موانع معرفتی و حکیمانه کمال در حدیقه الحقیقه سنایی و انعکاس آن در هنر
وحیانی
چکیده
سنائی (463-545ه.ق) اولین شاعری است که تصوف و زهد و عرفان را به صورت جدی وارد شعر فارسی کرد و این
مسئله نشان میدهد که مسائل عرفانی در تکوین جهانبینی وی نقش مؤثری داشته است .بازتاب جهانبینی عرفانی
سنائی در قالب مباحث توحیدی ،ستایش انبیا و اولیاء حق ،بیان نکات برجسته زندگی اصحاب و انصار پیامبر(ص) و
مشایع بزرگ مبارزه با نفس و مهار نمودن حرص و اعراض از دنیا و ترک خودپرستی ،تشویف به سیر و سلوک،
تحصیل ایمان ،عشق و  ...در حدیقه الحقیقه اثر مهم وی نمایان است .پیام و هدف سنائی در این اثر بر محور توحید
زهد و عشق استوار است که در پناه شریعت و از طریق درون بینی و ترک ظواهر قابل حصول است .مسئلهای که
اینجا میتوان مطرح کرد موانع معرفتی در حدیقه الحقیقه سنایی و ماهیت انعکاس آن در هنر وحیانی است .یافته-
های پژوهش نشان داد که نوع انسانشناختی عرفای اسالمی به ویژه سنایی بر چگونگی اندیشه انسانشناسی او به
شدت تأثیرگذار بوده است ،بنابراین بررسی مبانی انساننگری و انسانشناسی سنایی کمک شایانی در شناخت انسان
آرمانی دارد .انسان آرمانی سنایی که در چارچوب کالم اهلل و سنت پیامبراعظم معرفی میگردد ،فردی است که
حداقل در یکی از زمینههای عرفانی ،دینی و اخالقی به مرحله رشد و تعالی دست پیدا کند و به ویژگیها و مؤلفه-
های اساسی و مؤثر آنها آراسته شود .این مسئله در هنر وحیانی به شکل کاربرد آیات قرآنی منعکس شده است.
اهداف پژوهش:
.1واکاوی موانع معرفت و کمال در حدیقهالحقیقه سنایی.
 .2بررسی بازتاب موانع معرفت و کمال در هنر وحیانی.
سؤاالت پژوهش:
.1سنایی در حدیقه الحقیقه خود چه مسائلی را به عنوان موانع معرفت و کمال مطرح کرده است؟
.2موانع معرفت و کمال برای انسان چه بازتابی در هنر وحیانی داشته است؟
کلیدواژهها :کمال ،انسان آرمانی ،سنایی ،حدیقه الحقیقه ،هنر وحیانی.

مقدمه
از آن جا که مسئله کمال و وصول به کمال یکی از جمله مفاهیمی است که در دورانهای کهن و از یونان باستان
مطرح شده است .اهل سلوک و رهروان وادی حقیقت در رسیدن به قلههای رشد و شکوفایی معرفت را «کمال» می-
نامند  .برای رسیدن به نور معرفت و حصول کمال که نتیجه تهذیب اخالق و تصفیه باطن و گسیختگی از عالم ظاهر
و پیروی از پیران راستین است با موانعی که به عنوان پرده شهود و سد تکمیل نفس و یا حجاب حق است برخورد
میکنند که باید از میان برداشته شود و از این موانع به عنوان عقبات سلوک نام بردهاند .موانع کمال پیمودن راه را بر
سالک سخت میگرداند و تا سالک آن موانع را نشناسد و از خود سلب نکند ،نمیتواند به مقام معرفت برسد .آثار
سنایی از آن جهت دارای اهمیت فراوانی است او به عنوان شاعری پیش رو است و از این حیث پیشرو شعرای بزرگی
چون عطار و مولوی است از طرف دیگر روشنگریهای او در حدیقهالحقیقه در مبارزه با عالمان دین به دنیا فروخته
و شجاعت او در برخورد با این گروه ،عالوه بر اینها حضور در متن دستگاه قدرت و نصایح و مواعظی که به شاه ارائه
میدهد ،از او چهره یک مصلح اجتماعی نیز ساخته است و عرفان او را یک عرفان مثبت و سازنده کرده است .شیوه-
ای که او در مدح و ستایش و سپس نصیحتهای اخالقی به حکمران زمانه در پیش گرفته است ،بعدا مورد توجه و
پیروی سعدی واقع شده است .او به عنوان یک شاعر به رسالت خویش آگاه است و تالش میکند تا با ارائه راه حل
مبتنی بر شریعت راه سعادت را به انسانها بنمایاناد و راه کمال را روشنگر شود و موانع رسیدن به کمال و سعادت را
نیز نکته به نکته برای انسانها شرح دهد .او تالش میکند برای انسان «از آنچه که هست» به سوی «آنچه که باید
باشد» راهی بنمایاند و خود به عنوان یک شاعر متعهد و برجسته که مورد نظر اسالم است معرفی کند .مطالعه و
واکاوی حدیقهالحقیقه سنایی میتواند روشنگر موانع معرفت و کمال انسان باشد .از سوی دیگر بررسی هنرهای
وحیانی نشان می دهد این هنرها نیز در ساختار و تزیینات ،نمودی از تالش هنرمند برای تصویر کردن مسیر انسان
در راه کمال است.
بررسی پیشینه پژوهش حاضر نشان می دهد تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر درنیامده است .اما
مقاالتی در زمینه اهمیت اخالق در اشعار سنایی به رشته تحریر در آمده است .مقالهای با عنوان «تجلی مضامین
تعلیمی-اخالقی در قصاید سنایی» به قلم قاری و شهرابی( )1393به رشته تحریر در آمده است .نوسندگان برآنند که
ارزشها و آموزههای اخالقی در قصاید سنایی از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است و یکی از این آثار حدیقهالحقیقه
سنایی است که سرشار از مضامین اخالقی است .مقالهای دیگر با عنوان «ابهام هنری در غزلیات سنایی» توسط فرخ
نیا و ایرانمنش( ) 1396به رشته تحریر در آمده است .این اثر نویسنگان به این مسئله پرداختهاند که ابهام هنری در
اشعار سنایی شامل وجوه موسیقیایی ،واژگانی ،ساختاری و تصویری است .با این تفاسیر در این مقاالت به مباحث
معرفت شناسی و کمال پرداخته نشده است لذا نگارنده بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای

منابع کتابخانهای به بررسی و واکاوی موانع معرفت و کمال انسان در حدیقهالحقیقه سنایی و بازتاب آن در هنر
وحیانی بپردازد.
نتیجهگیری
اساس نظام اخالقی سنایی بر پایه دین و شریعت استوار است .شیوه برخورد سنایی با موضوعات اخالقی به یک عالم
اخالق و واعظ شبیه تر است تا یک صوفی و عارف و انتخاب عنوان کتاب ارزشمندش با نام حدیقه الحقیقه و شریعه
الطریقه تاییدی بر این نکته است .سنایی راه رسیدن به مرتبه کمال را گذر از جاده شریعت و دین میداند اما اخالق
مورد نظر سنایی پایبندی به شریعت و اصول دین محمدی تا حدودی وام گرفته از اندیشههای صوفیانه و عرفانی
است .در نظام اخالقی سنایی ،تزکیه فرد جایگاه ویژهای دارد .او در این راه بر پاالیش درون از رذایل تاکید بسیار دارد
و ضمن سفارش به آراسته شدن به فضایل اخالقیای چون صداقت؛ قناعت؛ تواضع؛ خوشخویی و  ...میکوشد انسان
را به یک تعادل روحی –روانی برساند .سنایی نظام اخالقی را مطرح میکند که تزکیه فرد در آن جایگاه ویژهای دارد.
سنایی در این راه بر پاالیش درون فرد از رذایل تاکید دارد .در تصوف هر چیزی که مانع سلوک و حایل میان بنده و
خداوند باشد ،حجاب و مانع نامیده میشود که آن را به دو بخش ظلمانی و نورانی تقسیم میکنند .اهمیت شناخت
موانع کمالی و معرفتی در نزد سنایی از تهذیب نفس نشات میگیرد .هذیب نفس به دلیل کارکردی که نسبت به
تحقق کمال انسانی دارد معنا و اهمیت مییابد .از نظر سنایی حجاب و موانع را میتوان به دو دسته موانع معرفتی و
موانع غیرمعرفتی تقسیم کرد .موانع غیرمعرفتی نیز خود به موانع گرایشی و رفتاری تقسیم میشود .سنایی در
مثنویهایش به خصوص در حدیقهالحقیقه ویژگیهای عرفانی و اخالقی و دینی را به عنوان مؤلفههای اصلی انسان
کامل مطرح کرده و بر این اعتقاد است که اگر انسان متخلق به ویژگیهای مهم یکی از زمینههای یاد شده گردد.
انسان تکامل یافته و موفق شناخته شده و میتواند به عنوان الگویی برای دیگران قرار گیرد .سنائی در شـرح
بایـدهایی چـون توبـه ،توحیـد ،صـبر ،فقـر ،رضـا هـم متـأثر از تعـالیم دینـی و هـم عرفانی و صـوفیانه مـیباشـد.
در واقـع دیـن و تصـوف را در ایـن مبـانی بهـم پیونـد مـیزنـد و یکرنـگ سازی میکند .بنابراین با توجه به تمامی
مطالب فوق می توان گفت که قبل از هرچیز باید دانست که نوع انسان شناختی عرفای اسالمی به ویژه سنایی بر
چگونگی اندیشه انسانشناسی او به شدت تأثیر میگذارد .بازتاب جهانبینی عرفانی سنائی در قالب مباحث توحیدی،
ستایش انبیا و اولیاء حق ،بیان نکات برجسته زندگی اصحاب و انصار پیامبر(ص) و مشایع بزرگ مبارزه با نفس و مهار
نمودن حرص ،اعراض از دنیا و ترک خودپرست ،تشویف به سیر و سلوک ،تحصیل ایمان ،عشق و  ...در حدیقهالحقیقه
اثر مهم و ارجمند وی نمایان است .پیام و هدف سنائی در این اثر بر محور توحید ،زهد و عشق استوار است که در
پناه شریعت و از طریق درونبینی و ترک ظواهر قابل حصول است .بررسی هنرهای وحیانی نشان میدهد که مؤلفه-
های مورد نظر سنایی در کمال ،یعنی تزکیه ،عشق ،توحید دوری از دنیا و زشتی در جلوههای هنرهای وحیانی چون
خوشنویسی و معماری اسالمی قابل مشاهده است.
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