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  هاي انديشه در او آثار و سنايي نقش تحليل و بررسي
  مقاالت در تبريزي شمس

  *علي محمدي

  چكيده
گـران عرفـان ايرانـي، بـه      ي پـژوهش  كه همه ست ييها ترين چهره موالنا يكي از درخشان

ي شمس  اند. با توجه به اين كه هيچ شخصيتي، به اندازه اثرپذيري او از سنايي، اشاره كرده
شدن پيوندهاي معنوي ميـان   تبريزي در زندگي روحي و رواني موالنا نقش نداشته، روشن

رساند. پرسش اصلي  شناسي و موالناشناسي، ياري مي به مطالعات شمسشمس و سنايي، 
هاي شمس داشـته و   نويسنده در اين گفتار، اين است كه حكيم سنايي چه اثري بر انديشه

ي شمس و  رابطهبه ، در سه بخشي او چه بوده است؟ ما در اين مقاله،  نظر شمس در باره
ديگـر   ياد كـرده اسـت؛  طور مستقيم از سنايي  جا كه شمس به يكي آن ايم. پرداخته سنايي

سـوم، بررسـي    وجا كه شمس از سنايي نامي نبرده؛ اما به شعر و گفتار او استناد جسته  آن
اي كه نه نامي از سنايي در ميان اسـت و   آن دو تن است به گونهنظرهاي  اختالفبرخي از 

ي بـر تحليـل محتـوا و    سروده يا نقل قولي از او. روش تحقيـق در ايـن پـژوهش مبتنـ    نه 
  ست كه در آثار مربوط به سنايي، شمس و ديگر آثار، وجود دارد. هايي داده
  ، تازش، سازش و نوازش.آثار سناييشمس، سنايي، موالنا،  ها: هواژكليد

 
  مقدمه. 1

بايـد    ي تاريخي زندگي شمس تبريزي با سنايي غزنوي، به تقريب، بيش از يك سده فاصله
نهاد و خود  به شكوه و عظمت سنايي، گردن مي ن،گونه كه خاقاني، در شروا همانباشد؛ اما 

ي سنايي  هاي خويش و آوازه شمرد، دور نيست كه شمس نيز، به نسبت عالقه را بدل او مي
عرفاني، در غرب كشور ايران، با آثار سنايي آشنا بوده باشد؛ با اين حال  ادبي و هاي در گزاره
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چنين مدرسه و خانقاه او آشنا شد،  وضعيتآمد و با موالنا، مريدان و  وقتي شمس به قونيه
  تري، تمركز كرد. رسد كه روي سخنان سنايي، با حساسيت بيش به نظر مي

ي  پيوند خاندان موالنا با سنايي، تنها از طريق خواندن آثار او، شكل نگرفته بود. سرحلقه
شـمرد و موالنـا    مي» مريد سنايي«شمس او را بود كه » سيد ترمذي«ي اين پيوند،  مانده باقي

اي نبود  ). سنايي شيخ طايفه91: 1384نگريست (مولوي،  به چشم بزرگي و كرامت به او مي
ها  كه كسي از او خرقه دريافت كرده باشد؛ اما با سرودن حديقه، سيرالعباد و برخي از قصيده

  روان بسياري يافته بود. روان و پي هاي خويش، كاروان مكتبي را به راه انداخت كه ره و غزل
آيد، از مريدان پدر موالنـا   برمي هاي ديگر روايتسيد ترمذي، چنان كه از روايت ولد و 

ي  ) و اينك آمده بود تا بـا تعلـيم موالنـا، وظيفـه    178: 1388ولد،  رفت (سلطان به شمار مي
ه از مكتـب خراسـان   ). كسي كـ 101: 1387ساالر،  خويش را به سرانجام رساند (سپه نهايي

سالي كه تعليم و پرورش موالنـا را   جا با آثار سنايي آشنايي داشت و طي نُه درآمده بود و آن
يافته در علوم عقلي و نقلي را بيش از پـيش بـه آثـار     به عهده گرفت، توجه اين جوان كمال

    .سنايي معطوف داشت
ه پيوسته به شـعر سـنايي اسـتناد    ي موالنا از سيد محقق ك مافيه، دفاع جانانه در كتاب فيه

هـا و   جويد، تنها دفاع از مراد و مطلوب خويش نبود؛ چنان كه از سراسـر مثنـوي، غـزل    مي
الـدين   گفتند سيد برهـان «آيد، دفاع از باورهاي خويش نيز بوده است:  ديگر آثار موالنا برمي

چنـان باشـد كـه     آورد. فرمود هم فرمايد؛ اما شعر سنايي در سخن بسيار مي سخن خوب مي
). در كتاب مجالس سبعه نيز، در 163(همان: » دهد گويند آفتاب خوب است؛ اما نور مي مي

ي اوسـت، اسـتناد    مجلس سوم، به تناسب محتواي سخن، به شعر سنايي، چنـان كـه شـيوه   
ارزد  بشنو سخن بنده سـنايي و مكـن جـور/ ك   «زند:  جويد و بيت آخر را چنين رقم مي مي

)؛ در حالي كه چنين چيزي در ديوان سنايي 73قمري:  1355» (يي به شنيدنسخن بنده سنا
ي نخست، چه بسا در راسـتاي همـان    شود و اين تغيير محسوس، به ويژه در پاره ديده نمي

  از سنايي داشته است.اعجابي باشد كه موالنا 
ا كـه  چون شمس ر مند، هم اين مايه اعجاب موالنا از سنايي، رشك مردي حسود و غيرت

انگيخت. شمس در خود، از نظر فهـم و   ) بود، برميproblematicدار ( معنا مسئله به تمام انساني
ديد كه هيچ كس را بدان درجه راه نبود. در مسيري كـه او   درك حقيقت، درجه و مقامي را مي

ها  نداشت. كسي كه در انديشه ي، اهليت»شاعر«غزنوي، به ظاهر، به عنوان يك   رفت، سنايي مي
  توانست داشته باشد؟ انگاشت، سنايي چه وزني مي و نظرش، مشايخ طايفه را به هيچ مي
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آن سخن كه دي رفت، چه جاي ابايزيد و جنيد؟ و آن حالج رسواي استاد نيـز افتـاده   
است، برگيريدش كه ايشان بر تن او مويي نباشند. و آن ابوسعيد و آن دوانزده سال بيخ 

سخن بگويي، گويد: ها!؟ چه ها؟! ها؟ چون ها؟ پس چـه در   گياه خورد؛ چو با او اين
  ).86، دفتر يكم: 1385عالم مشغله درانداختي؟ فرياد برآوردي كه چه؟ (شمس تبريزي، 

ترين كساني بودند كـه در چشـم شـمس، بـه چيـزي       هايي كه آورده شد، بزرگ اين نام
) 65(همان، دفتر دوم: » اردب يخ از سخنش مي«القضات به تعبير شمس،  شدند. عين گرفته مي

ها نام  گاهي از آن داران مشايخ، قابليتي نداشتند كه شمس بخواهد در چنين جاي ي نام و بقيه
برد؟ پاسخ اين پرسـش مهـم    ببرد. با اين سابقه، چرا شمس به كسي چون سنايي رشك مي

ز سـخنان  بسيار ساده است؛ از آن رو كه معشوق او موالنا به سنايي مشـغول بـود. شـمس ا   
و  191قمـري:   1410(بنگريد بـه الخبـزارزي،   » كلي بكلك مشغول«صوفيه، دريافته بود كه 

آورد كه معشوق يـا عاشـقي چـون     ). اينك چگونه تاب مي115: 1356چنين به سنايي،  هم
  باشد؟ مشغول او، وجود خورشيد جز كسي به يا   موالنا، به ديگران

نامي بسيار درخشان بود. نـامي كـه مكـرر شـنيده      ي مريدان موالنا نيز، سنايي، در حلقه
كردنـد.   هاي خاص، تفسـير مـي   خوردند و آن را در محفل اش سوگند مي شد. به حديقه مي

تـر نسـبت بـه سـنايي، حساسـيتي       شمس، هنگامي كه به خانقاه موالنا وارد شد، اگـر پـيش  
ي سنايي را بـه ويـژه   ها ي موالنا، او را وادار كرد تا كتاب نداشت، همين توجه خاص حلقه

تري داشتند، از نو مطالعه كند. وقتـي مـا مقـاالت     ي موالنا اهميت بيش ها را كه در حلقه آن
شويم كه او مستقيم و غيرمستقيم، به سخن سنايي، اسـتناد   خوانيم و متوجه مي شمس را مي

ـ  تواند رشك خويش را پنهان كند، به چنـين فرضـيه   و در كنار آن نمي جويد  مي تـر   يشاي ب
    آوريم. ايمان مي

ي او  ها و حديقـه  ي سنايي، سيرالعباد، برخي از غزل هاي پرآوازه شمس برخي از قصيده
ها را در ياد  هاي آن كتاب ها، اصل عبارت آن  ي كلي مايه را خوانده بود و جز مفهوم و درون

يافت كـه بـا سـخنان برجسـته و      ي آثار سنايي، از يك سو درمي ي ويژه داشت. او با مطالعه
هايي به باورهاي شـيعيان و بـه    بستگي وست. از سوي ديگر در سخنان او، دلر عميقي روبه

هـاي فرهنگـي ايرانيـان و     ديـد. باورهـايي كـه بـا سـنت      ويژه، به حضرت علي (ع) نيز مي
تر توجهي به اين چيزها داشـت. در   ها گره خورده بود و شمس، كم ي آن افتخارهاي گذشته

، از فردوسي سخني در ميان نيسـت، روايتـي از ديـو    بار نام ايران نيامده مقاالت شمس، يك
، دفتـر يكـم:   1385سفيد و رستم دارد كه آن را با داستان اكوان ديو، به هم آميختـه اسـت (  
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اي بـه ايـران و    بسـتگي  تـر دل  گويـد شـمس كـم    ست كه به ما مـي  هايي  ها نشانه ). اين228
هـا بـراي    ها و اسطوره ، سنتاش داشته است؛ در حالي كه فرهنگ ايراني هاي فرهنگي سنت

هاي ملي و ميهني كه شمس دست و دلـش از آن   بستگي سنايي اهميت ويژه داشت. جز دل
دوست بود، هم نه تنها در مالحظات  گاهي براي ايرانيان وطن تهي بود، مذهب شيعه كه پناه

تـوان از گفتـار شـمس،     گنجيد؛ كـه بـا جسـت و جـويي دقيـق و عميـق، مـي        شمس نمي
  هايي نسبت بدان يافت. اعتراض

 50بار نام حضرت علي آمده است. از اين عـدد،   16به عنوان مثال، در سراسر مقاالت، 
درصـد از   18شـود.   ست كه بوي اعتراض از آن شنيده مي اي درصد روايت شمس، به گونه

و » عـدل عمـر  «گويـد كـه در برابـر     تيغ علي و شمشيرزني و خاصيت كشتن او سخن مـي 
درصـدش نيـز    25، خـالي از حـرف و حـديث نيسـت.     »حلـم ابـوبكر  «و  »حياي عثمـان «

ي ديگري نيز تواند بود  ست خنثا كه راوي آن جز حضرت علي، هر شخص پرآوازه سخناني
تـوان   ست، بدون اين كه ستايشي در كار باشد كه مي هايي بار، روايت 16درصد از آن  12و 

ست كه بـه عنـوان مثـال،     نهاد؛ در حالي بودن سخنان راوي و نفس روايت آن را به پاي مهم
  جا، مبتني بر مهر و محبت است. ، همهموالنا از حضرت عليروايت 

نويسان و گردآورندگان ديوان سنايي، در مهـر و محبـت او بـه حضـرت علـي و       نسخه
ست  در ديوان سنايي هست كه ضروري ي بلند  سه قصيده .تر ترديدي نداشتند خاندانش كم
تر گردد.  ها به سنايي، روشن زبان، بررسي شوند تا صحت و سقم انتساب آن و  از نظر سبك

  ها آمده: در يكي از اين قصيده
ــند قاضــي    كي روا باشد به ناموس و حيل در راه دين« ــر مس ــو را ب ــتن  دي ــر داش  »اكب

)1362 :468(  

ي خالفـت و   ست به مسـئله  اعتراض روشني اگر اين گفتار از آن سنايي باشد، مفهومش
    جانشينان پيامبر اسالم.

توانست ميـان سـخنان    ناديده بگيريم؛ باز شمس، نمي انگيز را هاي اختالف اين زمينهاگر 
ي سـنايي را بـا رنـگ     هايي كـه چهـره   خواند، با برخي نشانه وااليي كه در ديوان سنايي مي

اين رنگ، چنان كه استاد شفيعي هم گفته، رنگي  داد، توافق حاصل كند. خاكستري نشان مي
). در ديـوان هـم   16: 1372سنايي، تعلـق داشـته باشـد (     ي جواني يا خامي نبود كه به دوره

  گويد: مي  وقتي
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)1362 :57(  

هـاي زنـدگي سـنايي،     ي فصـل  رنگي بود كه با همه تلّون. باشد ادعايي محال بايد گويا
انگاشت. بدين روي اگر دعوي او بـا مشـايخ    پيوند داشت و شمس اين را به ديد نقصي مي

القضات و حالج، گاهي از سر الف و گزاف بـود،   بزرگي چون بايزيد، جنيد، ابوسعيد، عين
شمرد، مبني بر تضاد و  شايخ بزرگ به هيچ مياين ادعايش در برابر سنايي كه او را در برابر م

هـاي گونـاگون را بـا هـم      توانست اين رنگ فهميد. شمس نمي تناقضي بود كه از آثار او مي
منـد،   قديسـي ارج   درآميزد و هضم كند و در شاعري ببيند كـه در خانقـاه موالنـا، بـه مثابـه     

كرد كـه توجـه موالنـا را از     يخواند و كوشش م مي» متلون«شد. از اين رو او را  پرستش مي
تقليد از او و تقلّد به او باز دارد؛ اما موالنا با آن آثار، بزرگ شده بود. شعرها و همـان تلـون   

نهاد، از قضا دل موالنا را ربوده بود و با اين كـه در   هنري كه شمس بر آن انگشت عيب مي
يي دچار تلون است؛ بـاز  داد كه سنا وگوهايي كه با شمس داشت، به جانب او حق مي گفت

  ، چشم بپوشد.حكيمتوانست از آن  در عمل نمي
  

  اهميت سنايي در چشم موالنا. 2
هنري موالنا داشته و تا چـه انـدازه بـر او اثـر       در اين سخن كه سنايي چه نقشي در زندگي

 ي توان يافت. جستارهايي كـه انگيـزه   هاي فراواني مي ها، جستارها و نوشته گذاشته، گزارش
اسـت. در   ايي داشتهي آثارش نسبت به سن ست كه موالنا در همه آن ارادتيبيان شان،  اصلي
جد خواند، اسرار سنايي را فهم كند و هر كه  هر كه سخنان عطار را به«العارفين آمده:  مناقب

سخنان سنايي را به اعتقاد مطالعه نمايد، كالم ما را ادارك كند و از آن برخـودار شـود و بـر    
فر، ضمن اعجاب عجيبي كه از شـعر سـنايي    ). استاد فروزان458، دفتر يكم: 1362» (دخور

ي  همين دليل بس در بلندي فكر سنايي كه مولـوي بـا همـه   «گويد:  )، مي259: 1387دارد (
ها را بـر سـخن خـود شـاهد      جاللت و وسعت ذهن، ابيات او را متن مثنوي قرار داده و آن

بينيم كه مولوي با چنان شيفتگي  اگر مي«نيز يادآوري كرده كه  (همان). استاد شفيعي» آورده
هـاي مرسـوم    ست و از نوع تعـارف  كند، اداي حق واجبي و حرمتي از حكيم غزنوي ياد مي

 به حرص ار شربتي خوردم مگير از من كه بد كردم
 بيابـــان بـــود وتابســـتان و آب ســـرد و استســـقا
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داريان از تأثير انديشه و بيان سنايي بر تاريخ شعر كالسيك  ) و استاد پورنام9: 1372» (نيست
  ).86: 1380گويد ( سخن مي

  
  مافيه ايي در فيهنقش سن. 3

هـاي تاريـك    كردن زاويـه  تر يادآوري كرديم، روشن هدف ما در اين گزارش، چنان كه پيش
سـنايي و  «ي پيونـد   جا كه چراغ اين رابطه در سـايه  ست؛ منتها از آن ارتباط شمس و سنايي

از مافيه موالنا، به سـبب محـدودبودن،    گردد، من براي نمونه، به كتاب فيه روشن مي» موالنا
ام تا مخاطب اين مقاله، به روشني، سهم حضـور سـنايي در    انداز، نگاهي افكنده همين چشم

  ذهن و زبان موالنا را بهتر دريابد.
شود كه ما باالتر، بدان اشاره كـرديم؛   تر از يك بار ديده نمي مافيه، بيش نام سنايي در فيه

دهـد، حضـور    تر نشان مـي  ، واقعيتر اهميت دارد و توجه موالنا را به سنايي چه بيش اما آن
بار از شاهدهاي شعري بهره گرفته شـده   39مافيه،  در فيهموالناست. سنايي در ذهن و روان 

هـا،   هـا و شـاهدهاي شـعري از خـود موالناسـت (غـزل       درصد از سروده 43است. حدود 
 12د . حدو)ها و حديقه ها، غزل قصيده(ست  درصد از سنايي 30ها و مثنوي). حدود  رباعي

چنـان از خـودش و    هـا هـم   آن  ها، نامعلوم است كه احتمال دارد برخـي از  درصد از سروده
درصد شعرها از شاعران ديگر كه يا نامشان را آورده (مانند شريف  10سنايي باشد و حدود 

شناسيم. به عنوان مثال، در جـايي كـه از داشـتن اصـالت سـخن       ها را مي پاسوخته) يا ما آن
چو اندر تبارش بزرگـي  «جويد كه منسوب به فردوسي است:  شعري استناد ميگويد، به  مي

). اگر بيت يادشده را از فردوسي بدانيم، بنابراين 70: 1384» (نبود/ نيارست نام بزرگان شنود
يابـد. شـاعران    تقليـل مـي  » يـك «روش كمي، سهم فردوسي در ذهن موالنا، به همين عدد 

نامشان آمده، از همين معيار، بيرون نيستند. خاقـاني، بـا    ديگري كه در اين كتاب شعرشان يا
توجه به اين كه در چشم ضمير موالنا، شاعري هنرپيشه و بزرگ بوده، در اين اثر، جايي، دو 

هسـتند    بيت دارد و برخي از شاعران ديگر هم كساني بيت پشت سر هم و جاي ديگري نيم
شود؛ در حـالي كـه    هاي خود موالنا ديده مي يهاشان در ميان رباع كه به عنوان مثال، رباعي

ست. اگـر ايـن    درصد است و اين عدد بزرگي 30م سنايي از آن چند بيت، گفتيم سهم مسلّ
ي  سهم را به اثرهاي ديگر موالنا تسري دهيم، به ويژه كتـاب مثنـوي كـه الگـويش حديقـه     

ها و افكار موالنا،  نديشهسنايي را در انقش توان سهم پرشكوه  هاي او، مي سنايي بوده و غزل
  تر احساس كرد. بيش
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  اهميت سنايي در چشم شمس. 4
شود. اگر به بخـش اعـالم    هاي متفاوت ديده مي نام و ياد سنايي در مقاالت شمس، به گونه

هـايي چـون موسـا، افالكـي و      ست، توجه كنـيم، تنهـا نـام    موحد كه به نظرم دقيق و علمي
اند. نام افالكي و مناقب، تنها به بخش شرح  آمد نام سنايي، قابل مقايسه العارفين، با بس مناقب

و مصنف، مشـترك اسـت. از    مصححمربوط است. نام موسا و سنايي ميان زبان و تعليقات 
بارش در زبان خود شـمس آمـده    12بار به كار رفته،  58هاي سنايي كه در مجموع  ميان نام

گر حضور سـنايي در   آمد، بيان ست. اين بس هاي ديگر، نمودار قابل توجهي كه به نسبت نام
هاي آشكاري كه شمس به  بق آمار من، اگر از تعريضمقاالت شمس نيست؛ براي اين كه ط

بار از نام و شـعر سـنايي، در    30برد، چشم بپوشيم، دست كم  نامي از او نميو  سنايي دارد
سـت كـه بـه سـنايي      درصدش جـايي  33متن مقاالت، ياد شده است. از اين مقدار، حدود 

مون سـخن خـويش و   اي نامحسـوس ميـان مضـ    درصد ديگر نيز به گونه 33تاخته، حدود 
تـر گردانيـده و    تناسب ديده و سخن خويش را با سـخن او، مقبـول    مضمون سخن سنايي،

  جاست كه به ناچار سخن سنايي را تأييد كرده است. مانده، آن درصد باقي 20حدود 
  

  ها تازش 1.4
خواند،  مي» متلون«تازد و او را  ترين جاهايي كه شمس به سنايي مي يكي از پراهميت 1.1.4

  سنايي استناد كرده است: ي بيتي از قصيده جاست كه به آن
ــا و صــدقنا چبــه هــر   از اوليا گفتنـد ارزقنـي و وفقنـي    چبه هر«  »از انبيــا گفتنــد آمنّ

  )90، دفتر يكم: 1385(شمس تبريزي، 

دهد  ، نشان ميهاي سخن (همان)؛ يعني قرينه» سخن مرد به قراين معلوم شود«گويد:  مي
. سخنان شـمس در مقـاالت، نمـودار    سنايي، چندان هم با اين گفتار، انسي نداشته است كه

است؛ منتها بايد » تلون«ست؛ با اين حال، در اين بخش از گفتار، موضوع سخن او  پراكندگي
، جـايي ندارنـد. اگـر شـمس در     »خـدايان مـرده  «به ياد داشته باشيم كه در قاموس شمس، 

نازد، بايد ببينيم هدف او چيست. او را بـا خـدايان    تازد يا مي مي اي سخنانش به خداي مرده
گاه را داشته، موالنا بـوده اسـت. از ايـن رو     زنده كارست و تنها كسي كه قابليت چنين پاي

تر متوجـه خـود موالناسـت. چـرا      خطاب و عتاب شمس، در پوشش نكوهش سنايي، بيش
موالنا، سنايي حكيمي بـزرگ اسـت و    نكوهد؟ به آن سبب كه در چشم شمس موالنا را مي
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چون سنايي، مشربي شاعرانه، حكيمانـه و عارفانـه    چنين از آن رو كه خود موالنا نيز، هم هم
كند. موالنا مانند سـنايي، شـاعري    از جهان شمس غافل مي گاهي دارد كه اين مشرب، او را

بزداييم، معلوم نيسـت چـه   ها را  ها و حكايت پردازست. ما اگر از آثار موالنا، تمثيل حكايت
برايمـان بـاقي بمانـد! حكايـت و      بار گفته شده باشـد،  ، كه براي نخستينمند مايه سخن ارج

از اين رو نارواست، كه سخن را راست و سرراست  و البته به ظاهر، تمثيل، در چشم شمس
روي  از بيـان تمثيـل و حكايـت    توانستهن بنا بر مقاالت، خود دهد. شمس اگرچه انتقال نمي
هـاي هنـري    هر كه سخنش را به روايـت در همان سخنان، چنين وانمود كرده كه برتابد؛ اما 

هاي چنين اعتراضي، چند چيزست. يكي آن كه  سببآميخته سازد، در چشم او جايي ندارد. 
هـاي   ي خـودش، بـا انسـان    گفتههايي پرآوازه دارند و او به  هايي، نام صاحبان چنين روايت

با عوام «) و او را 219(دفتر يكم: » هر كه را دوست دارم، جفا پيش آرم«افتد:  پيكر درمي غول
ي هنـري و لطافـت اثرگـذاري     ). ديگر اين كه حكايت رويه82(دفتر دوم: » هيچ كار نيست

ي  هاي گفتارش در مقاالت، از اين رويه، اظهار تنفر كـرده و رويـه   دارد و شمس بنا بر قرينه
دهد. ديگر  هاي ادبي و هنري آن ترجيح مي ي زبان را بر پيچيدگي ندهي تيز و بر روشن و لبه

مـن  «سازي ندارد و از نوشتن بيزارسـت:   پردازي و حكايت ي سخن اين كه خود او حوصله
گـردد؛ از   ورزي او بازمي ). چهارمين سبب به رشك225(دفتر يكم: » ام عادت نبشتن نداشته
هاي سنايي، موالنا را به خود مشغول  پردازي تسازي و حكاي ي سخن آن رو كه همين رويه
  خواهد.  ي توجه او را براي خويش مي داشته و شمس، همه

تـر،   اي هنـري  كند. موالنا نيز به گونه سنايي مغز نغز سخن را با تمثيل و حكايت بيان مي
  گويد: اين كه موالنا مي همان شيوه را دنبال كرده است.

 »خود تو در ضمن حكايت گوش دار   تـر سـرّ يـار    گفتمش پوشيده خوش«
  )10، دفتر يكم: 1362(

سـخنان  «گويـد:   پسندد. مي آورد كه نمي ست كه شمس، بر زبان مي درست همان چيزي
كند كه گفت:  ، از قرآن ياد مي»هيبت«) و براي جواز اين 91: دفتر دوم» (عاشقان هيبتي دارد

گنجد بد بود،  ر نفس لوامه كه عشق زميني در آن مي). اگ2(قيامت: » والاُقسم بالنّفسِ اللوامة«
، بـه انسـان   »تمنا«تمناست.    خورد. اين هوا و عشق، خالي از هر گونه خدا بدان سوگند نمي

كند. به همين سـبب بـراي چنـين هواهـايي،      كند؛ طلب مي نااميد تعلق دارد. عاشق تمنا نمي
گيرد. هيبت  ي مترادف ديگري به كار مي واژه يا هر» تأثير«يا » اثر«را به جاي » هيبت«ي  واژه

لرزاند. از اين رو از نظر شمس، سخنان كساني  ست كه تن انديشه و ترديد را مي آن شكوهي
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دار عاشـق نيسـت.    باشد، سخنان هيبت  كه با تمنّا، زرق، برق، لفّاظي، استعاره و كنايه همراه
گويد:  نامد و شمس به آن مي مي» گرن«موالنا آن را خود اين دست سخنان، همان است كه 

خاك كفش كهن يك عاشق راسـتين را نـدهم بـه سـر عاشـقان مشـايخ       «گويد:  مي». تلون«
كساني كـه   ند،گاه سوم را دار بران، جاي مشايخ روزگار، پس از خدا و پيام (همان).» روزگار

مشـايخ    سـركوبي  شـمس،  در سخنان بـاال، هـدف   با حكيمان و شاعران قابل قياس نيستند.
  ي تازش است و موالنا هدف آن. اين بازان كه سنايي بهانه نيست؛ به شاعران نظر دارد و زبان

گـري نشـان    مانند. خود اين بـازي  مي »بازان شب خيمه«يا » بازان شب«گران خيال، مانند  بازي
شود نـه بـراي    دهد كه اين دست سخنان در آب باطل، ريشه دارد و براي نان سروده مي مي
نامـد. ميـان    مـي » گه سرافزون طلب خدا آن«ي  گري را كاري از زمره . شمس اين بازيجان
سـت   ي طلب و سرافزون، نوعي تضاد معنايي بايد باشد. طلب آن كوشش و جوششـي  واژه

سـت، بـراي    اي منفـي  ي وجود عاشق آتش زده باشد؛ اما سرافزون واژه اش به همه كه شعله
سره در خدمت او نيست. از ايـن   منايي كه وجود عاشق، يكاند. ت سوختن  كساني كه مدعي

سنايي متلون، «رو شمس نه تنها سنايي كه سيد ترمذي و خود موالنا را متلون خوانده است: 
 يست؛دشمني نبر اثر ). تازش شمس به سيد ترمذي نيز، 92(همان: » سيد متلون و او متلون

تقصير نيست. او سنت  ، بي»سرّدان«حال، اين سيد ؛ با اين را بيدار كندست كه موالنا  اي بهانه
گذارد ذهن موالنـا از   ستايي را از ترمذ، بلخ و خراسان، به قونيه آورده. اوست كه نمي سنايي

سـت. شـمس هرچـه     آن سنت كنده شود. اوست كه پيوسته نام سـنايي بـر زبـانش جـاري    
بـه زبـان شـعر گفتـه اسـت.      تر آن هم  خواهد بگويد، به استناد سخنان سيد، سنايي پيش مي

  زند. نمايد، آتش مي  مشرب مي همين لطيفه به جان شمس كه خشك
اند. در  معشوقي ميان موالنا و شمس سخن گفته ي عاشق بسياري از پژوهندگان از رابطه

هـاي موالنـا    . همين كـه غـزل  شود ديده مياستواري به ها و مثنوي و مقاالت، اين ادعا  غزل
  (همـان، » همه عالم را به تو فـروختم «است و اين كه شمس گفته:  سرشار از گرماي شمس

ي پنهان يا  ست؛ با اين حال، يك رابطه ي عشق و عاشقي )، نشان از آن رابطه253دفتر دوم: 
هاي عرفـاني و فلسـفي،    پنهان ديگري ميان اين دو كه هر دو در جهان انديشه كم نيم  دست

؛ بـه ناچـار   اسـت  شود كه اگر نگوييم ناقض آن رابطه يافتند، ديده مي نظيري براي خود نمي
اي كه در نهايت بـه دورشـدن شـمس از     اي مكمل از آن ياد كرد. رابطه بايد به عنوان رابطه

عميق در موالنا، خود را نشان داد. اين نقار عميق و در عين   محضر موالنا و احساس دوري
هـاي آن را   تـوان نشـانه   ش بسـيار مـي  رنگ، در زبان موالنا پوشيده است و به كوش حال كم
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توانـد جلـو    خواهد موالنا را بيـازارد؛ امـا نمـي    يافت؛ در عوض شمس، با اين كه دلش نمي
اي در اين مقاله، جـايي نـدارد؛ امـا بـراي كسـي كـه        زبانش را هم بگيرد. تبيين چنين رابطه

ها، بـه روشـني قابـل     هايي به عنوان مشتي از خروار بيابد، در همين بازآوري بخواهد نشاني
كنـد؛ امـا سـيد و موالنـا را هـم       درك است. شمس براي نكوهش تلون، از سنايي يـاد مـي  

خوانـد.   متلـون مـي  » او«برد؛ موالنا را بـا لفـظ    گذارد. نام سنايي و سيد را مي نصيب نمي بي
 بسياري از ضميرهاي پنهاني كه در مقاالت شمس، بدون ارجاع است، به نظر مـا بـه موالنـا   

جـا كـه بـه خـوردن شـرابش       ي او بـا اوحدالـدين كرمـاني، آن    گردد. داستان پرآوازه بازمي
جا كه او را از ديـدن مـاه در تشـت آب بـاز      آن  ) و هم294و  218خواند (دفتر يكم:  فرامي
هـا روايـت ديگـر در مقـاالت و      ) و ده615، دفتـر دوم:  1385دارد (بنگريد به افالكـي،   مي

هـاي كنـايي و روآوردنـش بـه صـراحت و       گـر پرهيـز او از روايـت    نها، همگي بيـا  تذكره
ي خشـن واعـظ حـافظ     هـا، در خرقـه   ها و لجالت ست. شمس در اين گونه چالش روشني
  شود: گر مي جلوه

 »ي ربـاب كجـا؟   سماع وعـظ كجـا؟ نغمـه      چه نسبت است به رندي صالح و تقوا را؟«

  ست كه چون سخن راست را متلون كني و به تأويل گـويي،  اي اين قاعده«جايي آورده: 
اندكي برنجند (يعني تحت تأثير واقع شوند) و اغلب رقّت آيد و ذوق آيد و حالـت آيـد. و   

تأويل گويند، نه رقّت آيد نه حالت آيد؛ مگر آن را كه خداي تعالي، مخصوص كرد  چون بي
هاي ادبي  ) و در جايي ديگر، سخنان آميخته به حكايت و روايت124م: (دفتر يك» به قابليت

سخن عالي بگويم هيچ نجنبد، سخن جوالهگانه بگـويم،  «خواند:  مي» سخن جوالهگي«را، 
ي  ). جالب است كه شمس، گاهي بـراي فـروزش شـعله   44(دفتر دوم: » هوش نعره زند بي

عنوان مثال، پس از آن نقد خويش بـر   شود. به پردازي مي سخن، خود، وارد تكنيك حكايت
آورد كـه هـر دو را در مثنـوي     خواند، دو حكايت مي ها را متلون مي سنايي و ديگران كه آن

هـا در مثنـوي بـا     زن و ديگري داستان آن نايي؛ منتها حكايت يابيم. يكي داستان سحوري مي
چون شخصيت پرسـنده   لون همجا با همين نيت كه كار انسان مت شوند؛ اين نيتي ديگر ادا مي

دار، موالنا را  جهد. آيا شمس با اين زبان نيش زن مي ست كه از ني زن و آن بادي از سحوري
نواخته است؟ اين پرسش پاسخ روشني ندارد؛ اما دور نيست كـه او بـه زعـم شـيخي و      مي

و گزنده را  سالگي بوده، اين سخنان تند ي چهل گيري، براي تربيت موالنا كه در آستانه دست
» سخن راست را بگردانيدم و شعر آغـاز كـردم  «گويد او به من گفت:  گفته باشد. اين كه مي

توان پنداشـت كـه خطـاب و     هايي مي )، مرجع ضمير پنهان است؛ اما از نشاني125(همان: 
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و او بـه شـمس   » محـروم نباشـي  «جا كه شمس به كسي گفته:  عتاب با موالنا بوده باشد. آن
، جـز موالنـا چـه كسـي خواهـد بـود؟ اگـر        »محروم نباشي«يد هم به من گفت: گفته كه س

دارد و ترك تلون او را از  موالناست، شمس به او مي گويد تلون او را از درگاه حق دور مي
گيرد، در دهان  ي پادشاه باشد، شاه لقمه مي خانه آن كه در خاص مهمان«هاي خاص!  مهمان
ريزه و استخوان بماند، برون در، درريزنـد تـا    كجا و آن كه نان  ننهد، محروم نباشد. اي او مي

گويد كه بـه   ي همين گفتار، باز از درويشي مي ). در ادامه125(همان: » سگان محروم نمانند
آن متلون چه گفت؟ درويش سـر پـيش انـداخت. گفـت:     «گويد:  ديدار سنايي رفته بود. مي

ي خـود   ن تلون پاك باشد. نرمك نرمـك سـوي خانـه   اند؛ مگر كسي كه از اي عالميان متلون
  )،126(همان: » رود. در او ني مي

جاست كـه دو بيـت خاقـاني را     تازد، آن جاي ديگري كه باز شمس به سنايي مي 2.1.4
ي ديـوان   ارزد بـه جملـه   آن دو بيت خاقاني مي«گويد:  مي، ي آثار سنايي دانسته برتر از همه

هـاي خاقـاني،    ). بيت373(همان: » آيد را كه از آن بوي فقر مي اش و او نامه سنايي و فخري
اي بيش نيست تا شمس به سنايي و به  ؛ براي اين كه اين سخن، بهانهاهميت نداردچه بوده، 

موالنا بتازد. موالنا؛ گرچه به شعر خاقاني، توجه ويـژه داشـت و از فـرم آن بـراي سـرودن      
چون شمس در برابر  عاهاي خاقاني، موضعي همهايش استفاده كرد؛ اما در خصوص اد غزل

  گويد: جا كه مي سنايي داشت. آن
 »الطير سليماني كجاسـت  منطق   الطيران خاقاني صداست منطق«

  )459، دفتر دوم: 1362(مولوي، 

  : با توجه به
 »سرايي نيابي كه چون او معاني   الطير بشنو ز خاقاني اين منطق«

  )418: 1373(خاقاني،

ست كه  كند كه همان پژواك سخن و واكنشي اعتباري داد مي قلم» صدا«خاقاني را  ادعاي
ست، بر سخن  گوهر و اصالتي ندارد. با اين حال، شمس، سخن خاقاني را كه شاعري عراقي

اي جـدي ميـان    از اين سخنان و پادسـخنان، بـوي منازعـه   . نهد خراساني، ترجيح مي يسناي
  گويد: ي تازش به ادعاي خاقاني، مي موالنا در ادامه رسد. شمس و موالنا به مشام مي
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ــر     پــاي طاووســان ايشــان در نظــر« ــران دگ ــاووس پ ــر از ط  بهت
 ؟»چون نديدستي سليمان را دمي   تو چه داني بانگ مرغان را همي

  ).459  ، دفتر دوم:1363(

شناسـد، بـه    سنايي، برتر مـي ي آثار  در قبال سخنان شمس كه دو بيت خاقاني را از همه
  نظر موالنا، پرّ مرغان كساني چون عطار و سنايي، از برون مشرق و مغرب است،

ها (شمس تبريـزي،   ها مهرست و برگوش كند كه بر دل در دفتر يكم، شكايت مي 3.1.4
آمدم تا تـو  «گويد:  برد؛ اما وقتي مي ). منظورش، گوش و دل موالناست. نام نمي233: 1385
اي از موالناسـت، مخاطـب    كند ربـاعي  و بيتي كه ياد مي» گويم .. تو خود آن بيت گفتيرا ب

ي چالش چيست؟ سنايي! اگر سـنايي بگويـد شـب اسـت،      گردد. زمينه چالشش معلوم مي
غـرض شـما از   «گويـد:   رويم كه مي ها مي پاره جا به گسسته گويد روزست! همين شمس مي

اي  ). اسـتاد موحـد، مـتن را بـه گونـه     374(همـان:  » ودخورشيد موالنا بود؟ گفتم ني سيد ب
دهنـده سـيد را خورشـيد     گذاري كرده كه گويي پرسش و پاسخي در كارست و پاسخ نقطه

كند.  دانسته؛ در حالي كه اين حالت سخن شمس است كه از روي طنز، آن جمله را بيان مي
م كـه ايـن سـخن از او    گوي همان سخن كه سنايي گفت. آن را مي«گويد:  جاست كه مي اين

جا به يكـي از   گذاري اين متن هم به نظرم نادرست است. شمس اين (همان). نقطه» خاست
ي  شـده. واقعـه    ي سرگراني روي كرده و مايه كند كه موالنا از آن پي سخنان سنايي اشاره مي
 ي فـرورفتن  داد را بـه مثابـه   ست. گويـا موالنـا ايـن رخ    قمري 638مرگ سيد ترمذي، سال 

گويـد شـمس غـروب نكـرده،      خورشيد دانسته باشد. شمس در واكنش به چنين حالي، مي
پرسد: نكند شما سخن كنايي بر زبـان رانـده باشـي و مقصـودت      وجود دارد. بعد كسي مي

خواهـد او از ايـن    دهد آري مقصـودم موالناسـت و دلـم مـي     موالنا باشد؟ شمس پاسخ مي
  ها و مردان سنتي ببرد، سنت

ير گفت هزار دينار بستان و اين حركت كه شنيدي بـاز مگـوي! هـزار دينـار     وز« 4.1.4
). پـس از  274(همـان:  » بستد. گفت بدانيد همه كه اين باد كه وزير رها كرد، من رها كردم

  آورد: گردد و بيتي از آن مي ي سنايي بازمي هاي پرآوازه اين حكايت، به يكي از قصيده
 »خـــدايان تـــو خـــداآزاروي    انگيـز  اي هواهاي تـو هـوس  «

  (همان).
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» رفتـار  طلب اي عاشقان خـوش «ست با مطلع:  هاي سنايي اي كه از امهات قصيده قصيده
ست كه گفت كفر پوشش  پوش اين نيز همان روي«گويد:  ). پس از آن بيت، مي196: 1362(

يـك  » كفر پوشش ايمـان اسـت  «گيرد كه اگر  (همان)؛ يعني به سنايي ايراد مي» ايمان است
انگيزسـت و   كني كه كسي براي پوشش ايمانش هواهاش هوس چرا تو فكر مي  قاعده باشد؛

  خدايانش خداآزار؟ 
، بـا ايـن   »ايسـت  بـر آن مـه  «گويـد:   كنـد و مـي   را تفسـير مـي  » اهللا اكبـر «شمس،  5.1.4

  موالنا:   رباعي
ــان     ي وصل تو سيران جهـان  اي گُرسنه ــران جه ــو دلي ــراق ت ــرزان ز ف  ل
 »!بند شـيران جهـان   اي زلف تو پاي   تو آهوان چه دارند به دستبا چشم 

  ).57دفتر دوم: (

گذاري اسـتاد موحـد، يـا معنـا ندارنـد يـا معنـاي         پس از اين سخناني آورده كه با نقطه
  گويد:  معكوس دارند. مي

باشد كه آن كس كه اين گفته است، او را از اين هيچ خبر نبـوده باشـد. و نـه از حـال.     
ي باشد روستايي. نه نظم داند نه نثر. همين سـنايي و نظـامي و خاقـاني و عطـار     فالح

  بودند كه ايشان را از آن گفت نصيبي بود؟! (همان).

خواهد بگويد  نام موالنا در اين ميان كم است؛ اما شمس خطاب و منظورش اوست. مي
ي  وستايي، ستارهشناسد. چه بسا بر دل يك كشاورز ر ي خاصي نمي سينه  كه طلوع حقيقت،

هـا را   تنها اين شـاعران هسـتند كـه ايـن    «ي  فهم چنين معنايي بدرخشد. در نتيجه، به جمله
پنير غذاي يوز باشد. شير پنير خورد؟ دل شكاري و «گويد:  كند و مي ، اعتراض مي»فهمند مي

(همان)؛ يعني وقتي انساني خوراك فكر و دلـش آن معنـاي كـالن و    » جگر شكاري خورد
ست، معناهاي خرد و كوتاه، جايي در آن ندارد و به شاعري چـون فـالن و بهمـان، بـه     بلند

ويژه، سنايي اختصاص ندارد. جز سنايي، نام عطار، خاقاني و نظامي را نيز برده اسـت. سـه   
هاي فرهنگي بودند. تـازش او بـه    ي وسيعي مورد توجه محفل شاعري كه در قونيه به گونه

گويد،  ن كه او براي توجه موالنا عليه شعر و عليه سنايي سخن ميخاقاني، ما را در اين سخ
جـا او را   ي آثار سنايي، ترجيح داد؛ اين تر دو بيت از خاقاني را به همه دارد. پيش تر مي مسلم

هـاي او از   ها و ستايش دارد كه نكوهش در رديف سنايي نكوهش كرد. اين تضاد معلوم مي
  همگي در راستاي ارتباط او با موالنا بوده است،» رعليه شع«سنايي يا بهتر بگوييم 
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هاي پيشين، نتيجه گرفت كه هر كس بايد كار خودش  شمس با توجه به پاراگراف 6.1.4
اش را در راهـي جـز ديـن هزينـه كنـد، آن       را در اين دنيا فرجام بخشد. آن كس كه دارايي

از اين به سخن سيد ترمـذي  سوزاند. پس  شود و او را در دوزخ مي دارايي به آتش بدل مي
). 67! (همـان، دفتـر دوم:    »بابـا  دريغ يك درم و نيم وا پيله«گردد كه نقل گفتارش بود:  بازمي

گويد اين سخن سيد است. او مريد خاص سنايي بود. سنايي شـيخ او بـود. همـان سـخن     
ان). (همـ » نهد. باش كه رگش خود بگسـلد  گيرد از پس قفا به دهان مي است كه لقمه برمي

ي  حل مشكل اين سخنان شمس، دشوارست. گفتـاري كـه جهـت خطـاب و يـك سـويه      
)، مـرگ  44: 1382فـر،   هاي تاريخي (بنگريد به فـروزان  اش گنگ است. بنا بر گزارش رابطه

رخ داد و ورود شمس چهار يا پنج سال پس از آن واقعه، روايت  638سيد ترمذي در سال 
گويد كه انگار با او معاصر بوده باشـد.   اي سخن مي ونهي سيد، به گ شده؛ اما شمس در باره

عـال را  «هاي ديگر در همين مقاالت، از جمله اين گفتار كه:  ها و بسياري از نشانه اين نشانه
اال  ؛شطرنج مخر اگر دوست موالنايي! او را وقت تحصيل است. وقت آن كه شـب نخسـبد  

به ما هشـدار   ،)25(همان: » كشد ا در كار ميتر. اگر بشنود از من برنجد. گويد مر ثلثي يا كم
هاي مسلم ارتباط شمس و موالنـا، بايـد ترديـد كنـيم. ايـن كـه        ي تاريخ دهد كه در باره مي

هاسـت. تـاريخي    اند، يكي از اين تاريخ ماه تقليل داده 16ها مدت آشنايي آن دو را به  تذكره
شود كه  از سخنان شمس معلوم ميچهارم سده، فرازش آورد.  كه بايد آن را دست كم به يك

ها، فراز و فرودهاي بسياري داشته و چنين نبوده كه با يك پرسش و پاسخ بر سر  ي آن رابطه
رسد كه شمس و سيد،  ي مريد و مرادي برقرار گشته باشد. از اين رو، به نظر مي بازار، رابطه

مان حس حسادت و رشـك  با هم، روزگاري معاصر بوده باشند. از اين كه بگذريم، بنا بر ه
جا نيز شمس بر سنايي و قول سيد كه گفته دريغ از پـولي كـه پـيش پـدربزرگ      آشكار، اين
گويد سـيد هـم آشـكارا     چه به سبك و سياق سنايي سخن گفته، ايراد گرفته، مي باشد و آن
هـاي موالنـا،    گفت. همين كه گفته دريغ از يك درم ..، كنايه اسـت. ماننـد كنايـه    سخن نمي

ايي و ديگر شاعران و اين يعني چرخاندن لقمه دور دهان؛ در حالي كه بايد روشن سخن سن
دار و ريزان باشد نه بـدان رويـه كـه كسـي در آن      گفت. رگ سخن بايد خود به خود خون

  نشتر بزند،
گفت زير زبان. گوش چون بـه دهـانش بردنـد،     سنايي به وقت مرگ، چيزي مي« 7.1.4
  گفت: اين مي

ــا ســخن    زآن چه گفتم ز آن چه نيستبازگشتم  ــا و در معن  »در ســخن معن
  ).70دفتر دوم: (
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ي سنايي سخن گفتـه باشـد، ديـده     اين روايت و بيت، در هيچ مأخذ معتبري كه در باره
ي روايـت شـمس و    شود؛ جز مناقب افالكي و همين مقاالت كـه پيداسـت سرچشـمه    نمي

چنان فرمود كه در آخر وقـت   هم«بوده باشد. افالكي از قول موالنا آورده:  يكي بايد افالكي،
منگيـد. محبـان گـوش فـاپيش      اهللا عليه، زير زبان چيـزي مـي   خواجه حكيم سنايي، رحمة 
دانيم كه سنايي  ). مي415، دفتر يكم: 1385» (بازگشتم .. «گفت:  دهانش بردند، اين بيت مي

هاي فراواني گرديد. اهـل بلـخ او را سـعايت كردنـد و آب      بر سر انتشار حديقه، دچار رنج
آلود نمودند؛ از اين رو دور نيست كه از اين  آگين خليفه، گل زالل حديقه را در چشم خشم

كـردن سـنايي و    ها براي او ساخته باشند. شمس به هر حـال، بـراي سـركوب    دست داستان
  ن مستند را برجسته ساخته است،چندا بازداشتن موالنا از راه و روش او، آن حكايت نه

دانـد   مـي » عالم خدا را بس بزرگ و فـراخ «شمس مانند بسياري از عارفان ديگر،  8.1.4
گوينـد، از خـدا و نبـي     ها كه از خدا و نبي سخن مي ). از اين رو آن139(همان، دفتر دوم: 
پـس  « كنـد:  ي ديگري را مطـرح مـي   زنند. پس از طرح اين موضوع، مسئله خودشان دم مي

اي كه شـمس آورده،   ؟ (همان). پاره»سنايي چگونه گفته: تا همه دل بيني بي حرص و بخل
بس كه شنيدي صفت روم «گردد:  ست كه با اين پاره، آغاز مي ي ديگري ي پرآوازه از قصيده
گفـتم  «موالنا پاسخ اين ترّهات سـنايي را داده:   پندارد كه مي). شمس 545  :1362» (و چين

النا را آن جواب با سنايي بود كه بارد گفت. و از دل خبر نداشته است. كجاست خه! آخر مو
). ما از اصل ماجرا و كنايه يا صراحت او عليه سنايي، آگـاهي نـداريم. بـا    140 ؟ (همان:»دل

توجه به ارادتي كه موالنا به حكيم داشت و بـا توجـه بـه ايـن كـه ايـن قصـيده، يكـي از         
ست، دورست كه موالنا عليه سنايي، جـايي، ايسـتاده    فاني سناييهاي عر ترين قصيده پرآوازه

سـخن  » كمـال فضـل االهـي   «جـا كـه از    باشد. در كتاب مجالس سبعه، در مجلس ثاني، آن
  گويد:  كند و مي هاي سنايي، استناد مي ، هم به اين بيت»لطف ربوبيت«گويد و  مي

 »!ينخيــز و بيــا ملــك ســياهي ببــ   بس كه شنيدي صفت روم و چين«
)1355 :52(  

هاي ديگر، ناشي  نويس باشد. باري اين استناد و استناد سياهي، بايد خطاي كوچك نسخه
خواهد چنين تصور  ي يادشده است؛ اما شمس مي ي موالنا به سنايي و قصيده از ارادت ويژه

جا پريشان است.  و ابالغ كند كه موالنا عليه سنايي بدگويي كرده است. روايت مقاالت، اين
يي گفته باشد كه اگر سنايي جايي گفته: اي سنايي دم در اين عـالم قلنـدروار   گويا موالنا جا
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اش آشكارست. سنايي  خبري دار زن (!)؛ محرومي و بي زن/ خاك در چشم همه پاكان دعوي
در آخر عمر زنار خواست كه اشهد و ان ال اله اال اهللا! و معلوم نيست كه مسلمان مرده باشد 

هـاي   ). بيتي كه در مقاالت آمده، منسوب بـه يكـي از ترجيـع   140: 1385(نقل به مضمون، 
اي مسـافر انـدرين ره گـام    «ي نخست بند يكـم، چنـين آغـاز شـده:      ست كه با پاره سنايي
  و در پايان قصيده نيز آمده:» وار زن عاشق
 »چون سنايي دم در اين عالم قلندروار زن   گر همي دعوي كني در عاشقي و مفلسي«

)1362 :971 .(  

ي ديگري نيز در ديوان هست كـه بـا همـين رديـف و قافيـه و       جز اين ترجيع، قصيده
كدام از شعرهاي سنايي، مطابق با متن مقاالت، نيامده  ست؛ اما بيت مقاالت، در هيچ مضمون

چـون   ايم. احتمال دارد كه شمس، هم ها سخن گفته ي اين گونه اختالف تر در باره و ما پيش
  بافد، اين بيت را نيز، ي خويش به هم مي ي عالقه ي ديگر كه تار و پودشان را با رشتهها بيت

هاي خودساخته، به كار برده باشد. ايراد شمس به سنايي  ي طنز و تمسخر، با عبارت به گونه
اين است كه كدام دل؟ مگر دل مكان است؟ ايراد ديگر اين كه سـنايي، مسـلماني خـالص    

). اين ايراد شمس را نبايد جدي گرفـت؛  140، دفتر دوم: 1385داشته (خلص نبوده، آاليش 
خواندند، تاخته و گفته  العارفين مي چون در همين صفحه، به بايزيد بسطامي كه او را سلطان

  (همان)،» العارفين چگونه گويم؟ امير نيز نيست سلطان«است: 
، تعبيـر  »ريـدن سـنايي  «جايي ديگر، شعرگويي، آوردن حديث و آيه در سخن را  9.1.4

) به اين بهانه كه چنين سخناني، معنا يا همان گوهر ابداع ندارد؛ بـل  273كرده است (همان: 
؟ (همان). تقليد كـرده اسـت.   »اول و آخر قرآن ز چه با آمد و سين«كه از روي تقليد است: 

كـه بـا:    ست اي هاي سنايي، قصيده كند؛ اما در قصيده شمس از بيت مورد نظرش، يادي نمي
  : دارد چنين بيتي و شود مي آغاز   »ست و هوس درگه خلق همه زرق و فريب«

 »بـس  قـرآن  تـو  رهبـر  ديـن  ره اندر يعني   سـين؟  و آمـد  بـا  چه ز قرآن آخر و اول«
)1362 :307.(  

  
  ها . سازش5

تـر بـه    سخنان شمس در نقد راه و روش سنايي، مانند بسياري ديگر از سخنان او، بيش 1.5
شناسـي   هاي عارفانه نزديك است تا نقـدهاي عملـي. اگـر سـخنان او درسـت، روان      شطح
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ها براي نفـرت شـمس از سـنايي     شوند، با توجه به يكي از چهار دليلي كه در بخش تازش
هـا آشـكار    ، سنايي غزنوي و به ويژه موالنا از دل آنآورديم، اعجاب گوينده از سيد ترمذي
اي آشكار، مجال ظهور ندارد. بـه   هاي تند او، به گونه خواهد شد. اعجابي كه در برابر رشك

) و بـا انـدكي   ...عنوان مثال، در همان نمونه كه به بيتي از سنايي ارجاع داد (به هرچ از اوليا 
او را همين بـود كـه جهـت نظـم و     «خواند و گفت:  اختالف بيت را آورد، سنايي را متلون

شود كه از قضا، سـخت معجـب    ي سخنان او، دانسته مي )؛ اما از ادامه90(دفتر يكم: » قافيه
هـاي سـنايي، در ذهـن     هاي شعري سنايي بوده است. برخي از قصيده مايه ها و درون انديشه

هم گفتيم، ممكن است پس  تر شمس، غوغاي حضور دارند. اين توجه ويژه، چنان كه پيش
هـا كـه    ي موالنـا، بـراي شـمس ايجـاد شـده باشـد. يكـي از آن قصـيده         از آشنايي با حلقه

سـت كـه بـا مطلـع:      بيتي 63ي  مضمونش در ذهن شمس، سيال و روان بوده، همان قصيده
ي شاعران پس از سنايي، بـه ويـژه، شـاعراني كـه      ، براي همه»مكن در جسم و جان منزل«

ي مكتب، اهميت داشت. در آن گفتـار كـه    ي وظيفه عرفاني هم داشتند، به مثابه هاي گرايش
دار بـوده و همـين    كند كـه كينـه   سنايي را متلون (در مقابل متمكّن) خواند، از شيطان ياد مي

ي سـنايي آمـده:    پوشانده است. اين محتوا، از قضا در همان قصيده نقيصه، هنرهاي او را مي
توزي)، همه كفرست و شيطاني/ گرت سوداي دين باشد، قـدم   كينه درون جوهر صفرا (=«

). شمس بدون يادكرد اين بيت، همين سـخنان سـنايي را بـا    52: 1362» (بيرون نه از صفرا
ي ديگـري   ستايد. نكته كند؛ يعني در عمل گفتار او را مي زباني تند و تيز و بريده، تفسير مي

ست. شمس به زبان ايراد،  ي جبر و اختيار سنايي ارهكه باز در همين گفتار شمس آمده، در ب
). 91دفتـر يكـم:   (» اين طايفه جبر را به داننـد «گويد:  كند و مي جبر صوفيان را نكوهش مي

ي  سازد. در قصـيده  ي اختيار و جبر تحقيقي را برجسته مي اين تازش به جبر تقليدي، سويه
برجسته است. اين كه سنايي از خداونـد   ي سنايي هم، مسئله اختيار و جبر تحقيقي، يادشده

، انسان را بـه  »نزهت«ي رشك روان بوعلي باشد، اين كه براي  كند كه مايه حكمت آرزو مي
هـاي   و گـزاره » ز نـااهالن ببـر صـحبت   «گويـد:   خواند، اين كه مي فرامي» قناعت«صحراي 

  :1362» (روتمتردد ميان جبر و قدر/ غافل از عـين عـزّت جبـ   «چون اين بيت:  ديگري هم
سـنايي را كـه     ) كه توصيه به بيرون آمدن از جبر و اختيار، هر دو است، جبـر تقليـدي  105

كنـد. اگـر    نفي مي  به او نسبت داده،  )،39: 1372جا و استاد شفيعي جايي ديگر ( شمس اين
نگـر تـا   «گرفـت كـه:    ي اختيار انسان نبود، انوري بـر او عيـب نمـي    ي سنايي، بيانيه قصيده

  گفت:   ؛ نمي»ي اقبال ناممكن نجبناني لقهح
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ــينا     برو جان پدر تن در مشيت ده كه دير افتـد « ــد ولوش ــه در س ــا رخن ــأجوج تمن  »ز ي
  ).512، دفتر دوم: 1372(انوري، 

)، بـه  28ي قرآني (بقره: »جاهدو«اي به استعداد انسان بستگي دارد.  گويد هر يافته انوري مي
دهد كه حكيم، بـه اختيـار    )، مربوط است. اين واكنش، نشان مي9ي آن (عنكبوت: »بي فينا«

حكيمي ديگر، معترض است. اينك شمسي كه سنايي را متلون خواند، پنهاني همـان گفتـار   
  كند ز اختيار سنايي را، تأييد ميدفاع ا

اي  ها كه از قضا به گفتار تلون مربوط است، عبارت دراز عربي پاره در بخش گسسته 2.5
كه زبانش مانند زبان فارسي مقاالت، درهم و برهم است. انگار نه انگـار كـه كسـي از     آمده

هـاي   اي ديگر ورود يافته باشد. او قاعده زبان مادري خويش به زباني بيگانه با رسم و قاعده
قاعـده را،   ريزد و اين زبان خشك و سخت بـه  زبان عربي را نيز مانند زبان فارسي به هم مي

ي واج   سازد. از كودكي مي وار خويش ميگيج و منگ اط هـاي زبـان    گويد كه قادر بـه تهجـ
تـوان   شناسـي، مـي   گذاري و نقش و معناي زبان آگاهي ندارد. از نظر روان است؛ اما از نقطه

خواننـد؟   باي آموخته را، بـا آواز مـي   پرسيد كه چرا كودكان در راه بازگشت از مدرسه، الف
گونـه كـه نوشـتن     ست؛ همان ي رواني هايش، تخليه سببپاسخ شمس اين است كه يكي از 

سـت. فراغـت    و فـردي   تر براي رهـايي از يـك رنـج روانـي     شعر، متن ادبي و هنري بيش
كند؛ اما اين زايش  ست از حمل سخني كه بودنش بر ذهن و روان انسان سنگيني مي خاطري

ر چنين وصفي، به همان شناسي. شاعر د خورد تا نظام حقيقت تر به درد فرد مي سخن، بيش
كند. ايـن   ها را با آواز، تهجي مي ماند كه بدون آگاهي از معناي هجاهاي زبان، آن كودكي مي

به تعبير شمس، عيب بزرگ   اي دارد؛ ي هنر اهميت ويژه داوري؛ اگرچه براي شناخت فلسفه
گـردد.   ، مشغول مي»كلي بكلك«تجرّد است. شمس در همين حال و هوا، به تفسير عبارت 

كنيم كـه از قضـا، همـين     جا يادآوري مي تر هم به اين موضوع اشارتي كرديم و اين ما پيش
و ال خـال منـك روحـي ال و ال    «تعبير را نيز شمس، با اين كه در شعر خبزارزي هم آمـده:  

)، بـه احتمـال   191قمـري:   1410  (بنگريد به آل ياسين،» بدني/ كُلي بِكُلك مشغولٌ و مرتَهنٌ
ست براي افشاي آن چيـزي   جا، رمزي سيار از سنايي گرفته و بازآوري اين حكايت در اينب

  در شرح اين بيت كه:   كوشد. سنايي در حديقه، كه شمس در كتمانش مي
 »شير او هسـت كـم ز روبـه عشـق       ست در ره عشق و آن كه او مدعي«

  )332: 1374(سنايي، 
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ست عاشق شده است. مـردي   كند كه مدعي مي به داستان زني نيكو و مرد جواني اشاره
  گويد: كه مي

 اي چو عذرا چـو وامـق تـو شـدم       عاشـــــــق تـــــــو شـــــــدم«
ــيم آن ــون  ســت ك ب ــو كن ــم ت  بــدوم در جهــان شــوم مجنــون      ز غ

 ي جان به سنگ غم بشكست شيشه   شد وجودم بـر آن جمـال زدسـت   
 فرمــوششــد ز يــادت مــرا جهــان    با من اكنون نه حال ماند و نه هوش
ــغول   ــو مش ــه ت ــاطنم ب ــاهر و ب  »گشت و شـد از جهانيـان معـزول      ظ

  (همان).

اش به پشت سـرش   كند و براي نشاني زن براي آزمودن مرد، از جمال خواهرش ياد مي
زند تا به يادش  اي به گوش او مي چه گردد، زن طپان دهد. وقتي مرد به عقب برمي اشارت مي

(همـان). جـز ايـن، در    » مرد آالفي/ ناف رنگي نه رنگ را نافينه «بماند كه مرد الف است: 
حديث جزوها گفته بودي. كلـي بكلـك مشـغولٌ،    «مكاتيب نيز از اين تعبير، ياد شده است: 

). با توجـه بـه   115: 1356؟ (»جزو را چه محل؟ روحي بجسمك مبذولٌ، خط را چه خطر
) كـه در  89د (دفتـر يكـم:   كشـ  را چنين پيش مي» كلي بكلك«همين سابقه، شمس روايت 

كلي بكلك مبذول، كلي بكلك مشغول، ايش غرضك من هذا «خوانيم:  ها مي پاره بخش گسسته
(همـان:  » الكتابة؟ غرضك أن يخرج من خاطرك و يفرغ خاطرك من هذالكالم و اال ما يتفري

ـ   يعني مقصود تو از نوشتن چيست؟ اين كه فراغ خاطر يابي!  )؛342 وع اين نيست جز يك ن
واعمل معك كما عمل السنايي بذالك اللبان الذي كان يلحن في شعر السنايي و «گشايي! ..  عقده

سـت   زن مانند فراغت خاطر آن خشـت  )؛ يعني اين فراغت خاطر تو، 343(همان: » هو يسمع
كه نه براي درك معنا؛ بل براي آوازخواندن و فراغ خاطر خـويش، شـعرهاي سـنايي را بـه     

  شنيد، اند و سنايي ميخو نادرستي مي
3.5   

 »به سر تو كه همه زيره به كرمان آرند   عاشقانت بر تو تحفه اگر جـان آرنـد  «
  ).69(همان: 

ست كه شمس آورده، بدون يادكرد نام شاعر و آن را وفق مراد خويش دانسـته   اين بيتي
بيـت آن   امـا بيـت   ي يادشده، نيامده؛ ي نياز، در قصيده گويد. كليدواژه سخن مي» نياز«كه از 

  قصيده، در راستاي همين مفهوم سروده شده است،
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» عيب از آينه نيست؛ بل كه از نگرنده است«ي  مايه در يكي از مقاالت، به بيان درون 4.5
ي سنايي داريم. موالنا در مثنوي  اهتمام ورزيده كه پيش از او نظيرش را در مثنوي و حديقه

  با بيت:
ــرد    مـرد  زشـت ديد آن   خويش در آيينه« ــم ك ــد از آن و خش  »رو بگرداني

  )،206(دفتر يكم: 

بيـت ايـن كـار     4ساالرست، بـا   كند؛ اما سنايي كه قافله مفهوم قصه را روشن و تمام مي
  كرده:  را

ــي « ــه زنگـ ــت آيينـ  وندر او روي خـويش كـرد نگـاه      اي در راه يافـ
 چشمي از آتش و رخي ز انگشت   پخـچ ديـد و دو لـب زشـت      بيني

 بر زميـنش زد آن زمـان و بگفـت      چــون بــر او عيــبش آينــه ننهفــت
ــر زشــتي   آن كه اين زشت را خداوندست ك ــده به  »ســت ش را بيفكن

  ).291: 1374(سنايي، 

شمس؛ اما همين داستان را با توجه به روايت سنايي و برخالف سبك و سياقش كه بـه  
  )،70(دفتر يكم:  گنجانده استدر يك صفحه، ، جا گذرد، اين ها مي كوتاهي از كنار داستان

گويد جان و روان  اي ديگر، از عارف كالم و قرآن سخن به ميان آورده، مي در مقاله 5.5
قرآن، چيزي نيست كه تنها در كالم قرآن گنجيده باشد؛ چنان كه به عنوان مثال، شيخ نساج 

آن را به بهترين روي، تفسـير   خواندند، دانست؛ اما وقتي برايش قرآن مي بخاري، عربي نمي
آخـر در زمـان   «گويـد:   ). موالنا نيز به همين سياق، مـي 9: 1384كرد (بنگريد به مولوي،  مي

)؛ منتها پـيش از  68(همان: » موسا و عيسا و غيرهما قرآن نبود؛ كالم خدا بود، به عربي نبود
  شمس و موالنا، سنايي در حديقه، جان كالم را گفته است:

ــاقالن ر« ــان ع ــي در ج ــان     ا حالوت ــه زب ــي ب ــافالن را تالوت  غ
 چه حديث حـدث كنـي بـا آن      چــه شــماري حــروف را قــرآن

 »ست چو نقش گرمابه خبر هم بي   ست خوابه حرف با او اگرچه هم
  )174: 1374(سنايي، 

غيرت شمس نسبت به موالنا بيش از آن كه به غيرت معشوق منسـوب باشـد، بـه     6.5
پسـندد و آن هـم خـودش     تـر نمـي   ماند. شمس براي موالنا يك الگو بيش غيرت عاشق مي
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چرخاند و در برابر  شود كه او از مراد موالنابودن، سر مي است. اگر جايي از مقاالت ديده مي
تـوان مشـاهده كـرد.     سخنانش، اين تظاهرات كالمي را ميكند، از بندبند ديگر  او كرنش مي

هـا ذكـر    وراي اين مشايخ ظاهر كه ميان خلق مشهوراند و بر منبرهـاي و محفـل  «گويد:  مي
). او اين بندگان پنهاني 127(دفتر يكم: » تر اند پنهاني، از مشهوران تمام رود، بندگان ايشان مي

داند كـه او هـيچ    مي  ه با زبان و بيان مقاالت آشنا باشد،اما هرك  شناساند؛ جا، به ما نمي را اين
شناسـد. درسـت اسـت كـه      احدي را باالتر از خويش و هيچ مقامي را وراي مقام خود نمي

ايـن تواضـع   . (همـان) » گمان موالنا آن است كه آن منم؛ اما اعتقاد من اين نيست«گويد:  مي
شت كه موالنا به اين سخن بـاور نـدارد،   تر ترديدي دا . او اگر كمنمايد مي  شمس، ساختگي

كـوب، جـايي گفتـه     داد. استاد زرين دايمي خويش را بر همسايگي موالنا، ترجيح مي  نيستي
تري  توانست موالنا را به كمال بيش است كه غيبت شمس، به اين سبب بود كه او ديگر نمي

بسيار نازك داشت و  ). شمس خاطري107دفتر يكم:   ،1383نمون باشد (نقل به مضمون،  ره
خواست هميشه در اوج كمال، به ويژه در چشم موالنا، باقي بماند؛ امـا موالنـا، بـه     دلش مي

هايي كه از خانـدان و سـيد ترمـذي يافتـه بـود، گـاهي از ايـن عشـق غفلـت           سبب تربيت
شد و كمـال حـال او بـا     تر مي لحظه به لحظه رو به كمال داشت، پخته ،ورزيد. از سويي مي
انگيزي، آميخته به انواع هنرهـاي زبـاني، بـا روايتـي      آميخت. سخنان شگفت ل قالش ميكما
گوش مخاطبان را از هر گونه ادبياتي، به سوي خويش  راند كه  انگيز و لطيف، بر زبان مي دل
آيند شمس نبود. اگـر شـمس سـنايي را متلـون      چرخاند. اين همان چيزي بود كه خوش مي
اي براي بريدن موالنا از رويه و ادبياتي كه آغازگرش سـنايي بـود.    بهانهخواند، بهانه بود.  مي

خواسته در  ي قتل او، گويا پنداري بيش نباشد و احتمال اين كه شمس مي بدين روي توطئه
اگر مطلـوب  »  گويد: جا مي مندي بگريزد، بسيار است. باري شمس همين اوج عزّت و شكوه

). 127(دفتـر يكـم:   » ، طالب از ميان مطلوب سر برآردنيم، طالب هستم و غايت (سرانجام)
زنـد. ايـن كـه اگـر پيـر موالنـا نيسـتم، اگـر          هـا را مـي   ، زيرآب تمام آن فروتنـي اين سخن

» غايت«ها در لفظ  ي اين ؛ همهو من نيستم ام پندارد من المشايخ نيستم، اين كه موالنا مي شيخ
كري را آقاي موحد، با سخن سـنايي، مطـابق   ي ف مايه بازد. با اين حال، همين درون رنگ مي
  جا كه گفته: )؛ آن454است (همان:   دانسته

 جا به عكس مسبوق است سابق اين   جا نخست معشوق است عاشق آن«
 چون بر او كشف گشت راز نهفـت    االســالم بايزيــد چــه گفــت؟ شــيخ

 »او مرا طالب است و مـن مطلـوب     و محب من است و مـن محبـوب  ا
  )،24نامه:  ، عشق1348(سنايي، 
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گويند اين ائمه؛  معناي ظاهر قرآن را هم راست نمي«در دفتر نخست مقاالت آورده:  7.5
زيرا كه آن معناي ظاهر را نيز به نور ايمان توان دانستن و توان ديدن نه به نار هوا. ايشان را 

دي؟ كـس دامـن زر   اگر نور ايمان بودي كي چندين هزار دادندي و قضا و منصـب بسـتدن  
نه از آن مار آبي كه زهرش نباشد؛ بل كه ازين مار كوهي! پرزهر!   بدهد از مارگير مار بخرد؟!

هاي ديگر؛ آن از نـور   چو از بهر خدا گريزد نه علت آن كس كه از قضا گريزد و از منصب، 
مايه  درون). موالنا نيز در مثنوي به اين 147» (ايمان باشد. چون مارشناس شد يارشناس شد

). ايـن سـخنان واال كـه بـه روايـت      57؟ (دفتر سـوم:  »...بهر ياري مار جويد آدمي: «را دارد
  ي ديگري دارد كه همان حديقه باشد: شيرين موالنا آميخته، سرچشمه

 ؟»مار يارست چـون رمـي ز بـرش      يار مارست چـون زنـي تـو درش   «
)1374 :77(  

گويد كه كم و كيفش بر ما معلوم نيست؛ امـا   مياي سخن  موالنا در مثنوي از حادثه 8.5
الدين، معلوم بوده است. اين كه شـيخي بـر مـرگ،     براي مخاطب آن روزش؛ به ويژه حسام

هـاي صـوفيان، رايـج بـوده      لطمه، سرافرازي و سعادت كسي همت گمارد، در ميان كرامت
اي شده باشد كـه   هاست. در اين روايت گويا حسود يا منكري از منكران مثنوي، دچار حادث

  كند: موالنا با نشاني از او ياد مي
 شد ممثّـل سـرنگون انـدر سـقر       دشمن اين حرف اين دم در نظر«

ــال او    الحق تو ديـدي حـال او   اي ضياء ــخ افع ــودت پاس ــق نم  ح
  ).280(دفتر چهارم: 

گـويي ماليـك و ارواح، شمشـير و    «هايي گفتـه:   كوب در تفسير چنين بيت استاد زرين
نگرند، از مجلـس موالنـا    دورباش به دست دارند و كساني را كه در مثنوي به نظر انكار مي

)؛ اما شمس برعكس به رد همـت  227: 1384» (برند كشان به دوزخ مي دور سازند و كشان
ي خـويش در مقـاالت كـم     هـاي برنـده   كند؛ اگرچـه از همـت   ديگران بر خويش اشاره مي

  است:   نگفته
كه حال ما را نقصاني درآمد! اي زنك! تو چه داني همت چيست؟ برو آن دگر پنداشت 

بگو در كفر بودم، ايمان آوردم از كفر بگشتم. پنبه بخـر و    توبه كن!  نماز كن! وضو كن! 
ريس! تو كه باشي؟ خود مردان مرد را آرزو آيد كه دو سبو آب بر درم  بنشين مي  دوكه!

  ). 184نهند (دفتر يكم: 
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خريدن و در پس دوك نشستن، چنان كه موحد هم بدان اشارت كرده (همان:  تعبير پنبه
مرد خوي بد زنـان  «)، هم در زبان موالنا و پيش از آن در زبان سنايي رايج بوده است: 497

ها نيز مكـرر بـه ايـن     ). در قصيده379: 1374؟ (»دان چه كند چه كند؟/ پنبه و دوك و دوك
شـغل سـرهنگان ديـن از مـرد     «اي بـا مطلـع:    در قصيده مضمون اشاره رفته است. از جمله

  آمده:  ،»متواري مجوي
ــان دوك« ــي  در مي ــر تردامن  »نيزه و گرز و كمان و نيز عياري مجوي   دان الف ه

)1362 :714(  

تو و دوكي و تسـبيحي كـه نـز    «، آمده: »مسلمانان .. مسلماني«ي  ي پرآوازه و در قصيده
  )،678(همان: » مردان ميداني

هاي  شمس در روايتي خود را خدا انگاشته كه درويشان هر يك به صفتي از صفت 9.5
نگريست  آن شيخ را ديدم كه حيران مي«پروراند:  نگرند. اين تعبير را با داستان پيل مي او مي

پـي. آن دگـر در    كـرد پيـا   در من. و آن دگر فرو رفته، سر فرو انداخته. و آن دگر سجده مي
زد. گفتم تماشا آن كس را باشد كه پيـل را تمـام    آن دگر كفش بر سر مي غلتيد. و خاك مي

)؛ اما بـا توجـه بـه سـنت     72). داستان پيل را موالنا آورده (دفتر سوم: 248(دفتر يكم: » ديد
بـود  «ي موالنا، سرچشمه همان است كه در حديقه آمـده اسـت:    هاي عرفاني در حلقه قصه

  ،)69: 1374» (شهري بزرگ در حد غور
گـاه دعـوي مرغـابي     ي بد! گفتم شرم نداري چندين آمد كه آي! تتار رسيد! واقعه« 10.5

). ايـن  269(دفتـر يكـم:     »!طلب شـگفت بـود   لرزي؟ بط كشتي كني، از طوفان چنين مي مي
؛ اگرچه موالنا نيز در مثنوي، از اين دسـت تعبيرهـا فـراوان دارد،     ست ي اخير، از سنايي پاره
  جمله:  از

 »اش بر آب بس باشد قدم كشتي   ز اشكستن كشتي چه غم بط را«
  ).507(دفتر ششم: 

  ، )؛ اما سرچشمه459(دفتر دوم: » بچگان كه مرغ خانگي پروردشان ي بط قصه«چنين  هم
  ست:  سخنان سنايي
 »طلـب شـگفت بـود    بط كشـتي    .. گرچه نوخيز و نوگرفت بود.«

)1374 :154(  
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)، چنان كـه  283كرد (همان:  انگيزي كه شخصي صفت ماهي مي در حكايت لطف 11.5
  ي سنايي آمده:  )، نظيرش در حديقه552موحد نيز اشاره كرده (همان: 

ــيد « ــافلي پرســ ــردي ز غــ  چون ورا سخت جلف و جاهل ديد   رادمــ
 يــا جــز از نــام هــيچ نشــنيدي؟       گفــت هرگــز تــو زعفــران ديــدي؟

ــا ماســت خــورده  بـار  تـر نـه خـود يـك     صد ره بـيش    بســيار ام گفــت ب
ــيم   ــرد حكـ ــت رادمـ ــا ورا گفـ  چــاره اينــت قلــب ســليم اينــت بــي   تـ

ــي     ــم نم ــز ه ــل ني ــو بص ــي ت ــي   دان ــاني   ب ــد جنب ــش چن ــده ري  ؟»ه
)1374 :72.(  

  داستان آن مرد در مقاالت اين است:
تو چـه دانـي كـه      كرد و بزرگي او. كسي او را گفت خاموش! شخصي صفت ماهي مي

داني، نشاني  ام؟! گفت اگر مي ماهي چه باشد؟ گفت من ندانم كه چندين سفر دريا كرده
چو اشتر. گفت مـن   ماهي بگو چيست؟ گفت نشان ماهي آن است كه دو شاخ دارد هم

اما بدين شرح كه كردي، چيزي دگرم معلوم دانستم كه تو از ماهي خبر نداري؛  خود مي
  )،283دفتر يكم: (شناسي  شد كه تو گاو را از اشتر واز نمي

) و به ياد بيتي از سنايي 300است (همان: » حصار«ست كه سالم او  شمس مدعي 12.5
  افتد كه: مي

 »دار شـــود ش پـــرده عنكبـــوتي   هر كه را عون حق حصار شود«
  ).74: 1374(سنايي، 

هاي  بدل اختالف حديقه با روايت شمس، در حصار بود و حصار شودست كه در نسخه
كـه   گـاه حـق ديـده نـه ايـن      جا باز خودش را در جـاي  شود. شمس اين حديقه نيز ديده مي

گويد من حصار ديگران  ام كه حصارم عون حق است؛ او مي بخواهد بگويد من از آن كساني
آيد. از  جاي متن مقاالت، جور درمي دايگاني او در جايتوانم بود. اين فرض، با ادعاهاي خ

  .)273(همان: » گويم كند، جواب نمي خدا ده بار بر من سالم مي«جمله: 
اي دستش بـه پـايش رسـيده بـود:      كند كه صوفي الدين عنبري روايت مي از سديد 13.5

  ن آتـش، رسيده باشد. منظورش ايـن اسـت كـه ايـ    » شده از آتش پنداشتي كه بر آهن سرخ«
  افتد:  جا يادش به بيتي از سيرالعباد مي سوزاند. اين هاي او را مي ها و خيال وسوسه
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 »انــدر او ســامري و گوســاله   ي ژالـه  بيش ديـدم ز قطـره  «
  ).279: 1348 سيرالعباد،   (سنايي،

در متن مقاالت، پس از قطره، واو آمده كه ممكن است خطاي كاتب بوده باشد. سـخن  
گرنـد.   هاي ناتراشـيده، سرشـار از بـت و بـت     جا بدين مفهوم است كه انسان اينسنايي در 

مايـه   موالنـا بارهـا بـه ايـن درون    . ها را بسـوزاند  هايي كه آتش وجدان ندارند كه بت انسان
  كرده:   اشاره
 »ي عجل سمين تبريز را چون شناسد ديده   نفس تو عجل سمين و تو مثـال سـامري  «

  ).99(دفتر يكم: 

  چنين:  هم
 »چون نگريزم از همه چون نرمم ز سامري   عشق تو مرا گفت كه المساس شو  موسي«

  ).219دفتر پنجم: (

ي عطار، گفت و گوي پرشكوهي با محمـود غزنـوي دارد    نامه سديد عنبري، در مصيبت
). در اين گفت و گو، عزّت سديد و ذلت محمود بـر خـالف   213: 1386(بنگريد به عطار، 

گردد كه ربط چندان به كنايت شمس ندارد. عطار او را  ها در جامعه، نمودار مي آن  نمايندگي
  كند:  گونه معرفي مي اين

 دان داشت استادي به غايت خرده   شاه دين محمود سـلطان جهـان  «
ــري  ــديد عنبـ ــام او سـ ــود نـ  »اي عجب كافور مويش برسـري    بـ

  (همان).

  :شود مي ديده نشان و   هاي موالنا، كنايتي نزديك به اين نام در غزل
ــاه آن   رو پـري  آن كـرد  چـه  كه ديدي« ــاي مــ ــتري لقــ  رو مشــ

 رو كـــافري ســـوي بـــه آورد ك   ايمـان  هـاي  شـمع  چـو  كفر شد
ــافور..  ــار ك ــرد نث ــيد ك  »رو عنبــري شــام ي چهــره بــر/    خورش

  )،49، دفتر پنجم: 1378(

  گيـرم،  گويد اگر ايراد مـي  دهد. مي شمس سبب تازش خود به مشايخ را شرح مي 14.5
بينم. نه! يك هوا هست كه از آن زن و  ها را با مردم عادي در يك كاروان مي تصور نشود آن
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سـت. بـه محـض شـميدن      ظرفيتـي  ها كـم  ها اين هوا را ندارند. هواي آن دنيا مرادست، اين
هاسـت. شـمس از كسـاني نـام      زن آن ند و همين مسـتي راه شو اي از روح، مست مي  رايحه
» سيد ترمذي«، »فرعون«، »ي فرعون سحره«، »اوحد«، »عماد«برد كه گرفتار اين هوا بودند.  مي
تنها موالناست كه بـه هـيچ تعلقـي    «اند.  ؛ همه به مراتب گرفتار آن هوا بوده»شيخ ابوبكر«و 

هاي مقاالت نيست و احتمـال   در برخي از نسخه ي اخير ). اين جمله103(دفتر دوم: » ندارد
خدا را چـون ناسـزا گويـد؟ ..    «گويد:  جاست كه مي تر افزوده شده باشد. همين دارد كه پس

رسد كه منظور شمس، چنان كه  (همان). به نظر مي» سنايي بياورد كه: اي خدايان تو خداآزار
  در نظر سنايي بوده، خدايان هوس و هواست،

) تـا  150خواندن شعر سنايي را تكرار كرده (دفتر دوم:  زن و ملحون خشتداستان  15.5
مـال سـنايي را    رسد كه خشت جا مي شكنم؛ اما وقتي به آن بگويد هر روز سخن خود را مي

(همان). اين تمجيد گويا از عـالم ناخودآگـاه شـمس    » در پاي او افتاد«گويد:  شناسد، مي مي
  برخاسته باشد!

جايي كه به ياد دارم و براي اطمينان، جست و جو كردم، موالنا براي ابوبكر،  تا آن 16.5
بر، از صفت عتيق، استفاده نكرده؛ اما سنايي، چنان كه استاد موحد هـم اشـاره كـرده     يار پيام
  )، از اين واژه، براي ابوبكر صديق، چندين بار ياد كرده است: 287  (همان:

 »چو حيدري بـر در  قاتلي هم   قايلي چون عتيـق انـدر بـر   «
)1374 :191(  

  :و
 »نه ز خط بد عتيق در خط بود   جان بوبكر خـط اوسـط بـود   «

  )229(همان: 

  و: 
 »عنــدليبي در او بــه نــام عتيــق   ي صـديق  قفسي بـوده سـينه  «

  )230(همان: 

  و: 
 »پس به فاروق يافت عز و كمال   اين به وقـت عتيـق بـود هـالل    «

  ).234(همان: 
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بدين روي، يادكرد شمس از ابوبكر با صفت عتيق، دور نيست كه از سنايي، تقليد كرده 
  )،23، دفتر دوم: 1385» (عتيق هفت حديث بيش روايت نكرد«باشد. شمس گفته است: 

گويي البصير الذي اليعزب عن بصره، اين همه  اين جمله صفات كه در خطبه مي« 17.5
ي موالنـا، مجلـس    ). در مجـالس سـبعه  25همـان:  » (بينم صفات من اسـت  صفات، من مي

العليم الذي اليعزب عن علمه خطوات االقالم في مجاريها. البصـير الـذي   «چهارم، آمده است: 
قمري:  1335..» ( اليخفي علي بصره اصناف درر في اعطاف االصداف و مطاريها. السميع الذي

را با سخنان سنايي، ورز داده  هاي ديگر، موالنا سخنش چون مجلس ). در اين مجلس، هم78
اش بـا   هـاي حـق پرداختـه اسـت. آيـا شـمس، روي سـخنان اعتراضـي         و به تفسير صفت

هـاي   بنديم، صـفت  ها كه تو يا ما به ذات حقيقت مي گويد اين صفت موالناست؟ شمس مي
جا براي تقويت  ي حقيقت نيست. اين خودمان است؛ اگرچه ممكن است درست باشد؛ همه

  كند كه: ه شعر سنايي استناد ميگفتارش، ب

  ).25، دفتر دوم: 1385(

اي كه شمس بـدان رو   اختالف دارد. قصيدهدر مقاالت، با متن ديوان   هاي بازآورده بيت
اي خداوندان مال االعتبـار  «ي  ست كه با پاره هاي سنايي ترين قصيده آورده، باز يكي از عالي

ي عرفـاني   هاي هنجارشكنانه بيت و سرشار از نكته 106اي با  شود. قصيده آغاز مي» االعتبار
  آمده: 16و  15گردانيده. در بيت  كه شخصيت شمس را معجب خويش مي

)1362 :183(  

ــن ســگان پرفســاد  « ــما را زي ــر ش ــد م  شــرم ناي
ــي  ــر شــما را زيــن خــران ب ــد م  فســار ننــگ ناي

 آن يكي گو زيـن ديـن و كفـر را زو رنـگ و بـو     
 »و آن دگر گو فخر ملك و ملك را زو ننگ و عار

ــن ســگان پرفســاد  « ــر شــما را زي ــد م  ننــگ ناي
ــي   ــران ب ــن خ ــما را زي ــر ش ــرد م ــار دل نگي  فس

 اين يكي گه زين دين و كفر را زو رنـگ و بـوي  
 »و آن دگر گه فخر ملك و ملك را زو ننگ و عار
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ماننـد  كنـد،   به روشني معلوم نيست كه اختالف ميان گوينده و آن كـه بـدو اشـاره مـي    
بخاري   يا نه؟ مستملي» صفات«اختالف معتزله با اهل سنت و جماعت است در برداشت از 

معتزله منكرند كه خدا را سمع اسـت و وجـه اسـت و يـد اسـت ..؛ اهـل سـنت و        «گويد: 
سخن ايشان چو كژ در «). به همين مناسبت، گويد: 311: 1363» (بدين همه مقرند  جماعت،

ـ «و » دل مردم اثـر كنـد   » ا ايشـان مناكحـت نكننـد تـا از نسـل مسـلمانان، مبتـدع نخيـزد        ب
  ).310  (همان:
  

  و تازش  نوازش. 6
» گه براندازد/ كه دارالملك ايمان را مجرد بيند از غوغـا  عروس حضرت قرآن نقاب آن« 1.6

). اين بيت به همين صورت، در متن ديوان سـنايي،  147، دفتر يكم: 1385(شمس تبريزي، 
تـر گفتـيم كـه ايـن قصـيده اثـر شـگرفي روي         ). پـيش 52: 1363آمده اسـت ( بدون تغيير 

ي بيـت يـاد    يافته در مقاالت دارد. شمس نخست با اعجـاب از گوينـده   هاي بازتاب انديشه
كالم او كالم خدا   اين مرد كه اين گفته است، عجب مجرد بوده است خود از خود!«كند:  مي

بارسـت كـه شـمس بـا      ). اين نخستين147: 1385» (باشد. كالم خدا كامل باشد. تمام باشد
پايد كه نردبـان سـتايش را از زيـر پـاي او      كند؛ اما ديري نمي چنين ادبياتي از سنايي ياد مي

هاي سير انگـور   آورد از مرحله كشد كه استخوانش را خرد كند. نخست تمثيلي مي چنان مي
كـه غـرق اسـت در نـور خـدا و       دهد از غورگي تا كمال. سپس تمثيل را به سنايي ربط مي

(همان). نوازش شمس چندان است كـه او  » بري را نشايد ره«مست است در لذت حق؛ اما 
شدن به فضوالت مناسب  را انگوري رسيده و شيرين بداند؛ انگوري كه براي خوردن و بدل

سـت   بخش روان باشد، اين انگور نيست؛ انگـوري  است؛ اما خوراكي كه دليل جان و حيات
  شود. حالوت شمس! هرگز به فضوالت بدل نمي كه

(همان: » به اين نماز مشغول شدي، نماز رفت. بدين عزم مشغول شدي، عزم رفت« 2.6
تر خواهيم  رسد كه بايد ميان اين بخش از سخنان شمس، با بخشي كه پس ). به نظر مي189

بنـدي   ا كه در ترجيعجا سخن سنايي ر ي متن باالست، فرق گذاشت. او تا اين آورد و دنباله
اين سخن نيست، «گويد:  كند. مي ، تفسير مي»اي قوم از اين سراي حوادث گذر كنيد«گفته: 

گويد عالمي هست، عـزم   ست به سخن و دعوت بدان عالم. مي تنبيه است بر سخن! دعوت
 جا اشاره كرده. نخست اين كه بـه سـخن   ي نابه (همان). از نظر او سنايي به چند نكته» كنيد

خواند و سوم ايـن كـه گـذر از ايـن عـالم و       كند؛ ديگر اين كه به عالم باال فرامي دعوت مي
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ست كـه شـمس از    هاي اصلي كند. اين سه گزينه، پيام زد مي هرچه بدان تعلق دارد را گوش
گويد:  ست. مي دل سخنان سنايي بيرون كشيده؛ اما سخن پسين او عليه همين سخنان سنايي

اي داد خدا. اين دل مرا به تو دهد. مرا چه آن  تي تو كه مرا چنين دوستيچه؟ شادم به دوس«
(همـان).  » جهان چه اين جهان. مرا چه قعر زمين چه باالي آسمان. مرا چه باال چـه پسـت  

كننده است. شمس بر خالف نظري كه از شعر سنايي استنباط كرد،  گذاري موحد، گيج نقطه
اي كه دل انسـان   گفت شادم به دوستي خدا. دوستي ها چيست؟ بايد مي گويد اين حرف مي

سازد. در اين پيوند زيبا، اين عالم و آن عالم معنا ندارد. سپس  سره به خدا مشغول مي را يك
آورد كه گفت من بر يـونس برتـري نـدارم؛     براي تقويت اين سخن، به حديث نبوي رو مي

ا؛ يعني باال و پسـتي كـه در سـخنان    ه بدان روي كه او در قعر دريا بود و من در اوج آسمان
لباسهم »  كند: ي قرآن استناد مي اي از آيه سنايي آمده، نادرست است. در بند بعدي هم به پاره

) كه گويا با معناي ظاهرش كه بـا سـخن سـنايي موافـق     33و  23(حج و فاطر: » فيها حرير
كـه اگـر در دنيـا از    هـاي يادشـده، بـه مؤمنـان مـژده داده شـد        است، مخالف باشد. در آيه

ها و پابندهاي زرين و سـيمين محـروم بودنـد، در بهشـت از      بند هاي حرير و دست پوشش
فهمند كه اگر در اين عـالم   چون سنايي مي يابند. بدين روي برخي قرآن را هم ها بهره مي اين

 خواهد بوده باشد ست كه شمس دلش مي نشد، در آن عالم ممتّع خواهند بود. اين آن چيزي
بـر در همـين دنيـا، از پوسـت      و به سنايي ببندد. اگر اين برداشت درستي بود؛ براي چه پيام

اي كه گفـت: واهللا مـا مسسـت خـزاً و      حريرين برخودار بود؟ مگر روايت انس را نخوانده
)؛ يعنـي بـه خـدا    502، دفتر يكم: 1385الحريراً الين من كف رسول اهللا (به نقل از شمس، 

بر نپسـودم. ايـن سـخنان شـمس،      تر از پوست دست پيام و حريري نرم سوگند كه هيچ خز
ي ياد شده است: اين كه بايد از اين جهان گذر كرد  ي يكي ديگر از آن سه گزينه كننده باطل

آورد:  ي ديگري از سخن سنايي را مي اي بيش نيست. در ميان اين سخنان، باز پاره كه پلشتي
جـان  «هـا،   ه در ديـوان، بـدون داشـتن بـدلي در نسـخه     كـ » يافته در قالب شـما  جان كمال«

» گه شـما حـديث تـن مختصـر كنيـد      وآن«ي دومش:  ست و پاره»ي شما يافته در پرده كمال
شـود. او تفسـير    ). اختالف پرده و قالب، به روايت شمس مربـوط مـي  776: 1362(سنايي، 

ي نهايي را به سنايي وارد  ، قبول ندارد. پاراگراف آخر، ضربه»تن مختصر باشد«سنايي را كه 
شناسي و مرا ديدي، ناخوشي را چرا ياد كني؟ اگر خوشي بـه   اگر مرا مي«گويد:  كند. مي مي

دست هست، به ناخوشي كجا افتادي؟ اگر با مني، چگونه بـا خـودي؟ اگـر دوسـت منـي،      
  جويد كه گفته:  جا به سخنان خود سنايي استناد مي ؟ و باز اين»چگونه دوست خودي
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 / لعل گردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن   ها بايد كه تا يك سنگ اصلي ز آفتاب الس«
 »ستر گردد عورتي را يا شـهيدي را كفـن     دانـه زيـر خـاك    ها بايد كه تا يـك پنبـه   ماه

  .)195، دفتر يكم: 1385(شمس، 

» ي مزنبرگي نداري، الف درويش برگ بي«ست با مطلع:  ي سنايي ي پرآوازه كه از قصيده
). بازآورد شمس، با متن مصحح مدرس رضـوي، اخـتالف فاحشـي دارد. در    484: 1362(

ي  وجود نـدارد. در بقيـه  » ستر گردد عورتي را«هاي موجود و بدل، عبارت:  هيچ يك نسخه
توان آن را عدواني دانست. از اين كه  شود كه نمي ها نيز، تصرف شمس آشكارا ديده مي پاره

مـار  «مس به شعر سنايي براي اثبات مدعاي خويش، بدان مثل ماند كه بگذريم، روآوردن ش
هاي پسـين   ). جمله1385، دفتر سوم: 1263(دهخدا، » خانه را بايد به دست همسايه گرفت

اگـر مـرا ديـدي خـود را چـه      «سـت:   شمس در اين متن، همه، حاكي از جنگ او با سنايي
كني؟ ذكر وعظ و سخن، ذكر خودست و  كني، ذكر خود چه مي بيني؟ و اگر ذكر من مي مي

). چنان كـه  190؟ (همان: »جا كه راحت است و اوست، وعظ كو؟ سخن كو ذكر هستي. آن
ريزد: نـه آخـر در    ها فرو مي هاي يادشده را نيز با اين جمله شود، ستون سوم گزينه ديده مي

  كند!؟ آغاز حكايت گفت كه سنايي دعوت به سخن مي
  ي سنايي آورده است: بارهعبارت گنگي در  3.6

توحيـد كـه     گويـد!  ست توحيد مـي  گفت كه ايشان چند سنايي را نكوهيد كه او نشسته
گويي؟ باز وقتي استشهاد آوردي به سخن او: به هرچ از راه وامـاني چـه زشـت آن     مي

كنـي؟ گفتـي بعضـي سـخنانش      نقش و چه زيبا؛ گفتمي چون است كه اين را قبول مي
  ).219نيكوست (همان: 

چون موالنا به شمس ايراد گرفته كه چند بـار سـنايي را نكـوهش كـرده      انگار كسي هم
گويد! اما چنان كه در متن مقاالت  است به اين بهانه كه او نشسته و در عين حال توحيد مي

هم ديديم، ايراد ديگر بر شمس اين است كه او خود به زبان سنايي، استشـهاد آورده باشـد.   
كني؟ پاسخ شنيده كه برخـي از   د كه چگونه است كه تو اين را قبول ميده شمس پاسخ مي

  سخنانش نيكوست.
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  گيري . نتيجه7
براي تبيين پيوند و تعلق خاطر شمس به سنايي، ضمن بررسي اهميت نقش سنايي در چشم 

مقـاالت  مافيه، با توجه به مطالعه و كنكاشي كه در  موالنا، به ويژه، براي نمونه، در كتاب فيه
گـري آن پيونـد،    شمس صورت گرفت و با توجه به سه روشي كه نگارنده با آن، به روشن

توانسته در حقيقت از سخنان  توان چنين نتيجه گرفت كه شمس با اين كه نمي پرداخت، مي
هاي شخصيتي و توجه خاصي كـه بـه    مند سنايي چشم پوشد؛ با توجه به ويژگي بلند و ارج

هـاي اصـولي    ها، در كل مخالفـت  مخالفت با سنايي برآمد. اين مخالفت موالنا داشت، از در
ي هنـر در ادبيـات را؛ اگرچـه در مقـاالت      تـر در روش اسـت. او روش غلبـه    نيست؛ بيش

پسـنديده و بـراي    هـاي عرفـاني نمـي    خويش، از آن غفلت نورزيده؛ باز براي تبيين انديشه
اب او، دست از تازش به سنايي نكشيده بازداشتن موالنا از آن روش و كاستن شعف و اعج

خواند، به  مي» تلون«است. از سوي ديگر، تنوع سخنان در آثار سنايي و آن چه شمس آن را 
جا سنايي، حكيمي بزرگ بوده، شمس  اين ترديد و تازش دامن زده است؛ با اين حال، از آن

  سته است.دان نياز نمي گيري از سخنان او نيز، خود را بي تبريزي، از بهره
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