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  »القلم ةتحريم« مثنوي در قلم مفهوم از تأويلي
  

    1دكتر علي حسن سهراب نژاد
    2روح اهللا يوسفي

  چكيده

ه   مورد كمتر كه ،غزنوي سنايي كوتاه هايمثنوي از يكي و گرفتـه  قـرار توجـ  تصـح 
-مي قلم ستايش به آن در شاعر كه است» القلم تحريمه« است، ممسلّ نيز وي به آن انتساب

 و شـاعران  و اسـت  بـوده  برخوردار وااليي جايگاه از همواره فارسي ادبيات در قلم. پردازد
 چـون  گونـاگوني  تعابير با قلم از ما عرفاني ادبيات در. اندپرداخته آن ستايش به نويسندگان
 آفريـده  نخسـتين  عرفـا  نظر به. است شده ادي... و نور ملك، عقل، جوهر، آفريده، نخستين
 تا را صعودي قوس آفرينش، مراتب در نزولي قوس از پس بايد كه است كامل انسان همان

 متـون  برخـي  بـه  اسـتناد  با مسئله اين تبيين با مقاله اين در. بپيمايد كمال ةمرحل به رسيدن
 مثنـوي  در قلـم  كـه  اسـت  شده بيان نسفي، الدينعزيز كامل انسان كتاب ويژه به و عرفاني
 تـرين كامـل  نـوعي  به سنايي واقع در و باشد كامل انسان دتوان مي تأويلي با ،القلمتحريمه
ـ ) كامل انسان( قلم ستايش از سنايي هدف گويا. است كرده ستايش را آفريده آن بـه  لتوس 
. اسـت  كمال به رسيدن براي راهي افتني و زمانه ورزيسالوس و سازيظاهر با مبارزه براي
 ايرسـاله  مثنوي، اين جهت اين از و ردازدپمي سلوك از مراحلي بيان به قلم ،اساس اين بر

 :عنـوان  چهـار  در را قلـم  نصايح ،مقاله اين در ما. آيدمي شمار به سلوك و سير در كوچك
 و تـالش  بـه  دعـوت  ورزي،سـالوس  و سازيظاهر از پرهيز به دعوت پشيماني، به دعوت

 .ايم كرده بندي دسته صداقت به دعوت و مجاهدت

  .كامل انسان عقل، قلم، ،القلم حريمهت سنايي،: هاكليدواژه

                                                 
 sohrabnejad23@gmail.com      )نويسندة مسؤول( پيام نور ايالمفارسي دانشگاه  ادبياتگروه زبان و  استاديار -1

  ايالم فارسي دانشگاه ادبياتزبان و  ارشد انشجوي كارشناسيد -2
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مهمقد  

 كسـب  ايويـژه  پايگاه فارسي ادب در ،هجري ششم قرن شريعتمدار عارف و شاعر سنايي،
 شـده،  تـدوين  و تأليف منثوري هايكتاب فتصو و عرفان باب در سنايي، از پيش. است كرده
 صـوفيه  آثـار  خوانـدن  بـه  انـه دمج جـوان،  سـنايي . بود مانده نصيببي هاآن از فارسي شعر كه
 مطالعـه  را كالبـاذي  فتعـرّ  شـرح  و هقشـيري  ةرسال المحجوب، كشف  چون كتبي و پردازد مي
 فارسـي  شـعر  بـه  عرفـان  ورود بـراي  ايزمينه عرفان، با او آشنايي و شاعري در او هنر. كند مي
 هـواي  و حـال  كـه  تاسـ  شاعراني آن از توفيق هميشه«: كه بپذيريم را سخن اين اگر. گردد  مي
 و سـاخت  ايجـاد  بـه  خـود  يـا  كنند،مي شعري هايصورت و هاساخت از يكي وارد را ايتازه

 شـعري،  هـاي صـورت  و سـاخت  ةزمينـ  در ،)21: 1382كـدكني،  شفيعي(» پردازندمي صورتي
  .است كرده وارد قصيده قالب در را ايتازه هواي و حال ،سنايي

 كـه  او وجود تاريك قطب يكي :است قائل وجودي ساحت سه سنايي براي كدكني شفيعي
 محسـوب  قلندر شاعري كه روشن قطب ديگر است؛ هجاگوي و احمد شاعر يك سنايي آن در
 و روشـن  نيمـه  يـا  خاكستري پهناور مدار يك روشن، و تاريك قطب دو اين ميان در. شودمي
ـ  و است اخالقي گوياندرز و جامعه ناقد سنايي ،بخش اين در كه دارد وجود تاريك نيمه  هالبتّ

  ). 24-35: همان( نيست او شعر روشن مدار از كمتر بخش اين ارزش
 در اسـت  كوتـاهي  بسـيار  مثنـوي  كه است» القلم تحريمه« سنايي، كوتاه هايمثنوي از يكي
 عرفـاني  مسائل آن از پس شاعر كه قلم به خطاب ،حديقه بحر و وزن در بيت سه و صد حدود
 مـدار  از كـه  دانسـت  اثـري  را القلم تحريمه بايد شده ادي توضيحات با. كندمي گوباز را دقيقي

  . كندمي سير روشن مدار سوي به او شعر خاكستري
ا   اسـت،  پذيرفته انجام فراواني تحقيقات شناسيسنايي ةحوز در هـاي فـراوان   كار هنـوز امـ

له آثار ارزشمند سنايي است كـه  ازجم» تحريمه القلم« مثنوي كوتاه. تواند انجام گيردديگري مي
پژوهش ديگري در اين زمينه صورت  ،رضوي مدرسظاهراً جز دو تصحيح از مجتبي مينوي و 

پـردازد، اشـارات   در كتابي كه به بحث زبان حـال در عرفـان و ادب پارسـي مـي     .نگرفته است
پورجـوادي،  (د القلم وجود داركوتاهي به اين موضوع در شعر سنايي و از جمله مثنوي تحريمه
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1385 :183-195 .(يدجعفر ياحقّمحم )اي از قلم بـه عنـوان  در مقاله )1367 » يـاد  » لمبـدع او
  .نظر قرارگرفته، اشاره كرده استهاي آن كه در اين مقاله مداي از ويژگيكرده و به پاره

يي توانـد در شناسـا  نظر به اين كه بررسي صورت و محتواي آثار يك شاعر يا نويسنده مـي 
 ،افكار و عقايد او روشن سازد، بر اين اسـاس  ةاي را در حوزتازه ةبيشتر او راهگشا باشد و نكت

كوشـيم  در اين مقاله مي. كوشد در همين راستا به شناخت بهتر شاعر كمك كندحاضر مي ةمقال
ر ابتدا به بررسي معناي قلم و ارتباط آن با عقل بپردازيم و سـپس بـه جايگـاه ايـن دو  در شـع     

اين كه سنايي چه معنايي از قلم در ذهن داشته، گويا به تأويل عرفا و صوفيه . سنايي اشاره كنيم
بنابراين در اين مقاله به تأويل قلم و عقل به انسان كامل در آثار برخي از عرفا . گرددميازقلم بر
و  تحريمه القلـم  انسان كامل در هدايت بشر، و به تبع آن تأويل قلم به انسان كامل در ةو وظيف

نظر داشته است، پرداخته خواهد شد هدف و دليلي كه سنايي از ستايش قلم در اين مثنوي مد .
ظاهر خواهد شد و به نصيحت شاعر و ديگر  ،در ادامه خواهيم ديد كه قلم در مقام مرشد و پير

و سـلوك  كوچكي در سير ة سالكان راه حق خواهد پرداخت و بدين ترتيب اين مثنوي به رسال
  . تبديل خواهد شد

 القلمتحريمهسند و اعتبار  - 1 

» القلـم تحريمه« مثنوي است، ممسلّ وي به آن انتساب تصح كه سنايي، هايمثنوي از يكي
 ةزمر در را مثنوي اين كدكني شفيعي و كوبزرين رضوي، مدرس مينوي، چون بزرگاني. است
 . اندكرده فيمعرّ سنايي هايمثنوي

» الحقيقه حديقه« مثنوي و» القلم تحريمه« مثنوي ميان فراواني شباهت توانمي محتوا نظر از
 سـرودن  بـراي  شـاعر  مشـق  تختـه  را سنايي كوتاه هايمثنوي كوبزرين كهچنان. يافت سنايي
 در ايـ  و هحديقـ  ضمن در كه هستند آن درخور مضمون حيث از است معتقد و داندمي حديقه
يـن ( نيسـت  مستثني حيث اين از نيز القلمتحريمه و وندش گنجانيده آن ةممقد1385 كـوب، زر :
34.(  
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 نـامي  نويسـان تذكره كهآن با است معتقد سنايي به مثنوي اين انتساب ةدربار رضوي مدرس
 آمـده  سـنايي  اتكلي قديم و كهن نسخ در چوناما  اند،نبرده سنايي آثار ةجمل در مثنوي اين از

 گـاهي  و است حديقه اشعار نظير آن اشعار عالوهبه. دانست حكيم اثر راآن بايد ترديدبي است
  :بيت دو اين در مثال ؛شودمي ديده آن در حديقه هايمصراع از بعضي هم

  نان بدهد كه او داند دهد جان            جهان كردگار كه داند كهآن
  ستا جان تو دستبه نان گرو            است نان اگر زندگيت سبب

  :است آمده حديقه بيت اين در دوم بيت آخر مصرع كه كنندمي بيان ايشان
  است جان تو دست به نان گرو         استزداني لطف كه زآنجا باتو         

  )11: 1360 رضوي، مدرس( 
 سال در مينوي استاد محقّق دانشمند ةوسيلبه مثنوي اين تصحيح به ادامه در رضوي مدرس

  )1( .كندمي اشاره زمين ايران فرهنگ ةدرمجلّ 1336
 الي سيرالعباد« ،»الحقيقهحديقه« چون آثاري كنار در سنايي آثار معرّفي در نيز كدكني شفيعي

 هـاي مثنـوي  از كـي ي عنـوان به القلمتحريمه مثنوي از» سنايي مكاتيب« و» بلخ ةكارنام« ،»المعاد
 بـه  آن هاينامه بعضي اصالت درمورد سنايي يبمكات معرّفي در ايشان. كندمي ادي سنايي كوتاه
 ترديـدي  سنايي به )القلمتحريمه(مثنوي اين انتساب در اگر بنابراين كنند؛مي ترديد ابراز سنايي
 و كـرده  اديـ  نيـز  سنايي به منسوب آثار از وي چنينهم. كردندمي بيان راآن شك بدون داشتند
ا   ،بـرده  نامرا  »آباد سنايي« و »نامهعشق« ،»نامهعقل« ،»حقيقالتّطريق« هايمثنوي تحريمـه  ازامـ-
  ).18: 1382 كدكني، شفيعي( است نياورده ميان به نامي القلم

  .اندكرده اشاره سنايي اثر اين به نيز )12: 1379( زاده اشرف رضا و )2(سجادي الدينضياء
 تصـح  و داشـته  ديـد تر سـنايي  بـه  القلـم تحريمه انتساب به» بروين د« پروفسور مقابل در
-مثنـوي  ديگر با مثنوي اين شباهت به وي. است دانسته مردود را سنايي به مثنوي اين انتساب

ـ بـه  را هاشباهت اين است بهتر است معتقداما  كند، مي اذعان سنايي هاي  سـبك  از تقليـد  ةمثاب
 در رياكاري و دورويي سرزنش همان كه را شعر اين اصلي ةمايدرون ايشان. كنيم تفسير سنايي
ا   داندمي سنايي شعر در متداول ايمايهدرون است، مذهبي اعمال و رفتار كـه  كنـد مـي  بيـان امـ 
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 بعـدي  هايدوره توضعي با موضوع اين سنايي، شاعري زندگي دوران از ما اطالعات براساس
-زرين كه هوايي و حال كه است حالي در اين). 284: 1378 بروين، د( دارد بيشتري هماهنگي

حسـيني،  ( نمايـد مـي  نقض را گفته اين كندمي توصيف سنايي روزگار در غزنين شهر از كوب
1385 :111.(  
ه  درخور جايگاهي» لغز« ةمايدرون مثنوي اين در است معتقد بروين دا  ،داردتوجدرونام-

 بيـان  در آن اداسـتعد  سبببه ويژهبه كه است» قلم« مايهدرون اين: است متفاوت آن در لغز ةماي
 هـدف  رسـد  مي نظر به بعيد كامال كه حالي در). 282: همان( شودمي ستوده وهم و روح عقل،
 كـه  دهـد مـي  نشـان  مسئله اين و باشد مسعودسعد چون شاعراني ةشيو به لغز طرح تنها سنايي
  .ندارد كافي تسلط سنايي شعر جوانب ةهم به ايشان
 درسـت  داليـل  افتني كه مطلب اين عاياد عين در پژوهسنايي مستشرق اين رسدمي نظر به
 جـز  محكمـي  مستندات و داليل نيست، دشواري كار القلمتحريمه مثنوي اعتبار و تصح عليه
 بـه  گمان و حدس به لتوس با و ندارد آمده، خطي هاينسخه برخي در صرفا مثنوي اين كهاين

 رضوي مدرس كوب،زرين مينوي، چون يبزرگان نظر ما چنينهم. دپردازمي خود عايمد اثبات
 ةهمـ  نيـز  و شناسـي نسـخه  و لحن و سبك به آشنا و زبان فارسي خود كه را كدكني شفيعي و

 كه چرا دهيم؛مي ترجيح مستشرقين برنظر هستند، عصر آن ادبيات فرهنگي و احتماعي جوانب
 از جانبـه همـه  و كامل ركد شكبي زبانفارسي شاعران شعر ةزمين در فراوان مطالعات وجود با

 در آثارشـان  و نهيممي ارج را گانبزر اين تالش ما كه هرچند نيست؛ مقدور برايشان آنان شعر
 .باشد راهگشا تواندمي موارد برخي

  بحث و بررسي

  قلم و عقل؛ از صورت به معنا -2
ترگ جايگاه قلم و ارباب قلم در فرهنگ و معارف اسالمي و حقايق قرآني بس رفيـع و سـ  

 و اسـت  بـوده  برخـوردار  ايويـژه  جايگاه و پايگاه از همواره قلم، نيز فارسي ادبيات در. است
): فلـس  وزن بـر ( واژه اين اصل. اندكرده ادي بزرگي به قلم اهل و قلم از نويسندگان و شاعران
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 تراشـيده  تـا  انـد گفته موارد اقرب در ني، تراشيدن و ناخن گرفتن مثل است چيزي گوشة قطع«
 امتنـان  مقـام  در كه است خداوند بزرگ هاينعمت از قلم. گويند قصبه بلكه نگويند، قلم نشود

 و اظهـار،  را خـويش  ميرالضّفيما آن با كه است تبشري دوم زبان قلم. "...بالقلم علّم": فرموده
                                                 ).                              32: 1361 قريشي،(» كندمي حفظ و ضبط را گذشته آثار

نماد خـدمات   ،قلم، نماد خدمات مدني و فرهنگي و شمشير در مقابل آن ،در ميان مسلمين
شمشـير و   ةكه مناظراز همين روي است ). قلم هذيل واژ: 1380مصاحب، (فرهنگي بوده است 

اسالمي بسيار رايـج بـوده اسـت و شـاعران در برتـري قلـم بـر شمشـير شـعر           ادبياتقلم در 
  ) 3(.اند سروده
اتدر . چه گفتيم نيز داردا اين واژه معنايي فراتر از آنامنخسـتين  همان قلمعرفاني ما،  ادبي 
 كتـب  در. شـود مـي  تعبيـر لّـي  ك نفس واول  عقل به آن از هصوفي اصطالح در كه است آفريده

 اولُ": كه است آمده) ص( پيامبر از حديثي در و شده ادي آفريده ليناو عنوان به قلم از احاديث
 مـا  لاو": اسـت  شـده  ادي آفريده نخستين عنوان به عقل از ديگر جايي در و "القلم اهللا خلق ما

. شـود مـي  گفته اوايل احاديث احاديث، اين به كه) 193: 1372 بخش، احسان( "العقل اهللا خلق
 كـار  هـيچ  عقلـي بـي  و اسـت  عقل چيزها ةهماول  كه بدان«: است آمده ائبينالتّ انس كتاب در

 و سـبحانه  حـق  از كـه  چيـزي اول  و بود، عقل بيافريد سبحانه حق كه چيزياول  نيايد، راست
  .)4(» ...بود عقل افتي مدحت و ثنا و نواخت تعالي
 كـه  اسـت  چيـزي  نخسـتين  ،قـرآن  اصطالح در قلم«: است آمده صاحبم المعارف ةداير در
 قلـم  ةوسيل به بود خواهد و هست چهآن و يابد جريان محفوظ لوح بر داد فرمان  بدو خداوند

» است شده تعبيركلّي  نفس واول  عقل به هصوفي اصطالح در قلم...بست نقش محفوظ لوح بر
  ). قلم ةواژ ذيل: پيشين مصاحب،(

 نظـر  بـه . نامـد مـي  نخستين اعظم روح را آن كه اعالست قلم قلم، از مراد عربيابن نظر زا 
 عقل قلم، و يكلّنفس نون، ،»مايسطرون و القلم ن،و«: فرمايدمي كه قلم ةسوراول  ةآي در ايشان
 بيـان  تشبيه راه از قلم و است شده اكتفا آناول  حرف به كلمه از كنايه با كه است نخستكلّي 
  .)5( سازدمي شمنقّ عقل تأثير با را موجودات صور نفس، در زيرا. است شده
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 از كـه  جوهري. است آمده متفاوتي تعابير با عرفاني كتب در آفريده نخستين باب در سخن
 نـور،  روح، چون ديگري عناوين با عقل، و قلم بر عالوه شده، ياد آفريده نخستين عنوان به آن

 بـه  عقـل  از كـه  هرجـا  عرفـاني  كتب در گفت توانمي. است شده ياد نيز. ..و آدم عظيم، عرش
برخـي قلـم و    .اسـت  صحيح نيز قلم به آن از تعبير آمده، ميان به سخني آفريده نخستين عنوان

 نيـز  نسـفي  الـدين عزيز). 23: 1367 ياحقي،( انددانستهاول  ععقل و نور را سه صفت براي مبد
 صـد  به اعتبار صد به را چيز يك اگر!  درويش اي«: گويدمي و داندمي كيي را اسامي اين ةهم
  ).                          380: 1388 نسفي،(» نيابد پيدا كثرت نام اين به چيز آن حقيقت در بخوانند، نام

توان گفت حقيقت اين قلم و عقـل يـك چيـز اسـت كـه بـه اعتبـارات        بر اين اساس مي   
  . )6(. شودها ياد ميگوني از آنمختلف با عناوين گونا

  قلم، عقل و انسان كامل  -3

كي از تعابير و ي .شودگفتيم كه از قلم و عقل به اعتبارات مختلف با تعابير گوناگوني ياد مي
 الـدين عزيـز . مظاهر قلم و عقل در بيان اهل عرفان، تعبير از اين دو مفهوم به انسان كامل است

 بـر  را كامـل  انسـان  نـام  كه است اسالم جهان در فمؤلّ نخستين فتمه قرن دوم ةنيم در نسفي
-بـه  كـه  رسدمي نظر به كسي ليناو او و است نهاده خود ةگانيك و بيست هايرساله ةمجموع

 مسـتقل  اثـري  اسـالمي  نتمـد  در كامـل  انسان اتخصوصي توصيف و تعريف در مستقل طور
 كتـاب  نـام  بـر  را» الكامـل  االنسـان « عنوان جيالني عبدالكريم نيز، نسفي از پس. باشد پرداخته
  ).33: 1375 رزمجو،( است برگزيده عرفاني شناسيانسان در خود ةارزند

 كه كل عقل كه بدان«: خوانيممي چنين آفريده نخستين اعتبارات وجوه ةدربار تأويلي، در   
 از نمعـي  يتجلّ به تعالي حق حضرت كه است موجودياول  است، عقول جميع كماالت جامع
 عليـه  اهللا يصلّ» دينورمحم« و» اعلي قلم« را او و ساخت، كون عالم ايجاد جهمتو مطلق، غيب

 كـه  است جوهر يك همين و. است وارد حديث نصِّ در لفظ سه هر اين و گويند،مي نيز آله و
ـ  سـبب  به الجودمفيض حضرت از وجود قبول از بعد را او » عقـل « خـود  صـفت  و ذات لتعقّ

 بمـا  ةافاضـ  و مافوق، از معارف و علوم ةاستفاض به خلق و حق ميان طتوس واسطه به و. گفتند
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 بـه  است جالل و جمال ةاشع عكوس مرآت بدو كه اشيا ظهور جهت به و خوانند» قلم« تحت،
 گوينـد » رمصـو  عقـل « اسـت،  كامـل انسان كه مرتبه اين در انوار مظهر و. گردانيد يمسم» نور«
  ).  83: 1386 في،كاش(

 حقيقت نور، عقل، قلم، به آن از كه است كامل انسان ،عرفان اهل ديدگاه از آفريده نخستين
مي غيب عالم در آفريده نخستين از اينمونه و نسخه ،كامل انسان. شودمي تعبير... و ديهمحم-

 مسافرند عالم اين در آدميان كه بدان«: است كمال به رسيدن ،آفرينش هدف اساسا و باشد تواند
 بـدين  اسـت،  علـوي  عالم از است، سماوي مالئكه جوهر از كه را، آدمي روح كه آن جهت از

 حاصـل  خود كمال چون و كند، حاصل را خود كمال تا اند، فرستاده كمال طلب به سفلي عالم
 نسفي،( پيوست خواهد علوي عالم به و بود، خواهد سماوي مالئك جواهر به او بازگشت كرد

1388 :112-111 .()7(  
 تـاريخ  در. اسـت  مطلـوب  كمـال  بـه  رسـيدن  بـراي  هاانسان هدايت نيز كامل انسان ةوظيف

بـا  حـاد اتّ و معشوق به رسيدن در الهي عشق از بسطامي بايزيد چون صوفياني اسالمي، فتصو 
 وصول مسير در را كمال مراتب ،عشق قدم به كه ،سالك انسان. اندآورده ميان به سخن بسيار او
 انسـاني  چنـين  از بايزيد. گرددمي الهي اسماي صفات كامل مظهر ،نهايت در ،پيمايدمي حق به
  )8().  34: 1377 هي،اللّ قدرت( نمايدمي تعبير» امالتّ الكامل« به

 آن از پس يافت، دست خداوند شناخت به و رسيد كمال ةمرتب به كه كسي نسفي ديدگاه از
 و كمـك  او رسـالت  تـرين مهـم  يافـت،  آگاهي جبروت و ملكوت و ملك و اشيا حقيقت به كه

 كند راست را عالم كه نديد آن از بهتر طاعتي هيچ كامل انسان! درويش اي«: است خلق هدايت
 در قـانون  و قاعـده  و بـردارد،  خلق ميان از بد رسوم و آداب و كند پيدا خلق ميان در راستي و

 درويشي منفعت و كند حكايت دنيا ثباتيبي از و... ند،خوا خداي به را مردم و بنهد، مردم ميان
 و تـوانگري  تمضـرّ  و شـود  شـيرين  مردم دل بر خمول و درويشي تا بگويد مردم با خمول و

 را آدميـان  وي). 76: همـان (» ...آيـد  پيـدا  نفرت شهرت و توانگري از را مردم تا بگويد شهرت
 در موجـودات  ةهمـ  است معتقد و داندمي انآدمي ةخالص و زبده را كامل انسان و كاينات ةزبد

   ).74: همان( معنا به هم و صورت به هم كاملند انسان نظر تحت
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-كامـل ) ص(تعبير ديگر قلم و عقل در نظر عرفا انسان كامل است كه رسول اكـرم  ،بنابراين

او  ةنخستين آفريـده در عـالم غيـب و وظيفـ     ةنسخه و نمون ،انسان كامل. آن است ةترين نمون
  .هدايت خلق براي رسيدن به كمال است

  قلم و عقل در شعر سنايي -4  

كه خود آغازگر ورود عرفان به شعر فارسـي اسـت، بـراي قلـم در هـر دو       ،گمان سناييبي
تحريمـه  (مثنوي كوتاهي  بوده و به همين دليلمعناي صوري و عرفاني آن ارزش فراواني قائل 

به معنايي كه از قلم با نگاهي به شرع و عرفان ارائه توجه  اب. كندرا با ستايش آن آغاز مي) القلم
عقل در شعر سنايي، كه خود تعبيري از قلم در نظر اهل  ةنموديم، در اين قسمت به بررسي واژ

   .پردازيمعرفان است، مي
شـباهت و   الحقيقـه حديقـه از نظر سبك و لحن و بيان دقايق عرفاني به  القلمتحريمهمثنوي 
عارف بزرگي چون مولوي قـرار گرفتـه اسـت و در ادب    توجه  يار دارد و اين اثر موردنزديكي بس

هـاي سـنايي   اي از انديشـه چنين اين اثر بيانگر بخش عمدههم. اي داردعرفاني فارسي جايگاه ويژه
  . پردازيمسنايي براي بيان مقصود خود مي ةاز اين جهت به ذكر شواهدي از حديق. است

اختصـاص داده اسـت و در آن بـه    » عقـل و عاقـل و معقـول   «، بابي را به حديقهسنايي در 
سنايي عقل را  در دو معناي مثبت و منفي بـه كـار   . توصيف عقل از ديدگاه خود پرداخته است

  ).90: 1388پارسانسب،(نامد مي» عقيله«، و وجه منفي آن را »عقل«برده، وجه مثبت آن را 
 مـورد  در او نظـر . اسـت  قائـل  وااليـي  و ويـژه  ايگاهج و ارزش عقل براي غزنوي سنايي  
» امـر « بـا  آفرينش نظام، اين در. است نزديك فاالصاخوان آراء به عالم تكوين و آفرينش ترتيب
 همـه  وي«). 111: 1385 حسيني،( گيرد مي قرار آن از پس كل نفس و كل عقل و شودمي آغاز
  )11(.»شماردمي تعالي حق» امر« اضفي ةچشم از را چيز

  : گويدمي حديقه در وي
  است امر از هم نبي گويد آنچه و      است امر از زعالم زايد آنچه

  )44/745: 1382 سنايي،( 
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  : دهدمي نسبت عقل و نفس به را آفرينش سنايي
  شريف عقل و شناس گويا نفس         لـطيف  جـهان مادر و پدر

  )113/2002: همان(
   :كندمي تشبيه تعالي حق دفتر به را نفس و نامه، به را عقل او چنين هم

  صور جسم و پذير صورت مايه             دفتر شد نفس نامه، شد عقل
  ) 45/754: همان( 

  .است نگاشته) نفس( ما وجود دفتر در كه است اينامه عقل، ديگر بياني به
 دسـتان  در رامـو  ةهم كليد ،)1908/ 109( است دورنگر و انديشعاقبت عقل، او ديدگاه از
 بـه  يـاريگري  و بخشـي علـم  و جسـم  به بخشيجان و بردباري ةماي ،)1910-11/ 109( اوست
 است خداوند ةساي ،)109/1919( است فرمان از مكن و كن ةپذيرند ،)1914/ 109( است نفس

 حس و وهم از ،)110/1948( است ازل جهان ةدرواز و برتر مكان و صورت از ،)1928/ 110(
 از اسـت  موهبتي ،)1935/ 110( است يزدان دبير و جان مدبر ،)110/1934( است برتر خيال و

  ... .و) 2002/ 113( است لطيف جهان ،پدر)1987/ 112( خداوند جانب
عقـل   .سنايي اشاره دارد ةآن در انديشموارد باال به جايگاه واالي عقل در معناي مثبت  ةهم

ست كه از ديدگاه سنايي ناتوان است و راه به صوري و حسابگر ادر معناي منفي آن همان عقل
-ريز و نان طلـب، مـي  از، آبچنين عقلي از ديدگاه سنايي داهي و سالوس، غم. بردجايي نمي

  ).1973-1977/ 112(است ... ده، عطار شكل ناك ده وخوار و بوالعجب، زرنماي خاك
د، عقـل حسـابگر و   پـرداز جا كه سنايي به نكوهش عقل و خـرد مـي  شايد بتوان گفت هر  

اكتسابي را نكوهيده است و شاعر براي عقل كه به تعبيري، نخستين آفريده در جريان آفـرينش  
  . كاينات شمرده شده است، جايگاه وااليي قائل است

سنايي از تعابير واال درمورد عقل درشعر وي ناشي از آشنايي او با معارف صوفيه و  ةاستفاد
نخسـتين آفريـده برخـورد داشـته و      ةبدون شك وي نيز با مسئل. از جمله احاديث اوايل است

تـوان گفـت   مـي . كنند در نظر داشته استمي معرّفيرا نخستين آفريده  ،احاديثي كه قلم و عقل



  59                                 القلم تحريمه مثنوي در قلم مفهوم از تأويلي                                چهارمچهل و سال  

    نظر داشـته اسـت و   سنايي نيز چون ديگر عارفان در ستايش عقل تعبير آن بـه قلـم را نيـز مـد
  . توان به كار بردر مورد قلم نيز ميكار برده، دصفاتي را كه در مورد عقل به

  و انسان كامل در شعر سنايي عقلقلم،  -5

توان گفت او به تأويل كند، ميبه توصيفاتي كه سنايي در شعر خود از عقل ارائه ميتوجه  با
در شـعر او پـذيرفتني   ) قلـم (=ه از عقل به انسان كامل نظر داشته و چنين تأويلي از عقـل صوفي
ويي بر اين باور است كه نخستين آفريده همان انسان كامل است و اساس آفرينش نمايد و گمي

كه سنايي در توصيف عقل در حديقه آورده به خـوبي بـه   در ابياتي . گرددبر مدار وجود او مي
  : است كردهاين معني اذعان 

  او  آخرالعمل و الفكر  لاو     او ازل در زحكم كن غرض
  )57/993: 1382 سنايي،( 

 بـه  سپس و پردازدمي پير وصف به ،»پير صفت در« عنوان با بخشي در حديقه در سنايي   
  : گويدمي پاسخ در پير. پرسدمي پير نشان و نام از و نشيندمي پير با گفتگو

  ناســــوتــم رهــنماي  و قــايــد     الهــوتم كـرد دسـت من: گفـت
  را هاجــان است مرجــع ـعمموضـ      را ها كــان است گــوهر تربــتم

       است من زيرپاي جمله جهـــان اين    است من جاي بخت كه جهاني در
  )2139-121/41: همان( 

  : گويدمي و پردازدمي سالك عنوان به شاعر نصيحت به پير گفتگو، پايان در و
  امخــودك  آفــريدة    پسيــن  به        پـيغام  ايــن  آفريــده  نخـسـت از

   تــو نگويــي مــرا ماندي،  چه به       تــو  نويــي  خوســراي  انــدريـن
  وآز  شهوت و  خـشم تخم كني چه      بــاز مانــدي  آب  به و  نــان به گر

  مفــلوج كــند تــرا تري آنــچه و      محلوج كند زنــخ شــوري، كــĤنچه
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   بد ســر بر نيك پــاي بر نــچهآ و     رد برجــان قــبول، تــن بر آنـچه
  )2176-124/2180: همان( 

 با نشينيهم لزوم بر سنايي و است آفريده نخستين و كامل انسان همان نيز ابيات اين در پير
 پـرورش  موجـب  را وكـامالن  دانايـان  صـحبت  نيـز  نسـفي  كـه چنـان . دارد تأكيـد  كسي چنين

 هـر . دارد عظـيم  هـاي تخاصـي  و قـوي  هاياثر صحبت كه بدان«: داندمي دروني هاي استعداد
 كـار . نرسـيد  دانـايي  صحبت به كه بود آن از نكرد حاصل مقصود و نرسيد مقصد به كه سالكي
  ).78 ،1388 نسفي،(» دارد دانا صحبت
 بـر  بنـا  و اسـت  گرايياسطوره و خردگرايي زميني، حكمت از گذر ةدور هجري ششم قرن
 موفـق  حالت اين درترسيم او ةانداز به شاعري هيچ و ادهايست دوره اين مركز در سنايي سخني،
 معنـاي  و كشـاند  عرفـان  ةحوز به را يملّ ةاسطور عناصر كه است شاعري ليناو او. است نبوده
 ايـن  بـر ). 131: 1385 زرقاني،( پوشانيد هاآن تن بر عرفاني ايجامه و كرد رامسخ هاآن پيشين
 نظـر  باسـتان  ايـران  به كامل انسان ،هنظري تبيين و يفتوص در نيز سنايي كه نيست بعيد ،اساس
 نظـر  كامل انسان مفهوم تبيين در بنابراين. باشد پرداخته خود عقايد بيان به آن براساس و داشته
 . باشد نزديك تواند مي ديگران از بيش نسفي آراي به سنايي

 كمـال  ةمرحلـ  به تواندمي شود، نشينهم) كامل انسان( عقل با تيمد كه كسي سنايي نظر از
 :برسد

گردد پدر پسر، اشدــب هـرچــگ            درگــردد لــعق گــرد يـــتمــد  
  قلـع ــةساي ز شــود ابيــتــآف            عقل زمـاية   شـــود  اهيــادشپـ

  عقل با شــود يكي آيد رــرتــب             نقل نقصانز  كند  چون  جوهرش
    اهللا از دــابـي شـوق لعـــتــخ            شاه خودبر عقل فيض از شد چون

  ).2033-2036/ 115:  1382 سنايي،(
 آفـرينش  صـعودي  قوس گرديد، مسلط خويش نفس بر و رسيد كمال به چون كسي چنين 
  :بازگردد خود محبوب سوي به بايد و است كرده طي وصل مقام به رسيدن تا را
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  كرب يـــال كارجــعي بشنود        مالك خـود نهاد بر شــود چون
  )   2038/ 115: همان(

 بـه  اغلـب  كنـد مي ادي واال عقل از سنايي كه جا آن گفت توانمي پيشين مطالب بهتوجه  با
ه   كامل انسان و) آفريده نخستين عنوانبه(قلم به آن از هصوفي تأويل نيـز  او. اسـت  داشـته توجـ 
  .  داندمي كمال مسير در هاانسان هدايت را) قلم/عقل(=كامل نانسا ةوظيف عارفان ديگر چون

  القلم ةتحريم در كامل انسان و عقل قلم، -6

 است ادبي شگردي و شاعرانه هنرنمايي واقع در جانبي موجودي حال زبان از گفتن سخن
 و دگاننويسـن  و بـوده  رايج بسيار پارسي، ادبيات جمله از و جهان ادبيات در شگرد نوع اين و

 سـنايي، ) 29: 1385 پورجوادي،( اندكرده خلق مختلفي ادبي هايگونه ،آن از استفاده با شاعران
 بـه  او حال زبان به بنابراين و بيندمي خودگوياتر مقصود بيان براي را قلم زبان القلمتحريمه در
  .پردازدمي خود نظرمد معاني بيان

 بيت دو و بيست در آن،اول  بند در شاعر، و شودمي آغاز قلم ستايش با القلمتحريمه مثنوي
 خـود  مثنوي شاعر. استتوجه  قابل هنري جهت از كه پردازدمي قلم ستايش به نام، ذكر بدون

  : كندمي آغاز ابيات اين با را
  جان و دل بي آفرين حديث اي        زبان دو رخ هــسي اي مرحبا
  تــويـي سـوار را لعقـ مركـب      تويـي ارـكردگ وحـي كاتب
  شهـانـديـ و ضمـير بـي ناطـقي     شهــپـي و سفاهت بي كاملي
  تــدرتـسـ ةپيشـكار كـل عقل     تست دفتر پاك محفوظ لوح

    دانــد آن بيـــان زبانـت خــود      دـبستان ضمير از وهم هرچه
 )151 /5 -1(10  

 آيا كه ايناول  ةنكت: استتوجه  قابل نكته چند قلم ستايش در مثنوي اين آغازين ابيات در
 دارد؟ نظـر  فراتـر  معنـايي  بـه  كهاين يا داشته نظر مدّ را قلم ظاهري و صوري معناي تنها شاعر
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 قلـم  سـتايش  از شـاعر  هدف اساساً و است؟ قائل آن براي جايگاهي چه قلم، ستايش در شاعر
   چيست؟

 فراتـر  معنايي بيانگر گرفته، كار به قلم توصيف در بخش دراين شاعر كه عباراتي و كلمات
 مركـب  بر سوار كردگار، وحي كاتب را قلم شاعر كهچرا. است ظاهري و صوري معناي يك از

 بيـانگر  ايـن  و دانـد،  مـي  وهـم  از برتـر  و محفوظ لوح دفتر عقل، ةفرماند ناطق، و كامل عقل،
  .است قلم از يعاد و ظاهري توصيف كي از فراتر معنايي

 سـياهي  كه شمارد،مي زبان دو و رخ سيه را آن و دارد نظر قلم صوري معناي به تدااب شاعر
 و كردگـار  وحـي  كاتـب  را قلـم  آن، از پس و كندمي متبادر ذهن به را قلم فاق بحث و مركّب
 همين از سنايي گويي. نهدمي برتري وهم و عقل بر را او و كندمي معرّفي عقل مركب بر سوار
 و دارد نظر مد را باطن به ظاهر از گذر باطن، به ظاهر از قلم ستايش شروع با خود مثنوي آغاز
 ايـن  از كيـ هر. كنـد  بيـان  دارد ذهـن  در كه را مضموني خواهدمي استهالل براعت با نوعي به

  .است كامل انسانة شايست تنها كه كند مي بيان را مراتبي واژگان
 نخسـتين  و كامـل  انسان همان كه قلم، ستايش به سنايي مثنوي، اين ابيات ةادام در اينبربنا
 تعبير كامل انسان به را قلم بخش اين در توانمي كه شواهدي جمله از. پردازدمي است، آفريده
-مـي  خطاب بخش روح و مسيحايي دم داراي و بخشروشنايي را قلم شاعر كه است اين كرد

 دهدمي قرار مخاطب را او تناسب،م صفاتي با قلم، از حكمت ةچشم طلب هدف با سنايي. كند
   :خواهدمي تهم و كندمي استمداد حكيم پيري چونان او از و

  تيـره گــل از نــروشــ ةمــچشــ       يرهـت شوي چــون تــو برگشــايي
  ـازآيــيـــبـ ياهســـ زآب چــــون       بفــزايــي حـمســي چــون را روح

       ستــتــ ســفته تمـــام  مــعني در       تـسـت ةشكفــت كل عقــل گلــبن
  بيان به  شود تــر تــو زبــان چــون       ــتانــبس شــود خـــرد پر دفــتر

  گــردانــت  زبـــان بــر كــافريــن        اســكانت و قــدر بــاد فــزون بر
  نـرـه زبــار  رـس كــرده نگــون اي             گســتر نـســخ اي تــو زبــان از
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    طلــبم بــيــان تو ز گــر برحــقم           طــلـبم روان حكــمت چشــمه
   )115/18-8  (  

 را حـق  پرستش حكمت و راز او از خاطر همين به و داند مي قلم سرّ محرم را خود سنايي
  :كند مي اندرز و پند طلب و شود مي جويا

  خويش محرم پيش به حكمت سرّ          خويش نم پر چشم ز گشــايي بر
  رونق كنــم طلــب من ار شــايد           حق پرستــش حكمــت در تو از
   پنــــدي دهــم راستي ســـر از            پيـــــوندي تو با گرانيــست آن

)116 /23-20(  
 چنـان  زنيـ  سـنايي  و است برخوردار وااليي تياهم از كامل مرشد و پير اسالمي فتصو در

 بـه  رسـيدن  همانـا  كـه  مقصود، به رسيدن تا طريقت سالكان ارشاد در پير اهميت به گفتيم، كه
 بـاطني  رسالت ةنمايند اسالمي فتصو در پير«. جويد مي مدد او از است، انساني مطلوب كمال
. ..گـردد  مي عطا آن طالبان به كه است االهي رحمت و لطف يتجلّ طريق اين از و ،)ص(پيامبر
 كـه  ايرابطـه  با پير. است احوال تحويل و معنوي دتولّ ةزمين كردن فراهم روحاني، مرشد نقش

 از را آدمـي  توانـد مـي  دارد، او پيـام  اصـلي  واليـي  نقـش  و پيـامبر  بـا  معنوي ةسلسل طريق از
شماربي قيود و ها تمحدودي معنـوي  حيـات  نـوراني  بغايت ساحت به و بخشد رهايي اتمادي 
 معنوي دتولّ و موت اوست، اختيار در كه» بركت« فضيلت ةوسيل به چنينهم پير. ندگردا واصل

  )11(.)99 ،1382 نصر،( گرداندمي سرمي سالكان براي را
 شود مي ظاهر كامل انسان كسوت در القلم ةتحريم مثنوي در قلم گفت توانمي اساس اين بر

 و حكمـت  ةچشـم  طلـب  او از و دهـد يمـ  قرار ستايش مورد را كامل انسان سنايي واقع در و
 و يـاري  همانـا  كـه  ،خـود ة وظيفـ  بـه  كامـل،  انسان عنوانبه قلم و كندمي نصيحت و راهنمايي
  .پردازدمي است حق راه سالك كه ،شاعر نصيحت به و كندمي عمل است، خلق هدايت

 بلنـد  مقـام  بهه توج با آن و است نهفته پيامي داده قرار وپير مرشد را قلم سنايي كه اين در 
 در سنايي. است) صوفيان( او مخاطبين مقام و منزلت و ارج به معطوف بيشتر فه،متصو نزد قلم
 او پيـام . دارد نمعـي  هـدف  و خـاص  پيـام  كـه  هاستآن از كهن سرايان قصيده و شاعران بين
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 و جسـت  ديگـر  صـوفيان  مثل نيز او هدف. پرستيظاهر از تحذير و است بينيدرون به دعوت
ـ  و تشخصـي  .انـد كـرده  گـم  را راه كه كساني به آن دادن نشان و است حقّ راه جوي تموقعي 

 برداشـت  و دريافـت  بـر  هم ارتباطي، متن يك ةنمون عنوان به سنايي سخن بر هم نيز، مخاطب
 ،»حـال « داشـتن  نظر در بالغت علماي ديرباز از. است رمؤثّ ادبي متن اين از نمونه هر ةخوانند

 زريـن ( انـد  دانسته ضروري سخن مناسب محتواي و صورت گزينش در را» مخاطب« و» مقام«
  ).34: 1385 كوب،

 و مثنـوي  اين در سنايي كهاين نخست. كرد اشاره القلمتحريمه در نكته چند به بايد بنابراين
 در كـه  پيـر  و مرشـد  بـا  نشينيهم و صحبت لزوم بر حديقه، جمله از خود، ديگر اشعار در نيز
 ةوظيفـ  خـويش  تمسـئولي  بـه  بنـا  نيـز  كامل انسان. دارد تأكيد است، كامل انسان همان جااين

  . دارد عهده بر را خلق هدايت و راهنمايي
ه   با دستوري الگوهاي و بياني هايشيوه گزينش در سنايي زباني كاركردهاي ديدگاه از توجـ

 و وزن با هاآن نواييهم و هماهنگي رعايت با هاواژه انتخاب در چنينهم ارتباط، و پيام نوع به
 را نينـامعي  يا و نمعي شخص يا خود روزگار مردم شاعر، كه مواردي در. كندمي عمل موضوع
 يـا  آمرانـه  و نشـاند مـي  شخص دوم جايگاه در را خود كه جايي يحتّ يا دهدمي قرار مخاطب

 الگوهـاي  زبـان،  انگيـزش  دكـاركر  كنـد، مي ترغيب فعلي ترك يا انجام بر را كسي اندرزگويانه
 هـاي ويژگـي  از امـر  فعـل  و نـدا  وجـود  و دهدمي قرار تأثير تحت پيام ساختار در را دستوري
 نمـود  نيـز  القلـم  تحريمه در امر اين). 170: 1385 طغياني،( است انگيزشي كاركرد اين صوري
 نصـيحت  بـه  مقلـ  كه جا آن و خوردمي چشم به تام مناسبتي اثر محتواي و صورت ميان و دارد
 و گيـرد مـي  قـرار  پيـر  و مرشد جايگاه در قلم ترتيب بدين. يابدمي نمود مسئله اين پردازد،مي

 ةچشـم  از را او ديـد،  خواهيم كه چنان امر، و ندا با و پردازدمي) سالك( شاعر ةموعظ به آمرانه
 در سـعي  قتطري سالك عنوان به خود دادن قرار مخاطب با سنايي. گرداندمي مندبهره حكمت
  .دارد قلم زبان از خود نصايح به عمل به صوفيان ترغيب

 او و گرددمي اساسي موضوع چند حول) كامل انسان اي قلم( سنايي مرشد و پير هايموعظه
  :كنيممي اشاره ها آن به موردوار كه كندمي دعوت اساسي ةنكت چند به را خود مخاطبين
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  آگاهي و پشيماني به دعوت -1

 شـود، مـي  بيـان ) كامـل  انسـان ( قلم زبان از كه سنايي نظر از حق راه سلوك درل او اصل  
 آمـدن  بيرون و پشيماني به را خود مخاطبين آمرانه قلم بنابراين. است گذشته كردار از پشيماني

  :خواندمي فرا نفس پنهاني ديو فرمان از
  :گفــت نـم با ـثحديـ بيان در       سفتمي رد وهم درياي ز چون             
   ستـــورـم بودن ديو اين از چند      مامــــور را ديو امــر تنت كاي             
  ـانيمسلمـ در بگشــاي دهــدي      پشيـــماني غـايـــت از دم كي             
  تـتس ةپرد وـــت ةدــديـ ره در       ستــت ةكرد هرچه كه بداني تا             

 )116/27-24(  
 و شود خود اعمال ةفريفت نبايد كه شودمي همتوج سالك كه است اين پشيماني اين ةنتيج   
  .است راه حجاب خود ،حق راه سلوك در ديدن عمل كه بداند

   درون ةتصفي به آوردن روي و كاريريا و سازيظاهر از پرهيز به دعوت -2

-مـي  حذر بر آن از را سالك و گيرديم قرار نكوهش مورد قلم طتوس كه اينكته ترينمهم

 خـود  به دائم را سنايي فكر كه ايمسئله همان عنيي است؛ ورزيسالوس يا و گراييظاهر دارد،
 از نشـان  ايـن  و دارد اختصـاص  مسئله همين به مثنوي اين ابيات بيشترين. است كرده مشغول
  :گويدمي سالك به قلم زبان از او. است قائل آن براي سنايي كه است اهميتي

  

بشـــــويديــدهزبــدكــردار گــرد
ــد ــاهرت تاكن ــه ظ ـــر ب  راي ظاهــ

ــه اي ــت هم ــوي باطن ـــر س  ظاهــ
 دودي اي، نـــه ديـــن درد آتـــــش

  

  بجـوي  جهـد  به بايدت مي چهپس 
 خـــداي  كـــار  به باطنــت نرســد
 رـآخـ  دار شــرم پوشــيده نيــست

... زرانـــدودي  آهـــن اي، نـــه زر
                        )116/31-29(  
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 در را خـود  مقصـود،  بيان براي شاعر و است رياكار صوفيان ابيات اين در سنايي مخاطب 
 سـنايي  شعر در ورزيسالوس و رياكاري به تاختن همه اين و است داده قرار شخص دوم مقام
  )13( .دارد او روزگار اوضاع در ريشه
 از تحـذير  و رياكـاري  نكـوهش  بـراي  را كوتـاه  نـوي مث اين سنايي كه است روي همين از

 نيـز  خـود  قصـايد  در كـه چنـان . اسـت  جسـته  مدد كامل انسان از آن در و سروده ظاهرپرستي
 بـين  در سـنايي . آوردمـي  فـرود  رياكـاران  و پرستانظاهر و دنيا اهل بر را هاتازيانه ترينسخت
 بينـي درون به دعوت او پيام و دارد نيمع و خاص پيام كه هاستآن از سرايان قصيده و شاعران

 حقيقت راه جوي و جست صوفيان ديگر مانند او هدف. است پرستيظاهر از داشتن حذر بر و
  ). 34: 1385 كوب، زرين( اندكرده گم را راه كه است كساني به راه دادن نشان و

 اشـان، فرّ چـون  كـه  واهـد خمـي  او از و كندمي فيمعرّ خداوند بارگاه و نظرگاه را سالك دل قلم،
 چرا آورد، روي عمل به و بزدايد اوست غير هرچه وجود و خاشاك و خس از را) دل( خداوند بارگاه

  :پذيرفت نخواهد نگردد، تبديل سره نقد به كوشش و جهد به تا را او ةناسر نقد حقيقت، افصرّ كه
ــخان ـــداردلةــــ ـــاكــپرخمــ  اشــ
 بــــاش  وانيـتــ اگــر خــويش دل در
 ســـــرد دم زدل  رمكـــش ــب ريـــا هبــ 
ــا ــا ب ـــم ري ـــرم ردـ ـــرد گـ ـــمر سـ  شـ
ـــب اي ـــالوس هـ ـــشته سـ ــر گ ــن ت  دام
ـــك ــندند يـ ـــو از پس ــين تـ ــاب ه  دري

ــر ــو گ ــيچ هســت را ت ــر ه ــوش درس  ه
  

 پـاك  خواهــد اكــپ رگاه،ــنــظكه 
 اشـرّــ فــ را ـدايخــ اهــارگــــبـ

 كـرد  عنيـم و دانــمـ دعــوي كــار
 شمر ردـم است يــزن گر ــاري بــي
 زن نـه  و ردــم هـن بتــر ديــن ره در

  ابقــلّ تــو و كــردگــار ناقــدت
 بفــروش ـخرــنـ ريــا ديــن ره در

                       )116 /47-36 (  
  

  حق راه سلوك در مجاهدت و تالش به دعوت -3
 و خوانـد مـي  فرا محبوب با حاداتّ مقام به رسيدن و جهد و تهم به را سالك ادامه، در قلم

  : گويدمي
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 مبنــدكـــاربــهدلناكــــرده كــــار
 رسـي  بـيش  جهـد  بـه  تـا  كن جهد

ــه چــون ــ ب بگذشــتي زكــون تهم 
  تويـــي  هـيچ  نمــاند  تـو  از تـو  با

  دانـي  او تمـام  را خـــود تو چـون
  اســـت  آگـاه  درونـت  از خداي ار
 مغـــروري  خـــداي  از ار خود بي
ــه او ــدان شــشكو ب ــام ب  رســيد مق
 مـرد  معنـي  بـه  رسـد  كوشش ز گر
 مــا بـر  زو اسـت  تـي حج قـوي  كـه 

  

 ...خـــرسند  بـد  مبـاد  ديــنرهدر 
 رسـي  خــويش  مـراد  بر مگـر يــا

ـــرش ــتي ف ـــام هس ــتي تمــ  بنوش
 دوي مقــــــام آن در درنگنجـــــد

  آنـي  كنـي  نـدا  "الحـق  انـا " گـــر
 هــست اللّ خـــونت  نقـش  برزمين

ــن ره در ــ دي ـــوري ـنحسيـ  منص
 بدميـد  او زخـون  روشـن  صبــــح 
 خــورد ببـــايد آخــرت غــم بــــس
ـــ ـــر ةنكتــ ــدوا" امـ ــا جاه  "فين

                     )117 /56-49(  
  

 ايمرتبه را انسان كمال و شودمي دعوت» الجمع عين« و» فنا« مقام به سالك ،ابيات اين در 
 از سنايي هدف واقع در. گويدمي» الحق انا« وار اجحلّ و رسدمي معشوق با حاداتّ به كه داندمي
 مقـام  بـه  رسـيدن  و حق راه سلوك به دعوت كامل، انسان عنوان به قلم، زبان از ابيات اين بيان
-مي بيان را كامل انسان مقام به رسيدن براي ضروري مراحل مثنوي، اين در سنايي. است كمال

 افعال و صفات تام مظهر و كمال مقام به يدنرس تا صعودي سير كه خواهدمي سالكان از و كند
  . نمايند طي است، آفرينش هدف كه را شدن خداوند

  صداقت به دعوت -4

 از پرهيز به را سالكان و داندمي اساسي شرط را صداقت مقصود، اين به رسيدن براي شاعر
  :خواندمي فرا رياكاري و هوس و هوي و پرستيظاهر

  اســت ســردار لــشاو منزل    است بسيار كار صدق ره در
  بود دراز پيرهــن اين تــو بر  بــود نــياز اگر صدق همره
   دراز كديه دست و كوتاه خرقه   بــاز پسندد كي تو از راستي
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   گـام نــه هــمـي آرزو ســر بر  حرام ازگرفت كن كوته دست
  ...بود كبود ةجام كــي زهــد  بود سود چه كني كوته خرقه
  ...گــردي بيمقــرّ چــگونه تــا   مردي ار نه برون دخو از قدم

                    )118 /68- 60(  
 فقـر  و گيردمي قرار نكوهش مورد آنان رياي و دروغگويي و صوفيان ظاهري فقر ،ادامه در

 بنابراين. كندمي سرزنش فقر گوهر اجحرّ خاطر به را زنانالف و شماردمي گرانمايه گوهري را
  : شوندمي دعوت) ص(ديمحم فقر هب سلوك اهل

ــه ــّل ب ــانفتص ــادهزب ــرزگش  فق
ــه ــاه جام ـــر كوت ــان بهــ ــرده ن  ك
 كــوي در را فقــر كــرده ري پيــر

 بيفـــــتاده راســـــتي پــــــي از
ـــشيده در ـــوي ز كـ ــر ب ــام فق  لگ

 دارنــدي تميــز خــود ار گفــــتم
ـــن ـــر تـ ــارفي هـ ــال ع ـــود را ب  ب
 بــازار هــر يزيـــد مــن در تــو پــس

  

ــا  ــالم ــي دني ــاده بس ـــقر ز نه  ف
ــوهر ــر گ ـــمان را فق ـــرده ض  كـ
ــه ــي وي از آنگ ــك فقيرن ــوي ي  م
 بگشــاده خلــق دســت در ديــده

 حــــــرام آرزوي آب ســـــر در
 دارنــدي عــــزيز بــــس را فــــقر

ـــود را مصـــطفا فــــقر گــــوهر  ب
  خـوار  فروشـي  مـي  فــقر  گــوهر

                      )118 /78-71(  
  

 بـر  را سـالك  تعـالي  هـاي راه است، كامل انسان سمبل كه ،قلم زبان از كه ناي ضمن سنايي
 شـاعر . دهـد مـي  توضـيح  اندشده گرفتار بدان سالكان كه را هاييزشتي و هابدكاري شمارد،مي
. شـمارد مـي  زشـت  را آن در جـاه  طلب بلكه ،ندارد دشمني آن اهل و خانقاه با كه كندمي بيان

 و صـدق  بـه  را صـوفيان  بنابراين دارند، ارجمند و واال بس مقامي او هديدگا از راستين صوفيان
صـدق  به آوردن روي گرو در را مقامي هر به رسيدن و كندمي دعوت توبه و ريا ترك و تهم 
  : داندمي رياكاري از پرهيز و

ــن ــويم م ــهنگ ــاهك ـــتخانق  بدس
ــه درره صــدق و ازصــدق الفــت  ن

  ...بدســـت  جــاه طالـبان انــدرو 
 ...نـه  كــوته  عيب و عيب از ديوت
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ـ بلنـدوجنـبش به اي پسـتتهم 
 افــــكن كــام بــه را فصــر شــربت

 كــش گريـــبان در افــالس بــه ســر
 مـــــفكن در آبـــــگينه در ســـنگ
ـــون ــدازدم دم چـ ــي گ ـــش آه  ك

ــا ـــقيقت ت ـــرا حـ ـــد تـ  روي نماي
 دهـــد  مـــقام  را تـو  مقامـــي  بي
  

 مسـت  آخــر  باشــي  چــندريااز
 .... بـشكن ريــا را تــوبه كن نوش
 كـــش جـــان ةدرونــ از ســـرد بـاد 
 مـزن  كـرده  هـر م به سر جــز نعره
 آتــــش مــــيانه جــــز مــــزن دم

 زهــــوي و هــايز را تــو وارهانــد
 دهــــد  عـام  بـار  صـدق دلـت در

                     )119 /96-80(  
  
  

 عنـي ي؛ اسـت  يافتـه  كمـال  و رسـيده  نيستي و فنا مقام به رسيد مقامي چنين به سالك وقتي
 بـه  ترتيـب  بدين و است برگذشته افالك از قدم ديگر به و گذاشته نفس سر بر قدم كي سالك

  :است افتهي دست شده، خلق آن براي كه جايگاهي
  كــند احتراز هستي از ذاتــت           بازكند ديــده تو در نــيستي

   زن هسـتي چه اگر گردي مرد            زفن و زمكر شود مصفي چون
 )120 /98-97(  

 قلم كه است اين ةكنند بيان كندمي بيان قلم زبان از شاعر كه را مراحلي و نصايح از كيهر
  .است جسته مدد سالكان هدايت و راهنمايي براي او از شاعر و است كامل انسان همان
 برتـرين  كه ،)السالميهمعل( او فرزندان و رسول پاك جان به را خداوند سنايي سوم بند در 
 كمـال  مقـام  بـه  رسـيدن  تا راه اين در را همه كه دهدمي سوگند هستند، كامل انسان هاينمونه
 از پـس  انسان آفرينش تا آفريده نخستين از را آفرينش مراتب سنايي گويي. دهد ياري و توفيق
 اوسـت،  ينشآفـر  هـدف  كه كمال، مرحلة به رسيدن تا او صعودي سير سپس و ، نزولي قوس
  : كند مي مرور

  بتول بطــس و حسين و يعلـّ به           رســول پاك جان به كردگارا
  » ـيـــاتـ هل« مأمـن امــينان به    وفـــا خانــقاه مـقيــمان به
  بــرهان خود هــواي هــواي از    بســتان خود غير ز ما دل كه
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  زبد و زنـيك كن پاك روحمان    ودخَ زدامـن نگسالن دستمان
   آمين سخن اين در گويد وانكه    تزيين نظر بدين ده مانديده

 )120 /103-99(  
   نتيجه

ـ اهم و سنايي به القلم تحريمه مثنوي انتساب تصح رغمعلي ايـن  آثـارش،  بـين  در آن تي 
 پيـروي  و همراهي لزوم و مرشد و پير بحث مثنوي اين در. است بودهتوجه  مورد كمتر مثنوي

 در رمـزي  شـكلي  بـه  است،توجه  مورد بسيار گويفارسي شعراي و هصوفي متون در كه ،او از
 بـا  مثنـوي  ايـن  در. يابـد مي نمود است، برخوردار وااليي جايگاه از فهمتصو نزد كه قلم، قالب
 كيي كامل انسان با مخلوق، نخستين معني در عقل و قلم جايگاه ه،صوفي نزد قلم تأويل بهتوجه 
 و صـوفيان  روح و جسـم  بر سلوك هايتازيانه كردن وارد براي مثنوي، اين در سنايي. شودمي

 جويدمي مدد است، الهي صفات و اسماء تام مظهر كه) كامل انسان رمز( قلم از بار اين سالكان
 است، ورزيسالوس و رياكاري همانا كه خويش ةزمان درد ترينرايج با جنگ به وسيله بدين تا

  . برود
 از و كنـد مـي  مـرور  را آفـرينش  مراتب سنايي گويي پرمعنا، و نغزاما  ،كوتاه ويمثن اين در
 صـعودي  سـير  سـپس  و انسـان  آفـرينش  تا آن نزولي سير واول  عقل قالب در نخستين يتجلّ

 و كندمي ترسيم هپلّهپلّ است، كامل انسان مقام همان كه را، هياللّخليفه مقام به رسيدن تا انسان
 دارد تأكيـد  نيز سنايي ،اساس برهمين. شودمي وسلوك سير در كوچكي ةرسال دخو مثنوي اين
 كـه  مقـامي  بـه  و شـويد  فرو اوست، غير هرچه نقش از را وجود لوح تا بكوشد بايد انسان كه

 بـا  بـار  اين رياكاري از نكوهش و تحذير براي سنايي. ابدي دست است، بوده او آفرينش هدف
 رسـيدن  بـراي  تالش به را طريقت سالكان و پردازدمي سلوك احلمر بيان به مستقيم غير لحني

 خداوند مقام، اين به رسيدن براي نيز پايان در و كندمي دعوت هستند، آن ةشايست كه مقامي به
ـ  عليهم( او فرزندان و) ص( رسول حضرت كه ها انسان ترينكامل جان به را هسـتند، ) المالس 

  .كندمي طلب خداوند از را كامل انسان قامم به رسيدن توفيق و دهدمي سوگند
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  . 783 ،2ج عربي، ابن تفسير از نقل به  ؛1387،145 بابا، گل سعيدي، -5
  .153-151 ،1383 شيرازي، الدينصدر :به كنيد نگاه نيز -6
 است نزديك كامل انسان ةدربار باستان ايران راتتفكّ با بيشتر نسفي نظرات كامل انسان باب در -7

 واجـد  را كامل انسان نسفي. دارد چشمگيري تفاوت عربي ابن با باره اين در او ديدگاه جهت اين از و
 نيـك،  اقوال داراي باشد هااين ةس هر واجد كه كامل انسان و داندمي» حقيقت« و» شريعت« ،»طريقت«

: اسـت  نزديـك  باستان ايران راتتفكّ به او نظر جهت اين از و است معارف و نيك اخالق نيكو، افعال
 فهـم  را عبارت اين اگر و باشد تمام حقيقت و طريقت و شريعت در كه است آن كامل انسان كه بدان«

: باشـد  كمـال  بـه  چيـز  چهـار  را او كه است آن كامل انسان كه بدان. بگويم ديگر عبارتي به و كنينمي
  ). 74: 1388 نسفي،(» معارف و نيك اخالق و نيك افعال و نيك اقوال
- اسـالمي  خاسـتگاه  كامل انسان مفهوم هرچند كه بگوييم بايد كنيم نگاه موضوع به تردقيق اگر هالبتّ -8
 انسـان  .است بوده مطرح مشابهي صورت به مفهوم اين نيز ايران عرفاني و باستاني هايآيين در دارد، ايراني

 و تانساني كامل ةنمون و خداست روح از جزيي او روح كه است كسي مزديسنا، آيين در) كيومرث(ستيننخ
 دارد وجـود  ريتفكّ چنين نيز مانويان و زرتشتيان نزد چنينهم. است انساني وظايف و هاتمسئولي دارعهده
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 ؛)1385(احمـد  آبـادي،  زداني زدياي: به كنيد نگاه. شوندمي شناخته كامل انسان عنوانه ب ماني و زرتشت و
 شماره ،صدرا ةنامخرد ةمجلّ ،»كامل انسان دربارة اسالمي- ايراني انديشمندان و حكما آراي تطبيقي بررسي«

  .45 ،1380 هروي، مايل: از نقل به ،1385 پاييز ،45
  .78 ،1381 زرقاني، از نقل به ؛111 ،1385 حسيني، -9

هـاي حكـيم   ت مثنوي تحريمه القلم بر اسـاس كتـاب مثنـوي   الزم به ذكر است تمامي ارجاعا -10
سمرحوم  ةمسنايي با تصحيح و مقدرضوي است مدر.  

  :كندمي اشاره بدان خود ديوان از جاي جاي در و دارد اشاره مضمون اين به شيرازي حافظ -11
ّگمراهي خطر از بترس است ظلمات      مكن خضر همرهي بي مرحله اين يط  

  )488غزل( 
  :يا

نوسفرم من و منزل ره تـاس دراز كه         قدس طاير اي كن راه ــةبدرق تمهم  
  )328غزل( 

 نبسـته  بـر  رخـت  آن از محمود فرزندان عظمت و شكوه هنوز كه روزگاري در غزنين، شهر« -12
 در. بـود  زندگي هايخوشي و رؤياها در غرق مردم هايدل. خوردمي غوطه شادكامي و شادي در بود،

 از ايفسـانه  و ترانـه  گـاه گه هاخانقاه در. نبود نيازي و سوز آن دراما  ،خواندندمي نمازي مردم مساجد
 آشكار جا آن از صادقانه دردي و شور ليكن خورد،مي گوش به انسان روحاني ةگمشد جوي و جست
 دمـي  صـوفيان . باختنـد مـي  را جهان اين چيز همه بهشت هواي در و داشتند ايگوشه زاهدان. شدنمي
 بودنـد  داده قرار خويش اميد ةقبل را اميران دربار، شاعران. نهادندنمي فراتر قدمي دم آن از و جستندمي
 در و بـود  كـرده  مسـت  فراموشي ةنشئ را همه. كردندمي دريوزه توانگران و محتشمان از را خود كام و

 مستي خواب از آلود وحشت چنان مردي ميان اين در. نماياندندمي آزاد و آگاه را خود هوي و ريا ةپرد
 اعتـراض  و فريـاد  بـا  و خروشـيد مـي  خشـم  و درد از دايـم . نيافـت  قـرار  و آرام هيچ ديگر كه جست

  ).21 ،1385 كوب، زرين(» كند بيدار غفلت خواب از را ديگران كوشيد مي
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  امهنكتاب

  .18ج .صادقين :تهران .ادقينالص آثار  .)1372. (صادق ،بخش احسان
  .جامي :تهران .پنجم چاپ .)الحقيقهحديقه ةگزيد( افروزآتش آب .)1379. (رضا ،زادهاشرف

 انسـاني  علـوم  و ادبيـات  ةدانشـكد  ةنشـري  .»سـنايي  عقل تا ناصرخسرو عقل از« .)1388. (محمد ،پارسانسب
  ).23 پياپي( 26 ةشمار .كرمان باهنر شهيد دانشگاه
   .هرمس: تهران .حال زبان .)1385. (نصراهللا، پورجوادي

  .اساطير :تهران .سوم چاپ .غني و قزويني كوشش به .ديوان .)1370. (دمحم الدينشمس ،حافظ
ـ  اصـغر  علـي  ،فتـوحي  محمـود  .»سـنايي  فكري نظام در عقل جايگاه« .)1385. (مريم ،حسيني خـاني  دمحم. 

   .سخن :تهران .سنايي  حكيم آثار و هاانديشه .غزنه در ايشوريده
علوي مهيار ةترجم .عشق اقليم حكيم .)1378. (بروين د و ممقد هايپژوهش بنياد :مشهد .مهدوي جواد دمحم 

  .رضوي قدس آستان
  .سپهر :تهران .دوم چاپ .فارسي عرفاني و حماسي ادبيات در كامل و آرماني انسان  .).1375. (حسين ،رزمجو
  .روزگار :تهران .سوز عالم زلف .)1381. (سيدمهدي ،زرقاني

ـ  اصـغر  علـي  ،فتـوحي  محمـود  .»عرفـاني  غـزل  تسـنّ  و سنايي« .)1385. ( ـــــــــــــــــ خـاني  دمحم. 
   .سخن :تهران .سنايي حكيم آثار و هاانديشه .غزنه در اي شوريده

ـ  اصـغر  علـي  ،فتـوحي  محمود .»غزنه در اي شوريده سنايي« .)1385. (عبدالحسين ،كوبزرين خـاني  دمحم.  
  .سخن :تهران .سنايي حكيم آثار و هاانديشه .غزنه در ايشوريده
  .اسوه :تهران .دوم چاپ .آشتياني جالل دسي تصحيح و تعليق .رسائل .)1376. (هادي املّ ،سبزواري

ينضياء ،اديسجتهران .دوم چاپ .سنايي اشعار ة گزيد .)1365. (الد: ارزو.  
  .ارزو :تهران .عربي ابن عرفاني اصطالحات جامع فرهنگ .)1387. (بابا گل ،سعيدي
 .حسـيني  مـريم  ةمـ مقد بـا  و تصحيح به .ريقهالطّ شريعه و الحقيقه حديقه .)1382. (آدمبنمجدودابوالمجد ،سنايي

  :تهران دانشگاه :تهران
 .رضـوي  مدرس تقي دمحم دسي ةممقد و تصحيح با .ناييس هايمثنوي .)1360. (ـــــــــــــــــــــــــــ

  . بابك :تهران .دوم چاپ
  ..آگاه :تهران .هشتم چاپ .سلوك هاي تازيانه .)1387. (درضامحم ،كدكني شفيعي
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ـ  تصـحيح  بـه  .كافي اصول شرح .)1383. (ابراهيمبندمحم .شيرازيالدينصدر دوم چـاپ  .خواجـوي  دمحم . 
  .1ج .فرهنگي مطالعات و انساني لومع پژوهشگاه :تهران
ـ  اصغر علي ،فتوحي محمود .»سنايي ديوان در محتوا و صورت عتنو« .)1380. (اسحاق ،طغياني خـاني  دمحم. 

   .سخن :تهران .غزنوي سنايي حكيم آثار و هاانديشه .غزنه در ايشوريده
  .كتاب انبوست :قم .فاالص اخوان سياسي هايانديشه .)1380. ( علي ،فريدوني
  .6ج .هاالسالمي دارالكتب :تهران .هشتم چاپ .قرآن قاموس .)1361. (اكبر علي ،قريشي
  . 143 شماره .فرهنگي كيهان ةمجلّ .»عربي ابن مكتب در كامل انسان ةنظري« .)1377. (احسان ،هياللّ قدرت

  .8ج .ارزو :تهران .فتصو اصطالحات شرح .)1382. (صادق دسي، گوهرين
  . نگاه :تهران. ياسمي رشيدة ممقد با .بابايي پرويز اهتمام به .ديوان .)1374. (سلمان سعدمسعود

  .2ج .كبير امير :تهران .فارسي المعارف دايرة .)1380. (غالمحسين ،مصاحب
   .5ج .زمينايران فرهنگ ةمجلّ .»القلمتحريمه تصحيح« .)1335. (مجتبي، مينوي

 .مولـه  مـاريژان  ةمـ مقد و تصـحيح  بـا  .الكامل االنسان به مشهور رسائل ةجموعم .)1388. (الدين عزيز ،نسفي 
ةترجم .كربن هانري از فرانسوي ةممقد ينضياء از مهمقدطهوري :تهران .نهم چاپ. دهشيري الد .  

 .امينـي  هادي دمحم ،حيدري حسين ترجمة .امروز تا ديروز از صوفيان هاي آموزه .)1382. (حسين دسي ،نصر
  . سرا قصيده :رانته
 :مشـهد و علوم انساني دانشگاه فردوسـي   ادبيات ةدانشكد ةمجلّ .»قلم آفريننده« .)1367. (د جعفرمحم ،يياحقّ

  .سال بيست و يكم .اول ةشمار
 


