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 توحیدیِ سنایيی  اندیشه

 
 ∗خدابخش اسداللهی

 استادیار دانشگاه محقّق اردبیلی
 )٢٦/٧/٨٩: ـ تاریخ پذیرش نهایي٩/٤/٨٨: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

همـواره از مباحـثِ اصـلی و دشـوار در            )توحیدِ وجـودی  (ویژه مرتبۀ عالیِ آن     توحید به 
در یی در این مبحث، از آنجاسـت کـه وی           اهمیّتِ سنا . عارفان مسلمان بوده است   میان  
 بـا توسّـل بـه آیـات و احادیـث، توانـست ایـن         در شعر فارسی   عارفانی است که  ی    زمره
 ی هآمـوز .  کفـر و الحـاد، پـاک و مبـرّا سـازد            ی  هصوفیّه را از شائب   برانگیز    اتهام ی  هاندیش
 ی  انگـاره با  اندیشۀ دینی و توحیدی     مدلِ  کدام  آورد که    این پرسش را پیش می     ،سنایی

و عبـادتِ  تعـالی  حـق امکانِ معرفـت   ،وحدتِ وجود مناسب و سازگار است که بدونِ آن       
توحید و اقسام   در این پژوهش، برای یافتن پاسخ، در آغاز از           میسّر نیست؟ وی  درستِ    

 توحیـدی سـنایی را مـورد بررسـی قـرار      ی  ، اندیـشه   از آن  پـس و  گـوییم     سخن می آن  
های سـنایی   های خلقِ افعال و وحدتِ شهودی، نوآوری      بابسپس با بحث در     . دهیم  می

هـای  با دیـدگاه  دیدگاهِ وی   وجوه تمایز   ای که   گونه به کنیم  یادآوری می ها  را در این باب   
 .دیگر عارفان روشن شده است

 

 . سنایی، توحید، وحدتِ شهود، عرفان اسالمی، تشبیه و تنزیهها کلید واژه
 

 لهأطرح مس

 و  هـای بنیـادین     مـسأله همـواره از    ) یتوحیـد وجـود   (تبۀ عالی آن    خصوص مر هتوحید ب 
عربی  وسیلۀ ابن ۀ وحدت وجودی را که به     اندیش. انگیز نزدِ عارفان مسلمان بوده است      بحث

رو،   از این . اند و به توجیهِ کثرت و اثباتِ وحدت پرداخته        مطرح شده، از شطحیّات دانسته    
توحیـدِ وجـودیِ   . انـد تِ بددینی و کفر قرار داشـته     صاحبانِ این اندیشه، در معرض اتّهاما     
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رو که بر پایۀ آیات عارفان مسلمان است، بلکه از آن    پذیرش  مبتنی بر شهود نه تنها مورد       
خلقَ هللاُ آدمَ «، )١١/ شوری(» لیس کمثله شیءٌ و هوالسّمیع البصیر   «: و احادیثی همچون  

بنا شده، دارای مقبولیّتِ شـرعی نیـز        . ..و  ) ١١٥،  احادیث مثنوی فروزانفر،  (» علی صورتهِ 
 کـه بـا   گونه از شناخت خـدا     قرآن و احادیث، انسان را به این      عارفانِ حقیقی با استناد به      . است

...  و   شـناخت خـویش   ،  نامهـا و صـفتهای خـدا      هایی چون شناخت    دوری از عقلِ ناقص و از راه      
ز ضـمنِ اینکـه همـواره خداونـد     در اندیشۀ دینیِ سـنایی نیـ      . خوانندمیدست یافتنی است، فرا   

 قـرار  وهـم، عقـل و حـس    و دور از دسـترسِ  هـا  آفریدهصاحب جالل و تقدّس است و در ورایِ   
 .زیه در عینِ تشبیه از جایگاهِ باالیی برخوردار استدارد، نظریّۀ تشبیه در عینِ تنزیه و تن

کـرده، بـه    تعیّناتِ نفـسانی توفیـق پیـدا        برداشتن  عارف در سایۀ وحدتِ حقیقی، به       
بـساطِ کثـرت را درهـم       ) ١٠٤/ انبیـاء (» ... یومَ نطوی السَّماءَ کطیِّ الـسجل       «موجبِ آیۀ   

دانـد  آنِ خود نمی را ازشناخت البتّه وی این . پردازدمیدیدار خداوند  به نوردد و تنها   می
  . استحق به خودشناخت در حقیقت، همان و معتقد است که این، 

گیـری و فهـمِ و   سازِ شـکل ، از آن جهت است که زمینه پژوهشهانه  گواهمّیّت و ضرورت این   
گونـه  همچنـین ضـرورتِ ویـژۀ ایـن    . درکِ آثار برخی از عارفان بزرگی چون عطّار و موالناسـت    

روست که مبحث توحید از موضـوعاتی اسـت کـه برخـی از اصـول و فـروعِ آن                    پژوهشها، از آن  
گرا واقع شده اسـت و بررسـی و          متکلّمانِ شریعت   و ی وحدت وجود    پیروان انگاره مورد اختالفِ   

هـا، بـرخالفِ   خصوصاً که این نوع نگـاه . ها پایان دهدفهمِ دقیق آن ممکن است به این مشاجره  
شـود،  های دیگر که موجبِ دامن زدن بر اختالفاتِ دینی در بین مسلمانان مـی             بسیاری از نگاه  

 . بخش است صورت گرفته و وحدتمسلمانهای مختلفِ به قصدِ نزدیک ساختنِ گروه
ای کـه  گونـه تعالی است بـه  اثباتِ امکانِ ستایش و شناساندنِ باریرو پژوهش پیشهدف از   

از . بـاور داشـت   ) شـیوۀ قرآنـی   درست به (بتوان به تشبیه در عینِ تنزیه و تنزیه در عینِ تشبیه            
حاکمیّـتِ  پـذیرفتن  ،  خـدا نامها و صفتهای    منظرِ سنایی، این نوع خداشناسی در سایۀ شناختِ         

آید و به ایجـادِ وحـدتِ       دست می تعیّناتِ بشری به  برداشته شدن   ارادۀ خداوند بر افعالِ انسان و       
-هدفِ فرعیِ ما نیز این است که خواننده بـا تأمّـل در نمونـه              . انجامد مسلمانان می  میانعقیده  

یِ سـنایی را در زمینـۀ توحیـد         های شعری و غیر آن بتواند میزان و نوعِ رویکردِ عرفانی و کالم            
 .هایی از این دست از دیگر عارفان بپردازدنمونهبررسی دریابد و به 

هـا   با توجه به دیدگاه    ـ١: مهمّ باید پاسخ داد   پرسش  در زمینۀ چنین پژوهشی، به دو       
 از منظـر    ــ ٢تفکّر توحیدیِ سنایی چیست؟     مدلِ   مختلفِ عارفان از توحید،      هایو تعبیر 

 شـناخت و سـتایشِ هـستیِ    توان به این توحید کـه بـدونِ آن، امکـان      می سنایی چگونه 



 ١٣  ی توحیدیِ سنایی  اندیشه 

 

 رسید؟حقیقی میسّر نیست، 
 قـرار  اندیـشوران  پیشتر موردِ بررسیِ ،های سناییای از اندیشهاست که پاره گفتن  شایانِ  

گرفته است؛ مانندِ تأثیرگذاری علمِ کالم بر شعرِ شاعران زبان فارسی تـا عطّـار نیـشابوری و                  
؛ بررسـیِ مـسائل اجتمـاعی عـصرِ         )آسـمان و خـاک    آصـفی،   : ـ  نک(یز تأثّرِ سنایی از الهیّات      ن

هـای گونـاگونِ اخالقـی، اجتمـاعی،        سنایی و نیز تفسیرِ برخی از قـصاید سـنایی، در زمینـه            
هـای  هـای شـعر و اندیـشه      ؛ افـق  )های سـلوک  تازیانهشفیعی کدکنی،   : ـ  نک(عرفانی و دینی    

؛ تأثیر متقابل دین و ادبیّـات در زنـدگی حکـیم سـنایی              )سوزعالمزلف،  زرقانی: ـ  نک(سنایی  
امّا تمایز و نو بودنِ این مقاله از آن جهت است که در آن              ). حکیم اقلیم عشق  دبروین،  : ـ  نک(

شناسـاندنِ خـدا    ای شفّاف و بـا هـدفِ        گونهموضوعِ عرفانی، کالمیِ توحید از منظر سنایی به       
ـ         سـاختنِ   د  روشِ قرآنی و متّحـ    به  کـه بـا وجـود       ای  گونـه   همـسلمانان مطـرح شـده اسـت؛ ب

 .       خالی استپژوهشهاها در سایر گونه نگاه صورت گرفته، جای اینکوششهای
عرفانی و نیز تـسلّط بـه کـالم اسـالمی، توحیـدِ اسـالمی را از                 ژرف  نگاه  از رهگذر   سنایی  

 بـه   بـاور  در مسیر قرآنیِ آن که همان        افراط در تشبیه و تفریط در تنزیهِ ذاتِ الهی دور کرد و           
 ی  انگـاره  روشـن    ای  گونـه اسـت، وارد سـاخت و بـه       » نه این، نـه آن    «و  » هم تنزیه، هم تشبیه   «

 توحیـدیِ  اندیـشۀ . سوی مفهومِ وحدتِ شهودیِ آن گـسترش داد وحدت وجودِ ابن عربی را به  
ایـستارهای  بـا   سـنجش    توحیـدیِ وی در      ایـستار کنـد کـه     له را ایجـاد مـی     أسنایی این مـس   

 و همچنـین ایـن   ؟ اسـت   و کالمـی    کدام نظریّه و یا مکتـبِ عرفـانی        ی  پایههای دیگر، بر     گروه
 کدام است؟خداوند بهترین راهِ شناختن و شناساندنِ کشد که  را پیش میپرسش

 

 توحید و اقسامِ آن

و انبـاز   در ذات و پاکیِ وی از هرگونهخدا گواهی دادن به یگانگیِ  : توحید عبارت است از   
شـبهه اسـت و نیـز گـواهی          بـی  هایی که در آن   گواهی دادن به یگانگیِ او در صفت      فرزند،  

 ).٢١١ـ٢١٠، صد میدانانصاری، (های حقیقیِ ازلی دادن به یگانگیِ خدا به نام
نشنیدن، : توحید شدندریای  در آتش توحید، غرقِ هاتوحید یعنی سوختن کثرت

، مانند ناپیداو از شرکِ خدا ودن و جانِ جهان دانستنِ ننگریستن، نگفتن، نیندیشیدن، نب
، ...اثباتِ وجود غیر برای ممکن، مُحدَث، عقل، نفس، اجرام، افالک، عناصر و موالید و 

 ).٤٦٥، ٣٧٦، ١٤٩، دیوانبابا افضل، (صاحب آن را بری داشتن 
 مطهّری،: نک( ندارد مانندیآن است که ذات خدا یگانه است و : توحید ذاتی

 وَ «و ) ١١/ شوری(» لیسَ کَمثلِه شیءٌ«: و آیاتی همچون) ٢/٣٠، آشنایی با علوم اسالمی
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 .بیانگرِ توحید ذاتی است) ٤/ اخالص(» لم یکن له کُفُواً احد
کند؛ از قبیلِ  خداوند بحث میتوحید صفاتی در زمینۀ صفتهای: توحید صفاتی

های که محل اختالف فرقهبینایی و شنوایی ، آگاهی، خواست، زندگی، توانایی، دانش
 .استمسلمان مختلف 

گیرد و به خواست خداوند صورت مییعنی همۀ کارهای انسان با : توحید افعالی
 .نحوی خواستۀ ذات مقدّس اوست

 
 شناخت خداهای راه

صورت،  پروردگار نیز هست؛ زیرا در غیر اینپدیدارگاه آفرینش جهان ،سنایینگرگاه از 
کنتُ کنزاً «وی ضمن اشاره به حدیث قدسیِ .  نبودنیشناختها  پدیده  رهگذروی از

حق شناخت ، )٢، مرصادالعبادنجم رازی، (» اُعرفَ فخلقتُ الخلقَ الُعرفَمخفیاً فاحببتُ ان
 : نمایدمعرفی میپیدایش را علت غایی آفرینش و رازِ وجودیِ 

 )٧٦، حدیقهایی، سن(» خلق الخق تا بدانی من/ گنجی بُدم نهانی من : گفت«
 )٩٠، هامثنویسنایی، (» کنتُ کنزاً  بیانِ این صفت است/  حکمت از بودِ خلق معرفت است «

 
   خودشناسیـ١

چون آینه صاف باشد، به هر صفتی که        . است  حق صفتهای ذات و    ی  انسان در حُکمِ آینه   
پدیـدار  هـر صـفتی کـه از آینـه          . شودمیپدیدار  ، بدان صفت    پدیدار شود حضرت در آن    

راز است، نه آینه؛ پس اگر این آینه پاک و خالص گـردد،             پدیدار  شود، تصرّفِ صاحبِ     یم
، مرصـادالعباد (ونـد باشـد   خداصـفتهای  ذات و پدیـدارگاه  این است که او  جانشینی خدا   

خلقَ هللاُ آدمَ   «موجبِ حدیثِ   و نیز به  پایه  سنایی، بر همین    ). ٧٣،  رسائلعربی،   ؛ ابن ٣٢٢
دانـد،  صـفت مـی    ۀتنها دلِ عارف را آین    ، نه )١١٥،  احادیث مثنوی فروزانفر،  (» علی صورتهِ 

 : نمایدنمای حق تلقّی میبلکه انسانِ کامل را آینۀ تمام
 صورت و آینه یکی نبود/ کش به دل شکی نبود پیش آن«

 آنکه در آینه بود نه توی/ گرچه در آینه به شکل بُوی 
 ن پذیرای صورت از نور استکآ/ آینۀ صورت از صفت دور است 
 )٦٨، حدیقه(» عیب در آینه است و در دیده است/ نور خود ز آفتاب نبریده ست 

مـن عـرفَ    «روست که وی همچون دیگر عارفان، با استناد به حدیث مشهور            از همین 
شـناختِ صـفات کمـالی در       (خودشناسـی   ) ١٦٧،  احادیث مثنـوی  (» نفسَه فقد عرفَ ربَّه   

 : گویدداند و میمی) شناخت صفات کمالیِ در خداوند(داشناسی را مقدّمۀ خ) نفس
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 )٦٢، حدیقه(» کُنهِ تو بس بُوَد به معرفتش/ در ره قهر و عزّت صفتش«
 و نامهـا، صـفتها  است که ارتباطِ خودشناسـی و خداشناسـی در زمینـۀ         گفتن  شایان  

نیـاز اسـت    بی  جهانها ی  همهکند، نه در حوزۀ ذات حق؛ چه، ذات حق از           افعال صدق می  
از اینکـه سـنایی در مبحـثِ مربـوط، اغلـب            ). ٧٢/ ٣،  ١٥٣/ ٢،  فتوحاتعربی،   بنا: ـ  نک(

دیدگاه سنایی، مبنی بر    توان به   کند، می صورت استفهام انکاری بیان می    سخنِ خود را به   
 :  او از شناختِ ذات حق پی بردناتوانیناتوانی انسان از درک ذاتِ خود و در نتیجه 

 )٦٣حدیقه، (» کی شناسی خدای را هرگز؟/  از شناخت خود عاجز ای شده«
 )٧٢همان، (» نفس دیگر کسی چه پرماسد؟/ آنکه او نفس خویش نشناسد «

 
 نامها و صفتهای خداوند ـ٢
فیض اقدس، فـیض مقـدّس صـورت گرفتـه          ۀ  گونبه دو   یدار شدن خدا در جهان هستی       دپ

پدیـدار شـدن    و مقصود از فیض مقدّس،      خدا   ذاتیِ   پدیدار شدن مراد از فیض اقدس،     . است
هـستیها  شـمار   های بـی   است و صورت   ای پدیدار   پدیدهذات حق در ذاتِ هر       .اوستنامهای  

از آنجاکـه ذات مطلـق حـق بـرای مـا            . شـمار حـق اسـت     بـی صفتهای  و  نامها  نیز در حُکمِ    
د از صـفت    مـرا . شـود  ممکن می  صفتها نیست، این شناخت تنها از راه آشنایی با          شناختنی

تعبیـر  بـه . کنـد هایی است که موصوف را از دیگران متمایز می         و نسبت  هاطور کلّی اعتبار  به
هـا و اضـافاتی     کنایـه از نـسبت    ...  مانندِ دانا، صانع، پروردگار، حـیّ و         نامهای خدا  ،عربیابن

 ). ١٧٣ـ١٧١، الحکمفصوصعربی، ابن(جز حقیقتی واحد نیست آنها است که ماورای 
ایـن  ... «اند، مثالً در بیـتِ      که جهان، مظاهرِ اسماء و صفاتِ حق       زمینه اینیی در   سنا

، بـا  )١٢٨، حدیقـه (» وآن دو همچـو زجاجـه و مـشکات    / چو مـصباح روشـن انـدر ذات         
دانـد  ، ذاتِ حق را چون چراغی می      )٣٥/ نور(» ...هللاُ نورالسمواتِ واالرض    «استفاده از آیۀ    

 ذات نور چراغداناست که از پرتو ای  آبگینهدر حکمِ صفتها و  روشن است   خود    خودبهکه  
پدیدار گیرد و صورت مادّیِ انسان و جهان نیز مانند چراغدانی تیره است که در پرتو                 می

 .  کند عینیّت پیدا میشدن صفتها
چـون محبّـت درسـت      «: موجبِ این سخنِ جنید بغـدادی     سنایی، عارفان به  نگرگاه  از  

جـرأتِ  » هـا و هـو    «با دو نـیم زدنِ      ) ٥١٩،  االولیاءةتذکرعطّار،  (» بیفتدگردد، شرطِ ادب    
 : کنندرا پیدا میخدا سخن گفتن از 

 )٦٥، حدیقه(» هاوهو را میان دو نیم زنند/ عارفان چون دم از قدیم زنند «
 حُکـمِ آفتـابِ معرفـت اسـت      نظیرِ وی که در شبهه و بی  آنان ضمنِ اقرار به صفاتِ بی     
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های حقیقیِ ازلـی کـه بـرای دیگـران          و نیز گواهی دادن به نام     ) ٢/٢٤٩،  ثنویممولوی،  (
طبقِ . آورند  روی می  خدا به دیدارِ    سرانجام، به شناخت و     )٢١١،  صد میدان (است  عاریتی

و به روایتی هـزار و یـک          نه و ی نامهای نامحدود، نود     از جمله اعتقادِ صوفیّه، مشیّتِ الهی     
 پدیـدارگاهها  را در آن     زیبایی صـفتها  کرده و   پدیدار  بشری  وان  ت، برحسبِ استعداد و     نام

دم بهای آنان را تسلّی دهد و دم      بر دیدۀ مشتاقانِ دیدارِ خود جلوه داده است تا هر لحظه          
 کنـد و بـر ذوق و شـوقِ آنـان            هویـدا صفتی را بر نظر ایـشان       زیبایی  ،  نامیاز دریچۀ هر    

 ).٢٤ـ٢٣، الهدایهمصباح(بیفزاید 
 اشاره کرده و    خداشبهۀ   و بی  پایان  بی نامعقول و    نامها و صفاتهای   در ابیاتی به     سنایی

، از زبان خودِ وی بیان نموده است و         نامی صفتی را از دریچۀ هر       زیبایینیز عرضه کردنِ    
بـه  ( دانـش     وی به  ینامها و   راهِ صفتها و شناختِ او از     بندگی   برای   کوششسالکان را به    
ـ موده است، نه با عقل نسفارش )شیوۀ عارفان رسائل انصاری، ( که روش معتزلیان است  

 : تعالی بر دلِ آنان از داللِ صمدی نور بچشاند، تا حق)١٧٠ـ١/١٦٩، فارسی
 بحقیقت تو بدان بنده که من خالق آنم/ هرچه در فهمِ تو گنجد همه مخلوق بود آن .. «

  ...کند آنم نظر سوی دلت میسیصدو شصت/ هر شب و روز به لطف و کرم و جود و جاللم 
 نه کس از من نه من از کس نه از اینم نه از آنم/ چون صفت خویش بگفتم که منم خالق بی

 )٣٨٧، دیوانسنایی، (» هر زمانی به داللِ صمدی نور چشانم/ منم آن بارخدایی که دلِ متّقیان را 
 )٨١، یقهحد(» نام پاکش هزار و یک برخوان/ صفتِ ذات او به علم بدان «
 )١٦٦همان، (» تو دارد راهکمترش آنکه بی/ هست در دین هزار و یک درگاه «

دانـد و از وی   پروردگار را رهبـرِ جـود و کـرمِ او مـی    هایو صفات نامها  سنایی با وجود اینکه     
 : ِ او گرداندکند تا از فضل و رحمتش دل و جانِ سنایی را مَحرمِ درک و فهمِ نامدرخواست می

 )٦٠، حدیقه(» رهبرِ جود و نعمت و کرمت/ ایِ بزرگِ محترمت هنام«
 )همان(» مَحرمِ دیدِ نامِ خود گردان/ یا رب از فضل و رحمت این دل و جان «

، )تعطیـل (همچـون نفـیِ آن      ) اثباتِ صفات برای خدا   (کند که تشبیه    امّا باز بیان می   
 : داردانسان را از توجه به ذاتِ خدا باز می

 )٦٣همان، (» نطق تشبیه و خامُشی تعطیل/ فِ او به وقتِ دلیل هست در وص«
 

  تشبیه و تنزیهـ٣
 به جای صفتهای خدا راست است که سنایی همچون اهل عرفان عملی در باب ذات و 
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، دیوان: ـ نک(کند  استناد می)ص(، بیشتر به شریعت و سنّت نبوی اندیشیدن و گفتگو
 کالمی توجه  بیش از شاعران دیگر به موضوعهایو،خسر؛ امّا پس از ناصر)٣٥٢ـ٣٤٨
وی برای اینکه در دامِ افراط در تشبیه و تنزیه که اوّلی توجیه کنندۀ اندیشۀ حلول . دارد

نیکلسون، : ـ نک(کنندۀ ارتباطِ شخصی با خداست و اتّحاد بین انسان و خدا و دومی نفی
گفتمان  یا گسترش این ، گرفتار نشود، اغلب از طرح و)٢٦ـ٢٥، تصوّفِ اسالمی
) ٨٢حدیقه، : ـ نک(خدا کند و با وجودِ ماورایِ تشبیه و تنزیه نشان دادنِ خودداری می

ای دست گاهی جهت تعریف و شناساندنِ او به جویندگانِ راستین، به تشبیهِ صمیمانه
هرحال به؛ امّا )٧٦همان، : ـ نک( به پدر و مادر برتر نهادن خدا نسبتمانند تشبیهِ . زندمی

گیرد و این همان عقیدۀ توحید اسالمی است جانبِ تنزیهِ ذات الهی را بیش از تشبیه می
 ).٥٤، تصوّفِ اسالمی: ـ نک(

 سنایی مطابق با اوصافِ اهل تـشبیه اسـت، یـا از آن روسـت کـه                  سخنانای از   اگر پاره 
 : مانندشود؛ می نوآموز در جهتِ شناختِ خدا بیان ی جویندهبراساس بحث و نظر، مناسبِ 

 )١١٠، ٧٦همان، : ـ ؛ نک٦٤، حدیقه(» هل و مِن گفتن اندرو جایز/ پیِ بحث طالبِ عاجز  از«
 است و نیز شـهودی اسـت        سرسپردگیاو از روی عشق و      سخن  یا برای این است که      

 : مانندِ این بیت. آیدکه به اندازۀ صاحب شهود به دست می
 )١١٠همان، (» شش شمار و خیری خارنوش نی/ چون رسیدی ببوس غمزۀ یار «

آنکـه بـه    خدا، بـی  همچنین نسبت دادنِ عشقِ مجازی به انسان و اختصاصِ حقیقتِ آن به             
انـسانی باشـد، نگـرشِ دینـی سـنایی را      صفتهای  با همانندی صفتهای خداطورِ یقین متضمّنِ   

 ). ٨٩٦ ـ ٨٩١، دیوان: ـ نک(دهد همچون بسیاری از صوفیان تا حدودی رنگ تشبیه می
تعالی به در توحیدِ باری» مجسّمه«و » مشبّهه«هایی مانندِ در روزگار سنایی، فرقه

کرده » اثبات جا و مکان«خدا و برای باور داشتند و نیز تجسّم آفریده  به آفریدگارتشبیه 
الملل شهرستانی، (ود آنچه جا و مکان داشته باشد، معدوم است؛ نه موج: و معتقد بودند

؛ سنایی با وجودِ اینکه با نگاهی )٣٩٠، فرهنگ فرق اسالمی؛ مشکور، ١/١٠٥، و النحل
های  نشانهداند و هیچ مکانی را از جا حاضر و ناظر میدینی و عرفانی معبود را در همه

کند؛ زیرا جسم، عَرَض و یا یابد؛ امّا ذاتِ او را به مکان و زمان محدود نمی خالی نمیخدا
 : قرارند بوط از اینابیات مر. جوهر نیست

 )٦٨٧، دیوان(» خالی نه ز آیات تو یک لحظه مکانی/ ذاتت نه مکان گیر و لیکن ز تصرّف «
 )٦٦، حدیقه(» نیست معبود در مکان محدود/ هست در هر مکان خدا معبود «
 )٨٣، هامثنوی(» کو نه از جوهر است و جسم و عَرَض/ نبود فعل او به مثل و غرض «
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خـدا  » عـرش « در زمینۀ تأویلِ متـشابهات، ازجملـه         اندیشیدن و گفتگو   در همین عصر،  
و » ، نـزول »مجـیء «، »یدین«، »وجه«، »استواء«: ، الفاظ قرآنی را از قبیل »مشبّهه«. رواج داشت 

و نظـایر آن را بـر ظـاهر         » اصـابع «،  »قدم«،  »ةصور«: نیز آنچه را که در اخبار وارد شده؛ نظیر        
کـه  » کرّامیّه«و  ) ١٠٦ـ١٠٥/ ١،  الملل و النحل   (سنجیدند  مها می جسحمل کرده و آنها را با       

دانـستند و بـر ایـن        بودند، خدا را جسم می    » ن کرّام محمد ب «و از جملة پیروان     » مشبّهه«از  
اعتقاد بودند که وی از جانب عرش محدود و از جوانب دیگر نامحدود است و بر روی عـرش   

 بر دالیل سستِ عقالنی، به آیات و روایاتی که          افزون،  قرار دارد؛ آنان برای اثبات عقاید خود      
الـرحمن علـی    «: جستند؛ نظیر آیاتی چـون    ، استناد می  با باورهایشان همخوان بود   ظاهر،  ه  ب

، الفـرق بـین الفـرق     ؛ بغدادی،   ١١٢همان،  (» جاء ربک و الملک صفّا صفّا     «و  » العرش استوی 
دانـد و ضـمنِ     تعالی ناشایـست مـی    ه حق های ناروا را ب   ؛ امّا سنایی چنین نسبت    )٢١٧ـ٢١٦

 : گویدتأویلِ متشابهات و ردّ هرگونه اثباتِ جا و مکان برای خدا می
 بستة استوی علی العرشی/ ای که در بند صورت و نقشی «

 درخورِ عزّ الیزالی نیست/ صورت از مُحدَثات خالی نیست 
 استوی بود و عرش و فرش نبود/ زآنکه نقاش بود و نقش نبود 

 ذات اوبستة جِهات مدان/ خوان اِستوی از میان جان می
 گفتن المکان ز ایمان است/ کاستوی آیتی ز قرآن است 

 )٦٥، حدیقه( خبر استاز صفات خدای بی/ عرش چون حلقه از برون در است 
باید . عربی به جمعِ تشبیه و تنزیه معتقد استسنایی در باب وحدت وجود، همچون ابن

 درحُکمِ تقییدِ او و مستلزمِ تشبیه است و بطون موجودات ممکنحق در شدن پدیدار : گفت
پس نه تشبیهِ صِرف درست است و نه . حق که مرتبۀ اطالقِ ذاتیِ اوست، مستلزمِ تنزیه است

آیۀ قرآنیِ . باشیم و هم به تشبیهباور داشته درست آن است که هم به تنزیه . تنزیهِ محض
عربی،  ابن(کند را تأیید میمعنا این ) ١١/شوری(»  السَّمیعُ البصیر و هولیسَ کَمثلِهِ شیءٌ«

 ).٢٣٨ـ٢٣٧، الحکم فصوص
  

 اقرار به خلقِ افعالِ بندگان

 ۀ کارهـای  آفریننـد  اعیـان اسـت،      خداونـد آفرینـشگر   گونه که   طبقِ اعتقادِ صوفیّه، همان   
 ندارد، مگـر اینکـه   توان پدیدآوردن کاری را ای آفریده، هیچ سان بدین. هستبندگان نیز   
مگـر بـه     چیـزی را نـدارد،       پدیـدآوردن  ارادۀ   خواهـانی  ببخشد و هـیچ      توانخود به وی    
 ).٥٢١، عرفان نظرییثربی، ؛ ٢٨، الهدایهمصباح(خواست او 
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 یکی بیش ،است که فاعلبر این باور ، خدا بر فاعلیّتِ درست انگاشتنسنایی ضمنِ 
 :  او فعل نیستجزکس را نیست و هیچ

 )٦١همان، (» حافظ و ناصر مکین و مکان/ لق و رازقِ زمین و زمان خا«
 )١٨دیوان، (» هاشاید که به ما بخشی از روی کرم آن/ بسیار گنه کردیم آن بود قضایِ تو «

 ۀ خداستخواه ایمان، فرمانبرداری یا گناه، آفرید بنده، کارهایهمۀ : اشاعره هم معتقدند
ابیاتِ زیر از سنایی ). ١١٢، العقاید النسفیّهشرحنسفی،  ( داردخواست وی بستگیو همگی به 

 را از نقشی و کار هرگونه سرزدن به خداوند، نقشها و کارهانیز ضمنِ منحصر کردنِ همة 
 :  کالم اشعری استبرجای ماندگی و گسترشکند و این همان سوی بنده نفی می

 )١٦٤، حدیقه(»  قَدَرباز دان از رَمَیتَ سرّ/ رَمَیتَ کن ازبر جبر را ما«
 )٤٤٢، دیوان(» که نوشته است همه بوده و نابوده در آن/ کار حکم ازلی دارد و نقش تقدیر «
  کشت گریة ابر نی و خنده/علّت رزق تو به خوب و به زشت «

 )١٠٧، حدیقه(» همه از توست نانم و جانم/ سبب رازقی یقین دانم بی
 )٢٨٨، دیوان(» برنگردد ز اضطراب بنده تقدیر قدر/ زآنک انقیاد آر ار مسلمانی به حکم او ا«

 در ردیفِ ذاتِ وی که برتر از چگونه و چون است، خداوی در جایی دیگر با قرار دادنِ فعلِ 
 :  مسلمانان پایان دهدمیان بیهوده در همین زمینه در های  مجادلهآهنگ آن دارد که به

 )٦٣، حدیقه(» رتر از چگونه و چونذات او ب/ فعلِ او خارج از درون و برون «
گونه اختیاری از خود ندارد، بلکه بـر ایـن          البتّه مراد سنایی این نیست که آدمی هیچ       

اختیارنـد و نـه یکـسره پـر از            نه یکسره بـی    ارادیِ خود    کارهای است که بندگان در      باور
مملکـتِ خـود    در خـدا بدین معنی که   .  آن دو قرار دارند    میان؛ بلکه دارای حالتی     راختیا

-مـصباح (کند تا به خودیِ خود، هرچه بخواهد، انجام دهد          بنده را به حالِ خود رها نمی      
: است که فرمود) ع(سخنِ معروف امام جعفر صادق یادآور و این سخن، ) ٣٠ـ٢٩، الهدایه

هـای زیـر از سـنایی گـرایش او را بـه             نمونـه . » امـرین  الجبرَ و التفویضَ و لکن امرٌ بینَ      «
 : دهد نشان میی میان جبر و اختیارهمنهاد

 )١٨٩، دیوان(» ز ننگ جبر و طمطراق اختیارتا رهی ا/ از نگارستان نقاش طبیعی برتر آی «
 )٢٦٧همان، (» تیرگی زاصحاب جبر وخیرگی زاهل قَدَر/ ازپیِ احیای شرع و معرفت کردی جدا «

 ان را رمز تسلیم و رضاتا بگفت او عدلی/ تا بگفت او جبریان را ماجرای امر و نهی «
 جبری از تعطیل شرع و عدلی از نفی قضا/ بازرستند از بیان واضحش در امر و حکم 

وآن دگر تـاجی نهـاد از یفعـل هللا مـا            / بست در فرمان شرع     » ایّاکَ نَعبد «این کمر ز  
 )٣٦همان، (» یشاء
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 مجبور بُده است یا مخیّر/ در سجده نکردنش چه گویی ... «
 )٢٧٢همان، (» ور عاجز بُد، خدا ستمگر/  خدای عاجز گر قادر بُد،

 
  عطایِ کرامتِ الهیـ١
 همچـون توان گفت که وی همچون دیگر بزرگـان ادب پارسـی،            اساسِ آثار سنایی، می   بر

در زمینۀ دخالتِ ارادۀ آدمی در انجام امور، دیـدگاهی چندگانـه            ... عطّار، مولوی، حافظ و   
 نقـش داشـتن آدمـی در کارهـای         دیدگاهی مبنی بر     بدین معنی که در آثارش هم     . دارد

گاه دیگران را در این     نگراگر بتوانیم   .  دارد سخنانی جبرگرایانه کند و هم    خود را طرح می   
بررسـی کنـیم و بـه       بدون دشواری   توانیم دیدگاه سنایی را      دریابیم، نمی   آسانی زمینه به 

 همنهادی میان ، هم به جبر و هم       گفتیمگونه که   مشخصی برسیم؛ زیرا همان   های    نتیجه
خـود،  کارهـای  جبر و اختیار نظر دارد و از سویی دیگر نیز به اختیار آدمـی در گـزینش           

 : دهدچنین حکم می
 )٩٢، حدیقه(» با قضا و قدر چرا ستهی؟/ تو نکوکار باش تا برهی «
 قوّت خویش را به فعل آور/ ای به گوهر تو به قوت خلیفه«

 اختیار است شرح کرّمنا/  و هوا آدمی را میان عقل
 جوهری شد میان رسته غیب/ آدمی را مدار خوار که غیب 

 اختیار اختیار کرده تو را/ از عبیدان ورای پرده چرا 
 )٣٧٣همان، (» ای باشییا ددی یا بهیمه/ تا تو از راه خشم و قلّاشی 

» ت بتـدریج اطلـس  برگ توت است که گـشته اسـ  / تو فرشته شوی ار جهد کنی از پی آنک   «
 )٣٠٨، دیوان(

البَرِّ آدمَ وحملناهم فیوَلقد کرَّمنا بنی«در آیۀ ژرفکاوی ، سنایی با ۀ این بیتهابر پای
 را در حقِ آدمی برخالفِ دیگران که آن را به خداکرامتِ ) ٧٠/ اسراء(» ...والبحر و 

- ا مختار تلقّی میموجبِ آن آدمی در میانِ عقل و هوکنند و به تفسیر میجانشینی خدا
شود، ضمنِ تعبیرِ کرامتِ الهی به عطایِ اختیار در حقِ آدمی، بر همین جنبۀ انسان 

 .   اشاعرهباورهایکند و این امر یعنی دوری از تأکید می
 آنان هستِ نگرگاهاز . به هرحال توحید از دیدگاه عارفان، یعنی جز خدا هیچ نیست

گونه وجودِ حقیقی را سنایی این. اندموهوم) هللاماسوی (دیگر هستهاحقیقی خداست و 
 : کندمنحصر میخدا در 

 )١٠٩، دیوان(» اند هیچ اوست که اوستهمه هیچ/ پیشِ توحیدِ او نه کهنه نه نو است «
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به وجودِ هستیِ موهوم، باور هللا همه نمود است نه بود و بر این اساس، ماسوی
 ). ٦٢، حدیقه(مستلزم شرک آوردن به وجودِ حقیقی است 

 
 شناخت خداآدمی از ناتوانی 

یعنی بدانی که   «دانستنِ قِدَمِ او از حوادث؛      : عارفان، توحیدِ خدا، عبارت است از     نگرگاه  از  
؛ عطّـار،  ١٧٢، الـصوفیّه طبقـات انـصاری،  (» اگر سیل در دریـا باشـد، امّـا نـه دریـا باشـد        

اسـت و  ) همیـشه موجـود  (نـد قـدیم      کالم، تنها خداو   ۀ دانش بر پای ). ٥١٩،  االولیاء ةتذکر
حلّـی،   (آینـد   به شـمار مـی    ) به عدم مسبوق  (جمله انسان حادث      هستی از  جهان همگی
 هـای   ی آفریـده    همهالوجود بودنِ   و ممکن خدا  سنایی بر قِدَمِ ذاتِ     ). ٤٨ـ٤٧،  المراد کشف

 : کندگونه تأکید میوی این

 )٨٧، حدیقه(» قِدَمذات او را مسلّم است / صنع او را مقدّم است عدم «
 آدمـی   ،اینبنابر. هیچ مناسبتی با خدا ندارد    داند که   میکودکی  وی انسان را همچون     

 :یارایِ سخن گفتن در بابِ او را ندارد
 )١٢٧همان، : ـ ؛ نک١١٠همان، (» ای ندانسته باز سر ز قدم/ تو حدیثی نفس مزن ز قِدم «

 : گویدداند و می عزّ الیزالی نمیدر جایی نیز عالمِ صورت و مُحدَثات را درخورِ
همان، : ـ  ؛ نک ٦٥همان،  (» درخورِ عزِّ الیزالی نیست   / صورت از مُحدَثات خالی نیست      «
١١٠، ١٠٩، ٦٤( 

» تفکَّـروا فـی خلـقِ هللا و التفکَّـروا فـی هللاِ فَتهلِکـوا              «سنایی به موجبِ حدیثِ نبویِ      
ـ صفهای خـدا را     و، همچون متکلّمان که     )١٣١/ ١،  جامع صغیر سیوطی،  ( هـای    ا پدیـده  ب

 راه های حادث عارضها و پدیدهکند که عقل آدمی تنها به دانند، ثابت می مغایر میحادث
عقـل او را     ندارد، پس ممکن نیست کـه        اینها با   همانندیدارد و از آنجا که خداوند هیچ        

 : گویدمیخدا عقل در شناختِ زدگی  شگفتوی در ناتوانی و . بشناسد
 عجز در راهِ او شناخت شناخت/ ش بتوخت نیک بتاخت عقل حق«

 )٦٣، حدیقه(» ورنه کشناسدش به عقل و حواس؟/  کرمش گفت مر مرا بشناس 
همـان،  ( متکلّمان از عقل و ارزشِ آن که در نقطۀ مقابلِ توحید قـرا دارد       دریافتاین  

تـی دیگـر از     وی بـا توجـه بـه روای       . ، مورد تأییدِ صوفیان ازجمله سنایی نیز هست       )١٢٥
در احـوال   اندیـشیدن    اشاره به میدانِ محدود توجه عقل، مردم را بـه            با یاد شده، حدیثِ  

، االولیاءةتـذکر عطّـار،   (شـود   های صنعِ الهی که موجبِ زایشِ محبّت مـی        خلق و شگفتی  
 : گویدکند و میدعوت می) ٥٢٥
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 )٨٧، حدیقه(بدلش کعبۀ شوق ذات بی/ خللش قبلۀ عقل صنع بی«
 را کـه فـرشِ توحیـد جـانِ          پیامبرانمنظر سنایی، جایی که هیچ موجودی، حتّی        از  
تردید وقـوعِ   ، یارایِ رسیدن به کُنه و ذاتِ باری نیست، بی         )٢٥٠همان،  (شان است   یهست

 : تر خواهد بودهای معمولی محالاین امر از جانبِ انسان
 )٨٧حدیقه، (» کی رسی تو که انبیاء نرسند/  هیچ در کنه کبریا نرسند «
 )٧٢همان، (کنی دعوی؟ تو چرا هرزه می/ انبیاء عاجزند از این معنی «

 تهایاقـرار بـه ذاتِ پـاک خداونـد، بـه صـف            همراه  پس برای آدمی شایسته است که       
 :شبهه و پاکِ وی نیز اعتراف کندنامعقول، بی

 )٨٧، حدیقه(» به صفات کریمِ او بگرو/  مُعترف شو به ذات پاک برو «
 و مانعی برای رسـیدن بـه        چونان پرده  خدا سنایی تصوّرِ محدودِ آدمی از ذات        گرگاهناز  

رو خطـاب  از ایـن . شود و ممکن است او را در باب ذات، به گمراهی بکـشاند           می شمار  بهوی  
پیـامبران از   دهـد کـه جـایی کـه حتـی           شناسند، هشدار مـی   به کسانی که دست از پا نمی      

و  یا در تمثیـلِ پیـل و         ) ٧٢،  حدیقه: ـ  نک(یِ شناخت نکند    ، بیهوده دعو  شناختِ کامل خدا  
 : گویدآدمی از ذات الهی، درمورد گمراهی آنان میآگاهی اشاره به محدویتِ با کوران 

 )٧٠همان، (» کرده مانند غُتفره به جوال/ های مُحال جملگی را خیال«
راستینِ او هستند   ها، گروهی از جویندگانِ وی، در جستجویِ        با وجود این محدودیت   

 : شوند؛ چه، ناگزیرشان تنها اوستو تا او را به دیدۀ دل نبینند فارغ نمی
 )١٥٢همان، (» ناگزیرم تویی مرا بپذیر/ هستم از هرکه هست جمله گزیر «
 

 توحیدِ وجودی و وحدتِ شهود

سـالم  عربی که باید او را مشهورترین مبلّـغِ آن در جهـان ا             ابن ی  از دیدگاهِ وحدت وجودِ   
نیـست، بلکـه از ایـن    جامـه  ، رابطۀ بنّا با خانه یا خیّـاط بـا   ها آفریدهبدانیم، رابطۀ خدا و    

جهان هـستی پرتـو پدیـدار       . آن دو جدایی نیست   میان  عینِ حق است و     آفریده  ،  دیدگاه
شـده  هویدا   نقش جهان ای جدا از وی نیست، بلکه خود خداست که در            ساخته .خداست

و  تـرین   شـناخته نور از   . برندرا به کار می   الگوهایی  ،  زاندن این باور  آموعارفان برای   . است
رنـگ اسـت، امّـا دارای       هاست کـه در ذات خـود واحـد، بـسیط و بـی             رساترین این مثال  

 و از حیثِ شدّت و ضعف و همچنین از جهتِ رنگ متفاوت و متنوّع               پدیدارهای گوناگون 
 برق و نور قرمـز بـا نـور زرد و کبـود فـرق           نور مهتاب با نور آفتاب، نور شمع با نور        . است
 در قـرآن    کنـد،   یـان مـی   بچونان نور     در هستی خدا را  این تشبیه که    ی    مایه و پایه  . دارد
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   ).١٤٣ـ١٤٢، الحکمفصوصعربی، ابن(. هست
گونه که عزّالدین کاشانی دانند؛ همانمعنیِ حضور در دل می، شهود را بهصوفیان

اگر حاضر . آن استگواه هرچه دل حاضر آن است، .  حضور استمراد از شهود،: گویدمی
گویند، گواه مشهود را صوفیان . آنگواه است، آفریده اوست و اگر حاضر گواه حق است، 

که هرچه دل حاضر آن بود، آن چیز هم حاضر دل خواهد بود و هرگاه لفظ سبب آنبه
است و وقتی به صیغۀ جمع، خدشان ، مرادکار برند بهطور مطلق بر صیغۀ واحد  هرا بگواه 

امّا چون . ها یکتایی خدا و چندین آفریدهجهت است بهآفریده گویند، مرادشان گواهان 
است؛ چه، دل ایشان خدا مجرد گویند، مرادشان حضور  صورتِ  هشهود را بی  واژه

 ).١٤١، الهدایهمصباحعزّالدین کاشانی، ( حق است گواهپیوسته 
 

 دشهوسنایی و وحدت 
گـرد   دو را بـاهم      کنـد و آن   ر مـی  حادث و قـدیم را پـ      میان  در سخنان صوفیّه آنچه خأل      

 اتّحـاد و حلـول، هرگونـه        ی  هاست که بدون شائب   ) وحدت وجود ( توحید وجودی    آورد  می
 آن از سـوی     ی  هبا وجود انکار و تخطئ    . بردمیمیان   را از    دیگر بودن میان خدا و آفرینش     

، الطیرمنطقعطّار،  : ـ  نک( نیز هست    پیشینیانودیِ آن در نزد     بعضی از مشایخ، تجربۀ شه    
 سازد، تفاوتی بـا کفـر و        آفرینش پنهان البتّه اگر توحید وجودی، حق را در        ). ٢٣٨ـ٢٣٥

اند؛ امّا این سـخن   عارفان هم از این نسبت دوری جسته و نمای حک ،روالحاد ندارد؛ از این   
تنهـایی   را عـدم بـشمارد، بـه   جز خداو کند و را در خداوند محیاد شده جهان   که طریقۀ   

ۀ عارف را در مرتبـۀ      صورتِ شهودیِ این طریقه که تجرب     .  نیست خدامستلزمِ انکار و نفی     
کند، نزد مشایخِ دیگر نیز هست و مراد از آن هم نفیِ تحقّـقِ فعلـی از ذات                   فنا تعبیر می  

است و این امری است که       خد لکه مراد از آن نفیِ شهودِ جز      نیست؛ ب پدیدارها  ، بدونِ   خدا
؛ ٦٩ــ ٦٨،  حدیقـه سـنایی،   : ـ  نک(ره دارند    بدان اشا  هموارهجمله سنایی    شاعرانِ عارف از  
 ).٣٩ـ٣٨، تصوّفِ اسالمی

را در کلمۀ شهادت جاروبی سازد تا همه چیز » ال«گفتۀخواهد سنایی آنجا که می
 در آفرینش نفیِ  همچون غبار فرو روبد، درحقیقت به همینجهان هستیدیگر را از 

را از همه جهان هستی  این است که مانندبرابر خداوند به مفهومِ شهودیِ آن نظر دارد و 
باره گفته وی در این.  منحصر نماید حقیقتی مطلقکند تا آن را درچیز نفی و طرد می

 : است
 ...تودۀ غدّار گَردِ این خاک/ خیز تا زابِ روی بنشانیم «
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 )١٩٧، دیوانسنایی، (» کوکب از صحن گنبد دوّار/  روبیم پس به جاروبِ ال فرو
 )١٣٩، حدیقه(» نرسی در سرای الّا هللا/ تا به جاروبِ ال نروبی راه «

جز خدا ، هر قرینی را که از جز خداوی از اینکه در میدانِ اثباتِ توحید با تیغِ نفیِ 
 وحدت ی هلأ مسشود که درکند، مشخص می، نفی و قربانی می)جهان هستی(باشد 

وجود، به مفهومِ وقوعیِ آن نظر ندارد، بلکه ناظر است به جنبۀ شهودیِ آن، که عبارت از 
سنایی در همین زمینه . شودمرتبۀ شهود فناست و با ریاضت و مجاهدۀ سالک محقّق می

 : گویدخطاب به سالکِ راستین می
 )١٤٦، هامثنوینایی، س(» ایقابلِ لذّتِ مشاهده/ ای قاریِ سورۀ مجاهده... «
» ...تا نمانی منقطع در اوسطِ ظلّ و ظالل / ن کن تا ببرّی منزل اندر نور روحجهد آ«

 )٣٥٣، ٣٥٢، دیوان(
است؛ به همین استوار پس وحدتِ وجودیِ سنایی اغلب بر جنبۀ شهودی و دریافتی 

هایِ  اشکالبرطرف کردن و کاریهای مسأله گسترش ریزهدلیل وی اغلب، خود را به 
کند، تجربۀ شهودیِ خود دهد و چون آنچه را بیان میمحتملِ نظریِ آن متعهّد نشان نمی

ها ناآشناست، زیاد درگیر سازد و بدونِ بیند مخاطب را که با این تجربهاوست، الزم نمی
، از ناتوانند مطرح شده، با اعالمِ اینکه همه از شناختِ کاملِ حقیقت های مسألهدرنگ در 

البتّه این عقیده با مذاق عارفانی همچون ). ٦١، ٦٠، حدیقه (رود بیرون می بحث موضوعِ
وی . رود، سازگار نیستپردازانِ وحدت شهود به شمار میعالءالدولۀ سمنانی که از نظریّه

برای رعایت ادب مقام الهی، ذکرِ سخنانی را که دور از ساحت مقدّس مقام الهی است و یا 
برخی از : گویددر این باب می. پسنددرساند، نمیزیان مینوسالکان دۀ ظاهر آنها برای عقی
اند که ممکن است برای های خود از واقعاتی سخن راندهعربی در نوشتهبزرگان مانندِ ابن

رأیتُ ربّی جالساً علی کرسیّهِ فسلّم «: نویسدمثالً وی می.  در دین مضرّ باشدنوسالکافراد 
به جایِ صِرفِ . »یّهِ و قامَ بین یدیّ و قال انتَ ربّی و انا عبدکعلیّ فاجلسنی علی کُرس

ها  شود، بهتر آن بود که شرحِ آن میسخنانی از این قبیل که موردِ انکارِ مردم عادی واقع
 ).١٦٣، چهل مجلسسمنانی، (افتادند شد تا خلق به تشویش و زحمت نمی نیز نوشته می

ای  از پارهمردم عامۀ ه ویژه مخاطبان، ب دور کردنِ البتّه برخی از سخنانِ سنایی برای
مثالً در زمینۀ وحدتِ ادیان . شود در نهایتِ صراحت بیان می،محتملِ دینیهای  شبههاز 

ای از به عددِ هر ذرّه«: با وجود اینکه به این قولِ ابوسعید ابوالخیر باور دارد که گفته است
، و خود سنایی )١/٢٩٠، اسرارالتوحید منوّر، محمد بن(» ...موجودات، راهی است به حق 
 : گوید میخاصیاران نیز در همین زمینه خطاب به 
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 کفر و دین ازپیِ دو رنگی توست/ راه دور از دل درنگی توست «
 نیازی کنخور ز دریای بی/ ها مجازی کن لقبِ رنگ

 گر کند عیسی تو رنگرزی/ ها نپزی بیش سودای رنگ
 ...در یکی خُم زنی برون آری / رداری هرچه خواهی ز رنگ ب

 رنگخُمِ وحدت کند همه یک/ های پرنیرنگ کین همه رنگ
 )١٦٦ـ١٦٥، حدیقه(تو شد رشته باریک شد چو یک/ رنگ شد همه او شد پس چو یک 

   )٦٠همان، (» وحده الشریک له گویان/ کفر و دین هردو در رهت پویان «
 : گوید میامّا برای رعایتِ حالِ عامه چنین

 )٢٤٢همان، (» که به نزد تو دین و کفر یکی است/ نه ز توحید بل ز شرک و شکی است «
 

  تحقّقِ توحیدهایشرط

  رفع تعیّنات بشریـ١
، )٣١٠، الصوفیّهطبقات(که معاملۀ صوفیان با ذات و مُعطی است؛ نه به عطا  آنجا از

کند، در ممات است، امّا  میسنایی تا زمانی که همچون اهلِ صفات، تا در صفات سیر
 : گرددکند، عینِ حیات می با ذات میچون معامله

 موصوف صفت سخرۀ ذاتیم همه/ ما ذات نهاده بر صفاتیم همه «
 )١١٦٨، دیوان(چون رفت صفت عین حیاتیم همه  /  همهتا در صفتیم در مماتیم

گاه به یند، هیچبکه بنده خودیِ خود را در میان میتاهنگامی از منظرِ سنایی، 
تردید، آنچه سالک را از خودی و  و بیرسد نمی آنچه در ماورای او قرار دارد، ی همشاهد
این عشق است که ). ٣٢٦، حدیقه: ـ نک(دهد، عشق است ها نجات مییبالها و تباهدیگر 
 در مرحلۀ فراانسانی زاییده شدنفنای سالک را از مرحلۀ انسانی برای ی مانعهای  همه
عبارت به). ٣٢٨همان، : ـ نک(رساند می» هللا لی مع«نماید و او را به رتبۀ میف برطر
 : کند با برطرف شدن ابرِ هستیِِ سالک، آفتابِ معرفت طلوع می،دیگر
 )١٦٨، ١٦٧همان، : ـ ؛ نک٤٧٩همان، (» راه بر آسمان و مرکب صبر/ معرفت آفتاب و هستی ابر «

 الهی است، باید در وحدتِ او از نفسِ خـود فـانی             صوفیی که در پیِ محبّت و معرفتِ      
 بنـدد و   ، چشم فرو مـی    جز خدا در چنین شرایطی سالک از      .  برسد شود و به مقام توحید    

 :  حقیقیزیرا به قولِ سنایی با وجودِ هستیِکند؛ جز خدا را نیست و موهوم تلقّی می
 )٦٢حدیقه، (» دارگفتی او را شریک هُش می/ هرچه را هست گفتی از بُن و بار «

 شـود؛  یـابی بـه کمـالِ توحیـد مـی         سـازِ دسـت   تعالی زمینـه  آراستگیِ سالک به صفاتِ حق    
 : رسیدن به حقیقت ممکن نیست) یا موتِ ارادی یا از خود رهایی(عبارت دیگر، بدونِ فنا  به
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هان ز خود فانیِ مطلق شو به حـق         / ام  من به حق باقی شدم اکنون که از خود فانی         «
 )٨٨٤، دیوان(» ستوارشو ا

روست که سنایی پس از بیانِ همین مراحلِ سلوک تا مقصدِ حقیقت و تأییدِ از همین
، به )١١٤، ١١٣همان، (هللا در زمینۀ فناء فی... هایِ واصالنی چون حلّاج، بایزید و گفته

 : کندکوتاهیِ راه و امکانِ حصولِ کمالِ توحید چنین اشاره می
 )١١٤همان، (» ره تویی سر به زیر پای درآر/ ست ره بسیار از تو تا دوست نی«

 
  اخالصـ٢

تعالی که عنوانِ فعلِ حقفنایِ خلق از افعال و شناختنِ تمامِ حرکات و سکناتِ خلق به
نیز ) ص(شود و اخالصِ محمّدیشود، گاهی به اخالص تعبیر میشرطِ توحید محسوب می

سنایی بر همین ). ٥٢٦، ٥٢٤، ٥١٧ ،االولیاءةتذکر(سازد اوجِ آن را در نزدِ عارفان نمایان می
 : داند یقی، اخالص و صفای دل را الزم میاساس برای رسیدن به یقین و توحید حق

 )٤٨، دیوان(» بر نوایِ ال اِال خواهم زدن/ زخمۀ اخالص اندر صدر جان «
 آینه کژ مدار و روشن دار/ گرت باید که بردهد دیدار «

 )٦٨، حدیقه(» زو تجلّی تو را مهیّاتر/ مصفّاتر هرچه روی دلت 
 

  توکّلـ٣
ــل کــه عبــارت از ــار، (هاســت دســت برداشــتن از تــدبیرها و بریــدن از ســبب : توکّ عطّ

.  تحقّقِ توحیـد از منظـر عارفـان و سـنایی اسـت             شرطهای، یکی از    )١٨٨،  االولیاء ةتذکر
 گوش مادّی و واگـذاریِ      سنایی در جایی دو شرطِ کور داشتنِ چشم صورت و کر داشتنِ           

 : کندگونه بیان میتعالی را در راهِ توحید، اینحقامور به 
» چشم صورت کور و گوش مادگی کر داشتن/ راستی در راه توحید این دو شرط است ای عجب «

 )٤٧٢دیوان، (
» یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن      /  با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست          «

 )٦٨٦همان، : ـ ؛ نک٤٨٨ دیوان،(
 

 تفرید و تجرید ـ٤
کند که برای رسیدن به توحید که اصلِ معرفـت          سنایی در بیتِ زیر به سالک توصیه می       

   و در تجریـد نیـز بـه        راهی بـسازد  ، از تفرید    )٢٢٢،  نامهتمصیبعطار،  (شود  محسوب می 
 : هللا گویدترکِ ماسِوی
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 )٤٥٢، حدیقه(» که آن تقلید چه کنی صحبتی/ گرد توحید گرد با تفرید «
 )٥٨٩، همان(»  یک جهت کن چو عالم توحید/شش جهت را به عالم تجرید«
 
 نتیجه

 بودِ را هستی وخدا  ،عنوان عارفبهگام نخست سنایی در بیانِ تفکّر توحیدی خود، در 
برداشتن وی برای . داندحکمِ نمودی از آن هستِ حقیقی می  دررابودها حقیقی و سایر 
ساخته و چرا وحدت پدیدار گونه خدایِ کل در کل، چرا خود را این« که پرسش احتمالی

راز عشق را » ...نزاً مخفیّاً کنتُ ک«با استناد به حدیث مشهور ، »؟به کثرت گراییده است
در ذات پاک ساختن درون وسیلۀعشق و کند که عاشق باید بهآفرینشِ هستی معرفی می

ازآنجاکه این اندیشه در معرض امّا  ن توحیدی دست پیدا کند،فنا شود تا به چنیخدا 
چراغ و چراغدانِ تیره، نور و اتّهامِ اتّحاد و حلول بود، با استفاده از تعبیرهایی مانند 

آید و از  و اثباتِ توحید برمیجز خدا هرگونه قرینی با تیغ نفیِ  نفیِ درصددِ...آفتاب و 
شود پردازد، مشخص می وحدت وجود نمیی ای مسألهکاریه گسترش ریزهاینکه گاهی به 
 .فهومِ وقوعیِ آنمبه جنبۀ شهودیِ وحدتِ وجود نظر دارد، نه به که در این باب 

گاهی از شدّتِ . داند را در شناختِ حق سرگشته و حیران میدلها و عقلهاسنایی 
او را خواهد ، مییکینزدکند؛ گاهی نیز از شدّتِ کلّی جدا میه  بجز خداتنزیه، او را از 
 بزرگی در بابِ او، پرسش و پاسخهمه با این هنرِ تحیر و سرگردانی و این. عین عالم سازد

خدا  و شناختِ بندگی، مخاطبانِ خود را به خداوی با وجودِ تنزیهِ . سازد را هویدا میخدا
اخت و ستایش  بهترین راه شنسرانجامخواند و  پروردگار فرا میاز رهگذر صفتها و نامهای

موجب آیۀ شریفۀ  که به» تشبیه در عین تنزیه«و » تنزیه در عین تشبیه«خدا را همان 
بنابر . نمایدهمان شیوۀ قرآنی است، معرفی می» لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر«

 . این در اندیشۀ وحدت وجودی، سنایی با ابن عربی قابل قیاس است
 نقشها و کارهامنحصر ساختنِ همچون ، بحثهاای از در پارهتوان گفت که سنایی می

های دیگر مانند  فرقههای اندیشه کالم اشعری است، امّا با طرح آهنگ گسترشبه خدا، 
، مسلمانان را در سایۀ اصل نزدیک کردن مذهبهاشیعه، قصد دارد با روی آوردن به 

    .سازدیکی توحید 
عربی در باب وحدت وجود، ش از ابنترتیب باید اقرار کرد که سنایی پی بدین

شوند، نظام عرفانی یعربی محسوب م ابننوآوریهایهمچون اندیشۀ انسان کامل که از 
 عرفانی نازکهای  وارد شعر فارسی کرده و این اندیشهحدیقه و دیواناز رهگذر کاملی را 

 .را به عارفان بزرگی نظیر عطّار و موالنا سپرده است
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