
 جوـامــیرکـتربصـدک

 الدیمی3102مارچ 

 

 
 

 رودکیهای اندیشه بازتابی از 
 چه سودمحراب نهادن  روی به

 رازـــتان طــارا وبـــخـه بــدل ب                                                        

 وسۀ عاشقیـــــا وســـزد مـــای

 رد نمازـــنپذی ، ردــــو پذیـــــاز ت                                                        

 

با ،  (پیش از امروز پنجاه و پنج سالویکهزارویکصد )  رودکی، مشخصات جامعه روزگار نکه آبا 

یکسان نبوده ، اما  ما در آن زیست داریم اکنونهای اجتماعی وفرهنگی جوامع ایکه عالیم ونشانه 

گونه های معتنابه ای از وجوه اشتراک این دو عنصراز هم متفاوت در اندیشه های رودکی روشن 

 .بینی شده است

و  و احوال حیاتاوضاع که تصویربسیار شفافی از د مدارک فراوانی وجود دار رودکیدر آموزش 

 .عی زمانش حکایت می کنداجحاف الیه های اجتما

اهیم ، اساسی ترین مفعصرش موزون از هنجار های  رودکیعقالنی شروحی   و فکریانگاره های 

 .منظوم به نفع انسان وبیداری او به تأمل گرفته استجامعه شناختی را در قالب 

این بحث برخی از اساسات تفکر وی را که شهودی از اندیشه های جامعه شناختی و فلسفی در ما

 . مواخالقی اوست به بیان می گیری

ووصف آن ، روح فرح وشادمانی ، سرشت قوه تخیل وتشبیه و نزدیکی معانی به رودکی اشعار در

کردار نیک ، دشواری حیات ، بیداری ضمیر ، اندازه قربت و مهر ،  بینی ، پاکی و شباهت ، نازک

شفافیت عشق و بیان پیوند آزادگی باسجایایی اخالقی شرف ، عشق و موقعیت لذتی آن در زندگی ، 

زیستی و  خوش ،در سیر دورانی زمان کهنه و محبت ، قضا ودائره ای تکرار تألم ودرد ، جدال نو 

، مقاومت و استقامت ، گذشت ، قناعت و اقبال ، عالم امکان ، متاع فاقد ارزش ، نیستی ،  همزیستی

  :چنانیکه در یک نمونه غنایی او مینویسد  .استبازتاب روشن یافته ، وده ها مقوله های ناب دیگر
 

 ارــــوزگــــآم چــزهی وزدـــنام یزــن  روزگار گذشت از ناموخت کهرـــه

 یازـــن بی شـدان راز از بودــــن کس  فراز ردمـــــــم سر از بود جهان تا

 زبان گونه رــــه هـب را شـــدان راز  انـــزم رــــهاندر ردــبخ ردمانــم

 اشتندـــبنگ همی درـــان سنگ به اـت  داشتند رامیـــــگ و کردند ردــــــگ

  است وشنـــج تو تن بر دــب همهوز  است روشن راغـچ دل اندر دانش

 



 

 

شرح مناسبت  اتنه ارسی پ زبان پیشکسوتان  سایرادبی  و فکری رویکرد های و، رودکی اشعار 

  .ل وبلبل نیستـ  گهای 

کهکشان  بمثابه یک ایست که ، عرفانی ودینی علمی و اخالقی ، فلسفی وادبی ومعرفت آموزش  بلکه

از این نور وروشنایی باید هرچه بیشترنسل جوان  .در آسمان معرفت بشری نور افشانی می کند

 .آگاهانه نمایندمعقول واستفاده علمی خویش شخصیت آموزش و پرورش  رشددر

 باعرض حرمت
http://www.facebook.com/basir.kamjo.75 


