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 سنایی  و موالن آثاربررسی نمود ادبیات غنایی در

 

 فاطمه دوستی

 

 ایالمشهرستان زبان و ادبیات فارسی  کارشناس ارشد 

 

nasimsaba922@gmail.com  

 

رودهس از بخشی به فارسی ادبیات در. است آواز و خوانی سرود معنی به لغت در غنا : چکیده

 گفته فارسی غنایی ادبیات اندشده آفریده غزل و مثنوی هایقالب در بیشتر که منظوم های

. دراین است جوانی شور و عشق شامل معموالً فارسی غنایی ادبیات درون مایه می شود

 انواع و هاقالب عناصر، و هاویژگی ها،مایهدرون و محتوا غنایی، ادب و شعر غنا، واژةپژوهش 

ودرنهایت به سیرتحول انواع غنایی تارسیدن  گرفته قرار توجه مورد فارسی ادب در غنایی شعر

ضمن   و .تکاملی ادبیات غنایی در ایران پرداخته شده است به مرحله ی پختگی وکمال و روند

ا حکیم سنایی غزنوی و موالنمعرفی کوتاهی از دو شاعر بلند اوازاه قرن ششم و هفتم 

ود ادبیات غنایی در تعدادی از غزلیات این دو شاعر جالاللدین محمد بلخی به بررسی نم

و اشعار این شاعران  آثار:خرابات.زلف.عشق و...در پرداخته و برخی واژگان و ترکیبات مانند

 . بزرگ مورد توجه قرار گرفته است

 .موالناغنایی،سناییادب  غنایی، شعر :کلیدواژگان

 

 : مقدمه

ادبی شاعر و نویسنده می کوشد اندیشه ها و عواطف خویش را در قالب مناسب ترین و زیبا ترین  آثارادبیات یکی از گونه های هنر است در   

تر الزم است و  جمالت و عبارات بیان کند؛در همه شاخه های دانش و هنر تقسیم بندی مباحث برای اسا ن شدن شناخت و فراگیری سریع

ادبی را به طور عمده بر اساس شکل و صورت ظاهری تقسیم بندی می  آثاره در گذشت ادبی نیز این کار ضرورت دارد.آثار برای شناخت 

کردند و جز دو قالب شعری قصیده وغزل ؛دیگر قالب ها مانند رباعی ؛دوبیتی ؛مثنوی و...بر اساس شکل ظاهری نامگذاری شده اند.در ادبیات 
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 ادبیات غنایی نوعی از ادبیات و تعلیمی تقسیم بندی شده اند. ادبی بر اساس اندیشه و محتوا چهار نوع حماسی؛غنایی؛نمایشی آثارجهان 

است که در ان بیان احساسات شخصی انسان و عواطف و ارزوها و غم ها وشادی های او با زبانی نرم ولطیف بیان شده است.دامنه شعر غنایی 

ثیه صف طبیعت و مرکه همراه با موسیقی خوانده شده بسیار وسیع تر است و همه احساسات انسان از قبیل احساسات عاشقانه ؛عرفانی؛هجو؛و

غزلیات سنایی با گستره ی گونه گونی فراوان نمونه های عالی برای شاعران دوران بعد بود اوعالوه بر انکه در . می شودو نظایر ان را شامل 

تجربه  که اصل حوزه معنایی غزل و قصیده فارسی انقالب ایجاد کرد.در شکل درونی نیز ابتکاراتی داشت و مهمتر از همه اینکه غزل فارسی را

مندی را به یک سو نهاده بود ؛به سمت و سوی اصیل برگرداندو خود سنتی نوین را پایه گذاری کردو در نتیجه تالش و کوشش او بود که 

شاعران بزرگی چون عطار؛مولوی و حافظ در غزلسرایی به منصه ظهور رسیدند.مولوی نیز برای بیان معانی و عواطف واحساسات خود گاه 

انی معمولی را بیان می کند وناگهان به شور وشوق درآمده مطلب دیگری را از سر می گیردو بعد از چندی دوباره به سر قصه باز داست

 میگرددودراثرسرودن بیت یا مصرعی ناگهان درمساله مابعدالطبیعه ی دیگری وارد می شود.

 منحصر هایدوره در را انواع از یک هر قوت یا ضعف علل نحو بهترین بهتوان می که است این انواع، براساس ادبی آثار تقسیم از غایی هدف

 به نسبت را دیدگاهش و شاعر عاطفی احساسی، ابعاد و آن نزولی یا صعودی سیر و محیطی مکانی، زمانی، جوانب تمامی به توجه با خود به

لشک برای را بستری که دوره آن اجتماعی و تاریخی شرایط خاص، زمانی بُعد در تفحص گونه این با. نمود بررسی خوبی به اطراف جهان

 مغول عصر در آن انحطاط و ق. هـ چهارم قرن در حماسه اوج علت نمونه عنوان به. گرددمی ارزیابی ساخته اند، فراهم ادبی نوع آن گیری

 چیست؟

 فن کتاب در ارسطو. دارد وجود گوناگونی هاینظریه شعری هایموضوع و اندیشه لحاظ از و محتوا و معنی لحاظ از ادبی انواع بندیتقسیم در

 کترد .است نداده قرار شعر مقولة در را آن و است نکرده بحث غنایی اشعار از اما. است کرده تقسیم حماسی و تراژدی کمدی، به را شعر شعر،

 اما اندپرداخته دفترها و اندگفته هاسخن یک هر چگونگی و شعر انواع باب در پیشین نا قدان": نویسدمی شعر انواع بحث در صفا اهللذبیح

. حماسی شعر -3 غنایی شعر -9 تمثیلی شعر -1تقسیم کرد:  توانمی  نوع سه به را شعر که است این آنان هایبحث همة با سخن نتیجة

 ماا بیفزایند، مذکور انواع بر را وصفی شعر و( اندرز و پند) حکمی شعر مانند دیگری انواع اند،توانسته جدید ناقدان خاصه دیگر ناقدان اگرچه

 رضا(. 3: 1331 صفا،) "دهندمی قرار مذکور یگانهسه انواع ذیل در معموالً و پندارندنمی شعر اصلی و مستقل انواع از را آنها حقه ب

می تقسیم هجایی و چوپانی اشعار مثل دیگری انواع و کمدی و تراژدی رمان و حماسه به را آنها ،"ادبی هایمکتب" کتاب در سیدحسینی

 ."کند

 پیشینه اسالمی و شرقی ادبیات در شود،می دیده آن مشابه آثار و ارسطو شعر فن خالل در که اروپائیان توسط انواع برحسب ادبی آثار تقسیم

 هن ادبی اثر قالب و ظاهر و شکل در هم آن است اروپائیان از تأثر حاصل کنیم می مشاهده فارسی ادبیات در را آن ردپای هم اگر و ندارد ای

 (.119: 1332 حسینی،) .آن عاطفی و فکری حوزة و معنوی عمق

 ماده و ویژه قوانین و هندسه ساختمان، مشخصات، دارای کدام هر که است عامی فنی خصائص مجموع ادبی، انواع: گفت توانمی بنابراین

 و شاعر مضمون، قالب، نظیر نوع آن اصول و موازین با مطابق متنوع یآثار با ادبی انواع در بندیطبقه گونهاین با. هستند خود به مخصوص

 بندیتقسیم در را تغزلی و بزمی یا غنایی نوع اندپرداخته ادبی انواع از بحث به که کسانی تمام تقریباً .بود خواهیم روروبه آن گیریشکل دورة
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 محض شعر رو این از و بوده همراه موسیقی با غنایی اشعار که است آن امر این دلیل": نویسدمی صورتگر لطفعلی ارسطو؛ بجز. اندآورده خود

 (.31: 1331 صورتگر،) "کند بررسی شودمی بیان الفاظ و زبان وسیلة به که را چه آن داشت قصد ارسطو که آن حال. است شدهنمی محسوب

 حماسی، نوع، سیزده شامل را آن و آورده خود ادبی انواع کتاب در رزمجو حسین را فارسی ادبیات در ادبی انواع بندیتقسیم ترینکامل

 ادبیات ارسطو از بعد. داندمی محلی و عامیانه و مناظره قصصی، وصفی، الشکوی، بت تهنیت، مرثیه، انتقادی، دینی، تعلیمی، مدحی، غنایی،

 خود آن نمایشی نوع(. Liric) یا غنایی -3 (Epic) حماسی -9 (Dramatic) نمایشی یا تمثیلی ادبیات -1: کردند تقسیم بخش سه به را

 (.Comedy) کمدی -9 (Teragedy) تراژدی -1: شد تقسیم عنوان دو تحت

 (اصطالح و لغت در غنا) غنا واژه

 چنین واژه این معنای شرح در دهخدا فرهنگ در. موسیقی از است نوایی نیز و آمده انگیزطرب آواز سرودو خوش، آواز معنای به لغت غنادر   

غیاث". خوانیسرود و نغمه. "االربمنتهی" سرود. انگیزد طرب که خوش آواز. "االسامیفی اسامی" "االسماء مهذّب" سرود: است آمده

 فرهنگ" آواز و نغمه سرود موسیقی، توان، و گستردگی و عظمت نیازی،بی و توانگری: غنا. "آنندراج" دولتمردی نیازی،بی و توانگری "اللغات

 آوازخوانی و تغنّی معنی به "غُنا" و کندمی داللت صوت به که چرا ست"غُنا" یعنی غین ضمّ آن در قیاس و انگیز،طرب خوش آواز "سخن

 اخوان رسایل در. "الموارد اقرب از" است بازی نوعی این و باشد زدن کف با همراه و شعر از الحانش که پذیردمی تحقق صورتی در آن و است

 (.دهخدا نامهلغت) "اَغْنیه ـ إنتهی ـ مؤلّفَه الحانُ هُوَ الغِناء وَ الغِناء هِیَ المُوسیقی إنَّ": آمده الصفا

 همان حدیث لهو قولی به. اندکرده استدالل( 6 لقمان،) "اهلل سَبیلِ عَنْ لِیُضِلَّ الحدیثِ لَهْو یَشْتَری مَنْ الناسِ مِنَ وَ" آیه از حرمت به معتقدان

 .است خوانآوازه زنان فروش دیگر قول به و غنا

 :شودمی اشاره آنها از برخی به که اندکرده بیان مختلف هایعبارت با را "غنا" کلمة شناسان،واژه

 لَمْ إِن وَ غِناءً العُرفِ فی یُسَمّی ما اَو المُطرِب، التَّرجیعِ عَلَی المُشتَمِلُ الصَوتُ:  ـ کَکِساء ـ اَلغِنائُ: است گفته البحرینمجمع در طریحی

 غیرهما؛ أَو قُرآنٍ، أَو شَعرٍ فی کانَ سِواءٌ یُطرِبُ

 عرفا نظر در یا باشد، آفرینشادی و انگیزطرب که ایگونه به باشد بم و زیر و ترجیع با همراه که صدایی: از است عبارت "کساء وزن بر" غناء

 .اینها غیر در یا و باشد شعر یا قرآن قرائت در که این از اعم نباشد، آورطرب چه اگر شود نامیده "غنا"

 بِالغِناءِ؛ تَرَنَّمَ إذا:  ـ بالتشدید ـ غَنّی و صوت، النّه الضمّ؛ قیاسُه و الصوتُ،: کتابٍ مثالُ والغِناءُ: خوانیممی المنیر المصباح در

 فُعال وزن بر باید که" است صوت معنای به آن زیرا آمد،می "غُناء" غین ضمّ به باید قاعده طبق و است آواز معنای به "کتاب وزن بر" غناء

 (93 و 93: 1331نوری،. )بخواند ترانه آواز با کسی که شودمی گفته وقتی "تشدید با" "غَنّی" کلمة و "باشد
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 غنا خلق

 هللعبدا بن جابر از عیاشی تفسیر در. است شده یاد خواننده اولین عنوان به او از و منسوب شیطان به غنا خلق روایات، از دیگر برخی در

 :است کرده روایت( ص) اسالم گرامی پیامبر از او و انصاری

 ام یُذَکِّرُهُ ناحَ األرضِ عَلَی اِستَقَرَّ فَلَمّا حَدا، هَبَطَ فَلَمّا تَغَنّی، الشَّجَرَةِ مِنَ آدَمُ اَکَلَ لَمّا: حَدا مَن أوَلَ وَ ناحَ، مَن أوَّلَ وَ تَغَنّی، مَن اَوَّلَ إِبلیسُ کانَ

 (.311-313: 13ج الشیعه،وسایل) الجَنَّةِ فی

 که هنگامی: خواند حُدی که است کسی اولین و نمود گرینوحه که است کسی اولین و کرد آوازخوانی که است کسی نخستین شیطان،

 مستقر زمین در که زمانی و خواند حُدی کرد، هبوط و شد اخراج بهشت از که هنگامی و خواند آواز شیطان خورد، درخت "میوة" از( ع)آدم

 خوشحال شیطان و گشته افزون( ع)آدم اندوه تا" کردمی یادآوری( ع)آدم برای را بهشت هاینعمت آن، وسیلة به که کرد آغاز را گرینوحه شد

 (.61-63: 1331نوری،) "گردد

 غنایی ادبیات

 یا که ستا فرهنگی چند پدیده برآیند دیدگاه این از ایران فارسی ادبیات. است نوشتاری ادبیات و شفاهی ادبیات از بخشی غنایی، ادبیات

 پارتی ریشه رامین، و ویس مانند عاشقانه هایافسانه از برخی. است پذیرفته تأثیر آن از یا و آورده وجود به را ادبیات این تاریخ درازای در خود

 در بیشتر غنایی، ادبیات. است شده گرفته تازی فرهنگ از گلشاه و ورقه همچون نیز برخی. رسدمی اشکانیان دوران به آن پیشینه و دارد

 . کرد اشاره نامه،مناجات و مناظره نامه،معراج نامه،شادی نامه،فراق به توانمی شعر این هایگونه از می شود بیان شعر کالبد

 احساسی و عاطفی اشعار از فراوانی هاینمونه هم ما عامیانة ادبیات در. انددانسته فولکلوریک ادبیات را غنایی اشعار منشأ محققان از بسیاری 

 .یافت ادبی معادل و مشابه بزرگ، شاعران دیوان در توانمی شبانی و روستایی هایترانه از بسیاری برای خورد،می چشم به عاشقانه و

  غنایی شعر

 آمده فراهم کند،می متأثر را انسان روح هرچه و نامرادی و دوستی و عشق از انسانی احساسات بیان جهت که است اشعاری غنایی، منظومه

 و نگردمی جهان به عاطفی نگاهی با شاعر غنایی، شعر در.. سازد توأم اینغمه و موسیقی با را آن که است بوده آن شاعر نظر همواره و است

 عنصر احساس، و خیال و اندیشه شعر، عنصر سه میان از. دهدمی شناسیکجامعه و روانشناسیک فلسفی، رنگ خود، احساسات و ادراکات به

 (.323: 9 ج.1333 انوشه،) دارد غنایی شعر ساختار در را جایگاه ترینمهم احساس

یشت. اندپرداختهمی سرود خواندن به ما نیاکان نیز مذهبی مراسم در. رودمی شمار به ادبی تجلیات ترینکهن از غنایی منظومه ایران در

 با که دم آن و داشته ترانه و شعر حالت نیست، هماهنگ ما روزگار عروضی بحرهای با چند هر مانده جای بر پیشین روزگاران از که هایی

 سرود یا ترانه نام به زمانی و چکامه یا چامه نام به گاهی که غنایی شعرهای. است یافتهمی دلپذیر و روحانی کیفیتی شده،می توأم موسیقی

 .دارد طوالنی بسیار ایسابقه شده، یاد اسالم از پیش دوران آثار در هاآن از
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 غنایی ادبیات عناصر و هاویژگی

منظومه می شود حاصل هادلبستگی و خاطرتعلق هنگام احساسات آن شدت درجة و ماست روحانی عوالم و احساسات به مربوط غنایی، شعر

 زوال یا و عزیزان مرگ و فراق در زاری و سوگ و زدگانهجران هایدردمندی شرح و گداز سوز از گیتی، کشورهای سایر و ایران غنایی های

 ادب در غنایی شعر موضوع. باشدمی اینها امثال و دوستیانسان خواهی،وطن پیری، عشق،: قبیل از موضوعاتی شامل غنایی شعر .است جوانی

 شعر نوع این عربی و فارسی ادب در ولی. اینهاست مانند و مذهبی ایمان دوستی،وطن خدا، مرگ، طبیعت، سرنوشت، عشق،: شامل اروپایی

 ل،غز طبیعت، وصف حبسیه، خمریه، شکایت، سوگندنامه، طنز، مرثیه، مفاخره، عرفان، هجو، مدح،: شامل و است کرده پیدا تریوسیع دامنة

 به توجه با زیرا برد بکار شخصی شعر توانمی غنایی شعر اصطالح جای به فارسی زبان در می شود قبیل این از موضوعاتی و معما مناظره،

 .گیرددربرمی را متعددی هایویژگی و عناصر مضامین تنوع گونهاین

 یقرق معانی اینها مانند و سوگ اندوه، شاهد، باده، مطرب، عشق،: کرد اشاره باید شرح این به چند مسائلی به غنایی شعر هایویژگی میان از

 (.99: 1336 حاکمی،) است خیال شعر نوع این اصلی عنصر و تفاخر تخیل، الم، و لذت شهوت، خشم، عرفانی، لطیف، و

 فارسی غنایی شعر. است شده فارسی شعر مرکزی هستة سپس که است کالسیک ادب گنجینة مرکزیِ بخش فارسی کالسیک غنایی شعر

 و سنت تداوم مسئولیت بار سپس و گذرانده سر از را حکایت و داستان حاکمیت و حماسه رواج دوران است؛ یافته عمر سال هزار به نزدیک

 زمان صیقل به را خود هایسیاق و هاشکل و شده همگام جهانی شعر تحوالت با اخیر سال صد در و گرفته گرو به را فارسی ادب نوآوری

قالب در هم غنایی شعر اقسام امروز، تا پیدایش دوران نخستین از فارسی، شعر در. است رسیده ما روزگار به و یافته نو هایقالب و سپرده

 .است آمده وجود به عامیانه هایدوبیتی شکل به نیز و نو شعر انواع در هم و فارسی سنتی شعر گوناگون های

 قالب شعر غنایی

 مسمط، بند،ترکیب بند،ترجیع مثنوی، غزل، قصیده، چون هاقالب همة در و نیست شعر از خاصی قالب در محصور و محدود غنایی شعر

 و سعدی هایغزل فرخی، و عنصری قصاید می شود دیده هانامهساقی خصوصاً عشقی، و بزمی هایمثنوی قالب در دوبیتی و قطعه رباعی،

 و یمین ابن و سعد مسعود قطعات خیام، رباعیات و شیرین و خسرو و مجنون و لیلی همچون گنجوی نظامی حکیم بزمی هایمثنوی حافظ،

 کنیم تصور را معشوق خدا، جای به اگر اوراد و مناجات از بسیاری در. هستندغنایی  شعر انواع بارز هاینمونه همدانی باباطاهر هایدوبیتی

 ار عاشقانه ادب واقع در نخستین عارفان. است  غنایی ادب همان دیدگاه این از هم عرفانی ادبیات زیربنای. شد نخواهد ایجاد خللی معنی در

 مفاهیم گسترش به توجه با. است آشکار کامالً اسرارالتوحید در ابوالخیر ابوسعید شیخ تفسیرهای از معنی این و اندکرده عرفانی تأویل و تفسیر

 این زا عرفانی ادبیات بنابراین است معبود همان عرفانی عاشقانة اشعار در شده مطرح معشوق موارد بسیاری در شعری گونه این در عرفانی

 ادب ارتباط که است توجه قابل می شود محسوب ایران  غنایی ادب هایگونه از یکی کرد جایگزین معبود با را معشوق توانمی که دیدگاه

 .دارد دیرین سابقه مذهبی مباحث با  غنایی
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 حال آن در که اصیل قدیمی هایترانه این زیرا". است سلیمان هایغزل و داوود مزامیر مذهب با غنایی ادب ارتباط خوب، هاینمونه از یکی

: همان) "است شده نموده اشکال ترینپیرایهبی و تریناصیل به زمینی عشق کرد، مشاهده توانمی را کهن شبانی و دامداری جوامع هوای و

191.) 

 ادبیات مثالً. است متأخر حماسه، به نسبت غنا رواین از و است شهرنشینی و تمدن گسترش ایام به مربوط غنایی، ادب رواج و اوج دوران

 ستا شهرنشینی رواج و شهرها گسترش و اسالم ظهور از بعد و دارد حماسی جنبة بدویت، و شبانی زندگی و چادرنشینی عصر در عرب قدیم

 (.131: 1361 شمیسا،)یابدمی رواج تغزل و غنا که

 زادی،آ نوعی به غنایی شعر دوره، این طول در می شود محسوب رمانتیک جنبش دستاورد شکوهمندترین و زیباترین غنایی شعر تردیدبی

 عصر از بیشتر هیچگاه یقیناً و بوده، برخوردار آن از ندرت به دیگر هایدوره در که یابدمی دست هیجان و شور و عمق پذیری،انعطاف و نرمش

 و کردند ریزیپی را مدرن غنایی شعر شالودة غیرمستقیم طور به هارمانتیک واقع در. است نداشته اختیار در را خصوصیات این رمانتیسم

 در نیز دیگر عنصر دو تخیّل، یویژه کارکرد و طبیعت تازة مفهوم از گذشته .آوردند پدید را آن هاینمونه ترینعالی از برخی پیشاپیش خود

 شیفتگی و احساسات ستایش: از عبارتند دارند رمانتیک پیش دورة در ریشه که عامل دو این. داشتند نقش رمانتیک غنایی شعر تکامل و رشد

 ایفا مهم نقش رمانتیک غنایی شعر گیریشکل در نیز آن به دلبستگی و پیرایهبی و ساده هایحالت و طبیعی امر جستجوی  و آن، به نسبت

 (.32-31: 1331فورست،) است کرده

 ،کدکنی شفیعی.  )درآید شعر گونة به که خشمی یا غم یا شادی احساس هرگونه از است عبارت که دارد محدودی و ساده مادة غنایی، شعر

 (11 و 13: 1336

 کهبل نداشته، وجود آدمی در یکسان کیفیتی به آغاز از عاطفه و نگرش این. است سراینده اجتماعی یعاطفه و درون نگرش تبلور غنایی شعر

 آن یادب بیان ویژه به و داشته سزا به تأثیری آن رشد در جامعه فرهنگی و مدنی شرایط و است بوده تطور و رشد در اجتماعی و فردی نظر از

 یفارس زبان در اشعار این قالب می شود گفته عاشقانه اشعار به بیشتر امروز ادبیات در غنایی شعر حال هر در .است کردهمی کند یا تند را

می( Dramatic Lyric) "لیریک دراماتیک" را دومی و( Love Lyric) "الولیریک" را اولی که است مثنوی عاشقانه هایداستان در و غزل

: 1333 شمیسا،) روندمی شمار به ادبی نوع این از فارسی ادب در رامین و ویس و شیرین و خسرو مجنون، و لیلی چون هاییمنظومه. نامند

. اندکرده استفاده بسیار کنایات، و استعارات از فراوان کاریریزه و موشکافی با پردازانسخن غنایی، اشعار در مخصوصاً فارسی، شعر در (.16

 ارتباط یزن کدام هر کاربرد که می شود بیان درک قابل و شیوا زبانی با کالم گاه و رفته پیش تصنع و تکلف سرحد تا کالم گاه ادبیات در

: نویسدمی هالل غنیمی محمد .کند ادا را مطلب حق محدود ابیاتی در اینکه یا بکشد درازا به را کالم شاعر که دارد آن موضوع با مستقیم

 الفاخت پایة بر بلکه آنهاست، زبان و مکان و زمان مؤلفان، نویسندگان، تفاوت مبنای بر تنها نه شودمی دیده ادب انواع در که هاییتفاوت"

 اجتماع و تالقی که است تغییرات جزئیات و بیانی هایقالب و "ادبی کاراکترهای" هاشخصیت کلی روش و هنری اصول و فنی ساختمان در

 نوع" هایمصداق عنوان به غنایی شعر و اینمایشنامه هایداستان در نکته این. گیردمی شکل ادبی نوع و فنی وحدت یک تحت آنها همه

می جای کلی اصل یک زیر در دارند زبانی و مکانی زمانی، فنی، هایویژگی نظر از که هاییتفاوت رغم به که شوندمی دیده وضوح به "ادبی

 (.131 و 139: 1333 هالل، غنیمی) "گیرند
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ساقی سوگندنامه، حبسیه، نامه،عروسی سرایی،نامهده یا نامهفراق ها،نامهشکایت و هاشکوائیه مرثیه، هجویه، مدیحه،:  غنایی اشعار محتوای

 (.113: 1332 کوب،زرین) نامهشادی نامه،

 فارسی غنایی شعر

 شراب، وصف جمله از دیگری معانی و وصل هجران، ایام شرح و آرزومندی و عشق گوناگون حاالت بیان از غیر فارسی، غنایی شعر موضوع

 .است آن نظایر و صبح شب، پاییز، بهار، طبیعت، زیبای مناظر توصیف و فرصت اغتنام

 هایواژه جمله از و اندجسته سود هایشاناندیشه بیان در مخصوص رازهایی و رمز و اصطالحات از آنها سرایندگان که عرفانی غنایی آثار در

 به شراب و عشق فارسی، غنایی آثار سایر در اند،کرده استعمال ایویژه مجازی معانی در را مستی و عشق و ساغر و ساقی و میخانه و می

 (.36-33: 1336 حاکمی،) است شده گرفته کار به است جسمی و صوری عشقِ و انگوری شراب که: آن واقعی و ظاهری مفهوم

 : از عبارتند فارسی ادب در غنایی شعر نواعا

 و نگرانی شعر جهان، و طبیعت وصف شرابنامه، یا خمریه تفننی، و کنندهسرگرم شعرهای خوشبینی، شعر یا نامهشادی مرثیه، یا سوگنامه

 (.62-31: 1333 فرشیدورد،) عاشقانه اشعار اخوانی، شعر مذهبی، شعر انسانی، شعر مدحی، شعر یا درباری شعر یا نامهستایش دلهره،

 فارسی شعر در غنایی انواع تحول

 و لغز نام به شعر از خاصی نوع سرودن به چهارم و سوم قرون شاعران گردیده، تحوالتی دستخوش ناگزیر خود تکاملی روند در غنایی شعر

 و نرمی سخن، کوتاهی -هست نیز اکنون که- دوره آن غزل اختصاصات از. گماشتند همت قصاید تشبیب در دلپسند تغزالت دادن جای

: ف) بلخی شهید است،سمرقندی  رودکی آن از پارسی انگیزدل هایغزل نخستین. است بوده مضامین و معانی باریکی و رقت کالم، لطافت

 مورد وصفی مضامین و خمریات گاه دوره این در. کرد اشاره نیز کعب بنت رابعه به توانمی همچنین و است لطیف هایغزل دارای نیز( 391

 دارد حماسی لحن گاهی غنایی شعر و یابدمی بسیار کمال سیستانی فرخی شعر در تغزل و غزل پنجم، قرن اول نیمه در .گیردمی قرار توجه

 اغلب. گرددمی مطرح عاشقانه غالب و مقتدرانه زندگی نیز قرن این تغزالت در. یابدمی زورآور قهرمانی را خود ورزیعشق در حتی شاعر و

 در هجری ششم قرن اوایل و پنجم قرن اواخر در. رودمی سخن کمتر نامرادی و ناکامی از و هستند بزم و شادی اهل و کامروا آن قهرمانان

 به تدریج به غزل که است آن از حاکی امر این و کنیممی برخورد شماریبی هایغزل به معزی امیر و سنایی قبیل از شاعرانی هایدیوان

 شاعران از کسی کمتر. یابدمی بیشتری شیوع بعد به هجری ششم قرن اواسط در سراییغزل به توجه می شود تلقی شعر از خاصی نوع عنوان

 الدینجمال انوری،: مانند قرن آن اواخر شاعران از برخی بویژه باشد نداشته سهمی غزل پیشرفت در که است هجری ششم قرن اواخر بزرگ

 در که دارند شیوایی و مطبوع هایغزل همه مولوی و عطار سنایی، اسماعیل الدینکمال گنجوی، نظامی خاقانی، فاریابی، ظهیر اصفهانی،

 (921: 1333 حسینی،)  می شود دیده عرفان بوی و رنگ آنها از برخی
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 و عرفان و یابدمی خود برای تغزل از مستقل راهی و شودمی جدا قصیده پیکره از غزل و شودمی کاسته مدح رونق از هفتم و ششم قرن در

 هشتم قرن در .دهدمی جای خود در را دلپذیری و متنوع مضامین و کندمی پیدا راه هاخانقاه به غزل. نمایدمی رسوخ شدت به آن در تصوف

 این در مدح. دارد رواج عرفانی، و مدحیه عاشقانه، مضامین نهم و هشتم قرن در. ساختند غنایی شعر وارد را لطیف طنز نوعی عبید، و حافظ

 بندترجیع مسمط، رباعی، چون قوالبی در شعر، از گونهاین و یابدمی فراوان رواجی مذهبی مدایح اما کند،می طی را خود تنزل دوران هنگام

 اوحدی و حسام ابن و شیرازی غیاث کمال چون شاعرانی و یابدمی فراوان رونقی نیز بیت اهل مراثی دوره این در .گرددمی عرضه بندترکیب و

 دارد رونق قرن دو این در نیز هجو و مطایبه و هزل. بخشندمی فراوان رونق را شعر نوع این ترشیزی، کاتبی و نیشابوری اهلللطف و سبزواری

 ماده و معما به توجه و دارندمی عرضه را آمیزطیبت غنائیات یزدی، قاری و نیشابوری فتاحی اطعمه، احمد اطعمه، بواسحاقا چون شاعرانی و

  آیدمی پدید متوسط اثر چند غنایی، هایداستان زمینه در و گرددمی افزون نیز تاریخ

 این شاعران. گیردمی قرار توجه مورد مذهبی، هایسوگواری و سراییمرثیه گرفت صورت عظیم تحولی غنایی شعر عرصه در دهم قرن در

 پی در و گیردمی رونق عوام فرهنگ به توجه دوره این شعر در. است ساده و مردمی غزل نوع و هستند ناب هایمضمون جستجوی در دوره

 کندمی ظهور وقوع مکتب که است زمان همین در می شود رایج هند شعرای میان در فقط و یابدمی فاصله ستایش و مدح فضای از شعر آن

 هاداستان نظم به عرفی و شفاهی جغتایی، هاللی دکنی، فیضی چون شاعرانی و گیردمی قرار توجه مورد نیز هجو با توأم سراییشهرآشوب و

جنبه با همواره و کندمی حرکت خالقانه هایاندیشه و دلپذیر و ناب هایمضمون جستجوی در خود مسیر در غنایی هایمنظومه و پردازندمی

 انجمن تأسیس با ویژه به مشروطه، ظهور تا قاجار دوره در غنایی شعر .رودمی پیش عامه فرهنگ به توجه و ادراک قابل و محسوس های

 دربارها در سلجوقی، و غزنوی عصر شاعران تقلید به و یابدمی جان نو از مدح گیرد،می تازه جانی بود، شاه فتحعلی حمایت مورد که خاقان

 هر نیز غزل. دارندمی عرضه شکوه و پرهیمنه قصایدی مجمر، و الشعراملک محمودخان قاآنی، صبا، سحاب، چون شاعرانی و شودمی خوانده

 دوران این در نیز مرثیه. زمانند این نامدار سرایانغزل از قاآنی و نشاط و بسطامی فروغی و وصال چون شاعرانی و دارد ایجلوه ناموفق، چند

 .عهدند این سرایندگان وصال و الشعراملک محمودخان جندقی، یغمای سروش، شهاب، و دارد ایران  غنایی ادب در جای

 و اجتماعی هایغزل اجتماعی، قصاید را آن جای بتدریج اما دهد،می ادامه خود حیات به مدتی تا مدحی قصاید اگرچه نیز مشروطه از پس

 و گیردمی نو شعر هایعاشقانه و غزلواره و پاره چهار و غزل چون عاشقانه شعر انواع مهمتر همه از و هامرثیه و مذهبی هایمسمط سیاسی،

: همان) دارد ادامه شدت به شعر، غنایی انواع در تحول این هنوز ما دورة در و آیدمی پدید "منوچهر و زهره" چون متوسطی هایداستان

113) 

 سنایی و نمونه هایی از او

در همان جا در گذشت ؛او در ابتدا شاعری  درباری و مدیحه سرا بود  192در شهر غزنین متولد شد و در سال  121سنایی غزنوی در سال 

دیدگاه وی دگرگونی عمیقی پدید امد؛دوره دگرگونی درونی او به نقد اجتماعی و طرح اندیشه های عرفان  ولی بعد از سفر به خراسان در

 عاشقانه پرداخت .
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سنایی اولین شاعر ایران پس از اسالم است که حقایق عرفانی و معانی تصوف رادر قالب شعر ارایه کرده است؛او در عصر خویش شاعری نو 

ن او را پایه گذار شعر عرفانی می دانند. کاری که او اغاز کرد با عطار تداوم یافت و در شعر مولوی به اوج خود رسید گرا بود و بیشتر نویسندگا

زل غ . غزل های عاشقانه و عارفانه او نیز راه گشای غزل عرفان عاشقانه بود به همین اعتبار میتوان گفت موالنا در غزل های عارفانه سعدی در

شنا زدایی از مفاهیم پرشور غزل عاشقانه آسنایی با  در غزل های عارفانه و رندانه همگی بهره مند از خوان سنایی هستند.های عاشقانه حافظ 

معشوق و می زمینی را به حاشیه میراند  ،گیرد وبا دمیدن درون مایه عارفانه به مفاهیم غزل عاشقانه از شعر بی روح و سرد زاهدانه فاصله می

 را به مرکز فرا می خواند. نیآسماومعشوق و می 

در اغاز در غزل های سنایی به سرزمینی قدم میگذاریم که شریعت ظاهری رنگ باخته و ساکت در مسیر طریقت گاه دچار قبض و حزن و 

ود عبسرور است و گاه به اوساف وقت متصف ابوالوقت می گردد در این جاست که هوشیاری رخت برمی بندد وشکر و فنا حاکم می گردد.م

در تاریخ ادبیات  در حوره شریعت جای خود را به معشوق در وادی عشق می دهدو مالمت اغاز می گردد گفتا بگیر زلفم ؛گفتم مالمت اید.

فارسی از شعر قبل از سنایی وبعداز سنایی؛سخن گفته میشود واین بدان دلیل است که حکیم سنایی غزنوی در فرهنگ و ادبیات پس از خود 

گذاشته وروند شعر فارسی را متحول کرد وآغازگر و موسس مکنبی شد که بعد هاعطارو موالنا وحافظ آن را دنبال کردندوبه اوج تاثیرجدی 

 رساندند چنانکه موالنادمیگوید ؛

 عطار روح بود؛سنایی دو چشم او    ما از پی سنایی وعطار آمدیم

وی در تاریخ ادبیات فارسی مربوط به مرحله ی بعد از تحول درونی سنایی البته باید توجه داشت که این تاثیر گزاری سنایی واهمیت 

میباشد؛چه اینکه ایشان ؛نخست به عنوان شاعر هزل پرداز وستایشگر پارسیان ودر باریان مطرح بود ولی بعد از مدتی تحولی درونی برای وی 

صوفیانی می کشاند و در این دوره از زندگی خویش شعر فارسی پدید می آید که وی را از بذله گویی و ستایش گری به پارسایی و گرایش 

راکه پیش از آن مملو از ستایش پادشاهان؛شوخی و هذل و حتی کلمات رکیک بود؛به عرفانی ترین سروده ها مبدل نمود و سبک جدید و 

ا ی پی بردن به اهمیت سنایی در تاریخ ادبیات بر مستقلی را برای شعر فارسی گشود که امروزه از آن به عنوان ادبیات عرفانی یاد می گردد.

فارسی الزم است که نوآوری های دوران ساز وی در زمینه شعر فارسی مورد توجه قرار بگیرد؛ از آن جمله نوآوری وی در غزل فارسی 

ستغرق در تجربه های زمینی است.سنایی در سنت غزل فارسی دست به ابداعات و نوآوری هایی زد.از جمله این که شعر تغزلی  تا آن وقت م

و شخصی بود؛لغات و اصطالحات در معانی واقعی آن ها به کار برده می شد که برای آن وضع شده بود؛از می؛شراب؛زلف و ... همان چیزی 

ان عشق اراده می شد که درعرف می فهمیدند و اگر معنای مجازی به لغت می دادند از حدود عرف و عادات بیرون نبود مثال از عشق هم

 زمینی و صوری بین دو فرد اراده می شد و خرابات به همان معنی قمارخانه؛میخانه و جای زنان بدکار به کار می رفت.

 راما سنایی سنت غزل سرایی را به بعد تازه ای آراست و آن را ظرف عواطف دینی و عرفانی ساخت و مضمونهای قلندرانه و مالمتیانه را به شع

و اصطالحات معانی دیگری داد که خیلی گسترده و وسیعتر از دایره ی آن الفاظ و اصطالحاتی است که در اوایل به کار برده درآورد؛به الفاظ 

می شد؛به گونه ای که حتی خارج از فهم و تصور می باشد.مثال عشق را از انحصار صوری و مادی بین دو فرد بیرون آورد و بدان چنان معنای 

 هستی در آن گنجانده شده و اساس هر کمالی گشته است.وسیعی بخشید که تمام 

 که با یاد تو در دوزخ توانم آرمید از جان              مرا عشقت بنامیزد بدانسان پرورید ای جان
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 که تا این دیده بگشادم دلم عشقت گزید ای جان           از این یک نوع دلشادم که با عشق تو همزادم

 شده از عجز خود برات همه                                  در ره عشق کائنات همه

 بازگشته ز راه سر گردان                    عرش و فرش از نهاد او حیران

 سنایی با تغییر معنای اصلی خرابات که قمار خانه ومیخانه است به معنی صوفیانه سروده است:

 به کمال و کرمش جان من اقرار دهند                         در کوی خرابات مرا بار دهند

 مرمرا دوست همی وعده ی دیدار دهد               ای خوشا کوی خرابات که پیوسته در او

     هرچه دارد همه در حال به بازار دهد             هرکه او حال خرابات بداند بدرست 

    

ای صوفیانه به کار رفته است که همان مقام بیخودی و کامل و ترک تعلقات و خراب شدن و خراب کردن خرابات در این ابیات به همان معن

همه ی اوصاف و عادات می باشد.هرچند پیش از سنایی مقدمات این کار فراهم شده بود و در دوبیتی ها و رباعی هایی که در قرن پنجم 

ت و ... با معانی عرفانی به کار رفته است ؛ اما سنایی بود که  این قبیل استعارات و سروده شده است؛الفاظی چون زلف؛رخ؛خط؛خال؛می؛خرابا

 کنایات را آگاهانه در سطح وسیع در اشعار خود به کار برد.

 زلف در غزلیات سنایی :

یکبار به کار « گیسو»ژه ی بارو وا13«طره»بیش از بیست و پنج بار؛«مو»بار تکرار شده است.واژه ی  933در غزلیات سنایی «زلف » واژه ی 

 رفته است وگاهی از زلف با تعابیری مانند :

چنبر؛غالیه؛مشک؛عنبر؛حلقه ی مشکی ؛سیاه مشک رنگ؛سیه پوشان کفر انگیز؛شب پوش؛زنجیر؛سلسله؛مار؛گژ دم مشکین و سنبل یاد شده 

 است.

فویه کنایه از مرتبه ی امکانی از له کلیات و جزویات واژه ی زلف در اصطالح ص:» در فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی آمده است 

چنبر زلف عبارت از دایره ی کون است که از مراتب موجودات ممکن به هم « معقوالت و محسوسات و ارواح و اجسام و جواهر و اعراض است

 رسیده و دام  فتنه و امتحان طالبان راه اهلل و مشتاقان وصال معشوق گشته است:

 (331-هست پروین کده هر چنبری از عنبر تو )غ            نیست در چنبر نه چرخ یک پروین بیش 
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ه ق(بعضی از کلمات رمزی و کنایه ای شرح و معنی شده است که عبارتند  1321رساله ی مشواق تالیف مال محسن فیض کاشانی )متوفی 

 از :

 طیف و رئوف و هادی  و وهابرخ:عبارتست از تجلی جمال الهی به صفت لطف؛مانند ل

 زلف:تجلی جالل الهی است به صفت قهر؛مانند:مانع و قابض و قهار و رضل و ضار

 از این نمونند : 123و 113ابیات بسیاری در دیوان سنایی وجود دارد که به این معنی اشاره شده و غزلهای شماره 

 از عالم برآوررد آن دومار تو دمار هین که             ای نهاده بر گل از مشک سیه پیچان دومار

 زلف تو در هر تنی جان سوخته پروانه وار                روی تو هر دلی افروخته شمع و چراغ

غزلیات جوالنگاه مناسبی است برای حسب حال نویسی؛آن هم برای شاعر عاشق پیشه ی دل سوخته ای که مجروح غمزه ی خون ریز 

اهی می ستیزد و می نالد و گاه عذر خطای رفته به جای می آورد و همواره در این تب و تاب نرد عشق می بازد معشوق است و ناگریز از او گ

 و ناز معشوق می کند 

 (3بار نیامد دلم در شکن زلف تو   گرنه به گردن کشم بار بالی ترا)غ     بنده ی یکدل منم بند قبای تورا  چاکر یکتا منم زلف دوتای ترا

زلیات سنایی به ابیاتی بر میخوریم که واژه ی زلف مستقیما با واژه ی کفر به کار رفته است این غزلیات و ابیات آنقدر هستند که در بررسی غ

 مورد توجه بسیاری از نویسندگان قرار گرفته و به تفسیر و تاویل آن پرداخته اند.

 دار امروز هستم بت پرست  دی که بودم روزه         توبه من جزع و لعل و زلف و رخسارت شکست

در برخی از غزلیات سنایی نیز عشق به معشوق مجازی؛که بنا بقول دکتر سیدمهدی زرقانی تمثل امر زیباست به چشم میخورد که با توجه 

 به اندیشه ی مالمتیه که محور بسیاری از غزلیات اوست آنها را دریافت کرده است

 گردیم مجاور خرابات   چندان بخوریم باده خام     آن دالرامخیزم و رویم از پس یار   گیریم دو زلف 

 (933کاندر کفریم یا در اسالم  )غزل                                    کز مستی و عاشقی ندانیم 

 واژه کافر در غزلیات سنایی گاه به معنی عاشق به کار رفته است:

 تا علم کفر بر ایمان توست                                                 کافر گشتم به یک بارگی                     

و گاه به معنی معشوقی که عاشق را با حلقه های زلف مشک بارش به بند میکشد ؛به  او ظلم فراوان می کند و بی مهابا خونش را میریزد و 

 هرگز از ریختن خون مسلمانان پشیمان نمی گردد؛اطالق می شود:
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 کردیم بندی و زندانی زهی کافر بچه           باز از مسلمانی زهی کافر بچه بردیم

 نیست هرگز بی پشیمانی زهی کافر بچه           کشتن و خون ریختن در کافری   

 تا براندازی مسلمانی زهی کافر بچه           در مسلمانی مگر از کافری باز آمدی

 تازه کردی کیش نصرانی زهی کافر بچه     یببا رخی چون چشم خورشید و زلفی چون صل

با توجه به آنچه بیان شد زلف در غزلیات سنایی این مشک سیاه رنگ و این کژ دم مشکین و این سیه پوشان کفر  انگیز؛ گناه کفر آمیزی 

 ریختن خون آن هاست. است که دل و جان عاشقان دل داده را به زنجیر قهر در سلسله نهاده و در چلیپاهای زلف آویخته و تشنه

سنایی در غزل سرایی نیز مانند قصیده سرایی یک نوآور است؛غزلهای او سرآغاز غزلهای عرفانی نثر فارسی است.غزلیات سنایی مادر تمام 

 غزلیات شمس و بسیاری از غزل های بلند و پرشکوه شعر فارسی است محتوای غزلیات سنایی عشق؛معرفت و وارستگی از وجود خود است

 و صدای تپش دل از یکایک غزلهای او شنیده می شود

 خود بسیار بدان پرداخته است آثارتوحید پروردگار یکی از مباحثی است که سنایی در 

 او غزلی درباره ی توحید خداوند متعال دارد که بی شک یکی از زیبا ترین و دلنشین نرین غزلهای زبان فارسی است.زبان این غزل؛زبانی است

دور از هر تکلف و این ویژگی لطف و طراوت خاصی به غزل او بخشیده است.شاعر در این غزل صفات پروردگار را در شعر خود آورده   ساده و

 و با سادگی در خور توجهی با خداوند به رازو نیاز پرداخته است:

 نروم جز به همان ره که توام راهنمایی                     ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

 همه توحید تو گویم که به توحید سزایی                   همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

 تو نماینده ی فضلی تو سزاوار ثنایی                  تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی

 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی                   نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

 همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی                      همه غیبی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی

 مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی                       لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید

معنوی غزل را دگرگون کرد آن را به سمت تجربه مداری سوق داد و سرزندگی و پویایی را به غزل فارسی برگرداند  سنایی غیر از این که عوالم

 و اگر در دوره ی اول شاعر از تجربه عینی خود با معشوقی از نوع خود سخن می گفت ؛ این بار شاعر عارف تجربه خود را در رابطه تعامل با

نوع از غزل ها که از کشف و شهود عرفانی بصورت خودآگاه یا ناخودآگاه سخن می گفت به علت متکی  معشوق آسمانی بیان می کرد.این
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بودن بر تجربه واحد؛ساختاری متحد و یگانه به خود می گرفت و پیوندهای مرئی و نامرئی عناصر زبانی و معنوی آن ها را به یکدیگر پیوند 

 می داد. 

 موالنا و نمونه هایی از او

 
اجدادش همه اهل خراسان  قرن هفتم در شهر بلخ دیده به جهان گشود، ایشان هجری 631لدین محمد در ششم ربیع االول سال جالل ا

شد و به بهاءالدین ولدبن ولد مشهور بود، پدرش مردی سخنور بوده، مردم اند. پدرش نیز محمد نام داشته که سلطان العلماء خوانده میبوده

گردیده است. که در نتیجه  محمد خوارزمشاه او داشته که ظاهرا همان وابستگی مردم به بهاء ولد سبب ایجاد ترس دربلخ عالقه فراوانی به 

که فردی بانفوذ در دربار خوارزمشاه  امام فخررازی ، مهاجرت بهاءالدین ولد به قونیه راسبب گردید. اما از بدشناسی در آنجا نیز تحت مخالفت

  .بود قرار گرفت

لدین محمد در سفر زیارتی که پدرش از بلخ به آن عازم گردید پدررا همراهی نمود، در طی این سفر در شهر نیشابور همراه پدرش به جالل ا

به پدر نمود.  سالگی  13سالکی یا   6عارف  شتافت. ظاهرا شیخ فریدالدین سفارش مولوی را در همان کودکیش  شیخ فریدالدین عطار دیدار

الوه بر نیشابور در بغداد نیز مدتی  اقامت گزید و ظاهرا به خاطر فتنه تاتار از بازگشت به وطن منصرف گردیده و بهاء الدین در این سفر حج ع

مولوی در عین حالی که مردم را  .ولد در آسیای صغیر ساکن شد. اما پس از مدتی براساس دعوت عالء الدین کیقباد به شهر قونینه بازگشت

گردید خود را شاگرد او کرده از تعلیمات و ارشادات  محقق ترمذی خودش نیز غافل نبوده تا جایی که وقتی موفق به دیدار نمود ازتربیت می

ها را برده و علی الظاهر و به تشویق همین استادش برای تکمیل معلوماتش رنج سفر به حلب را برخود آسان نموه و عازم شهر او نهایت بهره

محی الدین  شهر حلب علم فقه را از کمال الدین عدیم فرا گرفت و پس از مدتی که به شهر دمشق رفت از دیدار باحلب گردید. ایشان در 

ها را برده و از آنجا عازم شهر قونیه گردیده و بنابه درخواست سید برهان الدین طریق ریاضت عربی، عارف و متفکر زمانش نیز کمال استفاده

  .باشدگردید که نتیجه آن تربیت چهارصد شاگرد می علوم دینی سال مدرس 1حقق ترمذی به مدت را در پیش گرفت. پس از مرگ م

شیخ عطار، کمال الدین عدیم و محی الدین  طول زندگی شصت و هشت ساله خود با بزرگانی همچون محقق ترمذی،که مولوی در  هر چند

در زندگیش تاثیر گذار نبوده تا  شمس تبریزی ای براندوخته ولی هیچکدام از آنها مثلعربی حشر و نشرهایی داشته و از هر کدام توشه

و تعلم بسی باالتر رفته و یک رابطه عاشقانه گردیده چنانکه پس از آشنایی با شمس، خود را اسیر اش با او شاید از حد تعلیم جائیکه رابطه

پس از غیبت شمس از زندگی موالنا، با صالح الدین زرکوب دمخور گردید، الفت او با این عارف ساده دل،   .دست وپا بسته شمس دیده است

، حسام الدین چلبی را به عنوان یار صمیمی خود برگزید. که نتیجه همنشینی مولوی ای گردید. پس از مرگ صالح الدینسبب حسادت عده

 آثارباشد. عالوه بر کتاب فوق ایشان دارای الدین میهایی از همصحبتی با حسامگردیده که حاصل لحظه مثنوی معنوی با حسام الدین،

  :شودآنها اشاره میهایی از باشند که در زیر به نمونهدیگری نیز می منظوم و منثور

  .مثنوی معنوی که به زبان فارسی می باشد

فیه ما فیه: که به نثر   .های موالناسترباعیات: حاصل اندیشه .غزلیاتی است که موالنا به نام مراد خود شمس سروده است ،غزلیات شمس

 .های موالناستمکاتیب: حاصل نامه .باشد و حاوی تقریرات موالنا است که گاه در پاسخ پرسشی است و زمانی خطاب به شخص معینمی

باالخره روح ناآرام جالالدین محمد مولوی در غروب خورشید روز یکشنبه  .والنا در منبر ایراد فرموده استمجالس سبعه: سخنانی است که م

 هـ قمری بر اثر بیماری ناگهانی که طبیبان از درمان آن عاجز گشتند به دیار باقی شتافت . 639پنجم جمادی االخر سال 

 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 عشق در کالم موالنا

ابیات موالنا در توصیف عشق بپردازیم، الزم است نکته ای را یادآور شویم که در مجال پیشین نیز به آن پیش از آن که به ادامه بررسی 

ممکن است در ذهن دوستان، این تصور پیش آید که ما در خالل بحث ادبیات عاشقانه است، چون ما اگر این مقوله را  .اشارتی مختصر رفت

کنیم، باز هم با یک عشق روبه رو هستیم و به ناچار باید آن را در دایره ادب عاشقانه بررسی  شرح دلدادگی و عشق بندگان به خداوند تعریف

از این گذشته، گاهی در ادب کالسیک ما مخاطب حقیقتا چهره واقعی معشوق را در نمی یابد که خداوند است یا انسان؟ اوج این  .کنیم

سان نمی تواند تشخیص دهد که موالنا در کالم عاشقانه خود خداوند را اراده آمیختگی در دیوان شمس مشهود است، به طوری که گاهی ان

 یاشمس الدین محمدتبریزی یاحسام الدین یا...؟

 :باز می گردیم به بررسی ابیات موالنا در وصف عشق

 

 عشق رابادوزخ ورضوان چه کار                    عشق راباکفروباایمان چه کار

 

در اینجا کلمات کفر، ایمان، دوزخ و رضوان در معنای پاداش و کیفر در   یبا و در عین حال ظریف درباره عشق است.این بیت یکی از ابیات ز

  .معنی عام کلمه آمده است

لقات تعموالنا می گوید عشق حالتی است که عاشق را از اندیشیدن به هنجار و ناهنجار باز می دارد و صالح اندیشی را از او می گیرد و او را از 

رها می سازد. اگر بخواهیم همین معنی را در ادب عارفانه بجوییم به حالتی می رسیم که عارف تنها به وصل خداوند می اندیشد و به قول 

 :سعدی دنیا و عقبی را وامی گذارد

 که دنیا و عقبی فراموش کرد        می صرف وحدت کسی نوش کرد

 .اوست و سعادت و سالمتشان در کنار دوست معنا پیدا می کند یعنی عرفای ما بهشت را آنجا می دانند که

 بیدوستی خاک برسر جاه وتوانگری سعدی          با دوست کنج فقر بهشت است و دوستان

  این جاست که عاشق در مرام و مذهب سایرین نمی گنجد.

 عاشقان را مذهب وعلت خداست مولوی               مذهب عاشق ز مذهب ها جداست

 

 .حاال همه این معانی به اینجا ختم می شود که عاشق شدن نوعی هنجارشکنی است

 .دقیقا همان بحثی که عرفا در آن انسان ها را به سه گروه تقسیم می کنند: اهل شریعت، اهل طریقت و اهل حقیقت

اند و همینان در پایان راه به حقیقت می رسندواهل اهل شریعت کسانی اند که بهنجار رفتار می کنند و اهل طریقت خود را از قیود رها ساخته 

 .حقیقت میشوند
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 .این هنجارشکنی ویژگی عاشقی است که در ادبیات گاهی به این حالت آمیختگی کفر و ایمان در یک کالم کفر گفته می شود

 در پی اش مشعلی از چهره برافروخته بود       کفر زلفش ره دین می زد و آن سنگین دل

 ایی موالناگرشادی

خویش سعی کرده است که خلق را به نشاط و سرور فرا خوانده و  آثارادی و نشاط محصول بسط و غم و اندوه نتیجة قبض است. موالنا در ش

موالنا عرفان موالنا، عرفان سکر و سرور و بسط است. از این رو »پور چافی یاد علی حسینحاصل برحذر دارد. به تعبیر زندهاز غم و اندوه بی

انگیز از نظر موالنا همه چیز نشاط»علی دشتی معتقد است که  (11: 1336پور چافی، )حسین «ترین نمایندة مکتب بسط شمرد.را باید بزرگ

ماند؛ زیرا جمال ازلی جز زیبایی و خوبی انعکاسی نیست و از این رو در دیوان شمس فراوان است کاری برای ما نمیاست. جز امید و خنده

گرایی پرداخته است، ها به ترویج شادی. برخی از ابیاتی را که موالنا در آن(169: 1336)دشتی،  «درخشد.هایی که از خنده میبیات یا غزلا

 آوریم.به عنوان نمونه می

 که گر ویران شود عالم، بسازیم                                    یکی جانی است ما را شادی انگیز

  عشق میان عاشقان شیوه کند برای من                            طرب منم، زهره زند نوای منمن طربم، 

 هر چه به عالم ترشی، دورم و بیزارم از او                           خانة شادی است دلم، غصه ندارم چه کنم

 شق آمد و من، دولت پاینده شدمدولت ع                      مرده بُدم زنده شدم، گریه بُدم خنده شدم 

 عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن زادم                          گرچه من خود زعدم دلخوش و خندان  

 فرح ابن الفرح ابن الفرح ابن الفرحم                             مادرم بخت بُدست و پدرم جود و کرم

 ستیزی موالناغم

هاست؛ از این رو توصیة وی به خلق آن است که هرگز اجازه ندهند غم خون نشاط و امیدواری در رگ حیات انسانموالنا در پی دمیدن     

آورد که غم را یارای آن نیست که حتی نام ما را بر زبان راند. شاید یکی از ها حضور یابد. موالنا با تمام جرئت بانگ برمیو اندوه در بساط آن

رقص و سماع صوفیانه، به خاطر گشایش و رهایی و انبساط خاطر و گریز از قبض دل و هجوم یغماگر لشکر غم و  دالیل پرداختن موالنا به

تر آن است که بسیاری از اندوه بوده است. موالنا اعتقاد دارد که باید سر غصه و اندوه را به طاق کوبید و غبار غم را از خانة دل روبید. دردناک

نصیب اراده از درک اسرار و معرفت الهی بیایت از همت پست و دون افراد دارد. در نگاه موالنا، افراد دون همت و بیها در وجود انسان، حکغم

های شما نشیند؛ زیرا گوید که مبادا گرد و غبار اندوه و غم بر دلاند و از همین رهگذر است که او با تمام تأکید و ابرام به خلق میو محروم

 تواند محرم اسرار الهی شود.غم میغمی است و دل بیشود؛ فراغ دل در بیردن کاسته نمیغم و اندوه با خو

 همه شاهد و خوبیم، همه چون مه عیدیم              سر غصه بکوبیم و غم از خانه بروییم

 (6، ب 1131)کلیات شمس، غ  
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 برخوان« کَم تَرَکُوا»وی حرص تو افزوده، رو                    برخوان« کَم تَرَکُوا»ای در غم بیهوده، رو  

 و اندر دل دون همت، اسرار تو چون باشد؟                        در خانة غم بودن، از همت دون باشد 

 ازیرا غم به خوردن کم نگردد                                     بگو دل را که گِرد غم نگردد

 که سور او به جز ماتم نگردد                             و گل، جمله غم آمدنبات آب  

 که در غم پرّ و پا محکم نگردد                            مگرد ای مرغ دل، پیرامن غم 

ن و معشوق دلربا، بر دل در نظر موالنا، غم و اندوه فقط در یک جا مورد ستایش قرار گرفته و آن هنگامی است که از جانب محبوب نازنی 

داند، آن را با تمام وجود ارج میعاشق سایه افکنده باشد. وی این نوع غم را نه مایة حزن و اندوه و پریشانی بلکه عطیه و عنایت معشوق می

ت و بدون حضور چنین کند. به اعتقاد او، غم عشق نه تنها تلخ درد و آور نیست بلکه چون شکر شیرین اسنهد و به محافظت از آن قیام می

 غمی، خانه و سرای دل، گوری بیش نیست.

 این غم عشق را دگر، بیش به چشم غم مبین                   تلخ بود غم بشر، و ین غم عشق چون شکر

 شود، خانگیان همه حزینخانه چو گور می              چون غم عشق ز اندرون یک نفسی رود برون 

 گیرینتیجه

تصمیم گیری دانسته موسیقی  و شایسته ی تفکر آفرینش آن روزگاران که انسان خود را شناخته و  آغاز در دهد نشان می تاریخ     

وطرب رانخستین انعکاس التهاب وشور و هیجان وشوق درونی خود دیده است که در خارج از وجودش تحقق یافته و موجب حالت وجد وحال 

ی  مقوله  کلی طور بهونشاط گردیده زمانی هم حزن و اندوه.اما در عین حال اثر تسکین دهنده و آرامش آورنده با خود همراه داشته است. 

 هایمنظومه به توجه میان این در اوست، افکار و عواطف بیانگر بنابراین دارد شاعر شخصی زندگی و افکار با تنگاتنگ ارتباطادبیات غنایی 

 مشتاق خوانندگان از وسیعی طیف پیش از بیش و دوانده، ریشه غنایی ادب وجود در که فارسی ادب هایمنظومه زیباترین عنوان به عاشقانه

 ایمرحله وارد و گرددمی ظاهر دیگر ایگونه به غنایی شعر هشتم تا ششم قرن فاصله در . است ضروری و الزم خواند،فرامی خود سوی به را

سنایی نخستین شاعری . بخشدمی سراییداستان فن به دیگری شکل مثنوی و غزل قالب در سخنوری به بیشتر توجه با بار این که شودمی

ای اخالقی به تشبیه و تمثیل مایل شده و اوامر و نواهی خود را به این زبان بیان کرده است. همچنین نخستین است که جهت ثبوت مسئله

 ینی اعتال بخشید و آن را به معشوق خدایی بدل کرد. کسی است که به معشوق زم

ستایی، انسان را به  کوشد با مرگآفرین است و او می بخش و خدای جهانهدف موالنا سوق دادن انبوه صوفیان و خلق به سوی خالق هستی

برهاند و به سوی گلزار عشق و معنویت سوق های پست مادی بستگیکند که او را از دلدیدار و وصال محبوب ازلی فرا خواند و تالش می

 .گیر آدمیان است، به مبارزه برخاسته و عشق و شادمانی را برای مردم به ارمغان آورده استدهد. موالنا با غم و اندوه دنیوی، که گریبان
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