
 
 
 
 
 
 

  تلميحات و اشارات در غزليات سنايي
  فرزانه علوي زاده                                                                                                       

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد 
  چكيده:

اي وسيع از تلميحات مختلف به ويژه اشاره به آيات سنايي از جملة شاعراني است كه در اشعار خود به گونه
بايي كه بر زيها و امثال مشهور استفاده كرده است. بهره گيري از اين اشارات عالوه بر آنو احاديث، داستان

  كند.افزايد، تأثير آن را نيز بر مخاطب دو چندان ميكالم سنايي مي
در پنج حوزة اشارات  هادر مقالة حاضر نگارنده بر آن است تا با اشاره به انواع تلميحات و طبقه بندي آن

-ها و اسطورههاي پيامبران، اشارات برگرفته از ساير اديان، اشاره به داستانمربوط به قرآن و حديث و داستان

هاي فارسي و عربي و اشارات برگرفته از فرهنگ عامه در غزليات سنايي المثلهاي ايراني، اشاره به ضرب
چگونگي بهره گيري وي از اين اشارات در هر حوزه و نيز توانايي او در همسو كردن تلميحات و اشارات با 

و تحليل قرار دهد و به اين نكته بپردازد كه  تعليمي خود را مورد بررسي-هاي اخالقيها و آموزهانديشه
گيرد و همسو با تعاليم اخالقي وي هاي او را ميتلميحات به كار رفته در ديوان سنايي رنگ افكار و انديشه

تلميح در شعر سنايي خود به تنهايي هدف نيست بلكه مقصودي نهفته در پس آن، ذهن مخاطب  رودپيش مي
  سازد.ها و عناصر تلميحي رهنمون ميظاهري و رسيدن به معناي نهفته در بطن واژههاي را به گذشت از اليه

 ها: تلميح، عناصر تلميحي، اشارات، غزليات سنايي.كليد واژه

  
  مقدمه

هاي ) در لغت به معني به گوشة چشم اشاره كردن است و در اصطالح بديع از جمله آرايهAllusionتلميح (
اي شريف و حديثي معروف يا داستان و واقعه يا مثل و در خالل سخن به آيه دروني است كه به موجب آن

  ).163: 1385شعري مشهرر چنان اشاره شود كه كالم با الفاظي اندك بر معاني بسيار داللت كند (داد، 
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ته يابيم كه در اشعار خود تلميح يا اشاراتي به مضامين مختلف نداشدر سنّت ادبي فارسي كمتر شاعري را مي
باشد. البته بايد توجه داشت كه توانايي شاعران در استفادة از تلميح يكسان نيست. برخي براي مجاب نمودن 

كنند و ها، آيات و احاديث و اقوال مشهور بسنده ميمخاطب تنها به ذكر اشارات و تلميحاتي به داستان
مايه و بستري را لميح و اشارات، دستآفرينند. در حقيقت تگروهي به كمك تلميح معاني و مضاميني نو مي

  كند تا در خالل آن شاعر مقصود نهايي خود را بيان كند. فراهم مي
آفريند چراكه شاعر با اشاره به يكي از عناصر تلميحي، ذهن استفاده از تلميح، ايجاز بديعي در كالم مي

سازد. اين امر بيشتر در باب ميمخاطب را به صورت كامل معنا و مضموني كه مورد نظر وي است، رهنمون 
اجزا و عناصر تلميحي واضح و آشكار، صادق است. از طرفي كاربرد تلميحات در شعر شاعر، خواننده را از 

  سازد.هاي مختلف و نيز منابع مورد استفادة وي باخبرميهاي وي در حوزهميزان معلومات و آگاهي
هاي گوناگون است. سنايي به خوبي از اين نكته آگاه مينهغزليات سنايي سرشار از تلميحات و اشارات در ز

ها هاي تعليمي با شيريني بهره گيري از آيات و احاديث، داستاناست كه همراهي داروي تلخ نصايح و آموزه
- كند، تأثيري دو چندان بر مخاطب شعر او ميكه صحت كالم وي را تأييد ميو امثال مشهور، عالوه بر آن

  ماند. ته اين تأثير تا دراز مدت بر جاي ميگذارد و الب
  وضوح و آشكاري تلميحات سنايي

شود تا هاي بارز تلميحات در غزليات سنايي وضوح و آشكاري اجزاي آن است كه سبب مييكي از ويژگي
ترين كار اجزاي تلميحي نيرو عمده«اكثر تلميحات وي به راحتي براي مخاطب قابل تشخيص و فهم باشد. 

» تر آن تلميح را درك كنديدن به فضاي تلميح و تقويت آن است تا خواننده و يا شنونده بتواند سادهبخش
). چراكه شاعران در گذشته به دليل فراگيري ساختار تلميحات از سنّت ادبي زمان خود، 13: 1374(محمدي، 

ختار تلميحات در اين دوره از جمله در بردند. از اين جهت ساها را تقريباً به همان صورت اوليه به كار ميآن
شعر سنايي ساختار ثابتي است و زايايي چنداني ندارد و كمتر حاصل تجربة شخصي خود شاعر است. سنايي 

تر، اي وسيعافزايد اما نوآوري وي در حوزهاي به اجزاي تلميحي خود ميگاه به صورت محدود عناصر تازه
  هاي خود به تلميحات است. اي از انديشهي و دادن صبغهوارد كردن تلميحات به حوزة تعليم

ها دهند، اسمدر عناصر مختلفي از قبيل اسم، فعل، قيد، صفت و حرف كه اجزاي تلميحات سنايي را شكل مي
شوند، بسامد باالتري دارند و در حقيقت به عنوان عنصر محوري كه ساير عناصر در حول آن واقع مي

نوان نمونه، سنايي در اشاره به داستان رستم در شاهنامة فردوسي، شخصيت رستم را گردند. به عمحسوب مي
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دهد و سپس ديگر اجزاي تلميحي چون به عنوان عنصر محوري در مركز زنجيرة تلميحي خود قرار مي

كند تا اي اين امكان را براي شاعر فراهم ميشوند. استفاده از چنين شيوهرخش، ديوسپيد  بر گرد آن واقع مي
  در كنار تلميح، صنايع بديعي ديگري چون مراعات نظير و تناسب را نيز در كالم بيافريند.   

  هين كـه عالـم گرفت ديـو سپيـد                  خيـز تدبيـر رخش رستـم كـن 
  ) 111: 1373(شفيعي، 

  شود:اشارت و تلميحات ديوان سنايي به چند حوزه تقسيم مي
هاي پيامبران (تلميحات برگرفته از متن دين، احاديث و قرآن و حديث و داستاناشارات مربوط به  -1

ها را تحت الشعاع خود قرار داده هاي پيامبران در مركز تلميحات سنايي واقع شده و آنداستان
  است).

ها و اصطالحات مربوط به اشارات برگرفته از ساير اديان (كه در اين ميان اشارات سنايي به آيين -2
 ن مسيحيت و آيين زرتشتي جلوة بارزي دارد).دي

 هاي ايرانيها و اسطورهاشاره به داستان -3

 هاي فارسي و عربي المثلاشاره به ضرب -4

 اشارات برگرفته از فرهنگ عامه -5

  در نمودار زير نسبت اين تلميحات در غزليات سنايي نشان داده شده است: 

  نمودار تلميحات در غزليات سنايي 
  هاي پيامبرانمربوط به قرآن و حديث و داستاناشارات 
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) كه در شعر سنايي بسامد كامالً فراگيري دارد، تلميحات مذهبي و Central allusionتليحات مركزي (
) Unconsciousاشارات برگرفته از عناصر ديني است: از ديدگاه روانكاوانه تلميحات مركزي با ناخودآگاه (

هاي او را براي ما ها و خواستهها و نفرت) عالقهobliqueبه طور غير مستقيم (هر شاعر در ارتباط هستند و 
  ).16كنند (همان: آشكار مي

  تلميحات ديني سنايي در دو بخش قابل بررسي است:
 اشاره به آيات قرآني، احاديث و روايات -1

 هاي اسالمياشاره به قصص انبيا و داستان -2

  تاشاره به آيات قرآني، احاديث و روايا
هاي مايهسنايي در علم كالم، تفسير قرآن، اخبار و احاديث نبوي مهارت و آگاهي كاملي داشته است. بن

فراواني از آيات قرآني، احاديث و روايات در شعر او گواه بر تسلّط وي بر زبان و فرهنگ عربي است. 
ها محدود يث، به نقل صرف آنتلميحات سنايي بيشتر رنگ اسالمي دارد. اشارات فراوان وي به آيات و احاد

شود بلكه وي عالوه بر نقل، گاه به تفسير آيه و حديث، تأويل، بيان مضمون آيات و احاديث بدون ذكر نمي
هايي از اين موارد اشاره پردازد. به نمونهها ميعبارات و گاه به مضمون آفريني و استخراج معاني تازه از آن

  شود:مي
  كند مرا        كرد آنچه خواست آدم خاكي بهانه بود خواست تا نشانة لعنتمي

  )635: 1320(سنايي،  
  )35-15» (و انّ عليك اللعنه الي يوم الدين«اشاره است به آية 

  
 آدم ز خاك بود من از نور پاك او         گفتم يـگانه من بـوم و او يـگانه بـود

  (همان)
  نيست            جز و يبقي وجه ربك نقش بر بنياد تو حسن را بنياد افكندي چنان محكم كه           

  )726(همان: 
 تو آفت عقل و جان و ديني                    تو رشك پري و حور عيني

  )759(همان: 
  )56-22» (و حور عين«تعبيري قرآني است 
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 اي همه ساله احسن الحسني                   در صحيفه جمـال آيـت تو

  )725(همان: 
  )10-26» (للّذين احسنوا الحسني و زياده«شاره دارد به آية ا

 اي ساقي سمنبر در ده تو باده برتر            زيرا صبوح ما را هل من مزيد بايد

  )637: 1320(سنايي، 
  ) 50-30» (يوم نقول لجهنّم هل امتألت و تقول هل من مزيد«اشاره دارد به آية 

 زان هژده قلب شـد بهـاي تـو          قيمت گر تو حسود بود اي جان      

  )123: 1373(شفيعي، 
و شروه بثمن بخس دراهم «اشاره به بهايي كه بنا به تفاسير بر يوسف گذاشتند. در قرآن آمده است كه 

  ) 12-20» (معدوده
  اين همه سحر حالل آخر كت آموزد همي       گر سنايي نيست جز در شاعري استاد تو 
 

  )726 :1320(سنايي،  
  »انّ من البيان لسحراً«اشاره دارد به حديث 

 هاي مقدس خردمندان                    سرگشته به پيش زلف و خال توجان 

  )728(همان: 
  »   انّ اهللا ركّب في المالئكه عقالً بال شهوه و ركّب في بني آدم كليهما...«ناظر است به حديث 

تلميحات اسالمي بسيار بيشتر از تلميحات و اشارات وي به عناصر ايراني بنابراين در غزليات سنايي نسبت 
در «است و اين بدان سبب است كه در اين دوره فرهنگ اسالمي رواج تمام يافته و به اوج خود رسيده بود. 

نتيجة تحصيل غالب شاعران و نويسندگان زمان در مدارس، همة آنان با زبان و ادب عرب آشنايي نزديك 
ند زيرا در مدارس اين عهد آموختن دو علم جايز و مجاز بود: نخست علوم ديني و دوم علوم ادبي كه به داشت

  ).195: 1382(صفا، » شدمنزلة مقدمة آن علوم شمرده مي
  هاي پيامبراناشاره به داستان

زا و عناصر عنصر محوري در اشارات سنايي به قصص انبيا، نام پيامبر است و در كنار آن شاعر با ذكر اج
كند و چون تلميح خود هدف نيست بلكه ها اشاره ميتلميحي آشكار، به داستان يا واقعة خاصي در زندگي آن
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شود وي در صدد پيچيده كردن ساختار تلميح يا هاي تعليمي شاعر محسوب ميبستري براي انتقال انديشه
  ن ندارند، نيست.تري كه قدرت داللت بااليي به اصل داستااشاره به عناصر فرعي

يكي ديگر از داليل وضوح تلميحات سنايي به قصص انبيا آن است كه وي از اجزاي تلميحي بيشتري بهره 
گيرد و اين اجزا ارتباط و تناسب بااليي با يكديگر دارند. به طور مثال سنايي در اشاره به داستان يوسف از مي

ر مركز زنجيرة تلميحي وي قرار دارد و چاه، بدخواه و گيرد. يوسف، كه دچهار عنصر تلميحي واضح بهره مي
  جاه نيز سه عنصر بارز در اين تلميح هستند.

  يوسف كه اندر چاه شد كام دل بدخواه شد    از چاه سوي جاه شد الصبر مفتاح الفرج 
  )611: 1320(سنايي، 

چه مالحظه گشايش است. چنان گيرد: صبر عاملاشاره به اين داستان در خدمت آموزة تعليمي سنايي قرار مي
شود، سنايي به داستان يوسف كه براي مخاطبان عامة خود كامالً شناخته شده است اشاره، از عناصر مي

تلميحي كه قابليت وضوح بااليي دارند استفاده و در نهايت پيام اصلي خود را نيز در قالب يك مثل مطرح 
تر تر و شيرينكه براي مخاطب جذّابم سنايي عالوه بر آنشود كه كالكند. تمام اين عوامل موجب ميمي

  شود، از ظرفيت خبري بااليي نيز برخوردار گردد. 
هايي تازه، اگرچه در اين حوزه نيز تلميحات سنايي زايايي چنداني ندارد اما وي گاه با به كارگيري وجه شبه

ادفات، تناسبات و مراعات نظيرهاي زيبايي به وجود آفريند و گاه با استفاده از مترتشبيهات و مضاميني نو مي
  آورد.مي

- اشاره به آب حيات يا آب زندگاني، امروزه به دليل كثرت استعمال از نوع تلميحات مشترك محسوب مي

هايي از تلميح و اشاره به داستان خضر و آب حيات كه به آدمي حيات جاويدان شود. در غزليات سنايي نمونه
دارد. استفادة سنايي از تعبير آب حيات نه با توجه به بار معنايي آن در عرفان بلكه به منزلة  بخشد، وجودمي

  بهي براي خلق تشبيهات زيبايي درباب معشوق است.مشبه
  شسته از آب زندگاني روح                        از پـي فتنه ارغـوان تـو را

  )  11: 1373(شفيعي،         
  چشمه حيوان جان           وي به شرف كوي تو روضه رضوان تناي ز لطف لعل تو 

  )103(همان: 
  برده شد زآتش تو پيش سراپرده جان          آب حيوان روان زان دو رده گوهر تو 
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  )119(همان: 

سنايي در باب داستان آدم (ع) به خلقت وي از خاك، عصيان ابليس از سجده در برابر وي، نافرماني آدم و  
  كند.از ميوة ممنوعه اشاره مي خوردن

  آدم ز خاك بود من از نور پاك او                گفتم يگانه من بوم و او يگانه بود 
  )635: 1320(سنايي، 

  اي            چون كردمي كه با منش اين در ميانه بود گفتند مالكان كه نكردي تو سجده
  (همان)

خواند، مقام صبر است. وي با استفاده الكان طريق را بدان فرا مييكي از مقامات عرفاني كه سنايي پيوسته س
  انگيزد.هاي پيامبران رغبت مخاطبان را به اين مقام عرفاني بر مياز داستان

  ايوب با چندين بال كاندر بال شد مبتال         پيوسته اين بودش دعا الصبر مفتاح الفرج
  از چاه سوي جاه شد الصبر مفتاح الفرج يوسف كه اندر چاه شد كام دل بدخواه شد   

  )611: 1320(سنايي، 
داند. داستان سنايي گشايش كار ايوب و رسيدن يوسف به مقام واال را در گرو مالزمت آن دو بر صبر مي

هايي است كه در غزليات سنايي جلوة بارزي دارد. سنايي گاه با اشاره به اين داستان يوسف پيامبر از داستان
آن است تا به سالكان طريقت درس صبر و ايستادگي دهد و گاه در مقام تشبيه به حسن يوسف  در صدد
  دهد.كند و حتّي معشوق خود را در زيبايي بر يوسف برتري مياشاره مي

  قصة يوسف مصري همه در چاه كنيد            ترك خندان لب من آمد هين راه كنيد 
  )167: 1320(سنايي، 

  از يوسف خوشتري كه در حسن                     آن داري و يوسف آن ندارد 
  )39: 1373(شفيعي، 

عناصر تلميحي آشكار سنايي در اشاره به داستان عيسي (ع) زنده كردن مردگان و شفا بخشي وي است. 
. معجزات وي دادعيسي (ع) به فرمان خدا با دم حيات بخش خود مردگان را زنده و بيماران را شفا مي

  ي بسياري از شاعران براي خلق مضاميني نو گشته است. مايهدست
  سوزي ببايد در ميان تا عشق را بندي ميان     عيسي ببايد ترجمان تا زنده گرداند به دم 

  )79: 1373(شفيعي، 
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  زان دو تا عيسي و دو تا بيمار                     شرم نايد همي روان تو را 

  معالجت نكند                           آن دو عيسي دو ناتوان تو را از پي چه 
  )23: 1320(سنايي، 
رسد كه از سنايي با اشاره به داستان ابراهيم معتقد است كه سالك در سير و صعود عرفاني خود  به جايي مي

  رود.جبرئيل نيز فراتر مي
  خويشتن جبرئيل ساز كنيم  در قمار وقار بنشينيم                             

  )100: 1373(شفيعي، 
افكندند جبرئيل در هوا به او رسيد. گفت يا ابراهيم اشاره به داستان ابراهيم دارد كه او را وقتي در آتش مي

  كند:) و به آتش نمرود اشاره مي239هيچ حاجت هست؟ گفت: اما اليك فال اما به تو حاجت نيست (همان: 
  فرعون لعين گردي تو خوار   پس چو ابراهيم پيغمبر قدم در نار زن ور نخواهي تا چو

  )708: 1320(سنايي، 
  كند، داستان نوح (ع) به ويژه طوفان وي است. هاي پيامبران كه سنايي بدان اشاره مياز ديگر داستان

  هين كه عالم سر به سر طوفان نا اهالن گرفت     رخ سوي عصمت سراي نوح پيغمبر 
  )63: 1373 (شفيعي،

  كند. سنايي در جايي به نفرين نوح اشاره مي 
  ور بود زحمتي ز ناجنسي                  به نيازي دعاي نوح كنيم 

  )96: 1373(شفيعي، 
  )71-26» (رب التذر علي االرض من الكافرين دياراً«كه اشاره دارد به آية 

هايي ) است. فرعون و قارون نيز از ديگر شخصيتكند حضرت موسي (عاز ديگر پيامبراني كه سنايي ياد مي
  شود.ها اشاره ميهستند كه در ارتباط با داستان زندگي موسي (ع) به آن
  هاي عافيت جويي سالمت كاه رادرد موسي وار خواهي جان فرعوني طلب        باده

  )32: 1320(سنايي، 
  نه فرعوني شود آنكس كه بند عهد بگشايد     

  نه قاروني شود آن كس كه دل در سيم و زر بندد                                 
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  )36: 1373(شفيعي، 

  اي توانگر همچو قارون از جمال                 عاشق از عشق تو قارون بود دوش
  )662: 1320(سنايي، 

خويشتني و نيستي از مرتبة يسنايي معتقد است كه ملك و پادشاهي واقعي رسيدن به اسالم حقيقي كه همان ب
هاي ايران پيش از اسالم، باشد. به دليل آميخته شدن برخي از تلميحات اسالمي با اسطورهانساني است، مي

  اند. هاي وي را به جمشيد نسبت دادهگاه سليمان و جمشيد را يكسان دانسته و داستان سليمان و ويژگي
  تكيه بر مسند شه جم كن         همچو جمشيد بر فراز صبـا               

  پس چو جمشيد برنشين بر باد                    همه را زير نقش خاتم كن
  پري و ديـو و جنّـي و انسي                       حشرات زمين را فراهم كن

  )111: 1373(شفيعي، 
وج است. برخي روايات كند داستان اسكندر و سد يأجاز ديگر قصص قرآني كه سنايي بدان اشاره مي

اند. سالك واقعي به اعتقاد سنايي كسي است كه اسكندروار سدي استوار بر ذوالقرنين را همان اسكندر دانسته
  گرد خود بنا كرده و عوامل تباهي و شر و انحراف را چون قوم يأجوج و مأجوج از خويشتن رانده است.

  گرد بر گرد سد محكم كن     آنگهي بعد از اين سكندر وار                    
  همچو يأجوج اهـل آتش را                         از بر خويش هين رمارم كن

  )112: 1373(شفيعي، 
  اشارات برگرفته از ساير اديان  

داند. در غزليات وي اشارات هاي پيش از اسالم را مساوي با كفر ميسنايي اعتقاد به اديان ديگر به ويژه آيين
ني به دين زرتشتي و استفاده از اصطالحات و تعابير رايج در آن وجود دارد. سنايي آنگاه كه در مقام فراوا

گويد، اشارات وي به اين دين و كاربرد اصطالحات آن به معناي تشويق مخاطب به نفي واعظ شرع سخن مي
  آن است. هاي آن و در مقابل پررنگ جلوه دادن اسالم و مظاهر دينيو كمرنگ نمودن ارزش

  دين زرتشتي و آيين قلندر تا كي          توشه بايد ساختن مر راه جان آويز را
  )25: 1320(سنايي، 

  كس كه جز بر فرق سر بنددز عادت بر ميان بندد همي هر گبر زنّاري               نباشد مرد ره آن
  )102(همان: 
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اند به هر نوع ظاهرسازي و رياكاري ين راه عشقدر مقايسه با سالكان واقعي، گبر كه همان مدعيان دروغ
- از روي عادت است كه كفّار (گبران) زنّار خويش را بر ميان مي«زنند تا ديگران را فريب دهند. دست مي

كنند اما مرد راه كسي است كه زنّار خويش بندند و در زير لباس ايشان نهان است يعني كفر خود را نهان مي
  )191: 1373(شفيعي كدكني، ». جايي كه همه آن را ببينندرا بر فرق سر بندد 

  اي دل ار جانانت بايد منزل اندر جان مكن   
  ديده در گبري مدار و تكيه بر ايمان مكن

  است   ور ز رعنايي هنوز از جاي و رايت آگهي 
  جاي اين مردان مگير و راي اين ميدان مكن

  )113: 1373(شفيعي، 
  مسلمان نيستي تا همچو گبران                                                     ز هستي بـر ميـان زنـّار داري 
  )133(همان: 

تقابل ميان دين اسالم و اديان پيش از آن در چنين اشعاري كامالً بارز است. اما معني آفريني سنايي در مقام 
ه شاعري غزل سرا احساسات، عواطف و مكنونات دروني خود را با به تلميح پرداز آنجاست كه وي در جايگا

آفريند. در حقيقت گبر، زرتشتي، مغ، آتش، كند و مضاميني نو ميكارگيري تعابير و اصطالحات كهن بيان مي
اي را يابند و محمل و زمينهاي ميهاي تازهدهند و مصداقزنّار و غيره مفاهيم اصلي خود را از دست مي

كنند تا شعر وي قابليت تأويل و تفسير عرفاني بيابد. كاربرد اين اصطالحات و دريافت معاني ويژه فراهم مي
گونه است كه وي مخاطب شعر دوره با سنايي نيز رواج داشته است. ايناز آنها در سنّت عرفاني قبل و هم

  كند:خود را چنين توصيه مي
  خدمت جمشيد آذرفـام كن                     صحبت زنّار بندان پيشه كن           

  با مغان اندر سفالي باده خور                              دست با زرتشتيان در جام كن     
  )716: 1320(سنايي، 

  با نكورويان گبران بوده در ميخانه مست                با سيه رويان دين زهد ريايي چون كنم
  )89: 1373(شفيعي، 

شود تصوير آفريني سنايي كامالً نقطة عكس باور و اعتقاد وي در مقام واعظ شرع مانگونه كه مشاهده ميه
  دانداست. او پيروي از گبران را برتر از زهد ريايي مي
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  اال اي پير زرتشتي به من بربند زنّاري                كه من تسبيح و سجاده زدست و دوش بنهادم

  )81: 1373(شفيعي، 
خشي ديگري از تلميحات سنايي اشارات فراوان وي به آيين مسيحيت و اصطالحات و تعابير خاص آن ب

ها را در بياني مجازي يا رمزي به كار است. استفادة وي از اين تعابير اغلب جنبة مثبت ندارد و وي گاه آن
  داند. اشان خودكامه برابر ميدهد و با قلّبرد. سنايي در جايي خود را در زمرة راهبان ترسايي قرار ميمي
  آن رهبان خودنامم من آن قلّاش خودكامم               كه دستوري بود ابليس را كردار من هر شبمن 

  )587: 1320(سنايي، 
ذكر روم سرزميني كه محلّ ترسايان و راهبان است و نيز اشاره به زنّار بستن ترسايان از شمار تعابيري است 

  هايي در شعر سنايي گشته است. آفرينيكه منجر به معني
  دو صد زنّار دارم بر ميان بسته به روم اندر                       همي بافند رهبانان مگر زنّار من هر شب
  (همان)                                                                                     

  همه سال                          راهب دير تو را كشتي و زنّار دهددر خرابات نبيني كه ز مستي 
  )54(همان: 

   
  هيچ ابدال نديدي كه بدو در نگريست                           كه در آن ساعت زنّار چهل كرد نبست

  )20(همان: 
ه منظور از آن زنّاري است كه شود كتعبير زنّار چهل كرده در آثار عرفاني ديگر به ويژه عطّار فراوان ديده مي

  ). 176: 1373چهل رشته داشته باشد يا زنّّاري كه چهل بار بر گرد خويش بندند (شفيعي كدكني، 
اي در زنّار چهار كرد يا چهل كرد يا ده كرد مبالغه«برد: سنايي در جايي ديگر تعبير زنّار چهارمي را به كار مي

  ).177(همان: » كفر و خروج از دين است
  ايمان و زاهدي را بر هم شكست بايد                           زنّار چارمي را از جان خريد بايد  

  )637: 1320(سنايي، 
كده، مسيح، صومعه و دير از ديگر تعابيري است كه سنايي از آيين مسيحيت به وام گرفته و در تصاوير مريم

  شعري خود از آنها بهره برده است.
  بسي است ليـكن                                   كس را چو مسيح يك پسر نيستها مريم كده
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  )606(همان: 
  بست در صومعه و خويش را                                   چـاكر و شـاگرد خرابـات كـرد

  )43: 1373(شفيعي، 
  هاي ايرانيها و اسطورهاشاره به داستان

اي ايران پيش از هاي اسطورهدر حوزة اديان پيش از اسالم، ذكر شخصيتبخش ديگري از تلميحات سنايي 
ها است. اي و مظاهر مربوط به آنها، موجودات افسانهاسالم، بيان سرگذشت ايشان و نيز اشاره به مكان

 اي كامالًگونهاگرچه در قرن ششم كه دورة تسلّط سلجوقيان بر ايران است، فرهنگ اسالمي و عناصر آن به
هايي از اساطير ايراني در دهد، اما با اين وجود نشانهبارز فرهنگ اصيل ايراني را تحت الشعاع خود قرار مي

  چنان باقي است.شعر و نثر اين دوره هم
هاي آغارين بعد از اسالم، ديگر به معناي بازآفريني شكوه استفادة سنايي از اين عناصر برخالف شاعران سده 

ان و به نوعي ايجاد حس غرور و تفاخر ملّي در مخاطبان نيست بلكه وي با ذهنيت كامالً و عظمت گذشتة اير
كند تا ها بسنده مياسالم گرايانة خود گاه تنها به كاربرد خام و يا صرفاً ذكر نام اساطير و عناصر مرتبط با آن

هاي اساطيري، ت شخصيتآگاهي و شناخت خود را از فرهنگ گذشتة ايران نشان دهد و گاه با ذكر سرگذش
  كند.ها تشويق مياي آنان را بيان و مخاطب خود را به عبرت گرفتن از آنناپايداري ثروت و شكوه افسانه

  ملكـت آل بنـي آدم ندارد قيمتـي                  خاك ره بايد شمردن دولت پرويز را
  )25: 1320(سنايي، 

  تا هيچ چيزي نشمري تاج قباد و تخت جم     از كلّ عالم شو بري بگذر ز چرخ چنبري    
  )79: 1373(شفيعي، 

بدين ترتيب وي عالوه بر باال بردن ظرفيت كالمي شعر خود، زيبايي، قدرت تأثير و القاي آن را نيز افزون  
  كند.مي

  جام جمشيدي بيار از بهر اين آزادگان              درد مي در ده براي درد اين جنّت زده  
  )737: 1320ي، (سناي

   
اي وي، دل پاك از شخصيت جمشيد در شعر سنايي نمايانگر سيماي انسان كامل و ولي زمان و جام افسانه 

شود. از اين جهت سنايي هاي مادي و روح قابل و مستعدي است كه پذيراي لطف و جاذبة الهي ميمشغوليت
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چون ر بيشتري به جمشيد و جام وي دارد و هماي ايران باستان تعلّق خاطهاي اسطورهدر ميان شخصيت

  كند.نمادي مثبت و الگويي كامل از وي ياد مي
  صحبت زنّار بندان پيشه كن                                 خدمت جمشيد آذر فام كن  

  )716: 1320(سنايي، 
استفادة وي را نيز شناسايي كنيم توانيم منابع مورد با دقّت در تلميحات به كار برده شده در غزليات سنايي مي

ها را مورد بررسي و تأمل قرار دهيم. يكي از منابع بارز در اين راستا، شاهكار و تأثير پذيري سنايي از آن
عظيم فردوسي، شاهنامه است كه الهام بخش بسياري از شاعران پس از وي قرار گرفت و در ميان شعراي 

يابيم كه در اشعار وي اشاره يا اشاراتي به اضر كمتر شاعري را ميهاي پنجم به بعد حتّي تا زمان حسده
  هاي شاهنامه وجود نداشته باشد.ها و يا حتّي تنها ذكر نام قهرمانان و شخصيتداستان

شود. از اي از قهرمانان واقعي و انسان كامل فراوان ديده ميرستم به عنوان اسطوره از جملة شخصيت
گونه تلميحات آن است كه وي در كنار پاية اصلي تلميح خود، اجزا ي در استفاده از اينهاي بارز سنايويژگي

اي در تلميح، صنعت تناسب يا مراعات نظير را آورد و با تشكيل چنين زنجيرهو عناصر مرتبط با آن را نيز مي
  آفريند.نيز مي

  عاشق كه جام مي كشد بر ياد روي وي كشد       
  كي كشد رنج ركيب روستم جز رخش رستم      

  )89: 1373(شفيعي، 
  در مجلس مستوران وندر صف مهجوران  

  هم جام چو رستم كش هم تيغ چو رستم زن
  )106(همان: 

   
چون عوامل گمراهي و تباهي و مظاهر نفسانيت آدمي به تصوير در مقابل ديو سپيد فرمانرواي همة ديوان هم

  كه نفس ديو سيرت خويش را هالك كند.رسد مگر آنرستم بودن نمي شود و جوينده راه، به مقامكشيده مي
  ها گرفت اندر تنت ديو سپيد        رستم راهي گر او را ضربت رستم زنيچون واليت

  )137(همان: 
  هين كـه عالـم گرفت ديـو سپيـد                  خيـز تدبيـر رخش رستـم كـن
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  ) 111(همان: 
تصرّف سنايي در اين دسته از تلميحات بارز است. او از عناصر تلميحي در جهت بيان تعاليم عرفاني خود  

گيرد. در غزليات سنايي ديو اغلب با توجه به مفاهيم وابستة آن چون ستمكاري، زشت خويي، بهره مي
ار برده شده است. وي در جايي گري و گاه به معناي شيطان در فرهنگ اسالمي، در تقابل با فرشته به كافسون

  برد. ديگر تعبير ايزدي و اهريمني را به كار مي
  ايزدي و اهرمني كرد مرا زلف و رخت               باز رهان جان مرا زايزدي و اهرمني

  )139(همان: 
شعري سنايي گاه از عناصر اساطيري و اشارات كهن ايراني به جهت قدرت بخشيدن به كالم و باال بردن خبر 

مقصود از باال بردن خبر در شعر اين است كه قدرت تأثير و القا، با كاربرد تلميح زياد «گيرد. خود بهره مي
» شود) ميobliqueشود و يك علّت آن، اين است كه كالم مستقيم به وسيلة تلميح، كنايي و غير مستقيم (مي

  ).     37: 1369(شميسا، 
اي كه درك وجه شبه شود به گونهاي براي ايجاد تشبيهاتي مبتني بر تلميح ميكاربرد اين اشارات گاه دستمايه

  در گرو شناخت اجزا و و روابط تلميحي است. 
  با او دلم به مهر و مودت يگانه بود                    سيمرغ عشق را دل من آشيـانه بود 

  )635: 1320(سنايي، 
اي قرار دارد حال آنكه سنايي فردوسي كامالً در فضايي اسطوره اي در شاهنامةسيمرغ پرندة شگفت و افسانه

اي از عشق به كند و سيمرغ را همچون مظهر و نمايندهبا توجه به ذهنيت عرفاني خود عشق را بدان تشبيه مي
-صوفيان، سرزمين دل و سرمنزل سيمرغ جان و حقيقت و راستي مطلق دانسته«كشد. كوه قاف كه تصوير مي

اي خويش را ) نيز معناي اسطوره645: 1386(ياحقي، » شودهمة سعي سالك صرف رسيدن به آن مي اند كه
  ريزد.دهد و با وجود عظمت خود در برابر كاف كبرياي الهي از هم فرو مياز دست مي

  خود قاف همه ز هم فرو ريزد                          در سايـة كـاف كبريـاي تـو
  )141: 1373(شفيعي، 

كه نشان دهندة آگاهي شاعر هايي چون خسرو و شيرين، فرهاد، بيژن و سياوش عالوه بر آناشاره به شخصيت
اي گشته تا سنايي با استفاده از يك جزء تلميحي تمام مقصود داستاني را بيان هاست، دستمايهاز اين داستان

  ندان كرده است.كند و نيز ايجاد ايجاز در كالم وي زيبايي و تأثير آن را دو چ
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  زهي چابك زهي شيرين بناميزد بناميزد                  زهي خسرو زهي شيرين بناميزد بناميزد

  )625: 1320(سنايي، 
  يك جهان شيرين شدند از عشق او فرهاد وار         او ز ناگه شد ز بخت نيك ما شيرين ما

  چو بيژن بند كن در چاه خواري جاه را از براي عزّ ديدار سياووشي وشش                     هم 
  )31(همان: 

  
 هاي فارسي و عربيالمثلاشاره به ضرب

دهندة خورد ذكر چنين امثالي در شعر سنايي نشاندر غزليات سنايي امثال فارسي و عربي بسياري به چشم مي
  امثال عبارتند از:هايي از اين وضعيت اجتماعي و آداب و رسوم و عقايد مردم روزگار اوست. نمونه

 يك ره به دوباره دست كوته كن             ايـن عقـل دراز قـد احمـق را

  )13(همان: 
  »الطويل احمق يا كلّ طويل احمق«اشاره به مثل 

 اي كوكب عالي درج وصلت حرام است و حرج   

  اي ركن طاعت همچو حج الصبر مفتاح الفرج                                                 
  ) 611: 1320(سنايي، 

 آنكه چون باشد هشيار به فرزند عزيز

  درمي سيم به صد زاري دشخوار دهد                                                 
  ان  هر دو عالم را چون مست شود از دل و ج
  بـه بهـاي قدح مي دهـد و خوار دهد                                                 

  )54: 1373(شفيعي، 
  كند.و منظور آن است كه شراب مرد بخيل را بخشنده مي» الخمر تعطي من البخيل«اشاره دارد به مثل 

 
 يز جوانيمگر ميل كند جنس سوي جنس به گوهر      پس باده جوان آر كه ما ن

  )98(همان: 
  آمده است.» كند همجنس با همجنس پرواز«اين مثل در زبان فارسي به صورت ». الجنس الي الجنس يميل«
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 گفتم وفا نداري گفتا كه آزمودي             من جرّب المجرّب حلّت به الندامه

  )739: 1320(سنايي، 
  شود.گفته مي» آزموده را آزمودن خطاست«و در فارسي به صورت 

 عاشقانت سوي تو تحفه اگر جان آرند    به سر تو كه همي زيره به كرمان آرند

  )50: 1373(شفيعي، 
  مثلي است براي انجام عمل بيهوده.» زيره به كرمان آوردن«

 دلبري داري به از جان اينت غم گو جان مباش   

  فربه گو برو گردن مباشگردراني هست                                                    
  )70: 1373(شفيعي، 

  اند.اشاره به مثلي قديمي است كه گردران با گردن است يعني نيك و بد با هم
    

 اشارات برگرفته از فرهنگ عامه

از نكات قابل توجه در شعر سنايي اشارات مستقيم وي به فرهنگ عامه و بيان اعتقادات و تصورات خاص 
سنايي كه سراسر عمر خود را در ميان مردم زيست و درّ گرانبهاي كالم خود را نثار  مردم روزگار خود است.

ها را نه از سر بي دانشي بلكه قرين با آنان كرد، بسياري از تعبيرات رايج در ميان عامه را به وام گرفته و آن
  معرفت و براي خلق معاني تازه به كار برده است.

  از پي نثـر آستـان تـو را                         اي جهان كرده آستيت پر جان   
  )22: 1320(سنايي، 

زدند. معموالً لباسهايي كردند و به گوشة لباسشان گره مياي ميهاي خود را در كيسهدر گذشته مردمان نقدينه
ريبان افراد ها در گهايي در آن تعبيه بود. گاه اين جيبهاي گشادي داشت و جيبكردند كه آستينبر تن مي
  گفتند.شد از اين رو شخص بخيل را گريبان خشك نيز ميتعبيه مي

  تر مباشخشك و دامنكاستي                 همچو نامردان گريباندر لباس شير مردان در صف كم
  )70: 1373(شفيعي، 

  بناميزدزهي چابك زهي شيرين بناميزد بناميزد                زهي خسرو زهي شيرين بناميزد 
  )625: 1320(سنايي، 
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شكل اسالمي تا حدي عربي شدة همان به نام ايزد است كه در عقايد ايراني كهن براي دفع چشم بد «بناميزد 

  ).199: 1373(شفيعي كدكني، » گفتندمي
هاي جلوگيري از آن كه در فرهنگ عامه از اعتقادات بارز و چشمگير است، سنايي را به چشم زخم و راه

  ضاميني نو و تصاوير زيبا رهنمون گشته است. خلق م
  اي بدي به دستت                                چشم تو تو را به چشم كردي گر آينه     

  )131: 1373(شفيعي، 
براي رهايي از اين آسيب و گزند از تعويذ، دعا، حرز، اشيايي چون سپند، شكستن تخم مرغ و يا عباراتي 

كردند.گاه براي دفع سوء چشم، صدقه را ابتدا بر گرد سر خود ، بناميزد و ... استفاده ميمانند چشم به دور
  بخشيدند.چرخاندند و سپس به نيازمندي ميمي

  تا نشوي چشم زخم خيز و بگردان يكي                جان چو ما صد هزار گرد سر خويشتن 
  )104(همان: 

  عقل را وقت هزيمت خاك در دنبال كن             عشق را روز عزيمت باد بر فتراك بند     
  )110(همان: 

(منشي، » اكنون مشتي خاك پس من انداز تا گراني ببرم«خورد: چنين تعبيري در كليله و دمنه نيز به چشم مي
افكندند رسم اند از پس او خاك ميخواستهاي را نميآيد كه هرگاه بازگشت روندهچنين برمي). «50: 1384
(همان). اما هنگامي كه آرزوي بازگشت سريع مسافري را » وز در اين مورد كوزه انداختن و شكستن استامر

  ريزند. اين رسم هنوز نيز در فرهنگ عامة مردم وجود دارد.بكنند از پس او آب مي
  اي بسا بيخ كه از چين و ختن كنده شود                  تا چو تو مهر گياهي به خراسان آرند

  )50مان: (ه
رويد و عقيده داشتند كه مهرگيا، گياهي است شبيه دو انسان كه در سرزمين چين به صورت نگونسار مي

شود همراه كردن اين گياه با خود موجب جلب محبت و توجة ديگران به فرد به ويژة جلب توجة همسر مي
  ).796: 1386ميرد ( ياحقي، و نيز گويند هركس آن را بكند به فاصلة كمي مي

  يار خندان لب نباشي مرد سندان دل مباش             مرد دندان مزد نبوي درد دندان كن مباش 
  )70: 1373(شفيعي، 
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اي است كه معموالً پس كند رسم دندان مزد يعني دادن پاداش و نقدينهرسم ديگري كه سنايي بدان اشاره مي
: 1373اند (شفيعي، مزد دندانشان كه غذاي ميزبان را خوردهشد به عنوان از مهماني به مهمانان فقير داده مي

  شود.). اين رسم گاهي به صورت پامزد هم ديده مي217
  چون گنج كنچو رنج                      بـا خرابي سـاز و همبا عمارت چند سازي هم

  )108(همان: 
هاي ياري از پادشاهان جواهرات و گنجينهشود. در گذشته بسبنابر اعتقاد عامة مردم گنج در خرابي يافت مي

ساختند. خرابي مورد نظر سنايي، ويراني تعلّقات و نفسانيت ها پنهان ميخود را در نواحي متروك و در خرابه
كند. سنايي به عمد در مفاهيم اجزاي تلميحي آدمي است كه گنج خودشناسي و معرفت را نصيب وي مي

  يان مقصود وي قرار گيرد.كند تا در خدمت بخود تصرّف مي
  سازد چنين تصرّف آگاهانه و ايجاد زبان رمزي مشهود است.در تصوير ديگري كه وي از حلقة زنجير مي

  ش برون در نهيدگر سنايي همچو زنجير است در حلقة شما                    گوش او گيريد و چون حلقه
  )64(همان:  

ي در بيرون داشت كه با تكان دادن آن آمدن خود را به اهل منزل ادر قديم هر دري از درهاي سراي حلقه
دادند. به همين مناسبت در شعر فارسي حلقه بيرون در است و رمز راه نداشتن به اندرون (شفيعي اطّالع مي
  ).213: 1373كدكني، 
  گيرينتيجه

- اخالقي خود بهره مي  -ينيهاي دچنانچه مالحظه شد سنايي از كاربرد تلميحات بيشتر براي ارائة انديشه

هاي تعليمي خود را به نحوي اي است تا وي بتواند آموزهگيرد. در حقيقت تلميحات و اشارات دستمايه
جذّاب و در عين حال تأثيرگذار به مخاطبان خود انتقال دهد. بنابراين تلميح در شعر سنايي خود به تنهايي 

هاي ظاهري و رسيدن به خاطب را به گذشت از اليههدف نيست بلكه مقصودي نهفته در پس آن ذهن م
  سازد. ها و عناصر تلميحي رهنمون ميمعناي نهفته در زير واژه

در مجموع تلميحات وي تقريباً از نوع تلميحات ايستايي است كه نوسان چنداني ندارند و در ادبيات 
كه تلميحات به كار رفته د. تنها آنشوكالسيك فارسي در شعر بسياري از شاعران به نحوي يكسان تكرار مي

  رود.گيرد و همسو با تعاليم اخالقي وي پيش ميهاي او را ميدر غزليات سنايي رنگ افكار و انديشه
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چنين سنايي طبق سنّتي تعريف شده در ادبيات كالسيك فارسي و نيز با توجه به ظرفيت دريافتي مخاطبان هم

ها ند، از كاربرد تلميحات پيچيده همراه با عناصري ناآشنا كه فهم آنشعر خود كه اغلب از طبقة عامه هست
كند. بنابراين وضوح هاي گوناگوني است پرهيز ميهاي كافي در زمينهنيازمند داشتن معلومات و آگاهي

  ها نائل آيد.شود كه خواننده به راحتي بتواند به درك و دريافت آنعناصر تلميحات او سبب مي
   
  منابع: 

)، حكيم اقليم عشق، تأثير متقابل دين و ادبيات در زندگي و آثار حكيم سنايي 1378بروين، ي. د. ( .1
هاي غزنوي، ترجمة مهيار علوي مقدم و محمد جواد مهدوي، چاپ اول، مشهد: بنياد پژوهش

 اسالمي آستان قدس رضوي.

 ل، تهران: انتشارات بيهقي.)، احوال و آثار حكيم سنايي غزنوي، چاپ او1356خليلي، خليل اهللا ( .2

نامة مفاهيم و اصطالحات ادبي فارسي و اروپايي )، فرهنگ اصطالحات ادبي، واژه1385داد، سيما ( .3
 به شيوة تطبيقي و توضيحي، چاپ سوم، تهران: مرواريد.

اي از حديقه )، طاليه دار طريقت، نقد و شرح شعر و انديشة سنايي با گزيده1373درگاهي، محمود ( .4
 حقيقه، چاپ اول، تهران: ستارگان.ال

)، زلف عالم سوز، دربارة منظومة فكري سنايي غزنوي همراه با گزيدة 1381زرقاني، مهدي ( .5
 اشعارش، چاپ اول، تهران: روزگار.

 )، ديوان، تهران: شركت طبع كتاب.1320سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدودبن آدم ( .6

م روشنايي، تفسير چند غزل از حكيم سنايي غزنوي، )، در اقلي1373شفيعي كدكني، محمد رضا ( .7
  چاپ اول، تهران: آگاه.

 )، فرهنگ تلميحات، چاپ دوم، تهران: فردوس.1369شميسا، سيروس ( .8

 )، تاريخ ادبيات ايران، چاپ بيست و يكم، جلد اول، تهران: ققنوس.1382صفا، ذبيح اهللا ( .9

 سنايي، چاپ اول، تهران: امير كبير.)، سيماي جامعه در آثار 1384چي، مينو (فطوره .10

 )، فرهنگ تلميحات شعر معاصر، چاپ اول، تهران: ميترا.1374محمدي، محمد حسين ( .11

 )، فرهنگ فارسي، چاپ هشتم، تهران: سرايش.1385معين، محمد ( .12
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)، ترجمة كليله و دمنه، تصحيح و توضيح مجتبي مينوي طهراني، 1384منشي، ابوالمعالي نصراهللا ( .13
  اپ بيست و هفتم، تهران: اميركبير.چ

ها در ادبيات فارسي، تهران: فرهنگ واره)، فرهنگ اساطير و داستان1386ياحقي، محمد جعفر ( .14
 معاصر.

  
   



 
 
 
 
 
 

  تن كامه سرايي در خسرو و شيرين نظامي
  دكتر زينب نوروزي
  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند
  خديجه نورمحمدي

  ي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجنددانشجوي كارشناسي ارشد رشته
  چكيده:

اروتيسم زيبايي رفتارهاي عاشقانه است كه امروزه بيان آن به دليل برخي اخالقيات در آثار ادبي بيگانه مانده 
اند؛ ولي به دليل شناعت بيان اين مسايل در است. با وجود اين، تاكنون شاعران بسياري  بدين حوزه وارد شده

  ها پرداخته نشده است.مسايل اروتيكي موجود در آن كارگيريعرف و مذهب، به بررسي اين آثار از جهت به
آثار نظامي از جهت كاربرد اروتيسم قابل توجه است. زيرا به خوبي توانسته از بيان خطرناكترين حرمت  

ي نظامي است كه عالوه بر اسالمي (يعني مناسبات زن و مرد) برآيد. خسرو و شيرين از منظومه هاي عاشقانه
ع عشق، اروتيسم در آن به زيبايي به تصوير كشيده شده است. او همچنين صورخيال ارايه و بيان انوا

كار برده و توانسته آثار ارزشمندي را خلق كند كه تا به امروز هم ماندگار گوناگوني را براي بيان خود به
  است.

  : نظامي، خسرو و شيرين، اروتيسم، عشق شيفتگي، عشق خاكساري، صورخيال.واژه هاي كليدي
 

  الف.  مقدمه
: 1328گفتند (دهخدا،ي يونان نام خداوند عشق است. التينيان آن را كوپيدون مياروس در اساطير قديمه

ي كوپيدون، آن را خداي عشق روميان دانسته ي خود، در توضيح كلمهنامه). همچنين دهخدا در لغت1926
رگذشت خود را به وي داده است. معين است كه با اروس يوناني شباهت دارد و  اروس شكل و صفات و س

ها داند. در ديگر فرهنگنيز در فرهنگ خود، تعريفي مشابه دارد و اروس را خداي عشق در اساطير يونان مي
  از اين واژه ذكري نشده است.
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دست  اندازي از اين موضوع به چشم ،"سرايي در ادب فارسي كامه تن"اي با عنوان  خالقي مطلق در مقاله
در اساتير يوناني اروس پسر خداي جنگ و افروديت "گويد:  ) ميErosدهد. او در تعريف اروس ( مي

)Aphroditeست و خود او خداي عشق است. اروس به پيكر نوجواني زيبا و بال  ) بانو خداي عشق و زيبايي
ي كمان و تركش، خسته از زخم تير و  بر سر، دارندهدار تصور شده، با اندامي لخت، تاجي از گل سرخ 

سوي خدايان و مردمان رها سازد. برابر  سوخته از آتش عشق، ولي آماده تا هر دم تير ناپيداي عشق را به 
ست. در  است كه پسر مارس خداي جنگ و ونوس ايزدبانوي عشق و زيبايي "اَمور"اروس در اساتير رومي 
  ).1389سارا شعر، ( "اند. "ونوس"و ناهيد يا زهره، برابر  "مارس"ريخ، برابر ادبيات فارسي بهرام يا م

هاي متفاوتي دارد و هاي مختلف گونهكه نزد اقوام و گروهعشق هميشه نزد انسان قابل ستايش بوده، تا جايي
.نزد اقوام مختلف هاي عشق افالطوني، حب عذري و... شود. اين عشق با نامهاي مختلفي از آن ياد ميبا نام
گذاري شده است كه يا با بزرگداشت زن است و يا با كوچك شمردن او در حد يك شئ و در كل به نام

  شود. اروتيسم از آن تعبير مي
ي مهماني افالطون عشق افالطوني به كاربرد عشق معنوي و روحاني اشاره دارد. اين نوع عشق كه در رساله

اي از آن است. در ب زيبايي مطلق، كامل و مجرد كه زيبايي زميني سايهمطرح شده، تفكراتي است در با
دهدكه در زيبايي يك بدن متوقف نشويد؛ بلكه هاي اروس را چنين توضيح ميي مهماني، سقراط آموزهرساله

د ي اشكال جميله برسياز آن چون نردباني فرارويد و از يكي به دومي و از دومي به بعدي و سرانجام به همه
: 1381و از زيبايي بدن به زيبايي روح راه يابيد و سرانجام مفهوم زيبايي مطلق و مجرد را دريابيد (شميسا،

ي افالطوني توصيف معانقه/ بغل كردن و تقبيل/ بوسيدن را پذيرفته، ). ابن سينا و فارابي تحت تأثير فلسفه22
پسندند ين كردار سومي را در هنر نميپذيرند و توصيف امباضعه/ عمل جنسي را تنها با ازدواج مي

  ).25: 1381(شميسا،
ناميم په ما امروز سكس و سكسواليته ميي فوكو آزادي جنسي كامل هيچ وقت وجود نداشته و آنبه عقيده

  ). 4: 1385ي اخير است (برادري،حاصل ديسكورس جهان مدرن بويژه در اين دو و سه سده
  

)، 2اند (ستاري الف، [بي تا]:اهل علم از آن به اروتيسم تعبير كرده عشق به عشق يا عشق بخاطر عشق كه
مصاديق مختلفي در حاالت عاطفي ميان دو طرف دارد. اروس تنها تمايالت جسماني نيست و مصاديق 
ديگري نيز دارد. در نزد عرفا عشقي است كه با خلوص نيت تمام خوديت و منيت را نابود ساخته و محو 
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شود. عالوه بر اين نزد ديگر افراد، در انواع جسماني و روحاني نمود يافته و دو نوع عشق وجود معشوق مي

  آورد.خاكساري و شيفتگي را بوجود مي
رسند (ستاري ي  ذوب ميهم آميختگي دو وجود نرينه و مادينه است كه توأمان به نقطهاروتيسم جسماني به  

وجود آورده است و هر كس بنا به شق، اين انواع عشق را به). تصورات مختلف از زن و ع199الف،[بي تا]:
شود. عشق به معناي طرد گيري انواع عشق ميشود و باعث شكلبرداشت و باور خود از اين دو عاشق مي

) و آثار مختلفي در ادبيات ايران و جهان اين 224قطعي و نهايي مناسبات جنسي نيست(ستاري الف،[بي تا]:
اند. از جمله تريستان و ايزوت در غرب و ويس و رامين در ادب فارسي. ويس و رامين كردهمناسبات را بيان 

ي اروتيسم است. همچنين ليلي و مجنون در ادب فارسي، اولين اثري است كه بدين شكل گسترده بيان كننده
دارند. ولي به خاطر هاي بسياري از نظر ساختار با هم ها شباهتهاي عرب باديه نشين. اين داستاندر داستان

اي كه بر كشورهاي شرق و بخصوص كشور ما حاكم است، تاكنون بدين گونه آثار توجه وجود فضاي مذهبي
اي نشده و به مرور زمان باعث مهجور ماندن آنان شده است. ولي نظامي در اين ميان يك درخور و بايسته

  ي بيانش جست.در شيوهاستثناست و اين راز جاودانگي آثارش را بايد در قدرت او 
  

  ب. تحليل متن
ي نزديكي با تفكرات ي بيان آن رابطهكند. ولي شيوههيچ مكتب و آييني به كلي مسايل جنسي را نفي نمي

مذهبي جامعه دارد. اروتيسم يا همان مسايل جنسي، جزو مسايلي بوده كه در فرهنگ ايراني هميشه قبيح و 
اي عفتي بوده است. هرچند كه در آثار ادبي ما بازتاب گستردهي بيمنزله سخن به ميان آوردن از آن هميشه به

  اند. داشته و حتي اكثر شعراي بزرگ كشورمان هم در اين باره به شعرسرايي پرداخته
  اين خانه مگر وقف بر اوالد ذكور است    هركنج دلم را پسري كرده تصرف 

  ضياء قزويني
ه است. چگونگي آن ممكن است به دو روش باشد(وجه مثبت و اروس چگونگي بيان رفتارهاي عاشقان

ي خواهد به تزكيه پندارد و از طريق او ميمنفي). در روند مثبت آن عاشق خود را در مقابل معشوق حقير مي
دهد و مسايل جنسي اهميتي ندارد. به خود دست يابد. براي همين هم به معشوق بيشتر از خود اهميت مي

- توان آن را نامگويند كه همانطور كه گفته شد وجه مثبت اروتيسم هم ميعشق خاكساري مي اين نوع عشق ،
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گذاري كرد. در نزد مسلمانان اسپانيا به آن حب المرؤه گويند و در شرق دنياي اسالم به حب عذري معروف 
  )140است (ستاري ،الف

دم افشاي سرٌ، همانا به معناي در حب عذري و عشق خاكساري، مرگ از عشق مضمون اصلي ماجراست و ع
زني و ي عشق و گواه بر صدق عاشق بر وفا به عهد و سرسپردگي اوست و كمهپذيرش ذات و جوهر

شكستگي آوردن عاشق  عذري پيش معشوق برابر با خاكپاشي و خاكساري بانو در حضور بانوست و عشق و 
  ).16: 1383پيداست (ستاري،عاشقي هر دو، گويي اختياري نيست يا دست تقدير در آن 

تواند برگزيند . كه در آن عاشق به هر طريقي قصد دارد در وصال به معشوق، عاشق طريق ديگري را هم مي
كند و اين به خاطر خودخواهي محض عاشق به معشوق برسد و كه در آن فقط عاشق به مقاصد خود فكر مي

خواهد به  هر طريقي به آن وصال يابد و عاشق ميياست. بنابراين مسايل جنسي هم در آن اهميت زيادي م
ي مجازي و مادي دارد و در حدي كه تمنيات جسمي و نفس برآورده شود. برسد و عشق در اينجا فقط جنبه

  به اين نوع عشق، عشق شيفتگي گويند. 
ند و در آن به ي او عمل كخواهد كه معشوق كامالً تحت اختيار او باشد و به ارادهدر اين عشق، عاشق مي

هاي توان در شخصيتتوان در آن ديد. اين دو خصوصيت را مينحوي كه بيان شد وجه منفي اروتيسم را مي
- ي نظامي در اثر منظوم خسرو و شيرين نظامي هم ديد. فرهاد و خسرو دو عاشقي كه هر دو ميبرساخته

  خواهند به وصال شيرين برسند ولي به دو طريق مختلف.
سپارد و به خواست او ي معشوق ميي عشق خاكساري است. كسي كه خود را به ارادهينجا نمايندهفرهاد در ا
خواهد به هر طريق ممكن به او برسد چون تسليم محض معشوق است و حتي به امر او كند و نميعمل مي

داند .تا حد يزند. از جمله كشيدن جوي شير تا قصر. او را برتر از خود مبه هر كار مشكلي هم دست مي
يازد حتي در مواقع تنهايي. معشوق در نظر او موجودي پاك و آسماني برد و به او دست نميعرشيان باال مي

صورت عشق ماند و در غير ايناست و بايد هم پاك بماند و فقط به اين طريق است كه عاشق، عاشق باقي مي
وجود خواهي و مادي بههاي تنتا عشقي وراي عشق دامني استرود و در اينجا اروس مستلزم پاكاز بين مي

خاطر معشوق از دست بدهد. شود عاشقي چون فرهاد به سبب آن جان خود را بهآيد و در آخر هم باعث مي
اند و براي توضيح آن از اين حديث پيامبر استفاده عشق خاكساري را عشقي روحاني و عارفانه هم دانسته

كتم فمات ، مات شهيدا. اين همان راز داري و پوشيدگي عشق است كه حاصل اند: من عشق و عف و كرده
  آن هم جز مرگ نيست.
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ي ديگري است. او داراي عشق شيفتگي است و كردش به گونهخسرو كه وجه منفي اروس را داراست عمل

مثل از سر راه زند. خواهد و براي رسيدن به آن به هر كاري دست ميشيرين را براي پيوندي صرفاً مادي مي
خواهد كه معشوق به شود. عاشق در اينجا خودخواه است و ميبرداشتن فرهاد كه موفق به اين كار هم مي

خواهد تا شيرين تسليم محض او كند .او ميي او عمل كند و به نوعي نسبت به او احساس مالكيت مياراده
  باشد و طبق خواست او عمل كند.

اي نيست تا هم ي مذهبي كار سادههاي اروس همراه است  در يك جامعهان گونهبيان اين نوع عشق كه با بي
  مطلب ادا شود و هم شاعر و اثرش مورد طرد جامعه قرار نگيرد و به فراموشي سپرده نشود.

ي آن برآمده است. يان ريپكا هم  اين خصوصيت آثار نظامي و مهارت شاعري او را نظامي به خوبي از عهده
هاي و به نقل از خود او، نظامي قادر است از نامرئي ترين مراحل خفته تا شديدترين غليان ستوده است

ترين يك از ادباي ايراني نتوانسته با حرارتي بيشتر از او خطرناكاحساسات آن را استادانه بيان كند. حتي هيچ
  ).131حرمت اسالمي يعني مناسبات زن و مرد را بيان كند (ستاري،ب، بي تا : 

گرايي در بين شعرا رواج داشته و هر كدام متناسب موقعيت و جو در ادب كهن ايران، صحبت از همجنس 
نمودند. شميسا نيز در كتاب خود، شاهدبازي در ادبيات فارسي، زمان خود به سرودن اشعاري از اين نوع مي

هاي نشان از وجود ريشهبه تفصيل به اين موضوع پرداخته است كه در اينجا جاي بحث نيست. اين خود 
ي عرفاني در جهت كه از اين آموزهي گذشته تاكنون دارد. تا جايياروتيكي در ادب فارسي، از همان دوره

يابد كردند: المجاز قنطره الحقيقه، عشق زميني نهايتاً به عشق آسماني راه ميتوجيه عمل خود استفاده مي
  ). 15: 1381(شميسا، 

مذهبي جامعه به مرور، دست كم در بين عموم مردم،  -طر در تضاد بودن با فضاي دينياكثر اين اشعار به خا
-اند؛ ولي اشعار نظامي با وجود خاصيت اروتيكي آثارش تاكنون مورد بحث و بررسي قرار ميفراموش شده

  گيرد و حتي در بين عوام نيز رواج دارد.
ه االن هم وجود دارد) توانسته اثري عاشقانه را ي خود (كهاي فرهنگي در جامعهنظامي با وجود محدوديت

كارگيري از صور خيال مختلف ي بيان او و استفاده از كلمات با بهگونه جاودانه كند كه اين از نحوهبدين
  گيرد. نشأت مي

را  اشبروز و تجليزبان بزرگترين اين مسلم است كه در بيان چنين مفاهيمي، نبايد از عنصر زبان غافل شد. 
بخشد و ادبيات چهرة پرتوان هنريي فرهنگ است، فرهنگ و  با عنصر واژگاني و دستوري در ادبيات نمود مي
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دهنده آن، اما اين حافظه بشر در طول تاريخ با  بروزاي بشر است و هم  ادبيات هم متأثر از مفاهيم حافظه
ادبيات استعاره شده است. تمام همين لحاظ است كه زن در  نمايندگي كامل مرد قامت بر افراشته است، به

شناسي پيكر زن در زبان ادبي و حتا در زبان معمول و عاميانه استعاري است اگرچه استعاره يك بحث زيبايي
كه از جنس پرستي مردانه در ادبيات راه يافته و فرهنگ  گر استبداد است، استبداديدر ادبيات است ولي بيان

). مصاديق اين مسأله در ادبيات فارسي نيز قابل بررسي است. نظامي هم 1389(خاوران،  را تبيين كرده است
اش بر آن بوده تا اين موارد را در مورد همه، زن و مرد، به يكسان رعايت اين را دريافته و در آثارش، سعي

  كند. 
اي كه در عين نظامي از كلمات و صورخيال مختلفي براي بيان اين حاالت عاشقانه استفاده كرده، به گونه    

به نحوي كه جميع آن باعث تكفير او در  ي اخالقي كار هم رعايت شود.رعايت حق مطلب، باعث شده جنبه
او بر اثر نگرشي دقيق و احساسلتي عميق و خالقيت شعري، تشبيهات و  ي آن زمان نشده است.جامعه

). اشعارش حاوي تمام صور 60: 1377(زنجاني،نظير است استعارات و كناياتي آورده كه در نوع خود كم
ها توان انواع كلمات و تصاوير اروتيكي را در اشعارش ديد؛ بدون اين كه به آني شعري است كه ميممكنه
  كلماتي همچون: حقه، آب حيات، نار، سرو، سمن،...كار بردن ي مستقيم داشتاه باشد. از جمله بهاشاره

مچون آب حيات ، آب كوثر و آب حيوان استفاده كرده و بيشتر اين كلمات به مثال براي وصال از كلماتي ه
صورت استعاره (براي بيان مفهوم) و گاهي هم  با تشبيه و كنايه به كار رفته است. اينك بيتي براي توصيف 

  شيرين در آب:
  غلطيد در آب         چو غلطد قاقمي بر روي سنجاب تن سيمينش مي

  )77: 1376(خسرووشيرين، 
  تن سيمين (اندام شيرين) به قاقم تشبيه شده است.

هاي معشوق مثل لب، زلف، اندام زيبارو،....در اين اثر هر كدام به نحوي بيان شده و به تصوير كشيده زيبايي
، گوهر و اند. همچنين كلماتي مثل تن، عشق بازي، مواقعه،...كه باكلماتي چون خرما، شير، نار، قاقمشده

  برد. چند تصوير ديگر:به زيبايي صورخيال در اين ابيات پي مي اند و خوانندهدر(مرواريد)،...به كار رفته
  ي مرجان براي لب با استعاره:استفاده از كلمه

  )70زند شمشير شير از جان برآرد(همان ،      سخن گويد در از مرجان برآرد   
  ده كرده(توسط استعاره):ي بوسه و لب ازلعل استفابراي كلمه
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  )382گه از لعلش نهادي بر دهان قند(همان،     گه از گيسوش بستي بر ميان بند  

  ي لعل (با استعاره):براي لب با كلمه
  )250كننده كوه را چون مرد كان كن(همان،         به ياد لعل او فرهاد جان كن 

  )366ت(همان، نخسبم تا قيامت بر يكي دس     شبي كز لعل گيسويت شوم مست  
  تشبيه بوسه به قند از نظر شيريني:

  لبي و صد هزاران بوسه چون قند         حديثي و هزار آشوب دلبند
  

  :هاها در تصويرسازيكارگيري آنهاي بدن و چگونگي بهج. اندام
  
، شير با تركيباتي از قبيل: آب حيات، لعل پيكاني، نگين لعل، بهشتي ميوه، گل بي گرد آلت زن (شيرين)-1

  (لبن)، بيان و به تصوير كشيده شده است.
  براي تصوير وصال:
  ي بخشي زكاتيبه غارت برده             آب حياتيچه باشد كز چنان 

  )364: 1376(خسرو و شيرين،                                                            
  شد مي شيرشد                      رطب بي استخوان در نگويم بر نشانه تير مي

  ) 393(همان،                                                                        
  او گرد   گردگل بيبرون برد از دل پر درد او درد               برآورد از 

  )393(همان،                                                                             
  
  با تركيب شكرگداخته و آب گل: مني -2

  در مغز بادام شكر بگداختهگون جام              در سيم آب گلچكيده 
  ) 393(همان،                                                             

  
  اند:به كار رفته كشيدن در آغوشاند.كلماتي كه براي تصوير گاه در اين كلمات با تشبيه نشان داده شده - 3



 1227    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

  مرا جاني تو با جان چون زنم تيغ                    آب در ميغدر آغوشت كشم چون 
  )148(همان،                                                                                   

  زماني بر زمين افتاد مدهوش             گرفت آن چشمه را چون گل در آغوش
  ) 87(همان،                                                                                       

  
  :مواقعه و به وصال رسيدن -4

  حيات افكند ماهي در آبمگر شه خضر  بود و شب سياهي               كه 
  )393(همان،                                                                                

  عهد بسته آب و آتشصدف بر شاخ مرجان مهد بسته                     به يك جا 
  )  393(همان،                                                                              

  در آب شكرشه از سوداي شيرين شور در سر                        گدازان گشته چون 
  )285(همان،                                                                                    

  
  ي تشبيه:وسيلهبه غبغب - 5

  معلق گشته است از آفتابي                      به طوق غبغبش گويي كه آبي                 
  )368(همان،                                                                                     

  زنخ چون سيب و غبغب چون ترنجي               موكل كرده بر هر غمزه غنجي       
  )51(همان،                                                                                        

  ترنج غبغب و نارنج پستان                  درين بستان مرا گو خيز و بستان              
  )329(همان،                                                                                        

  
  آلت مرد: - 6

  الماس داشت درج خويش را پاس                  كه تا بر در نيفتد نوكصدف مي
  )382(همان،                                                                                    

  به يك جا آب و آتش عهد بسته           مهد بسته              شاخ مرجانصدف بر 
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  ) 393(خ                                                                                            

  
  دار، انگبين.اختر، ابر بي آب، باد بهشت، بلور، بهار، طاووس باغ، غزال، گل اندام، كله زيبارو: - 7

  ر بي آبابجستم چو مهتاب                           كنونت يافتم چون ترا در چشم مي
  (تشبيه شيرين به ابر بي آب)

  )339(همان،                                                                                         
  داد انگبين طبرزد خورد و پاداش                    همايون را به شاپور گزين داد       

  ) 394(همان،                                                                                            
  
  تنور آتش، آتش تيز، باد در كاله داشتن، آتش، هوس و شهوت: - 8

  كرد از گياه خشك پرهيزنمي                                      آتش تيزهواي گرم بود و 
  )154(همان،                                                                                             

  مشو غره كه مشتي خاك راه است         است        بادش در كالهبدين قالب كه 
  )176(همان،                                                                                                 

  همي كشت آتش به گوگرد سفيد               نمود اندر هزيمت شاه را پشت            
  ) 146(همان،                                                                                                

  
، خرمن، سرو، رطب، شوشه، قاقم، كافور، نخل، آب خفته، حصار، تنگ شكر اندام سفيد( بلورين): - 9

  نسرين، 
  و زو آب خفته آبي خفتهچو                     در آبي نرگسي ديدم شكفته         

  )86(همان،                                                                                    
  رها كن بر ددان خوي پلنگي                           نز بهر جنگي          آهو سرينتو اي 

  (اندام شيرين به سرين آهو)
  )329(همان،                                                                                            
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  چون دست بايدتنگ شكر بر آن          كه شيرين را چگونه مست بايد           
  )140(همان،                                                                                                

  ي خاماي از نقرهوليكن شوشه                  اندام    بدان نازك ميان شوشه
  )369(همان،                                                                                                

  
  كمند، ابر مشكين، افعي، مشك،  زلف: -10

  به شاهنشه درآمد چشم شيرين                           ابر مشكينچو ماه امد برون از 
  )82(همان،                                                                                                    

 داشتپاس مي افعي زمرد را به       داشت             و زين پس بر عقيق الماس مي

  )144(همان،                                                                                                    
: انگبين، بادام،پسته، خرما، ساغر، در، درج (دهان)، شكر (لب)، طبرخون، مرجان، لعل، نار، لب و دهان-11

  ياقوت.
  نشان دادش كه جاي بوسه اين است           است          انگبين لبش بوسيد و گفت اين

  ) 129(همان،                                                                                                  
  تر اجزا و انداميك از يك خوب                                بادام طراوت برده لعل او ز

                          
  )101(همان، 

  به گفتار از دو پسته شكر افشاند                    چو ديد ان مه كه شيدايي فروماند    
  )251(همان،                                                                                                  

  
  بادام. چشم: -12

  گهي خاييد فندق را به عناب                 زد آب             بادام  گهي بر شكر از
  )172(همان،                                                                                                

  
  بلوغ: -13
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  برافروزند انجم را جمالت               چو بدر انجمن گردد هاللت                  

  )430(همان،                                                                                               
  

  شكرين جام، طبرزد، قند، كعبتين (بوسه بازي)، گل، نرد بازي (بوسه ربودن).  بوسه: -14
  كه از خسرو به شيرين برد پيغام                           شكرين جامنخستين پيك بود آن 

  )129(همان،                                                                                         
  انداختندي كعبتينبه بوسه                   به شب نرد قناعت باختندي               

  )383(همان،                                                                                       
  

  :زهدان (رحم)شيرين -15
  شكر بگداخته در مغز بادام                            گون جامسيمچكيده آب گل در 

  )393(همان،                                                                                      
  پستان: -16

  ز زانو زور و از تن تاب رفته          آب رفته              خيكدو پستان چون دو 
  )389(همان،                                                                                    

  بر سيبش نهاده سيمين ناردو                            دو مشكين طوق در حلقش فتاده       
  )392(همان،                                                                                        

  
  قفل، غنچه، گوهر، در، بهشتي ميوه. بكارت: -17

  استم را كسي در دور سفتهدراست                         نه نه كس با من شبي در پرده خفته
  )284(همان،                                                                                                 

  بجز باغ بهشتش كس نديده                              داري رسيده  ايبهشتي ميوه
  )337(همان،                                                                                           

  د. نتيجه گيري
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، اروس بيان حاالت عاشقانه بين عاشق و معشوق است. بيان كردن اين حاالت باعث ايجاد دو نوع عشق
شود. اين دو نوع عشق، اولي با عدم توجه به مسايل جنسي و ديگري با خاكساري و شيفتگي، ميان آنان مي

اند كه البته هيچ كدام از آنها محبوبيت بها دادن به آن، تاكنون در بعضي آثارگذشته از جمله نظامي بيان شده
به تصوير كشيدن حاالت عشق ميان عاشق و اند. همچنين گونه جاودان نشدهو بدان آثار نظامي را نداشته

ي ي عاشقانهنياز نيست. نظامي در منظومهميان كشيدن و بيان برخي مسايل اروتيكي در اثر بيمعشوق، از به
خود، خسرو و شيرين، ضمن بيان انواع و حاالت عشق ميان عاشق و معشوق، عالوه بر توجه برخي 

  ي بيان اين مهم برآمده است. وبي از عهدهي خود، به خها در محيط جامعهمحدوديت
ي بيان نظامي و استفاده از صورخيال گوناگون ي نظامي رنگ بارزي دارد وشيوههاي عاشقانهاروس در منظوم

 ي مذهبي او تا زمان حال شده است.باعث جاودانه شدن آثار او در جامعه
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