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چکیده
امتزاج و آمیختگی اصططحات

عرف نی و فلس ط ی و تبیین آن ب زب ن ش ط عران و هنرمندان  ،زوای و دیدگ هه ی مختل ی را جهت

بررسططی و ارزی بی این گون آث ر فراهم میآورد .ک ربرد م هیم انتزاعی و دشططوار تکمی و فلسطط ی در آث ر منظوم عرف نی ب طرق و
شیوهه ی مختل ی در ق لب تک یته ی تمثیلی ،داست نه ی تعلیمی و موعظ ه ی اخاقی مرسوم بوده است ،از آنج ک سن یی هم
ش عر ا ست هم صوفی و هم تکیم بن بر این آث رش را میتوان از س دیدگ ه عرف نی ،فل س ی و ادبی برر سی کرد .آث ر سن یی چون
تدیق  ،دیوان اشع ر و مثنویه ی او از جمل آث ر عرف نی است ک ش عر ب فراخور موضوع از مض مین و اصحات

تکمی و فلس ی

در آن بهره گرفت ا ست؛ او هم چنین جهت مؤثّرکردن کام خود از عن صر ت صویرپردازی ب وفور سود ج ست ا ست .در این گ ت ر
نحوة تصویرس زی و شیوة ک ربرد عن صر خی ل همچون تشبی  ،استع ره ،کن ی  ،تلمیح ،پ رادکس ،تجسم ،تمثیل و… در خصوص واژة
عقل ارزی بی شده است.
واژههاي کلیدي
تصویرس زی ،عقل ،شعر سن یی
مقدمه
برای کسانی که با اشعار سنایی کم و بیش آشنایی دارند در وهلة اوّل شاید چنین به نظر برسد که سنایی در به کار بردن عناصر
هنری چندان شاعر توانایی نی ست ،این امر شاید بدان جهت با شد که اندی شههای حکمی و عقلی در شعر او چنان بروز یافته که
مجالی برای ظهور و تجلّی ت صویرهای شاعرانه نگذا شته ا ست؛ امّا اگر حدیقه ،مثنویها به خ صوص دیوان او را مورد مطالعه قرار
دهیم خواهیم دید که در ا شعار او به جز اندی شهها و تفکّرات فل سفی و منطقی ،عواطف شاعرانه و هنرمندانة خا صی وجود دارد.
سنایی هم شاعر ا ست هم صوفی و هم حکیم بنا بر این آثارش را میتوان از سه دیدگاه عرفانی ،فل سفی و ادبی برر سی کرد .او
صوووفی اسووت و از این جهت اشووعار او گونة بینظیری اسووت از آموزههای عرفانی و صوووفیانه ،بیان انواع حکایتها و روایتهای
تاریخی و گفتوگو و مناظرههای بزرگان .او حکیم اسووت و به کارگیری اصووطاحات فلسووفی و تسوولّط وی بر آنها و توصوویف
* است دی ر دانشگ ه آزاد اسامی ،واتد همدان ،گروه زب ن و ادبی
** است دی ر دانشگ ه آزاد اسامی ،واتد همدان ،گروه زب ن و ادبی

ف رسی ،همدان ،ایران( .نویسنده مسؤول)
ف رسی ،همدان ،ایران.

*** دانشجوی دوره دکتری ،دانشگ ه آزاد اسامی ،واتد همدان .گروه زب ن و ادبی
ت ریخ دری فت1393/9/22 :

ف رسی و عضو هیأ علمی دانشگ ه آزاد اسامی واتد اسامشهر.
ت ریخ پذیرش1393/12/2 :

مفاهیمی چون حادث و قدیم ،جوهر و عرض و هیولی و… و مثنوی تمثیلی و فل سفی سیرالعباد ن شاندهندة و سعت اطاعات او
در این زمینه اسوووت .از طرفی وی شووواعری اسوووت خاع که معانی زیبایی خلق میکند و با توصووویف هنرمندانه به مدز بزرگان
میپردازد و در این رهگذر همچون شاعران دیگر از زبان مجازی بهره میگیرد .او هم چنین جهت مؤثّرکردن کام خود از عنا صر
تصویرپردازی به وفور سود جسته است .در زبان مجازی شاعر پا از دایرة زبان قاموسی فراتر میگذارد و با تکیه بر آرایههای باغی
ت صویر نوینی میآفریند« .اصطاز ت صویرپردازی را برای کلّیه کاربردهای زبان مجازی به کار میبرند در این مفهوم ت صویر عبارت
ا ست از هر گونه کاربرد مجازی زبان شامل همه صناعات و تمهیدات باغی از قبیل ت شبیه ،ا ستعاره ،نماد ،اغراع ،مبالغه ،تلمیح،
اسطوره ،اسناد مجازی ،تشخیص ،حسّ آمیزی ،پارادوکس و…میشود( ».فتوحی)45 :1389 ،
نحوة ارایة ت صاویر گوناگون از عقل در معنی ا صطاحی و رایج با ا ستفاده از ابزارهای ت صویر سازی در شعر سنایی از جمله
اهداف این پژوهش بوده و روش تحقیق به شوویوة کتابخانهای اسووت .بنا بر جسووتجویی که در این حوزه صووورت گرفته تا کنون
پژوهش مسووتقلّی در این زمینه صووورت نگرفته اسووت و از آنجا که سوونایی از شوواعران بزر

در ادر فارسووی بوده اسووت .و

تصویرپردازی نیز جایگاه واالیی در شعر فارسی دارد بررسی اشعار وی از این منظر امری ضروری به نظر میرسد.
شعر حرفی در اشعار سنایی
با وجود آن که سنایی از عنا صر ت صویر سازی در ا شعار خود به ا شکال و طرع مختلف ا ستفاده کرده ا ست گاه به ابیاتی بر
میخوریم که عاری از تخیّل و فنون ادبی اسووت این گونه اشووعار که در اصووطاز به آن شووعرهای حرفی یا مسووتقیم میگویند در
البهالی اشعار سنایی دیده شده است « .شعر حرفی شعری است که با منطق نثری مطلبی را بدون استعانت از فنون شعری (بدیع و
بیان) بیان میکند در حقیقت این گونه شعر جز وزن عروضی نشانة دیگری از شعربودن ندارد و از دیدگاه نقد ادبی باید به آن نظم
گفت» (شمیسا .)366 :1378 ،شعرهای حرفی در حقیقت شعرهای بیتصویراند و عاری از عناصر و صور خیال .مانند این ابیات:
هوووا جووودا بووواشووووود

هوور کووه بووا عووقوول آشووووونووا بوواشووووود

از هوووموووه عووویو و

آشووونووا نیسووووت هر کووه ب یگووانووه اسووووت

هوور کووه را عووقوول نوویسووووت دیوووانووه اسووووت

(سنایی)229 :1368 ،

(سنایی)300:1368 ،

در این گونه ابیات ارتباط معنایی دو مصرع ساده است و درک ربط دو مصرع محتاج به فهم و درک نکته هنری نیست .اما این
بدان معنا نی ست که شعرهای بیت صویر یا حرفی ارزش هنری یا ادبی ندارند و یا شعرهای مؤثّری نی ستند .چنان که در ابیات فوع
شوواعر از عقل به نیکی یاد میکند و ابیات جنبه تعلیمی و مدحی دارند« .کام پر قدرت و تأثیرگذار تنها سووخن تصووویری نیسووت
کلمات حکیمانه و پر قدرت بسووویارند که جان و روان ما را به بازی میگیرند و از زیباترین شوووعرها دسوووت کم ندارند( .فتوحی،
)420 :1389
آرایههاي لفظی در اشعار سنایی
از جمله عادات و عاقه شاعران توجّه و گرایش خاص به زیبایی صورت و ظاهر کام بوده است .سنایی نیز چون دیگر شاعران

در بین ا شعار خود به ا شکال و طرع مختلف از ابزارهای هنری بهره ج سته ا ست .جناس از جمله آرایههایی ا ست که در حدیقه به
چشم میخورد:
چوونوو

در زن بووه عووقوول تووا بوورهووی

ورنووه گووردی بووه هوور رهووی چووو رهووی
(سنایی)304 :1368 ،

میان دو کلمة رهی اوّلی در معنی راه و دومی در معنی بنده در اصطاز بدیع لفظی جناس تام است.
چون سووو خن گوی گشووووت عقوول مریوود

مووورده بووور در بوووموووانوووده دیوووو مو وریووود
(سنایی)300 :1368 ،

میان دو کلمه مرید در معنی طرد شده با مرید جناس محرف است.
عووقوول چووون ابووجوود حووق از بوور ،کوورد

جووواموووة بووواطووول از سووووورش بووور کووورد
(سنایی)299 :1368 ،

میان بر ،کرد در معنی حفظکردن و برکردن به معنی برداشتن جناس مرکّ

است.

بسامد واژة عقل در اشعار سنایی
عقل در لغت به معنی نهی است از این جهت به این نام خوانده شده است که شبیه افسار شتر است زیرا عقل صاح

خود را

از عدول از راه در ست باز میدارد همان طور که عقال (اف سار) شتر را از بدی باز میدارد عقل در ا صطاز فل سفه جوهر مجرّدی
است که ذاتاً و فعاً مستقل بوده و مجرّد بالذّات و بالفعل( .رحیمیان)161 :1390 ،
از عقل و دعوت به تعقّل در قرآن و احادیث به طرع مختلف یاد شده است:
قد بینا لکم االیات لعلّکم تعقلون (حدید )17 :کذلک یبین اهلل لکم لعلّکم تعقلون( .البقره)42 :
اغنی الغنی العقل (نهجالباغه ،حکمت )450 :38و اوّل ما خلق اهلل العقل از سخنان معروف صوفیان ا ست( .نجم رازی:1371 ،
)52
واژه عقل در شعر سنایی بسامد باالیی دارد:
چنانکه انواع آن را ذکر میکند از جمله در حدیقه :عقل مستفاد ،عقل کل ،عقل فعّال ،عقل ثانی (در صفحات ،290 ،298 ،314
 )296 ،308و عقل جزوی (در دیوان ،ص  )190گاه مترادف هایی برای آن ذکر کرده چون :عقل و جان ،عقل و دل ،عقل و دین
(در حدیقه در صوووفحات )656 ،312 ،682 ،207و (در دیوان صوووفحات  )286 ،498دانش و عقل (ص 300دیوان) و گاه ترکیبات
خاصّی از آن ساخته است :مرکّ

عقل ،سیمرغ عقل ،گلبن عقل (در تحریمة القلم در صفحه  )115عقل ازل ،شربت عقل ،کتابخانة

عقل ،شوومس وة عقل ،عقل عامه ،گنج عقل (در حدیقه به ترتی

در صووفحات  )537 ،364 ،194 ،307 ،299 ،266گوش عقل ،دیدة

عقل ،دسووت عقل ،دل عقل و دریای محیط عقل ،کارخانة عقل (دیوان اشووعار به ترتی

در صووفحات  116 ،61 ،555 ،66 ،700و

 .)23سنایی از این واژه به مناسبتهای مختلف استفاده کرده است .وی از جمله صوفیانی بوده که در واردکردن نظریّات فلسفی در
متون عرفانی دست داشته است .برخورد دوگانه و تناقضآمیز حکیم با عقل در اشعار او کاماً مشهود است.
گاه او را در مقابل عشق قرار داده و بر عقل ترجیح داده و میگوید:
عقل در کوی عشق نابیناست ،عقل دایم رعیّت عشق است ،عشق برتر ز عقل و از جان است (در حدیقه به ترتی

در صفحات،

 )328 ،156 ،300عقل با ع شق در نمیگنجد ،خوش نبا شد م شورت با عقلکردن پیش ع شق (دیوان به ترتی

در صفحات ،987

 ،)508عشق زنجیر عقل بگسسته (صفحه  ،96سنایی آباد) .گاه او را در شناخت ذات خداوند عاجز و ناتوان میداند:
کی بووه عقوول و بووه دسووووت و پووای رسوووود

بوونووده خووواهوود کووه در خوودای رسووووود

عووقوول کووانوودر جووهووان چوونووو نوورسوووود

بووورسووووود در خوووود و در و نووورسووووود

راه توووحوویوود را بووه عووقوول مووجوووی

دیووودة روز را بوووه خوووار موووخوووار

(سنایی)90 :1368 ،

(سنایی)119 :1368 ،

(سنایی)201 :1388 ،

عقل در برابر پیامبر که در عرفان اسامی پس از خداوند باالترین مقام و جایگاه را دارد ارجی ندارد:
عقل نزد پیامبر قد خم میکند ،عقل کل در برابر پیامبر چون خاک کوی ا ست و عقل حکمت را از پیامبر آموخته (در حدیقه به
ترتی

در صفحات .)209 ،203
و آن را با صوفتهای نکوهیده یاد میکند :عقل عقیم ،عقل ناکس رو ،عقل فضوول ،عقل دون ،عقل رعنا( ،در دیوان اشوعار به

ترتی

در صفحات  )614 ،228 ،371 ،418 ،59عقل آلوده ،عقل درمانده ،عقل پوده ،عقل ناتمام ،عقل کثیف( ،در حدیقه به ترتی

در صفحات  )300 ،185 ،101 ،81عقل دیوانه (سنایی آباد ص .)85
سنایی گاه عقل را میستاید و آن را در برابر نفس قرار داده برتر از نفس میداند میگوید:
از جهان نفس بگریزید تا در کوی عقل (سنایی)189 :1388 ،
عقل شاه است و نفس حاج

او (طریق التحقیق)142 :1360 ،

گاه میگوید عقل آدمی را به مرات

باالیی میرساند:

گر از م یدان شوووهوانی سووووی ایوان ع قل آیی

چو کیوان در ز مان خود را در هفتم آسووو مان بینی
(سنایی)755 :1388 ،

عقل بدی نمیکند:
عووقوول خووود کووارهووای بوود نووکوونوود

هووورچوووه آن نووواپسووووونووود آن نوووکووونووود
(همان) 300 ،

عقل در نظام آفرینش برترین برگزیده است:
کووواوّل آفوووریوووده هوووا عوووقووول اسوووووت

بوورتووریوون بوورگووزیووده هووا عووقوول اسوووووت
(همان)62 ،

عقل آدمی را به وجود خداوند رهنمون میکند:
عووقوول مووا رهوونوومووای هسووووتووی اوسووووت

هسووووت هووا زیوور پووای هسووووتووی اوسووووت
(همان)63 ،

و عقل دین ،عقل شووریف ،عقل داوودوار ،عقل عافیتبین ،عقل دوربین( ،در حدیقه به ترتی

در صووفحات،202 ،305 ،303 ،

 )302 ،306و عقل معظم (ص  475در دیوان) از جمله ترکیباتی است که در آن از عقل به نیکی یاد میکند .این برخورد تناقضآمیز

سنایی از عقل حاکی از آن ا ست که سنایی در این گونه ا شعار خود به آثار بزرگانی چون غزالی و عینالق ضات نظر دا شته ا ست.
«توجه به کاربرد واژگان و تصویرهای زبانی نشان میدهد که سنایی در سرودن این فصول کتار خود از احیاء العلوم الدین استفاده
کرده است آنجا که غزالی از عجز در شناخت گوید :چه حقیقت او از آن جملت است که فهمها از ادراک آن عاجز است و و هم
از تصوّر آن قاصر .این جمات شباهت بسیاری به این ابیات سنایی دارد:
وهوومهووا قوواصوووور اسووووت از اوصووووافووش

وهوووم هوووا هووورزه موووی زنووود الفوووش

و سووخن عینالقضووات همدانی (که معاصوور با سوونایی بوده) در تمهیدات آنجا که در بار ارزش عقل میگوید :بدان که عقل
میزانی صحیح ا ست و احکام آن صادع و یقینی ا ست که دروغی در آن راه ندارد و او دادگری ا ست که هرگز ستم از او مت صور
نمیشود( .عینالقضات )122 :1387 ،میتواند حاکی از توجه و تأثیرپذیری سنایی از اندیشة دیگر بزرگان در ابراز عقاید باشد.
عناصر تصویرپردازي از عقل در اشعار سنایی
سوونایی در اقسووام سووخن وارد شووده در دیوان او عاوه بر مدایح و قلندریات و زهدیّات و سوورودههای تعلیمی و اخاقی به
اشعاری بر میخوریم که بیشتر از جنبة ادبی قابل بررسی است .اشعار وی در توصیف طبیعت و عشق نمونههایی است که در آنها
کاربرد ادبی زبان بی شتر به چ شم میخورد .در سرودههایی از این د ست شاعر در گزینش واژهها و رعایت تنا س ها و توازنهای
صوری و معنایی توجّه بی شتری از خود ن شان داده ا ست .صور خیال و ا ستفاده از زبان هنری در شعر او از نظر حوزة عمومی
تصاویر متنوع است و از جمله شاعرانی است که دید فلسفی خود را در تصاویر منعکس میکند؛ از جمله عناصر تصویرپردازی در
اشعار سنایی میتوان به موارد زیر اشاره کرد؛
ت شبیه :ت شبیه به عنوان یکی از ارکان زبان مجازی در ت صویر سازی نقش مهمّی دارد .ت شبیهات به لحاظ ساخت به دو صورت
غیر اضافی و اضافی در اشعار او یافت میشود ،به صورت غیر اضافی:
عووقوول چووون پوور گشووووواد زاغ هوووس

در کشووووود چووون تووذرو سووووور در خووس
(سنایی)313 :1368 ،

عقل به تذرو ت شبیه شده و وجه شبه آن سر در خسکردن ا ست .در ا صطاز ت شبیه مر سل و مف صّل ا ست .ارتباط و تنا س
معنایی در محور عمودی (جان شینی) نا شی از تنا س

میان عقل و هوس و زاغ و تذرو بوده که با ایجاد رابطة ت شبیهی میان اجزای

کام تصوویری مخیّل به ذهن متبادر میکند ولی در محور افقی (هم نشوینی) جز واجآرایی در حرف «س» که چندان هم هنرمندانه
نیست ،تقابل میان دو امر حسّی (زاغ و تذرو) با دو امر عقلی (عقل و هوس) را از نظر دور نداشته است .نیز بیت زیر:
عووقوول کوول را بسوووووان بووام شووووونوواس

نوووردبوووان پوووایوووه سووووووی بوووام حوووواس
(همان)299 :

عقل کل :صادر اوّل که عقل دوم و نفس و جسم (و در مجموع جهان) از او صادر شده است چیزی است مقدم بر جهان .عقل کل
را همانند بام یعنی نهایت و پایان راه سلوک بدان که پلّههای نردبان وصول یا رسیدن بدین بام حواس ظاهری و باطنی است( .حلبی،
)115 :1375
در این بیت معنی مصرع دوم وابسته به مصرع اوّل است .عقل کل در حقیقت مشبهی است با دو مشبهبه یعنی عقل کل یک بار

به بام و بار دیگر به نردبان ت شبیه شده (که در ا صطاز ت شبیه جمع ا ست) .از آنجا که ربط دو م صراع در شعرهای کنایی یا غیر
م ستقیم بر ا ساس صنایع ادبی صورت میگیرد ارتباط کلمات در محور جان شینی (عمودی) کام بر پایه ت شبیه (عقلی به ح سّی در
م صرع اوّل) بوده و در محور همن شینی (افقی) جز هم حروفی در حرف «ر» که چندان گوشنواز و مح سوس نی ست وجود دارد،
از طرف دیگر بام حواس خود (ترکی

استعاری است که در محور جانشینی بررسی میشود) در مخیّلکردن کام نقش دارد.

عووقوول در دسوووووت یووک رمووه خووود رای

چووون چووراغووی اسووووت در طووهووارت جووای
(سنایی)301 :1368 ،

حکیم عقل انسووانهای خودرأی را چنان سووخیف دانسووته که آن را به چراغی در طهارت جای تشووبیه کرده ،ارتباط معنایی دو
مصرع در محور عمودی (جانشینی) زبان بر پایة تشبیه است و مصراع دوم در حقیقت مشبه به مصراع اوّل است.
بیت زیر نیز تشبیه غیر اضافی است:
چوورب بوور چشووووم هووم چووو نوورگووس تووو

عووقوول پوور گوووش هووم چووو سوووویسوووونووبوور
(همان)191 ،

ت شبیه ا ضافی :اجزای سازندة ت شبیه ا ضافی در ا شعار سنایی معموالً ساختار دو جزیی دارند (ترکیبات ا سمی) در این گونه
ت شبیهات از آنجا که عقل جزو امور عقلی (نه ح سّی) بوده ،معموالً جزء اوّل م شبه ح سّی ا ست و جزء دوم م شبه به عقلی .مانند
شربت عقل در ابیات زیر:
شوووووربوووت عوووقووول بوووردبوووار چشووووود

خوور چووو بووی عووقوول بووود بووار کشووووود
(همان)929 ،

شربت عقل ترکی

ا ضافی دو جزیی ،عقل در حاوت و شیرینی به شربت ت شبیه شده ا ست؛ سنایی بردباری را نتیجة عقل

میداند .بردباری یا «صووبر اصووطاز عرفانی و در نزد صوووفیان حبس نفس اسووت از جزع هرچند که این جزع عجز در باطن نهان
باشد( ».گوهرین )99 :1388 ،خر نماد تن یا جسم است بنا بر این جسم آدمی در بیعقلی است که به زحمت میافتد پس صبر و
بردباری نشانة عقل است.
تشبیهات دیگر چون گلبن عقل و چوگان عقل در ابیات زیر از این مقوله است:
گوولووبوون عووقوول شووووکووفووتووة توووسووووت

در موووعووونوووی سوووووفوووتوووة تووووسوووووت
(تحریمه القلم)115 :1360 ،

تا ن باشوووود گوی ج هل ا ندر بر چو گان ع قل

تووا نبوواشوووود مرک و

ت ح ق یق در میوودان ظن
(سنایی)479 :1388 ،

ت شبیه حروفی :یکی از خ صایص ت صویرپردازی در شعر سنایی توجّه او به تشبیهات حروفی است .تشبیهات حروفی پیش از
سنایی در اشعار شاعرانی چون رودکی نیز دیده شده است:
زلووف تووو را جوویووم کووه کوورد آن کووه او

خوووال توووو را نوووقوووطوووة آن جووویوووم کووورد
(رودکی)9 :1369 ،

تشبیهات حروفی در اشعار سنایی به دو صورت به کار رفته یا با توجّه به شکل ظاهر حروف الفبا شکل گرفته است مانند:
راه توووحوویوود را بووه عووقوول موو وووی

دیووودة روز را بوووه خوووار موووخوووار

زان کوووه کووورده اسوووووت قوووهووور اال اهلل

عوووقووول را بووور دو شووووواب ال بووور دار
(سنایی)201 :1388 ،

عقل با تشبیه مضمر به آدمی تشبیه شده که بر دو شاخة درخت ال االاله اال اهلل (که همانا نفی ماسوی اهلل است) به دار آویخته
شده است.
که از کلمه یکی دو حرف را م شخص کرده و م ضمونآفرینی

و یا ت شبیهاتی که ژرف ساخت آن ت شبیهی نی ست بدین ترتی
میکند:
در حووروفووی کووه پووردة نووقوول اسوووووت

آخووور شوووووورع اوّل عوووقووول اسووووووت
(همان)295 ،

در این بیت عاوه بر جایگاه حروف (حرف عین در آخر شرع در ابتدای کلمة عقل ا ست) به این مو ضوع ا شاره دارد که حروف
حجار نقل یا گفتارند .با حروف یا الفاظ نمیتوان معانی یا اسوورار را بازگو کرد نهایت و منتهای غایت شوورع آغاز عقل اسووت عقل
میتواند شرع را نقل کند.
ا ستعاره :در صور خیال او با نمونههای بسیاری از اسناد مجازی به خصوص تشخیص مواجهیم .بسامد انواع استعاره در شعر
سنایی سخن بوعلی را تأیید میکند « .شاعران عاقة شدیدی به استفاده از استعارهها دارند چنانکه اگر با پدیدهای رو به رو شوند
که دو اسم داشته باشد یکی اصلی و دیگری تغییر یافته به سوی اسم تغییر یافته گرایش پیدا میکنند( .زرقانی)205 :1390 ،
استعاره نیز به لحاظ ساخت به دو صورت اضافی و غیر اضافی در اشعار سنایی به کار رفته است.
استعاره با ساختار اضافی :استعارههای وی در شکل ترکیبات اضافی و رایج روزگار که اغل

از ترکی

دو اسم به وجود آمده

کم نیست:
به نقش مهر هسوووتی های حسوووّی صوووورت ال کن

ره و حدان یّت چون کرد روشووون د یدة عق لت

(سنایی)493 :1388 ،

دیدة عقل ا ضافة ا ستعاری ا ست .در ا شعار سنایی پدیدهها حیات و صفات ان سانی دارند .جاندارانگاری و ان سانپنداری عقل،
پویایی و تحرک در شعر سنایی را دو چندان میکند .در حالت انسانپنداری شاعر به دو صورت عمل میکند ،یا صفتی از صفات
آدمی را به شیء میدهد و یا برای آن ع ضوی همچون ع ضو آدمی قایل می شود .سنایی نیز در ا شعار خود از هر دو شیوه ا ستفاده
کرده است .بسامد این نوع تصویر که در حقیقت یکی از اقسام استعارة مکنیه است در شعرهای سنایی بسیار باالست.
در بیت زیر عین عقل ترکی

دوجزیی و اضافة استعاری است:

« خرا بات ای خرا باتی به عین ع قل چون د یدی

نهان از گوشوووهای ما را به عین سووور اشوووارت کن
(همان)978 ،

ترکی

استعاری چشم عقل از خاقانی نیز از این قبیل است:
آفتم ع قل اسووووت م یل آتشوووین سووووازم ز آه

پس به چشوووم عقل پنهان در کشوووم هر صوووبحگاه
(خاقانی ،بیت )783

نیز دست عقل در بیت زیر چنین است:

چو مرد این چنین م یدان نهای از ه مّت عالی

به دسوووت عقل خرسوووندی دو پای آز را بشوووکن
(سنایی)505 :1388 ،

و کمالالدّین اسماعیل در نعت پیامبر این ترکی

را ذکر کرده است:

در دسووووت عقوول نور مسووووا عی تو چراغ

بوور کووام نووفووس حووکووم موونوواهووی تووو لووگووام
(کمالالدّین)27 ،

ا ستعارة غیر ا ضافی :تشووخص به اشوویا از جمله ابزارهای هنری اشووعار سوونایی اسووت در این شوویوه نیز تشووخص به عقل و
جاندارانگاری آن در مخیّلکردن ت صویر نقش ب سزایی دارد ،چه شاعر با واردکردن عنا صر خیالیی چون عقل به دنیای مح سو سات
عاوه بر این که امور ذهنی را عینی میکند نوعی همدلی و همانندی میان آنها به وجود میآورد .این موضوووع که آدمی تصووور کند
عقل موجودی است همچون او و دارای خصایص انسانی به طرع مختلف در اشعار سنایی به تصویر کشیده شده است :عقل همچون
ما سرگردان است ،جانس اری حمّیت عقل است ،عقل در کوی عشق نابیناست (در حدیقه به ترتی

در صفحات  )300 ،52 ،62عقل

به کوی عشق راهی نمیبرد ،عقل چون انسان عاشقی است که در زیبایی و نقش یار انگشت به دندان مانده است ،عقل جوهرفروشی
است که قیمت درّ را میداند ،عقل بافندهای است که نباید بر تخت عشق او را نشاند ،عقل دبیری است که قلمش شکسته است ،عقل
در برابر عشووق سو ر میافکند ،به دنبال عقل وقت هزیمت خاک باید ریخت ،عقل پردهداری اسووت که او را باید در بارگاه دل نشوواند.
(دیوان اشعار به ترتی

در صفحات )509 ،499 ،44،33 ،33 ،22 ،144 ،201

در مدز بهرام شاه عقل را این گونه وصف میکند:
عقوول بووا آن سووورانوودازی بووه میوودان ر خش

در خم زلفین او چون گوی در چوگووان بمووانوود
(سنایی)144 :1388 ،

کنایه :کنایه از جمله عنا صر ت صویر سازی ا ست و از جمله ابزارهای هنری به شمار میرود« .کنایه نیز ر سیدن از یک سطح به
سطح دیگر است و ارتباطی میان دو سوی حاضر و غای

ایجاد میکند جنبة هنری و ادبی دارد( ».شمیسا )236 :1370 ،جایی که

نمیتوان با هجو سخن گفت کنایه بهترین شیوه برای ابراز اندیشهها و افکار ستیزهجویانه است .جدال عقل و عشق در متون ادبی
حوزه استعمال کنایه را در این گونه آثار بسیار وسیع کرده است .سنایی چنان که پیشتر اشاره شد گاه عقل را نکوهش میکند و گاه
در ا شعار خود مانند حدیقه به ستایش آن میپردازد و تا جایی پیش میرود که بخش م ستقلی از فخرینامه را در ستایش و اتّحاد
عقل و عاقل و معقول اختصاص میدهد .در ابیات زیر میگوید:
یووک ره بووه دو بوواده دسووووت کوووتووه کوون

ایووون عوووقووول دراز قووود احوووموووق را
(همان)28 :

دراز قد ،کنایه از احمق است.
چون عشق به دست آمد تن دورکن و خوش زی

چون عقوول بووه پووا آموود پی گور کن و خم زن
(همان)484 :

خمزدن با اوّل مفتوز کنایه از گریختن باشد و آن را به خمزدن نیز خوانند (فرهن
موالنا میگوید:

اصطاحات و کنایات نسخة آستان قدس).

چون کووه عقوول تو ع ق یلووة مردم اسووووت

آن عووقوول اسووووت کووه مووار و کووژدم اسووووت

(ریاحی)9 :1384 ،
عقیله پابند شتر است و کنایه از چیزی است که مانع حرکت و سیر به سوی کمال میشود.
تج سّم :مج سّمکردن ت صاویر غری

از عقل نیز در شعر سنایی به گونهای با ت شخّص همراه ا ست .در ابیات زیر عقل ت صویر

کودکی را به ذهن متبادر میکند که از رفتن به دبستان گریزان است .حکیم با تعبیر شاعرانه و ظریف خود عاوه با تشخصدادن به
خط بنا گوش و زلف یار ،با بیانی تناقضآمیز میگوید عقل نادان است ،باید او را ادر کرد و به دبستان فرستاد:
بوواش تووا خووط بوونوواگوووش و خووم زلووف یووار

عووقوول را گوووش گوورفووتووه بووه دبسووووتووان آرنوود

ع قل اگر خواهی که نا گه در عقی لهات نفک ند

گوش گ یرش در د ب یرسووووتووان ا ل ّر ح من در آر

(سنایی)143 :1388 ،

(همان)189 :

عاوه بر این در ابیات فوع عقل امری ذهنی است که شاعر به کمک تشخیص به آن جنبة عینی و تصویری بخشیده است.
تمثیل :تمثیل از اختصاصات بارز شعرهای حکیم است .از جمله ٍآثاری که تمثیل به وفور در آن به کار رفته حدیقه است برخی
از تمثیلها منبعث از آیات قرآنی است مثاً تمثیل در معنی اولئک کاالنعام…و نحن ق سّمنا… ،برخی در بار مسایل عرفانی چون
مجاهده ،توکّل ،تجرید ،اتّحاد ،اخاص ،انابه ،رضا ،و فقر شوع و نیز در بار مسایلی اخاقی چون کوتاهی تربیت کودک ،دوستی
دنیا ،شوخی و مزاز و… ،برخی از تمثیلهای حدیقه دارای مفاهیم فلسفی و مذهبی است که در آن «صورت روایت عیناً با اندیشة
اصوولی (درونمایه) منطبق و قابل قیاس اسووت روایت داسووتانی به قصوود ایضوواز و تبیین و تأکید فکر در قال

تمثیلی خالی از ابهام

میآید» (فتوحی )263 :1385 ،چون حکایت شهر کوران که از جمله تمثیلهای معروف به شمار میرود.
مثنوی کنوز و رموز که به سیرالعباد الی المعاد معروف است از جمله آثار تمثیلی ووو فلسفی به شمار میرود .در تقسیمبندی تمثیل
به لحاظ محتوا مثنوی سوویر العباد را از نوع تمثیل رایا دانسووتهاند« :تمثیل رایا روایتی تمثیلی اسووت که در آن راوی با ورود به عالم
خوار و رایا سفری روحانی را تجربه میکند و پس از بازگشت به جهان عادی آن را روایت میکند .معموالً در این سفر خیالی راوی
به کمک یک راهنما مراحلی را پ شت سر میگذارد حوادث و اموری را که در رایا میبیند کاماً تمثیلی ا ست ،یعنی بر چیزی غیر از
خود داللت دارد در زبان فارسی مثنوی سیر العباد الی المعاد سنایی از این نوع تمثیل به شمار میرود( ».فتوحی)1389 :265 ،
تمثیل او در سیر العباد در صفت عقل کل و وصف کرّوبیان به صورت روایتی طوالنی بیان شده:
« پووادشووووا هی کووه بعوود کن کووان اوسووووت

اصووووول کووون و نووتووایووج کووان اوسوووووت

پووادشوووواهووی کووه اموور سوووونووت اوسووووت

راعوووی راعووویوووان رعووویوووت اوسووووووت

تووخووت فوورمووان و تووخووت فوورمووان اوسووووت

اصووووول قوورآن و اهوول قوورآن اوسوووووت…»

یعنی عقل کل پاد شاهی ا ست که بعد از امر باری تعالی که گفت باش بوده ا ست و ا صل همة بودها به وا سطة او ست و عقل
پادشاهی است که فرمان حقیقت صفت اوست و… (شرز مثنوی سیر العباد)338 :
اسلوب معادله :حکیم همچون دیگر شاعران صوفی برای بیان اندیشههای غامض و دشوار فلسفی و عرفانی از اسلور معادله
ا از لحاظ نحوی م ستقل با شند هیچ حرف ربط یا چیز دیگری را حتی
مدد میجوید « .ا سلور معادله این ا ست که دو م صراع کام ً

معنا (نه فقط به لحاظ نحو) به هم مرتبط نکند» ( شفیعیکدکنی 63 :1389 ،و .)64ا سلور معادله نیز در ا شعار سنایی ب سامد باالیی
دارد:
کی توان گفووت سوووور عشووووق بووه عقوول

کووی توووان سووووفووت سوووون و

خوواره بووه خووار
(سنایی)303 :1388 ،

هر یک از دو مصوورع فوع را میتوان به صووورت مسووتقل در نظر گرفت در این گونه ابیات معموالً مصوورع دوم جهت تبیین و
ملموسکردن مصرع اوّل ذکر میشود.
ع قل جزوی کی توا ند گشووووت بر قرآن محیط

ع ن ک بو تی کی توانوود کرد سووو ی مر غی شوووکووار
(همان)190 :

در مصوورع اوّل میگوید عقل جزیی ،نمیتواند بر قرآن محیط شووود و برای تبیین سووخن خود در مصووراع دوم این مطل

را

رو شنتر بیان میکند که هرگز عنکبوت نمیتواند سیمرغی را شکار کند .در ابیات فوع ساختار م صرعها م ستقل ا ست و حرف
پیوند و یا شرط که دو مصرع را با هم مرتبط کند وجود ندارد و هر یک از مصرعها به صورت جداگانه معنی و مفهوم خاصّ خود
را القا میکنند.
پارادوکس :تصویرهای خاف عادت و دور از ذهن از جمله تصاویر مطرز در دیوان حکیم به شمار میرود:
خوونووده گووریوونوود عوواشوووووقووان از تووو

گوووریوووه خووونووودنووود عوووارفوووان از توووو
(سنایی)153 :1368 ،

«قدیمیترین نمونههای زیبای شعر پارادوکسی را در آثار سنایی میبینیم:
عشووووق گوویونوودة نوهووان سووووخون اسووووت

عشووووق پوووشوووویوودة بوورهوونووه توون اسووووت

منظومة سیرالعباد الی المعاد سنایی که گزارش یک سفر روحانی از تولد تا فنای در حق است با زبانی پیچیده در پارادوکس به
نگارش در آمده اسوووت .سووونایی در رویای خود اتّحاد اضوووداد را تجربه میکند و به این دلیل زبانش به تودهای از تناقضها بدل
می شود( .فتوحی )330 :1389 ،ت صویرهای پارادوکسی عقل در اشعار وی با شگفتی و گونهای ابهام همراه است به عنوان مثال در
این بیت برای نشووان دادن قدرت و توانایی عقل در شووناخت با زبان شوواعرانه و اغراعآمیز و غری

میگوید عقل عیان هر نهان را

میبیند:
چو چشوووم عقل بگشوووادی عیان هر نهان دیدی

زبووان ذکوور بووگشووووادی بووی وان هوور مووعووم وّا کوون
(سنایی)495 :1388 ،

نیز در بیت زیر میگوید عقل ،اندکش هم بسیار است:
هووم چووو عووقوول انوودک فووراوان شوووووو

صووووولووح افووکوون ولوویووک پوونووهووان شوووووو

یووک ره بووه دو دسوووووت کوووتووه کوون

ایووون عوووقووول دراز قووود احوووموووق را

(سنایی)625 :1368 ،

صوفیه منکر ارزش عقل به معنی یونانی و فل سفی آن بودهاند؛ سنایی عقل را موجودی درازقد ت صویر کرده ا ست و صفت آن
را به گونة نقیضی و پارادوکسی حماقت دانسته است حال آن که حماقت خود فقدان عقل است از سوی دیگر ضررالمثل بوده و

اعتقادات عامیانه که «الطویل احمق» یا «کل طویل احمق» هر درازقدی احمق است( .شفیعی کدکنی)167 :1373 ،
تلمیح :تلمیح از مختصوّات بارز متون عرفانی اسوت .بیان تلمیحی در حقیقت بیانی غیر مسوتقیم و کنایی اسوت بنا بر این جنبه
هنری و شووعری دارد .تلمیحات سوونایی اکثر از نوع تلمیحات دینی و اسووامی بوده و ارتباط میان عقل و تلمیح در بیت بر غالباً بر
اساس تشبیه و تشخّص است:
عووووقوووول

آلوووووده

از

پووووی

دیوووودار

ارنوووی گووووی گشوووووتوووه مووووسوووووی وار
(سنایی)81 :1368 ،

عقل آلوده عقلی است که قدرت درک حقایق را ندارد و مدّعی شناخت و رایت حق است .این عقل به حضرت موسی تشبیه
شده و طال

دیدار شده ولی تار تجلّی انوار او را ندارد.

در ا شعار او به وفور به تلمیحاتی از این د ست بر میخوریم .در ابیات زیر عقل به منا سبتهایی به ح ضرت داوود و ابراهیم و
سد موسی عمران تشبیه شده است:
وار در مووووحوووورار

پووویوووش او خووور راکوووعووواً و انوووار

عووووقوووول

داوود

عووقوول در راه حووق دلوویوول تووو بووس

عووقوول هوور جووایووگووه خوولوویوول تووو بووس

گر بر آرد سووور چو فرعون اندر این ره شوووهوتی

مووا بر او از عقوول سوووود موسوووی عمران کنیم

(همان)202 :

(همان)296 :

(همان)411 :

و گاه او را چون دجّال میبیند:
عشووق یک روی اسووت او را در بر عیسووی نشووان

عقل یک چشوووم اسوووت او را در صوووف دجّال کن
(سنایی)498 :1388 ،

و نیز میگوید او را باید چون سجدهگاه مریم پاک و مبرّا کرد:
حوووجووورة عوووقووول را ز توووحوووفوووة روز

تووازه چووون سوووووجووده جووای مووریووم کوون
(همان)499 :

و یا او را چون نوز میداند:
نووفووس بووی عووقوول احوومووقووی بوواشووووود

نوووووز بووووی روز زورقووووی بوووواشوووووود
(سنایی)303 :1368 ،

اغراق :سنایی شاعری مداز بوده اوج اغراعهای او در بخش مدیح قصاید اوست .تصویرهای اغراعآمیز او از عقل نیز با بیانی
هنری همراه است:
عووقوول را هوویووچ موودز نووتوووان گووفووت

جوووز بووودو درّ مووودز نوووتووووان سوووووفوووت
(همان)314 :

گاه با لحنی حماسی و از بار مفاخره چنین میگوید:
بووا عووقوول موون نووبوواشوووود م ورّی و

را توووان

بووا فضوووول من نبوواشوووود خورشووویوود را ذکووا

(سنایی)50 :1388 ،

نتیجه
تصویر سازی از عقل در اشعار سنایی متنوّع است و از انواع عناصر هنری در به تصویر کشیدن واژة عقل در معانی مختلف آن
سود جسته است .تأکید او در آرایههای معنوی بیشتر از آرایههای لفظی است .بنا بر این اشعار وی در محور عمودی هنریتر است
تا محور افقی .عاوه بر نکات فوع نتایج دیگر این پژوهش را میتوان به طور خاصه چنین بر شمرد:
1و سادگی و پرهیز از ابهام و پیچیدگی در ارایة تصویر عقل
2و کثرت استعمال اسناد مجازی و استعاره به خصوص تشخیص
3و کثرت کاربرد اسلور معادله
4و کثرت کاربرد تمثیل در تبیین و تفهیم مسایل دشوار

منابع و مآخذ
1ط امیر المؤمنین .نهجالبالغه .ترجم محمد دشتی ،تهران :دیوان ،چ پ اوّل.1388 ،
2ط خ ق نی شروانی ،افضلالدین بدیل بنعلی .دیوان خاقانی .ب کوشش ضی ءالدین سج دی .تهران :زوّار ،چ پ ششم.1378 ،
3ط رودکی ،ابو عبداهلل .برگزیده اشعار .ب کوشش خلیل خحیبرهبر .تهران :انتش را ص ی علیش ه.1369 ،
4ط ری تی ،پری .عقل از دیدگاه موالنا .تهران :انتش را مؤسسة پژوهشی تکمت و فلس ة ایران ،چ پ اوّل.1384 ،
5ط زرق نی ،سیّد مهدی .بوطیقاي کالسیک .تهران :سخن ،چ پ اوّل.1391 ،
6ط سن یی غزنوی ،ابوالمجد مجدود بن آدم .دیوان اشعار .ب اهتم م مدرّس رضوی .تهران :سن یی ،چ پ ه تم.1388 ،
7ط ططططططططططططط  .مثنويهاي حکیم سنایی .تصحیح مدرّس رضوی .چ پ دوم.1360 ،
8ط ططططططططططططط  .حدیقه الحقیقه .تصحیح مدرّس رضوی .انتش را  :دانشگ ه تهران.1368 ،
9ط ش یعیکدکنی ،محمدرض  .صور خیال در شعر فارسی .تهران :نشر آگ ه ،چ پ سیزدهم.1388 ،
10ط ططططططططططططططططططططططط ..شاعر آیینهها .تهران :نشر آگ ه.1389 ،
11ط ططططططططططططططططططططططط ..تازیانههاي سلوک .تهران :آگ ه ،چ پ نهم.1372 ،
12ط شمیس  ،سیروس .سبکشناسی شعر ،تهران :فردوس ،چ پ چه رم.1378 ،
13ط شیخ ،سعید .فرهنگ اصطالحات فلسفة اسالمی .ترجم سعید رتیمی ن .تهران :مرکز ،چ پ اوّل.1390 ،
 14ط عینالقض همدانی ،عبداهلل بن محمد .نامههاي عینالقضات همدانی .ب اهتم م علینقی منزوی و ع یف عسیران .تهران :اس طیر ،چ پ
دوم.1387 ،
15ط فتوتی ،محمود .بالغت تصویر .تهران :سخن ،چ پ دوم.1389 ،
16ط قن یی ،ابو بشر متی بن یونس .بوطیقاي کالسیک .ترجم سیّد مهدی زرق نی .تهران :سخن ،چ پ اوّل.1391 ،
17ط کم لالدّین اسم عیل .دیوان اشعار .ب اهتم م بحر العلومی .تهران :دهخدا.1348 ،
18ط محمد خ نی ،علی اصغر .شوریدهاي در غزنه .تهران :سخن ،چ پ اوّل.1385 ،
19ط نجم رازی ،عبداهلل بن محمد .مرصاد العباد .ب اهتم م محمّد امین ری تی .تهران :علمی و فرهنگی ،چ پ چه رم.1371 ،

