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  ودود زارعی/ ي سنایی هاي عرفانی اشخاص برجسته در کتاب حدیقه الحقیقهویژگی  :نام پدیدآور و عنوان

  دکتر خدابخش اسداللهی  : راهنمااستاد

  ولی علی منشدکتر   :مشاور استاد

  26/6/1397  :دفاعتاریخ

  صفحه  179  : اتصفحتعداد

  زبان و ادبیات فارسی  :وهنام گر

  :چکیده

هاي عرفانی اشخاص برجسته در حدیقۀ سنایی بررسی ویژگیهدف این پایان نامه : هدف

اي از تواند در حل پارهها، میشود و این ویژگیاست که در سرتاسر حدیقه دیده می

  .هاي عرفانی، دینی و اخالقی حدیقه کارساز باشدمشکالت و پیچیدگی

اي و توصیفی، تحلیلی ارائه در این پژوهش که به صورت کتابخانه: ی پژوهششناسروش

اشعار سنایی غزنوي در حدیقه الحقیقه، شخصیت هاي مهم مورد اشاره شود، با تکیه بر می

  .و ویژگی هاي عرفانی آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

مثبت از جمله پیامبراکرم  هايهاي تحقیق نشان می دهد که شخصیت یافته: هایافته

و امامان معصوم، همچنین پیامبران الهی ) ص(، اهل بیت پیامبر )ع(، حضرت علی)ص(

جایگاه خاصی در اشعار سنایی داشته و به دقت حوادثی که در طی نبوت و یا امامت بر آنها 

  .گذشته در اشعار خود بیاورد

قرآن کریم و احادیث مأخذ است که این  شود میچه از این تحقیق نتیجه آن: گیرينتیجه

ویژه در مثنوي است و نگاه سنایی به الحقیقه بوده اصلی سخن سنایی در حدیقه

هاي تأثیر گذاشته است و بسیاري از اوصاف و ویژگیدر دیگر شعرا نیز  عرفانی حدیقه

  .در حدیقه آمده استانبیا و سایر اشخاص برجسته 

  

  .عرفان، انبیاء، دین و اخالقالحقیقه، حدیقه: هاي کلیدي واژه

  



  

  مقدمه- 1-1

ي شهود، جهان آفرینش با تمام موجودات، با تمام در نظر عارفان سیراب از نشئه

-ها و سکونها، جنبشها، صداها و سکوتها و زیباییها، با تمام رنگها و بلنديستیپ

اي که فقط با ها و در نهایت تمامی نمودها با تمام عظمت و شگفتی در برابر آفریننده

این وسعت عظیم را به تصویر کشیده است، خیال، وهم، رویا و در حکم » ايکلمه«

  .نابودي است

-که تمامی این امور را مورد بررسی قرار میو داراي معرفت، زمانی نگرانسان واقع

کند، در پس یا به تعبیر بهتر، ي شگرف نظر میبین به این پهنهدهد و با چشم جهان

یابد که با هیچ زبان و در عمق و جان تمامی این نمودها، گوهري گران قیمت می

جان و روح تمام کائنات  يحقیقت واحدي که شیره. تفکري توصیفش ممکن نیست

با درك این واقعیت، کل .تابی که موجودیت نور و سایه از اوستآفتاب عالم. است

گردد که در هماهنگی ویکپارچگی اي واحد میهستی با وجود تمام تضادها مجموعه

جاست که انسان وارسته با کشف چنین عظمتی بی تابی و این. وصف ناشدنی قرار دارد

-نگاه ما و منی را کنار می. سازداش میزند و شوریدهانش خیمه میسرگشتگی بر ج

از تمام عالیق دست . گیردگذارد و در هرصورتی، ناز و کرشمه محبوب را سراغ می

هاي ها و ستیزها که حاصل نگاهاز جنگ. شوید و فقط رو به سوي جان جانان داردمی

بینی و ماندگی را ریشه در کوته جوید و اختالفاتزاري میسطحی و جاهالنه است بی

گري و شرح  اي سعی در روشنبا هر وسیله. دهدداند و نهیب عروج  و صعود سرمیمی

-ي وحدت را فرضِ راه خود میآید و شرح نشئهمیو توصیف جانِ واحد کائنات بر

جویندگان حقیت، هرکدام در صدد . است» دهانی به پهناي فلک«شمارد و در طلب 

-هاي خود را در تابلو و نمایشو یافته. به هر حیله، در دل دوست رهی یابند آنندکه

سنایی نیز عالوه بر دغدغه شاعري که برایش التذاذ . گاهی به تماشاي عموم بگذارند

آورد، دغدغه دیگري نیز داشت  و آن دعوت عامی بود که فراوان هنري به ارمغان می

خانه  وحدت خانه و خمبه شعر خود را به شرابمندان خواست خوانندگان  و عالقهمی

هاي حقیر زندگی مشغولیتا دمی سرمست از آن باده از عالئق و دل. صال دهد

هاي عرفانی اشخاص برجسته در پژوهش حاضر درصدد برآمدیم به ویژگی. برآسایند

  .الحقیقه سنایی بپردازیمدر کتاب حدیقۀ
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  بیان مسئله . 2- 1

از افـراد و   يغزنـو  ییالمجـد مجـدود بـن آدم سـنا    واب میحکـ  قهیالحققهیدر کتاب حد

 یپـژوهش بـه بررسـ    نیـ کرد در ا میخواه یکه سع است شدهنامبرده  ياریاشخاص بس

ـ بـار از ا  نیکه چنـد  يبزرگوار تیاز جمله شخص میبپرداز شانیا یعرفان يهایژگیو نی

نـام مقـدس    کتـاب  نیـ در ا. است) ص(اسالم حضرت محمد  یگرام ینب است شدهادی

و بـه نبـوت و    است شدهبار ذکر  نیچند) ص(و محمد  یمصطف نیاسالم با عناو امبریپ

 يهـا یژگـ یبـه و  ات،یاب نیا یبا بررس میتوانیدارد ما م یاشارات شانیا فیشر تیشخص

  :مانند یاتیاز جمله در اب میبپرداز شانیا یعرفان

  گشته اند مهمانش ایانب      زنده اند از جانش یآدم

کـه   بـر ایـن   یمبنـ  اسـت  شدهتیروا) ص(که از رسول  یثیاست به حد حیتلم تیب نیا

و  میاز آدم و نـوح و ابـراه   امبرانیـ پ کیـ کیمردم از هول ان روز به سراغ  امتیروز ق

 گـران یرا سـر وقـت د   شـان یها همه عذر آورند ا السالم روند وآن همیعل یسیو ع یموس

امـروز  : دیـ فرسـتد و گو ) ص(زد رسـول اکـرم   آنان را ن) ع(یسیو سرانجام ع. بفرستند

و مهمـان او   میاسـالم هسـت   امبریـ در پنـاه پ  زیـ پروردگار ما خشم گرفته اسـت و مـا ن  

انـد و  به سبب وجود او زنـده  انیآدم. ما نزد خدا شفاعت کند يهاتا از ما و امت میهست

  .شفاعت مهمان او هستند يبرا زیخدا ن امبرانیاند و پ افتهیاتیح

یعلـ  يهـا با عنـوان ) ع(یحضرت عل شانیا نیرید ياریاز ) ص(امبریز حضرت پا بعد

 شـان یا ینـ یو د یعرفـان  ،یاخالق يهایژگیو به و است شدهادیبار  نیو کرار چند ردحی

را  شـان یا یعرفـان  يهایژگیو شانیمربوط به ا اتیاب یبا بررس میتوانیپرداخته است، م

    :  دمانن م،یکن یکتاب بررس نیدر ا

  شیشو يشاد زهرا چو گشت و      شیچشم روشن از رو یمصطف

اشـاره دارد بـه    ادیـ جمال او روشن بود به احتمـال ز  داریخدا از د دهیبرگز امبریپ چشم

  :آورده بودن پس گفت انیبر یپرنده با مرغ) ص(که نزد رسول  نیا

یحال علـ  نیامرغ را با ما بخورد که در  نیبندگانت را بفرست تا ا نیمحبوب تر ایخدا

  .شوهر او بود شاد بود یکه عل از این) س(آمد و با او تناول کرد و حضرت زهرا ) ع(

ـ از ا بعد ـ از آدم ابوالبشـر   شـتر یب رگـذار، یثأمهـم و ت  تیدو شخصـ  نی و  اسـت  شـده ادی

 تیبـر شخصـ   یمختلفـ  یاست و اشاراتمده آ یخدا مطالب امبریپ نیبار درباره ا نیچند
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و  اسـت  شـده کتـاب ذکـر    نیـ د چهل و شش بار نـام آدم در ا حضرت دارد در حدو نیا

  مانند یاتیموضوع دارد در اب نیاشاره به ا اتیاب

  برهنه چون آدم یچند باش    عالم نیدر ی گندمیپ از

  شد خوار یکادم از بهر گندم    گندم تو روح رنجه مدار  بهر

ـ انداخته شـدن حضـرت آدم از بهشـت بـه خـاطر       رونیدارد به ب اشاره گنـدم کـه    کی

کنـد  یمـ  هین خوار گشت بـه بشـر توصـ   آ کرد و به خاطر رونیخداوند او را از بهشت ب

  .خوار نکن ایخاطر مال و زرق و برق دنه چون حضرت آدم خودت را ب هم

پرداخـت از   میخـواه ) ع(آدم  یعرفان يهایزگیبه و اتیاب نیا قیدق یمطالعه و بررس با

 يهـا تیکـه از افـراد و شخصـ    مینیبیم میه بگذرک رگذاریو تاثمهم  تیسه شخص نیا

-بـوده  يابرجسـته  يهـا تیها شخص ازآن ياریکه بس است شدهادیکتاب  نیدر ا يادیز

از افراد مثبـت هسـتند    لیطور که ب ینیو بزرگان د امبرانیافراد از پ نیاز ا ياریبس .اند

-یمـ  یمنفـ  يهاتیاز شخص. شودیم دهیکتاب د نیدر ا زین یمنف تیشخص نیو چند

 بیـ قر یعنـ یاسـت  شـده آوردهدر حدیقـه  بار  نیاشاره کرد که چند سیتوان به نام ابل

  .شودیم دهیکتاب د نیدر ا سیبار نام ابل ستیب

  :مانند یاتیاب در

  سیداشت بهر تکبر و تلب    سیکار داشت علم ابل یپ نز

تکبـر و   يبـرا  و به دام انداختن بندگان، که آنچـه آموختـه فقـط    سیاست به تلب اشاره

دادن حضـرت آدم   بیـ دهد و نمونـه معـروف ان فر  یم بیها را فراست و انسان سیتلب

  .است) ع(

ادیـ مینـ یب یکتـاب مـ   نیـ ه بـار نـامش را در ا  دمثل فرعون که حدود دواز يافراد ایو

کتـاب   نیـ در ا ياریشده نـام افـراد بسـ    ادیيهاتیاز افراد و شخص ریغه و ب است شده

گنجد و مـا فقـط اجمـاالً بـه     یمجال نم نیها در اآن يکه ذکر نام همهشوند یم دهید

، حـوا، خضـر،   )ع(حسـن   ل،یـ از ابـوبکر، جبرئ  رتندکه عبا میکنیها اشاره م ازآن یبرخ

شـمر، عثمـان،    ب،یشـع  ،یشـب  ،یشـافع  ،ییسـنا  مان،یداود، زهرا، اسکندر، سـل  ل،یخل

نمـرود، نـوح،    ه،یـ ن، محمـود، معاو ، لقمـا )یموسـ (م،یقارون، کل ،یسیعمر، ع ل،یعزرائ

  ...و وسفیعقوب،ید،یزی،ییحیهارون، 

-قـه یاشخاص برجسـته را در کتـاب حد   یعرفان يهایژگیتا و میبر آننامه پایان نیدر ا

  .مبررسی کنیيغزنو ییسنا میحک قهیالحق
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  پژوهشسؤاالت  -3- 1

کند؟  الحقیقه کدام اشخاص برجسته را توصیف میسنایی در حدیقه-1

الحقیقـه سـنایی چگونـه    هـاي مثبـت در حدیقـه   هاي عرفانی شخصیتویژگی-2

بازتاب یافته است؟

شخصیت هاي منفی در حدیقه الحقیقه چه جایگاهی داشته و سنایی بـه چـه   -3

؟است کردهها یاد نحو از آن
  

  : تحقیق  اهداف  -4- 1

  هدف کلی

سناییهاي عرفانی اشخاص برجسته در حدیقه الحقیقه ـ بررسی ویژگی

  جزئیاهداف 

  ـ بررسی شخصیت هاي مورد اشاره در کتاب حدیقه الحقیقه سنایی

  ـ بررسی خط مشی و تحوالت ایجاد شده در اشعار و اخالق سنایی

  هاي عرفانی شخصیت هاي مثبت در کتاب حدیقه الحقیقه سناییـ بررسی ویژگی

الحقیقه سناییهاي منفی در حدیقههاي شخصیتـ بررسی ویژگی

تحقیق يپیشینه-5- 1

هاي در زمینه زندگی، شخصیت و تحلیل آثار سنایی غزنوي مقاالت و کتاب

  :هاي زیر اشاره نمودمتعددي به چاپ رسیده است که از آن جمله می توان به نمونه

دانشگاه سمنان  ،یدونیفر يکبر ،ییبر آثار سنا هیسکوت و سخن در عرفان با تکـ 

  رشته زبان و ادبیات فارسیارشد  یکارشناس نامه انیپا 89سال انتشار 

 يرضا سنگرمحمد، و موالنا ییسنا یو عرفان یفلسف يهاشهیاند سهیو مقا قیتطب ـ

  1374، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه تهران

  86تهران نگارستان  ییسنا میحک قهیبر حد یوحدت عارفانه شرح ح،یمس برزگرـ 

  79آبان  73زائر  ییدر شعر سنا) ع(تیاهل ب یدامغان يمهدو محمودـ 

  74مدرس  تیدانشگاه ترب ییسنا قهیو شرح مشکالت حد یبررس یانیطغ اسحاقـ 

واقع بحث مورد اشخاص  یعرفان يهایژگیو نیمحقق قاتیاز تحق چکدامیدر ه یول

  .است گردیدهن
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  تحقیقروش -6- 1

به طوري که . اي و از نوع تحلیل محتواستهصورت کتابخانروش اجراي طرح به

هاي مورد اشاره در آن مورد بررسی کتاب حدیقه الحقیقه مطالعه شده و شخصیت

هاي عرفانی اشخاص مذکور  مورد تحلیل و اشعار قرار گرفته و در نهایت ویژگی

هاي سرانجام ماحصل این مطالعه، استخراج پاسخ. است شدهمرتبط با آن آورده 

: ها عبارت است از هاي تحقیق خواهد بود که اهمآنو مستدل براي پرسش مناسب

  .هاي عرفانی در حدیقه الحقیقه سناییهاي شخصیتمشخصات و ویژگی

  





  

  

  

  و پیشینه تحقیق مبانی-2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  نامه سناییزندگی- 2-1

بهپاغزنینشهردر459سالدرغزنويسناییابوالمجد مجدود بن آدم

جوانی،آغازدراو. گذشتدرجاهماندر529سالدرونهاد،هستیي عرصه

 بعد ولی. دمسعود بو بن شاه و بهرام غزنوي ابراهیم مسعود بن مداح ودرباريشاعري

 و نشست و برخاست با مشایخ شهر در این چند ساله و اقامت خراسان از سفر به

از . گیري اجتماعی وي دگرگونی ژرفی پدید آمد در منش، دیدگاه و سمت تصوف،

دربار بریده و به دادخواهی مردم برخاست، بر شریعت مداران و زاهدان ریایی شوریده 

.روي آوردو به عرفان عاشقانه 

علوم و  لیشهر به تحص نیگذشت و در هم نیاو در غزن یو نوجوان یکودک دوران

عرب گرفته تا  اتیمعرفت عصر، از ادب يدانهایو م یمعارف زمانه پرداخت و در تمام

 نیو ا دیرس ییو طب و نجوم و حکمت و کالم به درجه واال ریو تفس ثیفقه و حد

از  ییسنا خاندان.افتیدر یبه روشن نتوا یاو م آثار کیاو را در خالل  یمقام اعل

 يبا بهره از معرفت بود به احتمال قو يغزنه بود و پدرش آدم، مرد لیاص يخاندان ها

  .  فرزندان رجال عصر صاحب مقام و اعتبار تیو ترب میدر تعل

تحول شعر  جهیاحوال او و در نت یمسأله دگرگون ،ییسنا یاز نکات زنگ یکی

 خویش ادبی هاي  فعالیت ي اول  در دوره سنائی.کرد میآن اشاره خواهاوست که به 

در . کرد و فرخی را تقلید می عنصري غزنوي، به ویژه شاعران بود، روش مداح شاعري

هاي عرفان  نقد اجتماعی و طرح اندیشه ي دگرگونی وي بود، به  دوره ، که ي دوم  دوره

دگرگونی درونی و رویکرد او به عالم عرفان، اهل خانقاه ي  درباره. عاشقانه پرداخت

ها را  ترین افسانه اند که یکی از شیرین هاي گوناگونی را ساخته و روایت کردهافسانه

سلطان محمود سبکتکین در «: االنس این گونه روایت کرده استجامی در نفحات
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رون آمده بود و سنایی فصل زمستان به عزیمت گرفتن بعضی از دیار کفار از غزنین بی

به در گلخن که رسید، از . رفت تا به عرض رساندمی. اي گفته بوددر مدح وي قصیده

پر کن قدحی «: گفت یکی از مجذوبان و محبوبان، آوازي شنید که با ساقی خود می

»!به کوري محمودك سبکتکین تا بخورم

»!محمود مرد غازي است و پادشاه اسالم«: ساقی گفت

آنچه در تحت حکم وي درآمده است، در حیز . بس مردکی ناخشنود است«: گفت

».رود تا مملکت دیگر بگیردضبط نه درآورده می

»!شاعرپرکن قدحی دیگر به کوري سنایی«: باز گفت. یک قدح گرفت و بخورد

».سنایی مردي فاضل و لطیف است«: ساقی گفت

. ي که وي را به کار آمدياگر وي لطیف طبع بودي به کاري مشغول بود«: گفت

داند که وي را براي آید و نمیگزافی چند در کاغذي نوشته که به هیچ کار وي نمی

».اندچه کار آفریده

سنایی چون آن بشنید، حال بر وي متغیر گشت و به تنبیه آن الي خوار از 

فریدونی، . (»مستی غفلت هوشیار شد و پاي در راه نهاد و به سلوك مشغول شد

)25، ص 1389

بد نیست . اي داشت سرودن مثنوي، غزل و قصیده توانایی فوق العادهسنایی در

بدانید که سنایی دیوان مسعود سعد سلمان را، هنگامی که مسعود در اسارت بود، 

براي او تدوین کرد و با اهتمام سنایی، دیوان مسعود سعد همان زمان ثبت و منتشر 

.سانی او داردشد که این خود حکایت از منش ان

گان او را پایه گذار  بیشتر پژوهنده. سنایی در عصر خودش یک شاعر نوگرا بود

کاري که او آغاز کرد، با عطار نیشابوري تداوم یافت و در شعر . شعر عرفانی می دانند

.جالل الدین محمد بلخی به اوج خود رسید

نوآوري این شاعر بزرگ عاشقانه، تنها  -سرایی عارفانه ي عرفانی و غزل مایه درون

و  کند میهاي شعر پیش از خود بازنگري  تر قالب او در بیش. در ادب پارسی نیست

ازسراییقصیدهسیربهاگرنمونهبراي.دمد حال و هوایی تازه اي در کالبد آنان می

تصویرهاوها مایه درونتکرارمتوجهکنیم،نگاهسناییعصرتامروزيکسائیوفرخی

آنانشعر. اند نداشتهشعرهایشاندراي تازهحرفدیگرشاعرانانگارواقعدر. شویممی

از نظر  یت و آن هم ستایش پادشاه و اُمرا و وزرا بود، که حتداشمایه درونیکفقط
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یعنی اگر در قرن چهارم . زد و تازگی هم نداشت ادبی نیز دیگر چنگی به دل نمی

برد، در دوره آور ی سیستانی از نظر ادبی لذتهاي فرخ سراییمدیحههجري قمري

هاي  مایه سنایی با وارد کردن درون. سنایی دیگر خواندن این اشعار لذتی نداشت

سنایی . اي به کالبد بی جان قصیده دمید عرفانی، اخالقی و اجتماعی، جان و روح تازه

را نیز وارد قصیده  هاي عرفانی و اندرزهاي اخالقی؛ نوعی نقد اجتماعی مایه به جز درون

سنایی در . الدین عبدالرزاق قرار گرفت کرد که پس از او مورد توجه شاعري مثل کمال

هایی داشته که خاقانی در این زمینه از او تاثیر  ي عرفانی نیز نوآوري ي قصیده حوزه

. ي وي نیز راه گشاي، غزل عرفان عاشقانه بود هاي عارفانه و عاشقانه غزل. گرفته است

توان گفت موالنا در غزل عارفانه، سعدي در سرودن غزل عاشقانه،  ین اعتبار میبد

موالنا که . مند از خوان سنایی هستند حافظ در سرودن غزل عارفانه و رندانه همه بهره

ودادهنشانراارادتاینمثنويازبیتیدرداند میسناییخویش را وامدار عطار و

»آمدیمعطاروسناییدرپیما/ اوچشمدوسناییوبودروحعطار«: استگفته

گردانی و آشنا زدایی از مفاهیم پر شور غزل عاشقانه، از شعر بی  سنایی با غریبه

ي عارفانه به مفاهیم غزل  مایه گیرد و با دمیدن درون روح و سرد زاهدانه فاصله می

آسمانی را به مرکز راند و معشوق و می  عاشقانه، معشوق ومی زمینی را به حاشیه می

.خواند فرا می

تر قصاید او در  ي بیش مایه درون. شعر سنایی، شعري توفنده و پرخاشگر است

مداران درباري و حکام  او با زاهدان ریایی و شریعت. نکوهش دنیاداري و دنیاداران است

ت ستیزد و از بیان حقیقپروا میگر کار دیگري هستند، بیگر که هر کدام توجیه ستم

عافیتازويالبته  .دهد باشد، هراسی به دل راه نمیعریان که تلخ و گزنده نیز می

.کند تن به هر خواري دادن و درم طلبی مردم نیز شکایت می وطلبی

سنایی با نقد اوضاع اجتماعی روزگارش، عالوه بر بیان دردها و معضالتی که 

ر شبه یونانی بر تفکر شرعی و وحیانی دهد که، تفک  ، نشان میاست شدهگیر زمانه  دامن

غلبه کرده است؛ در صوفیان، صفایی نیست؛ مجالس ذکر، مجالس برنج و شیر و شکر 

اند؛ و نشانی از خواري رایج و پارسایان خوب کردار منزوي شده؛ حرام است شده

.شودي بسامان و نیک منشی فردي دیده نمی جامعه

شه در قصاید سنایی بر مدار انتقادهاي مایه و اندی اي از درونبخش عمده

تر موارد متوجه زراندوزان و حکام  ي تیز تیغ زبان او در بیش لبه. گردد اجتماعی می
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درآنبرتأکیدوصحابهي پیامبر و سنایی با تصویر زندگی زاهدانه. ظالم است

.دهدنشانراخودنظرموردآرمانیجامعهداردسعیقصاید،

ترین محورهاي موضوعی در قصاید  اي زهد و عرفان نیز از مهمه ترویج آموزه

حد و نکوهش دنیا، مرگ اندیشی، توصیه به گسستن از آرزوهاي بی. سنایی است

گی و مناعت طلبی، کوشش براي به جوشش در آوردن  حصر، ترویج قناعت پیشه

:گوهر حقیقی آدمی، از مضامین رایج قصاید اوست

                  اندل دیگر کردهخالیق، حا! اي مسلمانان

اندکردهمنکرمعروف،حرمتی،بیسراز

               شرع را یک سو نهادستند، اندر خیر و شر

اندکردهباورجالینوس،وبطلمیوسقول

             رص و املـــعمل، از غایت حعالمان بی

اندکردهلشکراصحابي سخرهرا،خویشتن

        است، آن که در وقت صبوحخون چشم بیوگان 

انددر جام و ساغر کردهانـــدولتمهتران

              روري ساختن دارالسرورـــتا کی از دارالغ

اختن دارالقرارــراري سدارالفــازکیتا

           بر در ماتم سراي دین و چندین ناز و نوش

  دان کار و بارچنـودیوسرايرعنارهدر

یقه و شریعه الطریقه حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوي، حدیقه الحق« 

هاي عرفانی و ي بزرگترین کتابشاعر عالی قدر و عارف بلند مقام قرن ششم، در زمره

هاي بزرگی هاي مهم و تأثیرگذار در ادب فارسی است که شخصیتیکی از مثنوي

فریدالدین عطار چون موالنا جالل الدین بلخی، شیخ اجل سعدي شیرازي و 

تعداد ابیات این منظومه و نظم . اندنیشابوري، در آفرینش آثار خود بدان چشم داشته

هزار بیت تا  5هاي مختلف بسیار متفاوت است و از حدود فصول و ابواب آن در نسخه

  )18، ص1383شفیعی کدکنی،(» .هزار بیت در تغییر است 12

مسائل عرفانی و حکمی و کالمی و مشحون سنایی این مثنوي را در ابواب مختلف از 

ص  ،1373صفا، . (به معارف الهی و در قالب ادبیات تمثیلی و حکایت پرداخته است
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مجموع حکایت هاي این کتاب صد و دوازده حکایت است که بلندترین آن ). 276

  .بیتی است 2هاي ها حکایت ترین آنبیت و کوتاه 58ها داراي حکایت

پردازي در هنري کردن یک اثر ادبی و داستانی و شخصیت گزینیشیوه شخصیت

اگر چه در نوع ادبی حکایت به علت ساختار کوتاه آن، که اصوالً . تاثیر شگرفی دارد

مجالی براي این امر دست نمی دهد، موضوع شخصیت پردازي در آن کمتر دیده 

ا بررسی چند و مانند شخصیت پردازي رمان یا حتی داستان کوتاه نیست، ام شود می

  .و چون آن در نقد و تحلیل هاي ادبی ارزشمند است

سنایی براي بیان بعضی از حقایق عرفانی مخاطبی نمی یافت ناچار آن را با قلم خود 

گذاشت و خطاب به آن می گفت آفرین بر تو اي سیاه چهره دو زبان و در میان می

داري که کاتب وحی  تو آن چنان مقامی. گوییاي آن که بی دل و جان سخن می

سخن می . آفریدگار جهان هستی و اگر عقل را مرکبی بشماریم تو سوارکار آنی

دفتر  تو لوح محفوظ و عقل کل، . گویید بی آن که ضمیر و اندیشه اي داشته باشی

  .خدمتکار توست

  اي حدیث آفرین بی دل  و جان     مرحبا اي سیه رخ دو زبان

  ل را سوار توییـمرکب عق    کاتب وحی کردگار تویی

  ناطقی بی ضمیر و اندیشه    کاملی بی سفاهت و پیشه

  عقل کل پیشگاه  سر تست  لوح محفوظ پاك دفتر تست

  )87، ص1363سنایی، (

آثار سنایی-2- 2

و مقطعات که شامل حدود  اتیو رباه اتیو غزل دیقصا وانیعالوه بر د ییسنا

  : عبارتند از دارد که  گریاست چند اثر منظور د تیچهارده هزار ب

 میهر سه نام از قد نیاثر به ا نیا«: نامه  يفخر اینامه و  یاله ای  قهیالحق قهیحد

  . »اثر است کینام ها هر سه مربوط به  نیوجود ندارد که ا يدیشهرت داشته و ترد

مقام شامخ  زیجهان، ن اتیکرد و در ادب ریعالم متمدن تأث یدر تمام قهیحد کتاب

  .است شدهترجمه  یسیاز آن به زبان انگل یاز نموده و قسمترا احر يو ارجمند

  قهیالحق قهیحد -1
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از نسخه  یاست در بعض فیدر بحر خف تیکه شامل ده هزار ب م،یکتاب عظ نیا

المعارف مربوط به عرفان و تصوف  رهیدا کیدارد  اتیاب نیاز ا شیب يقدر یحت شیها

  اریبس اتیو امثال و حکا اتیاست با مواعظ و روا یرانیا

حاالت و معامالت عرفا و شاعر  انیاست در ب هیمنظومه مهم صوف نیکتاب اول نیا

به ذکر قصص  شیخو میو تعال دیعقا انیبوده و در ب دیمق عتیدر آن به مطابقت با شر

  .است ختهیو اخبار با حکمت و عرفان به هم درآم اتیپرداخته و آ التیو تمث

اجزا و اطناب  نیعدم تجانس ب یاست ول رینظیب یاز جهت الفاظ و معان قهیحد

 یینها دنظریتجد يبرا یامر دانست که شاعر فرصت نیاز ا یتوان ناش یرا م يتکرار

  .نداشته است

 ریمکرر، مورد بحث و تفس یدگیچیو پ جازیهست که به سبب ا زین يگرید اتیاب

از جمله،  نیروست که در کالم موالنا جالل الد نیاز هم. است شدهصاحب نظران 

  .است شدهلیمورد شرح و تأو ییاز اقوال سنا يپاره ا زین يمثنو

  قیالتحق قیطر -2

ق به نظم درآمده . هـ  528دارد و در سال  تیحدود هزار ب قهیهمان وزن حد بر

  .است

  المعاد یال رالعبادیس -3

 یبه نظم تیسفر به عالم روحان یکه در آن نوع یو عرفان ياست رمز يا منظومه

 یزبان فارس یعرفان يمنظومه ها نیاز مشهورتر یکیشده و  انیخته و استوار، بپ

  .است

  نامه بهیمطا ایبلخ  ۀکارنام -4

به هنگام اقامت در بلخ آن  ییکه سنا تیاست در حدود پانصد ب یکوتاه منظومه

خودش و  یشخص یاز زندگ ییرا سروده و به غزنه فرستاده ست و در آن به گوشه ها

  .معاصرانش پرداخته است یعضپدرش و ب

  القلم مهیتحر -5

که خطاب به قلم سروده و پس ) تیصد ب(است و در حدود  یکوتاه اریبس يمثنو

  .شود مییمسائل عرفان یوارد بعضآن از 

  ییسنا بیمکات -6
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را که  ییاحمد از محققان برجسته هند مجموعه آثار منثور سنا رینذ استاد

و آن را  است کردهیو نقد و بررس يکتاب گردآور کیمحدود به چند نامه است در 

  .خوانده است ییسنا بیمکات

  .است ییمنسوب به سنا زیآباد ن ییعقلنامه و عشقنامه و سنا: يمثنو سه

  ییسنا معلومات-3- 2

کالم، لغت و  ث،یقرآن، حد(و با علوم و معارف  افتیتیترب نیدر شعر غزن ییسنا

  .آشنا شد) یقینجوم و طب و موس زیادب و ن

اصطالحات و علوم  نیرا آرزو داشت و با آوردن ا نایس یبوعل ییحکمت، سنا در

به حکمت بود که او را مخصوصاً به  يعالقه و نیرا مشکل کرد هم قهیحکمت حد

  .مشهور ساخت میعنوان حک

  ییسنا تصوف-4- 2

از  را قتیکوشد و نور حق یو م دیجو یدارد قرآن را م نیرنگ د ییسنا تصوف

آرام  یعشق ز،یسرود دالو کیرا مثل  نیکه قرآن را، د استیدل نیآن درك کند چن

 نیشمارد ا یم ریو فناناپذ انیپا یب یرا عشق یواقع نید یحت ابدییبخش و دلنواز م

  .است گریعارفان د یسخن بعض دراست  ییسنا میعمده تعل تیعشق به حق که غا

ها  غولهیدور افتد در ب عتیرا از شاهراه شرقرآن  ییعارف اگر از روشنا ییسنا نزد

  .برد ینم ییو راه به جا شود میگم  ابانهایو ب

  کار نیریشاهدان ش يطرب ا    عاشقان خوش رفتار يا طلب

  در خمار نیاز کعبـه ه یتا ک    راه صحرا نیاز خانه ه یک تا

  آزار يتـو خـدا انیخـدا يو    ـزیانـگ يتو هو يهـواهـا يا

  ییو سنا یفارسشعر  تحول-5- 2

است و از لحاظ  تیحائز اهم رانیتصوف ا خیجستجو در تحول و تار يبرا قهیحد

. اوست يخاص دارد و ثمره دوره تحول فکر تیما اهم يبرا هیصوف یمیشعر تعل

منظوم و در آن  یحال حکمت اله نیدر ع. از شعر است یسرآغاز نوع ییسنا قهیحد

عامه روشن تر  يا برهان برایلیتمث ختنیآمقیآن را از طر لیخواهد مسا یشاعر م

روست که بحث را  نیاز ا دینما یجهت سلوك اخالق ییحال آن را مبنا نیدر ع. کند
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کشد به اتقان صنع اشارت  یم شیرا پ سیو تقد هیمسأله تنز کند میشروع  دیاز توح

به حق از از عشق خلق  نماید میادیرا  ریاز غ يازین یلزوم توجه به حق و ب. کند می

و مسأله زهد و فقر را که موجب اتصال به حق است  دیگو یو سلوك سخن م دیتجر

و  فیلط ییهامناجات یدر ط تینماز و عبود یواقع یو با التفات به معن نماید میانیب

  .دارد یرا باز م میرمز شوق و سر تسل

  تحول روحی سنایی -6- 2

اشاره اي به مبدأ تحول روحی او و در آثار متقّدمین و نزدیک به عصر سنایی     

ولی اگر آثار خود وي مالك قضاوت قرار گیرد سنایی را . است شدهکیفیت این تحول ن

چون معاصرانش که براي  شاعري مداح و طماع هم. نماید میشاعر چندبعدي معرفی 

دریافت صله و انعام مدیحه سرایی می کرده و حتی تقاضاهاي متغیر نیز در شعر او 

شاعر هجاگوي و طناز که بسیاري از معاصرانش از جمله برخی ها میانش . یستکم ن

را هجو گفته از کاربرد الفاظ رکیک و زشت نیز ابایی نداشته است شاعري متعهد و 

نقدهاي تند اجتماعی . منتقد که در برابر و جامعه خویش احساس مسؤولیت می کرد

سنایی . ارباب حرف و پیشه دارددر مورد افراد و طبقات مختلف جامعه از جمله 

شاعري مصلح و عدالت دوست که حتی از توصیه پادشاهی چون بهرامشاه غزنوي به 

عارفی وارسته که در قالب شعر . عدالت گستري و مهربانی با رعیت و مردم ابایی ندارد

با معشوق حقیقی و ممدوح واقعی نجواي عاشقانه دارد و به دنیا و مافیها کامالً بی 

چون  جه بوده به همه چیز و همه کس پشت پا زده است تا جایی که بزرگانی همتو

ابوالقاسم در گزنی وزیر و بهرامشاه بهرامشاه غزنوي سعی در تقرب بدو دارند تا به 

اغراض خویش نایل گردند ولی او با عزت نفس و کرامت روح دعوت آنان را با احترام 

  .کند میرد 

تنوع موضوعی اشعارش چه در دیوان و چه در حدیقه  جامعیت شخصیت سنایی و    

و سایر مثنوي هاي او یا منسوب به او باعث شده، برخی حد و مرز بین ساحت هاي 

  .زندگی و فکري او قایل شوند

دیدگاه اول اشعار و : صاحبنظران در زمینه اشعار و تفکرات سنایی دو دیدگاه دارند   

کند و دیدگاه دوم سه پس از آن تقسیم میتفکرات سنایی را به دو بخش قبل و 

ساحت شعري یا سه بعد تیره، خاکستري و روشن براي او قایل شوند که در طول 
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که بتوان حد و مرز  زندگی این سه ساحت وجودي توأم و پیوسته بوده بدون این

شناس نماینده دیدگاه اول علی اصغر بشیر سنایی. مشخصی براي آن قایل شد نمایند

ستان است که در کذب سیري در ملک سنایی مفصل در این موضوع بحث نموده افغان

  .است و نماینده دیدگاه دوم استاد شفیعی کدکنی سنایی شناس بزرگ ایران است

یکی شیخ . است شدهدر تغییر حال سنایی و گرایش او به عرفان نام دو نفر ذکر 

در  440در حدود سال  المشایخ ابویوسف همدانی یا خواجه ابویعقوب همدانی که

همدان متولد شد ولی در هیچکدام از آثار سنایی اشاره اي به نام او نشده و از سنایی 

دیگري ابوالمفاخر محمدبن منصور سرخسی است که سنایی با القابی . نماید میبعید 

چون مفتی المشرقین، تاج الخطبا، سیف الحق، اقضی القضاه خراسان از او یاد  هم

ر قطعه اي که براي خانقاه او سروده است آن را با دم عیسی و تفخه صور و د کند می

  .در حیات بخشی می سنجد

  )156، ص1384یوسفی، (خانگاه محمد منصور   لب روح اهللا است یادم صور

نقل  نیچن ایرا از دن ییحال و اعراض سنا یعلت دگرگون یجام عبدالرحمان

  : که  کند می

 متیدر فصل زمستان به عز نین محمود سبکتکآن بود که سلطا يتوبه و سبب

 يا دهیقص يدر مدح و ییآمده بود و سنا رونیب نیکفار از غزن اریاز د یگرفتن بعض

از مجذوبان و محبوبان  یکیکه  دیرس یرفت تا به عرض برساند به گلخن یم. گفته بود

شراب  يال وستهیکه پ رایز» خوار يال«رفته و مشهور بود به  رونیب فیکه از حد تکل

به  یپر کن قدح: گفت که  یخود م یکه با ساق دیشن يآواز يو در آنجا بود يخورد

است و پادشاه  يمحمود مرد غاز: گفت  یتا بخورم ساق نیمحمودك سبکتک يکو

 نیدر آمده است در ح يناخشنود است آنچه در تحت حکم و یمردک: اسالم، گفت 

پر : قدح گرفت و بخورد باز گفت  کیردیگب گریرود تا مملکت د یم ردهضبط اندر آو

  .شاعر کیسنائ يبه کور گریکن قدح د

 يطبع بود فیلط ياگر و: است گفت  فیفاضل و لط يمرد ییسنا: گفت  یساق

 چینوشته، که به ه يچند در کاغذ یگزاف. يرا به کار آمد يکه و يبه کار مشغول بود

 دیها را بشن چونآن ییسنا. اند دهیفرچه آ يرا برا يداند که و یو نم دیآ ینم يکار و

در  يدش و پا اریغفلت هش یخوار از مست يآن ال هیگشت و به تنب ریمتغ يحال بر و

  .راه نهاد و به سلوك مشغول شد
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  معنی و مضمون در شعر سنایی -7- 2

آنچه که موجب بزرگداشت خاطره سنایی و شعر اوست، ترکیب وي از عرفان و 

کس در زمان او توانایی آن را نداشته که اندیشه ها را به زبان منسجم است و هیچ

از عصر سنایی به بعد مضامین عرفانی، رایج . لفظی و عبارتی خوشتر از سنایی ادا کند

ي ترین مضامین شعر فارسی بوده است در حالی که هیچ کس کمال و توانایی در ارائه

  .این گونه تجارب روحی را نداشته است

و به نقطه اي می رسد که آن را باید  شود میاسالمی با زهد آغاز  عرفان ایرانی و

که ادبیاتش را ادبیات مغانه و قلندري  شود میتصوف خواند و آن گاه وارد مراحلی 

زهد، تصوف و : ي روحانی چنین است می نامیم سیر عمومی ادبیات این پدیده

بهترین نمونه ها را بوجود سنایی در هر سه قلمرو توانسته است بخشی از . قلندریات

  .از این دیدگاه او آغازگر است و کمال بخش و نقطه پایان. آورد

و  است کردهدر مسأله معرفت تمثیل پیل در تاریکی را او نخستین بار وارد فارسی 

او نخستین صوفی و عارفی است که از این تمثیل در جهت مقاصد عرفانی سود 

و جهان و انسان او ظریف ترین اندیشه هاي  ي خدادر باب سه مسأله. جسته است

  . عرفانی را عرضه داشته است

سیصد سال قبل از عصر سنایی شعر زهد در ادبیات عرب قرن : شعر زهد و مثل 

ي اصلی این شعرها را یک نوع اندیشه تشیکل هسته. دوم به اوج کمال خود می رسد

  )بر محور مضمون آن ها کجا شدند(می دهد 

زهد . ي زهد استدر شعرهاي رودکی یکی از مضامین عمده اندیشه مرگ و مردن

که ادبیات آن حتی بعد از تکامل و رشد مفاهیم و . شکل آغازین تصوف است

مصطحات تصوف باز هم به حرکت خود در همان حال و هواي دوره نخستین و در 

  .صورت شعر زهد ادامه می یابد

یچ دور از ذهن نیست که از یک سو سنایی گرفتار نوعی تعدد شخصیت است و ه 

ي خویش را ادامه دهد و قصاید زهدیه را بسراید و از سوي دیگر هم مدایح درباره

هیچ سندي جز افسانه دیوانه االنوار که قرن ها بعد از مرگ سنایی بوجود آمده است 

در دست نیست که ثابت کند سنایی به هنگام سرودن شعرهاي زهدي از دربارها 

رفته است بلکه اسناد قابل مالحظه اي در دست است که نشان می دهد او تا کناره گ

  .آخرین روزهاي حیات خویش در ارتباط با دربارها بوده است
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