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 چکیده
، شماری از جانوران دریایی را در معنای تمثیلی و سیرالعبادسنایی غزنوی در مثنوی تمثیلی و حکمی 

ر ارکان و طبایع داللت دارند. بندی حکیمان برمزی به کار برده است. این جانوران بر اساس تقسیم

گذشته از فوایدش، ذمایمی در نفس انسان ایجاد  ،ارکان داللت بر طبعی دارد و هر طبع یک ازهر

ذمایم نفسانی برآمده از طبایع  ،سیرالعبادکند. سنایی در توصیف گوهر آب و گوهر هوا در مثنوی می

ماهی، نهنگ و خرچنگ را  ،پشتنموده است. او، صدف، سنگ را در قالب جانوران دریایی مجسم

شماری از این جانوران به شکل موجودات وهمی  هایی برای بیان مقصود خود قرار داده است.شانهندر 

داللت بر مفاهیم خاص  هاآنشوند. اجزای این موجودات و همچنین ترکیب کلی و ترکیبی ظاهر می

این مدلول در این مقاله قصد داریم درک است. قابل حکمی دارد که تنها با مراجعه به منابع کهن

های شرح ، بعضی کاستیمدلول نشانهکنیم. به دنبال روشن کردن  ها را با توجه به متن معرفینشانه

ها در زبان عرفانی برخی نشانهشود که در آثار سنایی، یادآور میرا باز خواهیم نمود.  سیرالعبادموجود 

 یابیم که کامالً، صور خیالینی میحالدرعیناند. در نزد کاربران زبان پذیرش عام یافته شود کهدیده می

اولین مثنوی تمثیلی است که به دست  سیر العبادجنبه شخصی داشته، حاصل قدرت ابداع سنایی است. 

رفته در این مثنوی، از کارویژه  نمادهای جانوران دریایی بهو ب هارمزها، نشانهما رسیده است. بسیاری از 

و  الصفااخواناس آنچه در رساالت قدیم، همچون رساالت آثار حکمی پیشین اقتباس شده یا بر اس

اند. سنایی را باید مبتکری خالق دانست که از آنچه در آثار کهن آمده بود، ساخته شده سیناابن

را برگزیده تا صور خیالین جانورشناسی اسالمی و کتب علوم طبیعی آمده بود، مواد و مصالحی 

 نیاز خود را بسازد و یا آنچه را در آثار کهن بوده است، با تغییراتی به کار برد. مورد
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 مقدمه

های ادبی در قرن اخیر توجه به مفهوم نشانه است. اگر این برداشت دانش های بارزیکی از شاخصه

پیوسته از عناصر و روابط همهاست که بر نظامی بهسوسوری را بپذیریم که زبان دستگاهی از نشانه

شویم. در این دیدگاه، رمزگان )کُدها( مند یا سیستمی از نشانه نزدیک میمبتنی است، به تلقی نظام

های زبان، مفاهیمی ابدی و مستقل نیستند که واقعیتی خارجی را به نمایش بگذارند بلکه و نشانه

ای از اقالم پراکندۀ گیرند. زبان مجموعههایی هستند که مدلول خود را تنها از متن می«دال»

ممکن  .آوردرا به وجود می« نشانه»گفتاری نیست، بلکه ساختاری بنیادین است که مبنای داللت 

مثالً زبان فارسی و قواعدی که همۀ کاربران زبان از  .کلی در نظر داشته باشیمطوربهزبان را  است

در این حالت ما نظام کلی  .کنندآموزند و بر اساس آن سخن یکدیگر را درک میکودکی می

ست که کاربرد زبان در یک اثر ادبی یا در نزد اممکن نیز  .ایمزبان )النگ( را در نظر داشته

 گویندگان منفرد را در نظر داشته باشیم که در آن صورت با گفتار یا )پارول( سر و کار داریم

(Saussure , 1966,p.16, Bressler2011. P. 96) نفسه حال، هیچ نشانۀ زبانی فیدرهر

ها و روابطش با دارای معنی قاطعی نیست، بلکه هر نشانه، معنای خود را از جایگاهش در نظام نشانه

کند که مطالعۀ ادبیات در وهلۀ اول تحقیقی شناسی ادعا میآورد. نشانههای دیگر به دست میانهنش

اند و ها کدامخواهد درک کند این نشانهشناس میهای ادبی است و نشانههای شناخت نشانهدر راه

تعامل  شوند کارکردشان چیست و چگونه درشوند، در جایی که ظاهر میچگونه از هم متمایز می

 .(Culler (2001) p. 23-26) گیرندها قرار میبا دیگر نشانه

پذیر است که خواننده نیز با از سوی دیگر، درک هر نشانه در متن تنها در صورتی امکان

ها اند نشانهقوانین و قراردادهای حاکم بر متن آشنا باشد، زیرا چنان که سوسور و یاکبسن نشان داده

اند گیرند که از آن برآمدهمتن منفرد، بلکه بر بستر نوع ادبی )ژانری( شکل مینه فقط بر بستر یک 

شود مگر با ارزیابی کاربرد گویندگان منفرد، از این و شناخت قوانین نوعی )ژانری( ممکن نمی

یابد که نه فقط در های متنیِ گویندگان منفرد به این سبب اهمیت میمنظر، شناخت رمزگان و نشانه

گشاست، بلکه در تعریف قراردادها و قوانین حاکم بر ژانر نیز قدمی تک آثار ادبی راهدرک تک

 مؤثر و بلکه ضروری است.

یابند، یا دو اثر در درک است ولی دیگران آن را نامنسجم میقابل یک اثر برای گروهی کهاین

اردادهایی است که شود، بهترین گواه وجود قرهای مختلفی خوانده میهر زمان مختلف، به روش
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شود و به کشف ها ما را به تفسیر اثر رهنمون میدر درک ادبی مؤثرند. درک منطق یا گرامر نشانه

 .(Culler (1973) p. 124) انجامدهای خواندن و بهتر خواندن متن میراه

تواند در یک محور در تفسیر ساختاری اثر، باید به دنبال موضوعات یا عباراتی بود که می

ویلیام امسون کاربست این شیوه را در تحلیل متون ادبی بسیار .معناشناختی یا موضوعی قرار گیرد 

تواند ها با یکدیگر، میها در یک حوزۀ مشخص و تفاوت آنشمارد زیرا پیوند میان نشانهمؤثر می

(. اما این Empson,1949,  p.25در گشایش کدهای زبان و رمزگان آن متن بسیار مؤثر باشد. )

کارکرد نشانه ارتباط مستقیم دارد با ادراک خواننده از قراردادهای ادبی حاکم بر ژانر به باور 

های خواندن متن در بینش ساختاری ابتدا باید روالن بارت بوتیقا چیزی نیست جز کشف مدل

اند؟ )بارت، هم مربوط شده ها بر چه اساسی باها را جدا کرد و باید دید آنای از نشانهمجموعه

Barthes, Criticism and Truth,p.58  قراردادهایی که طبق 130 ، پیشگفته ،نقل از کالر )

ای خوانند در کشف معنی و تفسیر متن تأثیر دارد، وقتی ادبیات را مادهها در هر دوره شعر میآن

بیشتر به خاص بودن، ویژه بودن به آید بدانیم که با مجموعۀ خاصی از قراردادها به حرکت درمی

های ادبی نهفته است به ها در روش کار نشانهبریم. این تفاوتتفاوتش با سایر انواع سخن پی می

عبارت دیگر، در آن چیزی که مولد معنی است. نگاه ساختاری که حساسیت زیادی به موضوع 

 ردادهای خواندن متن.دهد که تأثیرات ادبی بستگی دارد به قرانشانه دارد نشان می

هایی را که در یک حوزۀ معین توان در متون کالسیک فارسی نیز نشانهاکنون باید دید آیا می

بندی و بررسی کرد در مقالۀ حاضر ها طبقهبه کار رفته است بر اساس بستر مشترک میان آن

در قالب  رالعبادسیرا در منظومۀ تمثیلی حکمی « جوهر هوا»و « جوهر آب»های مرتبط با نشانه

ها و رمزگان تمثیلی به عرصۀ تحقیق کشاندیم. بدیهی است که منظور از رمز و ای از نشانهدسته

های شناختی آن است نه کاربرد بالغی کهن که در کتابرمزگان در این مقاله همان کاربرد نشانه

که سنایی در زبان عرفانی های خاصی هستیم شود. اینجا در پی شناخت نشانهمعانی و بیان دیده می

« جوهر آب»به کار بسته است و آن هم تنها در یک حوزۀ محدود و معین، یعنی در قلمرو طبایع و 

ها را با توجه به زمینۀ کالم محک ها، کارکرد آندست به تفحص زدیم تا ضمن معرفی این نشانه

تر آب و طبع گرم و تر آب ها را با بستر پیدایش یعنی طبع سرد و تک آنبزنیم و ارتباط تک

ارزیابی کنیم و طرح بحثی باشد برای محققان ارجمندی که در آینده این بحث را دنبال کنند و 

 نتایج بیشتر و بهتری بر آن بیفزایند.
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 و ساختار روایت سیرالعبادهای حکمی مثنوی زمینه

ترین ترین و منسجمکه حاصل روزگار جوانی اوست، قوی سیرالعباد ،های سناییدر میان مثنوی

گسیختگی حوادث و بالیای زمانه دستخوش ازهم که در طوفان حدیقه ساختار را دارد. برخالف

نخورده مانده دست -رغم دستبرد کاتبان در متن علی – سیرالعبادفراوان گشت، پیرنگ اصلی 

در  عالم روح.این منظومه شرح رمزی سفر روح است از ابتدای تعلق به جسم تا بازگشت به است. 

سنایی شرح  (در این مقاله به همین متن است سیرالعباد، تمام ارجاعات 1396سنایی، این منظومه)

گوید، به هدایت عقل که در قالب دهد که چگونه راوی که از زبان روح عارف سخن میمی

عبور پیرمردی لطیف و نورانی بر وی ظاهر شده است، از حجاب عالم جسمانی و اسارت مادی 

کند و نفس رسد. روح در ابتدای کار، اسارت خود را احساس میکند و به عالم نور محض میمی

شناسد. در این مرحله گاه روح به عالم باال نظری دارد ولی قادر به نامیه و روح حیوانی را می

شـود. عقل، یرو مبا قوای عقالنی یعنی نفس عاقله روبه کهاینبرکندن خود از عالم ماده نیست، تا 

 کند:راوی ـ روح را به رها شدن از اسارت تن و حرکت به سوی معاد تشویق می

        دست در دامن حکیمی زن

 

 پای بر قوت بهیمی زن   

 (16 ، )همان 

ها را کند و صفات آندر ادامه، روح با کمک عقل از قلمرو عناصر چهارگانه عبور می

ای که رمز اند و روح با این موجودات افسانهجانوران ممثل شدهشناسد. صفات ذمیمه در قالب می

گذرد. از یاد نباید برد که برای غلبه بر هر چیز، ها میشود و از آنصفات ناپسند است رو به رو می

رو شدن و شناختن آن است. به همین دلیل عقل، روح را از قلمرو جوهر خاک، قدم اول، روبه

نمایاند تا روح ها را به وی میدهد و با زبان رمزی و نمادین صفات آنآب، باد و آتش عبور می

آید و او بر قوای ها غلبه کند. در این راه ریاضت نیز به کمک روح عارف میبتواند بر زشتی آن

 کند.بهیمی نفس غلبه می

موضوع سیر و سفر روح از عالم ملکوت یا علوی به عالم ناسوت یا عالم خاک و سپس 

ت از آن که با طی مراحل و منازلی همراه است از موضوعات کهن در ادبیات رمزی و بازگش

 سرود مرواریدتوان ای دیرین دارد. میعرفانی جهان است که بویژه در مشرق زمین و ایران سابقه

های شرح رمزی سفر روح در ترین نمونهرا که از ادبیات دورۀ اشکانی به جا مانده است از قدیم

دادستان مینوی و  ارداویرافنامههایی چون پیش از اسالم دانست. در ادبیات پهلوی نیز نمونهدورۀ 
ای )احکام روح عقل(در این زمینه در دست است. در این داستان تمثیلی روح عقل بر جویندهخِرَد 
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 به نام دانا ظهور کرده، با عبور از عالم ستارگان و افالک او را به سوی گروسمان )ملکوت(

کند. این داستان در قالب پرسش و پاسخ میان دانا و مینوی خرد، طرحی از طبقات راهنمایی می

ستاره پایه، «: طبقات آسمان»کند و سفر روح را در عالم یعنی دوزخ، برزخ، و بهشت را معرفی می

ا که ر« گروسمان»پایان یا دهد و وصول روح به عالم روشنی بیماه پایه، خورشید پایه، شرح می

کند. در این داستان تمثیلی، برزخ در حد فاصل زمین و جایگاه اهورامزداست، توصیف می

ستارگان قرار دارد و بهشت از طبقۀ ستارگان )ستاره پایه( به باالست. اما بهشت راستین در خورشید 

دینی  گانه را نمادی از شعاری در آن جای دارند. این طبقات سهپایه قرار دارد و ایزدان مینو

 ، 1354، تفضلی، 28 ، 1380)الهوری،  اندزرتشتیان: اندیشۀ نیک، گفتار نیک، کردار نیک دانسته

ترین مرتبۀ روحانی، فرد مؤّمن بایستی این سه مقام را محقق کرده . برای تحقق یافتن عالی(100

 باشد. 

ن باشد یادآور ساختار روایتی که شرح سفر در عالم جسم و جان و عبور از افالک و ستارگا

معراج حضرت رسول نیز هست که روایتهای مختلف مربوط به آن همواره مورد توجه محققان و 

مفسران بوده، و نه فقط نویسندگان عالم اسالم بلکه نویسندگان اروپایی همچون دانته را نیز متأثر 

 ساخته است.

خوریم. از جمله تمثیلی برمیهای دیگری از حکایات اما در متون نثر عربی و فارسی به نمونه

( 421)فوت « ابوعلی مسکویه»اند از نویسندگانی که پیش از سنایی به موضوع سفر روح پرداخته

آورده « لغز قابس»ای تمثیلی به نام قطعه آداب العرب و الفرسنام توان نام برد. وی در اثری به می

 رح رمزی سفر روح، برگرفته از یونانیای است از اثری دربارۀ شگونهاست، که در حقیقت ترجمه

(De brujin, 1983,p.208)در آثار  توانهای رمزی با موضوع مشابه را میهای داستان. نمونه

بازجست.  حیّ بن یَقظانهای تمثیلی او چون و داستان معراجنامهدر  ( به ویژه421)ف سیناابن

در معراجنامۀ فارسی که بر پایۀروایات مرتبط با معراج پیامبر اسالم نوشته و آن را با اصول  سیناابن

فلسفی و فکری خویش هماهنگ کرده است، وصول روح به عالم افالک به راهنمایی روح قدسی 

و جبرئیل را تشریح کرده است. وی در ضمن بیان داستان معراج، تفسیر حکمی خویش را به آن 

 .(20 ، 1375، سیناابن) تعبیر کرده است« عقل فعال»و از بُراق به « روح قدسی»از جبرئیل به افزوده، 

شود که به راهنمایی پیری روحانی نیز روح در قالب جوانی ممثل می حی بن یقظاندر داستان 

ها و ساکنان آن به شکل تمثیلی بر مراحل رشد نفس سالک کند. این مکانهایی عبور میاز مکان
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رسالۀ های به نام همین شیوۀ رمزی روایت را در دو داستان تمثیلی دیگر خود سیناابنداللت دارند. 
الدین . بعدها در قرن ششم شیخ شهاب(36 ، 1369 کربن،) گرفته استپی سالمان و ابسالو  الطیر

های تمثیلی خود از همین شیوۀ ( در نگارش قصه587سهروردی معروف به شیخ اشراق )فوت 

 (529)و با توجه به تاریخ فوتش-و سهروردی  سیناابنرمزی عرفانی بهره جست. سنایی در فاصلۀ 

؛ 1به کار بسته است سیرالعباددر اواخر قرن پنجم، یا اوایل قرن ششم، این شیوۀ تمثیلی را در مثنوی 

برای اولین بار تمثیل مربوط به سفر روح را بنابراین هرچند در این زمینه وارث سنتی منثور است، 

 در مثنوی بلندی منظوم کرده است. 

هر  ۀد و صفات ذمیمکنبه راوی معرفی می ماهیت ارکان و طبایع را« عقل فعال»در این سفر 

ذارد تا او را به غور در این گمیهایی استثنایی به نمایش یک از عناصر را در قالب رموز و تمثیل

از تمثیلهای برآمده از حیواناتی  غالباًصفات ذمیمه وادار کند. سنایی در میان صفات جوهر خاک، 

در این  و جانوران وحشی و مانند آن بهره برده است. کنند چون چارپایانکه در خاک زندگی می

 بخش سنایی بوده است.به میزان زیاد الهام سیناابن حَیّ بن یقظانرسالۀ توان گفت که خصوص می

از آن به گلۀ شیر و گور تعبیر شده، قوۀ غضبیه و شهویه است  سیرالعباد در قوای نفس حیوانی که

قبیلۀ ددان »از  سیناابن حیّ بن یقظانو در دیگر آثار او بازتاب دارد. در  سیناابنکه در همان رسالۀ 

 (.23، 1355 سیناابنگوید )سخن می «باشند و چهارپایان که پیوسته در تعارض

و حیوانات  زی، چارپایانشود که کاربرد نمادین جانوران خاک، دانسته میآنچه آمداز 

 سیناابنوحشی و شماری از خزندگان، در آثار تمثیلی پیشین، بویژه در رساالت حکمی و فلسفی 

، چارپایان و سیرالعباددر مواضعی از  است. اورده سابقه داشته و سنایی نیز از استاد خود پیروی ک

بیشتری تازگی  سیرالعبادآنچه در مثنوی وش را رمز قوای نفس حیوانی قرار داده است، اما وح

و دیگر « جوهر هوا»و  «صفات جوهر آب» شناختجانوران آبی و دریایی در تمثیلی کاربرد  ،دارد

 مرحله دیگری از سفر رمزی و سلوک معنوی است.ظاهر شدن این حیوانات مربوط به است.  موارد

ب در این مرحله از سفر، راوی با راهنمایی عقل فعال باید از جوهر آب عبور کند. عبور از آ

 صفات است. سنایی به زبان رمزی و نمادین قصد دارد« شناسایی صفات جوهر آب»در واقع 

 را از ذمایم آن آگاه سازد. را در شعر بیاورد و خواننده« رطوبت»یعنی « سردی و تری»
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 جوهر آب

. تری در همۀ (55، 1380 )جرجانی، و طبع آن سرد و تر است تر از هوا و آتشسنگین آب، 

با افزایش سردی و در بلغم بیشتر است. هرگاه  ، امااخالط )خون، سودا، صفرا، بلغم( وجود دارد

اخالط غلبه یابد شخص دچار بیماری بلغم در مزاج فرد از تعادل خارج شود و بر دیگر تری، 

کندی و تنبلی و سستی بیش از اندازه است، تن، فربه و پرچربی  ،های غلبۀ بلغمشود. نشانهمی

 .(34، 1371)اخوینی بخاری،  دنکنشود و بعضی اندامها ورم میمی

 عبادسیرالمثنوی عنوان یکی از عناصر چهارگانه در صورِ خیالینی که در توصیف صفات آب به

هایی را که از افزایش رسد او بیماریآمده بیش از هر چیز حاصل تخیل سنایی است. به نظر می

 آید به شکلی نمادین تصویر و آن را با کلمات نقاشی کرده است. بلغم پدید می

 کاهلی و سستی

آید. ای است که از افزایش نامتعادل بلغم در مزاج پدید میترین عارضهسستی و کاهلی اصلی

سنایی در  روازاینند. تنبل بوده، در برابر دشمن لجوج های بلغمی مزاج در کارهااند انسانگفته

همچون افلیج ماندۀ »و « رنجور»، «جنسدیوانه»ابیات پیش رو، اشخاصی خیالین را ترسیم کرده، 

آن اشاره  ای است به تأثیر بلغم در ایجاد بیماری فلج و صرع که حکیمان بهاشارهکه « بیکار

انگیزه و بدون حرص اگرچه با این کاهلی، بی ،گوید(. سنایی میاخوینی بخاری، همانجا): اندکرده

و دیو را به یک نسبت کردند و فرشته ولی از اوامر نفس حیوانی پیروی می ،)شره( بودند

ابتدای  از تحلیل بردن قوای گرم نفس حیوانی در طول زمان است. زیرا وی منظور خوردند؛می

شود، و در پیری، رطوبت و تری بیشتر می ، طبع آدمی گرم و خشک است، اماتا میانسالی جوانی

برد. بنابراین هم قوای نفس عاقله و هم نیروی نفس حیوانی با این تری، قوای بدن را تحلیل می

 (.173 ، 1380)جرجانی،  گذاردش میافزایش تری، رو به کاه

 مــــن چــــو از پیــــر نکتــــه بشــــنیدم

ــــه ــــیدا ن ــــنس و ش ــــه ج ــــه دیوان  هم

 آگهـــی چـــو مـــوش از خـــادهمــه بـــی 

ــــی ــــز علم ــــک ن ــــران ولی ــــه حی  هم

 همــه لــب بــر گشــاده همچــو صــدف
 

ـــدم  ـــوان دی ـــان ج ـــک جه ـــدم ی  درش

 همــــه در بنـــــد و، بنــــد، پیـــــدا نـــــه

ـــاد ـــاخ از ب ـــو ش ـــت همچ ـــه سرمس  هم

ــــی ــــز حلم ــــک ن ــــاکن ولی ــــه س  هم

ــف کشــان چــو کشــف  همــه ســر در کت
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که آنان را جوان تصویر شده است. دلیل این« ساکنان قلمرو آب» در این ابیات سستی و کاهلی

 که ، چرااندگفته، تر و تازگی آب است. جوان استعاره از آب است. جوانان را ترو تازه گفته

آب  که  ،آب را به جوانان مانند کرده ساکنان قلمرو  روازایننیست،  هاآنسکون پیران در رفتار 

سکون وجمود دور است. اگرچه این جوانان، دیوانه نیستند، اما   طراوت و حرکت دارد و از

نیست. مستانه این سو و آن  هاآنفرزانگی و آگاهی و وقار در لشان شبیه دیوانگان است، زیرا احوا

کند، هایی ذکر میدریایی تمثیل سو حرکتی دارند، بی علم و آگاهی. در اینجا سنایی از حیوانات

در  (.601، 1391)طوسی،  ند به جهل و در آنان کیاستی نیستحیوانات آبی موصوفاند گفته زیرا

در زیر به  )کشف( استفاده کرده است.« پشتالک»و « صدف»سنایی از تصویر گفته، ابیات پیش

 پردازیم:توضیح و شرح این دو نماد می

 صدف

مضمون آفرین بوده در ادبیات صدف از حیوانات دریایی است که به موجب شکل خاص خود 

های خوشه در گوهر ارزشمند مروارید است ودارای است. در ادبیات فارسی معموال صدف 

ر بایکدیگر به غالبا صدف و گوهر یا صدف و مروارید و دُ ،استعاری برآمده از اجزای این تصویر

را در خود صدف ممکن است نماد دل افراد وارسته باشد که گوهر تواضع و قناعت  روند.کار می 

با سنایی نیز به همین ترتیب صدف و مروارید  حدیقه الحقیقهدر کتاب  در اکثر موارد، پرورد.می

 2.هم به کار رفته است

اما در بیتی که در باال آوردیم، داللت دیگری از صدف منظور است. باید دانست صدف غیر 

بودن و ناشنوایی است، زیرا دهان دارد و رمز کرکه معدن مروارید است، در ادب فارسی از این
 گوش نه، 

 آن کس آسوده که امروز اصم است   دفــال همچو صــوج بــن مـــبا چنی        

(83،  1388)سنایی،     

کنایه از بسته بودن گوش و جهل است. سنایی بارها در این معنی این استعاره را به بودن صدف 

صدف بر »بر تنبلی داللت دارد. در گذشته اعتقاد بر این بود که  حالدرعینکار برده است. صدف 

. (208، 1395 )دمیری،روی آب آید و دهن گشاید و انتظار کشد تا باران به درون وی درآید

و اوصافی که در ده است کاهلی و سستی که در این ابیات آمصدف در این معنی کامال با مفهوم 

 تناسب دارد.مجموع ابیات مورد نظر شاعر بوده است، 
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 پشتسنگکَشَف یا 

که معنایی تمثیلی یافته کَشَف است. تصاویر برآمده از شکل و رفتار این  دریاییاز دیگر جانوران 

های گوناگون آمده ویژه در شعر سنایی بارها با داللتهجانور در ادبیات فارسی فراوان است و ب

پشت هامون کند چو روی »گوید: در توصیف اسب ممدوح میحدیقه است . برای مثال در 

نظور تیرگی هامون از غبار سم اسب، یا ناهمواری م .(1بیت  519همان ص  ،1377 سنایی،) «فکش

کند در گور چنین توصیف می در دیوان، چهرۀ مغروران را . سناییاستهامون از اثر سم اسب 

زلف و  و زبری ( که زشتی182 ، 1388 سنایی،)« ید آن جعدشان از خاک چون پشت کشفبنگر»

ساکنان جوهر آب را ر مدنظر شاعر است. در ابیات باال، شاعر روی زیبارویان در خاک گو

مثل است « چون کشف سر در گریبان کشیدن»چون کشف توصیف کرده است. « سردرکشیده»

گیری و عزلت و یا شرم و خجلت داللت دارد. در ( و بر گوشه1471، 1448 ، 3ج  1361 دهخدا،)

 گوید: الدین اسماعیلاین معنی زیاد به کار رفته است. کمال

 با لبی خشک از غم تر دامنی  در گریبان چون کشف دزدیده سر

 ( 10242، بیت 606 ، 2، ج 1348کمال الدین اصفهانی، ) 

 ردن و سر نهان کردن را در معنای ترس به کار برده است.سر فرو ب( 455 ، 1388)سنایی 
 گر نهان داری سر خود را به تن در چـون کشف

 

 ا چون کشف باری سپر کن ز استخوانخویشتن ر 

 گوید:( می17، بیت 100 ، )همان حدیقهو در 

 کَشْف سر در کشد کَشَف کردار  کار باز قهــرش چونْ آید انــدر

نشیند. باید دانست عالوه بر نمی سیرالعبادیک از این معانی در بافت ابیات ذکر شدۀ اما هیچ

سر در گریبان »اند که پشت مثل زدهآنچه گفتیم، کشف داللت بر تنبلی دارد. افراد تنبل را به الک

توجه ( با 308، برگ سیرالعبادشرح )نسخه کتابخانه نافذ پاشا، « آرند تا کسی کاری از آنان نخواهد

به مجموعۀ ابیات و زمینۀ کالم که توصیف جوهر آب و صفات سستی و کاهلی بلغمی مزاجان 

داشتند و تر است و در توصیف افرادی است که خود را در غفلت فرامیاست، این معنی مناسب

گذرد، تا مبادا موجبی پیش آید که نمودند که چه میمشغول به خویش بوده،  فارغ از آن می

 کاری و دردسری شوند. گرفتار 
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 خرچنگ 

از دیگر جانوران دریایی که در مفهومی رمزی به کار رفته خرچنگ است. معروفترین و 

پرکاربردترین داللت خرچنگ کج رفتاری و پس پس رفتن اوست. خرچنگ مستقیم به جلو 

 وار و گاه واپس رونده دارد: کند بلکه حرکتی اریبحرکت نمی

گله سر فکنده پیش چو چنگ ای  همه واپس دونده چون خرچنگ  

شاعر در اینجا پیروان نفس حیوانی را به سبب حرکت قهقرایی روح، به خرچنگ مانند کرده 

 سیرالعبادنیز همه جا خرچنگ در همین معنی به کار رفته است. اما سنایی در حدیقه  است. در

 (629بیت  1396ِمعنای دومی نیز برای خرچنگ در نظر گرفته است: )سنایی، 

 داد مالت به چنگ خرچنگی  چون نبود از تو آز را رنگی 

در اینجا خرچنگ نماد حرص و اشاره به کسانی است که دارایی ممدوح را به چنگ  

شیوه راه رفتن خرچنگ دهد. برخالف موارد پیشین که که او اهمیتی نمیاند در حالیآورده

« آز»گوید، چون های خرچنگ مورد توجه است. سنایی میموردنظر بود، در اینجا شکل چنگال

نزد « آز»دید که کارش با تو رونقی ندارد، مال تو را به افرادی سپرد که حریص باشند، تا کار 

 گوید: ( می455، 1377با رونق شود. سنایی در جای دیگر )دیوان،  هاآن

 تا به چنگ آری به هر چنگی دگرگون نام و نان                                هانهاد خویش چون خرچنگ داری چنگ در

 ماهی

 هاآناستفاده کرده است، و در « ماهی»هایی مرتبط با سنایی در موارد مختلف از مضمون

 ،سیرالعبادمثنوی  236-229به کار بسته است. در ابیات  متعدد های حکمی و مفاهیم تمثیلیداللت
« جزیره اخضر»از  شاعر در شرح یکی از منازل سلوک که راوی به همراه راهنمای خود پیموده،

)جادوگران نقاش( در آن سکونت دارند. این موجودات « جادوان صورتگر»گوید که سخن می

 چون اژدها و دمشان چون ماهی است.عجیب سرهای محکم و پاهای ضعیف دارند، سرشان 

 او بگفـــت ایـــن و راه ببریـــدیم

ــــه ــــرقلع ــــرۀ اخض  ای در جزی

 سرشان چون سر ستوران چسـت

ـــاهی دم ـــد، م ـــر بدن ـــا س  اژده

 تنشان همچو باغ خـرّم و خـوش

ــدیمز آتــش و آب قلعــه   ای دی

 جـــادوان صـــورتگر وانـــدرو

 همچو پای موران سستپایشان 

 لیک تنشان چو صـورت مـردم

 پایشان ز آب، فرقشـان ز آتـش
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 کهن از سـحر نـو همـی کردنـد

ــاغی ــی ب ــودی ز گلخن ــن نم  ای
 

 هـا را نکـو همـی کردنـدزشت

ــی ــودی از زاغ ــذروی نم  وان ت
 

 

کالم  در این ابیات، الزم است به زمینۀ برای درک معنای تمثیلی این موجودات و داللت ماهی

ه است. منظور از آمد« صفت ماه»توجه نشان دهیم و به یاد آوریم که این ابیات در ذیل عنوان 

بخشی از سفر معنوی و مجازی به افالک و ستارگان  سیرالعبادماه است که در  کرۀ« جزیره اخضر»

   .دهدرا تشکیل می

 ، 1385) ؛ معین12 ، 1376) میکه نظااند، چناندر ادبیات فارسی رنگ سبز را به ماه نسبت داده

 گوید: ( می129

 داد سرسبزی از شمایل خویش                        ماه را در خط حمایل خویش

کرۀ قمر و تاثیرات آن بر زندگی زمینی را  «روحانیات»، اندکه در شعر آمده موجودات خیالی

 ای به این صفات الزم است. دهند؛ پس اشارهنشان می

ماه در بین اجرام  کهاینای از آتش و آب مانند کرده است. با ماه را به قلعه 229بیت شاعر در 

از  233و  222در ابیات  آسمانی دارای طبع سرد و تر دانسته شده و با آب نسبت دارد، چرا شاعر

ترین در بین افالک، فلک قمر کوتاه آتش و آب توامان سخن گفته است؟ باید توجه داشت که

 پیماید، پس تندروترین اجرام آسمانیروز فلک خود را می 28ماه فقط در  روازاینفلک است، 

از مولوی . (374 ، 1393 ،)ماهیار فلک معروف گردیده است و پیک چاپارو به  شناخته شده 

 است:(3309، ج، بیت 1342)

 نیاساید ز سیران و رکوبکو                             شودماه از آن پیک و محاسب می

گفته است: (123 ، 1320)جمال اصفهانی  

 زان، همه رونق از سفر یابد                             پیک دیوان توست ماه فلک

قرار  فقط کره هواد که در آغاز، گرداگرد زمین، انو چنین گفته آتش آفرین استرعت ماه س

گردش فلک قمر بر دور زمین، کرۀ هوا گرم شد و این حرارت به نوبۀ  سرعتداشت؛ اما براثر 

( بنابراین ماه با 228 ، 1377نصر، را گرداگرد کرۀ هوا به وجود آورد )« اثیر»خود کرۀ آتش یا 

 :عنصر آتش پیوستگی دارد، هر چند طبعش مانند آب سرد و تر است 
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 تر استهلیک از آتش بسی روند  طبع او همچو آب سرد و ترست 

در آثار اشاره شده است که ماه در از سوی دیگرسنایی به این دو جنبه متضاد نظر داشته است. 

ها داللت دارد بر خبررسانی، رسولی و استادی در علم طب و هندسه؛ عالوه بر این، میان پیشه

بیرونی، ها را عوض کردن به قوای ماه نسبت داده شده است. )جادوگری، دروغگویی و سخن

اشاره دارد به تاثیر ماه در پدید آوردن رنگها و « صورتگر»لفظ  230( در بیت 392 ، 1386

« جادوان صورتگر»ی شاعر برای اشاره به قوای ماه و تاثیرات جادویی آن از عبارت روازاین

حت و ای که امور مربوط به صاستفاده کرده است. ماه تاثیرات حیات بخشی در عالم دارد، به گونه

سالمت جسم در عالم وابسته به احواالت ماه دانسته شده است. بویژه چهارده روز اول ماه قمری را 

دانستند و چهارده روز دوم را عکس آن به رود در رونق کارها موثر میکه نور ماه رو به فزونی می

ری بسته شود، کردند اگر نطفه در دو هفته اول ماه قمی که سفارش میطوربهآوردند. شمار می

 ( 206 ، 1ج  الصفااخوان رسائل، 386 التفهیم؛ 183 ، الحکمهمجملشود. )تر و زیباتر میبچه سالم

آتش را به سر و آب را به پا نسبت داده و موجودات خیالی را  231-3دلیل این که در ابیات 

که از قوای روحانی ماه  رونق کار عالمنامیده، همین است که تاثیر ماه در « اژدها سر و ماهی دم»

شود و به مدت دو هفته ادامه دارد، اما در نیمه پایانی ماه، شود از سر ماه قمری شروع میحاصل می

یابد. شود سستی و فتوری در عالم راه میشود و به تدریج که از نور ماه کم میعکس این می

ماهی  یم که داللت بر قوای ماه دارد:، ما با صورت تمثیلی و ترکیبی خیالینی رو به رو هستبنابراین

، و اژدها، رمز آتش است. به در اینجا استعاره از آب است  که در مقابل آتش، طبع سرد و تر دارد

نیز به  231، برای نشان دادن سستی در نیمه پایانی ماه قمری است. در بیت «دُم» کار بردن تعبیر

 همین صفات متضاد ماه اشاره شده است. 

یکسو داللت دارد بر صحت و سالمت جسمانی و از طرف دیگر دارای طبع سرد و تر ماه از 

از یکسو ارتباط دارد به آتش و از سوی دیگر آب،  ،ماه .است که داللت دارد بر مزاج بلغم

 در این صورت خیالین، همۀ این .حرارت قوای ماه در سر ماه قمری بیشتر و در پایان کمتر است

سستی؛ اژدها، ماهی در کنار هم و در پیوند با یکدیگر دیده -بی، قدرتآ-حاالت متضاد آتشی

 شوند. می

 نهنگ 

 همه حاکم کش محدّث بند  هر نهنگی در او چو کوه بلند
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 نخوردند جز فرشته و دیومی  وان نهنگان در او به امر خدیو

ذکر شده، قدرت  ای نهنگنهنگ در آثار کهن به معنی تمساح به کار رفته است از صفاتی که بر

در  کند و فیل را در آب بکشد.پشت شیر را بش»تواند اند میکه گفتهالعادۀ آن است، چنانفوق

دیگر آثار سنایی نیز معموالً همین صفت زورمندی نهنگ و بزرگی دهان او موردنظر شاعر بوده 

 است: 

 آساحرف نهنگهمه دریای هستی را بدان   شهادت گفتن آن باشد که هم زاول در آشامی

 ( 52،  1، ج 1388)سنایی،   

ابیاتی که در باال آمده است، به تاثیر رطوبت بر قوای نفس اشاره دارد. همۀ اجزای وجود، از 

در ابتدای عمر قدرت مهلکی دارد.  حالدرعینبخش است و پذیرند. آب زندگیجوهر آب اثر می

ولی با باالرفتن سن و افزایش  بیشتر است،و در ایام جوانی طبع آدمی گرم است و خشکی آن 

برد. بنابراین هم قوای شود و این تری، قوای بدن را از بین میرطوبت و تری در طبع بیشتر می عمر،

نفس عاقله )فرشته( و هم نیروی نفس حیوانی )دیو( با افزایش تری و رطوبت، رو به کاهش 

این همه نه از روی حرص و شره بلکه به  و .(173 ، ، کتاب دوم1)جرجانی، همان، جگذاردمی

. پذیر گشته استبرای حفظ ارکان علم در فلک تحت قمر و در دنیا امکان )خدیو(فرمان قوۀ عقل

و قوای نفس  ،کردندبه فرمان نفس کلی عمل می ،عنصر آب و رطوبت نهنگانِگوید: شاعر می

 بردند.عاقله و حیوانی را تحلیل می

از استعارۀ نهنگ سنایی  نیز ، در مواضعی دیگر«ترطبع»و « رطوبت»قدرت نشان دادن عالوه بر 

 بهره برده است.

 های نهنگدیگر داللت
به توصیف نهنگ هوای نفس پرداخته است. « صفت گوهر هوا»( در 248-242، ابیات 1396)سنایی

آمیز و منفی نشپیوند زده و گفتار خود را با لحنی سرز« هوا و هوس»را با موضوع « هوا»او عنصر 

همراه کرده است؛ زیرا هدف از این سفر معنوی شناخت صفات منفی عناصر و تسلط یافتن بر 

او در ابیات پیشین، از تأثیر قوای ماه در شهادت انسانی  .ست تا وابستگی و عالئق را کم کندهاآن

پیوند بزند، « صفت هوا»( و اکنون قصد دارد این موضوع را به 237-238سخن گفته بود )ابیات 

زیرا هوا به معنی میل و آرزو هم هست. این موضوع دست سنایی را باز گذارده تا از عنصر هوا که 
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یکی از چهار ارکان است، به موضوع هواپرستی نقبی بزند و بدین وسیله عنصر هوا را به شکلی 

 آفریند. آموز در مثنوی بگنجاند. برای این منظور او موجودی وهمی میعبرت

ــود ــنگی ب ــوض س ــه ح ــم در آن قلع  ه

ــــــاخوش ــــــندۀ ن ــــــیده و کش  برکش

 دَم او قــــوت نفــــس دیــــوان بــــود

 هــــــــــرو در دام او در افتــــــــــادی

 خــــوردنیش ایــــچ برگــــداز نشــــد

ــــردی ــــازتر ک ــــق ب ــــان حل ــــر زم  ه

ــود ــرگ نب ــرگ ب ــو م ــه او را چ  گرچ
 

ـــدر  ـــود وان ـــی ب ـــان نهنگ  آن حوضش

ـــش ـــوی آت ـــوی آب و دم س ـــر س  س

 :دُم او دام عمــــــر حیــــــوان بــــــود

ــــــــــتادیدَم او  ــــــــــوی دُم فرس  س

ــــد ــــراز نش ــــر ف ــــانش زَفَ ــــک زم  ی

 دَم و بـــــــاال درازتـــــــر کـــــــردی

ـــود ـــرگ نب ـــم ز م ـــیچ ک ـــور او ه  خ
 

 

سخن از نهنگی )تمساحی( است که درون یک حوض سنگی جای دارد. سرش به سوی آب و 

بخشی نهنگ از دو جنبۀ متضاد مهلک بودن و زندگی 224در بیت  .دمش به سوی آتش است

ناپذیری او اشاره دارد. اکنون پرسشی که مطرح است این به سیری 246-8ت گوید. ابیاسخن می

که از شارحی ناشناس در دست است حوض  سیرالعباداست که حوض سنگی چیست. شرح قدیم 

( اما هوا ارتباطی به معده 109سنگی را کنایه از معده دانسته است. )نسخه کتابخانه ناقدپاشا، برگ 

گوشتین با  پذیرد. از آن گذشته، همانندی معدۀها صورت میشش ندارد زیرا گردش هوا در

شود که در آثار پزشکی قدیم، قفسۀ قبول نیست. یادآور میقابل حوض سنگی چندان روشن و

خود جای داده است. در کتاب  اند که شش و قلب را درسینه را به صندوقی محکم مانند کرده

ای استوار است، برای های پهلو، چون صندوق و خزینهاستخوان»آمده است:  خوارزمشاهی ذخیرۀ

، کتاب جرجانی، همانو دل و شش اندر میان آن باشد ) ،های شریفی که در آن نهاده شدهاندام

 (.45 ، اول

 مانند تمساحیها و قلب، که درون قفسۀ سینه جای دارد به های داخلی، ریهپس مجموعۀ اندام

دهد: ریه و قرار گرفته است و کار تنفس را سامان می سینه( )قفسۀشده که درون حوضی سنگی

نهایت در معده تبدیل به حرارت غریزی خون درکنند و قلب، خون را پس از جذب تصفیه می

 ، 2، ج 1992الصفا، اخواناند )شود؛ چون قدما محل تولید و انتشار حرارت جسم را معده دانستهمی

هول کار است، زیرا انسان ظلوم و جره نیز محتاج همین سازواس نفس امااز سوی دیگر هو(. 190

انگیز قدرت هیوالیی قصد دارد با این تصویر دهشتو سنایی  نفَس را در خدمت نفْس گمارده
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بود، نظر بود چنین تصویری الزم نمیش بگذارد. اگر تنفس به تنهایی مدامیال نفسانی را هم به نمای

یند تنفس است، به منظور اشود حاصل فرکه در معده تولید میشهوات و حرارت غریزی  اما چون

این تصویر را به وجود  «گوهر هوا»در توصیف  یانه نفس، شاعرجوکاممنفی و  هنمایش دادن جنب

ها باالتر از معده قرار دارند و دُم رفته، سر حیوان در باالست زیرا ششکاردر تصویر به آورده است.

که محل تولید آتش است. نهنگ استعاره از هوا )در هر دومعنی( است و در سمت معده قرار دارد 

ها و قلب است. در است و در واقع، استعاره از قفسه سینه و جایگاه ریه« محل هوا»حوض سنگی 

گوید، تنفس این حیوان یعنی یی و هوای نفس سخن میجوکاماز قدرت و شدت  244بیت 

دهد. شهویۀ نفس حیوانی امکان ادامۀ حیات می نهنگ، غذای دیوان است یعنی به قوای

دارنده حیات و دوام بخش زندگی است و یعنی نگه« دام عمر»، هوای نفس و آرزوها حالدرعین

 کند.بقای  موجودات زنده را تضمین می

 سیرالعبادنگاهی به ابیات مورد بحث در شرح قدیم 

از شارحی ناشناس است. که  در حقیقت بازنشر شرحی کهن سیرالعبادشروح موجود بر مثنوی 

)مدرس نوبت در ایران به چاپ رسیده است چند و عکسی از آن در دانشگاه تهران موجود است

 ای که از این شرح در دست است نسخۀ کتابخانۀترین نسخهقدیم .( 1396 ؛ رنجبر،1360 رضوی،

است که عکسی از آن در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود  674مورخ  نافذ پاشا

. آنچه در این شرح آمده است در بسیاری از موارد دارای ابهام و ( ف 588دانشگاه ش: )است

در قلعۀ شهوت تن، حوض سنگی نیز بود، »نوشته است:  242ناکافی است. برای مثال در شرح بیت 

این شرح هر چند خالی از «. د، یعنی نهنگ هوا و شهوتیعنی معده، و اندر آن حوض نهنگی بو

شود که تواند باشد. زیرا روشن نمیگر امروز نمیفایده نیست ولی به هیچ روی پاسخگوی پرسش

گوید سر نهنگ به سوی آب و دم به سوی ارتباط معده با حوض سنگی چیست؟ چرا شاعر می

سر ]نهنگ[ »نویسد کند. برای مثال مییی میگوآتش است؟ در موارد بسیار، شارح این شرح، کلی

درحالی که آب شهوت به سر چه «! سوی آب، یعنی آب شهوت، و دم سوی آتش یعنی آتش هوا

را در دو قطب مخالف قرار  هاآنارتباطی دارد؟ وانگهی، مگر هوا با شهوت چقدر تفاوت دارد که 

شود. نیز در شرح بیت شرح دیده نمی دهیم؟ باید در جستجوی معانی دیگری بود که متاسفانه در

خواهد و بدان که اینجا قلعۀ تن را می»چنین آورده است: « جزیرۀ اخضر»، در تبیین و تفسیر 230

خواهد که سبز و خوش است، و جادوان صورتگر، یعنی قوتهای خیالی جزیرۀ اخضر، دنیا را می
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 226پیشین، سخن از ماه است در بیت  که به تصریح خود شاعر در ابیاتدرحالی«. که در سر باشد

 گوید می

 او گه کم است و گه بیش است زانک  ملک او گه پس است و گه پیش است

شود و نور آن گاه در پیش چشم است و گاه که اشاره دارد به حاالت ماه که نور آن کم و زیاد می

زیرا بخشی از ماه در سمتی شود. بخشی از ماه که برابر چشم ماست، تمام ماه نیست، دیده نمی

گاه در پیش چشم ماست و گاه در جهت دیگر )در پس ماه ماه بینیم پس نور است که ما نمی

گوید طبع او همچو آب سرد است(. شکی نیست که در اینجا سخن از ماه است. همچنین شاعر می

که شارح چنانو اگر مه طبایع در دنیا هست و تر است درحالی که طبع دنیا سرد و تر نیست بلکه ه

پنداشته، سخن از دنیا باشد، چطور شاعر گفته طبع او همچو آب سرد و تر است و اگر جادوان 

سخن گفته است، حال آن  هاآنصورتگر اشاره به قوای دماغی است، چرا در بیت بعد از سر و پای 

گفته است سرشان  قوای دماغی و قوه متخیله جوهر غیرمادی است و سر و پا ندارد! و چرا شاعر

شود ایم روشن میآتشین چون اژدها و دمشان چون ماهی است...؟! اکنون که ابیات را شرح کرده

 کننده است.که توضیحات شارح در بعضی موارد تا چه اندازه ناقص و گمراه

 گیرینتیجه

 نشانۀ جانوران معموالًشماری از جانوران را در معانی تمثیلی به کار برده است.  سیرالعبادسنایی در 

ند. ای داردر این میان جانوران دریایی جایگاه ویژهروند. ذمایم اخالقی و ضعف نفس به شمار می

پشت، ماهی، نهنگ و خرچنگ گاه صفات جوهر آب را جانوران دریایی چون صدف، سنگ

طبع سرد و تر باشند و از میان اخالط چهارگانه، صفات  نشانۀممکن است  هاآنکنند: داللت می

 طوربهجمله صفاتی است که این جانوران گی کنند. تنبلی، کاهلی و سستی ازرا نمایند« بلغم»

های ترکیبی، جانوران موهومی را دهند. از سوی دیگر سنایی با خلق صورتنمادین نمایش می

نهنگی « جوهر هوا»جمله در قسمت کنند؛ ازگی میآفریده است که هوای نفس حیوانی را نمایند

گوید و صفاتی را وهمی آفریده است. او همچنین از موجودی با سر اژدها و دم ماهی سخن می

این ها و این جهان نشانهو تمثیلی دارد. در خلق  مجازیکند که جنبه برای این موجودات ذکر می

یابد، به ا که به کارکرد قوای نفس ارتباط میای از داللتهموجودات وهمی، سنایی از مجموعه

تر صور خیال، الزم است به های پیچیدهشکلی ترکیبی استفاده کرده است. برای دریافت داللت

ین حالت اجزای بافت متن توجه داشت و ابیات را در کنار هم و در زمینۀ کالم در نظر گرفت. در ا
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کنند که درک یکی بدون پیوسته را ایجاد میهمبه هاینشانهای از تنیدهصور خیال، شبکۀ درهم

دیگری ممکن نیست و نباید چون بعضی شروح قدیم، جزء نگرانه این صور را نگریست. هر 

اجزای کالم هماهنگی ایجاد کند، نه  پذیرش است که بتواند میان همۀقابل شرحی در صورتی

توصیف قوای ماه از موجودی در یک مورد مصداق بیابد و در باقی موارد نه. سنایی در  کهاین

گوید. به کمک آثار حکمی نشان دادیم که مقصود سنایی داللت سخن می« دماژدهاسر و ماهی»

ثیر قوای ماه را در أاست که ت بخش ماهحرارت آفرینی و گرمی حالدرعینماه بر طبع سرد و تر و 

سنایی  روازایناول ماه قمری این زندگی بخشی بیشتر است.  کند و در نیمۀت تضمین میرونق حیا

ها و صفات متضاد را در خود آفریده که این ناهمگونی از آب و آتش موجودی ترکیبی و وهمی

سوی سوی آب و دمش بهسنایی تمساحی آفریده که سرش به« صفت گوهرهوا»گردآورد. در 

یی را نشان جوکامو  عنصر هواست و هم قدرت هوای نفس نشانۀ هم ،نجاآتش است. نهنگ در ای

ی ادامه نسل و بقااز سوی دیگر، دهد، و دیوان نفس را غذا می ، از سوییییجوکام دهد، غریزۀمی

وجود، وابسته به آن است و هدف سنایی این  کند، پس با همۀ هولناکی، ادامۀنوع را تضمین می

آنچه آمد تنها قدمی در راه است که به زبان تمثیلی خوانندۀ خود را از خطرات آن آگاه سازد. 

آخرین قدم نخواهد بود. بدون  های حکمی در جهان فکری سنایی است و مسلماًشناخت نشانه

تماتیک واحد یا متضادی تعلق دارند های موضوعی یا هایی که به حوزهانتخاب نشانه ،تردید

ها نقشۀ روابط تضاد و تقابل آنها کمک کند و ترسیم ای این نشانهتواند به ترسیم روابط شبکهمی

 ها هدایت خواهد کرد.نهایت ما را به درک مدلول نشانهدر

 یادداشت ها
سالگی سروده است، اگر میانگین وسهسیکه این مثنوی را در ( و این529توجه به تاریخ فوت سنایی )با  (1

های قرن پنجم را تاریخ طور تقریب آخرین سالتوان بهسال را طول عمر او تخمین بزنیم، می 70تا 65

 سرودن سیرالعباد دانست.

: دُر توحید را تویی چو 4بیت  195: ای صدف جوی جوهر اال؛ صفحه 3بیت  77برای مثال صفحه  (2

: عقد دُر بسته در دهان 2، بیت 173دُر عشقش ایمان کن؛ صفحه : صدف 7بیت  168صدف؛ ص 

 موارد.: صدف آمد حروف و قرآن دُر و دیگر  9بیت  175صدف؛ صفحه 

 و مآخذ منابع
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 و مفاخر فرهنگی.
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