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 همسنخی اندیشه های عرفانی 

 ــزنــوی با خواجه عبدهللا انصاریـغسنائی              

 
 

هات وتنبیهات ، معرفت هستی را با قالب ریزی تشبیرویکرد خداشناسی اندیشه سنائی در

دائره کثرت به تأمل اثبات وجود و توحید به زبان می پیراهد . وآمیزش عشق و محبت در

 را منحیث یکی ازوسیله شناخت  سرچشمه معرفت عرفانی اش قرارمی دهد .   

  

عرفانی دارد  با تائید این اسلوب که نیروی جوهرذاتی عشق نقش تولیدی ای در معرفت

ذاتی قلب  می دانیم که بوسیله ماعشق را تراوش احساس، کشش وربایش ،با این نگرش

 حُسن محبت درتمایل برکسی ویا  چیزی چیره می گردد.  

 

شناخت خلقت و  نسبت به  آمیزش عشق و محبتآموخته به این اصل اقرار باید کرد که 

خالق هستی اساس معرفت عرفانی را می سازد . در همآهنگی نیروی جوهرذاتی عشق و 

محبت است که عارفان باصافی صفای روح موفق به فهم کنه هستی و کثرت جهان مادی 

 و معنوی وکشف رمز توحید و وحدت وجود می شوند.

هم در این دو نگرش  جهت گیری اختالفات واشتراکات شیوه معرفت فلسفی وعرفانی

نهفته هست . چنانیکه فالسفه در روند شناسی جهان هستی  وذات حق به ، شناخت 

عارفان ، ــ برهان عقل ، استدالل و تجربه متکی بوده  ، سازوار و فراخور به آن 

بررجحان دادن شیوه تعقل ، سلوک تطبیقی ودخالت ایمان بربنیاد جوهرذاتی عشق 

 آفرینش تأکید می ورزند .   ومحبت در شناخت خلقت وقدرت

 

سنایی، نخستین شاعری است كه افكار وواژه های عرفانی را با مضامین عاشقانه 

درآمیخت. " و یك ضلع مثلث )شعر غنایی و تعلیمی و قلندری( ، در كنار عطار و مولوی 

 ( 0)جای دارد. " 



 

ه وخواج عید ابوالخیرشیوه بیان اندیشه در قالب اشعار عرفانی : ابوسازسنائی به پیروی 

نخستین کسانی است که غزل را برای بیان تفکرات عرفانی ازعبدهللا انصاری ــ وی 

 ورویکرد های معرفتی مورد استفاده قرار داد. 

 

 او درمثنوی حدیقه حقیقت ، وسایر آثارش :  

          ،« توحید  » و « خدا شناسی » هیم ومقوالت معرفت عرفانی مثل : ناب ترین مفا

       ، « سماع صوفیانه  » و « خرقه و خانقا » ،« پیرو مرشد » ، « ان شناسی انس» 

« خاموشی » ، « مرگ » ، « شطحیات» ، « ابلیس  » ، « زهد گرائی » ، « خرابات  » 

 وغیره را باز شناسی نمود.« نظام احسن » ، « حرص وطمع » ، « عقل و عشق » ، 

 

زهد وعرفان را به حیث یک بینش له اخالقی سنائی با جهان بینی عارفانه خود مقو

 ( 2)معرفتی وارد مثنوی اندرزی می سازد . 

کند واهمیت وجودی این وی جوهر ذاتی عشق عرفانی درسالک طریق را ستایش می 

عشق را در حیات انسانی شایسته بیان می نماید ، نماد خوشبختی انسان را از عشق می 

  (3)آغازد ودر عشق می انجامد. 

 

پژوهش وتحقیقات عرفانی سنائی بی تأثیر از اندیشه های خواجه عبدهللا انصاری نبوده 

ادامه دهنده  ، شد غنا وتکامل داده شد  است . اصولی علمی ایکه به همت سنائی آغازور

عطار نیشابوری تداوم راه معرفت عرفانی  حوزه تمدنی خراسان زمین بوده  که بوسیله 

 .الل الدین بلخی به اوج خود رسیدیافت و در شعر موالنا ج

 

؛ بلكه دروازه زندگی ابدی و جاودانه است. هدف  از نظر سنایی، مرگ پایان زندگی نیست

از زندگی دنیا جز این نیست كه انسان را برای یك زندگانی كاملتر و ابدی آماده كنند. البته 

عاریتی، به منزلی ، سرآغاز آن زندگی نوین است و بشر با مرگ از منزلی موقت و  مرگ

  (4) دیگر كه زنده و جاودانه است منتقل می شود.

شرحی در مورد ابعاد وجودی زندگی ابدی  ،  مرگمقوله  فیعرت ماهویبحث در البته او

بلکه در   ادهدرا به تأمل عقل وسلوک تطبیقی قرار نشرحه وجاویدانه نمی دهد . واین 

 پوشیده می گذارد. آنرا حصارایمان وعقیده خویش 

بیان از دید همسنخی اندیشه ، این موضوع در آموزش مقامات معنوی انصاری چنین 

"  فرار بسوی حق برای این است که سالک واصل از لباس هستی گردیده است : 

» عاریتی خارج گردد بسرعبودیت که ترک خود پرستی است برسد وجه رب را دریابد 

  (5)پیدا کند.  " «  بقاءابدی 

پیدایی » سنایی ، در حقیقت بیان معنایی « زندگی ابدی وجاویدانه » ربری در اینجا بکا

 آموزش انصاری است.« بقاء ابدی 

 

ترین محورهای موضوعی در قصاید سنایی  های زهد و عرفان نیز از مهم ترویج آموزه

حد و حصر،   است. نکوهش دنیا، مرگ اندیشی، توصیه به گسستن از آرزوهای بی



شگی و مناعت طلبی، کوشش برای به جوشش در آوردن گوهر حقیقی ترویج قناعت پی

 ( 6) آدمی، از مضامین رایج قصاید اوست. 

« زهد » ـ  3، «  نکوهش دنیا » ـ  2، «مرگ اندیشی »  ـ  0 : بکارگیری واژه های 

موضوعاتی است که به مراتب در ویکرد های عرفانی سنایی از جمله وغیره در ر

 آموزش عرفانی انصاری مورد برسی قرار گرفته است . 

 

 « : مرگ اندیشی » ـ درمقایسه واژه  0

 ست. مرگ در نظر سنایی یعنی تعالی روح و رسیدن به معبود ا

 سنایی سیمای مرگ و حیات را، در ابعاد گسترده آن، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. 

مرگ ارادی )اختیاری(  را، ریاضت و تهذیب نفس و راز دستیابی به زندگی جاودانی را ،  

 نایل شدن به چنین مرگی می داند.

نانیت خود چیره آید و و عرفانی بر خودبینی و اخدایی او میگوید : آدمی با برنامه های 

 دیو نفس را به زنجیر عقل و ایمان درکشد تا به تهذیب درون و صفای نهان رسد.

این اندیشه در آموزش عرفانی خواجه عبدهللا انصای به گونۀ دیگربیان گردیده است . 

که «راز دستیابی به زندگی جاویدانی سنایی را » اودرکتاب ـ  مقامات معنوی... خود مقام 

است ، مقام صدق ومقام جای أمن و مقام « مرگ ویا چیره شدن بدیو نفس »  آخرش

 خواست حق سالک طریق می داند . 

با این نگرش انصاری راه رسیدن به این سه مقام معنویت  ) صدق ، جای أمن ، خواست 

 حق( ، را مجاهدت علیه خواسته های نفس تلقی می کند . 

اهدت علیه خواسته های نفس ورسیدن بمقام و اندیشه انصاری " تهذیب نفس و مج

معنوی )  صدق ، جای أمن ، خواست حق ( "  ازدید علمی هردو اندیشه در همسنخی تام 

 قرار دارند ویک هدف مشخص را پیگیری می کنند .  

 

 سنایی مینویسد : «  نکوهش دنیا » ـ درمقایسه واژه 2

 

   مبارز او بَُود كاّول ،غزا با جان و تن گیرد

 ز كوی تن برو ن آید ، به شهر دل وطن گیرد                                   

      اگـرخـواهـد بـقـا یابد ،بیاید مــردنش اول

 (7)اگـر مـعـرفتـی باشد كه هم از خویشتن گیرد.                                  

 

سنایی در این شعردو موضوع را مطالعه می کند یکی : تأکید برون رفتن از کوی تن 

دیگری شناخت ممکنه های طلب منحیث مکان أمن جاویدان ،« شهر دل » وجاگزینی به 

» بقاء. این مطلب سنایی : " تأکید برون رفتن از کوی تن "  دراندیشه انصاری بمفهوم 

 برسی گردیده است . « بقاء » بمعنای « جایگزینی به شهر دل» و« فناء 

ازدید انصاری  " بقـــاء عنوانی است برای آنچه باقی است ) وجه حق ( بعد از فنای 

 قوط آنها . " فناء عارض بر خلق و بقاء وارد برحق است." شواهد و س

 و باز درمورد فناء مي گوید :

 



        یا رب ار فانی كنی ما را به تیغ دوستی

 (8)مرفرشته ی مرگ را با ما نباشد هیچ كار                                 

 

 دنیا و آخرت یکی از مباحث محوری اندیشه سنایی است.

در نگرش سنایی دنیا و آخرت دو ضد همدیگرند که باید دنیا را رها کرد و به آخرت 

 (9)رسید. 

سنایی در معرفی مراتب عشق خود به معبودش دخالت اندیشه ودین را نفی می کند 

 ( 01) ورضاکارانه حاضربه تقدیم جان به جانان می شود .

شریعت ودینداری رانفی انصاری در معرفی مراتب عشق خود به بمعبودش ، وجود 

نکرده بلکه اجرای مناسک دین و شریعت را منحیث بسترمناسب برای صفای نفس در 

... سیر سلوک عارف بسوی مقام حق تلقی میکند . چنانچه در بحث نهایات می فرماید  " 

از سنت و شریعت متابعت کامل شود و هیچ کاری انجام نشود؛ مگر این که در سنت وارد 

  شده باشد؛

 « : زهد » ـ  3

سنایی به تعریف دین و زهد نیزپرداخته است. وی دین را مقید به ُحکم و فرمان خدا و 

داند. دین سرباز زدن ازخواست. و هوا و هوس خود  زهد را رویگردانی از غیر خدا می

 است و زهد نادیده انگاشتن هرچه غیرخداست . 

 

 دین نباشد با مراد و با هوا در ساختن

 باشد؟ خویشتن در حکم دیّان داشتن دین چه                             

 زهد ِچبَُود؟ هر چه جز حق روی از آن برتافتن

 (00) زهد نَْبَوْد روی چون طاعون و قطران داشتن                             

 

از نظر انصاری : " زهد عبارت است از ترک لذایذ دنیا وهرچیزی که امکان دارد نفس 

 (02)" .آدمی را به طغیان وا دارد

« زهد » نصاری و سنایی مفهوم مشترک وهم مانند دارد زیرا دراندیشه ا« زهد » تعریف

بقول انصاری ترک لذایذ دنیااست وبقول سنایی روی گردانیدن از همه چیز جزپذیرش 

حال حق . در اینجا  رویگردانیدن از همه چیزبه مفهوم ترک لذایذ دنیا تعبیر می شود که 

 است . این رویکرد عرفانی سنایی ، از انصاری تأثیرگرفته 

 باعرض حرمت

 بصیر کامجو
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