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  ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهانجلة علمي م

  شماره چهل و نهم, دورة دوم

  ۷۴‐۵۳صص , ۱۳۸۶                           تابستان 

  

  

  

  

  علم و معرفت در آثار سنايی غزنوی 
  ∗∗خدابخش اسداللهی    -  ∗خليل حديدی دکتر 

  

  چکيده 
 جهـت کـشف مجهـوالت بـه شـمار      ارزشـمندي در  دستيار  وکه وسيله »معرفت« و »علم« فضايل
از اين حيث، ازلوني » سنايي« اما آثار اي دارند؛ فارسي بازتاب گسترده نثر نظم و آثار در روند، مي

ديگر است و از جهاتي طرز نگرش وي نسبت به علوم و معارف، در ميان فارسي زبانان، بخـصوص              

عارفي است که براي نيل به حقايق و         وي نخستين شاعر  . شاعران پيش از خود بديع وگسترده  است       

سـازد کـه پـس از وي         آميزد و طرفـة معجـوني مـي        مي» طريقت«را با   » شريعت« دقايق غيبي، کمال    

» سـنايي «. رسـانند  آن را به مرحلة کمال پختگي مـي       » موالنا«و  » عطار«: دوستداران و مريداني، چون   

دهد و بر نتايج معنـوي آنهـا حتـي            عالم معنوي اختصاص مي    وقتي علوم را به طور صريح و قاطع به        

و معرفـت   ) عيني از نظـم طبيعـي      آگاهي منظم و  (ورزد، از منظر وحدت علم       علوم طبيعي تأکيد مي   

کند، نسبت بـه علـوم ديگـر         قلمداد مي  نگرد با اينکه علم دين را سرعلوم ديگر        مي) دانش روحاني (

وي . نگرد  با سعة صدر و به ديدة قبول مي‐ ديني بخشيدن بدانصبغة  البته پس از‐حتي فلسفه يونان

هدف از اين پژوهش، اين است که با اسـتناد          . پذيرد که با مبدأ هستي مرتبط باشد       تنها علومي را مي   

 علوم حقيقي، بخصوص معارف ديني و      سنايي بيان کنيم که چگونه آدمي در پرتو کمال در          به آثار 

 ‐ که محصول بصيرت اوسـت     ‐ سلوک باطني، با نيروي کشف و شهود         عمل به آنها، پس از سير و      

کند و به کمال معرفت که خاص        عموما و حق تعالي خصوصا دست پيدا مي        به شناخت حقايق امور   

عـالم شـناخت دوسـت گـم         ، مـن خـود را در      »حيـرت «گـردد و در وادي       دل آدمي است، نايل مي    

 آورد؛ امـا فـضل الهـي، اقـرار         جز و حسرت برمي   عرفاني فرياد ع   کند و به موجب ادب شرعي و       مي

  .شمارد مي» معرفت« معرفت را عجزوي از

 
  هاي کليدي واژه

  .علم، معرفت، عمل، آثارسنايي

                                                 
  .تبريزدانشگاه فارسی  استاديار گروه زبان و ادبيات ‐ ∗
  .اه تبريزدانشجوی دکتری گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگ ‐ ∗∗

 ۸/۱۲/۸۵تاريخ پذيرش       ۵/۹/۸۵تاريخ وصول
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۵۴

 
  مقدمه ‐۱

آثـار سـنايي    . رود شکوفاترين دوران علمي ايران به شمار مي       از) نيمه دوم قرن پنجم و نيمه اول قرن ششم        (عصر سنايي   

ي به مقتضاي زمان، به انواع علوم روزگار خود آراسته بود و بدان اهميت و توجه خاصـي نـشان                    نمايانگر آن است که و    

دارد و مؤلفان اين مکتب در آغاز کتب خود بحثي در اثبات علم               در آثار صوفيه پيش از سنايي سابقه      » علم«بحث  . داد مي

فريضه بودن فراگيـري     ورد مطلق علم و   در م ) ق.هـ۴۷۰م حدود (هجويري  » کشف المحجوب «آوردند؛ اما در   تصوف مي 

در ايـن   ) ق.هــ ۴۸۱م  (در شعر فارسي نيز پيش از سـنايي، ناصرخـسرو           . آن به صورت محدود سخن به ميان آمده است        

  .اسماعيليه بوده است» تأويل«موضوع فصلي مشبع رانده؛ ولي علم مورد نظروي، علم 

، انواع و جزئيات هر يـک از آنهـا داد سـخن داده و    )قبه طور مطل(سنايي در موضوع فضايل علم      : توان گفت  مي

خود سخناني بديع و صريحتر از آنان دارد؛ به طوري که يکي از داليل اصلي تمـايز سـبک وي     نسبت به شعراي پيش از    

، توجـه وي بـه فـضايل علـم و           ...و) ص(توحيد، قرآن، نعت پيامبر   : نسبت به شعر پيشينيان عالوه بر موضوعاتي از قبيل        

آنچه ما در پي آن هـستيم،       . تا اين حد در شعر فارسي است       علم تصوف و آميختن آن دو،      جمله علم دين و    واع آن، از  ان

  . هايي است که بتواند ما را به ديدگاه راستين سنايي در خصوص علم و معرفت رهنمون سازد يافتن نکته

  

  معارف  سرچشمه علوم و‐۱‐۱

 )۱(انـد    است و انبيا آنها را ازجانب وي أخذ کرده        » علم توحيد « علوم و معارف،     از منظر سنايي سرچشمه و آبشخور تمام      

إقرأباسم ربـک   «و  ) ۳۱/ بقره(» وعلم آدم االمساءکلها  «مستندات سنايي در اين بيان آيات       . اند و براي اولياءاهللا به ارث نهاده     

را نيـز بـه عنـوان آخـرين اقتبـاس           ) ص(را به عنوان اولين و حضرت مـصطفي         ) ع(است که آدم    ) ۱/ علق(» الذي خلق 

، علمـا را    )۳۱۵ص  / ۷صدوپنجاه وپنج و  / ۶(» العلماء ورثة االنبياء  «ضمن حديث نبوي     نمايد و در   کنندگان آن معرفي مي   

هـم در   آخرت و نيز شرف وراثت و جانشيني پيامبران در دنيا دانـسته و حکمـا و شـعرا را            داراي درجاتي بلند در دنيا و     

علمي مـاوراي   » دانش توحيد «وي همچون ديگر انديشمندان مسلمان بر اين باوراست که          .  قرار داده است   صفهاي بعدي 

گيرد، کلي ترين علـوم محـسوب       برمي همه چيزها را در    طبيعي است و از آن جهت که با حقيقت عالي سر و کار دارد و              

  :گردد مي

  ...    چونکه بنوشـت شد سخـــن کوتاهگفـــــت بنــويس ازيـــن قلــــم اللـه                

  ايــن کلمه است                    هسـت صورت يکي وليک همه است علمهـــا جمـــله زير         

  )۲(علم جمله جـــهان جزيــــن مشنــاس                    بشــــنو فــــرق فربــــهي زآمـاس               

  )۳۲۴ص / ۷                                                         (                         

  
  )مطلق به طور( سنايي و علم ‐۲

کنـد و معتقـد      تـشويق مـي   ) علم(داند، بلکه او را به سوي گمشده و معشوق جانش            وي آدمي را اليق رذيلت جهل نمي      

همراه عقل بر مرکب همت بتازد، از منزل جان عبور کـرده،            اگر انسان با گنج دانش، وام ناداني خود را ادا نمايد و             : است

گذارد؛ همچنين براي علم ثمرات فراواني ذکـر کـرده و آن    شود و در نهايت گام در راه حقيقت مي   به عالم معني وارد مي    
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  ٥٥/   علم و معرفت در آثار سنايی 

  
 از  ؛ و ه است را وسيلة تکامل و ماية زيبايي حقيقي انساني دانسته و يا اينکه حيات دل و جان را به تحصيل آن منوط کرد                     

در نهايت به درجه يقـين       توان حق را از باطل تميز داد و از جهل و گمراهي نجات يافت و               آن جهت که به وسيلة آن مي      

و پيشگاه حق تعالي رسيد، بدان اهميت و جايگاهي اساسي داده است و نيز آن را نردبان آمال و آرزوهاي بشري دانـسته                    

  )۳( .ا از اوان کودکي فراگيرندخواهد آن ر است و از مخاطبان در مي

  

   تفاوت عالم و جاهل‐۲ ‐۱

، عالم را متفاوت از )۲۰/ فاطر(» هل يستوي الذين يعلمون و الذين اليعلمون«سنايي طبق ديدگاهي قرآني و با استناد به آيه   

ـ  «جاهل دانسته و بر اين اعتقاد است که شخص عالم صاحب دنيا و آخرت است؛ اما فرد نادان                    ، »دنيا و واآلخـرة   خسر ال

جـان عـالم     : از ديگر تفاوتهاي آن دو به نظـر وي، يکـي اينکـه             )۴( .جان دانا مآلي بين است  ولي چشم جاهل حالي بين          

 و تفاوت اساسي ديگر اين است که عالم وجود عـاريتي            )۵(بيند مي داند و نابوده را نيز     راستين، برخالف نادان، بوده را مي     

رو پيوسته در اين آرزوست که معشوق بـا فرسـتادن هديـة     بيند، از اين ر برابر محبوب ازلي مي  اي د  خود را در حکم پرده    

  )۶( .دهد مرگ، اين حجاب را رفع نمايد؛ پس جان وي هنگام رسيدن مرگ، نغمة شادماني سر مي

  

  حرف  خطه علم، وراي خط و‐۲ ‐۲

  :ت از واليت جهل محسوبندو حرف و صو به بيان سنايي، عالم علم، شگرف و ماوراي خط و حرف،

  خطه خط وحرف                عالم علم عالمي است شگـــرف              نيست اين خطه،

  )۳۱۸ص /۷                                                                                        (

  )۷(علم نااهــلند صدر   هر دو درواليت جهلند                               حرف وصوت از

  ) ۲۲۱ص/ ۵                                                                                    (

  

   ورود علم به جان به مقتضاي وقت ‐۲ ‐۳

. ار است، لبريز سازد   علم حقيقي به دنبال جانهاي  شايسته است تا او را بيابد و آن را از نور هدايت که از جانب پروردگ                     

کند و همچنين، موقـوف وقـت    البته، اين نوع علم صاحبش را تا زماني که بر براق بقا و سر منزل اصلي نرساند، رها نمي           

  )۸(.است

  

  طرفي علم  بي طرفي و با‐۲ ‐۴

 بحث گذشته طرف است؛ اما طبق گويد و از اين نظر بي به باور سنايي، علم ماهيت انتقادي دارد و هميشه حق را مي

  )۹( .شود نسبت به صاحبش با طرف است؛ زيرا تا وي را به طرف و نزد حق رهنمون نسازد، از او جدا نمي
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۵۶

 
    زيان علم‐۲ ‐۵

اي با مبدأ هستي ارتباط  نداشته باشد، درحکم بت و مانع رسيدن آدمي بـه خـدا                   وي هر نوع علم يا عملي را که به گونه         

 ضرر و زيان دستاوردي در      يا عملي حقيقي نيست و انسان بايد از آن حذر کند؛ زيرا غير از              داند و در واقع چنين علم      مي

گشايد و حاصلي جز رنـج و        فزايد و گرهي  از دين و معنويت نمي         غرور و تکبر آدمي مي      اين نوع علوم بر    )۱۰(. ندارد پي

نگرد که در دستان  ي دارد، به چشم چراغي مي همچنين نسبت به علومي که رنگ تعلقات دنيو       )۱۱(.آورد محنت به بار نمي   

نيز عالمي را کـه داراي رذيلـت حـرص و طمـع              )۱۲(.دزد قرار دارد که در نهايت دين و معنويت انسان را به يغمامي برد             

ه چراغ به دست گرفته تا کاالها و اشياي نفيس معنويت و روحانيـت خـود را بـر                   ککند   هستند، به دزدي متبحر مانند مي     

  :خواند  فضل و هنر را هم براي صاحب جاهل خود مضر و مهلک مي)۱۳(.و از بين ببردبايد 

  )۱۴(از پر خرد را بــد است فضل و هنـر               زآنکه باشد هالک مور      بي                 

  )۳۰۵ص/ ۷(                                                                                     

  

   موانع تحصيل علم‐۲ ‐۶

يکي از اين عوايق ظـن و گمـان   . سنايي کسب علوم و معارف موانعي دارد که بايد اين مشکالت را بر طرف کرد          به نظر 

دو . هر کس باظن و گمان محدود و ناقص خود به دنبال کسب علوم برود، ممکن است بـه مقـصود خـود نرسـد                       . است

کسي که اين ويژگي را داشته باشد، نتيجـه کـار        : وي معتقد است  . بارگي و پرخوري است   ديگر مانع تحصيل علوم، شکم    

حرص و آز است که سد محکمي در برابر کسب          شود، و سد ديگر    او معکوس خواهد بود و دانش اندکي نصيب وي مي         

  .)۱۵(علوم گوناگون است 

  

   رابطه علم و عمل ‐۲ ‐۷

شود و علم بدون عمل نه تنها سودمند نيست، بلکه موجـب گرفتـاري نيـز                 مياز ديدگاه سنايي ارزش علم با عمل کامل         

مفهوم اين سخن سنايي اين اسـت کـه انـسان تـا      )۱۶(. علم خود خواهند بود ترديد اين دسته ازعالمان وامدار     هست و بي  

لومـات وي مجهـوالتي     ماند و در حقيقت مع     ثمر مي  هاي علمي خود جامة عمل نپوشاند، عقيم و بي         زماني که به اندوخته   

) ۴۹ص  / ۱۱(» ...املؤمن القوي خريواحب ايل اهللا من املـؤمن  الـضعيف          «در اين زمينه    ) ص(فرمايش نبي اکرم    . بيش نيست 

و انتخـاب آن در     ) صـالح (نشان دهندة اهميت وافـر عمـل         دهند، که مؤمن قوي و کارآمد را بر مؤمن ضعيف ترجيح مي          

  .اسالم است

  :گويد داند و به طريق ثمثيل مي مي) عمل به حاصل آن علم(ا خدمت به ديگران وي الزمة علم حقيقي ر

  )۱۷(    چوحکمت هست، خدمت کن چو نادانان که زشت آيد            گــرفته چينيان احـــرام و مکــــي خفتـــه در بطحا

  )۵۴ص/ ۶                                (                                                                          

نمايد که  کند که موجب گمراهي است و يا ضمن مذمت، به چارپايي تشبيه مي عمل را به غولي مانند مي عالم بي

 که در آن از ابليس )۱۹( غزلي سنايي بر خالف بيان خود در )۱۸(. بر پشت خود گوهر دارد، اما خوراک وي کاه است
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  ٥٧/   علم و معرفت در آثار سنايی 

  
، با ديگران همداستان شده و بر اين اعتقاد است که ابليس به علم خود مبني بر اطاعت از فرمان پروردگار جانبداري کرده

  :عمل ننمود، در نتيجه از درگاه وي رانده شد

                    نه بدان لعنت اســـت بر ابليس                که نــداند همــي يميـــن زيســـار        

            بل بدان لعنت است کاندر دين                علــــم دانـد به عـــلم نکند کــار               

  )۲۰۰ص/ ۶                                                                                      (

مغز  حکم برزگري است که تخم بيعلم در کند که عامل بي پذيرد و بيان مي در مقابل، عمل بدون علم را نيز نمي

دهد که نبايد بدون تحقيق  هشدارمي جايگاهي ديگر نيز در. بکارد که البته چنين عاملي هيچ ثمري تحصيل نخواهد کرد

  )۲۰(.علم در راه شناخت حق تعالي گام نهاد و

  

  مبناي علم   فوايد و آثار عمل بر‐۲‐۸

طني و سلوک معنوي برعمل است و هيچ کس نبايد بدون آن منتظر با توجه به اينکه اساس کار بخصوص در حقايق با

درک حقايق باشد، سنايي سالکان طريق را براي کشف حقايق غيبي به رياضت و سير و سلوک که اساس علم عرفان 

  )۲۱( .بپرد» جره باز«نمايد و معتقد است که مرد واقعي بايد در راه دين همچون  است، توصيه مي

داند و بر اين اعتقاد است که علم مقرون به   مهم جهد را، رسيدن به مدارج علم و دانش ميوي يکي از ثمرات

گردد و اين جاهل است که در خيال خود از جامة فاخر  عمل است و هر کس در کسب علوم تالش کند، به آن نايل مي

: در اين زمينه است که فرمود) ع(ق اين بخش از سخنان سنايي، يادآور سخنان امام صاد)۲۲(. شود والف افسرکيهان مي

االميان اليکون االبالعمل و العمل منه « و نيز) ۵۵ /۱کليني رازي،بي تا،(» العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل و من عمل علم«

  ).۳/۶۳همان،(» واليثبت االميان االبعمل

نمايد، برکت توفيق و و هر کسي تالش و کوشش ) ۱۵ص/ ۶(» اند جهد و توفيق هم طويله«طبق نظر سنايي 

  :خواهد شد۰سوي پروردگار نصيب وي  هدايت از

  )۲۳(                    جهـــد برتوسـت و بر خـدا تـوفيق                      زآنکه توفيق وجهد هست رفيق

  )۲۸۷ص/ ۷                                                                                      (

در : شـود  مـي  همچنين وي با اشاره به اينکه آدمي بين اعلي عليين و اسفل سافلين داراي مدارجي اسـت، يـادآور                  

 البتـه بايـد     )۲۴(.  نايل گـردد   ‐ که همان مقام قرب الهي است        ‐تواند به مقام فرشتگان      صورت جهد و کوشش، انسان مي     

ه سعادت جان و مبرا ماندن از شـقاوت نفـس بـسيار مـؤثر                رسيدن ب  برایعنصر صدق و اخالص در انجام اعمال        : گفت

  )۲۵(.است

تا آدمي آگاهانه براي دستيابي به اهداف معنوي و مادي خود تالش نکند، هيچ اجر و مـزدي                  : حاصل بحث اينکه  

عـم  ن«خداوند به عامالن عمل صـالح وعـده          سوي ديگر  ، از )۳۹/ نجم(» و أن ليس لالنسان االماسعي    «: آورد به دست نمي  

کوشند، مـشکور    داده و نيز سعي مؤمناني را که براي سربلندي و کسب سعادت اخروي مي             ) ۱۳۵/عمران آل(» اجرالعاملني

گـردد، آن انـدازه       مي  باز ؛ جنبه عمل صالح که به بعد اختياري انسان در انتخاب عمل خير يا شرّ              )۲۰/ غافر(دانسته است   
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۵۸

 
توانـد سرنوشـت آدمـي را در     اي از آن مـي   رد تأکيد قرار دارد که حتي ذره      در اسالم، بخصوص در نزد معتزله و شيعه مو        

  ).۷‐۸/  زلزله(آخرت رقم بزند 

  

   ارزش گذاري علم و عمل ‐۲‐۹

  تکميلي آنهاست و انسان بايد هم اهل علم وةطبق آرا و افکار سنايي، شکل آرماني ارتباط بين علم و عمل همان رابط

عمل با  عمل است، زيرا آنچه فضل تقدم دارد، علم است و م مقايسه، ارزش علم  بيشتر ازهم اهل عمل باشد؛ اما در مقا

سابقه  و توابع آن در شعر و نثر فارسي بي» علم« گفتني است پرداختن به. گيرد توجه به علم و به راهنمايي آن صورت مي

 را شکافته و روشنگرانه و با داليل علم را نيست؛ اما بايد گفت سنايي اولين شاعر فارسي زبان است که تا اين حد بحث

ست »بنا مهندس و« يکي تمثيل :وي براي اثبات مدعاي خود از دو تمثيل سود جسته است )۲۶(.عمل برتري داده است بر

مهندس اجر و مزد بيشتري   پيداست که از اين منظر وکه درآن ميزان علم و آگاهي مالک دريافت مزد مطرح شده است

: دارد وي در ضمن اين تمثيل، اظهار مي.  و ديگري مربوط است به جان و تن آدمي)۲۷(:کند ا کسب مينسبت به بن

 علم نسبتي با جان و طوري که ارزش جان نسبت به تن افزونتر است، ارزش علم نيز بيشتر از عمل است، زيرا همان

برابر با دو درهم و بهاي علم يک لحظه را يک  در جايگاهي ديگر، ارزش عمل يکساله را )۲۸(.عمل هم نسبتي با تن دارد

  )۲۹(. داند عالم مي

  

   علم و حلم‐۲ ‐۱۰

از مالزمت اين دو گوهر گرانبها       تر توان دريافت که وي هيچ مالزمتي را با فضيلت         از بيان سنايي در مورد علم و حلم مي        

ه قرين گوهر نفيس حلم باشـد و دانـشي را کـه          داند ک  داند و علمي را داراي اعتبار و ارزش مي         در خزانة سينة آدمي نمي    

همچنين معتقداسـت کـه تنهـا در ايـن          . نمايد نور و يا خاک کوي تصور مي       توأم با سکون نفس نباشد، در حکم شمع بي        

 البته، سنايي در اين بحث به ايـن سـخن نبـوي             )۳۰(.علم و دانش خود برخوردار گردد      تواند از  صورت،  صاحب علم مي    

در اين حديث آن حضرت، اجتمـاع دو        ). ۴۹۳ص   / ۲،  ۸(» ما مجع شئ ايل شئ افضل من علم ايل حلم         «: نظر داشته است  

  . داند سايرين مي را موجب فضيلت و برتري آدمي بر) علم و حلم(خصلت گزيده 

  

   سنايي و انواع علوم‐۳

ي اندک که آن را مغاير با علم نگرد و جز موارد سنايي به عنوان فردي مسلمان نسبت به همه علوم به ديده قبول مي

نمايد؛ از جمله علومي که انسان را به طور  هاي آن را توصيه مي بيند، اشتغال و تحصيل علوم گوناگون و شاخه توحيد مي

را از آن جهت  صرف، نحو، ادب، فقه و تفسير: همچنين علومي نظير. کند، علم دين است جدي به کسب آن سفارش مي

را به سبب اهميت ) طب(علم  ابدان ). ۶۷۰ص/ ۶(کند   ديني است، مورد رضايت يزدان معرفي ميکه ماية تقويت علوم

در دوره جواني به تأثير محيط زندگي خود، از روي . فراوان آن درعالم  اسالم، در رديف علم اديان قرار داده است

لي در دوره آخر عمر، داوري ورزيد؛ و تعصب و خامي، با فلسفه، اصول، کالم و تا حدودي حساب مخالفت مي

علم نجوم نيز از آن  با. دهد خواب عالقه نشان مي وي نسبت به تعبير). ۸ص/ همان(معتدلتري نسبت به آن علوم دارد 
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  ٥٩/   علم و معرفت در آثار سنايی 

  
مورد شعر وشاعري نيز  در. گرديد، مخالفت داشت روي که دين مخالف آن بود و همچنين موجب فساد عقايد عوام مي

  .باشد) از جمله کسب علوم و معارف ديني(اي براي رسيدن به اهداف بلند  بايد وسيلهبر اين اعتقاد بود که شعر 

  

   سنايي و علوم ديني‐۳‐۱

خود سازد، در روز  علوم قرار دارد و هر کس شريعت را شعار اي فراتر از ساير در مرتبه» علم دين« طبق ديدگاه سنايي 

اي جهت رسيدن   در واقع ساير علوم وسيله)۳۱(. افر خواهد مردشرع زندگي کند، ک شود و هر کس بي محشر سرافراز مي

 از ‐ نه تقليد ‐بايد از روي پاکدلي و آگاهي » اصل«شوند، براي دستيابي به اين علم  و يا تقويت آن علم محسوب مي

الک بايد آن پس از کسب علم شرع ، س. علوم ديگر بايد در پناه شرع قرار گيرند طبق اين نظر،. علوم ياري جست ساير

 را با سير و سلوک عرفاني تلفيق دهد تا بتواند با معرفت شهودي به هدف واالي خود که همانا کشف حقايق و رموز

سنايي اولين عارفي نيست که بر لزوم شريعت به عنوان وسيله سير باطني انسان به سوي حقيقت . غيبي است، نايل گردد

ارف و شاعر زبان فارسي است که تا اين حد ماية علمي خود را با افکار نو و اولين ع:  اما بايد گفت)۳۲(،تأکيد دارد

هاي ديني و عرفاني همراه کرده و از اين طريق آثار خود را سرشار از معارف و حقايق عرفاني، ديني، حکمي،  انديشه

 )۳۳(.ه استو بدين ترتيب، صاحب سبکي خاص و نو گرديد) ۵۶۵‐۵۶۶صص/ ۱۰(زهد و تمثيالت تعليمي ساخته 

توان ادعا کرد وي اولين کسي است که تا اين حد در زبان فارسي علم دين را با علم طريقت بويژه  مي

 اي عملي و قابل تعليم در کشف حقيقت پديد آورد که بعدها توسط موالنا در به هم آميخت و شيوه» هالحقيق هحديق«در

ارد که سالکان مبتدي براي رسيدن به حقايق و دقايق حاصل ضرورت د: سنايي معتقد است. به اوج خود رسيد» مثنوي«

اي از کمال شريعت و طريقت دست  از کشف و شهود، به علم دين تفقه داشته باشند؛ اما سالکان منتهي را که به درجه

باز » تعرفشرح «و » احياءعلوم الدين«اند، از پرداختن به علم قال و اشتغال به انواع کتب، حتي کتب شرعي نظير  يافته

  )۳۴(. شمارد دارد و آن را موجب اتالف وقت آنان مي مي

  

    آميزش طريقت با شريعت‐۳‐۲

در آميخـت تـا     » شريعت«را وارد شعر فارسي کرد و آن را با          » عرفان«ترديد، اولين شاعر زبان فارسي است که         سنايي بي 

ها مروج آن بودند و مدتها فراموش شده بود،         )ق.هـ۳۰۹(ها و حالج  )ق.هـ۲۶۱م  (در عصر خود عرفان ناب را که بايزيد         

هاي واهـي در نخـستين قـدمهاي         از نو به زبان شعر مطرح سازد و به خامان عارف نماي زمان، بفهماند که نبايد به بهانه                 

ر همين تأکيد سنايي بر اجراي ظاه     . نياز ازعقل و علم و شرع بدانند        شريعت را بخوانند و خود را بي       ةسير و سلوک فاتح   

اي نو و بديع در شعر اين عصر گرديد که بعدها توسط عطار و موالنـا بـه سـر                    شرع در علم عرفان موجب پيدايش شيوه      

عـارف   يکـي اينکـه بـه اعتقـاد او    : به نظر نگارنده تأکيد و توصيه وي بر اوامر ديني دو دليل عمده دارد          . حد کمال رسيد  

اي اسـت کـه    ال شرع را ترک نکند، دوم اينکه دوره سنايي، دوره    گاه و تحت هيچ شرايطي اعم      واقعي کسي است که هيچ    

هـا و مـدارس      بشدت مورد حمايت درباريان و ساير بزرگـان بـود و در نظاميـه             » علم دين «در آن انواع علوم بخصوص،      

  .  داشت آموزش آن در اولويت قرار
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۶۰

 
    سنايي و علم طب ‐۳‐۳ 

سنايي، حاکي از سطح آگاهي وي از ايـن علـم و             يها و داروها در آثار    به کارگيري اصطالحات پزشکي و ذکر انواع بيمار       

علـم االبـدان و علـم       : العلم علمان «: اند که فرموده ) ص( وي با نقل روايتي از پيامبر اکرم      . نيز پيشرفت آن در عصر اوست     

ي نمونه پزشـکان حـاذق   علوم واقعي را منحصرا عبارت از علم تندرستي و اديان دانسته است؛ برا     ) ۶۹۷ص/ ۷(» االديان

  )۳۵(.داند ستايد و آنان را پرورش يافتة استادان بزرگ، اهل کتاب و آگاه به علم  رياضي مي عصر خود را مي

  

   سنايي و علم تعبير رؤيا‐۳‐۴

خواهد کـه بـراي نجـات از         مخاطب مي  عالم رؤيا، از   ، زندان و  )ع(يوسف: خود ضمن رعايت تناسبهاي   » ديوان« وي در 

ـ « در   )۳۶(.يا، همچون يوسف جان را با دانش بپرورد و نيز به علم تعبيرخواب روي بيـاورد               زندان دن  ـ  هحديق نيـز  » هالحقيق

 وي بـا ايـن      )۳۷(.توان در خواب مشاهده نمـود      راجع به اين علم بحث کرده و بر اين اعتقاداست که ثواب و عقاب را مي               

...) اربعه و  جانوران، ستارگان، عناصر  : نظير(هاي گوناگون    زمينهرؤياهايي در    داوري نسبت به اين علم، خود نيز به تعبير        

  )۳۸(.پرداخته است

  

    سنايي و فلسفه ‐۳‐۵

را بدقت بررسي کنيم، شاهد دو ديدگاه مختلف در مورد فلسفه از سوي وي ) هالحقيق هديوان وحديق(اگر دو اثر سنايي 

 به تأثير محيط بدور از تحقيق زندگي خود، با ‐نسالي اوست  که محصول دوران جواني و ميا‐» ديوان«  در.خواهيم بود

کرد که گرد پيروان آنها از جمله  کوبيد و حتي توصيه مي فلسفه مخالف بود و بشدت فلسفه و حکماي يوناني را مي

 عمر  که حاصل اواخر‐» حديقه« اما در مثنوي )۳۹(.روي بياورند) ص(بوعلي سينا نگردند و به جاي آن به شرع مصطفي

يافته و  بينيم ديدگاه وي در اين زمينه تغيير  ما ديگر شاهد قضاوت تند وي نسبت به اين علم نيستيم، بلکه مي‐اوست 

ترين وسيله رسيدن به   که اساسي‐گواه اين مطلب يکي اينکه براي نيروي عقل . نگرد به ديده قبول در فلسفه مشاء مي

؛ به طوري که اين نوع )۲۹۵‐۳۱۳صص/ ۷(يت و جايگاه وااليي قايل است  اهم‐ رود حقيقت در آن مکتب به شمار مي

شود و ديگري اينکه از ترشحات فکري فالسفه يوناني بهره برده و آن را رنگ اسالمي  وي ديده نمي» ديوان« نگرش در

  :تدر بيت زير که در مدح خواجه احمدبن محمد سروده، فلسفه و دين را يکجا جمع کرده اس. بخشيده است

                          فيلســوف و حکيم و دينـداراست                  راست چون چشم عقل بيداراست

  )۷۲۸ص/ همان                                                                                       (

  

   سنايي و شعر و شاعري ‐۳‐۶

دهنـد،   از شاعراني که زبان ملکوتي شعر را براي يک نـان در خـدمت دو نـان قرارمـي    سنايي در اشعار خود ضمن انتقاد  

و نيـز   ) ۶۴۷ص/ همـان (وي اشعاري در مذمت شعراي مدعي       .  آن به دست آورد    ةوسيله  سعي دارد اهداف واالتري را ب     

و حقـايق بلنـد دسـت    داند که بتواند به معـاني   و سخنور راستين را کسي مي    سروده و شاعر  ) ۶۸۲ص/همان(شاعران بد   

حکـم   جملـه شـعر و ادب، در       دهـد و در نظـر او علـوم از          مي وي شعر را در خدمت شرع قرار      : توان گفت   مي )۴۰(.يابد
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  ٦١/   علم و معرفت در آثار سنايی 

  
: همچنين معتقد اسـت  اي هستند براي نايل شدن به هدفي اصلي و ارزشمند که همان علوم و معارف ديني باشد و             وسيله

دهد و بهتر است به سوي علم ديـن          ، ديگر شعر اهميت خود را از دست مي        وقتي به حقايق و رموز شريعت دست يافتي       

  :که اصل علوم است، روي بياوري

                             اي سنــايي چو شــرع دادت بار                   دست از اين شاعري و شعر بدار

  )۴۱(...در دلـ            که گدايي نگارد ان                          شرع ديدي ز شعـــر دل بگسـل         

  )۷۴۳ص/ همان                                                                                              (

  

    سنايي و علم نجوم ‐۳‐۷

من صدق کاهنا و منجما     «سنايي در آثار خود نسبت به علم نجوم و منجمان نظري موافق ندارد و ضمن ذکرحديث نبوي                  

پردازند، به خود رايـي،   شمارد و کساني را که از اين طريق به پيشگويي مي   ، کاهن و منجم را کافر مي      )۸ص/ ۶(» فقد کفر 

 البته وي در اين نگاه نسبت به علم نجوم، نظر اسالم را مالحظـه کـرده اسـت؛                    )۴۲(؛سازد ژاژخايي، زرق و نفاق متهم مي     

» ابـن خلـدون   «). ۲۶/ جن(» عامل الغيب فاليظهر علي غيبه احدا     «: فرمايد داند و مي    را عالم به غيب مي     قرآن کريم تنها خدا   

 يکي  .داند و بر اين باور است که استقراي شرعيات، گواه اين امر است             نبوتها را منکر کيفيت نجوم و تأثيرات آنها مي         نيز

خورشيد و ماه براي مرگ يا زندگي کسي، کسوف         «: است  ) ص(ازمستندات وي در اثبات اين سخن، فرموده پيامبر اکرم        

ضمنا وي اين صناعت را ماية زيانهاي اجتماعي، از جمله فساد عقايد عوام معرفـي               ). ۱۱۰۲ص/ ۲(» کنند يا خسوف نمي  

  ).۱۱۰۶ص/۲همان،(نمايد  مي

  

   سنايي و معرفت‐۴

اختن ذات و صفات الهي در صـورت تفـصيلي          که عبارت است از باز شن     » معرفت«در عرفان و تصوف اسالمي موضوع       

، موضـوعي  )ذيل معرفت/ ۴(معلوم شدن اين که موجود حقيقي و فاعل مطلق اوست  احوال و حوادث و نور ازل بعد از      

وي . کنـد  يـاد مـي   » معرفت اهللا «سنايي به عنوان يک عارف در جاي جاي آثار خود از معرفت، بخصوص،              . اساسي است 

طبق آثار وي شناخت حق تعالي هدف       . پردازد مي) معرفت اهللا (ترين بخش موضوع     عمده ذکرضمن بررسي اين بحث به      

کنت کرتا خمفيافا حببت ان اعـرف فخلقـت اخللـق           «مبتني بر حديث قدسي      البته، اين باور  . شود غايي آفرينش محسوب مي   

توانايي آدمـي در شـناخت بـاري        در مورد حدود    . است که بسيار مورد استناد عرفا و صوفيه است        ) ۲ص  / ۱۴(» العرف

حواس ظاهري و ادراکات مبتني بر آنها در اين حوزه ناقص و گمراه کننده است؛ اما عقل بشري اگـر                     :تعالي معتقد است  

منور به نور ايمان و متابع شرع باشد، قادر است گامهايي هرچند اندک در اين راه بردارد، ولـي در هـر صـورت از درک                          

که عقـل را مـستقال در شـناخت خـالق قـادر             » مشاء«ديدگاه در واقع ردي است بر ادعاي مکتب         اين  . کامل عاجز است  

  .کند  معرفت حقيقي خاص دل و جان آدمي است و خداوند اين معرفت را در دل وي تعبيه مي,به نظر سنايي. دانند مي
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۶۲

 
   معرفت نفس مقدمه معرفت اهللا تعالي‐۴‐۱

ص / ۱۳ و   ۱۷۴ص  / ۱۴(» من عرف نفسه فقد عرف ربه     «اسي و با اشاره به حديث       سنايي با وقوف به دشواريهاي خودشن     

 و در جايگاهي ديگـر کـساني را کـه از شـناخت خـود                )۴۳ (داند معرفت ذات آدمي را براي معرفت خالق کافي مي        ) ۲۷۴

» ين فقـد رأي احلـق     مـن رأ  «به موجـب خبـر    »  همداني هعين القضا  «)۴۴(.شمارد ناتوانند، از شناخت باري تعالي عاجزتر مي      

 شـناخت نفـس     ةکند که البته آن هم نتيجـ       را نيز واسطه وصول سالک به معرفت اهللا معرفي مي         ) ص(معرفت نفس محمد  

  ).۵۷‐۵۸صص / ۱۶(است 

  

   معرفت حقيقي خاص دل آدمي ‐۴‐۲

ت، ايـن جـوهر    بر مبناي آثار سنايي کمال معرفت تنها از آن دل انسان است و پروردگاراست کـه از روي فـضل و عنايـ                      

سـزد،   کند و ذکر و ياد حقيقي حـق تعـالي نيـز از زبـان گنـگ چنـين دلـي مـي                     همتا را در صدف دل عارف تعبيه مي        بي

تو اختر آسـمان    : گويد  در تکريم آدم به سبب اختصاص شرف نور معرفت مي          )۴۵(.بخصوص که شکسته و مجروح گردد     

  )۴۶(.قابل لذت مشاهده هستيمعرفت، زبدة عالم آفرينش، قاري سوره مجاهده و نيز 

  

   معرفت اهللا راز آفرينش ‐۴‐۳

غير اين صورت وي از طريق موجودات قابـل شـناخت            از منظر سنايي عالم آفرينش تجلي پروردگار نيز هست، زيرا در          

، معرفت حـق  )۲ص / ۱۴(» کنت کرتاخمفيافاحببت ان اعرف فخلقت اخللق العرف«وي ضمن اشاره به حديث قدسي      . نبود

  )۴۷(.نمايد ا علت غايي آفرينش و راز وجودي خلق معرفي مير

  

   معرفت اهللا باهللا ‐۴ ‐۴

 )۴۸( .خدا وآثار وي بايد شناخت و در اين طريق فضل الهي رهبر و راهنمـاي آدمـي اسـت                   خدا را با   :سنايي معتقد است  

صديق قول آنان به وجـود حـق تعـالي          شناخت خدا را نتيجه شناخت پيامبران و ت       » اسماعيليه«ها از جمله     بعضي از فرقه  

» اصول کـافي  «در  . وسيلة صنع وي بايد شناخت    ه  بر اين باورند که خدا را با خدا و ب         » شيعه«و  » معتزله« اما   )۴۹(؛دانند مي

ولکـن  ) ص(ما عرفت اهللا مبحمـد «: نقل شده که فرمـود ) ع(همچنين ازعلي ). ۸۶ص  / ۱، ج ۱۲(» إعرفوااهللا باهللا «: آمده است 

  :سنايي هماهنگ در رد نظر گروه دوم گفته است). ۲۸۰ص / ۹(» مداباهللا عزوجلعرفت حم

                                    حضرتش را براي ماده و نر                 بي نيــازي ز پيــر و پيغمبــر

  )۷۸ص / ۷               (                                                                                 

  

    انواع معرفت‐۵

  معرفت حسي ‐۵ ‐۱

کساني را که قصد دارند به واسطة حواس ظاهري بـه شـناخت             ) ۷۰‐۶۹صص/ ۷(» فيل و کوران  «سنايي با طرح تمثيل      

ببرند   در اين تمثيل رسا، کوران برآنند که با حس المسه به ماهيت پيل پي)۵۰ (؛خواند حق نايل گردند، بر غلط و گمراه مي     
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  ٦٣/   علم و معرفت در آثار سنايی 

  
نقص اين نوع شناخت در حسي      . و بعد از آن اطالعات خود را در اين زمينه به مردم شهر که همگي کورند، انتقال دهند                 

  .و جزئي بودن آن است و به ماورا دسترسي ندارد و طبيعتا گمراه کننده نيزهست

  

  رفت عقليمع ‐ ۵ ‐۲

تواند از عهدة درک ماديات       وي بر اين اعتقاد است که عقل جزئي انسان مستقال از شناخت خالق ناتوان است و تنها مي                 

اما در صورتي که فضل الهي شامل حال عقل آدمي گـردد و ايـن عقـل                 . برآيد، در حالي که خدا مجرد و غيرمادي است        

  )۵۱(.خواهد بود گامهايي هرچند کوتاه در اين مسير بر دارد ايمان باشد، قادر به نور مالزم شرع و منور

  

  معرفت تقليدي ‐۵ ‐۳

کنـد   شود، به سالکان توصيه مـي      نيل به يقين مي    سنايي از آن جهت که تقليد بر اساس عقل حسي استوار است و مانع از              

داند که قـصد دارنـد        همچون کساني مي   مقلدان در دين را   » نردبان مهتاب «که از اين نوع معرفت بپرهيزند، و برابر تمثيل          

کند  هرگونه تقليد در اعتقادات را رد مي        دين اسالم نيز   )۵۲(.از نردبان مهتاب به آسمان صعود کنند و البته برصواب نيستند          

کننـد، بـشارت     خداوند به بندگاني که از بين سخنان، بهترين آن را انتخاب مي           . شمارد و تحقيق و استدالل را مطلوب مي      

همچنين وي دينداريي را که توأم با وهم و خيال باشد، در حکم همکاسه شدن با ديو دانـسته                   ). ۱۷‐۱۸/ زمر(اده است   د

  )۵۳(.عقل و دين، در حکم  وزير و مشاور راستين جان آدمي هستند: و معتقد است

  

  معرفت شهودي ‐۵ ‐۴

رو ظن و وهم درآن جـايي نـدارد و    ت؛ از اين اين نوع معرفت که لدني و از سوي خداست، مبتني بر کشف و شهود اس          

توان دريافت که وي تنهـا ايـن         از بيانات سنايي در اين زمينه مي      . نايل گردد » عين اليقين «تواند از اين طريق به       عارف مي 

نوع معرفت را که حاصل تجلي پروردگار بر دل سالک و منطبق با حقايق است، کامل و رساننده به شاهد مقصود معرفي                      

 خواهد که با آراسته شدن به علم دين و با چشم دل در پي کشف اسرار                کند و در جاي جاي آثار خود از مخاطبان مي          يم

در ايـن تمثيـل هـستي سـالک را       . استفاده نموده است  » ابر و آفتاب  «وي براي بيان اين معني از تمثيل عيني         . غيبي برآيند 

  : گردد ت طالع ميابري فرض کرده که با برطرف شدن آن، آفتاب معرف

  )۵۴(مرکب صبر              معرفــت آفتـاب و هستــي ابر                   راه برآسمان و   

  )۴۷۹ص / ۷                                                                                            (

  

   معرفت ذات اهللا تعالي‐۶

عجز و تحير انسان، حتي انبيا و اوليا در شناخت ذات حق تعالي  خوريم که حاکي از ياتي برميبه اب» حديقه«در مثنوي 

  :است، نظير

             ذات او  را  نـــبــــرده  ره  ادراک                  عقل راجان و دل در آن ره چاک

  )۶۴ص/ همان                            (                                                                    

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۶۴

 
                         انبيا زين حديث سرگردان                   اوليـا زين صفـــاتها حيران

  )همان/همان                                                                                                (

    جل ذکره منزه از چه و چون                   انبيا را شـــده جگــرها خــون                 

  )۷۱ص/ همان                                                                                                (

  

عارف وقتـي بـه   . شود از ضروريات سلوک محسوب مي» حيرت «)۵۵(.بايد دانست که بحث از مقوله حيرت است     

خـود او بـاقي    اي از شـود کـه در آن هـيچ اثـر و نـشانه      رسد، در واقع به عالمي وارد مـي  مقام بلند و ملکوتي حيرت مي     

رسـد کـه ديگـران از درک آنهـا           کند و بـه مرزهـايي از واقعيتهـا مـي           عالم شناخت دوست گم مي     ماند و خود را در     نمي

محـسوب  » معرفـت «و از منظـر فـضل الهـي         » حيرت«ديدگاه ما بندگان     ت عارف از  نگارنده، اين شناخ   عاجزند، به نظر  

يکي معرفت حق که عبارت از شناخت يگانگي اوست و هر گونه شک و حيرت در آن                 : معرفت دو گونه است   . گردد مي

 و  نشان شرک و کفر است؛ ديگري معرفت ذات حق تعالي است که هيچ سخني در مورد آن روانيست، مگر سخن خـدا                     

همـه از شـناخت      .گـردد  پيغمبر وي؛ کيفيت حقيقت حق دانستني نيست و انديشيدن در اين موضوع موجب حيرت مـي               

/ ۱۵؛  ۳۳۰ و   ۱۰۹صـص   / ۳(دانـد    ذات وي عاجزند و اوسـت کـه عجـز بنـدگان را از روي فـضل خـود معرفـت مـي                      

 ‐ آنگونـه کـه هـست      ‐رار آنها را  بر اين اساس، هر کس به شناخت وي نايل گردد، حقيقت اشيا و اس             ). ۴۰۲‐۴۰۱صص

به درجـه شـناخت خـدا رسـيده         ) ص(اکرم   شکي نيست که پيغمبر   . رساند را به انجام مي   » سريايل اهللا «بيند و در واقع      مي

  ).۱۰ص/ ۷(» اللهم ارنا االشياء کما هي«: گفت بود، از اين روبه دعا مي

ي رياضتها و مجاهدتها و کـسب علـم صـورت و            اين اعتقاد است که اهل معرفت پس از سالهاي متماد          سنايي بر 

فهمند که مقصد سالکان آن      گردند و مي   کنند و راضي و تسليم مي      معني، به عجز و ناتواني خود در شناخت خدا اقرار مي          

  :دانند بايد چندان بدانند که يقين بدانند که نمي: است که

  نداني هيچ            که بداني که مي                        دانش آن خوبتر ز بهر بسيچ        

  )۳۲۴ص/همان                                                                                        (

   نتيجه

  وحدت علم و معرفت ‐۱

علـم   قـي از   سنايي همچون بسياري از انديشمندان مسلمان، اما صريحتر، بر اين باور است که همة علوم و معـارف حقي                  

عين جدايي ازهم، بـا      بنابراين، علوم طبيعي و ماوراي طبيعي در      . گردد منتهي مي  توحيد نشأت گرفته است و به همان نيز       

  .وي علم را امري معنوي شمرده است. روند مبدأ هستي مرتبطند و در واقع، حقيقت واحدي به شمارمي

  

  سعادتبخشي علم و معرفت ‐۲

ايـن امـر   (جهت تقويت علم دين باشند، مطلوبند و الزمة حقيقي آنها عمل کردن به آنهاست    اگر همة علوم همسو و در     

توان بـه سـعادت دنيـا و آخـرت           صورت عمل نمودن به دانشها مي      و در ) نشان از نقش مؤثر اختيار در افعال آدمي دارد        

  .رسيد
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  ٦٥/   علم و معرفت در آثار سنايی 

  
  آميزش شريعت با طريقت‐۳

  .دارد فارسي است که بر شروع طريقت بعد از کمال در شريعت تأکيدزبان  با وجود سابقة اين نظر، وي اولين شاعر 

  

  حيرت‐۴

اي از مدارج علـم و معرفـت، بـويژه معرفـت اهللا      کند که سالک به هر درجه  به باور وي، ادب شرعي و عرفاني حکم مي  

العجزعن درک «: قين بداند کـه سر دهد و بي» ما عرفناک حق معرفتک«برسد، ارجي بدان ننهد و همنوا با انبيا و اوليا، نواي  

  .»االدراک ادراک

  

  نوشتها  پي

عالمه حلي،  : رک(شوند   اند و در نزد متکلمان از فوائد نبوت آنان محسوب مي           علوم، حرف و صناعات از تعاليم انبيا أخذ شده         ‐۱

  ).۸۷۳، ص۲قدمه، ج و ابن خلدون، م۴۸۴، ص۱۳۷۶کشف المراد، ترجمه و شرح ابوالحسن شعراني، اسالميه، چاپ هشتم، 

يابـد، امـا در    دست مـي ) دانش معنوي(و معرفت   ) آگاهي منظم وعيني از نظم طبيعي     (هاي گوناگون به علم      انسان از سرچشمه   ‐۲

منـدي از   و بهره اين تفکر از باور به وحدت کل دانشها برآمده و آن نيز از اصل يگانگي خدا            . نهايت همة آنها از جانب خداست     

، عثمان بکار، ترجمـه محمـد رضـا         تاريخ و فلسفه علوم اسالمي    برگرفته از   (گيرد   ه دانش بشري سرچشمه مي    آن اصل در زمين   

  ).۷۱‐۸۵، ص۱۳۸۵مصباحي، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسالمي، چاپ اول، 

  :شواهد بحث مورد نظر‐ ۳ 

   نفس و جاه بردعلـــــم ســـوي دراله   بــــرد                    نه سوي مال و               

  )۳۱۵،حديقه(

  بــا دد و ديـــو چنــد همنفسي                  علــم آمــوز تا به حــق برسي                

  )۱۴۸،مثنويهاي سنايي(

    ني کتاب زرق شيطان جمله از برداشتن         علم چه بود فرق دانستن حقي از باطلي                              

  )۱۴۸،سناييديوان (

  

  هل دربرد به سجينــد به يقين               مرد را جـــعلم ره ده رد راــم

  )۳۱۵،حديقه(

  ازي               هرچه خواهي تو زود در يازيـــان سـلم نردبــع ر تو ازــگ

  )۴۷۴همان،(

   نشودت گفتار بود درگه پيري در علم                هر که در کودکي از جهد سخندانــسس

  )۱۷۶،ديوان (

  : نمونه ها‐۴

                پيش اليعلمون نهادمکان   يعلمون راخداي درقرآن

  )۶۴۱،حديقه(
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۶۶

 
  ضرير                  نيست حاجت مرابدين تقرير      نــبودچون بصـيرمرد

  )۴۲۹همان،(

  جهان است                   وآنکه نادان حقيروحيران است علمدان کدخداي دو

  )۳۱۷همان،(

  ـان عالـــم بودمآلي بيـــن                 ديده جاهل است حالي بينـجــ

  )۳۱۹همان،(

  :شواهد ‐۵

             بــوده بيندکسي که جانوراست               آنکه نابوده بيندآن دگراست

     هرکه شد جان زعلمش آسوده                   بوده دانســـت وديد نابــوده    

  )۳۱۹،حديقه(

  : نمونه ها ‐۶

      مرگ هديه است نزدداننده                 هديه دان ميهمان ناخوانده         

  )۴۲۶،حديقه(

     همـچو بلبل نوا زندبربرگ                                        جـان دانانوا زند در مـرگ                   

  )۳۲۱همان،(

تغييـر و  : ظراست به اينکه علم امري مادي و صوري نيست، زيرا داراي هيچ يک از ويژگيهاي ماده از قبيـل         اين سخن سنايي نا    ‐۷

: همچنين اشاره مهم ديگري در اين دو بيت نهفته است و آن اينکـه             . تحول، محدود به زمان و مکان و قابل انقسام بودن نيست          

مرتبطنـد و در واقـع، از يـک آبـشخور سرچـشمه      ) خـدا ( هـستي  همه علوم چه طبيعي و چه ماوراي طبيعي به نوعي با مبـدأ    

شود، در غير  اند و حتي علوم طبيعي که منشأ پيشرفتهاي مادي و دنيوي است، در نهايت به آثار و فوائد معنوي منتهي مي                گرفته

آورد که البته ايـن       نمي شد و هيچ نفعي معنوي به بار       اين صورت آغاز و انجام چنين دانشهايي محدود به همين دنياي فاني مي            

  .گونه علوم از اين جهت تفاوتي با جهل نداشت

  :     هاي بحث نمونه‐۸

   باز اگرعلم مر تو را خواند              بـــر براق بقـــات بنشــاند

                                  تا بدانجا که چشــم او بيند              تا بننشــانـــدت بننشـينــد

  )۳۲۱،حديقه(

                           اين مثل در زمانه معروف است             که علمها به وقت موقوف است

                          بــاش راضـي بدانچه او دهدت             گــرهمه زشــت و نکـو دهدت

  )۱۵۵،مثنويها(

  :اينک دو بيت از سنايي در اين خصوص‐۹

  ن کز روي حکمت گفت خواهي              جـــدا کـن نـاس را اول زنسنــاس               سخ

   چــه ناس آمــد بگــو حـق اي سنايي               به حــق گفتن زهر نسناس مهراس              

  )۳۰۶،ديوان(
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  ٦٧/   علم و معرفت در آثار سنايی 

  
  :  شاهد‐۱۰

  مــل را هبل والت گيــر      علم و عمل کان بود از من حجاب              علم و ع              

  )۲۹۵،ديوان(

  : شواهداين قسمت‐۱۱

         ز بــاد فقـــه و بــاد فقــر ديــن را هيـچ نگشـايد              ميان در بند کاري را که اين رنگ است وآن آوا

  )۵۴،ديوان(

   تکبـر و تلبيـس                   نزپي کـار داشت علم ابليس              داشـت بهـر           

  )۳۲۲،حديقه(

                     علم کز براي حشمت آموزي              حاصلش رنج دان و بدروزي         

  )همان،همان(

  :  نمونه‐۱۲

                          علم کز براي باغ و راغ بود               همچو مر دزد را چراغ بود       

  )۲۵۴،مثنويها(

  : مثال‐۱۳

      چو علم آموختي ازحرص آنگه ترس کاندر شب              چــو دزدي بــا چــراغ آيــد گزيــده تربــرد کاال      

  )۵۵،ديوان(

  :نظير اين بيت است از سنايي‐۱۴

             مار را چون اجل فراز آيد               بـه سـر راه و راجــواز آيــد                     

  )۳۰۵،يقهحد(

، مـدرس رضـوي،   تعليقـات حديقـه  (» اذا اراداهللا اهـالک النملـةانبت هلاجنـاحني   «: معني اين ابيات مأخوذ است از اين مثل       

  ).۴۳۹انتشارات علمي، بي چا، بي تا، ص

  :ها نمونه‐۱۵

       مـکن ازظن به سوي علم شتاب             ز آنکه در ظن بود خطا و صواب                   

  )۳۲۱،ديقهح(

         آفت علم و حکمت است شکم               هر که را خورد بيش،د انش کم                 

  )۱۶۲،مثنويها(

  

             ور بيان بايدت ازحال سنايي بررس           آز بگذار که با آزبه حکمت نرسي            

  )۳۰۹،ديوان(

  :  شواهد‐۱۶

      عـلم نـرآمد وعمـل ماده                دين و دولت بدين دو آماده                         

  )۳۱۹،حديقه(

   گرچه حاجي مناسک آموزاست               به عمــل علــم اوره آمــوزاســت                      

  )۳۲۱همان،(
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  نامة علمي ـ پژوهشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني ويژه  /   ۶۸

 
  بــي کار،پايبند است علم با عمل سودمند است               علم                                 

  )۲۹۲همان،(

شفيعي کدکني،  : رک(عمل کنند   ) علم به اهميت حج   (طريق اولي به مقتضاي علم خود       ه  علما هستند که بايد ب     مکيان،  مراد از  ‐۱۷

  ).۲۵۳‐۲۵۴صص ،۱۳۷۲، آگاه، چاپ اول، تهران هاي سلوک تازيانه

  :هاي بحث نمونه‐۱۸

  د نه عالم آنکه از او               بشنوي گفت و نشنوي کردار                غول باش             

  )۲۰۲،ديوان(

  ... بار گوهر بري و کاه خوري              علم داري عمل نه، دان که خري                        

  )۲۹۱،حديقه(

  : مطلع غزل مذکور در صورتي که از سنايي باشد، چنين است‐۱۹

  و مودت يگانه بود                سيمرغ عشق را دل من آشيانه بود او دلم به مهر            با          

  )۸۷۱‐۸۷۲،ديوان(

  : هاي اين قسمت  نمونه‐۲۰

  مغز بس ثمر ندهد م بار و بر ندهد                 تخم بيـکاربي عل                 

  )۳۲۱،حديقه(

  ر مطلقـــل کافـواندش عقــ ره حق              خم رفت درـر که بي علــ       ه                 

         در حضورش که هست نامحدود              هر که را علم نيست شد مردود                  

  )۱۴۸،مثنويها(

  :بحث موردنظر  شواهد‐۲۱

  يــــا به بام رسجهد کن تا بدين مقام رسي                  نردبان ساز ت ...                          

                 روي بنمايدت حقايق غيب                   با خبر گردي از دقايق غيب                

  )۹۷،مثنويها(

  ن منصوريــودار ازخداي مغروري                درره دين حسيــ             بي خ              

  ان مقام رسيد                صبح روشن زخون او بدميد   او به کوشش بد                        

  )۱۱۸همان،(

  دــبار ده مرد بايد که تن به کار دهد                 درد را مردوار                             

  

           در ره دين چو جره باز بپرد                 تا به منقار نفکند نخورد                    

  )ان،همانهم(

  :گويد سنايي مي‐۲۲

  »  جاهل از کسوت و الف افسر کيهان نشود      مردم از جهد شود عالم نز جامه و الف                   «

  )۱۷۶،ديوان(

 از تو «و نيز مثل فارسي     ) ۹۸۰تا،     ، پيراسته، چاپ چهارم، بي    المنجدلوئيس معلوف،   (» ه برک هالحرک«:  يادآور امثالي است نظير    ‐۲۳

  ).۱۱۴، ص۱۳۶۱، سپهر، چاپ پنجم، تهران ۱، جامثال و حکمدهخدا، (» حرکت از خدا برکت
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  ٦٩/   علم و معرفت در آثار سنايی 

  
  :شاهد‐۲۴

  برگ توت است که گشته است بتدريج اطلس              تو فرشته شوي ار جهد کني از پي آنک              

  )۳۰۸،ديوان(

  : نمونه‐۲۵

  ...       راستي را سعادت است اثر      ر             گر کژي را شقاوت است اث                  

  )۱۵۹،مثنويها(

ديـدم و دريـافتم    »  هجويري کشف المحجوب «و  » اللمع«:  نگارنده، بحث علم را در آثار پيش از سنايي در آثار منثوري چون             ‐۲۶

اما بعضي از آنها نظيرهجـويري     اند؛   داده که مؤلفان صوفيه معموال در آغاز کتب خود، بابي را به اثبات علم تصوف اختصاص مي               

اند و عالوه بر تأکيد بر يادگيري آن، در مورد ارزش گـذاري بـين علـم و عمـل      به بحث مطلق علم پرداخته ) ق.هـ۴۷۰حدود.م(

: رک(کنـد   معتقداند که امکان ترجيح آنها نسبت به يکديگر وجود ندارد، زيرا علم تنها با عمل، و عمل نيز با علم وجود پيدا مي               

علم پيشرو و عمـل تـابع آن         نيز» روض الجنان « در تفسير ) ۱۷‐۲۸، تصحيح محمودعابدي، صص   المحجوب  کشف ويري،  هج

  ).۳۵۸، ص۱۳۷۴، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسالمي، ۳، جروض الجنانابوالفتح رازي، (تلقي شده است 

  : شواهد‐۲۷

          مثل اين مهندس و مزدور    از عمل مرد علم  باشد دور                                 

  ي دم که پنج مه بناـا                   به يکـدس دانـــاند مهنــ          آن ست                 

  )۳۱۸،حديقه(

  :     نمونه ‐۲۸

     از پي دوست را و دشمن را                  علم جان را وعمل تن را                     

  )۳۱۸،حديقه(

  :     شاهد‐۲۹

     کار يکساله را بهادودرم                   علم يک لحظه را بهاعالم                       

  )۳۱۹،حديقه(

  :    ها نمونه‐۳۰

          هردو با هم چو شهد زنبور است   علم بي حلم شمع بي نور است                                     

  )۷۳،حديقه(

  م بايد نخست پس علمت                  برخور از علم خوانده با حلمتــ       حل              

  ...روي بودــم آبــا حلــلم بــ       ع م بي حلم خاک کوي بود          ــ                    عل

  حلمد خلق باشد و ــ           چون بدانن                      صبرمردان چو جفت شد با علم    

            سنگ بي سنگ لعل کي گردد ردد       ـلم نيک پي گـم از حـــ                    عل

  )۳۱۵‐۳۱۶همان،(

  :شواهد ‐۳۱

  رافرازيـــ س يــر کنــروز محش   ارخود سازي               ـــ      گرشريعت شع               

  رد                   و آنکه بي شرع زيست کافر مردرد زود کيفر بــ          هر که بد ک           

  )۱۳۱،مثنويها(
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ابن عربي، رساله . (داند غير قابل اعتماد مي هر گونه علم حقيقتي را که مورد تأييد شرع نباشد، مردود و» ابن عربي«براي مثال  ‐۳۲

  ).۲۰۸ص ،۱۳۷۰قم، چاپ دوم،، سيد يحيي يثربي، فلسفه عرفان، تبليغات اسالمي ۲اليعول عليه، جزءفارسي، ص

شيوه بيان سنايي، روشي بسيار مهم بوده است؛ به طوري که پس از وي الهام بخش عارفان عاشقي چـون عطـار و مولـوي و              ‐۳۳

  :موالنا گويد. حتي مورد ارادت و اشتياق شاعران غيرعارفي مانند خاقاني، نظامي و سعدي بوده است

  »مـطارآمديـع ي وـــي سنايــا از پـ م         نايي دو چشم او      عطار روح بود و س«                

  )، پنجاه و هشتديوان سنايي: رک(

  :شواهد‐۳۴

     علم دين بام گلشن جان است                   نردبان عقل و حس انسان است                   

  )۳۱۸،حديقه( 

  د گواـــول او باشـــل او خود قــــان جهـــر نشـــ  ب              عقل     دان که هر کو صدر دين بي علم جويد نزد        

  )۲۱،ديوان(

           در پناه شاه دارد مرد بيت المال کار             در سراي شرع سازد علم دارالضرب درد     

  )۲۲۲همان،(

     آنچنان باش تا چنين گردي         پاک شو تا ز اهل دين گردي                                

  )۳۱۶،حديقه(

  ...مراهـد گــل شـــان جهـــد آگاه                     در بيابــلم دين نشـــع ر که ازـــ ه              

  ل بودـم کن که اصـــزم آن علـــ         ع                       تا کي اين جنس و نوع و فصل بود   

  )۱۴۸،مثنويها(

  فـــق توقــــن در ره تحقيــــار مکـــ    زنه             راهي است حقيقت که در او نيست تکلف      

  رح تعرفــن با شــــوم ديـــــاي علــــ        احي      اج به معراج     ـمي خواني منهــــد هــــ    تا چن

  )۳۳۷،ديوان(

  : هاي مربوط به بحث  نمونه‐۳۵

  ودـــب بـــخن حاذق و اديــس بيب بود                 درـــکه ط ردي ـــــمباز              

  د بسي کتاب و اصولــول                خوانده باشـــتاد قبـــد ز اوسـرده باشک                      

  اهــــه آگــــوجـــعي بـــيـــدانش برد راه               وز طبــــي بـــ                      در رياض

  درون ز برونــــوال انــــد احــه حال درون              دانـرون پي برده بـ                      از ب

  

  ر و اعراضـوهـــاب جـــد اسبــراض              دانـــت و امـــند احوال علـ                     بي 

  )۶۹۲،حديقه(

  :مثال‐۳۶

  )۳۵(رور نيک و سر در عالم رؤياکنـش جان بپــبدان           گرخواهي که چون يوسف برون آيي   ازاين زندان ا      

  : شواهد‐۳۷

  د و در خوابندــه درکشتينـــد                همـهان اسبابنـــا درجــلق تــــخ                     
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  ٧١/   علم و معرفت در آثار سنايی 

  
         آنچه پيش آيد از ثواب وعقاب                               تا روانشان چه بيند اندر خواب

  )۱۲۰،حديقه(

  :هايي از تعبير خواب خود سنايي نمونه‐۳۸

                    آب درخواب روزي است حالل              گر بود پاک و عذب و صاف و زالل

  آتش دانن ــرچه آب است عيــــود تيره عيش ناخوش دان                گـــ                  ور ب

  )۱۲۰،حديقه(

  له دورـارش ازمجامــود کـــه بـــک                           شير خصمي است مسلط و مغرور       

  )۱۲۴همان،(

  از حل در خواب                 صاحب محنت است و رنج وعذابـخ يـرم مريـــ            ج      

  )۱۲۵همان،(

  :شواهد اين بحث از ديوان سنايي‐۳۹

  )۶۷۸(گويان يونانيـ   که محرومند از اين عشرت هوس      ن      ــدرحريم ديـــراب حکمت شرعي خوريد انـش      

  )۶۷۹(ش ذوق ايمانيـــان به پيــ چه باشد حکمت يون       و      ــمان شـــرون کن طوق عقالني به سوي ذوق اي      

  اـــي شفـــي و آن عاصي همي جويــب               چه از اين عاصـبت زو طلـــــد طبيـــن آمــــللعالميه مــــرح      

  ا گردد شقا ـــد شفــــباش ور اوــــــون نه از دستــــ          چ م و جان جويي شفا  ـکان شفاکزعقل و نفس و جس     

  )۴۳(اـــات و در شفـــدارد در نجـــا نـــ سينوعليـــ          ب ته اند   ـــاب سنت جسـکان نجات و کان شفا کار ب     

  : نمونه‐۴۰

  رــود ماهــده بــــرمعاني شـــ     باشد آنکس سخنور و شاعر              ب                     

  )۶۴۹،حديقه(

دانيم که او مدتهاي  بي ميگذاريم و به خو ما در اين بحث اشعار انتقادي سنايي را در نظر داريم  و اشعار مدحي وي را کنارمي     ‐۴۱

  .غزنويان امرار معاش کرده است مديدي به عنوان شاعر دربار

  :هاي مربوط به اين بخش نمونه‐۴۲

  ر خودکامندــه در فال و زجــرد احکامند                همـها که مــــ                      باز اين

  ...              سال و مه فال سعد و شوم زنندوم زنند  ـردش نجـــ     نفس ازگ                 

  دــــخاين ن که ژاژميـــر مــ را يند               به س                       همه در راه حکم خود

  انــــاک بر سرشـ                      زرق بوالعنبس است رهبرشان              کم ز خاکند خ

  )۶۹۷‐۶۹۸،حديقه(

  

        : مثال‐۴۳

        در ره قهر و عزت صفتش                 کنه تو بس بود به معرفتش          

  )۶۲،حديقه(

  : نمونه‐۴۴

            اي شده از شناخت خود عاجز                کي شناسي خداي را هرگز

  )۶۳،حديقه(
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  : شواهد‐۴۵

  ست کين بهين صفت است    خاص دل را   هرچه عين کمال معرفت است                 

  )    ۱۵۳،مثنويها(

         معرفت در دلت نهاده اوست                   باز کي گيرد آنچه داده اوست               

  )۳۷۸،حديقه(

            ذکر او از زبان بسته طلب                    معرفت از دل شکسته طلب                

  )۱۲۵،مثنويها( 

  :ها از مثنويهاي سنايي نمونه‐۴۶

  ور معرفت به تو دادــرف نــــش        قدرتش بهترين صفت به تو داد          ...     

  ار طبع و شش جهتيـده چـــ              زب رفتي     ــــمان معــــــتر آســــــ              اخ

  )۱۴۶(ذت مشاهده اي ـــ     قابل ل         ده اي     ـــوره مجاهـــــاري ســــ              ق

  :  شواهد‐۴۷

  گنجي بدم نهاني من               خلق الخلق تا بداني من:                    گفت     

  )۶۷،حديقه(

  کنت کنزا بيان اين صفت است                 حکمت از بود خلق معرفت است              

  )۹۰،مثنويها(

  :ها نمونه‐۴۸

  وان دانستـم بدو تـــ   ذات اوه             به خودش کس شناخت نتوانست                

  )۶۳،حديقه(

         صنع او سوي او دليل و گواست                   فضل او در طريق رهبر ماست         

  )همان،همان(

  :ناصر خسر و از اسماعيليان در اين زمينه گفته است‐۴۹

      هر نمازي را در اول بانگ و قامت چيست پس؟         د شنيد   ــد گفت و نشايـــ نشايول دينــــگر اص      

   مر تو را بر جمع شاگردان رياست چيست پس؟            ت نباشد در اصول    ــم نبي حاجـــه تعليــــ    ور ب   

  ازعقل با خصمان شکايت چيست پس؟هر زمان               حجت اندر اصل دين گرچابکي مرعقل راست         

  

  )۲۸۵ص ،۱۳۸۰چاپ اول، انتشارات معين، تصحيح مينوي، به اهتمام تقوي، ديوان ناصرخسرو،(

  

  : شواهد‐۵۰

  اــــن خطــاده ظـــگان را فتـــ        هر يکي ديده جز وي از اجزا                هم            

  )۷۰،حديقه(

  ه دليلي حواس کي شايد                گو ز برپشت قبه کي پايد؟            ب             

  )۶۳همان،(
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  ٧٣/   علم و معرفت در آثار سنايی 

  
  : هاي اين بخش نمونه‐۵۱

  اخت شناختـــز در راه او شنـــ        عج      ش بتوخت نيک بتاختـــعقل حق  

  اس               ور نه کشناسدش به عقل و حواس؟ــت مرمرا بشنـــش گفـــ       کرم      

  )۶۳،قهحدي(

          عقل رهبر و ليک تادر او                 فضل اومر تو را بر دبر او                 

  )همان،همان(

  : شواهد‐۵۲

  ...د و قيدر و بگذار               وزهوسها جمله دست بدارــ                راه تقلي        

                نردبان پايه کي شود مهتاب؟واب  ـ                 از مقلد مجوي راه ص      

  )۳۲۳،حديقه( 

  :ها نمونه‐۵۳

  ر باشد سفيرـــــعقلت در سف ان دين وـــمي        در   ود بر سفره تا وهم و خيال    ــو همکاسه بـــدي 

  و زير    وز رورزد جان چو او را عقل و دين نبود          جان به دين وعقل ده تا پاک ماند بهر آنک  

  ) ۲۸۶،ديوان(

  :شواهدي ديگر راجع به اين نوع معرفت‐۵۴

                    هر که چيزي بديد از آنجا ديد              هر که زين ره بشدبه حق برسيد

  از تا به بام رسيـــردبان ســـــد کن تا بدين مقام رسي              نــــ                  جه

  ايق غيبــــدت حقايق غيب              با خبرگردي از دقـــــي بنماي                  رو

  )۹۸،مثنويها(

  ي نه بروي               که دل از پشت چشم بيند رويــا بداني براستــــ                     ت

  )۳۰۲،حديقه(

ر موقع تأمل و حضور و تفکر آنهـا کـه           شود بر قلوب عارفان د     حيرت امري است که وارد مي     : آمده است » حيرت«در تعريف   ‐۵۵

کسي که بخواهد اسرار آفريدگار را بداند، نور ربوبيت او را           : در شرح کلمات بابا طاهرآمده    . آنها را از تأمل و تفکرحاجب گردد      

حيـرت   بسوزاند و متحير و سرگردان بماند و کسي که بخواهد به علم او دست يابد، غلبه علم حق او را بسوزاند و همچنان در                       

  ).۱۳۵۰، تهران، کتابخانه طهوري، تهرانفرهنگ لغات و اصطالحات و تعبيرات عرفانيسيد جعفر سجادي، (بماند 

  

  منابع 
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  .۱۳۶۰،تصحيح مدرس رضوي، انتشارات بابک، چاپ دوم، تهرانمثنويهاي حکيم سنايي: سنايي،مجدودبن آدم‐۵
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