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نقد جایگاه عرفانی سیرالعباد

بر اساس ساحتهای شخصیتی سنایی
هادی جوادی امامزاده
محمد بهنامفر
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تاریخ دریافت1393/02/10 :
تاریخ تصویب1393/10/08 :

چکیده

مسائل اخالقی و نقد اجتماعی -دینی ،از مضامین ثابت و اساسیی در ثثیار
حکیم سنایی است که با زبان لطیف و تأثیرگیاار سی ن منمیوب ،بیه بییان

ثن ها پرداخته اسیت مننیوس سییرالد اد الیی المدیاد ،از جمای ثثیار سینایی
بهشمار میرود که برخی از محققان ادبی ،با این تصور که عرفانی محی

نامیدن این اثر ،بر ارزش ادبی و جایگاه عرفانی ثن میافزاید ،به عرفیانی و

فاسفیبودن ثن رأس داده اند؛ اما نتایج این تحقیق که با روش کتاب انیهاس
و شیوۀ تحایل محتوا انجاب گرفته ،این فرضیه را تأیید میکند که ایین اثیر،

عرفانی مح

نیست و هرسه ساحت ش صییتی سینایی اعیارم ،میدا و

ناقد اجتماعی) را در خود دارد؛ چراکیه رونید م احید در ثن بیهگونیهاس

1
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دانشجوس دکترس دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران انویسنده مسئول) h.javadiemamzadeh@urmia.ac.ir
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است که مضامین عرفانی در قالب مقدمههایی براس بیان م احید اخالقیی،

نقد اجتماعی -دینی و مدیحیهسیرایی همیراه بیا درخواسیت یا یکصید

دینارس از محمد بن منصور اقاضی سرخس) نماییان مییشیوند ایین سییر

تغییر محتوا ،رابط مستقیمی با ساحتهاس ش صیتی سنایی در این منمومه
دارد که به ثن توجه چندانی نشده است

واژههای کلیدی :سنایی ،سیرالد ادالیالمدیاد ،سیاحت هیاس ش صییتی

سنایی ،عرفان سنایی

مقدمه

تحولگرایی و سنتشکنی سنایی در تغییر مضامین قالبهاس مننوس ،قصیده و غزل ،بر اهیل
ادب پوشیده نیست عالوهبراین ،گاهی سنایی با ادغاب مفاهیم م تاف اخالقیی ،اجتمیاعی و
مدحی در الیههیایی از مضیامین عرفیانی ،سی ب تنیو مضیمون و ایجیاد ابمیاب در شیناخت
محتوایی برخی از ثثار خود شده است در این ب ش از مقدمه ،به پیشینهاس از پژوهشهیاس
پیشییین در زمینیی جایگییاه و ابدییاد م تاییف م احیید عرفییانی سیینایی در قصییاید و مننییوس

حدیقۀالحقیقه -که راهگشاس شناخت جایگاه و نو عرفان شاعر در مننوس سیرالد اد خواهد
بود -اشاره میشود و سپس اختالمنمرها و بهویژه موضعگیرسها دربرابیر نمریی پروفسیور

د بروین در زمین نو مفاهیم در سیرالد اد و هدم سینایی از سیرودن ایین منمومیه بررسیی

میشود شایان ذکر است که ثشنایی با ساحتهاس ش صیتی سنایی در این مننیوس -کیه از

دیدگاه برخی پژوهشگران نادیده گرفته شده -به شناخت محتوایی سییرالد اد و تحاییل ایین

دیدگاهها منجر میشود
پیشینة پژوهش

جایگاه مباحث عرفانی در قصاید سنایی و مثنوی حدیقةالحقیقه

شناخت س ک و نحوۀ ادغاب مفاهیم عرفانی با مضامین دیگیر ،م حنیی اسیت کیه میورد توجیه
پژوهشگران ثثار سنایی بوده است مممتیرین هیدم سینایی در شیدر یوفیانه ،بییان و توجییه
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مسائل حکمیی و انیدرزس بیا شییوۀ خیا

و تیازه اسیت اسینائی غزنیوس )6 :1381 ،شیفیدی

کدکنی نیز با بررسیی قصیاید سینایی ،او را نماینیدۀ برجسیت شیدر اخالقیی -عرفیانی ،مدرفیی

میییکنیید ا )10 :1372سیینایی در مننییوس حدیق الحقیقییه نیییز از همییین سی ک گنجانییدن چنیید

مضمون در یک قالب استفاده میکنید در توضیی و گیزارش اشیرمزاده از ایین مننیوس ،بیه

مسئا ادغاب و ثمیزش مسائل اخالق اجتماعی با اخالق زاهدانه و عارفانه در این منمومه اشیاره
شده است اسنائی غزنوس)19 :1381 ،؛ اما نکتی قابیلتوجیه در ایین ب یش ،نحیوۀ ادغیاب ایین
مضامین با یکدیگر است میتوان گفت کیه سینایی در ایینگونیه از ثثیار خیود ،بیه دو شییوۀ
ادغاب ،توجیه دارد :الیف) در فضیایی سرتاسیر عرفیانی ،بیه بییان مضیامین م تایف اجتمیاعی،
اخالقی و مدحی در ب شی از همین فضا و قالب مییپیردازد ب) مضیامین عرفیانی ،بیهعنیوان
مقدمه و پیشدرثمدس براس ورود به بیان مضامین دیگر است در ب شهیاس بدیدس ،بیه شییوۀ

ادغاب اینگونه مفاهیم در منموم سیرالد اد اشاره خواهد شد

نقد و بررسی دیدگاههای متفاوت در شناخت محتوایی مثنوی سیرالعباد

در این ب ش به اخیتالمنمیر در زمینی شیناخت محتیوا و هیدم سینایی از سیرودن مننیوس

سیرالد اد میپردازیم که ناشی از بیتیوجمی بیه ش صییت سیهبدیدس سینایی اسیت در ایین
زمینه ،ابتدا دیدگاه بروین و سپس دیدگاههاس م الف و منتقد نمری وس بیان میشود

بروین ا1378الیف )479 -471 :در کتیاب  of piety and poetryکیه بیا عنیوان حکییم

اقایم عشق ترجمه شیده اسیت ،سییرالد اد را ن سیتین گیاب سینایی در وادس مننیوس تدایمیی
میپنیدارد و هیدم سینایی از سیرودن ثن را القیاس ا یول اخالقیی و میاه ی مشی

بیه

م اط ان و همچنین مد و ستایش یکی از مشایخ حنفی میداند
دیدگاههای متفاوت با نظریة پروفسور بروین

زرقانی ا )255 :1381در زلف عالمسوز ،در توضی سوی عرفانی مننوس کارنام بایخ بیا دو
مننوس دیگر سنایی احدیقه و سیرالد اد) مدتقد است کارنامی بایخ« ،داراس مضیامین عرفیانی

برجسته نیست؛ اما به حید محتوا متداق به دورهاس است کیه شیاعر ،سیفر بیرونیی و درونیی
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خویش را از وضدیت اولیه ثغاز کرده است » وس درادامه ،دو مننوس حدیقیه و سییرالد اد را
کامالً عرفانی میداند اهمان)

در مجموعهمقیاال همیایش «بازشناسیی اندیشیههیا و ثثیار حکییم سینایی» کیه بیا عنیوان

«شوریدهاس در غزنه» به چاپ رسیده اسیت ،محمیود فتیوحی ا )305 :1385در مقایسی مننیوس

سیرالد اد با کمدس المی ااثر دانته) و ساوک زائر ااثر جان بانیین) بر این عقیده است کیه اثیر
دانته و بانیین ،بر جمانبینی دینی و اخالقی استوارند؛ اما مننوس سیرالد اد ،جمیانبینیی عرفیانی

و گنوسی دارد مجرو ا ،)279 :1385محور ا ای کمیدس المیی را بیر راهنمیایی اخالقیی و

م ناس سیرالد اد را ثشنایی انسان با رموز حیا روحانی تصوفی مدرفی میکنید؛ بنیابراین ،ایین

دو محقق نیز تنما به بدد عرفانی و روحانی منموم سیرالد اد توجه کردهاند و جن ههیاس دینیی و
اخالقی کمدس المی و ساوک زائر را وجه تمایز این ثثار با سییرالد اد مییداننید در پاییان نییز

فتوحی ا )309 :1385دربارۀ نمری بروین م نیبر اندرزسبودن سیرالد اد مینویسد:

«متأسفانه همین نامگاارس و فصلبندس س ب شده تا سیرالد اد با وجود ژرفاس مدنیا و

گسترۀ شگرم مفاهیم ،چندان مورد توجیه مفسیران ثثیار سیم ولیک و تمنیایی قیرار
نگیرد و این اثر ژرم عرفانی را به چشم یک اثر اخالقی سطحی بنگرند دور نیسیت
که پروفسور د بروین نیز تحتتأثیر همین نامگاارس ،در کتاب ارزشمند خود پس از

کاوییدن همی جن ییههیاس مدنییایی و بیییانی سییرالد اد درنمایییت ،جن ی انییدرزس ثن را
پررنگتر ب یند»

جایگاه این مقاله

اکنون با ثگاهی از جایگاه و نو مضامین عرفانی در قصاید سنایی و مننیوس حدیق الحقیقیه

و بیان اختالم دیدگاهها در شناخت محتواس مننوس سیرالد اد ،این پرسش مطیر مییشیود
که م احد عرفانی در این مننوس چه جایگاهی دارند و هدم سنایی از سرودن ایین منمومیه

چه بوده است

در این مقاله ،با بررسی ساحتهاس وجودس سنایی در سیرالد اد و تأثیر این ساحتها در

سیر محتوایی این منمومه ،جایگاه مضامین عرفانی ،نقید اجتمیاعی -دینیی و میدحی در ایین
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اثر ،نمایان میشود و سرانجاب سفر رو و مفموب «نور» در مراحل پایانی این سفر نیز ثشکار
میشود

آشنایی با ساحتهای وجودی سنایی در منظومة سیرالعباد
در تازیانههاس ساوک ثمده است« :در ثن سوس افسانهها ،یا حتی با پایرفتن افسانهها ،از تیورق
دیوان سنایی در همان ن ستین برخورد میتوان دریافت که ش صییت سینایی ،سیه بدید بسییار

متفاو دارد که ع ار اند از :الف) سنایی مدا و هجاگوس اقطیب تارییک وجیود او) ،ب)
سنایی واعظ و ناقد اجتماعی امدار خاکسترس وجود او) و پ) سینایی قانیدر و عاشیق اقطیب
روشن وجود او)» اشفیدی کدکنی )25 :1372 ،درادامیه ،دربیارۀ ایین سیه ش صییت متفیاو
سنایی ثمده است که نماب منطقی خا ی در ظمور یا زوال ایین سیه سیاحت ش صییتی شیاعر
وجود ندارد داستانهاس تحول فکیرس و ش صییتی او -همچیون سینایی و دیوانی السخیوار-

جدای است و سنایی تا ثخر عمر ،گرفتار این سه حالت بیوده اسیت اهمیان) در سییرالد اد نییز
شواهدس از سه ساحت ش صیتی سنایی وجود دارد که مطابق با تقسیمبنیدس شیفیدی کیدکنی
است و در شناخت محتوایی این اثر مفید واقع میشود:
 .1سنایی عارف (قطب روشن)

این ب ش ،شامل مقدمهاس از مضامین عرفانی اسیت کیه در ثن سینایی در  159بییت ،بیه بییان
مضامینی مانند تو ییف و سیتایش «بیاد» و بییان شی اهت ایین عنصیر بیه رو  ،ثغیاز ثفیرینش
امرحا سیر نزول ن ستین رو از عالم مدنی به عالم یور ) و تشیکیل مراتیب نفیس نامییه،
رو حیوانی و ثشنایی شاعر با نفس عاقاه امرشد اول سنایی) میپردازد
 .2سنایی واعظ و منتقد اجتماعی (مدار خاکستری)

پس از مقدمهاس عرفانی ،سنایی در  299بیت به تو یف ثغاز سفر و ادامی ایین سییر در قالیب
شناخت ویژگیهاس ساکنان ط ایع چمارگانیه و افیالک نیهگانیه مییپیردازد کیه دربرگیرنیدۀ
م احد اخالقی و نقد اجتماعی و دینی است
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 .3سنایی مداح (قطب تاریک)

این ساحت ،با مقدمهاس  80بیتی از ویژگییهیاس عقیل کیل و حالیتهیاس عرفیانی سیالکان و
عابدان ثغاز میشود که زمینهساز حضور ممدو اقاضی سرخس) و برترس اغراقثمیز وس بیر
این گروههاست؛ بهگونهاسکه بیا اختصیا

 261بییت بیه مضیامین میدحی ،ایین مننیوس را بیا

درخواست ا یکصد دینارس از ممدو به پایان میرساند
مصادیق ابعاد سهگانة شخصیت سنایی
 .1سنایی عارف (قطب روشن)

مقدم مننوس سیرالد اد ،حاوس مضامین عرفانی از زبان سینایی اسیت کیه شیامل شیر سییر
نزول ن ستین رو از عالم مدنی به عالم ور اثغاز ثفیرینش) اسیت بیا توجیه بیه جن ی

رهایی و ثزادبودن عنصر «باد» ،سنایی همچون سرثغاز مننیوسهیاس «عقیلنامیه» و «کارنامی

باخ» ،مننوس سیرالد اد را با ستایش باد و تش یه ثن به رو  ،ثغاز میکند تو ییف سینایی از
این عنصر س ب شده است که وس را «شاعر باد» بنامند احسینی )42 :1384 ،سنایی با اشیاره

به گرفتارس و اسار باد در میان عنا ر ثب و ثتش -با بییان رمیز ثفیرینش خیویش -ایین
عنصر را به رهایی فرامیخواند و درحقیقت ،خواهان رهایی رو خویش از اسیار عنا یر
و ط ایع و رنگهاست:
«رو را مانی ار چیه پسیتی تییو

کس ن یند تیو را و هستیی تییو

برهییان یییک ره اس فریشییتهوش

خیویشتین را ز ثب و از ثتیش»
اسنایی)182 -181 :1348 ،

درادامه ،شاعر با تو یف نفس نامییه و رو حییوانی اشیمر بیدن) ،بیه چگیونگی تشیکیل
نطفه ،مرحا جنینی ،تولد و رشد جسمانی تا کمال نفسانی میپردازد و بیان میکند کیه زمیین،
دای اوست و او مانند گیاهی بیخ ر ،در حالت ن اتی بوده و بهمرور به تکامل رسیده است:
«دانکییه در سیییاحت سییراس کمیین

چییون تمییی شیید ز میین مشیییم کیین

سیییوس پستییییی رسییییدب از بییییاال

حاقییه در گیییوش ز «اه طییییوا منمیییا»

ییافتیییییم دایییییی قدییییییمنمییییییاد

بییوده بییییا جنی ش فایک همیییزاد
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اولییین س ی ز سییاخت کسییو مییین

بدیید از ثن لدییل ییییافت خایییدت میین

چییون بریییدب ز سی ز و لدییل امییییید

بییییییاز دادب یکییییییی قمیییاد سپیییید»
اهمان)183 -182 :

پس سنایی به تو یف رو حیوانی میپردازد در اثناس این تو یف ،دیدۀ حیالبیین او
گشوده میشود و خود را همچون ستوران ،در خوردن و خفتن مییابید پیس دلیزده از ایین
زندگی و درمقابل دعو ط ایع به تحت اعالم یور ) ،بیه نیداس فطیر خیویش گیوش
فرامیدهد و راه نجا را جستوجو میکند:
«ثخشیییجم بیییه تحییت مییییرانییدس

فطییرتم سیوس فییوق میخییواندس

روزس ثخیییییر بییییه راه باریکیییی

عییاشییییق راه و راه ییییییر گشتییییییم

پیییرمیییردس لطییییف و نورانیییییی

همچیییو در کیییافییرس مسامیییانی»
اهمان)187 :

الزم رسیدن به سرمنزل مقصود ،حضور پیر و مرشدس است که در پیمودن این راه س ت
و پرخطر همراه رو باشد پس نفس عاقایه ،در هیئیت پیرمیردس لطییف و نیورانی ،روبیهروس
دیدگان سنایی پدیدار میشود این نفس ،خود را فارغ از گوهر و مکان ،مدرفیی و یح ت از
پدر خویش اعقل کل) میکند که کاردار درگاه المی است و تنمیا بیهخیاطر فرمیان پیدر و از
روس مصاحت است که در میان یک جمان نااهل مانده است پس با دعو نفس عاقاه به سییر
دودس ،بیان م احد اخالقیی و نقید اجتمیاعی و دینیی در قالیب ط یایع چمارگانیه و افیالک
نهگانه ثغاز میشود:
«هردو کردیم سیوس رفیتن راس

او مرا چشم شید مین او را پیاس»
اسنایی)191 :1348 ،

 .2سنایی واعظ و منتقد اجتماعی (مدار خاکستری)

پس از بیان مقدمهاس عرفانی ،این بدد از ش صیت سنایی با ثغاز سفر وس به همراهیی نفیس

عاقاه ثشکار میشود:
«روز اول که رخ به ره دادییم

به یکی خیاک تیوده افتیادیم»
اهمان)
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این سفر در قالب شناخت ساکنان ط ایع چمارگانه اانتقیاد از رذاییل اخالقیی روا یافتیه
میان مردب) و همچنین ثشینایی بیا سیاکنان افیالک نیهگانیه اانتقیاد از ناهنجیارسهیاس دینیی
گروههاس ماه ی و فاسفی) ادامه مییابد شاعر بهعنوان مصاحی خیرخواه ،در قالب هریک
از ط ایع چمارگانه ،فا مامومی از ق یل ب ل ،حسد ،حقد ،طمع و را ذکر و دارندگان
این فا را با تصاویرس همچون گرگ ،دیو ،مار ،نمنیگ و تو ییف مییکنید پیس از
پشتسرنمادن این مرحاه نییز سیاکنان ایین چمیار ط یع را «هییزبکشیان دوزخ» میینامید در

مقالهاس با عنوان «ویژگیهاس اشدار اجتماعی سنایی» اشاره شده است که اشدار سینایی ،بیه-
لحاظ راحت در بیان و فراگیرس ،تصویرس کامل و روشن از جامده و گروههیاس میثثر در
ثن را ارائه میدهید کیه هیدم از ثن ،ا یال امیور اجتمیاعی اسیت انامیدار)18 :1384 ،
همچنین برخی دیگر از پژوهشگران ،ارزشمندترین ب ش ثثار این شاعر را ،قصاید انتقیادس
او میدانند انوریان و دیگران )67 :1384 ،پس با ساکنان ط ایع چمارگانه و نمونههیاس نقید
اجتماعی سنایی در حیط مسائل اخالقی ثشنا میشویم:
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پس از طی مرحا ط ایع چمارگانه ،نفس عاقاه سنایی را به سیر در عیالم دیگیر اافیالک
نهگانه) فرامیخواند:
«شیاد گشتیم کییه دیده شید بینیییا

بیییر و دروازه دیییدب از مینیییا

گفتم این راه چیست گفتیا راسیت

پییاس حد زمییانه تییا ثنجییاست

رو کیه اکنون بییه جییان بپیییوستی

که از ایین رسیت خسیان رسیتی»
اسنایی)204 :1348 ،

ثغاز م احد انتقادس سنایی از عقاید دینی و ماه ی گروههاس م تافی مانند مقایدان دیین،
دهریان ،ستارهپرستان و  -که ثنها را در ایجاد اوضا نابسامان دینیی ،اجتمیاعی و فرهنگیی
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زمان خود مقصر میداند -در قالب سیر در افالک است این مرحاه از سفر نیز همانند سیفر در
ط ایع ،مرات ی دارد هیر فایک ،ممایو از جمدیتیی اسیت کیه هرییک بیهگونیهاس از راه ا یای
شناخت حق بازماندهاند و در خیال خویش به حقیقت رسیدهاند ویژگیهایی که سینایی بیراس
ساکنان افالک بیان میکند ،بر نابینایی دل ،تیرگی جان و انحیرام ق ای ثنهیا اشیاره دارد در
جاسجاس این سفر ،نفس عاقاه همراه سنایی اسیت و او را بیه بانیدهمتی و دورس از اقامیت در
این منازل دعو میکند این قسمت از ابیا سنایی ،مانند ثینهاس اسیت کیه شیرایی دینیی و
اوضا ماه ی جامده را ثشکار میسازد اکنون به شناخت ساکنان افالک نهگانه و نمونههیاس
نقد اجتماعی سنایی در حیط مسائل دینی میپردازیم:
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با بررسی سیر مضامین ابیا در ط ایع چمارگانه و افالک نهگانه ،به این نتیجه مییرسییم
که سنایی از مرحا ثغاز سفر که نفس عاقاه او را همراهی مییکنید ،روال ایین مننیوس را از
حالت عرفانی رم خار میکند و با گریزس ثگاهانه به نکا اخالقی و نقید اجتمیاعی-
دینی ،ش صیت واعظ و منتقد اجتماعی خود را نمایان میسازد پس از طی این مراحیل نییز
زمینهسازس سنایی براس ثشکارکردن ش صییت سیوب خیود ثغیاز مییشیود پیس بیرخالم
اشتیاق رو اسنایی) به اقامت در منزل نفس کل ،نفس عاقایه ،او را بیه ادامی راه و شیناخت
جایگاه عقل کل دعو میکند:
«کیسییییهاس خیییواستم کییییه بیییردوزب

بیاشیییییم ثنجیییییییا و دانیییش ثمییییییوزب

نیییزد ثن قییییوب خییواستییییم تیییین زد

پییییر درحییییال بیییانگ بییییر میییین زد

نگفتیییم تیییییرا کییییه چییییون اوبیییییاش

م تصیرچشیییییم و بدپسنیییید م یییاش

چیییون پییییدر دارس از پسییییر بگییییار

بییییر لییب کیوثیییر ثب شیییور م یییور

شییمر بیییدوسییت خییواهی ثنجییا پییوس

مغییز بیییپوسییت خییواهی ثنجییا جییوس»
اهمان)212 :
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سنایی پیش از مد قاضی سرخس ،بار دیگیر از مقدمیهاس عرفیانی کیه شیامل شیناخت
جایگاه عقل کل و ذکر مقاما سالکان طریقیت و اربیاب توحیید و ع ودییت اسیت ،بمیره
میگیرد؛ اما این بار هدم وس از این مقدمه ،برجستهسازس و اغراق در رجحان ویژگیهاس
اخالقی و دینی قاضی سرخس بر گروه سالکان و عابدان است؛ بهگونهاسکه درادامیه اشیاره
میشود ،شاعر تمیاب مراحیل گاشیته را «زشیت و پوسیت» و ممیدو خیود را «نغیز و مغیز»
میداند
جایگاه عقل کل و شناخت ساکنان پردههای آن

پس از ع یور از مرحای سییر در فایک االفیالک ،رو بیه همیراه نفیس عاقایه ،وارد قامیرو

پادشاهی «عقل کل» میشود؛ اما نفس عاقاه ،سنایی را به ع ور از این پرده نیز فرامیخواند و
پس از طی این منزل ،با وحد وجود مییان نفیس عاقایه و رو اسینایی) ،ایین سیفر ادامیه
مییابد:
«پییردههیییا دارد از شییرم در پییییش

زیییر هییر پییرده یییک جمییان درویییش

ییف اول کییییه پیییییردۀ عیییینانیید

در خیرابییییا قیییییاب قییییوسینانیید»
اهمییییان)213 :

«پس تییو ایییین پایگیییاه بگییاارس

سییییر بییدین کا ییییههیییا فییییرود ثرس

خیییز و پییی بییر سییر ج اییت نیییه

رخ سیییییوس پیشگیییییاه خاییت نیییییه

بییا خییرس در سییثال تیییا نشیییوس

بییییا سگییییی در جییوال تیییییا نشیییوس

همییت از گفیییت او چیییو نییو کییردب

بییییاز از ثنجییییاس قصیید رو کیییردب

ثن مکان بیر دلیم چیو دشیمن شیید

در زمییان من نمییاندب او مین شید

چیون دگیییر شکییل گشیت بنییادب

رخ دگییربییییاره سیییییییوس ره دادب»

صف سالکان طریقت

اهمان)214 :

اینان کسانی هستند که دببهدب ذکر «رب زدنی تحیراً» سر میدهند و در سیراس راز مدتکیف

شدهاند:
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«ساکنیییان دیییدب انیییدر او پویییییان

«ربّ زدنییی تحیّیییرا» گییویییان

جستیییه از چنییگ خییدمت حیییوان

رستیه از ننیگ قیدمت و حدثییان»
اهمان)215 :

صف ارباب توحید و عبودیت

با ع ور از میان گروه سالکان طریقت ،یف اربیاب توحیید و ع ودییت ظیاهر مییشیود ایین

گروه ،خا تر از سالکاناند و فارغ از خصو یا عالم مادس شدهاند:
«میییاع دناک» اجتمیییاد همییییه

«مییا عرفنییاک» اعتقیییاد همیییه»
اهمان)216 :

 .3سنایی مداح (قطب تاریک)

ش صیت مدا سنایی -که در سیرالد اد نیز نمود بارزس دارد -یکی از ش صیتهیاس ثابیت
و دائمی وس است در این زمینه ،مدرسی ا )145 :1377مدتقد اسیت کیه سینایی در سراسیر

زندگیاش ،هیچگاه دست از ستایشیگرس برنداشیته اسیت همچنیین بیروین ا1378ب)55 :
درمورد رابط میان سنایی و ممدو او امحمد بین منصیور) بیر ایین مسیئاه تأکیید دارد کیه
ثمیزۀ عجی ی از نکا مادس و مدنوس اایینجمیانی و ثنجمیانی) کیه شیامل بیرثوردهشیدن
نیازهاس مادس سنایی و پیوندس روحانی است ،در میان حامی و مرید اسنایی) وجود دارد
درادام این سفر ،سنایی در میان دو گروه سالکان طریقت و اربیاب توحیید و ع ودییت،
نورس میبیند که هم گروهها ،به تکریم ثن نور پرداخته و به احتراب ورودش ،اولییا را پییاده
میکنند سنایی با دیدن این نور ،خواسیتار گیابنمیادن در ایین راه مییشیود؛ امیا عاشیقی از
اربابان توحید ،دست رد بر کتفش مینمد و او را الیق ایین جایگیاه نمییدانید ایین مرحایه،
زمان بازگشت سنایی به عالم ور و ثغاز مدیحهسرایی اوست:
«نیییییور دیییییدب در او رونیییییده یکییییی

همچییو مییییاهی رونیده بییر فاکیییی

پییییش او ره گشیییییاده میییییکییردنیییید

اولیییییا را پییییییاده مییییکییییردنییید

خواستییییم تیییییا در ثن طییییریق شیییییوب

یییا بیییه رنگیییی از ثن فیییریق شیییوب
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عیاشقییییی زان یییف سقیییییم یییحی

پیشییم ثمیید خمییوش لیییک فصیییی

دسییت بیییر میین نمییاد و گفییت مایسییت

هم برین جا که جاس جاس تیو نیسیت

بییییاز رو سییییوس الیجیییییوز و یجییییییوز

رشته در دست ییور اسیت هنیییوز»
اسنایی)217 -216 :1348 ،

«رهنمییاس تییو دان کیییه ثن نییور اسییت

نییک نیزدیک لییک بیس دور اسیت

اییین همییه زشییت بییود و نغییز ثن اسییت

ایین همیه پوست بیود و مغز ثن است

گفییتم ثن نییور کیسییت گفییت ثن نییور

بییوالمفییییاخیییییر محمیییید منصیییییور»
اهمان)218 -217 :

شناخت مفموب «نور» در مراحل پایانی سفر رو  ،م حنی است که دکتر مشرم ،در ب شی

از مقال خود با عنوان «سیرالد اد سنایی غزنوس و کمدس المی دانته» به ثن پرداخته و ثوردهانید

که« :در منموم سنایی نیز همچون دانته ،اروا بمشتی در قالب جسمانی ظاهر نمیشوند؛ باکیه
در دیدگان شاعر همچون فروغهایی تابناک و رونده متجای میشوند که سی ن ثنیان از بطین
فروغشان شنیده میشود» امشرم)50 :1386 ،
«نییییور دییدب در او رونیییده یکییی

همچیییو مییاهییی رونده بییر فاکیی»
اسنایی)216 :1348 ،

نکته :همانگونه که اشاره شد ،در چند بیت بددس ،خود سنایی این نور را مدرفی کیرده
و شاعر در هیچیک از ابیا  ،این مننوس از نور با عنوان «اروا بمشتی» یاد نکرده است:
«گفتم ثن نیور کیسیت گفیت ثن نیور

بییوالمفییاخییر محمیید منصییییور»
اهمان)218 :

مدصومه غیورس نیز در تأیید این مسئاه که منمور سنایی از نیور ممیدو زمینیی اوسیت،

در مقالهاس با عنوان «تحایای بر سیرالد اد الی المداد سنایی» این پرسش را مطر میکند کیه
«چرا سنایی در پایان سفر ،ثن نور را در زمین و زندگی مادس مییجویید؟ چیرا نیور قاضیی
سرخس ،راهگشا و راهنماس اوست» اغیورس )22 :1387 ،وس دالیل سنایی را در برگزیدن
نور ممدو زمینی ،اینچنین بیان میکند 1« :قید حیا و زندگی میادس 2 ،فر یت حییا
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در اداس تکایف شر و بندگی 3 ،ناپایدارس احوال مربود به عرو و تدالی 4 ،تجرب مجیدد
وحد و میل بازیافتن دوبارۀ ثن در مدنا ب شیدن به زندگی مادس» اهمان)23 :

پایان منموم سیرالد اد ،بهدلیل نرسیدن رو به حد عالی کمال ،به سیر در عیالم یور و

کسب فی

از من ع نور و روشنایی به ناب محمد بن منصور اقاضیی سیرخس) و مید او خیتم

میشود در این سیر نزولی ،دومین مرشد سنایی ،ممدو زمینی اوسیت کیه شیاعر قصید دارد
این مننوس را به او تقدیم کند پس در  261بییت بیه ذکیر یفا اخالقیی و میاه ی ممیدو
خود مانند دیندارس ،س اوتمندس ،شجاعت و میپیردازد در پاییان نییز بیا درخواسیت یا
یکصد دینارس ،بدد ش صیتی مدا خود را ثشکار میکند و به مننوس خود خاتمه میب شد:
«واعیظ عقیییل و حییافییظ تنیزییییل

محییرب عشیق و محییییرب تییأوییییل

خنجیییر از روس خشییییم بییرنکشییید

سپیییر از هیییچ خصییم درنکشیییید

زخمش از بمیر شیر و دیین بیاشیید

سیف چیون حییق بیود چنیین بییاشیید

حاییم او ت یت حیید پسیتیهیییاست

عایم او تیییا سیید هستیییییهییاست

نیییاب نمیانیید

ط یع بییا ثتیش تیو خییاب نمییانییید »

چییرخ را بیییا سی ا

اسیییییییینایی-218 :1348 ،
اییزد همییه نکییو کییردست

)223

ثخیییر از بمیییییر رغییییم انییجمنیییییی

با من ثن کن که بییا تییو او کردسیت

شد میرا همچو شسیت میییاهی کییار

چییون توئی را نکیو بیود چیییو منییی

زین قدر کیار مییین فییراهییم گییییر

همچییو دریییاب کن بیییه ید دینیییار

بده اس هم تو خصم و هیم تیو شیفیع

کییاه بیرگی ز کیییاهدان کییم گییییر

«کار

خواهی از خا
نکته

و خیواهی از توزییع»
اهمان)233 -232 :

زرقانی در زمین ساختار مدای سنایی ،به وجود الگوهاس سهگانهاس مدتقد است که هرییک از
این الگوها ،ویژگیهاس خا ی دارند از دیدگاه این محقیق ،الگیوس اول متدایق بیه دورۀ اول
زندگی شاعر است که ثثار این دوره به شیوۀ مدمول شیاعران میدا سی ک خراسیانی سیروده
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شدهاند الگوس دوب ،مربود بیه ثثیارس اسیت کیه در ثنهیا درونماییههیاس دینیی ،عرفیانی و
اخالقی نیز بیه چشیم مییخیورد ایین الگیو متدایق بیه مرحای دوب زنیدگی سینایی اسیت کیه
گرایشهاس دینی و عرفانی او بیشتر شده و شاعر در جستوجوس ممدوحانی است کیه بیراس
شدرهاس ستایشی ثمی ته به تدالیم دینی و عرفانی بیه او یاه بدهنید سیومین الگیو مربیود بیه
اشدارس است که مقدمه و متن ا ای ثنها ل ریز از درونمایههاس دینی و عرفیانی اسیت و تنمیا
چند بیت پایانی به مد ممدو اختصا

یافته است از دیدگاه وس در ایین الگیو ،محورییت

مضمونی ،از ثن اندیشههاس دینی و عرفانی شاعر اسیت و مید جن ی عارضیی و ثیانوس دارد

وس ثثارس مانند حدیقه ،کارنام باخ و سیرالد اد را زیرمجموع الگوس سیوب مدرفیی مییکنید
ازرقانی)255 -253 :1381 ،

* نگارندگان مقال حاضر مدتقدند که اگرچه سیرالد اد از نمیر وجیود درونماییههیاس دینیی و
عرفانی ،شی اهتی بیه الگیوس سیوب دارد؛ امیا بیا توجیه بیه اینکیه از مجمیو  799بییت منمومی

سیرالد اد 261 ،بیت بهطور مستقیم ،مربود به مدیحهسرایی است و اهخواهی سینایی در ایین

منمومه ،همسو با ب شی از محتواس الگوس دوب ادر جستوجوس ممدو براس دریافت یاه)

است؛ پس میتوان این منمومه را تافیقی از الگوهاس دوب و سوب دانست همچنین بیا توجیه بیه

اینکه درونمای ا ای مننوس سیرالد اد ،م نیبر سفر سینایی اسیت و ایین سیفر در قالیب ط یایع

چمارگانه و افالک نهگانه ،دربرگیرندۀ م احد نقد اجتماعی در حیط مسائل اخالقیی و دینیی

شکل گرفته است بدینترتیب ،میتوان گفت که ب ش م احد نقد مسیائل اخالقیی و دینیی،
هم از لحاظ حجم تدداد ابییا ا 299بییت) و هیم از لحیاظ محتیوایی ،برجسیتهتیر از م احید
عرفانی است که در دو ب ش جداگانه و به ور مقدمه ذکر شدهاند
نتیجهگیری

 1سیرالد اد ،منمومهاس است که سینایی بیا گنجانیدن مضیامین عرفیانی بیهعنیوان
مقدمهاس براس بیان نقد اجتماعی -دینی و مدیحهسرایی ،اندکاسیی از اسیتمرار
و تییداوب سییه سییاحت وجییودس و ش صیییتی خییود را بییه نمییایش میییگییاارد
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ساحتهایی که با نمری شفیدی کدکنی م نیبیر ن یود نمیاب منطقیی خیا

در

ظمور یا زوال این ش صیتها و گرفتارس سنایی در این سه حالت تا ثخر عمر
وس همسویی دارد
 2سیر تغییر ثراب و درعینحال محسوس مقدمههاس عرفانی بیه بییان مضیامینی از
نقد اجتماعی در حیط مسائل اخالقی -دینی و همچنین مدیحیهسیرایی ،سی ب
بروز اختالمنمر در میان پژوهشگران شده است؛ بهگونهاسکیه برداشیتهیاس
ضدونقی
عرفانی مح

برخی از این محققیان ،در میواردس ماننید شیناخت مفمیوب نیور ییا
نامیدن مننوس سیرالد اد ،ریشیه در بییتیوجمی بیه سیاحتهیاس

ش صیتی سنایی و بیاهمیت تاقیکیردن ب یشهیاس نقید اجتمیاعی -دینیی و
مدیحهسرایی در این منمومه است

 3شایان ذکر است که وجود سه ساحت ش صیتی سنایی در ییک اثیر ،تحیول و
تغییر در ابداد ش صیتی این شاعر را اندکاس میدهد که بهمرور زمان و کسب
تجارب زندگی شکل گرفته است؛ اما به حام سیاحتهیاس وجیودس پیشیین
منجر نشده است اینگونه تحول ،جیداس از داسیتانهیاس جدایی و ت یایی در
زمین تحول ش صیتی سنایی است
 4اگرچه مدیحهسرایی و اهخیواهی سینایی در سییرالد اد ،شی اهت بسییارس بیه

مد دربارس دارد؛ اما با برقیرارس پیل ارت یاطی مییان میدای سینایی و ب یش
پیشییین ثن ام احیید اخالقییی و نقیید اجتمییاعی -دینییی) بییه ییور ضییمنی و

غیرمستقیم ،میتوان عالق سنایی به استفادۀ ابزارس از مدیحهسرایی براس جاب
توجه ممدو خود اقاضی سرخس) به مسائل اندرزس و انتقادس را از اهیدام
این شاعر دانست
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