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چکيده
ویژهدرحوزۀشعرعرفانيهايبسياردرخشانزبانوادبيّاتفارسي،بهقرنششوهفتهجري،ازدوره

سزنایي،)استكهظهوروتکاملواوجآنبهدستسهتنازشاعرانبززر عزاراایرانزيزاسزالمي

...درایزنسزهتزندربزارۀخزداوجهزانودركواحساسنزدیكبههزم.خوردرقممي(عطّار،مولوي

دهدتاجایيكهدركوفهمآثارهریكازاینسهفرد،منزوطبزهمنظومۀفکريواحديراتشکيلمي

مثنزويدرمقالۀحاضر،باتکيهبزر.فهمآثاردیگرياستبارنگوتشخّصویژۀهریكازاینسهتن

هزايموالنزاازهزاواقتازاسهایيازپيوستگيقاله،بهنمونهيسنایي،درحدّگنجایشمحدیقهموالناو

تنهادراندیشه،بلکهدرشيوۀبيانمولوينه.اشارهشدهاستحدیقههايسنایيدراندیشهوآثاروتمثيل

دراینبارههمتقدّمفضزلازسزنایيوتعزالياز.مطلبنيزدربسياريمواردازسناییالهامگرفتهاست

پسندوبسزياراقنزاعيبيزانمولوي،دقایقوغوامضورموزسلوكعرفانيرابازبانمردم.ياستمولو

.هايخاصّخودراداردفارغازفخامتادبي،ویژگيحدیقهكندوزبانسنایيدرمي



.مثنويدرحدیقههاي،تمثيلحدیقه،مثنویمولوی،سنایی،:هايكليديواژه

                                           
 hajiannejd@ut.ac.ir:رایانامۀنویسندۀمسئول. 
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مقدّمه. 

هفتمدرتاریخادبيّاتفارسيبهدليلظهوروبروزسهشخصيّتنامدارشزعرسدۀششمو

اینسهشخصيّتشاخص.هايخلقآثارادبياستتریندورهعرفانيفارسي،ازدرخشان

هزادرحزوزۀقووواندیشزهوزیعنيسنایيوعطّارومولويزبزاوجزودبرخزيتفزاوت

يوهمدليوهمسویيوعشزقبزهتعزاليوهمسان.احساس،گویيیكحقيقتواحدند

هزایياسزتكزهپردازيدربيناینسهشاعر،شااهتكمالوتعاليروحيوشيوۀمعني

.اندمحقّقانمکرّرازآنسخنرانده

پزدرش،.بزهدنيزاآمزد(008:00 سپهسزاالر،)و684االوّلسالمولويدرششمربيع

،ازدانشزمندانوخطيازانمتنفّزذواز(و600-340)محمّدمعروابهبهاءولزدبهاءالدّین

بزرگانمشایخصوفيّهبزودكزهاحتمزاالهبزهسزاباختالفزاتيبزيناووسزلطانمحمّزد

باخانوادهوتعداديازمریدان،ازبلخبهغربایران(008-000:003 كوب،زرّین)خوارزمشاه

و(003:000 سزروش،)ابهحجّرفتندكاروانمذكوربهزعمبرخي،ازراهدری.مهاجرتكرد

بهآناتولي(و604-0 6)كيقاادپسازمناسكحجّبااستقاالپادشاهسلجوقيعالءالدّین

الدّینمولويپسازورودبهقونيّهكهتحتارشادمعنويشاگردپدرشبرهان.رويآوردند

رابرايتحصيلعلمكرد،همبهفرماناومدّتيسلوكمي(و600- 36)محقّقترمذي

(و600-368)عربزيالزدّینابزنشودبامحييبهحلبودمشقرفت؛جایيكهگفتهمي

600)ویپسازبازگشتبهقونيّه،درآنجارحلِاقامتافکندوتاپایانعمر.مالقاتكرد

.(8  و000:3 فروزانفر،)درهمانجاماند(و

شزفيعي)ودرغزنهبزهدنيزاآمزد460،بهسال،شاعروحکيموعاراسنایيغزنوي

دورانكودكيوجوانيخودرادرهمينشهرگذراندوپسازآنبهبلخ.(4 :000 كدكني،

پزساز.وسرخسونيشابوروهراتسفركرد،وليبيشزتریناقزامتشدرسزرخسبزود

،(ده:000 سنایي،)هبازگشتبهغزنين،بهدليلمحاّتیکيازدوستانش،احمدمسعودتيش

ودرخانزۀ303راتدوینكردوسرانجامدرشبیکشزناهیزازدهمشزعاانسزالحدیقه

.(0 :006 شفيعيكدكني،)عایشهنيکودرمحلّۀنوآبادغزنين،زندگيرابدوردگفت
زادۀقریحۀتابناکعارابزر مثنویمعنویاثرطاعسناییغزنويوحدیقةالحقيقه

بهزایحکمزتوعرفزانوادبوقووودوگنجينۀگران.اسالمی،مولوی،استایرانیز
دراینرهگذر،موالنابرقلّۀبلند.نظيرباشندحالووجد،كهشایددرتمامادبيّاتمللبي

كشزيدهفلزكوپررمزورازعرفاناسالميبرآمدهوعطّاروسنایيبردامنۀاینقلّزۀسزربه
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راهيكهسنایيگشود،عطّاربخشعظيمياز.وبروزاورافراهمآورنداندتاظهورایستاده
:000 مولزوی،)هايآنراتسهيلكرد؛مولويمکرّربهایننکتهاشارهكردهاستدشواري

هزاینزازکوتابنزاکوقدراندیشزهنظيروبرجسته،آندرایندومنظومۀبی.(08و44/ 
وتوحيزدیوقوووحزالووجزدومطالزبتربيتزیوآميزنکاتباریكومعانیحکمت

زندكهغوّاصمعانیدرهربارغور،دُررمعزانیاجتماعیوسياسیومعاراالهیموجمی
.كندآورد،ولیهمچنانازرسيدنبهكرانه،اظهارعجزميجدیدیبهدستمی

ودهوالزمۀدرکكالممولوی،مکرّرازسناییوعطّاربهبزرگییادكردهوآنهاراست
الزدّینافالكزیشزمس.خودرامنوطومشروطبهدرکكالمسناییوعطّاركردهاسزت

همچنانفرمودكههركهسخنانعطّاررابهجدّخواند،»:كندازاونقلمی(430/ : 33 )
مزارااسرارسناییرافهمكندوهركهسخنانسناییرابهاعتقادمطالعزهنمایزد،كزالم

.«درکكندوازآنبرخوردارشود
حرمتسناییوكتابشدرنزدپيروانوحلقۀمریدانمولویتابدانجابودكهسزوگند

دربينشانرایجومتداولبودوایزنگزواهصزادقیدرتقزدّسسزناییوحدیقهبهكتاب
:000 ؛بروین،404و008و430/ :333 افالكی،)افکارشدرنزدمولویومولویّهبودهاست

-0/003:همزان)كنزدهمایننکتهراتأیيدمزیمثنویحکایتمربوطبهآغازسرایش.(40

است،دیوانسناییبهمراتببيشازحدیقهتوجّهوتأثيرپذیریواقتااسمولویاز.(048
.بهوضوحآشکاراستمثنویواینشيفتگیوارادتدرسراسر
ومنزلتسناییدرنزدمولوینشاناوجقرب...يمكامياروعنوانحکيمغزنویوحک

اینيززاییزاحکزيمپزردهدریكجاسناییراحکزيمبزرده.(0406 / :مولويهمان)است
اینتعايررااشارهبزهاینکزهوی(030- 03/ :060 )كوبعادالحسينزرّین.خواندهاست

ۀسخنیادرقاابغيرتحقّمسزتوراسزتوبُردهومجذوبوربودۀحقّیاآنکهدرپرد
هاوشزرحبعضزیازعالوهبراخذبعضیقصّه(34 :000 )مولوی.محجوب،دانستهاست

زكهدرعنوانمطالببداناشارهكردهاسزتزمقزدارفراوانزيازمثنوياشعارسناییدر
والفتمستمرّويبامضامينكالمسناییراهمدرسخنشبروزدادهوهمۀاینهاازانس

.هایحکيمسناییاستمثنویودیوان
استوشناختقصصوتمثزيالت،مقدّمزۀفهزممثنویوحدیقهقصّه،مدخلدنيای

اییكازایندواثر،غایتنيستوبيشتروسزيلهگوییدرهيچاگرچهقصّه.اینآثاراست

                                           
 
.بيتاستشمارۀسمتراستشمارۀدفتروشمارۀسمتچپشمارۀ. 
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عجّبنداردكهمطلزعوبخشزیازبرایتسهيلفهممطالبعرفانیبودهاست؛بنابراینت
پژوهبرجستۀایرانزی،مولوی،(060 )فروزانفر.،ازسناییگرفتهشدهباشدمثنویهایقصّه

.هااشارهكردهاستبهپنجموردازاینقصّهمآخذقصصوتمثيالتمثنویدركتاب
بزودهاسزتونيزهموارهموردتوجّهمثنویيسناییدرميانشارحانحدیقهتوجّهبه

عازداللّطي .انزدهایبسياريازتأثيرسناییرابرموالنابازنمودهآناندرشروحخودنمونه
لطزای المعنزویمزنحقزایقبزاعنزوانمثنویشرحیبر803 -800 عاّاسیدرسال

لطزای الحزدایقمزننفزایسكتاب848 -800 نوشتوپسازآندرفاصلۀالمثنوی
ميانۀایندوكتاب،عمومو(  / :000 )درنظرعاّاسي.نوشتحدیقهحرادرشرالدقایق

چزه،آنچزهدر.اخزصّحدیقزهاعمّمطلقباشدومثنویخصوصمطلقتوانقراردادكه
هسزتدرمثنزویشود؛وآنچهدربهشرحوبسطتمام،یافتهمیمثنویهستدرحدیقه
رامثنویرابهمنزلۀمتنوحدیقهپس.یافتجزبهطریقاجمالولیمجاز،نتوانحدیقه

.سزدبهمثابۀشرحگویيمهممی
ازحدیقزهرانوشتهبود،همهجادرشرح(030 عااسی،)مثنویويچوننخستشرح

.هيچسخنیبهمياننياوردهاستحدیقه،ازمثنویسخنرانده،ولیدرشرحمثنوی

ناییمندیموالناازسهایبهرهشيوه.0

مندیموالناازسناییزفارغازبرتریروحزیونازوغقاتزیخزاصّكزههایبهرهدربارۀشيوه
،بهزرهحدیقزهویژههایفردیایندونفراستزهرجامولویازآثارسنایی،بهناشیازتفاوت

بزهسانویانزدیكبههمبودهاست،كهقهنمولویخودآگاهیاناخودآگاهجسته،فضاییك
ایزنمزواردرادر.توجّهكردهوآنمطالبوقصّهویاتمثيلبرایاوتداعیشدهاسزتحدیقه

درابياتآغازینداستانكهشزاعرخزودبزهآنتوجّزهداده(ال :شودنشاندادسهبخشمی
مضمونازسناییاست(آوردنمصراعییابيتیازسناییوگاهیبااندکتغيير؛پ(است؛ب
.آنراآوردهاست(غزليّاتشمسومثنویاعمّاز)جایآثارخودلویدرجایومو

ایكهمولویدرقالبغزلدرسو سناییسزروده،گزواهعظمتزیاسزتكزهمرثيّه
هزایشزورووجزدوحزالزكزهمولوینهفقطدرحوزۀمفاهيمعارفانه،بلکهدرلحظزه

؛شزفيعی000:0/030 مولزوی،)یتوجّزهداردمحصولضميرناخودآگاهاوستزنيزبهسزنای

.( 38،048،04 ،00 :000 كدكنی
«خواجززهسززناییبمززرد»گفززتكسززی



سزتخُزردمر چنينخواجهنهكزاری
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این،.هایسناییاستهاییوجودداردكهعيناهابياتیازغزل،نمونهغزليّاتشمسدر
حالجذبه،ابيزاتیازشزعرسزناییراخوانزدهوشودكهمولویدراحتماالهناشیازآنمی

چنزين(6 0/ :006 مولزوی،)سزهبيزتازغززلزیزر.ادامۀآنابياتراخودسرودهاست
:سرنوشتيدارد

تانقشخيالدوستبزاماسزت
آنجاكزهوصزالدوسزتاناسزت



ماراهمهعمزرخزودتماشاسزت
واللّهكهميزانخانزهصحراسزت



دیزوانغزلزیرهمدر.آمدهاستدیوانسنایی083مزبور،درصفحۀابياتآغازینغزل
:آمدهاست(00 :000 شفيعیكدكنی،)غزليّاتشمسباكمیتفاوتدر(006:000 )سنایی

نهایززتنيسززتهززركززهرادردبززی


عشززقراپززسبززروعنایززتنيسززت


مزا.اياستوگستردههایمولویدرغزليّاتازسنایی،خودپژوهشجداگانهاستقاال
اقتازاسحدیقزهازمثنزویهاییكهمولزویدردراینمقالهبهبرخیازمضامينوتمثيل

وغزليّزاتشزمسبنزابراین،.كرده،بدونهيچتحليلوتوضيحاضافیاشارهخواهيمكرد
زاعمّازتمثيلوداسزتانوحکایزت.دیگرآثارمولویموردتوجّهناودهاست واینموارد

زازصدافزوناست یادردیگزرحدیقهوجودداردكهعيناهیادرمثنویقصّهدر03.مَثل
هزا،گزاهبيتزییزادرایزنقصّزه.هایسناییآمدهومولویبدانتوجّهكردهاستمثنوی

یاغزليّاتویادیگرآثزارحدیقهتوانآنرادرمصراعیدرضمنابياتآمدهاستكهمی
كزهدرادامزهبزه)عالوهبرمضامينیكهمولویازسناییاقتااسكرده.اندادسنایینش

گزاهكزهویژهآندرپایانبردنسخن،بهمثنویسرایندۀ(برخیازآنهاپرداختهخواهدشد
مخاطبرامستعدّومحرمندانستهوخواستهسخنیراقطعكند،بزهشزيوۀسزناییاقتزدا

تکزراركزرده،مثنزویجایبيتآغازینگفتهودرجایدهآنچهمولویدرهج.كردهاست
.نيست(060:000 سنایی،)حدیقهشااهتبهبی

ایدریغززاكززهبززاتززوایززنمعنززی


نتززوانگفززتزانکززههسززتعززری


تزوجّهیوبعددردفتراوّلومکزرّردرجاهزایدیگزر،ازبزی0800مولویدرابيات
اینبيتراسزناییدرپایزانبنزداوّل.هكردهاستشنوندگانوقدرتدرکنازلآنانگل

درجزایدیگزرنيززازهمراهزان(034:همزان)سنایی.آوردهاست«فصلفیقكرالعشق»
.عناصرنامستعدّگلهكردهاستسست

انززدازكززاربززاكززهگززویمكززهغافززل
چنززدگززویمكززهنيسززتیززارینيززك



سززارایززنشززياطينبززهفعززلومززردم
سززتقززولوليززك،درتززومسززمو ني
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كهازابيزاتمثنویزداستانعيادترفتنكرنزدهمسایۀرنجورخویشدردفتراوّل
شود،ملهمازحکایتِرفتنِنادانبزهعيزادتبيمزارِدچزارِدردِدنزداندرشرو می0068
كيمياگریمولویدرتغييرشخصيّتودیگرعناصرقصّه،.(060:004 سنایی،)استحدیقه
.هایگوناگون،بسيارتعالیدادهاستتراازجناهحکای

مولویدرآغزازدفتزر.ساناستزدیدگاهمولویوسناییدربارۀعشقوتصوّایك
،درداستانشاهوكنيزک،هنگامیكهپادشاهطايبالهیرابزرسزركنيززکمثنویاوّل

كنيزکْبيماریجسمینيستیابدكهبيماریبردتااورادرمانكند،طايبدرمیبيمارمی
مولویدراینبخشازداسزتان،بخشزیازدیزدگاهخزودرا.واوگرفتارعشقشدهاست
:دربارۀعشقگفتهاست

هززاجداسززتعلّززتعاشززقزعلّززت


عشززقاسززطرالباسززرارخداسززت


(03/ :000 اكارآبزادی،)انزدودرادامهازدونو عشقكهشارحانآنرامتفاوتتفسيركزرده
وامریوجزدانیوقومراتزبوتشزکيکینشدنيگویدوپسازآنعشقراتوصي سخنمی

.(0/0340:مولزوی،همزان.رک)یابزدشمردهكهتاانسانبدانمتحقّقنشود،آنمفهومرادرنمی
:آوردهاست«قكرمعنیوبرهانعشق»اینمفاهيمرادرقیل( 4/00و004 /060:6 )سنایی

دعززویعشززقوعقززلگفتززاراسززت
 خززودیصززفتباشززدعشززقرابززی

 

معنززیعقززلوعشززقكززرداراسززت
 عشزززقراخزززوندلصزززفتباشزززد

 

دانزدكزهمولویدرداستانمذكور،عشقراازمقولۀعلوممتعارفيچوننوروسایهنمی
نهدركندواوزیركالفظنور،قهنمولویرامتوجّهشمسمی.بشودآنرابهضدّششناخت

سناییایزنمفهزومراقیزل.كند،وحدتحقّۀحقيقيّهراتااينمیمثنويبهبعد08 / بيت
پيربلخدرادامه.آوردهاستحدیقه64درصفحۀ«فصلاندروحدتوشرحعظمت»عنوان

نظيروگویندهمستغروباشد،گویدوقتیمعشووبیراندومیازفوایدیادكرداولياسخنمی
شايهتوصي سناییازصوفیویزادآورایزننکتزهمثنویاینابياتدر.نگفتننيستامکا

ترینسخن،عشقوعاشقومعشوواستاستكهدرمکتبعرفانیایندوشاعر،محوری
:(03 / :همان)درنظرمولوی.گنجدكهوص حالآناندربياننمی

كزززلّشزززیءقالزززهغيرالمفيزززق


یليززززقإنتکلّزززز صوتصززززلّ ال


:(060:6/434 )ودرنظرسنایی
مززززردصززززوفیتصززززلّفیناززززود



خززززودتصززززواتکلّفززززیناززززود


                                           
 
.صفحهاستعددسمتراستدرحدیقهشمارۀبيتوعددسمتچپشمارۀ. 
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و(046-043و66 :060 سنایي،)حدیقهبسيارنزدیكدرزوص پير،ازدیگرمضامين
سزانآنواینناشیازتجربهوشهودعرفانیِتقریااهیك( 000:03 مولوي،)استمثنوی

وبيزت046و043وابياتآغازینصفحه66 وبعددرصفحه0ابيات.دارددوحکایت
وبعد60وبعددردفتردوممثنویوابيات60 حدیقهشايهابيات 03شانزدهدرصفحه
:توجهداشتهاستحدیقهمولویدرمواردزیرمشخّصاهبه.دردفتراولاست

.اندشدهمثنویمنشأخلقداستاندركهحدیقهايازمضامينتمثيلینمونه(ال 
كهمنشأومناعالهامیكایلطي استازیكقصّهیانکتهاعمّحدیقهزمواردیدر

شایدبشودگمانكرد.باشرحوبسطبيشترشدهاستمثنویمضمونیااشارتیلطي در
اسزت،ازبيزتدردفترنخستآمده038 كهآمدنفرستادۀرومنزدخليفهزكهازابيات

:اقتااسشدهباشد(060:006 )يسنایيحدیقهزیردر
گشززتقيصززرنگززونزتخززترفيززع



دِرّهدردسززززتاوواوبززززهبقيززززع


وقتزلزرگزر،احتمزاالهمتزأثّرازمثنزویدردفترنخسزت«پادشاهوكنيزک»زداستان
كنزدتزاراغزرومزیاستكهدرآنحکایتنيزپادشاهْكنيزکزیاایيحدیقهحکایتیدر

پزردازموالنزاآنراوقهنقصّزهدرراهكمالبازنماندجمالشموجبفتنهنشودوازسير
هایشزگفتعرفزانیدرهزربخزشازآن،گيریپروبالدادهوباجزئيّاتفراوانونتيجه
يسزنایيحدیقزهابياتآغازینآنحکایزتدر.قصّهراباطولوتفصيلبيانكردهاست

:چنيناست(304:انهم)
یافززتشززاهیكنيزكززیدلکزززززززش

اشبززهآبافکنززدهززمدرآنلحظززه
 

شزززاهراآنكنيززززکآمزززدخززززوش
گفززتشززهخززوبنایززدانززدربنززد

 

.برایاینداستان،مآخذدیگریهمقكركردهاست(060:0 )فروزانفر
ایدودسزته،حکایتآنصيّادكهخویشتندرگياهپيچيدهبزومثنویزدردفترششم
:شودگونهشرو میواربهسرفروكشيدهتامرغاناوراگياهپندارند،اینگلواللهراكُله

رفززززتمرغززززیدرميززززانمرغزززززار
دانزززۀچنزززدینهزززادهبزززرزمزززين
خویشزززتنپيچيزززدهدربزززر وگيزززاه
مرغزززكآمزززدسزززویِاوازناشزززناخت
گفزززتاوراكيسزززتیتزززوسزززازپوش
عگفزززتمزززردزاهزززدممزززنمنقطززز



بززززودآنجززززادامازبهززززرشززززکار
وانصززيادآنجززانشسززتهدركمززين
تزززادرافتزززدصزززيدبيچزززارهزراه
پزسطززوافیكزردپززيشمزردتاخززت
دربيابزززاندرميزززانایزززنوحزززوش
بزززاگيزززاهیگشزززتماینجزززامقتنزززع
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مولویدرسرودناینحکایتبهسناییتوجّهداشته،وپسازچندبيت،چنانکهشيوۀ

گيرد،متناسبباحکایتشخصیاستكزهایكهمیهراپرداختهونتيجهاوست،خودقصّ

شزااهتنيسزتبزهبزیمثنزویحکایزت.اندهایشرادزیدهدزدانْنخستقوچاووجامه

:بامطلعزیرآمدهاست(060:048 )يسناییحدیقهحکایتیكهدر
آنشزززنيدیكزززهمرغکزززیدرشزززخ

گفززتتززوكيسززتیچنززينبززدحال

نزهكززهبززرميززانداریچيسززتایزز

گفززتایززنزهنگاهززدارمززناسززت

مززنميززانبسززتهبهززرطاعززترا


دیزززددرزیزززرریزززگپنهزززانفزززخ

گفززززتهسززززتمسززززتودۀابززززدال

بززهچززهمعنززیهمززینهززانداری

دربزززدونيزززكیزززارمزززناسزززت

امقناعزززززتراگوشزززززهبگزیزززززده


یجزوحیبزرسزايل،وقتز( 440،ابيزات6،دفتزر0ج:000 مولوی،)زدرداستانجوحی

گویداعتراضبهزنمی
بززرلززبخشززکمگشادسززتیزبززان

ایززندوعلّززتگززربززودایجززانمززرا
 

امگززهقلتاززانگززاهمفلززسخززوانی

آنیکززیازتوسززتودیگززرازخززدا
 

اقتازاسكزردهحدیقزهزنشكّنيستكهقهرمانقصّه،اینجوابزیركانهراازپنازه

سزنایي،)حدیقزهدر.،منظورموالنزابزودهاسزتنویمثاست؛یعنیهماندوصفتیكهدر

:زنظریفانهپاسخدادزناورامفلسوقلتاانخواند،پناهوقتیزنپناه( 060:00 
گفزززتشایزنمزززرابزززهنزززادانی

چززهبززودجززرممززنچززوباشززممززن
 

مفلزززسوقلتازززانچزززراخزززوانی 

مفلزززسازچززززربوقلتاززززاناززن
 

در(0000دفتزرپزنجم،ابيزات:000 )مشتركیاستكهمولویزتوبۀنصوحنيزازموارد

.راتفصيلدادهاست(060:408 )يسناییحدیقهحکایتمثنوی
تززوازیززنزهززدتوبززهجززوینصززوح



ورنزززهبزززیدلرویبزززهعزززالمروح


.حدیقهومثنويهایيازمضامينمشترکتمثيلیورمزیمياننمونه(ب
شزدهركزهراجامزهزعشزقیچزاک



اوزحرصوجملزهعيازیپزاکشزد


( 0/ :000 مولوی،)
بنزززدۀعشزززقبزززاشتزززابرهزززی

بنزززدۀعشزززقجزززانحُزززرباشزززد
 

ازبالهزززززاوزشزززززتیوتاهزززززی

مززردكشززتیچززهمززرددرّباشززد
 

(006-060:003 سنایی،)
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هرچززهگززویمعشززقراشززرحوبيززان


چونبهعشقآیزمخجزلباشزمازآن


(0  / :000 مولوی،)

عشزززقراكزززسوجزززودنشناسزززد
كززسنززدادهنشززانزجززوهرعشززق

 




....هزززردلزززیراوطزززننپرماسزززد
كززسنانشسززتههماززرعشززقهززيچ

 

(060:000 سنایی،)

بسشنکجهكردعشزقشبزرزمزين
عشزززقازاوّلچزززراخزززونیبزززود



خززودچززراداردزاوّلعشززقكززين
تزززاگریززززدآنکزززهبيرونزززیبزززود



( 6/403:يزهمان؛ن003/ :000 مولوی،)

عاشزززقیرایکزززیفسزززردهبدیزززد
گفززتكززآخربززهوقززتجززاندادن
گفززتخوبززانچززوپززردهبرگيرنززد



كههمیمزردوخزوشهمزیخندیزد
اسزتادنتازچيستواینخوشخنده

عاشزززقانپيششزززانچنزززينميرنزززد


(000و004و060:000 سنایی،)

دربياناینکهچراحضزرت«ییاحميراكلّمين»درتأویلحدیث(304 / :000 )زمولوي
درنززدتازیزان(نفزس):لفظحميراوجان:گویدمرتاتازعایشههمدمیخواسته،ميختمی

آنگوهرنفيسوجودآدمیكزه.مؤنّثاست،امّامؤنّثبودنلفظ،ارجوارزشچندانيندارد
ۀربّانیاستكزهحيزاتشآنجان،لطيف.مميّزانسانازجزءاوست،درزنومردیکیاست
همدرتمثيلی،عظمت(060:480 )سنایی.چوننفسحيوانیوابستهبهغذایمادّینيست

:سانشمردهاستوقدرانسانرادررتقوفتقاموردانستهومردوزنرایك
مزززردراچزززونهنزززرنااشزززدكزززم

سزززتقزززدرتزززازیرابهزززرمعنزززی
هززركززهشززدجززانمصززطفیرااهززل

سزززتصزززورتتزززازیبهزززرمعنزززی
روحبززاعقززلوعلززمدانززدزیسززت



...چهزاهلعزربچزهزاهزلعجزم
نززهبززدانتززاتززوخززواجگیسززازی
چززهكنززدریززشوسززالتبوجهززل
نزززززپززززیصززززورتمجززززازیرا
...روحراپارسزززیوتزززازیچيسزززت



تزرینمراتزبمراحلتعالینفسانیراازفروترینتزاعزالی(03- /0دفتر:000 )زمولوی
:انیدرابياتزیربيانكردهاستروح

ازجمزززادیمزززردمونزززامیشزززدم
مُززززردمازحيززززوانیوآدمشززززدم



وزنمزززامُزززردمبزززهحيزززوانبزززرزدم
پسچهترسمكیزمزردنكزمشزدم



:تزهاسزرداختزنپزيزونراچنزنمضمزهمي(060:004 )اییزسن
تززانگززردیپيززادهازتززنخززویشجززاننپززردبززهسززویمعززدنخززویش
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تزززانيایزززدزحزززسبزززرونحيزززوان

وانسزانزنفزسناطقزهرسزتپسچ

چززونبززرونشززدزجززانگوینززده
 

رهنيابززززدبززززهمرتاززززۀانسززززان

روحقدسزززیبجزززایآنبنشسزززت

شزززدبزززهجزززانفرشزززتگانزنزززده


پيامارانهمگیعلّزتاعزدادیومقزدّماتیظهزور(86  / دفتر:000 )زدرنظرمولوی

:تقصوایآفرینشاوستهستندكهغای(ص)حضرترسولاكرم
نزززاماحمزززدنزززامجملزززهاناياسزززت



چونكهصدآمدنودهمپيشماسزت


كهثنایاوثنایهمزۀ(ص)نيزهمينمطلبرادرقالبثنایپيغماراكرم(060:086 )سنایی

:اناياست،سرودهاست
تززابززهحشززرایدلارثنززاگفتززی



همززهگفتززیچززومصززطفیگفتززی


درضمنِداستانمواخذۀیوس بهسابیاریخواستنازغير(000:6/0460 )زمولوی

:گویدحقّ،می
چززونغززرضدلّالززهگشززتوواصززفی

چززونكززههنگززامفززراغجززانشززود


ازسززهگزززكربززاسیززابییوسززفی

رِایمززززانشززززوددیززززودلّززززالدُ


:گویددرهمينبافتمعنایییعنیداوریمغرضانهمی(0 060:0 )همينتمثيلراسنایی
سویحاسدچهاینچزهبانزگسزتور

چزززونزبزززانحسزززدبزززودنخزززاس


گر ویوس یکزیبزودسزویكزور

یوسزززفییزززابیازدوگززززكربزززاس


درداستانآزمودنخواجهلقمزانزیركزیلقمزانراوظزاهر(343 /000:0 )زمولوی

،ونقصانكنندگان،محاّترانتيجۀدانشكاملشدنفضلوزیركیلقمانپيشامتحان

:عقلرامایۀرنجوریبهحسابآورده،وازتمثيلزیراستفادهكردهاست
بزززركززز دریزززافزززرسرارانزززدن

ازحریصززیعاقاززتنادیززدناسززت


...ایدرنزززورِبرقزززیخوانزززدننامزززه

...بردلوبرعقلخودخندیدناسزت
 

:گونهآمدهاستاین(060:303 )يسنایيحدیقهدقيقاهاینتعايروتمثيلدر
كززسبززهتززدبيرسززفلهملززكنرانززد

عقزززلنزززوربزززروبزززودرایكزززم


نامزززهدرنزززوربزززرونتزززوانخوانزززد

خاصززهجززاییكززهبززيمغززروبززود


.هموارهازلئاموبزدراییآنزانگلزهكزردهاسزت...(و033 /000:4 )زمولوی
روبازگشزتدرقصّۀشاعروصلهدادنشاهومضزاع كزردنآنبزهدسزتوزیز

:شاعربهاميدصلهومواجههشدنباوزیرجدیدلئيم،اززبانشاعرآوردهاست
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مززنندیززدمجزززشززقاوتدرلئززام


سزتیرسزانازمزنسزالمگرتودیده


:وفاییسرودهاستدقيقاههمينمفهومراباالفاظیمشابهدربی(048و060:433 )سنایی
انامزخسزززمزززنوفزززاییندیزززده



گززرتززودیززدیسززالممززنبرسززان


درداسزتاناعرابزيوزنزشدردفتزراوّل،درتمثيزلمرشزد(0040/ :000 )زمولوی
:دروغينآوردهاست

مززالوزرّسززررابززودهمچززونكززاله
آنکززهزلزز جعززدورعنززاباشززدش






كَززلبززوداوكزززكُلززهسززازدپنززاه
چونكالهزشرفزت،خوشزترآیزدش



كمالبهكاربردهاست؛درنظراوهمهمينتمثيلرابرایانسانِبي(06 :060 )سنایی
سززززرِكَززززلراكُلززززهپنززززاهبُززززود
تزززوبزززهزیزززركزززالهغزززشداری



بزززاچنزززينسزززركُلزززهگنزززاهبزززود
الجززززرمجسززززرنززززارنگززززذاری



هایصوفياناست،ازهمانآغازدرمتوناوّليّۀصوفيّهموردزتادّلحواسّكهازآموزه
هم(000:0/0040 )درنظرمولوی.هبودهاستتوجّ

ایززندهززانبسززتیدهززانيبززازشززد
گزززرزشزززيرِدیزززوتزززنراوابزززری
ترکجوشزششزرحكزردمنزيمخزام



هززایرازشززديلقمززهكززوخورنززده
درفطزززاماوبسزززینعمزززتخزززوری
ازحکزززيمغزنزززویبشزززنوتمزززام



:راست(060:03 )وسنایی
جزززودتزززرزوآنناينزززیكزززهپزززيش

اتدادنُززززهمززززهازخززززونیروزی
آندرِرزوبزززرتزززوچُسزززتباسزززت



چززونتززوراكززرددررحززمموجززود
...چزززونیكردگزززاریحکزززيمبزززی

دودربهتزززرتبزززدادبزززهدسزززت


:گویدبچگانازبندحسّ،میدرقصّۀمتعرضانپيل(83 000:0/0 )زمولوی
فهززمآباسززتووجززودتززنسززاو

اسززتژراایززنسززاوراپززنجسززوراب
امززززرغضززززواغضّززززةصبصززززاركم
ازدهانزززتنطزززقفهمزززترابزززرد

هزززایدیگزززرتهمچنزززينسزززوراب


چززونسززاوبشکسززتریزززدآبازو
انززدرونززیآبمانززدخززودنززهبززرا
هززمشززنيدیراسززتننهززادیتززوسُززم
گوشچونریگاستفهمتراخزورد

كشزززاندآبفهزززممضزززمرتمزززی


.ازتادّلحواسّسخنبهميزانآوردهاسزتنيز 03 و3   ودرهميندفتردرابيات
:چنينسرودهاست( 0 :060 )اینمعنیراسنایی

بنززدبززرخززودنهززیگزیززدهشززوی


پززایبززرسززرنهززیرسززيدهشززوی


:چنيناست(08 000:3/0 )زتفاوتسيرعاراوزاهددرنظرمولوی



 4 پياپيۀشمار،030 پایيزوزمستان،0رۀشما،4سالفارسي،ادب/00

سيرعزاراهزردمزیتزاتخزتشزاه


هراسززيرزاهززدهززرمَهززییززكروزه


:همعاشقصادوراباعاشقدروغينمقایسهكردهوگفتهاست(060:00 )سناییهم
دودوعزززالمیکزززیكنزززدصزززادو



سززهسززهمنزززلیکززیكنززدعاشززق


:بهنظراو.،شرورنسایهستند...(و000:4/63 )زدرنظرمولوی
پززسبززدمطلززقنااشززددرجهززان

درزمانززههززيچزهززروقنززدنيسززت


بهنسزاتباشزدایزنراهزمبزدانبد

كززهیکززیراپززادگززررابنززدنيسززت


هم(60 و38و00و060:06 )درنظرسنایی
خيززروشززرّنيسززتدرجهززانسززخن

آنزمزززانكززززایزدآفریزززدآفززززاو

مززر ایززنراهززالکوآنرابززر 


لقبخيروشزرّبزهتوسزتوبزهمزن

هزززيچبزززدنآفریزززدبزززراطزززالو

وایزززنرامزززر زهزززرآنراغزززذا


:گوید(000:4/0083 )هاازدوزب،مولویزدرماجرایعاورانسان
زآنكهدوزبگویدایمزؤمنتزوزود

كشزدبگذرایمزؤمنكزهنزورتمزی






برگززذركززهنززورتآتززشراربززود

كشززدآتشززمراچززونكززهدامززنمززی


:گونهسرودهاستهمينمفهومرااین(80 :060 )سنایی
چزززززوراهبرگيزززززردآهعزززززارا



دوزبازبزززززيماوسزززززپرگزززززردد


مثنزویتزأثيرنيسزت،دردربياناینکهاعمالمادرعزالمبزی(3 0/ :000 )زمولوی

:چندینتمثيلآوردهاست؛ازجمله
اینجهانكزوهاسزتوفعزلمزانزدا



سزززویمزززاآیزززدنزززداهاراصزززدا


:ينآوردهاستچنحدیقهدر(43 :060 )اینتمثيلراسنایي
لحزنخززوشدارچزونبززهكزوهآیززی

كزززردهایدررهدعزززابزززرپزززای

الجزززرمحزززراآنزكزززوهمجزززاز


كزززوهرابانزززگخزززرچزززهفرمزززایی

سززرایصززدهزززارانعززوانصززوت

چززونصززداهززمبززهدَمززتآیززدبززاز


سورۀفرقان،واژۀظلّرابهولیّتأویل46و43درتأویلآیۀ(403/ :000 )زمولوی

:كردهوگفتهاست
كيزز مززدّالظّزززلّنقززشاولياسزززت



كززاودليززلنززورخورشززيدخداسززت


:همدروص ولیّازهمينتعايراستفادهكردهاست(63 :060 )سنایی
...تزززازحزززقّظزززلّاوظليزززلبزززودمززردبایززدكززهچززونخليززلبززود
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شافکنَززدبززردللطزز حززقّسززایه
چززونزظززلّجززاناوبيابززدلمززس



سبگویززدكززهكيزز مززدّالظّززلپزز
رویبنمایززززدشجعلنززززاالشّززززمس



:جالباست(800 /000:6 )زدرتجزیهوتحليلساختارفيزیکیگوش،دیدگاهمولوی
چهباداستاندرآنخرداسزتخوانآن

استخوانوبزاددرپزوشاسزتوبزس
احتجزززابمسزززتمعاوقائزززلاوبزززی



خزوانكاوپذیردحراوصزوتقصّزه
وعالمغيزریززداننيسزتكزسدرد

زآنکززهاذُقنززانمززنرصسایمُثززاب


:استسرودهبهزبانفارسیاینچنين(0 060:0 )اینمثلراسنایي
مغزززپززرجززانهمززیكنززدمویززت
ازتزززووآنتوسزززتگزززوشبشزززر



كززویپززرگززلهمززیكنززدرویززت
چهعجبزآنکههسزتگزوشازسزر



بزدانتوجّزهشزده،بزا(6 6/ :000 )مولويمثنویردرزموضو فنایفعلكهمکرّ
:تمثيلقرآنیبهشکلزیرآمدهاست

گززربپززرّانيمتيززرآننززیزماسززت


مزززاكمزززانوتيرانزززدازشخداسزززت


:ازهمينآیهچنيناست(060:043 )برداشتسنایی
هززرعززدوراكززهدرفکنززدازپززای

آرایكززهرازدبززهضززربدیززنوآن


انمزززالکشبازززردازجزززایدرزمززز
نزززامبزززردسزززتشوزننزززدهخزززدای



خواراززدرقصّۀعطّاریكهسنگترازویاوگِلسرشویبودودزدیدنمشتریگِل
:000 )مولويمثنویتمثيلزیردر.(00 :060 فروزانفر)آنگِل،قصّهتماماهازسناییاست

:جالباست(4/643
بززریگززرزنززایچشززمحظّززیمززی

نظرازدورچونتيزراسزتوسزماین


خزورینهكازابازپهلزویخزودمزی
شزودصزارتزوكزمعشقافززونمزی



:نيزمفهومحدیثراچنينبيانكردهاست(060:034 )سنایی
هززركزززهاوننگزززردبزززهناشایسزززت
سززهمیاسززتازسززهامدیززولعززين



نکشزززدرنزززجوغزززمبزززهنابایسزززت
هززرنظززركززآننشززایدانززدردیززن



:000 )مفهومتجدّدامثالراكهازمفاهيمفلسفیوعرفانیصزوفيّهاسزت،مولزویز

:چنينبيانكردهاست(44  / 
شززوددنيززاومززاهززرنفززسنززومززی

رسززدعمززرهمچززونجززوینونززومززی


بززیخاززرازنززوشززدنانززدربقززا
نمایزززددرجسزززدمسزززتمرّیمزززی
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:ستنيزازاینمعنیغافلناودها(060:063 )سنایی
صزززوفياندردمزززیدوعيزززدكننزززد



عنکاوتزززانمگزززسقدیزززدكننزززد


ترزدرنظرعارفان،گاهینفسعملچندانمهمّنيست،بلکهجهتونساتآنمهمّ
هم(363 / :000 )درنظرمولوی.است

ایبدیكهتوكنیدرخشموجنزگ
تززرایجفززایتززوزدولززتخززوب



تزرازسزما وبانزگچنززگبزاطزرب
تزززروانتقزززامتزززوزجزززانمحازززوب



:نيزتمثيلزیررادربياناینمعنیآوردهاست( 060:00 )سنایی
چونتوراگشتنزوشوحزدتبزيش



بززدهآننززوشرابززهحززدّتنززيش


مثنزویزپيوندتنوجان،پرسشيكهفرستادۀپادشزاهرومازخليفزۀدومپرسزيد،در
:زیربيانشدهاستباتمثيل(3 3 / :000 )مولوي

گفتیاعمزرچزهحکمزتبزودوسزرّ
آبصزززافیدرگِلزززیپنهزززانشزززده



حززاسآنصززافیدریززنجززایكززدر
جززانصزززافیبسززتۀایمزززانشزززده



:چنينبهنظمكشيدهاست(8 /060:000 )همينمفهومراسنایی
آدمزززیرامزززدارخزززواركزززهغيزززب



جززوهریشززدميززانرسززتۀعيززب


كُشت،برایتايندرداستانآنپادشاهكهنصرانيانرامی( 38و388/ :000 )مولوی
:كنداستفادهمی«مزاجخمعيسی»اختالادرصورتوروش،نهدرحقيقتراه،ازتمثيل

اوزیکرنگزززیعيسزززیبزززونداشزززت
جامززۀصززدرنززگازآنخززمصززفا



نداشززتوزمزززاجخززمعيسززیخززو
یكرنزگگشزتیچزونضزياسادهو



:استفادهكردهاستحدیقهنيزازیکرنگیجامۀعيسیدر(00 :060 )سنایی
رنززگبززرآرازسززرْایززندلززقهفززت



واررنزززگدارعيسزززیجامزززهیزززك


.00 /0و000-000/ برایتفصيلموضو یکرنگیجامهعيسی،رجو شودبهميادی،
اند؛وتمعنیكرده،متفامثنویكنایهیاتمثيلیاستكهشارحان«سوزندرنانبودن»ز
:(63 / :004 مولوي،)«رودسخنیمؤثّروكارگرچنانکهسوزندرنانفرومی»ازجمله

گفتتوچودرنانسوزناست:گفت


ازدلمززنتززادلتززوروزناسززت


:تراستبسيارروشن( 060:00 )معنیاینتركيب،درشعرسنایی
چززوزبانززگسززگانشززویدلتنززگ

هكززردپززایافکززاروآنسززگیراكزز


سززنگبرگيززرودِهسززگانراسززنگ
سزززوزنشمزززدهزنهزززارنزززانبزززی
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.زكتمانسرّوامانتبودنآن،ازاصولاوّليّۀتصزوّاایرانزیزاسزالمیبزودهاسزت
درنظر.برایبياناینمعنی،ازتمثيلدانهوخاکبهرهجستهاست(00 / :000 )مولوی

هزایش،وجزودوماهيّتشزانرامزدیونعنایزتولطز پدیدهاوودیگرعارفان،جهانو
داندكزهمحزلّدارمیخاکراازآنجهتامانت(380:همان)مولوي.حضرتباریهستند

:داریخداستتجلّیوظهورصفتامانت
پرتززوقاتززشزدهبززرخززاکوطززين
خاکامينوهزرچزهدرویكاشزتی

سززتایززنامانززتزآنامانززتیافتززه


يزمزززيندانززهپذیرنززدهتززاشززده
خيانزززتجزززنسآنبرداشزززتیبزززی

سززتكآفتززابعززدلبززرویتافتززه


هزایهزمدربرخزینسزخه«دانزش»،«قاتزش»جزایدرمصرا نخستابياتباال،به
مصحّحانآمدهاستكهدراینشکلهمعلمپرورشبذر،پرتویازدانشالهیاستكه

درحفزظسزرّوحدیقزهدر(404و060:400 )سنایی.درخاکبهودیعتنهادهشدهاست
وي.دارددربهارانرازرادردلپنهاننمزی«گِل»كندكهخاکمشورتكردنتوصيهمی

شودانسانازعقيلهرهایییابد؛پستأكيدبابهانرایزدنباعثمی:درادامهگفتهاست
ولزیرازهرگززبيزرونكنددرسرایمجازممکناستازتندوستجانبرونآیزد،می
:آیدنمی

هزززادرگِزززلآنناينزززیكزززهتخزززم
سززازكززمزخززاكیوخززاکنعمززت

چززونهززوادسززتعززدلبگشززاید


ننمایززززدبززززههززززيچظززززالمدل
اززمسزززززززتاننهفتزززززززهداردراز
رازودلجملززززهخززززاکبنمایززززد



برایتحليلحالعارادرحالزتبيزداری،ازتمثيزلخزواب(000/ :000 )زمولوی
:كندتابهكمكآن،حاملومحمولودیگراحوالعاراراتوصي كندهمیاستفاد

هززززرشززززایازدامتززززنارواحرا
زیزنقفزصشزبرهنزدارواحهزرمی

خزوابهزمحالعزاراایزنبزودبزی
خفتزززهازاحزززوالدنيزززاروزوشزززب



كنزززیالزززواحرارهزززانیمزززیمزززی
...فارغززانازحکززموگفتززاروقصززص

یززنمززرمگفززتایزززدهُززمرقززودز
چزززونقلزززمدرپنجزززۀتقليزززبربّ



باتوجّزه.نيزتمثيلخوابرابرایتوضيحقواینفسآوردهاست(0 0-0 060:0 )سنایی

.یابيم،كيمياگریمولویرادرتعالیتمثيلدرمیحدیقهبهابيات
آنناينیكزهچزونبزهخزوابشزوی

ازبزززززرایفراغزززززتوخوابزززززت

فزززارغاززحمزززتوعزززذابشزززوی

وزبزززززرایصزززززالحواسزززززاابت
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انزززدرینخاكزززدانزآتزززشوبزززاد

تزززورابزززرسزززریرسزززرّخزززردتزززا

تزززوبرآسزززودهوخزززردبزززركزززار


زآبرویتزززوبزززردخزززاکنزززژاد

بنشززززاندزبهززززرراحززززتخززززود

تززززوبخفتززززهدرونززززتاوبيززززدار


این.زدردوبيماریدرعرفانوتصوّااسالمی،كليددرمانوباعثانتااهبودهاست

:000 )سهشاعربزر عرفانی،یعنیسناییزوبيشازسناییزعطّارومولویمفهومدر

:،موردتوجّهقرارگرفتهاست(600/ 
پسیقينگشتاینکزهبيمزاریتزورا

جزوپسبدانایزناصزلراایاصزل


باخشززدهززوشوبيززداریتززورامززي

سزتبزوهركزهرادرداسزتاوبُزرده


تکرارمثنويدفترسوم080دفتردوموبيت0 03و0030هايهمينمفهومدربيت

درجاییدیگر،.آوردهاستالطّيرمنطقبهبعد008عطّاراینمعنیرادرابيات.شدهاست

دردشزمردهودردطلزبراناتمام،وقدّسيانرابرخوردارازعشقْولیبيدردعشقرابی

نيززازدردچنزينسزخن(060:008 )اییسن.( 0-08:همان)مختصّانسانانگاشتهاست

:گفتهاست
هززززركززززهرادردراهاززززرناززززود

مزززردرادردعشزززقْراهازززراسزززت


مزززردرازآنجهزززانخازززرنازززود

آتززشعشززقمززونسجگززراسززت


ایاستكهدرتقابلصورتومعناهموارهموردتوجّهمولزویوزتوجّهبهمعنا،نکته

تمثيلگزردوومغززشوشکسزتهشزدن(836 / :000 )مولوی.دیگرعارفانبودهاست

ترسزدویافتزهازمزر نمزیپوستبرایگردویبامغزراآوردهتانشاندهدانسانكمال

درداستانپادشاهجهودكه(0044و083:همان)مولوي.شودانسانناقصبامر رسوامی

:كشتنيزآوردهاستنصرانيانرامی
نمغزداشزتجوزهابشکستوآنكآ

سززتخزودپيززداشززودآنچزهبززامعنزی


...بعززدكشززتنروحپززاکنغزززداشززت

سززتآنرسززواشززودوآنچززهپوسززيده


.گونهسرودهاستاینمعنیرااین(480و 0 :060 )سنایی
دلزیززرکزدهززرخسززتهبززهاسززت
مغزتزانزازکاسزتپوسزتنکوسزت



پرمغزخزودشکسزتهبزهاسزت پوستِ
پوسزتحجزابگزرددچونقویشزد



:،گنجمعرفترابایددرخرابیقفستنجُست(0406/ :000 )زدرنظرمولوی
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هزاچونعمزارتدانتزووهزمورای
درعمزززارتهسزززتیوجنگزززیبزززود



هزززاگزززنجنازززوددرعمزززارتجزززای
هززاننگززیبززودنيسززتراازهسززت



:چنينبيانكردهاست(060:040 )همينمفهومراسنایی
هعمزززارتسزززرایرنزززجبزززودكززز

جززایگززنجاسززتموضززعویززران
تيرگزززیبزززاعمزززارتاسزززتانازززاز
نازززودزیزززنسزززرایرنزززجوتعزززب

يدرسزززتدرنآینزززدكزززهبزززهخانزززه


درخرابززززیمقززززامگززززنجبززززود
...جززایآبززادانسززگبززودسززگبززه

نزززورگِزززردخزززرابگزززرددبزززاز
مززاهوخورشززيدجزززخززرابطلززب
رخنزززززهیابنزززززدورویبنماینزززززد



شزود،بزهایزندرداستانِبازِپادشاهكهدرخانهكمپيرگرفتارمی(000:0/040 )زمولوی
سخنیباخدایافته،ناایدمغرورشودوبایدجایگاهكندكهانسانیكهاجازۀهمنکتهتأكيدمی
:پاسخبازدرپشيمانیازرفتارخودوتوبهكردنشچنينتمثيلشدهاست.خودرابشناسد

شكنززیوشززيرگيركززهتززومسززتآن
گرچهنزاخنرفزت،چزونباشزیمزرا

اممرفزززتچزززوبنزززوازیورچزززهپزززرّ
گزززركمزززربخشزززيمكُزززهرابزززركنم
آخززرازپشززهنززهكززمباشززدتززنم



گززرزمسززتیكززژرودعززذرشپززذیر
بزززركنممزززنپزززرچمخورشزززيدرا
امچززرببززازیكززمكنززددربززازی

هززابشززکنمگززردهززیكلکززیعلززم
ملززكنمززرودیبززهپززربززرهمزنززم



و»وتأویزلوتفسزيرحزدیث«فزیاخخزالص»قیزلحدیقزهنيززدر(30 :060 )سنایی
:گونهآوردهاستهمينمعنیرااین«المخلصونفیخطرٍعظيم

بززاتززوجززاهوعقززلوزرچززهكززنم
تزززومزززرادلدهودليزززریبزززين
گززرزتيززرتززوپززركززنمتززركش



دیززنودنيززاتززوییدگززرچززهكززنم
ریبززينروبززهخززویشخززوانوشززي

كمزززركزززوهقزززااگيزززرمكزززش


:درداستانگر وشيروروباهآوردهاست(4  0/ و000:6/440 )زمولوی
عاقززلآنباشززدكززهگيززردعاززرتاز
مززر همسززایهمززراواعززظشززده



مزززر یزززاراندربزززالیمحتَزززرز
كسززبودكّززانمززرابززرهززمزده



:همسایهعارتگيردنيزانسانبایدازمر (060:408 )درنظرسنایی
مجلززسوعززظرفتنززتهززوساسززت



مر همسزایهواعزظتزوبزساسزت


:گویددربارۀمر ارادیواهمّيّتآنمی(000:6/004 )زمولوی
ایزآنكززهمززردناصززلبززدنززآوردهایجززانبسززیكنززدیوانززدرپززرده
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تززانميززرینيسززتجززانكنززدنتمززام


بززیكمززالنردبززاننززآییبززهبززام


:كندهمسفارشپدررادرتربيتپسرجاهلچنيننقلمی(060:436 )ناییس
بزززاشهمچزززونچزززراغدرمزززاتم
پزززيشمزززردنبميزززرتزززابرهزززی



مر بادلقوسو هرسزهبزههزم
ورنمزززردیازوبزززهجزززاننجهزززی



:مقاممحقّقومقلّدراباتمثيلزیربيانكردهاست(000:0/430 )زمولوی
ویززدحززدیثسززوزناکنوحززهگززرگ

هاسزززتازمحقّزززقتزززامقلّزززدفزززرو


وسززوزِدلودامززانچززاکليززككزز
كاینچوداووداستوآندیگرصداست



دقيقاهدرهمينمعنی،تمثيلزیرراآوردهاست؛اگرچهعنزوانمطلزب(060:600 )سنایی
:هجوكسیاست

نوحزززهگزززركززززپزززیتسزززوگریزززد
هززركجزززاگربززهگشزززتخزززواليگر






ننزززهازچشزززم،كززززگلزززوگریزززدآ
غزززذیخواجزززهگشزززتخاكسزززتر



تمثيلمرشددروغيناستكزهسزالك(0000/ :000 )مولويمثنویزابياتزیردر
:فریادلوحرامیساده

تززوبززهنززامحززقّفریاززیمززرمززرا
نززامحقّززمبسززتنززیآنرایتززو



تززاكنززیرسززوایشززوروشززرمززرا
نزززامحزززقّرادامكزززردیوایتزززو



:سرودهاستحدیقهدر(060:048 )دقيقاهدربيانهمينمعنی،سنایی
هززززيچفاسززززقمززززرازراهناززززرد
بززززهخززززدایمفریفززززتمکّززززاری



زاهززززدیكززززردگززززردنمراخززززرد
ایززززنچنززززيننابکززززارغززززدّاری



سورۀبقره،بهچهارطاعتفسزير068چهارمرغخليلرادرآیۀ( 000:3/0 )زمولوی
:كردهاست
خليززلِوقتززیایخورشززيدهشتززو

وشزآنكززههززرمرغززیزپنهززانزاغ
چهززاروصزز تززنچززومرغززانخليززل
ایخليززلانززدرخززالصنيززكوبززد



ایززنچهززاراَطيززارِرهزززنرابکززش
كززشهسززتعقززلعززاقالنرادیززده

بسززملِایشززاندهززدجززانراسززايل
سززربارشززانتززارهززدپاهززازسززد



:ليلراچهارطاعتفسيركردهاستنيزچهارمرغخ(060:004 )سنایی
انززدچهززارطاززعبززدنچهززارمززرغ

بزززرهمآميززززپزززروبزززالهمزززه
بهزززردیزززنجملزززهرابززززنگزززردن

پسنگهكزنبزهكزاروحزالهمزه
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بزززرسزززرچهزززاركزززوهدیزززنبرنزززه
پسبهایمانوعقلوصزدوودليزل



بززازخوانجملززهرابززهجززدّبرجززه
زنززدهكززنهززرچهززارراچززوخليززل




يجهنت.0

موالنزاچنانکزهشزيوۀ.اینيسزتتأثيرپذیریمولویازاندیشهوآثارسنایی،سزخنتزازه
.هایدیگرانهيچابایینزدارداوست،دراخذواقتااسازقصصوامثالوافکارواندیشه

اوبازیركیوتردستیوناوغقاتیخویش،ازتمامامکاناتموجودبرایبياناحساساتو
.استفادهكردهوهمۀآنهارادرمسيریقزراردادهكزهخزودارادهكزردهاسزتافکارخود

.هایمعمولیوعزادیاسزتپيوستگیودلدادگیموالنابهسنایی،فراترازاخذواقتااس
اِشرااوعالقۀوافرويبهآثاروافکارسناییباعثشدهضميرناخودآگاهشنيززتحزت

همدیوانكايرنروستكههنگامسرودنغزليّاتشورانگيزدرازای.تأثيراینعالقهباشد
هایآثزارسزناییدرهاومضامينوتمثيلاندیشه.آوردگاهیابياتسناییرابهتکرارمی

فزارغازاینکزهسزناییومولزویدوقلّزۀ.یابنزد،بهكمالممکنخوددسزتمزیمثنوی
زاسزالمیراتسخيرناپذیرشزعرعرفزانیوبخزششزکوهمندعر فزانوتصزوّاایرانزی

نمایند،مقایسۀمضامينآنهادرفهمبهترآراوعقایدهریكمؤثّراست،كهدرایزنبازمی
.مقالهبهبيشازسیموردازآنهاتوجّهدادهشدهاست
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