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 چكیده

شخصیتی است آگاه و عالم نسبت به علوم زمان خود صاحب دیووان زللیوا    نثاری تونی شاعر شیعه مذهب قرن دهم هجری 
که مثنوی عاشقانه و بلمی است. شاعر در این مثنوی در ضمن این که داسوتانی  « سرو و تذرو»ی و قصاید و هم چنین سراینده

نووی بلموی گواه شواعر بوه      دانود. در ایون مث  ارزش میگوید و عشق صوری را بیسراید از عشق حقیقی سخن میعاشقانه  می
های ادبی او قابل توجوه اسوت بوه    ها و سایر نکتهها، مناجا ها، تلمیحپردازد. تصویر آفرینی، آرایهمناسبت به حماسه گویی می

عالوه در آزاز مثنوی بعد از نعت پروردگار و نعت پیامبر )ص( و ذکر معراج به ستایش امام علی )ع( و سوایر معصوومان هوم    
 ست .پرداخته ا

 
 عشق حقیقی. مثنوی بزمی، عشق و حماسه، عشق صوری، سرو و تذرو، :کلیدی واژگان

 
 مقدمه .1

 گور ی، از نووع د  یمذهب قرن دهم هجور  عهیشاعر ش«  یتون ینثار»است از  یعاشقانه ا یعنوان مثنو«  سَرو و تَذَرو»
 یمعاصر شاه طهماسب اول صووو  یو... نثار نیریو مجنون، خسرو و ش یلیل ن،یو رام سیعاشقانه مثل و یها یمثنو

او  یدرباره او بسنده کرده اند و نام شوعر  یاتیذکر کل هب سانیهم سروده است. تذکره نو یاو اشعار شیبوده و در ستا
هوم   یدیو قصوا  ا یو زلل وانید« سَرو و تَذَرو» یعالوه بر مثنو یضبط کرده اند. نثار  «یتون»و نسبتش را  «ینثار»را 

و  رددا تیو ب صود یاز دو هلار و س شیسَرو و تَذَرو است که ب  یبه خاطر مثنو ینثار یشاعر ی¬آوازه نیشتریدارد. ب
 میخوواه  یمثنوو  نیو در ا یمقالوه گشوت وگوذار    نیو )فاعالتن مواعلن، فعلن( سروده شده است. در ا فیدر بحر خو
 داشت.
 «:سَرو وتَذَرو»در یریس
 کرده است : انیگونه ب نیسرودن کتاب را ا خیسروده است. خود او تار یهجر 936را به سال  یمثنو نیا ینثار
 (105:1368/یتون ی)نثار آموود    «ریدلپووذ» وووخیآموود                 سووال تار ووووریجووووووان و پ ریدلپوذ
 تیو هد شود. موضووع داسوتان، حکا   خوا 936در نظر گرفته شود  « ب« »پ»که  یبه حساب ابجد در صورت «ریدلپذ»

 انیو تقوربب دارد. پا  منیو در خدمت پادشاه  یرو نیاست آتش یکه دلوروز« سَرو»به « تَذَرو»به نام  یجوان یدلباختگ
 یهوا  یمثنوو  یمانند هموه   یمثنو نی. سرآزاز ا امدانج یعاشقانه به وصال م یاز داستان ها یاریداستان برخالف بس

 شیبوه سوتا   یتمام و خلوص مثوال زدنو   ییبایبا ز یشود و نثار یآزاز م هیدیبا تحم یبلم یها یمثنو ژهیبه و یفارس
 پردازد: یپروردگار م

  
 نگران       یجمال تو عالم به     وران   دهیتو چشم د یبه سو یا

فلک                                                                        لیم شهیبه سجود  هم                      ملک  لیزبان خ تیدر ثنا
 یگرم رو ریمهر روشن ضم                    یدو لیت کیدر رهت ماه ، پ
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                                                                                                         سخن است                                                      نیصادق گواه ا حاز تو شعله زن است       صب دیشمع خورش  
 یبرد و بو  یچون م یبه درگاه حضر  ب یاست شاعر اظهار عجل و ناتوان تیب 50از  شیکه ب هیدیتحم نیاواخر ا در

 خواند : یدل و شکسته حال و خسته دل م
               میو شکسته حاالن دالنیب                     میناالنکردگارا ز عجل 

                  خسته دالن                                                                                      میزم غیکن به ما شکسته دالن              که ز ت یظرن
 (     20خسته ترم. )همان/ شیو ز دل زار خوخاصه من کل همه شکسته ترم      

خواتم را   امبریو آورد. او پ یرو –السوالم   هیو عل- یو به نعت نب ابدیخواهد که مدد  ینعت پروردگار از او م انیپا در
از  کشیکه نام نو  دهینام «نیالثقل دیس»و  «نیصدر کون» ،«نیع ییروشنا»، «قو  روح»، «چراغ عرب»، «نورچشم عجم»
 شیهوا در ضومن سوتا    یاست که در آزاز ازلب مثنوو  یتاز موضوعا نیمشتق شده است. معراج خاتم المرسل« حمد»

آن بلرگوار  یها و مقاما  عال یژگیکرده و  به وصف عظمت ها و و تیاصل تبع نیهم از ا یرسول خدا آمده . نثار
 پرداخته است.

ای خوش آن شب که بخت بیدارش                                             
رنگ شب چون سواد موی بتان                                                                   
        باد مشکین دم و عبیر آمیل                                                                      

ماه چون چشمه ی پر آب حیا                                                                                          
زیر فانوس چرخ بهر فراغ                                                                 

                               در چنین شب رسید روح امین                       
کای رُخت ماه آسمان شرف                                                                

 بهر اظهار رازهای جهان  
                                            

کرد از آثار وصل اخبارش                                               
ه طالع درو چو روی بتان                                               ما

آسمان، گل فشان و عنبر بیل                                                                
در دل شب چو نور در ظلما                                                     

راغ                                            گشته روشن هلار شمع و چ
پیش آن شمع و بوسه داد زمین                                                    
زده اهل شرف به راه تو صف                                                 

 (22سوی خود خوانَد  خدای جهان .  )همان/

هوتگانه و گذر او را بور افوالن نشوان داده     ی)ص( را در آسمان ها امبریپ ریمعراج نامه است که س نیهم یادامه  در
 است .

چون بر اول فلک گذشت به خیر                                        
بر دویم آسمان گذشت چو تیر                                            

                                                              بر سپهر سیوم چو کرد عبور  
تخت چهارم چو گشت جلوه گهش                                          
عرصه ی پنجمش چو گشت مقام                                            

                             بر ششم، گرم گشت بازارش                                     
 چون قدم زد به هوتمین ایوان

مشتری شد به جان خریدارش                                                                    
                                                                بنده اش گشت هندوی کیوان                                                                                      

دید چون چرخ هشتمین تیلش                                                            
به نهم تخت چون گذشت به ناز                                                   

                                                               پیک او شد مه سریع السّیر        
تیر را خامه داد و ساخت دبیر                                                                 
زهره آراست بلمگاه سرور                                                                     

خشت زر به رهش                                                         مِهر افکند
 تیغ بنهاد و رام شد بهرام

کرد از ثابتا  زر ریلش                                                                            
                                     (                              24اطلس خویش کرد پای انداز. )همان/

 یقبول حق مو  یشنود و ندا یها را م یدنیو شن ندیب یها را م یدنید یاعظم در درگاه عظمت اله امبریگاه که پ آن   
 یرا از درگواه حضور  عولب  مو     «طلبوی ¬یطلب دار آن چه م» ی. نداشود¬یدلش مهبط راز و مخلن اسرار م ابد،ی

 طلبد.   یرا م« شواعت امّت»و از درگاه رحمت  کند¬یم« همّت یمقتضا»اکرم )ص( هم کار بر  یشنود. نب
  

(                                               22امّووووت کوووورد )همووووان/   یکووووه شووووواعت بوووورا                     همّووووت کوووورد  یمقتضووووا کوووواربر
( 1/210کشوف االسورار )ج    ریاست که در توس یامت از مسائل یبرا یرسول خاتم و شواعتگر یهمّت واال موضوع. 

 یمو  سوه یاوسوت مقا  یعارفانوه   انیکه خاص ب یو حضر  خاتم الربسل با زبان یاله یایانب انیم یبدیشده، م انیهم ب



 3/       «نثاری تُونی»از« سَرو و تَذَرو»سیری در مثنوی  

قووم خوود را آب خواسوت .     ی)ص(. موسو  یو محمد مصطو یسیو ع یموس انیچند فرق است م:» دیگو یکند و م
مائده من السّوما..   نایقوم خود را نان خواست چنانک گوت : اَنلِل عل یسیلِقومِه . ع یموس یاِذَاستسق چنانک گوت: و

و آسمان نه آب خواست نه نان ، بلکه رحمت خواسوت و زووران .    نی)ع( صدر و بدر جهان ، چراغ زم یباز مصطو
 (.210/ 1/ ج  یبدی)م «نباچنانک گوت: زُورانکَ رب

 یدندان ملد چه خواه یدوست ما ! مهمان آمده ا یگوت ا»سازد  یخود را برآورده م بیحب یخواسته  میکر یخدا
 ایو  انیعاصو  ایو  عاننود یمط ایو . سوت ین رونیدوست ما حال امت تو از سه ب یگوت: ا ی؟ گوت:  زورانک ربّنا. اهلل تعال

مون   یو رضوا  داریو را و اگر مشتاقانند د شانیمن ا هشتب عانندیرا و اگر مط شانیرحمت من ا انندیمشتاقان. اگر عاص
 )همان(«. را شانیا

سولمان،   ریو م ،یهموه، اختور سوعد، آفتواب جلو      ریپرداخته و او را ام «یول یِعل» فیبه توص امبریپس از نعت پ ینثار
 است. دهیسپاه گُردان، سرِشاهان و شاه مردان نام رمردِیش غمبر،یپ یقنبر، وص ی¬خواجه

اوست                                                                  نقد دین در کف کوایت 
والی خطبه وفاست علی                                                                 

              گرنه ای منکر والیت او                                                                                 
 می زند بانگ و می کند فریاد

مُلک اسالم در حمایت اوست                                                                                                   
                        حامی شرع مصطوی است علی                                                                      

             گوش بگشا که بر هدایت او                                                                                                      
 (25)نثاری/«. و علیٌ لکلِ قومٍ هادٍ»

 طلبد . یز خداوند ، حشر با رسول و آل را مشمارد و ا یبر م یکی یکیامامان را  هی)ع( بق یاز امام عل پس
یا رب ازفضل بی نهایت خویش                                                     

 دل ما ایمن از مالل کنی                                                                              
                                                                            که چو هول قیامت آید پیش             
 (27حشر ما با رسول و آل کنی. )همان/

 یمعصوم به مدح سلطان زمانش که شاه طهماسوب صووو   یو ائمه  امبریگونه که مرسوم است شاعر بعد از نعت پ آن
حق بوه خلوق    غامیاست: سخن پ نیچن« سخن»او از  فیآورد. توص یسخن رو تیپردازد و در ادامه به اهم یاست م
انسوان از   ازیو مخولن حلوم. علوت امت    ازاست از گلشن علم و دُرّی اسوت   یمعرفت، گُل دیص یاست برا یاست، دام

 یرحمت خدا، سورانجام بوا تخلصو    یاست و نامه  ا یاست سخن آب ح بیدواب سخن است، سخن الهام عالم ز
 .داند¬یصل و اساس سخن   مشاعرانه عشق را ا

از سخن کاو خالصه ی نوس است                                                               
 پس همان به که طرح نو فکنیم                                                                              

                                                             اصل عشق است و ما بقی هوس است         
لب گشاییم و حرف عشق زنیم. 

 (30)همان/
سَورو و  »ورود بوه داسوتان    یاسوت بورا   "یبراعت اسوتهالل " قتیعشق است در حق فیکه توص یبخش از مثنو نیا

عشوق را   یمورده  » دانود و   یمو « صوا یه رهبر کعب» است ، او عشق را  یدنیشن یعشق از زبان نثار فیتوص«. تَذَرو
 «.ابد  یزنده 

نغمه ی عشق دلنواز بود                                                                                 
ناله ای کش زمانه مشتاق است                                                                                 

                                                  صو  عشباق زیر زاری نیست                        
 عشقبازان به آه وناله خوشند                                                                            

گر چه در پرده ی مجاز بود                                                                          
را ، نوای عشاق است                                                                  راستی

عیش این قوم اعتباری نیست                                                                                 
 (31داغ بر دل بسان الله خوشند. )همان/

و شواهد ازل و حُسون لوم     بیو ز یهم به بستان سرا یلی، گر دیگو ی  سخن مکه از عشق صور یما در حال شاعر
تووان   یرا مو  «یلَلو یَلم »که در آن حُسنِ  ندیب یم یا نهیبتان را چون آ یکند که عاشق ، رو یم دیزند و تاک یم یللی

 توان برد . قتیمشاهده کرد و از مجاز راه به حق
گر چه دارند دیده سوی بتان                                                                 
چشم بر شاهد ازل دارند                                                                        

لیک آیینه سان ز روی بتان                                                                                    
ل دارند                                                                                    در نظر حُسن لم یل
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                            ای خوش آن کس که در طریق نیاز                                             
 شود یعنی                                                                                « عاشق معنوی »

به حقیقت رهی برد ز مجاز                                                                                             
 )همان(«. معنی»برد سوی « صور »ره ز 

 میسول  یبوده کوه حاصول طبعو    یقصه ا افتنیکند که مدّ  ها به دنبال  ینکته اشاره م نیسخن به ا یه در ادام ینثار
 ییکه به دانوا  یداشته تا سرانجام جوان لیپره انینیشیپ یعاشقان منظوم  سازد. اما از تکرار قصه ها یباشد تا آن را برا

 نیو در ا« سورو .»کنود   یسَرو و تَوذَرو آشونا مو    تیشده  او را با حکا یاشتهار داشته و خود از مشقت عشق چون مو
دختوران سورو    دون،یو از شاهنامه نظر داشته کوه در آن فر  یبه داستان ینثار ایاست، گو منیاز مقرببان پادشاه  تیحکا
 (.1/83/ ج  یکرد )فردوس یخواستگار -و سلم و تور رجای –سه پسر خود  ی( را برامنی)شاه 
از  یبوه برخو   تیمناسبت ها بوده است که با عنا یبا توجه به پاره ا ایدو دلداده گو یبرا  دو نام سَرو و تَذَرو انتخاب

 یخوش رفتار را با درخت سورو تعلبوق خواطر    یمتأخر، تذرو پرنده  یفرهنگ ها یپاره ا حیتصر نیاشعار و هم چن
داسوتان و انتخواب    یطرح کلو  نیسرو گوته اند. عالوه بر ا قجهت او را عاش نیسرو گردد. از ا یاست که اکثر در پا

نشوان   یدر موارد کاربرد سرو با تذرو در شعر فارسو  شتریب قیتواند بود. تحق یوستگیپ نیا یایگو حاًیدو اسم تلو نیا
بوه   پسمتداول شده و از آن جا به شعر شاعران و سو  یاز شاهنامه فردوس یتیبر اساس ب شتریارتباط ب نیدهد که ا یم

 (.12/ یاحقیاست ) افتهیراه  یفارس یاز فرهنگ ها یپاره ا
از دسوت دادن جوان    یاگور بوه بهوا    یگرفته حتو  میتصم دینگهبان دژ سپ ریداستان رستم و سهراب، آن جا که هج در

و کشوته   شناسوایی  – سوهراب  – یخودش هم که شده نام رستم را کتمان کند تا جهان پهلوان به دست جووان تووران  
 .آورد¬یم یلیثباب از قول موبد تم نیخود در ا میصمت یاثبا  درست یبرا رینشود. هج
 (1967/2/219 ،یتذرو    )فردوس دیرا نبو ایسرو           سلد گر گ خیکه چون برکشد از چمن ب        
 :تیب نیشاهنامه از جمله ا گرید تیو چند ب تیب نیرسد که با توجه به هم ینظر م به

 تذَرو                    گل نارون خواهد و شاخ سَرو   نیگرد نسر ینگردد هم             
 یمتأخر گمان کرده اند که تذرو را به سرو تعلبق خاطر سانیاز فرهنگ نو یو به تبع آن بعض یپس از فردوس شاعران

پروانه و شمع، بلبل و گل قلمداد شوده   یدلدادگ ثیبه حد کینلد یلیتذرو به سرو در نظر آنان چ یاست و عالقه 
 (.13/ یاحقیاست )
 گونه ذکر کرده است : نیمرغ خوش رفتار  را ا نیا یشاعرانه علت نام گذار یلیهم با حسن تعل ینثار

 (37/یبه تذرو .     )نثار شیبس که پرواز داشت بر سر سرو                 شد عَلم نام نام            
کند که در بوالد   یجا آزاز م نیکند. او از ا یم معرفی را – تَذَرو و سَرو –داستان شاعر، قهرمانان داستان  یادامه  در
تا ماه رواج داشته و لشکر رزموش   یحق بوده و حکمش از ماه قیبه تحق دیَّنام که مؤ دیبوده است مؤ یپادشاه منی

قاموت و   یخادم بلم  او بوده اند که همه سوه  یبوده و خوبان فراوان وراو معم منیُاز  منیَاز ستاره فلون بوده است. 
 یسوان نهوان مو     ارهیگلرخوان سو   یداد همه  یاست که اگر چهره نشان م«  یدلوروز»انیم نیحور سرشت . اما در ا

و  خوال در آفتاب نهوان اسوت    یآفتاب مانند دارد که دهانش چونان ذرّه ا یخانه سوز، عارض یِرو نیآتش نیشدند. ا
 و زاغ در باغ جمالش هم نوس هستند. یچون طوط یخط
 کند که : یم انیشاعرانه ب لینسبتاً موصّل با حسن تعل وا یاز توص پس
  

بس که قدش چو سرو رعنا بود                                                                      
                                                                 از قدِ دلپذیر و لطف خرام                  

  حرکاتش لطیف و زیبا بود                                                                                                       
رفتش نام. « سرو»بر زبان ها به 

 (36)همان/
کوه از   «یفربشواه »تقربب داشت و بوا وجوود     گرانیاز د شینلد سلطان ب لدریکمال وفهم وتم لیبه دل« سروِ رعنا» نیا

فطور ِ  »اسوت کوه    یدل افوروز جووان   نیو دلباختگوان ا  انیکرد .در م یشاه مباها  م یبه خدمتگلار دیتاب یرُخش م
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عشوق   یمهر، کشته  غیاز تپان. اما دلش  نتشیو ط تفنون صاحب نظر اس یدارد او در همه  «میطبعِ سل»و  «میمستق
سَورو باعوث    یپنهان یاست. اما عشوه ها دیّمق بازی عشق به او اند،¬به هوا و هوس پابسته و آلوده گرانیاست. اگر د

 آورد و سرانجام : یرو یکند و خردش به دوست پرست یمست یشود که مرغ روحش هوا یم
هر کجا سرو قد فراخته بود                                                                                        
 بس که پرواز داشت بر سر سرو                                                                                  

                                                                                        او به گِرد سرش چو فاخته بود        
 (37شد عَلم نام نامیش به تذَرو. )همان/

 شود. یعشق حال تذَرو دگرگون م نیاثر ا در
 حاصل از عشق سروِ  مهر گسل                     حال زار تذرو شد مشکل             
 دیجو یو چاره ا یتا کند سع                              دیکه راز دل گو یقینه رف           
 اندازد                              کش به دلدار آشنا سازد   یکه طرح ینه رسول            
 خوف و رجا انیبود از هجرو وصل در همه جا                         متردّد م          
  یدود آه و سرشک تر روز                        یدلسوز نیبس که بودش ز ع          
 (38چون شب بود                      شب سرشکش فلون ز کوکب بود.     )همان/ اهیهمه روزش س          
 آورد که : یمسبّب االسباب  م میتضربع به حر یرو لان،یآورد و اشک ر یبر م یجوش نهیاز سوز س یشب

 گشت شبم رهیده که ت یسببم                    پرتو یکُشد شام هجر ب یم           
 از او فردم.      )همان( ی، ول یمهربان  دردم              یخواهم از بهر چاره            
 دیو جو یاز صبح وصل م یطلبد و پرتو یندارم و از درگاه او مدد م یمردیپا چینالد که من ه یبر درگاه خدا م تَذَرو

 برد. یشود و خوابش م یتاب م یسوزد ،  سرانجام ب یپرنم در آتش زم م یدگانیو تا سحر با د
  یداریآن چه کرد آرزو به ب                  یطلبکار یدر خواب ب دید            
 و نخل جوان  یروتازه  یروان               چون گل باریجو« سرو»آن  یعنی         

 (39او .      )همان/ ی دهیاو                       کرد جا بر کنار د ی دهیبه مراد دل رم                
در قلبش  دینور ام ردیگ یم کیخواب را به فال ن نیشود . او ا یم داریاز خواب ب اری یسوخته متردد از پابوس عاشق
 کند. یتوکل م«  یلطف بار» درخشد و بر  یم
کنود کوه بوا     یمو  شوه یافتد ، با خود اند یبه جانش م یکند، مهر یم یتذرو در دل سرو هم اثر یخواب دلگشا ایگو

عازم  انیاز خوب رو یشود و با جمع یبر سمند خوش حرکا  سوار م تین نیو همدم شود. به هم اری نیتذرو حل
گردد و جوالن سرو را  یم داریراه پد یشوق سوار در اثنا یشود . از قضا تذرو دلسوخته هم بر باد پا یبارگاه شاه م

 شود. یاش دو چندان م ییدایو ش ندیب یم
 باز آورد  دهیآورد                  جانِ از تن رم ازیسرو آمد و ن شیپ                    
 (40ش .    )همان/در بدن دیطپ یتنش                   مرغ دل م میسرو  س یبه تمنا                     

 :دیگو یبا خود م ندیب یکه شوق و حال تذرو را م یهنگام«  سرو»
 خجسته جوان                 کل دلش رفته است تاب وتوان نیگوت باخود که ا               
 من است یناتوان برا نیچن نیمن است                   و یشد که در هوا یمدت                
 زار ومبتال باشد                              وز زم هجر در بال باشد.      )همان( یتا به ک                  

 : دیگو یکند و م یپرسش م«  یجان اری»ازحال  سرو
   میباش تا به هم باش نیبعد از ا                 میچند از هم جدا به زم باش                     

 تو و من هملبان و همدستان            در بستان میسر خوشان پا نه                    
 (41وار .     )همان/ هیقاف میهم شو رویدر ره نظم و خواندن اشعار                   پ                     

 :دیگو یشود و م یم دیاش تجد نهیریعشق د ندیب یرا م یزبان آور نیتذرو ا چون



 1396 بیرجند اسفند -نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی /      6

 تذرو ازیبه سرو قد  ن یقد  سرو سرفرازتذرو                         و یکا         
 تو ی هیتو                             وز سرم کم مباد سا ی هیبلند پا اربیباد            
 توام یتوام                         آرزومند خان پا یعمرها شد که در هوا          
 به گرد سر  یشمع جان باد نخل بارور                         من چو پروانه ا           
 که بودم از تو جدا                        جل وصالت نخواستم زخدا   یروزگار          
 ...یاز الم فارزم،کرم کرد                         یبه کرم دفع آن الم کرد             
 رفتار، نیاز تذرو ا دیخرام خوش رفتار                    چون شن بایسرو ز           
 گرفت                    کارشان بر وفا قرار گرفت..        )همان( اریکردو دست  یرقبت           

 یبلمو  ین هوا داستا گریدو دل داده بر وصال است بر خالف آن چه در د نیکار ا انیشود پا یچنان که مالحظه م هم
کوه مجنوون    دیکه پدر مجنون قصه را شون  یو مجنون هنگام یلیشود. در داستان ل یو مجنون مشاهده م یلیاز جمله ل
کند اما پدر عروس پاسوخ داد کوه فرزنود توو      یستگارفرزند خوا یرا برا یلیداده علم کرد که ل« فالن عروس»دل به 

 بازگشوتن  جول  –مجنون  ی خانواده – انیعامر«  دیما نشا فیحر وانهید»و «  دینما یهم یوانگید»است و « خودکام»
هستند و همان بهتور کوه او را فرامووش     یدلبران یلیمجنون پرداختند که بهتر از ل حتینداشتند آن گاه به نص ای چاره
 ینثوار « سورو و توذرو  »گذارد. در  یشود و مجنون سر به صحرا م یجاست که سوز گداز عاشقانه آزاز م نیا ازکند. 

 شوان یپند پر یِشود چرا که مجنون از تلخ ینم دهیو مجنون مشهود است د یلیآن سوز و گداز عاشقانه چنان که در ل
سازد و فارغ از مالمت و مالمت  یک و بد در میدوست دوان و با هر ن یبه کو انیگو یلیصوت، ل وانهیشود و د یم
 زند که: یم ادیفر انیگو

 (44/ ی.  )نظام ریو دست من گ ایدوست ب یا                          ریفتاده ام چه تدب یاز پا                
و زوم دل  بوا او    نود یرفت تا باشود کوه مجنوون را بب    یپر شکسته ، نهوته بر سر بام م یچون مرز یلیل گریطرف د از
 سوخت اما سرانجام : یم ییو بر آتش جدا دیکش یشبان آه م مین دهیو بد خواهان ، پوش بانیو از ترس رق دیبگو

 (57خصمان درِ طعنه باز کردند                    در هر دو زبان دراز کردند . )همان/                  
 یعشق تذرو با سرو هم ، وفاق و اتبواق آن دو از حساد  بودخواهان در اموان نمانود و عشوق آنوان شوهره        ی قصه

عشوق توذرو را از     خیگرفتنود بو   میباز کردند . تصم نهیدرِ ک دندیرا شن تیحکا نیام شد. قومِ سرو چون اخاص و ع
 سرابوستان سرو ببرند طعنه ها  آزاز کردند:

   یبه لطف ممتاز لانیوز عل                       یاعلاز اضیکه تو سرو ر              
 که تو راست یقدر نام و نسبت نیکه تو راست              و ا یقدر و علبت نیبا چن             
 (43.    )همان/ یتذرو خوار شو یو ز برا                   یوقار  شو یباشد که ب فیح              

 و قابل است اما چون به عشق سمر گشته بهتر است از او ببرد تا ر یس کویکردند که اگر چه تذرو  ن دیسَرو تاک قوم
 رزادهیو م ریرواج دانست و تذرو را بر صد م یها بر آشوت و طعنه ها را ب حتینص نیمنجر نشود. سرو از ا یبه بدنام

 برتر دانست.
 (44تذرو خواهد بود.    )همان/ یتا مرا نام سرو خواهد بود                 سر به پا                      

 ی موه یو مالمت بهتر است خ یدفع بدنام یگرفتند به نلد تذرو جوان رفتند و گوتند برا شیپ گرید یسرو راه یاقربا
 یبه پا کنند.تذرو پاسخ مو  یو فتنه ا لندیبرخ نیاز کم شهیپ تیجنا یاگر نه عده ا یسرو برکن یاقامت از بوستان سرا

داشوتند   دیگووت و شون   دیو عهود جد  و میقد یدر باغ از وفا روکه سرو و تذ یدهد که: حاش هلل که رو بگردانم . شب
حوظ جان سرو اموا در اصول بوه قصود کشوتن       یبسته بودند به بهانه  انیبر م غیکه ت یاز متابعان سرو در حال یفوج

متابعوان   لیو رفت و خ رونیکه سرو از قصد آنان آگاه شد پا بر رکاب نهاد و از آن گلستان ب یتذرو گرد آمدند. هنگام
 تذرو آمد. گاهیمحرم به جا ییرا هم با خود برد. صبحگاهان همراه ساق
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از مالزمان سرو قصد کشتن تذرو داشوته و   یکیرساند که شب هنگام  یسرو م یبه آگاه یتذرو کس یساکنان کو از
رو سوگند داده تا از خون س داریتا او را نابود کند اما تذرو را به د دهیتذرو هم از سو. قصد او آگاه شده خنجر برکش

 او بگذرد.
راه موجبا  قتل تذرو فراهم شوود اموا    نینهند تا باشد که از ا یم انیعشق تذرو را با برادر سرو در م ثیحد معاندان

 سرو پاسخ داد که : ریضم یبرادر  صاف
 (56عشق .   )همان/ یکه هست کشته  نشیعشق                 بس هم یبر سرشته  ستین یکشتن            

را بوه کامشوان تلوخ     یببورد زنودگ   ییحوال بوو   نیدارد چرا که اگر سلطان از ا یسرو را از عتاب پادشاه بر حذر م امّا
خواهنود   بیفتنه  آسو  نیهم در ا گرانیسرو و تذرو خواهد بود بلکه د یو وِبال ، نه تنها برا یتلخ نیخواهد کرد و ا

 . دید
 و به صالح و سداد خو کند. ردیکردند که ترن تذرو گ هیاکس بسته شود به سرو توصکه زبان کس و ن نیا یبرا

 دیو داد امّوا بور ام   یکه از رنج مالل جان م نیرا قبول نمود. تذرو با وجود ا حیبر سرو موثر افتاد و نصا دیتهد خدنگ
بوه   یطووالن  یفراق و درد و رنج پوس از مودت   نیکرد. ا یسپهر ناله م یو از جوا ریوصال زنده بود و در فراق مهر من

 .«درا قِران افتا نیباز ،سعد»بدل شد و  یانس و دوست
فاصوله   یرسد که توا مورو و   یتذرو م نهیشکار از کمان سرو ناون بر س نیروزگار است  در ح یآن جا که قضا از
 یشوتر یکه سرو در خودمت سولطان قربوت ب    افتهیبرد . هنوز تذرو بهبود ن یتذرو جان سالم بدر م تاًیاما نها ستین یا
در آواره کردن توذرو نمودنود.    یو نواق سع نهیبدخواهان با ک یبه خدمت مشغول بود. از طرف یشتریو مد  ب افتی

و در قوا صد نوواق بورده بوه کوار ، توذرو را در       اریدو سه تن از خاصان که روبرو با تذرو محرم و  ی هیشاه به توص
 نمود. رانیو یتیمرزبان وال رانیا ینواح
از مالزموان   ینداشت . بوه هموراه محرمو    یلیحکم گر رفتنیفرمان و پذ یکه حکم صادر شد تذرو جل اجرا یهنگام
که همدم و هموراز توذرو    یسور تنها کس نیشد . در ا نیزم رانیو حشم عازم ا لیکه مورد اعتماد بودو گروه خ میقد
 بود.« معتمد»بود 

 داشت تیز خوف و خطر شکا ایداشت                   تیر تذرو از سور حکاو              
 (80)همان/ گوت یبهر آن خطر م یگوت                       مانع یسور م یمعتمد خوب                

 ی.گردبادهادیو گرد داریو محشر پد یهم چون صحرا بیعج یابانیکه ناگاه ب مودیپ یهمراه چاکران گاملن راه م تذرو
کرد.خوار   یمرزوان را کبواب مو    ابانیب نیا دیتند وشد یبرد.گرما یدمان بر رهنوردان حمله م یچون اژدها ابانیب نیا
افتواد .از سووز گرموا     یزد وم یم یچرخ نیچون کعبت رس های¬ربود. کاسه یروح را از تن م یچون قالب ابانیب نیا

همراهوان وهوم سووران     یسراب نبود.برا بیجل فر یوتابش هوا کوه کوه استخوان فرسوده بر هم انباشته شده بود. آب
هوم بور    گور ید یشدند. تذرو که داغ جانان هم بر دل داشت دازو  دیناام ینماند.هم سوران از زندگ یتذرو تاب وتوان

 یحالت اضطرار و بو  نیبرپا شده است .در ا یامتیق ییکه گو ییگذشت تاجاوفلع از حد  یوزار هیشد گر دایدلش پ
گرفتوه بوود    شیکه خود راه صبر و شکر در پ یدر حال شیکه همه در حال جلع و فلع بودند معتمدِ ستوده ک یخود

 به تذرو گوت:
 کن ییکن                        رو به درگاه حق دعا ییو ربّنا یآ شیکه به خو              
 (81تحمل مشو ملول مباش.  )همان/ یاز در قبول مباش                             ب دینا ام               

صواف   یشوود کوه آبو    یمو  دیدو تپّه سر سبل پد کیگرددو  یم دایکند ، آثار اجابت هو یم ییاز سرِ انابت دعا تذرو
 رابیچوون گول سو    ننود یب یم قیشو قیرا رف قیتوف یهد در دامن آن روان است، تذرو و همراهان که امدادهاچون ش

 شد. رفتهبر گ رهایادب بر خان نهادند و گرد مالل از ضم یتازه شدند و رو
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 بیو رق اهیچون دل س دیگرد داریبر سر راه پد یکه آتشِ خور در آن شراره فشان بود کوه  ابانیب نیدنبال گذر از ا به
بلنود   نیو که صبح از ا یکردند . هنگام یکوه اژدها مانند سپر نیوتار، تذرو و همراهان شب را تا صبح در دامن ا رهیت

و مترصد  دهیدر آن مأوا گل انیاز حرام یخوف و خطر ، فرقه ا کنمس دندید یکوه قلعه ا یحصار سر برآورد بر باال
 راه گذر کند تا راه را بر او ببندند. نیاز ا یکه کاروان
 ریو از ت یمحابوا بواران   یب ارانشیبرون جستند و بر تذرو و  نیکوه نگذشته بودند که کمانداران از کم نیاز کنار ا هنوز
نبورد چوون    نیو کشوته شودند . توذرو کوه در ا     یادیز یدور و دراز از دو سو عده  یجنگ و زوزا نی. در ا دندیبار

و پلنگ  ریچون برق سوار است و بسان ش یبر سمند ،لت ظاهر شده بود نه چون عاشق دل سوخته صو ریش یپهلوان
شود . اسب راهوار تذرو هوم   یجوا ، الله گون م ریخورد و از زخم ت یجور بر ساعدش م ریبرد که ناگاه ت یحمله م
شود.   انیو حرام ریو توذرو اسو   ختنود یو دار به سر درآمد و دشمنان از چپ و راست بر سر تذرو پهلوان ر ریگ نیدر ا
 کردند . دایو بر سپاه تذرو زلبه پ افتندی یشتریشد دشمنان جرأ  و جسار  ب ریپهلوانان اس شاهنگیپ هک یهنگام
رفتوار   ریو تودب  یآنان که نسبت به تذرو با حسن رأ لیزدند به جل سر خ یبه تذرو زخم زبان م شگانیستم پ ی همه

و اسوار    یگذرانود . خبور گرفتوار    یعمر م یو مهجور یحال تذرو در رنجور نیدر عکرد و ترن کشتن او نمود. 
 . دیرس منیتذرو به شاه 

چند تن از پردالن کارآگاه را مامور کرد که بر آن قومِ قلعه هجوم آوردند و زنده و مرده شان را در چنگ  منی سلطان
حالوت   نیو کنند . توذرو کوه در ا   جادیا یسخت توانستند در قلعه رخنه ا یلی. سپاه سلطان پس از جنگ و گر رندیگ

آنان را گرفت  یتن از اهل قلعه را با مشت کشت و حربه ها دو چن دیگران را بر در یبود بندها ریدر زنج ریمانند ش
 کرد. یمعرف منیحصار آورد و در قلعه را گشود . و خود را به سپاه  یو رو به دروازه 

 سپه سروران لشکر شاه یو سپاه               کا لینعره زد بر سران خ                    
 و کمان ریو ت غیمن تذروم زالم شاه زمان                 صاحب گرز و ت                 
 (95گشتم آزاده .       )همان/ دیدم از ق نیافتاده                 و دیجا به ق نیبودم ا                 

روان گشوتند. خبور    مون ی یو به سو دندیعَلَم فتح بر کش رفتیتذرو انجام پذ تیاز فتح قلعه که با کوشش و درا پس
 یرا بوه همراهو   یکورد و گروهو   نی. شاه بر تذرو تحس دیتذرو به گوش سلطان رس یها یفتح حصار و شرح دالور

 .ادسرو نه ینجام تذرو سر عل  به پاسرو به استقبال تذرو فرستاد. سرا
 (97همدم وصل جاودانه شدند                    جانب قصر شه روانه شدند .     )همان/                  

 نیو زر غیو گشاد و دستور داد اسب و خلعت و زر و ت نیلب به تحس دیاو را شن یکه وصف مردانگ یهنگام منی شاه
 شد . رانینمودند و تذرو سرور ام یارزان یسلطان یتحوه ها گریو تاج و کمر و د امین

 (98بود آفتابش کرد .      )همان / یحسابش کرد                   ذره ا یزرق اکرام ب                  
 
 ینه عشق مجاز یعشق معنو .2
که بهتر اسوت داسوتان را بور نشواط و      ردیگ یم جهیاز عشق و حماسه است نت یداستان که معجون نیا انیدر پا ینثار

 تیراندن بهتر است از حرف تعل تی. چرا که زبان به تهن میکن لیپره یو از نوحه ساز میسرور روزِ وصال خاتمه ده
 دارد . لین هیقو  نظم مرث دیگوسخن ب هیتواند از تهن یکه م یکند کس یم دیخواندن و تاک

 سخن گوتن: یعشق مجاز از یزند که تا ک یم بیبر خود نه سرانجام
  یچنگ عشق مجاز ساز کن                         یچند تار سخن دراز کن                 
 ستین یاست باز یمعنو یصوت               ستین یصور  مجاز نیعشق ، ا                 
   یفان یو ما بق یاوست باق                         یاست روحان یوتیعشق ک                  
 چند؟ یز عشقِ صور یچند؟                قصه خوان یزان که اصل بقاست ، دور                 



 9/       «نثاری تُونی»از« سَرو و تَذَرو»سیری در مثنوی  

 است   یدانشوران ز نادان شیاست                  پ یکه او فان یعشق با صورت                  
 (100کن .    )همان / یمول یعلم راه والکن                       یدل به معن یاز صور رو                    

است  یگنج روان« معرفت». در نظر او  یکن ره به گنج بر یکند که سع یم دیتاک یادامه ضمن مذبمت عشق صور در
 یپان جلوه م یچون گهر یعشق معنو« معرفت» انوسِیاق نیدر ا ستین دیپد انشیکران کنار و پا یب یانوسیچون اق
 .دینما

 صوت است   نیخوش آن کس که اهل ا یگجِ نقد روان معرفت است                     ا            
   انیپا یو ن دینه کنارش پد                انیپا یاست ب یلجّه ا« معرفت»             
 گهرش   یسر شک چشم ترش                  عشق معشوق معنو لیآب س               
 (101.   )همان/ یگهر نیچن نیبه کف آورده ا                    یلجّه و بر آر سر نیرَو در ا             

 :دیگو یخدا م ادیبر  دیسخن هم ضمن تاک یادمه  در
 شو  بینوس تا یشو                         وز تقاضا بیزا شیاز خود و کام خو               
 کن ییخدا یکن                                 چون عباد  کن ییایطاعت ر توبه از                
 از مقام خمول                                 طاعتت را برد به صدر قبول   لیتا خدا ن                
   یطلب ینجا  م قیگر طر                                    یمطبلب یّرو به شرع نب                 
 نجا  راهبر است                          اصل آن بر دو حرف مختصر است   یآن چه سو               
 (110باش .  )همان / قیخال یامر خالق باش                                مشوق جمله  میتعظ یپ               

 
 سرو و تذرو یدر مثنو ثیقران و حد ریتأث .3
اشاره کرده  میمستق ریو ز میمستق یفراوان ثیو احاد ا یمختلف به آ یبه مناسبت ها« سرو و تذرو» ینودر مث ینثار

 است از آن جمله : ثیو اشرف او بر قرآن وحد ییکه نشان آشنا
 (22)همان /«.    فماله مِن نورٍ »  ناًیوان که از نور قرب او شد دور                         زاغَ ع        
 اهلل لَهُ نوراً فمالَهُ مِن نورٍ . جعلِینور ... وَ مَن لم  ی( سوره 40) ی هیاست از آ یجرئ تیآخر ب قسمت

 عبار  از اوست نیبه وجه نکوست             خاتم المرسل انینقش نامش ع                 
 وستهیکه شد به هم بسته                راست چون ابروان پ یطاق کسر                
 (21)همان / چون کمان شکست آورد. شیدهر چون گوهر ش به دست آورد            ابرو          

 نیالود  عیو در شوب تولود حضور  محمود )ص(.)رف     یکسور  وانیو ا یکنگوره هوا   ختنیاشواره دارد بوه فورور    ا یاب
 (144: 1377اسحاق،
 (22است .   )همان / یدعو نیا لیدل« انا اَملَح»است                یآن کس که واقف از معن شیپ       
 (21)فروزان فر /« اَملح یحَسَناً ولکنبن وسفیکان » ینبو ثیبه حد اشاره

 (23/ ی)نثار       .«الًیبِعبدهِ لَ یاَسر:»قول                    الًیاهلل    زادَهُ    مَ   یفَاِل                       
 الًیبِعبودهِ لو   یاَسور  یسُبحانَ البذ: » امبریدر مورد معراج پ لیاسرائ ی( سوره بن1) ی هیاست از آ یقسمت تیآخر ب جل.

 ... یالمسجد االقص یمِن المسجد الحرام ال
 (47)همان/«.            کأسٍ مِلاجُها کافور»گشته از جام نرگسش منظور                      نقش            
 دهر : ی( سوره 5) هیاست از آ یدوم قسمت مصراع

 «  مِن کأسٍ کانَ مِلاجُها کافورا شربونیَاالبرار  اِنَّ»
 (48بُرده.    )همان / «یخُضرٌ و عَبقَر»الله و سبله فرش گسترده                  آبِ            
 «حِسان یٍرَفرَفٍ خُضرٍ و عبقر یعل نیمتبکئ»سوره الرحمن گرفته شده :  76 ی هیدوم از آ مصراع
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 (48)همان /«.   جنبهٍ کان تحتها اَنهار»قصر کرده گذار                        ریاز ز آتش
 (25)بقره/« مِن تحتها االنهار یلهم جنبا  تجر»بهشت  فیقرآن در توص ی هیدوم مأخوذ است از آ مصرع
 (48)همان/« له و حُسنُ مآب یطوب»بر سرو او به هر لب آب            خوانده  خضر
 «  الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَا ِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ :» رعد است  یسوره  29 ی هیدوم بر گرفته شده از آ مصرع
 دم گذشت از معراج کیبود رواج                   که به  ریرا ز س یمصطو
 گوته است« تَسافروا» ثیسور همو گوته است                که حد  ریو خ نوع

 (79)همان /«.      انب ارضَ اهلل »راه                   خبر صدق یو هاد لیدر سور پس دل             
«  سافروا تَصحّوا و تُرزَقووا » ثیدوم به حد تیکه به موضوع معراج رسول خدا اشاره دارد در ب نیعالوه بر ا ا یاب نیا

 از سوره نسا. ...أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللبهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِیهَا ...اشاره شده است. 97 ی هیسوم به آ تیدر ب
 (96)همان /     احسان است       ینکته نص قرآن است            که هم احسان جلا نیا یآر            
 سوره الربحمن ... هل جلا.ُ االحسانِ البا االحسانِ. 60 ی هیدوم اشاره است به آ مصرع

 خود آورده است.  یدر مثنو یکه نثار ییها حیبود از اشاره ها وتلم ییها نمونه ها نیا
 نمونه : یکند برا یم انیهم ب یاخالق یعاشقانه گاه نکته ها یمثنو یدر البال شاعر،
 است صحتِ تن یتوان به سخن              که عجب نعمت یصحّت نم شکر
 ستیالل بادا که باب صحّت ن               ستیکه شکر نعمت ن یزبان در
 د،یز کردگار مج «ینثار»به                     دیکه رس یهلل که نعمت شکر
 (67هر چه بود شاکر بود.    )همان / شیخاطر بود                    روز سیآنش ان ذکر
 

 : گرید یها نمونه
 (104مصاحب باش.)همان / شتنیهمصحبت مناسب   باش                  با به از خو اری                    
 کس مپسند.   )همان( چیبه ه ،یو گلند            نپسند بیز ع شتنیهر چه بر خو                      
   یآن چنان کن که نبودش گله ا                     یمعامله ا    یگر کن یبا کس                       
   ریکن به هر تقد شهیپ یراست                   ریو گر توف یگر تو نقصان کن                      
 کن  به جانب او  لیم یبلکه در صور  محاسب او                    اندک                       
 .     )همان( یمحترم باش مانیو ز کر                                  یره کرم باش قیتا رف                        

 
 سرو و تذرو یدر مثنو فیتوص .4
هوم آورده   یلیو مبالغوه آم  یها هیگاه تشب فیتوص نیهم پرداخته است و در ا فیتوصداستان به  انیدر ضمن ب ینثار

 ایو سوور گو  نیگذرد در ا یسور از آن م نیاست که تذرو در ح یابانیها وصف ب یساز ریتصو نیاز ا یاست نمونه ا
 گذر کند . یحماس یاز هوت خان ها یخواهد از خان یاست که م یتذرو پهلوان

   یدانیسپهر    م یبهر گو                       یابانیعجب ب دایگشت پ                     
   انیپا یحشر ب یهم چو صحرا                    انیافلا ر یچشم بص شیپ                     
 ز ساحت او                   عقل کل عاجل از مساحت او  یمحشر اندازه ا                     
 دمان یگردبادش به قصد اهل زمان                     سر برآورده اژدها                     
 او یکرانه  یستیاو                    سر حد ن ی انهیپشته از م کیچرخ                      
 ... یاو چاه انیدوزخ اندر م                       یگرم جانکاه هیکران ت یب                     
 سپهر بر گشته                          شده چون طاس نرد سر گشته  بشیاز نه                    
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 در او  ن،یسر چو کعبت یدرو                 کاسه  ن،یگشته از بس که رفته شَ                 
 (80سنگش از تابش هوا شده موم                   دود آن آتش است ، باد سَموم ...)همان/                

 بهار : فیتوص
 دستان یزد ز خربم نیچن نیبهارستان             ا نیمرغ خوش خوان ا               
 رخان بلم بهار                  رخ نمودند در مجالس بار  بایکه چو ز                
 ساخت نیّانداخت              ساحت باغ را مل یفستق یبایسبله د                
   دیصبح ام دیشب زم را دم            دیطرف باغ از شکوفه گشت سو              
 نمود هر روزه  یفتح باب                       روزهیبر گلستان سپهر ف               
   رابیلعل پر دُر س یالله از ژاله روز فتح الباب                   حقه                   
 کند به مجلس گُل یخود سنبل                      عطر سوز اهیتا ز زلف س                
 گُل شکوت و، مجمر شد نیگُل به رنگ اخگر شد                آتش یزنچه                 
 بهار   ارید شیمدار                    بهر آرا ریچهار طاق د نیا ریز                
 ها ... یها                     کرد هر گوشه نخل بند یدست قدر  به دلپسند               
   یزره باف ی شهیکرده اند                        یآب با سبله از دل صاف                

 (68باران کند سپاه سحاب ....)همان / ریعتاب                ت یکه کند دفع، اگر ز رو                
 شب : فیتوص

  یزو کواکب برون نبرده ره                       یهیفام دل س کیشب تار              
 ن گم بود انجم بود                     که در او راه کهکشا بیزان نص یگمره             
   اهیمشق س انیم یدیانجم او نموده گاهِ نگاه                            چو سو             
 بود یزنگ یبود                 رفته در هم چو مو یرنگ رهیت نیشب که در ع             
 است   کیتار دهیاست                 دل از او تنگ و د کیکه رنج بار ییمو کیل             
 دور و دراز  اری یسویزم گداز                        هم چو گ ازِی رید یشب نیز             
 خانه شده اهیدانه دانه شده                       چتر گردون س ارهیاشک س              
 قدم                    مهرِ سر گشته در سواد  عدم دهیکش شیمهر یمه ز ب             
 آه عاشق زار   رهیچرخ انجم نشان در آن شب تار                 روزن از ت            
 ره ز دام هالن ستیگاه ظلمت نان                  که برون ن دیص نیاندر ا             
 چرخ و انجم به شکل دانه و دام                نا فرجام         ا یح دیبهر ص                
 (90و دو رنگ ...)همان/ یجو نهیدندان و ک لیدر دل شب نموده چرخ پلنگ              ت                

و  هیبا تشوب  یحماسه پرداز نیاما گاه ا دیکه حماسه هم بگو ستین لیم یب« سرو و تذرو» یِداستان بلم انیدر م ینثار
شوود و   یچوو کمنود ماننود مو     یو ابرو اری یدلدوز و کمان بلند  به زمله  رِیشود مثالً ت یهمراه م یبلم یرهایتصو
 : ستیلطف ن یب ینثار یها ییحماسه گو الح نیشود. در ع یم هیفرقت تشب غیجانگداز به ت ریشمش

 مردانه   ریکرد ش یصولت تذرو فرزانه                            حمله م ریش               
 چنگ بود و جوان  لیداشت در علم و رزم تاب و توان              چابک و ت              
  یگرد از آن رزمگه بر آورد                       یحمله چون بر تکاور آورد              
 باخت  یتاخت                    ضربت او نخورده، جان م یبر سر هر که ناگهان م             
 زد  یفکند ار چه بر سپر م یزد                      م یهر که را ناون سه پر م               
 چو کمند یو ابرو اری یدلدوزش از کمان بلند                          زمله  ریت               
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 فرقت سرو غیجانگذار تذرو                           ناگهان کُش چو ت ریدم شمش                 
 (86.    )همان/یتَرش قلم کرد اریچون خ                          یاگر علم کرد غیت یبر تن                 

 
 سرو و تذرو یدر مثنو یادب های¬هیآرا .5

 هیو آرا یو مهار  نشان داده است اگر چه در مثنوو  یهم استاد – یو معنو لوظی – یادب یها هیما درآوردن آرا شاعر
 دارد. یشاخص گاهیکمتر جا یعیبد یها

 ناقص : جناس
 (79جدا گشتند                 بر صد اندوه مبتال گشتند .    )همان/ منیَ منیُچون ز                
 (60که خان بر سر زم.   )همان/ خود،یاز دَرد و دُرد سازر زم              بود ب یعمر              

 : ریتصد ی هیآرا
 (70.    )همان/ ریمانده چون بر جدار، صور  ش               ریآمده س شیاز عمر خو ریش                 

 هست. تیجناس خط )مصحّف( هم در ب ریتصد ی هیبر آرا عالوه
 تناسب : هامیو ا هامیا ی هیآرا

  یو خضر نب ا یآب ح نیع                یله اش ز بوالعجبچشمه و سب                
 «نیع»در  هامیا

 (83روز گردان به مهر خود شبِ ما                بچکان آب لطف به لبِ ما .               )همان/               
 (90)همان/         قدم                    مهر سرگشته در سواد عدم.   دهیکش شیمهر یمه ز ب                
 (73)همان/      است   یکرم یو حصه  یاست           سهم لطو یبر تن من نه ناون ستم              

 (ری)سهم : حصه ، ت« سهم»و « مِهر» یدر کلمه ها هامیا
 المثل : ارسال

 (45نتوان دهان مردم بست .       )همان/ کیست                    لبتوان چشم ماه و انجم ب             
 نکته در جهان  سمر است              که فراق از هالن صعب تر است   نیا یآر             
 (59قدر روز وصال آن داند                              که به شام فراق درماند .     )همان/              
 نر گردد ریآن را که بخت برگردد                      رو به ماده ش یآر              

 (87)همان/          و آن که دوران به او دو رنگ شود              گربه در قصر او پلنگ شود.              
عالوه بر جنبوه   لیذ ا یاست در اب لیکه دارد مانند تمث یجازیا لیسرو تذرو آمده که به دل یهم در مثنو گرید یاتیاب
 شود. یم دهید لیحسن تعل ی هیآرا ،یلیتمث ی

 کار او سور باشد   یدر حضر هر که را ضرر باشد                       چاره              
  ردیماند ، بو گ یجا کیکه چو                          ردیآب از آن راه جستجو گ            
   میمقام، مق کیکه نگردد به                 میزان سبک روح و دلگشاست، نس             
 است   ریگران جان و آن سبک س نیاست                 کا ریکهن د نیچرخ از آن فوق ا           
 (79.      )همان/دوران شد لیماه کنعان چو دور از اقران شد                        شاه مصر و عل            

 یگنجو ینظام های¬یبه مثنو یتوجه نثار .6
 کند . یم ینظام نیریهم از داستان خسرو و ش یادیسرو وتذرو  یسرودن داستان عاشقانه  نیدر ح ینثار

 دل سرو یآمد زخاره  ادشیکوه چون شد نظاره گاه تذرو                                
   یادیفر دیوز جگر بر کش                      یگشت از نو ربوده فرهاد              
 نیسنگدل از آن است ا نیچن نیا                 نیکل دل سروِ من نشان است ا              
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 کوهکن است   یاز برا ستونیمن است              ب یکوهِ درد جا نیبعد از ا              
 منلل من ستیکوه ن نیاز ا ریگر چه کوهِ زم است بر دل من                  ز             

 صبرم به جانب کوه است یکوهِ اندوه است                   رو نهیچون مرا س               
   یبه سربار یلب نیریبهر ش                         یتا به صد خوار دیبگذار               
 (84کنم ...     )همان/ شهیکنم                        کندن کوهِ درد پ شهیدست ت یناخن از رو               

 یداشت که نثوار  مینخواه دینشانه ها ترد گریشواهد ود نیدارد. باوجود ا« و مجنون یلیل»از داستان  یهم ذکر یگاه
هوم از   یتو یب 36یداشته است.مخصوصاً کوه درصووحه    نظر یگنجو ینظام یها یبه مثتو"سرو و تذرو"در سرودن 
 کرده است. نیراتضم کریهوت پ

 راست ینظام ی دهیسنج تیراست              ب دیزآن چه در وصف حسنش آ                 
   "به خون تذرو یشسته ،ول یبه قامت سرو                 رو یخرمن گل ول"                

 (195: 1378،ی)نظام                                                                                             
آمده است.(  افولون بور   "ییشسته رو"و"گل یخرمن"،یدستگرد دیوح حیتصح کری)الزم به ذکر است  که در هوت پ

کرده وفروتنانه خود را کوچکتر از  یاز خود ازجمله نظام شیپ انیگو یمثنو یاز تعداد یادی یمثنو نیا انیدر پا نیا
 آنان دانسته است.

 کشند نون قلم میآن که   اهل کرم                 درخطا دیدارم   ام              
 گوش  کن که مرا، کیشعر در همه جا               گو بد و ن کیاز بد و ن             
 ستین یو جام یبحث با هاتو                ستین یخسرو و نظام یدعو             
 شانمیاز ا یکیکه من هم  نیا                  شانمیپس تناسب  به  نظم ک             
 سخن یدر ادا نندیسخن               که چو ب یکند برا یکس چه دعو            
 تا کجا باشد  یسخن  گوا باشد                 که سخن گو یهم   ادا             
 (  106از سخن  مدّعا قبول دل است            ور ندارد قبول دل کسل است )همان:              

 
 یاصطالحا  نجوم .7

 ینثوار  میادعا کنو  میسرو و تذرو آن قدر هست که  بتوان یدر مثنو یقیو اصطالحا  موس یاصطالحا  نجوم کاربرد
 :ا یگونه اب نیاز ا یآشنا بوده است . نمونه ا یقیو نجوم و موس أ یبا ه
  
 نموده هر روزه یفتح باب                روزهیگلستان سپهر ف بر
 (  68. )همان/رابیلعل پر دُر س یالله از ژاله روز فتح الباب           حقه  
 

باشند ماننود اتصوال مواه     گریکدیآن ها مقابل  یاست که خانه ها(: موقع اتصال دو کوکب یباب )اصطالح نجوم فتح
آمودن بواران    ی¬. اتصال اول نشانهخیاتصال زهره با مر ایزحل است  یآنها مقابل خانه  یآفتاب با زحل که خانه  ای

 یو تگرو و رعد و برق و طوفان. و اتصال عطارد بوا مشوتر   لیباران تند و س لیو برف به طور آرام و اتصال دوم دل
در امور موردم   شیگشا جهیهمان نلول باران و نت یبه معن شتریاصطالح فتح باب ب یفتح باب بادهاست. در شعر فارس

 (.552/  یو اشخاص است )فرهنگ اصطالحا  نجوم
 (39/   یبوا مواه. )نثار یمشتور وافتیوران اقت                        واهیهوم چوو زلوفِ حوور، س یشبو در
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در مودار فروتور    یکو یدر مودار بواالتر و    یکیدو کوکب ،  نی(: در مقابل انوصال است که مابی)اصطالح نجوم اقتران
 ی)فرهنگ اصوطالحا  نجووم  نود یمتصل گو ایبرج برسند آن دو را مقترن  کیدو کوکب چون به  نیدهد، ا یم یرو
/50) 

شوده در نجووم    دهیاست ، و سعد اکبر و سعد فلک و سعد گردون هم نام یمنظومه شمس ی ارهیس نی:بلرگتریمشتر
 (736است.   )همان/ انیو ترسا سیکوکب قضا  و علما و اشراف و اصحاب مَناسب و ارباب نوام یمشتر یاحکام
و ماه عالوه بر   موهوم  یشتراست . و ازم نیبا ماه سخن گوته است که قران سعد یباال شاعر از اقتران مشتر تیب در
 در نظر داشته است. لیبه استعاره تذرو و سرو را ن ینجوم
 (105/ یشرف مبوارن بواد. )نثار تیکووه هسوت نقووش موووراد                     هوم چوو ب توشیب تیب
کوه   ی(: برج حمل است که چون شرف آفتاب در نوزده درجه حمل است و هر برجو  یالشرف )اصطالح نجوم تیب

 (96/ ی. )فرهنگ اصطالحا  نجوم ندیالشرف آن گو تیدر آن باشد آن را ب یا ارهیشرف س
 ارهیسو  یرا از هووت سوتاره    یکو یکوه در آن   یبرجو  نیو به اصطالح منجّمو  یو بلرگ یبلند یالشرف : خانه  تیب

در  یصل شده چنان چه شرف آفتاب در برج حمل است و شورف قمور در ثوور و شورف مشوتر     و شرف حا یسعادت
 اللغا ( اثی.)ز لانیم درو زحل را  یرا در جَد خیسرطان است و زهره را در حو  و عطارد را در سنبله و مر

 
 یقیبکار بردن اصطالحا  موس .8

                           ساز بر کف گرفت سازنده                                   
دل قانون چو ز انتظار گرفت                                                                

چنگ پا از گرفت بیرون داشت                                                                  
                                              دلبر ماه رو که دَف می زد                         

دف او شد بر این مقوله گواه                                                                        
نازنین مطربان نغمه سرا                                                                                        

 ده ی صو  زیر و بم دادندمژ

   شد به قانون خود نوازنده                                                                                                      
     مطربش خواند و در کنار گرفت                                                                              
هر گرفتی که داشت قانون داشت                                                                               

گِرد ماهش ستاره صف می زد.                                                                                     
                                                                                       که نشان داد از ستاره و ماه         

به حریوان سر خوش گذرا،                                                                        
 (48هم ستاندند جان و هم دادند. )نثاری /

 
بوه   تیو ب نیو . شواعر در ا اریبس یباشد پهن با تارها یقاعده و دستور ... نام ساز معروف و آن تخته ا ی: به معناقانون
 اللغا ( اثیتوجه داشته و آن را در دو معنا بکار برده است. )ز« قانون» یهامیا یمعنا
 هستند. یقیو بم همه اصطالحا  موس ریساز، نوازنده، مطرب، چنگ، دف، نغمه، صو  ز یکلمه ها بعالوه
پردازد و به مناسبت دست به دعا بور   یدست داده به مناجا  با حضر  حق م یتیداستان که موقع یدر هر جا ینثار
 دارد که: یم

ای جمالت چراغ تیره شبان                                                                         
                                                           ما که در راه شوق در طلبیم               

روزگردان به مهر خود شب ما                                                                               
          شستن گرد خاکساری را                                                                          

تا نیارد سموم تاب تبش                                                                                            
 بر لبش ریل در دم محشر                                                                                                   

 رحمتت کام بخش تشنه لبان!                                                                                     
همه لب تشنگان تیره شبیم                                                                                           

                                                                           بچکان آب لطف بر لب ما           
را                                                                                             « نثاری »آب رویی بده 

                                            همچو اهل عذاب جان به لبش                                         
 (83رشحه ی لطف ساقی کوثر. )نثاری /

 گیرینتیجه .9
نثاری تونی شاعری با ذوق ، عالم و آگاه به علوم زمان خود، از جمله هیأ  ونجوم، موسیقی و طوب بووده از هموه     

چشومگیر اسوت. اسوتواده ی او از آیوا  فوراوان و      « سورو و توذرو  »مهتر دیدگاه مذهبی و اعتقادی  شاعر در کتواب  
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لیما  مذهب جعوری و اشوراف او را بور قورآن و    احادیث متعدد مراتب آگاهی و ایمان و اخالص او را در قلمرو تع
حدیث نشان می دهد .در این مثنوی توصیف های زیبایی از بیابان، شب، بهار به مناسبت آمده است که نشان دهنوده  

های ادبی که به طور طبیعی در شعر نثواری مشوهود اسوت نشوان     ی توانایی شاعر درتوصیف طبیعت نیل هست. آرایه
 ی او ذکر کنیم:ی اوست. در این جا مناسب است اقرار یکی از تذکره نویسان را درباره طبع روان وادیبانه

نثاری تونی به وفور فضیلت مُحلبی است و شعر او از خبائث و معایب معربا. به سرعت فهم و حِدَ  طبوع موصووف   »
است و از جمله ی نتایج طبع و به حسن خُلق و کثر  تواضع معروف است. در شعر و انشا و معمّا نیل بی بدل عالم 

بوه   564)گلچوین معوانی /   « است ... و قصاید و زللیا  او اکثر مقبول و مرزوب اسوت « سَرو و تَذَرو»وقباد او کتاب 
 (.123نقل از تحوه ی سامی /
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