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چکیده

هدف این مقاله تحلیل جاام تاّمت م ما

سنایی است .م

 ،یکی از اندیشههای کا

سنایی است ا به پدیدۀ م

اندیشاانه در ثااار

مما ّ در ثااار

از زا یاههاا ششا انادازهای

گوناگو نگ یسته ث را به شیوات ین نغزت ین بیاا تصاوی

نمااودا اساات .ایاان ششا اناادازهای متناوت را ماایتااوا صا اال

ساصتهای اندیشگی(صکیمانه ،زاهدانه عارفانه) نیاز ناوعی

نسبینگ ی هستیشناسانۀ سنایی قلمداد ک د که نشا میدهد ا

9
1
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در ه سه ساصت جودی ،تج باه تاّمت م شاگ ف نغازی

دارد.

واژههاااای کلیااادی :سااانایی ،ما ا
م

مقدّمه

تّمت م م

اندیشی زاهدانه ،م

اندیشی عارفانه.

اندیشانه که به معنای اشتغال فک ی با م

جمههای مختلف م
ع فانی ،م

اندیشی شاو  :ما

ه اسی ،م

کُشتن کُشتهشد
م

اندیشااای صکیماناااه،

پذی ی ،م

اسات ،یییای از میااهی

ج جسامانی ،ما
گ یزی ،م

ج ارادی در میماومی

د ستی ،خودکُشی ،میلِ به

 ...را درب میگی د که در اقا نشاا دهنادۀ ارادۀ معواوف باه

ثدمیا است که در تقابل با ارادۀ معووف به زندگی ق ار میگی د .شاناخت

تحلیل ثاار ه یک از متیک ا از این شش اندازِ م
دهندۀ ارادۀ معووف به م

اندیشانه ،ع ا ب اینکه نشا

یا زندگی در ثنا است ،در گست اای سی ت ما را در

شناخت یک جامعه کمک شایانی خواهد ک د.
م
پدیدۀ م

اندیشی در ثاار سنایی محصول یک جما بینی اصد یگاناه نیسات بلکاه
در ثاارِ ا از ز ایا ساصتهای گوناگونی نگ یسته شدا است .این ام

خود میتواند دالیلی داشته باشد .یکی از مم ت ین شاید ا لیت ین دلیل این تنوت ِ
ساصتها ،تناقضها پاراد کسهای فک ی سنایی اسات .شاییعی کادکنی در باا
اندیشۀ سنایی معتقد به سه ساصت جودی است:
 -9قوبِ تاریک جود سنایی(سنایی مدتاح)؛
 -1قوبِ ر شن جود سنایی(سنایی قلندر عاشق)؛
 -3مدارِ خاکست ی جود سنایی(سنایی اعظ ناقد اجتماعی)(شییعی کدکنی،
.)34-11 :9331
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اندیشۀ م

در دیادگاا سانایی را مایتاوا محصاول ایان سااصتهاای متناوت

دانست .ا گاهی به م

نگاهی کام ً صکیماناه دارد؛ در ایان نگااا ششا اناداز،

م

از دیدگااج هستیشناسی ،اجتماعی ر ا شناسی تبیین شدا است؛ ماال ً اینکاه

م

جزئی از نظام اصسن است ،محصولِ این نگااج صکیمانه است .گاا نیز سنایی باه

م

فاً از منظ ش یعت پ داخته که محصول دید زاهدانۀ ا در جما اسات .در

این ساصت ،سنایی بیشت در جلوۀ یک اعظ منب ی ظاه میشود ا نافج مخایبا
خود را نسبت به ثمد م

هشدار میدهد .این د نو نگ ا را میتوا در مالناوی

صدیقهالحقیقه مدار خاکست ی جاود سانایی یعنای قصااید ا یافات .ا گااهی باه
م

 ،نگاهی کام ً عارفانه دارد .در این موقعیت ر صی ،ا بیشت د ساتی تمنّاای

م

ال با د ست دارد .این نگاا عارفانه را میتاوا در قوابِ

را به دلیل شوق

ر شن جود سنایی یعنی غزلیتام قصایدج قلندری یافت ،همچنین جلواهایی از ایان

نگاا عارفانه ،در مالنوی صدیقهالحقیقه بازتا یافته است.
نگاا متکال انه شندپارۀ سنایی نسبت به م

را میتوا محصول ناوعی نسابی-

گ ایی در ساصت اندیشۀ ا نیز دانست .ا در بسایاری از اماورِ جماا ِ هساتی (مسائلۀ
عقل ،م

 )...قایل به این نسبیگ ایی است .در صقیقات باا توجتاه باه با رمنادی

سنایی به نظام اصسن ،ثنچه خدا ثف یدا است ،خی مولق است اما امور باه ظااه شا ّ
در هستی ،محصول نگاا ثدمیا
م

ام ی نسبی اعتباری است .از این منظ است کاه

ب ای عداای میتواند ه کت نابودی ب ای عاداای دیگا با

سااما

باشد:
ث زماا کااایاازد ثفاا یاد ثفاااق
م

 ،این را ه ک ث را ب

هاایااچ بااد ناافاا یاد باا ایاا ق
زها  ،ث را غذای این را م
(سنایی)37-38 :9337 ،
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نسبیگ ایی در ساصتی ک

ت نیز میتواند مو ح شود .در اقا از زا یاۀ ناوعی

نسبینگ ی هستیشناسانه میتوا ساصتهای گوناگو

متنوت اندیشۀ ما

را در

جما نگ ی سنایی تبیین نمود .در این نو نسبینگ ی ،صقیقت از نگ ۀ ادراک یاک
ف د در نسبت با ا معنا مییابد.
«ه گاا از زا یۀ ادراک ،شناخت بیاا یاک فا د ،باه مسائله توجاهکنای
صک بنیادین پ تاگوراس را پیشِ ر ی خود ق ار دهی ؛ یعنای بذاذی ی کاه
ه انسا م کج شناخت جما را ب ای خود میثف یند معیار صقیقت ب ای
ا فقط خودج ا ست یاا باه بیاا دیگا  ،ه گااا بگاویی تج باههاای زنادگی
انتقالناپذی ند ارزش ث ها نسبی است فقط در نسابت باا یاک فا د معناا
مییابد ،در این ورم به نسبینگا ی هساتیشناساانه مایرسای »(اصمادی،
.)1 :9337

در اق ساصتج جودی عارف با ساصتج جودی صکی یا فیلسوف یاا اعاظ،
تغیی بنیادین مییابد .این ساصتهای جودی میتوانند در یک شخص تبلور یابند یا
مستقل از یکدیگ لی درکنار ه در یک شخص ،جما ثیناد؛ شنانکاه در اندیشاۀ
سنایی این ساصتهای جودی بازتا یافتهاند .در نتیجه به عنوا مالال در ام ی مالال
م

 ،سنایی ه گاا ادراکج خویش از هستی را ب مبنای کُنش عارفانه ب ز میدهد،

م

 ،اندیشاۀ غالاب ا مایشاود اماا ه گااا ادراک

د ستی شوق

الِ ما

خویش از هستی جما را ب مبناای موقعیات ر صای یاک اعاظ با ز مایدهاد،
م

ه اسی اندیشۀ غالاب ا مایشاود .همچناین موقعیات ص اور ا در هساتی در

نگ اای صکیمانه فیلسوفانه ،شش اناداز ا را نسابت باه پدیادۀ ما

کاام ً از د

ساصت دیگ دگ گو میکند .این تنوت ساصتهاای جاودی در اندیشاۀ سانایی را
میتوا نتیجۀ نوعی نسبینگ ی هستیشناسانه قلمداد ک د.
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 .1مرگاندیشی در جهانبینی حکیمانه
یکی از ساصتهای جودی اندیشۀ سنایی در با م

 ،جما بینی صکیمانه اسات.

موالنا ،ج لالدین بلخی بارها در مالنوی خود از سنایی با عنوا صکی یااد مایکناد.
جود تعابی ی شو صکی غزنوی ،صکی ب داای ،صکی کامیار ،صکی غیب  ...در
مالنوی دربارۀ سنایی ،همه همه نشا دهندۀ بنیاد صکیمانۀ ساصتج مع فاتشناسای
هستیشناسی سنایی است .صکمت در اندیشۀ ا جایگاا مممتی را به خاود اختصاا
میدهد .خلیلاهلل خلیلی معتقاد اسات کاه «سانایی یکای از بازر تا ین دانشامندا
ر زگار خود در صکمات فلسایه باودا اسات»(دجبا ین .)947 :9373 ،صکمات در
جما بینی صکیمانۀ ا شنا جایگاا مممی را داراست که ا عل

صکمت را سایلۀ

کمال انسانی میداند:
خش

شموم خصال صیوانست

عال

صکامات کمال انسانست
(سنایی)373 :9337 ،

بسامد باالی صکمات ،خا د عقال در ثااار ا

نگا ۀ صکیماناه در بسایاری از

صکایتها تمالیلهای ا صاکی از اهمیت این موضو در اندیشۀ ا سات .ا مالناوی
صدیقهالحقیقه را محصول خ د محض میداند که مانند بنایی مستحک  ،خلالناپاذی
است تا سخن زندا باشد ،بنای این صکمت مورد توجه صکمای زمانه خواهد بود:
کانای از محض عقل کندی باز

شوری اندر جما فکندی باز...

زین سذس تا همی سااخن رانند

صاکماای زمااناه ایان خااوانند

تاا بناا کا داام شانین شاااما ی

مالال این کس ندیدا در ده ی
(هما )799 ،

ا در جای جای ثااارش با مسائلۀ صکمات صکای باودنش اععاا مایکناد،
همچنین از منظ ش یعت ایدئولوژیک نیز خود را صکی میداند:
از همه شاع ا به ا ل به ف

من صکیم به قول اصب ش
(هما )711 ،
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بیشت ین تجلّیام این ساصتج صکیمانه را در مالنوی صدیقه میتوا یافت .سانایی

در این مالنوی از جما شناسی فلسیی بسیار اساتیادا نماودا اسات؛ شنانکاه مایتاوا

گیت« :زی ساخت جما شناسی ا متّا از با رهای صکمای اس می است»(زرقاانی،
 .)17 :9339سانایی درباا ما

از منظا ی صکیماناه در مالناوی صدیقاهالحقیقاه

بسیاری از قصاید ،تّمت م نغز شگ فی دارد.
1ا .1مرگ

شنانکه نشا خواهی داد در اندیشۀ سنایی قلم م
است م

 ،عال شامادم یاا عاال ماادتا

را به ما رایِ هستی راا نیسات .در هساتیشناسایِ صکای سانایی ،ها مِ

ثف ینش از صقتعالی ثغاز میشود ،پس از خدا ،عال ام به عنوا م تبهای از م اتب
هسااتی موا ح ماایشااود .ا «همااۀ هسااتی را ناشاای از ششاامۀ فیااا

ِ اما صااقتعااالی

میشمارد»( هما :)73 :
خ د جا
همه از اما دا

ورم مولق
ام از صق
(سنایی)33 :9337 ،

موابق با شع سنایی بعد از عال ام به ت تیب ،عال ِ عقال کُال نیاسِ کُال در
نمایت ،عال شمادم یا جما کُو

فساد ق ار میگی د:

عقل ،تخته است نیس ،نقش نمای
ناقاش ،اما سااات نقشبند ،خادای
(هما )111 ،

در این سلسله م اتاب هساتی ،قلما اجال یاا ما

باه عناوا پدیاداای عینای

( )objectiveیا موجودی از موجودام عال هستی ،عال شامادم یاا جماا ِ صاس
رنگ است .م
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کُل عال ام راا ندارد .سنایی در بیتی از صدیقه در فصل «فای عکا نیاسِ کُلای
اصواله» اجل را در ب اب نیسِ کُل ،انگشت به دها

صی مزدا میداند:

اجل از دسات ث لب خندا
سا انگاشات ماندا در دندا
(هما )341 :

در اینجا میتوا یا ح هساتیشناسای جایگااا ما

در جماا شناسای سانایی را

بدینگونه ت سی ک د:
صق
عال ام
عقل کُل
نیس کُل
عال مادتا

قلم م

مُ د م

در جمانی دیگ  ،از م امین صکیمانۀ دیگ در عهنیت سانایی اسات.
9

این م مو به اصتمال در شع فارسی ا لین بار به سیلۀ سنایی موا ح شادا اسات.
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م

اگ شه در این عال شو خاون یزی هالاک ،جاا ِ تماام موجاودام هساتی را

میگی د امتا در نمایت ا ه ر زی خواهد مُ د ث ثغاز جمانی دیگ است:
ر زی ثخااا ز شااااا خ پاایانادا
ها تاو ساایای ها بسااااااینادا
گا تا ا از صاواس ماااا
ه م

م
هااااا

با ید

خود بخواهد دیاد

ار شاناد شایازهااااا ساید

هاا باساودا شود شو قت ثیاااد
ما

اگ ریخت خو مادا نا

هاا با یازناد خونش در محشاااا
(سنایی)411 :9337 ،

1ا .2انسان و مرگ

در این جُستار اندیشۀ م

در پیوند با انسا در جما بینی صکیمانۀ سانایی ب رسای

شدااست که تحت عنوا هایی شو  :م
عق نیت ،م

صیام دینی ،م

؛ پی ِ پخته ،زندگی سی ِ ما
دادگا ی ،ما

 ،ما

د ساتی زنادگیه اسای

تبیین تحلیل شدااند.
 .1-2-1مرگ ،پیرِ پخته

م

اندیشی تّمتل در ث یکی از اندیشههای م کزی سنایی است امتا ثنچه بیشت

مومح نظ ا ست ،ژرفاندیشی در با م

از منظ ی ش یعتمآبانه است؛ زی ا ا

صکی اهل ش یعت است کاه معتقاد باه معااد جماا ثخا م اسات .در اندیشاۀ ا
م

 ،پی پختهای است که ثدمی میتواند در این جما ِ غَ شهف یب با ا رای بزند

به مشورم بنشیند .در اق میا انسا
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شااکل گیا د انسااا از رهگااذر ما

اندیشاای ،محااک معیاااری با ای خااود در

دارالغُ رِ جما به دست ث رد تا بدین سیله از ف یبثبادج گیتی به س مت باه منازل
سعادم ب سد .در جما بینی سنایی ،دنیا منزل ف یب هوس است ساختار هستی به
گونهای تعبیه شدا که ثدمی در مع

ف یبِ دایمی است تنماا باا تّمتال در ما

قادر خواهد بود خاود را از خُدعاههاا مک هاای جماا در اماا نگااادارد .در ایان
شش اندازِ ا  ،م

 ،صق زندگی ،بایل شم دا شدا است:
ر تا ا رای ماشااورم با

ست

پای پخته در این جما م

سات

پاااس در این منزل ف یب هوس
ماشورم گ کنی ب کن بااس
را جاوی کاانادرین منزل

مااا

 ،صاقسات زندگی بایال

ما

(هما )711-714 :

 .2-2-1زندگی ،سفرِ مرگ

در اندیشۀ سنایی ،زندگی هستیِ ثدمی ،همه سی ِ م
جما هستی به سوی م
نیستی است .در صقیقت ،م

زندگی سی ِ م

است .انسا با زاداشد در

نیستی عزیمت مایکناد .الدم زایاش ،نقواۀ ثغااز
نیساتی از دلِ هساتی زادا مایشاود .در ایان نگااا،

نیستی است ثدمیا همه مساف ا ِ م

عدماند:

زادگاا شو رص بذ دازند
سی م

خویش را سازند
(هما )414 :

م

فنا ام ی است که در قو ث هایچ شاک ت دیادی نیسات .در تمالیال

زیبای کشتی ،ثدمیا به مساف انی تشبیه شدااند کاه خاواانااخواا با کشاتیِ زنادگی
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سوار شدااند .کشتی ،بی قیه مسی ِ خود را به سوی سااصل یای مایکناد ،بایثنکاه
اندک توجتمی به خواستج مساف ا داشته باشد س انجام ب ساصلی لنگا مایانادازد
که م

نام دارد:
جا پذی ا شه بینوا شه به ب
هاماه در کشتیاند ساصل م
(هما )414 :،

 .3-2-1مرگ و عقالنیت

در راساتای بیانش صکیماناۀ سانایی ،درخشاشهاایی از خ دگ ایای ژرفاندیشاای

عق نی میتوا یافت .در جما بینیِ ا میا عق نیت م

اندیشی پیوندی ظ یف

ب ق ار میگ دد .ا معتقد است ثدمی ب ای رسید به خوّۀ ابد باید ابتدا به خ د دست
یابد .این خوّۀ ابد ،م تبهای از م اتب سلوک است که م

در ثنجا میمی د:

باایااش بااااایاد که در خ د ب سااای

پاس بااادا خاواّۀ ابااد با ساااای

کااااندر ث خوّه ز اهل نیس نیَس

مایا د دگا نامایا د کاس

ماا

(هما )313 ،

ب این اساس باید گیات :ساالک از رهگاذر خا د عقالِ ع فاانی مایتواناد باه
م تبه ای از م اتب سلوک دست یاباد کاه ما

را در ث راهای نیسات .سانایی در

قصیداای اظمار میکند که عقل ،ا را از خطّ اشیا ا عال ماادتا جماا کالا م ا باه
سوی خوّۀ صدم عال توصید که از عالیت ین م اتب سلوک است ،ب دا است:
ماا ا بااری باحاماداهلل ز راا رأفات رصامت
باه ساوی خاوّۀ صدم ب د عقل از خط اشایا
(سنایی)17 :9334 ،

فیالواق سالک از ی یق عقل صکمت میتواند به شنا م تبهای دست یابد که
ت س ه اس از ما
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ر صانی ا نماد عقل فعتال در صکمت ع فانی ا مژدۀ این پی نورانی در رهاایی ا از
زخ ِ تیغ عزرائیل م

از این منظ قابل توجته است:
مژدا مژدا کز این شنین تحویل
رساااتای از زخا تایاغ عزرائیل
(سنایی)138 :9384 ،

با این تممید باید گیت:
«تیحص تّمتل بسا که ر صما را از در

ما جدا میکند ث را سوای از

جس مشغول خویش میدارد این نوعی ثموزش تشبته به م

اسات یاا

شاید از این صیث که کل صکمت ب هاانی کاه در عاال هسات در نمایات
معووف بدا است که ما را بیاموزد عرتاای از م

نم اساای »(د مااونتین،

.)73 :9333
 .4-2-1مرگ و حیات دینی

در اندیشۀ سنایی ،دینی زیستن توأم با صیام جا دانی است .ا دینی زیستن را مقادتم

ب م

اندیشای مایداناد؛ زیا ا معتقاد اسات انساانی کاه دینادار اسات ب اسااس

جما بینی دینی زیست میکند ،م

به سوی ا راا نخواهد داشت ،عدم ما

در

اینجا به معنای نوعی جا دانگی ر صی است:
عاام کاز سااعی باد باشد ث
سخت کوتاه بود شو عم صبا
عاما دیان اسات تاا ابد هاام اا
کااه اجاال ساااوی ا نادارد راا
(سنایی)411 :9337 ،

در راستای این م مو  ،ا در جای دیگ اظمار میکند جمل نوعی م

اسات

ایاان جماال در تقاباال بااا دیاان اساات کااه صیااام تلقاای ماایگ ا دد .دیناایزیسااتن،
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اندیشی ثخ ماندیشی را به هما اا مایث رد کاه ا ال هماۀ ساعادمهاا در

م

جما بینیِ دینی است:
م دگی جمل زندگی دین است
ها شاه گیتند ماغز ث ایان اسات
(هما )18 ،

در جما بینی صکیمانۀ سنایی ،ف یبهای ابلایس از موانا دیناداری باه تبا ث
اندیشی ثخ مبینی ثدمیا است .ا دایماً ثدمیا را ف یب میدهد که م گی

م

ندارند پندارِ جا دانگی مانایی در صیام دنیاوی ،خارخاار
ثدمی است؛ هما

سوساۀ ا در نماادج

سوسهای که موجب هبوط ثدم صوا به جما ف دین شاد از

این ی یق است که ابلیس ثدمیا را پیوسته به ابستگی بیشت به خواهشهای نیسانی
سوق میدهد:
پایاش بایامار هااا نیاس باا م

گشتاه ریزا ز شاخ عم ش با

ا کشایدا ز هیت ع اوش جااا

تو هامی گاویی هیت کُاه باه میا

کااااا دا ابالایااس باماا یاناازی

زیان سااااخان با با م تو باازی
(سنایی)411-414 :9337 ،

 .1-1-1مرگ و دادگری

در دیدگاا صکیمانۀ سنایی با تّکید با عادالت دادگا ی ،انساا ِ عاادل عمومااً
سلوا ِ عادل خصو اً ه اسی از م
میگ دد ثدمی ه اسی از م

ندارند .در دیدگاا ا یکی از عللی که سابب

نداشته باشد ،عدالت رزی در ساصت زندگی ف دی

اجتماعی است؛ زی ا عدل موجب میشود کاه انساا  ،شاجا
دیگ بیمی از م

پ جا أم گا دد

نداشته باشد .عدل داد شو سذ ی قوی در ب اب تی های م

است:
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عدل در دست ث که دادگ ست
ناا ک ما
ما

را قوی سااذ ست

را هایاچ ناایاد از عاااادل

زاناکه دارد ز عادل ،عاااادل دل
(هما )111 ،

در نظ سنایی ،عدل ریزندۀ ثب

ناموس ما

اسات هنگاامی کاه در عادل

گشودا گ دد ،در د زخ عجقا به تب ث بسته خواهد شد دیگ ه اسی از جماا
رستاخیز باقی نمیماند:
شاو در عدل باز شد ب تو
در د زخ فا از شاد با تاااو
عادل م م

را ب یزد ث

جور م فتنه را ببندد خاوا
(هما )143 ،

 .6-1-1مرگدوستی و زندگیهراسی

سنایی در ثاار خویش ،شش اندازِ عام اجتماعی به م
در این نگاا ،م

را نیز بازتا دادا اسات.

پدیداای است که از نگاا غالب ثدمیا  ،شم ۀ ه اسث ری دارد؛

به قول موالنا« :جمله از ا در صشاتند» 1.سانایی تصاوی عاام از ما

را در ضامن

صکایتج «زال دخت ش ممستی» در صدیقه نشا دادا است .در ایان صکایات ثمادا
است که زالی در ر ستای تکا با دخت ش ممستی سه گا  ،گذرا عم میکند .از

ق ا دخت زال ،شندگاهی در بست بیماری میاُفتد شم ۀ مااگو ا  ،ر به نزاری
پژم دگی مینمد .زال پیوسته در ص ور دخت  ،خود را پیشم

ج ا میداند نشاا

می دهد که از م

ه اس بیمی ندارد .از اتیااق ،ر زی یکای از گا هاای ا پاوزِ

خویش را در در

دیگ موبخ ف میکند در صالی کاه دیاگ با سا ش اسات
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مانند دیوی از د زخ به بی

موبخ میگ یزد .زال به محض دید گاا مایپنادارد

که عزرائیال باه سا او ا ثمادا اسات ثااار ها اس از ما

با شما ۀ ا ثشاکار

میگ دد .بقیۀ صکایت را از زبا سنایی بشنوی :
زال پانااداشات هساات عازرائایال

بااناگ با داشات از پاایِ تماویاتال

کاای مَاقاَلماوم من نه ماماساتیا

ماااان یاکای زال پاایاا محاناتایاا

تاناااادرسااتا مان نایا بایاماار

از خاااادا را ماا ا باااد ماشااماااار

گاا تاا ا ماماستای هامای باایاااد

ثنااک ا را بااباا مااا ا شاااااایاااد

دخاتا م ا سات ماان نااه بایاماارم

تااو ا مااناات رخاات بااااا دارم

مان با فاتا تااو دانای دخااتااا

سااوی ا ر ز کاااار ماان باگاااذر
(سنایی)411 :9337 ،

شخصیت زال که میتواند نماد عامتۀ م دم باشد ،یبیعتاً در سنین پیا ی کمولات
میبایست نسبت به دیگ ا م
از م
پیشم

پذی ت باشد امتا شنانکه مشاهدا نمودی  ،زال نه تنما

 ،ها اس دلما ۀ بسایاری دارد بلکاه از ث گ یازا نیاز هسات .ا خاود را
ج دخت ش میدانست در ب ابا ا ادعاای فااداری نم اساید از ما

مینمود امتا ثنگاا که گا را با ث شم ۀ هولناک که نشاا دهنادۀ تصاوی ت ساناک
م

در اعها عامته است ،مشاهدا نمود ،پنداشت که ع زائیل ب ای جاا ساتاند ا

ثمدا است زباانش باه لقلقاه افتااد .سانایی باا ایان صکایات ر شان مایساازد کاه
م

ه اسی دغدغۀ همگا است.
نکتۀ قابل تّمتل ث است که در کنار این م

است ،زندگیه اسی به تبا ِ ث ما

ه اسیِ عام که سنایی مو ح ک دا

د ساتی در نگااهی اجتمااعی در اندیشاه

دغدغۀ شخصی ا به شش میخورد .این ه اس از زندگی در اندیشاۀ سانایی کاام ً
بارز ثشکار است .ا معتقد است از زندگی باید ت سید نه از م

ج اورم کاه باا

فنای جس تحقق میپذی د .از دید ا زندگی صیام از منظ ی کاام ً اجتمااعی باه
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خاکدا

ی انهای پ از گ

های انسا نما تشبیه شدا است کاه ثدمای بایاد مالال

سگ ،رایگا جا بکند از این خ ابۀ پ گ

صشت محافظت نمایاد .اسای

امی در زندگی در بند اسارماند ،تنما با م

است که ثدمیا از هماۀ اساارمهاا

رهایی مییابند .درگااج م

 ،جایگاا امنیت ثسایش است اما زنادگی ،محال ثز

ثرز ست که ثدمیا در ث پیوسته یکدیگ را مجخلب منقار مایزنناد .انساا هاا در
زندگی دایماً گ فتار شیایینِ جن انساناد اماا در سا اپ دۀ ما

از هایچکادام از

ث ها خب ی نیست:
از ایان زنادگااااای زنادگاااانای ناخایازد که گ
در ایان خااکادا پا از گ
باه باساتاا ما

است نااید زگ گا شباانی...

تاا کاااای کانای شاو سگاا رایگاا پاسااباانای؟

ثی تا زنادا گاااا دی بااساوز ایان کاایان ژنادۀ بااساااااتاانای

رهاااناااد تاااااا ا اعاتاادال باااااماااارش ز تاااوزی تااامااوزی خازّ خااااازانای
از ث پایاش کاز اساتاخاوا تو مااااالک ساااگاا ِ سااقاا را کاناد ماایااامااماانی
باه پایاش هماای اجال کش شو مااا دا
از ایان ماا
کاه از ما
باه درگاااا ما

باه عیاّااری ایاان خااناۀ اساااتاخااااوانای

اورم ناگ تا نتاااا سی از ایان زنادگای تا س کاااکنو در ثنی
اورم هامی رسته گ دد اساایاا از عاوا

اماااایااا از عاااوانای

ثی ازیان عام زیاا ا کاه ثناجاا اماااااناست ایاناجاا امااانای

باااه گاااااااا د ساا اپااا دۀ ا نااگا دد

غاا ر شااااایااایایان اناسای جاااناای
(سنایی)878-871 :9334 ،

در این شش انداز ،تنما ما

اسات کاه قاادر اسات ثدمای را از دسات عاداای

سگسی م بازخَ د از اسارمج گ انجانا

گ انجانی رهایی بخشد .ما

 ،ثدمای

را از جما ِ اسامی نامهای ظاه ی میرهاند به جمانی رهنمو میکند کاه در ث
از اسامی نامها

لقبهای پ یمو اق خب ی نیست .تنماا تنماا ما

اسات کاه

میتواند ما را از ش ّ مشتی ثدمهای ص یص ثزمند رهایی بخشد:
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شاو ما گت باود قااید ،اندر رهای تو

ز مُاشاتای لاتاناباا ثبای نااناای...

هاماه نااتاوانی است اینجا ،شو رفااتی

باداناجاای شاندا که خواهی ،توانی

بازم کااه خ ّد

ز ماشاتای ساگ کااهال کاهدانی؟...

انادر صامایت که گی د

از ایاان شاوخ شاشاما ثخ زمانای؟

ناباود کاه باازم رهاانااد

تا س گاا اناای؟

باه جاز پاناجاۀ م
به جاز ما
اگا ما

ز درس گا انااا

گ افس دا ک دا است درس ص فات

تاااف ما

بااه درس ثمدی قلب این را باادیدی

باه ما

تاو بایما

در جاانات ثرد ر انای
ثی تاا قلاب ث ها بدانی

ها گاز ناجااتی نیااابی

ز ناناگ لاقاابهاای ایانای ثنااااای

اساامی در ایان عاال است ار نه ثنجا

شه میدا شه پانای

بااه جاز ما

در راا صاقّت که ثرد

شاه ث

شه نا

ز تااقالایاد رای فاا

فاا ناااااای
(هما )877-878 :

سنایی در پایا این قصیدۀ م

اندیشانه پ سشی را ی ح میکند که اگا ما

بهراستی هیچگونه ثسایش راصتی نداشته باشد ،ثیا نه این است که ما را ،اگ اف اد
بدخلق خاویی هساتی  ،از بادخوییِ خاویش مایرهاناد اهال جماانی را خ ساند
میسازد اگ خوشخو باشی  ،از دیدار بدخویا رهایی میبخشد:
اگا م

خود هیچ راصت ندارد

نااه باازم رهاند همی جا داناای؟
اگاا خوشخویی از گ ا قلتبانا
گتاا بادخاویی از گا ا قلتبانای
(هما )877 ،

بیشک ،پ سش صکی سنایی با نگاهی که ا به زندگی دارد ،مالبت اسات .پ سشای
که در عهن مخایبِ شع ا در این مجال میتواند ی ح شود این است که ثیا ایان
م
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ث نشا دهندۀ ث نیست که سنایی در زندگیِ اجتماعی خود دشار ناوعی نارضاایتی
ناخ سندی بودا است؟
 .2مرگاندیشی در جهانبینی زاهدانه

یکی دیگ از ساصتهایِ جودی اندیشۀ سنایی ،جما بینی زاهدانه عابدانۀ ا ست.
در این ساصت ،ه اس از م
در این نگاا ،م

اندیشاانه اسات .در اقا

 ،محورِ غالبِ تّمت مج م

کارک دی ابزاری است ،در جمت نمی تحذی ثدمیا از یام

مذموم تشاویق

ادارکا د ثنماا باه انجاام اعماال نیکوسات .سانایی باه کماک

تصوی ثف ینیهای شع ی در جمت متنبته ساختن مخایبا خود در این زمیناه اساتیادا
نمودا است .ا در مالنوی صدیقه دیوا ِ خویش بسیاری از این با رها را در جایگااا

یک اعظ منب ی زاهدج اهلِ خوف ،بازتا دادا است .در نظ سانایی ثزمنادی باه

دنیا خواهشهای نیسانی نیز عدم ثگاهی مع فت به م
از مم ت ین عوامل غیلت از م

جماا ِ پاس از ث

اند.

 .1-2غفلت معرفتشناسانه

در شش انداز زاهدانۀ سنایی دنیا س ای غ ر است انسا ها همه در معا
از م

به تب ث مشغولی به خواهشها امیال دنیوی هستند .ابیام ،صکایتها

تمالیلهای مختلف ا دربارۀ غیلت از م
ساصت جودی ا با م
مولو

همه هماه نشاا دهنادۀ درگیا ی ایان

اسات .در ایان نگااا ،ما

پسندیدا نیست بلکه تّمتل در م

میسازد که ب ای جما پس از م
را قبل از م
به خود اختصا
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غیلات

اندیشای فاینیساه بالاذام

بدا دلیل که ثدمای را هشایار متنبتاه

صیام اُخ ی ممیتا شود توشاۀ رااج خاویش

ف اه سازد ،جایگاا ارزنداای را در اعتقادام دینی اندیشۀ سانایی
میدهد.
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سنایی در صدیقه با صکایتی زیبا غیلت از م

را تصاوی نماودا اسات .در ایان

صکایت ثمدا است که در الیت شام ،تعدادی شت به شَ ا رفته بودند .یکی از شت ا
مست ،قصد ه ک نابودیِ نادانی میکند .م د نادا از پیش شت میگ یزد اشات
مست در پیاش ر انه میگ دد .در ایان تعقیاب گ یاز ،ما د ناادا در رااج خاویش
شاهی را میبیند در ث پناا میگی د اما هنگامی که ته شاا را مینگ د ،اژدهایی را
می بیند که دها خویش را ب ای بلعید م د نادا گشودا اسات زیا ها کادام از
پاهایش جیتی مار را میبیند که خیتهاند در باالی شااا کاه شات نیاز ص اور دارد،

جیتی موش سیاا سیید میبیند که خاربُنی که ا بدا شناگ انداختاه اسات ،مای-
جَوند تا ا را در تهج شاا هولناک اندازند .در این ضاعیتج محناتباار ،ما د ناادا باه
دامن لوف صق پناا میب د تن به ق ای المای مایساذارد .صاق نیاز از ر ی کَا م
لوف ،اندکی ت نجبین در کنار بوتۀ خار میر یاند م د ،انادکی از ث تا نجبین در
دها میگذارد لذّم ث باعثج ف اموشی خوف اضو ا ِ مصایبتهاای پایشر
میگ دد در صقیقت با خورد ت نجبین دشار غیلت از م

میشود .پس از اتمام

صکایت ،سنایی رمزهای صکایت را میگشاید میگوید :ث م د نادا

غافال تاو

ه ستی ،این شمار افعی ه مالل شمار یب تو هستند د موش سیاا سیید ه شاب
ر ز هستند که در صال گذارند مدام تو را به م

نزدیکت میکنند .اژدهاایی

ه که ب س شاا است ،گور تنگ توست ت نجبین ها کاه تاو را از ما

غافال

ساخته است ،شمومها امیال نیسانی توست .شت ه که در بااالی شااا در پای تاو
بود ،هما اجل م
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است که انتظار تو را میکشد:

تویی ث م د جااهاات ایان دنیی

شااریابااعاات باساا ایان افاااعی

ث د مااوش سایااه ساایایااد دژم

کاه باااا د بااایااخ خااربااُن در دم

شب ر زسات ث ساذایاد سیاا

باایااخ عاما تاو مایکانند تااابااا

اژدهاایی کااه هاست با سا شااا

گااور تانااگسات زا نااهای ثگااا
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باااا سااا شااا نایز اشاتاا ماااساات

اجال اساات ای ضعیف کوتهدسات

خاااربُاان عام توست یعنی زیاسات

مینادانای ت ناجبین تاو شااایاسات؟

شاماوم ساات ث تا ناجبین ای م د

کااه تو را از د کُاو غاافاال کا د
(سنایی)441 :9337 ،

نکتۀ قابل تّمتل اینکه در نظ سنایی ،ثنچه موجب غیلت در م د نادا شدا ،کَا م
 ،غیلتای

لویی از جانب خدا بودا است .در اق مایتاوا گیات :غیلات از ما

عمومی است که همگا را در ب میگی د اما ثنچه از این صکایت استنباط مایشاود
این است که این غیلت نباید دایماً ب اصوال انسا مستولی غلبه داشته باشد تا جایی
که ا را به کام م

بی ستد بلکه باید غیلت از م

از صالتج ناثگاهانه باه صالات

ثگاهانه استع یابد این نکتهای است که از یت ناادا با ای ما د ب مایثیاد .در
صقیقت م د نادا هیچ ثگاهی باه ایان غیلات از ما

نادارد هایچ دگ گاونی

دلثگاهی نسبت بدا ندارد این غیلت ،غیلتی است که در اندیشۀ زاهداناۀ سانایی
مذموم نکوهیدا است.

سنایی در ضمن تمالیلی دیگ در صدیقه نیز این غیلت بایخبا ی ثدمیاا را باه

زیبایی تصوی ک دا است .در این تمالیل ثمدا که مادر گ د  ،کین ثدمی را ابو

میزند ملکالموم نیز ثدمی را در صصارِ عم محبوس کا دا اسات ها لحظاه
ممکن است جا ا را بستاند اما ا در پیلۀ غیلت به س میب د در صصار عم خود
مانند ک کسا سخت دلبسته ف ییتۀ م دار دنیوی است:
بایخاب زاناکه ماادر گاا د

کاینات را همی زند ابااااو ...

مالکالماوم دادا در بانااادا

صصن عم تو را تو خانادا ...

دست از رنگ بوی ده بدار

شند جویی شو ک کسا م دار؟
(هما )741 :
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ب این اساس یکی از اژگا ِ پ بسامدی که در اشعار سنایی هما اا اجال باه کاار
میر د ،اَمل است .املِ یویل مسببِ صقیقی غیلات از ما
ثخج بینی عاقبتاندیشی دربارۀ م

اسات کاه ثدمای را از

جما رستاخیز غافل میگ داند:

محلی کاا اجل نمد شه بُوَد؟
املی کاا زصال نمد شه بُوَد؟
کاه باود غاافال از ق ای اجل
کاوتااااه انادیاشااۀ دراز اماال
(هما )491 ،

در دیدگاا ش یعتمآبانۀ سنایی ،ثدمی ع ا ب نییِ امل یویال خاواهشهاای
مذموم باید از ی یق عبادمج صق بندگی ا خویش را ب ای م

ثمادا سازد؛ زیا ا

در دیدگاا ا ه شه جز دین سنّت ،م دا است صیام سعادم ثدمی به زندگیِ
دینی است که به تب ِ خود ما

اندیشای ثخج بینای را باه هما اا مایث رد .ما

هنگامی که ف ا ب سد ،قاادر نیسات جاماۀ یاعات را از ثدمای بساتاند ثنچاه ما
میگی د ،جامۀ تن صیام دنیوی است .دیان سانّت باه مالاباه پوششای هساتند کاه
صیام ثدمی را باقی جا دانه میسازند:
پوشش از دیان سااز تاا بااقی باماانای بام ثنک
گا با این پوشش نمی ی ه تو ریزی ه کین...
سنّای دیاندار شاو تاا زنادا ماانای زانکه هسات
ها شه جز دیان ،م دگی ه شه جز سنّت ،صز
(سنایی)431-433 :9334 ،

باه یاعات جااماۀ ناو کن ز باما ث جما
شو ما

رنه
این جامه بستاند تو ع یا مانی رسوا
(هما )18 ،
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 .2-2تصویر هراسانگیز از مرگ

در شش اندازِ خائیانه زاهدانۀ سنایی مانند شای

م

گ باهای تصاوی شادا کاه

شنگ دندانش را ب ای ثدمیا تیز ک دا است هنگام هجوم صملهاش ،هیچکس
از شنگ دندا ا در اما نخواهد بود .همچنین اجل باه پاسابا

نگمباانی هشایار

تشبیه شدا است که ناگمانی س میرسد ثدمی را غافلگی میسازد:
تایاااز کا دا اسااات ای خ دمنادا

گا باۀ ما

تااا کااا ا هااماچو ماوش دریااابااد

ساوی جااناش شاو گ باه بااشتابد

اناادرین کارگه به ر ز باه شااااب

شنگالش تا دار جاا در تاب

تبت کشاااید به دم

از جاودم ربااود ساوی عاادم...

شااو ز تاا

شاناگ دنادا شاو م

دریاازد

 ،شاناگال دنااادا

ماوش را گا بااه هایاچ ناااانااوازد
(سنایی)733 :9337 ،

نه تو م دی م
شای ا شی

بیز رست

گاور ا گورست
(هما )497 ،

د لت زیست

زیاا د ر زماانااه دانای شایاسات؟

یت عم

م

شااااااااهااد اباالااه رقاایاب بامُاش

مااای شایا یان ماایاازباا تُاا ُش
(هما )434 ،

م

در این شش انداز همچو گ سنهای اسات کاه در پای بلعیاد ِ انساا هاای

شکمبارا است .سنایی معتقد است که کا خاواری باعاثج زیاادم عما مایگا دد
سی ی ،قومج خوبی ب ای اجل گ سنه است:
بااش کا خاوار تاا باماانای دیااا

که اجل گ سنه است قوتش سی

بااش کا خاوار تاا شاوی با ب

بااگا فاتای شااااکا باباینی ما
(هما )314 :
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در جما بینی سنایی ،گ شه رگههایی از اندیشه تصوی خیتامی از ما

جاود

دارد:
ث کاااااز تاو زاد ث کاه تاااو را زاد رفاتهاند
در تااایااا گای گااور ز اااح ای ر شانی...
خیتاه به زی خاک نه البل که گاااشته خااااک
از خااکشاااا تو ک دا بساای ظ ف خاوردنی
در زیا خاااشاات شااااما ۀ خاتو خاا گامی
در زیا سااااناااگ پایاک س هناگ جاوشنی
دانای تاو یاا ناادانای کاز خااااک ما هااااماا
ایااد

کانند کااااز گال ایاشاا تاو میکنی
(سنایی)749 :9334 ،

لی این اندیشۀ خیتامی با توجه به نگاا دینی عارفمسلکی سانایی شنادا باارز
نیست ا در اندیشۀ م

مانند خیتام دشار شک ت دیدهای فیلسوفانه نشدا است.

 .3-2تصویر مهربانانه از مرگ

سنایی در بست نگاا عابدانه زاهدانۀ خویش به م

لوفثمیز مم بانانه دارد که دلم ا اضو ا از م

جما رستاخیز ،گااا دیادی
جما محش را میکاهاد.

ا از زبا خدا میگوید :من ثدمی را بعد م

با دلِ پ خو  ،خاک میکن اما ا را

ثسایش راصتی به جا

ر ا ا میرسان  .در جماا پاس از

خوش میخوابان
م

نیز ا را از خاک ب مایانگیازم شاو ساتارالعیوب  ،پا دا از رازهاای ثدمای

نمیگشای  .همچنین ا را از پل ا اط از عاذا رهاایی مایبخشا
جا ید ارد میگ دان
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ب خوا ک یمانۀ خویش مینشان :
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مااانا ث باار خااااادایای کاه دل ماااتاّقایاا را
ها زماااانای به دالل اامادی ناور ششاان
کایا

اااادسااله بباخش باه یک اق ار زبااااانی
جا م اد ساله به یک عاذر گنه درگاذران

باعاد ما د ب مااات زی لحد با دل پاااا خااااو
خااوش بخوابان

راصت باه ر انت ب ساان

ث دم از خاااااک با اناگیازم در ر ز قیاااااماتت
در شاااناا اناجامنای پا دا ز رازم ناادران
باگاااااذرانا ز ااااا اط با هاان ز عاذابات
در بااماشات ثرم با خاوا نعیمت بنشانا
(سنایی)337 :9334 ،

اما با جود شنین تو ایف تصاوی هایی امیادثف ین نسابت باه ما
رستاخیز ،غلبه با تصا ی ِ ه اسث ر از م

جماا

جما محش است .یکی از دالیل این

ام را باید باه اجتمااعی کاه سانایی در ث مایزیساته اسات ،م باوط دانسات؛ زیا ا
تصوی ی که سنایی از جامعۀ زما خویش ت سی میکند ،نشا میدهد کاه اجتماا
ا بسیار منحط بودا اسات اکالا ثدمیاانی ر زگاار ا گ فتاار صا
بودااند .به همین دلیل جلواهای ه اسانگیاز از ما

ثز دنیاوی

در اندیشاۀ ا باارزت باه نظا

میرسد.

 .3مرگاندیشی در جهانبینی عارفانه

یکی دیگ از ساصتهایِ جاودی سانایی ،جماا بینای عارفاناه اسات .ایان سااصت
جودیِ ا بیشت در غزلیام بع ی از قصااید عارفاناه قلنادری ا انعکااس یافتاه

است .مالنوی صدیقه نیز با ثنکه بیشت جلواهای صکیمانه زاهدانۀ اندیشاۀ سانایی در
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ث متبلور شدا است لی با همۀ ایان اصاوال بارقاههاایِ درخشاانی از صاال هاوای
ع فانی تج باههاای عاشاقانه شامودی نیاز در ث مشااهدا مایشاود .در مالناوی

سی العباد الی المعاد نیز که بسیاری از با رهای ع فانی ا تجلّی یافته اسات ،تج باه
تّمت تی نغز از پدیدۀ م

بازتا یافته است.

سنایی در جایگاا یک عارف ،تج بهها تّمت تی ژرف در باا ما
این شش اندازِ ع فانی ،یییی از میاهی ما
فیاهلل ،عشق عدم م

اندیشاانه شاو  :ما

جمههایِ مختلف ث شو م

دارد .در

ارادی فناای

پذی ی م

د ستی

نیز خشونتج معشوق در کشتن عاشق میل به کشتهشد خاود عاشاق موا ح مای-

شود.
 .1-3مرگ ارادی

در نظ سنایی ،گذر از جما ِ پدیداری رساید باه تج باۀ عارفاناه ،مساتلزمِ ما

ارادی یا به تعبی

وفیه فنایِ فیاهلل است .در اندیشۀ ا  ،سالک با رسید به م صلۀ فنا

به صقیقت دین نیز نایل میگ دد .ا دینی را که محصولِ صیام مادتی باشاد ،تُ ّهاام
میخواند .در اق ب مبنای تج بۀ عارفانۀ سنایی ،صقیقت ا ل دین زمانی ثشاکار
میگ دد که سالک به م تبۀ فنای فیاهلل فایق ثید؛ این م تباه باا ما

ارادی تحقاق

مییابد:
باا صایاام تاو دین باا
شابِ ماا

ناید

تاو ر زِ دین زاید

ث هاوایی که پیش از این باشد
رس

عادم بود نه دیان باشد

رناه دیانای کزین صاایام بود
دیان نابااشاد که ت ّهاااام بود
(سنایی)17 :9337 ،
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نیز:
کاااه شااو شاش اجال ف از کند
پااس از ث عاقال شش باز کند
تااا بابایانای ناامااا عااااالاا را
تاااااا بااباایانای جاامااا ثدم را
تااا بابایانی یکی به شاااش عیا
شایزها را شنا که هست شنااا
تتو هانوز از جما شه دیدساتی؟
زیااان جاماا ناامِ ا شانیدساتی
(هما )313 ،

به عقیدۀ سنایی ،سالک هنگامی که از ابساتگیهاا ع یاق دنیاوی رهاا ثزاد
گ دد ،م

را با ثغوش باز میپذی د دیگا تا س ه اسای از ما

نخواهد داد .نییِ ع یق خواهشهای نیسانی که باا ما

باه دل راا

ج ارادی تحقاق ماییاباد،

سالک را به م تبهای از سلوک میرساند کاه در ث از عاال ِ صقیقایِ صیاام باا خبا
می گ دد .در این م تبه ،بیانش ا نسابت باه پدیادۀ ما
صقیقت ماهیتج م
شاخِ م

را میشناسد .به بیا سنایی ،ساالکج ا ال هنگاامی کاه باه

دست یابد ،پای ا گج د کاخِ ب

شاو از این شاخها شادی بیب
نااشااوی ماا

 ،تغییا بنیاادین ماییاباد

خواهد رسید:
دساتهاا در کاما کانای با ب

را دگا ماااناکاا

یااابای از عااالاا صااااایاام خابا

رسید

د یاد

دسات تو شو به شاخِ م

پااای تااو گجا د کااخِ با

(هما )11 :

سالک تنما زمانی که خود را از اسارمج قیس تن جما یبیعت ب هاند ،میتواند
به م اتبی از عوال ِ جودی دست یابد که دیگ ت س ه اسی از م

نداشته باشد.

در منظومۀ ع فانی سی العباد الی المعاد ،بعد از ثنکه سالک ،موی پی ر صانی میشود
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ب الهاوتی سای
به هم اا ا از م اتاب فا دین ناساوتی عاال باه بااالت ین م اتا ِ
میکند ،پی ِ ر صانی ا را مژدا میدهد کاه دیگا زخا ِ تیاغ عزرائیال ا را کاارگ
نخواهد بود .در این تحویل از م تبۀ ناسوتی گذر به م اتب نیسی عقلای اما ی
است که دیگ سالک ه اسی از ما

را تج باه اما ی خوشاایند

نادارد ما

میداند:
تاااا بگایات این ،شو بنگ ساااات خود
اااباح دیاااادم ز کااوا ساااا باا زد
شااااد گااشاتا کاه دیادا شااد باااینا
باااا ج در ازا دیاااادم از مااایاناااا
گیت  :این راا شیست؟ گیتاا :راساات
پااااایصاادت زمااناه تاا ایااناجاااساات
ر کاااه اکاناو باه جاا باذایوساتای
کااه از ایان رساتاۀ خاسااا رساااااتی
ث زمااایان شاو زماانااه باناوشاااات
تااااا ز صااادت زمااانااه باگااذشااااتاا
مااااژدا مااژدا کاه از شاناین تااحویل
جااااساتای از زخاا ِ تایاغ عاااازرائایل
(سنایی)138 :9384 ،

در صقیقت «ر ح بش ی ه قدر تنمات

از مادتا مج دت شود ،ص اور بیشات ی پیادا

میکند به همین دلیل از سیو ۀ مادتا سلوۀ ما
پس از
شش

مایگ یازد .نتیجاه اینکاه ر ا

ول به مقام کاملِ انوارِ نامتناهی از ه جمت دگ گو میشاود دیگا باا
گوشِ در

دل است که میبیند میشنود .م

درا ها عقیادا دارد کاه

درجۀ جود به درجۀ ص ور بستگی دارد ،ه شه درجۀ بود
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غیا در ب اب ما

بیشات اسات .ص اور در

باشد ،درجۀ ص ور در عوال دیگ

اینجااا عبااارم اساات از جداشااد از ش ا ایط ایاان جمااا

بااه ص ااور کاماال تااام

رسید (».هاشمی.)111 :9331 ،
 . 2-3مرگ و عشق
پدیدۀ عشق ،قادر است عاشق را به ساوحی از بیانش بصای م عارفاناه ب سااند کاه
پدیدۀ م

ه اسی در نگاا ا رنگ ر نقی نداشته باشد؛ به عبارم دیگ انساا باا

عشق نوعی بازتولّد زایش ر صانی مییابد که بینش ا را به همۀ پدیاداهاای عاال
هستی تغیی میدهد .در این ص ور عشاق در سااصت زنادگی باه تبا ث ص اور
عاشقانه در هستی است که رابوۀ بندا صق تبدیل به رابوۀ عاشق معشوق میگ دد
 ،مان ِ

م

ال عاشق با معشوق خواهد بود .در نتیجه ،م

خوشایند تلقی میشود ه اس از م

در این بینش بسیار

در بینش عارفاناه جاود نادارد .در صدیقاه

ش ر صای داشاته
صکایتی ثمدا که عاشقی در صاا ِل اصت اار ،صالات بساط گشاای ِ
است .افس دادلی با صالت تعجب شگیتی از عاشق ،دلیل این صال را سؤال میکند.
عاشق در پاسخِ فس دا دل ،خوبی زیبایی معشوق را دلیالِ تبستا

ع ق در نایاش

میداند:
عاااااشااااقای را یااکی فاااسااااا دا باااادیاد
کاااه هاامی مُ د خاوش هاامیخااااناادیاد
گایات :کااااخا بااااه قاااات جاااااا داد
خانااادم از شایست ایااان خوش استاد ؟
گایات :خاااوباا شاو پاااا دا باااا گاااایا ند
عااشاااااقاا پاایشاشاا شااانایان ماااایا ناد
(سنایی)317 :9337 ،

11/25/2014 10:58:09 AM

Text [9] ed 2.indd 99

 / 100تأ ّمالت مرگاندیشانه در آثار سنایی

سنایی در قصیداای عارفانه ،شوق تمنّای م

را به زیبات ین جه تصوی میکند.

ا در این قصیدۀ عارفانه ،ثرز مند است که ر زی قیسِ جسا را بشاکند تاا در بااو
المی ثشیا سازد به اس ار رازهایی که دلش از ث ثگاهی نداشاته اسات ،موّلا
گ دد:
کای بااشاد کاایان قایااس باااذا دازم

در بااااوِ الااماای ثشااایااا سااازم؟

باااا ر ینامایااتااگاااا ِ دل ،یااکدم

در پااا دۀ غاایاااب عشاقهاا باااازم
(سنایی)379 :9334 ،

بدین ت تیب ،م
است م

در بینش عارفانه ا عاشقانه دارای ملاکالماوتی باه ناام عشاق

را به ساصت ث راا نیست.

شو بت سی همای ز ما د خویش

عااشاقای بااش تاا نمای ی باااایاش

کااه اجال جاا زنادگاا را بااا د

ها کاه از عشق زندا گشت نااما د

بااشد عااشاق

بااشاد عاشاق

ثتاشِ بااار باا

ملکالماومج ماا

(سنایی)334 :9337 ،

در راستای این م مو است که سنایی میگوید :م
ما

به عال ِ جا راا ندارد:

کش زندگای ز ارکاانست

نااااه ساااازا ار عاالاا جااناسات
(هما )714 ،

در ساصتج عاشقانه ،م

د ستی در د جمۀ «لویف عارفانه» «خشن عاشقانه»

تجلّی مییابد .جمۀ لویف عارفانۀ م
است

جمۀ خشن عاشقانۀ م

د ساتیِ سانایی در مالناویِ صدیقاه ثمادا

د ستی در غزلیام ا مو ح شدا است .یکای از

دالیل این ام این است که «خالقِ متعالِ ع فا عابدانۀ سنایی بیشت اهل لوف است تا
قم

معشوقِ ازلی ع فا عاشقانۀ ا بیشت به یت قم ب ی جلوا کا دا اسات تاا

لوف»(زرقانی.)118 :9339 ،
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در تجار ِ عارفانۀ سنایی در بست ع فا ِ عاشقانه ،ما با د ناو خشاونت ر باهر
هستی  :یکی خشونت جیای معشوق ب عاشق که پیوساته خواهاا ِ کشاتن عاشاق
جیای به ا ست:
از بااااا ای کشتن ماا شند تازی اساااب کیان
کااااز جیایت م دا دل در غمت پ رداای
(سنایی)143 :9334 ،

م م ا گ کشت خاواهی پس بکش یکبارگی
من کی در کشتن من این همه تّخی شیست؟
(هما )314 ،

جمۀ دیگ  ،خشونتج عاشق نسبت به خویش اسات .عاشاق اگ شاه با ای

اال

صاض است که جا خویش را بدهد:
گ جا

ر ا مان بخواهی

یکدم زدنات اماا ناخواه
(هما )144 ،

امتا در ب اب جیای معشوق هج ا از ا گاا شنا به تنگ مایثیاد کاه خواهاا
ث است که خو خود را ب یزد:
ها شبی گوی که خو خود ب یزم در ف اق
بازگوی ایان جما

ث جمانی شو کن ؟
(هما )141 :

بسامدج باالی اژاهای کُشتن ،کُشتهشد  ،خو ریختن ،جاا داد  ،فا اق هجا ِ
یار نشا میدهد که معشوقِ سنایی بیشت با یت قم ب ا جلاواگا شادا اسات تاا
یت لوف

ال با معشوق شندا ب ای ا میست نشدا است؛ بدا جمت که ف اق

هج ِ معشوق ،تحملناپذی
رهگذر ث به
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میگ دد .در این شش انداز از لوافتج م
م

د ستی کاسته میشود ما

پاذی ی

د ستی در جمۀ خشنِ ث شم ا مینماید.

نتیجهگیری

در سه ساصت جودی صکیمانه ،زاهدانه عارفانه قابال

در ثاار سنایی ،پدیدۀ م

متناوت بااه پدیاادۀ ما

تیکیااک اساات .ایاان ششا اناادازهای گوناااگو

صا اال

ساصتهای جودی نیز نوعی نسبینگ ی هستیشناساانه اسات .سانایی در ها ساه
 ،تلّقیها تج بههاای شاگ ف شاگیتیث ری دارد.

ساصت جودی دربا م

بیشت ین تجلیام ساصت صکیمانۀ اندیشۀ سنایی دربا م
یافته است .در جما بینی زاهدانه عابدانۀ سنایی ،م
م

در مالنوی صدیقه نمود

ه اسی محور غالب تاّمت م

اندیشانه است .ا در مالنوی صدیقه دیوا بسیاری از این با رها را در جایگااا

یک زاهد اهل خوف بازتا دادا است .اندیشۀ عارفانه به م

بیشت در غزلیاام

بع ی از قصاید عارفانه قلندری سانایی انعکااس یافتاه اسات .در ایان مالناوی نیاز
بارقههای درخشانی از تج بهها تّمت م م
پینوشتها

 -9این م مو ِ مُ د م

اندیشانۀ ع فانی دیدا میشود.

وفیۀ منالورِ قبل از سنایی ا با استقصای نگارندا ا تنما در ش ح التعا فف ِلماذهب

 ،در متو

التصوتف ثمادا است(مساتملی بخااری .9383 ،ج 444 :9ج 331 :1ج )9944 :3همچناین در اصادیاث ر ایاام،
فصل مستقلی در با مُ د ِ م

.)349
 -1م

11/25/2014 10:58:09 AM

ریخته شد خو ا در جما ثخ م ثمدا است(ر.ک :بِحارُاألنوارِ مجلسای ،ج:3

کاین جمله از ا در صشاتناد

مایکنند ایان قاوم با ی ریشخاند

(مولوی911/9 :9334 ،
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