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اسلوب معادله و کاربرد آن در دیوان سنایی*

دکتر علی محّمد مؤذنی1 
استاد دانشگاه تهران

عباس تابان فرد2
 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه تهران

چکیده:
  کاربرد صنایع ادبی و طرز استفاده از آن، از مسایل بسیار مهّمی است که کمتر به آن پرداخته شده 
اس��ت. معموالً در ش��رح و توضیح صنایع ادبی، تعریفی به صورت تکراری از آنها ارائه می ش��ود و ش��واهد 
مثالی نیز برای تکمیل بحث آورده می شود، اّما این که شعرا در چه مواردی و با چه بسامدی از این صنایع 
اس��تفاده کرده اند، مقوله ای اس��ت که جا دارد بیشتر در مورد آن بحث شود. در این مقاله، نگارنده ابتدا به 
پیشینه ی این صنعت در ادبّیات فارسی پرداخته و سپس وجه تمایز آن را با صنایع همانند آن مثل ارسال 
المثل و تش��بیه تمثیلی تبیین نموده و به دنبال آن به بررس��ی ساختمان اسلوب معادله در دیوان سنایی، 
مقایس��ه ی س��اختار آن با نمونه های سبک هندی و کاربرد این صنعت در سبک هندی و در دیوان سنایی 
پرداخته و در پایان به این نتیجه رس��یده اس��ت که در دیوان س��نایی این صنعت بیشتر در خدمت تبیین 

موضوعات انتزاعی و عرفانی قرارگرفته است. 

کلید واژه ها:
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فصل نامه ی علمی عمومی زبان و ادب فارسی )گرایش عرفان( ادبستان سال اّول، شماره ی دوم، بهار 1321389

مقّدمه:
در بررس��ی دیوان س��نایی و واکاوی کاربرد اسلوب معادله در اش��عار او به این نتیجه می رسیم که در 
مباحثی انتزاعی، اعتقادی و عرفانی که فهم و ش��رح چنین مس��ائلی، مستلزم درك بیشتر مخاطب است، 
ناچار از اس��تفاده از این صنایع اس��ت و اصوالً تمثیل برای شرح بیش��تر یک موضوع تعّقلی و تقریباً مبهم 
است که این تمثیل در دوره های بعد و در سبک هندی به اسلوب معادله تبدیل می شود. بتهون می گوید: 
»هیچ قاعده ای نیست که آن را در هنر به خاطر قاعده ی مهمتری نتوان پایمال کرد«. )زّرین کوب، 1376: 
118( البّته این صنعت در سبک هندی پایمال نشده بلکه  می توان گفت اخّص شده است و بدین ترتیب 
اندیش��مندان س��بک هندی دریچه ی تازه ای به روی صنعت تمثیل گش��وده اند که اسلوب معادله نامیده 
می ش��ود. در دوره هاي بعد مي بینیم که تمثیل منش��أ خلق مضامین بدیعي ش��ده اس��ت به عبارت دیگر 
قاعده اي کلّي یا صنعتي ادبي، به شاخه هاي متعّدد منشعب شده است که اسلوب معادله یکي از شاخه هاي 

این صنعت ادبي است. 
س��نایی که در بیشتر موضوعات عرفانی، اخالقی، تعلیمی، شعر زهد و مثل، قلندریات و... پیشرو است 
و ب��ه نوعی آغازگر اکثر این موضوعات اس��ت؛ هیچگاه در مباحث��ی همچون توحید، تجرید، و... مخاطب و 
خواننده را تنها نمی گذارد و با کاربرد علمی و استادانه ی این صنایع، مباحث تقریباً سنگین و انتزاعی این 

مقوالت را به شیوه ای نو و ابتکاری مورد بررسی قرار می دهد. 
سنایی در نیمه ی اّول زندگی خویش و در دیوان خود که شامل قصاید، غزلّیات، قطعات و... است چندین 
موضوع را به عنوان مّهم ترین مس��ایل مطرح کرده اس��ت که از جمله ی آن ها می توان به مدایح او )که بخش 
عمده ای از اشعار او را تشکیل می دهد(، پند و اندرز و موضوعاتی که اکثر شعرا به آن پرداخته اند، اشاره کرد 
و می توان گفت در نیمه ی تاریک زندگی خود پا را از آنچه بر جریان ش��عر آن دوره حاکم بوده فراتر ننهاده 
است و در این نیمه از زندگی شعری خود بیشتر از صنایعی که معمول بین شعرا بوده از جمله موازنه، ترصیع، 
تضاد و معموالً صنایع لفظی بهره برده است. »با توّجه به این که در نگاه اّول با بررسی قصاید سنایی متوّجه 
می شویم که شاید او شاعری مّداح بوده )بر طبق برخی دالیل تا پایان عمر هم، مدح می گفته( اّما این مضمون 
تنها یکی از درون مایه های قصاید اوس��ت«. )زرقانی، 1378: 13( و بالطبع در این قسمت حجیم از اشعار او 
نکته ی غامضی  نمی تواند مطرح ش��ده باش��د که به وسیله ی تمثیل یا اسلوب معادله تبیین شود و به همین 
لحاظ اس��ت که بسامد این صنعت در این قسمت حجیم نس��بت به قسمت های انتزاعی و اعتقادی پایین تر 
اس��ت. اّما در نیمه دوم و اوج بلوغ ش��عری خود و در اشعاری که سنایی را سنایی کرده است؛ یعنی اشعاری 
که برای اّولین بار اصول عرفان را پایه گذاری کرده است؛ به طور محسوسی کاربرد صنایع در اشعار او تغییر 
می کند و بسامد کاربرد صنایع معنوی در اشعار او باال می رود.یکی از این صنایع و مّهمترین آرایه ای که او در 

این بخش از اشعارش به کار گرفته است اسلوب معادله است.
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 پیشینه ی اسلوب معادله
  از آنجا که تمثیل و اسلوب معادله معموالً در مواردی به کار می رود که شاعر در جستجوی مضمونی 
نو و بدیع اس��ت، این صنعت را می توان کارآمد ترین ابزار برای خلق مضامین ابتکاری و روش��ی ویژه برای 
آش��نایی زدایی و تولید معانی خیره کننده دانس��ت به طوري که شاعران سبک هندی که بارزترین صنعت 

مورد استفاده آنها اسلوب معادله و تمثیل است به شاعران مضمون پرداز در ادبّیات ایران نامی شده اند. 
»البّت��ه در م��ورد کاربرد این صنعت ادبی در زبان عرب��ی و در کتب فّنی ادبّیات عرب از مباحثی نظیر 
مواقع تمثیل و تأثیر تش��بیه تمثیل س��خن به میان آمده است و به عنوان مثال آورده اند که گاه از تمثیل 
برای دلیل اس��تفاده می ش��ود و گاه تمثیل تأیید معنی ثابتی در ذهن است«. )الهاشمی، 266:1369( »اّما 
در ادبّیات فارس��ی چنان که باید هنوز از این قس��م دسته بندی خبری نیست در حالي که موضوع مّهم در 
ادبّیات فارس��ی تعیین انواع ادبی و ترس��یم حدود و جوانب آن اس��ت و این که مثاًل فالن نوع ادبی از صور 
خیال بیشتر بهره برده است و با وجود تحقیقاتی که تاکنون انجام شده هنوزکتابی مستقل به این موضوع 

اختصاص نیافته است«. )مرتضوی،73:1371(
  »باری، در مورد پیش��ینه ی این صنعت باید گفت که تصویر تمثیلی با رنگی بس��یار ضعیف در ش��عر 
نخستین شاعران پارسی گوی وجود داشته مثاًل در شعر ازرقی آنجا که مقایسه ی میان دو شخص می کند 

بیتی پس از آن به عنوان تمثیل دارد که:

و لیک زین به نگین دان کشند و از آن به جوال« زم��رد و گی��ه س��بزه ه��ر دو همرنگن��د

)شفیعی کدکنی،1387: 84 (

»و یا در شعر منوچهری تمثیل شب به کردار زن زنگی نشان دهنده ی ادامه این حرکت است تا آنجا 
که در دوره های بعد در سبک هندی از آن به عنوان یکی از ویژگی های شعری نام برده می شود.

در میان ش��یرخالص موی رس��وا می ش��ود«عی��ب پ��اکان زود ب��ر مردم هویدا می ش��ود

)همان:87(

»سنایی نماینده ی برجسته ی نوعی از قصیده در زبان فارسی است که آن را باید قصیده ی نقد جامعه 
و عرفان و اخالق خواند و در این میدان هیچ یک از اس��تادان بزرگ قصیده به پای او  نمی رس��ند. سنایی 
از رهگذر ساخت و صورت قصاید و شیوه ی بیان و اسلوب سخن کوشیده است که تکراری بودن بعضی از 

اندیشه ها را پنهان دارد و این خود توفیقی بزرگ است«. )شفیعی کدکنی،1380: 12(
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فصل نامه ی علمی عمومی زبان و ادب فارسی )گرایش عرفان( ادبستان سال اّول، شماره ی دوم، بهار 1341389

این ش��یوه ی بیان و اس��لوب س��خن که س��نایی را به  عنوان یکی از بزرگ ترین قصیده سرایان ادبّیات 
فارسی معرفی می کند؛ ناشی از اندیشه ی پویا ی اوست که توانسته با استفاده ی به موقع از ابزارها و وسایل 
س��خن و صنایع و آرایه هایی که وظیفه ی ابتدایی آن ها رفع نقیصه ی تکراری بودن مضامین اس��ت؛ خود 
را در ادبّیات ایران ماندگار کند و بدیهی است که شفّاف ترین این صنایع تمثیل یا همان اسلوب معادله ی 
س��ال های بعد اس��ت اّما بحث اصلی ما در مورد کاربرد اس��لوب معادله در دیوان س��نایی است که در زیر 

چگونگی به کارگیری این صنعت ادبی در دیوان سنایی مورد بررسی قرار می گیرد. 

اسلوب معادله 
  دکتر ش��فیعی کدکنی در کتاب ش��اعر آیینه ها در این باره چنین مي نویسند: »اسلوب معادله را من 
به عمد ساخته ام برای استفاده در سبک شناسی، بعضی آن را تمثیل خوانده اند برای این که با ارسال المثل 
و یا هر نوع مصراِع حکمت آمیزی که بتواند جای مثل را بگیرد، اشتباه نشود؛ عمداً این اصطالح را به کار 
می برم. منظور من از اس��لوب معادله یک ساختار مخصوص نحوی است. تمام مواردی که به عنوان تمثیل 
آورده می ش��ود، مصداق اسلوب معادله نیست. اسلوب معادله این است که دو مصراع کاماًل از لحاظ نحوی 
مس��تقل باش��ند هیچ حرف ربط یا شرط یا چیز دیگری را حّتی معنا )نه فقط به لحاظ نحو( به هم مرتبط 
نکند؛ در صورتی که در اغلب مواردی که به عنوان تمثیل ذکر ش��ده است این استقالل نحوی مورد بحث 

قرار نگرفته است«. ) شفیعی کدکنی،1371: 64-63 ( 

اسلوب معادله، تشبیه تمثیلی و ارسال مثل 
»در ارس��ال مثل، معقول به محسوس مرکب تشبیه می ش��ود، اّما مشّبه به، جنبه ضرب المثل دارد و 

می توان آن را بدون مشّبه خواند. در ارسال مثل ادات تشبیه ذکر نمی شود. 

خ��اریغم عش��ق آم��د و غم ه��ای دگر پ��اك ببرد ب��رآرد  پ��ای  ک��ز  بای��د  س��وزنی 

)سعدی(

  در ارس��ال مثل هم قرینه سازی رعایت می ش��ود. معموالً تشبیه تمثیلی، تمثیل و ارسال مثل را به 
یک نحو تلّقی می کنند؛ چنان که می گویند اس��اس س��بک هندی تمثیل اس��ت یعنی تشبیه معقول به 

محسوس مرّکب. 

فیض��ی طال��ب  اگ��ر  آم��وز  هرگ��ز نخ��ورد آب زمین��ی که بلند اس��تافتادگ��ی 
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طالبان فیض افتاده هستند و تکّبر نمی کنند )معقول( زیرا در آن صورت مثل ایشان مانند زمین بلندی 
خواهد بود که از آب برخوردار نمی شود«. )شمیسا، 1371: 234-233( 

 »می بینیم که حّد فاصل اس��لوب معادله و ارس��ال مثل در شّدت اشتهار و رواج آن بر زبان مخاطبان 
اس��ت و هر چه درجه ی اش��تهار آن بیشتر باشد به ارسال مثل نزدیک تر است اّما اگر به درجه ی مثل سایر 
نرس��یده باشد و ساختار آن همان ساختار محس��وس به مرّکب باشد، اسلوب معادله است و از طرف دیگر 
در اسلوب معادله لزوماً معقول به محسوس مرکب تشبیه نمی شود؛ اّما به لحاظ ساختار لغوی و فّنی هیچ 
فرقی بین ارس��ال مثل و اس��لوب معادله نیست«)ش��فیعی کدکنی، 63:1371( همچنان که دکتر شفیعی 
کدکنی عنوان کرده اند می توان بین دو مصراع عالمت مس��اوی قرار داد بنابراین س��اختمان اسلوب معادله 

همان ساختار ارسال مثل است. 
چند مثال: 

غرق��ه در نی��ل چ��ه اندیش��ه کند ب��اران راس��عدی از س��رزنش خل��ق نترس��د هیهات

)دیوان اشعار سعدی( 

ب��ر زمس��تان صب��ر بای��د طال��ب ن��وروز راکامجویان را ز ناکامی چش��یدن چاره نیست

)غزلیات سعدی(  

»اینها اس��لوب معادله اس��ت و این صنعت ادبی در سبک هندی بس��امد باالیی دارد و شاید در صائب 
باالترین بس��امد را داش��ته باشد. در شعر بیدل اسلوب معادله به اندازه ی صائب نیست ولی در حّد شاعران 
س��بک هندی اس��ت حافظ بسیار کم دارد با اینکه سعدی قبل از او بسیار دارد و سعدی درین کار گویا به 
س��بک متنّبی چش��م دارد زیرا در شعر عرب اس��لوب معادله را در متنّبی بیش از دیگران می توان یافت«. 

)همان،1371: 64-63(
  

 اسلوب معادله در سنایی 
 س��نایی با این که پیش از سعدی می زیسته است و بالّطبع به اندازه ی سعدی با اشعار متنّبی آشنایی 
نداشته اّما به لحاظ بسامد، اسلوب معادله در دیوان او کم نیست و به نظر می رسد این کاربرد در دیوان او 
از دیگر ش��عرای هم عصر بیشتر باش��د و البّته باید اذعان داشت که کاربرد چنین صنعتی در زمان سنایی 
ش��اید چندان تفاوتی با تمثیل یا ارس��ال مثل نداشته است و چه بس��ا اکثر شعرا و مترّسالن زمان تفاوتی 
میان این صنایع احساس نمی کرده اند و تمایز میان اسلوب معادله و تمثیل و ارسال مثل به سال های اخیر 
و مش��خصاً دکتر ش��فیعی کدکنی که این اصطالح را وضع  کرده اند بر می گردد؛ به همین خاطر خواننده 
امروزی نباید در بررس��ی این صنایع در آثار ش��عرای متقّدم، تمایزی ما بین آن ها ایجاد کند. اّما به لحاظ 

اسلوب معادله و کاربرد آن در دیوان سنایی
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فصل نامه ی علمی عمومی زبان و ادب فارسی )گرایش عرفان( ادبستان سال اّول، شماره ی دوم، بهار 1361389

روشن شدن بحث و اینکه این مقوله را کاماًل علمی تبیین کنیم چنین تقسیم بندی انجام می دهیم. 
  س��نایی معموالً از اس��لوب معادله )تمثیل( در مباحث نظری و انتزاعی و اعتقادی و در آنچه خود او 
عنوان )شعر زهد و مثل( بر آن می نهد استفاده می کند و از آنجایی که این مباحث احتیاج به شرح و توضیح 
و در نتیجه آوردن مثال دارد؛ می بایست بتواند با استفاده از آرایه ای ادبی این رسالت، یعنی: آوردن مثال، 
آن هم مثالی هنری برای مضامین ابتدایی شعر عرفانی و زهد و مثل، این مضامین را تبیین کند. در بررسی 
تحلیلی دیوان س��نایی به خصوص قصاید او خواهیم دید که وس��یله ای که توانس��ته او را در این راه یاریگر 
باش��د شاخه ای از تمثیل به نام اس��لوب معادله است و بدین لحاظ که ایراد سخن به مقتضای حال، محور 
اصلی بالغت را تشکیل می دهد و ایراد معنای واحد به طرق مختلف، جهت دیگر بالغت را شکل می دهد. 
)فش��ارکی،1374: 176( می توان س��نایی را به خاطر کاربرد این صنعت در مواقعی که لزوم آن احس��اس 
می ش��ود شاعری هنرمند و مبتکر دانس��ت و بدین ترتیب است که سنایی )به عنوان پیشرو در اکثر انواع 
و مضامین ادبی( تشخیص داده است که بسامد این صنعت ادبی در آثار خود و به خصوص اشعاری که در 
مورد توحید، تجرید، وجد و حال، حکمت و موعظه، ترك دنیا و تحریض به سوی زهد و خالصه مباحثی 
که در حوزه ی عرفان نوپای آن روز مطرح بوده اس��ت؛ باید باالتر از س��ایر مباحث باشد که در ادامه خواهد 

آمد. اینک نمونه هایی از این کاربرد:
در تشبیب در نعت حضرت رسول اهلل )ص( می گوید:

م��ده محرور جاه��ل را ز بهر طب��ع او خرمامگ��و مغ��رور غاف��ل را ب��رای ام��ن او نکته

)همان:8-54(

 در این بیت تصریح می کند که انس��انی که غافل اس��ت به وس��یله نکته آموزی و پند و اندرز اصالح 
نمی شود. )این مضمون مصادیق زیادی در ذهن ادبی شعرا داشته است از جمله سخن معروف سعدی که 
می گوید: تربیت نا اهل را چون گردکان بر گنبد است(. در مصراع دوم شاعر به وسیله ی اسلوب معادله این 
موضوع ذهنی و انتزاعی را با تمثیلی هنرمندانه، برای تنویر اذهان، محس��وس و ملموس س��اخته است؛ و 
بدیهی است که این حقیقت عمیق تربیتی و روان شناختی را نمی توان با صنایع و آرایه های لفظی تبیین 

و تکمیل کرد و آنچه توانایی گسترش دایره ی ذهن را دارد، چیزی جز آوردن مترادفی معنایی نیست. 
 نمونه ای دیگر: 

نب��ود از عاجزی وامق که عذرا ماند از او عذرانبود از خواری آدم که خالی گشت ازو جّنت

)همان:12-51(
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در بیت فوق س��اختار و س��اختماِن مصرع ها کاماًل مستقل اند و حرف ربط، شرط یا چیز دیگری که دو 
مصراع را با هم مرتبط کند؛ موجود نیست و به لحاظ ساختار این بیت مشابه همان بیت سعدی است که 

می گوید: 

غرق��ه در نی��ل چ��ه اندیش��ه کند ب��اران راس��عدی از س��رزنش خل��ق نترس��د هیهات

  البّته این چنین نیست که در شعر سایر شعرا ابیاتی با این ساختار مشاهده نشود. چه بسا سایر شعرا 
نیز ابیاتی با این س��اختار طّراحی کرده اند و در دیوان آن ها این نوع کاربرد وجود دارد اّما بحث ما نحوه ی 
کاربرد این صنعت اس��ت که در س��نایی مورد بررس��ی قرار گرفته و به این نتیجه رس��یده ایم که فقط در 

مضامین ذهنی و انتزاعی و اعتقادی و شعر زهد و مثل بسامد این نوع کاربرد زیاد است. 
هم چنان که گفتیم در زمان س��نایی فرقی بین اسلوب معادله و تمثیل و ارسال مثل یا وجود نداشته 
است یا به آن اهمّیت نمی داده اند و به همین لحاظ پیدا کردن ابیاتی که تمام مشّخصه های اسلوب معادله 
به س��بک هندی در آن یافت ش��ود بسیار مش��کل می نماید، اّما مشاهده می شود که در اشعار سنایی و در 
مضامینی که ذکر آن پیش از این آمد نه تنها این نوع آرایه به کار رفته اس��ت بلکه بس��امد آن نیز باالست 

به طوری که آن را می توان یکی از مشّخصه های سبکی او به شمار آورد. 
در مثالی دیگر و در ترغیب اصحاب، به طریق وجد و حال ابیاتی از این دست را می آورد:

س��نگ اگر لعل ش��ود جز به بدخشان نشودگر تورن��گ آوری و طیره ش��وی غم نخورم

)همان:15-174(

در مصراع اّول به این موضوع اش��اره ش��ده است که خشم و تعب تو مرا غمگین نمی سازد و در مصراع 
دوم برای روش��ن ش��دن ذهن مخاطب مثالی می آورد که در این مثال خبری از حرف ربط یا ادات تشبیه 
نیس��ت که ما آن را تمثیل به معنای کالس��یک بدانیم و تنها آرایه ای که می توان این گونه  مثال ها را به  
وس��یله ی آن تفس��یر کرد همان اسلوب معادله است که س��اختار زبانی آن را دکتر شفیعی کدکنی تبیین 

کرده اند. 

صوف��ی صاف��ی، در خدم��ت دهقان نش��ودخواجه گر مردی زین نکته برون آی و مپای

)همان:14-174(

اسلوب معادله و کاربرد آن در دیوان سنایی
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فصل نامه ی علمی عمومی زبان و ادب فارسی )گرایش عرفان( ادبستان سال اّول، شماره ی دوم، بهار 1381389

حام��ل عاق��ل ب��ا زی��ره ب��ه کرمان نش��ودخان��ه ی س��ودا ویران کن و آس��ان بنش��ین

)همان:13-174(

هی��چ نیندیش��ی  و  گی��ری  مخلوق��ان  دیو بر تخت س��لیمان، چو س��لیمان نش��ودراه 

)هم��ان:6-174(  

 از نظر بس��امد و در مقایس��ه با سعدی که به قول دکتر ش��فیعی کدکنی چنین کاربردی را از متنّبی 
گرفته اس��ت، درصد اس��تعمال این صنعت در اشعار سنایی باالتر اس��ت و به گونه ای معنی دار این آرایه 
را در مفاهیمی مش��ّخص )توحید تجرید وجد و حال و...(که هنوز در جامعه ی ادبی آن روز به درس��تی و 
تفصیل تبیین نش��ده بود به کار برده است؛ و سنایی به  عنوان بنیان گذاری که می بایست خیلی از مفاهیم 
ثقیل و انتزاعی را برای جامعه ی ش��عری و عرفانی پس از خود روش��ن کند؛ بدین ترتیب رسالت خویش را 

به انجام رسانیده است. 
او در جای دیگر و در ترك دنیا و زخارف آن و تحریض به سوی زهد می گوید:

م��ّن و س��لوی را چه داند مرد س��یر و گندنالطف لفظت کی شناس��د م��رد ژاژ و ترّهات

)همان: 4-37(

 در مص��راع اّول می گوی��د مرد ژاژ و ترّهات )بیهوده گو( کی لطف لفظ زیبایت را درك می کند و برای 
تقریب به ذهن در مصراع دوم این مطلب را روش��ن تر بیان می کند که کس��ی که در کار سیر و گندناست 

کی می تواند مّن را از سلوی تشخیص دهد؟ 
با تأّملی در مصراع اّول می بینیم که این موضوع، مفهومی تکراری و غیر بدیع است که در مصراع دوم 
به شیوه ای استادانه و بدون یاری گرفتن از تشبیهی آشکار، بدیع و نو گردیده است و در واقع بدین طریق 

به نوعی آشنایی زدایی از کالم خود دست زده است و این ها رسالت اسلوب معادله است. 
در جایی دیگر می گوید:

پادش��اکار ه��ر موری نباش��د ب��ا س��لیمان گفتگو  رازدار  نباش��د  س��گبان  ه��ر  ی��ار 

)همان:14-41(

یوس��فی ش��اید زلیخ��ا را به ص��د گوهر بهاارزد اندر ش��ب ز بهر شاهدی شمعی به جان

)همان:11-42( 
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بوبک��ر، ح��ق اصطف��ابس نباش��د قیمت گوهر ب��ه رو نق های درد نیاب��د بخش��ش  در 

)هم��ان:12-43(  

 می بینیم که به لحاظ فرم و س��اختار معموالً ابیات به کار برده ش��ده توسط سنایی همان ابیات سبک 
هندی اس��ت اّما در دوره ای متقّدم تر. این نکته جالب اس��ت که سنایی این کاربرد را در محورهای ذهنی 
و انتزاعی و اعتقادی به کار گرفته اس��ت و بدین وس��یله موضوعات خود را که غالباً دیر یاب و دیر فهم نیز 

هستند به گونه ای زیبا تبیین و تفهیم می کند. 
در اندرز و نصیحت اصحاب غفلت چنین می گوید:

گندم نم��ای ز اص��ل و چه پوس��یده ارزنیظاه��ر چ��و بایزی��دی و باط��ن چ��و بولهب

)همان:1-700( 

ز هیزم دان نه از آتش اگر دروی دخان بینیز حسی دان نه از عقلی اگر در خود بدی یابی

 )همان:2-707(

در خرابه ی باِم گلخ��ن طبل عّطاری مجویدل که در سودا غمی شد بینی از بویش مگیر

)همان:2-715(

در اندرز و نصیحت و تحریض در طلب حقیقت می گوید: 

خال بر روی س��یاهان کی دهد زیب و طرازمال در دس��ت بخیالن کی خ��رد مدح و ثنا

)همان:9-303(

 در این مثال مال در مقابل خال قرار گرفته که هر دو به ذات مطلوب هستند و بخیالن و سیاهان نیز در 
مقابل هم قرار گرفته اند و همچنان که انسان بخیل با مدح و ستایش کسی از سر مال و منال خود نمی گذرد و 

او را سخی نمی کند خال نیز نمی تواند به عنوان زینت و آرایش برای فرد سیاهپوست مطرح باشد. 
بنابراین س��اختار اس��لوب معادله همان س��اختار سبک هندی اس��ت و بدون این که این دو مصرع به 

وسیله ی رابطی به هم مربوط شده باشند هر دو یک حقیقت را بیان می کنند. 
  اینک به بررسی کاربرد این صنعت ادبی در چند قصیده ی مشهور سنایی می پردازیم تا مشّخص شود 
که س��نایی به طور اتّفاقی از این آرایه استفاده نکرده است بلکه عامدانه و شاید به خاطر این که در رسالت 
شعریش خود را موّظف به تشحیذ ذهن مخاطب می داند از این هنر شعری در حّد وسیع استفاده می کند 

اسلوب معادله و کاربرد آن در دیوان سنایی
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فصل نامه ی علمی عمومی زبان و ادب فارسی )گرایش عرفان( ادبستان سال اّول، شماره ی دوم، بهار 1401389

آن هم در موضوعاتی محدود که پیش از این ذکر شد. 
در زهد و نصیحت می گوید:

ِمنب��ر ب��ر  کاله  ب��ا  روی  گل��زارچ�������ه  در  زکام  ب��ا  ش��وی  چ�������ه 

)همان:13-199(

س��قالب در  مگ��رد  مزاج�����ی  تات����ارت�������ر  در  مپ�����وی  مغ���زی  خش����ک 

)همان:199- 149(

ک��ی ت��وان ُس��فت س��نگ خ��اره ب��ه خارک��ی ت��وان گف��ت س��ّر عش��ق ب��ه عق��ل

)همان:201- 8(

قب��ول زن��ده  نف��س  عش��ق،  ش��کارنکن��د  م��رده  م��وش  ب�����از،  نکن������د 

)همان:16-202(

بیم�������ارراه عّش������اق کاس������پرد؟ عاش�������ق کاِش������نود؟  بیم�����ار  آِه 

)همان:17-202(

ن��ارعاش������قان را ز عش�������ق نب��ود رن��ج نب�����ود  ن������ور  ز  را  دی������دگان 

)همان:19-203(

م�����رغ محب�����وس نش����کهد ز اش��جارج������ان عاش������ق نترس��د از شمش��یر

)همان:2-203( 

بن��دارب�����ر س����ر دار دان س�����ر س����رهنگ ت��ن  بی����ن  چ����اه  ب�����ن  در 

)همان:6-203(

در مثال اّول از این که مغرورانه به وعظ و سخن رانی پرداخته شود انتقاد شده است. کاله در این بیت 
نُماد غرور و حش��مت کذایی اس��ت و سنایی بر این عقیده است که انسان مغرور نمی تواند دیگران را ارشاد 
کند، همانگونه که فرد زکام از حِسّ بویایی محروم است. در مثال بعد بر ناتوانی عقل در برابر عشق تأکید 
می کند که این موضوع از ُس��نن ادبی و تکراری شعر فارسی است و شاعر با هنرمندی خاّصی و با استفاده 

از اسلوب معادله در مصراع دوم دست به آشنایی زدایی می زند و کالم خود را طراوتی نو می دهد.  
  سنایي در یک قصیده هشت بار از آرایه ی اسلوب معادله استفاده کرده است و از آنجا که در مباحث 
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سبک شناس��انه تأکید بر روی بس��امد اس��ت می توانیم ادعا کنیم که این آرایه از خصوصّیات سبکی شعر 
سنایی است. 

در مذّمت حرص و هوا می گوید:

کرم پیله هم به دس��ت خویشتن دوزد کفنخرمن خود را به دس��ت خویشتن سوزیم ما

)همان:9-530(

کی شناسد قدر مشک، آهوی خرخیز و ختن کی شناس��د قیمت و مق��دار ُدّر بی معرفت

)همان:1-250(  

ب��ا علی بیعت کنی و زهر پاش��ی بر حس��ندع��وی ایمان کن��ی و نف��س را فرمان بری

)همان:6-530(

رای��ض اس��تاد دان��د ش��یهه ی زاغ از زغ��نص��دق و معنی ب��اش و از آواز دعوی بازگرد

)همان:7-531(

تمام مثال های ذکر شده منطبق با ساختماِن اسلوب معادله است و بین تمام مصراع ها می توان عالمت 
مساوی را قرار دارد و هر دو مصرع بیانگر یک حقیقت واحدند. 

از طرفی آنچه جلب توّجه می کند این است که سنایی در قسمت اعظم اشعار خود که مدح بزرگان و 
امرا و عالمان دوران است از صنعت تمثیل یا اسلوب معادله استفاده نکرده یا بسامد آن بسیار پایین است 
و به ندرت از آن بهره برده است؛ اّما در شعرهایی که خود سنایی عنوان ) زهد و مثل( را برای آن برگزیده 
اس��ت، و همچنین در قصاید انتزاعی و ذهنی بس��امد اسلوب معادله باالست. به نظر می آید ساختاِر اسلوب 
معادله به معنای امروزی )یعنی تمثیلی که رابطی آش��کار در آن مش��اهده نش��ود و مصراع دوم مضمون 
مصراع اّول راتأکید کند( تفاوت چندانی با گونه ي هند ی این صنعت نداش��ته باش��د جز این که بگوییم این 
آرایه در س��بک هندی جزیی و ماهرانه تر به کار می رود و به همین دلیل اس��ت که اکثر اسلوب معادله ها 
در س��بک هندی تبدیل به ضرب المثل ش��ده اند و  درجه ی اش��تهار آن ها بیش از انواع متقّدم تر همچون 

اشعار سنایی است. 
درحکمت و موعظه و نصیحت فرماید:

پاس��بان ُدر ش��ناس آن تلخ آب ان��در بحارپرده دار عش��ق دان اس��م مالمت ب��ر فقیر

)همان:186- 2(

اسلوب معادله و کاربرد آن در دیوان سنایی
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کی ب��ود اهل نثار آن کس ک��ه برچیند نثارکی ش��ود ملک تو عالم تا تو باش��ی ملک او

)همان:186- 5(

کشت کردی لیک خوك است و ملخ در کشت زارم��ال دادی لیک روی اس��ت و ری��ا اندرُ بنه

)همان6-187( 

عنکبوت��ی کی تواند کرد س��یمرغی ش��کارعقل جزوی کی تواند گش��ت بر قرآن محیط

)همان: 3-19(

ورچه نزدیک است بس دور است گوش از گوشوارگرچه پیوسته است بس دور است جان از کالبد

)همان: 4-190(

وز درخ��ت نخ��ل بندان تا نداری چش��م باراز زب��ان ج��اه جوی��ان ت��ا ن��داری طمع بر

)همان: 5-191(

وز ب��رای دام دارد ن��اك ده ُمش��ک تت��ارک��ز ب��رای ن��ام دان��د م��رد دنیا عل��م دین

)همان: 4-192( 

کور عنین را چه نس��ناس و چه نقش قندهار خاط��ر کژ را چه ش��عر من چ��ه نظم ابلهی

)همان:3-193(

در این قصیده نیز هش��ت بار از آرایه ي اس��لوب معادله استفاده شده است. مخاطب عالقه مند می تواند 
بس��امد کاربرد این صنعت را با دیگر بخش های ش��عر سنایی )اش��عاری که معموالً در نیمه ی تاریک ذهن 

سنایی سروده شده اند( مقایسه کند. 
نمونه ای دیگر:

ز خورشید است نز چرخ است جرم ماه روحانیز شرع است این نه از تنتان درون جانتان روشن

)همان:4-675(

در علم تجرید می گوید:

مغیالن چیست تا سیمرغ در وی آشیان داردخرد کمتر از آن باشد که او در وی کند منزل

)همان: 6-114(
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بنان در خط نگنجد ار چه خط نقش از بنان داردخ��رد را آفرین��د او کج��ا اندر خ��رد گنجد؟

)همان:8-114(

در جای دیگر می گوید:

لعل با خر مه��ره اندر عقدکس کی کرد یار؟خار با خرما به گاه طعم کس کی کرد جفت

)همان: 4-218(

مار مهره جوی نادان نیس��ت دور از زهر مار جاهالن را چاره نیس��ت از نسبت پست دروغ

)همان: 4-219(

در جستجویی که در دیوان سنایی به عمل آمد در عناوین زیر اسلوب معادله مشاهده نشد:
در حال خود و نکوهش اصحاب صورت در ستایش سرهنگ امیر محّمد - در ستایش پیامبر- در غنای 
طبع - در ستایش خواجه حکیم جمال الحکما - در نکوهش اصحاب قال - در نکوهش اصحاب دعوی- در 
ان��درز و نصیح��ت طاهر بن علی - در تهنیت خواجه امام محّم��د منصور- در ترغیب به تخلّق مردان - در 
بطالن حّجت دهریان- در تعزیت خواجه ش��مس الّدین مس��عود - در تزییف علمای دنیا جوی- در صفت 
بهار و تغییر روزگار - در انقالب حال مردمان و تغییر دور زمان- در استغنای معشوق طّناز و وفای عاشق 
س��رانداز. در اکثر اش��عار مدحی که قسمت عمده ای از دیوان او را شامل می ش��ود اسلوب معادله و اصوالً 

تمثیل، یا نیست یا در حکم الّنادر کالمعدوم است. 

نتیجه:
 در نمونه های ذکر ش��ده مشاهده می شود که در موضوعاتی همچون حرص و هوا، نصیحت و تحریض 
در طل��ب حقیقت، اندرز و نصیحت اصحاب غفلت، ترك دنیا و زخارف آن و تحریض به زهد، وجد و حال، 
توحید و موضوعاتی از این دس��ت، معموالً بس��امد تمثیل و اس��لوب معادله زیاد اس��ت و در مّداحی ها و 
خوش آمدها و غزل ها و... بس��امد آن به ش��ّدت پایین است از این رو نگارنده به این نتیجه رسیده است که 
س��نایی به عنوان آغازگر ادبّیات عرفانی، از این صنعت جهت تبیین و توضیح عرفان نوپا و ابتدایی دوره ی 
خویش بهره برده است و همچنان که دکتر سیروس شمیسا در کتاب سبک شناسی شعر تأکید دارند این 
عرفان نو پا توس��ط سنایی بنیان گذاشته شده است؛ لذا می بایست که این بنیان گذار، اصول و ضوابطی را 
جهت شکل�گیری بنای مستحکم تعریف مي کرد و شاید کاربرد تمثیل )اسلوب معادله( به شکلی که عنوان 
ش��د یکی از ش��یوه�ها و اصول ابتکاری سنایی باشد که بعدها توسط دیگر شاعران برجسته مورد استفاده 
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قرار گرفته اس��ت و می توان چنین کاربردی را جزء الینفک زبان و فرم و قالب در حوزه ی مس��ایل انتزاعی 
و اعتقادی دانس��ت که در بس��یاری از موارد کاربرد این نوع آرایه به صورت بداهه بوده اس��ت. البّته منظور 
از بداهه این نیس��ت که خلق بیت مذکور به صورت ناگهانی بوده اس��ت، بلکه منظور این اس��ت که چنین 
کاربردی الزمه ی محور عمودی قصاید سنایی است که گاهی اوقات در شرح و تفصیل اصول اعتقادی که 
تا دوره ی ش��اعر آن چنان که باید تبیین نش��ده بود؛ به کار می رفته اس��ت همچنان که در مواعظ منبری 
نیز مش��اهده می ش��ود گاهی اوقات متکلّم، ناچار از کاربرد تمثیل ها و شواهدی است که در ذهن مخاطب 
س��ریع تر جای گیرد و بدین لحاظ اس��ت که می توان کاربرد اس��لوب معادله دردیوان س��نایی را یکی از 
خصیصه های جدایی ناپذیر محور عمودی قصاید درحوزه های انتقادی، انتزاعی و عرفانی او دانست و او که 
بنیان گذار شعر )زهد و مثل( است و ادب قلندریّه از مواریث ذهن و کالم اوست با به کارگیری این صنعت 
دس��ت به نوعی آشنایی زدایی در کالم خود زده که این آشنایی زدایی در قرون بعدی توسط شعرای سبک 
هندی به عمده ترین ابزار آفرینش مضمون تبدیل می ش��ود و بدین ترتیب می توان رابطه و تأثیر سنایی بر 

شعرای متأثّر از او را در آنچه آمد خالصه کرد. 
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