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 اخالق، عرفان. انسان، انسان کامل، اجتماع، های سنایی،مثنوی: هاواژه کلید

ه بررسیِ انساانِ موجاود در برای این منظور، ب. است های سناییدر مثنوی انسان موضوع تحقیق حاضر،

های الحقیقه و مثنویهایِ اخالقی، عرفانی و دینی و نیازهایِ انسان آرمانی، در حدیقهعصر سنایی، ویژگی

منفیِ انساانِ عصار سانایی در های مثبت و ایم. در بخش اجتماعی و انتقادی، ویژگیدیگر سنایی پرداخته

، منجّمان، خویشان، صوفیان، فقیهان و ... بحث و بررسی شده طبیبان نظیرهای مختلف انسانی، گروه قالبِ

ایم که آدمی بدون آنها تحت هر شرایطی، با حیوان ای سخن گفتهاز خصایصِ ویژه است. در بخش اخالقی،

از  تواضا،، قناعات و ... . همیناینعدالت، علم، احسان، ایثاار،  نظیرو حتی سایر موجودات، تفاوتی ندارد. 

به میاان آماده اسات کاه  یسخن مانند ظلم، جهل، بُخل، خشم و شهوت، هوی و هوس و ... برخی رذایل 

های انساان را از بُعادِ عرفاانی باا ورود باه مباحاثِ مبرّا باشد. در بخش بعدی، ویژگیانسان باید از آن ها 

هاای او ثناویهای عرفانی سنایی در حدیقه و مای دیگر از اندیشهمقامات، احوال، هفت وادی عشق و پاره

ایم. در بخش آخر با طرح مباحثی چون: ضرورتِ ایمان آوردن و اطاعتِ آدمی از قرآن، رسول بررسی نموده

اکرم )ص(، تحقیق در دین، احساسِ تکلیف، اجرای فرایض و پرهیز از حارام، انجاامِ عمالِ صاال. و ... باه 

نیست که تنها به ادایِ واجبات قیام نمایاد و  ایم. نتیجه آنکه آدمی آنبررسیِ انسان از منظرِ دین پرداخته

ای برساد یا به کسبِ علم و معرفتِ خالی روی بیاورد، بلکه باید به اخالقِ خدایی آراسته گردد و به مرتباه

نوعانش ریزان باشد و بدون مزد و منّت به هماه نیکای اختیار، از وی نیکی و راحت به همکه پیوسته و بی

 ذاتیِ او گردد. نماید و راستی و نیکی
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 شمار زندگی سنایی غزنویلسا

 : توان به سه دوره تقسیم کرددوران حیات سنایی غزنوی را می  

 (:زمان اقامت اولیّۀ سنایی در غزنیندورۀ اول ) -1

زمانِ رسیدن سنایی به سانّ را ق.  524-520 بین هایاگر سال زمان تولّد سنایی است؛: ق 484-480 

 ی کنیم.گی تلقّچهل سال

اگر سال اتمام حدیقه را سای ساال  ای است؛عنوان شاعر حرفهوع دوران حیات وی بهشر :ق 494-490

 بعد از این تاریخ بدانیم.

 کند.و در خراسان اقامت می گویدمیها سنایی غزنین را ترك در این سال :ق 500 -508

 دورۀ دوم:  -2 

وی به بلخ و سرودنِ کارنامۀ بلاخ در این دوره سنایی غزنوی در خراسان اقامت کوتاهی داشته است. ورود 

چناد گیرد. سنایی بعاد از و یا پیش از آن هم در زیر مجموعۀ این دوران زندگی وی قرار میق.  508در 

 .بودو در سرخس در پی یافتن پناهگاهی برای خود  سال باالجبار بلخ را ترك کرد

. در آیادبه شمار ماییات وی این دوران ح جزءحدود سی وسه سالگی سنایی نیز  :513-517 سال های

تارین ممادوحش به مهمخود را های سرودهدیگر این دوره است که سنایی مثنوی سیرالعباد الی المعاد و 

 دارد.در این دوره یعنی صفی الّدین ابوالمفاخر محمّد منصور، تقدیم می

ینای و دیادار از هارات و داشتن ارتباط با افراد بلند پایۀ حکومات سالجوقیان، از جملاه ابوالقاسام درگز 

 ست.واحتماالً نیشابور از دیگر وقای، مهم این دوران حیات ا

 تر در غزنین.های پسینسالدورۀ سوم:  -3 

و  ه غازنین برگشاتشاعر باق.  520های عمر سنایی غزنوی است. حدود این دوره شامل واپسین سال   

وجاود عادم تمایال سانایی باه داشاتن ارتبااط  . در این زمان بارد توجه سلطان بهرام شاه قرار گرفتمو

ها به نویسِ حدیقه و نیز دیگر سرودهین پیشهاد ارتباط از سوی وی، اولتر با دربار و رد شدن پیشننزدیك

 .شدحاکم غزنوی تقدیم 
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الادین و باه نازد برهاان نامه را باه اتماام رسااند: در این زمان سنایی نسخۀ دیگری از فخری525-524

در وی د. سرانجام اکرد، فرستکه در بغداد زندگی می« گربریان»علی بن ناصر غزنوی، مشهور به ابوالحسن 

: 1380 صافا،؛ 97-95: 1378دِباروین، )در نوآباد )واق، در اطراف غزنین( درگذشت ق  525شعبان 11

305-307.) 
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 مهمقدّ -1 -1

 دیرباز از  ،و به دنبال زندگیِ مقرون به سعادت است پیییدهزهای و نیا ساختار دارای انسان که آنجا از   

 بحث مورد راو نیازهای گوناگون او  انسان وجودی ساحت از خاصی مختلف ابعادِ مکاتب از یك هر تاکنون

هاای و ارائاۀ راه انساان وجاودی ابعااد شناسایی در هم بزرگ نویسندگان و شاعران. نداهداد قرار فحص و

ضمن نقد و بررسی انسان موجود  که است از جملۀ شاعرانی غزنوی سنایی. اندکرده زیادی تالش تکاملی او

 پایِ در پاژوهشِ حاضارپردازد. های اخالقی، عرفانی و دینی انسانِ آرمانی میدر عصر خود، به ارائۀ مؤلّفه

 حکیم سنایی غزناوی ایهمثنوی اساس بر طورِ خاص،به آرمانی انسان طور عام و، بهانسان سیمای ترسیم

ای از اصاالح پااره بهبتواند   وی،های بلند عرفانی، اخالقی و دینیِآشنایی با اندیشه ضمنمخاطب  تا است

 های انسانیِ خود بپردازد.رذایل و نقص

سانایی و  حدیقاۀ ابتدا، یانهاکتابخ روش انتخاب با که است طریق بدین نامهپایان این پژوهشی سیر   

انساانی،  گونااگون  هایزمینه در هاییمثال شاهد و دادیم قرار مطالعه مورد دقتبه رای او هایمثنوسایر 

 ، مربوط کتب دیگر از که عیبا استفاده از مطالب متنوّ بتوانیم تا آوردیم دینی و عرفانی اخالقی،اجتماعی، 

را در  سناییهای مختلف و اندیشهبپردازیم  هامثال شاهد و ابیات، به مستندسازیِ بودیم کرده برداریفیش

مختلاف  هاایقسامت مورد تجزیه و تحلیل قارار دهایم. ،نیّتانسان و انسابابِ مسائل گوناگون مربوط به 

 است: زیربه قرار مباحثی  دارای رساله، اینمربوط به بحث و بررسیِ 

 یی، عارف، طبیب و ... .دا عمو، برادر، روزگار، اهل شامل مطالبی است دربارۀ: و انتقادی اجتماعی -1

 و ... . قناعت احسان، علم، تواض،، عدالت، نظیرِ ،هایی استدارای بحث: اخالقی -2

توباه، ورع، زهاد، : شاملِ ؛ مانند: مقاماتهای عارفشامل مباحثی درخصوصِ ویژگی: دینی و عرفانی -3

های دینی مانندِ ایماان باه پیاامبر اکارم های از مؤلّفپارهو  محبّت، شوق، قرب و ...: نظیرِ و احوال فقر و ...

 . امر به معروف و نهی از منکَر، پرهیز از غیبت و ...، تقواداشتنِ های او، )ص( و آورده
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 تعریف مسئله و فرضیات:  – 2 -1

های بسیار؛ وی گاهی از زندگی خود برای زنده مانادنِ ها و بلندیانسان موجودی است دارای پستی    

طوفانی در درون  -دهدنوع او را آزار میکه هم -ین رنجی ترشوید و یا با مشاهدۀ کوچكت میدیگران دس

-ها همبرده، بر خود ببالد و یا میلیون تهمین انسان ممکن است از رنجاندن دیگران لذّ»شود. او ایجاد می

 (.19: 1385)نصری، « نوع خود را برای تداوم قدرت خود از بین ببرد

 دسات به مزدی و اجر هیچ نکند، خودتالش مادی و معنوی اهداف به دستیابی برای آگاهانه آدمی تا   

 وعادۀ صال.، عمل عامالن به خداوند دیگر، ازسوی ،(39: نجم) «سَعَی ما الّا لِالنسان لیس أنَّ وَ»: آوردنمی

 ساعادت وکساب ساربلندی یبارا که -را مؤمنانی سعی نیز و داده( 135: عمران آل) «لینَالعامِ اَجرُ نِعمَ»

 در انساان اختیااری بُعاد باه کاه - صاال. عمل جنبۀ ؛(20:غافر) است مشکوردانسته -کوشند می اخروی

 قرار تأکید مورد شیعه و معتزله نزد خصوص، به اسالم، در  اندازه آن گردد،می باز شر یا خیر عمل انتخاب

 (.7-8: زلزله) بزند رقم آخرت در را آدمی سرنوشت است ممکن آن، از ایهذرّ حتی که دارد

ی هااانساناند ضمن شناخت های مختلف بشری، سعی کردهرباز، اندیشمندان و متفکران مکتباز دی    

منادی و موفّقیّات دیگاران باازگو گونه افراد را برای تأثّر، بهرههای برجسته و مهمّ اینو برتر، ویژگی کامل

ن اسالمی در ایان زمیناه شاایان توجاه و تأمّال اسات. یکای از ایان نمایند. سهم عرفا، حکما و دانشمندا

که از صاحب نظران قرن ششم ه.ق و به منزلۀ شاه و دو چشم بیناای  –اندیشمندان مسلمانِ فارسی زبان 

 می باشد. سنایی غزنوی -(865 /2: 1369؛ صفا، 66 /1: 1381عرفان اسالمی است )مولوی، 

نظران، از زاویه و یا زوایای محدودی صورت گرفته است، تاکنون ز صاحباز آنجا که نگرش هر کدام ا    

تعریف و یا تعاریفی دقیق و کامل در خصوص انسانِ دارای ابعاد وسی، شخصیتی، حاصل نشده است. ناوع 

گذارد؛ شدّت، تأثیر میشناسی او بهبر چگونگی اندیشۀ انسان سنایی، به ویژهشناختی عرفای اسالمی انسان

کمك شایانی در شاناخت انساان آرماانی دارد.  سنایی،شناسیِ نگری و انسانبراین، بررسی مبانی انسانبنا

این امر هنگامی نمود بیشتری خواهد داشت که متوجه باشیم که در این زمینه )شناخت مطلقِ  انساان و 
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ایان موضاوع، تقریبااً از های آن( آثار ارزنده و مبسوط چنادانی در دسات ناداریم و انسانِ متعالی و مؤلّفه

 گردد.می تلقّیهای بکر و کارنشده، موضوع

 -گرددکه در چارچوب کالم اهلل، تعالی و سنّت پیامبر اعظم )ص( معرّفی می – سنایی،انسان آرمانیِ     

های عرفانی، دینی، اخالقی به مرحلۀ رشد و تعالی دست پیدا کند فردی است که حدّاقلّ، در یکی از زمینه

 (.456: 1378، متخلّق و آراسته شود )دبروین، آنهاهای اساسی و مؤثّر ها و مؤلّفهبه ویژگیو 

 کند که دارای شرایط زیر باشد:می تلقّیبه عنوان نمونه، از حیث عرفانی کسی را کمال یافته و کامل     

 تااااا معتکااااف راه خرابااااات نگااااردی

 از بناااد عالیاااق نشاااود نفاااس تاااو آزاد          

 حقیقااات نشاااوی قبلاااۀ احاااراردر راه 
 

 شایساااتۀ اربااااب کراماااات نگاااردی 

 تااا بناادۀ رناادان خرابااات نگااردی

 دوۀ اصااحاب مقامااات نگااردی ...تااا قُاا
 

 (627: 1385 سنایی،)

های وی نیز، قابل توجاه و شایساتۀ تأمال و در مثنوی سنایی،های اخالقی و دینی مورد نظر ویژگی    

 (.249 -247: 1360 سنایی،؛ 43 -38؛ 17 -16: 1382 سنایی،است )ر. ك:  تدبّر

طور عام، و انسانِ تکامال در تحقیق حاضر، تالش بر این است که با طرح مسائلی در زمینۀ انسان، به    

هاای وی پرداختاه و دیگار مثناوی هالحقیقدر حدیقه آنهاطور خاص، به جستجوی پاسخ یافته و کامل، به

 گردد:ای زیر مطرح میههای مهمّی نظیر پرسششود؛ لذا پرسش

 ها:سؤاالت و فرضیه

 چه جایگاهی دارد؟  سنایی،های انسان در مثنوی -1

تارین عناوان مهامهاا را باه، کدام مؤلّفاههالحقیقههای خود، به خصوص، حدیقدر مثنوی سنایی، -2

 های انسان کامل، و برتر مطرح کرده است؟ویژگی
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ای تحت تاأثیر آیاات قارآن و سانّت تا چه اندازههای مختلف انسان متعالی، وی، در ارائۀ ویژگی -3

 پیامبر اعظم )ص(، قرار گرفته است؟     

نهایت و به تعبیر دیگر، بین اعلی علیّاین و فرضیۀ اولِ تحقیق حاضر این است که انسان بین دو بی  -1

کاه ماورد  نهایات ساقوط کناد، ساقوطیتواند تا بیسو میاسفل سافلین قرار دارد؛ بدین معنی که از یك

( قارار گیارد و از ساوی دیگار باا جهاد و 179)اَعراف: « بَل هُم اَضَلّ نعامِاالَکَ ولئكَاُ»مصداق آیۀ شریفۀ 

 گونه به پرواز درآید که از مقام فرشتگان نیز فراتر رود.تواند آنکوشش می

-ویژگی« قیقهالححدیقه»خصوص، در هایش، بهدر مثنوی سنایی،فرضیۀ دومِ پژوهش، این است که  -2

های اصلیِ انسان کامل مطرح کرده و بر این اعتقاد است که های عرفانی، اخالقی و دینی را به عنوان مؤلّفه

های یاد شده گردد، انسانِِِ تکامل یافته و موفّق شناخته های مهمِ یکی از زمینهاگر انسان متخلّق به ویژگی

رار گیرد. همینین، از آنجا کاه انساان موجاودی اجتمااعی عنوان الگویی برای دیگران قتواند بهشده و می

 است، از دیدگاه اجتماعی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

های انسانِ آرمانی، از مطالب خود، از جمله، مؤلفه غالب در ارائۀ سنایی،فرضیۀ سوم نیز این است که  -3

در صورتِ لزوم، شاواهدی از منااب، مختلاف  توانو حتی می شدهالهی، سنّت و احادیث خارج ندایرۀ کالم 

 دینی برای اثبات این مدعا یافت.
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 هدف و ضرورت تحقیق: – 3 -1

 ضرورت:

وارد شعر فارسی گردیاد. عرفاانی کاه از  سنایی،وسیلۀ عرفان، اولین بار، به طور رسمی و گسترده، به   

امل از دیدگاهِ عرفاانی و دینایِ وی چاه که انسانِ ک -دایرۀ شریعت خارج نبود؛ لذا پژوهش در این زمینه 

هاای صاورت گرفتاه در ایان ضرورت دارد، به ویژه، اینکه تحقیاق -هاستکسی است و دارای کدام مؤلّفه

 زمینه تخصّصی و مستقل نیست. 

 اهداف:

 هایش؛ برای این منظور، عاالوهدر مثنوی سنایی،شناسی از دیدگاه ارائۀ مبانی و ابعاد گوناگون انسان -1

مولوی، عطار و ...  نظیرفکرِ او، های شاعران همگاهی از آثار دیگر وی و نیز از اندیشه سنایی،های بر مثنوی

 شود.   مدد گرفته می

ن آرمانی و طور مطلق و انسادر خصوص انسان، به سنایی،آگاهی از افکار بلند عرفانی، دینی و اخالقی   

هاای واال، در که آشنایی با این اندیشه ویژهبه؛ هاانسانوی و دنیوی ، جهتِ رشد معنآنهانیز ترویج و اشاعۀ 

مولاوی، عطاار و حاافس اسات )شافیعی  نظیارای به سوی آشنایی با عرفای بزرگی حکم باز شدنِ درییه

 (.10: 1385کدکنی، 

و اخالقی های انسان برتر، از حیث عرفانی، دینی شناسایی وجوه اهمیّت و امتیازهای انسان و مؤلفه  -3

 و گاهی روانی.

 نظر و مکاتب مختلف. به قرآن، حدیث و عقاید عارفان بزرگ و صاحب سنایی،تعیین گرایش احتمالی  -4
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 تحقیق: ۀپیشین – 4 -1

ای قابال توجاه و (، کتااب و یاا مقالاهساناییهای انسان در مثنویسیمای درمورد موضوع تحقیق )    

مساتقیم، باه موضاوع پاژوهش  طور غیارتوان از منابعی نام برد که بهیم ، امّامستقلّی نگارش نیافته است

برخای از بررسایِ جزئی، در باب موضوع مذکور دارد که باه  شود و مطالبی پراکنده و گاهط میوبحاضر مر

 :پردازیممی آنها

 .دانشگاهی نشر مرکز ،(عطّار تا رودکی از فارسی شعر الهیّات) خاك و آسمان. 1376 ،.ت آصفی،

آصفی در کتاب مذکور به تأثیرگذاری علمِ کالم بر شعرِ شاعران زبان فارسی تا عطّار نیشابوری پرداخته 

، دیوان الحقیقهحدیقه او نظیرِ آثار  ای از شواهد را ازوی جهتِ نشان دادنِ تأثّرِ سنایی از الهیّات، پارهاست. 

 مانندِ  ی از مباحثِ کالمی سخن رانده است؛نویسنده بیشتر حولِ محور برخ. است ذکر نمودهها و مثنوی

  و ... . سنایی و عقل، سنایی و رؤیت، سنایی و امر به معروف و نهی از منکر

 امیرکبیار، انتشاارات فارسای، شعر در( ع) علی امیرالمؤمنین کالم و البالغه نهج تأثیر. 1383 ،.م راثی،

 تهران.

حضرت علی )ع( بر شعر شاعران زبان فارسی، از جمله راثی در کتاب فوق، به بررسی تأثیرگذاریِ سخن 

ای از هایی از آثار شاعران کالسایك، پاارهسنایی پرداخته است. وی در این کتاب ضمن آوردن شاهد مثال

 ، آورده است.است البالغه اثر پذیرفتههم که از نهجرا اشعارِ اخالقی، دینی و گاهی عرفانیِ سنایی 

 .تهران امیرکبیر، انتشارات فارسی، عرفانی و حماسی ادبیات در کامل و آرمانی انسان. 1375 ،.ح رزمجو،

کاه رساالۀ ر گرفته است. باا توجاه باه اینهای مختلف مورد بررسی قرادر این کتاب انسان از دیدگاه 

 انساانهاای عرفاانی و اخالقایِ برخی از ویژگایدر جهت شناسایی  کند،حاضر پیرامون انسان بحث می

نویسنده در بررسیِ انسان کامال از دیادگاهِ اساالمی، چناین توان از این کتاب استفاده کرد. می ،آرمانی

تواضا،، هاایی نظیارِ و ویژگایداناد متّصف به صفای خداوندی و آراسته به اخالقِ خدایی مایانسانی را 

 شمارد.های اخالقی میترین ویژگیعنوانِ مهم... را نیز بهزهد و  اخالص،
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 تهران. .گاهآ انتشارات سلوك، هایتازیانه. 1385 ،.م کنی،کد شفیعی

-مقدمۀ آن است که میکه مناسب با موضوعِ تحقیقِ ماست، های این کتاب ترین قسمتیکی از مهمّ 

سنایی غزنوی از آن بهره برد. مثالً نهادینه شدن فرهنگِ صاوفیانه  عصرِ مسائل اجتماعی سیِرتوان در بر

تاوانیم از داند. همیناین مایرا دلیل رایج شدن مضامین عرفانی در آن دوره میدر عصر سنایی غزنوی 

های اخالقی، اجتماعی، عرفاانی و دینایِ رسااله ایشان در آغاز قصاید سنایی، در زمینه ی توضیحاتِبرخ

 :گویدمی عنوان مثال، در توضی. اوّلیّۀ قصیدۀ یازده، با توجه به متنِ قصیده، از نظرِ دینی،بهره جوییم. به

 شود.موجب ضاللت وی می ،به قرآن کریم بنگرد و هوس اگر انسان از روی هوا

 فرهناگ نشر دفتر گواهی، عبدالرّحیم از توضیحات و ترجمه اسالم، عرفانی ابعاد. 1377 م.، .آ شیمل،

  .تهران اسالمی،

پااره ای از باارۀ ان دروتمی واست  عارفان آمدهسیر و سلوك  مربوط به مطالبِبرخی از در این کتاب  

عرفانیِ موجود، ذکر است کاه باا  باحث. از جمله من اثر بهره بردانسان کامل، از ای های عرفانیِمشخصه

استناد به سخنِ سنایی در صفحۀ نود و چهارِ حدیقه، دوام ذکر را عاملی برای تقرّب ساالك باه خداوناد 

 انسان از این کتاب استفاده کرد.  پیرامون مبحثطور کلّی بهتوان داند. همینین میمی

  .نشرپیمان قائمی، پروین اهتمام به سعادت، کیمیای. 1384 ،.مطوسی، غزّالی

تواند بسیار  مفید واق، شود. مثالً در جلدِ کیمیای سعادت غزالی در ارتباط با موضوعِ رسالۀ مذکور می

یاون هم سان را از رذایال اخالقایاز نظر اخالقی ان -در شناختن نفس خویش –اول، در عنوان نخست 

که در بخش ارکان مسلمانی این کتاب، مطاالبی دارد. همینین با توجه به اینمی خشم و شهوت بر حذر

توان در قسمت دینی هم از ایان کتااب اساتفاده کارد. از جملاه پیرامون مسائل دینی موجود است، می

کاه آن را اسات است که پیراماون نمااز آورده توان از این کتاب بهره برد، مباحثی مطالب دینی که می

 داند.ترین اصلِ نماز را خشوع و اظهار نیازِ انسان میداند. غزالی مهمدارای ظاهر و باطنی می

  رضا حیدری، انتشارات خوارزمی.. اخالق ناصری، به تصحی. مجتبی مینوی و علی1373طوسی، ن.، 
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فضایل و رذایلِ اخالقی در آن موجود  القی است که غالباخ هایترین کتابمهماز کتابِ اخالق ناصری 

توان از این کتااب اساتفاده کارد. در است. بنابراین برای مستندسازی مطالب رساله در قسمت اخالقی می

 علام، تواضا،، این کتاب، مطالبی پیرامون فضایلِ اخالقیِ مختلف از جمله، عادالت، 116 -112صفحات 

مای این کتاب  120-117در صفحات  است. از جمله رذایل اخالقیِ مطرحآمده  صبر، قناعت، ایثار و غیره

 ظلم، شهوت و... اشاره کرد. شَرَه، جهل، توان به مواردی از این قبیل

 تهران. .المحجوب، تصحی. محمود عابدی، انتشارات سروش. کشف1384هجویری، ع.،

سازایی ثیر بهتأ اصطالحات عرفانی و بیانِ و شرح های انسان از منظر عرفانویژگی در شناختاین کتاب 

لات باه دالاسات حاضر بودن دل  و حضورمراد از نویسد: مجاهده می ، حضور ومثالً در زمینۀ غیبتدارد. 

ست که سالك حکم غیبی را همانند حکم عینی دریابد، منظور از غیبت، غیبت دل از غیر حق ایقین تا این

بردن اوصاف نفس است ناه خاود نفاس.  ی از بینمعنبه  ،اهدت نفسمج .تا آن حدّ که از خود غایب شود

توان در قسمت عرفانی عرفانی در این کتاب است که می باحثمترین مهم ۀسکر و صحو از جمل همینین

 استفاده کرد.   آنهااز  رسالۀ حاضر

 ران.. انسان کامل، به تصحی. و مقدّمۀ ماریژان موله، انتشارات طهوری، ته1379نسفی، ع، 

برای شناخت انسان از منظر عرفاانی  انسان در مثنوی های سنایی(سیمای در ارتباط با موضوع رساله ) 

های این کتااب کاه مای های مختلف این کتاب مطالبِ فراوانی آورده شده است. از جمله بخشدر قسمت

 تِتوکّال و محبّا ،زهاد ،ان فقردر بی هایینامه مورد استفاده قرار گیرد، رسالهتواند در قسمت عرفانی پایان

ل، ساپردن توکّا ای از دنیا ندارد. به بیاان ویاست. فقیر از نظر وی کسی است که هیچ بهره تعالی خدای

 ست. تمامی امور به خدا

و تمثیالت و  )مشتمل بر آیات، احادیث، مآخذ قصص الحقیقه. تعلیقات حدیقه1344مدرّس رضوی، م.، 

 ، چاپ اول.وعاتیسۀ مطب، مؤسّکلمات مشایخ(
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اشارات و تلمیحات  برخیبه ، مشکالتِ حدیقۀ سنایی ای ازحلّ پارهمدرّس رضوی در این کتاب، ضمن 

ای از به شرح پارهگاهی در این اثر  ویکه  احادیث اشاره کرده است. از آنجاهای اسالمی و قرآنی، روایت

در تحقیق حاضر های مذکور تواند در زمینهیپرداخته است، م الحقیقه کتاب حدیقهمسائل عرفانی و دینیِ

 مورد استفاده واق، شود.

 .. سیمای انسان کامل از دیدگاه مکاتب، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران1371نصری، ع.، 

طور خاص اسات و کتااب ماذکور کامل به طور عام و انسانِبررسی انسان به که این رساله در پیِ از آنجا

از مطالب مربوط باه مبحاث  توانکند. میبررسی می های مختلفاز دیدگاه را کامل های انسانهم ویژگی

 کامل، از این کتاب استفاده کرد. انسانهای ویژگی

نسان نگریسته شده است، اما  مختلف از چندین بُعد به موضوعِ ابِتُدر کُ شودطور که مالحظه میهمان 

های اخالقی، اجتماعی و انتقادی، عرفاانی و انسان در زمینه هایویژگیاین رساله بر آن است تا به تحلیل 

 های سنایی غزنوی بپردازد. دینی در مثنوی

 

 روش اجرای طرح:  –5 -1

اسات.  سنایی غزناویهای حکیم ی بوده و جامعۀ آماری آن، مثنویانهااین پژوهش به صورت کتابخ    

برداری از مطالب ه شناسایی مناب، مربوط و فیشپس از روشن کردن تعریف مسئله و بیان حدود تحقیق، ب

و نیاز  سانایی،های حکیم آوری مطالب از مثنویشود. بعد از جم،الزم از مقدمات کار حاضر، پرداخته می

های اخالقی، دینی و عرفاانی، تحلیال مطالاب و طارح دیادگاه کتب و متون قدیم و جدید، دربارۀ اندیشه

پس از این مرحله، رسیدن  شود. در خصوص انسان کامل خصوصاً، ذکر می درمورد انسان عموماً و سنایی،

هاای عرفاانی، دینای، و دربارۀ انسان و انسان کامل و روشن ساختن ویژگی سنایی،به دیدگاه کلّی حکیم 

اخالقی مورد نظر وی و نیز میزان تأثّر او از آیات الهی و سنّت حضرت رسول اکرم )ص(، گام بعدی اجرای 

 ژوهش است.این پ
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 فصل دوم

 

 مبانی نظری تحقیق
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 انسان -1 -2

پهناور است. هر گروه با توجاه  یدنیایدیگر  به تعبیر سان موجودی پیییده است وکه انبا توجه به این   

ماهیات انساان متفااوت اسات.  بنابراین نظرها در مورد .نگردبه نگرش و تخصص خود، در مورد انسان می

د به بعد فکری و قوۀ ناطقه و یا با توجه به نیاز انسان به زندگی جمعای، آن را حیاوان نااطق، با تاکیمثالً 

 (.12: 1375رزمجو، ) کنندیا حیوان اجتماعی معرفی می حیوان متفکر

 گرایی یا اومانیسمانسان -2 -2

ر مساائل مرباوط باه گرایی یعنی اعتقاد به آزادی و شرافت انسانی و اخالقی و نیز توجه به سایانسان    

، نیّت(. بر این اساس، هر انسانی با تحقّق بخشیدن به ناوعی از انساا39 -38: 1385انسان )میرصادقی، 

گونه وارد کار خود کنیم عبارت دیگر باید انسان را آن(. به173: 1386بخشد )دیویس، خود را تحقّق می

 (.166گردد )همان: سوب میکه مقام او در کاینات است؛ چه، انسان معیار همه چیز مح

 ن از منظر قرآن کریمانسا -3 -2

الی آیات و کلمات خود در مورد انسان و چگاونگی پیادایش آن و فلسافۀ خلقات در البه مقرآن کری   

نگرد. روش قرآن تك بعدی نمیو به او  کند،کرده است. قرآن انسان را محدود نمیطرح انسان مباحثی را 

  بلکه انساان را باه صاورت یاك مجموعاۀ ،کندای است که انسان را پاره پاره نمیونهشناسی به گدر انسان

داند که از روح خدا در او دمیده شده است، جسم گیرد. قرآن کریم انسان را موجودی میمی در نظر کامل

ت درآمدی بر جهان آفارینش و کائنااانسان را مقدمه و پیش از خاك است و روحش متصل به خدا. انسان

ای آفریده است تا بستری باشد برای بهره بردن انساان. از نظار گوید خداوند جهان را به گونهداند و میمی

ری داده خوردار است و خداوند او را بر تمامی موجودات جهاان برتابسیاری برقرآن کریم انسان از کرامت 

 (.28 -25: 1385نصری، ) است
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 مراد از انسان کامل -4 -2

اند از: اقاوال نیاك، افعاالِ داند که عبارتعالمتِ آدمی را در چهار چیز می« انسان کامل»صاحب کتابِ 

نیك، اخالق نیك و معارف. همینین بر این اعتقاد است که هر کس این چهار ویژگی را به کماال رسااند، 

 (. 269، 272 -271: 1379 ،انسانِ کامل است )نسفی

الم اصغر و به معنی عالم اکبر می دانند. انساان از جهات زماان صوفیان همواره انسان را به صورت، ع   

خلقت آخرین مخلوقات است اما از نظر شأن و مقام در باالترین جایگاه قرار دارد و همواره به عنوان اشرف 

شود. اصالً هدف از آفرینش و خلقت کائنات انساان باوده اسات. انساان علات غاایی مخلوقات شناخته می

 (.94-93: 1376 ،محمدی) ینش تمامی موجودات عالم هستی استخلقت و علت آفر

های هشتم و نهم هجری، پیرامون موضوعِ انسان کامل عبدالکریم جیلی، از جمله عارفان بزرگ قرن

سانِ قطب است که افالك حول محورِ وجود او مباحث مهمّی مطرح کرده است. از نظر وی انسان کامل، به

کند ی، اسم ِ اصلی انسان کامل، محمد )ص( است که در مظاهر مختلف ظهور میاند. به بیانِ ودر حرکت

کُنهِ همینین از منظرِ او، (. 16: 1386، شفیقی) در هر زمانی دارای اسم خاصی است و به همین اعتبار،

)همان: کند در آن تجلّی میتعالی ای است که حق کامل در برابر خداوند در حکمِ آینهوجودی انسان 

75.) 

کامل آن انسانی است که توانسته است از تمامی جهات با بالفعل کاردن اساتعدادهای  نبنابراین انسا   

 بالقوۀ موجود در ذات خود به کمال انسانی دست پیدا کند.

 عرفانمکتب  -5 -2

جاوی شاناخت و وصاال حاق اسات. وترین مکاتبی است که در پی جساتیکی از مهم مکتب عرفانی  

این مکتب برای رسیدن به حق دل و قلب انسان است که او از طریق اشراق و کشف  دست آویزترین اصلی

 (.8: 1383سجادی، ) رسدو معرفت شهودی به وصال حق می
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 یاجتماعزندگی انسان و  -6 -2

-. این امر )زندگیِ اجتماعی(، هام باهجمعی زندگی کندصورتِ دستهبه د کهکناقتضا میطبیعت آدمی 

هماین گونه زنادگیِ بشار، ل گرفته است و هم در طول تاریخ ثابت شده است. در ضرورتِ اینضرورت شک

منزلت صاحبِ  ،اجتماع که دراند: فلسفۀ تشکیلِ زندگیِ اجتماعی از سوی بشر این بوده است بس که گفته

گران بیامیزد و ایان ای باشد؛ منزلتی که به سببِ آن، مردم با وی بیامیزند و او نیز با دیو موقعیتِ شایسته

 (.328 /18ق:  1417تداوم پیدا کند )طباطبایی، دیگر مندی از سود و خیر همبهره

داند و او را برای ادامۀ حیات، از این ناوع زنادگی نااگزیر موجودی اجتماعی میقرآن کریم نیز انسان را 

إنَّ آَکرَمَکُم عِندَ اهللِ  عوباً و قَبائل لِتَعارَفواعلناکُم شُیا ایُّهاالنّاسُ انّا خَلَقناکُم مِن ذَکَرٍ و اُنثی و جَ»شمارد: می

 (.13حجرات: )« اَتقَیکُم

هاا و بایاد از داشاته آنهااای است کاه ناچاار بارای بارآورده سااختنِ اندازهکثرتِ نیاز آدمیان در دنیا به

دله و معاوضه محسوب مای ر، نوعی مبااستفاده کنند. درواق، این امدیگر به بهترین وجه، های همتخصّص

های آنان احتیاج دارد و مایحتاجِ خود را ؛ چون دیگران به کاری دیگر اشتغال دارند و او نیز به فراوردهشود

     کند.های اضافیِ خود مبادله میبا فراورده

 

 علم اخالق -7 -2

طاور کلّای بارای ای است که در هر موجودِ صاحب اختیار و صااحب شاعور وجاود دارد. باهاخالق ملکه

ای که به فکر و امور معقاول )پنادار نیاك( مرباوط گیرند: یکی شاخهمباحث اخالقی دو شاخه در نظر می

شود. بنابر این انسان یرای نائل شدن به کماال از گردد؛ دیگری به عملِ آدمی )کردار نیك( مربوط میمی

از برخای نبایادها نیاز دوری جویاد )پنااهی، هاا باشاد و حیثِ کردار نیك، باید پیروِ برخی بایدها و خوی

را در سااختار وجاودی خاود پارورش دهاد،  آنهاهای اخالقی که انسان باید از جمله ویژگی(. 58: 1378

 .استپیشگی و غیره محوری، داشتن قوۀ علم و آگاهی، تواض،، قناعتعدالت



15 
 

معنای  لم و عدوان؛ بدون شاكّظ ،احسان،عدل  :؛ مانندشودصف میتّاختیاری به حسن و قب. م فعل   

و این جزای خیر چون  استآن است که فاعل آن سزاوار تحسین و جزای خیر  ،عدل به عنوان مثال سنِحُ

ت و ماذمّ آن است که مرتکاب آن مساتحقّ ظلم مثالً ب.ِنامند؛ همینین معنی قُ«ثواب»از خداست آن را 

مسلمانان با وجود  ۀه همالبتّ؛ گویند«عقاب» را آن است،روردگار پجزای بد گردد و جزای بد چون از سوی 

 ۀهب و عقاید، در استعمال الفاظ حسن وقب.، خواه در علوم شرعی و خواه در علاوم دیگار ارادااختالف مذ

 تواند حکم کندظلم می عدل و قب.ِ به حسنِ ،چه غیر مسلمان ،چه مسلمان ،واحدی دارند و نیز هر عاقلی

عادل  متعارف داشته باشد و معنیِ یچ عاقلی نقل نشده است که عقلِهکنون از را تشخیص دهد و تا آنهاو 

ب. سن و قُحُ ن بشمارد و این همان عقلی بودنِسَعدل را قبی. بداند و یا ظلم را حَ ،را بفهمد و با وجود آن

 .(344-343: 1383 )الهیجی، ، معتزله و جمهور حکماست امامیّهچنان که مذهبِ ،است

حسن و  در شناختِ ،افعال ۀ، آن نیست که عقل در هم حسن و قب.که مراد از عقلی بودنِ باید دانست  

حسان و قاب. اسات و عقال  جهااتِ مشاتملِ ،بلکه مقصود آن است کاه تماام افعاال ،است قب. مستقلّ

باه  عدی؛ زیرا عقل بعد از ورود شارمانند عبادات تعبّ ؛دارد که آن جهات را تشخیص دهد شایستگی آن را

 . (345)همان:  قبی. بود ،ه تکلیف بدان از سوی حکیمالبتّ ،بودنسن حُ جهاتِ آنهامی داند که اگر در  هاآن
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 انسان از منظر اجتماعی و انتقادی -1 -3

وجاود  را باهای آدمی تنها با تکیه بر خود، امکانِ ادامۀ حیات ندارد. بنابر این طبیعت تشکیالت سیاسی

شود. به گفتۀ ارسطو هر کس نتواناد در جامعاه آورده است که در آن نوعی تقسیم کار و طبقاتی دیده می

 (.95: 1387اکوان، زندگی کند، در ردیف خدایان یا حیوانات قرار دارد )

شناس عالوه بر داشتنِ چهرۀ برجستۀ عرفانی، یك روان -هامثنوی دیگرحدیقه و -طبقِ آثارش سنایی،  

-هاای اجتمااعی و روانآید. وی در نگاهبین در قرن ششم هجری به شمار میشناسِ مجرّب و واق،و مردم

کند و آنجا کاه بینی را حفس میهای مختلفِ جامعه راهِ اعتدال و واق،شناسی خود نسبت به انسان و گروه

نظاری مسااعد و مثبات  آنهاد، نسبت به بینانسان یا گروهِ انسانی را مطابق موازینِ اجتماعی و اخالقی می

کنند؛ به عنوان مثال، دارد؛ همینین نسبت به کسانی که هنجارهای جامعه و اصول اخالقی را رعایت نمی

 اهل تظاهر و ریا هستند، نظری بدبینانه و منفی دارد.

مختلف انسانی های را نسبت به گروه سنایی،های در این قسمت از رساله سعی بر آن است که دیدگاه   

های انسانی دارای چه انسان و گروه سنایی،بررسی کنیم و ببینیم که در عصر  انتقادیاز منظر اجتماعی و 

و کدام  با موازین مورد پذیرشِ جامعه مطابقت داشتند. ییهاانسانو چه نوع انسانی و یا  هایی بودندویژگی

 چه نیازهایی دارند. آنهامعه نیستند و انسان و یا گروه انسانی به چه دالیلی مورد قبول جا

پردازد و بر این اساس، نسابت وی همیون بسیاری از صوفیان، به ستیز با جامعۀ ریازدۀ عصر خود می   

ها و اوضاع و ها، نگرشتازد و در پیِ اصالحِ باورها، روشبه معیارهای ناروای رایج در بین مردم آن عصر می

)فتاوحی و همکاارش، تر اسات های قلندرانۀ وی پر رنگدر غزل سنایی،نقشِ احوالِ آن روزگار است. این 

1385 :12 .) 

نصیب از علوم قال و حال، اهل ریا و ساودجو، عمومی بیطورمردم آن عصر، از آنجا که به سنایی،به نظر 

و چناین پرست، به دنبال جاه و مقام دنیوی هساتند، باا حیاوان برابرناد ورز، حریص، شهوتحسود، کینه

-بهاره و  بایکنند؛ بلکه از حقایق و دقایق دینی بیترسند و نه از مردم شرم میآدمیانی نه از خداوند می
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گونه مورد نقد را این آنهاهای ناروایِ حاکم بر مردم جامعۀ خود، نصیب هستند. وی ضمن برشمردنِ ویژگی

 دهد:و اعتراضِ خود قرار می

       انااادرین عصااار بوالفضاااولی چناااد     

 هاااایچ نادیاااااده از علاااااوم اثااااار 

 همیااو خاار مانااده عاااجز معلااف  

 اناااد و جمااااعهماااه در بنااادِ لقماااه

 همااه چااون گاااو و خاار کشااندۀ بااار 

بُ، تااازان  بااه گااهِ لقمااه چااون سااَ

 خبااار جملاااه از حقیقااات کاااار بااای

 حسد و حقاد و خشام و شاهوت و آز    

 نااز خاادا تاارس و نااه ز مااردم شاارم

            کااارده منساااور شااارع را احکاااام       
 

 کااارده از بااار دو فصااالك از ترفناااد 

 هاااایچ نایافتااااه ز حااااال خباااار

 کااارده عمااار عزیاااز خاااویش تلاااف

 هماااه را خاااون حاااالل بااار اجمااااع

 هماااه اشاااتر صااافت اسااایر مهاااار

 بااه گااهِ شااهوه همیااو خاار یااازان

 هماااه از علااام دیااان شاااده ناهاااار

 گردشاااان انااادر آماااده چاااو پیااااز

 سااااااو انداختااااااه ره آزرمیااااااك

 هماااه پااایش ماااراد خاااویش غاااالم
 

 (642 -641: 1377 سنایی،)

 انطبیب -1 -1 -3

نسبت به علم طب نظر مثبتی دارد. وجود اصطالحات پزشکی و ذکار داروهاای مختلاف در  سنایی،     

داناد آثارِ او بدین معنی است که وی بر این علم واقف بوده است. او علوم حقیقی را علم ابدان و ادیان مای

 (.60: 1386)حدیدی و همکارش، 

 نظیارهاایی انساانی، عالوه بر مهارت در علم پزشکی، به دلیلِ داشتن ویژگای سنایی،طبیب از منظر    

پاروردۀ اسااتید و دسات آنهااوری، وقوف در علم ریاضی، پی بردن از ظاهر اجسام به باطن ر در سخنتبحّ

 ردار است:بودن، در جامعه از ارزش اجتماعی و موقعیت مورد قبول و قابل ستایشی برخوبرجسته



19 
 

 بااااز ماااردی کاااه وی طبیاااب باااود

 کاااارده باشااااد ز اوسااااتاد قبااااول 

 در ریاضااای بااارد باااه داناااش راه       

 از باارون پاای باارد بااه حااال درون       

 بینااااد احااااوال علّاااات و امااااراض
                

 در ساااخن حااااذق و ادیاااب باااود 

 خوانااده باشااد بساای کتاااب اصااول

 وجاااه آگااااهوز طبیعااای باااود باااه

 ن ز بااااروندانااااد احااااوال اناااادرو

 داناااد اساااباب جاااوهر و اعاااراض
 

 (692: 1377 سنایی،) 

 جاهل انِطبیب -2 -1 -3

گیرد و بر جهل اند، به باد انتقاد میی نادان را که خود را به نامِ طبیب جا زدههاانسانگروهی از  سنایی،

آناان ناه تنهاا  ایی،سنگذارد. از منظر در زمینۀ علم پزشکی و اصول آن صحّه می آنهاالذهن بودنِ و خالی

 شوند:                                                                    می آنهاکنند؛ بلکه موجب مرگ و نابودی نوعانِ خود را فراهم نمیاسباب سالمتی هم

 انااد از طاابّویاان اطبااا کااه خااالی

 مّیااااااات غافاااااال و انااااااواعاز حُ

 گاااار ز انااااواع پرساااای و ز علاااال          

 ه جاادل ماار تااو را جااواب دهنااد          باا
 

 هاااایچ نشااااناخته ز نوباااات غاااابّ 

 وجااااه اجناااااس ارباااا، االرباااااع

 نشناسااااند نفاااا، و ضاااارّ ز خلاااال

 نااااز ره دانااااش و صااااواب دهنااااد
 

 (691: همان) 

 صااد هاازاران مااریض را هاار سااال

 همااااه هسااااتند یااااار عزرائیاااال          
 

 بکشااااااند از تباااااااهی افعااااااال 

 قاتاال ایشااان و خلااق جملااه قتیاال
 

 (697همان: ) 

 عامان و مغروران جامه و لقمه -3 -1 -3

جویان هستند. البتاه ایان گیرند، گروهِ عوام و جاهقرار می سنایی،طبقاتی که آماج تیر انتقاد جمله از     

های ملای کاه های ترك و نابودی ارزشخود معلول حوادث مختلفی است از جمله: روی کار آمدن سلسله
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-گرایی و درنتیجه موجب به وجود آمدن ارزشگرایانه و ایجاد روحیۀ فردفضایِ ملیمنجر به از بین رفتن 

 (.151: 1385های انسانی شد )عباسی، ها به جای ارزشطلبیها و جاهجوییهای فردی، آوازه

دانست که زیار  سنایی،توان آن را معلول تسلط و نهادینه شدن فرهنگ صوفیانه در عصر هینین می    

(. در نتیجۀ این امر است که 42: 1385داد )شفیعی کدکنی، لی فرهنگ آن جامعه را تشکیل میبنای اص

حماسه که از نوع ادبیاات اجتمااعی اسات، جاای »ادبیات فردی در مقابل ادبیات اجتماعی قد علم کرد و 

، توصیف حااالت اآنهشاعر در  های عرفانی داد که همۀ همّ و غمّعاشقانه یا مثنوی -خود را به غزل عارفانه

 (.  262: 1381)زرقانی، « های فردی استفردی یا دستورالعمل

به دنبال دنیا و اسباب و لوازم آن هستند، از حیاثِ خاوردن و  اغلبعوام از آن رو که  سنایی،طبق نظر  

های رزشداند، اما برای مرد ارانی با حیوان برابرند. وی جامه و آرایش ظاهر را برای زنان مناسب میشهوت

ایان گوناه آدمیاان نشینی با همگیرد و آدمی را از ب را در نظر میانسانی از جمله: شجاعت، غیرت و تعصّ

 دارد:برحذر می

 تاااا تاااوانی رفیاااق عاااام مبااااش 

 کاااه هماااه طالاااب جهاااان باشاااند

 عاشق خورد و خاواب و پوشاش باس                   
 

 پختااۀ عشااق باااش و خااام مباااش 

 اشااااندبسااااتۀ بنااااد آب و نااااان ب

 تاااااب، شااااهوت و هااااوا و هااااوس
 

 (160: 1360 سنایی،) 

 جامااه از بهاار عااورت عامااه اساات 

 مااار زناااان را جاماااه انااادر خاااور  

 مااارد را در لبااااس خُلقاااان جاااوی  

 چااه شااد ار باار ساار تااو افساار نیساات                         
 

 خاصاااگان را برهنگااای جاماااه اسااات 

 حیااادر و مااارد و جوشااان انااادر بااار

 ان جاااویهاااای ویااارگاانج در کااانج

 اسات و بار سار نیساتخرد انادر سار
 

 (364 -363: 1377 سنایی،) 
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عنوان شاهد مثاال آورده های فراوانی را بهمغرور به مال و جاه دنیا همواره حکایت فراددر پی تقبی. ا    

 نااست. در داستان مرگ اسکندر و سؤال وی در مورد اینکه چه چیزی در دستش دارد و اظهار نظر اطرافی

-نشاان مای ،خالی خود انوی با باز کردن دست یکی نامۀ ملك؛ گفتند: یکی گوهر،هر کدام چیزی می که

 (. 412دهد که نباید به دنیا و اسباب آن فریفته شد )همان: 
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Abstract 

The theme of this article is human in Sanai’s mathnavis. For this, we surveyed the 

present human in Sanai’s age, and were prepared to ethnical, mystical and religious 

characteristics and requirements of ideal human in the walled Garden of Truth and 

Sanai’s other mathnavis. At the social or critical  portion of the article, we discussed 

and surveyed various groups of human like: physicians, astronomers, relatives, sufies, 

jurisprudents, at the ethical portion of the article we talked of special properties 

which in any conditions without them he’s like animals or even other creatures, like 

justice, knowledge, benevolence, sacrifice, courtesy, sufficiency and …. And also he 

must be innocent of some vices like oppression, ignorance, envy, wrath and lust, whim 

and desire. At the other portion, we surveyed human characteristics from mystical 

dimension by paying attention to discussions of authorities, states, the seven love 

valleys and a part of sanai’s other mystical thoughts in the walled Garden and his 

mathnavis. at the last portion, we surveyed human from ethics’ view points by setting 

forth discussions like: the necessity of believing God and obeying human from Quran, 

apostle, and investigation in religion, sensing of duty, doing precepts and avoidance of 

illegitimate, pious doings and….Therefore it’s not human who stand for doing 

necessities or to acquire knowledge and vacant insight, but to adorn to Devine ethics 

and reach to a degree which continuance or involuntarily falls down goodness and 

comfort to fellow creatures and to please every one without wage or grace and 

honesty or benevolence be his inherent. 
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