
 

 

 شناسی حکیم سنایی غزنويیی: گذري بر جهانحکمت روشنا

 
 دکتر حسین حیدري

 عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان -دانشیار
 چکیده

بینی گذشتگان اسـت. در  جهانترین مقومات درك هاي فکري کهن، از مهمشناسی) نظامشناسی (کیهانشناخت جهان
-خصوص هندسه معرفتی عارفان مسلمان تا کنون پژوهش کافی صورت نگرفته است. این مقاله برخی از عناصـر جهـان  

کنـد. همـو   )، حکیم و عارف پیشگام شعر تعلیمی صوفیانه را گزارش و بررسی می532شناسی مجدودبن آدم سنایی (ف.
راء نخستین عارفان خراسان بزرگ است و از سوي دیگر، بر ذهـن و زبـان عارفـان    که آثارش به شیواترین بیان، معرف آ

پس از خود تأثیر بسیاري گذاشته است. این جستار نظرگاه سنایی را با آراء مکاتب مهم کالمی فیلسوفان مسلمان دربـاره  
اه قـانون علیـت در   مندي آفرینش هستی و حکمت صنع، جایگـ کند: غرضموضوعات زیر به صورت تطبیقی بررسی می

هـاي جـواهر و اعـراض،    هاي آفرینش (امر، عقل کل، نفس کل و...)، تعریـف و ویژگـی  نظام آفرینش، وسایط و میانجی
شعورمندي و تسبیح کائنات، سرنوشت ارواح پس از مرگ و باور به نوعی تناسخ. این جستار اشتراکات نگاه سنایی را با 

 دهد.ا مواضع مکاتب کالمی مشهور، به ویژه اشاعره، نشان میفیلسوفان مسلمان و تباین آنها را ب
 شناسى حکیم غزنوى جهان، واژگان کلیدي: حکیم سنایی غزنوي، شعورمندي کائنات، تناسخ، عقل کل، نفس کل

 
 مقدمه: جایگاه سنایی در ادبیات عرفانی

اند،  در بیان اعتقادات دینى خود گذاردهدر تاریخ ادبیات فارسى، نخستین شاعران مشهورى که قالب شعرى را، عمدتا 
یک از این دو، بـه عنـوان    هیچ اند، ولى ) بودهق 394 - 481و ناصر خسرو قبادیانى ( .)قـ ه341- 394( کسایى مروزى

 است، به هاز شعر عرفانى باقى ماند ق.) 532(فشوند و آنچه که تا قبل از سنایى نمى هاى عرفانى و صوفى شناخته چهره
 قابل مقایسه با آثار منثور عرفانى نیست.  یچ روىه

بینى عرفانى و کالمى، اصول این بوده که آن قالب را، در بیان جهان سرایش شعرآورى مهم سنایى در نوافزون بر آن، 
گیرى از آنها، تفسیر آیـات و   جهت عبرته و مواعظ اخالقى، مدح بزرگان دین، ذکر حکایات، قصص و وقایع تاریخى ب

 اخبار و غیره به کاربرده است. 
هایى از قبیل تحفه العراقین خاقانى و مخزن االسرار نظامى این شیوه سنایى بویژه در حدیقه الحقیقه، در ایجاد منظومه

عارفان فارسى و 1جاى گذارده  و مثنوى معنوى مولوى و برخى از آثار دیگر، در ادب فارسى اثر مستقیم و غیر مستقیم بر
اند و از اینرو شرحهاى گوناگونى بر  زبان، هیچگاه با وجود مثنوى مولوى از مراجعه و تعلیم حدیقه تاکنون مستغنى نبوده

 .2اند آن نوشته
د است و مـی خواهـ   شناسى حکیم غزنوى جهان وي، در پی تبیین جدیقه و دیواناین مقاله عمدتاً با استناد به دو اثر 

ها و مکاتب کالمی در این زمینه بنمایاند . با نظـر بـه تـأثیر بـی     هاي جریانهمسویی یا تعارضات فکري او را  با دیدگاه
بدیل ذهنی و زبانی حکیم اقلیم عشق بر قاطبه عارفان ایران، بویژه عارفان مکتب خراسان کشف دیدگاههاي وي اهمیت 

    562 ص، 2ر.ك. صفا، تاریخ ادبیات در ایران، ج -3
 .به پایان رسیده استق.  1014اثر عبدالطیف عباسى است، که در سال »لطایف الحدائق«ترین شرح حدیقه،  مفصل -2
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 )نامـه  الهـى (هـاى حدیقـه الحقیقـه    الگوى موالنا در سرایش مثنوى آموزه، بسیار دارد. چنان که در حدود سیصد سال بعد

به گفته خود موالنا، تعمق در سخنان سـنایى، تنهـا   . )739-741صص،2فالکى، ج (ا سنایى و قالب منطق الطیر بوده است
را فهم کند و هر که و همچنان بفرمود که هر که سخنان عطار را به جد بخواند، اسرار سنایى « طریق درك سخنان اوست:

 3) . 458همان،ص.( به اعتقاد مطالعه نماید، کالم ما را ادراك کند و از آن برخوردار شود و برخوردا سخن سنایى ر

 
 غرضمندى افعال خدا -1
 ، زیرا معتقدند اگر خداوند غرض داشته4دانند شاعره افعال خداوند را، معلل به اغراض نمىا دیدگاه متکلمان:. 1-1 

مضافا  .)484-483/ فخر رازى، المحصل( باشد، در واقع به دنبال استکمال خود است و این، داللت بر نقص او دارد
ابوالحسن اشعري و پیروانش قاعده صالح و اصلح، لطف و شمول لطف و کرم خداوند را نسبت به آفرینش هستی و 

 . 5همه مخلوقات باور ندارند
 خداوند آفرینش موجودات، چهار قول نقل شده است:  از معتزله در مورد انگیزه و غرض

ابوالهذیل گفته است: انگیزه خداوند در آفرینش عالم، سود و مصلحت انسان بوده است، چراکه انجام  1-1-1
 اى باشد و هیچ کس از آن سود نبود، عبث و بیهوده است و عبث بر خداوند محال است.  کارهایى که بى هیچ انگیزه

و هدف را، در مورد (علت)  دانسته است و انگیزه م نیز هدف از آفرینش را، مصلحت مخلوقات مىنظّا 1-1-2 
 داند. خداوند یکى مى

نهایت است و به  گوید: آفرینش بنا بر علتى است و آن علت را نیز علتى است ولى سلسله علل بى معمر مى 1-1-3 
 انجامد.  غایتى نمى

3 این بیت منقول است:) 5700بیت 277دیوان،ص (از سلطان ولد -   

ما قبله سنایى و عطار آمدیم                عطار روح بود و سنایى، دو چشم او                     

گوید آنچه بر زبان او جارى شده بخشى از حقیقت است و صورت کـاملتر آن   نیز موالنا مى ) 3749-3750، ابیات 4( دفتر ر مثنوىد
آن حکیم غیب و فخرالعارفین جستجو کرد: )الهى نامه(را باید در حدیقه   

امــاز حکیم غزنوى بشنو تم        ترك جوشش، شرح کردم نیم خام   

 آن حکیم غیب، فخرالعارفین        رح اینـــشى نامه گوید ـــدر اله 
   254-253 صص1ج، :1368غزالی، و  50 – 52 :ق1414باقالنى،  - 4
ان اهللا وفق المومنین لطاعته و لطف بهم و یلطـف بهـم حتـی یکونـوا مـومنین و لکنـه اراد ان یکونـوا        : «  گفته ابوالحسن اشعري - 5

و مضـمون   16، ص  االبانـه  ( »کافرین کما علم و خذلهم و طبع علی قلوبهم ... و ان العباد ال یملکون النفسهم ضـراً و ال نفعـاً اال بـاهللا    
خداوند توفیق اطاعت را به مومنان بخشید و به آنان لطف و عنایت داشته و هدایت و اصـالح کـرده   :  «  یعنی ) 292،  تمشابه در مقاال

است و کافران را گمراه ساخته و هدایت نکرده و مورد لطف قرار نداده است ... و خداوند بر اصالح و لطف به کافران تواناست تـا آنـان   
، ولی اراده کرده که کافر باشند چنانکه به آینده آنان آگاه بوده و آنان خوار گردانیده و بر دلهایشان مهـر   را از زمره مومنان قرار دهند

 ». ، مالک سود و زیان خویش نمی باشند  گمراهی زده است ... در حالی که بندگان جز به اراده خداوند
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به حکمت و  )108التوحید/(. ابومنصور ماتریدى6را بنا بر علتى نیافریده استخداوند خلق  عباد گوید: 1-1-4 

غرض خداوند در آفرینش عالم باور دارد، هر چند که معتقد است حقیقت آن، قابل شناخت براى ما آدمیان ممکن است 
 ولى ندانستن ما دلیل عدم وجود غرض و حکمت حق نیست.، نباشد
 
 : حکیم غزنوىآراء -1-2
 داند:  در ابیاتى، غایت و غرض آفرینش را چون بسیارى از عارفان بر اساس حدیث زیر مى .سنایی1-2-1
 : قَالَ داوود رَفکَى أُعالْخَلْقَ ل فَخَلَقْت رَفأَنْ أُع تببا فَأَحیخفکَنزا م الْخَلقَ قَالَ کُنت اذَا خَلَقْتمل با ریعنى:  7ی.

من! کائنات را براى چه آفریدى؟ خداوند پاسخ داد: گنج مخفى بودم، دوست داشتم شناخته شوم،  داوود گفت خداوند«
 »آفریدم تا شناخته شوم پس مخلوقات را

بسیارى از بزرگان اهل سنت از جمله ابن تیمیه، ابن حجر و زرکشى حدیث فوق را حدیثى موضوع دانسته و سندى  
با اشاره به حدیث فوق  )67(حدیقه/.سنایى) 29فروزانفر، احادیث مثنوى، ص( اند صحیح و یا ضعیف براى آن نیافته

 گوید: 
 کرد فضلش تو را به خود تعریف  ف ـع در تکلیــدت ز صنـآفری 
 نـدانى مـب اــت قــالخل لقــخ  نــم گفت: گنجى بدم نهانى 

است: (ص)حسب حدیث دیگرى که در کتب عرفانى بکرات ذکر شده، عالم وجود، طفیلى وجود محمد بر  .1-2-2
النّار و  الالجنَّۀَ و  الالْقَلَم و  الالکرسى و  الرض و الَ العرْش و ال األ لَوال محمد ما خَلَقْت الدنیا واآلخرَةِ و ال السموات و

م دمحال ملَوما آدی ها، زمین، عرش،  بود دنیا، آخرت، آسمان نمى فرماید]: اگر محمد : [خداوند مى. یعنی 8ا خَلَقُتْک
 . 9آفریدم بود، تو را [نیز] نمى و اى آدم! اگر محمد نمى، آفریدم کرسى، لوح، قلم، بهشت و جهنم را نمى

 در حدیث دیگرى چنین آمده است:  
  اخَلَقَ الّلهلُ مأَوهتظَماللِ عنْ جم شْتَقَّها وه نْ نورِهم هعتَدبرى اخدا آفرید، نور  نخستین چیزى که«یعنى:  10 نو

  »[وجود] من بود. که آن را از نور و جالل عظمتش برگرفت
 گنجانیده است: (ص) مضامین فوق را در بیت زیر در خطاب به پیامبر خاتم )194حدیقه/ (حکیم سنایى 

 او العمل   آخر اول الفکر و  او  ض کُن ز حکم در ازلغر 
 پى دعوت از  آخر   و آمده  بوده اول به خلقت و صورت 

گرداند، زیرا او  ، حکیم سنایى، مقصود و غرض آفرینش را صریحا به همه آدمیان باز مى)374حدیقه/(در ابیاتى دیگر
 تنها موجودى است که از کرامت عقل و تکلیف برخوردار است: 

 نیست  را آدمى  جز، در گل پاى   یستــن  ى راــغم بى   بهر  آدمى  

   136-135 صص :1362وو هم 251 – 252صص :1980ماشعرى،  - 6
 )29:ص1370به نقل از فروزانفر، (61نجم الدین رازى معروف به دایه، منارات السایرین و الؤلؤ المرصوع، ص  - 7
 ) 172ص :1370به نقل از فروزانفر، ( 46ص 2شرح تعرف، ج - 8
مؤلف الؤلؤ المرصع درباره این حدیث گفته است: لم یرد بهذا اللفظ بل ورد: لوالك ما خلقت الجنه و لوالك ما خلقت النار و عند  - 9

 )66صاللؤلؤ المرصع، ( ابن عساکر: لوالك ما خلقت الدنیا
 )114-113 :صص1370به نقل از فروزانفر، (باب بدء خلقه ...6بحاراالنوار، ج  - 10
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 ستاهل تکلیف و عقل و بینش، او  تـاوس، رینشــآف   مقصود  همه 

 وین تبه خاکدان،نه جاى وى است  ان براى وى استـوفرش وزم عرش
 ار وهمخانه استـزآن که با عقل ی  وده، بیگانه استـاك تـاو در این خ

داند و آراء او در این باب، بیشتر به  فعل عبث را شایسته خداى قدیم نمى )377حدیقه/(به هر حال، حکیم غزنه
 دیدگاه متکلمان معتزلى و شیعى شباهت دارد: 

 نز قدم دان، که از حدث باشد  هر چه آن باعث عبث باشد
 

 آفرینش عالم، معلّل جود خداوند -2
. 11آفرینش عالم معلل به رحمت و کرم اوست. حق تعالى براى اینکه به کائنات جودى کند، عالم را آفریده است 

 گوید: )، آنانبه جود نسبت (در بیان غرض فعلى خداوند در آفرینش،  )100حدیقه/  و 307دیوان سنایی/ مصفا/ (سنایى
  دهـبپروری   لطفت   سایه در      ایــزد  از  رحمتــت    آفریده  

 که روانت به لطف پاینده است     زنده است جانِ جانت ز لطف او
  مرده از زنده، مرده   از   زنده     سازنده و لطف   قهر     از  آرد  

کرم خداوند محدود و منحصر در آغاز آفرینش هر موجودى نیست، بلکه در هر زمان ) 104در این رویکرد (حدیقه/  
 کند:  رخواست یا عدم درخواست مخلوقات، به مصلحت و اصلح آنان عمل مىو بى توجه به د

 پیش از راز،ضمیر   بر  مطلع     مصلحت بین خلق بیش ازآز 
 راند مى  کار ، ناگفته    لفظ      دـاو دان، تو  خاطر  در  آنچه 
 آرزوش آنچنان نداندخواست...     آدمى آراست بهر    او  آنچه 
 رم را روزى...ـدر سنگ،ک داده     آموزى    ره    ترا   بنموده  

 شوند:  کافران نیز هر روز مشمول لطف حق تعالى واقع مى کند که: سنایى به صراحت بیان مى 
 12 ها هر روز برافشانى از لطف تو احسان  بى رشوت و بى بیمى، بر کافر و بر مؤمن

 
 حدوث زمانى کائنات - 3 

که  گوید: زمانى بود که چیزى نبود، درحالی سنایى برخالف فالسفه که معتقدند معلول از علت هرگز جدا نیست، مى 
 خداى تعالى وجود داشت. این باور با قاعده کالمى مشهور زیر سازگار است: 

گاه، همه چیزرا  آن یعنى: خدا بود و با او چیزى نبود»  13ء ء، ثُم کَتَب فى الذِّکرِ کُلَّ شَى کانَ اللّه و لَم یکُنْ معه شَى« 
کانَ اللّه و لَم یکُنْ «ترى نیز بیان شده است: این قاعده در عبارت معروف [لوح محفوظ] نوشت و مقدر ساخت. بر ذکر

قول الّله تعالى یا ابن آدم لَم أَخْلُقْک لاَربح علَیک انما خَلَقْتُک لتَربح : این مضمون چنین ذکر شده است(ع) در روایتى از على - 11
 )1370:58فروزانفر، ، از 4/560شرح نهج البالغه، (ء علَى، فاتَّخذْنى بدال منْ کلِّ شى

  :استدر مقدمه گلستان  یادآور این ابیات سعدىت فوق ، بی3-1ب :1336،سنایى - 12
 ور دارىـــگبر و ترسا وظیفه خ     غیب اى کریمى که از خزانه

 ر دارىـتو که با دشمن این نظ              روم ـدوستان را کجا کنى مح
 65/نقل از گزیده حدیقه، 62عزیزالدین نسفى، االنسان الکامل،  - 13
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که آفرینش را اراده کرد، پس  د، تا اینیعنى: خدا بود و با او هیچ چیز از موجودات نبودن »ء، ثُم اَراد الخَلقِ فَخَلَقَ معه شَى

 .)63-62: ص1375حلبى، ( »آفرید
 :فرموده است )65حدیقه/(سنایى

 نیست  الیزالى   عزّ   خور  در        صورت از محدثات خالى نیست
 نبود استوى بود وعرش وفرش  نقش نبود بود و  نقاش زآن که 
 مدان   جهات بسته ، او   ذات  خوان مى جان  میان از   استوى

  
 علیت در نظام کائنات  -4

خواهد کرم الهى را بیان کند.  حکیم سنایى به نفى مطلق علیت نپرداخته، بلکه علیت را در مواردى نفى کرده که مى
دهد و در آن دنیا نیز در تخصیص نعیم و  خداى سنایى، بى سبب و بى قیود علیت در این عالم، بندگان را روزى مى

 نگرد: هاى مؤمنان نمى ها و ذخیره الابالى است و به هیچ روى به اعمال، داشتهثواب، 
 جانم  و  نامم   ست:ــت  از   همه             مــدان   نــقیــی ىــرازق  ب ـــسب ى ـــب

 کمتر  ىـــزن   از   باشد   یقین در   خور    غم  در     که   سى ـک  نبود    مرد
)107:/1359(سنایی،  

 رندى و ناداشتى به، روزرستاخیز را   خرّم نشین هر چه اسباب است آتش درزن و
  انگیز را جان عشق الابالى گروه وین              را  فردوس  نزهت  مر مصلحان    زاهدان و  

 ) 26: 1354سنایی،(                                                                                              
همانند شتر سوارانند که  مردمان دنیا« یعنى:  »14 اَهلُ الدنیا کَرَکَبٍ یسار بِهِم و هم نیام«اند:  فرموده (ع)حضرت على 

 »اند برند و آنان خفته مى [ بسوى آخرت] ایشان را
داند، خالیق پایبند به  با اقتباس از حدیث مذکور، برغم آن که این جهان را جهان اسباب مى )120حدیقه/(سنایى 

 کند:  تشبیه مى(ع) جهان اسباب را به شترسواران مذکور در سخن على
 همه در کشتى اند و در خوابند  اسبابند  در جهان   تا  قــخل 
 :سبب و علتى مانع اراده و مشیت او نیست، هیچ )92حدیقه/ (در اندیشه حکیم غزنوى، هر حاله ب
 توبه علت کنون چه جویى جاى؟          پذیر، ذات خداى نیست علت 

نام  )703-701ر.ك:حدیقه/ ( حکیم غزنوى، به اقوال منجمان در مورد تأثیر کواکب و صورتهاى فلکى واقف است. او
را براى کارهاى خاص، بر حسب اعتقادات  )و .. حمل، ثور و جوزا( و سعد و نخس هر یک از برجهاى دوازده گانه

داند و منجمان را همچو اهل  کند، ولى نهایتا همه این باورها را، زرق و حیلت و سغبه زنان براى تعلیم مى رایج بیان مى
 :کند زمانه، نابینا معرفى مى

 که از خانه جاى غمخوارى است   ...ششمین بیت، بیت بیمارى است 
 احوال  شودهمه  به  آن  از  که   ى جفت وعیالهفتمین خانه، جا

 مرد را رسد آفات ...  آن  در که     نکبات   خانه، هست   هشتمین

این حدیث را زمخشرى در کتاب ربیع االبرار به آن حضرت نسبت داده و در کتاب نهج البالغه، باب مختارات، نیز آمده است  -- 14
 ). 179(مدرس رضوي ،بی تا:
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 در نگشاد   لیک  و داد  در   راه              نهاد آن که  چنین هر ...اخترانى

 کرد از عمل تبه کرد آن انچه  و           رگردان ـس   کرد جمله را   خلق
 بیدار  دل   کارشان  در  نیست             کار   از   منجمان  این  ...غافلند

 حلمشان عدت از علم و   نیست    آلت همه را رزق و حیلت است 
 منجم تیز  آن ریش بر   و  خیز    تمییز  بس  درکارشان  ...نیست

 اینت حکیم، نیک و بد بر عموم    تقویم   بر     خیره  نویسند مى
 دست بدار، خیره احکام   ز تو     انگار باد   حکم  دست با  ...همه

 
 عقل کل و نفس کل بعنوان وسایط آفرینش عالم  -5

بین خداى احد مطلق و بى چون با عالم کثرات و محدودات، همواره یکى از مشکالت فلسفى  ۀتبیین چگونگى رابط 
هاى زروانى، زرتشتى، گنوسى، یهود و مسیحیت، هر از جمله در دینباز بوده است. ادیان و مذاهب قدیم و دینى از دیر

البته با اقتدار و استقالل  -اند. در نصوص اسالمى فرشتگان  هایى براى خداوند در خالق عالم معرفى کرده یک واسطه
 ستند. مأمور خداوند در برخى از افعال تکوینى و تشریعى ه -کمترى نسبت به وسایط آفرینش در دیگر ادیان 

در فلسفه نو افالطونى، نخستین آفریدگان خداوند بترتیب عقل کل و نفس کل هستند. پس از ترجمه و گسترش آثار  
 فلسفى در عالم اسالم، این آموزه، بتدریج مقبول برخى از اندیشمندان مسلمان قرار گرفت. 

، از اصحاب )ه. ق257ف (حدثى  و فضل )ه. ق232ف(هاى [مذموم] احمد ابن خابط  شهرستانى از جمله بدعت 
توان دید، بلکه نخستین  مىنداند که در روز قیامت، خود خداوند را  ، را باور آنان به این قول مى)ه. ق231ف(نظّام معتزلى

مانند ماه شب چهارده رؤیت توان  -صور موجودات است  ةموسوم به عقل فعال را که افاضه کنند -خداوند  ةآفرید
 .15کرد

عقل اول در آفرینش و هر سبب یا واسطه یا علت دیگرى در خلقت، مورد قبول متکلمان  ۀوجود واسط اعتقاد به
گردیده  به عنوان بدعت و مخالفت با ظواهر نصوص اسالمى تلقى مى، که شهرستانى آورده اشعرى نبوده است و چنان

 16 گردیده و احتماال از طریق آنان به آثار اسماعیلیهولى در تعالیم اخوان الصفا، این تعلیم به صراحت مقبول واقع ، است
 مسلمان راه یافته است.  و فیلسوفان و عارفان

. همچنین 17اند اخوان الصفا، عقل کل را نور افاضه شده از خداوند، نوراالنوار، محض وجود و کان جود معرفى کرده 
ترتیب جهان هستی در  ) .230همان، ص(ستا از نظر آنان، نفس کلى صورتى روحانى است که عقل کل افاضه شده

القیامۀ کما انّکم ستَرونَ ربکم یوم «و السالم: هالبارى تعالى مثل قوله الصلو هالبدعه الثالثه: حملهما کل ما ورد فى الخبر من رؤی - 15
، على رؤیۀ العقل االول الذى هو اول مبدع و هو العقل الفعال. الذى منه تفیض الصور »ترون القمرَ لیلَۀَ البدر، ال تضامون فى رؤیته

  )  63، ص1، جبی تاشهرستانى، (على الموجودات 
آن موجود، کاملتر از موجودات بعد از آن است،  ناصر خسرو گوید: در ترتیب آفرینش، پدید آورده شده اول را عقل کل گویند و - 16

 )28خوان االخوان/ (زیرا موجود پیشین تا کامل و واجد کمال نباشد، موجود دیگرى را نیافریند
 کجا عرش االهش گفت وانّا  ز اول، عقل کل را کرد پیدا 
 )148 جامع الحکمتین/( ش گفتندــآدم معنی، گروهى  گفتند گروهى، علت اولیش 

رسایل اخوان الصفا، ج (یعلم أن العقل الکلى هو ایضا نور فائض من وجود البارى و هو نوراالنوار و محض الوجود و معدن الجود  و - 17
 ) 280و نیز ر.ك.خوان االخوان ناصر خسرو، ص 1322ص3
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هیولی . در نظر بوعلی سینا نیز بدین گونه  --نفس کلی --عقل کلی --رسایل اخوان الصفا بدین گونه است: خالق

 ).30، نقل از حائري، 78الطبیعه (زرقانی،  --النفس—العقل—است:الباري
 :درده انک  مى(ص) وایت زیر منسوب به پیامبر اکرمقایلین به وجود عقل کل و نفس کل، عقیده خود را مستند به ر

و جاللى ما خَلَقت خلقا  أَولُ ما خَلَقَ الّله تَعالى العقْلُ، فقالَ لَه أقبِلْ، فَاَقْبلَ. ثم قالَ له: أدبِرْ، فَادبرَ، فَقالَ: و عزَّتى«  
 لُّ و بِکاُذ زُّ، و بِکبِک أُع ،نَ منکساَحأمنَع نخستین موجودى که «یعنى: )32، نقل از حائري 20(کلینی،  »اُعطى، و بِک

خداوند تعالى آفرید، عقل بود. پس به عقل فرمود که رو باز کن، رو باز کرد، پس فرمود که برگرد باز گشت؛ پس فرمود 
گردانم،  دهم، خوار مى تو]، عزّت مى به عزت و جاللم سوگند که هیچ چیزى نیکوتر از تو را نیافریدم. بوسیله تو[ یا به

 .19 اند رخى از متخصصان علم حدیث، روایت مذکور را مجعول و موضوع دانستهب . 18» کنم بخشم و منع مى مى
 :داند حکیم سنایى به وجود عقل کل و نفس کل باور دارد و آن را مراد عقل مذکور در حدیث پیامبر مى

 را   راى آدمــق ســالحــه حج              را   مـــعال هاد ـــن اهللاـه   مـرح
 نــمک   و  کن    قبولِ براى از    نــکُ  پرده راىِ ــس درــان  عقل 

 راز  ى ـپ   از  یافت اقبال  باز                باز    شد    مدبرى ، ودـب ىـمقبل
 کلمه  خور نه در ، درخورِ خود               همه  هـــب  دـش رـام ورــن  قابلِ

 )298حدیقه/(                                                                          
 ودـبست ورا ىـبه شایستگ  پس               چو راه نمود خود به عقل را خود 

 است  ها، عقل دهـزیـبرگ برتر از    ل است ـــعق، ها دهــآفری اولِـــک
 او  بر در ادهــیک پی، کل نفس              ر اوــسخن زدفت یک، لـک  عقل

 )62حدیقه/ (                                                                           
****** 

 والنىـس هیــدوم، نف نقش قابل نگشتى               کلى را کل،نبودى نفس که گر تابیده عقل
 دارد  ل ـــق رــر، امــم ا  20جاـــرکــه               دارد  لـــگ  رـزی هـتخت، لــک   لــعق

 به رنج جاودان دارد را گویدمثل این خود که     چنین عالم تواند کرد عقل کل وگرخواهد
: 1336و298: 1359و  679: 1354سنایى(                                                                                         

115( 
 

آنچه سنایی بر باور فیلسوفان یونانی و اسکندرانی افزوده است، عالم امر است که در باور اخوان و بوعلی نیز نیامده 
). بنابر آیات 54است. این سخن حکیم ریشه در قرآن کریم دارد که به وجود عالم خلق و عالم امر تصریح دارد(اعراف/

 با خداوند مستقیماً در ارتباط است . قرآن کریم، عالم امر مربوط به مواردي است که 

 .داند دیث فوق مىبنابرگفته شهرستانى، ابن خابط عقل فعال مشهود در روز قیامت را، همان عقل مورد اشاره در ح - 18
  39، نقل از حلبى، 83/1غزالى، احیاء،  - 130- 1/129قاووقچى، الآللى المصنوعه،  - 19
 117و210، بقره/50، قمر/25، روم/47، آل عمران/82، یس/2، نحل/31از جمله آیات: یونس/ - 20
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اخوان الصفا و اسماعیلیه به تناظر و تشابه ترتیب موجودات در عالم علوى یا عالم سفلى باور دارند. از نظر آنان، 

مراد  .که در عالم علوى عقل کل وجود دارد، در عالم سفلى نیز عقل کل موجود است و آن پیامبر است همچنان
 است: (ص) نیز از عقل کل در برخى از موارد، پیامبر اکرم )308حدیقه/ (سنایى

 اوست   اول سـنف  ثانى و   عقل         ل، اوست ـنبى مرس  داىــکه خ      
 دیق ـمصطفى و او ص، کل  عقل          ق ـتحقی   و  ادت ـاستف ى ـپ  از              
 یرندهـگ ل ــور عقـــن  از  رــاث         ده ــپذیرن  وهر ـج   از    دائم     

 رساننده هم     و  پذیراى    هم         ده است وهم ستانندهــهم دهن               
  زین سوزبان و،زان سوگوش شده         وش ـان صورت وهـوسط میـمت               
 حواس ، امــسوى ب پایه  نردبان          شناس   امـب سانـب   را  ل ـعق               
 و دود  آتش و وــدی قرینى   از                    د زودــترا رهان  مر لـک  عقل                

 از نظر سنایى مرتبه عقلِ کلِ عالمِ سفلى، بسیار باالتر از عقلِ کلِ عالمِ علوى است: 
 د پاىـاب یابــه از آفتـسای    راى   عقل کل زو گرفته حکمت و  

 تا نشد چاکرش، عزیز نشد    چیز نشد  بهاش   بى   کل  عقل 
 جنبانش   نفس کل، گاهواره    دبستانش  در     بوده   کل  عقل 

 )192، 207، 299: 1359(سنایی،                                                                                     
 :21گوید قرآن مىسنایى همچنین در بیان واالى 

 نفس کل را نشانده درعدت    عقل کل را فکنده در شدت   
 ) 172: 1359(سنایی،                                                                 

 
 احسن بودن نظام هستی -6

لمی و انی، هم در حدیقه و حکیم سنایی با رد عبث بودن آفرینش، حکیم و کریم بودن خداوند به دو طریق استدالل  
 :شمارد )، نظام هستی را بهترین نظام ممکن می5-26هم در دیوان ( نگ: حیدري، 

   آن چنان همی باید ،و آنچ  هست          درجهان آن چه رفت وآن چه آید    
 ولــده کن تو قبــرانده او, به دی            ول ـــفض  هــتو مگو هیچ در میان    

  )83ص  :1359سنایی،(                                                                                      
 ود به درستـــکار ایزد نکو ب          تــکو و زشت, از من و تســنام نی    
 فــع لطیــاندر اثنا  حکم, صن          ان شریف ــق را ز بهر جــهست ح    
 کان چه اوکرد خیرت آن باشد          باشد رده دان ــاند آن کس که خد    

 )162(همان، ص                                                                                                    
 ةبه انداز، در نظام احسن هستی ،نمایندتاثیر و ارزش همه اموري را که در نزد ما زشت می )173: ص1336(سنایی

 امور زیباي عالم می داند: 
 ور چه خوبی به سوي بهشت به خواري منگر           کاندرین ملک چو طاووس به کاریست مگس      

 

 از دو عالم پیشتر، عقل آفرید / دان که اول، دست یزدان مجید: موالنا جالل الدین گوید - 21
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 هاى اعراض و جواهر   تعاریف و ویژگی  -7

و در 22 اند که وجود آن در اعیان نیازى بـه موضـوع نداشـته باشـد     عموم فالسفه و متکلمان، جوهر را ماهیتى دانسته 
 شود شود، در موضوعى از موضوعات یافت مى اند که هرگاه در خارج یافت مقابل آن، عرض را به موجودى تعریف کرده

 گوید: )249همان، ص ( . ناصرخسرو)476 صسجادي، (
 ه اولـدو چیز آمد ز آخر تا ب  او هست زاعلى تا به اسفل هر آنچ

 ماهر استادان گفتند   چنین  جواهر دیگر   آن  و  اعراض  یکى           
 به ذات خویشتن پیوسته قائم  چه باشد جوهر،آن کو هست دائم           

  آمد ها باور را این سخن خرد  ذات جوهر آمد  به  مــقائ، عرض              
 :قابل تطبیق نیست، تعاریف یادشده در مورد جواهر و اعراض با آنچه که سنایى در آثار خود در ابیات زیر آورده است

 اى، مهتر شود سفله، مردى  ر زاد ــزمان ب  هر          ر آنکـست، از به دور عالم جز به آخر نامده
  شود   جوهر   دازهــان  زون زـــف، جوهر  سایه       ه که خواهد شد فرودگآن  فتابآ  آن نبینى

 را جوهرى    رضــع بى  جان   کرد    تواند   او        تـمرتب عرضه کردى جوهرى کز اى سنایى!
  جوجوهرى ن که بى چشم است،بفروشد به یکاک      چشم از این جوهرهمى برداشت نتوان از بها

 است  ش ــپی  زلـــمن  راضِــاع   از   قـــعش       شى استــخوی  بى   ودى وــخ عاشقى، بى
 خورمــن  م ـغ هـگونــچ  صــشخ   هـب    نــم        رمـــــخب  ازدهـب  !  رــمی اى ــک :  گفت 
 دـــاشـب رضــع   و رــوهــج  ونــچ  تـراس         باشد   رضــع، ىـــتوی   ونـــچ ورا که  

 )552: 1359و، 204و  238 -237: 1372،  شفیعی کدکنی(           
 

توان گفت سنایى جواهر را امورى ماندگار، و اعراض را امور فناپذیر و زودگذر دانسته  ابیات فوق، مى هبا توجه ب
عرض دنیا «. یعنى: 23»تریدونَ عرَض الدنیاواللّه یرید اآلخرَةِ« است: کریماحتماال مبناي تعریف سنایی این آیه قرآن است؛ 
 . »خواهد مى طلبد در حالى که خداوند آخرت را را مى

. 24خالف آثار کالمى اشاعره و فرق دیگر، عرض به معناى مذکور رایج بوده استردر آثار کالمى حنفى ماتریدى، ب
برند، ذکر کرده  کار مىبه فالسفه  جوهر و عرض را در معناى اصطالحى که )271دیوان سنایی، (البته در یک بیت، سنایى

 است:
 ن که جوهرااى، چن موضوع نه  ن که اعراضااى، چن معمول نه     
 
 تسبیح کائنات در کالم سنایى   -8

شعورمندي کائنات از نگاه دینی کامالً متمایز و نمایان بوده و مبین این است که هر موجودي در عالم طبیعت نه فقط 
بردن به این فهم دینی از طبیعت ما را در  کند. پیستایش پروردگار را ساز میگیرد، بلکه نغمۀ از مبدأ الهی سرچشمه می

 249ص :1375سجادي،به بعد و 228سفر دوم، ص 1به بعد و اسفار، ج 405ص 2ر.ك. شفا، ج  - 22
  33/ و نور 94و نساء/  42و توبه/ 169همچنین به این معنى نگاه شود به آیات: اعراف/  67انفال/  - 23
  به بعد 38و کتاب تمهید االوائل از ص46 - 57ر.ك.شرح العقاید النسفیه، صص  - 24
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سازد و به پیوند ما و عالم طبیعت کمک ي موجودات و شنیدن نیایش آنها توانا میدیدن مهر و نشان خداوند بر چهره

 عین دینداري است.  عناصر طبیعی، اقرار به عظمت خداوندي وگذاري به کند. این ارجمی
مراد از تسبیح جمادات و  ، در پاسخ به اینکه آیا25کاروانیان هستى، پیوسته در تسبیح حق هستند حسب آیات قرآنى، 

 حیوانات در لیل و نهار، آیا به زبان حال است یا قال، بین متکلمان اختالف دید وجود دارد.
آنها  ةو سجد )670-669 صص2کشاف، ج ( اندیشمندان معتزلى از جمله زمخشرى، تسبیح جمادات را به زبان حال 

و  26دانند چنین دیدگاهی دارد) حتی فخر رازي که غالباً او را اشعري می521/ 2(همان،  کنند انقیاد تأویل مى را به
دانند، بلکه معتقدند حق تعالى سخن  خود آنان نمى هادتهمچنین نطق و شهادت اعضاى بدن را در روز قیامت نطق و ش

این عالم، خداوند نطق را در درون در که  همچنان) 4/784و  195/ 4و  3/74همان، ( کند را در وجود آنان خلق مى
 درختى آفرید و موسى آن را شنید. 

جمادات از جمله زمان و مکان،  ۀبا توجه به آیات مذکور، هم )351-350ي/ دیوان سنایى/ رضو(حکیم سنایى 
بیند و همچنان که  خورشید و فصول مختلف و آب و ابر و برق و رعد را در تسبیح، سجده و انقیاد در برابر خداوند مى

 داند: فرموده است نه به زبان حال بلکه به زبان قال، رعد را ثناگوى خداوند مى )13رعد/ ( قرآن
 شده است بنده درگاه او دهور و طوال  یدچو خاك گشته به درگاه او مدد خورش

 رمال کند خضوع کمالش، همه جبال و  مکین  و  کند سجود وى از جان، مکان 
 روان، سیل دجله سیال   اوست  امر  به  ش ـجوش  در  بهار   بشتابد   عزتش   به
  الــمسبح است مراو را چو ابروبرق ثق  وف ـاز خ  رعد  زبان کند ثناى جاللش  

ک ـد و لـک الحمـل«در حال ذکرِ  ک دائماًـک لـگوید: ل ، سنایى مى)کوکو(لک و فاخته با دستمایه قرار دادن نام لک
 :زند است، ولى فاخته چون حق را نیافته است بر دوام کو؟ کو؟ مى »الشکر و...

 ؟27وـــتو اگر حاضرى، چه گویى ه     است، گوید کو؟  بــغای هـفاخت 
 بدو جو  ساخته ذوق  و   حالت      نوـبش ه ـــفاخت  وقــش ه ـــالـن

 کو کو گوى، گردنند   در  طوق       وىــدر ک و فاختهـــردان چـم باز
  گویى هو  چه، اگر حاضرى تو                 وــک  د:ــگوی، غایب است فاخته 

 )82و  96: 1359(سنایی،                                                                                                 
                                                   ***** 

25 فْقَهونَ تَسبِیحهم إِنَّه کَانَ حلیما تُسبح لَه السماوات السبع واألَرض ومن فیهِنَّ وإِن من شَیء إِالَّ یسبح بِحمده ولَکن الَّ تَ« - 
گویند و هیچ چیز نیست مگر اینکه  ح مىست او را تسبیا هاى هفتگانه و زمین و هر کس که در آن ها آسمان«)44/ 17(قرآن»غَفُورا

. همچنین ».آمرزنده است )و(یابید به راستى که او همواره بردبار  گوید ولى شما تسبیح آن ها را درنمى در حال ستایش تسبیح او مى
. 1و تغابن/1و جمعه/ 24و حشر/ 41و36و نور/ 44و اسراء/ 13رعد/ نگ:  

26 . دوم »ا..سبحان«گوید: گوید؛ اول با قول و سخن مانند وقتی که میا دو گونه تسبیح میبدان که موجود زنده و مکلف خدا ر « - 
ناپذیري او؛ اما موجوداتی مانند حیوانات که مکلف نیستند و یا موجوداتی مانند با داللت احوالش بر یگانگی، تقدیس و شکست

شود. مگر با علم و ادراك و زند، زیرا تسبیح قولی حاصل نمیپرداي دوم به تسبیح خدا میجمادات که زنده نیستند فقط به شیوه
)175، 2رازي، ج(تفسیرکبیر، فخر«ها در جمادات محال است.نطق و وجود این  
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 ن راـار دمـاى آن م ه من کردهـتو طعم   آن لک لک گوید که: لک الحمد، لک الشکر

لک در ضمیر موالنا جالل الدین بسیار خوش نشسته است، زیرا هاى عرفانى سنایى در مورد نام لک آفرینىتصویرگویا 
 :هاىِ خود از آن بهره جسته است بندىدر خیال او نیز مکرراً

 ند؟ـو کـوکـته کــاخــالب فـو طــى چـک      ند؟ــل بو کـــیاید بلبل و گـــى بـــک 
 ستعان ــک تست اى مــک چه باشد؟ ملـل        آن لک لک، به جان؟ کى بگوید:لک لک،  

                   *****  
 الملک لک واالمر لک والحمد لک یا مستعان           عارف مرغان است لک لک، لک لکش دان که چیست

 لک،یامستعان یا مستعانلک لک کنان کالملک          ون فلکـالى چــر عـدك، بر قصـاید با یــلک لک بی
  مرغان دیگر مطرب بخت جوان، بخت جوان            ه، کوکو کنانـاختـو آن ف  انــط زنـد بربــبلبل رس 

 )354ص:1365و  4/192(شمس/                                                                                        
 

)، دیگر حیوانات از جمله، گنجشک، باز، عقاب، کرم، موسیجه، زاغ، شغب و 31-30: 1354(همچنین در بیان سنایى
 :هما نیز به تسبیح و توصیف بارى مشغولند

 نوان را   اشجار  انگیزد   وم برــب  کز   بارى گوید  بهارى، صفت گنجشک  
 امان را  و   ایمان   ر ــپیغمب امت  بر   نگهدار  رب تو آن باز چنین گوید: یا 
  ان راــآراسته دارید مر این سیرت و س  بنگرکه عقاب از پى تسبیح چه گوید 

*** 
 رمى ـج   ذره، رمــک  آن  دارد           ود کرمىـگ اگر بــدر دل سن    

 شــیزدان مـعل  هـب داندــب  مى      شـپنهان  ح و رازــصوت تسبی   
  گ، کرم را روزىــداده در سن          وزىــآم    ره   راــت ودهــبنم  

 )104: 1359(سنایی،                                                                                                     
 جان را انسى و جان بخش،تویى روزى ده    رزاق د: یا رازق ــه همى گویـموسیج 
 ح زبان راـتسبی  هــب فاخته بگشاده چون    منقار بندد  بر  بیهده   غبــزاغ از ش 
 ان راــبرورش واــه هــب آرد در طرب   تا    هـا گوید: یکى است یگانــپیوسته هم 

 ) 31-29 :1354،سنایى(                                                                          
 
  تناسخ و سیر استکمالى نفس -9

اهل «در بیان عقیده اهل تناسخ و اختالف آن با آراء حکمت گوید:  ،»کشف الحقایق«شیخ عزیز الدین نسفى در  
اند و کمال بى آلت نتوانند بحاصل  گویند که نفوس جزوى از عالم علوى بدین عالم سفلى به طلب کمال آمده تناسخ مى

کردن، که اگر کمال، بى آلت حاصل شدى، هرگز به این عالم طبع نیامدندى و آلت نفوس جزوى قالب است، پس قالب 
کند بتدریج باز صورت  جزوى اول صورت نباتات و اشجار پیدا مىسازند بقدر استعداد و کمال خود، یعنى نفس  خود مى

کند، صورت  گیرد. باز اول صورتى که از صورت انسان پیدا مى کند بتدریج و در هر مرتبه نام دیگر مى انسان پیدا مى
و در این مرتبه، آید تا به درجه حکما رسد؛  زنگیان است ؛ در این مرتبه نام وى نفس انسانى است، همچنین به مراتب مى
است، باز به درجه انبیاء رسد  »نفس قدسى«نام وى نفس ناطقه است تا باز به درجه اولیاء رسد ؛ و در این مرتبه، نام وى 
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ضیۀً المطْمئنَّه... ارجعى الى ربک راضیۀً مر یا اَیتُها النَّفس«است. این است معناى  »نفس مطمئنه«و در این مرتبه نام وى 

از دوزخ خالص یافت و به درجات بهشت رسید؛ و ، کمال رسیدۀ یعنى: چون به درج »وادخُلى فى عبادى وادخُلى جنَّتى
اولیاء رسید، از درجات بهشت درگذشت و به نفس کل و عقل کل که بهشت خاص است رسید. و چون  ۀچون به درج

 ).867-866همایى، صصد (ج آلت نمانانبیاء رسید به خدا رسید و دیگر محتا ۀبه درج
 :داند نسفى، اختالف اهل حکمت را با تناسخیان در چهار مورد مى

ولى ، بود نخست آن که: اهل تناسخ گویند نفس جزوى در عالم علوى پیش از آنکه به عالم سفلى بیاید بالفعل موجود
 . است» الحدوث و روحانیه البقاء هجسمانی«اهل حکمت این باور را ندارند و معتقدند که روح، 

اى  اى به مرتبه خالف اهل حکمت، معتقدند که نفوس پس از استکمال از مرتبهراختالف دوم: این است که تناسخیان ب 
 .28دنپیشین خود را دار ۀباالتر، امکان بازگشت به مرحل

 سازد به قدر استعداد خود. مىسوم آن که: به باور اهل تناسخ، جسم آلت نفس است و این، آلت خود را 
چهارم این که: اهل تناسخ گویند شاید یک نفس یا زیاده، چون در یک مرتبه باشند، به یکى قالب تعلق سازند و این  

 .)869-867همان، صص( سخن هم خالف اهل حکمت است
شـباهت نیسـت. بنـابر گفتـه     تناسخیان بىاگر این تقریر از تناسخ را بپذیریم، آراء سنایى و موالنا جالل الدین، به باور 

سنایى، جان از معدن علوى به این خاکدان در افتاده است و باید از مراتب کانى، نباتى و حیوانى به مراتب نفس و عقل و 
 .امر برسد تا چون عیسى دگربار به آسمان عروج کند

 ، سنایى گوید:)724حدیقه/ (در الهى نامه 
 ن خویشـت پیاده از  نگردى تا     خویش به سوى معدن  نپرد  جان   
 حیوان مرتبه   به   دــنیاب   ره                حیوان  رون ـب ســزح   نیاید  تا   
 روح قدسى به جاى آن بنشست     پس چو انسان ز نفس ناطقه رست  
  دهـزن  فرشتگان انــج به دــش               دهـرون شد ز جان گوینــب  چون   

 :آمده است) 675دیوان/ (دیوان سنایى  در
 کانى  و  نباتى   از  و  حیوانى  ز               رساند  عقلى و امرت  و  نفسى به   
 نمیرى ندانى تا    زندگانى   ازین    کن ـسه خط خدایند این هر سه، لی  
 ثانى ـالم تفسیرسبع    تو  ندانى     رى ـنپ    بر  تا    سماوات  سبع   ز          
 که تا همچو عیسى شوى آسمانى     سى ــ... بزیر آر جان خران را چو عی          
 ى چرانىـکه تا چرمه درظلّ طوب    برون آى از این سبزه جاى ستوران  
 و جانى  عقلى عزیزان    به جمع               چو مرگت بود سایق، اندر رسى تو  

 :این معنى را با وضوح بیشترى بیان کرده است )3906-3901/ 3مثنوي/(نموالنا جالل الدی
 ردم، به حیوان سر زدم ...ــم نما   وز    شدم  و نامى   مردم   جمادى  ز  
 پس چه ترسم؟کى زمردن کم شدم؟              آدم شدم  و وانىــحی   ردم ازــم 
 و سر   پر   مالیک   آرم از رــب   تا    رــــبش از  رمــبمی دیگر  لهــحم 
 ههــوج اال   کــالـء ه لُّ شىـــک     ن ز جوـوز مالیک هم بایدم جست 
 ومـش  آن، دـــنای  وهم اندر   آنچه    ان شومــملک قرب   از   دیگر  بار  

 )کارنامه بلخ(ننگ بوزیدى و مشایخى اند/  همه خر گشته و تناسخى اند - 28
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 ونـعــراج   هــالی اــانّـک دمـویـگ              پس عدم گردم، عدم چون ارغنون 

 :گوید نیز با صراحت مى )793-5/789مثنوي/(موالنا در دفتر پنجم مثنوى
 ادى بدىـخاك، یا ب یا ، آتشى               تو از آن روزى که در هست آمدى

 ارتقاء  کى رسیدى مر تو را این              آن حالت، تو را بودى بقا بر    گر 
 او نشاند  جاى به   بهتر  هستى               اندــنم   اول،  هستى   مبدل  از  
 چرا برتافتى؟  رو   پس  فنا   از               یافتى    فناها   از   بقاها       این 
 نافقا   اى   اى  چسبیده  بر بقا      زیان بودت که تا  چه  فناها   زان 
 وجود دوـب لحظه از هر  تاکنون    حشر دیدى اى عنود  هزاران صد  

حدیقه را پس از بیان کشتن چهار پرنده بر دست ابراهیم و تأویل آن چهار مرغ، به  طرفه آن که سنایى ابیات مذکور
تأویل داستان ابراهیم و تأویل چهار مرغ به سیر  سخن موالنا نیز پس از ۀو رشت 29کند انسانى، بیان مى ۀچهار وصف ذمیم

 انجامد. استکمالى نفس در ابیات اخیر مى
کند، که از عالم علوى آمده و در این  در ابیاتى دیگر، حکیم سنایى جان را مهمان علوى و طاووسى عرشى معرفى مى 

و باید از طریق رهایى از نفسانیات طبیعى و فراگیرى حکمت، دیگر بار امید و آرزوى  ،دامگاه و قفس در افتاده است
 شود و عازم آن کان علوى گردد:  بازگشت به آشیان اصلى و قدیم، دوباره در او زنده

 ى ـینـاطر، ترجمان بـه رمز الهى را، ز خـهم            سـرون تازى ز دل، زان پــگر اوباش طبیعت را ب 
 ان بینىـچو زین گنبد برون پرى، مراو را میزب           رامى دارتا روزى ـرا گ وى ــن مهمان علــای رــم 
 30 او را نشاط آشیان بینى دامگاه   زین  تا    که           طاووس عرشى را ها قوى پرکن مراین به حکمت 

 ها از اصل خویش است:  گزارش جدایى نى وجودى روح انسان )4-1/1مثنوي/(نى نامه موالنا 
 دـکن ت مىـها شکای جدایى  از          کند کایت مىـح  چون  ىــن از بشنو 
 اند دهـوزن نالی ردـرم مــنفی  از          اند ریدهــبب  را ــم اــت ان ـنیست زــک 
 ال اشتیاقـح  شرح   بگویم  تا          فراق  از شرحه  شرحه   سینه خواهم 
  ل خویشــباز جوید روزگار وص         ـشخوی هر کسى کو دور ماند از اصل 

  :خاك را یادآور شده استسنایى در حدیقه نیز ضرورت پرواز از قفس دنیا و برخاستن از نشیمن 
 ر...ـپی  انـویــگ صباح    اهللا   انعم               شبگیر   در  ماه   چو  آمد   اندر  
 بنهاد: سر    ز     خواجگى    کله     شادـپرشکر بگ  نطق  چون  گفت  
 درمانده  نَفْس   زندان    به      اى    پسر خوانده   اى   اصبحت   کیف 
 امیر   پرست   هوا  نفس    تو    بر    رــمانده اسی، غرور  چاه    به   اى 
 این، هوسخانه است، جاى تو نیست     خیز کاین خاکدان سراى تو نیست 
 اطـرب  ساله    صد هزار      اندرین    نشاط  بساط   بیهده   افکنى  چه  

 ) 724: 1359((سنایی،بزن گردن را جملهبهر دین / چار مرغند چار طبع بدن - 29
ن که انشاط چیزى یا جایى کردن به معناى قصد چیزى یا عزم کردن رفتن به جایى است چن 707سنایى: دیوان، رضوى/  - 30

از ، 371دیوان ناصر خسرو/ (من قصد سوى درگه رحمان کنم/ گر تو نشاط درگه جمیالن کنى:اى گوید ناصرخسرو در قصیده
 )481-480 ا، صصه تازیانه
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 تـــقباىِ آدم دوخ، تن از کش  بر    سوخت    نخواهى   بقا   قباى  گر 
 رهان ـــب   ی  خلیفت    از   ماـــبن    این قفس برهان   از   را  خویشتن  
 31افالك    و  جم ـــان از بگذار  ورنه    خاك   نشیمن   در   گنجور  باش    
 

 نتیجه گیري  
 یابیم:به نتایج زیر دست میبا سنجش آراي حکیم غزنین با دیگر اندیشمندان مشهور عالم اسالم، در این جستار 

، و معتقدند که در خصوص همۀ مخلوقات، خداوند دانند افعال خداوند را، معلل به اغراض نمىبر خالف اشاعره که  -1
انگیزه خداونـد در  لطف و کرم نکرده وگرنه آنان هدایت می شدند، سنایی در باب غرضمندي آفرینش معتقد بوده است 

 داند.نمیخداى  ۀفعل عبث را شایستو خداوند را حکیم دانسته و  ت انسان بوده استآفرینش عالم، سود و مصلح
بر خالف اشاعره، در نگاه حکیم سنایی اعتقاد به فراگیري قدرت خداوند (توحید افعالی)، با اعتقاد به وجود وسـایط   -2

منافات ندارد. حکـیم نیـز ماننـد     خلقت و فیض حق تعالی مانند عقل کل و نفس کل و تأثیر کواکب بر سرنوشت آدمیان
بسیاري دیگر از فیلسوفان مسلمان از تفکر نوافالطونی و اسکندرانی تأثیر پذیرفته است، در عین حال با استناد بـه قـرآن   

 کریم، عالم امر را نیز به مراتب هستی افزوده است.
امثال جالل الدین محمد مولوي با بـاور رسـمی    با اعتقاد به نوعی تناسخ استکمالی، نظرگاه سنایی و به تبع او دیدگاه -3

رایج در عالم اسالم سازگار نیست. آراي حکیم در باره شعورمندي هستی و تعریف عرض و جوهرنیز ملهم از نگاه قرآن 
 است.

« باور برخی از پژوهندگان بزرگوار، مبنی بر این که سنایی اشعري خالص است و زیر بناي فکري سنایی را مجموعـه  -4
)، دقیق نیست  248و  346و مشابه این نظر در  39(شفیعی کدکنی، تازیانه ها، » راء اشاعره، با تمام تفاصیل آن می سازد.آ

 و با تسامح بسیار بیان شده است.
 

 مشخصات منـابـع  
 

وجامى  نیلوفرویراستۀ مسعود انصاري و مرتضی کریمی نیا، تهران: ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهى)، 1375 .(قرآن کریم
 چاپ سوم.

  .مکتبۀ االعالم االسالمىقم:  د)،چهار مجل(رسائل  ،)ق1405(اخوان الصفا و خالن الوفا.
 :محسـن مؤیـدى، تهـران    ۀ، ترجمـ مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین)، 1362. (االشعري، ابوالحسن علی بن اسماعیل

 .امیرکبیر

31 )345: 1359(سنایی، -   

ین مجموعه ابیات سنایى مقایسه شود با غزل مشهور منسوب به موالنا جالل الدینا چند /  ..مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاك :
  ) 578/گزیده شمس( اند ازبدنم روزى قفسى ساخته

 

                                                             



 
 ۷٦۳/  شناسی حکیم سنایی غزنويیی: گذري بر جهانحکمت روشنا

 
: دار  ، مع تعلیقات عبداهللا محمود محمـد عمـر، بیـروت   االبانه م)، 1998ه، ق/1418االشعري، ابوالحسن علی بن اسماعیل.( 

 .  الکتب العلمیه، الطبعه الولی
، تصـحیح هلمـوت ریتـر، الطبعـه الثالثـه، التـراث       مقـاالت االسـالمییین  م)،  1980االشعري، ابوالحسن علی بن اسماعیل. (

 . ، دار الکتب العامیه: الطبعه الولی لجمیعه المستشرقیه االلمانیه، اسطفان فیلد و اولریش هرماناالسالمیه 
احمد  تحقیق عمادالدین ،الدالئل کتاب تمهیداالوائل و تلخیص ،)م1993ق/1414( .الطیب بکرمحمد بن ابى الباقالنى، القاضى
 الثقافیه، الطبعه الثالثه.  مؤسسه الکتب :حیدر، بیروت

، مجلـه غلمـی پژوهشـی دانشـکده     "نظام احسن و تاویل شرور و بالیا درآراي حکیم سنایی ")، 1379(حیدري، حسـین. 
 .1، ش1ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کاشان: س 

 . 40، فصلنامه زبان و ادب پارسی: ش جهان بینی سنایی)،  1388حائري، محمد حسن.(
 .یرطانتشارات اسا تهران:، الحقیقهگزیده حدیقۀ  )،1375(حلبى، على اصغر. 

 العلمیه.. بیروت: نشردارالکتبتفسیر کبیرق)،  1411رازي، محمدبن عمر.(
الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون االقاویل فى وجوه  ،)م1977ق / ’ ه1397ر. (زمخشرى، جاراللَّه محمود بن عم

 .دار الفکر :، بیروتالتأویل
 .: امیرکبیر، تهرانفرهنگ علوم فلسفی و کالمی)، 1375( .سجادى، سید جعفر

 .  : دانشگاه تهران ، تهران ، تصحیح مدرس رضويحدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه)، 1359. ( سنایی، مجدود بن آدم
، با مقدمه و حواشی باهتمام مدرس دیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوي)، 1354سنایی، مجدود بن آدم. (

 ، تهران: انتشارات سنایی.  رضوي
 ، تهران: امیر کبیر.  ، به کوشش دکتر مظاهر مصفادیوان سنایی)، 1336. ( سنایی، مجدود بن آدم

 .  تهران: انتشارات آگاه ، چاپ دوم،  تازیانه هاي سلوك)، 1372، دکتر محمد رضا. ( شفیعی کدکنی
 : دار المعرفه.  ، بیروت ، تحقیق محمد سید کالنی الملل و النحل ،بی تا.  ، ابی الفتح محمد بن عبدالکریم بن احمد الشهرستانی

، بـه کوشـش    جلـد)  4، ترجمه موید الدین محمد خوارزمی(  احیاء علوم الدین )، 1368. ( غزالی، ابوحامد محمد بن محمد
 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.، چاپ سوم، تهران:  حسین خدیو جم

 ، چاپ پنجم، تهران: امیر کبیر.  احادیث مثنوي )،1370. ( فروزانفر، بدیع الزمان
، تصحیح على اکبر غفارى، چاپ االصول من الکافى )،ش1318( الکلینى الرازى، ابو جعفرمحمد بن یعقوب بن اسحاق.

 .سوم، دار الکتب االسالمیه
،  ، حققه الدکتور فتح هللا خلیفکتاب التوحیدم)، 1970. ( الماتریدي السمرقندي، ابی منصور محمد بن محمد بن محمود

 : دار المشرق.  بیروت
 ی.مؤسسه مطبوعات علم :، تهرانحدیقه الحقیقۀتعلیقات مدرس رضوى، محمد تقى. 

 .جیبى :به کوشش محمد رضا شفیعى کدکنى، تهران، غزلیات شمس ةگزید )،1365(مولوى، جالل الدین محمد بن محمد. 
 ، تهران: انتشارات مولی. ، به تصحیح رینولد الف نیکلسون جلد)3 ( مثنوي معنوي)، 1360، جالل الدین.( مولوي

 :، به تصحیح و مقدمه هنرى کربن و دکتر محمد معین، چاپ دومجامع الحکمتین )،1363(ناصر خسرو قبادیانى، ابو معین. 
 .طهورى
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 .نشر مصطفى باب حلبى: قاهره ،(در مجموع مهمات المتون) العقائد النسفیه ق)،  1333(نسفى، عمر بن محمد. 

 انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.ترجمۀ سید جعفر شهیدي، تهران:  )،1375( ،نهج البالغه
 جلد، چاپ دهم تهران: نشر هما. 2، مولوي نامه)، 1385جالل الدین. (همایى، 
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