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چکیده
جستار حاضر ،به بررسی تطبیقی«ریاضت» یکی از شرایط تهذیب نفس و راهیابی به کمال ،از دیدگاه سنایی و خاقاانی ،دو تا
از سرآمدان و نوآوران زبان و ادب فارسی پرداخته است .اهمیت موضوع ای جستار ،از آن رو است که برخی محققان آن را از
برجستهتری مصطلحات عرفانی ،که فراتر از ای « ،مهمتری مشخصهی عرفان» دانسته اند .دلیل گزینش ای دو شااعر نیاز باه
اعتبار تأثیرپذیری خاقانی از سنایی باز می گردد؛ هم از ای روست که همانندیهای بسیاری میان اندیشاههاای ایا دو شااعر
دیده میشود ،اما به فراخور تفاوت دوره و زیستگاه دو شاعر ،تفاوت هایی نیز در اندیشههای ای دو ت به چشم می آید .در
ای پژوهش ابتدا به پیشینه وتعریف ریاضت در عرفان پرداخته شده و آن گاه به مؤلفه های ای نگرش و عمل انسانی در شعر
هر دو شاعر اشاره شده است؛ از نکات برجستهی ای پژوهش ،بررسی فرامت های اجتماعی ،فرهنگی و جغرافیاایی در شاکل
دهی به نگرش ای دو شاعر است؛ بررسی زیست گاه هر دو شااعر شاروان و نزناه ،در همای راساتا گاورت گرفتاه اسات.
پژوهش حاضر پژوهشی توگیفی-تحلیلی است و داده ها به شیوهی کتابخانه ای گردآوری شده است.
واژگان کلیدی :بررسی تطبیقی ،ریاضت ،سنایی ،خاقانی..

.
 .1مقدمه
ریاضت از برجسته تری مصطلحات عرفانی و به باور برخی محققان ،مهامتاری مشخصاهی عرفاان اسات .در یا
تعریف فرادستانه-کلی نگر ،ریاضت را می توان تأدیب نفس و تحمل سختی و رنج جسمانی دانست تا از ای طریا
انسان به بعد معنوی برسد (ویسی .)01 0931،ای شیوهی نگرش و عمل انسانی در زمانهاا و مکاانهاای مختلاف،
نمودهای متفاوتی داشته ،عموما یکسان نیست؛ از هم ای رو مقایسهی ریاضت در شعر شاعرانی که رویکرد عرفانی
داشته اند ،می تواند پژوهنده را با دیدگاه ای شاعران نسبت به ریاضت آشنا سازد .در ای میان ،سانایی و خاقاانی دو
ت از شاعران برجسته ای هستند که به ای مفهوم توجه نمودهاند؛ برجساتگی و دلیال گازینش ایا دو شااعر از آن
روست که در قرن ششم ،با رواج تصوف روبه رو هستیم و شاعران نیز به خاطر تألیف و انتشار کتب معتبر گاوفیه و
شرایط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آن زمان به عرفان و تصوف روی میآوردند و آن را در شعر خود به کاار مای-
بستند(سجادی .) 011 0931 ،حتی شاعری به سان خاقانی با ویژگی های خاص شخصایتی و شاعری خاود ،از ایا
قاعده مستثنی نبوده ،در شعر او نیز می توان رنگ زهد و عرفان را مشاهده کرد .نکتهی در خور توجاه آن اسات کاه
خاقانی به جهت تمایالت عرفانی تنها به سنایی اعتقاد دارد تا آنجا که خود را بدل و جانشی سنایی می داند
باااادی دلیاااال پاااادر نااااام باااادیل نهاااااد
بااادل ،مااا آمااادم انااادر جهاااان سااانایی را
(خاقانی.)0093 0933،
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اگرچه زری کوب شعر خاقانی را در ای زمینه ضعیف تر از سنایی ارزیابی می کند و معتقد است « آنچه [خاقانی]
به شیوهی سنایی در تحقی و زهد سروده است ،هر چند از حیث استواری و بلنادی کاممانناد اسات ،ساوز و حاال
سخ سنایی را ندارد و در ای شیوه به پای او نمیرسد»(زری کوب ،)09 0931،اما به هر روی با مقایساهی مفهاوم
ریاضت در اندیشهی ای دو شاعر برجسته و دوران ساز میتوان به نقاط اشتراک و افتراق ای دو در ایا زمیناه پای
برد.
1-1بیان مسأله
ای پژوهش به دنبال دستیابی به پاسخ ای پرسش است که خاقانی در اندیشه های عرفانی و اشعار زاهدانه-حکمی
خود تا چه اندازه تحت تأثیر سنایی بوده است؟ آیاا تفااوت دوره و زیساتگااه دو شااعر باه تفااوت در نگارش و
اندیشههای ای دو شاعر انجامیده است؟ ای وجوه مشترک و افتراق کدام اند؟
 .2بحث و نظر
 2-1تعریف ریاضت
ریاضت مصدری است عربی از راض یروض روضاً و ریاضهً و ریاضاً و در اگل لغت یعنی «کره اسب را رام کارد و
به آن راه رفت آموخت»(رحیمی )111 0933،و چون نفس انسانی مانند حیوانِ رام نشده ،سرکشی میکناد بارای آن
هم از ریاضت بهره گرفتهاند؛ در فرهنگ فارسی معی معنی ریاضت ای گونه آمده است « تحمل رناج و تعاب بارای
تهذیب نفس و تربیت خود یا دیگری ،تمری و ممارست ،گوشهنشینی توأم با عباادت و کاف نفاس» (معای 0931 ،
ج)0311 1؛ جرجانی آن را تهذیب خل نفسانی مایداناد زیارا نفاس را از آلاودگیهاا و خصاومتهاا پااک مای-
کند(جرجانی)39 0933 ،؛ سجادی ،ریاضت را « پرهیزگاری و احتراز و اجتناب ،رنج بدن» می داند که «در اگطالح
گوفیه ،به کارهاای ساخت یاا تارک نرا از حیاوانی و امثاال آن نفاس را کشات  ،نفاس کشای» اطاالق مای شاود
(سجادی)133 0931،؛ شمسالدی آملی نیز ای گونه به تبیی مفهوم می پردازد « بنده به تصفیهی ظااهر و بااط و
تقلیل مشارب و ترک لذات و نفی ارادت و تسخیر قاوی و مخالفات هاوی ،خاود را از کادورت بشاریت و طیبات
طبیعت باز رهاند»(.شمسالدی آملی« .)013 0931،ریاضت در عرفان اسالمی ،حقیقتی است که در اگال آن ابهاامی
نیست.از آن جا که طبیعت و جنبهی حیوانی نفس ،زندگی معمولی خود را براساس شهوت و نضب ادامه میدهاد و
جز به دفع و جذب نمیپردازد ،در نتیجه با شقاوت یا سعادت کاری ندارد .ای چنی زندگی برای نفس بشار چناان
مأنوس است که به سادگی از آن جدا شدن ممک نیست .نفس به مانند اسب سرکشی است که برابر خواسات خاود
به تکاپو میافتد ،طوری که به راحتی تسلیم کسی نمیشود .حقیقتاً تربیت موجودی ای چنی  ،کاری است دشاوار .از
پیامبر(ص) نقل است که فرمود خطرناکتری دشم تو ،نفس درون توست.بنابرای اساس کار برای انساان ،رهاایی
از دشم درون است  .چون نفس از طبیعت خود جدا نمیشود ،انسان است که باید حساب خود را از او جادا کناد.
اسباب جدایی انسان از تزاحمات نفس همان ریاضت است»(محمودی.)192 0933 ،
2-2ریاضت از نگاه سنایی
«ریاضت ،خلوت و عزلت» از جمله مفاهیمی است که در نگرش سنایی و در چارچوب نظاام فکاری-عرفاانی او از
اهمّیّت خاگی برخوردار است تا بدان جا که آشکارا اعالم میکند که بدون ریاضت نمیتوان به مقصود رسید
تاااا نساااوزی تاااورا چاااه بیاااد و چاااه عاااود
باااایریاضاااات نیافاااات کااااس مقصااااود
ورنااااااه راه جحاااااایم را ماااااایساااااااز
رو ریاضااااات کاااااش ارت بایاااااد بااااااز
(سااانایی0923،
)011
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همچنانکه می گوید بدون خلوت و عزلت ،کمالی متصور نیست
دریا ا زماناااه کاااه دیاااو از ضاااعیفی ماااردم
کساای کااه عاازت عزلاات نیافاات هاای نیافاات

همااای ساااالح ز احاااول ساااازد و تعویاااذ
کساای کااه روی قناعاات ندیااد هاای ندیااد
(سنایی)033 0932،

و نیز آورده
گوشااااه ای گیاااار ازیاا ا جهااااان همااااوار
ای سااااانایی ازیااااا ساااااگان بگریاااااز
رد افااااااالک و گفاااااات باااااای کااااااردار
زیاااا چناااای خواجگااااان باااایمعناااای
(سنایی.)111 0932،
حکیم سنایی پس از بحث های نظری ،برای رسیدن به حقیقت و قرب به ح  ،نخستی راهنمایی و دستوری که مای-
دهد ،مبارزه با نفس امّاره است که در ای راه گدق و راستی را شرط راه میداند
خیااازو زیااا نفاااس شاااوم دسااات بااادار
در ره گااااااادق نفاااااااس را بگاااااااذار
(سنایی.)13 0923،
در جایی دیگر میگوید
باااا نفاااس جنگجاااوی ،رهگ کاااارزار گیااار
از حاارص و آز و شااهوت ،دل را یگانااه کاا
(سنایی.)131 0932،
حکیم سنایی با استناد به حدیث«اعدی عدوک نفس التی بی جنیب » به مجاهدهی باطنی و ریاضت نفاس اهمّیّات
بیشتری داده است ونفس را بزرگتری دشم آدمی معرفی میکند .در نگاه او نفس عامل خودبزرگ بینای و نارور
است و ای خودبزرگ بینی به خودپرستی میانجامد که مانع اگلی خداپرساتی اسات(حکیمی)13 0931،؛ از همای
رو انسان را به مبارزه و ستیز با آن فرا خوانده ،از حیلههای آن برحذر داشتهاست
گااااااردی تااااااابعش ،زهاااااای ناااااااکس
نفااااس ،بااااس کافرساااات ،ایناااات بااااس
جهاااااد کااا ا تاااااا کنااااای مسااااالمانش
سااااار بااااارون بااااار ز خاااااط فرماااااانش
بااااه یقاااای دان کااااه نیاا ا بااااد باشاااای
چاااون تاااو محکاااوم نفاااس خاااود باشااای
(سنایی 0933 ،ب )032
یکی از راه های رسیدن به کمال در نگرش سنایی ،ورای خلوت و گوشه نشینی ،ریاضات جسام اسات کاه مایاهی
کمال روح است و حیات دوباره جسم در فنای فی اهلل ممک میشود
ماااااردن جسااااام زادن جاااااان اسااااات
در جهااااانی کااااه عقاااال و ایمااااانساااات
جااااان شااااودزنده چااااون بمیاااارد تاااا
تااا فااادا کااا کاااه در جهاااان ساااخ
(سنایی)019 0931،
همچنی در مقالهای به نام «تفسیر قول ا اله اا اهلل» سنایی به تفسیرِ جملهی ا اله الاا اهلل مایپاردازد« .ا الاه اا اهلل،
نفی نفس ،نفی تعل خاطر و نفی گفات بشری است ،از ای رو پاککننده وجاود عاارف هسات و سانایی از آن باه
«هستی روب» تعبیر میکند(»...مشرف)21 0932 ،؛ از ای رو در نزد سنایی جسم بدون روح بیارزش است
ور چاااه عاااالیاسااات چاااون مغااااک انگاااار
جسااام بااایجاااان باااه ساااان خااااک انگاااار
(سنایی)933 0923
از نمونههای بارز ریاضت در شعر سنایی ،نکوهش جسام و دنیاسات .او جسام را زنادانی مایداناد کاه روح در آن
زندانی است
به گحرا درنگرآنگه به کام دل تماشا ک
چو مردان بشک ای زندان ،یکی آهنگ گحرا ک
(سنایی.)131 0932،
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سنایی در اشعارش به ای نکته اشاره میکند که اگر میخواهید به مقامات معنوی نا ل شوید و راه ح را بیابید ،بایاد
نفس را به تحمل دشواری وادارید و با هوی و هوس به مخالفت بپردازید ؛ چرا که بهره های نفسانی آدمی را از حا
دور میکند
اواً پوسااااااااتی بااااااااه گااااااااازر ده
گاااارت بایااااد کااااه نیساااات گااااردد زه
(سنایی)3 0931،
«زه» یعنی بند و قید و منظور از آن جسم و امیال نفسانی است که بندی بار جاان آدمای اسات و آدمای را از عاروج
بازمیدارد .شاعر میگوید اگر میخواهی که از بند تعلقات و وابستگیهای نفسانی و مادی برهی در اوّل قدم ،جسام
را و خواسته های متعل به جسم را رها ک  .سنایی معتقد است که پیاامبران باا تارک تعلقاات دنیاوی و پاا بار سار
تعلقات و آرزوهای نفسانی نهادن توانستند به مقامات باایی عروج کنند(.دری)23-23 0931،
در فاااااردوس را ندیاااااد باااااه بناااااد
نااااه چااااو ادریااااس پوسااااتی بفکنااااد
پوسااااااتی اماااااال بااااااه گااااااازر داد
بااااه ساااالیمان نگاااار کااااه از ساااار داد
در بااااااا آب قلااااااازم و سرشاااااااخ
جااا و اناااس و طیاااور و ماااور و ملاااخ
رای او را هماااااااه مطیاااااااع شااااااادند
روی او را هماااااااه رفیاااااااع شااااااادند
(سنایی)33 0923
سنایی نفس را تقبیح میکند .نفس اماره که نفسی لجام گسیخته و مرکب شیطان است و در مقابل نفس مطمئناه قارار
میگیرد .به اعتقاد وی تنها راه تربیت نفس ،مجاهده و ریاضت است
هاار کااه دیاادش ز پاایش خااویش برانااد
چاااون ریاضااات نیافااات وحشااای ماناااد
(سنایی)211 0923،
شاااااکرت باااااا ببااااااب خاناااااه بااااارد
زهاااار جااااان را بااااه آشاااایانه باااارد
(سنایی)119 0931،
در ای جا منظور از زهر ،ریاضت است که شاعر میگوید با ریاضت ،جان به سرمنزل وگال مایرساد ،در حاالیکاه
شیرینیهای زندگی تو را به سوی مگس پست دنیوی سوق میدهد و مگسان گرد شیرینی را باه دورت فاراهم مای-
آورد(دری.)230 0931،
در جای دیگر مجاهده و ریاضت را ابتدای سلوک راه ح میشمارد
کمااااار جهاااااد بناااااد و در ره ایسااااات
چااون تااو از بااود خااود ،گشااتی نیساات
تااااااج بااااار فااااارق دل نهاااااادی تاااااو
چااااون کماااار بسااااته ایسااااتادی تااااو
(سنایی)33 0923،
سنایی میگوید پس از آنکه سال از «خود مجازی»« ،منیّت» و «نفس پرستی» مرد و به تولد دوباره رسید ،نخساتی
وظیفه ،تالش و کوشش است.در مصرع دوّم به جهد و کوشش پرداخته که نخساتی اگال تصاوف بارای پیشارفت
مداوم برای خودسازی و انسان سازی در راه خداست« .در ره ایست» اشاره به مقاومت و ایستادگی اسات کاه سایرو
سلوک بر آن استوار است «شاعر در بیت دوم به ضرورت ایستادگی در سیروسالوک عرفاانی ،خودساازی و جامعاه
سازی پرداخته است»(افراسیاب پور.)310 0933،
سنایی معتقد است مرگ عامل بیداری انسان از خواب نفلت میشود و مراد از مرگ ،مرگ اختیاری است ،زیرا مارگ
ارادی و اختیاری همان نلبه بر خواسته های نفسانی میباشد(دری.)31 0931،
ور ناااه ماااردی ازو ،باااه جاااان بجهااای
پااااایش ماااااردن بمیااااار تاااااا برهااااای
(سنایی)131 0923،
هدیاااااااه دان میهماااااااان ناخواناااااااده
ماااارگ هدیااااه اساااات ناااازد داننااااده
(سنایی)019 0931،
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سنایی در حکایت طری سلوک آخرت ابیاتی آورده که به مرگ اختیاری اشاره دارد
باااار حکماااش باااه ناااور دیاااده کشاااد
کااااان کااااه دم بااااا سااااربریده کشااااد
(سنایی)01 0931،
مراد از سربریده ،هالک نفس است که از نوع مرگ ارادی است .زیرا در تعالیم گوفیه موت احمر ،همان هالک نفاس
و مخالفت با هواهای نفسانی است(دری.)031 0931 ،
در قصیدهای دیگر به مطلع
کاااز ایااا زنااادگی چاااو ماااردی بماااانی
بمیاااار ای حکاااایم از چناااای زناااادگانی
(سنایی.)132 0932،
«باید دانست که در اینجا «مردن از» به معنی چشمپوشی و نادیده انگاشت است .مردن از کسای یاا چیازی باه معنای
گرف نظر کردن و نادیده گرفت آن است و معنیِ حدیث بسیار مشهور «مُوتُوا قَبلَ اَن تَمُوتُوا» «بمیرید پیش از آنکاه
بمیرید» چیزی نیست ،جز چشم پوشی از چیزهایی یا کسانی  .و در چنی مردنی است که آدمی از حرص و شاهوت
و دیگر عوامل آزاردهنده ،رهایی می یابد(».شفیعی کدکنی.)113 0933 ،
از نگاه سنایی ،مرگ عاشقان نیز از نوع مرگ اختیاری است « از بایستگیهای عاشقی ،بیخودی و بیخویشی اسات،
عاش تا به خود و با خود است به پختگی نرسیده ،هنوز خام و ناکام است .عش گونهای مستی است و مستی خاود
بیخویشی است.آنکه با خود است ،هنوز مست و عاش نیست .آنکه عاش میشود ،از خود تهای مایشاود؛ جاای
«خود» را به «او» میسپارد(».راستگو.)013 0933،
نیز سنایی در آینهی شعرش «خود را انسانی فروت  ،مذهبی و متکی به نفس نشان میدهد کاه عالیا ایا جهاان را
زیرپا گذاشته است»(بروی )031 0933 ،
بااوهریرهوار دساات گاادق در انبااان کناایم
بوحنیفاااهوار پاااای شااارع بااار دنیاااا نهااایم
(سنایی)109 0932 ،
یکی دیگر از مواردی که با مسألهی ریاضت پیوند میخورد فقر و درویشی است ،که عرفای اساالمی از آن معماواً
به فقر محمّدی تعبیر میکنند .فقر در لغت به معنی تنگدستی ،تهیدستی و درویشی است ،اما در اگطالح تصاوف و
عرفان ،فقر عی نیازمندی به ح و حقیقت و تقارب جسات باه او باه حکام«اَناتمم الفمقَارآ ا الای اهللِ واهلل هاوالغَنی»
(فاطر )02/92است به عبارتی دیگر فقرا آن طایفهاند که مال هی چیز از اسباب و امور دنیاوی نباشاند و در طلاب
فضل و رضوان الهی مهاجرت او حالل نموده و ترک مألوفات کرده باشند( ساجادی .)111 0932،و دیگاری آورده
فقر عبارت از فنای فی اهلل است و اتحاد قطره با دریا،و ای نهایت سیر و مرتبت کامالن است که فرمود «الفقار ساواد
الوجه فی الداری » به طوری که کامال فانی شود و هی از او باقی نماند(اهیجی .)33 0930،در مصاباح الهدایاه نیاز
دربارهی مقام فقر آمده است «سال راه حقیقت به مقام فقر که عبارت است از عدم تمل اسباب ،نرسد الاا بعاد از
عبور بر مقام زهد ،چه اوّل تا رنبت او از دنیا منصرف نگردد عدم تمل از او درسات نیایاد»(کاشاانی.)932 0913،
شاید از همی رو سنایی گفته است که
بااااا یزیاااادی دگاااار در ایاااا جاساااات
هااااار چاااااه در کیمیاااااا و احیاسااااات
(سنایی)011 0933،
سنایی فقر و فقیر را به معنای اگطالحی آن ،ستوده است و دیگران را نیز به آن رهنمون داشته است.همچنی سانایی
ویرانی خانهی آز و حرص را ،در گرو آمدن و سر فرود آوردن در دایرهی فقر میداند و میگوید
خانااهی حاارص تااو و آز تااو ویااران نشااود
تااا تااو در دایاارهی فقاار فاارو ناااری ساار
(سنایی)031 0932،

 / 1نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1931

از دیگر موارد اندیشهی ریاضتی که میتوان به آن اشاره کرد ،مقولاهی «زهد» اسات و آن عباارت اسات از «گارف
رنبت از متاع دنیا واگعراض قلب از اَعراض آن و دوری نمودن از زشتیهای دنیا و رنبت به آخرت»(کاشاانی0933،
.)931
سنایی حقیقت زهد را آن میداند که از هر آنکه و هر آنچه نیر ح است رویگردان باید بود
زهد نبود روی چون طااعون و قطاران داشات
زهد چبود؟ هار چاه جاز حا روی ازو برتاافت
( سنایی)119 0932،
سنایی برای مصون ماندن از وباای دنیاپرساتی و جااهجاویی ،باه زهادی خشا و خشا روی مایآورد باه روی
برگرداندن از هر آنچه که بوی زندگی دارد ،حتی نعمت و ما ادههاای حاالل آند(درگااهی .)11 0939،او همچاون
پارسایان دنیاگریز ،چون دنیا و حوادث ناپایدار آن را میبیند ،دیگر آن را شایستهی دلبستگی نمیداند .او دنیاا را باه
تأثیر از مفاهیم دینی و اعتقادی و احادیثی چون الدنیا سج الموم و جنه الکافر(فروزانفر )0910 00،به زندان تشابیه
میکند و میگوید
اگاار کشااتیت نگااذارد دری ا دریااا فنااا یااابی
جهان ای دل چو زندان دان و دریاا پایش زنادانت
(سنایی)101 0932،
او پس از نکوهش و مذمت دنیا ،دنیاداران و زاهدان ریایی را مورد خطاب قرار میدهد و به آنها گوشزد میکناد کاه
ای دنیای فانی ارزش دلبست ندارد وبه آن فریفته نشوید که ای دنیا فنا پذیر است
درگااااذر زیاااا رباااااط مااااردم خااااوار
برگاااااذر زیااا ا جهاااااان نرچاااااهفریاااااب
سااال عماارت چااه ده چااه گااد چااه هاازار
کلبااااااهای کاناااااادرو نخااااااواهی مانااااااد
باااااام ساااااوراف و ابااااار طوفاااااان باااااار
رخااات برگیااار ازیااا خاااراب کاااه هسااات
(سنایی)033 0932،
ژرفکاوی در شعر سنایی ما را به ای دیدگاه میکشاند که ریاضت از نگاه او در عرفاانی خشا و زاهداناه ترسایم
شده است و به اگطالح بیش از آنکه عارفانه باشد ،گوفیانه است و از ای روست که نویسندگان و شاعران معاگار
و نیز پس از سنایی برای نشان دادن بعد گوفیانهی اسالم اشاعاری از سانایی را شااهد مایآوردهاناد(چیتی 0931 ،
.)033
 .2-2-1ریاضت و شیوههای آن در خطهی غزنه
در فرهنگها و معاجم آگاهیهایی دربارهی «نزنه» ،گاهی زیر «نزنی» و «نزنی » و گاهی «نزناو» آماده اسات و هار
چهار نام ،همه نام ی شهر است .ای شهر در منابع جغرافیایی قادیم از شاهرهای هندوساتان شامرده شاده و آماده
«نزنی شهری است به براکوه نهاده و با نعمت سخت بسیار و اندر هندوساتان اسات و اکناون انادر اساالم اسات و
سرحدی است میان مسلمانان و کافران( حدودالعالم )011 0911 ،در برخی منابع نام قادیم ایا شاهر نازنی و ناام
جدید «نزنی» آمده است( چکنگی )013 0932 ،و البته ای شهر را نباید با «نزنا» که جایی است در تبت و از ساوی
تغز نز اشتباه گرفت« .ریاضتکشی و تزکیهی نفس در میان گوفیان و عارفان از گذشتههای دور رایج باوده و شااید
آنان با تشریفات و شیوههای گوناگون به آن میپرداختند ،اما در نزنی چلهنشینان به گوشهای در کنار زیارتگاههاا و
با آداب ویژهای به ریاضت میپرداختند .شاید ای مسأله به نزدیکی نزنی با سرزمی هندوستان مرتبط باشاد .چلاه-
نشینان نزنی تنها برای عبادت و ریاضت به چلهخانهها نمیرفتند .برخی از آناان بارای درماان بیمااریهاا،از جملاه
بیماری روانی هم به چلهنشینی میپرداختند .یکی دیگر از جاهایی که مردم به ریاضت مشاغول بودناد ،خانقااه باود؛
خانقاه شامل ی حیاط مرکزی و رواقهای طوانی در دو سوی آن بود که در قسمت داخلای حجارههاای خلاوت
گوفیان قرار داشت و در ی سمت سالنی بود برای نیایش و تمرینات گروهی(کیانی )013 0913 ،که در ای مکاان
«اوراد و ابکار و ریاضات رایج بود که نالبا اشتغال به آنها بیشتر اوقات سالکان طری را مستغرق میداشت .در ایا
خانقاهها سالکان و فقیران خلوت نشی مانند شیخ خانقاه ،زاویهی خاص داشتند ،اما بکر دستهجمعی و درک گحبت
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شیخ و گرف طعام و گف نماز و حلقهی سماع آنها نالبا در «جماعتخانه» منعقد مایشاد»( زریا کاوب0910،
.)33
دورهی ریاضت و خلوت سال بر اندازهی استعداد و برحسب مبادی و تعالیم شیخ بیش و کم طوانی مایشاد و از
توبه و خدمت خانقاه تا ترک حیوانی و پوشیدن پشمیننه و انزوای در خلوت  ،اوقات او را مصروف میداشت.پس از
آنکه مراحل سلوک را میپیمود با اجازه و رخصت از پیر و مرشد خود برای ارشاد دیگران از خانقاه بیرون مایآماد(
زری کوب.)33 0910 ،
عواید خانقاه ها از محل موقوفات ومساعدت های مالی فراهم میآماد و شایوف آنچاه را از ایا راه باهدسات مای
آوردند بیدرنگ گرف رفاه سالکان میکردند تا خالف توکل کاری نکرده باشند.در خانقاه ها سه گروه به سار مای-
بردند
 -0پیر یا مراد یا شیخ که در هر خانقاه تنها ی ت بود و سمت ریاست داشت.
 -1مریدان یا سالکان که به چند درجه تقسیم میشدند.
 -9خدام و امینان که معموااشخاگی بودند که برای تبارک و کساب ثاواب اخاروی خادمت گاوفیان مای-
کردند(گفا.)121-0 /0 0939،
در واقع زهد و ریاضت دری دوره بی تمام طبقات ،مخصوگا گاوفیه و فقهاا رواج داشت.ریاضاتهاای ابوساعید
ابوالخیر نمونه ای از ریاضتهای زهاد و مشایخ آن زمان به شمار میرود .بازار گوفیه را همی اساتغراق در زهاد و
ریاضت در بی عامه گرم میکرد و تصوف به همی سبب در ای دوره انتشار فوقالعاده یافت(زری کاوب-2 0932،
.)121
با بررسی اشعار جکیم سنایی میتوان دریافت که گوفیان در زمان شاعر مشتی مردمِ شاهد باز و شکمپرست باوده و
زاهدان به زهد ریایی روی آوردهاند
قبلااهشاااان شااااهد و شاامع و شاااکم اسااات
گاااااوفیان را ز پااااای رانااااادن کاااااام
قااااال هاااااو اهلل احاااااد دام و دد اسااااات
زاهاااااااااااادان را ز باااااااااااارای زه زه
(سنایی)31 0932،
او که گوفیگری را تنها وادی به دور ازآلودگیها و سیهکاریهای روزگار یافته بود ،پاس از پاا نهاادن در آن ،آیای
سالکان را از گونهای دیگر یافت .انواع آفات و آلودگیها ،به تصوّف راه یافته بود .تصلف و کاسهگردانی و نعره زدن
بیهوده و  ....آیی تصوّف شده بود و گناه و شاهد بازی ،حتی ساحت خانقاه و مساجد را آلاوده بود(درگااهی0939،
)90
خااااااود تصااااااوّف تکلفاااااای نبااااااود
ماااااارد گااااااوفی تصاااااالفی نبااااااود
(سنایی)112 0932،
در جایی دیگر میگوید
عاااااالمی کاااااور زیااااار چااااارف کباااااود
سااااغبهی شاااااهدند و شاااامع و ساااارود
(سنایی)031 0931،
در کشفالمحجوب که در زمانی نزدی به سنایی نگارش یافته ،در بکر ی مرایای باه ناام ناالمالخلیال آماده کاه
«دعوی پارسایی و گوفی گری کردی ،خود را درویش خلیفه و سلطان معروف گردانیده بود به مکر و شعبذه و دیا
را به دنیا بفروخته چنان که اندر زمانهی ما بسیارند»(عابدی )000 0939 ،که مؤید ای مطلاب اسات کاه در زماناهی
سنایی ای مسأله بروز بسیاری داشته است..
 2-9ریاضت از نگاه خاقانی
«خاقانی عارف کامل نبود امّا به عرفان عملی نظر داشت و زاهدی بود بیریا که از رنگ تعل خود را آزاد نمود .وی
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به جهت تمایالت عرفانی به سنایی اعتقاد دارد .هرچند اشعارش در زهد و تحقی  ،شاور و عما ساخ سانایی را
ندارد ،اما از لحاظ استواری ترکیبات بکر شعری از سخ سنایی فراتر رفته است .شاید روح مغرور خاقانی کاه مادح
شاهان را شایسته و بایسته نمی دید ،موجب روی آوردن وی به عالم عرفاان شاده اسات و شااید دردهاای زنادگی
(مرگ عزیزان)... ،روح او را به نوعی عروج روحانی رسانیده است»(یمینی ،بیتاا  .)23بااری باه هار روی ،خاقاانی
دارای عرفانی متوسط بوده است .در مجاهدهی ظاهری ،فکر عزلت وگوشه نشینی وقناعات و کنااره گیاری از ماردم
جهان نیز در اندیشهی خاقانی قوت داشته است و او همیشه منتظر فرگتی بوده تاا ایا فکار را باه مرحلاهی عمال
گذارد اما موف نشد
آدم در خالفاااااات و عیساااااای ره سااااااما
عزلاات گاازی کااه از ساارعزلت شااناختند
(خاقانی)01 0932،
نیز
کااز ساار عزلاات تااوان ملاا قاادم داشاات
درگااذر از آب و جاااه ،پایااهی عزلاات گاازی
(خاقانی)131 0932،
نیز
ماارا پروانااهی عزلاات دهااد ملاا ساالیمانی
ماارا آیینااهی وحاادت نمایااد گااورت عنقااا
(خاقانی)101 0932،
در مورد عزلتگزینی خاقانی میتوان گفت با توجه به آزردگای خاطر او از شهر و همشهاریان و دوستان خااود که
دایم دم از بیوفایی آنان میزند ،چه بسا عزلت مورد نظر او از معنویت چندانی برخاوردار نباشاد .خاقاانی «تزکیاهی
نفس» وتکامل معنوی را نه در انزوا بلکه در آنوش اجتماع میجوید .انسان نیکیها و زیبایی های زنادگی اجتمااع و
اندیشه و تخیال را بایاد در آناوش محایط اجتمااعی خاویش ،و باا رفتاار و کاردار خاویش فاراهم ساازد(کندلی
هریسچی« .)11 0931،منظور اخیه از عزلت همانا پرهیز از بدیها و توجه به تکامل معنوی است.پس خاقاانی بیشاتر
از آنکه گوفی باشد ،ی اخی است .وی در گدد پیوست به زیباییها و نیکیها و توجه به حال مظلومان و رسایدن
به فریاد آنان و دلسوزی نسبت به ایشان است»(کندلی هریسچی)91 0931،
بااااد نخااااواهم کااااه اوساااات یاااازدانم
ماا ا کااااه خاقااااانیم بااااه هاااای باااادی
سااااار ز سااااانت چگوناااااه گاااااردانم
پااااس بااااه نیکااااان کجااااا بداندیشاااام
بدساااااااااااااگالید ،نامسااااااااااااالمانم
گاااار ضاااامیرم بااااه هاااای کااااافر بااااد
(خاقانی.)0110 0932،
«وی زندگی خردمندانه در دخمهی خود را از زندگی در دربار پر دبدبهی آن زمان به خاطر ی لقمه ناان ،کاه پار از
هزاران نهنگ خونی دمان است ولی گدفی حتی در آن پیدا نیست برتر میشمارد .شاعر از ای دنیا کاه هار روز باه
رنگی درمیآید و هر ساعت قاعدهای میگذارد با نفرت سخ میگوید»(سلطانف .)11 0921 ،برخی خاقانیشناساان
برآنند که خاقانی ریاضت را وسیلهی نیل به مراتب روحانی میداند و مانند موانا سماع و وجد و شور عش را جایز
نمیداند.در واقع ،شاعر معتقد است تا انسان از شدّت گریست و سر بر زانو نهادن مثال حلقاه خام نشاود و تا باه
نهایت فرسودگی و ریاضت و انحنا نرسد ،واسطگی کساب روحانیاات و معنویاات را تحصایل نمایکناد (معادن-
ک  ) 123 0933،که ای نوع ریاضت یعنی خودآزاری.انسان اگر در تنهایی خود را بسازد که هنر نیست،بلکه بااتری
نوع ریاضت ،ریاضتی است که سود و بهرهاش به جامعه برسد.
خاقانی نفس را ،سد راه معرفت ومانع ورود به عرش کبریایی میشناسد و راه مبارزه با ای طانی و یانی را کاه هار
لحظه به فکر وسوسهی آدمی است ،میداند و به وضوح به ای حقیقت پی برده که تنها راه نجات و رستگاری انساان
در گرو کشت ای اژدهاست
نفاااس اژدهاسااات هااای مگاااو تاااا بااارآورم
ساار زان فاارو باارم کااه باارآرم دمااار نفااس
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(خاقانی.)933 0932،
او میداند در گورت نابود کردن ای «نفس خاک پاش» است که میتوان به آب حیات و زندگی ابدی دست یافت
گاار نفااس خاااک پاااش بااه گلخاا درآورم
آب حیااات از آتااش گلخاا دمااد چااو باااد
(خاقانی.)939 0932،
خاقانی نفس را دشم خرد میداند و معتقد است که عقل و خرد با همهی پایبنادی باه قاوانی عقالنای و منطقای
تحت تأثیر طبایع قرار دارد و از نفس در امان نیست و از آن جهت است که حیرت را محافظ او مایکناد.و نفاس را
بزرگتری دشم معرفی میکند و عادتش را کافربودن و مرتدی  ،میداند در ای گورت است که اقدام به کشات آن
میکند(معدن ک .)919 0931،
مرا ای سگر چو پیدا شد ،بریادم سار باه پنهاانش
مگر میخواست تا مرتد شود نفاس از سار عاادت
سر گورش بینادودم ،چاو تلقای کاردم ایماانش
میااان چاااردیواری بااه خاااکش کااردم و از خااون
ولیک ز اندرون باشد به مشا آلاوده رضاوانش
که گور کشتگان باشد به خاون انادوده بیارونساو
که مهتاب شاریعت را باه شاب کاردم نگهباانش
نترساام زان کااه نبّاااش طبیعاات گااور بشااکافد
(خاقانی)902 0932،
که بیت اول اشاره دارد به حدیث«اَعدی عادوِّک نفس التی بی َ جانبای » « ،ا عدوّ اَعدی علی المر مننفساه» و بیات
دوم اشاره دارد به مرگ اختیاری و یادآور حدیث مشهور«موتوا قَبلَ أن تموتوا» (معدن ک )911 0931،
در جایی دیگر میآورد
مارد آن زمااان شااوی کااه شااوی از همااه جاادا
طفلااای هناااوز بساااتهی گهاااوارهی فناااا
شااااه دل تاااو کااارده باااود کااااف را رهاااا
جهاادی بکاا  ،کااه زلزلااهی گااور در رسااد
(خاقانی.)13 0932،
که دو بیت فوق هم اشاره به مرگ اختیاری دارد و شاعر میگوید تو هنوز گرفتار و مقید دنیای مادی هستی و زمانی
میتوانی به کمال برسی که از امیال نفسانی جدا شوی.پس تالش ک که قبل از فرا رسیدن مارگ باه تارک عالیا و
خواهشهای نفسانی نایل شوی(برزگرخالقی.)013 0933،
بااار ره اوبااااشِ طباااع ،قصااار ارم داشااات
شاهد دل در خاراس ،رخصاهی انصااف نیسات
(خاقانی.)131 0933،
در بیتی دیگر دربارهی مرگ اختیاری چنی میگوید
که طوطی از پیِ ای مارگ ،شاد ز مارگ رهاا[]01
بااه بناادگ دهاار چااه ماناادی؟ بمیاار تااا بِرَهاای
(خاقانی.)11 0933،
مردن در ای بیت ،مرگ جسم نیست ،فرانت کامل از عال دنیایی است .خاقانی در ای بیات از طباایع نفساانی باا
عنوان اوباش یاد میکند و انسان را از قصر ساخت برای ای اوباش منع میکند .و شاعر میگوید بارای اینکاه دل از
دنیا آزاد باشد ،نباید اسباب خشنودی نفس را فراهم کرد(استعالمی .)332 0933،شاعر در جایی دیگرنیز بیان میدارد
که به وسیلهی «شرع» نفس و امیال نفسانی را که همچون جامهای تو را فراگرفته است ،از خود دور ک
به آب عقل ،حیض ِنفاس مایشاوی ،ار مسالمانی
به دست شارع،لبس طباع مایدر ،گار خردمنادی
(خاقانی )102 0933
خاقانی معتقد است کسی که دنیادوست و اسیر نفس و گفات نفس و عال ای دنیایی باشد از سیر روحانی بازمی-
ماند وپای خود را به ای دنیا که هی حاگلی برای او ندارد میبندد در ای گورت بایاد خااک برخاود بپاشاد و باه
فنای فی اهلل برسد و ای ممک نیست مگر از نفس و گفات نفسانی گذشت و از راه دل -کاه وجهاهی روحاانی و
سیر باطنی انسان است -به فنا دست یافت (استعالمی .)31 0933،شاعر معتقد است «بادون آنکاه تعلقاات دنیاایی و
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حظوظ نفسانی را ترک کنی ،به درِ دی مرو ،زیرا که دی گنجخانهی الهی است و لذات نفساانی هامچاون اژدهاای
خفته بر باای گنج است»(ماهیار .)31 0933 ،او معتقد است که با گذشت از نفس و نفسانیات مایتاوان کلیادگ گانج
معارف و حتی فراتر از آن را شناخت
گفتاااا «تاااوان ،اگااار باااه ریاضااات کنیاایش رام»
گفااتم «هااوا بااه مرکااب خاااکی تااوان گذشاات؟»
گفتااا «تااوان ،اگاار نشااود نفااس اساایر کااام»
گفااتم «کلیااد گاانج معااارف تااوان شااناخت؟»
(خاقانی)992 0933،
و برخی محققان برآنند که «اگلیتری محور شناخت و توگیف خاقانی در نعت سراییهایی نبوی محور تعبادجویی
و زهدگرایی اسات(پویای ایرانای )011/0 0931 ،و گاورت علمای و کااربردی پیاروی از سایرهی رساول گرامای
اسالم(ص) را در « بریدن از مردم و پناه گرفت از زاویهی عزلت» میداند( پویاای ایرانای .)013/0 0931 ،شااعر در
مثنویتحفةالعراقی هم به جهاد اکبر که جهاد با نفس و آز و شهوت است اشاره کرده است
گاااااد حاااااج باااااه حجااااااز راز کااااارده
گاااااااد نااااااازوه باااااااه روم آز کااااااارده
(خاقانی.)913 0999،
مصرع اوّل اشاره به جهاد با نفس و سایر گفات نفسانیه دارد و مصرع دوم اشاره به مقام شاهود و حضاور .باه نظار
میرسد که عواملی مانند از دست دادن فرزندان و عزیزان وی ،مورد آزار و ابیت قارار گارفت شااعر باه بهاناههاای
مختلف از طرف حاسدان و عواملی دیگر موجب گردیده که شاعر نسبت به جهان و روزگاار چنای نگرشای داشاته
باشد .از طرفی وقایع فوق با روح حساس شاعر سازگار نبوده است و موجب شده که دنیا و تعلقاتش در نظار شااعر
شروان تیره و تار گردد و موجب شده نگرش شاعر نسبت به دنیا و ناپایداری آن عارفاناه تفسایر شاود «خاقاانی از
جهان و مردم آن مینالد و جهان را پر از انواع شرور و مفاسد میانگارد و ای با عقیدهی گوفیه و عرفا که وجاود را
منشأ خیر و مایدانناد ،منافاات دارد و باه عقیادهی آناان عاالم هماه جلاوهی حا تعاالی و نیا و باد آن نسابی
است»(سجادی .) 3 0932،بر اساس ابیات مذکور از خاقانی و نیز ابیات فراوان دیگر وی در ای مضمون در دیاوان و
تحفهالعراقی میتوان به تفکی انواع فقر از دیدگاه وی قایل شد که مجال دیگری میطلبد و انواع فقار و مراتاب آن
و مرتب ننا و حقیقت فقر و رسم فقر و  ...دارای تقسیمبندیهایی است که برای نمونه نگاه کنید به تفکیکاتی کاه در
فرهنگ نوربخش آمده است(نوربخش)092-093 0931 ،
 2-9-1ریاضت در خطهی شروان
در قسمت«ریاضت در خطهی نزنی » یادآور شدیم که ریاضتکشی و تزکیهی نفاس در میاان گاوفیان و عارفاان از
گذشتههای دور رایج بوده و آنان با تشریفات و شیوههای گوناگون به آن میپرداختند .ریاضات در منااط مختلاف،
شیوههای متفاوتی دارد که وجه اشتراک همهی آنها کشت و تربیت نفس است .مردم شروان هم آنچنان که از دیوان
شاعر برمیآید برای ریاضت و تزکیهی نفس به خانقاه پناه میبردند .خاقانی خود نیز برای رفت به خانقااه و پیوسات
به حلقهی گوفیان وجد و شور داشته است.
چو طفل کو ساوی ماادر گریازد از بار بااب
ماااارا گریااااز ز خانااااه بااااه خانقاااااه بااااود
(خاقانی)31 0933،
در ای خانقاهها تصوّف عابدانه و منم گفت پیرها و دستور تعبّدی خانقاه که میگفت باید کورکوررانه تابع پیر باشی،
راه یافته بود که همی عوامل باعث روی گردانی خاقانی از خانقاه شد(کندلی هریسچی .)99 0931،در زمان خاقاانی
به جز خانقاه که مکانی برای خلوت گزیدن و ریاضت کشیدن بود ،جماعتی باه ناام اخایهاا یاا اخاوّت بودناد کاه
اندیشههای متعالی و مقاگد اخالقی آنها ع بارت بود از مبارزه با نفس ،پیروی از امر خدا ،وقف خویشت به مردم و
نیکی در ح همه ،فرق نگذاشت میان میان مذاهب و ادیان ،راستی ،امانتداری و....که ای ها بخشی از کیفیّات واای
انسانی فتوّت و اخوّت است(کندلی هریسچی.)13 0931،
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 2-4مقایسهی تطبیقی ریاضت از دیدگاه سنایی و خاقانی
الف) اشتراک دیدگاه دو شاعر:
 -0در بحث نفس ،هر دو آن را بزرگتری دشم معرفی کرده اند و تنها راه رستگاری و کمال را کشت نفاس امّااره
میدانند .هر دو نفس را به شیوهی نالب عرفای اسالمی ،عاملی مایدانناد کاه موجاب ساقوط و انحاراف آدمای و
سرچشمهی تمام گمراهیهاست و سدّ راه شناخت خداست و تا کشته نشود ،انسان به کمال نمیرسد .هر دوی آناان
در مبحث نفس از قدما پیروی کردهاند و گاحب ابتکار نیستند و نوآوری خاگّی در ای زمینه ندارند.
 -1سنایی از موت احمر یا مرگ اختیاری یاد کرده ،خاقانی نیز در اشعارش به آن اشاره کرده است.
 -9سنایی و خاقانی هر دو به ای نکته اشاره کردهاند که با عزلت و گوشهنشینی و دوری از مردم است که انساان باه
کمال میرسد و حضرت آدم (ع) و حضرت عیسی (ع) را نمونه آورده اند.
-1خاقانی فقر را به همان معنی که سنایی به آن اشاره کرده(بینیازی از خل و نیازمندی به ح ) ،آورده اسات.هر دو
معتقدند که ازمهی رسیدن به مقام فقر و فنای فیاهلل ،دست کشیدن از دنیا و تعلقات آن است.
ب)افتراق دیدگاه دو شاعر
 -0سنایی نفس را تقسیمبندی کرده است.ی جا به سه نفس نباتی ،حیوانی ،انسانی اشاره کارده است(سانایی0933 ،
الف  )103و در جای دیگر به امّاره ،لوّامه،ملهمه ،مطمئنه(سنایی)31 0932 ،؛ اما خاقانی فقط از نفس امّاره سخ باه
میان آورده(خاقانی )011 0999،و فقط در ی جا به نفس مطمئنه اشاره کرده است (خاقانی.)01 0933،
 -1سنایی ریاضت نفس را با قطع تعل از هواهای نفسانی وامیال دنیوی ممک مایداناد و کماال روح باا ریاضات
جسم امکانپذیر است(سنایی ،)019 0931،اما خاقانی تزکیهی نفس را ناه در انازوا بلکاه در اجتمااع ممکا مای-
داند(کندلی هریسچی.)11 0931،
 -9سنایی اگالح باط و تزکیهی درون را توسط ی انسان باتجربه و پیری پختاه میسار مایداناد اماا خاقاانی باه
شخص اشاره نکرده و تنها دل خود را پیر و مراد خود میداند و در مقابلش تسلیم است.
-1سنایی به دو بخش عرفان نظری و عملی اشاره کرده است .وی پس از دادن آگاهیهایی در مورد جهاان و انساان،
به ای نکته اشاره میکند که برای رسیدن به ای آگاهی عرفانی و کمال خویش باید به مبارزه با نفس اماره پرداخات؛
اما شاعر شروان نظریه پرداز نیست بلکه در زمینهی تصوّف ،دارای عرفاان عملای ،آن هام از ناوع متوسّاط اسات و
«مانند گوفیان متوسّط به تأویل ظواهر میگراید و سخنان گوفیانهاش بیشتر بیان احوال خاویش و باه بوقیاات ایا
طبقه شبیهتر است و کمتر متضم حقای و مطالب ساودمند تصاوّف اسات»(فروزانفار .)113 0933،او موضاوعات
عارفانهای همچون«رضا و فقر» را بسیار زیبا در اشعارش شرح و تفسیر کرده است.
 -2نگرش سنایی نسبت به دنیا نگاهی کامالً عارفانه است .او دنیا را زودگذر و فانی دانساته ،بریادن از دنیاا و تارک
تعلقات دنیوی را مقدّمهی سیر و سلوک به سوی خدا میداند .سنایی در ابیاتی که دید مثبت به دنیاا داشاته ،عاالم را
جلوهای از حضرت ح میداند .خاقانی نیز دنیاا را زودگاذر و فاانی مایداناد کاه ارزش دلبسات نادارد و دنیاا و
تعلقاتش در نظر وی تیره و تار است که ای نظریّه بیشتر از آنکه عارفانه باشد باه خااطر فاراز و نشایبهاا و آام و
رنجهایی است که در زندگی وی بهوجود آمده است.
 -2در بحث تأثیرپذیری ای دو شاعر در مبحث ریاضت و مقولههای آن باید گفت  ،سنایی به آثار عرفاای پیشای از
جمله کشفالمحجوب هجویری ،رسالهی قشیر یه و ازهمه بیشاتر باه کیمیاای ساعادت نزالای نظار داشاته اسات و
بیشتری تأثیر خود را از محمّد نزالی( 211-212ها.ق)  -که در عرفان و تصوّف قرن پنجم خوش درخشاید -گرفتاه
است و سرچشمهی اکثر اندیشههای سنایی در باب ریاضت نفس کتاب مهلکات نزالی است .ولی خاقاانی بیشاتری
تأثیر را از سنایی گرفته و اگالً خود را بدل از سنایی خوانده اسات(خاقانی.)0093 0933،البّتاه خاقاانی در زمیناهی
ریاضت گفته است ریاضت و تزکیهی نفس نه در انزوا بلکه در آنوش اجتماع امکانپذیر است؛ اب بادان معناسات
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کاه خاقاانی «شاعار "عباادت باه جاز خادمت خلا نیسات" را خیلای پایش از ساعدی سار داده اسات»(کناادلی
هریسچی .)91 0931،بعد از خاقانی ،شاه نعمتاهلل ولی(  390 -391ها.ق) به مریدان خود توگیه میکارد کاه بارای
تصفیه دل و تزکیه نفس باید در خدمت خل باشید و در خدمت به مردم کوتاهی نکنید و در اجتماع حاضر باشید .از
همی نکته می توان استنتاج کرد که او مردم را از رهبانیت و گوشهگیری و بیمیلی پرهیز میدهد و به خدمت خل و
حضور در اجتماع دعوت میکند و البته بیان میدارد که دل به دنیا و مادّیات آن نبندید و خود را بارای سافر آخارت
آماده کنید(نور بخش.)099 0931 ،
 .4نتیجهگیری
پژوهش فرارو نشان میدهد که هر دو شاعر مورد بررسی ،سنایی و خاقانی ،ریاضات جسام را مایاهی کماال روح و
نفس را سدّ راه معرفت میدانند .نکته ای جاست که سنایی در اشعار خود هم به عرفان نظری و هام عرفاان عملای
نظر دارداما خاقانی عمالً نظریهپرداز نیست و تنها عرفانی متوسّط دارد که آن هم تحت تأثیر سانایی اسات؛ نکاوهش
دنیا در شعر خاقانی از نوع نکوهش عارفان نیست ،بلکه به خاطر گله و نارضایتی از دوساتان و هامشاهریان اسات؛
شعر او آن شور کالم سنایی را ندارد اما از لحاظ استواری کالم از سخ سنایی برتر است .مقایسهی مفهاوم ریاضات
در شعر ای دو شاعر برجسته که یکی در نیمهی دوم قرن پنجم و دیگری در قرن ششم و در سرزمی هاایی متفااوت
میزیستهاند ،ما را به نکته ای دیگر نیز رهنمون می سازد سنایی طرفادار ریاضات در انازوا و در خانقااه و خاقاانی
طرفدار ریاضت در اجتماع و درمیان مردم بوده است.
منابع و مآخذ
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 .9افراسیاب پور ،علی اکبر؛ شرح جامع حدیقةالحقیقة و شریعةالطریقةسنایی؛ تهاران ساازمان اساناد و کتاابخاناهی ملای
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آستان قدس رضوی.0933 ،
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سنایی ،مجموعه مقاات همایش بی المللی حکیم سنایی ،تهران خانه کتاب،0933 ،گص .293-223
 .3جرجانی ،میرسید شریف؛ تعریفات؛ ترجمهی حس سید عرب و سیما نوربخش،چا اول،تهران فرزان.0933،
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مشهد بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.0932،
 .3چیتی  ،ویلیام؛ درآمدی بر تصوف؛ ترجمه ی محمدرضاا رجبی،چاا اول،تهاران مرکاز مطالعاات و تحقیقاات ادیاان و
مذهب.0931 ،
 .01حدودالعالم منالمشرق الی المغرب؛ به کوشش منوچهر ستوده،چا اول،تهران طهوری.0911 ،
 .00حسینی ،مریم؛ ثنای سنایی مجموعه مقاالت همایش بینالمللی حکیم سنایی؛چاا اول ،دانشاگاه الزهارا ،تهران خاناهی
کتاب.0933 ،
 .01حسینی دشتی ،مصطفی؛ معارف و معاریف؛ ده جلد،چا دوم،قم.0931 ،
 .09حکیمی ،محمود؛ ما از پی سنایی و عطار آمدیم نگاهی به اندیشههای تابناک مولوی ،سنایی و عطار؛ چا اول ،تهران
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.0911
 .03خاقانی،افضل الدی بدیل ب علی؛مثنوی تحفةالعراقین؛به اهتمام و تصحیح و حواشی و تعلیقات دکتر یحیی قریب ،تهاران
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 .03داننده،علی؛ مشرب عرفانی خاقانی و تعابیر عرفانی درشعر او؛ پایاان ناماهی کارشناسای ارشاد رشاتهی زباان و ادبیاات
فارسی،استاد راهنما نصراهلل ثامنی،دانشگاه شهید چمران اهواز.0932 ،
 .03درگاهی ،محمود؛ طالیه دار طریقت ،نقد و شرح شعر و اندیشهی سنایی بـا گزیـدهیـی از حدیقـه؛چاا اول ،تهاران
ستارگان.0939 ،
 .11دری ،زهرا؛ شرح دشواریهایی از حدیقةالحقیقهی سنایی؛ چا اول ،تهران زوّار.0931 ،
 .10دهخدا ،علی اکبر؛ لغت نامه؛  01جلد،چا اول ،تهران دانشگاه تهران.0939 ،
 .11راستگو،محمد؛گزینش و گزارش از حدیقهی سنایی؛چا دوم ،تهران سمت.0933 ،
 .19رمضانی خراسانی ،حس ؛ ریاضت در عرف عرفان؛ چا اول ،قم آیت اشراق.0933 ،
 .11زرقانی ،سید مهدی؛ «انسان در شعر سنایی»؛ مجلهی کیهان فرهنگی،شماره ،0933 ،010گص .11-21
 .12زرقانی ،سید مهدی؛زلف عالم سوز؛چا اول،تهران روزگار.0930 ،
 .11زری کوب ،عبدالحسی ؛ با کاروان حله؛ چا دهم ،تهران علمی.0931 ،
 .13زری کوب،عبدالحسی ؛ ارزش میراث صوفیه؛چا پنجم ،تهران امیرکبیر.0911 ،
 .13زری کوب،عبدالحسی ؛ ازگذشتهی ادبی ایران؛ چا اول ،تهران بی المللی الهدی.0932 ،
 .13زمانی ،کریم؛ میناگر عشق؛ چا ششم ،تهران نی.0931 ،
 .91سجادی ،سیدضیا الدی ؛ فرهنگ لغات و تعبیرات با شرح اعالم و مشکالت دیوان خاقانی؛جلد اول ،تهران زوار.0931 ،
 .90سجادی ،سیدضیا الدی ؛ مقدمهای بر مبانی عرفان و تصوف؛چا اول،تهران سمت.0931،
 .91سجادی ،سیدضیا الدی ؛ فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی؛ چا سوم،تهران طهوری.0932 ،
 .99سلطانف ،م افضل الدین؛ خاقانی شیروانی؛ ترجمهی ح گدی ،چا اول ،تهران آبر کتاب.0921 ،
 .91سنایی ،مجدودب آدم؛ حدیقةالحقیقة و شریعةالطریقة؛ با تصحیح و مقدماه ماریم حساینی،چا اول ،تهاران مرکاز نشار
دانشگاهی.0931 ،
 .92سنایی ،مجدودب آدم؛دیوان سنایی غزنوی؛با مقدمهو فهرست محمدتقی مدرس رضوی،چا ششم،تهران سنایی.0932 ،
 .91سنایی ،مجدودب آدم .الف؛دیوان سنایی غزنوی؛با مقدمه ،تصاحیح و توضایحات مظااهر مصافا،چا اول ،تهاران زوار،
.0933
 .93سنایی ،مجدودب آدم .ب؛مثنویهای سنایی؛بازنگری ،تصحیح ،شرح واژگاان و تعلیقاات عبدالرضاا سایف ،نالمحسای
مراقبی ،تهران دانشگاه تهران.0933 ،
 .93سنایی ،مجدودب آدم؛حدیقةالحقیقة و شریعةالطریقة؛تصحیح و تحشیه مدرس رضوی ،تهران دانشگاه تهران.0923 ،
 .93سعدی؛ بوستان؛ تصحیح و توضیح نالمحسی یوسفی،چا چهارم ،تهران خوارزمی.0931 ،
 .11شمسالدی آملی ،محمدب محماود؛ فرهنگ اصطالحات و تعریفـات نفـای الفنـون؛گردآورناده بهاروز ثروتیان،چاا
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 .11عابدی ،محمود؛ درویش گنج بخش؛چا سوم،تهران سخ .0939 ،
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