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ارد شعر  صورت جدی واست که تصوف و زهد و عرفان را بهاولین شاعری    ،ه.ق(463-545)  ی یسنا

ی داشته  ثربینی وی نقش مؤجهاندهد که مسائل عرفانی در تکوین  این مسئله نشان می.  فارسی کرد

، بیان  ستایش انبیا و اولیاء حق  ی در قالب مباحث توحیدی،بینی عرفانی سنای است. بازتاب جهان

نمودن حرص    نکات برجسته زندگی اصحاب و انصار پیامبر)ص( و مشایع بزرگ مبارزه با نفس و مهار

-در حدیقه.  عشق و .. ، حصیل ایمانت  تشویف به سیر و سلوک، ، دنیا و ترک خودپرستی اعراض از و 

محور توحید زهد و عشق استوار    ی در این اثر برم وی نمایان است. پیام و هدف سنایالحقیقه اثر مه

ای که اینجا  مسئله  بینی و ترک ظواهر قابل حصول است.که در پناه شریعت و از طریق دروناست  

نایی و ماهیت انعکاس آن در هنر وحیانی  الحقیقه س موانع معرفتی در حدیقه  ، توان مطرح کردمی

چگونگی   ویژه سنایی برشناختی عرفای اسالمی بهنوع انسان  پژوهش نشان داد کههای  یافتهاست.  

-نگری و انسانشناسی او به شدت تأثیرگذار بوده است، بنابراین بررسی مبانی انساناندیشه انسان

آرمانی دارد. انسان آرمانی سنایی که در چارچوب شناسی سنایی کمک شایانی در شناخت انسان  

  ، های عرفانیدی است که حداقل در یکی از زمینهفر  ، گردداهلل و سنت پیامبراعظم معرفی می کالم

مؤثر های اساسی و  ها و مؤلفهو تعالی دست پیدا کند و به ویژگیدینی و اخالقی به مرحله رشد  

 حیانی به شکل کاربرد آیات قرآنی منعکس شده است. ها آراسته شود. این مسئله در هنر وآن
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 مقدمه 

اهل سلوک  .ه استشدکهن و از یونان باستان مطرح    ادواراز مفاهیمی است که در  له کمال و وصول به کمال یکی  مسئ

. برای رسیدن به نور معرفت  نامندو شکوفایی معرفت را »کمال« می  های رشد روان وادی حقیقت در رسیدن به قلهو ره

تصفیه باطن و گسیختگی از عالم ظاهر و پیروی از پیران راستین است با  و حصول کمال که نتیجه تهذیب اخالق و  

کنند که باید از میان برداشته  نفس و یا حجاب حق است برخورد می   موانعی که به عنوان پرده شهود و سد تکمیل

گرداند و تا سالک  یال پیمودن راه را بر سالک سخت م. موانع کم اندنع به عنوان عقبات سلوک نام بردهشود و از این موا

جهت دارای اهمیت فراوانی    از آن  سناییآثار  .  تواند به مقام معرفت برسدرا نشناسد و از خود سلب نکند، نمیآن موانع  

از این حیث پیشرو شعرای بزرگی چون عطار و مولوی است از طرف دیگر    .رو استوان شاعری پیش است او به عن

رخورد با این گروه، عالوه  در مبارزه با عالمان دین به دنیا فروخته و شجاعت او در ب  الحقیقههای او در حدیقهگریروشن

ه یک مصلح اجتماعی نیز  چهراز او  دهد، ایح و مواعظی که به شاه ارائه می ها حضور در متن دستگاه قدرت و نصبر این

های  ای که او در مدح و ستایش و سپس نصیحت. شیوهو عرفان او را یک عرفان مثبت و سازنده کرده است ساخته است  

او به عنوان یک شاعر   .مورد توجه و پیروی سعدی واقع شده است بعداً ،اخالقی به حکمران زمانه در پیش گرفته است

نشان دهد    ها  شریعت راه سعادت را به انسان  کند تا با ارائه راه حل مبتنی برتالش میبه رسالت خویش آگاه است و  

او تالش    .ها شرح دهدموانع رسیدن به کمال و سعادت را نیز نکته به نکته برای انسان   گر شود و راه کمال را روشن  و

راهی بنمایاند و خود به عنوان یک شاعر متعهد    «هست« به سوی »آنچه که باید باشدکند برای انسان »از آنچه که  می

تواند روشنگر موانع معرفت  الحقیقه سنایی میمطالعه و واکاوی حدیقهو برجسته که مورد نظر اسالم است معرفی کند.  

دهد این هنرها نیز در ساختار و تزیینات، نمودی  و کمال انسان باشد. از سوی دیگر بررسی هنرهای وحیانی نشان می

 تالش هنرمند برای تصویر کردن مسیر انسان در راه کمال است.از 

دهد تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر درنیامده است. اما مقاالتی  بررسی پیشینه پژوهش حاضر نشان می 

- تعلیمی   ای با عنوان »تجلی مضامین در زمینه اهمیت اخالق در اشعار سنایی به رشته تحریر در آمده است. مقاله

ها  سندگان برآنند که ارزشی( به رشته تحریر در آمده است. نو1393اخالقی در قصاید سنایی« به قلم قاری و شهرابی)

الحقیقه سنایی  ای برخوردار بوده است و یکی از این آثار حدیقههای اخالقی در قصاید سنایی از جایگاه ویژهو آموزه

ای دیگر با عنوان »ابهام هنری در غزلیات سنایی« توسط فرخ نیا و  مقالهاست که سرشار از مضامین اخالقی است.  

اند که ابهام هنری در اشعار  ( به رشته تحریر در آمده است. این اثر نویسنگان به این مسئله پرداخته1396ایرانمنش)

-الت به مباحث معرفتسنایی شامل وجوه موسیقیایی، واژگانی، ساختاری و تصویری است. با این تفاسیر در این مقا

های منابع  لذا نگارنده بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده  .شناسی و کمال پرداخته نشده است

انسان در حدیقهکتابخانه به بررسی و واکاوی موانع معرفت و کمال  بازتاب آن در هنر وحیانی  ای  الحقیقه سنایی و 

 بپردازد.
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 ناییالحقیقه س.حدیقه1

ه.ق در همین شهر    545ه.ق در شهر غزنین متولد شد و در سال    473ابوالمجد مجدود به آدم سنایی غزنوی در سال  

های  یرا در قالب داستانز  ،از تمایز و تشخص قابل توجهی برخوردار استالحقیقه  میان آثار سنایی، حدیقهدر  از دنیا رفت.  

هایی است که در  الحقیقه از منظومهشود. حدیقهمی  ها به مخاطب ارائهکاربردهای آنای از رمزها، نمادها و  آن مجموعه

تأثیر گذاشتهآن   از شاعران  بسیاری  ب  بر  این منظومه  با سرودن  تازهاست. سنایی  را در سرایش منظومهاب  های  ای 

االسرار  العراقین و مخزنیب تحفهون خاقانی و نظامی به ترتعرفانی در تاریخ و ادب و عرفان گشود. شاعران بزرگی همچ

تحت   سرودند)جهانرا  اثر سنایی  این  و همکاران،تأثیر  یکی  (1:  1398آرا  سنایی  مهما. حدیقه  منظومهز  های  ترین 

های گوناگون بیان شده  ها و تمثیل عرفانی و اخالقی است که مباحث تعلیمی آن به شیوه مستقیم یا در خالل حکایت

ها در  گذاری این نوع از داستانهای دینی و اخالقی و پایهیت این منظومه، اشتمال آن بر قصهم است. یکی از وجوه اه

ها،  اند. در این حکایتهای آن غالباً به شکل گفتگوی دو طرفه و بدون کنش فیزیکی ارائه شدهمتون عرفانی است. حکایت

 (.39: 1389)فرخ نیا، ها ساده و ایستا هستند طبقات مختلف اجتماعی حضور دارد و شخصیت

رود که گاه جنبه تعلیم در آن بر ذوق و خیال غلبه  الحقیقه یکی از متون تعلیمی عرفان و تصوف به شمار میحدیقه

المعارف عرفانی دانست. یکی از ابزارهای زبانی که خطیبان و شعرا و سخنوران در آثار  توان آن را نوعی دایره دارد و می

تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان از آن استفاده کاربرد تعابیر نمادین است. سنایی در این اثر خود، نقش  تعلیمی برای  

کند که به نوعی درصدد آموزش مفاهیم به مخاطبان خود است و لحن کالم او به صورت خطابه و  یک معلم را ایفا می

استان و سرگرم کردن مخاطبان و ایجاد تفنن  کند به قصد نقل دتعالیم است و حتی اگر داستان و حکایتی نقل می 

کوشد به مخاطبان خود بیاموزد و به همین سبب  بلکه قصدش عینی و ملموس کردن مطالبی است که می  ،نیست

پردازد. اگر لحن سنایی در حدیقه  های طوالنی مانند مثنوی موالنا نمی پردازیهای او کوتاه است و به  داستانداستان

های او و مقاصدی که از بیان جمالتش دارد به  او در سایر اشعارش مقایسه شود، با این تفاوت خطاب  با جمالت و لحن 

الحقیقه معلمی است که قصدش آموزش است و بیان آرزوها و تمنیات یا  شود که سنایی  در حدیقهخوبی آشکار می

طبع در این متن تعلیمی  و بسیار است. بهااظهار غم و اندوه یا مدح و بزرگداشت مخاطب یا احیاناً ممدوح در کالم  

ها یا نهی و مالمت مخاطبان از پرداختن به  هایی با مفهوم انکاری یا به قصد تقریر مطالب و تأکید بر آنکاربرد پرسش

به    که ناپایداری دنیا یا نپرداختنآید، بیشتر از سایر موارد است. او حتی برای ایناموری است که به نظر او ناپسند می

ها را بر عهده  کوشد مقام راهنمای آناعمال ناپسند و نداشتن صفات نکوهیده را به مخاطبان خودد گوشزد کند، می 

دهد این اثر از ارزش  الحقیقه نشان می (. بررسی و واکاوی مختصات حدیقه90-89:  1389داشته باشد)براتی و همتیان،  

 آموزشی باالیی برخوردار است. 

 .هنر وحیانی2

از جانب خداوند    هنر وحیانی  توان بر آن عنوان هنر وحیانی اطالق کرد.مقدس دارای منشاء وحیانی است لذا می  هنر

ای بر امر قدسی که همان  شده بر انسان نازل شده تا نشانه و به واسطه فرشتگان، قدیسان و پیشوایان مذهبی شناخته

هایی از مضامین، تعالیم و روح قدسی وجود دارد اما این هنر  د. در هنر وحیانی یا مقدس نشانهملکوت الهی است، باش



 الحقیقه سنایی موانع معرفتی و حکیمانه کمال در حدیقه  188 

 محمدعلی خالدیان، محمداحمدی لیوانی، غالمعلی زارع، حسنعلی عباس پور اسفدن 

واسطه مالئکه به  یا  از سوی خدا  ایجاد  مستقیماً  قدیسان  انس  و  پیدایش آن، خالقیت  در  و  ن عاملیت داشته  انشده 

  ست.ده ان(. هنر و زیبایی با دست مایه قرار دادن روح آدمی همیشه او را به آرامش رسا103:  1395ابراهیمی،  است)

بینی دینی از جایگاه  ر جهاندر این میان، زیبایی د  است و با امر قدسی ارتباط دارد.  ز از حقیقت جدا نبودههنر هرگ

ن کریم از لحاظ کیفیت کلمات، زیباتر از هر نظم و نثری و از نظر مفاهیمی  آیات قرآ  ای برخوردار است. کاربست ویژه

ها تربیت و  اصلی آنای هستند که هدف  متون وحیانی متون ویژه  .(173:  1385وحیانی بسیار عمیق است)جعفری،  

کنند، از سازوکارهای متون ادبی و ساختار زبانی  پرورش روح و هدایت است، بنابرین عالوه بر عنصر عقالنیت تکیه می

با این    (.12:  1393برند تا شور و عاطفه را در مخاطب خود برانگیزند)موسوی لر و یاقوتی:  هم بهره می  د منحصربه فر

 سازی و  حرکت انسان به سوی کمال برخوردار است.تفاسیر باید گفت هنر وحیانی از ظرفیت باالیی در انسان

ده است که  ای است که از دیرباز نقش مهمی در زندگی انسان داشته است. تأثیر این موضوع چنان بوهنر قدسی پدیده

در ادیان و مکاتب مختلف از آن به عنوان ابزاری مؤثر در پیشبرد ترویج  نظران و اندیشمندان همواره بسیاری از صاحب

فهماند و  ها داشته است. از دیگر کارهای هنر مقدس این است که دوست داشتن زندگی را به انسان میو حفظ اندیشه

سازد.  عالی رهسپار میدهد و او را به واسطه قدسی بودن آن به جهانی متگرایی را به او نشان میزندگی توأم با کمال 

اش دارد، از سایر موجودات  واسطه حضور در عالم و کنش معرفتی که نسبت به خویش و شأنیت وجودیاگر انسان به

ترین وجه در آثار هنری به  را در متعالی ی آنممتاز شده، این امتیاز و تمایز در ساحت هنری است که کیفیت استعالی

(. هنر مقدس در قلب هنر سنتی نهفته است و مستقیماً با حقیقت  34:   1395نژاد و همکاران،  رساند)مهدیظهور می

و رمزپردازی الهی سرو کار دارد. هنر قدسی مستلزم اعمال و آداب عبادی و آیینی و جوانب علمی و اجرایی راه هاهای  

 (. 494: 1381متحقق شدن به حقایق معنوی در آغوش سنت است)نصر، 

و    باشد. ترویجهای اخالقی و معنوی میمی به دلیل غنای فرهنگی و مذهبی بهترین شیوه استفاده از قابلیتهنر اسال

ای که هم تربیت هنرمند و هم اشاعه آن در فرهنگ جامعه مؤثر باشد در تفکر و  گونهارائه آداب و تربیت اخالقی به

ان و جامعه مؤثر است و ابعاد خودآگاه و ناخودآگاه  تمدن اسالمی امری ضروری بوده است. هنر در اعماق وجود انس

به هستی  نفس را در می این دیدگاه  از  نیز  الهی است و هنرمند مسلمان  انوار  نوردد. در تفکر اسالمی، جهان جلوه 

نگرد. هنر اسالمی تفکر توحیدی و تنزیهی در نقوش و ابعاد هنر اسالمی متجلی است. هنر مقدس، هنری است که  می

حی در هر آیینی ارتباط مستقیم دارد. تنها هنری است که قالب و صورتش نیز بینش روحانی مذهب مشخصی را  با و

 (.  3-1: 1395سازد، شایسته چنین صفتی است)یعقوب زاده و آهنی،منعکس می

ه نظمی  ها درحوزهای جهان است که در این تجربه، کلیه کثرتشناختی از وحدت و کثرتهنر اسالمی تجربه زیبایی

(. هنر وحیانی توأم با حقیقت و رمزپردازی الهی است. تکرار طبیعت،  1378:23شوند)رهنورد،  بدیع به وحدت تبدیل می

 سازد. های اخالقی در هنر منعکس میانسانیت و وحدانیت از مختصات آن است. این اثر با این رویکرد به ارزش
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(1394منبع: بیگی، نقش شمسه در مسجد جامع اصفهان.) :1 تصویر  

از جهت   از مفهوم وحدت است. هنر قدسی اسالمی هم  بازتابی  الهی و  نور  از  نمادی  کاربرد شمسه در هنر اسالمی 

گیرد اما به معنای  های بیانی متنوعی را در بر می صورت و هم معنا با کالم الهی و وحی قرآنی مناسبت دارد و قالب

اند و گویی از  بل مشاهده است که با تار و پود صورت و معنای قرآن درآمیختهدقیق کلمه در معماری و خوشنویسی قا

توان گفت هنر وحیانی ابزاری مفید در حرکت انسان و جامعه به سوی  (. بنابراین می39:  1370شود)نصر،آن جاری می

 کمال است. 

 موانع کمال از دیدگاه سنایی  و انعکاس آن در هنر وحیانی  .3

هاى  با قوت بر دوش کشیده و از آزمون  بار امانت الهى را»آینه تجلى پروردگار است.  انسان کامل سرلوحه کماالت است و  

ترین اصل در حوزه معرفت  مهمت.  بزرگ و دشوار، سرافراز بیرون آمده است. او اسطوره کماالت و به منزله یک امت اس

تر از حکمت خلقت در سایر موجودات است؛ چراکه  در انسان، ژرفوجودى  و شناخت، تبیین کمال انسان است. حکمت  

گذرد. انسان عصاره لوح محفوظ و صراط  به آنچه در عالم ملک و ملکوت مى  انسان وجود جامع و فراگیرى است نسبت 

ه  مستقیم بین بهشت و دوزخ است. بعد ملکوتى انسان سرّى است از اسرار الهى و ظهورى است از خالفت الهى که ب

تواند در عالم ملک و ملکوت، تصرف نماید تعریف »کمال« در انسان برخالف  کم مظهریت »الظاهر و الباطن«، مىح

دیگر موجودات، از دشوارى و پیچیدگى خاصى برخوردار است. کمالِ یک قطعه سنگ در رنگ، ظرافت و صالبت آن 

نبور عسل در آن است که از  آن است. کمالِ زاست. کمال یک درخت در به بار نشستن و میوه خوش طعم و گواراى  

آورد. کمال یک فرشته در مقام معلوم و حد و مرز مشخصى است   هاى معطر بمکد و عسل شیرین و گوارا فراشهد گل

 .(86:1389 ،«)تسنیمیکه خداى سبحان در سرشت او نهاده است

نامند البته مفهوم کمال به  می  "کمال "را    عرفتحقییت رسیدن به قله رشد و شکوفایی م اهل سلوک و رهروان وادی  

تناسب ادراک و تناسب و استعداد مستعدان و طالبان متفاوت و به اصطالح اهل فلسفه مفهوم ذات مراتب تشکیک  

است اما برای رسیدن به نور معرفت و حصول کمال که نتیجه تهذیب اخالق و تصفیه باطن و گیختگی از عالم ظاهر و  
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استین است باید موانعی که به عنوان پرده شهود و سد تکمیل نفس و یا حجاب حق است از میان  پیروی از پیران ر

دن سنگالخ سلوک را  اند که پیموهوا و هوس و عقبات سلوک نام بره های هولناکاشت .از این موانع با عنوان ورطهبرد

زیرا جز    ،تواند به مقام معرفت برسدد نمینکن  خود سلب زاو تا سالک آن موانع را نشناسد و گرداند برسالک سخت می

از راه توسل به پیران راستین و ریاضت و مبارزه با هوای نفس رسیدن به حقیقت که کمال است امکان ندارد و تنها  

دارد و این مقیم تیره تن و محدوده جسم را به بال  ل را در جهان جان طالع میسلوک است که آفتاب معرفت و کما 

تی و  ها جنبه معرفبرخی از آن  :اندحقیقتند دو دستهنشاند و موانعی که مانع  جهان بینی نامحدود می  بامآزادگی بر

اند مانند حسد و بخل و غفلت و غم و غصه و کفر و شرک و یاس و دنیا دوستی و گروه  روانی دارد که موانع معرفتی

غیبت و انجام کارهای منافی عفت و نفاق و توسل    دیگر جنبه عملی و در میدان عمل نمایش عملی دارند مانند تکبر و

به سبب و ندیدن مسبب و غیره که سد معبر سالک و خار راه اویند و سنایی در حدیقه این موانع را شناسایی کرده و  

 . (39:1384  ، )خالدیانها پرداخته استی بلند سلوک به آندر تقریر مطالب و مطاوی بحثهای رعفانی و پردازش معان

توان حد و  آیا برای کمال انسان می ؟آیا کمال انسان مطلق است یا نسبی؟ و کمال انسان در چیستاید بدانیم که اما ب

اما رسیدن به کمال    تو اندیشمندان را حیران ساخته اس   ها و نظایر آن عقل را مبهوتاین پرسش  ؟ مرزی قائل شد

به این نکته است که انسان براى چه  همواره مورد توجه فالسفه و خردمندان بوده است و رویکرد هر صاحب فکری  

آفریده شده؟ چه عاملى در رشد شخصیت او مؤثر است؟ و کمال او در چیست؟ این موضوع در صدر کتب آسمانى قرار  

شور است. در علوم  گوهاى گرم و پرهمچنین کتب عرفانى نیز محور گفت  کالمى  فلسفى و   کتب اخالقى  در» گرفته است.  

. (92:1389  ،«)تسنیمیرود شناسى به شمار مىشناسى و جامعهگرایى و رشد اجتماعى از ارکان روانمعاصر نیز کمال

رت ختمی  موحد واقعی همان انسان کامل است که به مقام شهود و تجلی رسیده که باالترین مرتبه آن متعلق به حض

افرادی که به این موضوع پرداخته در عین عدم به کارگیری اصطالح »انسان کامل« آن را    یکی از  .مرتبت )ص( است

سنایی غزنوی شاعر و عارف قرن ششم هجری قمری است وی در بیان    ؛ت محوری در اشعار خود بیان نمودهبه صور

هدایت بشر به سوی معرفت الهی بسیار سخن گفته و راه رسیدن  مرتبه انسان کامل از پیامبران الهی و نقش آنان در  

عرفت و وصول  به مقصد نهایی را در پیروی از آنان می داند ایشان به مقام »حیرت «به عنوان خواسته انبیا الهی در م

مچنین ایشان  ه   .اهلل و بقا باهلل و نقش عقل بشر در رسیدن به این مقام اشعار پرمحتوایی داردبه حق و مقام فنا فی

وش انسان کامل در رسیدن به حق  مسیر طریقت تا وصول به حقیقت می باشد و آن را ر  درمعتقد به پیروی از شریعت  

 . داندمی

هـا،  حجـاب  کـرد؛ ایـن  ی، تقسیم بنـد عملی موانع معرفتی و      حق را به دو دسته   طریـق  ی هاتوان موانع و حجابمی

نورانی تقسیم می  ی هاحجاببـه   بـه  موانع معرفتی  شوند.  ظلمانی و  اماره  غفلت و نفس    نیـا،د  خود، شـامل حـب 

سنایی در باب ستایش پیامبران در ابتدا    .گـرددناشی می   یکه از هر یک، رذایل اخالقی و نفسانی بیشمار  شودمی

ل و هدایت انسان ذکر کرده را برشمرده و  موارد مختلفی که در جای جای حدیقه به عنوان موانع عملی و معرفتی کما

پرستی و عقل جزئی و غیبت و فضولی و شهوت پرستی گرفتار سحر و جادو و خیال  بت شرک و جهل و هوا و هوس و

که انسان جدا مانده از معرفت گرفتار این  بودن و موارد دیگر را در ابیات آغازین این قسمت به خوبی توضیح داده و این

هداف  راه درست برگزینند و به کمال واقعی که همانا از ا  ها فرستاده تا اگرنداوند انبیا را برای هدایت آخ  آفات بوده و
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لی  شمار هستند وبی عملیاست که تعداد موانع، اعم از معرفتی و  البته الزم بـه ذکـر اصلی خلقت انسان است برسند. 

ها را ذکر کند اما الزم به ذکر است قبل از پرداختن به بحث فراوانی از آننگارنده سعی کرده است تا حد توان تعداد  

رفت تالش برای رسیدن به  اصلی بدانیم از نظر سنایی الزمه رسیدن به کمال و رهایی از همه موانع نظری و عملی مع

 : کمال است

 کمر جهد بند و در ره ایست  ون تو از بود خویش گشتی نیست          چ

 تا گشادند بردلش در غیب          ل چاکری شعیب          کرده ده سا

    (.79: 1386غزالی، پای او تاج فرق سینا شد)    دست او همچو چشم بینا شد         

و اینکه چگونه به کمال معنوی و تعالی رسیدند در این فکر است که به مخاطب   هایی از انبیا الهینمونه سنایی با بیان

خویش بفهماند که اگر تعلق خاطر به خاک و کره خاکی را از دل بزدایی آنوقت آتش نمرود برایت گلستان خواهد شد  

در این ابیات  ره ندارد.    به جایی که فرشته که او نیز باور دارد که رسد آدمی  ؛ چراو فلک و همه مطیع تو خواهند بود

که  ، چراای است که تمایل به سوی معرفت و کمال خداوند داردگونهها بهره دارد که گوهر انسانشاعر به این نکته اشا

درون خویش و    ما نیست. انسان باید گوهر  زخلق نگیرد و خوبی و بدی و لقبش ا خداوند هرگز هیچ کس را به مطلق  

ای  ید گوهر درون انسان همانند آیینهک بشناسد و پس در مسیر معرفت گام بردارد؛ نبافلسفه و اهداف خلقت را نی

توان  ( می2)اره  در تصویر شم  .و مروارید است و این فایده ندارددهد اما پشت آن از گوهر  باشد که روی زیبا را نشان نمی

 اشکال هندسی منعکس شده است.  بازتابی از مفهوم کمال در هنر وحیانی را مشاهده کرد که به شکل کاربست

 

 (1398. منبع: )اکبرزاده و همکاران: تزیینات در مسجد نصیرالملک شیراز.  مربوط به دوره قاجار :2تصویر 

کاربرد اشکال دو بعدی مثل مربع و دایره و اشکال سه بعدی مانند مکعب و کره در  که  معتقد است  تیتوس بورکهارت  

 (.10: 1369 )بورکهارت:. نقش هندسی دایره بیانگر مفهوم کمال است و آسمان استماری اسالمی تمثیل زمین مع
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  »عقیله«   را و وجه منفی آن  عقل   رده، وجه مثبت آن را ک  تقسیم   منفی  و   مثبت  نوع  دو  به  را   »خرد«   یا   »عقل«   ۀ سنایی واژ 

در ستایش عقل کل یا مذمت و نکوهش عجز و ضعف عقل جزئی  در بین ابیات تعلیمی و اخالقی حدیقه آنچه .  نامدمی

حق سروده شده بسامد بسیار باالیی است و شاید به جرأت بتوان گفت در کمتر کتابی یک واژه با این    در ره شناخت

استفاده شده عرفان   است.  بسامد  اصطالح  هر  از  بیش  بخشسنایی  در  که  عقل  اصطالح  از  دیگر  از  ی  گوناگون  های 

مختلف از این اصطالح عرفانی نام برده است. توجه بسیار زیاد سنایی به وجود عقل و استفاده    های ها و تمثیلحکایت

سنایی توجه ما    گرایی»عقل  الحقیقه سنایی است.بسامد از اصطالحات عرفانی حدیقهبیشترین    که  عقل ۀٔٔفراوان از واژ

اند که ذهن ایرانی که چند  برخی دانشمندان بر این باور بوده  .شودرهنمون می  گرایی ایرانی سنایی را به تعقل و ذهن

 ( 2:1373  ، )حائرییافت«  حقیقت  داور  را   خود  و   کرد   آغاز   تعقل   فه یونانی فلس  گاهی در دنیای عینی گم شده بود به الهام 

دو جهان  هرکسی که به سرزمین عقل برسد قادر است هر    :گویداز اشعارش سنایی در ستایش عقل میدر بخشی دیگر  

 : واهد که او را به ملک عقل برساندخرا ببیند و از خداوند می

 آنکسی کو بملک عقل رسید      دو جهان را چنانکه هست بدید  

 در دل آویز خاک برسر گل      از برای حصول نعمت دل       

 را بملک عقل رسان  من رهی        ای خداوند خالق سبحان      

 (313: 1387غزالی، سخن عقل چون تمام آمد       علم را در جهان نظام آمد )

له خردباوری تام دارد و بدان احترام  باحث اساسی انسان شناسی است. سنایی به مسأتوجه به عقل و خردگرایی از م 

 بخش آن است.گر و انجاماز خرد آغ  یابیم که ه درمیبسیار می گذارد با نگاهی به آغاز و پایان حدیق 

 ( 464:1374 ، یسنایهرکه نان با خرد نداند خورد   دعوی آدمی نباید کرد )

 : دیگرست موانع معرفت توجه یا چیز توان باال عاجز می داند این را چگونه میعقل را از شناخت حقیقت کم 

 (91: 1387غزالی، که بزاری شوی درین در فرد )                   بر در حق بگرد زاری گرد 

زیرا کسی که از دیگران تقلید    کند؛ تقلید نمی ترین مزیت انسان عاقل این است که مثل دیگران  در نظر سنایی مهم

ین با  بنابرا  . علم خود زبون است  و در ته است و از شناخت خود عاجز است  کند در هر امری، هنوز خود را نشناخمی

ان، روح، روان  نفس در لغت به معنی ج »  حدودی به شناخت خداوند هم برسی.  توانی تاتفکر و تعقل در ذات خود می

گیرد مقصود  ای انسان به پیروی از نفس شکل می دهنده اندیشه انسان است و بسیاری از رفتارهآمده است نفس حرکت

 ( 227:1367،کند)العبادین را به سوی کارهای زشت هدایت مینفس اماره است که انسا ، شاعر در نباید از نفس

 (67:1374،یدست بدار )سنای در ره صدق نفس را بگذار            خیز و زین نفس شوم 
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 ( 117،مرده انگارش و جا بگذار )همان   نفس را سال و ماه کوفته دار        

   .دارد که هوای حقیقت با آن هرگز سازگار نیستشاعر از نفس برحذار می 

ها  ر دوی اینو بوتیمار تشبیه کرده است و خواستار شده است که انسان دست از ه  در این بیت نیز شاعر نفس را به باز

 :بدارد

 دل نگهدار و نفس دست بدار         کین چو باز است و آن چو بوتیمار  

 (117همان، تا بدانجا که ما و تو داند           چون همه سوخت او و واو ماند )

 :فس انسان مانع رسیدن به کمال استن

 تا درنده بوی رسیده نه ای       تا گزنده بوی گزیده نه ای      

 ( 131 نهی رسیده شوی )همان،بند برخود نهی گزیده شوی       پای برسر 

 وار  دار عیسیدلق هفت رنگ برآر    جامه یک رنگ از سر این  

 (132همان، تا چو عیسی بر آب راه کنی   همره از آفتاب و ماه کنی )

                                        *** 

 کشتن نفس تو کفارت توست              زاری و بی خودی طهارت توست  

 ( 17و 16همان، روی بنمود زود فضل اله )          چون بکشتی تو نفس را در راه      

 نابود کرد. دنیا و آخرت باید نفس را   ، سنایی نفس را خطاب قرار داده که برای سعادت دراین ابیات رد

ها  اند از جمله آنل قرار داده است که سد راه معرفتسنایی نفس و شئونات آن را از قبیل شرک و دوئیت را مورد تحلی

نظر کردن و حتی از وجود خام خود  مال صرفجاه،    ،از تمام اموری چون قدرت، مقام  کاله خودخواهی را از سرنهادن و

وقتی به این مرحله رسیدی  و به عدم برسید که همان فنا است.  نیست بشوی    نیز روی گردانی الزم است و در نتیجه

شود و در طی صراط سلوک از هیچ کوششی  رسید یا این جهانت آخرتت میهمین جهان به تمام مراتب کمال میدر  

داختن  باشی برای گن جهان هستی انگار در آن جهان میدریغ مکن و وقتی که از نفس و عقل صرفنظر کردی در ای

سبب  شمع    نفس در بوته ریاضت به سر برد و بریدن نفس مانند بریدن سرشمع و تراشیدن قلم است که بریدن سر

دانند و  حضرت حق را راه رسیدن به کمال میدر این ابیات سنایی عشق و محبت به  شود.  برافروختن بیشتر شمع می

شمرد که یکی  نسان را مانع رسیدن به کمال برمیجلو راه اهای توبه را راهی برای بازگشت به حق ذکر کرده و حجاب

 ها عدم درک توحید و هم چنین کم همتی به اینکه باید دوئی از بین برود و همه چیز حق باشد.  از این حجاب

 (110همان،  را بار داد بردرگاه      آرزو زو مخواه او را خواه ) چون تو
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ود خدا باشد و آرزوی دیگری غیرحق را نباید داشته باشد. پس آرزوی طول  در درگاه حق باید خواست خ آرزوی انسان

الهی است و درگاه  بارگاه حق  به  برای رسیده  مانعی  دیگر مصادیق شرک.  و دراز خود  دوگانگی است که شاعر  ،  از 

 :کندع رسیدن به توحید و معرفت ذکر میدوگانگی و دوئی را  مان

 در یکیش یکیست و رستم و حیز      در دوئی مان مشقت و تمیز         

 ( 126همان، در مصاف صفا و ساحت دل               برفراز روان و تارک گل ... )

ئی و شرکت را مایه  دهد و دورا گفتن الزمه رسیدن به توحید می ی سختی کشیدن و ترک جان  سنای  در ابیات باال،

  داند و دین و خداپرستی می  مه رسیدن به بزرگی و سروری درفارغ شدن از کاله و کمر را الز  داند ومشقت انسان می 

ه منزله مرگ و نابودی  زیرا مردن دل ب  ،، دل که مخزن عشق الهی است را همواره باید زنده نگه داشت   ، دهداندرز می

 .منزل انتقال یافتن به سعادت است برخاستن از نفس مادی بهانسان است. 

معنای بدخواهی و رشک و امثال آن است در اصطالح  تمنای زوال محسود است  »حسد به فتح اول و دوم در لغت به 

 :در حدیقه نام برده است بار از »حسد «و »حاسد« و »حسود« 29سنایی . (116:1379 ،به حاسد «)خدایاری

 ( 655 : 1387وز حسد عیب جوی یکدیگرند )سنایی،      از جفا زشت گوی یکدگرند   

 : گویدن است که شاعر به تحذیر از آن میناراحتی از موفقیت کسی و آرزوی شکست دیگرا

 (136:1374عقل را بسته ببند حسد )سنائی ،         در سه زندان غل و حقد و حسد  

 ( 129 ،زشت او نرهی )همانهای از عمل              تا حسد را از دل برون ننهی   

ل زشت دیگر نیز  یرا تا وقتی حسد از دل انسان نرود سایر اعماحسادت بیرون کردن آن از دل است زتنها راه رهایی از  

نسان پاک نباشد و طهارت  که تا اطورهمان.  پاک شدن از حسد مثل طهارت برای نماز است.  شوداز انسان دور نمی 

 تواند به پاکی الهی برسد:م تا وقتی از حسد خالی نباشد نمیطور ه؛ همانتواند نماز بخواندنکند نمی

 های زشت او نرهی  تا حسد را ز دل برون ننهی   از عمل

 چون نبیند ز دین غنیمت تو    نکند هم نماز قیمت تو  

 ( 139همان، ای به نیاز ) چون طهارت نکرده    ندهد سوی حق نماز جواز    

   .حسد مانع رسیدن انسان به خدا استبه نظر سنایی حقد و 

 ( 280همان، به خدای ار رسی به دین خدای  تو برین خوی زشت و شهوت و رای )

 گوید:می  شک و تردید که مانع کمال است، وی درباره .شک و تردید است ،مال در نظر سنایییکی از موانع ک 
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 چون طهارت نکرده ای به نیاز          ندهد سوی حق نماز جواز        

 زاری و بی خودی طهارت تست      کشتن نفس تو کفارت تست 

 روی بنمود زود فضل اله    چون بکشتی تو نفس را در راه        

 ( 132همان، ورنه یابی سبک طالق سه بار )       با نیاز آی تا بیابی بار               

گوید تا زمانی که از شک و تردید در مورد کشتن نفس خود و وجود اهلل  رد شک و تردید که مانع کمال است، می در مو

 .  های بسیار را تحمل کنیها و سختیو در این راه باید گزندهشود ود دور نکنی هیچ وقت برگزیده نمیرا از خ

 ه نه ای  تا گزنده بوی گزیده نه ای       تا درنده بوی رسید

 ( 131همان، بند برخود نهی گزیده شوی     پای برسرنهی رسیده شوی)

آید  زا خصم پدید میوقع غضب و انتقاماز اصطالحات حکمت عملی و یکی از کیفیات نفسانی است کیفیتی که در م

انتقام  مواره درصدد  م سهل باشد نفس او هاگر انتقا .  باشد و نه در نهایت سهولتنتقامی که نه در نهایت دشواری میا

به طو  ، دوشتن در حرکت است و حقدی حاصل نمیگرف  باشد  نهایت دشواری  ناامید  اگر در  انتقام گرفتن  از  ر کلی 

 (. 323: 1373یدی جای حقد را خواهد گرفت«)سجادی، ام  س و ناشود و یأمی

قوی واز  شاخه  ترین  دنیو  یهامشهورترین  جملـه  یحب  از  خود،  که  است  حرص  اسـت،   رذایلـی 

قوه به  نهادن شهویه می  که متعلق  مادیات  بنابر سیاق    سنایی   .(176:1375)گردان،  باشد. حرص، یعنی دل در گرو 

دهد که  کند و نشان میاخالقی ذکر می  ایـن رذیلـه  ی همیشگی خود، در ضمن حکایات و تمثیالت اوصافی را بـرا

شود و از مسیر اصلی خود کـه همـان  دچار انحطاط روحی می  اخالقـی چگونه انسان حریص به واسطه این رذیلـه  

ها هستند که حجاب بودن رذیله حرص را تأیید  گردد. همین اوصاف و ویژگیمی   معرفـت خداونـد اسـت منحـرف

 .کنندمی

 (  19: 1374غزالی، چون به حلمش غرور خواهی داشت  نار در دل نه نور خواهی داشت )

دیگر ترس از گناه در بنده وجود نداشت    ،کرده با حلم و عفو از بنده حمایت می ی اگر خداوند همواردر اندیشه سنای 

بار از »حرص« در حدیقه   24سنایی . بنابراین نترسیدن از عذاب حق و آخرت خود مانعی برای رسیدن به کمال است

   .ه استدنام بر

 ( 586همان: ننگشان برهان )خویشتن را ز        نفس با حرص هر دو دشمن دان    

سنایی،  نظر  خواهی  از  می            زیاده  انسان  فریب  و  گمراهی   :شودموجب 

بـــــود   ســـــرور  از  صـــــورت  را  دان               آز  زیبــــی  ســــحر  بــــه  بــــرونش   از 
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بـــود،  لیـــک ســـیرت  (370همان:)ـهی فریبــــــــی دانوز درون، مایـــــــ                  همـــه غـــرور 

ق  نچه مطاب»اعتماد و تکیه کردن نفس به آغرور    .ت و واژه غرور به معنای فریب استغرور از صفات رذیله انسان اس 

ین »ا  (.414:1379،ی و فریب شیطان به آن گرایش یابد«)کاشانیافکن خاطر شبهههوا و هوس باشد و طبع انسان به

گردد  از طلب کمال و طریق ادب محروم می بخش است چه هر که خودبینی را پیشه کند  دارنده آن را زیانخوی ناپسند  

: چنین فردی  گویدسنایی می  .(238:1389  ،نراقی در ناتمامی خویش ابدالدهر بماند«)  و هر که از طلب کمال باز ماند

 :کنده اعمال خویش شده است که ادعا می یفترابطه حقیقی و اصلی خود را با معبود خویش فراموش کرده ،چنان فر

 .(142: 1374غزالی، این بود رسم مرد بخرد را )                                          دوست دانی نه بنده مرخود را   

ان  ، هنرمند اسالمی کوشیده است با کاربرد ترکیبی از آیات قرآنی و نور، زمینه را برای تزکیه روح مسلم 3در تصویر

 فراهم سازد. 

 

(. 1392. منبع)مطیع:مسجد شیخ لطف اهلل در شهر اصفهان:3تصویر  
 

های قرآن، گزینش کلمات و عبارات متناسب با هم در معماری، ایجاد فضایی که یادآور  رون مایه نور، کاربرد سورهبه د

روشن برای هدایت  فضاهای تاریک و  نیمهچنین ایجاد تجلی نور ذات الهی است و نقش هدایت نمازگزاران را دارد. هم

 (.23: 1392مطیع و همکاران، )فرد به سمت نورگیر مرکزی از اصول کاربردی مبانی قرآنی در معماری اسالمی است

است که    »عجب عبارت از آن  غرور و تکبردارد.  ذیله برحذر می ها را از این صفت رنی به صراحت انسانهای قرآآموزه

(.  114:  1381  ، گرمی بدان داشته باشد و از منعمش فراموش کرده باشد «)فیض کاشانینعمت را بزرگ داند و پشت 

  .سنایی در غرور و تکبر را مانع رسیدن به کمال و توان برشمرد

 ( 101: 1374غزالی، از ره راست توسنی کرده )                                      هرکه در ملک او منی کرده  
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در حقیقت از راه راست سرکشی و    ؛گوید هرکس در برابر فرمانروایی خدا ادعای منیت و تکبر کرده استسنایی می 

واژه    . رساندبه مرتبه کمال نمی هرگز انسان را  عصیان کرده است و به دام تکبر و غرور مبتال شده است و منیت و غرور  

تصویر، از طریق هنر خوشنویسی    .بگو اوست خدای یگانه  .(1:112وحید،  )تباس از آیه »قل هو اهلل احد« استاقت  »أحد«

 به مسئله وحدانیت خدا در هستی اشاره دارد. 

 

(.1399منبع: جارئی: هجری.) 13سی به خط نستعلیق. قرن برگی از قرآن به خط نسخ با ترجمه فار :4تصویر  

 

سنت معتقاندیشمندان  جلوهگرا  بهترین  اسالمی  خوشنویسی  ذهن  دند  در  احدیت  ذات  قدسی  حقیقت  نمایش  گاه 

 ( 1399است)جاریی:مسلمانان 

نخواهد  به توحید  ،  شود و تا سالک از همه اغیار چشم نپوشدخداوند غیر محسوب می  در طی طریقت هرکسی جز 

»اما توحید عیانی آن است که سالک بعد از عبور از حجب نورانی و ظلمانی و ازاله اغیار از قلب خود و اضمحالل    :رسید

خودی  دارد و در عالم بیوجود مجازی خویش که مزاحم شهود ذات است. نقش کثرت و دویی را از صفحه وجود بر

هرکسی ادعای دوستی با  .  (865:1370«)آشتیانی،لمه لسان حق قرار گیردناطق به انالحق گردد یعنی در اظهار این ک

 :ند را دارد نباید به اغیار بنگردخداو

 نکه دعوی دوستی ما کرد        از تن و جان او برآرم گرد  وآ

 او را براورم بر دار   هیچ اگر بنگرد سوی اغیار          زنده

 ددانی از بهر چیست رنج و عنا    زانکه اهلل اغیر منا 

 ( 362: 1376سنایی، )مرد   هرچه جز حق حرام دارد مرد  تن خود از دین به کام دارد

توجه  برد و اگر به غیر از او  وابستگی های تن او را از بین می  خداوند تعلقات دنیای و  ؛هرکس ادعای دوستی با خدا کند

کرد تا  ، کرد و اسرار الهی را فاش میکند او را به دار می کشد تلمیحی به داستان حالج نیز دارد که ادعای »اناالحق «
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و دادند  او  الحاد  و  کفر  به  فتوا  کشیدند.    اینکه  دار  به  را   او 

 اتی است که مانع کمال انسان است. نیز از دیگر صف ظلم

 

عرفی  باشد در معنی  بـه او مـی  قراردادن چیزی در غیر جایی است که مختص  در معنی عام و اصطالح علم اخالق  

ظلم را بیشتر در معنی    سنایی(.  363:تابی  ، ه عبارتی تعدی رساندن به غیرنراقیباشد بعبارت است از آزار و ضرر می

وی    حاکمان و زمامداران است.سخنش با  ی  رو  یعنی، اصطالح عرفی آن به کار برده است و تقریباً در همه موارد  ؛دوم

شد نکوهیدهت  به  را  مذموم  عمل  شـاه این  بـه  صالبت  با  و  تند  و     : تازدمی  ، 

اشـــــرار جملـــــه   ز  نـــــدانم  بیــــداد               مـــــن  وقــــت  روی  ســــیه     یجــــز 

ســـاز ســـتم  از  کـــه  دولـــت  ز    ی          شـــغل  و  داد  ز  شـــاد؟   یرأچـــون   خویـــشی 

جوینـــد   ســـتم  جهـــان  انـــدر  آزار            هرکـــه  گنــــاه  بــــی  چــــو   پرگنــــاهی، 

شــــاد زنگیــــان  همچــــو  از               ینکنــــد  خــرّ  و  گــرگ  کــه  جــز  بــود     یچــه 

 (594:548)همان،  دد و دیــــــوان آدمــــــی روینــــــد                         چــون کنــی بــر فــر ود خــود بیــداد  

»کبر برازنده خداست   .بینی استایر صفات زشت است کبر و خود بزرگس  ترین رذایل نفسانی که منشاءیکی از عظیم

مورد    ت زشت را به شدت (. سنایی به عنوان معلمی آگاه این صف 5/217تا:  بر در ستیز با خداست«)کافی، بیو متک

شخصی که در دام این صفت    ؛شودباعث بسته شدن راه فهم حقایق می  داند این رذیله زیرا می   ،دهدنکوهش قرار می 

 :کندبیند، بنابراین حقایق را درک نمیزشت گرفتار شده است جز خویش را نمی

 ن از آن دماغ رمد  دماغی که دیو کبر دمد              فهم قرآ در

 ( 176: 1374غزالی، وز پی سرّ سوره نارد هوش )              ز استماع قران بتابد گوش  

 :مه کسب معرفت تواضع و فروتنی استبرد زیرا الزعلم  و عمل را از بین می داند کبر او می

 (274همان، س مه علم تو باد مه عملت )چون نشد آز و کبر  از املت    پ 

عنوان منزلی است که روح انسان، در سیر خـویش، بایـد زمـانی را در آن بگذرانـد و بـراساس مشیت پروردگار،  دنیا به

آیـد و لـذا از یـک سوی دنیا حجاب و مانع و از سوی دیگر  ستکمال، طی این مرحله الزم میدر جهت کرامت و ا

(. به عقیده بزرگان صوفیه هرچه انسان را از کمال  198:1375،)کاشفیآیـدقی و تکامل بشر به شمار میرفرصتی برای ت

.  (1371،597/2میبدی،  ؛  382:1385  ،)فروزانفرو حـظ نفس در آن باشد دنیا است  انسانیت و دیدار حقیقت منصرف کند

سنایی به چیستی دنیا همراه شده به نهی از دنیا و  این تعاریف ریشه در پاسخ شاعر با شاعران گذشته ما دارد. پاسخ  

ترین  نفی دنیای خصم که سرای آفت است و بی وفا و مکار و فریبنده چونان مار دو رنگ بنابراین حذر از دنیا بزرگ

 : شودها مطرح میسالمت انساننباید در 

 ( 435:1374،پیسه رسن از او بگریز)سنائیزده مار فلک ترا بستیز    هست  
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 ( 294خود را ز دام او کن بیرون )همان،  دوی تست دنیی ملعون              عقلع

واند به مراتب  تنمی  سنایی معتقد است تا زمانی که انسان اسیر این دنیا است و شکمش در پی نان و اسیر شهوت است،

 :  کمال دست پیدا کند

 پای کی برنهی به بام فلک           باده کی در کشی زجام ملک  

 ( 137همان، تات چون خرد در این سرای خراب    شکم از نان پرست و پشت از آب )

حقیقت، میدان تنگی است که    مفهـوم دنیـا، مفهـومی نـسبی و اضـافی اسـت و در البته باید دانست که از نظر سنایی  

ی او بزرگ  که از شر نفس رها شده باشد، دنیاپس آن   .پلید نفـسانی محـدود شـده اسـت یهاکششبه صفات بدنی و  

 .و زیبا و پر برکت اسـت

 گیرینتیجه

پایه دین و شریعت استوار است. شیوه برخورد سنایی با موضوعات اخالقی به یک عالم    اساس نظام اخالقی سنایی بر

-الحقیقه و شریعه نوان کتاب ارزشمندش با نام حدیقهی و عارف و انتخاب ع تر است تا یک صوف اخالق و واعظ شبیه

داند اما اخالق  ل را گذر از جاده شریعت و دین میالطریقه تاییدی بر این نکته است. سنایی راه رسیدن به مرتبه کما

های صوفیانه و عرفانی است.  اندیشهدی تا حدودی وام گرفته از  بندی به شریعت و اصول دین محمپای   مورد نظر سنایی

پاالیش درون از رذایل تاکید بسیار دارد و ضمن    ای دارد. او در این راه بر، تزکیه فرد جایگاه ویژهدر نظام اخالقی سنایی 

کوشد انسان را به یک  . می خویی و ..خوش ؛تواضع ؛اعتقن   ؛ای چون صداقتش به آراسته شدن به فضایل اخالقیسفار

ای دارد. سنایی در  که تزکیه فرد در آن جایگاه ویژه کندنظام اخالقی را مطرح می   سنایی روانی برساند.  ٔٔٔ–وحیتعادل ر

و حایل میان بنده و خداوند    چیزی که مانع سلوک  پاالیش درون فرد از رذایل تاکید دارد. در تصوف هر  این راه بر

کنند. اهمیت شناخت موانع لمانی و نورانی تقسیم می دو بخش ظشود که آن را به  حجاب و مانع نامیده می   ،باشد

هذیب نفس به دلیل کارکردی که نسبت به تحقق  گیرد.  ت می نزد سنایی از تهذیب نفس نشأ  کمالی و معرفتی در 

توان به دو دسته موانع معرفتی و موانع  از نظر سنایی حجاب و موانع را مییابد.  مال انسانی دارد معنا و اهمیت میک

هایش  . سنایی در مثنویشودموانع گرایشی و رفتاری تقسیم می غیرمعرفتی تقسیم کرد. موانع غیرمعرفتی نیز خود به

های اصلی انسان کامل مطرح کرده  عنوان مؤلفهو دینی را بههای عرفانی و اخالقی  لحقیقه ویژگیاحدیقه  خصوص دربه

مل یافته و  انسان تکاهای یاد شده گردد.  های مهم یکی از زمینهیاین اعتقاد است که اگر انسان متخلق به ویژگ   و بر

وحیـد، ی در شـرح بایـدهایی چـون توبـه، تی سنا  .تواند به عنوان الگویی برای دیگران قرار گیردموفق شناخته شده و می

در    در واقـع دیـن و تصـوف را  .باشـدرفانی و صـوفیانه مـیع  ثر از تعـالیم دینـی و هـمصـبر، فقـر، رضـا هـم متـأ

توان گفت که  ن با توجه به تمامی مطالب فوق میبنابرای  .کندزنـد و یکرنـگ سازی میایـن مبـانی بهـم پیونـد مـی

اسی او به  شنچگونگی اندیشه انسان ویژه سنایی بروع انسان شناختی عرفای اسالمی بهقبل از هرچیز باید دانست که ن 

 ارد. گذشدت تأثیر می
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 محمدعلی خالدیان، محمداحمدی لیوانی، غالمعلی زارع، حسنعلی عباس پور اسفدن 

توحیدی،بینی عرفانی سنای بازتاب جهان  قالب مباحث  اولیاء حق  ی در  و  انبیا  زندگی  ستایش  برجسته  نکات  بیان   ،

با نفس و مهار بزرگ مبارزه  انصار پیامبر)ص( و مشایع  از نمودن حرص،    اصحاب و  دنیا و ترک خودپرست،    اعراض 

د وی نمایان است. پیام و هدف  الحقیقه اثر مهم و ارجمن قه. در حدیعشق و .. ، انتحصیل ایم  تشویف به سیر و سلوک،

بینی و ترک ظواهر  زهد و عشق استوار است که در پناه شریعت و از طریق درون  ، محور توحید  ی در این اثر بر سنای

تزکیه، عشق،  های مورد نظر سنایی در کمال، یعنی  دهد که مؤلفهبررسی هنرهای وحیانی نشان می  قابل حصول است.

 های هنرهای وحیانی چون خوشنویسی و معماری اسالمی قابل مشاهده است. توحید دوری از دنیا و زشتی در جلوه

  



 

 

 1400بهار ، 41، شماره 18دوره 201
203-185  

 : منابع
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 .امیرکبیر :تهران .الحکم شرح مقدمه قیصرى بر فصوص (.1370الدین.) تیانی، سید جاللآش

 روشها. ترجمه جالل ستاری، تهران: سروش.(. هنر مقدس. اصول و  1369بورکهارت، تیتوس. )

یت  بدانشگاه ترنامه کارشناسی ارشد،    پایان تار دیوان انوری و مقایسه مضمونی.  خاقانی و ساخ(.  1389تسنیمی، علی. )

 بزوار. معلم س
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م.  چاپ دو.  بینی مولویهی به اندیشه و جهانبررسی موانع معرفتی در مثنوی با نگا  (.1384. )محمد علی  ،خالدیان

 فراغی. تهران: ناشر مختومقلی  

 تهران: ساالر. ن.آنگرشی بر اخالق از دیدگاه قر (. 1379صادق. )  ،مرادی ؛ناصر ، خدایاری

 (. حکمت هنر اسالمی. تهران: سمت. 1384رهنورد، زهرا. )

. چاپ  تصحیح و ترجمه و تعلیق محمد دامادی با مقدمه و(. تهذیب االخالق. 1371عدی بن حمید. )، یحیی بن زکریا

 ت فرهنگی. سسه مطالعات و تحقیقاتهران: مؤچهارم. 

 . امیرکبیر: چ دوم، تهران .ترجمه ابوالقاسم پورحسینى. فلسفه اخالق  (.1362. )ژکس

 .تهران: طهوری .فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی (.1370)  .سجادی، جعفر

   انتشارات کومش.. چاپ  سوم. تهران: فرهنگ معارف اسالمی. (1373).  جعفرسجادی، 

 . تهران: سخن.تصحیح مدرس رضوی. الطریقهالحقیقه و شریعهحدیقه(. 1374. )دمآسنایی، ابوالمجدودبن 

 ، تهران: جاویدان.اخالق ناصری (.1364. )خواجه نصیرالدین، طوسی

قطب اردشیرعبادی،  )الدین  المتصوفه  التصفیه  :نامهصوفی(.  1367.  احوال  غالمحسین  و  تصحیح  .  فی  دکتر  مقدمه 

 ، تهران: علمی.یوسفی

 ، تهران: آگاه. رامآحیح احمد تص. کیمیای سعادت (.1387. )امام محمد غزالی،
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الدین. ج1368ابوحامد محمد بن محمد. )  ، غزالی ، ترجمه مویدالدین محمد خوارزمی، کوشش  4و    3(. احیاءالعلوم 

 حسین خدیو جم، تهران: علمی و فرهنگی. 

(. »ابهام هنری در غزلیات سنایی«. کنفرانس ملی رویکردهای  نوین  1396ین دخت؛ ایرانمنش، حمیده. )فرخ نیا، مه

 علوم انسانی. 

:  تهران  ،چاپ سوم  ،ترجمه کامل و تنظیم مجدد حسن داوودی  .احادیث و قصص مثنوی.  (1385)  .الزمانبدیعفروزانفر،  

 امیرکبیر. 

   .انتشارت قطرهعران از شاعران. تهران: (. بهره مندی شا1385فالح میبدی، مرتضی. )

  .اسوه :مق . تصحیح مصطفی فیض کاشانی،  دیوان فیض کاشانی (.1381) .مالمحسن ،فیض کاشانی

علیحسینکاشفی،   )بن  فی  رشحات(.  1356.  الحیات  النقشبندیه  عین  الطریقه  مشایخ  اصغر    :مناقب  علی  تصحیح 

   .نوریانی: بنیاد نیکوکاری تهرانمعینیان، 

  : اسوه.تهرانای، ترجمه و شرح محمدباقر کمره  ،شش جلد  ،(. اصول کافی 1380. ) محمدبن یعقوب کلینی رازی،

 ، شیراز: دانشگاه شیراز. عالیم اخالقی در مثنویت(. 1370غالمرضا. )  گردان،

 . حکمت :اسراراآلیات، تهران(. 1385)  محمد. ملّاصدرا،

 تهران: چاپ افست اسالمیه. ، (. معراج السعاده1380احمد. ) ،نراقی

 (. »جاودانگی و هنر«)مجموعه مقاالت(، ترجمه سید محمد آوینی،تهران: انتشارات برگ.1370نصر، سیدحسین. )

 (. معرفت و امر قدسی. ترجمه فرزاد حاجی میرزایی، تهران: نشر و پژوهش فروزان روز.1380نصر، سیدحسین. )
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 مقاالت:
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 . 44- 19 ،20، شماره 7دوره ، لذت
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http://mph.ui.ac.ir/?_action=article&au=189652&_au=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87++%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C
http://mph.ui.ac.ir/?_action=article&au=188990&_au=%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85++%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://mph.ui.ac.ir/issue_3582_3786.html


 

 

 1400بهار ، 41، شماره 18دوره 203
203-185  

نایی« فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره  (. »کاربردهای پرسش در حدیقه س 1389براتی، محمود؛ همتیان، محبوبه. )
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