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 سِرِناد در ادبيّات فارسي
 *ندا بهسان

 آموختة كارشناسي ارشد زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران شمال دانش

 تبار حسن جعفري
 د اسالميآموختة دكتري زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه آزا دانشگاه تهران و دانشي دانشيار گروه حقوق خصوص

 (  229تا  207)از ص 

 26/6/1399، تاريخ پذيرش مقاله: 13/2/1399تاريخ دريافت مقاله: 

 پژوهشي-علمي

 

 چکيده
مايۀ  شود )بن باالترنشستن معشوق نسبت به عاشق، موضوعی است که دائماً در ادبيّات عاشقانه تکرار می

در آستانۀ منزل معشوق برای او ترانه ند. عاشق ويگ می« سِرِناد»ادبی(؛ به اين حالت در ادبيّات اروپايی 

وگو  دهد و با او گفت کند، و معشوق بر باالی پنجره به آن گوش فرا می وگو می خواند و با او گفت می

تواند بام، اسب، آسمان، خورشيد يا هر مقام بلند  کند. اين جايگاه، لزوماً پنجره يا آستانه نيست و می می

ادبيّات قديم بيش از ادبيّات معاصر قابل مشاهده است. اين تفاوت موضع بدان دليل ديگر باشد. سرناد در 

است که در ادبيّات کهن ايران، معشوق در مقام ناز است و عاشق در مقام نياز؛ و اين دو خصلت سبب آن 

يل است که معشوق ضرورتاً در جايگاهی فوق عاشق قرار گيرد. برعکس، در ادبيّات معاصر، شايد به دل

سطح شده است.  ترشدنِ معشوق و همنشينیِ عاشق با او، مکان اين دو نسبت به يکديگر، هم زمينی

توان در هر جايی که شخصی بر ديگری قدرت و اقتدار يافته باشد،  عالوه بر ادبيّات عاشقانه، سرناد را می

محورِ  در ادبيّات قدرتنشينند.  نيز گزارش کرد؛ به همين دليل، قدرتمندان سياسی همواره در صدر می

آيد تا ديگران را نجات دهد، و در قدرت انضباطیِ ميشل  نيچه، زردشت از باالی کوه به پايين فرودمی

هايی  گيرد؛ برج های سراسرنمای زندان انجام می های دنيای مدرن بر شهروندان از فراز برج فوکو، نظارت

 های قديم شده است.  چاله که جانشين سياه
 

 سرناد، ادبيّات عاشقانه، آستانه، بام، عاشق، معشوق.: ي كليديها واژه

                                                           
 nedabehsan@gmail.com                                                                رايانامۀ نويسندة مسئول:  .*
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 مقدّمه .1

وگوی همراه با موسيقی  های رايج و در عين حال ناشناختۀ ادبی، گفت مايه يکی از بن

ميان عاشق و معشوق است در حالتی که معشوق در جايگاهی باالتر از عاشق نشسته، 

ز او قرار گرفته است، مثل آستانۀ خانۀ تر ا در جايگاهی پايين مثل پنجره، و عاشق

عبارت است از موضوعی مکرّر در ادبيّات )موتيف( مايه  . بن(219، 1396تبار:  )جعفریمعشوق 

توان گفت  تر می که بارها در اشعار مورد اشاره قرار گرفته است، و حتّی در سطحی وسيع

ن دليل که هرآنچه الگوهای ادبی است؛ به اي ها و کهن که سرناد يکی از سرنمون

در  .(8: 1388تقوی و دهقان، )الگوی ادبی دانست  توان آن را کهن موضوعی جهانی است، می

طور معمول با آواز عاشقانه و در  وگويی که به ادبيّات اروپايی و امريکايی به چنين گفت

از هايی  های آن، بخش و از بهترين نمونه گويند می« سرناد»شود،  هنگام عصر انجام می

شود  از شکسپير است. در اين مقاله تالش می رومئو و ژوليتنامۀ  وگوهای نمايش گفت

وگوی ميان آن دو، در ادبيّات فارسی به  که اين تفاوتِ مکانیِ عاشق و معشوق در گفت

مايۀ ادبی برجسته و نشان داده شود که گرچه تاکنون نامی بر روی اين  عنوان يک بن

شکلی ناخودآگاه در ادبيّات ما رايج بوده  وفور و به ه نشده است، بهموضوعِ مکرّرِ ادبی نهاد

بر باالی آن ياد  در پای دژ، و رودابهوگوی ميان زال  توان از گفت است؛ برای مثال، می

 کنيم: 
 

 جـــوی يـکــــی چـــارة راهِ ديـــدارْ

 
 چـو باشی تـو بر بـاره و من به کـوی 

 (133: 1363)فردوسی،                 

انجامد که رودابه با گيسوان خود زال را از پای قصر  وگويی که سرانجام بدان می گفت

کشد؛ تصويری که امروز بيشتر به تصوير مشهور داستان کارتونی راپونزل  به باال می

شود. همچنين است نشستن منيژه بر باالی چاهی که بيژن در آن اسير  منسوب می

  :د اين در غزليّات حافظاست، و نيز ابياتی مانن
 

 سرشت زيرِ بامِ قصرِ آن حوری چشم حافظ

 
 تَها االَنهار داشتری تَحْشيوة جنات تَجْ 

                                 (1390 :77) 

وگوها از دو موضعِ برتر و  ای ادبی دربارة اين گونه گفت تمرکز اين مقاله بر ارائۀ نظريّه

، ما را به سمت گسترش سرناد تا مرزهای مباحث مربوط به تر است و تداوم بحث پست

تاکنون  کند. قدرت سياسی و ديگر مباحث اجتماعی، از جمله فقر و غنا نيز هدايت می

مايۀ ادبیِ سرناد در ادبيّات ايران انجام نشده و حتّی پژوهشی  هيچ تحقيقی دربارة بن
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 John)شود. جان روبِن تامپسون  نمیجامع در اين باره در ادبيّات اروپا و امريکا ديده 

Reuben Thompson)  آورِ  پيامدر گاهنامۀ بزرگِ  م(1873)متوفّی شاعر و ويراستار امريکايی
  1در يکی دو سطرِ کوتاه سرناد را چنين تعريف کرده است: ،ادبیِ جنوب

 .(376 :1858) شود و در نهايت، موسيقی شبانه که در عشقِ بانويی زيبا و شنوا نواخته می [...]

نامۀ جهانی در قرن نوزدهم است، نيز  ، که يک لغتالمعارف بزرگ لندن ةدايرو در 

 چيزی بيشتر از اين وجود ندارد: 

 2کنند موسيقی يا آوازهايی که عاشقان با آن، معشوق خود را در شبانگاهان سرگرم می

(London encyclopedia, 1829: Serenade.) 

نويسندة انگليسی، شايد بيشتر از همه در فرهنگ ادبی خود ، م(1996)متوفّی کادن 

ادبی اختصاص داده است. او  -هفت سطر را به تعريف سرناد، به عنوان اصطالحی تاريخی

گويد که سرناد به معنی آوازی است که در زير پنجرة معشوق به هنگام عصر خوانده  می

خی دانسته که امروز ديگر کاربردی تاري -شود؛ البتّه کادن سرناد را يک اصطالح ادبی می

 (.Cuddon, 1984: 618) ندارد

در روش  ؛نوشته شده است (structuralism)اين مقاله بر بنياد روش ساختارگرايی 

د و آنگاه به ادبيّات با شو ( ارائه میholistic =گشتالتی)کلّی  ساختارگرايی يک نگاه خاصّ

برای مثال، کسی که  ؛شود نگريسته می است، ی پيشنهاد کردهعينکی که آن نگاه کلّ

انگيز  بار اعالم کرده است که در هر داستانِ پريان غالباً يک سفر شگفت برای نخستين

)همچون اسب شاخدار يا عقاب يا خرگوش در داستان ای  وجود دارد و همواره يک موجود افسانه

ق شده است که به ، موفّبَرد قهرمانِ داستان را به سفری دور می (آليس در سرزمين عجائب

ه ی درآورد؛ اين نظريّکلّ ای ههای پريان را در زير نظريّ روشی ساختارگرايانه تمام قصّه

درست است که  .«ۀ پريان بايد منتظر يک سفر عجيب باشيمدر هر قصّ»چنين است: 

ش ا ارزهای مختلف ادبيّات گردآوری شده است، امّ از داستان ،پرداز ههای اين نظريّ مثال

که  است ی توجه نداشتهنظريّۀ ساختاری او اين است که تاکنون کسی به اين نکتۀ کلّ

اثر رؤيايی  هر، هنگام خواندن پسولی از اين  ،های پريان است ، رکنِ اصلیِ قصّهسَفر

خواهد  توجّه انگيزِ آن هستيم و آنگاه برای ما جالب جوی سفرِ شگفتو همواره در جست

نيز  مثنویدر  «ربا دژ هوش»و نيز  «دقوقی»ی در داستان حتّ ينيم کهب می بود وقتی 

انگيز به وقوع پيوسته است. اين مقاله نيز تالش کرده است تا با  همين سفرِ دور و شگفت

ی و ساختارگرايانه اعالم کند که در غالب آثار عاشقانه بايد منتظر سرناد کلّ ینگاه

در آن معشوق حتماً بر لب روزن و يی در ميان عاشق و معشوق که وگو گفتباشيم؛ 
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پنجره يا هر جايگاهِ باالترِ فيزيکی ديگر نشسته و عاشق نيز در زير آن جايگاه و در 

همچنين، اين مقاله در آن بخش که  آستان معشوق در انتظار وصال قرار گرفته است.

شناختی، که  از روش نشانه ،سرناد را نشان چيزی همچون قدرت سياسی دانسته است

 های ساختارگرايی است، پيروی کرده است. خود از زيرمجموعه
 

 واژۀ سرناد .2

گرفته شده است؛ به معنی خالص و پاک، و  «serenata»از کلمۀ التين (serenade) سِرِناد

در زبان « seras»واژة التين  .(Cuddon: 1984, 618) آسمان صاف و هوای آزاد در عصر

در زبان ايتاليايی به معنی عصر است و ممکن « sera»التين به معنی ديروقت بوده و 

ريشه باشد. از ميان کاربردهای مهمّ اين اصطالح،  نيز هم« عصر»است با واژة عربیِ 

سرای انگليسی  از شلی، شاعر غزل ،«سرناد هندی»توان به استفاده از آن در  می

شود؛ از جمله  اشاره کرد؛ شعری که با چند عنوان ديگر نيز شناخته می م(1822)متوفّی

. ( Indian air)ترانۀ هندی=و نيز هوای هندی  (the Indian girl’s song) ترانۀ دختر هندی

کند و هم به تفاوت جايگاه  شلی در بخشی از آن، هم به معنای عصر و شب اشاره می

 بلند معشوق و جايگاه فروتر عاشق: 
 

 خيزم، من از رؤياهای تو برمی

 در خواب ابتدای شب.

 .(Shelly, 1977: 369) 3ها بلند کن آه، مرا از روی سبزه... 
 

م بوده است. عالوه بر کاربرد اسمی 1649شده از اين واژه در  اوّلين استفادة شناخته

 بهشت گمشدةم به کار برده شده است. در 1668بار در  آن، صورت فعلی نيز نخستين

ها  نامه بسا اشارة برخی واژه ؛ و ایتوان سرناد را يافت نيز می م(1674)متوفّی جان ميلتون 

 به نخستين کاربرد آن، همين متن باشد: 
 :Milton) 4پيش از سرنادی که عاشقِ تشنه آن را برای زيباروی مغرور خود بخواند

1994, 200). 

چون سرناد اساساً به معنی آوازی است که عاشق از آستان پنجرة معشوق برای او 

شود و اصطالح ادبی  کلّاً در موسيقی به کار برده می ز عاشقانه()آواخواند، امروز سرناد  می

، وُگان م(1971)متوفّیتوانيم از سرنادهای موزارت  آن متروک شده است؛ برای مثال، می

. (Cuddon, 1984: 618)نام ببريم  م(1976)متوفّی و بنيامين بِريتِن  م(1958)متوفّی ويليامز 

به عنوان پيشنهاد فارسی برای « آستان»ها، واژة  ر فرهنگسرناد د واژةبا نگاهی به معانی 
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رسد، ولی تا زمانی که هنوز اين برابرِ پيشنهادشده در عرف اديبان  آن مناسب به نظر می

  بريم: استقرار نيافته است، همان واژة جهانی سرناد را برای آن به کار می
 

 

 بر آستان جانان گـــر ســر توان نهادن

 
 ندی بـر آسمان توان زدگلبانگ سـربل 

 (14: 1390)حافظ،                      

آستان همان جايگاه عاشق است و آسمان همان جايگاه معشوق؛ جايی که معشوق 

  گويد: که مولوی می کند تا به وصال برسد، چنان نشيند و صبوری می می
 

 

 ام من بر دَرَت، تا بوک برجوشد وفا بنشسته

 
 ی، گويی که برخيز اندرآباشد که بگشايی در 

                                        (1378 :7) 

تر است، و ثانياً،  شده با وجود اين، چون اوالً واژة سرناد در فرهنگ جهانی شناخته 

اش در ادبيّات فارسی برجسته کند،  شده اين مقاله قصد دارد آن را با عنوان شناخته

 ده شده است.جا از واژة سرناد استفا همه
 

 سرناد و محور جانشيني .3

توان بر مبنای محور جانشينی و همنشينی در نظريۀ رومن ياکوبسن،  مفهوم سرناد را می

)جانشينی( نيز توضيح داد. زبان دارای دو محور عمودی م( 1982 متوفّی)شناس روسی  زبان

شينی، های ماست و محور همن است؛ محور عمودی، محور انتخاب)همشينی( و افقی 

ها با يکديگر است؛ برای مثال، برای بيان اينکه بگوييم: فرهاد  محور ترکيبِ اين انتخاب

ای که در ادبيّات وجود دارد، چند واژه را  ديروز به شيراز رفت، ما از ميان هزاران واژه

کنيم و در  ها را در محور همنشينی با يکديگر ترکيب می انتخاب و آن )فرهاد، ديروز، ...(

کند؛  نشانيم. طبيعی است که انتخاب هر واژه ما را از جهاتی محدود می ار هم میکن

« رفت»ناگزير  کنيم، بايد به انتخاب می« امروز»را به جای « ديروز»برای مثال، وقتی ما 

، و به محور «محور غياب»برگزينيم. به محور جانشينی « رود می»را هم به جای 

، ما «فرهاد»ان گفت؛ به اين علّت که با انتخاب واژة تو نيز می« محور حضور»همنشينی 

ولی  ،توانستيم انتخابش بکنيم کنيم که می می )مثل مريم(ای ديگر  آن را جانشين واژه

های ديگری را ترک و  ها، از آنجا که ما واژه هريک از اين انتخاببا اکنون ايم.  نکرده

هايی که انتخاب  ر جانشينی از واژهکنيم، گويی ما در محو های خاصّی را حاضر می واژه

به عبارت بهتر، در  ايم؛  هايی هستيم که انتخاب کرده ايم، غايبيم و در حضورِ واژه نکرده

اين و »سروکار داريم و در محور همنشينی، با « اين يا اين يا اين»محور جانشينی ما با 
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ور جانشينیِ عشق عمل توانيم بگوييم سرناد بحثی است که بر مح اکنون می«. اين و اين

 )وصال(و حضور  )هجران(توانيم برای عشق، دو محور غياب  کند؛ به اين دليل که می می

؛ )آستان، آسمان(ای عمودی قرار دارند  در نظر بگيريم. عاشق و معشوق در سرناد در رابطه

اين محور، محور غياب است که دقيقاً همان هجران و غيبتِ عاشق و معشوق از يکديگر 

ها را در  است؛ امّا آنگاه که از وصال عاشق و معشوق به يکديگر سخن بگوييم، گويی آن

ه محور عمودی عشق سرناد ما را متوجّ پس ايم؛ محور افقی و در حضور يکديگر قرارداده

در شعرهای عاشقانه سرناد  هرچه؛ بنابراين، ل(وصا) آن افقی نه محور ،کند می )هجران(

از يک نگاه  .بيشتری است عاشق در غياب و هجرانِجه بگيريم که بايد نتي ،بيشتر باشد

شود، به معنی آن  وگويی که ميان عاشق و معشوق برقرار می توانيم بگوييم هر گفت می

است که از يکديگر غايب هستند؛ به اين دليل که، در نظر سنايی، عاشق و معشوقی که 

وگويی با يکديگر ندارند؛ چه به  گفتاند، اساساً  در حضور هم هستند و به وصال رسيده

   صورت کتبی و چه به صورت شفاهی:
   

                        

 انــديش است کـــارِ نــادانِ کوتــه

 
 يادکــردِ کسی کـــه در پيش است 

                            (1368 :95)          

محورهای جانشينی و همنشينی  توانيم ميان نوشتار و گفتار از جهت همچنين می

هستند، با يکديگر   فرق بگذاريم؛ به اين علّت که معموالً آنان که از يکديگر غايب

زنند؛  روی هم هستند، با هم حرف می کنند؛ امّا کسانی که حاضرند و روبه نگاری می نامه

و در سطح  وگويی نيست، يا اگر هست، کامالً افقی به عبارت ديگر، در وصال يا اصالً گفت

های عاشقانه، همه به محور غياب عشق  نگاری توان گفت نامه واژگانِ شفاهی است. می

وگوهای عاشقانه به محور حضور؛ به همين دليل است که هنگام  اند، و گفت مربوط

های عاشق،  کنيم نامه رسانی برای معشوق در ادبيّات کهن، احساس می نگاری و پيام نامه

 هاست، همواره حرکتی به سمت باال دارند: رسانِ آن ا نامهطور معمول صب که به
 

 

 فرستمتای هدهد صبا به سبا می

 
 بنگر که از کجا به کجا می فرستمت 

 (90: 1390)حافظ،                        

شود ميان گفتارهای عمودی و افقی هم فرق بگذاريم و سرناد  با وجود اين، هنوز می

محور جانشينی  در وگويی گفت ،رو( در رو )نه معشوق و عاشق عمودی وگوی گفت دليل به را

سطح عاشقان و معشوقان در محور افقی عشق  وگوی هم معموالً گفت بدانيم. شعر امروز،

 .تر شده است رنگ های عاشقانه کم نگاری است، و رسم نامه
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 سرناد و اقسام چهارگانة عشق .4

و در  (207، 1394تبار،  )جعفری توانيم گزارش کنيم عشق را در ادبيّات به چهار شيوه می

 آن شيوه را پيدا کند: تواند وضع مخصوص به هريک نيز سرناد می
 

در اصطالح فرويد: از آنجا که در اين عشق، عاشق بر  (libido)شهوت يا ليبيدو  .1

تر از عاشق قرار گرفته باشد و  ای پايين جويد، شايد معشوق در مرتبه معشوق تفوّق می

توانيم بگوييم ليبيدو نيز در محور  در نتيجه، سرناد در آن به عکس باشد؛ پس می

فمينيسم کند، امّا اين عاشق است که جانشين معشوق است. اعتراض  عمل میجانشينی 

 کشی از زنان شايد به همين دليل باشد. معاصر به بهره

يا عشق رومانتيک: عشقی است که عاشق، خود را ايثارِ معشوق  (Eros) اِروس .2

رتر از کند، و معشوق ب کند. در اين عشق است که سرناد معنای دقيق خود را پيدا می می

کند، و اين بار معشوق است که  نشيند؛ پس اروس بر محور جانشينی عمل می عاشق می

های عاشقانه در سطح عشق  گردد. خطاب شود و عاشق در وجود او محو می انتخاب می

 .)گُل به جای معشوق(رومانتيک، در ادبيّات سرشار از استعاره است 

شهوت است؛ مثل محبّت پدر و مادر و بی  ای عشقِ يا اُنس: گونه (philia) فيليا .3

اند. شايد بتوان  هاست با يکديگر زندگی عاشقانه داشته حتّی انسِ دو همسری که سال

گفت که در اين نوع از عشق، رابطۀ عاشق و معشوق به جای جانشينی به همنشينی 

اشند. شود؛ هر دو بايد يکديگر را در نظر داشته باشند و در مجاورتِ يکديگر ب تبديل می

شود، و شايد همين  اطالق می «همسر»شايد به همين دليل است که به زن و شوهر، 

اش، همنشين فرزند  شود عنصرالمعالی با آن مقام حکمرانی عشق است که سبب می

)يوسفی، شاه، شود و او را در مقامی برابر با خود بنشاند و او را نصيحت کند  خود، گيالن

)محور ه معموالً در اين عشق، به صورت مجاز مرسل های عاشقان . خطاب(4: 1393

است و در سبک ادبیِ پس از مشروطه و پيش از انقالب اسالمی اين  همنشينی(

 همنشينی بسيار رايج است.

يا عشق عرفانی: عشقی است مبهم که در شعر شاعرانی همچون  (agape)اَگِپی  .4

گرديم؛ امّا  ور جانشينی باز میتوان ديد. در اين عشق نيز باز به مح مولوی و حافظ می

اين بار اين غياب قابل قياس با مراحل ديگر نيست؛ به اين دليل که معشوق را در آن نه 

 دانند. انسان، که موجودی معنوی همچون خدا می
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 کسرناد و سبْ .5

طور خالصه، سرناد به اين معنی است که معشوق در مقامی فوق عاشق قرار دارد و  به

شناسانه به سرناد  توجّه است. اکنون اگر بخواهيم نگاهی سبک اشق بیگاهی حتّی به ع

 داشته باشيم، شايد بتوانيم آن را به اين شيوه تحليل کنيم:

در سبک خراسانی، عشق حماسی است و بنابراين، کامالً موجّه است که مقام 

ز، معشوق باالتر از عاشق قرار گيرد. در داستان عشق سهراب و گُردآفريد در آغا

 آيد: گردآفريد بر باالی دژ است و سپس برای نبرد از آن به پايين می
 

 

 فـرود آمد از دژ بـــه کـــردارِ شيـر

 
 کمـــر بــر ميـان، بادپايی بــه زيـــر 

 (185: 1376)فردوسی،                   

مت دژ و پس از نبرد با سهراب و آشکارشدن موی و روی او برای سهراب، آنگاه که به س

شود، صحبت از رسيدن سهراب به درگاه و  رود و سهراب هم در پی او روان می می

 آستانۀ دژ و رفتن گردآفريد بر باالی آن است:
 

 همی رفت و سهــراب با او بــه هم

 ـدـــار گُــردآفـريــبخنــديــــد بسي

 

دَهَـمبه بيامـــد بــــه درگــاهِ دژ، گَژََْ 

 دــــه بنگريــــد سپــــرآمـــاره بـب

 (188: همان)                              

در سبک عراقی نيز سرناد به همين شيوه ادامه دارد. امّا در قرن دهم و در سبک حدّ 

شود،  ناميده می« واسوخت»يا « وقوع»واسط بين سبک عراقی و هندی که سبک 

نان را به کنند و حتّی آ کند؛ عاشقان از معشوقان اعراض می های شاعران تغيير می نگرش

کنند و اينکه سراغ معشوق ديگری خواهند رفت؛ شيخ  شان تهديد می ترک آستانه

 گويد: می )قرن يازدهم(ای  نقی کَمَره علی
   

 رقيب داشت به زنجيرِ غيرتم در بند

 
 وگـرنه رفتنِ من از درِ تـو آسـان بود 

 (26: 2015)به نقل از فتوحی،           

ار داشت که مفهوم سرناد نيز در اين سبک تغيير يابد و اين بار توان انتظ بنابراين، می

اين عاشق باشد که به دليل ناز خود، در باال قرار گيرد، و معشوق به دليل نيازش، در 

نشيند و از او  پايين واقع شود. اين تصوير که عاشق، کبوتری است که بر بام معشوق می

آيد؛ تصويری که  ن دوره بيشتر به چشم میرود، در اي شود و برای هميشه می آزرده می

دهد اين عاشق است که بر باالی بام خانۀ معشوق است و معشوق در حياط  نشان می
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خانه، برای به دست آوردن عاشق و فرودآوردنش به آستان خانه بايد تالش کند. وحشی 

 گويد: بافقی می
 

 دل نيست کبوتر که چو برخاست نشيند

 

 

 ريـديـم پريـديـماز گوشـۀ بامـی که پ

                               (1392 :125) 
 

يابد؛ عبدالباقی طبيب اصفهانی  اين تصويری است که در دورة بازگشت نيز ادامه می

 گويد: می)قرن دوازدهم( 
 
 

 

 

 مَــرَنجان دلم را کـــه اين مرغ وحشی

 

 

 زِ بامـی کــه بـرخاست مشـکل نشيـند

 (134: 1376هانی، )طبيب اصف           

دهد و زمينی  ورة پس از مشروطه، معشوق از شکل آسمانی تغيير شکل میدر د

شود؛ امّا همچنان معشوق، مقامی رفيع دارد. با وجود اين، اين مقام رفيع، کمتر به  می

کند.  دهد، و عشق بيشتر در محور همنشينی عمل می شکل سرناد خود را نشان می

شوند، و  چشم يکديگر خيره می عاشق و معشوق در کنار و همنشين هم هستند و به

 گويد: می« باغ فتح» قطعۀ در فرخزاد فروغ وقتی نيست. هم به دو آن نگاری نامه از خبری
 

 آن کالغی که پريد

 از فرازِ سَرِ ما

 ما حقيقت را در باغچه پيدا کرديم [...]

 آگينِ گُلی گمنام  در نگاهِ شرم

 و بقا را در يک لحظۀ نامحدود

 هم خيره شدند که دو خورشيد به

 (176: 1350)فرخزاد،               

اند و کالغ خبرچين را از  مشخّص است که عاشق و معشوق در سطحی برابر نشسته

وگوها را نيز ديد  توان نوعی از گفت کنند. در ادبيّات معاصر، می باالی سر خود گزارش می

ی برتر نسبت به معشوق انجام تر از آن، از موضع که مثل سبک واسوخت و حتّی پررنگ

جوست؛ معشوقی که ديگر کامالً در  شود و عاشق در آن نسبت به معشوقَْ پرخاش می

 مقام نياز است و بايد خريدارِ نازِ عاشق باشد.
 

 سرناد و فلسفة قدرت .6

؛ )تفوّق(بنا بر آنچه تاکنون گفتيم، همواره جايگاه معشوق در ادبيّات باالتر از عاشق است 

خودش يادآور قدرت « قدرت»کند. واژة  قی، حسّی از قدرت به انسان عطا میو هر تفوّ
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اند قدرت  دانيم که قدرتمندان سياسی تا چه اندازه مايل خوبی می سياسی است، و ما به

ای نشان دهند که دقيقاً تفوّق آنان را  خود را بر شهروندان با نشستن بر جايگاه فيزيکی

عمد از  به ،از تصويرهايی که از هيتلر باقی مانده استبر ديگران القا کند. بسياری 

ای پايين به باال گرفته شده است تا اين برتری را به ديگران برساند. همين حس را  زاويه

با طنز خودش به تصوير  ديکتاتور بزرگخوبی در فيلم  چاپلين دريافت کرد و به چارلی

مان، با موسولينی، مستبدّ فاشيستِ ای که هيتلر، مستبدّ نازيستِ آل درآورد؛ در صحنه

 ايتاليا، بر سر باالتربودن صندلی خود جنگ داشتند.

به يکديگر  را م(1900 )متوفّی نيچه فريدريش های کتاب موسولينی و هيتلر که دانيم می

با خواهر  مالقاتش و نيچه خانۀ از او ديدار و داشت عالقه نيچه به هيتلر اند؛ کرده می هديه

بار ارادة معطوف به قدرت را مطرح  خ مشهور است. اين نيچه بود که نخستينوی در تاري

کرد؛ اينکه چگونه انسان با آنکه ادّعای عدالت و اخالق و زيبايی دارد، ميل به اعمالِ 

قدرت بر ديگران را در خود مخفی کرده است. در نخستين تصويری که نيچه از زردشت 

 شود تا ديگران را نجات دهد: کوه به پايين فرومی کند، چنين است که از فراز ارائه می
گونه  همان [...] درآيم ژرفنا به بايد می [...] رفت کوهستان به [...] که بود ساله سی زردشت

چنين آغاز  [...]بايد چون تو فروشَوَم  من می [...]بری  نور به جهانِ زيرين می [...]که تو 

 (.515: 1372)نيچه،  [...]به زير آمد  شد فروشُدِ زردشت؛ زردشت تنها از کوه

 پيروزی ارادهبه تقليد از همين فروشدن در اين اثرِ نيچه، يک فيلم تبليغاتی به نام 

م ساخته شد که در آغازِ آن، هيتلر، درحالی که سوار بر هواپيمايی است، از 1934در 

يستم، ميشل فوکو، بخش آلمان باشد. در اواخر قرن ب آيد تا نجات فراز ابرها به زير می

نيچه را بازپروراند و اين بار آن را با «ِ قدرت»نظريّۀ  م(1984)متوفّی  فيلسوف فرانسوی

مطرح کرد. در نظريّۀ فوکو قدرت  (disciplinary power) «قدرت انضباطی»عنوان نظريّۀ 

ای که ديگر الزم نيست کسی بر  گونه در دنيای معاصر معنايی جديد يافته است؛ به

؛ کافی است شخص (110: 1371)به نقل از راسل، ران به شکل علنی اعمال قدرت کند ديگ

دست پيدا کند تا از آن پس راحت بنشيند و  (panopticon) 5قدرتمند به يک سراسربين

 اين خودِ زيردستان باشند که خودشان را موافقِ ميل قدرتمندان مهار کنند. 
 

 سرناد و قدرت در ادبيّات .7

امالً مشخّص است که فوقيّت، دليل بر قدرت و تسلط بر ديگران است. در ادبيّات ک

  گويد: ناصرخسرو در بيت معروف خود دربارة عقاب می
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 بر راستیِ بال نظـر کـرد و چنيـن گفت

 

 
 

 زيـر پَـرِ ماست  امـروز همــه روی زميـنَْ

                                 (1386 :499) 

در نقطۀ مرتفعی ايستاده و  )خداوند(نيم که همواره سلطان بي می تاريخ بيهقیدر 

 کند: لشکريان خودش را نظاره می
 

  .(68: 1390 )بيهقی،امير بر بااليی بايستاد و غازی پيش رفت و سه جای زمين بوسه داد 
 
 

اندازد که باز  در جای ديگر، اميرمسعود نامه را برای گرفتن ديگری بر زمين می

 :رتر شاه داردداللت بر جايگاه ب
 

 (.51)اميرمسعود( ملطّفۀ خود را به من )طاهر دبير( انداخت )همان: 

گويد که جايگاه او  ارسالن می ظهيرالدّين فاريابی، شاعر قرن ششم، در ستايش قزل

چنان رفيع است که انديشۀ بشری برای آنکه بوسه بر رکاب اسب او بزند، بايد نُه فلک را 

 :در زير پای او قرار دهد
 

 رِ پایــه زيــنُه کُرسیِ فلک نهد انديش

 

 دـارسالن ده زلــر رکابِ قــوسه بــتا ب 

 (85: 1381)فاريابی،                         

تر  اين رابطۀ قدرت در ادبيّات عاشقانه به اين صورت بيان شده که عاشق ذاتاً ضعيف

نيازتر و  تر و بی د که ذاتاً قویو نيازمندتر است و همواره انتظار حمايت از معشوقی دار

  نازمندتر است:
 تانتآسْ تنِ من فدای جانت، سرِ بنده و

 

 چه مرا به از گدايی که تو پادشاه دارم 

 (112: 1390)انوری،                         

تر است و سايه بر سر او  ايستد، حامی کسی است که پايين معموالً آنکه باالتر می

آن کنندة ثروتمند و ترجيح  گيرد. سعدی دربارة دستِ حمايت ت او را میاندازد و دس می

نسبتی با دست )بخشنده( گويد دست بااليی  پذير و فقير است، می بر دستی که حمايت

 ندارد:)گيرنده( پايينی 
  (164: 1381يدِ عُليا به يدِ سُفال چه مانَد؟ )سعدی، 

 

 ـرــرمگيــه ز درويش بــساي ای پادشاهْ

 

 چين بُوَد آنجا که خرمن است خوشه ناچارْ 

 (33: 1390)انوری،                           
 

 سرناد و آفرینش و هبوط و معراج .8

رسد از  گفته شد که سرناد نوعی برتریِ مقامیِ معشوق نسبت به عاشق است. به نظر می

گونه و از باال به افتد، سرناد نظر اساطيری و اجتماعی نيز، اتّفاقی که در آفرينش می

ويژه اينکه گفته شده است نخستين چيزی که خلق شد، عشق بوده است؛  پايين است، به
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پس خدا از آن باال آنچه در زير است، آفريد و انسان را از بهشت برين به زمينِ پست 

ها نيز از پايين به باال در جريان هستند. از سوی ديگر،  ها و نيايش هبوط داد، و معراج

وگوی عصرانۀ عاشق و معشوق است؛ و جالب است که اصوالً انسان به عنوان  اد گفتسرن

آخرين مخلوق در عصر روز هفتم آفرينش، در جمعه، مابين عصر و شب آفريده شده 

واسطۀ خوردن ميوة  است. آفرينش انسان و سپس هبوط او از بهشت به روی زمين به

حرکتی آفرينش در ديدگاه گذشتگان  ممنوعه نوعی سرناد است. نخست، بايد گفت که

؛ ديدگاهی که به انديشۀ فيلسوفان و عارفان شرقی نيز نزولی از باال به پايين داشته است

البروج و  االفالک و سپس فلک وارد شد؛ پس خدا که باالتر از هر چيز است، در آغاز، فلک

فرينش زمين و جمادات و نباتات و حيوانات و هفت فلک را آفريده و در نهايت، نوبت به آ

انسان بر روی زمين رسيده است. به همين ترتيب، داستان هبوط انسان از بهشت به 

دهندة آن است که از مقامی رفيع به مقامی نازل تنزّل کرده و از آن پس،  زمين، نشان

ه اوج خود نزديک اوست که بايد تالش کند که با طیّ مدارج و مقامات و حاالت، دوباره ب

  شود:
 

 مــروي یــم و باال مـِا ز باالييــم

 

 مــروي یــا مــم و دريــا ز درياييــم 

 (50: 1378)مولوی،                      

طور معمول، اين روح به  روح نيز از جايگاهی رفيع به پايين تنزّل کرده است. به

  گويد: کند. فردوسی می واز میای تشبيه شده است که با مرگ به باال پر پرنده
 

 خاک رهْــود تيــر بــام بستــسرانج

 

 اکــزدان پــوی يــرّد روان ســبپ 

                            (1376 :232) 

  گويد: خود می عينيّۀابن سينا در قصيدة 
 

 عِــفَلِّ األرْــنَ المَحــکَ مِــإلي هَبَطَتْ

 

 6عِــــزٍ و تَمَنُّــزُّـــــاءُ ذاتُ تعــقوَرْ 

                  (87: 1391)به نقل از رسمی،         

  گويد: و مولوی می
 

 ريزـالدّين تبـــ رجِ روحِ شمسـبــه بُــ

 

 دـدم نپايَــ ن، يکـرّد روحِ مــــبپـــ 

                            (1378 :683) 

به معشوق  رسيدن برای «بُراق» نام به اسبی رب سوار آسمان، به زمين از پيامبر معراج

گرچه هنوز مقام سرناد و فاصلۀ ميان عاشق و معشوق نيز نوعی سرناد است؛ )خداوند( 

م، الدّين عبدالرّزاق اصفهانی، شاعر قرن شش . جمال(10-8نجم:  ←)حفظ شده بود 

 گويد: می
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 ــنای کــرده بــه زيــر پــای، کونيْ

 

 
 

 نبگـذشتــه ز حــدِّ قــابَ قــــوسيْ

                                (1320 :6) 

معراج عيسی نيز از همين قبيل است و بنا بر تعبير نويسندگان مسلمان، جايگاه 

  عيسی هنوز در برج آفتاب است:
 

 ه گفتۀ حافظدر آسمان نه عجب گـر ب

 
 

 سرودِ زُهره به رقص آوَرَد مسيحا را 

 (4: 1390)حافظ،                        

 سرناد و نيایش .9

ای سرناد وجود دارد، بايد بگوييم برای  اکنون که دانستيم در داستان آفرينش نيز گونه

اد ای از سرن نيايش انسان در برابر خدايی که باالتر از هر چيز هست، باز به گونه

ها همواره حرکتی از پايين به باال دارند؛ به اين  خوريم؛ پس بايد بگوييم نيايش برمی

دليل که معشوق و محبوب و مخاطبِ نيايش همواره در مقامی رفيع در آسمان قرار دارد 

  کند: و زمينيان را به نيايش خود دعوت می
 

 هـزار نعـره ز بـــاالی آسمـان آمـــد

 

 جويی که اين فغان ز کجا؟تــو تن زنیّ و ن 

 (215: 1378)مولوی،                         

ها به  ها و نگاه شايد به همين دليل است که در هنگام نيايش در همۀ اديان، دست

و تير آهِ انسان به سوی گردون  (22)ذاريات:  وَفِی السَّمَاءِ رِزْقُکُمْ وَمَا تُوعَدُونَآسمان است 

  رود: باال می
 

 تيرِ آهِ ما ز گردون بگذرد، حافظ خموش

 

 ما  رحم کن بر جانِ خود، پرهيز کن از تيرِ 

 (10: 1390)حافظ،                              

سر  اياک نعبُدمولوی بر آن است که همۀ گياهان هنگام زمستان در باغ، نيايش  

شوند؛ امّا در  د و پژمرده میگذارن دهند و به همين دليل برای عبادت سر به زمين می می

آورند و  است و به کمک خدا بار ديگر سر از خاک برمی ايّاک نستعينبهار، نيايشِ آنان 

 روند: کنند و به سوی آسمان می رشد می
  

 ايّاک نعبُــد است زمستان دعــای باغ

 

 انـــدر بهــار گــويــد: ايّــاک نستعيــن 

 (2046: 1378، )مولوی                      

شوند و درست به همين دليل  های عمومی معموالً به آواز خوش انجام می نيايش

وگوی عاشقانه با موسيقی پيوند عميقی يافته است.  است که هم سرنادِ نيايش و هم گفت

شود و جالب توجّه است که  طور کامل در موسيقی به کار برده می اصطالح سرناد به

وق در ادبيّات ما نيز در بسياری از موارد در قالب موسيقی وگوی عاشق و معش گفت
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وار خود  توضيح داده شده است؛ برای مثال، بلبل که عاشق گل است با صدای موسيقی

  شود: گفته می)آواز( خواند و به همين علّت، به آن قول  برای گل آواز می
 

 بلبل از فيضِ گُل آموخت سخن، ورنه نبود

 

 تعبيه در منقارش همه قول و غزل اين 

 (277: 1390)حافظ،                          
 

 سرناد و عصر .10

افتد و در ساعات آخر و عصر روز  ها در هفت روز اتّفاق می خلقت عالم بنا بر اسطوره

که گذشت، آواز عصرانه  . سرناد نيز، چنان(12: 1374واقدی،  ←)شود  هفتم انسان خلق می

رحالی که معشوق بر لب پنجره نشسته است؛ پس عصر و و شبانه برای معشوق است؛ د

شب يکی از عناصر مهم سرناد است. اين بدان دليل است که هجران هم خود، شب است 

افتد، از سوی ديگر، عصر و غروب دلگير است و زمانی است برای  و هم در شب اتّفاق می

 عاشقان تا به ياد غم عشق خود بيفتند:
 

 ــو گـريــه آغـازمنمـــاز شام غريبان چـ

 بـــه يـاد يـــار و ديـار آنچنان بگـريم زار

 

 های غريبانه قصّــه پردازم بـــه مويــه 

 کـــه از جهــان ره و رســم سفر براندازم

 (332: 1390)حافظ،                          

زی که از سوی ديگر، اين جهان در ازای آن جهان يکسره شب است؛ بنابراين، هر آوا

همچنين، شود، لزوماً آواز شبانه و سرناد است.  در اينجا در فراق معشوق خوانده می

دهد و در ادبيّات ايران و جهان بسياری  عشق حادثۀ مهمّی است که برای انسان رخ می

وميش اتّفاق افتاده  اتّفاقات سهمگين در زندگی انسان، در عصر و در تاريکیِ گرگ از

  گاه شده است: گاه که روز بی است؛ آن
 

 گاه شـــد در غـــم مـا روزهـا بــی

 

 روزهـــا بـا سوزهـا همـــراه شـــد 

 (1/15: 1368)مولوی،                 
  

، همگی به شود و گاه با افتادن در گور يش داده میاين تاريکی که گاه با خواب نما

اش به جهان ديگر اشاره دارد؛ به اين حالِ  نوعی ارتفاع انسان از اين جهان و نزديکی

دهد و انسان را در برزخی بين اين جهان و آن جهان قرار  گنگ که در تاريکی رخ می

عالم »، «برزخ»، «نبيْ نبيْ عالمِ»ويژه در فلسفۀ سهرودی  دهد، در فلسفۀ شرق و به می

؛ برای مثال، (40: 1396)به نقل از پورنامداريان، شود  اطالق می« عالم مُثُل مُعلّقه»و « مثال

دهد که آنان به خواب رفته  تحوّل بزرگ اصحاب کهف در غار تاريک و هنگامی رخ می

اب رفته و در داستان موسی و خضر آنگاه که بر لب دريا به خو (18کهف:  ←)بودند 

شود و راه خود را در  ای که برای خوراکشان همراهشان بود، زنده می بودند، ماهی مرده
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ای که استعاره از روح و نفس انسان دانسته شده است  گيرد؛ ماهی دريا به پيش می

انگيز در ساحلی هنگام عصر رخ  . مالقات دقوقی با هفت موجود شگفت(61)همان: 

 شوند: حظه به انسان و شمع و درخت تبديل میدهد؛ موجوداتی که هر ل می
 

 چون رسيدم سوی يک ساحل به گام

 

 گـه گشتـه روز و وقـت شـام بـود بی 

 (3/1984)همان:                        

، پسران پادشاه در هنگام عصر به اين دژ مثنویدر « ربا دژ هوش»در داستان 

  شوند: رغم نصيحت پدر، به آن وارد می رسند و به می
 

 وزــدتــلِ پنــمِ عقـرغآمـدنــد از 

 

 ه زِ روزــرگشتــدر شبِ تاريکِ ب 

 (6/3702)همان:                      

و پير چنگی وقتی از شدّت خستگی و گريه به گوری خالی در گورستان يثرب 

  شود: انگيز شروع می رود، اتّفاقات شگفت افتد و به خواب می می
 

 و گـريان سَــر نهادچنگ زد بسيار 

 

 بالين کـرد و بـر گـوری فتاد چنگْ 

 (1/2090)همان:                      

انسان بتواند  تا شود داشته پاس بايد که است ای خجسته غفلت عصر، هنگام در تاريکی اين

 دادن چنين عصری است که ای از سنخ تجربيّات آن جهانی به دست آورد. ازدست تجربه

  (1والعصر:  ←)است  شده خورده سوگند آن به قرآن در که همان کند؛ می کار زيان را انسان
 

 مقامات فيزیکي در سرناد .11

شود، منظور تفاوت جايگاه فيزيکی عاشق و معشوق  اساساً وقتی از سرناد سخن گفته می

سرايی عاشق برای معشوق است؛ درحالی که عاشق  که گذشت، سرناد ترانه است. چنان

بندی  ر پنجرة معشوق و در آستانۀ خانۀ او باشد. با وجود اين، در يک تقسيمدر زي

ها را در ادبيّات فارسی  توانيم بدون آنکه مدعی انحصار باشيم، اين جايگاه استقرائی می

 ها تعالی منزلت معشوق نسبت به عاشق نمايان است: مشخّص کنيم که در آن
 

در داستان  الطّير منطقبرای سرناد، اين بيت از بهترين مثال  :نشين و ايوان( )شاهمنظر  .1

 بيند: می در منظر که دختر رومی را در نخستين نگاه،گاه  شيخ صنعان است؛ آن
 

 از قضـــا را بــود عـالـی مَنظَــری

 

 بــر سَــرِ مَنظــر نشسته دختـری 

 (1213: 1391)عطّار،                

کند، از او  شوق از نشان دادن خود به او امتناع میشيخ صنعان در دفعاتِ ديگر که مع

 خواهد که سر از پنجره بيرون بياورد يا عاشقِ خود را بکُشد: می
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 عشقِ من چون سَرسری نيست ای نگار

 

 
 

 يـا سَـرَم از تـن بِبُـر، يـا سَـر بـرآر

 (1322)همان:                         

 گويد: همچنين مولوی می
 

 است از او چشم تَرَم ، بستهمنظرمگر راندة آن 

 

 تَرَم، جنّت نشايد مر مرا من در جحيم اولی 

                                       (1378 :3) 

نشين نشسته تا ورود  ، وقتی پادشاه بر لب شاهمثنویدر داستان پادشاه و کنيزک در 

رسد، به  له، وقتی حکيم میحکيمی را ببيند که در خواب به او الهام شده است، بالفاص

رود تا اين  دليل اينکه جايگاه عاشق و معشوق تغيير کرده است، پادشاه به استقبال او می

  گويد: جايگاه نخست برابر شود؛ متنبّی دربارة همين نوع از احترام می
 

 

 مــةًوارِ نَمشــی کَــرانَزَلناعــنِ األکَْ

 

 7بـاًرَکَْ لِمَــن بانَ عنــه أن نُلِــمَّ بِــه 

                            (1390 :153) 

  نشاند: ، حکيم را در صدر مجلس میمثنویسپس پادشاه، در داستان 
 

 بـــود انـــدر منظـــره شــه منتظــر

 شــه به جای حاجبان واپيش رفت [...]

 کشيدش تا به صدر پرسان مـی پُرس [...]

 

 سِـرّ تـا ببينـــد آنچــــه بنمـودنــد 

 پيشِ آن مهمــانِ غيبِ خـويش رفت

 گفت: گنجـی يافتـم آخـر بــه صبــر

 ( 1/67: 1368)مولوی،                   

البتّه در ادبيّات فارسی به آستان معشوق بيش از پنجرة معشوق اشاره شده است و 

 توانيم بگوييم تقريباً هرجا آستان هست، سرناد نيز هست.  می
 

 

رود، شيرين  ، خسرو به سوی قصر شيرين میخسرو و شيريندر داستان بام: وقتی  .2

  شود: برای ديدن او به باالی بام برمی
 
 

 به بام قصر بر شد چون يکی ماه

 

 نــام مــــا ای يـــوسف خــــوش

 

 نهاده گوش بر در، ديده بر راه 

 (367، 1392)نظامی،                

 اروی بـــر بـام مـ خـــوش مـــی

 (18: 1378)مولوی،                  

  مصطبه و سکو و ايوان: .3
 در مصطبۀ عشق تنعّم نتوان کرد

 

 ايــــوانِ رفيعـــش آسمــــان را

 

 چون بالشِ زر نيست، بسازيم به خشتی 

 (436: 1390)حافظ،                      

 گــويـــد: تـــو زميــن، مــن آسمانم

 (126، 1390عدی، )س                   
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 اسب و شتر و کجاوه: .4

 و راکباتُ نِياقٍ فـــی هَـــوادِجِــها

 

 ليلـــی چـــو ستـاره در عمـــاری

 

 8نَ إلی مَن غاصَ فِی الکُثُبِتَفِتَْلَم يَلَْ 

 (167، 1381)سعدی،                     

 داری مجنــون چــو فلـک بــه پـــرده

 (979: 1369، )نظامی                     

: در مواردی که معشوق نشسته است و عاشق ايستاده، نبايد نتيجه )عرش(تخت  .5

بگيريم که عاشق باالتر از معشوق است؛ بلکه اين معشوق است که همچون مقامی 

ايستند، از جمله  بلندپايه بر تخت پادشاهی نشسته است و آنان که در کنار آن می

  تر دارند: ای پايين عاشق، رتبه
 

 وار در خدمت به شرط آنکه مَنَت بنده

 

 بـايستـم، تـو خداوندوار بنشينی 

 (163: 1390)سعدی،                   

، يوسف که عزيز مصر است، پدر و مادر خود را بر قرآندر پايانِ داستان يوسف در 

 .(100يوسف: )کنند  نشاند و سپس پدر و مادر به او سجده می تخت می
 

 فيزیکي سرنادمقاماتِ متا  .12

مقصود از مقامات متافيزيکی، مقامات معنوی است؛ توضيح آنکه گاه جايگاه معشوق در 

ادبيّات در آسمان يا بر روی چشم عاشق است. درست است که هم آسمان و هم چشم 

فيزيکی است، امّا از اين الفاظ معناهای مجازی آنها مراد است که همانا پايگاه رفيع 

شود و گاه به مَقامِ  ر است بگوييم که گاه به مُقام فيزيکی اشاره میمعشوق است؛ پس بهت

های متافيزيکی زير برای مقام معشوق يا حتّی  توانيم به پايگاه اکنون می 9متافيزيکی.

 عاشق اشاره کنيم:

 :)فلک(آسمان  .1

 رسد از چپّ و راست هر دم آوازِ عشق می

 

 رويم عزم تماشا که راست؟ ما به فلک می 

 (463: 1378)مولوی،                        

طور مشخّص در جايی  خورشيد و ديگر اجرام آسمانی: در اين قبيل موارد، سرناد به .2

ای  وجود دارد که معشوق به خورشيدی تشبيه شده است و عاشق را که همچون قطره

 گويد: که سعدی می کشد؛ چنان کند و به سمت خود به باال می است بخار می
 

 شبنــم اوفتاده بُــدَم پيشِ آفتاب چــون

 

 مِهـرَم به جـان رسيـد و به عَيّوق بَر شدم 

 (104: 1390)سعدی،                        
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با وجود اين، گاه پايگاه معشوق در ادبيّات خورشيد و ماه است و گاه معشوق خودِ 

  از سرناد دانست: توان مصداقی است و همۀ اين موارد را می )استعاره(خورشيد و ماه 
 

 حجرة خورشيد تويی، خانۀ ناهيد تويی

 

 شب ام همه دو چشم باز نهاده، نشسته

 

 روضـۀ امّيـد تـويـی، راه دِه ای يـار مـرا 

 (37، 1378)مولوی،                          

 کُنـم ثريّـا را ن نِگَـه مـیچـو فَرقَدَيْ

 (3، 1390)سعدی،                            

: 1392تبار،  )جعفریاوست  خيال يا معشوق جايگاه انسان عضو عزيزترين عنوان به چشم: .3

131):  

 رواقِ منظــرِ چشــمِ مـــن آشيانۀ تـوست

 

 که خـانه خـانۀ توست فرود آکَـرَم نما و  

 (34: 1390)حافظ،                          

 ها سرناد در استعاره .13

توانيم به سرناد يا همان  رود، می هايی که در ادبيّات به کار می گاهی از روی استعاره

توان آن را متافيزيکی دانست؛ برای مثال،  جايگاه رفيع معشوق پی ببريم که البتّه می

 دانيم که جايگاه آن رفيع است: کنيم، می وقتی معشوق را به عقاب تشبيه می
 

 شاهبازبودن معشوق:  .1

 هيهات که چـون تــو شاهبازی

 

 تشــريف دهــد بــه آشيانم 

 (126، 1390)سعدی،            
 

 

  بودن معشوق: عقاب و شاهين .2
 دلِ من نه مردِ آن است که با غمش برآيد

 

 گنجشک بين که صحبت شاهينَش آرزوست

 

 ؟مگسی کجــا توانــد کــه بيفکند عقابی 

 (144)همان:                                   

 بـــر هالکِ تـــنِ خويشتن عَجولبيچاره 

 (98)همان:                                     

 بودنِ معشوق: کوه .3
 

 داد چــون کـوه بــرفين تاب می

 

 داد شاه را بـرفآب می ز حسـرت 

 (169، 1392)نظامی،             

  بودن معشوق: شهاب .4

 سيرت به خدای خود پناهم ز رقيبِ ديوْ

 

 مددی دهد خدا راهابِ ثاقب مگر آن ش 

 (6: 1390)حافظ،                         

 

 



 225/ 25، شمارۀ پياپي 1399، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10ادب فارسي، سال 

 سروبودن معشوق: .5
 ای ســــروِ بلنــــدِ بوستـانــی

 

 در پيشِ درختِ قامتت پَست 

 (14: 1390)سعدی،           

 ها سرناد در تمثيل   .14

توان نوعی سرناد  یشده از معشوق را م های ارائه ها و تمثيل همچنين بسياری از کنايه

متافيزکی در نظر گرفت؛ چراکه بايد در ذهن خود تشبيهی گسترده از معشوق در مقامی 

باالتر داشته باشيم تا بتوانيم معنای تمثيل را درک کنيم؛ بنابراين، اين اصطالحات را 

 توان سرنادهايی از نوع تمثيل به حساب آورد: هم می
 

 بودن: خاک کوی .1

 رم، در آرزوی تو باشمدر آن نَفَس که بمي

 

 بدان اميد دهم جان، که خاکِ کوی تو باشم 

 (117)همان:                                        

 جان در قدم انداختن: .2

 روم که در قدم اندازمش ز شوق جان می

 

 ام هنوز که نُزلـی محقّــر است درمانده 

 (28)همان:                                 

 هادن معشوق بر فرق عاشق:پان .3
 

 دهی گر پای بر فرقم نهی، تشريفِ قُربت می

 

 دانم نهادن، عذر اين اقدام را جز سَر نمی 

 (6)همان:                                          
 

 حق قَــدَم بر وی نهـد از المکان

 

 آنگه او ساکن شود از کُن فکان 

 (1/1384: 1368)مولوی،        

 نهادن بر سر چشم عاشق: قدم .4

 سِتانِ نازنينباز آی و بر چشمم نشين، ای دلَْ

 

 رود کآشوب و فرياد از زمين، بر آسمانم می 

 (6: 1390)سعدی،                               

 افکندن بر عاشق:  سايه .5

 ای بر دلِ ريشم فکن ای سرو روان سايه

 

 ی پـادشاه سـايـه ز درويش بـرمگيـرا

 

 اين خانه به سودای تو ويران کردم که من 

 (319، 1390)حافظ،                         

 چين بود آنجا که خرمن است خوشه ناچارْ

 (339: 1390)سعدی،                       
 

 سرناد و جهتِ فعل  .15

انگيز که داللت بر معنا دارد و مفيد معنای زمان نيز هست.  ای است شگفت فعل کلمه

های فعل آن است که برخالف اسم که ايستاست، پويا و پر از حرکت و  يژگیيکی از و
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گذاشتن جهت و سويۀ  های اين پويايی فعل، به نمايش دِرام است. به نظر، يکی از جنبه

توانيم دريابيم که آيا  حرکاتِ پويا در افعال است؛ به عبارت ديگر، ما از پويايی فعل می

سطح و برابر. در اين صورت  ست يا از پايين به باال يا همحرکت در آن از باال به پايين ا

خوبی آن دسته از افعالی را که برای حرکات عاشق و معشوق به کار رفته  توانيم به می

است و سويۀ باال و پايين دارد، دليل بر سرناد بدانيم. گاهی خود فعل دليل بر نوعی 

 در مثال زير:« نتاخت»حرکت خطّی به سمت جلو است؛ برای مثال، فعل 
 

 کـی تاختنــد آگهـی بــه کاووس

 

 کـه تخت مِهی شُد ز رُستم تهی 

 (239: 1376)فردوسی،         

دادن  توان فهميد که اساساً اتّفاقی از باال به پايين در حال رخ ، می«نهادن»يا از فعل 

فعال بوده است در فارسی قديم، پيشوندی برای حرکت از باال به پايين در ا« نِ»است. 

. گاهی نيز از کنيم؛ مانند نهادن و نشستن که البتّه امروز ما آن را از خود فعل جدا نمی

توان فهميدکه حرکت به سمت  خود فعل، حتّی با کمک پيشوندها و حروف اضافه، می

توان به فعل، جهت عمودی و رو به  می «بر»پايين و ژرفاست؛ برای مثال، با حرف اضافۀ 

به خودی خود اشاره به حرکت عمودی رو به « انداختن»ا رو به پايين داد. فعل باال ي

طاهر دبير را  خواهد دادن نامه از سوی اميرمسعود به خواجه پايين دارد. بيهقی وقتی می

مقام اميرمسعود  باالبودن و حرکت جهت کامالً که برد می کار به را انداختن فعل کند، نقل

 دهد: را نشان می
 

 (.51: 1390)انداخت ملطّفۀ خود به من  امير

، که از باال به پايين است« افشاندن»توانيم از فعل  در اين بيت از مولوی نيز ما می

 دريابيم که در ميانۀ عاشق و معشوق سرناد وجود دارد:
 

 افشاند از گلشن خود بر سَرِ من يار گُل

 

 وآن بلبل و آن نادره تکرار مرا يافت 

                           (1378 :330    ) 

 «:نهادن قدم»همچنين است فعلِ 
 خداوند راست بنده چه دعوی کند؟ حکمْ

 

 تا بِنَهَم چشمِ راست نهي قدم ميگر تو  

 (18: 1390)سعدی،                         
 

 سرناد در حروف اضافه  .16

در توضيح گفتاری عاشقانه  وقتی که بيهقی ؛توان سرناد را ديد خوبی می در اين عبارت به

 گويد: می
 

 (.500: 1390) معشوقی فراخطابِ عاشقی است  اين دو بيتْ
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دهد که موقعيّت عاشق نسبت به معشوق  کامالً نشان می« فرا»در اين عبارت کلمۀ 

. همچنين )فرو(خطاب کند نه به پايين  )فرا(تر است؛ زيرا بايد کالم خود را به باال  پست

 گويد: طاب به معشوق میوقتی سعدی خ
 

 فروآورسَــری بـه صحبتِ بيچارگان 

 

 همين قَدَر که ببوسند خاک پايی را 

                              (1390 :8)                           

شود که مقام معشوق باالتر است تا به حدی که بايد سر خود را به  خوبی معلوم می به

 توان سرناد را فهميد: می« فرودآمدن»در اين بيت، از فعل پايين بياورد. همچنين 
 

 رواقِ منظرِ چشمِ مـن آشيانۀ تـوست

 

 که خانه خانۀ توست فـرود آکَـرَم نما و  

 (                        34: 1390)حافظ،                          

 «:برانگيختن»نيز در فعل     
 

 

 نگيزندبرافــردا که خالئق را از خاک 

 

 بيچاره مـنِ مسکين از خاکِ تـو برخيزم 

 (44: 1385)مولوی،                         

 در داستان سهراب و گردآفريد چنين آمده است:
 

 بخنـديـد بسيار گــردآفـريـد

 

 سپـه بنگريـد بـرآمـدبـه بـاره  

 (188: 1376)فردوسی،            

 نتيجه .17

وگوی عاشقانۀ عاشق و معشوق  ايم، به معنی گفت برگرداندهسرناد، که آن را به آستان 

است؛ در حالتی که عاشق بر آستانۀ خانۀ معشوق ايستاده و معشوق بر لب پنجرة آن 

مايۀ جهانی در ادبيّات عاشقانه است و در ادبيّات فارسی   سرناد يک بن نشسته است.

هوم تفوّق است، اين سرناد چون حاوی مف شود. موضوعی است که دائماً تکرار می

استعداد را دارد که ناخودآگاه به صورت مفهومی سياسی نيز درآيد؛ به اين دليل که 

 پذيرد. وگوی قدرتمندان سياسی نيز همواره از موضعی باال صورت می گفت
 

 نوشت پي
 

1.
.
 […] and lastly night music sounding in the serenade of some listening lady fair. 

2. […] the lovers commonly attending their mistresses in fair nights. Music or songs 

with which ladies are entertained by their lovers in the night. 

3. I arise from dreams of thee/ in the first sleep of night/[…] O, lift me from the 

grass[…]. 
4. Or serenade which the starved lover sings to his proud fair. 

های زندان را حول يک برجِ  در قرن نوزدهم نوعی معماری بود که بر طبق آن همۀ سلول . سراسربين5َْ

يک از زندانيان در سلول خود مطمئن نبودند که زير نظر  کردند؛ در اين حال، هيچ مراقبتِ مرکزی بنا می
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کردند. ايدة انضباط شخصی  خود زندانيان بودند که بر رفتار خويش نظارت می نيستند؛ در نتيجه، اين

(self-disciplin) تدريج تمام شهروندان، حتّی آنان را که بيرون  رود و به حتّی از زندانيان هم فراتر می

ر نظارت ناگزير در زي کنند که به گيرد؛ کسانی که فقط با ديدن برج سراسربين فکر می اند، دربرمی زندان

 (. 112: 1395ديگری هستند )بِر، 

 ای صاحب عزّت و مناعت )روح( از محلّی رفيع به سوی تو هبوط کرد. . پرنده6

آنگاه که بدان منزلگاه رسيديم به پاس ياری که از اين ديار رخت بربسته از اشتران فرود آمديم تا . 7

 مبادا بدان منزلگاه سواره درآييم.
در حال  ها های خود، توجّهی به عاشقانی ندارند که در شن بر شترند، در کجاوه. معشوقانی که سوار 8

 شدن هستند. غرق

ای اشاره دارد که برای اقامت است، امّا مَقام  . مُقام )جايگاه( اسم مکان از اقامت است و به محلّ فيزيکی9

 )پايگاه( غالباً معنوی است.
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