
 

 

 

 

 

 

 نماد در دیوان سنایی شناختی زیبایی کارکرد
 *منظر سلطانی

 فارسی دانشگاه خوارزمی ادبیّاتدانشیار گروه زبان و 

 ویسی محمّد
 فارسی دانشگاه خوارزمی  ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 (80تا  61)از ص  

 23/12/1396، تاريخ پذيرش مقاله: 25/10/1396تاريخ دريافت مقاله: 
 

 دهچکی
 در ويژه به ،نمادپردازی او در تخالقیّ .فارسی است عرفانی ادبیّاتدر  مبتکر سبک نمادگرا غزنوی سنايی

 تمقبولیّس  و موردپسسند  او از پس   ،مختلف یعناصر ژانرها یقو تلف ای اسطوره و قلندری حوزۀ نمادهای

سساختن بیسان منسانی عمیسق     زبان و ممکن ظرفیّتافزون بر گسترش  ،دنما .گیردمی قرار شاعران فراوان

سسبک   یس  با تحل کند یجستار تالش م ينا .فراوان دارد یثیرأت نیز آفرينی متون ادبی یيدر زيبا عرفانی،
 ت اشسنار او نمادگرای سنايی در ديوان او، نقش نماد را در آفرينش زيبايی و جايگاه آن را در تنالی ادبیّس 

 نرشس  شسناختی  وجسه زيبسايی   يیها گونه و با چه روشپرسش پاسخ دهد که نماد چ ينو به ا روشن سازد

در ديسوان سسنايی    نمساد  آفرينی زيبايیاست که  آننتايج اين تحلی  بیانگر  ؟کرده است يترا تقو يیسنا

 ۀانتقسال صسادقان   ،تجربه و تصوير اتّحاد ،چندمننايی و ابهام ،انگیزی ت و خیالحاص  عواملی چون خالقیّ

 .استتبع آن متن ادبی و بههای مختلف عالم  یان بخشعواطف و انسجام و پیوستگی م
 

 سنايی. ت، ابهام، نماد،، خالقیّشناسی عاطفۀ زيبايی، شناسی زيبايی های کلیدی: واژه
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 مقدّمه .1

 ؛جزو متون نوشستنی و بساز هسستند   ( Roland Barthes)بارت روالن متون نمادين به تنبیر 

را دارنسد. ايسن متسون بسه دلیس  ابهسام و        بودنجوهرۀ هنری و ادبی و شاخصۀ ممتساز  زيرا

مساره در منسرن نقسد و داوری    ه ،متنسدّد  های تأوي و  ن تفسیرهاچندمننايی و برانگیخت

 :1394بسارت،  ) بیش از ساير متون است مراتب به انيشماندگارآن پويايی و  تبع بهو  هستند

فارسسی   ادبیّسات ترين و تاثیرگذارترين شنرای عرفسانی   سنايی غزنوی از شاخص .(50- 45

در زمینسۀ  او چراکسه   ؛دارد در ادب فارسسی  نمسادين  ادبیّاتبر گردن  ی بزرگحقّ است که

های قلندری و مالمتی  ديشهرواج و اشاعۀ ان ؛ساز مبتکر است و هم جريان نمادپردازی هم

س ظساهر مقسدّ  س و تقبیح امسور بسه  نامقدّ یها مکان، عناوين و خاصّبخشی به اش و تقدس

ای هس  ظرفیّست ، بسه خسدمت درآوردن   پرستبا زهد واعظان و زاهدان ظاهر رزهجهت مبابه

ینی عرفانی، بخشسی  ب جهاناساطیری و حماسی برای نمادپردازی در حوزۀ عرفان و متون 

 .هنسری و سسبک ممتساز شسنری اوسست      تشسخّص و عظمست   هسا  ینسوآور هسا و   تاز خالقیّ

و ديگسری حسوزۀ   عرفسانی  ۀ زحسو  یيک :پايه استوار استدو بیشتر بر  سنايی  سازی جريان

 ادبیّسات در  چشسمگیر  ینمسود  سنايیاين دو حوزه و جريان تا قب  از  .انتقادی و قلندری

جديسد   سبکی ،کردن اين دو جريان مهم و گستردها سنايی با واردامّ ،نداشته است فارسی

منجسر   یتسوجّه قاب  تغییرات به فکری و ادبی ،از نظر زبانیکه کند و شخصی را خلق می

هسای   ظرفیّتو  داز نما ۀ اوگسترد ۀاستفاد ،سنايی ۀسبک ويژ ۀمشخّص ترين مهم .شودمی

 و شسیوه  ايسن  هسستند و  شخصسی  و ابتکاری سنايی نمادهای نمادين است. بیان ۀگسترد

ادبیّات عرفانی ناپذير  جدايی جزء و تثبیت فارسی شنر سنّت در بندها سبکی او  تشخّص

واالی حکسیم سسنايی سسبب     ۀبیان نمادين و انديشس  ۀگسترد ظرفیّتشود. و قلندری می

می و تنلی ،غنايی ای، سطورهژانرهای مختلف اعم از ا ،دد به کمک نماتوانب او تا است دهش

هسای خسود    د و از منجون اين ژانرها در القسای افکسار و انديشسه   عرفانی را با هم تلفیق کن

و افسزون   ای گسسترده دارد  دايرهاست و زد تمرزشکن و محدوديّ ،که نمادچرا؛ ياری بگیرد

بسه   ؛بخشیدن به بیسان اسست  تشخّصشناسی و  ها در سبک مؤلّفه ترين مهم، يکی از بر اين

از  ،سسنايی اسست  ويژگی بیسانی   ترين مهمرا که  دبر آنیم تا نمااله در اين مق ،همین جهت

و بسه   شناسی تحلی  کنیم و نشان دهیم چگونه نماد منجر به خلسق زيبسايی   منظر زيبايی

 .شده است او خاصّو طرز بیان  سبکتبع آن ماندگاری 

 ؛ت اسست شناسسی بسسیار حسااز اهمیّس     از جهست زيبسايی   ،تلفیق ژانرهای مختلف با هم

کسه  کنسد و طبینسی اسست    ن اضافه میتخود را به م خاصّ يیری زيباژان هر اينکه توضیح
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ا افسزايش  شناسسی آنهس   ت زيبسايی درجه و اهمیّس هم  ،شوند با هم تلفیق می ژانروقتی چند 

ای  ای اسسطوره  کسه چهسره  مسثال  وقتسی رسستم     ؛شود می فرد ويژه و منحصربهو هم  يابدمی

تمسام بارهسای عساطفی و     ،شود وارد می عرفانیدر نماد انسان کام  و در بافت شنر  ،است

هسم منتقس     عرفسانی به بافست   همراه آن یاساطیرت ی اين شخصیّختشنا زيبايی ظرفیّت

 عرفسانی عواطسف  ، اسست  قب  از آن بسوده  هرآنچه تاافزون بر  ،جديد یر هیئتد و دشومی

نسد  بُکند که در نهايت سبب خلق تصاوير جديد و غنسای  ديگری را هم با خود همراه می

 .شودشناختی متن میزيبايی

عرفانی سرشار از نماد و بینش نمادگرايی است،  ادبیّاته خاصّ ،فارسی ادبیّاتهرچند 

تصوير ادبی مطسر  نبسوده اسست.     عنوان بهی نماد جايگاهی روشن ندارد و سنّتدر بالغت 

ی بسه متسون ادبسی    سنّتساحتی و صريح بالغت  نگاه منناگرا و تک ،شايد يکی از دالي  آن

تناسسبی نسدارد.    ،سست ا نماد که ذاتا  مسبهم و چندپهلو ب ،باشد و طبینی است که اين نگاه

ی را ناشسی از نسو    سسنّت ادپردازی در بالغست  بسودن بحسن نمس   پورنامداريان علت مسکوت

   گويد:و می داند حاکم بر فضای فکری آن زمان می خاصّینی ب جهان
استفاده از مجاز برای بیان مننايی که انتقال آن با الفاظی در مننی حقیقی نیز ممکن »

شود و نه ناشی از ذات و  م بر کالم تحمی  میاست، امری است عرضی که از طرف متکلّ
بلکه با مننی پیوندی  ،رمز امری عرضی و تحمیلی بر بیان نیست آنکه حالت مننا. یّکیف

« يست نبسود  رؤ قابس  ی است که از نظرگاه علمای بالغت انداز چشماين همان  ؛ذاتی دارد

(1375 :14).  

لی اساسی در صورت و محتسوای آثسار ادبسی ايجساد     فارسی تحوّ ادبیّاتورود عرفان به 

دادن انه فراتر از ح  و عق  اسست، قسرار  ات عرفانی و رموز عارفتجربیّکند و ازآنجاکه  می

مسوازين حساکم بسر     اساسبری و سنّتارچوب بالغت فضای متفاوت در چاين حال و هوا و 

اسست کسه پسرداختن بسه نمساد و       نمود و به همین دلیس   یمیرمتنارف غیرمرسوم و غ ،آن

دربسارۀ  گرچه  ،رواينانده است؛ ازی مسکوت مسنّتبالغت  ير نمادين متون عرفانی درتصاو

، (1389) محمود فتسوحی  بالغت تصويرچون  هايی کتابدر  نمادهای ديوان حکیم سنايی

به کوشش محمسود فتسوحی    که در غزنه ای يدهشور و (1381) مهدی زرقانی سوز زلف عالم

شسا  ارزنسده و راهگ  اشساراتی  ات وکلیّس  تهیه و منتشر شده، (1385) خانیمحمّد اصغر یعلو 

ضسوعی تسازه و درخسور    نمساد در ديسوان سسنايی مو    یشسناخت  يبايیزوجه  ،شده استايراد 

کسسردن ايسسن مسسسئله و نگسساه روشسسنجهسست نیسسز درکوشسسش ايسسن مقالسسه  واسسست  پسسژوهش

شناسانه به نمادهای ديوان سنايی است. در بنضی از مقاالت تحقیقی به مواردی از  جمال

مقاالتی نظیسر   ؛بهام و چندمننايی اشاره شده استا ازجمله ،نماد آفرينی يبايیزهای  شیوه
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لسۀ دانشسکده   مجاز محمسود فتسوحی،   « تا چنداليگی مننا يیدو منناارزش ادبی ابهام از »
نمساد از ديسدگاه   »مقالسۀ  و  1387پايیز  ،62 ،، سال شانزدهم، شمارو علوم انسانی ادبیّات

، 2 شسمارۀ  ،پسنجم  سسال  ،دبیفنون ارضا يوسفی و صديقه رسولیان آرانی، محمّداز « ابهام

آفرينسی نمساد مغفسول     شده وجوه ديگسر زيبسايی  ا در مقاالت يادامّ ،1392پايیز و زمستان 

 است؛ وجوهی که اين جستار سنی در تبیین آنها دارد. مانده
 

 تعریف مفاهیم .2
 نماد. 2-1

 دادن و در ايسن است. نَمسودن يننسی نشسان    «ودود»بر وزن  «نَمود»از  (Symbol)« نماد»

بسه ضسم نسون بسه      «نمسودن »و  «نُمسود »ی دارد. همچنین از ريشۀ مفهومی متندّ ،صورت

( «نمساد »ذيس    :آننسدراج و  غیاث اللغاتدر مفهوم الزم( ))گرديدن است شدن و نمايانظاهر مننی

 (Symbol) سسمب  ترتیسب، رمسز و   غالب پژوهشگران منسادل عربسی و التسین نمساد را بسه     

سی، گاهی به جای رمز از کلماتی نظیر سان، نمون، اشسارت  در متون کهن فار .اند دانسته

که در اين کاربردها، نمون و نمودگار  (2 :1375 ،)پورنامسداريان استفاده شده است  و نمودگار

مننسايی واحسد دارنسد.     ،نماد، رمسز و سسمب    ،قرابت بسیاری با نماد دارند. در اين پژوهش

بسیار قرابت دارد. امسروزه در نقسد ادبسی     ،شود خوانده می)سمب ( رمز با آنچه امروز نماد »

 (.398: 1381 ،انوشه)« اروپايی است ادبیّاتمناصر عرب، اصطال  رمز منادل سمب  در 

 تر است:  رنامداريان جامعتنريف پو ،دربارۀ نماد متندّداز میان تناريف 
مفهسومی   عبارت است از هر عالمت، اشاره، کلمه، ترکیب و عبارتی که بر مننی و نماد»

رمسز چیسزی اسست از جهسان      ،ديگر عبارت به ؛داللت کند ؛نمايد یمورای آنچه ظاهر آن 

به چیزی از جهان ناشسناخته و   دريافت و تجربه از طريق حواس کهو قاب  شده شناخته

ايسن   کهآن شرط بهمحسوس يا به مفهومی جز مفهوم مستقیم و متنارف اشاره کند؛ غیر

 تلقّسی ط آن نباشد و آن مفهوم نیز يگانه مفهسوم قطنسی و مسسل   مبتنی بر قرارداد اشاره 
 .(22و  4: 1375« )نگردد

 ؛است که آن را برای بیان مفاهیم عرفانی مناسب ساخته است هايی ويژگینماد واجد 

در  (گیسرد  یمس قرار  یغنااعرفانی که در حیطۀ ادب آن قسم از شنر  ويژه به)شنر عرفانی ما  ،رو ازاين

 ،ادبیّسات و لطسايف نهفتسه در    ها زيبايیبخش مهمی از زبانی نمادين دارد.  ،ای وسیع پهنه

ناشسی   ،عرفسان  های يبايیزو سهم فراوانی از اين  عرفانی است ادبیّاتبرخاسته از عرفان و 

 آن است. متندّد  و از زبان نمادين و نمادهای متنوّ
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 شناسی زیبایی. 2-2

 ۀاسست. دربسار   ادبیّاتشترک در فلسفه، هنر و م های ینهاز زم (Aesthetic) یشناس زيبايی

شناسی و تنريسف آن، در ادب، فلسسفه و حکمست کالسسیک فارسسی، جسدا از ذکسر         جمال

ابوحیسان   ،(ق. ه 339 -257)بی فسارا  ،.ق( ه 313سس  251) زکريای رازی اندک در آثار يیها نکته

 471درگذشسته  )ی رجسان عبدالقاهر ج، ش(هس. 416 -359) سینا ابن  ،(ق. ه 414 -312) یدیتوح

  شسود. در غسرب نیسز    يافست نمسی   یا ن، تنريسف موشسکافانه  امو چند تن ديگر از متقدّ( ق. ه

کساوش و   ،سرشست هنسر   ۀرات فلسفی افالطون و ديگر فرزانگان يونسان دربسار  وجود تفکّبا

و انديشسمندان و   هجسدهم آغساز شسد   ۀ ، از سسد موضسو  ايسن   ۀدربار یادينبن گری يشهاند

 مشسخّص هايی  نشانه اند و ی آن نظر دادهها مؤلّفهو  ها گونهدربارۀ زيبايی،  فالسفۀ بسیاری

هسا نسه در همسۀ آثسار زيبسا       گرچه اين نشانه ؛اند کرده منرّفیهای زيبايی  عنوان نشانه بهرا 

 از .، لزوما  موجب زيبايی آن اثر خواهنسد شسد  شوند و نه اگر در اثری جمع شوند يافت می

توان عناصری چون نظم، تناسسب،   ، میايجاد زيبايی عوام  ۀاربرآيند نظريات مختلف درب

انگیسزی،   ، شگفتتابدا  و خالقیّهماهنگی، تکرار، تنو ، وحدت در کثرت، توازن، تقارن، 

  .(34- 29: 1388 ،دانشور) را برشمردبودن و ...  یچندبند

و  دخیس   ادبسی  آفرينسی متسون   لفظ و مننا در يک تنام  دوسسويه هسر دو در زيبسايی   

در ادب عرفانی ما اص  بر مننا و محتواست و لفظ در حکم ظسرف و   هرچندتأثیرگذارند. 

آشسکار اسست کسه منسانی واال و بلنسد در هسر ظرفسی         ، امّسا ای است در خسدمت آن  وسیله

شسدن و  ینی است که منانی ژرف بسرای آشکار آمیزد و طب گنجد و با هر لفظی درنمی نمی

با ظواهر متن و  ،چراکه مخاطب نخست ؛طلبند ز الفاظ میلباس و قالبی زيبا ا ،گری جلوه

شود؛ اگر جاذبۀ الفاظ و عبارات او را مجذوب کند، آنگاه منسانی   یمرو  الفاظ و کلمات روبه

آفرينسی   ت و زيبسايی کند. نمادپردازی که درجۀ اعالی خالقیّ را نیز بهتر درک و دنبال می

 ،ت مستن ی مختلف ادبیّها سازهبا تحلی   .استمؤثر  در زيبايی الفاظ و زيبايی مننا ،است

ايجساد  در متن ادبی زيبايی  از چه طرقی ها سازهکدام از اين ن روشن ساخت که هرتوا یم

وسسیلۀ   پردازيم که نماد به یم. در اينجا با بررسی ديوان سنايی به تحلی  عواملی ندنک می

 ايش دهد.شناختی متن يادشده را افز توانسته است تراز زيبايی هاآن
 

 انگیزی ت و خیالگاه خالقیّ نماد، جلوه .3

پسرداز قسرن    شساعر و نظريسه  ، (S.T Coleridge) کسالريج  سساموا  بهرام مقدادی به نق  از 

کسه اضسداد    استنیرويی   (Secondary imagination) «ثانويه تخیّ » گويد: م، مینوزده
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ثانويسه از نظسر    تخیّ  .(145: 1378، )مقدادی دهد و سنی در ايجاد وحدت دارد میرا آشتی 

 «اولیسه  تخیّس  »از  فراتسر ای  و در مرحلسه اسست  هنرمنسدان   که ويسژۀ ی است تخیّلکالريج 

(Primary imagination) سساختن  حاضر ،اولیسه  تخیّ که همگان از آن برخوردارند.  است

. اسست  ثانويه ترکیب اين امور و آفرينش تصسوير جديسد   تخیّ امور مفرد در ذهن است و 

نیز همسو  (Rozet)روزت های شنری و هنری است.  تن عم  خالقانه مايۀ تمامی فنالیّاي

در راهسی نسو، اسستنداد     ها درکدرآمیختن »مننا کرده است:  گونه اينرا  تخیّ با کالريج، 

های تازه، گسرايش بسه سساختن و     یبترکشدن ط نو، پیدايی روابط نوين، پديداريافتن رواب

در  هسسا تجربسسهدادن شسسک  آوردن بیسسنش جديسسد، پديسسد هسسا، عمسس   ینسسوآورشسسناختن 

 ،يگسر داز سسوی  (. 26-25 :1371)« های تسازۀ منسانی   تیفیّکهای نو، بازنمايی  یبند سازمان

 تخیّس  هنر زيبا را بدون عنصر  ،شود. بسیاری از منتقدان یماساس زيبايی دانسته  تخیّ ،

هنسر را  منتقسد انگلیسسی،    (Gordon Grahamگوردون گراهسام )  جمله؛ ازدانند ناممکن می

 ،گراهسام ) اسست  تخیّ آن، هر دو ناشی از کنش  داند که آفرينش و ادراک ی میتخیّلبیانی 

1391 :95). 
ی از ا عرصسه و  زندمیتی در عرصۀ خیال است که مننای قراردادی را کنار نماد خالقیّ

ثانويسۀ   تخیّس  وشنی از مصداق ر توان یمنماياند. نماد را  یمانگیز را  منانی و تفاسیر خیال

ايجاد مالامت میان امسور متضساد    ،جزترين تنريفؤرا در م تخیّ  کالريج دانست. موردنظر

واقسع   دانش رمزشناسسی در » .رسد یماعالی خود  در نماد به حدّ ،و اين مالامت دانند یم

 رمز که در عرف عام وسیلۀ پیونسد  ،روان انسان است و از سوی ديگر شناسی باستانهمانا 

کننسدۀ تخسالف و    اضسداد و زايس   ه جسامع  خاصّصال و در عالم انديشه و نظر عام  اتّ ،است

 ،)سستاری «   به طريق تماث  استتأمّر و منبنی ب  غنی برای تفکّ ،و بدين اعتبارتنارن 

1372 :43). 

قسدرت پرهیمنسۀ    یرتسأث و تحست  سرايد ینمشاعر شنر عرفانی که تنها به انگیزۀ تنلیم 

برای روايست تجربسۀ    دارد، بسیاری از اشنار خود راعرفانی خويش قرار خیال خود و شور 

عسالمی   ،. عالم مثالسرايد یمیوستگی به عالم مثال و فراروی از عالم منطق و مشهودات پ

. دشسکن  را مسی و منطق اين جهسانی   نشینند یمدر کنار يکديگر  ها تناقضدر آن است که 

کسه   آورد یمس گونسه و نمسادين را پديسد     حشسط  الجرم زبانی ،چنین عالمیگزارش شاعر از 

سسنايی کمکسی    هسای  ینمادپردازنگاهی به در حد اعالی خود در آن نمايان است.  تخیّ 

 شدن اين موضو  است.تر روشنشايان برای 
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 ینمسادپرداز  گسسترده بسه   طسور  بسه  در شنر عرفسانی که است  شاعری یننخستسنايی 

در  بسار  نخستیندر شنر عرفانی فارسی،  شده اختهشن ینمادهااز  بسیاری و پرداخته است

 ،پس  از او  ت نمادهسای ديسوان سسنايی در شسنر عرفسانی      . مقبولیّاند کاررفته بهآثار سنايی 

. او بسسیاری از واژگسانی کسه پسیش از آن بسا      سازد یمت و ابتکار او را نمايان جايگاه خالقیّ

خسويش مننسايی    تخیّس  با قوۀ ، اند داشتهدر شنر و زبان ما وجود  مشخّصمننايی ثابت و 

مسی، سساقی، خرابسات،     واژگسانی چسون   ؛گرفته استکارجديد بخشیده و در هیئت نماد به

ار، صنم، بست، زهسد، تسسبیح،    صومنه، زنّ ،قلندر ،رند، قالش، زاهد، محتسب ،جام، میخانه

ا حافظ و ديگسر شساعران مس    ،، مولویعطّاردر آثار  اتکرّ بهر که دلب و زلف، رخ، يار، مسجد

 در مننای نمادين تکرار شده است. 

؛ سنايی، شکستن اقتدار زبان با خلسق نمادهسای شخصسی اسست     های تیّخالقجمله از

-تتسرين خالقیّس  يکی از بزرگ .شوند یمشنر فارسی تثبیت  سنّتنمادهايی که بندها در 

ن سرشسار از  شنری که به دلیس  فضسای نمسادين آ    ؛لندری استابدا  شنر ق ،های سنايی

ات خسود میسان دو   ی کسه سسنايی در قلنسدريّ   تقسابل  ،مثسال  ؛ بسرای آوری استت و نوخالقیّ

 ای اسست کسه بسه ايجساد     دانهبسسیار هوشسمن   ابتکار ،کندگفتمان زهدی و رندی ايجاد می

چه بیشستر امکانسات زبسانی و    زدا و غنای هر عادت و آشنايی فضايی رازآمیز و زبانی خالف

 شود:میمنجر ادبی 
 

 ابسسسات نگسسسردی  تسسسا منتکسسسف راه خر  

 از بنسسد عاليسسق نشسسود نفسس  تسسو آزاد    
 

 اریاال ای پیر زردشتی به مسن بربنسد زنّس   

 

 اربسسسسساب کرامسسسسسات نگسسسسسردی  شايسسسسسستۀ 

 تسسسسا بنسسسسدۀ رنسسسسدان خرابسسسسات نگسسسسردی   
 (984: 1387سنايی،  )                              

 دوش بنهادم  و  سجاده ز دست و  که من تسبیح

 (873)همان:                                              

فسار  از نسام و ننسس اسست کسه از       کامس   ان در ديوان سنايی نماد انس« پیر زردشتی»

 تیشخصسیّ  پیسر  ،انگیز پديسد آمسده اسست. در گفتمسان زهسد      نما و خیال ترکیبی متناقض

 نمسادين و نگساه قلنسدری     ا در انديشسۀ امّ ،دوش استبهادهت و سجّدسبهمسلمان و تسبیح

 ار بربسته.زردشتی باشد و سالک زنّ تواند یمیر پ ،سنايی
 

 

 خرابات شد آن شاه خرابسات  یتا سو

 حرف   ازين يابد خبر شیخ ۀگر صومن

       آن روز مبسسادم مسسن و آن روز مبسسادا 

     شیر نر اگسر سسوی خرابسات خرامسد    
 

 همسسواره مسسنم منتکسسف راه خرابسسات    

 خرابسسات خرگسساه ۀا کسسه شسسود بنسسدحقّسس

 رگسساه خرابسساتبیننسسد ز مسسن خسسالی د 

 روبسسساه کنسسسد او را روبسسساه خرابسسسات  
 (722و  721: همان)                      
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ا مّس ا ،و اعمال خالف عرف و شر  اسست  فسق و فجور ی برای محل در اص  «خرابات»

ات نفسسانی و  تنلّقس  ۀاز همباز و وارسته و رندان پاک کام  هایانسان سنايی آن را جايگاه

و  کنسد میخويش میان امور متضاد آشتی ايجاد  تخیّ با  ،صورتو به اين  داند دنیوی می

زبسان را بسه امسری     و زنسد  مسی دسست  در حسوزۀ تصسوير و نمسادپردازی     یگسر  ينشآفسر به 

 کند. آفرين تبدي  می غافلگیرکننده، نو و شگفتی

در شسنر  رسسد.   به سنايی مسی  ما بسیاری از نمادهای قلندری در شنر عرفانی یشینۀپ

ور نماينسدۀ امس   ،ت و محسوسسات که در عالم واقنیّس  ای های زبانی ی به نشانهقلندری، سناي

واال ها در جايگساهی   و با تکرار اين نشانه دهد یممثبت  مننايی بار قبیح و مذموم هستند،

جسايی ارزش میسان    کنسد. جابسه   آنها را به نماد تبدي  مسی  ،برای مخاطب غیرقاب  انتظارو 

رطس    رح / ار،/ زنّتسبیح ،مدرسه/ مصطبه ،خرابات سجد/رند، م قاب  زاهد/های متجفت

ترفنسدی   کسار  اين ،از سوی ديگر شود و از زبان می زدايی آشنايیو  شکنی سنّتسبب و ... 

. اسسست سسستان و انحرافسسات اخالقسسی در جامنسسه  مبسسارزه بسسا رياکسساران و ظاهرپر  بسسرای 

از نمادهسای   بسسیاری ت مستن اسست. در   بیّس دزدايی، خود يکی از عناصر مهسم در ا  آشنايی

ای  ، مبتکسر طريقسه  نگاه به اشسیاء و مفساهیم   سنايی، شاعر با هنجارشکنی و شکستن نو 

   سخن دارد. آفرينی زيبايیشود که سهمی عمده در ابهام، شگفتی و  می
 

 

 مساش خودکاملّسن آن قسمن آن رهبان بدنامم، م

 رشبسسسردار من هسابلی  را ککه دستوری بود                                         
 مسسم در خراباتسسم که دايسسر زانسسه پا و سسسبرهن

 رشبن هباشد گرو هم کفش و هم دستار م همی                                         

 همه شب مست و مخمورم به عشق آن بت کافر

 ار مسسن هسسرشبالنّ ز بیت مغان دايم بسرند آتش                                                         

 دوصسسد زنّار دارم بسسر میان بسته به روم انسسسدر

 (720)همان:  همی بافنسسسد رهبانان مگسسسر زنّار مسن هسرشب                                           
 

بسسه  هسسا و مضسسامین و عناصسسر قلنسسدری  کسسردن انديشسسهابسسدا  غسسزل قلنسسدری و وارد 

نقسد   جملسه در حسوزۀ  ش، ازهساي  در بیان افکسار و انديشسه   سنايیگستردۀ های  نمادپردازی

زر و زور و تزوير و  صاحبان ويژه به ،نحرافات اخالقی طبقات مختلفاجتماعی و مبارزه با ا

  1.منجر شده است ريا

سسنايی در حسوزۀ نمسادپردازی، کشساندن عناصسر و       تأثیرگسذار هسای   تخالقیّاز ديگر 

ای به حوزۀ عرفان و اسستفادۀ نمسادين    و اسطوره حماسیبافت  های اساطیری از تشخصیّ
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-هبس  ؛ر آن بسوده اسست  ار سنايی مبسد  و مبتکّس  بنخستینکار بزرگی که برای  ؛از آنهاست

انی، پسند و قبول شساعران بزرگسی نظیسر خاقس    شنر فارسی، کامال  مورد سنّتکه در طوری

ر ايسن طريقسه   شستاز و مبتکّس  عنوان پیگیرد و نام سنايی را به می، مولوی و حافظ قرارعطّار

 بسرد؛ بسرای   ها می ر رمزی خود از آن بهرهای که سهروردی نیز در آثا شیوه ؛کند تثبیت می

هفست   یکسه در انتهسا   یسسالک  شود؛می نماد انسان کام  «رستم» يیدر شنر سنانمونه، 

 رها شده است: یویات دنتنلّقنف  را کشته و از تمام  يو، دهولناک یواد
 

 

 یدسپ يوکه رستم کرد با د یکار یهس آن

 یدسسپ  يسو د ینۀجگر از سس  یبرون نار تا

 

 یمیسسانقسسش ک بسسود و يگسسرد يسسواند ۀخطبسس 

 یسسازان توت یروشسسن ینسسیچشسسم کورانسسه نب 

 (241: 1387، سنايی)                           

 تم زنهم جام چو رستم کش هم تیغ چو رس         اندر صف رنجوران   در مجل  مستوران و

 (930)همان:                                                                                                           

 داند یم يا موانع راه سلوک یرا نماد نف  و هواج  نفسان یدسپ يود يگرد یدر جاو 

 :  کرد یامه کشتن نف  یرا برا ي وسا يدکه با دهد یو اندرز م
 

 

 یدسسسپ يسسوکسسه عسسالم گرفسست د   هسسین

 

 یدسسپ  يسو لشسکر د  یردرا گر بگ يند ملک

 

  رخسسسسش رسسسسستم کسسسسن   یرتسسسسدب یسسسسزخ 

 (563همسسسسسان: )                                     

 یمما همسه نسسبت بسه زور رسستم داسستان کنس      

 (432)همان:                                            

 ای ديوان سنايی: ورههای ديگری از نمادهای اسط نمونه
 

 کاويان بینی آری درفش به هرجانب که روی  میدان باش تا زان پ       ساعت چو افريدون به تو يک

 (679)همان:                                        
 از دم خويشسسی تسسو دايسسم مانسسده انسسدر دام ديسسو    

 

 عسسالمی زا  سسسیاه و نیسسست يسسک بسساز سسسپید       

                 
   

 ی ملک گردی و جام جم زنیسسسرون آيسسگر ب 

 (678همان: )                                        

 دا پور زالسراسیاب و نیست پیسسسه افسسيک رم

 (476)همان:                                         

   ابهام و چندمعنایی .4
آن ازای همابس در زبسان   ؛بهام آن استدر صراحت و رسايی مننا و يا ا ادبیّاتتفاوت زبان و 

 ادبیّاتا در امّ ،شود و مننا ثابت، مستقیم و صريح است شود، اراده می چیزی که گفته می

ا گوهر ذاتی خويش ر ادبیّات. »مقصود است ،شده  گفتهگاهی مفهومی ديگر، خالف آنچه 

يسک   عنسوان  بهزبان  آنکه حال، جويد یمانداختن ادراک آن تأخیرسازی مننا و به در پنهان

پسذير باشسد. ابهسام و وجسوه مننسايی       تاف و عینیّبايد روشن و شفّ ضرورتا رسانۀ ارتباطی، 
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نقص  ،زبانی که نقش رسانگی دارد ۀقطنا در يک امّ ،لت استبرای متن ادبی فضیّ متندّد

 .(20: 1387،فتوحی)« شود یممحسوب 

 یاریمنتقدان بسس و است  شده  اشارهابهام  يبايینقد شنر و بالغت، بارها به ز يخدر تار

ی، کسانی چون ابسن اثیسر   سنّتدر بالغت  .اند آوردهشماربه یانینات بمحسّ ۀابهام را در زمر

االمتسا    دران توحیسدی  ، ابوحیّس  (190: 2ج:1379) فی ادب الکاتب و الشّاعر رااالسّالمث  در 

بسه   (111 و 106 :1389) غهاسسرارالبال  درو عبدالقاهر جرجسانی  ( 2:142: جلد1953) والمؤ

و واجسد ارزش   یسبک يژگیو يک ،ابهام نقد و بالغت مناصر نیزو در  اند زيبايی ابهام پرداخته

 یونسد در پ يسسنده ابهام متن با الهام  رازآلسود  نو (. 118: 1392 ،)صهبا است  شده منرّفی یادب

 يس  از دال يکسی  نيس اسست و ا  یگانسه و بسا آن ب  خبسر  یالهام ب یرویاست. هنرمند خود از ن

ابهسام باعسن    (.101 :1375 ،ی)احمداست  یدر اثر هنر يیو فقدان صراحت مننا بودن مبهم

هسای   هسا و برداشست   تأويس   ،نتیجسه شسود و در  اطب و مکالمه با متن میدرگیری ذهن مخ

  .شود یممتفاوتی را موجب 

 ؛دنس گیر مسی رارو اقبال ق توجّهموردمتون نمادين و چندمننا  ها مکانو  ها زماندر همۀ 

را مطابق با سرشست و احسواالت خسود     هاآنو  شود یم هاآنخود يار  از ظنّ یهرکسچراکه 

آثسار   گونسه  ايسن يکی از دالي  زيبايی و مانسدگاری   مطلب،و همین  کند یم تلقّیتفسیر و 

 داند یمسهیم  کشف مننا و تولید آنخود را در  ،است. مخاطب در مواجهه با آثار نمادين

. ابهسام و چنسدمننايی موجسب افسزايش     شود یماو  یبنصشتری از خوانش متون ت بیو لذّ

متناسب با میزان فهسم و انديشسه و    ،و پاسخگوی همۀ طبقات شود یمشمار مخاطبان اثر 

ديوان حافظ بسا عسالم و    مثال همان کاری که  ؛قرابت حاالت آنان با شاعر و نويسنده است

که طبقات مختلف مردم با عقايسد   یا گونه به ست؛ا عامی و ساير اقشار مختلف مردم کرده

 توجّسه . بخش عمسدۀ ايسن اقبسال و    شوند یمو همه با او يار  کند یممختلف را جذب خود 

حسافظ   غالبا نمادهايی که  ؛و رازآلود و چندمننای اوست متندّدروزافزون مديون نمادهای 

نمسادپردازی سسنايی    در دسستگاه  بسار  نخسستین  چراکسه  اسست؛  را از سنايی اخذ کرده هاآن

 اند. شده وپرداخته ساخته

شسود. رمزهسا    مسی  «راز»واژۀ  توجّسه م ناخودآگاه ،رود، ذهن میکاربه« رمز»ۀ واژگاه هر

تسرين زوايسای هسستی و خفايسای آدمسی را نشسانه        پیوندی عمیق با رازها دارند و پنهسانی 

« پوشسند  یمس شسوند و در آشسکارگی حجساب     یمس نمادها در زير حجاب آشسکار  » روند. یم

بینسی مخاطسب را    اند و تالش و باريسک  بوده ربرانگیزرمزها همیشه تفکّ .(19 :1378 ،)شوالیه
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هسای موجسود در    نماد در ذات خود، متناقض و مبهم است. فتوحی تناقض اند. طلب کرده

   دهد: شر  می گونه ايننماد را 
ناشسدنی  ؛ زيرا راز بیانگويیم نماد بیان راز است، خود  اين تنبیر تناقض دارد وقتی می»

دوم اينکه نماد از سويی پناهگاهی است برای شاعر که پ  از بازگشت از حال  ؛است...

تصويرکشیدن آن شسهود و تجربسۀ   مکاشفه به عرصۀ خودآگاهی، نشانه و پناهی برای به

ها گريزگاه او برای رهايی از سلطۀ زبسان و   همین نشانه ،جويد؛ از سوی ديگر باطنی می

گری بسه کتمسان   ط است... و سسوم اينکسه نمساد در عسین بیسان     ردادهای محتوم و مسلّقرا
 .(176: 1389)« پردازد می

حاصس    ،اسست  غنساای بسه ادب   تنلّسق ای کسه م  شنر عرفانی در گونسه از   بخشی عمده

شسهودپذيری   ،عالم مثال های ويژگیيکی از  صال او با عالم مثال است.بیخودی شاعر و اتّ

پذيری ديداری دارند، شهودپذيری صور عالم  ه که مشاهدهنات عالم مادّاست. برخالف تنیّ

پندار و گمان را در مشسهودات پديسداری راه اسست، ايسن      ازآنجاکهپديداری است و  ،مثال

 ناپذيرنسد.  و تأويس   يقسین  بسه  قساام برخالف مشهودات ديداری کسه   ،پذيرند پديدارها تأوي 

  .(217 – 206: 1389 ،فوالدی)

 تأويس  آن  تبسع  بسه نسو  صسورت خیسالی کسه راه را بسر پنسدار و گمسان و         ترين مناسب

ی توانسد بسه مسدلول    تمثی ، استناره و تشبیه نمسی  برخالفزيرا نماد  ؛نماد است ،گشايد می

از گمسان اسست.    ای هالسه ر و در ثّداللت کند. در نماد داللت همواره متک مشخّصمنین و 

هسای   چندگانسه موجسب ابهسام مستن و خسوانش      هسای  لست دالاند و اين  نمادها چند مدلولی

 .شود میمتفاوت و گاه متضاد 

 ؛کنسد  میبررسی  های مختلف هام غزل عارفانه آن را از جنبهپورنامداريان در توضیح اب

يکی آن هنگام که کالم شاعر عارف از ديد مخاطب با مقام او و شسنر عرفسانی همخسوانی    

ر عارف از خط و زلف و رخ منشوق سخن بگويد و در مخاطب انتظار ندارد که شاع ،ندارد

ابهسام   ؛زند میوي  اين عناصر دست و ناگزير به تأ شود میدچار حیرت  امرن مواجهه با اي

مفساهیم ناپسسندی    ،که شاعر عارف به خسود  دهد میشنر عرفانی نیز آن هنگام رخ  ديگر 

دعسوت   هسا آنرا نیسز بسه   ی خواننسدگان  حتّس  و دهد میو رندی را نسبت  خوارگی میمانند 

يکسی  »يکی ديگر از عوام  ابهام در اشنار عرفانی اسست.   ،ت هیجانات عاطفیشدّ؛ کند می

از اسباب اصلی ابهام غلبۀ هیجانات عاطفی ناشسی از عشسقی عظسیم بسر ذهسن سرشسار از       

عرفانی و میسراث وسسیع فرهنگسی اسست. شسنری کسه تحست سسلطۀ          های تجربهمنارف و 

 جسای  بسه اسست کسه    رؤيسايی مثس    ،شود نمیتری سنجیده هدايت هوشیاری شاعر در بس

  .(219و  218: 1384 ،)پورنامداريان« شود میتصوير در کلمات شکفته 
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 پرستی پیشه گیر اندر خرابات و قمسار  می

 
 

 گوينسسد سسسنايی را شسسد شسسرم بسسه يکبسسار 

 داام بسه خرابسات مسرا رفستن از آن اسست     
 خسواهم رفستن   روم و رفستم و مسی   من می

 

 خسسوار بسساش زن و قسسالش و رنسسد و مسسست و دردیکمسس 

 (313: 1387، سنايی)                                         
 

 رفسسسسستن بسسسسسه خرابسسسسسات ورا شسسسسسرم نیايسسسسسد    

 ا بسسسسه خرابسسسسات مسسسسرا دل نگشسسسسايد   لّسسسساکسسسسه 
 کمتسسسر غمسسسم ايسسسن اسسسست کسسسه گوينسسسد نشسسسايد   

 ( 812 :همان)                                                

تسوان   نمادهايی هستند که نمی ،«خوار دردی»و  «مست»، «رند»، «قالش»، «کمزن»

را در شنر قلنسدری سسنايی    تأوي ن کرد و اين خود زمینۀ منیّ مشخّصی مدلول هاآنبرای 

بهام ناشی از غلبۀ هیجانسات عساطفی   ا .ابهام در اين نو  نمادها دوچندان است .گشايد می

 ند:پذير می ک زبان را مبهم و تأوي نیز 
 

 اگسسر ذاتسسی توانسسد بسسود کسسز هسسستی تسسوان دارد     

 وگر هستی بسود ممکسن کسه کسم از نیسستی باشسد      

 وگسسر بسسا نقطسسۀ وهمسسم کسسسی همبسسر بسسود او را    
 تسسرازوی قیامسست کسسو همسسی اعسسران را سسسنجد    

 ز ار در آن کفسسه نشسسینم مسسن  نگیسسرم هسسی  حیّسس  

 ۀ جسسانیتسسر کفّسس ۀ ذاتسسی، گسسران تسسر کفّسس سسسبک
 وزّانمسسنم خسسود کمتسسر از دانگسسی، اگسسر برسسسنجدم 

 چو عق  ک  کنسد فکسرت ز اوصساف و صسفات مسن     

 شسسستم ز لسسو  خسسويش نقسسش چسسونی و سسسانی فرو
 چگون و چون چنان گشتم که نشناسد کسم جز بی

 

 من آن ذاتم کسه او از نیسستی جسان و روان دارد   

 هسا نشسان دارد   نشسانی  من آن هستم که آن از بی

 ت قسساطع کسسه ابنسساد چنسسان دارد  هسسزاران حجّسس 
 ه، دگسسر کفسسه گسسران داردفّسساگسسر باشسسم در ايسسن ک

 ه از آن داردچو من از هی  کم باشسم، گسران کفّس   

 ه زمسین و آسسمان دارد  وگر بسا خسود در آن کفّس   
 اگر دانگی بود ممکسن کسه وزن ايسن جهسان دارد    

 نه ذات من چنان باشد، نسه اوصسافی چنسان دارد   

 سسانی روانسم چسون وسسان دارد     چونی و بسی  ز بی
 ، نه جان داردنه دل دارد که ذات من نه تن دارد،

 (307و  306)همان:                                   

غسزل بايسد    ازبا اينکه ابیساتی از يسک قصسیده اسست و زبسان قصسیده       ، زبان اين ابیات

کامال  مبهم و چندپهلو اسست. در ايسن اشسنار سسنايی      ،تر و با وضو  بیشتر باشد سرراست

دهد کسه ورای عقس    ن اموری را به او نسبت میدادن جايگاه و ارزش مقام انسابرای نشان

 کند. پذير می و ح  است و اين امر، مننای متن را گنس، مبهم و تأوي 

تبسع آن  حاوی ابهسام هنسری و بسه    ،ات قلندری اوويژه غزلیّ به ،بسیاری از اشنار سنايی

و ساز رسسیدن شسنر بسه جسوهرۀ هنسری واال       زمینه پذير هستند و همین چندمننا و تأوي 

؛ از ايسن دسسته اسست    ،شنايی است. غزل زير که در توصیف منشوق قلندری است زيبايی

ارپرسست  ابسدال را زنّ  ۀم کفر بسه دسست دارد و همس   منشوقی که جام شراب در دست و علَ

 کرده است:
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  شسسور در شسسهر فکنسسد آن بسست زنّارپرسسست    

  پسسسردۀ راز دريسسسده قسسسد  مسسسی در کسسسف    

  شده بیسرون ز در نیسستی از هسستی خسويش    
  اش دل رهبان کیشچون بت است آن بت قلّ

  انسسدر آن وقسست کسسه جاسسسوس جمسسال رخ او  

   هسسی  ابسسدال نديسسدی کسسه درو درنگريسسست  

 طامسسسات چسسسه لبیسسسک زنسسسیم ۀبسسسر در کنبسسس

 

  مسسسست  چسسسون خرامسسسان ز خرابسسسات بسسسرون آمسسسد  

 شسسسربت کفسسسر چشسسسیده علسسسم کفسسسر بسسسه دسسسست   

 «هسست »حاص  شود آن را که بسرون شسد از   « نیست»
 اق نخسسسستجسسسز دل عشّسسس کسسسه بسسسه شمشسسسیر جفسسسا

  از پسسس  پسسسردۀ پنسسسدار و هسسسوا بیسسسرون جسسسست     

 ار چهسسس  کسسسرد نبسسسست کسسسه در آن سسسساعت زنّسسس  

 همسسی جسسای نشسسست    خانسسه نیسسابیم کسسه بسسه بسست   
  2(738)همان:                                                  

 

 انتقال عاطفه .5
 يربساز ه و هنرمندان از دبوده است. فالسف یبا عواطف انسان یقعم یوندیهنر همواره در پ

 ياتنظر ينتر ا برجستهامّ ،اند عواطف گوناگون پرداخته یختنبه نقش انوا  هنرها در برانگ

 «یهنر بسازنمود » ۀدر آراء افالطون درباردربارۀ نقش عاطفه در هنر و تأثیر آن بر آدمی، 

ارسسطو از   دفسا   ،ب حاص  از شنر و در مقا یاو از شور عاطف یو نگران یجمهورکتاب در 

 یسان بسه قسدرت ب   يسادی ز است که ارزش هنر را تا حسدّ  «یانب يۀنظر»در  ینشنر و همچن

 یحالت حماسس  يامنظور از عاطفه، اندوه  یست؟ا خود عاطفه چامّ ،داند یعواطف وابسته م

 يسا و از خواننسده   کنسد  یاحساس م يشدر خو یرخداد يداداست که شاعر از رو یاعجاب يا

: 1388 ،یکسدکن ینیشسف ) احساس شرکت داشسته باشسد   يندر ا یبا و واهد کهخ یشنونده م

منتقس    یدر ابهام و شگفت یچیدهرا پ وناگونعواطف گ تواند اين احساس و آنچه می .(106

و در تناسسب بسا مننسا و     يکديگرندالزم و ملزوم  ،يرو تصو عاطفه .، تصوير ادبی استدساز

 .کنند یشاعرانه عم  م ۀتجرب

بسا هسم دارنسد؟ در     یوندیچه پ يبايیعاطفه و ز ن پرسش پاسخ داد کهحال بايد به اي

 یقسا  دق يبايیبردن به زیپ( یومه يويدد مث ) یالدیقرن هجدهم م یلسوفاناز ف یارینظر بس

 يکسايی آمر شسناس  يبايیز ،(Clive Bell) ب  يواست. کال یدادن واکنش عاطفهمان نشان

برد. از کاررا به «شناسی يبايیز ۀعاطف»ال  بود که اصط یکس یننخست یستم،قرن ب ي اوا

کسه هسست و فسار  از     گونه همانرا  یزچالهام، هر ۀاست که در لحظ یاو هنرمند کس يدد

 ای يسژه مشاهده، عواطسف و  ينو در اثر ا بیند یم «صورت ناب»به شک   اش ینقش کاربرد

 اش شده تجربه ۀفآن عاط کند یخود تالش م ی. هنرمند در خلق اثر هنرکند یرا تجربه م

 ،کار موفق شسود  يناگر او در ا ؛به مخاطب خود منتق  سازد یشتریچه ببا شباهت هر را 

اثسر  » ۀو الزمس  نامسد  یمس  «گسر صسورت داللست  »که ب  آن را  کند یم یداپ ای يژگیاثرش و
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شسور   ینسوع  يابسد، باز ی. اگر مخاطب آن صسورت نساب را در اثسر هنسر    شمرد یبرم «یهنر

کسه بس  آن را    کنسد  یالهام تجربسه مس   ۀدر لحظ نرمنده با همان ح ّ ندیورا در پ یعاطف

  .(3-1: 1958)ب ،  نامد یم شناسی يبايیز ۀعاطف

ادبسی   هسای  صورتتر از  عاطفه در نماد صادقانهاين است که  ا ربط عاطفه و نماد درامّ

دادن عواطسف خسود هسی  نقشسه و     چراکه شاعر در خلق تصاوير بسرای نشسان   ؛ديگر است

در غالسب اشسنار   )گونه  ندارد و در يک فضای الهام باشد، شده  يزیر برنامهاز قب  که  یحطر

ناشی از آن است که زبان و  مننا و عواطف  ،و اين شود یمر مننا مقهور و مسخّناب عرفانی( 

بسه مصسداق    ،؛ بنسابراين کنسد  یمس زبان شاعر تحمیس    تصاوير متناسب با خود را بر بیان و

فسی در کسار نیسست،    ع و تکلّچون هی  تصسنّ  ،«آيد الجرم بر دل نشیندسخنی کز دل بر»

و  کنسد  یمس درک و دريافست   بهتسر مخاطب صداقت نهفتسه در عواطسف شساعر نمسادگرا را     

در ايسن هنگسام آنچسه بسه      رسسد.  شی از نمادپردازی به اوج میعواطف نا یرتأث ترتیب بدين

شاعر را با همان عاطفۀ ويسژه بسه    ۀشد تجربهآن حالت گنس  تواند یمو  آيد یمياری شاعر 

از زبسانی سرراسست و روشسن اسستفاده      اگسر شاعر عارف  ماد است.خواننده منتق  سازد، ن

ناپذيری همچون حالت فنا و ح  اعجاب و شسگفتی و   بیان تجربۀ گنس و تواند ینم کند،

ی و بسا رازآلسودگی، چنسدمنناي    نمساد  .را منتق  سازدات شهودی خود و يا تجربیّابهام آن 

عسارف را در   شساعر   ۀشسد  تجربسه ی از احسساس  تصسوّر  تواند یمسازی اضداد  ت جمعیّخاصّ

بشسود؛  منتقس    توانسد  ینمس احساس و عاطفۀ شاعر  ،تصوّرورد. بدون اين وجودآخواننده به

 تصسوّر کسور اسست و    تصسوّر احساس بسدون  » که که بندتو کروچه منتقد است گونه همان

ات سنايی يکسی از تجربیّس   ،ر زيراشنابرای نمونه در  ؛(93 :1381)« تهی یانمبدون احساس 

گنسس و   ،ارشسن ا. زبسان و تصساوير در ايسن    کنسد  یمنماد بیان  وسیلۀ بهشهودی خويش را 

 :شود یمدر مخاطب  شناختی زيبايیپذيرند و اين امر موجب شکفتگی عاطفۀ  تأوي 
 

 رگی و آن راه دور و نیمشبسسه بود آن تیسسيارب چ

 ربسسرده غم جانان طسوز جان من يکبارگی ب                                  

 

 ون نهانسمکن ءوسولسان در لسو روی عاشقسسردون چسگ

 ر سلبسده از عنبسگیتی چو روی دلبران پوشی                              

 گشتم همی ناخورده می« می»و « سلما»در منزل 

 و اندر آب نی دل همچو بر آتش قصبتن همچ                             
 ر از هر مکانسر زمان آواز خضسسوشم هسسد به گسسآم

 رتهبسسوان در قنر قا  مسسی را بخسزد تنالسکاي                             
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 مسسا  ارم پنداشتسم بسسسذاشتسسان بگسسی چنسسسسراه

 دالتنبسر بنسسآمد ببی کاشتم سسر تخمسساز صب                              

 دسسسن دويسسپیش م اهسد آن مسسسسآواز اسب من شنی

 وص  آمد و هجران پريد آمد نشاط و شد کرب                             

 دم هم دواسسسم درد ديسسسم بال هسسسم ناز ديدم هسه
 دم هم رجا هم خار ديدم هم رطب سهم خوف دي                          

 دم همی زلفش ترازيدم همیسدست يازي هسسگ

 (280-279: 1387)سنايی،  ...گه نرد بازيدم همی يک بوسه بود و يک ندب                           

. از سالک گمشده در راه منشوق و دستگیری انسان کامس  از او  ی استروايت شنر باال

 ؛بیسان شسده اسست   و ...  ب، اسس به کمک نمادهايی چون تاريکی، بیابان، خضسر  اين روايت

برای نمونه، ظلمت و تاريکی تصويری نمادين است؛ چراکه بسستر برخسورداری از مواهسب    

جملسۀ ايسن مواهسب حکمست و     ؛ ازکند منرفتی و عطايای مننوی را برای سالک فراهم می

ی گونساگون نیسز ظلمست و تساريکی نمساد      هسا  فرهنسس در نمسادپردازی   خردمندی اسست. 

ا پاداش افکند؛ امّ آدمی را به رنج می ،تاريکی .(44: 1394 )الیاده، خردمندی و حکمت است

در ايسن   دهسد.  حکمتی متنالی اسست، مسی   عموما ای که  هيافتن به عطیّاين رنج را با دست

که نمساد پیسر اسست و     «خضر»شدن در تاريکی بیابان به کمک غزل نیز سالک پ  از گم

رسسد و بسرای رسسیدن بسه ايسن       نشوق میکه نماد جان شیفتۀ اوست به وصال م «اسب»

سست. ايسن   نمسادی از آنها « بیابسان »گذارد که میهای بسیاری را پشت سر  ، سختیوصال

 نمادها، رمزهايی تکرارشونده در ديوان سنايی هستند.
 

 «گسوهر »و  «کشستی »، «اژدهسا »، «نهنسس »، «مسوج »، «آتسش »، «دريسا »در غزل باال، 

نمادهايی هستند که سنايی با آنها احساس خود را دربارۀ عشق، خطسرات همسراه بسا آن،    

، ه اسست ای دوگانۀ آن و ثمرۀ آن که کشف اسرار الهی و منانی غیبی و عطايای خفیّسیم

ق عشس عاطفۀ خود را دربسارۀ  کند تا  که به سنايی کمک میکند. نماد عالوه بر اين بیان می

 ی مسلمانان مرا در عشق آن بت غیرتسست ا

 عشسسق دريسسای محسسیط و آب دريسسا آتشسسست

 اش سیصسسد نهنسسس داوری  هدر میسسان لجّسس 
 یش از انسسدهان ولنگسسرش از صسسابری  کشسست

 مرا بی مسن در آن دريسای ژرف انداختسه    مر

 مرده بودم غرقه گشتم ای عجب زنده شسدم 
 

 بازی نیست کاين خود حیرت اندر حیرتسست عشق 

 هسسای ظلمتسسستهسسا آيسسد کسسه گسسويی کسسوه   مسسوج

 بسسر کسسران سسساحلش صسسد اژدهسسای هیبتسسست     
 بادبسسسسانش رو نهسسسساده سسسسسوی بسسسساد آفتسسسسست 

 تسسسستکسسسش لبسسساس خلّبسسسر مثسسسال رادمسسسردی 

 گوهری آمد بسه دسستم کسش دو گیتسی قیمتسست     
 (725)همان:                                                               
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بساالتری از   ۀشنر او را بسه درجس   با مواهب و خطراتش همراه با تناسب بیشتر انتقال دهد،

 3ست.ارتقا داده انیز زيبايی 

 

 تناسب میان صورت و معنی ایجاد .6
دانسد.   اعتدال و تناسب و هماهنگی نمی جززيبايی را چیزی  (Classicism)کالسیسیسم 

چیسزی دنبسال کشسف     شود و در هر ر پراکنده پريشان میانديشۀ آدمی از رويارويی با امو

 ؛اسست  ساز زيبايی دانسته شسده اسست، وحسدت    از ديگر عواملی که سبب .گردد روابط می

ت آن اسست. وحسدت صسفت    وحدت نزد فالسفه صفت کمال يسا اکتمسال ذات و وحسدانیّ   »

کسه   روسست  ازآن ،اند زيبايی وحدت است که گفتهيننی خداوند است. اين ،ترين واحد کام 

 .(29 :1378 ،ريسب غ)« که زيبايی و کمال از صفات اوست چنان ؛وحدت صفت خداوند است

 یاز چنسدگونگ يک اثر هنری بايد نمايشسی  »ت: اس قدمنت( John Hospers) هاسپرزجان 

باشد،  شده خالصهتنیدگی آن در وحدتی  هر مايه درهم ،باشد هاآنعظیم عناصر و وحدت 

سساز وحسدت    نماد زمینسه  (. 54: 1379) «اورد آن عظیم خواهد بودبه همان میزان هم دست

از پريشسانی و پراکنسدگی و    و بسرد  مسی ت ارتباط لسذّ  یبرقراراست و انسان ذاتا  از پیوند و 

و از ايسن طريسق بسه مخاطسب      دهد میا با هم پیوند است. نماد عوالم موازی ر بیزاره تفرق

رمسز عارفانسه کسه موجسب اعستالی طالسب       » .کند میبا هستی را القا  اتّحادپیام دلگرمی و 

وای ای ازلسی دارد و غايست قصس    اصلی الهی و نمونه یزچ  همهبا تذکار اين مننی که  ،است

يننی  ؛شود یمتی در نهايت طبنا  موجب هماهنگی و انسجام هس ،با حق است اتّحادرو  

 «رسسند  یمهای مخالف آن به وحدت  به نحوی که اضداد يا قطب ،کند آن را يکپارچه می
 .(165 :1372 ،ستاری)

يکسی از   :اسست  یبررسس  قاب از دو جنبه  ،است توجّهنمادپردازی شايان در وحدتی که 

پیام و نتیجسۀ   عنوان بهوحدتی که  ،تجربه و تصوير يا همان رمز و راز و ديگری اتّحادنظر 

نمسادگرايی   توضیح جنبۀ دوم ايسن اسست کسه    ؛شود یمنهايی از نماد و نمادگرايی حاص  

و ضمن برقراری ارتبساط   کند یماست که عوالم مختلف را با هم مرتبط  یا حلقههمچون 

بسا هسستی را بسه     یو همساهنگ  وحسدت، تنهسا نبسودن    پیسام  ،عالم مختلف  یها بخشمیان 

 .کند یمالقا  ها انسان
، عناصسر  بنسدد  یمس را  هسا  پس  را  عملکرد يک میانجی را بسر عهسده دارد. نمساد    نماد موثّ»
، آسمان و زمین، ماده و رو ، طبینت و فرهنس، واقنیت و آورد یمرا جمع  شده یکتفک

به برکت نماد که کاانات را در يک شبکۀ عظیم . دهد یم، ناخودآگاه و آگاه را پیوند يارؤ

. وقتی ارزش تصوير تا آنجا کند ینمانسان خود را غريبه احساس  ،دهد یمارتباطی قرار 
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تبسدي    ،دهد یمانسان را به هم ارتباط  نهايت یبکه اعماق پايدار و تنالی  يابد یمبسط 

 سسال  بسزرگ به کودک و به  ن جهاندادن میان عوام  منیّ. نماد با پیوندشود یمبه نماد 

 هسا آنعظیمی که  ۀمجموعشده در  زا و گمموجوداتی مجّ هاآنکه  دهد یماين احساس را 
  .(49-48: 1378 ،شوالیه« )را احاطه کرده نیستند

صورت نماد و محتوای آن يسا   یانميننی اينکه  ،ل(اوّ ۀ)جنبس  تجربه و تصوير اتّحادو اما 

و يگانگی وجسود دارد و ايسن    اتّحادر و يا ايده و تصوير میان تجربه و تصوي ،به تنبیر ديگر

 ؛نیسست  تصسوّر  قابس   يیتنهسا  بسه )محتوا( سويۀ پنهان نماد » از هم جدا کرد. توان ینمدو را 

ناپذير است. درک تجربسۀ   و از آن جدايی شود یمهمیشه با صورت نماد شناخته  ،بنابراين

 ،بنسابراين  ؛یش روی ماسست محض محال است و تنهسا تصسويری گنسس و مسبهم از آن پس     

-165 :1389 ،فتسوحی )« و تصوير آن تمايز قاا  شسويم  يده()امیان تجربۀ محض  توانیم ینم

166). 
سنايی عواطف ناشی از تجربۀ شسهودی خسود را کسه در حالست ناخودآگساهی و غلبسۀ       

او در  به کمک تصساويری کسه بسدون اختیسار      است، حاالت سکر و مستی به او دست داده

د؛ يننی هم تجربسۀ عارفانسه و هسم    کش به تصوير می ،گیرند میت قراریان آن حاالخدمت ب

تجربسه و   اتّحساد )دو  يسن و ا شسود  یم ی شاعر تحمبر  زبان بیان آن بدون قصد و ارادۀ قبلی

تفکیسک و مرزبنسدی نیسستند. غسزل زيسر      شوند که قاب  ای در هم تنیده می  گونه به (يرتصو

 ايسن مالقسات در   ؛داردرانی است که  ظاهری خالف عسادت  نو یشر  ديدار سنايی با پیر

 نماسست(  که خود تصسويری متنساقض  )ه همراه جمنی از پیران خراباتی بافتد؛  می اتّفاقخرابات 

بسذل   ،و آنچه را هسم دارنسد   ات نیستندتنلّقچیزند و در قید  که در ظاهر فقیر و عور و بی

ای اسست کسه    صیف اين مالقسات تجربسه  رانند. تو گونه بر زبان می کنند و سخنان شطح می

 :ات دنیوی ناسازگار استاتّفاقی و دنیوی است و با منطق فراتر از تجارب مادّ
 

 یاز خانه بسرون رفستم مسن دوش بسه نسادان     

 ینسسوران یسسریپ يسسنکسسوه فسسرود آمسسد ز  از

 یسسسر مهمسسان یمسسرا گفتسسا دار يسسدد چسسون

 یو سسلطان  یزهخسوش پساک   يیبه سرا رفتم
 یخرابسسسات یسسسرانپ يسسسدمد ینفسسسر یو در

 یرسستم زان ظلمست نفسسان    يکیگفت می

 یمرا ثسان  یستک  ن« لانا االوّ»گفت  اين

 یرانسسیمسسن زان حسسال ز ح یسسرمتح مانسسدم
 دانسی  یقسوم نمس   يسن ند اا: اه  خراباتگفت

 

 یمن بشنو تا چسون بسه عجسب مسان     ۀتو قصّ 

 یبلسسسسان ۀدر عرصسسس یمسسسسلمان پیسسسداش

 یو کسسالن  یسسست  یدارم بس  یکه بلس  گفتم

 يرانسسیز و یمنسسه بسس  يههمسسساز  یسسبع نسسه
 یابسسانیب يسسواشسسان چسسون دهمسسه قلّ قسسومی

 «یاعظسم برهسان  مسا  » يگسر د يکسی گفت می

 یتا خلسق شسود فسان   « انا آالخر»آن گفت  و

 یروحان ۀخواج یا ينند ااقوم هکه چ گفتم
 یدانسس یاش همسسرا قلّسس يشسسانکسسه تسسو ا انهسس آ

 (672: 1387، يی)سنا                            
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کسه همسان   کنسد   میاص  و منشأ الهی خود  توجّهی انسان را ممتندّدیات سنايی در اب

 :ستدی از آن و مقدمۀ رسیدن به آنجاعالمی که جهان ماده نما ؛عالم وحدت است
 
 

 در اين کهپايه چون گردی بر آخور چون خر عیسی

 (682)همان:  ه جانیبه سوی عالم جان شو که چون عیسی هم                                              

 گسسسر اوباش طبینت را بسسرون آری ز دل زان پ 

 همسسسه رمسسز الهسسسی را ز خاطسر ترجمان بینسسی                                                               

 مسسر ايسن مهمسان علسوی را گرامسسسی دار تا روزی

 ی مسر او را میسزبان بینسسیين گنبد برون پرّچو ز                                              

 پر کن مر اين طاووس عرشسی را ها قوی به حکمت

 (697)همان:  کسسه تا زيسن دامگسسه او را نشساط آشیسان بینسسی                                                
 

 ،سسیدن بسه آن  گويد کسه الزمسۀ ر   در غزل قلندری زير نیز سنايی از حاالتی سخن می

 رنگسی اسست؛ از گمسانی کسه يقسین      گذر از عالم اضداد و کثرات و رسیدن به وحسدت و يک 

زبان، از نهان گشتنی کسه  بصر و گفتن بیشود، از ديدن بی شود و يقینی که گمان میمی

 نما دارند: اين شنرها زبانی متناقض ،رواين؛ ازخود آشکارگی است

، 210هسسایغسسزل :)بسسرای نمونسسه ر.ک گونسسه اشسسنار در ديسسوان سسسنايی فسسراوان اسسستاز ايسسن

دانسه،  موحّ یگساه ن ،و اين ناشی از آن است که نگاه سسنايی بسه عسالم   (  492و290،485،486

 :محور است و مقصود اصلی او رسیدن به منشوق ازلی است يکتابین و وحدت
 

 ايسسم از پسسی تسسو ز عسسدم مسسا بسسه جهسسان آمسسده  
 مانسسده در بنسسد زمسسانیم و زمسسان مسسا را نسسه      

 

 ايسسسم نسسسز بسسسرای طسسسرب و لهسسسو و فغسسسان آمسسسده 
 ايسسسم در مکسسسانیم نسسسه از بهسسسر مکسسسان آمسسسده   

 ( 897)همان:                                             

 عیان گسردد کسسی کسز کسار قالشی بر او بنضی

 رددسسن او گمان گسقیسردد يسسن گسان او يقیسگم                                          

 نشانی باشد آنک  را در آن ديده که هسرساعت

 رددسسسان گسان او نشسسنشانی را نش یسسان بسسنش                                           
 نسگاه گفتن از گفتبسه گساه ديدن از ديسدن به 

 زبان گردد بصر گردد چو گنگان بی چو کوران بی                                          

 آمد چه بود او را نهان گردد ز هر وضنی که بود
 پ  آنگه از نهان گشتن بر او وضنی عیان گردد                                          

 ردسسق نپذيسسوصف خل چنان گردد حقیقت او که

 ( 546)همان:  به پشت خاک هامون همچو پروين آسمان گردد                                              
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   یجهنت. 7

امکانسات زبسانی و    ،مننايی دال و مسدلول  سنايی غزنوی با شکستن اقتدار زبان و نظام تک

ويسژه در حسوزۀ قلنسدری و     بسه  ،ادبی را غنا بخشیده است. او بسا خلسق نمادهسای ابتکساری    

شسناختی   یيبساي زدايرۀ مننايی واژگان و ارتقای وجه به  بخشی موجبات وسنت ،اساطیری

هسای گونساگونی بسه     مؤلّفسه نماد در ديوان سنايی از طريق  متن خود را فراهم آورده است.

ثانويسه بسا    تخیّس  اولیه و نمايش  تخیّ فراروی از  از طريق .الف زيبايی متن افزوده است:

   از طريسق  شسکنی زدايسی و هنجار  ری تنساقض و آشسنايی  پیوند میان مفاهیم متضاد و روادا

هسای متنساقض و    ن و عرف و خلق ترکیسب زباهای زبانی در خالف عادت  نشانه بردنکارهب

آوردن بستری برای نگاهی ديگرگونه به عناصسر متسون حماسسی و اسساطیری و     نیز فراهم

از  .ب ؛دادن بینشی نو از مفساهیم قسديم  بازآفرينی آنها در هیئت نمادهای عرفانی و شک 

ت کشسف مننسا و   های متفاوت و لذّدرت تأوي طريق ابهام و چندمننايی که به مخاطب ق

     و کتمسان   بسازی شسدن او را در بسازی بیسانگری    هسم برقراری ارتباط چندسويه بسا مستن و   

از طريق انتقال عاطفۀ صادقانۀ حاص  از غلبسۀ مننسا و عواطسف      .ج؛ دهد زمان نماد میهم

تصسوير خیسالی   ايی، زيرا تصوير نمادين در شسنر عرفسانی سسن    ؛ات شهودیناشی از تجربیّ

تسسأثیر  ،ترتیسب بلکسه حاصس  مسستقیم تجربسسۀ شساعرانه اسست و بسدين       ،فانسه نیسست  متکلّ

از طريسق ايجساد تناسسب    . د ؛شناختی بیشتری نسبت به انوا  ديگر صورخیال دارد زيبايی

سساختن  تجربسه و تصسوير و نیسز برقرار    اتّحساد و  ت بیسانگر آن میان مننای عرفانی و صسور 

 هستی. تناسب میان آدمی و
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