
دررررساالة صد پند، 
عنعنصرغ غافل گير
مهمت تريرينن كردنن، م
عاامل ططنزز ساز
تست. نويسيسننده  ا
نچندد پپس ااز بييان 
مجملهله، ككه به طوطورر
يميز كلكّلى نصيصيحتحتآ آ
هگهانان ب بهه استست، نانا
ييكيكي اززطبطبقاقاتت
متماعاعييحمحملهلهو ور  اجاج
ميميش شودود و و ب بهه
ررسسوا كركردندني ياا
ا اوو توتوهيهيننبهبه
ب به  يايا ميمي پ پردردازازدد
وواقعيتيتييخالخالفف
ااخالخالققااشاراره 
ميمي ك كندند

 م مهمهم ت تريريننعوعواماملل
ددللپذپذيريرىىكالكالمم
ا استستفافادهده ازز عبعبيديد
ايايجاجازز، بازازىى ههاىى
ككالمالمىى،  طعطعننه،،
يايه،ه، ايهيهامام،  كنكن
اعارهره،، تشتشبيبيه،ه،ااستست
ممتنتنااقض ض نمنماا(ك(كهه
ااساساسسهرهرط طنزنزىى
اساست)ت) ذ ذمم آ آنن بربر
ششبيبيههبهبه م مدحدح، 
اساستت ججناناسسوو....
ردر ك كالمالمع عبيبيدد ككهه
دردرخ خدمدمتتطنطنزز
رقرارارگ گرفرفتهتها اندند
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ــخ غيرمنتظره  در اين حكايت، حاضر جوابى و آوردن پاس
ــت شخصى از آن،  موجب  با تضمين از كالم ديگران و برداش

طنزآميز شدن كالم شده است.

عناصر طنزى در مكتوبات قلندران
ــوخى كردن با  ــر روش هاى عبيد در ايجاد طنز، ش از ديگ
اشعار و نوشته هاى جّدى ديگران است. نمونة بارز اين مسئله 
در مكتوبات قلندران است كه عبيد همة اصطالحات عرفانى 
ــاى آن، كلمات  ــخر مى گيرد و به ج ــدران را به باد تمس قلن
ــه كار مى برد؛  ــاده و يا خالف عّفت را ب ــه، پيش پاافت عاميان
ــنگين و مطنطن است،  در حالى كه آهنگ كالم هم چنان س

هم چون نامه هاى آنان:
ــوريده وقت عّشاق مردان مفرد جهان،   تحفه و تبّركى كه ش
ــذىـ  [دام] تفريدهـ  با خاك  ــة روزگار، اخى داوود ترم نربخي
ــت ابدال رومى  ــينان آن پاى علم در قلم آورده بود، از دس نش
ــافران آن سرزمين  ــيد. خيرمقدم گفته  آمد. اى واهللا مس رس
ــراد اوپ اوپ ايپ زدند. تبّركى كه از  ــد و بر ياد آن نام خواندن
اسرار خاّص اين مزار دريوزه رفته قليل و كثير حّصة كچكول او 
بر دست ابدال رومى روانه شد. شيئى اهللا مردان فقير،  سالمت 

است ديگ پاالن مى كند، لنگر آب مى زند.
(عبيد زاكانى، 1379: 358)

نمونة بارز ديگر اين نوع طنزسازى، به شوخى گرفتن داستان 
رستم و هومان شاهنامه مى باشد كه در رسالة اخالق االشراف 
در باب عّفت و در توصيف مذهب مختار آمده است (رك: عبيد 

زاكانى، 1379: 327).
•••

ــه طور كلى مى توان گفت كه مهم ترين عوامل دل پذيرى  ب
كالم عبيد استفاده از ايجاز، بازى هاى كالمى،  طعنه، كنايه، 
ايهام، تشبيه، استعاره، متناقض نما (كه اساس هر طنزى بر آن 
است) ذم شبيه به مدح، جناس و ... است كه در كالم عبيد در 
خدمت طنز قرار گرفته اند. عالوه بر اين، عناصر غافل گيرى، 
ــير به رأى در  ارتباط برقرار كردن بين دو امر نامربوط،  تفس
ــوخى كردن با كالم جدى ديگران و  مورد آيات و احاديث، ش

... از ديگر عناصر طنز آميز كالم عبيد زاكانى اند.

منابع
1. زاكانى، عبيداهللا؛ كليات عبيد زاكانى، چاپ سوم، تصحيح و تحقيق 

و شرح پرويز اتابكى، تهران، انتشارات زوار،  1379.
2. همايى، جالل الدين؛ فنون بالغت و صناعات ادبى، چاپ چهاردهم، 

مؤسسة نشر هما، 1377.
ــد اول، چاپ اول،  ــين؛ ديدارى با اهل قلم، جل ــفى، غالمحس 3. يوس

مشهد، مؤسسة چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسى، 1357.

درآمد
مثنوى معنوى از جمله كتاب هايى است كه دريايى بى كران از 
فرهنگ عامه و نكات زبدة ادبى را در خود دارد. اين اثر سترگ 
ــژه اى دارد كه برگرفته از فرهنگ و  ــاخصه هاى فرهنگى وي ش
تمدن ايرانىـ  اسالمى است. يكى از موضوعاتى كه موالنا بدان 
اشاره كرده، عبارت «سر سفره» است. در اين مقاله، نويسنده با 
تبيين معانى گونه گون اين عبارت در كتب ادبى،  به كاربرد آن 

در فرهنگ عامة شمال خراسان اشاره مى كند.

كليد واژه ها:
مثنوى معنوى، سرسفره، فرهنگ عامه.

ــتان آن عجوزه كه روى  ــم مثنوى «در داس در دفتر شش
ــاخت و ساخته  ــتن را جندره و گلگونه مى س زشت خويش

نمى شد و پذيرا نمى آمد.» ابيات ذيل آمده است:
بود كمپيرى نود ساله كالن

پر تشّنج روى و رنگش زعفران
چون سر سفره رخ او توى توى 

ليك در وى بود مانده عشق شوى
ريخت دندان هاش و مو چون شير شد

قد كمان و هر حسش تغيير شد...          (بيت 1225ـ 1222)
اين ابيات در توصيف پيرزنى نود ساله است كه چهر ه اى پر 
از چين و شكن چون سر سفره داشته است... آن چه در اين 
بحث بدان مى پردازيم،  مصرع اّول بيت دوم ابيات باالست كه 
در آن آمده است: «چون سر سفره رخ او، توى توى» كه در 
آن «رخ پيرزن» به «سر سفره» مانند شده است. نگارنده در 
اين مقال به اين پرسش كه چرا مولوى اين تشبيه را به كار 

برده است پاسخ مى دهد و به طور اجمال بدان مى پردازد.
استاد بزرگوار شادروان دكتر سيد جعفر شهيدى در توضيح 
«سر سفره» آورده است: «بعضى شارحان آن را "دستار خوان" 
معنى كرده اند و بعضى "گوشة سفره" اّما چنان كه مى بينيم 
دستار خوان و سر سفره (خود به خود) چين و شكن ندارد و 
چين و شكن عارضى ممكن است در هر پارچه اى پديد شود 
و اختصاص به سفره ندارد تا مشبه به قرار گيرد. گمان مى رود 

سر سفره در اين بيت معنى ديگرى داشته باشد:
هر گه كه سر سفرة كس گردد شق

كوهان شتر خواهد و مقل ازرق
هر روز به موم زرد و مرهم كردن

صّحت پس از آن طلب نمودن از حق
(يوسفى طبيب، به نقل از آنندراج) (شهيدى، 1380: 181)

سپس به اين نتيجه رسيده اند كه : «ظاهراً [از] سر سفره در 
اين بيت، توى و چين و شكن مقصود است.» (همان: 181)

نگارندة اين جستار پس از تأمل در اين مصراع به جست وجو 
شواهدى براى سفره پرداخت و به اين نتيجه دست يافت كه 



بعبعضىضىش شارارحانن
سدسدستتاتارر »» ررا آآآننن
خخواوانن» مععنىى

كركردهده ا اندند و و بعضعضىى
وگوگوشةشةس س سفرفره»ه» امّما  »»
چچنانانننكهكه م مىى بيبيبيننينيمم
ددستستاارار خ خواواننوو
سسررسفسفرهره ( (خوخودد
چيچينننووو بهبهخ خ خوودود))

شكشكننندندااراردددووچيچينن
ووشكشكننععارضرضىى
ا استستد درر ممممكنكن

ههر پاپارچرچههاىاىاىپ پديد 
ا اختختصاصاصص ششودودو و
ت تاا ن نداردرد بببه سسفسفرره

ممششبشبههبهبهق قرارارگيگيرد

دكتر هادي اكبرزاده
شمشههد داد ش شهيهيددبهبهشتشتىى زآز ممدردرسسدادانشنشگاه 

كندوكـاوى در معنى تركيب «سر سفره» 
 از دفتر ششم مثنوى در مصرع «چون سر سفره رخ او توى توى...»
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سفره در گذشته به دو شكل بوده است:
1. پارچه اى گسترده كه بر آن خوردنى و نوشيدنى مى نهادند 
و بدان دستار خوان نيز مى گفته اند. الزم به توضيح است كه 
سفرة امروزى احتماالً همان سفرة درازى بوده است كه باالى 

خوان (طبق چوبى بزرگ) مى گسترده اند.
فردوسى: 

يكى سفره پيش پرستندگان
بگسترد و برخاست چون بندگان  (شاهنامه، نشر قطره، ص 872)

ــرار التوحيد: «خواجه حسن مؤدب گفت: چون اين روز  اس
ــن،  ــيخ مرا بخواند و گفت: «اى حس نماز ديگر بگزارديم، ش
ــت كس اند، هشتاد  صوفيان چند تن اند.» گفتم: «صد و بيس
ــان چه خواهى  ــافر و چهل مقيم.» گفت: «فردا چاشتش مس
داد؟» گفتم: «آنچ شيخ اشارت كند!» گفت: «فردا بايد كه هر 
كسى را سر بّره اى تر پيش نهى و شكر كوفته بسيار بيارى تا 
براى آن مغز مى پاشند و هر كسى را رطلى حلواى خليفتى 
ــكر و گالب پيش نهى و عود و گالب بسيار بيارى تا ما  به ش
عود مى سوزيم و گالب بر ايشان مى ريزيم و كرباس هاى گازر 
ــو بيارى و اين سفره در مسجد جامع بنهى تا آن كسانى  ش
ــد، به رأى العين ببينند كه  ــه ما را در غيب غيبت مى كنن ك
ــبحانه و تعالى ـ  عزيزان درگاه عّزت را از پردة غيب  حقـ  س
ــاخته شد و بامداد پگاه برفتم  چه مى خوراند... اين جمله س
ــفره بكشيدم بر آن  ــتدم و در مسجد جامع س و كرباس بس
ــوى حرف و صوت، گزيدة  ــيخ اشارت كرده بود.» (آن س جمله ش

اسرارالتوحيد، دكتر شفيعى كدكنى،  ص73ـ  72)
«روز ديگر، پگاه برفتم و كرباس ها به مسجد جامع بردم و 

سفره بيفكندم بر آن جمله كه شيخ اشارت فرموده بود.» 
(حاالت و سخنان ابوسعيد، ... به تصحيح شفيعى كدكنى، ص 59)

2. شكل ديگر آن،  كه در ارتباط با مصراع مورد بحث است، به 
ــتار خوان يا پارچه گسترده) نبوده  صورت سفرة امروزى (دس

ــه دان يا پارچه اى مدّور بوده است كه سر آن را با بند  بلكه توش
يا ريسمانى مى بسته اند. نگارندة اين مقاله پس از مراجعه به آثار 
قدما شواهد بسيارى مبنى بر وجود چنين سفره اى يافته  است.

ــفره را به  ــكل از س مواردى كه در زير مى آيد، وجود اين ش
اثبات مى رساند.

ــفره را به ميخ آويزان مى كرده اند. دو شاهد مثال در  ـ گاه س
اين  جا مى آوريم.

مثنوى:
صوفى اى بر ميخ روزى سفره ديد

چرخ مى زد جامه ها را مى دريد
بانگ مى زد نك نواى بى نوا 
قحط ها و دردها را نك دوا

چون كه دور و شور او بسيار شد
هر كه صوفى بود با او يار شد

كخ كخى و هاى و هويى مى زدند
تاى چندى مست و بى خود مى شدند
بوالفضولى گفت صوفى را كه چيست

سفرة آويخته از نان تهيست                   (مولوى، 1375: 71)
در هفت پيكر نيز «سفره» بر درخت آويخته شده است:

پير گفتش بر اين درخت خرام
گر نياز آيدت به آب و طعام

سفره آويخته است و كوزه فرود
پر زنان سفيد و آب كبود

... سفرة نان گشاد و لختى خورد
از رقاق سپيد و گردة زرد

ـ سر سفره را با بند يا ريسمانى مى بسته اند:
مجير بيلقانى:

بر سفره هر آن كه خورد حلوا
چون سفره شود رسن به گردن
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ـ سر سفره داراى حلقه هايى بوده است كه رسن يا بند از آن 
ــيدن اين بند يا رسن سر سفره  حلقه ها مى گذشته و با كش

بسته مى شده است.
عبيد زاكانى:

آه از آن صوفيان ازرق پوش
كه ندارند عقل و دانش و هوش
رقص را هم  چو نى كمر بسته

لوت را هم چو سفره حلقه به گوش
ـ سفره، مشبه به چيزهاى گرد قرار گرفته است.

مشبه به براى انجير:
سفرة انجير شدى صفروار

گر همه مرغى بدى انجيرخوار                      (مخزن االسرار)
مشبه به براى چرخ و گردون:
سفرة چرخ و نان شطرنجى

چيست تا در سمات او سنجى                      (سيف فرغانى)
اشتهاى من از آن صادق بود دايم كه من 

قانعم از سفرة گردون به يك نان هم چو صبح           (صائب)
سفرة گردون ندارد لقمه اى بى زهر چشم

سير شد از زندگى هر كس گداى خود نشد            (صائب)
مشبه به براى دل: (دل به سفره مانند شده است)

توشة تو علم و طاعت است در اين راه
سفرة دل را بدين دو توشه بياگن                    (ناصر خسرو)

البته بياگن (پر كن) نيز با سفره رابطه دارد.
مشبه به براى شكم: 

چون است شكمش نمى شود سير
با آن كه چو سفره پر ز نان است                    (سيف فرغانى)

ـ با فعل گشادن و بستن به كار رفته است:
نو نو از چشمة خوناب چو گل توبرتو

روى پُر چين شده چون سفرة زر بگشاييد              (خاقانى)
شاهد براى گشادن «سر سفره»:

مريم گشاده روزه و عيسى ببسته نطق
كو در سخن گشاد سر سفرة سخا                      (خاقانى)10

گشادند سفره بر آن چشمه سار 
كه چشمه كند آب را خوش گوار                       (شرف نامه)

چون بر آن آب سفره بگشادند 
نان بخوردند و آب در دادند                                (نظامى)

بگشاد سالم سفرة خويش
حلوا و كليچه ريخت در پيش                     (ليلى و مجنون)

سر سفره را به هم كردن:
چون خورد به قدر رغبت آن خورد

مادر سر سفره را به هم كرد                           (امير خسرو)
ــگ اصحاب كهف را استخوانى نينداختى، خانة او را  «... و س
كس نديدى در گشاده و سفرة او سر گشاده.»        (گلستان)

سر سفره را بستن:
مولوى: بستم سر سفرة زمين را    بگشـا سر خّم آســمان را

يا:
ماه رمضان آمد، اى يار قمر سيما      بر بند سر سفره، بگشاى ره باال

ـ يكى از معانى سفره دركتب لغت، «توشه دان مسافر» است 
(منتهى االرب) كه با سفر رابطه دارد:

ــر آن را  ــه اى بوده است كه س ــفر به صورت كيس ــفرة س س
مى بسته اند و در آن نان و خوردنى مى نهاده اند.

شواهد:
به سفر سفره گزين خوانچه مخواه

مرد خوان باش غم خانه مخور                             (خاقانى)
توشة تو علم و طاعت است در اين راه

سفرة دل را بدين توشه بياگن                        (ناصر خسرو)
يا:

در قوصره همى به سفر خواست رفت جانت
زان بر گرفت سفرة در خور مطهره

گر جاى گير نيست چو جسم اين لطيف جانت
تن را چرا تهى است ميانش چو قوصره             (ناصر خسرو)

گاه سفره نشين كنايه از مهمان است (آنندراج):
سفرة مائده پرداز همه است

تا همه سفره نشين سفرند                          (خاقانى،  قصايد)
ـ گاه در مقابل خوان كه دراز و گسترده بوده،  آمده است:

گر نباشد به دعوتى سفره
مى شود او دراز خوان هموار

(نظام قارى، به نقل از لغت نامه)
ـ سر سفره و شكن آن به ابروى درهم كشيده مانند شده است:

حرامت بود نان آن كس چشيد
(بوستان سعدى) كه چون سفره ابرو به هم در كشيد             

منظور از ابرو در هم كشيدن سفره، سر سفره است كه در 
هنگام بستن پر از چين و شكن مى شده است.

ــرح اين بيت  ــعيد قره بگلو نيز در ش آقايان انزابى نژاد و س
ــتان آورده اند: «وجه شبه در مصرع دوم چيست؟ ظاهراً  بوس
پاسخ اين است كه سفره يا گشاده است كه  مى تواند مانندگى 
ــد؛ به ويژه كه وقتى سفره هاى  ــته باش ــاده داش با روى گش
ــته،  ــودند صاف و هموار مى كردند، يا بس پارچه اى را مى گش
سفره گويا در قديم بند داشته كه چون بند آن را مى كشيدند،  
بسته مى شد و سفرة بسته و پيچيده و چروك شده مى تواند 

شباهتى با روى درهم و عبوس داشته باشد.» 
(بوستان، 1378: 101)

ــفره غير از صورت  ــواهدى ديگر كه اثبات مى كند س ـ از ش
ــت، اين كه در آنندارج  ــكل ديگرى نيز بوده اس امروزى به ش
ــيدى، سر سفره، كنايه از سوراخ مقعد دانسته  و فرهنگ رش

شده است:



ظاهراً پاسخ 
اين است 

كه سفره يا 
گشاده است 
كه  مى تواند 
مانندگى با 

روى گشاده 
داشته باشد؛ به 
ويژه كه وقتى 

سفره هاى 
پارچه اى را 
مى گشودند 

صاف و هموار 
مى كردند، يا 
بسته، سفره 
گويا در قديم 
بند داشته كه 
چون بند آن 

را مى كشيدند،  
بسته مى شد 

و سفرة بسته 
و پيچيده و 
چروك شده 

مى تواند 
شباهتى با 

روى درهم و 
عبوس داشته 

باشد
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هرگه كه سر سفرة كس گردد شق
كوهان شتر خواهد و مقل ازرق
هر روز به موم زرد ازرق كردن

صحت پس از آن طلب نمودت از حق
(يوسفى طبيب، آنندراج، به نقل از لغت نامه)

خاقانى نيز آورده است:
به زّر سفرة پشت از فشارش امعا

به سيم كان ميان ران ز جنبش اعصاب 19
يا:

سفرة زير او چو سفرة گل
از برون سرخ و از درون زرديش
خواجه شد هندوى غالمى ترك

تا وفا دارد از جوان مرديش                                 (خاقانى)
كه در توضيحات جال ل الدين كزازى آمده است:

«سفرة زير، استعاره اى آشكار از سرين  است و با تشبيه آشكار 
ــت، گلبرگ ها در گل سرخ اند و  ــفرة گل مانند شده اس به س

پرچم ها زرد. (كزازى، 1378: 891)
در رباعيات خاقانى نيز بين سفره و ... رابطه وجود دارد.

... قالب نقش بندى الهوت است
... گلخن ابليس چه هاروت است
گر سفرة پر زر است... هر روزه
هر ماه نه... حقة پر ياقوت است

عجيب تر از همه اين كه در قصيده اى از ناصر خسرو آمده است:
گر جاى گير نيست چو جسم اين لطيف جان

تن را چرا تهيست ميانش چو قوصره
در قوصره همى به سفر خواست رفت جانت

زان برگرفت سفرة در خور مطهره
بنگر كه چون به حكمت در بست كردگار

سفرة تو را و مطهره را سر به حنجره 
يعنى... سر سفره و مطهرة تو را با حنجره بست.

در توضيحات استاد جعفر شعار و كامل احمدنژاد نيز سفره و 
مطهره خوراك و دفع آن معنى شده و حنجره، كنايه از سخن 
و كالم دانسته شده است. (ديوان ناصر خسرو، قصيده   125: 543)

ـ انار و سفره: آخرين شاهد كه گفته هاى نگارنده را در وجود 
سفره در شكلى غير از شكل امروز اثبات مى كند، از منوچهرى 
است كه در آن انار به سفره اى از ديبا مانند شده كه آستر آن 

زرد رنگ و قسمت بيرونى آن قرمز رنگ است:
نار مانند يكى سفرگك ديبا
آستر ديبه زرد ابره آن حمرا
سفره پر مرجان توبرتو تابرتا

دل هر مرجان چون لؤلؤكى الال
سر او بسته به پنهان ز درون عمدا

سر ماسورگكى در سر او پيدا 23

سفره در داستان سمك و عيار نيز توشه دانى است كه در آن 
دايره نهاده اند: «كنيزك به خانه رفت و سفره اى از اديم بياورد 
ــت روح افزا  ــاد و از آن جا دايره اى بيرون كرد و به دس و بگش

داد.» (سمك عيار، ج1: 47)
ــهيدى در توضيح  ــواهد باال همان گونه كه ش با توجه به ش
ــارحان ديگر كه سر سفره را  ــفره آورده است،  نظر ش سر س
ــفره دانسته اند رد مى شود؛ چرا كه  دستارخوانى يا گوشة س
ــفره در اين جا با دستار خوان يا گوشة سفره رابطه اى  سر س
ــت آن اين است كه شكل سفره در اين  ندارد و معناى درس
ــفرة متداول امروزى تفاوت دارد و مانند  ــكل س مصراع با ش
توشه دان و طعام دانى بوده است كه گاه در سفر از آن استفاده 
ــمانى يا نخى كه از  ــر آن را با ريس مى كرده اند. هم چنين س
ــته، مى بسته اند و آن چيزى شبيه به  حلقه هاى آن مى گذش

هميان زر بوده است. 
ــته اند: دستار خوان و سر  البته نظر استاد شهيدى كه نوش
ــكن  ــكنى ندارد و چين و ش ــفره خود به خود چين و ش س
عارضى ممكن است در هر پارچه اى پديد شود و اختصاص به 
سفره ندارد تا مشبه به قرار گيرد،  كامل به نظر نمى  رسد؛ چرا 
كه، با توجه به شواهد متعدد مشخص مى شود كه نوعى سفره 
در قديم وجود داشته است كه بند داشته و سر سفره را با آن 
بند مى كشيده اند و مى بسته اند. در مصراع مورد بحث نيز سر 
سفره به خاطر چين و شكنى كه داشته، مشبه به روى پيرزن 

قرار گرفته و تشبيهى زيبا به وجود آمده است.
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