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 چکیده:
هاي عالوه بر جایگاه سترگی که در ادبیات عرفانی دارد، در حوزهسنایی غزنوي  زمینه و هدف:  

اندیشه بویژه در اخالق و همچنین  اندیشمندان بزرگ است، که  از صاحبنظران و  هاي اسالمی 
از شاعران صاحب عرفانی  و جریانشعر  است.  سبک  این حوزه  در  ن یمهمتر  گرید  ياز سوساز 

، ابوحامد محمّد غزالی است و با نهاد  انیو عرفان را بن  نید  یختگیآم   مبانی نظريِ  که  یتیشخص
هاي بعد، و بویژه معاصر بودن سنایی توجه به جایگاه مهم و اثرگذار غزالی در روزگار خود و دوره

اي است که نیاز به تحقیق و بررسی در این حوزه و غزالی، تأثیر فکري غزالی بر سنایی، مسئله
اشتراکات فکري میان غزالی و سنایی، و همچنین وجود آبشخورهاي دارد. این مقاله با تکیه بر  

 دازد.الحقیقه سنایی میپرهاي غزالی در حدیقهفکري مشابه، به بررسی بازتاب اندیشه
مطالعه: توصیفی  روش  تحقیق  داده-روش  و  است  کتابخانهتحلیلی  روش  به  جمعها  آوري اي 

 شده است. 
. د یآیبشمار م الحقیقه  حدیقۀدر    یموضوع  يمحورها  نیزهد و عرفان از مهمتر  ۀشیاند  ها:یافته

فکر  ،مطرح شد  ییکه سنا  يادر دوره بود. سنا   یو مذهب  یو کالم   ياختالفات  اوج   ز ین  ییدر 
غزال پوشش  ینید  نی مضام   ،یهمچون  با  نما  یعرفان  یرا همراه  فکریم   شی به  منابع  و   يگذارد. 
 بوده است.  ی»نیکتب د، و امبرین، سنت پقرآیی «و سنا یتأمالت غزال

قابل توجه غزالی بر اندیشۀ سنایی است، چنانکه در    اتریثأتنتایج تحقیق بیانگر    گیري:نتیجه
سرچشمهحوزه عرفانی  و  کالمی  میتوان هاي  سنایی  اندیشۀ  و  شعر  در  را  غزالی  فکري  هاي 

داشته است. همچنین   يز یانگشگفتمشاهده کرد، بطوریکه غزالی در تکامل فکري سنایی تأثیر  
سنایی در ترتیب و تنظیم ابواب کتاب حدیقه، به شیوة عارفان و شارحان تصوف در مسئلۀ کالم  

 ین مورد کامالً به شیوة غزالی سخنوري میکند.خدا و اهمیّت قرائت آن توجه نکرده است و در ا
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Sanai Ghaznavi, in addition to his stellar 
position in mystical literature, is one of the great scholars and thinkers in the 
field of ethics as well as Islamic thought, especially in mystical poetry of poets 
with style and current in this field. Is. On the other hand, the most important 
figure who founded the theoretical foundations of the fusion of religion and 
mysticism is Abu Hamed Mohammad Ghazali, and considering the important 
and influential position of Ghazali in his time and later periods, and especially 
the contemporaneity of Sanai and Ghazali, Ghazali's intellectual influence 
Sanai is an issue that needs to be researched in this area. Relying on the 
intellectual commonalities between Ghazali and Sanai, as well as the 
existence of similar intellectual sources, this article examines the reflection of 
Ghazali's ideas in Sanai's Hadiqah al-Haqiqa . 
METHODOLOGY: The research method is descriptive-analytical and the data 
are collected by library method . 
FINDINGS:  The idea of asceticism and mysticism is one of the most important 
thematic axes in Hadith al-Haqiqah. In the period when Sanai was introduced, 
intellectual, theological and religious differences were at their peak. Like al-
Ghazali, Sanai displays religious themes with a mystical cover. The intellectual 
sources and reflections of Ghazali and Sanai have been "Quran, Sunnah of the 
Prophet, religious books " .  
CONCLUSION: The results of the study indicate the significant effects of 
Ghazali on Sanai's thought, as in theological and mystical fields Ghazali's 
intellectual sources can be seen in Sanai's poetry and thought, so that Ghazali 
has a surprising effect on Sanai's intellectual development. had. Also, in 
arranging the chapters of the book of Hadith, Sanai has not paid attention to 
the method of mystics and commentators of Sufism in the matter of the word 
of God and the importance of its recitation, and in this regard he speaks 
completely in the manner of Ghazali . 
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 مقدمه 
بیشک عرفان و تصوف اسالمی، در تمام ادوار حیاتش تفکر و مکتبی اثرگذار بر محتواي ادبیات فارسی بوده است. 
در قرن پنجم هجري که مصادف با دوران اوج تصوف بود، مهمترین فردي که با آمیختن دین و عرفان، عرصۀ 

تصوف را آغاز کرد، امام ابوحامد محمد غزالی بود. بنابراین «جاي تردید نیست که همۀ شاعران حکیم حمایت از  
اند» (حدیقه احیایی در شعر فارسی، و عارف ایرانی بعد از سدة ششم، آثار غزالی را مورد مطالعه و مداقه قرار داده

اندیشه1حسینی: ص   بیتردید  در  ).  گوناگون  ابعاد  در  غزالی  چون  هاي  ایرانی  عارف  شاعران  بزرگترین  از  یکی 
تأثیرگذاري وي نه بعلت زبان، بلکه بعلت فکر و اندیشۀ جدید ایشان و تحوالتی است  سنایی تأثیرگذار بوده است.

نظریه بزرگترین  از  یکی  واالمقام  شاعر  این  است.  آورده  بوجود  فارسی  ادبیّات  در  و که  اخالقی  ادبی،  پردازان 
زمینۀ در  ادبی صورتانسان  اسالمی  تحقیقات  اساس  بر  است.  بسوي کمالگرایی  ادبیات شناسی  تاریخ  در  گرفته 

  ایران، کمتر شخصیّتی به اندازة سنایی در شعر و زبان فارسی تأثیرگذار بوده است.
اندیشمهمترین نکته تأثیرگذاري  ۀ اي که میتواند اشتراك فکري سنایی و غزّالی را نشان دهد و به عبارت بهتر 

آموزه  برمبناي  را  دینی  اخالق  غزّالی  است که  این  بر سنایی آشکار کند،  را  غزالی  دینی  و  عرفانی، عرفانی  هاي 
در   را  شیوه  همین  هم  سنایی  کرد.  تعدیل  و  تبیین  شیوایش  نثر  در  را،  عرفان  نظري  و  عملی  اصول  و  تلطیف 

هاي کالمی غزالی بر آراي سنایی، کاکه رش: آثارش بویژه در حدیقه در حلّۀ شعر بکار برده است (تأثیر اندیشه
ذوق،    با  اتشیو غزل  دیقرآن سروکار دارد و در قصا  لیوأو موعظه و ت  هیالحقیقه با حکمت صوفاو در حدیقه  ).4ص  

 .اوست ماتیتعل ییهدف غا ،عشق به حق ت،ایروح و شطح
حدیقه اصراري در ترتیب و تنظیم مقامات و با نگاهی به حدیقۀ سنایی بر ما آشکار میگردد که سنایی در نظم  

حاالت عرفانی به شیوة مرسوم ندارد. حدیقه را در ده باب سروده است و موضوعات آن عبارتند از: توحید، قرآن،  
نعت پیامبر و فضایل اصحاب، فضیلت علم و معنی عشق و نفس کلی و کمال عقل، افالك و بروج و درجات قلب 

 ). 6، حکمت و امثال و تصنیف کتاب (همان: ص و... مدح سلطان و اعیان
توصیفی رویکرد  با  پژوهش  امام -این  دیدگاه  اشتراك  وجه  که  است  مسئله  این  به  پاسخگویی  درصدد  تحلیلی 

در حدیقه سنایی چگونه  و  غزالی  محور محمد  فکري،  ارتباط  این  راستاي  در  و  است؟  کرده  پیدا  نمود  الحقیقه 
پاس  براي  انگیزهموضوعی حدیقه چیست؟  توصیف  و  ارزیابی  به  پرسش،  این  به  اندیشهخگویی  و  عرفانی  ها  هاي 
 غزّالی و سنایی در حدیقه میپردازیم.

 
 ضرورت و سابقۀ پژوهش

اندیشه  تأثیر  تا حدود زیادي تحت  این حقیقت که سنایی  به  انتقال  با توجه  نوبۀ خود در  به  بوده و  هاي غزالی 
ساز بعد از خود، یعنی عطار و موالنا نقش بسزایی داشته است و همچنین بدلیل دورانهاي وي به بزرگان  اندیشه

هاي امام محمد غزالی در حدیقۀ سنایی، نگارندگان برآن شدند که به  نبود پژوهشی بنیادین دربارة بازتاب اندیشه
 زند. بررسی و تبیین اشتراکات عرفانی و کالمی امام محمد غزالی و سنایی در حدیقه بپردا

از دیدگاههاي  و  نوشته شده است  آثار سنایی و محمد غزالی  و  بسیاري دربارة زندگی  تاکنون کتابها و مقاالت 
از یکدیگر پذیرفته تأثیري که  اند پرداخته شده است. از جمله مقاالتی مختلف به مقایسۀ غزالی و سنایی و نیز 

و مولوي درباب رؤیت خد اندیشه1391اوند» (محرمی:تحت عنوان «دیدگاه عرفانی غزالی  هاي کالمی )؛ «تأثیر 
وش: (کاکه  سنایی»  آراي  بر  (تقی1388غزالی  سنایی  و  غزالی  اندیشۀ  در  «یادمرگ»  تطبیقی  مقایسۀ  -)؛ 
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(محمودي:1394نژاد: غزالی  و  سنایی  مولوي،  داستانهاي  در  روایات  و  حکایات  مقایسۀ  دیدگاههاي  1395)؛  )؛ 
) اشاره کرد. خأل تحقیقاتی در این مورد، ضرورت انجام پژوهش را  1387کاکه رش:عرفانی سنایی متأثر از غزالی ( 

 به اثبات میرساند.
 

 بحث و بررسی 
 اشتراکات فکري و دینی سنایی و غزالی

ا در  بحث  رانیازآنجاکه تصوف  از  اسالم همواره  اجتماع  یفرهنگ  ي دادهایرو  نیترزیانگبرو  در   یو  و  رفته  بشمار 
 ده یحوزه صاحب نظر و ا  ن یدر ا  یغزال  .تا امروز، دستخوش تحوالت فراوان بوده است  غازآاز    شیخو  اتیطول ح

تلف با  و  ادبمردم  یتصوف  ، یعرفان  ي هاموزه آو    ینیعلوم د  قیبوده  ارائه کرده است. در   ران ی ا  اتیپسند و معتدل 
صوف  یکی  ییسنا شعر  ارکان  تشک  انهیاز  بسیم  لیرا  که  غزال  اریدهد  محمد  امام  آراء  تأثیر  است.   یتحت  بوده 
از شاعران زبان فارس  و  است  عتمداریشر   یعارف  ،ییسنا تر به کالم اهللا، قیو عم  شتری است که ب  یجزو آن دسته 

شاعران   انیآگاه و کامال تحت تأثیر فصاحت و بالغت قرآن بود. در م  یمسلمان  ي توجه خاص نشان داده است. و
هستند که در    یامام محمد غزال  ي ها شهی از اند  ریپذریتأث  ،ییموالنا و سنا  ،ي شابور ین عطار نهمچو  یبزرگان  ران،یا
درحقیقت «حدیقۀ سنایی» احیایی در شعر است و   است.  نییدرخور توجه و تب  ي غزنو  ییسنا  ي،ریپذریتأث  انیم

جامه احیاء،  با  غزالی  که  همانگونه  شعر.  در  شرعی  باغ شاید  در  نیز  سنایی  میپوشاند،  دینی  علوم  تن  به  نو  اي 
را تقدیم شعر فارسی مینماید و حدیقه در حقیقت خود احیایی در شعر است»  حقیقت خود، خلعتی گرانمایه 

 ).2فارسی، حسینی: ص (حدیقه احیایی در شعر
از نکات دیگر اشتراك فکري سنایی و غزّالی آن است که تصویري که سنایی و غزّالی در طی مراحل سیروسلوك 

مدار یا مؤمنی عارف دارند؛ آن نظم و نظامی که در آثار استادان آن و جستجوي کیمیاي کمال از صوفی شریعت
داهللا انصاري، هجویري و.....) و حتّی بعد از ایشان (چون عطار، فن قبل از ایشان (چون ابونصر سراج، خواجه عب

نشان و  نمیشود  دیده  بزرگ  دو  بوده، در آن  و....) مرسوم  دیگران ابن عربی  از  متمایز  دهندة دیدگاهی مشترك 
 است.

  ؛ کرد   جیرا در قصیده را  ي و زهد و حکمت معنو  یو عرفان  یبود که طرح مسائل اجتماع  یشاعران  نیاز اول  ییسنا
بسیبطور هنوز  قصا  ي اریکه  نمون  دیاز  قصا  ۀاو  زاهدانه  ،یاجتماع  د یبرتر  و  داورعارفانه  هنگام  شعر   ةدربار  ي اند. 
  شتر یش بیاز تحول و انقالب درون  شیشعر او پ  رایز  م،یاو را در نظر داشته باش  ي فکر  ة دو دور  د یهمواره با  ییسنا

 ، یشد اما پس از تحول درونی مداح و مقلد محسوب م  ي شاعردوران  با وضع موجود زمانه هماهنگ بود و او در  
ن او  معنو  زیشعر  و حکمت  تفکر  و  اصل  ي متحول شد  م  یمضمون  در  او شد.  بس  انیشعر  سنا  اریآثار    ، ییفاخر 

آن را    شیسرا  ییدر ده باب است. سنا  تیده هزار ب  ي نامند، دارایم  زینامه نی که آن را اله  قهیالحق قهیحد  ي مثنو
خدا و   شیکتاب، عالوه بر ستا  نیق به اتمام رساند. موضوعات اهـ..525.ق شروع کرد و در سال  هـ.  524در سال  

دربار او،  اصحاب  و  آل  و  حدیقه  حکمت،  علم،  عقل  ةرسول  است.  عشق  منظومه  قهیالحقو  بر   ییهااز  که  است 
تأث  ياریبس است. سناریاز شاعران  بوده  ا  ییگذار  تازه  نیبا سرودن  باب  در سرا  يامنظومه،    يهامنظومه   شیرا 

-شگفت  ریتأث  ،ییسنا  ۀشیدر تکامل اند  ی غزال  یبزرگان ادب براست  انیادب و عرفان گشود. در م  خیدر تار   یعرفان
گذاشته و مردم جهان را، از خرمن   ادگاریاز خود به    یو عرب  یبه فارس  یآثار و تألیفات فراوان  ی،دارد. غزال   ي زیانگ

 یی از خردگرا  مسلمانان  ي دور  ربود که ب  ياز آن دسته افراد  یمند ساخته است. غزالبهره  شیمعارف و فضائل خو
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اما پرداخت به آن را    دانستیفلسفه را دچار مشکل نم  تیماه  نکهیبرغم ا  ي گذاشت. و   ي ادیز  ریو نفی فلسفه تأث
«حواس، عقل و کشف   ةویرا منحصر در سه ش  ینیشناخت موضوعات د  یمسلمانان دانست. غزال  مانیاضعف    یۀما

 ی ن ید  ۀشیاند  ي و پاکساز   ین یعلوم د  ي ای تا به احکوشید  عارف و متکلم    کیاو بعنوان    ست.دانیم  ی»و شهود عرفان
وح و  شر  ي نبو  یبپردازد  فلسف  عتیو  عقل  بر  کاربرد  ي برتر  یرا  نقش  اما  ن  ي بخشد.  را  نقل   زیعقل  کنار  در 

قرار   یو اولیاء اله  قانی صد  فیخود را در رد  ،ییجوقتیحق  ر یمس  یبود که ضمن ط  نیاست. تالش او بر ا  رفتهیپذ
اند.  نقش داشته  یغزال  ۀ شیاند  ي ر یکشف و شهود که در شکلگی،  همچون عقل، وح  یدهد. در کنار عوامل معرفت

با اند  زین  یو مذهب  یاسیس  ،یاجتماع   ي رهایمتغ   نقش  به تصوف و عرفان   او  ریو س   یفلسف  ي هاشهیدر مخالفت 
 اند.داشته

 
 بحث و بررسی  

در ذکر کالم باریتعالی   -2توحید  -1با توجه به فصلبندي کتاب حدیقه و اختصاص هر باب به موضوعاتی چون  
  -8در صفت افالك و بروج    -7در نفس کلی  -6علم  در فضیلت    5-در صفت عقل  -4السالم  در نعت نبی علیه  -3

بهرامشاه   مدح  امثال   -9در  و  حکمت  از  -10در  سنایی  تأثیرپذیري  که  برآنست  سعی  کتاب؛  تصنیف  در صفت 
محمد غزالی در هر باب و تحت عنوان موضوع باب بررسی شود. اگرچه موضوع مورد بحث بسیار گسترده است، با 

 به ذکر چند نمود عرفانی تأثرات سنایی از غزالی، در کتاب حدیقه پرداخته میشود. توجه به محدودیت مقاله، تنها
 

 توحید 
گرایی نشئت گرفته و همین مطلب جوهرة اصلی شعر سنایی متعهد به شرع اسالم است و از خداپرستی و اسالم

و با صراحت نشان داده مداري شعرش را به تمام و کمال  شعرش را پویا و ماندگار کرده است. سنایی خود شریعت
است و در حدیقه با عنوان «در شرع و شعر....» مهر تأیید شرع بر شعرش نهاده است، شعرش را در مقابل شرع،  

مایه پنداشته، سخن شاعران را غمز و شعر انبیاگونۀ خویش را رمز انگاشته، پرچم ناتوانی عقل را در مقابله و  کم
تمام و با شعر آمیخته با توحید و حمد، دست به دعا برداشته و آمرزش و آزمایش با شرع برافراشته، با خضوع  

 عفو تقصیرهایش را با تمام وجود از خداي مهتر دانا خواسته است.
 سنایی همین موضوع را اینگونه آغاز میکند: 

ــار ــرع دادت بـــ ــو شـــ ــنایی چـــ  اي ســـ
ــل ــعر دل بگســـ ــدي ز شـــ ــرع دیـــ  شـــ

 

بدار   شعر  و  شاعري  ازین   دست 
دل   / اندر     نگارد   گدایی     که  

 )743: ص 1(حدیقه، ج                                 
را شکر، نام مینهد و مقدمۀ بحث را با آیات و  -اخالق پسندیده -امام محمّد غزّالی اصل پنجم از قسم سوم اربعین
«خدا جمله  از  میسازد.  مدلّل  مرتبط،  فرموده احادیث  نیز  و  الشکور،  عبادي  من  قلیل  و  است:  فرموده  تعالی  ي 

 ).211است: لَئِن شَکَرتُم لِأزیدَنکُم و....» (اربعین، غزالی: ص 
سنایی غزنوي در باب اول «توحید باري تعالی» پس از ذکر «داربقا» و «وجود و عدم» به پیروزي از امام محمد 

ارش میکند و همان توصیفی را بکار میبرد که در اربعین غزالی، بکار  غزالی، پس از مقام صبر، مقام شکر را سف
 رفته است:

شاکر  چو  شدي بر  قضـاي  او  صـابر را   تو   مر  گاه   آن    خواند 
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 شکر   گوي   از   پی  زیادت  را
 

را عالم الشهاده  و   الغیب 
 ) 99: ص 1(حدیقه، ج                 

 
 ). 7شَکَرتُم لِأزیدُکم» اشاره دارد (ابراهیم/شعر فوق به آیۀ « لَئِن 

در تعلیمات اخالقی و عرفانی بعد از «شکر و شکایت» فرق مؤمن و کافر را در شکرگزاري معرفی میکند و معتقد 
 است دیندار شاکر رحمت است و کافر شاکر قهر و غیرت حق.

 
 قرآن 

ا  یغزال چ  نیدر  ده  ا  ي را ضرور   زیباب  و  دانسته  کتاب    نیو الزم  در  را  که «اصول  الدین»  أصول  فی  االربعین 
اسرار   نیکرده است. همچن   انیتالوت قرآن را ب  یشرح داده و اسرار باطن» است،  نآجواهر القر« از کتاب    یبخش
 :کرده است انیب نیباز گفته و ده اصل را چن زین نیالدرا در احیاء علوم دیتالوت قرآن مج یباطن

 و لطفه بخلقه فی نزوله عن عرش جالله الى درجۀ   یم و علوه و فضل اهللا سبحانه و تعالفهم عظمۀ الکال  -األول  «
 .خلقه افهام

التعظیم المتکلم، فالقارى عند البدایۀ بتالوة القرآن ینبغى یحضر فی قلبه عظمۀ المتکلم و یعلم ان ما   _  الثانی 
 .. یقروه لیس من کالم البشر.

 ....حضور القلب و ترك حدیث النفس - الثالث
-ت قران را تدبر دانسته و از قول امام على علیهئقرا  یمقصود اصل  یالتدبر و هووراء حضور القلب که غزال  -الرابع

 »اخیر فی عبادة ال فقه فیها وال فی قراءة ال تدبر فیها«السالم نقل کرده است که 
 .... ما یلیق بهاالتفهم و هوان یستوضح من کل آیۀ  - الخامس
لها   -  السادس اسد  حجب  و  سباب  ال  القرآن  معانی  فهم  عن  منعوا  الناس  اکثر  فان  الفهم  موانع  عن  التخلی 

 .الشیطان على قلوبهم فعمیت علیهم عجائب اسرار القرآن
المأمور قدر انه المنهی و   ایو هوان یقدرانه المقصود بکل خطاب فی القرآن فان سمع امرا اونه  صی التخص   -السابع

الثامن التأثر و هوان یتأثر قلبه بآثار مختلفه بحسب اختالف االیات فیکون له بحسب کل فهم حال و وجد یتصف  
 . رهیبه قلبه من الحزن و الخوف و الرجاء و غ

 . ال من نفسه جل به أن یترقى إلى أن یسمع الکالم من اهللا عز و یو اعن یالترق -التاسع 
ی: غزال(اربعین،    »هیبه أن یتبر أمن حوله و قوته و االلتفات إلى نفسه بین الرضاء و التزک  یو اعن  يالتبر  -العاشر

 ). 281ص 
به    قهیالحقحدیقه  ي باب دوم مثنو  زین  یسنائ العالم» داده و آ«را، اختصاص  در   یث یو احاد  اتیذکر کالم ملک 
 ن کرده است.آغاز سخ نیاشعار آورده و سپس چن ۀدر مقدم د،ی قرآن مج تیاهم

 را ز بـس لطافـت و ظـرف  سخنش
 مشــکلها       حــال    بهــر   ســر او

ــرآن   شــفا    ا ر  مجــروح    دل   ق
 

ن  صدمت  حرف   ی صوت  زحمت   و 
 دلها       راحت      و    جانها    روح  

پردرد  قرآن        دواء      را     دل 
 ) 171  (حدیقه: ص                   
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 قرآن  ت یباب هدا در
 یراهـ  عاشـقان و   او اسـت    رهبر

 وطـن اسـت  را    جانـت      در بن چاه
ــدان   رســن مــردان راد ــد    ب  دارن
 قـرآن      و لـذت    طعـم    یچش  یک

 ي آ      جـان     منظـر  بـه      از در تن
 دیـبنما    جلـوه       تـو     جان    به    تا

ــا بب ــیت ــه  ی ن ــد  ب ــالص ة  دی  اخ
 

است   ی چاه    غافالن    و    او    رسن 
سو  به  قرآن  است  ي نور  رسن   او 

به جان  آب  بدان   آرند    دست    تا 
برد زبان  نبرد  ي چون   جان    ي و 

 يآ     قرآن         باغ   ي   تماشا    به
وآنچه  آنچه هست   دیآ   بودآنچه 

بخوان  اخالص  ة سور  تو    ی  چون 
 )182ص  :(همان                       

 نعت پیامبر 
اعضاي بدن در متابعت آن عنوان شده است و پیامبر «در متون عرفانی دل جسمانی خالصۀ وجود انسانی و همۀ  

 ).182(ص) هم در نبوّت و میان انبیاء بمثابۀ دل معرفی شده است» (گزیدة مرصادالعباد: ص
تر مییابد ولیکن زرینکوب میگوید: «غزالی به پیروي صوفیه راه قلب را در کشف حقیقت از هر راه دیگر مستقیم

بیان مجموع حیات   از آن شمرده قلب در  نیز جزئی  تابع آن است و عقل  و نفس  عالی روحانی است که حس 
میشودو به هیچ وجه امري ضد عقل نیست. عالیترین درجات قلب هم نزد غزاّلی تعلق به نبی دارد که معرفت را  

هر یک حاکی به الهام ربّانی به طریقۀ کشف و بدون اکتساب و تکلّف تلقی میکند و مراتب اولیاء و حکما و علما  
از درجات آنهاست. ازاینرو حال نبی را جز نبی درك نمیکند و حقیقت نبوت وراي معرفت دیگران است» (فرار از 

 ). 200مدرسه، زریّنکوب: ص 
 ازاینرو سنایی میگوید: 

ــردن  او ــل گ ــود و عق ــري  ب  او  س
 

او   تن  انبیاء  و  بود  دلی   او 
 ) 190(حدیقه: ص                     

 دمۀ باب سوم «حدیقه» پیامبر (ص) بمثابۀ حدیث (اول ماخلق اهللا نوري) در آفتاب سپر بارگاه ازلی بود:در مق
ــاه  ازل  ــه  بارگ ــپهرش    چ  آن س

 
مرسل   احمد  که،   آفتابش 

 )189(همان: ص                      
اشاره به احادیث معروف در متون سنایی تصریح میکند که قبل از خلقت آدم، محمد (ص) پیامبر بوده است و با  

 صوفیه از جمله «اول ما خلق اهللا روحی،کنتَ نبیاً و آدم بین الماء و الجسد و اول الفکر آخر العمل» 
 آدم و آن کــه شــمت  جــان داشــت
 جــان او بــوده  در طریقــت    حــق

 

داشت   گریبان  بر  دامانش   پاي  
حق   حقیقت   حضرت    گوهر  

 )194ن: ص (هما                     

 کمال عقل  
عقل دانسته و    ي شرافت علم را از سوی  متأثر است، چه غزال  یالدین» غزالعلوم  اءیاز «اح  یباب عقل هم سنائ  در

 يو علم چون نور  دیاست که از درخت عقل برو  ي اوهیعقل را اساس و منبع علم و گفته است: «علم همچون م
دیگر،   یی. از سو) 67» (بررسی تطبیقی عرفان سنایی و جان دان، دهقان: ص  عقل تابش کند  دیاست که از خورش

اقبل فاقبل ثم قال   اول ما خلق اهللا العقل، فقال له:: «کرده است  انیب  نیاکرم (ص) را چن  امبری از پ  یثیحد  یغزال
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فادبر ادبر  ن   »له:  ابوسع  زیو  فرموده است: کل ش  ي خدر  دیاز  اکرم (ص)  دعامۀ و دعامۀ   ءینقل کرده که رسول 
او نعقل ما کنا فی اصحاب   سمعالمؤمن عقله و فبقدر عقله تکون عبادته انا سمعتم قول الفجار فی النار لو کنا ن

 . ) 84ص   :یغزالالدین، » (احیاء علو مریالسع 
در شعر خود گنجانده است و   یالدین» نقل کرده، سنائ علوم  اءیدر کتاب «اح  یرا که غزال  یثیتوان گفت احادیم

عنایته و  هیاست: «فی صفۀ العقل و احوال و افعاله و غا نیکه عنوان آن چن « قه یالحقدر باب چهارم مثنوي حدیقه
 .ستا یمتأثر از غزال  یاز موارد، سنائ ي ار یسبب وجوده» در بس

 :گفته است  نیچن یسنائ
 بدنـد      و  کیـچـرخ ن  ریچه در زهر
 دسـتش    در       امـور        دیکل  هم

 بـس  تـو    لیدل    حق  راه    در      عقل
 یبرهـ      تا     به عقل    چنگ در زن

 زود     رهانـد      تـرا      کل مر  عقل
 اسـت    عقـل     بشر     تن    ي که خدا

 

ــد    خــرمن   نــانیچخوشــه   خردن
 هسـتش ر     د  ره امـر بسـته      هم

 بـس    تـو  لیـکه خل  ي عقل هر جا
 یرهـ  چـو    یهر رهـه  ب  ي گردورنه  
 دود     و    و آتــش ویــد ینــیاز قر

 اسـت      از همه حـال بـاخبر عقـل
 ) 300- 296: صص (حدیقه         

ارزش و منزلت خردگرایی و عنصر عقل نزد سنایی تا آنجا است که در مقام شمارش صفات باري تعالی، خداوند را  
انسان از ادامۀ ادلۀ اثباتی وجوب، لطف میداند. سنایی در مقام «خود عقل» و آفرینش عقل و بخشش آن را به  

 تبیین رابطۀ عقالنی بین انسان وحق، خدا را یاریگر خردمندان میداند:
 یار  آنی    که   بـی   خـرد   نبـود

 
نبود    خود   آن  که  آنی   وان 

 )736(همان: ص                        
گرفت که سنایی شاعري عقلگرا بوده است. پیداست که توجه خاص او به مفهوم باوجوداین نمیتوان چنین نتیجه  

 عقل، حکایت از اختالف دید او با دیگران و عقلی که او میگوید، با عقل دیگران متفاوت است.
) «گوهر، رسول، نگهبان» (همان: 297سنایی براي عقل مترادفهایی بکار برده است؛ مانند «سلطان» (حدیقه: ص  

)، «دروازة جهان  296). عقل در نگاه سنایی داراي خصلتی فعال یا به عبارتی «عقل فعال» (همان: ص  295ص  
 ) است.304)، «والی چرخ و دهر، عالم شرع و داد» (همان: ص 299ازل» (همان: ص  

یم  چنین عقلی فاقد خصیصۀ مادي و چراغ ایمان است؛ «سنایی واژة عقل یا خرد را به دو نوع مثبت و منفی تقس
کرده، وجه مثبت آن را عقل و وجه منفی آن را عقیله مینامد. وي آنجا که مفهومی مثبت از عقل اراده میکند، 

اند، مانند عقل حسابگر، عقل معاش، عقل را در معانی زیر بکار میبرد: «عقل جزئی که از آن تعابیر گوناگونی کرده
مذمت کرده است و مورد نکوهش قرار میدهند» (از عقل   گر و.... حکیم سنایی و دیگر عارفان عقل را عقل حیله

 ).43ناصرخسرو تا عقل سنایی، پارسانسب: ص 
آثار   با دقت در  آنچه  این است که عقلی که مذموم است، کدام عقل است.  اینجا مطرح میشود  پرسشی که در 

وبیش در آن افراد بشر، کمعارفان فالسفه دریافت میشود این است که مراد از عقل مذموم، عقل جزئی است که  
شریکند. عقل جزئی، وسیلۀ ادراك و تمییز نفع و ضرر انسان در عالم هستی است و آنچه را ماوراي قلمرو حسی 
است، ادراك نمیکند. سنایی نیز براي عقل جزئی تعابیر گوناگونی بکار گرفته وآن را مذمت کرده است. او حتی 

 آن شکایت میکند: سراي میخواند و ازعقل جزئی را یاوه 
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 انگیـزچند  از ایـن  عقـل   تُرّهـات
 

رنگ  و طبع  این جان   از   آمیز چند 
 )43(حدیقه: ص                         

سنایی گاهی از این عقل به آلوده و هوس تعبیر میکند که عقل جزئی از روي آلودگی و هوس از موقعیت و مقام 
تر از حد خویش میکند. سنایی کتاب حدیقه را محصول خردورزي خود  خویش پا را فراتر گذاشته و مطالبۀ باال

اي  میداند؛ اما نمیتوان از این نکته غافل ماند که نگارش این اثر ادبی، اتفاقاً مصادف با دورانی بود که بنا به پاره
. سنایی آنگاه  دالیل مشخص اجتماعی، سنایی از واقعیت اجتماعی فاصله گرفت و قدم در عالم خیال و عرفان نهاد

که از طلب مال ملول شد و از جهان و جهانیان کناره گرفت، به انشاي این اثر پرداخت؛ کتابی که قدرش از نظر 
خردمند از عالمی بیشتر است. درنتیجه مفهوم عقل و خرد گرایی را در یک فضاي عرفانی و در چارچوب فکري 

ازآنجاکه فلسفۀ یونان در عقاید این نحلۀ فکري نیز رسوخ   متصلّب اشعري تعریف و تبیین کرده است. با این همه
هاي خردگرایی در حدیقه بود؛ بنابراین تفکر سنایی کرده بود، نمیتوان بطور مطلق قائل به صبغۀ عرفانی مؤلفه

 هاي فلسفی و کالمی را داشت.هم واجد خصلت عرفانی بود و هم بنمایه
 

 فضیلت عشق 
تصوف، عشق و محبّت است. اغراق در توصیف و پذیرش محبّت و پایبندي به آن، دو خمیرمایه و خالصۀ عرفان و  

نوع تصوف عاشقانه و عابدانه را بوجود میآورد. بزرگترین ابتکار سنایی آن بود که هم در تصوف عاشقانه و هم در 
فان، تصویر کلی تصوف عابدانه در نظم فارسی، پیشرو است. به همین مناسبت در توصیفات سنایی از عشق و عر

از عرفان را باید درنظر داشته باشیم که هم رنگ عاشقانه دارد و هم عرفانی است که تمایل به عبادت و شریعت 
 دارد و مالیم است. 

«غزّالی، محبّت و عشق به خدا را از لوازم سلوك باطنی و اخالص میداند و عشق را محبّت زیاد معرفی میکند و 
داشتنی است و بخشتر باشد، محبوب و دوستاشتن خدا میگوید: «بدان هرچه لذّتدر تبیین و توجیه دوست د

داشتنی را محبّت میگویند و اگر رغبت زیاد باشد، عشق نامیده میشود...و  میل و رغبت انسان به چیزهاي دوست
 ). 240باید دانست لذتها تابع ادراك میباشند» (اربعین، غزالی: ص

بیت در ذکر عشق، فضیلت، صفات عشق، عاشق   110وسته و اختصاصی، در حدود  سنایی در باب پنجم حدیقه پی
و معشوق و عشق مجازي سخن گفته است و آن را رد حکایاتی با کمال عشق و عاشقی و تمثیالت به قصّۀ آدم، 

تین به دقایق و ظرایف آن پرداخته است. عالوه برآن در قسمتهاي مختلف به مناسبت به آن میپردازد و عشق راس 
 را وسیلۀ کمال مردان کامل و رهروان واقعی تصوف معرفی میکند.

ــرنما ــا   و   ســ ــر   جانربــ  دلبــ
ــد  راز ــده  گوی ــر بری ــا س ــق ب  عش

 

آمد  عشق    سرنماي  و   سربر 
غمّاز بود  سر    که  داند     زانکه 

 )32(حدیقه: ص                        
و   است  جان  ربایندة  که  عشق  از  تعبیر  شیوهاین  به  میکند،  برمال  را  عاشق  دل  شعر رازهاي  در  گوناگون  هاي 
 )191(همان: ص  شاعران عارف و غیرعارف بازتاب داشته است.

 
 نفس 
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ضب و شهوت غ  ةاست که قو  ي زیدارد و همان چ  یجامع  ي معنا  کینفس  «گفته است:    نینفس چن  ةدربار  یغزال
در  م  یآدم  را  متصوفه  یبوجود  اصطالح  در  و  نفس  ندیگویم  ی وقتآورد  چ  یعنی :  دربردارند  يزیهمان  تمام   ة که 

 ). 4ی: ص غزال (کیمیاي سعادت،  ی»صفات مذمومه است در آدم
را در قالب   یغزال   ي هااز گفته  ي ار یذکر نفس الکلى و احواله» قرار داده و بس«را به    قهیباب ششم حد  زین  یسنائ

 . کرده است انیشعر ب
 خوانـدهکیف اصبحت  اي  پسـر     

 اي  بچاه   غرور     مانـده     اسـیر
 خیز کاین خاکدان  سراي تو نیست
 چه افکنی  بیهده  بسـاط    نشـاط
 گر قباي    بقا   نخواهی     سوخت
 خویش   را    ازین   قفس   برهـان

 

درمانده  نفس    بزندان      اي    
امیر   بر  تو نفس    هواپرست      

 یست این هوس خانه است جاي تو ن
رباط   صدهزارساله      اندرین   

آدم قباي   تن    از  کش   دوخت  بر 
 بنما    از      خلیفتی        برهان 

 ) 345 ص :(حدیقه                    

 فضیلت علم  
است که به صاحب   آنمعلم مرشد  فیعلم و عالم گفته است: «از وظا  ةدربار  ن»یالدعلوم  اءیدر کتاب «اح  یغزال
را نقل کرده   ي نبو  ثی نطلبد و بعد حد  ینخواهد و پاداش  ي اقتداء کند و دربرابر افاده کردن علمش مزد  عتیشر

 .)59ی: ص غزالالدین، احیاء علوماهللا بعلمه» (  هان اشد الناس عذابا یوم القیامۀ عالم لم ینفع«  که فرموده است:
 :سروده است نیچن قه یالحقحدیقه ي در مثنو یرا سنائ نی مضام نیهم رینظ

 بــرد     الــه      در ي   ســو  علــم،
ــته ــه دانس ــار  ي اآنچ ــه ک  در آر   ب

 جانسـت     گلشـن      بـام  نیـد  علم
ــ  از  و دشــمن را   را  دوســت  ی پ

 راغ بـود   و       بـاغ     بهـر     کز  علم  
ــر  ــز به ــم ک ــمت  عل ــوز حش  ي آم

 

 و جـاه بـرد  و نفس      مال   ي  سو    نه 
 کــار    ازدر ي جــو  پــس اگــر علــم

 انسانسـت      و حـس  عقل    نردبان  
 عمـل تـن را      بـه و    را   جان    علم  

 بـود    چـراغ        را     دزد  مر    همچو
ــلش  ــدروز حاصـ ــج دان و بـ  ي رنـ

 ) 315(حدیقه: ص                     

 ذکر حق تعالی  
و تعالی  حق  یاد   یاد  و    از  طاعات  تمام  ریشۀ  او،  غیر  میبردن  محسوب  است: شود.عبادات  آمده  «قرآن»  در   .

مر شده است. ذکر و یاد  ا) که در آن نماز خواندن براي یادآوري خدا  14«...فاعبدنی و اقم الصلوه لذکري» (طه:  
) دل را صفا میبخشد و آن را براي پذیرش انوار  256: ص  غزالیکیمیاي سعادت،  (   خدا که هدف همۀ عبادتهاست

گفتگو با  انگیز یاد حق در دلها تا آنجا که آن را پذیراي الهام و. علی (ع) در تأثیر شگفتسازدقابل میالهی آماده و 
تبصر به بعدالعشوه    پروردگار میگرداند، میفرماید: «ان اهللا سبحانه جعل الذکر جالء للقلوب تسمع به بعدالوقره و

هه و فی ازمان الفترات عبادنا جاهم فی فکرهم و کلّمهم فی البر   -عزّت آالؤه  -وتنقاد به بعدالمعانده و مابرح هللا
 ).255   ص البالغه:فی ذات عقولهم،...» (نهج

مراقب  پاکی  و  دانا  ذات  که  میداند  میپردازد،  ذکر خدا  به  پیوسته  که  انسانی  که  است  اعتقاد  این  بر  «سنایی» 
 ند:کاوست؛ درنتیجه هیچگاه بندگی خود را فراموش نمی
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 یم که تو پاکی و خداییملکا ذکر تو گو
 همه درگاه تو جویم همه از فضل تـو پـویم

 

 نروم جز به همان ره که توام راه نمایی  
سزایی  توحید  به  که  گویم  تو  توحید   همه 

 )602(دیوان سنایی: ص              
توضیح که اصلِ مسلمانی همۀ سعادتها، همان ذکر و یاد پروردگار است؛ با این  اساس  گفت پایه و    توانبنابراین می

کلمۀ طیبۀ «ال اله الّااهللا محمّد رسول اهللا» است که خود عین ذکر و سایر عبادات نیز در حکم تأکید بر همین 
اسطۀ غلبۀ خوف یا و«ذکر» که در اصطالح سالکان خروج از میدان غفلت و ورود به فضاي مشاهدت ب   ت.ذکر اس

القضاة» مریدان  ثالً ذکر «الاله االاهللا» از جمله ذکرهایی است که «عینانواع و آدابی دارد؛ م،  کثرت محبّت است
از دیگر ذکرهایی «  .) 36اي بر عرفان و تصوف، سجادي: ص  مقدمه(   »خود را به پیوسته گفتن آن ترغیب میکرد

اند و  نگاشتهکه وي به تصریح خود، از آن فتوحِ روحی فراوانی دیده است، دعایی است که بر صدر لوح محفوظ  
محمد جز  آن کسی  علی    قاري  والسالم  والصلوه  العالمین  رب  الحمدهللا  الرحیم.  الحمن  اهللا  «بسم  نیست:  (ص) 

 ).38-37: صص محمد و آله اجمعین اللهم انی ادعوك باسمک المکنون المخزون...» (همان
 «سنایی» اَورادي را براي ذکر مریدان مطرح میکند از جمله «الهواالهو»: 

 وراي  خــــرد  ســــخنور کــــو از 
 

این  بس  که «الهو االهو»    وردت  
 ) 234(حدیقه: ص                    
وقتی وِردي معیّن سازند؛ بعنوان   از آداب اهل تصوف این است که اوقات شب و روز را تقسیم کنند و براي هر

 ص  :الدین، غزّالیاحیاء علوم    ؛167   ص  :مبانی عرفان و تصوف، انصاري غذا و وِرد خواب (   مثال: وِرد عبادت، وِرد
 :نگردد تباه چیزي  از عمر عارف تا شود رعایت آداب گونه  این باید نیز «سنایی» نظر به ؛) 235

 جور با حکم  او  همـه   داد   اسـت
 

است  باد  همه   او  یاد  بی   عمر  
 )94(حدیقه: ص                        

سخن و حاضردل ذکرِ معشوق ازل، کار هر کسی نیست و نیز نباید ذکر عارفانِ کمبه بیان سنایی، سُفتنِ گوهرِ  «
چه ذکر درجاتی «)؛  111  ص  :شرح دشواریهایی از حدیقه، دري (  »را با ذکر پیرزنانِ پرگو و حاضرتن یکی دانست

هستند که ) و این عاشقان حقیقی  156    ص  :المحجوبکشف(   »دارد: ذکر به زبان، ذکر به جنان و ذکر به جان
 تا درعوض، بر سرِ سفرة گشادة ذکر، غذاي جان تناول نمایند: کننددل و جان خود را در حلقۀ ذکر او فدا می

ــت ــد  رف ــه  دان ــکر او ک ــکر  ش  ش
 عاشقان    جان   و دل   فدا  کردند

 

سفت   داند   که   او   ذکر     گوهر  
 ذکر او  روز    و شب  غذا   کردند 

 )111 (همان: ص                       
مطابق برداشت «سنایی»، ذکر تا آنجا دوام مییابد که معشوق مشاهده نگردد؛ اما آنگاه که شاهد مقصود رخ نمود، 

این صورت باید از مرحلۀ یاد عبور کرد. وي با استناد به سخنان علی    باید بصورت رویاروي با وي سخن گفت. در
 الصّلوه تراه»، اوج این راز و نیاز را در مقام مشاهده میبیند: (ع) که فرمود: «فاعبد الربّ فی 

ــراه ــی  الصــلوة   ت ــدالرب  ف ــا عب  ف
 آن چنــانش   پرســت  در   کــونین
 گرچـــه   چشـــمت ورا   نمیبینـــد
 ذکر  جـز  در  ره مجاهـده  نیسـت
ــود ــاد    ب ــه  ی ــرت  اول   ارچ  رهب

تو    چنین   نباشی     واغوثاه   ور  
 که   همی   بینیش  به  رأي العین 
 خالق   تو   تو  را   همی      بیند 
نیست   ذکر در مجلس   مشاهده   
 رسد  آنجا  که     یاد   باد    بود 
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 فاخته   غایب  است کـه گویـد کـو
 

اگر   حاضري   چه  گویی هو  تو  
 )99(همان: ص                        

 
 قلب 
قلب، تکه گوشت «گفته است:    نیداده و چن  حیآن را توض  ي بکار برده و هر دو معنا  یقلب را در دو معن  یغزال

  م، ی کنیرا اراده نم  ی معن  نیا  م،ییگوی که قلب م  یما وقت   یقرار دارد ول  نه یشکل است که در جانب چپ س  ي صنوبر
چن  رایز گوشت   ،ي زیچ  نیکه  ق  یقطعه  و  قدر  و  ی  لفظ«ندارد.    یمتیاست  لمعنی  یطلق  هو  و  احدهما: القلب  ن 

باطنه تجویف... الصدر و هو لحم مخصوص و فی  األیسر من  المودع فی جانب  الشکل  الصنوبرى  اذا    اللحم  نحن 
 .) 289ی: ص غزال اربعین، (  اطلقنا لفظ القلب فی هذا الکتاب لم نعن به ذلک، فانه قطعۀ لحم ال قدر له»

 را اراده   ي زیدل و جان و درجات آن آورده و از دل، همان چ  یدر باب معن  یفصل  قه،یالحقدر حدیقه  زین  یسنائ
 :سروده است نیکرده و چن انیب یکه غزال نموده

 دل     منـزل    بـه   ا تـر    تن    در  از
 بدرسـت    دان     تـو    تـو دل      باطن
 نبـود      دل       ازیـو ن    حـرص  اصل
 باشـد     دل     ز   و بـال خـرد پـر

 جاهـل     رمـه  کیـکه      یغبن  نتیا
 

 حاصــل  جــز درد دل تــرا   ســتین 
 هرچه جـز بـاطن تـو، باطـل تسـت

ــۀ  ما  نبــود    گــل   آب   ز  دل  ی
 باشـد    گـل  جـوال    دل   یبـ    تن

ــکل ــده ش ــنوبر  خوان   دل  را    ي ص
 ) 340 -336 صص :(حدیقه         

 نماز
مواظبت بر  «پردازد و  ی آن م   تیمقبول  یو چگونگ  ریو تفس  ن ییرا به نماز و تب  نیفصل اول از قسم دوم اربع  یغزال

...تا    یزگیکند: پاکیاعالم م  یآن در بارگاه اله  رشیپذ  یسه مورد در نماز را شرط اساس لباس و مکان و وضو و 
صفا  دنیرس رعا  ي به  تس  تیقلب،  و  اذکار  و  اوراد  و  ن  حاتیبسنتها  خلوص  و  قلب  تیو...،  حضور  و  ،  و  خشوع 

 ). 43ص  :یغزال(اربعین،    د»شماریرمخضوع ظاهر و قلب را روح نماز ب 
هر   یبهره جسته و در موضوع نماز که غزال   یبه خوب  یالدین» غزالعلوم  اءیاز ربع اول کتاب «اح  ،ی سنائ  نی همچن

و   ی«فاعبدننماز حضور قلب است.    کرده است.  عمل  نیچن  زین  یمصدر ساخته، سنائ  ثیو احاد  اتیرا به آ  یفصل
غفلت )  12نساء/(   »حتى تعلموا ما تقولون« ،  )   205(اعراف/    ن»یال تکن من الغافل« ، و) 14طه/(   ي»اقم الصلوة لذکر 

 ).159نساء/الغافل ال تمنع من الفحشاء و المنکر» (  ةصلو«در نماز، نادرست است.  ي خبریو ب
 پنجگانه   ي نمازها  طیشرا  ةدربار  ینقل کرده بود، در فصل  یرا که غزال  ثیاحاد  نی هم  نی از مضام  ي ار یبسی  سنائ

 :آورده استو  سروده،
 تسـت     یپـاک     نمـاز     دیکل  چون  

 نکـغـارت      چه جز حق بسوز وهر
ــه رعونــت ســو  یــآي م    نمــاز ي ب

 باشـد      خلـل      که بـا    ي نماز  هر
 نمـاز     مغز   است       دل      از خشوع

 

 تســت نــاکیبیقفــل آن دان کــه ع 
 از آن طهـارت کـن  نیـدهرچه جز  

 ي خــدا  از   بتــرس  دار و  شــرم
 باشــد  محــلیب  دان کــه در حشــر

 نمـاز       سـتین     خشوع    ور نباشد
 ) 144-137 صص :(حدیقه          
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 انسان کامل 
 :داردیم انیب نیداند و چنی(ص) م  امبریانسان کامل را حضرت پ یمحمد غزال امام

آفر  خداوند،« را  پ  دیفرشتگان  ا  امبرانیو  و  فرستاد  بوس  شانیرا  تأ  ۀ لیرا  تبل  دییمعجزات  سخنان   غاتیکرد.  و 
حضرت  ی،شیناخوانده قر غمبریاست و پ  یوح ۀ از سرچشم یی. بلکه تراوشهاستیو هوس ن ي هو  ي از رو غمبرانیپ

تمام افراد    دیکرد و او سرور و س  سوخها را منعتیتمام شر  عتشیخدا است و شر  ةفرستاد  ،(ص)  یمحمد مصطف
جمله «ال اله   یعنی  دیکند و شهادت توح  ییداشت که عرب و عجم و انس و جن را راهنما  تیبشر است و مأمور

جمله «محمد رسول اهللا» همراه باشد و   ی عن یشود که با شهادت رسالت او  یمحسوب م  مانیکمال ا  یاال اهللا» وقت
افراد بشر امور دمکلف کرده    را  خداوند  او   يویو دن  ینیاست که در تمام  از  ابالغ کرده است،  از طرف خدا  که 

راست  ي رویپ به  و  ا  یکنند  گفتارش  صدق  با  مانیو  باشند.  اند  دیداشته  و  عقل  که  بشر   شهیدانست  هوش  و 
 نهای دهد و ا  صی شدن به خدا و اسباب شقاوت و دور ماندن از او را تشخ  کی تواند راه وصول به سعادت و نزدینم

بر    یاست که از بارگاه قدس اله  ي به کشف آنها موفق شده اند و انوار  غمبرانیپ  ي باشند که فقط قلبهایم  ي اسرار
 ). 39 ی: صغزال(اربعین،  »است  دهیآنان تاب ي دلها
حضرت رسول (ص)    ي هایژگیو  فیشمارد و به توصیکامل م  انسان  اریعتمام  يحضرت رسول (ص) را الگو  ییسنا

 .پردازدیمخلوق در نزد خدا م نیو محبوبتر یخاک ةانسان در کر نیکامل و برتر ةبعنوان اسو
 جهــان  چــراغ   مرســل آن احمــد
 جــانش   از    انــد زنــده ی آدمــ

 

ــت  ــالم رحم ــکار  ع ــان  و   آش  نه
ــا ــته   انبیـ ــدگشـ ــانش  انـ  مهمـ

 ) 189 (حدیقه: ص                   

 نفس کل  
حوادث به   یۀاند و کلاو بوجود آمده  ستاراده است و تمام کائنات به خوا  ي : «خدا دارادیگویم   نیدر اربع  یغزال
جر  ریتدب ارادیم  دایپ  ان یاو  و  علم  تغ  یازل  ةکنند.  باشد،  گرفته  تعلق  هرچه  به  دگرگون  رییخدا  » ردیپذینم  یو 

 : داندیم ) نفس کل و عقل اول ( خداوند را مبدع نفس و خرد  دگاه،ید نیبا ا ییسنا. ) 24: ص  یغزال(اربعین، 
 اسـت   و بـد     کیـن      نیارآفریاخت

 
مبدع  باعث  و  است    نفس   خرد 

 )61 ص :(حدیقه                        
آسمانها   نیگذرد و در باالتریم  نیآنچه در اعماق زمها دانا است و علمش به تمام  یبه تمام دانستن  ،یتعال  ي خدا«

 اه یس  ۀ. به راه رفتن و حرکت مورچستیو آسمان از او پنهان ن  نیذره، در زم  کیشود، احاطه دارد. وزن  ی م  ي جار
نهان و نهانتر   ست،ین  دهیذره در هوا از او پوش  کیآگاه است. جنبش    ک،یتار  ي سنگ سخت در دل شبها   ي بر رو
و   می اطالع دارد. علمش قد   ده،یپوش  ي تمام رازهااز  کند و  یعبور م  رهایگذرد و در ضمیداند. از آنچه در دلها میرا م
علم  یازل است.  بوده  موصوف  آن  به  ازل  از  و  تازگ  ستین  یاست  بواسط  ایداشته    یکه  عدم  از  انتقال   ۀبعد 

 .) 23 ص :یغزالادت، کیمیاي سعدر ذاتش حادث شده باشد» (  ،یندگرگو
 :و روشن است دایپ یبخوب قهیالحقاز حدیقه ریز تیدر ب یتفکر غزال  نیا ریتأث

 کـردن    تـن    ز خـاك   دانـد  که  آن
 

را     کردن      سخن     دفتر   باد 
 )61: ص حدیقه(                        

او بس  یغزال  ةویاز ش  یسنائ متأثر شده و به بخش   یالدین» غزالعلوم  اءیاستفاده کرده و از کتاب «اح  اریو فکر 
 یی باب العلم و العقل» توجه داشته است. سنا،«  »آداب تالوة القران«  و کتاب  »اسرار صلوه«کتاب    یعنیخاص آن  
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و بخش   که در عادات است توجه کرده و از بخش آداب صحبت و معاشرت  »نیالداحیاء علوم«به قسم دوم کتاب  
ن و  سنائ  زیعزلت  است،  مهلکات  ربع  که  سوم  قسم  در  است.  شده  متأثر  مزبور،  کتاب  سفر  مباحث   یبخش  از 

ذم مال و مذمت ،  ایو آفات الشهوه و ذم دن  سنف  اضتیالدین» متأثر شده و مباحث رعلوم  اءیاز کتاب «اح  یخاص
مباحث از  سنائ  یبخل  در  که  همچن  ریتأث  یاست  است.  ربع    یسنائ  نیگذاشته  که  مزبور  کتاب  چهارم  قسم  از 

 شیکم و ب   ییدر اشعار سنا  یغزال  »نیالداحیاء علوم«نام کتاب    است. اصوالً  رفتهیپذ  ریتأث  یبخوب  ،است  اتیمنج
 :شعر نیشود، همچون ایم دهید

 منهاج به معراج  یخوان  یتا چند هم
 

 تعرف   شرح    با    ن یعلوم د    ي ایاح 
 ) 337(حدیقه: ص                     

سخن حدیقه به آیات قرآن، اخبار رسول، آثار صحابه، کلمات شیخ، معانی دینی، اخالقی، فلسفی، عرفانی، امثال  
و حکم، حکایات و تمثیالت ناظر است؛ فهم معناي آن بسهولت میسّر نیست مگر اینکه خواننده به همۀ معارف 

عذلک بیشترین سخنی که در حدیقه تکرار میشود و زمینۀ اصلی کتاب است اینکه اسالمی وقوف داشته باشد. م
ما آدمیان با فهم ناقص و حواس حقیر خود قادر به شناخت خدا نیستیم. براي دانستن او باید از همۀ نقصها عاري 

شد تا بتوان  شد یعنی صفات عجز و ضعف و نقص را زدود و فانی در او گشت و آلتی در دست تصرف و تدبیر او  
از فناي ذات (موتوا قبل ان تموتوا) در همه جاي حدیقه صال درداده  او را شناخت. دعوت به فناي صفات قبل 
است تا آدمیان را به ارتقا و کمال معنوي و به درجۀ انسان کامل راهبر شود. در طریقت سنایی مالزمه با شریعت 

شریعهمه به  عمل  جز  طریقت  میگوید  است.  آشکار  و جا  میگیرد  نور  نبوّت  مشکات  از  تصوف  چراغ  نیست؛  ت 
 روشنی دل جز بدین نور حاصل نمیگردد.

مداري را در تصوف الزم میداند و در «کیمیاي سعادت» ارکان مسلمانی را (نه ارکان سلوك) غزالی نیز شریعت
بخش منجیّات بعنوان چهارم چهار مورد اعالم میدارد. به این ترتیب عبادات، معامالت، مهلکات، و منجیّات و در  

رکن مسلمانی، اصطالحات تصوف را با تمسّک به آیات الهی و احادیث، تشریح میکند. و در کتاب «اربعین» چهار 
قسم را مستلزم سعادت میداند: «قسم اول دربارة خالصۀ علوم، قسم دوم در عملهاي ظاهر (چون عبادات و...)،  

بد (  از اخالق  را اخالق پسندیده ذکر میکند. در قسم سوم در تزکیۀ قلب  و....) و قسم چهارم  چون کبر، حسد 
آیات و   به  واعظان و مستند  به شیوة  و.....  توبه، خوف و زهد  را چون  موضوعات مذکور مضامین عرفان وتصوف 

 احادیث تحلیل و توجیه میکند. 
 

 گیري نتیجه
ها و دیدگاههاي نو پیرامون عرفان و تصوف، تأثیر  اندیشهدر سدة پنجم هجري، امام محمد غزالی با مطرح کردن  

مالحظه نهقابل  عرفان اي  و  اسالم  بحث  در  بویژه  خود،  از  پس  دورانهاي  تمام  در  بلکه  خویش،  دوران  در  تنها 
گذاشت. بطوریکه اثرگذاري این اندیشمند بزرگ بر شاعر عارف ایرانی، حکیم سنایی غزنوي غیرقابل انکار است. 

پا به    ییکه سنا  ي ا. در دورهدیآیبشمار مالحقیقه  حدیقهدر    یموضوع  ي محورها  نیزهد و عرفان از مهمتر  ۀشیاند
را  ین ید نی مضام ،یهمچون غزال زین ییدر اوج بود. سنا یو مذهب یو کالم  ي اختالفات فکر عرصۀ میدان گذاشت،

با پوشش نما   یعرفان  یهمراه  تأمالت غزال  ي ذارد. منابع فکریگم  شیبه  پیی «و سنا  یو  کتب  ،  امبریقرآن، سنت 
 بوده است.  ی»نید
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بهتر  یکی غزال   ي نمودها  نیاز  سنا  یتأثیر  اشعار  خصوص  ییبر  حدیقه  اًو  د  نییتب  قه،یالحقاشعار  بر   ین یاخالق 
با    ؛است  یعرفان  ي ها آموزه  ي مبنا  ا  یی میتواناشعار سنا  یرسبرچراکه    ن ی هم هم  ییکه سنا  رسید  جهینت  نیبه 

حدیقه  وهیش اشعار  در  است.  قهیالحقرا  برده  سو  بکار  عرفان  ۀش یاند  ،گرید  ي از  و  میتوان    زهد  مهمرا   نیر تاز 
 . آورد بشمارکتاب حدیقه در  یموضوع  ي محورها

است و رابطه و انطباق تنگاتنگ عقل  انینما یبخوب ییاشعار سنا رخداوند، د  یازل ةعلم و اراد ةدربار یغزال دگاهید
اشد. همانگونه یبم  عتیقرآن و شر  ي هاو استفاده از آموزه  ین ید  ثیدو بزرگ با احاد  نیانطباق افکار ا  ۀو علم نشان

تأث  یشد غزال  انیکه ب با  با تأ  تیکند و در نهایآغاز م  ثیو احاد  اتیاز آ  ریکالمش را   ير یگجهینت  قرآن  دییهم 
قرآن  ،  (ص)  ي محمد  عتیبه شر  دیمق  ییود. سنامیش  دهید  یهم بخوب  هدر اشعار حدیق  شهیو اند  تفکر  نیکند. ایم

 ن ی ا   ن یاست. همچن  یامام محمد غزال   ي هادهیدارد و سخت متأثر از ا  ي به اشعر  لیو سنت است و در کالم تما
 یی سنا  ةدور  ۀمقامات متصوفبا  آشکاري  تفاوت    یو غزال  ییسنا  یوسلوك انسان آرمانریشود که سیحاصل م  جهینت

 منطق است. هم بر زیباب ن نیدر ا ییو سنا یغزال ي هادهیاز او دارد و ا شیو پ
 

 نویسندگان  مشارکت
آقاي .  است  شده  استخراج  کردستاندانشگاه    در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این

  این   پژوهشگر   عنوان  به  سیدعلی مرادي آقاي  .  اندداشته  عهده  بر   را  رساله  این  راهنمایی  سید احمد پارسادکتر  
  و  تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  اند  داشته  نقش  نهایی  متن   تنظیم  و  هاداده  گردآوري   در  رساله

 . است بوده پژوهشگر دو هر مشارکت
 

 قدردانی  و تشکر
 هیئت   و  کردستاندانشگاه    پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود   تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان

 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش این کیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان که نامه پایان داوران
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 تحقیق   این  . دارند  رضایت  و  آگاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی   و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین   کلیه  طبق
 ذکر   موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و  است،  مسئول  نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی  تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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