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چکيده
قرنششوهفتهجري،ازدورههايبسياردرخشانزبانوادبيّاتفارسي،بهویژهدرحوزۀشعرعرفاني

استكهظهوروتکاملواوجآنبهدستسهتنازشاعرانبززر عزاراایرانزيزاسزالمي(سزنایي،
عطّار،مولوي)رقمميخورد.دركواحساسنزدیكبههزمدرایزنسزهتزندربزارۀخزداوجهزانو...
منظومۀفکريواحديراتشکيلميدهدتاجایيكهدركوفهمآثارهریكازاینسهفرد،منزوطبزه
فهمآثاردیگرياستبارنگوتشخّصویژۀهریكازاینسهتن.درمقالۀحاضر،باتکيهبزرمثنزوي
هایيازپيوستگيهزاواقتازاسهزايموالنزااز


قاله،بهنمونه
حدیقهيسنایي،درحدّگنجایشم
موالناو 
مولوينهتنهادراندیشه،بلکهدرشيوۀبيان

اندیشهوآثاروتمثيلهايسنایيدرحدیقهاشارهشدهاست.

مطلبنيزدربسياريمواردازسناییالهامگرفتهاست.دراینبارههمتقدّمفضزلازسزنایيوتعزالياز
مولوي،دقایقوغوامضورموزسلوكعرفانيرابازبانمردمپسندوبسزياراقنزاعيبيزان

مولوياست.
فارغازفخامتادبي،ویژگيهايخاصّخودرادارد.

ميكندوزبانسنایيدرحدیقه


،تمثيلهايحدیقهدرمثنوي.

واژههايكليدي:مولوی،سنایی،مثنوی،حدیقه


.رایانامۀنویسندۀمسئول:

hajiannejd@ut.ac.ir
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.مقدّمه

سدۀششموهفتمدرتاریخادبيّاتفارسيبهدليلظهوروبروزسهشخصيّتنامدارشزعر
تریندورههايخلقآثارادبياست.اینسهشخصيّتشاخص


عرفانيفارسي،ازدرخشان
زیعنيسنایيوعطّارومولويزبزاوجزودبرخزيتفزاوتهزادرحزوزۀقووواندیشزهو
احساس،گویيیكحقيقتواحدند.همسانيوهمدليوهمسویيوعشزقبزهتعزاليو
پردازيدربيناینسهشاعر،شااهتهزایياسزتكزه


كمالوتعاليروحيوشيوۀمعني
محقّقانمکرّرازآنسخنراندهاند.
مولويدرششمربيعاالوّلسال684و(سپهسزاالر)00: 008،بزهدنيزاآمزد.پزدرش،
بهاءالدّینمحمّدمعروابهبهاءولزد(600-340و)،ازدانشزمندانوخطيازانمتنفّزذواز
بزرگانمشایخصوفيّهبزودكزهاحتمزاالهبزهسزاباختالفزاتيبزيناووسزلطانمحمّزد
خوارزمشاه(زرّینكوب)008-003: 000،باخانوادهوتعداديازمریدان،ازبلخبهغربایران
مهاجرتكرد.كاروانمذكوربهزعمبرخي،ازراهدریابهحجّرفتند(سزروش)000: 003،و
پسازمناسكحجّبااستقاالپادشاهسلجوقيعالءالدّینكيقااد(604-6 0و)بهآناتولي
رويآوردند.مولويپسازورودبهقونيّهكهتحتارشادمعنويشاگردپدرشبرهانالدّین
سلوكميكرد،همبهفرماناومدّتيرابرايتحصيلعلم

محقّقترمذي( 600-36و)
شودبامحييالزدّینابزنعربزي(600-368و)


بهحلبودمشقرفت؛جایيكهگفتهمي
مالقاتكرد.ویپسازبازگشتبهقونيّه،درآنجارحلِاقامتافکندوتاپایانعمر(600
و)درهمانجاماند(فروزانفر3: 000،و.) 8
سنایيغزنوي،شاعروحکيموعارا،بهسال460ودرغزنهبزهدنيزاآمزد(شزفيعي
كدكني.) 4: 000،دورانكودكيوجوانيخودرادرهمينشهرگذراندوپسازآنبهبلخ
وسرخسونيشابوروهراتسفركرد،وليبيشزتریناقزامتشدرسزرخسبزود.پزساز
بازگشتبهغزنين،بهدليلمحاّتیکيازدوستانش،احمدمسعودتيشه(سنایي: 000،ده)،
حدیقهراتدوینكردوسرانجامدرشبیکشزناهیزازدهمشزعاانسزال303ودرخانزۀ
عایشهنيکودرمحلّۀنوآبادغزنين،زندگيرابدوردگفت(شفيعيكدكني.) 0: 006،
حدیقةالحقيقهاثرطاعسناییغزنويومثنویمعنویزادۀقریحۀتابناکعارابزر 
دوگنجينۀگرانبهزایحکمزتوعرفزانوادبوقووو

ایرانیزاسالمی،مولوی،است.
حالووجد،كهشایددرتمامادبيّاتمللبينظيرباشند.دراینرهگذر،موالنابرقلّۀبلند
وپررمزورازعرفاناسالميبرآمدهوعطّاروسنایيبردامنۀاینقلّزۀسزربهفلزككشزيده

يلهاوبرخيمضامينمشترکمثنویوحدیقه60/
تمث 

ایستادهاندتاظهوروبروزاورافراهمآورند.راهيكهسنایيگشود،عطّاربخشعظيمياز

دشواري هايآنراتسهيلكرد؛مولويمکرّربهایننکتهاشارهكردهاست(مولزوی: 000،

نظيروبرجسته،آنقدراندیشزههزاینزازکوتابنزاکو

44/و.)08درایندومنظومۀبی
نکاتباریكومعانیحکمتآميزوتوحيزدیوقوووحزالووجزدومطالزبتربيتزیو
اجتماعیوسياسیومعاراالهیموجمیزندكهغوّاصمعانیدرهربارغور،دُررمعزانی
آورد،ولیهمچنانازرسيدنبهكرانه،اظهارعجزميكند.

جدیدیبهدستمی
مولوی،مکرّرازسناییوعطّاربهبزرگییادكردهوآنهاراستودهوالزمۀدرکكالم
خودرامنوطومشروطبهدرکكالمسناییوعطّاركردهاسزت.شزمسالزدّینافالكزی
( )430/ : 33ازاونقلمیكند«:همچنانفرمودكههركهسخنانعطّاررابهجدّخواند،
اسرارسناییرافهمكندوهركهسخنانسناییرابهاعتقادمطالعزهنمایزد،كزالممزارا
درکكندوازآنبرخوردارشود».
حرمتسناییوكتابشدرنزدپيروانوحلقۀمریدانمولویتابدانجابودكهسزوگند
بهكتابحدیقه دربينشانرایجومتداولبودوایزنگزواهصزادقیدرتقزدّسسزناییو
افکارشدرنزدمولویومولویّهبودهاست(افالكی430/ : 333،و008و404؛بروین: 000،
.)40حکایتمربوطبهآغازسرایشمثنویهمایننکتهراتأیيدمزیكنزد(همزان-003/0:
.)048توجّهوتأثيرپذیریواقتااسمولویازحدیقهبهمراتببيشازدیوانسناییاست،
واینشيفتگیوارادتدرسراسرمثنویبهوضوحآشکاراست.
عنوانحکيمغزنویوحکيمكاميارو...نشاناوجقربومنزلتسناییدرنزدمولوی
است(مولويهمان.)0406 / :دریكجاسناییراحکزيمبزردهاییزاحکزيمپزردهاینيزز
خواندهاست.عادالحسينزرّینكوب()030-03 / : 060اینتعايررااشارهبزهاینکزهوی
بُردهومجذوبوربودۀحقّیاآنکهدرپردۀسخنیادرقاابغيرتحقّمسزتوراسزتو
محجوب،دانستهاست.مولوی() 34: 000عالوهبراخذبعضیقصّههاوشزرحبعضزیاز
اشعارسناییدرمثنوي زكهدرعنوانمطالببداناشارهكردهاسزتزمقزدارفراوانزياز
مضامينكالمسناییراهمدرسخنشبروزدادهوهمۀاینهاازانسوالفتمستمرّويبا
مثنویهایحکيمسناییاست.

دیوانو
قصّه،مدخلدنيایحدیقهومثنویاستوشناختقصصوتمثزيالت،مقدّمزۀفهزم
اینآثاراست.اگرچهقصّهگوییدرهيچیكازایندواثر،غایتنيستوبيشتروسزيلهای
.شمارۀسمتراستشمارۀدفتروشمارۀسمتچپشمارۀبيتاست.
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برایتسهيلفهممطالبعرفانیبودهاست؛بنابراینتعجّبنداردكهمطلزعوبخشزیاز
قصّههایمثنوی،ازسناییگرفتهشدهباشد.فروزانفر(،) 060مولویپژوهبرجستۀایرانزی،
دركتابمآخذقصصوتمثيالتمثنویبهپنجموردازاینقصّههااشارهكردهاست.
توجّهبهحدیقهيسناییدرميانشارحانمثنوینيزهموارهموردتوجّهبزودهاسزتو
هایبسياريازتأثيرسناییرابرموالنابازنمودهانزد.عازداللّطي 


آناندرشروحخودنمونه
عاّاسیدرسال 803- 800شرحیبرمثنویبزاعنزوانلطزای المعنزویمزنحقزایق
المثنوینوشتوپسازآندرفاصلۀ 848- 800كتابلطزای الحزدایقمزننفزایس
الدقایقرادرشرححدیقهنوشت.درنظرعاّاسي() / : 000ميانۀایندوكتاب،عمومو
خصوصمطلقتوانقراردادكهمثنویاعمّمطلقباشدوحدیقزهاخزصّ.چزه،آنچزهدر
حدیقههستدرمثنویبهشرحوبسطتمام،یافتهمیشود؛وآنچهدرمثنزویهسزتدر
حدیقهجزبهطریقاجمالولیمجاز،نتوانیافت.پسحدیقهرابهمنزلۀمتنومثنویرا
بهمثابۀشرحگویيمهممیسزد.

ويچوننخستشرحمثنوی(عااسی) 030،رانوشتهبود،همهجادرشرححدیقزهاز
مثنویسخنرانده،ولیدرشرحمثنوی،ازحدیقههيچسخنیبهمياننياوردهاست.

هایبهرهمندیموالناازسنایی

 .0
شيوه
هایبهرهمندیموالناازسنایی زفارغازبرتریروحزیونازوغقاتزیخزاصّكزه


دربارۀشيوه
ناشیازتفاوتهایفردیایندونفراستزهرجامولویازآثارسنایی،بهویژهحدیقزه،بهزره

جسته،فضاییكسانویانزدیكبههمبودهاست،كهقهنمولویخودآگاهیاناخودآگاهبزه
حدیقهتوجّهكردهوآنمطالبوقصّهویاتمثيلبرایاوتداعیشدهاسزت.ایزنمزواردرادر
سهبخشمیشودنشانداد:ال )درابياتآغازینداستانكهشزاعرخزودبزهآنتوجّزهداده
است؛ب)آوردنمصراعییابيتیازسناییوگاهیبااندکتغيير؛پ)مضمونازسناییاست
لویدرجایجایآثارخود(اعمّازمثنویوغزليّاتشمس)آنراآوردهاست.

ومو
مرثيّهایكهمولویدرقالبغزلدرسو سناییسزروده،گزواهعظمتزیاسزتكزه
مولوینهفقطدرحوزۀمفاهيمعارفانه،بلکهدرلحظزههزایشزورووجزدوحزالزكزه
محصولضميرناخودآگاهاوست زنيزبهسزناییتوجّزهدارد(مولزوی030/0: 000،؛شزفيعی
كدكنی.)04 ،048، 38، 00: 000
گفززتكسززی«خواجززهسززناییبمززرد»  مر چنينخواجهنهكزاریسزتخُزرد




يلهاوبرخيمضامينمشترکمثنویوحدیقه63/
تمث 

درغزليّاتشمس،نمونههاییوجودداردكهعيناهابياتیازغزلهایسناییاست.این،
احتماالهناشیازآنمیشودكهمولویدرحالجذبه،ابيزاتیازشزعرسزناییراخوانزدهو
ادامۀآنابياتراخودسرودهاست.سزهبيزتازغززلزیزر(مولزوی)0 6/ : 006،چنزين
سرنوشتيدارد:
تانقشخيالدوستبزاماسزت 
آنجاكزهوصزالدوسزتاناسزت

ماراهمهعمزرخزودتماشاسزت
واللّهكهميزانخانزهصحراسزت





ابياتآغازینغزلمزبور،درصفحۀ083دیوانسناییآمدهاست.غزلزیرهمدردیزوان
سنایی()000: 006باكمیتفاوتدرغزليّاتشمس(شفيعیكدكنی) 00: 000،آمدهاست:
هززركززهرادردبززینهایززتنيسززت 

عشززقراپززسبززروعنایززتنيسززت





وگستردهاياست.مزا

استقاالهایمولویدرغزليّاتازسنایی،خودپژوهشجداگانه
دراینمقالهبهبرخیازمضامينوتمثيلهاییكهمولزویدرمثنزویازحدیقزهاقتازاس

كرده،بدونهيچتحليلوتوضيحاضافیاشارهخواهيمكرد.بنزابراین،غزليّزاتشزمسو
دیگرآثارمولویموردتوجّهناودهاست.اینموارد زاعمّازتمثيلوداسزتانوحکایزتو
مَثل زازصدافزوناست03.قصّهدرمثنویوجودداردكهعيناهیادرحدیقهیادردیگزر
مثنویهایسناییآمدهومولویبدانتوجّهكردهاست.درایزنقصّزههزا،گزاهبيتزییزا
مصراعیدرضمنابياتآمدهاستكهمیتوانآنرادرحدیقهیاغزليّاتویادیگرآثزار
سنایینشانداد.عالوهبرمضامينیكهمولویازسناییاقتااسكرده(كزهدرادامزهبزه
ویژهآنگزاهكزه


درپایانبردنسخن،به
برخیازآنهاپرداختهخواهدشد)سرایندۀمثنوی
مخاطبرامستعدّومحرمندانستهوخواستهسخنیراقطعكند،بزهشزيوۀسزناییاقتزدا
كردهاست.آنچهمولویدرهجدهبيتآغازینگفتهودرجایجایمثنزویتکزراركزرده،
بیشااهتبهحدیقه(سنایی)000: 060،نيست.

ایدریغززاكززهبززاتززوایززنمعنززی 

نتززوانگفززتزانکززههسززتعززری





مولویدرابيات0800وبعددردفتراوّلومکزرّردرجاهزایدیگزر،ازبزیتزوجّهی
شنوندگانوقدرتدرکنازلآنانگلهكردهاست.اینبيتراسزناییدرپایزانبنزداوّل
«فصلفیقكرالعشق»آوردهاست.سنایی(همزان)034:درجزایدیگزرنيززازهمراهزان
سستعناصرنامستعدّگلهكردهاست.

بززاكززهگززویمكززهغاف زلانززدازكززار 
چنززدگززویمكززهنيسززتیززاریني زك


ایززنشززياطينبززهفعززلومززردمسززار
درتززومسززمو نيسززتقززولوليززك،
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زداستانعيادترفتنكرنزدهمسایۀرنجورخویشدردفتراوّلمثنویكهازابيزات
0068شرو می شود،ملهمازحکایتِرفتنِنادانبزهعيزادتبيمزارِدچزارِدردِدنزداندر
حدیقهاست(سنایی.)004: 060،كيمياگریمولویدرتغييرشخصيّتودیگرعناصرقصّه،
تراازجناههایگوناگون،بسيارتعالیدادهاست.

حکای
زدیدگاهمولویوسناییدربارۀعشقوتصوّایكساناست.مولویدرآغزازدفتزر
اوّلمثنوی،درداستانشاهوكنيزک،هنگامیكهپادشاهطايبالهیرابزرسزركنيززک
بيمارمیبردتااورادرمانكند،طايبدرمییابدكهبيماریكنيزکْبيماریجسمینيست
واوگرفتارعشقشدهاست.مولویدراینبخشازداسزتان،بخشزیازدیزدگاهخزودرا
دربارۀعشقگفتهاست:
علّززتعاشززقزعلّززتهززاجداسززت  عشززقاسززطرالباسززرارخداسززت




ودرادامهازدونو عشقكهشارحانآنرامتفاوتتفسيركزردهانزد(اكارآبزادی)03/ : 000،
سخنمیگویدوپسازآنعشقراتوصي نشدنيوامریوجزدانیوقومراتزبوتشزکيکی
شمردهكهتاانسانبدانمتحقّقنشود،آنمفهومرادرنمییابزد(رک.مولزوی،همزان.)0340/0:
سنایی(004 /6: 060و)00 /4اینمفاهيمرادرقیل«قكرمعنیوبرهانعشق»آوردهاست:
دعززویعشززقوعقززلگفتززاراسززت 
عشززقرابززیخززودیصززفتباشززد

معنززیعقززلوعشززقكززرداراسززت
عشزززقراخزززوندلصزززفتباشزززد

مولویدرداستانمذكور،عشقراازمقولۀعلوممتعارفيچوننوروسایهنمیدانزدكزه
بشودآنرابهضدّششناخت.لفظنور،قهنمولویرامتوجّهشمسمیكندواوزیركانهدر
بيت  08/بهبعدمثنوي،وحدتحقّۀحقيقيّهراتااينمیكند.سناییایزنمفهزومراقیزل
عنوان«فصلاندروحدتوشرحعظمت»درصفحۀ64حدیقهآوردهاست.پيربلخدرادامه
ازفوایدیادكرداولياسخنمیراندومیگویدوقتیمعشووبینظيروگویندهمستغروباشد،
امکانگفتننيست.اینابياتدرمثنویشايهتوصي سناییازصوفیویزادآورایزننکتزه
استكهدرمکتبعرفانیایندوشاعر،محوریترینسخن،عشقوعاشقومعشوواست

كهوص حالآناندربياننمیگنجد.درنظرمولوی(همان:) 03/ :
كزززلّشزززیءقالزززهغيرالمفيزززق 

إنتکلّزز ز صوتصزز زلّ الیليززززق





ودرنظرسنایی(:)434/6: 060
مززززردصززززوفیتصزززلّفیناززززود 

خززززودتصززززواتکلّفززززیناززززود





.عددسمتراستدرحدیقهشمارۀبيتوعددسمتچپشمارۀصفحهاست.

يلهاوبرخيمضامينمشترکمثنویوحدیقه60/
تمث 

زوص پير،ازدیگرمضامينبسيارنزدیكدرحدیقه(سنایي 66: 060،و)046-043و
مثنویاست(مولوي)03 : 000،واینناشیازتجربهوشهودعرفانیِتقریااهیكسزانآن
دوحکایتدارد.ابيات0وبعددرصفحه 66وابياتآغازینصفحه043و046وبيزت
شانزدهدرصفحه 03حدیقهشايهابيات 60وبعددردفتردوممثنویوابيات60وبعد
دردفتراولاست.مولویدرمواردزیرمشخّصاهبهحدیقهتوجهداشتهاست:
نمونهايازمضامينتمثيلیحدیقهكهمنشأخلقداستاندرمثنویشدهاند.
ال ) 
زمواردیدرحدیقهاعمّازیكقصّهیانکتهایلطي استكهمنشأومناعالهامیك
مضمونیااشارتیلطي درمثنویباشرحوبسطبيشترشدهاست.شایدبشودگمانكرد
كهآمدنفرستادۀرومنزدخليفهزكهازابيات 038دردفترنخستآمدهاسزت،ازبيزت
حدیقهيسنایي()006: 060اقتااسشدهباشد:
زیردر 
گشززتقيصززرنگززونزتخززترفيززع 

دِرّهدردسززززتاوواوبززززهبقيززززع





زداستان«پادشاهوكنيزک»دردفترنخسزتمثنزویوقتزلزرگزر،احتمزاالهمتزأثّراز
حکایتیدرحدیقهاستكهدرآنحکایتنيزپادشاهْكنيزکزیاایيراغزرومزیكنزدتزا
جمالشموجبفتنهنشودوازسيردرراهكمالبازنماندوقهنقصّزهپزردازموالنزاآنرا
پروبالدادهوباجزئيّاتفراوانونتيجهگيریهایشزگفتعرفزانیدرهزربخزشازآن،
قصّهراباطولوتفصيلبيانكردهاست.ابياتآغازینآنحکایزتدرحدیقزهيسزنایي
(همان)304:چنيناست:
یافززتشززاهیكنيزكززیدلکزززززززش 
هززمدرآنلحظززهاشبززهآبافکنززد

شزززاهراآنكنيززززکآمزززدخززززوش
گفززتشززهخززوبنایززدانززدربنززد

فروزانفر()0: 060برایاینداستان،مآخذدیگریهمقكركردهاست.
زدردفترششممثنوی،حکایتآنصيّادكهخویشتندرگياهپيچيدهبزودودسزتهای
واربهسرفروكشيدهتامرغاناوراگياهپندارند،اینگونهشرو میشود:

گلواللهراكُله
رفززززتمرغززززیدرميززززانمرغزززززار  بززززودآنجززززادامازبهززززرشززززکار
وانصززيادآنجززانشسززتهدركمززين
دانزززۀچنزززدینهزززادهبزززرزمزززين
خویشزززتنپيچيزززدهدربزززر وگيزززاه تزززادرافتزززدصزززيدبيچزززارهزراه
مرغزززكآمزززدسزززویِاوازناشزززناخت پزسطززوافیكزردپززيشمزردتاخزت
گفزززتاوراكيسزززتیتزززوسزززازپوش دربيابزززاندرميزززانایزززنوحزززوش
بزززاگيزززاهیگشزززتماینجزززامقتنزززع
گفزززتمزززردزاهزززدممزززنمنقطزززع
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مولویدرسرودناینحکایتبهسناییتوجّهداشته،وپسازچندبيت،چنانکهشيوۀ
ایكهمیگيرد،متناسبباحکایتشخصیاستكزه


هراپرداختهونتيجه
اوست،خودقصّ
دزدانْنخستقوچاووجامههایشرادزیدهاند.حکایزتمثنزویبزیشزااهتنيسزتبزه
حدیقهيسنایی()048: 060بامطلعزیرآمدهاست:
حکایتیكهدر 
آنشزززنيدیكزززهمرغکزززیدرشزززخ 
گفززتتززوكيسززتیچنززينبززدحال
چيسززتای زنزهكززهبززرميززانداری
گفززتایززنزهنگاهززدارمززناسززت
مززنميززانبسززتهبهززرطاعززترا

دیزززددرزیزززرریزززگپنهزززانفز زخ
گفززززتهسززززتمسززززتودۀابززززدال
بززهچززهمعنززیهمززینهززانداری
دربزززدونيزززكیزززارمزززناسزززت
گوشزززززهبگزیزززززدهامقناعزززززترا





زدرداستانجوحی(مولوی: 000،ج،0دفتزر،6ابيزات ،)440وقتزیجزوحیبزرسزايل
اعتراضبهزنمیگوید
بززرلززبخشززکمگشادسززتیزبززان 
ایززندوعلّززتگززربززودایجززانمززرا

گززاهمفلززسخززوانیامگززهقلتاززان
آنیکززیازتوسززتودیگززرازخززدا

شكّنيستكهقهرمانقصّه،اینجوابزیركانهراازپنازهزنحدیقزهاقتازاسكزرده
است؛یعنیهماندوصفتیكهدرمثنوی،منظورموالنزابزودهاسزت.درحدیقزه(سزنایي،
زناورامفلسوقلتاانخواند،پناهزنظریفانهپاسخداد:


وقتیزنپناه
)00 : 060
گفزززتشایزنمزززرابزززهنزززادانی 
چززهبززودجززرممززنچززوباشززمم زن

مفلزززسوقلتازززانچزززراخزززوانی 
مفلزززسازچززززربوقلتاززززاناززن

زتوبۀنصوحنيزازمواردمشتركیاستكهمولوی(: 000دفتزرپزنجم،ابيزات)0000در
حدیقهيسنایی()408: 060راتفصيلدادهاست.
مثنویحکایت 
تززوازیززنزهززدتوبززهجززوینصززوح 

ورنزززهبزززیدلرویبزززهعزززالمروح





نمونههایيازمضامينمشترکتمثيلیورمزیميانمثنويوحدیقه.
ب) 
هركزهراجامزهزعشزقیچزاکشزد 

اوزحرصوجملزهعيازیپزاکشزد





(مولوی)0 / : 000،
بنزززدۀعشزززقبزززاشتزززابرهزززی 
بنزززدۀعشزززقجزززانحُزززرباشزززد

ازبالهزززززاوزشزززززتیوتاهزززززی
مززردكشززتیچززهمززرددرّباشززد

(سنایی)006-003: 060،

يلهاوبرخيمضامينمشترکمثنویوحدیقه63/
تمث 

هرچززهگززویمعشززقراشززرحوبيززان 

چونبهعشقآیزمخجزلباشزمازآن





عشزززقراكزززسوجزززودنشناسزززد 
كززسنززدادهنشززانزجززوهرعشززق 

هزززردلزززیراوطزززننپرماسزززد....
هززيچكززسنانشسززتههماززرعشززق


(مولوی) 0/ : 000،

(سنایی)000: 060،

بسشنکجهكردعشزقشبزرزمزين 
عشزززقازاوّلچزززراخزززونیبزززود

خززودچززراداردزاوّلعشززقكززين
تزززاگریززززدآنکزززهبيرونزززیبزززود





(مولوی003/ : 000،؛نيزهمان)403 /6:

عاشزززقیرایکزززیفسزززردهبدیزززد 
گفززتكززآخربززهوقززتجززاندادن
گفززتخوبززانچززوپززردهبرگيرنززد

كههمیمزردوخزوشهمزیخندیزد
خندهتازچيستواینخوشاسزتادن
عاشزززقانپيششزززانچنزززينميرنز زد





(سنایی000: 060،و004و)000

زمولوي() 304/ : 000درتأویلحدیث«كلّمينییاحميرا»دربياناینکهچراحضزرت
ختمیمرتاتازعایشههمدمیخواسته،ميگوید:لفظحميراوجان(:نفزس)درنززدتازیزان
مؤنّثاست،امّامؤنّثبودنلفظ،ارجوارزشچندانيندارد.آنگوهرنفيسوجودآدمیكزه
مميّزانسانازجزءاوست،درزنومردیکیاست.آنجان،لطيفۀربّانیاستكزهحيزاتش
چوننفسحيوانیوابستهبهغذایمادّینيست.سنایی()480: 060همدرتمثيلی،عظمت
وقدرانسانرادررتقوفتقاموردانستهومردوزنرایكسانشمردهاست:

مزززردراچزززونهنزززرنااشزززدكزززم 
بهزززرمعنزززیسزززتقزززدرتزززازیرا

هززركززهشززدجززانمصززطفیرااهززل
بهزززرمعنزززیسزززتصزززورتتزززازی
روحبززاعقززلوعلززمدانززدزیسززت

چهزاهلعزربچزهزاهزلعجزم...
نززهبززدانتززاتززوخززواجگیسززازی
چززهكنززدریززشوسززالتبوجهززل
نزززززپززززیصززززورتمجززززازیرا
روحراپارسزززیوتزززازیچيسزززت...





زمولوی(: 000دفتر)03- /0مراحلتعالینفسانیراازفروترینتزاعزالیتزرینمراتزب
روحانیدرابياتزیربيانكردهاست:
ازجمزززادیمزززردمونزززامیشزززدم 
مُززززردمازحيززززوانیوآدمشززززدم

وزنمزززامُزززردمبزززهحيزززوانبزززرزدم
پسچهترسمكیزمزردنكزمشزدم





سنزایی()004: 060هميزنمضمزونراچنزيزنپزرداختزهاسزت:
جززاننپززردبززهسززویمعززدنخززویش 

تززانگززردیپيززادهازتززنخززویش
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تزززانيایزززدزحزززسبزززرونحيزززوان
پسچوانسزانزنفزسناطقزهرسزت
چززونبززرونشززدزجززانگوینززده

رهنيابززززدبززززهمرتاززززۀانسززززان
روحقدسزززیبجزززایآنبنشسزززت
شزززدبزززهجزززانفرشزززتگانزنزززده


زدرنظرمولوی(: 000دفتر ) 86/پيامارانهمگیعلّزتاعزدادیومقزدّماتیظهزور
حضرترسولاكرم(ص)هستندكهغایتقصوایآفرینشاوست:
نزززاماحمزززدنزززامجملزززهاناياسز زت 

چونكهصدآمدنودهمپيشماسزت





(ص)

سنایی()086: 060نيزهمينمطلبرادرقالبثنایپيغماراكرم كهثنایاوثنایهمزۀ
اناياست،سرودهاست:
تززابززهحشززرایدلارثنززاگفتززی 

همززهگفتززیچززومصززطفیگفتززی





زمولوی()0460/6: 000درضمنِداستانمواخذۀیوس بهسابیاریخواستنازغير
حقّ،میگوید:
چززونغززرضدلّالززهگشززتوواصززفی 
چززونكززههنگززامفززراغجززانشززود

ازسززهگزززكربززاسیززابییوسززفی
دیززززودلّززززالدُرِایمززززانشززززود





درهمينبافتمعنایییعنیداوریمغرضانهمیگوید:

همينتمثيلراسنایی()0 0: 060
سویحاسدچهاینچزهبانزگسزتور 
چزززونزبزززانحسزززدبزززودنخزززاس

گر ویوس یکزیبزودسزویكزور
یوسزززفییزززابیازدوگززززكربزززاس





زمولوی() 343/0: 000درداستانآزمودنخواجهلقمزانزیركزیلقمزانراوظزاهر
شدنفضلوزیركیلقمانپيشامتحانكنندگان،محاّترانتيجۀدانشكامل،ونقصان
عقلرامایۀرنجوریبهحسابآورده،وازتمثيلزیراستفادهكردهاست:
بزززركززز دریزززافزززرسرارانزززدن 
ازحریصززیعاقاززتنادیززدناسززت

نامزززهایدرنزززورِبرقزززیخوانزززدن...
بردلوبرعقلخودخندیدناسزت...



اینگونهآمدهاست:
حدیقهيسنایي( )303: 060
دقيقاهاینتعايروتمثيلدر 
كززسبززهتززدبيرسززفلهملززكنرانززد 
رایكزززمعقزززلنزززوربزززروبزززود


نامزززهدرنزززوربزززرونتزززوانخوانزززد
خاصززهجززاییكززهبززيمغززروبززود





زمولوی( 033/4: 000و )...هموارهازلئاموبزدراییآنزانگلزهكزردهاسزت.
درقصّۀشاعروصلهدادنشاهومضزاع كزردنآنبزهدسزتوزیز روبازگشزت
شاعربهاميدصلهومواجههشدنباوزیرجدیدلئيم،اززبانشاعرآوردهاست:

يلهاوبرخيمضامينمشترکمثنویوحدیقه0 /
تمث 

مززنندیززدمجزززشززقاوتدرلئززام 

گرتودیدهسزتیرسزانازمزنسزالم





سنایی(433: 060و)048دقيقاههمينمفهومراباالفاظیمشابهدربیوفاییسرودهاست:
مزززنوفزززاییندیزززدهامزخسزززان 

گززرتززودیززدیسززالممززنبرسززان





زمولوی()0040/ : 000درداسزتاناعرابزيوزنزشدردفتزراوّل،درتمثيزلمرشزد
دروغينآوردهاست:
مززالوزرّسززررابززودهمچززونكززاله 
آنکززهزلزز جعززدورعنززاباشززدش 

كَززلبززوداوكزززكُلززهسززازدپنززاه
چونكالهزشرفزت،خوشزترآیزدش





سنایی() 06: 060همينتمثيلرابرایانسانِبيكمالبهكاربردهاست؛درنظراوهم
سزززرِكَززززلراكُلززززهپنززززاهبُززززود 
تزززوبزززهزیزززركزززالهغزززشداری

بزززاچنزززينسزززركُلزززهگنزززاهبزززود
الجززززرمجسززززرنززززارنگززززذاری





زتادّلحواسّكهازآموزههایصوفياناست،ازهمانآغازدرمتوناوّليّۀصوفيّهمورد
توجّهبودهاست.درنظرمولوی()0040/0: 000هم
يلقمززههززایرازشززد

كززوخورنززده
درفطزززاماوبسزززینعمزززتخزززوری
ازحکزززيمغزنزززویبشزززنوتمزززام

ایززندهززانبسززتیدهززانيبززازشززد 
گزززرزشزززيرِدیزززوتزززنراوابزززری
ترکجوشزششزرحكزردمنزيمخزام





وسنایی()03: 060راست:
آنناينزززیكزززهپزززيشتزززرزوجزززود 
روزیاتدادنُززززهمززززهازخززززونی

آندرِرزوبزززرتزززوچُسزززتباسزززت

چززونتززوراكززرددررحززمموجززود
كردگزززاریحکزززيمبزززیچزززونی...
دودربهتزززرتبزززدادبزززهدسزززت





زمولوی()0 83/0: 000درقصّۀمتعرضانپيلبچگانازبندحسّ،میگوید:
فهززمآباسززتووجززودتززنسززاو 
ایززنسززاوراپززنجسززوراباسززتژرا
امززززرغضززززواغضّززززةصبصززززاركم
ازدهانزززتنطزززقفهمزززترابزززرد
همچنزززينسزززورابهزززایدیگزززرت


چززونسززاوبشکسززتریزززدآبازو
انززدرونززیآبمانززدخززودنززهبززرا
هززمشززنيدیراسززتننهززادیتززوسُززم
گوشچونریگاستفهمتراخزورد
مزززیكشزززاندآبفهزززممضزززمرت






ودرهميندفتردرابيات 3و  03نيزازتادّلحواسّسخنبهميزانآوردهاسزت.
اینمعنیراسنایی() 0 : 060چنينسرودهاست:
بنززدبززرخززودنهززیگزیززدهشززوی 

پززایبززرسززرنهززیرسززيدهشززوی





زتفاوتسيرعاراوزاهددرنظرمولوی()0 08/3: 000چنيناست:
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سيرعزاراهزردمزیتزاتخزتشزاه 

سززيرزاهززدهززرمَهززییززكروزهراه





سناییهم()00: 060همعاشقصادوراباعاشقدروغينمقایسهكردهوگفتهاست:
دودوعزززالمیکزززیكنزززدصزززادو 

سززهسززهمنزززلیکززیكنززدعاشززق





زدرنظرمولوی(63/4: 000و،)...شرورنسایهستند.بهنظراو:
پززسبززدمطلززقنااشززددرجهززان 
درزمانززههززيچزهززروقنززدنيسززت


بد بهنسزاتباشزدایزنراهزمبزدان
كززهیکززیراپززادگززررابنززدنيسززت


درنظرسنایی(06: 060و00و38و) 60هم
خيززروش زرّنيسززتدرجهززانسززخن 
آنزمزززانكززززایزدآفریزززدآفززززاو
مززر ایززنراهززالکوآنرابززر 

لقبخيروشزرّبزهتوسزتوبزهمزن
هزززيچبزززدنآفریزززدبزززراطزززالو
زهزززرآنراغزززذاوایزززنرامزززر 





زدرماجرایعاورانسانهاازدوزب،مولوی()0083/4: 000گوید:

زآنكهدوزبگویدایمزؤمنتزوزود 
بگذرایمزؤمنكزهنزورتمزیكشزد 

برگززذركززهنززورتآتززشراربززود
آتشززمراچززونكززهدامززنم زیكشززد





همينمفهومرااینگونهسرودهاست:

سنایی() 80: 060
آهعزززززاراچزززززوراهبرگيزززززرد 

دوزبازبزززززيماوسزززززپرگزززززردد





زمولوی()0 3/ : 000دربياناینکهاعمالمادرعزالمبزیتزأثيرنيسزت،درمثنزوی
چندینتمثيلآوردهاست؛ازجمله:
اینجهانكزوهاسزتوفعزلمزانزدا 

سزززویمزززاآیزززدنزززداهاراصزززدا





اینتمثيلراسنایي() 43: 060درحدیقهچنينآوردهاست:
لحزنخززوشدارچزونبززهكزوهآیزی 
كزززردهایدررهدعزززابزززرپزززای
الجزززرمحزززراآنزكزززوهمجزززاز

كزززوهرابانزززگخزززرچزززهفرمزززایی
صززدهزززارانعززوانصززوتسززرای
چززونصززداهززمبززهدَمززتآیززدبززاز





زمولوی()403/ : 000درتأویلآیۀ43و46سورۀفرقان،واژۀظلّرابهولیّتأویل
كردهوگفتهاست:
كيزز مززدّالظّززلّنقززشاولياسززت 

كززاودليززلنززورخورشززيدخداسززت





سنایی( ) 63: 060همدروص ولیّازهمينتعايراستفادهكردهاست:
مززردبایززدكززهچززونخليززلبززود 

تزززازحز زقّظز زلّاوظليزززلبزززود...

يلهاوبرخيمضامينمشترکمثنویوحدیقه00/
تمث 

لطزز حززقّسززایهشافکنَززدبززردل
چززونزظززلّجززاناوبيابززدلمززس

پززسبگویززدكززهكيزز مززدّالظّززل
رویبنمایززززدشجعلنززززاالشّززززمس





زدرتجزیهوتحليلساختارفيزیکیگوش،دیدگاهمولوی() 800/6: 000جالباست:
آنچهباداستاندرآنخرداسزتخوان 
استخوانوبزاددرپزوشاسزتوبزس
مسزززتمعاوقائزززلاوبزززیاحتجزززاب

كاوپذیردحراوصزوتقصّزهخزوان
دردوعالمغيزریززداننيسزتكزس
زآنکززهاذُقنززانمززنرصسایمُثززاب





اینمثلراسنایي()0 0: 060بهزبانفارسیاینچنينسرودهاست:
مغزززپززرجززانهمززیكنززدمویززت 
ازتزززووآنتوسزززتگزززوشبشزززر

كززویپززرگززلهمززیكنززدرویززت
چهعجبزآنکههسزتگزوشازسزر





 زموضو فنایفعلكهمکرّردرمثنویمولوي()6 6/ : 000بزدانتوجّزهشزده،بزا
تمثيلقرآنیبهشکلزیرآمدهاست:
گززربپززرّانيمتيززرآننززیزماسززت 

مزززاكمزززانوتيرانزززدازشخداسزززت





برداشتسنایی()043: 060ازهمينآیهچنيناست:
هززرعززدوراكززهدرفکنززدازپززای 
وآنكززهرازدبززهضززربدیززنآرای


درزمزززانمزززالکشبازززردازجزززای
نزززامبزززردسزززتشوزننزززدهخزززدای





زدرقصّۀعطّاریكهسنگترازویاوگِلسرشویبودودزدیدنمشتریگِلخواراز
آنگِل،قصّهتماماهازسناییاست(فروزانفر.) 00: 060تمثيلزیردرمثنویمولوي(: 000
)643/4جالباست:
گززرزنززایچشززمحظّززیمززیبززری 
ایننظرازدورچونتيزراسزتوسزم

نهكازابازپهلزویخزودمزیخزوری
عشقافززونمزیشزودصزارتزوكزم





سنایی()034: 060نيزمفهومحدیثراچنينبيانكردهاست:
هززركزززهاوننگزززردبزززهناشایسززت 
سززهمیاسززتازسززهامدیززولعززين

نکشزززدرنزززجوغزززمبزززهنابایسزززت
هززرنظززركززآننشززایدانززدردیززن





زمفهومتجدّدامثالراكهازمفاهيمفلسفیوعرفانیصزوفيّهاسزت،مولزوی(: 000

) 44/چنينبيانكردهاست:
هززرنفززسنززومززیشززوددنيززاومززا 
عمززرهمچززونجززوینونززومززیرسززد

بززیخاززرازنززوشززدنانززدربقززا
مسزززتمرّیمزززینمایزززددرجسزززد
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سنایی()063: 060نيزازاینمعنیغافلناودهاست:
صزززوفياندردمزززیدوعيزززدكننز زد 

عنکاوتزززانمگزززسقدیزززدكننزززد





 زدرنظرعارفان،گاهینفسعملچندانمهمّنيست،بلکهجهتونساتآنمهمّتر
است.درنظرمولوی() 363/ : 000هم
ایبدیكهتوكنیدرخشموجنزگ 
ایجفززایتززوزدولززتخززوبتززر

بزاطزربتزرازسزما وبانزگچنزگ
وانتقزززامتزززوزجزززانمحازززوبتزززر





سنایی()00 : 060نيزتمثيلزیررادربياناینمعنیآوردهاست:
چونتوراگشتنزوشوحزدتبزيش 

بززدهآننززوشرابززهحززدّتنززيش





زپيوندتنوجان،پرسشيكهفرستادۀپادشزاهرومازخليفزۀدومپرسزيد،درمثنزوی
مولوي() 3 3/ : 000باتمثيلزیربيانشدهاست:
گفتیاعمزرچزهحکمزتبزودوسزرّ 
آبصزززافیدرگِلزززیپنهزززانشزززده

حززاسآنصززافیدریززنجززایكززدر
جززانصزززافیبسززتۀایمزززانشزززده





همينمفهومراسنایی() 8/000: 060چنينبهنظمكشيدهاست:
آدمزززیرامزززدارخزززواركزززهغيز زب 

جززوهریشززدميززانرسززتۀعيززب





درداستانآنپادشاهكهنصرانيانرامیكُشت،برایتاين

مولوی(388/ : 000و )38
استفادهمیكند:

اختالادرصورتوروش،نهدرحقيقتراه،ازتمثيل«مزاجخمعيسی»
اوزیکرنگزززیعيسزززیبزززونداشزززت 
جامززۀصززدرنززگازآنخززمصززفا

وزمزززاجخززمعيسززیخززونداشززت
سادهویكرنزگگشزتیچزونضزيا





سنایی() 00: 060نيزازیکرنگیجامۀعيسیدرحدیقهاستفادهكردهاست:
ازسززرْایززندلززقهفززترنززگبززرآر 

جامزززهیزززكرنزززگدارعيسزززیوار





برایتفصيلموضو یکرنگیجامهعيسی،رجو شودبهميادی000-000/ ،و. 00/0
ز«سوزندرنانبودن»كنایهیاتمثيلیاستكهشارحانمثنوی،متفاوتمعنیكردهاند؛
ازجمله«سخنیمؤثّروكارگرچنانکهسوزندرنانفرومیرود»(مولوي:) 63/ : 004،
گفت:گفتتوچودرنانسوزناست

ازدلمززنتززادلتززوروزناسززت







بسيارروشنتراست:

معنیاینتركيب،درشعرسنایی()00 : 060
چززوزبانززگسززگانشززویدلتنززگ 
وآنسززگیراكززهكززردپززایافکززار

سززنگبرگيززرودِهسززگانراسززنگ
نزززانبزززیسزززوزنشمزززدهزنهزززار





يلهاوبرخيمضامينمشترکمثنویوحدیقه03/
تمث 

زكتمانسرّوامانتبودنآن،ازاصولاوّليّۀتصزوّاایرانزیزاسزالمیبزودهاسزت.
مولوی() 00/ : 000برایبياناینمعنی،ازتمثيلدانهوخاکبهرهجستهاست.درنظر
اوودیگرعارفان،جهانوپدیدههزایش،وجزودوماهيّتشزانرامزدیونعنایزتولطز 
دارمیداندكزهمحزلّ

حضرتباریهستند.مولوي(همان)380:خاکراازآنجهتامانت
تجلّیوظهورصفتامانتداریخداست:
پرتززوقاتززشزدهبززرخززاکوطززين 
خاکامينوهزرچزهدرویكاشزتی
ایززنامانززتزآنامانززتیافتززهسززت

تززاشززدهدانززهپذیرنززدهيزمزززين
بزززیخيانزززتجزززنسآنبرداشزززتی

كآفتززابعززدلبززرویتافتززهسززت





درمصرا نخستابياتباال،بهجزای«قاتزش»«،دانزش»هزمدربرخزینسزخههزای
مصحّحانآمدهاستكهدراینشکلهمعلمپرورشبذر،پرتویازدانشالهیاستكه
درخاکبهودیعتنهادهشدهاست.سنایی(400: 060و)404درحدیقزهدرحفزظسزرّو
مشورتكردنتوصيهمیكندكهخاک«گِل»دربهارانرازرادردلپنهاننمزیدارد.وي
بابهانرایزدنباعثمیشودانسانازعقيلهرهایییابد؛پستأكيد

درادامهگفتهاست:
میكنددرسرایمجازممکناستازتندوستجانبرونآیزد،ولزیرازهرگززبيزرون
نمیآید:

آنناينزززیكزززهتخزززمهزززادرگِزززل 
كززمزخززاكیوخززاکنعمززتسززاز
چززونهززوادسززتعززدلبگشززاید

ننمایززززدبززززههززززيچظززززالمدل
اززمسزززززززتاننهفتزززززززهداردراز
رازودلجملززززهخززززاکبنمایززززد





زمولوی()000/ : 000برایتحليلحالعارادرحالزتبيزداری،ازتمثيزلخزواب
همیكندتابهكمكآن،حاملومحمولودیگراحوالعاراراتوصي كند:
استفاد 
هززززرشززززایازدامتززززنارواحرا 
میرهنزدارواحهزرشزبزیزنقفزص
حالعزاراایزنبزودبزیخزوابهزم
خفتزززهازاحزززوالدنيزززاروزوشز زب

مزززیرهزززانیمزززیكنزززیالزززواحرا

فارغززانازحکززموگفتززاروقص زص...
گفززتایزززدهُززمرقززودزیززنمززرم
چزززونقلزززمدرپنجزززۀتقليزززبربّ





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

بهابياتحدیقه
آنناينیكزهچزونبزهخزوابشزوی 
ازبزززززرایفراغزززززتوخوابزززززت

فزززارغاززحمزززتوعزززذابشزززوی
وزبزززززرایصزززززالحواسزززززاابت
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انزززدرینخاكزززدانزآتزززشوبزززاد
تزززاتزززورابزززرسزززریرسز زرّخزززرد
تزززوبرآسزززودهوخزززردبزززركزززار

زآبرویتزززوبزززردخزززاکنزززژاد
بنشززززاندزبهززززرراحززززتخززززود
تززززوبخفتززززهدرونززززتاوبيززززدار





زدردوبيماریدرعرفانوتصوّااسالمی،كليددرمانوباعثانتااهبودهاست.این
مفهومدرسهشاعربزر عرفانی،یعنیسناییزوبيشازسناییزعطّارومولوی(: 000
،)600/موردتوجّهقرارگرفتهاست:
پسیقينگشتاینکزهبيمزاریتزورا 
پسبدانایزناصزلراایاصزلجزو

مززيباخشززدهززوشوبيززداریتززورا

هركزهرادرداسزتاوبُزردهسزتبزو





همينمفهومدربيتهاي0030و03 0دفتردوموبيت080دفترسوممثنويتکرار

شدهاست.عطّاراینمعنیرادرابيات008بهبعدمنطقالطّيرآوردهاست.درجاییدیگر،
عشقرابیدردناتمام،وقدّسيانرابرخوردارازعشقْولیبيدردشزمردهودردطلزبرا
مختصّانسانانگاشتهاست(همان.)0 -08:سنایی()008: 060نيززازدردچنزينسزخن
گفتهاست:
هززززركززززهرادردراهاززززرناززززود 
مزززردرادردعشزززقْراهازززراسزززت

مزززردرازآنجهزززانخازززرنازززود
آتززشعشززقمززونسجگززراسززت





زتوجّهبهمعنا،نکتهایاستكهدرتقابلصورتومعناهموارهموردتوجّهمولزویو
دیگرعارفانبودهاست.مولوی() 836/ : 000تمثيلگزردوومغززشوشکسزتهشزدن
پوستبرایگردویبامغزراآوردهتانشاندهدانسانكمالیافتزهازمزر نمزیترسزدو

انسانناقصبامر رسوامیشود.مولوي(همان083:و)0044درداستانپادشاهجهودكه
نصرانيانرامیكشتنيزآوردهاست:

جوزهابشکستوآنكآنمغزداشزت 
آنچزهبززامعنزیسززتخزودپيززداشززود

بعززدكشززتنروحپززاکنغزززداش زت...
وآنچززهپوسززيدهسززتآنرسززواشززود





اینمعنیرااینگونهسرودهاست.

سنایی( 0 : 060و)480
دلزیززرکزدهززرخسززتهبززهاسززت 
مغزتزانزازکاسزتپوسزتنکوسزت

پوستِپرمغزخزودشکسزتهبزهاسزت
چونقویشزدحجزابگزرددپوسزت





زدرنظرمولوی(،)0406/ : 000گنجمعرفترابایددرخرابیقفستنجُست:

يلهاوبرخيمضامينمشترکمثنویوحدیقه00/
تمث 

چونعمزارتدانتزووهزمورایهزا 
درعمزززارتهسزززتیوجنگزززیبزززود

گزززنجنازززوددرعمزززارتجزززایهزززا
نيسززتراازهسززتهززاننگززیبززود





همينمفهومراسنایی()040: 060چنينبيانكردهاست:
كزززهعمزززارتسزززرایرنزززجبزززود 
جززایگززنجاسززتموضززعویززران
تيرگزززیبزززاعمزززارتاسزززتانازززاز
نازززودزیزززنسزززرایرنزززجوتعز زب
كزززهبزززهخانزززهيدرسزززتدرنآینزززد

درخرابززززیمقززززامگززززنجبززززود
سززگبززودسززگبززهجززایآبززادان...
نزززورگِزززردخزززرابگزززرددبزززاز
مززاهوخورشززيدجزززخززرابطلززب
رخنزززززهیابنزززززدورویبنماینزززززد





زمولوی()040/0: 000درداستانِبازِپادشاهكهدرخانهكمپيرگرفتارمیشزود،بزهایزن
كندكهانسانیكهاجازۀهمسخنیباخدایافته،ناایدمغرورشودوبایدجایگاه

نکتهتأكيدمی
خودرابشناسد.پاسخبازدرپشيمانیازرفتارخودوتوبهكردنشچنينتمثيلشدهاست:
آنكززهتززومسززتشكنززیوشززيرگير 

گرچهنزاخنرفزت،چزونباشزیمزرا
ورچزززهپز زرّمرفزززتچزززوبنزززوازیام
گزززركمزززربخشزززيمكُزززهرابزززركنم
آخززرازپشززهنززهكززمباشززدتززنم

گززرزمسززتیكززژرودعززذرشپززذیر
بزززركنممزززنپزززرچمخورشزززيدرا
چززرببززازیكززمكنززددربززازیام
گززردهززیكلکززیعلززمهززابشززکنم
ملززكنمززرودیبززهپززربززرهمزنززم





سنایی() 30: 060نيززدرحدیقزهقیزل«فزیاخخزالص»وتأویزلوتفسزيرحزدیث«و
همينمعنیرااینگونهآوردهاست:

المخلصونفیخطرٍعظيم»
بززاتززوجززاهوعقززلوزرچززهكززنم 
تزززومزززرادلدهودليزززریبزززين
گززرزتيززرتززوپززركززنمتززركش

دیززنودنيززاتززوییدگززرچززهكززنم
روبززهخززویشخززوانوشززيریبززين
كمزززركزززوهقزززااگيزززرمكزززش





زمولوی(440/6: 000و )0 4/درداستانگر وشيروروباهآوردهاست:
عاقززلآنباشززدكززهگيززردعاززرتاز 
مززر همسززایهمززراواعززظشززده

مزززر یزززاراندربزززالیمحتَزززرز
كسززبودكّززانمززرابززرهززمزده





درنظرسنایی()408: 060نيزانسانبایدازمر همسایهعارتگيرد:
مجلززسوعززظرفتنززتهززوساس زت 

مر همسزایهواعزظتزوبزساسزت





زمولوی()004/6: 000دربارۀمر ارادیواهمّيّتآنمیگوید:
جززانبسززیكنززدیوانززدرپززردهای 

زآنكززهمززردناصززلبززدنززآوردهای
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تززانميززرینيسززتجززانكنززدنتمززام

بززیكمززالنردبززاننززآییبززهبززام





همسفارشپدررادرتربيتپسرجاهلچنيننقلمیكند:

سنایی()436: 060
بزززاشهمچزززونچزززراغدرمزززاتم 
پزززيشمزززردنبميزززرتزززابرهزززی

مر بادلقوسو هرسزهبزههزم
ورنمزززردیازوبزززهجزززاننجهزززی





زمولوی()430/0: 000مقاممحقّقومقلّدراباتمثيلزیربيانكردهاست:
نوحززهگززرگویززدحززدیثسززوزناک 
ازمحقّزززقتزززامقلّزززدفزززروهاسزززت

ليززككززوسززوزِدلودامززانچززاک
كاینچوداووداستوآندیگرصداست





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

آننزززهازچشزززم،كززززگلزززوگریزززد
غزززذیخواجزززهگشزززتخاكسزززتر





زابياتزیردرمثنویمولوي()0000/ : 000تمثيلمرشددروغيناستكزهسزالك
لوحرامیفریاد:


ساده
تززوبززهنززامحززقّفریاززیمززرمززرا 
نززامحقّززمبسززتنززیآنرایتززو

تززاكنززیرسززوایشززوروشززرمززرا
نزززامحزززقّرادامكزززردیوایتزززو





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

زاهززززدیكززززردگززززردنمراخززززرد
ایززززنچنززززيننابکززززارغززززدّاری





زمولوی()0 /3: 000چهارمرغخليلرادرآیۀ068سورۀبقره،بهچهارطاعتفسزير
كردهاست:
تززوخليززلِوقتززیایخورشززيدهش 
زآنكززههززرمرغززیزپنهززانزاغوش
چهززاروصز تززنچززومرغززانخليززل
ایخليززلانززدرخززالصنيززكوبززد

ایززنچهززاراَطيززارِرهزززنرابکززش
هسززتعقززلعززاقالنرادیززدهكززش
بسززملِایشززاندهززدجززانراسززايل
سززربارشززانتززارهززدپاهززازسززد





سنایی()004: 060نيزچهارمرغخليلراچهارطاعتفسيركردهاست:
چهززارمززرغانززدچهززارطاززعبززدن 
بزززرهمآميززززپزززروبزززالهمزززه

بهزززردیزززنجملزززهرابززززنگزززردن
پسنگهكزنبزهكزاروحزالهمزه

يلهاوبرخيمضامينمشترکمثنویوحدیقه03/
تمث 

بزززرسزززرچهزززاركزززوهدیزززنبرنزززه
پسبهایمانوعقلوصزدوودليزل

بززازخوانجملززهرابززهجززدّبرجززه
زنززدهكززنهززرچهززارراچززوخليززل






.0نتيجه
تأثيرپذیریمولویازاندیشهوآثارسنایی،سزخنتزازهاینيسزت.موالنزاچنانکزهشزيوۀ
اوست،دراخذواقتااسازقصصوامثالوافکارواندیشههایدیگرانهيچابایینزدارد.

اوبازیركیوتردستیوناوغقاتیخویش،ازتمامامکاناتموجودبرایبياناحساساتو
افکارخوداستفادهكردهوهمۀآنهارادرمسيریقزراردادهكزهخزودارادهكزردهاسزت.
پيوستگیودلدادگیموالنابهسنایی،فراترازاخذواقتااسهایمعمولیوعزادیاسزت.
اِشرااوعالقۀوافرويبهآثاروافکارسناییباعثشدهضميرناخودآگاهشنيززتحزت
تأثيراینعالقهباشد.ازاینروستكههنگامسرودنغزليّاتشورانگيزدردیوانكايرهم
گاهیابياتسناییرابهتکرارمیآورد.اندیشههاومضامينوتمثيلهایآثزارسزناییدر
مثنوی،بهكمالممکنخوددسزتمزییابنزد.فزارغازاینکزهسزناییومولزویدوقلّزۀ
تسخيرناپذیرشزعرعرفزانیوبخزششزکوهمندعرفزانوتصزوّاایرانزی زاسزالمیرا
بازمی نمایند،مقایسۀمضامينآنهادرفهمبهترآراوعقایدهریكمؤثّراست،كهدرایزن
مقالهبهبيشازسیموردازآنهاتوجّهدادهشدهاست.
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