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چکیده
سنايی غزنوی مبتکر سبک نمادگرا در ادبیّات عرفانی فارسی است .خالقیّت او در نمادپردازی ،بهويژه در
حوزۀ نمادهای قلندری و اسطوره ای و تلفیق عناصر ژانرهای مختلف ،پس از او موردپسسند و مقبولیّست
فراوان شاعران قرار میگیرد .نماد ،افزون بر گسترش ظرفیّت زبان و ممکنسساختن بیسان منسانی عمیسق
عرفانی ،در زيبايیآفرينی متون ادبی نیز تأثیری فراوان دارد .اين جستار تالش میکند با تحلیس سسبک
نمادگرای سنايی در ديوان او ،نقش نماد را در آفرينش زيبايی و جايگاه آن را در تنالی ادبیّست اشسنار او
روشن سازد و به اين پرسش پاسخ دهد که نماد چگونه و با چه روشهايی وجسه زيبسايیشسناختی شسنر
سنايی را تقويت کرده است؟ نتايج اين تحلی بیانگر آن است که زيبايیآفرينی نمساد در ديسوان سسنايی
حاص عواملی چون خالقیّت و خیالانگیزی ،ابهام و چندمننايی ،اتّحاد تجربه و تصوير ،انتقسال صسادقانۀ
عواطف و انسجام و پیوستگی میان بخشهای مختلف عالم و بهتبع آن متن ادبی است.
واژههای کلیدی :زيبايیشناسی ،عاطفۀ زيبايیشناسی ،خالقیّت ،ابهام ،نماد ،سنايی.

* .رايانامۀ نويسندۀ مسئول:

soltani@khu.ac.ir
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 .1مقدّمه
متون نمادين به تنبیر روالن بارت ( )Roland Barthesجزو متون نوشستنی و بساز هسستند؛
زيرا جوهرۀ هنری و ادبی و شاخصۀ ممتسازبودن را دارنسد .ايسن متسون بسه دلیس ابهسام و
چندمننايی و برانگیختن تفسیرها و تأوي های متنسدّد ،همساره در منسرن نقسد و داوری
هستند و بهتبع آن پويايی و ماندگاريشان بهمراتب بیش از ساير متون است (بسارت:1394 ،
 .)50- 45سنايی غزنوی از شاخص ترين و تاثیرگذارترين شنرای عرفسانی ادبیّسات فارسسی
است که حقّی بزرگ بر گردن ادبیّات نمسادين در ادب فارسسی دارد؛ چراکسه او در زمینسۀ
نمادپردازی هم مبتکر است و هم جريانساز؛ رواج و اشاعۀ انديشههای قلندری و مالمتی
و تقدسبخشی به اشخاصّ ،عناوين و مکانهای نامقدّس و تقبیح امسور بسهظساهر مقسدّس
بهجهت مبارزه با زهد واعظان و زاهدان ظاهرپرست ،بسه خسدمت درآوردن ظرفیّستهسای
متون اساطیری و حماسی برای نمادپردازی در حوزۀ عرفان و جهانبینی عرفانی ،بخشسی
از خالقیّتهسا و نسوآوریهسا و عظمست تشسخّص هنسری و سسبک ممتساز شسنری اوسست.
جريانسازی سنايی بیشتر بر دو پايه استوار است :يکی حسوزۀ عرفسانی و ديگسری حسوزۀ
انتقادی و قلندری .اين دو حوزه و جريان تا قب از سنايی نمسودی چشسمگیر در ادبیّسات
فارسی نداشته است ،امّا سنايی با واردکردن اين دو جريان مهم و گسترده ،سبکی جديسد
و شخصی را خلق میکند که از نظر زبانی ،ادبی و فکری به تغییرات قاب تسوجّهی منجسر
میشود .مهمترين مشخّصۀ سبک ويژۀ سنايی ،استفادۀ گستردۀ او از نماد و ظرفیّتهسای
گستردۀ بیان نمادين است .نمادهای سنايی ابتکاری و شخصسی هسستند و ايسن شسیوه و
تشخّص سبکی او بندها در سنّت شنر فارسی تثبیت و جزء جدايی ناپذير ادبیّات عرفانی
و قلندری میشود .ظرفیّت گستردۀ بیان نمادين و انديشسۀ واالی حکسیم سسنايی سسبب
شده است تا او بتواند به کمک نماد ،ژانرهای مختلف اعم از اسطورهای ،غنايی ،تنلیمی و
عرفانی را با هم تلفیق کند و از منجون اين ژانرها در القسای افکسار و انديشسههسای خسود
ياری بگیرد؛ چراکه نماد ،مرزشکن و محدوديّتزداست و دايرهای گسسترده دارد و افسزون
بر اين ،يکی از مهمترين مؤلّفهها در سبکشناسی و تشخّصبخشیدن به بیسان اسست؛ بسه
همین جهت ،در اين مقاله بر آنیم تا نماد را که مهمترين ويژگی بیسانی سسنايی اسست ،از
منظر زيبايیشناسی تحلی کنیم و نشان دهیم چگونه نماد منجر به خلسق زيبسايی و بسه
تبع آن ماندگاری سبک و طرز بیان خاصّ او شده است.
تلفیق ژانرهای مختلف با هم ،از جهست زيبسايیشناسسی بسسیار حسااز اهمیّست اسست؛
توضیح اينکه هر ژانری زيبايی خاصّ خود را به متن اضافه میکنسد و طبینسی اسست کسه
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وقتی چند ژانر با هم تلفیق میشوند ،هم درجه و اهمیّست زيبسايیشناسسی آنهسا افسزايش
میيابد و هم ويژه و منحصربهفرد میشود؛ مسثال وقتسی رسستم کسه چهسرهای اسسطورهای
است ،در نماد انسان کام و در بافت شنر عرفانی وارد میشود ،تمسام بارهسای عساطفی و
ظرفیّت زيبايیشناختی اين شخصیّت اساطیری همراه آن به بافست عرفسانی هسم منتقس
میشود و در هیئتی جديد ،افزون بر هرآنچه تا قب از آن بسوده اسست ،عواطسف عرفسانی
ديگری را هم با خود همراه میکند که در نهايت سبب خلق تصاوير جديد و غنسای بُنسد
زيبايیشناختی متن میشود.
هرچند ادبیّات فارسی ،خاصّه ادبیّات عرفانی سرشار از نماد و بینش نمادگرايی است،
در بالغت سنّتی نماد جايگاهی روشن ندارد و بهعنوان تصوير ادبی مطسر نبسوده اسست.
شايد يکی از دالي آن ،نگاه منناگرا و تکساحتی و صريح بالغت سنّتی بسه متسون ادبسی
باشد و طبینی است که اين نگاه ،با نماد که ذاتا مسبهم و چندپهلوسست ،تناسسبی نسدارد.
پورنامداريان علت مسکوتبسودن بحسن نمسادپردازی در بالغست سسنّتی را ناشسی از نسو
جهانبینی خاصّ حاکم بر فضای فکری آن زمان میداند و میگويد:
« استفاده از مجاز برای بیان مننايی که انتقال آن با الفاظی در مننی حقیقی نیز ممکن
است ،امری است عرضی که از طرف متکلّم بر کالم تحمی میشود و نه ناشی از ذات و
کیفیّت مننا .حالآنکه رمز امری عرضی و تحمیلی بر بیان نیست ،بلکه با مننی پیوندی
ذاتی دارد؛ اين همان چشماندازی است که از نظرگاه علمای بالغت قابس رؤيست نبسود»
(.)14 :1375

ورود عرفان به ادبیّات فارسی تحوّلی اساسی در صورت و محتسوای آثسار ادبسی ايجساد
میکند و ازآنجاکه تجربیّات عرفانی و رموز عارفانه فراتر از ح و عق اسست ،قسراردادن
اين حال و هوا و فضای متفاوت در چارچوب بالغت سنّتی و براساس مسوازين حساکم بسر
آن ،غیرمرسوم و غیرمتنارف مینمود و به همین دلیس اسست کسه پسرداختن بسه نمساد و
تصاوير نمادين متون عرفانی در بالغت سنّتی مسکوت مانده است؛ ازاينرو ،گرچه دربسارۀ
نمادهای ديوان حکیم سنايی در کتابهايی چون بالغت تصوير محمود فتسوحی (،)1389
زلف عالمسوز مهدی زرقانی ( )1381و شوريدهای در غزنه که به کوشش محمسود فتسوحی
و علیاصغر محمّدخانی ( )1385تهیه و منتشر شده ،کلیّسات و اشساراتی ارزنسده و راهگشسا
ايراد شده است ،وجه زيبايیشسناختی نمساد در ديسوان سسنايی موضسوعی تسازه و درخسور
پسسژوهش اسسست و کوشسسش ايسسن مقالسسه نیسسز درجهسست روشسسنکسسردن ايسسن مسسسئله و نگسساه
جمال شناسانه به نمادهای ديوان سنايی است .در بنضی از مقاالت تحقیقی به مواردی از
شیوههای زيبايیآفرينی نماد ،ازجمله ابهام و چندمننايی اشاره شده است؛ مقاالتی نظیسر
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«ارزش ادبی ابهام از دو مننايی تا چنداليگی مننا» از محمسود فتسوحی ،مجلسۀ دانشسکده
ادبیّات و علوم انسانی ،سال شانزدهم ،شمار ،62 ،پايیز  1387و مقالسۀ «نمساد از ديسدگاه
ابهام» از محمّدرضا يوسفی و صديقه رسولیان آرانی ،فنون ادبی ،سسال پسنجم ،شسمارۀ ،2
پايیز و زمستان  ،1392امّا در مقاالت يادشده وجوه ديگسر زيبسايیآفرينسی نمساد مغفسول
مانده است؛ وجوهی که اين جستار سنی در تبیین آنها دارد.
 .2تعریف مفاهیم
 .1-2نماد

«نماد» ( )Symbolاز «نَمود» بر وزن «ودود» است .نَمسودن يننسی نشساندادن و در ايسن
صورت ،مفهومی متندّی دارد .همچنین از ريشۀ «نُمسود» و «نمسودن» بسه ضسم نسون بسه
مننی ظاهرشدن و نمايانگرديدن است (در مفهوم الزم) (غیاث اللغات و آننسدراج :ذيس «نمساد»)
غالب پژوهشگران منسادل عربسی و التسین نمساد را بسهترتیسب ،رمسز و سسمب ()Symbol
دانستهاند .در متون کهن فارسی ،گاهی به جای رمز از کلماتی نظیر سان ،نمون ،اشسارت
و نمودگار استفاده شده است (پورنامسداريان )2 :1375 ،که در اين کاربردها ،نمون و نمودگار
قرابت بسیاری با نماد دارند .در اين پژوهش ،نماد ،رمسز و سسمب  ،مننسايی واحسد دارنسد.
«رمز با آنچه امروز نماد (سمب ) خوانده میشود ،بسیار قرابت دارد .امسروزه در نقسد ادبسی
مناصر عرب ،اصطال رمز منادل سمب در ادبیّات اروپايی است» (انوشه.)398 :1381 ،
از میان تناريف متندّد دربارۀ نماد ،تنريف پورنامداريان جامعتر است:
«نماد عبارت است از هر عالمت ،اشاره ،کلمه ،ترکیب و عبارتی که بر مننی و مفهسومی
ورای آنچه ظاهر آن مینمايد؛ داللت کند؛ بهعبارتديگر ،رمسز چیسزی اسست از جهسان
شناختهشده و قاب دريافت و تجربه از طريق حواس که به چیزی از جهان ناشسناخته و
غیر محسوس يا به مفهومی جز مفهوم مستقیم و متنارف اشاره کند؛ بهشرط آنکه ايسن
اشاره مبتنی بر قرارداد نباشد و آن مفهوم نیز يگانه مفهسوم قطنسی و مسسلط آن تلقّسی
نگردد» ( 4 :1375و .)22

نماد واجد ويژگیهايی است که آن را برای بیان مفاهیم عرفانی مناسب ساخته است؛
ازاينرو ،شنر عرفانی ما (بهويژه آن قسم از شنر عرفانی که در حیطۀ ادب غناای قرار مسیگیسرد) در
پهنهای وسیع ،زبانی نمادين دارد .بخش مهمی از زيبايیها و لطسايف نهفتسه در ادبیّسات،
برخاسته از عرفان و ادبیّات عرفانی است و سهم فراوانی از اين زيبايیهای عرفسان ،ناشسی
از زبان نمادين و نمادهای متنوّ و متندّد آن است.
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 .2-2زیباییشناسی

زيبايیشناسی ( )Aestheticاز زمینههای مشترک در فلسفه ،هنر و ادبیّات اسست .دربسارۀ
جمال شناسی و تنريسف آن ،در ادب ،فلسسفه و حکمست کالسسیک فارسسی ،جسدا از ذکسر
نکتههايی اندک در آثار زکريای رازی (251سس  313ه.ق) ،فسارابی ( 339 -257ه.ق) ،ابوحیسان
توحیدی ( 414 -312ه.ق) ،ابن سینا ( 416 -359هس.ش) ،عبدالقاهر جرجسانی (درگذشسته 471
ه.ق) و چند تن ديگر از متقدّمان ،تنريسف موشسکافانهای يافست نمسیشسود .در غسرب نیسز
باوجود تفکّرات فلسفی افالطون و ديگر فرزانگان يونسان دربسارۀ سرشست هنسر ،کساوش و
انديشهگری بنیادين دربارۀ ايسن موضسو  ،از سسدۀ هجسدهم آغساز شسد و انديشسمندان و
فالسفۀ بسیاری دربارۀ زيبايی ،گونهها و مؤلّفههای آن نظر دادهاند و نشانههايی مشسخّص
را بهعنوان نشانههای زيبايی منرّفی کردهاند؛ گرچه اين نشانههسا نسه در همسۀ آثسار زيبسا
يافت میشوند و نه اگر در اثری جمع شوند ،لزوما موجب زيبايی آن اثر خواهنسد شسد .از
برآيند نظريات مختلف دربارۀ عوام ايجاد زيبايی ،می توان عناصری چون نظم ،تناسسب،
هماهنگی ،تکرار ،تنو  ،وحدت در کثرت ،توازن ،تقارن ،ابدا و خالقیّت ،شگفتانگیسزی،
چندبندی بودن و  ...را برشمرد (دانشور.)34- 29: 1388 ،
لفظ و مننا در يک تنام دوسسويه هسر دو در زيبسايیآفرينسی متسون ادبسی دخیس و
تأثیرگذارند .هرچند در ادب عرفانی ما اص بر مننا و محتواست و لفظ در حکم ظسرف و
وسیله ای است در خسدمت آن ،امّسا آشسکار اسست کسه منسانی واال و بلنسد در هسر ظرفسی
نمیگنجد و با هر لفظی درنمیآمیزد و طبینی است که منانی ژرف بسرای آشکارشسدن و
جلوهگری ،لباس و قالبی زيبا از الفاظ میطلبند؛ چراکه مخاطب نخست ،با ظواهر متن و
الفاظ و کلمات روبهرو میشود؛ اگر جاذبۀ الفاظ و عبارات او را مجذوب کند ،آنگاه منسانی
را نیز بهتر درک و دنبال میکند .نمادپردازی که درجۀ اعالی خالقیّت و زيبسايیآفرينسی
است ،در زيبايی الفاظ و زيبايی مننا مؤثر است .با تحلی سازههای مختلف ادبیّت مستن،
میتوان روشن ساخت که هرکدام از اين سازهها از چه طرقی در متن ادبی زيبايی ايجساد
میکنند .در اينجا با بررسی ديوان سنايی به تحلی عواملی میپردازيم که نماد بهوسسیلۀ
آنها توانسته است تراز زيبايیشناختی متن يادشده را افزايش دهد.
 .3نماد ،جلوهگاه خالقیّت و خیالانگیزی
بهرام مقدادی به نق از سساموا کسالريج ( ،)S.T Coleridgeشساعر و نظريسهپسرداز قسرن
نوزدهم ،میگويد« :تخیّ ثانويه» ( )imagination Secondaryنیرويی است کسه اضسداد
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را آشتی میدهد و سنی در ايجاد وحدت دارد (مقدادی .)145 :1378 ،تخیّ ثانويسه از نظسر
کالريج تخیّلی است که ويسژۀ هنرمنسدان اسست و در مرحلسهای فراتسر از «تخیّس اولیسه»
( )Primary imaginationاست که همگان از آن برخوردارند .تخیّ اولیسه ،حاضرسساختن
امور مفرد در ذهن است و تخیّ ثانويه ترکیب اين امور و آفرينش تصسوير جديسد اسست.
اين عم خالقانه مايۀ تمامی فنالیّت های شنری و هنری است .روزت ( )Rozetنیز همسو
با کالريج ،تخیّ را اينگونه مننا کرده است« :درآمیختن درکها در راهسی نسو ،اسستنداد
يافتن روابط نو ،پیدايی روابط نوين ،پديدارشدن ترکیبهای تازه ،گسرايش بسه سساختن و
شسسناختن نسسوآوریهسسا ،عمسس پديسسدآوردن بیسسنش جديسسد ،شسسک دادن تجربسسههسسا در
سازمانبندی های نو ،بازنمايی کیفیّتهای تسازۀ منسانی» ( .)26-25 :1371از سسوی ديگسر،
تخیّ  ،اساس زيبايی دانسته میشود .بسیاری از منتقدان ،هنر زيبا را بدون عنصر تخیّس
ناممکن میدانند؛ ازجمله گوردون گراهسام ( )Gordon Grahamمنتقسد انگلیسسی ،هنسر را
بیانی تخیّلی میداند که آفرينش و ادراک آن ،هر دو ناشی از کنش تخیّ اسست (گراهسام،
.)95 :1391

نماد خالقیّتی در عرصۀ خیال است که مننای قراردادی را کنار میزند و عرصسهای از
منانی و تفاسیر خیالانگیز را مینماياند .نماد را میتوان مصداق روشنی از تخیّس ثانويسۀ
موردنظر کالريج دانست .تخیّ را در مؤجزترين تنريف ،ايجاد مالامت میان امسور متضساد
میدانند و اين مالامت ،در نماد به حدّ اعالی خود میرسد« .دانش رمزشناسسی در واقسع
همانا باستانشناسی روان انسان است و از سوی ديگر ،رمز که در عرف عام وسیلۀ پیونسد
است ،در عالم انديشه و نظر عام اتّصال و خاصّه جسامع اضسداد و زايس کننسدۀ تخسالف و
تنارن و بدين اعتبار ،منبنی ب غنی برای تفکّر و تأمّ به طريق تماث است» (سستاری،
.)43 :1372
شاعر شنر عرفانی که تنها به انگیزۀ تنلیم نمیسرايد و تحستتسأثیر قسدرت پرهیمنسۀ
خیال خود و شور عرفانی خويش قرار دارد ،بسیاری از اشنار خود را برای روايست تجربسۀ
پیوستگی به عالم مثال و فراروی از عالم منطق و مشهودات میسرايد .عالم مثال ،عسالمی
است که در آن تناقضها در کنار يکديگر مینشینند و منطق اين جهسانی را مسیشسکند.
گزارش شاعر از چنین عالمی ،الجرم زبانی شسطحگونسه و نمسادين را پديسد مسیآورد کسه
تخیّ در حد اعالی خود در آن نمايان است .نگاهی به نمادپردازیهسای سسنايی کمکسی
شايان برای روشنترشدن اين موضو است.
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سنايی نخستین شاعری است که در شنر عرفسانی بسهطسور گسسترده بسه نمسادپردازی
پرداخته است و بسیاری از نمادهای شناختهشده در شنر عرفانی فارسی ،نخستینبسار در
آثار سنايی بهکاررفتهاند .مقبولیّت نمادهسای ديسوان سسنايی در شسنر عرفسانی پس از او،
جايگاه خالقیّت و ابتکار او را نمايان میسازد .او بسسیاری از واژگسانی کسه پسیش از آن بسا
مننايی ثابت و مشخّص در شنر و زبان ما وجود داشتهاند ،با قوۀ تخیّس خسويش مننسايی
جديد بخشیده و در هیئت نماد بهکارگرفته است؛ واژگسانی چسون مسی ،سساقی ،خرابسات،
جام ،میخانه ،رند ،قالش ،زاهد ،محتسب ،قلندر ،صومنه ،زنّار ،صنم ،بست ،زهسد ،تسسبیح،
مسجد ،زلف ،رخ ،يار و دلبر که بهکرّات در آثار عطّار ،مولوی ،حافظ و ديگسر شساعران مسا
در مننای نمادين تکرار شده است.
ازجمله خالقیّتهای سنايی ،شکستن اقتدار زبان با خلسق نمادهسای شخصسی اسست؛
نمادهايی که بندها در سنّت شنر فارسی تثبیت میشوند .يکی از بزرگتسرين خالقیّست-
های سنايی ،ابدا شنر قلندری است؛ شنری که به دلیس فضسای نمسادين آن سرشسار از
خالقیّت و نوآوری است؛ بسرای مثسال ،تقسابلی کسه سسنايی در قلنسدريّات خسود میسان دو
گفتمان زهدی و رندی ايجاد میکند ،ابتکار بسسیار هوشسمندانهای اسست کسه بسه ايجساد
فضايی رازآمیز و زبانی خالف عادت و آشنايیزدا و غنای هرچه بیشستر امکانسات زبسانی و
ادبی منجر میشود:
تسسسا منتکسسسف راه خرابسسسات نگسسسردی
از بنسسد عاليسسق نشسسود نفسس تسسو آزاد
اال ای پیر زردشتی به مسن بربنسد زنّساری

شايسسسسسستۀ اربسسسسساب کرامسسسسسات نگسسسسسردی
تسسسسا بنسسسسدۀ رنسسسسدان خرابسسسسات نگسسسسردی
(سنايی)984 :1387 ،
که من تسبیح و سجاده ز دست و دوش بنهادم
(همان)873 :

«پیر زردشتی» در ديوان سنايی نماد انسان کامس فسار از نسام و ننسس اسست کسه از
ترکیبی متناقض نما و خیال انگیز پديسد آمسده اسست .در گفتمسان زهسد ،پیسر شخصسیّتی
مسلمان و تسبیحبهدست و سجّادهبهدوش است ،امّا در انديشسۀ نمسادين و نگساه قلنسدری
سنايی ،پیر میتواند زردشتی باشد و سالک زنّار بربسته.
تا سوی خرابات شد آن شاه خرابسات
گر صومنۀ شیخ خبر يابد ازين حرف
آن روز مبسسادم مسسن و آن روز مبسسادا
شیر نر اگسر سسوی خرابسات خرامسد

همسسواره مسسنم منتکسسف راه خرابسسات
حقّسا کسسه شسسود بنسسدۀ خرگسساه خرابسسات
بیننسسد ز مسسن خسسالی درگسساه خرابسسات
روبسسساه کنسسسد او را روبسسساه خرابسسسات
(همان 721 :و )722
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«خرابات» در اص محلی برای فسق و فجور و اعمال خالف عرف و شر اسست ،امّسا
سنايی آن را جايگاه انسانهای کام و رندان پاکباز و وارسته از همۀ تنلّقسات نفسسانی و
دنیوی میداند و به اين صورت ،با تخیّ خويش میان امور متضاد آشتی ايجاد میکنسد و
به آفسرينشگسری در حسوزۀ تصسوير و نمسادپردازی دسست مسیزنسد و زبسان را بسه امسری
غافلگیرکننده ،نو و شگفتیآفرين تبدي میکند.
پیشینۀ بسیاری از نمادهای قلندری در شنر عرفانی ما به سنايی مسیرسسد .در شسنر
قلندری ،سنايی به نشانههای زبانیای که در عالم واقنیّست و محسوسسات ،نماينسدۀ امسور
قبیح و مذموم هستند ،بار مننايی مثبت میدهد و با تکرار اين نشانهها در جايگساهی واال
و غیرقاب انتظار برای مخاطب ،آنها را به نماد تبدي مسیکنسد .جابسهجسايی ارزش میسان
جفتهای متقاب زاهد /رند ،مسجد /خرابات ،مدرسه /مصطبه ،تسبیح /زنّار ،رح  /رطس
و  ...سبب سنّتشکنی و آشنايیزدايی از زبان میشود و از سوی ديگر ،اين کسار ترفنسدی
بسسرای مبسسارزه بسسا رياکسساران و ظاهرپرسسستان و انحرافسسات اخالقسسی در جامنسسه اسسست.
آشنايیزدايی ،خود يکی از عناصر مهسم در ادبیّست مستن اسست .در بسسیاری از نمادهسای
سنايی ،شاعر با هنجارشکنی و شکستن نو نگاه به اشسیاء و مفساهیم ،مبتکسر طريقسهای
میشود که سهمی عمده در ابهام ،شگفتی و زيبايیآفرينی سخن دارد.
من آن رهبان بدنامم ،مسن آن قسلّاش خودکامسم
که دستوری بود ابلی را کسردار من هسسسرشب
برهنسسه پا و سسسر زانسسم که دايسسم در خراباتسسم
همیباشد گرو هم کفش و هم دستار من هرشب
همه شب مست و مخمورم به عشق آن بت کافر
مغان دايم بسرند آتش ز بیتالنّار مسسن هسسرشب
دوصسسد زنّار دارم بسسر میان بسته به روم انسسسدر
همی بافنسسسد رهبانان مگسسسر زنّار مسن هسرشب (همان)720 :

ابسسدا غسسزل قلنسسدری و واردکسسردن انديشسسههسسا و مضسسامین و عناصسسر قلنسسدری بسسه
نمادپردازیهای گستردۀ سنايی در بیان افکسار و انديشسههسايش ،ازجملسه در حسوزۀ نقسد
اجتماعی و مبارزه با انحرافات اخالقی طبقات مختلف ،بهويژه صاحبان زر و زور و تزوير و
1
ريا منجر شده است.
از ديگر خالقیّت هسای تأثیرگسذار سسنايی در حسوزۀ نمسادپردازی ،کشساندن عناصسر و
شخصیّتهای اساطیری از بافت حماسی و اسطورهای به حوزۀ عرفان و اسستفادۀ نمسادين

ادب فارسی ،سال  ،7شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1396شمارۀ پیاپی 69/ 20

از آنهاست؛ کار بزرگی که برای نخستینبار سنايی مبسد و مبتکّسر آن بسوده اسست؛ بسه-
طوریکه در سنّت شنر فارسی ،کامال موردپسند و قبول شساعران بزرگسی نظیسر خاقسانی،
عطّار ،مولوی و حافظ قرارمیگیرد و نام سنايی را بهعنوان پیشستاز و مبتکّسر ايسن طريقسه
تثبیت میکند؛ شیوهای که سهروردی نیز در آثار رمزی خود از آن بهرهها میبسرد؛ بسرای
نمونه ،در شنر سنايی «رستم» نماد انسان کام میشود؛ سسالکی کسه در انتهسای هفست
وادی هولناک ،ديو نف را کشته و از تمام تنلّقات دنیوی رها شده است:
آن سیهکاری که رستم کرد با ديو سپید
تا برون ناری جگر از سسینۀ ديسو سسپید
در مجل

مستوران و اندر صف رنجوران

خطبسسۀ ديسسوان ديگسسر بسسود و نقسسش کیمیسسا
چشسسم کورانسسه نبینسسی روشسسنی زان توتیسسا
(سنايی)241 :1387 ،
هم جام چو رستم کش هم تیغ چو رستم زن
(همان)930 :

و در جای ديگر ديو سپید را نماد نف و هواج نفسانی يا موانع راه سلوک میداند
و اندرز میدهد که بايد وساي را برای کشتن نف مهیا کرد:
هسسین کسسه عسسالم گرفسست ديسسو سسسپید
ملک دين را گر بگیرد لشسکر ديسو سسپید

خیسسسسز تسسسسدبیر رخسسسسش رسسسسستم کسسسسن
(همسسسسسان)563 :
ما همسه نسسبت بسه زور رسستم داسستان کنسیم
(همان)432 :

نمونههای ديگری از نمادهای اسطورهای ديوان سنايی:
تو يکساعت چو افريدون بهمیدان باش تا زان پ
از دم خويشسسی تسسو دايسسم مانسسده انسسدر دام ديسسو
عسسالمی زا سسسیاه و نیسسست يسسک بسساز سسسپید

به هرجانب که رویآری درفشکاويان بینی
(همان)679 :
گر بسسرون آيسسسی ملک گردی و جام جم زنی
(همان)678 :
يک رمسسه افسسسراسیاب و نیست پیسدا پور زال
(همان)476 :

 .4ابهام و چندمعنایی
تفاوت زبان و ادبیّات در صراحت و رسايی مننا و يا ابهام آن است؛ در زبسان مابسهازای آن
چیزی که گفته میشود ،اراده می شود و مننا ثابت ،مستقیم و صريح است ،امّا در ادبیّات
گاهی مفهومی ديگر ،خالف آنچه گفته شده ،مقصود است« .ادبیّات گوهر ذاتی خويش را
در پنهانسازی مننا و بهتأخیرانداختن ادراک آن میجويد ،حالآنکه زبان بهعنسوان يسک
رسانۀ ارتباطی ،ضرورتا بايد روشن و شفّاف و عینیّتپسذير باشسد .ابهسام و وجسوه مننسايی
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متندّد برای متن ادبی فضیّلت است ،امّا در يک قطنۀ زبانی که نقش رسانگی دارد ،نقص
محسوب میشود» (فتوحی.)20: 1387،
در تاريخ نقد شنر و بالغت ،بارها به زيبايی ابهام اشاره شده است و منتقدان بسسیاری
ابهام را در زمرۀ محسّنات بیانی بهشمارآوردهاند .در بالغت سنّتی ،کسانی چون ابسن اثیسر
در المث السّاار فی ادب الکاتب و الشّاعر (:1379ج ، )190 :2ابوحیّسان توحیسدی در االمتسا

والمؤ

( :1953جلد )2:142و عبدالقاهر جرجسانی در اسسرارالبالغه ( 106 :1389و  )111بسه

زيبايی ابهام پرداختهاند و در نقد و بالغت مناصر نیز ابهام ،يک ويژگی سبکی و واجسد ارزش
ادبی منرّفی شده است (صهبا .)118 :1392 ،ابهام متن با الهام رازآلسود نويسسنده در پیونسد
است .هنرمند خود از نیروی الهام بیخبسر و بسا آن بیگانسه اسست و ايسن يکسی از داليس
مبهمبودن و فقدان صراحت مننايی در اثر هنری است (احمدی .)101 :1375 ،ابهسام باعسن
درگیری ذهن مخاطب و مکالمه با متن میشسود و درنتیجسه ،تأويس هسا و برداشستهسای
متفاوتی را موجب میشود.
در همۀ زمانها و مکانها متون نمادين و چندمننا موردتوجّه و اقبال قرارمسیگیرنسد؛
چراکه هرکسی از ظنّ خود يار آنها میشود و آنها را مطابق با سرشست و احسواالت خسود
تفسیر و تلقّی میکند و همین مطلب ،يکی از دالي زيبايی و مانسدگاری ايسنگونسه آثسار
است .مخاطب در مواجهه با آثار نمادين ،خود را در کشف مننا و تولید آن سهیم میداند
و لذّت بیشتری از خوانش متون نصیب او میشود .ابهسام و چنسدمننايی موجسب افسزايش
شمار مخاطبان اثر میشود و پاسخگوی همۀ طبقات ،متناسب با میزان فهسم و انديشسه و
قرابت حاالت آنان با شاعر و نويسنده است؛ همان کاری که مثال ديوان حافظ بسا عسالم و
عامی و ساير اقشار مختلف مردم کرده است؛ بهگونهای که طبقات مختلف مردم با عقايسد
مختلف را جذب خود میکند و همه با او يار میشوند .بخش عمسدۀ ايسن اقبسال و توجّسه
روزافزون مديون نمادهای متندّد و رازآلود و چندمننای اوست؛ نمادهايی که غالبا حسافظ
آنها را از سنايی اخذ کرده اسست؛ چراکسه نخسستینبسار در دسستگاه نمسادپردازی سسنايی
ساختهوپرداخته شدهاند.
هرگاه واژۀ «رمز» بهکارمیرود ،ذهن ،ناخودآگاه متوجّسه واژۀ «راز» مسیشسود .رمزهسا
پیوندی عمیق با رازها دارند و پنهسانی تسرين زوايسای هسستی و خفايسای آدمسی را نشسانه
میروند« .نمادها در زير حجاب آشسکار مسیشسوند و در آشسکارگی حجساب مسیپوشسند»
(شوالیه .)19 :1378 ،رمزها همیشه تفکّربرانگیز بودهاند و تالش و باريسکبینسی مخاطسب را
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طلب کرده اند .نماد در ذات خود ،متناقض و مبهم است .فتوحی تناقض هسای موجسود در
نماد را اينگونه شر میدهد:
«وقتی می گويیم نماد بیان راز است ،خود اين تنبیر تناقض دارد؛ زيرا راز بیانناشسدنی
است...؛ دوم اينکه نماد از سويی پناهگاهی است برای شاعر که پ از بازگشت از حال
مکاشفه به عرصۀ خودآگاهی ،نشانه و پناهی برای بهتصويرکشیدن آن شسهود و تجربسۀ
باطنی می جويد؛ از سوی ديگر ،همین نشانه ها گريزگاه او برای رهايی از سلطۀ زبسان و
قراردادهای محتوم و مسلّط است ...و سسوم اينکسه نمساد در عسین بیسانگری بسه کتمسان
میپردازد» (.)176 :1389

بخشی عمده از شنر عرفانی در گونسهای کسه متنلّسق بسه ادب غنساای اسست ،حاصس
بیخودی شاعر و اتّصال او با عالم مثال است .يکی از ويژگیهای عالم مثال ،شسهودپذيری
است .برخالف تنیّنات عالم مادّه که مشاهدهپذيری ديداری دارند ،شهودپذيری صور عالم
مثال ،پديداری است و ازآنجاکه پندار و گمان را در مشسهودات پديسداری راه اسست ،ايسن
پديدارها تأوي پذيرند ،برخالف مشهودات ديداری کسه قساام بسهيقسین و تأويس ناپذيرنسد.
(فوالدی.)217 – 206 :1389 ،
مناسبترين نسو صسورت خیسالی کسه راه را بسر پنسدار و گمسان و بسهتبسع آن تأويس
میگشايد ،نماد است؛ زيرا نماد برخالف تمثی  ،استناره و تشبیه نمسیتوانسد بسه مسدلولی
منین و مشخّص داللت کند .در نماد داللت همواره متکثّر و در هالسهای از گمسان اسست.
نمادها چند مدلولیاند و اين داللستهسای چندگانسه موجسب ابهسام مستن و خسوانشهسای
متفاوت و گاه متضاد میشود.
پورنامداريان در توضیح ابهام غزل عارفانه آن را از جنبههای مختلف بررسی میکنسد؛
يکی آن هنگام که کالم شاعر عارف از ديد مخاطب با مقام او و شسنر عرفسانی همخسوانی
ندارد ،مخاطب انتظار ندارد که شاعر عارف از خط و زلف و رخ منشوق سخن بگويد و در
مواجهه با اين امر دچار حیرت میشود و ناگزير به تأوي اين عناصر دست میزند؛ ابهسام
ديگر شنر عرفانی نیز آن هنگام رخ میدهد که شاعر عارف به خسود ،مفساهیم ناپسسندی
مانند میخوارگی و رندی را نسبت میدهد و حتّسی خواننسدگان را نیسز بسه آنهسا دعسوت
میکند؛ شدّت هیجانات عاطفی ،يکی ديگر از عوام ابهام در اشنار عرفانی اسست« .يکسی
از اسباب اصلی ابهام غلبۀ هیجانات عاطفی ناشسی از عشسقی عظسیم بسر ذهسن سرشسار از
منارف و تجربههای عرفانی و میسراث وسسیع فرهنگسی اسست .شسنری کسه تحست سسلطۀ
هوشیاری شاعر در بستری سنجیده هدايت نمیشود ،مثس رؤيسايی اسست کسه بسهجسای
تصوير در کلمات شکفته میشود» (پورنامداريان 218 :1384 ،و .)219
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می پرستی پیشه گیر اندر خرابات و قمسار

کم سزن و قسسالش و رنسسد و مسسست و دردیخسسوار بسساش
(سنايی)313 :1387 ،

گوينسسد سسسنايی را شسسد شسسرم بسسه يکبسسار
داام بسه خرابسات مسرا رفستن از آن اسست
من می روم و رفستم و مسی خسواهم رفستن

رفسسسسستن بسسسسسه خرابسسسسسات ورا شسسسسسرم نیايسسسسسد
کسسسسه الّسسسسا بسسسسه خرابسسسسات مسسسسرا دل نگشسسسسايد
کمتسسسر غمسسسم ايسسسن اسسسست کسسسه گوينسسسد نشسسسايد
(همان) 812 :

«کمزن»« ،قالش»« ،رند»« ،مست» و «دردیخوار» ،نمادهايی هستند که نمیتسوان
برای آنها مدلولی مشخّص منیّن کرد و اين خود زمینۀ تأوي را در شنر قلنسدری سسنايی
میگشايد .ابهام در اين نو نمادها دوچندان است .ابهام ناشی از غلبۀ هیجانسات عساطفی
نیز زبان را مبهم و تأوي پذير می کند:
اگسسر ذاتسسی توانسسد بسسود کسسز هسسستی تسسوان دارد
وگر هستی بسود ممکسن کسه کسم از نیسستی باشسد
وگسسر بسسا نقطسسۀ وهمسسم کسسسی همبسسر بسسود او را
تسسرازوی قیامسست کسسو همسسی اعسسران را سسسنجد
نگیسسرم هسسی حیّسسز ار در آن کفسسه نشسسینم مسسن
سسسبکتسسر کفّسسۀ ذاتسسی ،گسسرانتسسر کفّسسۀ جسسانی
مسسنم خسسود کمتسسر از دانگسسی ،اگسسر برسسسنجدم وزّان
چو عق ک کنسد فکسرت ز اوصساف و صسفات مسن
فروشسسستم ز لسسو خسسويش نقسسش چسسونی و سسسانی
چنان گشتم که نشناسد کسم جز بیچگون و چون

من آن ذاتم کسه او از نیسستی جسان و روان دارد
من آن هستم که آن از بینشسانیهسا نشسان دارد
هسسزاران حجّسست قسساطع کسسه ابنسساد چنسسان دارد
اگسسر باشسسم در ايسسن کفّسه ،دگسسر کفسسه گسسران دارد
چو من از هی کم باشسم ،گسران کفّسه از آن دارد
وگر بسا خسود در آن کفّسه زمسین و آسسمان دارد
اگر دانگی بود ممکسن کسه وزن ايسن جهسان دارد
نه ذات من چنان باشد ،نسه اوصسافی چنسان دارد
ز بیچونی و بسیسسانی روانسم چسون وسسان دارد
که ذات من نه تن دارد ،نه دل دارد ،نه جان دارد
(همان 306 :و )307

زبان اين ابیات ،با اينکه ابیساتی از يسک قصسیده اسست و زبسان قصسیده از غسزل بايسد
سرراستتر و با وضو بیشتر باشد ،کامال مبهم و چندپهلو اسست .در ايسن اشسنار سسنايی
برای نشاندادن جايگاه و ارزش مقام انسان اموری را به او نسبت میدهد کسه ورای عقس
و ح است و اين امر ،مننای متن را گنس ،مبهم و تأوي پذير میکند.
بسیاری از اشنار سنايی ،بهويژه غزلیّات قلندری او ،حاوی ابهسام هنسری و بسهتبسع آن
چندمننا و تأوي پذير هستند و همین زمینهساز رسسیدن شسنر بسه جسوهرۀ هنسری واال و
زيبايی شنايی است .غزل زير که در توصیف منشوق قلندری است ،از ايسن دسسته اسست؛
منشوقی که جام شراب در دست و علَم کفر بسه دسست دارد و همسۀ ابسدال را زنّارپرسست
کرده است:
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شسسور در شسسهر فکنسسد آن بسست زنّارپرسسست چسسسون خرامسسسان ز خرابسسسات بسسسرون آمسسسد مسسسست
پسسسردۀ راز دريسسسده قسسسد مسسسی در کسسسف شسسسربت کفسسسر چشسسسیده علسسسم کفسسسر بسسسه دسسسست
شده بیسرون ز در نیسستی از هسستی خسويش «نیست» حاص شود آن را که بسرون شسد از «هسست»
چون بت است آن بت قلّاش دل رهبان کیش کسسسه بسسسه شمشسسسیر جفسسسا جسسسز دل عشّسساق نخسسسست
از پسسس پسسسردۀ پنسسسدار و هسسسوا بیسسسرون جسسسست
انسسدر آن وقسست کسسه جاسسسوس جمسسال رخ او
کسسسه در آن سسسساعت زنّسسسار چهسسس کسسسرد نبسسسست
هسسی ابسسدال نديسسدی کسسه درو درنگريسسست
بسسسر در کنبس سۀ طامسسسات چسسسه لبیسسسک زنسسسیم کسسه بسسه بسستخانسسه نیسسابیم همسسی جسسای نشسسست
2
(همان)738:

 .5انتقال عاطفه
هنر همواره در پیوندی عمیق با عواطف انسانی بوده است .فالسفه و هنرمندان از ديربساز
به نقش انوا هنرها در برانگیختن عواطف گوناگون پرداختهاند ،امّا برجستهترين نظريات
دربارۀ نقش عاطفه در هنر و تأثیر آن بر آدمی ،در آراء افالطون دربارۀ «هنر بسازنمودی»
در کتاب جمهوری و نگرانی او از شور عاطفی حاص از شنر و در مقاب  ،دفسا ارسسطو از
شنر و همچنین در «نظريۀ بیان» است که ارزش هنر را تا حسدّ زيسادی بسه قسدرت بیسان
عواطف وابسته میداند ،امّا خود عاطفه چیست؟ منظور از عاطفه ،اندوه يا حالت حماسسی
يا اعجابی است که شاعر از رويداد رخدادی در خويش احساس میکنسد و از خواننسده يسا
شنونده میخواهد که با وی در اين احساس شرکت داشسته باشسد (شسفینیکسدکنی:1388 ،
 .)106آنچه میتواند اين احساس و عواطف گوناگون را پیچیده در ابهام و شگفتی منتقس
سازد ،تصوير ادبی است .عاطفه و تصوير ،الزم و ملزوم يکديگرند و در تناسسب بسا مننسا و
تجربۀ شاعرانه عم میکنند.
حال بايد به اين پرسش پاسخ داد که عاطفه و زيبايی چه پیوندی بسا هسم دارنسد؟ در
نظر بسیاری از فیلسوفان قرن هجدهم میالدی (مث ديويد هیوم) پیبردن به زيبايی دقیقسا
همان نشاندادن واکنش عاطفی است .کاليو ب ( ،)Clive Bellزيبايیشسناس آمريکسايی
اواي قرن بیستم ،نخستین کسی بود که اصطال «عاطفۀ زيبايیشناسی» را بهکاربرد .از
ديد او هنرمند کسی است که در لحظۀ الهام ،هرچیز را همانگونه کسه هسست و فسار از
نقش کاربردیاش به شک «صورت ناب» میبیند و در اثر اين مشاهده ،عواطسف ويسژهای
را تجربه میکند .هنرمند در خلق اثر هنری خود تالش میکند آن عاطفۀ تجربهشدهاش
را با شباهت هرچه بیشتری به مخاطب خود منتق سازد؛ اگر او در اين کار موفق شسود،
اثرش ويژگیای پیدا میکند که ب آن را «صسورت داللستگسر» مسینامسد و الزمسۀ «اثسر

 /74کارکرد زیباییشناختی نماد در دیوان سنایی

هنری» برمیشمرد .اگر مخاطب آن صسورت نساب را در اثسر هنسری بازيابسد ،نسوعی شسور
عاطفی را در پیوند با همان ح ّ هنرمند در لحظۀ الهام تجربسه مسیکنسد کسه بس آن را
عاطفۀ زيبايیشناسی مینامد (ب .)3-1 :1958 ،
امّا ربط عاطفه و نماد در اين است که عاطفه در نماد صادقانهتر از صورتهسای ادبسی
ديگر است؛ چراکه شاعر در خلق تصاوير بسرای نشساندادن عواطسف خسود هسی نقشسه و
طرحی که از قب برنامهريزی شده باشد ،ندارد و در يک فضای الهامگونه (در غالسب اشسنار
ناب عرفانی) مقهور و مسخّر مننا میشود و اين ،مننا و عواطف ناشی از آن است که زبان و
تصاوير متناسب با خود را بر بیان و زبان شاعر تحمیس مسیکنسد؛ بنسابراين ،بسه مصسداق
«سخنی کز دل برآيد الجرم بر دل نشیند» ،چون هی تصسنّع و تکلّفسی در کسار نیسست،
مخاطب صداقت نهفتسه در عواطسف شساعر نمسادگرا را بهتسر درک و دريافست مسیکنسد و
بدينترتیب تأثیر عواطف ناشی از نمادپردازی به اوج میرسسد .در ايسن هنگسام آنچسه بسه
ياری شاعر میآيد و میتواند آن حالت گنس تجربهشدۀ شاعر را با همان عاطفۀ ويسژه بسه
خواننده منتق سازد ،نماد است .شاعر عارف اگسر از زبسانی سرراسست و روشسن اسستفاده
کند ،نمیتواند تجربۀ گنس و بیانناپذيری همچون حالت فنا و ح اعجاب و شسگفتی و
ابهام آن و يا تجربیّات شهودی خود را منتق سازد .نمساد بسا رازآلسودگی ،چنسدمننايی و
خاصّیّت جمعسازی اضداد میتواند تصسوّری از احسساس تجربسهشسدۀ شساعر عسارف را در
خواننده بهوجودآورد .بدون اين تصوّر ،احساس و عاطفۀ شاعر نمسیتوانسد منتقس بشسود؛
همانگونه که بندتو کروچه منتقد است که «احساس بسدون تصسوّر کسور اسست و تصسوّر
بدون احساس میانتهی» ()93 :1381؛ برای نمونه در اشنار زير ،سنايی يکسی از تجربیّسات
شهودی خويش را بهوسیلۀ نماد بیان میکنسد .زبسان و تصساوير در ايسن اشسنار ،گنسس و
تأوي پذيرند و اين امر موجب شکفتگی عاطفۀ زيبايیشناختی در مخاطب میشود:
يارب چسسه بود آن تیسسرگی و آن راه دور و نیمشب
وز جان من يکبارگی بسرده غم جانان طسسرب
گسردون چسسو روی عاشقسان در لسولسوء مکنسون نهان
گیتی چو روی دلبران پوشیسده از عنبسر سلب
در منزل «سلما» و «می» گشتم همی ناخورده می
تن همچو اندر آب نی دل همچو بر آتش قصب
آمسسد به گسسوشم هسسر زمان آواز خضسر از هر مکان
کايسزد تنالسی را بخسسوان در قنر قا مسسرتهب
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راهسسسسی چنسسان بگسسذاشتسسسم بسا ارم پنداشتسسم
از صبسسر تخمسسی کاشتم آمد ببسسر بنسدالتنب
آواز اسب من شنیسسسسد آن مساه پیش مسسن دويسسسد
وص آمد و هجران پريد آمد نشاط و شد کرب
هسم ناز ديدم هسسسم بال هسسسم درد ديسسسدم هم دوا
هم خوف ديسدم هم رجا هم خار ديدم هم رطب
گسسه دست يازيسدم همی زلفش ترازيدم همی
گه نرد بازيدم همی يک بوسه بود و يک ندب( ...سنايی)280-279 :1387 ،

شنر باال روايتی است از سالک گمشده در راه منشوق و دستگیری انسان کامس از او.
اين روايت به کمک نمادهايی چون تاريکی ،بیابان ،خضسر ،اسسب و  ...بیسان شسده اسست؛
برای نمونه ،ظلمت و تاريکی تصويری نمادين است؛ چراکه بسستر برخسورداری از مواهسب
منرفتی و عطايای مننوی را برای سالک فراهم میکند؛ ازجملسۀ ايسن مواهسب حکمست و
خردمندی اسست .در نمسادپردازی فرهنسس هسای گونساگون نیسز ظلمست و تساريکی نمساد
خردمندی و حکمت است (الیاده .)44 :1394 ،تاريکی ،آدمی را به رنج میافکند؛ امّا پاداش
اين رنج را با دستيافتن به عطیّهای که عموما حکمتی متنالی اسست ،مسیدهسد .در ايسن
غزل نیز سالک پ از گمشدن در تاريکی بیابان به کمک «خضر» که نمساد پیسر اسست و
«اسب» که نماد جان شیفتۀ اوست به وصال منشوق میرسسد و بسرای رسسیدن بسه ايسن
وصال ،سختیهای بسیاری را پشت سر میگذارد که «بیابسان» نمسادی از آنهاسست .ايسن
نمادها ،رمزهايی تکرارشونده در ديوان سنايی هستند.
ای مسلمانان مرا در عشق آن بت غیرتسست
عشسسق دريسسای محسسیط و آب دريسسا آتشسسست
در میسسان لجّسسهاش سیصسسد نهنسسس داوری
کشسستیش از انسسدهان ولنگسسرش از صسسابری
مر مرا بی مسن در آن دريسای ژرف انداختسه
مرده بودم غرقه گشتم ای عجب زنده شسدم

عشقبازی نیست کاين خود حیرت اندر حیرتسست
مسسوجهسسا آيسسد کسسه گسسويی کسسوههسسای ظلمتسسست
بسسر کسسران سسساحلش صسسد اژدهسسای هیبتسسست
بادبسسسسانش رو نهسسسساده سسسسسوی بسسسساد آفتسسسسست
بسسسر مثسسسال رادمسسسردی کسسسش لبسسساس خلّتسسسست
گوهری آمد بسه دسستم کسش دو گیتسی قیمتسست
(همان)725 :

در غزل باال« ،دريسا»« ،آتسش»« ،مسوج»« ،نهنسس»« ،اژدهسا»« ،کشستی» و «گسوهر»
نمادهايی هستند که سنايی با آنها احساس خود را دربارۀ عشق ،خطسرات همسراه بسا آن،
سیم ای دوگانۀ آن و ثمرۀ آن که کشف اسرار الهی و منانی غیبی و عطايای خفیّه اسست،
بیان میکند .نماد عالوه بر اينکه به سنايی کمک میکند تا عاطفۀ خود را دربسارۀ عشسق
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با مواهب و خطراتش همراه با تناسب بیشتر انتقال دهد ،شنر او را بسه درجسۀ بساالتری از
3
زيبايی نیز ارتقا داده است.
 .6ایجاد تناسب میان صورت و معنی
کالسیسیسم ( )Classicismزيبايی را چیزی جز اعتدال و تناسب و هماهنگی نمیدانسد.
انديشۀ آدمی از رويارويی با امور پراکنده پريشان میشود و در هر چیسزی دنبسال کشسف
روابط میگردد .از ديگر عواملی که سببساز زيبايی دانسته شسده اسست ،وحسدت اسست؛
«وحدت نزد فالسفه صفت کمال يسا اکتمسال ذات و وحسدانیّت آن اسست .وحسدت صسفت
کام ترين واحد ،يننی خداوند است .اينکه گفتهاند زيبايی وحدت است ،ازآنروسست کسه
وحدت صفت خداوند است؛ چنان که زيبايی و کمال از صفات اوست» (غريسب.)29 :1378 ،
جان هاسپرز ( )John Hospersمنتقد است« :يک اثر هنری بايد نمايشسی از چنسدگونگی
عظیم عناصر و وحدت آنها باشد ،هر مايه درهمتنیدگی آن در وحدتی خالصهشده باشد،
به همان میزان هم دستاورد آن عظیم خواهد بود» ( .) 54: 1379نماد زمینسهسساز وحسدت
است و انسان ذاتا از پیوند و برقراری ارتباط لسذّت مسیبسرد و از پريشسانی و پراکنسدگی و
تفرقه بیزار است .نماد عوالم موازی را با هم پیوند میدهد و از ايسن طريسق بسه مخاطسب
پیام دلگرمی و اتّحاد با هستی را القا میکند« .رمسز عارفانسه کسه موجسب اعستالی طالسب
است ،با تذکار اين مننی که همه چیز اصلی الهی و نمونهای ازلسی دارد و غايست قصسوای
رو اتّحاد با حق است ،در نهايت طبنا موجب هماهنگی و انسجام هستی میشود؛ يننی
آن را يکپارچه میکند ،به نحوی که اضداد يا قطبهای مخالف آن به وحدت میرسسند»
(ستاری.)165 :1372 ،

وحدتی که در نمادپردازی شايان توجّه است ،از دو جنبه قاب بررسسی اسست :يکسی از
نظر اتّحاد تجربه و تصوير يا همان رمز و راز و ديگری ،وحدتی که بهعنوان پیام و نتیجسۀ
نهايی از نماد و نمادگرايی حاص میشود؛ توضیح جنبۀ دوم ايسن اسست کسه نمسادگرايی
همچون حلقهای است که عوالم مختلف را با هم مرتبط میکند و ضمن برقراری ارتبساط
میان بخشهای مختلف عالم ،پیسام وحسدت ،تنهسا نبسودن و همساهنگی بسا هسستی را بسه
انسانها القا میکند.
«نماد موثّرا عملکرد يک میانجی را بسر عهسده دارد .نمساد پس هسا را مسیبنسدد ،عناصسر
تفکیکشده را جمع میآورد  ،آسمان و زمین ،ماده و رو  ،طبینت و فرهنس ،واقنیت و
رؤيا ،ناخودآگاه و آگاه را پیوند میدهد .به برکت نماد که کاانات را در يک شبکۀ عظیم
ارتباطی قرار میدهد ،انسان خود را غريبه احساس نمیکند .وقتی ارزش تصوير تا آنجا
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بسط میيابد که اعماق پايدار و تنالی بینهايت انسان را به هم ارتباط میدهد ،تبسدي
به نماد میشود .نماد با پیونددادن میان عوام منیّن جهان به کودک و به بسزرگسسال
اين احساس را میدهد که آنها موجوداتی مجّزا و گمشده در مجموعۀ عظیمی که آنهسا
را احاطه کرده نیستند» (شوالیه.)49-48 :1378 ،

و اما اتّحاد تجربه و تصوير (جنبسۀ اوّل) ،يننی اينکه میان صورت نماد و محتوای آن يسا
به تنبیر ديگر ،میان تجربه و تصوير و يا ايده و تصوير اتّحاد و يگانگی وجسود دارد و ايسن
دو را نمیتوان از هم جدا کرد« .سويۀ پنهان نماد (محتوا) بسهتنهسايی قابس تصسوّر نیسست؛
بنابراين ،همیشه با صورت نماد شناخته میشود و از آن جدايیناپذير است .درک تجربسۀ
محض محال است و تنهسا تصسويری گنسس و مسبهم از آن پسیش روی ماسست؛ بنسابراين،
نمیتوانیم میان تجربۀ محض (ايده) و تصوير آن تمايز قاا شسويم» (فتسوحی-165 :1389 ،
.)166

سنايی عواطف ناشی از تجربۀ شسهودی خسود را کسه در حالست ناخودآگساهی و غلبسۀ
حاالت سکر و مستی به او دست داده است ،به کمک تصساويری کسه بسدون اختیسار او در
خدمت بیان آن حاالت قرارمیگیرند ،به تصوير میکشد؛ يننی هم تجربسۀ عارفانسه و هسم
زبان بیان آن بدون قصد و ارادۀ قبلی بر شاعر تحمی میشسود و ايسن دو (اتّحساد تجربسه و
تصوير) بهگونهای در هم تنیده میشوند که قاب تفکیسک و مرزبنسدی نیسستند .غسزل زيسر
شر ديدار سنايی با پیری نورانی است که ظاهری خالف عسادت دارد؛ ايسن مالقسات در
خرابات اتّفاق میافتد؛ به همراه جمنی از پیران خراباتی (که خود تصسويری متنساقضنماسست)
که در ظاهر فقیر و عور و بیچیزند و در قید تنلّقات نیستند و آنچه را هسم دارنسد ،بسذل
میکنند و سخنان شطحگونه بر زبان میرانند .توصیف اين مالقسات تجربسهای اسست کسه
فراتر از تجارب مادّی و دنیوی است و با منطق اتّفاقات دنیوی ناسازگار است:
از خانه بسرون رفستم مسن دوش بسه نسادانی
از کسسوه فسسرود آمسسد زيسسن پیسسری نسسورانی
چسسون ديسسد مسسرا گفتسسا داری سسسر مهمسسانی
رفتم به سرايی خسوش پساکیزه و سسلطانی
در وی نفسسسری ديسسسدم پیسسسران خرابسسساتی
میگفت يکی رسستم زان ظلمست نفسسانی
اين گفت «انا االوّل» ک نیست مرا ثسانی
مانسسدم متحیسسر مسسن زان حسسال ز حیرانسسی
گفت :اه خراباتاند ايسن قسوم نمسیدانسی

تو قصّۀ من بشنو تا چسون بسه عجسب مسانی
پیسسسداش مسسسسلمانی در عرصسسسۀ بلسسسسانی
گفتم که بلسی دارم بسی سسستی و کسسالنی
نسسه عیسسب ز همسسسايه نسسه بسسیم ز ويرانسسی
قسسومی همسسه قلّاشسسان چسسون ديسسو بیابسسانی
میگفت يکسی ديگسر «مسا اعظسم برهسانی»
و آن گفت «انا آالخر» تا خلسق شسود فسانی
گفتم که چه قوماند اين ای خواجۀ روحانی
آنهسا کسسه تسسو ايشسسان را قلّساش همسی دان سی
(سنايی)672 :1387 ،
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سنايی در ابیات متندّدی انسان را متوجّه اص و منشأ الهی خود میکنسد کسه همسان
عالم وحدت است؛ عالمی که جهان ماده نمادی از آن و مقدمۀ رسیدن به آنجاست:
در اين کهپايه چون گردی بر آخور چون خر عیسی
به سوی عالم جان شو که چون عیسی همه جانی (همان)682 :
گسسسر اوباش طبینت را بسسرون آری ز دل زان پ
همسسسه رمسسز الهسسسی را ز خاطسر ترجمان بینسسی
مسسر ايسن مهمسان علسوی را گرامسسسی دار تا روزی
چو زين گنبد برون پرّی مسر او را میسزبان بینسسی
به حکمتها قویپر کن مر اين طاووس عرشسی را
کسسه تا زيسن دامگسسه او را نشساط آشیسان بینسسی (همان)697 :

در غزل قلندری زير نیز سنايی از حاالتی سخن میگويد کسه الزمسۀ رسسیدن بسه آن،
گذر از عالم اضداد و کثرات و رسیدن به وحسدت و يکرنگسی اسست؛ از گمسانی کسه يقسین
میشود و يقینی که گمان میشود ،از ديدن بیبصر و گفتن بیزبان ،از نهان گشتنی کسه
خود آشکارگی است؛ ازاينرو ،اين شنرها زبانی متناقضنما دارند:
کسسی کسز کسار قالشی بر او بنضی عیان گسردد
گمسان او يقیسن گسسردد يسقیسن او گمان گسسردد
نشانی باشد آنک را در آن ديده که هسرساعت
نشسسان بسسینشانی را نشسسان او نشسان گسسسردد
بسه گساه ديدن از ديسدن به گاه گفتن از گفتسن
چو کوران بیبصر گردد چو گنگان بیزبان گردد
نهان گردد ز هر وضنی که بود آمد چه بود او را
پ آنگه از نهان گشتن بر او وضنی عیان گردد
چنان گردد حقیقت او که وصف خلسسق نپذيسسرد
به پشت خاک هامون همچو پروين آسمان گردد (همان) 546 :
از ايسسنگونسسه اشسسنار در ديسسوان سسسنايی فسسراوان اسسست (بسسرای نمونسسه ر.ک :غسسزلهسسای،210

290،485،486و ) 492و اين ناشی از آن است که نگاه سسنايی بسه عسالم ،نگساهی موحّدانسه،
يکتابین و وحدتمحور است و مقصود اصلی او رسیدن به منشوق ازلی است:
از پسسی تسسو ز عسسدم مسسا بسسه جهسسان آمسسدهايسسم
مانسسده در بنسسد زمسسانیم و زمسسان مسسا را نسسه

نسسسز بسسسرای طسسسرب و لهسسسو و فغسسسان آمسسسدهايسسسم
در مکسسسانیم نسسسه از بهسسسر مکسسسان آمسسسدهايسسسم
(همان)897 :
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 .7نتیجه
سنايی غزنوی با شکستن اقتدار زبان و نظام تکمننايی دال و مسدلول ،امکانسات زبسانی و
ادبی را غنا بخشیده است .او بسا خلسق نمادهسای ابتکساری ،بسهويسژه در حسوزۀ قلنسدری و
اساطیری ،موجبات وسنتبخشی به دايرۀ مننايی واژگان و ارتقای وجه زيبسايیشسناختی
متن خود را فراهم آورده است .نماد در ديوان سنايی از طريق مؤلّفسههسای گونساگونی بسه
زيبايی متن افزوده است :الف .از طريق فراروی از تخیّ اولیه و نمايش تخیّس ثانويسه بسا
پیوند میان مفاهیم متضاد و رواداری تنساقض و آشسنايیزدايسی و هنجارشسکنی از طريسق
بهکاربردن نشانههای زبانی در خالف عادت زبان و عرف و خلق ترکیسبهسای متنساقض و
نیز فراهم آوردن بستری برای نگاهی ديگرگونه به عناصسر متسون حماسسی و اسساطیری و
بازآفرينی آنها در هیئت نمادهای عرفانی و شک دادن بینشی نو از مفساهیم قسديم؛ ب .از
طريق ابهام و چندمننايی که به مخاطب قدرت تأوي های متفاوت و لذّت کشسف مننسا و
برقراری ارتباط چندسويه بسا مستن و هسمبسازی شسدن او را در بسازی بیسانگری و کتمسان
همزمان نماد میدهد؛ ج .از طريق انتقال عاطفۀ صادقانۀ حاص از غلبسۀ مننسا و عواطسف
ناشی از تجربیّات شهودی؛ زيرا تصوير نمادين در شسنر عرفسانی سسنايی ،تصسوير خیسالی
متکلّفانسه نیسست ،بلکسه حاصس مسستقیم تجربسسۀ شساعرانه اسست و بسدينترتیسب ،تسسأثیر
زيبايیشناختی بیشتری نسبت به انوا ديگر صورخیال دارد؛ د .از طريسق ايجساد تناسسب
میان مننای عرفانی و صسورت بیسانگر آن و اتّحساد تجربسه و تصسوير و نیسز برقرارسساختن
تناسب میان آدمی و هستی.
پینوشت
 .1برای ديدن نمونه هايی از غزلیات قلندری سنايی ر.ک :سنايی :1387 ،غزلهای شسمارۀ ،274 ،303
 435 ،362 ،212 ،226 ،319 ،461و .226
 .2برای نمونههای بیشتر ر.ک :غزلهای شمارۀ  262 ،232 ،121،54و .274
 .3برای نمونههای بیشتر ر.ک :غزلهای شماره  303 ، 283،265 ،245و .333
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گراهام ،گوردون (« ،)1391بیانگری ،کروچه و کالینگوود» ،در دانشنامه زيبايیشناسی ،ويراسستۀ بسري
گات و دومینیسک مسک آيسور لسوپ  ،ترجمسۀ منسوچهر صساننی و همکساران ،چسا پسنجم ،تهسران،
فرهنگستان هنر98-91 ،
مقدادی ،بهرام ( ،)1378فرهنس اصطالحات نقد ادبی ،تهران ،فکر روز.
هاسپرز ،جان و راجر اسکراتن ( ،)1379فلسفه هنسر و زيبسايیشناسسی ،ترجمسۀ ينقسوب آژنسد ،تهسران،
دانشگاه تهران.
يوسفی ،محمّدرضا و صديقه رسسولیان آرانسی (« ،)1392نمساد از ديسدگاه ابهسام (تحلیس عناصسر بالغسی
نمادگونه در شنر مناصر فارسی)» ،فنون ادبی ،پايیز و زمستان ،ش .178 - 161 ،9
Bell,I (1958), Art ,New York, Capricorn Books.

