از هاي منثور و  ها يا شاهنامه از خداينامهشود كه او  برد، اين حقيقت روشن مي نام ميغيره 
  :ه، آگاهي داشته استبود»  پراكنده در دست هر موبدي « آن كه به قول فردوسي 

  
  در نبردـــويي انـــتان تــرستم دس  نـــــــدر سخاويي اـــحاتم طايي ت

  )27ص (ني كه رستم نيست درجنگ تو مرد  ود تو رادـــني كه حاتم نيست با ج               
*  *  *  

  )40ص (اسب نبيند چنو سواري به ميدان  واري كه تا ستاره بتابدـــسام س
*  *  *  

  )40ص (لرزان پيش سنانش جهان دويدي و  ه رزمــدي سفنديار گـــورش بدي
*  *  *  

  )41ص(ان ـزنده بدويست نام رستم دست       سخت بزرگ استرستم را نام اگر چه 
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*  *  *  

  )61ص (فرش ديبا فگنده بر بجكم      جمةاز تو خا لي نگارخان
*  *  *  

  )61ص (درستي نام نغز چون طاووس  ل كيكاووســـــدخت كسري ز نس
  : شايد اين امر را تقويت كند،همچنين اشارة او به دانستن زبان پهلوي

  )59(ص  ءالنهر داناورز رود را ماور    ني نداني زباناگر پهلوا
  :در ابيات ذيل نيز رودكي به طور مشخص از اندرزنامة انوشيروان سخن گفته است

  مه بياكندچون كه به آيينش پند نا  مه به كسريسيـرت او بود وحي نا
  )28ص (زانكــه همي روزگار گيرد ازو پند  ستـــ اصليةمسيرت آن شاه پندنا             

انوشيروان با اند، اين پندنامه را  نويسان نقل كرده واري كه فرهنگ طبق روايت افسانه
بيني  مه پيش كه مرگ او در آن نانوشته بود - هرمز- خط خود بر پرنيان سپيد براي پسرش

اما هرمز آن را يافته و از . سپارد تا مخفي كند  آن را به گنجور ميانوشيروان .استشده 
  .يابد كشد و از مرگ زود هنگام رهايي مي اه شده و دست از ستم ميحقيقت آگ

هايي است كه به خط و  دانيم، اندرزنامة انوشيروان يك از معروفترين اندرزنامه چنان كه مي
آگاهي رودكي از اين اندرزنامه در نوع خود نيز جالب توجه است و با . زبان پهلوي نوشته شده است

توان احتمال داد كه اين نخستين اشارة او  ظم از ديوان او در دسترس نيست، ميتوجه به اين كه بخشي اع
از سوي . ها و ساير اسناد نوشته شده به خط و زبان پهلوي در ديوان خود نيست به اين نوع اندرزنامه

 رودكي در همين  سال دار فاني را هجري است و 329فردوسي در سال ديگر، با توجه به اين كه تولد 
افزون بر اين، رودكي . امكان استفادة رودكي از شاهنامة فردوسي امري ناممكن استبنابراين گفته، ع ودا

 اندرزنامة خسرو هاي پهلوي، مانند به اندرزنامه ، ذكر اسامي شاهان و قهرمانان شاهنامهغير از 
. )469ص  (تآمده اس مفصل به طور ة فردوسيكند كه درشاهنام اشاره ميانوشيروان به پسرش هرمز 

  .حماسة ملي ايران آگاهي داشته است اين است كه رودكي از سنت دست كم شفاهي همين شواهد گواه 
  
  :ـ تلميحات پراكنده 3

ستارگان، آفتاب،  آباء علوي، ا مهات اجرام سماوي مانند در اين بخش، او بيشتر به 
كه درآن دوران متداول بود  ايراني هاي سنتنيزاربعه و عرايسي چون  ليلي، سلمي و عذرا، و 

  .كند اشاره مي
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  )33ص  (مشوش است د لم از كرشمه ي سلمي      چنا نكه خاطر مجنون ز طره ي ليلي
*  *  *  

  ) 45ص (ليلي صفتان ز حال ما بي خبرند            مجنون دا ند كه حال مجنون چون است
*  *  *  

  )82ص ( مجنونةر چو ليلي به جلوفروز الله چو عذرا به جلوه ي وا مق       خروش اب
*  *  *  

  ود و بريختــــيكي نماند كنون زان همه، بس
  انا كه نحس كيوان بودـــــچه نحس بود ؟ هم

  ار درازـــــوان بود و نه روزگـــــنه نحس كي
  )37(ص قضاي يزدان بود: چه بود ؟ منت بگويم 

*  *  *  

  )40ص (ود مر تو را نحوست كيوان   سعد ش   ور سخن او رسد به گوش تو يك راه 
*  *  *  

  )41ص (گر چه به هنگام حلم كوه تن اوي            كوه سيام است كه كس نبيند جنبان
گويند مقنع .د و تا شكند و به سمرقند نزديك استسيام نام كوهي است مابين سمرقن

هي كه در ه از چاشعبده مدت دو ما زور سحر وه گفتند ب ني كه او را حكيم بن عطا ميخراسا
كرد و تا پنج  آورد و آن ماه از پس آن كوه طلوع مي  ما هي بر مي‚عقب كوه سيام كنده بود

  . فتتا فرسخ در پنج فرسخ نور آن ماه مي
  )42ص (نعمت ، پاينده تر ز جودي و ثهالن  طلعت ، تابنده تر ز طلعت خورشيد
. شتي نوح آنجا فرود آمد كوه جودي آن است كه ك. جودي و ثهالن نام دو كوه است 

  .دانند  كوه ثهالن كوهي عظيم كه شاعران آن را سمبل وقار مي
  )71ص (به آتش درون بر مثال سمندر           به آب اندرون بر مثال نهنگان

 گرفته شده است به معني فرشته موكل آتش و »ساالمندرا« يوناني ةسمندر از كلم
  .شود تش نيز گفته مي مرغ آ كهوفپنبه كوهي، و حيوان معر

        

        

        


