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27/6/1389تاریخ پذیرش: 12/11/1387تاریخ دریافت:

سنایی در منابع نزدیک به ويحدیقۀسابقۀ برخی مضامین 

1دمهدي زرقانیدکتر سی

هچکید

سـاز  هر چند سنایی پیشرو شعر عرفانی است و نقش او در تدوین بوطیقاي شعر عرفانی سرنوشت
هـاي  فکري است که نشانهدارا نباید از نظر دور داشت که او برآمده از دل یک سنّت ریشهام،است

،توان مشاهده کرد. پرسـش اصـلی مقالـه   نی آن را در مکتوبات عرفانی و کالمی پیش از وي میزبا
سنایی، بـه عنـوان نقطـۀ عطـف شـعر      حدیقۀهاي مایهگیرد: آیا میان دروندقیقاً همین جا شکل می

،وجود دارد؟ براي یافتن پاسـخ ها و اشتراکاتیعرفانی، با آثار عرفانی و کالمی پیش از وي شباهت
و ابتدا مضامین مشترك حدیقه را با آثار عرفانی و کالمـی برجسـتۀ پـیش از وي اسـتخراج کـرده     

هـا و مضـامین مشـترك    : تشبیهات، حکایتایمدهکرهاي موجود را در سه سطح بررسی دادهسپس 
گیـري  توان منابع احتمـالی را کـه در شـکل   می،دیگر. پرسش بعدي این است که آیا بر این اساس

معیـار مناسـبی  توانـد نام یک اثر مـی تکرار د؟ بسامد کراند، تعیین فکري سنایی نقش داشتهمنظومۀ
معنا که در بررسی منابع پیش از وي، هر چه نام اثـري بیشـتر   . بدینباشدبراي پاسخ به این پرسش
. شـود و بـالعکس  باشـد، بیشـتر مـی   که آن اثر جزء منابع فکري سنایی بودهتکرار شود، احتمال این

کند.  له را روشن میئنمودار پایانی تا حدودي این مس
اي، منابع فکري سنایی.سی مقایسه، بررالحقیقهحدیقه: سنایی غزنوي، هاکلید واژه

1-ات فارسی دانشگاه فردوسی مشهددانشیار گروه زبان و ادبیizarghani@yahoo.com

بی 
ي اد

رها
ستا

ج
جلّۀ 

م
ارة 

شم
ی، 

هش
پژو

ـ  ی 
علم

16
8

 ،
هار 

ب
13
89

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


شمارة ات و علوم انسانی سابق)ادبی(جستارهاي ادبی 148
اول
درآمد- 1

مبتکـر  رفـانی داشـت،  قاي شـعر ع ی که در تدوین بوطیواسطۀ نقش مهماگر بتوان سنایی را بهی حتّ
»سـنّت «دل یـک  ازحدیقهمنظومۀ فکري ـ هنري  نباید از نظر دور داشت کهبه شمار آورد، این بوطیقا

نـامیم کـه   می» عرفانی ـ کالمی «سنّت مذکور را ،روياز این. استسر بر آوردهکالمی ـدار عرفانیریشه
ـ رح تعـرّف، اللّمـع   التعرّف، شـ در نوشتارهاي مدون صوفیه نزدیک به سنایی ( ی در خـود  و . . .) و حتّ

تـوان پـی گرفـت.    موالنا نیز میمثنوي تلفیقی که دنبالۀ آن را تا اند؛در هم آمیختهکالم و عرفان حدیقه، 
ه قضـی شویم، جانـب کالمـی   این قدر هست که هر چه در داالن تاریخ به حدود قرن چهارم نزدیک می

ـ  تر میکنیم، وجه عرفانی غلیظآن حرکت میتر و هر چه در مسیر خالف پر رنگ ت نقـش  شـود. اهمی
ـ ،دارد» کـالم «روي در حدیقـه اسـت؛  سنایی دقیقاً همین جاست که او در مرکز این انتقـال ایسـتاده   اام

تر است.  پر رنگسنایی هاي عرفانی مثنويدیگر ات و ات، قلندریقصاید، غزلی»عرفانی«صبغۀ 
بسـیاري از ایـن   اسـت. چـه،   یی کدام مضمون را از کدام اثر اقتباس کردهمشکل بتوان ثابت کرد سنا

گشـته و  ها مـی نب بر سر زبامرتّهار پراکنده بوده و در منابر و کرسیمضامین در اتمسفر فرهنگی عص
ـ است.ه در ذهن و زبان مردمان جایگیر بودهها چونان عناصر فرهنگ عامبسیاري از آن تـوانیم  مـی ه البتّ

تـوان حـدس   است. نیز میعصر سنایی آمدهم چه مضمونی و با چه بیانی در کدام منبع پیش یا همبگویی
است. بـه نظـر   گرایش داشتهت شفاهی و مکتوب عصر خویش زد که سنایی بیشتر به کدام زاویه از سنّ

هاي غیر علمی خواهد بود.  زنیعایی بیشتر و فراتر از این، گمانهرسد هر گونه ادمی
ها چه طـرز سـلوکی داشـته،    که سنایی در مکالمه با آنل و بررسی این مضامین مشترك و اینتحلی

دادن نشـان ،گنجـد. موضـوع محـوري ایـن مقالـه     بحثی مستقل است که طرح آن در ایـن مقالـه نمـی   
است.  ها را دیده یا پیش چشم داشتهدورنمایی است از آثاري که سنایی احتماالً آن

بحث- 2

شناسی تحقیقمنبع:1ـ2
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اند. نخست، منابع عرفانی که پیش از یا در روزگار سنایی بـه رشـتۀ تحریـر    منابع ما عمدتاً دو دسته
اسـت. در  هـا مـرتبط بـوده   دهیم سنایی بـا آن ـ عرفانی که احتمال میدوم نوشتارهاي کالمی؛انددرآمده
ر هـر کـدام از دو شـاخۀ فـوق     سعی کردیم تا حد ممکن دست کم آثار برجسته را د،هاي خودبررسی

آثـاري  کرد، نیز از نظر دور نداشـتیم.  له به ما کمک میئمطالعه کنیم. منابع دست دوم را، که در تبیین مس
بلکه مکتوباتی است که سـابقۀ برخـی   ،اندفاقی انتخاب نشدهصورت اتّها در این مقاله آمده، بهکه نام آن

تـوان  آمده از رهگذر این بررسی را مـی دستهاي بهدادهایم. تهافها یرا در آنحدیقهمضامین موجود در 
بندي کرد.طبقه» مضامین مشترك«و » هاحکایت«، »تشبیهات«در سه بخش 

بررسی تشبیهات:2ـ2

از جمله تشبیهاتی که سابقۀ آن را در آثار پیش از سنایی یافتیم، این است:
د اوــنه درآیکدام آیخلق را ذات چون نماید او           در 

)1374:66(سنایی، 
ی ایـن تصـویر   است. ابوطالب مکّبوده» تسنّ«گویا تشبیه دل به آینۀ جمال حق، ایماژي مرسوم در 

ه نخستین یافتهمفهومی را در اقوال دو تن از صوفیگویـد:  دبن سهل که مـی است. نخست در کالم محم
» یابـد شـود و او را در آن مـی  ه وجـه پروردگـار در آن دیـده مـی    اي جسـمانی اسـت کـ   پس دل آینه«

» بینــیاي مــیدل مــومن را ماننــد آینــه«) و دیگــر در اقــوال میمــون بــن مهــران: 231: 1310ی،(مکّــ
ـ ،م نیسـت عـارف و مـتکلّ  ،سینا به معنـاي مصـطلح کلمـه   ). هر چند ابن113:(همان اشـارات و  ا در ام

چـون ریاضـت از ایـن بگـذرد، سـرّ      «است:ن تصویر را به کار بردهو ضمن گفتاري عرفانی ایتنبیهات
: 1332سـینا،  (ابـن » کندآینۀ زدود شود کی در برابر حق داشته و او در آن آثار حق مشاهدت می،باطن
د: گیـر ، دوباره از این تصویر بهره میکه صبغۀ عرفانی غلیظی دارد،رسالۀالعشق). همین بوعلی در 253

دادن شخصـی  ند جوهر تصویر در آینه بـراي نشـان  ی کند مانخویش در آن [دل] تجلّپس او با جوهر«
د غزالی، به عنـوان یـک   ). پس از این محم25: 1380(به نقل از پورجوادي، » که تصویر، تمثیل اوست

دل آدمـی در ابتـداي آفـرینش چـون     «اسـت:  مند به تجارب عرفانی، مکرر آن را بیان کردهم عالقهمتکلّ
اگر وي را چنـان کـه بایـد نگـاه     ،عالم در وي بنمایدۀاي روشن بیاید که همست که از وي آیینهآهن ا
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دارند و اگر نه جمله زنگار خورد و چنان شود که نیز از وي آیینه نیاید. . .نفس آدمی چون آیینـه اسـت   
).47و25: 1361(غزالی، » بیندکه هر که در وي نگرد، حق را می

آوریم:گردد که در ادامه مییافت میحدیقهها در این دست تشبیهموارد دیگري هم از
آسمان و مرکب صبرمعرفت آفتاب و هستی ابر               راه بر 

)479: 1374(سنایی، 
اسـت. نخسـت ناصرخسـرو کـه     این تصویر در آثار دو تن از شاعران و نویسندگان پیش از سنایی آمده

سراید:چنین می
بر نردبانت باید کرد              گر ز بر خویش خواهی جوزا راـــاز ص

)167: 1353(قبادیانی، 
موجودي مرد آن گاه درسـت گـردد کـه وي در آفتـاب معرفـت از عـدم تمییـز        «و دیگر احمد غزالی: 

.)16: 1397(احمد غزالی، » وجود خود یابد
تو بسهوا و هوس         جهل ما عذرخواه علم ـ اندر این پردة

ذار        ـــاي بگگرفتهایم اندر کار        نه تو شیري؟گر سگی کرده
)103: 1374(سنایی، 

د را که از مـن چنـان   وو از این گفت داو«است: آوردهد غزالی، پیش از سناییتشبیه حق به شیر را محم
ود اسـت، ایـن   ون دا). از قرار کـه صـاحب سـخ   2/406: 1361(غزالی،» ترس که از شیر غرّان ترسی

اي وارد جغرافیـاي اسـالمی   ات باشد و از طریق آثار ترجمهاحتمال وجود دارد که منشأ تصویر اسرائیلی
باشد. شده

عقل دستور و دل در او سلطانوران        هست اعضا چو شهر و پیشهـ 
یکی ظالم و آن دگر جاهل    اینخشم شحنه است و آرزو عامل         

)312: 1374(سنایی، 
ـ برقراري رابطۀ شباهت میان اندام آدمـی بـا جامعـۀ انسـانی در آثـار اخـوان       فا سـابقه دارد. در  الص

نوشتارهاي آنان مکرر بدن به شهر، اعضاي بدن به پیشه وران، دل به سلطان، عقل به دستور، خشـم بـه   
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ـ ناسـت (اخـوا  شحنه و آرزو به عامل و کارگزار تشبیه شده 382، 381، 95، 2/385: 1405فا، الص .(
بدان کـه مثـال تـن چـون     «توان سراغ گرفت: د غزالی هم میهمین مجموعۀ تصویري را در کالم محم

وران شـهرند و شـهوت چـون عامـل خـراج اسـت و       شهري است و دست و پاي و اعضا چون پیشـه 
: 1361(غزالـی،  » اسـت غضب چون شحنه شهر است و دل پادشاه شهر است و عقـل وزیـر پادشـاه   

).16، 3/15: 1351؛20
س گویا شناس و عقل شریفنفف      ـــپدر و مادر جهان لطیـ 

)305: 1374(سنایی، 
ـ   ی کـه از اصـطالحات   تعبیر نفس گویا و عقل شریف در ابیات فوق ناظر است بر عقل کل و نفـس کلّ

ت. تشبیه آن دو به پدر و مادر هـم در آثـار منثـور    بسیار رایج در مکتوبات فارسی قرن پنجم و ششم اس
مثل مر نزدیـک گردانیـدن   «خوانیم: مینامهروشناییاست و هم در دیوان شعرش. در ناصر خسرو آمده

وهم را عقل کل چون مردي است و نفـس کـل چـون زنـی و هیـولی از ایشـان چـون نطفـه و عـالم          
.)97: 1373(قبادیانی، » جسمانی چون فرزندي

کنندة بیت سنایی است:تداعیاع دوم بیت زیر نیزمصر
جانت را مادر و پدر گشتند             نفس و عقل شریف جاویدان

)1353:240(قبادیانی، 
از این تشبیهات مشترك در دیوان دو حکیم خراسانی، یکی هم تصـویري اسـت کـه در بیـت زیـر      

است:آمده
ـنه   ــت گرسـ ــی جان ــ عیس ــو زاغ ـ ــت چ س

ــپ او    ــت اس ــت و تن ــوار اس ــت س ــ جان ـ

ــــ آب جســـم تـــو بـــاد و خـــاك دهـــد
ـته فربـــه و بـــاقی     جـــان ز دیـــن گشــ

ــر او مــــی ــاغخــ ــد کــ ــد ز کنجــ کنــ
: 1374(ســــنایی، 

376(
ــران     ــالحش م ــر و ص ــوي خی ــه س ــز ب ج

: 1353(قبادیــانی،  
15(

آب جــــان تــــو دیــــن پــــاك دهــــد  
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اســت چــون ســاقیعقــل و دیــن تــا شــدهـ بباید شست جانت را به علم دین که علم دین
: 1374(ســــنایی،

377(
ها بپاالیـد   چنان کآب از نمد جان را ز شبهت

: 1353( قبادیــانی،  
40(

یک تصویر مشترك هم در آثار سنایی بـا  ،اندحلقه زده» جان«ی که بر گرد از همین خانوادة تشبیهات
توان یافت:  میالتعرفشرح

ود زر ز تابش خورشیدـ مردم از نور جان شود جاوید           گل ش
)1374:377(سنایی، 

سـت، مـر آن را   و جماعتی چنین گفتند واهللا اعلم کـه اصـل روح نـورانی ا   «نویسد:مستملی بخاري می
).2/853: 1363(مستملی، » شعاع است چنانکه مر قرص آفتاب را

اه خوريـــار گوهر بري و کعلم داري عمل نه، دان که خري       بـ 
)291: 1374(سنایی، 

ا از صوفیانی که در حاشـیۀ سـنایی قـرار    ) ام5(جمعه: درست است که این تشبیه خاستگاه قرآنی دارد
چون جهـودان علـم تـو راه دانسـتند لکـن      «است: ، مستملی بخاري آن را وارد متون صوفیانه کردهدارند

: 1363(مسـتملی،  » استعمال نکردند، حق تعالی ایشان را به خر ماننده کرد که کتب بر پشت بار دارنـد 
)1686و 4/1741

ع اسـت و هـم نظـایرش    متنـو هم بسیارراف دنیا و زندگی دنیوي ساختهتشبیهاتی که سنایی در اط
ها، زندگی دنیوي به سـفر تشـبیه   شود. در یکی از آنکالمی قبل از وي فراوان یافت میـدر آثار صوفیانه

است:شده
سال چون مرحله است و مه، فرسنگ          روز و شب کام زخم و عرصۀ تنگ  
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اهـــود آگـــپس شهــــاز ره رفترد از راه           ـــــد مــچون به منزل رسی
)414: 1374(سنایی، 

ل وي مهـد اسـت   مثل دنیا چون راه مسافري است که او«بینیم: عین این تصویر را در آثار غزالی می
و آخر وي لحد است و در میان وي منزلی چند است معدود. هر سالی چون منزلی و هر مـاهی چـون   

رود و یکـی را از راه  چـون گـامی و وي بـر دوام مـی    فرسنگی و هر روزي چون میلـی و هـر نفسـی    
).76: 1361(غزالی، » فرسنگی مانده و یکی را از راه کم از فرسنگی

گر تشبیه کرده که بـه جلـوة عروسـان    اي حیلهسنایی در خوشۀ تصویري دیگري، دنیا را به عجوزه
است:در آمده

یـــزال بی معنو لیک باطن چچون عروسی است ظاهر دنیی      
)392: 1374(سنایی، 

باطن و زالهست مکروه و زشتگر به چشم تو هست دختر خال       
)441: 1374(سنایی، 

عین همین تصویر براي دنیا در دیوان ناصر خسرو سابقه دارد:
ود انکه مر ورا فریبد زنـــزن بزن جاوست جهان من نخرم زرقش

)35: 1353انی، (قبادی
.95، 46، 75، 122، 160همچنین بنگرید به دیوان صفحات 

بدان که ظاهر دنیا آراسته اسـت . . .و آن زالـی   «است: محمد غزالی نیز مکرر از این ایماژ بهره گرفته
و مقایسـه شـود بـا    450: 1351(غزالـی، » را ماند که خود را بیاراید و مردمان را به ظاهر خود بفریبـد 

).589، 588، 4/549،580: 1361غزالی، 
است. مثالً در یکی از آنها دنیـا بـه   شدهحدیقه هایی از تصویر در باز هم موجد گونه» دنیاـزن«ایماژ 
است:  ش تشبیه شدهکُزن شوي

ــده  ــن گن ــون از ای ــتی دور چ ــر گش پی
ــردازد     ــه پـ ــو چگونـ ــا تـ ــور بـ حـ

ادي از پــی حــور دســت پیمــان بــد  
ــده  ــا گنـ ــور بـ ــازد حـ ــی سـ ــر کـ پیـ
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کُـش اسـت   پیـر شـوي  زآن که این گندهسه طالقش ده ارت هـیچ هـش اسـت   
ــنایی،  : 1374(ســــ

470(

ـ م«د غزالی نیز سـراغ جسـت:   توان در آثار محمسابقۀ این تصویر را می ل وي چـون زنـی نابکـار    ثَ
ه به خانه برد و هالك کند. عیسـی دنیـا را دیـد    گاکند و آنه میمفسد است که مردان را به خویشتن غرّ

در مکاشفات خویش بر صورت پیر زنی گفت: چند شوهر داشتی؟ گفـت: در عـدد نیایـد از بسـیاري.     
).  450: 1351؛ 76: 1361(غزالی،» گفت: بمردند یا طالق دادند؟ گفت: نه که همه را بکشتم

دنیا به مادر را هم داریم:تشبیه حدیقه ، در »دنیاـزن«از همین مجموعۀ 
تـ دنیی ار چه ز حرص دلبر توست         دست زي او مبر که مادر توس

)371: 1374(سنایی، 
اسـت و دور نیسـت کـه همـان حـدیث      آمده(ع) ی در کالم حضرت علی صورتی از این طرز تلقّ

: 1379(علـی(ع)،  » امـه جل علی حبنیا و الیالم الرّاس ابناء الدالنّ«منشأ تصویرهاي بعدي بوده باشد: 
1232(

اش بسـیار  گیرد که نوع نگـاه و دایـرة واژگـانی   در فاصلۀ این حدیث تا سنایی، ناصرخسرو قرار می
تداعی کنندة شعر سنایی است:

مشو فتنه گر در خور حور عینیجهان مادري گنده پیر است بر وي      
حرم است مادر اگر ز اهل دینیبه مادر مکن دست ازیرا که بر تو 

)16: 1353(قبادیانی، 
کشد:دهد که جان آدمی را به آتش میمار و اژدهایی را نشان میحدیقه،تصویر دیگر دنیا در 

که کشد جانت را سوي آتشاژدها را به سوي خویش مکش         
)361: 1374(سنایی، 
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الحیـۀ لـین مسـها و السـم     الدنیا کمثـل مثل«سراغ گفت: البالغه نهجتوان در ر را میسابقۀ این تصوی
). غزالی تصویر و مفهوم را با ذکر گوینده وارد به جغرافیـاي  1141: 1379الناقع فی جوفها (علی(ع)، 

است:نوشتارهاي صوفیانه کرده
النَتت المجسهــم و ان کانهی دنیا کحیۀ تنفثُ اس 

)  3/554: 1351( غزالی، 
اهللا عنه، سوي سلمان فارسی نوشت که مثل دنیا مثل مار است که بوسیدن آن نـرم اسـت   و علی، رضی«

).4/592:(همان» و زهر آن کشنده پس اعراض کن
ـ «است: پیر هرات نیز همین تصویر را براي اشاره به دنیا به کار گرفته ه دنیا همچون ماري است که ب

).  1/64: 1372کُشد (انصاري، کشد و به دم میدم می
نیـز از همـین   )433: 1374(سـنایی،  آمـده حدیقه تشبیه دنیا به مردار و طالبان آن به سگان که در 

: 1334(فروزانفـر،  » ابها کالبنیا جیفۀ طلّّالد«تصاویري است که ریشه در متن احادیث دارد: مجموعۀ
نیا الـد رایـت «نویسـد:  مـی القلوب تقوف اند. مثالً مؤلّتین آن را مکرر استفاده کرده).  صوفیۀ نخس216

). بـه احتمـال   1/244: 1310ی،(مکّ» فی صورة جیفۀ و رایت ابلیس فی صورة کلب و هم جاثم علیها
دارد، نظـرش بـه   جا که غزالی همین مضمون را به مکاشفۀ یکی از صـوفیه منسـوب مـی   بسیار زیاد آن

است کـه بـر مـرداري بـه     و یکی از مکاشفان او را بر صورت سگی دیده«است: ی بودهسخن مکّهمین
). بعـد  3/84: 1351(غزالـی،  » خواند و مردار مثال دنیا بودسینه خفته بود مردمان را سوي آن مردار می

اي تشـبیه  هــ دنیـا را بـه مزبلـ    احمد حوارياز سنایی، عطار نیشابوري از قول یکی از نخستین صوفیه ـ 
شـود تصـویر   که مالحظـه مـی  ن). چنا287: 1322کند که جایگاه جمع آمدن سگان است (عطار، می

مذکور در میان این حلقه از نوشتارها رفت و آمد دارد.  
در یکی دنیا به خانۀ پـر نقـش و نگـاري    است؛بیهی دیگر از دنیا ارائه شدهدو تصویر تشحدیقه در 

). سابقۀ هـر دو تصـویر   310دیگري به دریاي پر خطر (همان،در ) و 434: 1374تشبیه شده (سنایی،
توان در شعر ناصرخسرو سراغ گرفت:را می

صحبت دیوار پر ز نقش و نگار استـ صحبت دنیا به سوي عاقل و هشیار     
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)48: 1353(قبادیانی،
رانهـــــریاست بیکی ژرف دـــا         یکــــا که دنیـــــ کران کن ز کار دنی

)42: همان(
نیا بحـر و االخـرة   الد«است: در میان نوشتارهاي منثور صوفیه، خواجه عبداهللا هم این تصویر را ارائه داده

).341: 1362(انصاري، » ساحل

بده از خون دیده در محراب            از درون طوبی یقین را آبـ 
راخ او برسدـوه هاي فـــمیو برسد            تا به هر جا که شاخ ا

)1374:731سنایی، (
ـ  تشبیه یقین به درخت، به اعتبار شاخۀ تصویري چند بعدي که به ذهن متبادر می ه کنیـد  کند ـ توج

 ـ، داراي قابلی ت هنري باالیی است. پـیش از سـنایی،  غزالـی صـورتی از     به میوه، شاخه و نهال درخت 
: 1351(غزالـی،  » ها چون درختـی اسـت  پس یقین در هر بابی از این باب«است: یر را آفریدهاین تصو
219(.

ا کردندر او روز و شب غذـعاشقان جان و دل فدا کردند             ذکـ 
)111: 1374سنایی، (

هی را غـذا آب بـود، عـارف    چنان که ما«سابقه دارد: العارفینبستانتشبیه ذکر به غذاي جان عارفان، در 
د غزالی نیز این تشـبیه را در خـالل سـخنی از سـهل     ). محم1354:112(سمرقندي، » را غذا ذکر بوذ

وم اسـت. . .گفتنـد از   قیسهل را گفتند: قوت تو چیست؟ گفت قوت من ذکر حی«است: دهرتستري آو
.)565و2/564: 1361(غزالی، » پرسیم. گفت: غذا ذکر خدواند استغذا می

هـاي  کـه پایـه  داري استوار بـوده دهد شعر عرفانی از همان آغاز بر سنّت ریشهها نشان میاین نمونه
مـین، مکتوبـات زهـدگرایان و نصـوص دینـی      آن را نه تنها آثار عرفانی منثور، بلکـه نوشـتارهاي متکلّ  

ی آثار ناصر خسـرو علـوي، از   ه حتّبلک،میناست. براي سنایی نه تنها آثار عارفان و متکلّدادهتشکیل می
ـ  توانستهآن جهت که مبلّغ گرایشی زاهدانه است، می ه باشـد. سـاختار بیـانی و نیـز     است در خـور توج
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هاي دو شاعر خراسانی، ایـن احتمـال را کـه سـنایی بـه آثـار       ساختمان تشبیهات به کار رفته در سروده
کند.است، تقویت میناصر نظر داشته

هاایتبررسی حک:3ـ2

و یـر الطّمنطـق (ها با دو مثنوي شـاخص بعـد از خـود   ت هنري حکایتت و کیفیبه حیث کمیحدیقه
پـردازي گـرایش دارد تـا    ت ادبی سنایی بیشتر به تمثیلرسد ذهنیقابل مقایسه نیست. به نظر می)مثنوي

مـی  کالــ نّت عرفـانی هاي این مثنوي را با سـ کنیم نسبت حکایتگویی. با این حال ما سعی میحکایت
پیش یا معاصر حکیم معلوم کنیم:

ـ حکایت عاشق و دجله

خوانیم که در دو سـوي دجلـه اقامـت دارنـد و عاشـق هـر       حکایت عاشق و معشوقی را میحدیقهدر 
تی شـتابد. پـس از مـد   کند و به دیدار یار میشب براي دیدار یار عرض دجله را در مستی عشق شنا می

گـاهی  آآید و نسبت به خال چهـرة معشـوق   کند، مرد به خود میآتش عشق فروکش میهاي که شعله
ـ ،چون مست از می عشق نیستی» امشب اندر آب منشین«گوید: یابد. زن بدو میمی ا عاشـق جسـور   ام

.)332: 1374کند (سنایی،آفرین تسلیم میزند و جان به جانتن به آب می
رسد روایتی دیگـر از همـین مـاجرا    است که به نظر میبه این آمدهحکایتی نزدیکعرفالتّشرحدر 
مردي را زنی بود و بر آن زن عاشق بود و یک چشم آن زن سـپید بـود و شـوي را از آن عیـب     «باشد: 

خبر نبود. چون روزگار برآمد و مراد خویش بسیار از او بیافت و عشق کم گشت سـپیدي بدیـد، زن را   
ـ   و کـی پدیـد آمـد؟ گفـت آن    گفت: آن سپیدي در چشم ت ت مـا در تـو نقصـان گرفـت    گـه کـه محب «

ـ سـوانح ا بسیار عمیق ها در کتاب کوچک ام). قبل از این182: 1363(مستملی، عـین حکایـت   اقالعشّ
.چنان که آن مرد از نهرالمعلی آن زن را در کرخ دوست داشـتی و هـر شـب در    «. . . است: آمدهحدیقه

یک شب خالی بر رویش بدید گفـت کـه ایـن خـال از کجـا آمـد؟ او       آب زدي و پیش او رفتی چون
ا تو امشب در آب منشین چون درشد بمرد از سرما زیرا که بـا خـود   ام،گفت که این خال مادرزاد است

کـه در روایـت غزالـی و سـنایی     با عنایت به ایـن ).42: 1359(احمد غزالی، » دیدآمده بود تا خال می
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است، این احتمال که سـنایی، حکایـت را   ق و معشوق (نهرالمعلی، کرخ) آمدههاي عاشی اسم محلهحتّ

از غزالی گرفته باشد، زیاد است.  

ـ حکایت عاشق و خواهر معشوق

کند:کند که به زنی اظهار عشق میاین حکایت ماجراي مردي را روایت می
ــر آن زن را  ــوان مــ ــردي جــ ــد مــ دیــ
بــــر پــــی زن برفــــت مــــرد بــــه راه 

ــ  ــوانمرد ب ــاي ج ــیک ــار ر پ ــه ک ــه چ ام ب
ــدم    ــو شـ ــق تـ ــه عاشـ ــا کـ ــرد گفتـ مـ
ــون   ــو کنـ ــم تـ ــز غـ ــت کـ ــیم آن اسـ بـ
با مـن اکنـون نـه حـال مانـد و نـه هـوش       

ــن را   ــان فــ ــدا در آن زمــ ــرد پیــ کــ
ــاه   ــمه نگـ ــا کرشـ ــرد بـ ــس کـ زن ز پـ
ــذار   ــره رو بگــ ــه خیــ ــتی بــ آمدســ
اي چــو عــذرا چــو وامــق تــو شــدم     
ــون  ــوم مجنــ ــان شــ ــدوم در جهــ بــ
ــان فرمـــوش   ــرا جهـ شـــد ز یـــادت مـ

گویـد مـن خـواهري دارم بسـیار زیبـاتر از      زن براي آزمودن میزان صداقت مرد در عشق بـه او مـی  
خـواهر را ببینـد و بـدین    او شوي. مرد اظهار تمایل کرد تا خواهی او را ببین شاید عاشق خودم اگر می

ترتیب در آزمون عشق رد شد:
سر تو حیلت و فنس و زن           گفت: کاي سر به ـمرد کرد التفات زي پ

ران  ـگـــلی نـري به غافـــران           سوي غیـعشق و پس التفات زي دگ
ونبار  ـــم او خــد از درد چشـــار           تا شــزد ورا یک طپانچه بر رخس

)333: 1374سنایی، (
رایـت  «اسـت:  عرفالتّشرحترین اثر به سنایی که این حکایت را، از قول اصمعی، نقل کرده نزدیک

امراة حسناء فاشتغل قلبی بها فقلت لها کلی بکلک مشغول فقالت لو کان کلـک بکلـی مشـغول فکلـی     
بکلک مبذول ولکن لی اخت لو رایت حسنها و جمالها لم تـذکر حسـنی و جمـالی قلـت ایـن هـی؟       

»تفت الـی غیـري  فقالت وراءك فالتفت فلطمتنی لطمۀ و قالت: یا بطال! لو کان کلک بکلی مشغول لم تل
).2/829: 1363(مستملی، 
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ـ حکایت زاهد و خلیفه

رود. در مسـیر  کند که به سفر حج مـی ، ماجراي زاهدي را روایت میحدیقههاي یکی دیگر از حکایت
شود:مند دیدارش میعالقه،رسدرسد و وقتی خبر آمدنش به مأمون خلیفه میراه به بغداد می

ی ناچارــــد مرا همــد بایــدیار       گفت مأمون که این چنین دیند
وتـــی دعـــاد از پــــبفرستت       ـحاجب خاص را همان ساع

گوید:کند، زاهد میرود و وقتی خلیفه به زاهد خوشامدگویی میزاهد به دیدار او می
مــو سخنـــر تــبشنو و یادگیی نه منم       یدان که زاهد یقین تو

پاسخ طنزآمیز زاهد به خلیفه، شنیدنی است:: منظورت چیست؟پرسدون از او میمأم
نــنیــه عیـارغ از همـام فن       کردهــنیست یک ذره پیش من کونی

ت این طربمـبیش از این هر دو من همی طلبم       از پی جست اوس
ت  ـگشغم یــدنیا دل تو بت        که بهـــزاهدي مر تو را مسلّم گش

)646: 1374(سنایی، 
اسـت  آمـده نیـز  کـان  ابـن خلّ االخبـار وفیاتدر ، بعد از سنایی،است که این حکایتبرتلس بر آن

). در منابع صوفیانه نزدیک بـه سـنایی، مسـتملی بخـاري آن را در شـرح حـال       275: 1376(برتلس، 
).1/127: 1363است (مستملی ،حاتم نقل کرده

هـ حکایت زاهد بصر

است:نقل شدهحدیقههاي زاهدانه، یکی هم حکایت زاهد بصره است که در از این حکایت
ــد    ــره در زاهـ ــه بصـ ــري بـ ــود پیـ بـ
گفــــت هــــر بامــــداد برخیــــزم   
ــر     ــان اي پی ــه ه ــرا ک ــد م ــس گوی نف
ــا چــه خــورم   ــه ت ــرا ک ــر م ــو م ــاز گ ب
گویــد آن گــاه نفــس مــن بــا مــن     

ــد    ــو عابـ ــان چنـ ــود آن زمـ ــه نبـ کـ
ــزم   ــوم بگریـ ــس شـ ــن نفـ ــا از ایـ تـ
ــدبیر   ــن تـ ــداد کـ ــوري بامـ ــه خـ چـ
ــنش گــویم کــه مــرگ و درگــذرم     م
ــن   ــه کف ــویمش ک ــم بگ ــه پوش ــه چ ک

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


شمارة ات و علوم انسانی سابق)ادبی(جستارهاي ادبی 160
اول

ــد   ــؤال کنـ ــرا سـ ــر مـ ــد از آن مـ بعـ
ــ   ــواهی اي دل ک ــت خ ــا رف ــه کج ورک

تــا مگــر بــر خــالف نفــس نفــس     
ــس را دارد     ــه نف ــس ک ــخ آن ک ــخ ب ب

ــد    ــال کنــ ــس محــ ــاي بــ آرزوهــ
ــور    ــب گ ــا ل ــوش ت ــویم خم ــنش گ م
ــیم عســــــس بتــــــوانم زدن ز بــــ

ش خـــویش نگـــذاردخـــوار و در پـــی
)133: 1374(سنایی، 

).  344: 1354(سمرقندي، سراغ جستالعارفینبستاندر توان را میعین این روایت 

ـ حکایت صوفی خراسانی و عراقی

توان جغرافیاي عرفـانی را ترسـیم کـرد.    ها میها در آثار صوفیه نقل شده که بر اساس آنبرخی حکایت
ف وجود داشـته کـه   دهد که در سرتاسر امپراطوري اسالمی چندین کانون تصوا نشان میهاین حکایت

دهـد  چنین نشان میها همست. حکایتهاترین این کانونها خراسان و عراق از مهمبنا بر اذعان همۀ آن
ست:شان افاند؛ رقابتی که ناشی از تفاوت نوع تصودیگر رقابت هم داشتهکه این دو کانون با یک

ــوفی ــري صــ ــا خبــ ــراق بــ اي از عــ
گفــت شــیخا طریقتــان بــر چیســت    
ــت   ــر را گفـ ــن دگـ ــانی ایـ آن خراسـ
آن نصـــیبی کـــه انـــدر آن ســـخنیم     
ــیم   ــبر کنـ ــه صـ ــه جملـ ــابیم بـ ور نیـ
ــرد  ــره مـ ــی اي سـ ــرد عراقـ گفـــت مـ

اي بـــی ایمـــانکـــاین چنـــین صـــوفی
چــــون بیابنــــد اســــتخوان بخورنــــد
گفــت برگــوي تــا شــما چــه کنیــد     
گفـــت مـــا چـــون بـــود کنـــیم ایثـــار 

ــري   ــید زي دگـ ــان رسـ ــه خراسـ بـ
پیرتــان ایــن زمــان نگــویی کیســت. . .
اي شــده بــا همــه مــرادي جفـــت    
بخــوریم آن نصــیب و شــکر کنــیم   
ــکنیم  ــه دل درون شــــ آرزو را بــــ

ــوفی  ــین ص ــن چن ــرد ای ــاید ک اي نش
انـــدر اقلـــیم مـــا کننـــد ســـگان    
ــد   ــد و درگذرنـ ــابر بونـ ــه صـ ور نـ

ــده  ــه دل دور از ان ــه ب ــزنک ــدو ح ای
ــتغفار    ــکر و اسـ ــه شـ ــد بـ ور نباشـ

ــنایی،  : 1374(ســــ
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495(

و منطقـۀ  جـا نـام صـوفی ذکـر شـده     است. با این تفاوت کـه آن آمدهعرفالتّشرحاین حکایت در 
اد بـه  ـ به بغداد درآمد. بزرگان بغـد روزي ابراهیم ادهم ـ رحمۀاهللا علیه : «ف نیز جاي دیگري استتصو

است؟ گفتنـد: چـون بیـابیم شـکر کنـیم و      ل شما به کجا رسیدهزیارت او رفتند. ایشان را پرسید که توکّ
چون نیابیم صبر کنیم. گفت: عادت سگان بلخ همین است که چون بیابنـد شـکر کننـد و چـون نیابنـد      

یـابی شـکر کنـی و    ل کدام است؟ گفت: چـون ن صبر کنند. پس او را گفتند که یا ابراهیم نزدیک تو توکّ
).  226: 1363چون بیابی ایثار کنی (مستملی، 

شود و شـقیق  خواجه عبداهللا این گفتگو بین شقیق بلخی و ابراهیم ادهم واقع میوفیهالصطبقاتدر 
در مقام برتر است. محم      ف د غزالی نیز حکایت فوق را آورده با ایـن تفـاوت کـه ابـراهیم ادهـم، تصـو

). بدین ترتیب نویسندگان مختلـف بسـته بـه اینکـه     2/434: 1361(غزالی،بردل میشقیق را زیر سؤا
فی روا ، در اصـل روایـت دخـل و تصـرّ    ف و کـدام کـانون بـوده   نوع تصـو شان بیشتر به کدام گرایش
اند.  داشته

ـ حکایت شبلی و جنید 

و جنید است:، یکی هم حکایت شبلیحدیقهه در از همین نوع حکایات مربوط به پیران صوفی
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ــرد از خــود صــید  ــه ک شــبلی آنگــه ک
ها کرده بـر دو رخ چـو دو جـوي   دیده

ــوش   ــاش خم ــوش ب ــتش خ ــر گف پی
ــیش آور   ــال پـ ــال و حـ ــذر از قـ بگـ

ــال  ــتۀ حـ ــه بسـ ــانی کـ ــدآن کسـ انـ
ــی  ــات بـــ ــان آيدر مناجـــ زبانـــ

ــد    ــر جنیـ ــزد پیـ ــه نـ ــود روزي بـ بـ
ــوي    ــرادي گـ ــا مـ ــرادي و یـ ــا مـ یـ
بـــر در او بـــرو ســـخن مفـــروش. . . 

اســـت زو ســـبک بگـــذرقـــال قیـــد 
انــــدبرگذشــــته ز قیــــل و از قــــال

هر چه خـواهی بگـوي و لـب مگشـاي    
)323: 1374(سنایی، 

نخسـت  تـوان سـراغ جسـت؛   هاي مختلفی از این حکایت را در سه منبع پیش از سنایی میروایت
بـا کـس سـخن    جنید را خبر دادند که سه شبانروز ست تا شبلی هیچ نخوردست و: «العارفینبستاندر 
اهللا. برخاست و بر سر شـبلی آمـد. گفـت یـا     گوید: یا اهللا! یا اهللا! جنید گفت: اناگوید جز آن که مینمی

دانی با خویشتن به سـر همـی گـوي اهللا    الغائب غیبۀ اگر خداوند را تعالی به علنی حاضر میبابکر! ذکر
نزدیک تو بود تو همی گویی یـا احمـد و   اهللا براي آنکه استخفاف بود که یکی را که نامش احمد بود و

: 1354(سـمرقندي،  » پنداري غایب را یاد کـردن غیبـت بـود. شـبلی خـاموش گشـت      اگر غایبش می
398  .(

ی الجنید فی ولهه: اهللا فقال لـه  بلی قال فی التجلّو حکی عن ابن الشّ«است: فسیرالتّحقایق، منبع دوم
کر غیبۀ و ان کنـت تـذکره عـن    ي ان ذکرالغائب غیبۀ فان کنت غائب فالذّالجنید : یا ابابکر! الغیبۀ حرام ا

).1/30: 1421(سلمی، » مشاهده فهو ترك الحرمه
).  464: 1373است (هجویري، المحجوبکشفسرانجام سومین منبع، 

ـ حکایت عیسی و ابلیس 

بق روایـت سـنایی عیسـی    ، یکی حکایت عیسی و ابلیس است. مطـا حدیقههاي پیامبران در از حکایت
لش خود ساخت. پـس از چنـد لحظـه، عیسـی بیـدار      شبی در بیابانی به خواب رفت و پاره سنگی را با

اي:گشاید که تو چرا به من نزدیک شدهبیند. زبان به اعتراض میشود و ابلیس را بر کنار خود میمی
ونــــفسبه چه کار آمدي برم به گفت اي رانده اي سگ ملعون     
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مر تو را کی در آن مکان مأواست     جایگاهی که عصمت عیساست     
پرسـد  ف کردي و وقتـی عیسـی مـی   دهد تو به سراي من درآمدي و در ملک من تصرّابلیس پاسخ می

ه:کدهدتو تصرف کردم، ابلیس پاسخ میمن در چه چیزي از مال
تــدنیاست چون گرفتی سسگفت کاین سنگ را که بالش توست         نه ز

ت         شخص ابلیس زآن سبب بگداخت  ـــعیسی آن سنگ را سبک بنداخ
)  393: 1374(سنایی، 

اسـت:  پیش از سنایی، غزالی، که عالقۀ وافري به مضامین زهدي دارد، ایـن حکایـت را نقـل کـرده    
ترك دنیا گفته بودي. اکنون پشـیمان  عیسی بخفت و سنگی فرا زیر سر نهاد. ابلیس وي را گفت: نه به «

شدي؟ گفت: چه کردم؟ گفت: سنگ فرا زیر سر نهادي و تنعم نمودي. عیسـی آن سـنگ بینـداخت و    
).  3/70: 1351؛ 2/323: 1361(غزالی: » گفت: این نیز با دنیا به تو بگذاشتم

گررزـ حکایت سلیمان و پیر ب

کی هم حکایت سلیمان و برزگـر اسـت کـه البتـه بـه      یحدیقه، هاي پیامبران در از همین حلقۀ حکایت
رسد و شروع به تمجید و تعظیم مقـام  شود. روزي سلیمان به برزگري میگفتگوي کوتاهی خالصه می

کند. پایان بخش حکایت، پاسخ برزگر است؛ باور خود سنایی که بر زبان قهرمان حکـایتش  خویش می
است:جاري شده

نه نهادش نهاده بر باد استگفت: این گرچه سخت بنیاد است
شودود           جان چگونه به باد شادــاد شــه بــود بـهر چه بادي ب

)412: 1374(سنایی، 
النملـۀ  قالت«سلّمی است: فسیر التّحقایقترین اثري که پیش از سنایی این حکایت را آورده، نزدیک

لسلیمان علیه السسخّر لک الریح مـن جمیـع  الم : تدري ل المملکـۀ فقـال ال. قالـت: انّمـا فعـل ذلـک       م
). در 2/186: 1421(سـلمی،  » تـر بـه  لتعتبروا لحکم انّ جمیع ما اعطیتک زواله کـزوال الـریح فـال تغ   

است.  روایت سنایی برزگر، جانشین مور شده
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ـ حکایت ابراهیم در آتش

شـدن ابـراهیم اسـت. مطـابق روایـت      در آتـش افکنـده  هاي پیامبران، ماجراي آخرین نمونه از حکایت
کمکش کند:تا گاه که ابراهیم به آتش پرتاب شد، جبرئیل بر او نازل شد و خواست سنایی، آن

وامــــم که نیک خواه تـوام           جبرئیلـــفت پس من دلیل راه تــگ
امهی نکرد:ا ابراهیم بدو توج

علم او جبرئیل من نه بس است؟عصمت او دلیل من نه بس است؟    
گیري شاعر از این واقعه:پایان حکایت مشتمل است بر نتیجه

آتش از فعل خویش دست بداشت. . .چون خلیل آن خویشتن بگذاشت        
اشدـــان بــــرود بوستـــر نماــــند         ـــآري آري چو دوست آن باش

)1374:169(سنایی، 
ترجمه تفسـیر طبـري  به توانکه از آن جمله میري از آثار پیش از سنایی آمدهدر بسیاکایتاین ح

- شـرح )، 2/8: 1421(سـلمی، فسـیر التّحقایق)، 377: 1405(فاالصرسائل اخوان)، 2/479: 1356(
(هجـویري،  المحجوبکشف)، 249: 1345(قشیري، رسالۀ قشیریه) 512: 1363(مستملی،عرف التّ

ها روایـت هجـویري   . در میان این) اشاره کرد2/528: 1361ت (غزالی، ) و کیمیاي سعاد83: 1373
ت را به روایت سنایی دارد.  ترین وضعینزدیک

بررسی مضامین مشترك دیگر:4ـ2
انـداز احتمـالی آثـاري را کـه     تواند چشـم و آثار پیش از آن نیز میحدیقهبررسی مضامین مشترك میان 

ایم.ص نماید. ما این مضامین را در چند دسته جاي داده، مشخّها ارتباط داشتهسنایی با آن

هاي توحیديدرونمایه:1ـ4ـ2
خوانیم:هاي توحیدي سنایی را در بردارد، چنین میکه غالباً اندیشهحدیقه، در فصل نخست 

ذولـــاو مخاز از ــصمد است و نیزول        ـاحد است و شمار از او مع
وآن احد نی که حس شناسد و وهمهم        ــآن احد نی که عقل داند و ف

ی باشد      ـــی، یکـــی اندر یکـــیکد         ــــی باشـدکـــنه فراوان نه ان
)64: 1374(سنایی، 
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ـ  این تمایز میان احد ریاضی با احد ایدئولوژیک پیش از همـه در  اسـت:  اج مطـرح شـده  گفتـار حلّ
»والحق واحد احد. . .بی شمارش، یکی نه یکی چون یکی حـد و عـد و ابتـدا و انتهـا راه بـدو ندانـد      «

واحـد ال مـن عـدد و    «اسـت:  هم آمدهالقلوب تقو). صورتی از این مضمون در 114: 1384اج، (حلّ
آورد:مـی ون را بـا انـدکی توضـیح    ). مستملی بخاري همین مضـم 2/83: 1310ی، (مکّ» اول ال ثان له

ار واحـد،  الـد کس نباشد و چون گویی ما فـی ار احد چنان باشد که در سراي هیچالدچون گویی ما فی«
د غزالـی  ) و محم514، 512، 516: 1345). قشیري(239: 1363(مستملی، » اشارت به هستی دارد

اند.  ) نیز این مضمون را در آثارشان آورده315: 1351(
اند هیچ، اوست که اوستهمه هیچپیش توحید او نه کهنه نه نوست     ـ 

و را  ــــار تـحدث با قدم چه کايچون رهی کرد فخر و عار تو را        
)109: 1374(سنایی، 

رش ه است. مطابق گـزا اثبات توحید حق با نفی قدمت او از حدث، از مضامین رایج در میان صوفی
بزرگی را پرسـیدند کـه توحیـد چیسـت؟ گفـت:      «است: مستملی این مضمون در اقوال جنید نقل شده

). هجـویري  37: 1363مسـتملی،  »(افرادالقدم عن الحدث. . .یگانـه داشـتن اسـت قـدیم را از حـدث     
انـد. پیـر هـرات    ) نیز همین سخن را از قول جنیـد نقـل کـرده   517: 1345)، قشیري (360: 1373(

) و جـاي  165: 1372شابه این را یک جا به ابوالحسن علی بـن احمـد المـزین (انصـاري،     مضمون م
). بعد از سنایی، عطار مضمون را از قول جنیـد  384: 1362دهد (انصاري، اج نسبت میدیگري به حلّ

).  29/2: 1320(عطار،استنقل کرده
ز بـیش و زکـم   کـی مکـان باشـدش   ـ 

ــاتش    ــات اوقـ ــان ثبـ ــه ارکـ ــه بـ نـ
آفــرین مکــان چــه کنــد   بــا مکــان 

ــت   ــروز اسـ ــود، امـ ــمان دي نبـ آسـ
ــود     ــدا معب ــان خ ــر مک ــت در ه هس

ــم   ــدارد ه ــان ن ــان خــود مک ــه مک ک
نـــه مکـــان جـــاي هســـتی ذاتـــش 

ــمان ــد  آس ــه کن ــمان چ ــر آس ــر ب گ
بـــاز فـــردا نباشـــد او نـــوز اســـت
نیســت معبــود در مکــان محــدود    

)65: 1374(سنایی، 
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گفتگـو  بیات تبیین شده، در آثار عرفـانی پـیش از سـنایی محـلِّ    ، که در این ا»مکان«نسبت خالق با 
عـالم در  فـاق اسـت کـه کـلِّ    میان اهل اسالم اتّ«ترین منبع به وي است:نزدیکعرفالتّشرحاست. بوده

عالم در مکان بـودي، آن مکـان در مکـان بایسـتی و آن مکـان در مکـان       مکان نیست. زیرا که اگر کلِّ
عالم در مکان نیست و محال باشد که مصنوع انـدر مکـان باشـد و    ت که کلِّدیگر. . . پس درست گش

صانع نیز اندر مکان. . .از عرش تا ثري مر حق را مکان نیست. زیرا که آفریدگار مکان وي اسـت. پـس   
: 1363(مسـتملی،  »باشدبود که مکان نبود و آفریدگار مکان بود. زیرا که آفریدگار پیش از آفریدن بوده

ـ القلـوب تقـو در التعـرف شرح). مضامین موجود در این ابیات پیش از 38،280 ) 85: 1310ی، (مکّ
اسـت (غزالـی،   تـري بـه خـود گرفتـه    شود و پس از آن، در حلقۀ آثار غزالی شـکل مـدون  مشاهده می

1361 :50   .(

رشیـــتوي علی العـــبستۀ اسی        ــاي که در بند صورت و نقشـ 
تـــزالی نیسـزّ الیــدر خور عز محدثات خالی نیست     صورت ا

دان     ــهات مــدة جـوان          خویش را بنــــخاستوي از میان جان می
تــر تعریف اســه بهــرقم کعبت      ــنسبت عرش بهر تشریف اس

)1374:66،(سنایی
اسـت مان مسلمان بـوده سازترین موضوعات در میان متکلّلهئاز مس»استواي حق بر عرش«مضمون 

). نـوع  238: 1382به بعد؛ فضایی، 346: 1333به بعد؛ بغدادي، 78: 1350(بنگرید به شهرستانی، 
ا مضمون بیت چهارم، ظاهراً نخسـتین  رویکرد سنایی در سه بیت نخست در آثار پیشینیان یافت نشد. ام

- ) و پس از وي، غزالی هـم بـدان اشـاره کـرده    1380: 1363(مستملی، قل شدهنعرفالتّشرحبار در 

).  304: 1351است (
آمدن، حکمش و نزول، عطاشید او قدرت است و وجه بقاش     ـ 

درــــم و قــطر            اصبعینش نفاذ حکــــر و خــقدمینش جالل قه
دار  ـــقاد مـــو اعتـــو شد تآمدبار     ـــت در اخـــاهللا هسزلـــین
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)66، 64: 1374(سنایی، 
شـوند، پـیش از   تأویل چند حدیث مستتر در این ابیات، که براي خالق متعال بعد انسانی قائـل مـی  

انـد. . .و گروهـی   جماعتی چنین گفتند که این اصبعین فضل و عدل«است: آمدهالتعرف شرحسنایی در 
اصبعین به معنـی مثـل اسـت. . .از اینجـا مکـان و انگشـت نخواهنـد، مغلـوبی و غـالبی          گفتند که این

کنـد  ). غزالی اصبعین را به قدرت و نافذ بودن حکم خدا تأویـل مـی  721: 1363(مستملی، »خواهند
) که به تأویل سنایی بسیار نزدیک است.   57: 1351(غزالی، 

صوت نی و زحمت حرفسخنش را ز بس لطافت و ظرف           صدمتـ 
جد  ـــی گنـــسخنش در حروف کصفتش را حدوث کی سنجد         

)171: 1374(سنایی، 
بـا کـالم قـدیم    «اج سابقه دارد: در سخنان حلّ»اهللاکالم«صفت قلمداد کردن و بنابراین قدیم دانستن 

ـ » ت، کـالم صـفت ذات اسـت   آمد. نه محدث و نه مفعول. . .اگر گویم کـه توحیـد کـالم اسـ     اج، (حلّ
پس چون کالم خود را بـه کـالم موصـوف کـرد. .     «نویسد:). پس از او مستملی می111، 60: 1384

). تعـابیر مصـرع دوم بیـت اول    364: 1363(مستملی، » .درست شد که او را کالم، صفتی قدیم است
است.    ) آمده307: 1351غزالی، غزالی (هاي) و نوشتار363: 1363(مستملی، عرف التّشرحعیناً در 

هاي معرفتیمایهدرون:2ـ4ـ2
معرفی کنیم، یکی زهد خواهد بود و دیگري معرفت. سنایی حدیقه اگر قرار باشد دو کلمۀ کلیدي براي 

- ا این توضیح، میبآورد. شود، نهایتاً همین دو مقصد را پیش چشم خواننده میدر هر موضوعی وارد می

، به منابع فکري وي تا حدودي نزدیک شد:حدیقهرسی سابقۀ مضامین معرفتی در توان از رهگذر بر
ـ به خودش کس شناخت نتوانسـت 
عقـــل رهبـــر ولیـــک تـــا در او   
عقل را خود بـه خـود چـو راه نمـود    

هـــا عقـــل اســـتل آفریـــدهکـــاو
عقـــل بـــی کحـــل آشـــنایی او   

ــت   ــوان دانسـ ــدو تـ ــم بـ ذات او هـ
ــر او   ــرد بـ ــو را بـ ــر تـ ــل او مـ فضـ

ــه ش  ــس بـ ــتود پـ ــتگی ورا بسـ ایسـ
ــده ــر از برگزی ــت. . . برت ــل اس ــا عق ه

بــــی خبــــر بــــوده از خــــدایی او   

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


شمارة ات و علوم انسانی سابق)ادبی(جستارهاي ادبی 168
اول

)63، 64: 1374(سنایی، 
اسـت. از آن  هاي چندگانۀ خدا و عقل، در آثار عرفـانی پـیش از سـنایی ذکـر شـده     موضوع نسبت

بیـت سـوم و چهـارم بـدان     جمله است روایت نخستین مواجهۀ خالق با عقل در بدو آفـرینش کـه در   
ۀ نخسـتین دیلمـی   ا از صوفیام،ۀ روایت ظاهراً ریشه در حدیث نبوي داردلیاست. صورت اواشاره شده

آورد و به احتمـال بسـیار،   میالمعطوفالمألوف علی المااللفعطفدراست که آن را به شکل داستانی
حین خلقه اقبل فاقبل. ثـم قـال ادبـر فـادبر. فقـال و      فقال تعالی «اند:منابع بعدي به همین اثر نظر داشته

). ابوالحسـین نـوري نیـز ایـن     11: 1962دیلمـی،  .»(عزتی و جاللی ماخلقت خلقـاً احسـن منـک. .    
به ابوالحسین نوري گفته شد: خدا را بـه چـه چیـز شـناختی؟ گفـت: بـا       «است:مضمون را مطرح کرده

توانی است. . . چون خداوند عقـل را آفریـد، بـه    خود خدا. گفته شد نقش خرد چیست؟ گفت: خرد نا
گـاه عقـل   او گفت: من کیستم؟ عقل خاموش ماند. پس خداوند به چشم عقل نور توحید را کشـاند. آن 

)، 516: 1345(قشـیري،  رسـالۀ قشـیریه   ). همین روایـت را در  93: 1382(سراج، »گفت: تو خدایی
، 18: 1373(هجـویري،  المحجـوب  کشـف )، 39، 703، 734، 802: 1363(مستملی، عرف التّشرح
350و احمـد  191: 1362)، پیر هـرات (انصـاري،   287: 1351؛ 63: 1361د غزالی (،)، آثار محم (

توان یافت.  ) نیز با اندکی اختالف می2: 1379غزالی (
در راه او شناخت، شناختعقل حقش بتوخت، نیک بتاخت        عجزـ 

)63: 1374(سنایی، 
نخستین بار این مضمون را بـا اسـتناد بـه روایـات و     طواسیناج در ۀ نخستین، ظاهراً حلّوفیدر میان ص

حقیقت معرفت براي انسان عبارت است از شناخت عجز خـویش از درك  «است: احادیث مطرح کرده
گفـت: . . .ثنـاء علیـک، العجـز عـن درك. ابـوبکر صـدیق گویـد: ال         خداوند. . .پیامبر پس از جذبه می

ـ » ك، ادراك. درك ناتوانی، خود درك استادرا ـ 163: 1384اج، (حلّ ی نیـز همـین سـخن را بـا     ). مکّ
عقل به هیـأت جانـداري   التعرف شرح). در 87: 1310ی،است (مکّاندکی تغییر از قول ابوبکر نقل کرده

). مضمون با حفـظ جـوهره   833، 788: 163راند (مستملی، آید و همین مضمون را بر زبان میدرمی
)، نوشــتارهاي خواجــه عبــداهللا انصــاري 47: 1421(ســلمی، فســیر التّحقــایقتفــاوت در بیــان، در و
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)1362 :164 ،655هم آمـده کـه از ایـن میـان، بیـت سـنایی       287، 75: 1351د غزالی () و محم (
تر به قول مستملی بخاري است.  نزدیک

ــاه  ــور آگ ــاي م ــ گــردد از حــس پ ـ
ــد   ــر جنبی ــر اگ ــر بح ــنگ در قع س

ــی در دل ــود کرمـ ــر بـ ــنگ اگـ سـ
صــــوت تســــبیح و راز پنهــــانش

ــو را ره  ــوده تـــ ــوزيبنمـــ آمـــ

مور و سنگ و شـب و زمانـه، سـیاه   
در شــب داج، علمــش آن را دیــد  
دارد آن کـــــــرم ذرة جرمـــــــی
مـــی بدانـــد بـــه علـــم یـــزدانش 
ــرم را روزي ــنگ کـــ داده در ســـ

)104: 1374(سنایی، 
است. سابقۀ آن دو را پـیش از سـنایی،   و کرم ساخته شدهت مورچهدر این ابیات دو ایماژ با محوری

و او عـالم اسـت بـه همـۀ     «گویـد:  جـا کـه مـی   لی، در آثار غزالـی، آن بینیم. اودر دو جاي مختلف می
) و 306، 260: 1351(غزالـی،  » معلومات. . .رفتار مور سیاه بر سـنگ لشـن در شـب تاریـک بدانـد     

پرسـد چـرا   است. مطابق حکایت، سلیمان از موري مـی آمدهفینالعاربستاندومین در ضمن حکایتی از 
اهللا! . . .در قعـر  یـا نبـی  «دهد: روي؟ مور پاسخ میگیري و به ساحل میهر روز برگ سبزي بر دهان می

دریا سنگی است سیاه و کرمکی سرخ در میان آن سـنگ. خـداي. . .روزي آن کرمـک بـه دسـت مـن       
).54: 1354(سمرقندي، » استکرده

دران را کجاست بر فرزندماآن چنان مهر کو کند پیوند   ـ 
)103: 1374(سنایی، 

و «کنـد:  مضمون این بیت برگرفته از حدیثی نبوي است که غزالی در کیمیـاي سـعادت آن را نقـل مـی    
(غزالـی،  »چنان که رسول گفت: شفقت خداي . . .بر بندگان، بـیش اسـت از شـفقت مـادر بـر فرزنـد      

1361 :50  .(

فقر عرفانی :3ـ4ـ2

بارش دو بود فقر و جهاداندر این کارگاه کون و فساد          کار و ـ 
)206: 1374(سنایی، 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


شمارة ات و علوم انسانی سابق)ادبی(جستارهاي ادبی 170
اول

اهللا که در این بیت آمده، از مضامین مکرر در نوشتارهاي عرفـانی پـیش از   انتساب فقر و جهاد به رسول
ترین منبع به سنایی کـه مبـادرت بـه نقـل     دیثی نبوي هم دارد. نزدیکسنایی است و ظاهراً ریشه در ح

چون همه دنیـا بـر او [پیـامبر] عرضـه     «است: عرف التّشرح، ه و به آن روح عرفانی هم دادهحدیث کرد
، 113: 1363مسـتملی،  » (کردند، اعراض کرد و فقر اختیار کرد تا گفت: لـی حرفتـان الفقـر و الجهـاد    

) و 475: 1373(هجـویري،  المحجـوب کشـف وایت بـا همـین بـار عرفـانی در     ر،این). پس از98
است. غزالی هم به عنوان حلقـۀ آخـر از   ) نیز نقل شده501، 2/446: 1372(انصاري، هوفیالصطبقات

و گفت مرا دو پیشه اسـت. هـر کـه آن هـر دو     «کند: این سري نوشتارها، صورت فارسی آن را نقل می
).  422: 1361(غزالی، » داشته باشد: درویشی و غزادوست دارد مرا دوست 

تحلیل پایانی:5ـ2

ـ  32در نگریست:باالتوان از منظري آماري به منابع اکنون می مـورد نـام   15د غزالـی،  مورد نـام محم
مـورد نـام ابوطالـب    6مورد نام خواجه عبداهللا انصاري، 7مورد نام ناصر خسرو، 10مستملی بخاري، 

مـورد نـام   5اج، سـرّ رمـورد نـام ابونصـ   5مورد نام ابوالقاسـم قشـیري،   6د نام هجویري، مور6ی، مکّ
2، البالغـه مـورد نهـج  2نام ابـن سـینا،   مورد 2مورد نام سمرقندي، 4اج، مورد نام حل4ّفا،الصاخوان

پـیش با جستجوي بیشـتر در آثـار  است.مورد تفسیر طبري آمده1دیلمی و مورد2مورد احمد غزالی، 
ـ ،غییراتـی ایجـاد گـردد   در این آمـار ت ممکن است حدیقه تر از سنایی و بررسی دقیق مـورد  ا در آثـار ام

با آثار پیش از وي را بر روي نموداري ترسیم کرد:حدیقه توان نسبت مضامین مشترك میبررسی ما
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ها مضامین مشترك داردبا آنحدیقهنمودار آثاري که 

- هـا سـر و کـار داشـته    دهد که سنایی احتماالً با آنرده و متنوع آثاري را نشان میاین نمودار دایرة گست

تـرین منـابع   کند که آثار وي یکی از اصلیاست. بسامد نامتقارن آثار محمد غزالی این ایده را تقویت می
تـوان مطـرح  میبا احتمال کمتري در خصوص مستملی بخاري نیز را است. این ایده فکري سنایی بوده

حدیقـه دهد که اشتراك مضمون این تفسـیر بـا   به ما اجازه میتفسیر طبري کرد. نیز بسامد بسیار پایین 
اي از برآینـد مجموعـه  حدیقـه  تـوان گفـت   تر مییرا از نوع اشتراکات تصادفی بدانیم. در یک نگاه کلّ

فـت. ایـن سـخن بـدان     توان سـراغ گر میباالهاي آن را در آثار ـ فرهنگی است که نشانهعناصر فکري
اند.  بودهحدیقهآثار بخشی از منابع فکري سنایی در سرودن اینمعناست که احتماالً
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