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Abstract
One of the debated concepts in the Iranian culture is the concept of intellect, which
is an expansive yet at times self-contradictory semantic field. This is why poets,
scientists, writers, and experts have offered different interpretations of it. In the
works that have dealt with intellect, it has sometimes been opposed to religion and
sometimes to love, and has somehow failed against both of the above-mentioned
concepts. This moved us to examine the contradiction in the attitude to intellect in
the light of adherence to the Shari'a based on Sanai's odes. Sanai has sometimes
respected intellect but at other times has strongly condemned it. Sanai considers the
highest level of intellect as "intellectus adeptus", which is the fourth and highest
level of theoretical intellect in which "the soul has achieved all perfections and does
not need their actualization." According to Sanai, the intellect is respected if it is in
the right direction of Mustafa's Shari'a (i.e. Islam) as a guidance tool; otherwise, it is
condemned. Sanai has a dual attitude to reason; he sometimes praises it and at other
times condemns it.
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تناقض در نگرش به عقل در سایۀ پایبندی
به شریعت با تکیه بر قصاید سنایی
7

فیروزه بلوچ اکبری ،1احمدرضا کیخای فرزانه ،*8مصطفی ساالری

 .1دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد زاهدان ،دانشگاه آزد اسالمی ،زاهدان ،ایران
 .8دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد زاهدان ،دانشگاه آزد اسالمی ،زاهدان ،ایران
 .7استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد زاهدان ،دانشگاه آزد اسالمی ،زاهدان ،ایران
(تاریخ دریافت2111/21/11 :؛ تاریخ پذیرش)2111/28/14 :

چكیده
یکی از مفاهیم مورد بحث و ااتالف در فرهنگ ما ایرانیان ،مفهوم عقل است که حوزۀ معنایی بزرگ و وسیع و البته گاه
متناقضی دارد؛ به همین دلیل شاعران ،دانشمندان ،نویسندگان و صاحبنظران برداشت های مختلفی از ن ارائه کرده انرد.
در تمامی ثاری که به عقل پردااتهاند ،عقل گاهی در مقابل دین و گاهی در مقابل عشق قرار گرفته و در مقابرل هرر دو
مفهوم فوق به نوعی شکست اورده است .این نگرش ما را بر ن داشت تا به بررسی تناقض در نگرش به عقل در سایۀ
پایبندی به شریعت ،با تکیه بر قحاید سنایی بپردازیم .سنایی گاهی عقل را مورد احترام شرمرده امرا در دورهای عقرل را
بهشدت نکوهش کرده است .وی باالترین مرتبۀ عقل را «عقل بالمستفاد» میداند« .عقل بالمستفاد» چهرارمین و براالترین
مرتبۀ عقل نظری و مرحلهای است که در ن « نفس ،تمام کماالت را بهدست ورده است و بره استحضرار نهرا نیازمنرد
نمیباشد» .به نظر سنایی عقل اگر در مسیر درست شرع محطفی و ابزار هدایتی قرار گیرد ،مورد توهره اسرت؛ در غیرر
اینصورت مورد نکوهش اواهد بود .سنایی در مواههۀ با عقل براورد دوگانهای دارد؛ گاه ن را ستایش میکند و گراه
هم از ن بیزاری میهوید.

واژگان کلیدی
تناقض ،سنایی غزنوی ،شریعت ،عقل.
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مقدمه
اگر به زبان مشترک میان انسانها دقت کنیم ،میتوانیم بدون شک عقل را زبان مشترک همۀ
انسانها حساب کنیم ،بهشکلی که اگر ااتالفات عقیدتی و فرهنگی زیادی هم داشته باشند،
با این زبان مشترک میتوانند به حل ااتالفها بپردازند و گرد هم یند و اگر عقرل نباشرد،
تفهیم و کنار مدن انسانها با یکدیگر امکانپذیر نخواهد بود .پس میتوانیم نتیجره بگیرریم
که مهمترین و اولین ویژگی حیات انسانها قدرت تفکر نهاست .پیامبران و ائمره (ع) نیرز
که هزو بهترین بندگان اداوند و صادقترین راهنمایان بشرریت بودنرد ،از رهگرذر همرین
عقل و تفکر با افراد و انسانها ارتباط داشتند .دین اسالم بهعنروان اررین دیرن الهری نیرز
انسانها را به مقتضای عقل و فطرت اود مختار گذاشته اسرت ترا اسرالم را بپذیرنرد و از
واقعبینی و حقیقت رویگردان نباشند و به ارافات توهه نکنند و درگیر اوهرام نشروند .امرا
اذعان به منزلت عقل و هایگاه بلند ن و تعیین اصول و مبانی عقلی در ثار اندیشرمندان و
متفکران ،به ن معنا نیست که اساساً میتروان بره رهیافرتهرای غلرط و ناصرواب از منرابع
مختلف مانند احادیث و روایات و نیز افسانهها (که با توهه به عقرل معرفری شرده اسرت)
اعتنا کرد؛ چرا که در نگرش به عقل افراد دچار تناقضهایی میشوند که گاهی رد پای ثرار
سااتگی و تحریفی ارافهانگارانۀ اعحار گذشته در کتب فریقین وهود دارد .برا توهره بره
این تناقضها در این تحقیق بر ن شدیم که به بررسی تناقض در نگرش به عقرل در سرایۀ
پایبندی به شریعت با تکیه بر قحاید سنایی بپردازیم.
بیان مسئله
نگرش به عقل و کاربرد ن در شعر ،یکی از محوریترین مباحرث شرعری در تراریخ ادب
فارسی بوده است .از میان شاعران مهم زبان فارسی ،سنایی نگرشی متفاوت به عقلمحوری
و کاربرد ن ،بهویژه در کاربرد ن با شریعت و دین دارد .از اینرو تحلیل و بررسی نگررش
موضوعی سنایی در قحایدش به موضوع عقل و تعامل ن با شرع از مهمترین مسرائل ایرن
پژوهش است.
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پرسشهای تحقیق
محوریترین مسائل مطرحشده در قحاید سنایی دربارۀ موضوع عقل و شریعت کدام است؟
سنایی از بین انواع تعریفهای عقل در قحایدش به کدام یک از نها اشراره مریکنرد و
این نوع عقل ،با شریعت چه ارتباطی دارد؟
برهستهترین تناقض موهود در شعر سنایی در قحایدش در چه محورهایی امکان طرح
و بررسی دارد؟
فرضیههای تحقیق
موضوعات متنوعی از تعریف عقل در شعر سنایی پیرامون محور عقل مطرح میشرود؛ از هملره
عقل اول یا همان عقل فرینش تا عقل معاش یا زندگیمحور از مهمترین تعریفهای مورد نظرر
سنایی در موضوع عقل هستند .عالوه بر ن سنایی ن دسته از مبانی شرریعت را مریپرذیرد کره
متابعت از ن ،سبب انتظرام امرور معراش و معاد باشد و موهب ححول کماالت شود.
تعریفهای عقل نزد سنایی را میتوان در ابعاد مختلفی بررسی کرد؛ از همله عقل اول،
عقل عاهز از شناات حقیقت ادا؛ عقل دینی؛ عقل معراد؛ عقرل معراش و عقرل زیررک و
استداللگر که دین و امور معنوی را با ادلۀ عقلی و منطق فلسفی مریسرنجد و برا کشرف و
شهود وعشق بیگانه است.
از نظر سنایی نگاه انسان باید در مقابل فرمودۀ انبیا و اولیا (ع) تسلیم باشرد .هریچ چیرز
برای استکمال انسانی بهتر از تسلیم در مقابل اولیای حق نیست؛ بهویژه در اموری که عقرل
برای کشف نها راهی ندارد ،و هز از طریق وحی و رسالت ،برای فهم نها راهی نیست.
پیشینۀ تحقیق
در زمینۀ نگاه متناقض سنایی به عقل در قحاید ،پژوهش مستقلی انجام نگرفته ،اما در احروص
مراتب عقل از دیدگاه سنایی و دیگر شاعران بزرگ ادبیات فارسی پژوهشهایی صرورت گرفتره
است .از همله فوالدی و یوسفی ( )2181در مقالهای برا عنروان «هایگراه عقرل و مراترب ن در
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مثنوی معنوی مولوی» به بررسی مراتب و هایگاه عقل در مثنروی مولروی پردااترهانرد .در ایرن
مقاله مسائلی مانند «عقل کلی»« ،عقل هزیی»« ،تقابل عقل با عشق» «تقابرل نفرس و عقرل» را در
مثنوی معنوی تحلیل کردهاند .امرامی ،اوهراق علیرزاده و سرنایی ( )2118در مقالرهای برا عنروان
«اردستایی و اردگریزی در حدیقه الحقیقه» به این نتیجه رسیده است که سنایی در ثرار ارود
تثکید بسیاری بر شریعت دارد و معرفت حسری و عقالنری را ،در شرناات و معرفرت اداونرد
بیارزش میداند .وی معتقد است که از نگاه حکیم سنایی حقیقرت و ماهیرت عقرل در مرحلرۀ
وهودشناسی صادر اول و معلولی است که در مرحلۀ بعد ،ارود علرت صردور کثیرر و کثررات
ههان هستی است .پارسانسب ( )2188در مقالهای برا عنروان «از عقرل ناصرر اسررو ترا عقرل
سنایی» به مقایسۀ هایگاه ارد و عقل در شعر دو شاعر پردااته است و از همله در پایان نتیجره
میگیرد که سنایی و ناصر اسرو از حیث التزام به قول شرع وحدت رویته دارند ،ولری مفهرومی
که از شرع ارائه میدهند متفاوت است .عقل در شعر ناصر اسرو هم عقل اکتسابی است و هرم
عقل الهامی ،ولی سنایی اصالً با عقل اکتسابی میانۀ اوبی ندارد .ساالری و نیرکپنراه ( )2111در
مقالهای با عنوان «بررسی زمینهها ی اهتماعی مخالفرت برا عقرل ،علرم و فلسرفه در ثرار عطرار»
اردستیزی عطار را از دیدگاه اهتماعی بررسی کردهاند.
اما همانطور که اشاره شد ،در مورد تناقض در نگرش بره عقرل در سرایۀ پایبنردی بره
شریعت با تکیه بر قحاید سنایی پژوهشی انجام نگرفته و این تحقیق دارای تازگی است.
بحث اصلی
تعریف عقل در لغت و اصطالح

این واژه به معانی مختلفی مانند منع ،نهی ،امساک ،حربس ،هلروگیری ،حفرظ و نگهرداری
مده است .به عقال شتر عقل شتر میگویند .چون او را نگه میدارد و از رفتن منع مریکنرد
(هوهری .)32 :2412 ،ابن منظور میگوید :عقل عبارت است از مرانع شردن و نهریکرردن،
علت نامگذاری قوتۀ عاقله به عقل ،ایرن اسرت کره از افترادن صراحب ارود در مهلکره هرا
هلوگیری میکند (ابنمنظور.)438 :2423 ،
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«عقل» در طول قرون اسالمی ،تعریفها و کاربردهای متعددی پیدا کرده است .هرر کردام از
فرقههای مختلف کالمی ،فلسفی ،عرفانی و دینی از منظر متفاوتی بره ایرن مقولره پردااترهانرد و
کاربردهای گوناگونی برای ن ذکر کردهاند .در این گفتار سعی بر این اسرت کره بره مهرمتررین
معانی عقل ،ازدیدگاه این گروهها ،پردااته شود .اما پیش از ن به معنای لغوی عقل میپردازیم.
عقل در لغت :بهمعنای «منع و نهی» است .از این ههت به این نام اوانده مریشرود کره
شبیه افسار شتر اسرت؛ زیررا عقرل صراحب ارود را از عردول از راه درسرت برازمیدارد،
همانطور که عقال (افسار) ،شتر را از بدیها بازمیدارد (صلیبا .)431 :2111،عقرل در ایرن
معنا همان «قید» است« .عقل البعیر» یعنی شتر را مقید کرد .برای از نویسندگان و متفکران،
عقل را از این ههت که در رسیدن به حقیقت کندپا است ،عقیله (بند و رسن) اوانردهانرد.
همچنین عقل «ضدههل» و «ضدحمق» است (سجادی.)2132 :2132 ،
از معانی عقل نزد فالسفه این است که نها عقل را قوتهای از نفس انسانی یا نفس ناطقه
دانستهاند .نفس ناطقه یا نفس انسانی کاملترین نوع نفس بوده و هوهری است که نه هسم
است و نه قائم به هسم .قوای نفس ناطقه به عامله و عالمه تقسیم مریشرود کره هرر دو را
عقل هم مینامند .قوتۀ عاملۀ نفس ناطقه ،همان عقل عملی است که مبدأ محرک بدن انسران
به کارهای هزیی ،مانند گریه و رؤیت و اجلت و تمییز نها از یکدیگر و شنااتن اوقرات
نهاست یا تحریک بدن است به اهرای صناعات ااص ،مانند طرب و تجرارت و هرز ن.
همچنین تمییز بد و اوب امور مانند ادراک زشرتی دروغ و اروبی احسران برا همرین قروته
است .اما عقل نظری ن است که برای ادراک صور مجرد و معرانی مطلرق و اکتسراب نهرا
بهکار میرود؛ بهنحوی که از ن معارف و معلومات ما پدید می ید .عقرل درایرن معنرا قروتۀ
تجرید و انتزاع است به این معنا که صور اشیا را از مادۀ نها هدا میکند؛ و معرانی کلری از
قبیل علت و معلول و ایر و شر و  ....را درمییابد (صلیبا ،همان431 :؛ صفا.)141 :2134 ،
به اینترتیب منظور فالسفه از«عقل اول» بهنوعی با ههان برین و مسۀلۀ فرینش ارتبراط
پیدا میکند و نیز حدیث «اول ما الق اهلل العقل» به معنای «اولین چیزی کره اردای تعرالی
فرید عقل است» به همین معنا نظر دارد (سجادی.)131 :2132 ،
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از دیگر تقسیمبندیهای عقل میتوان به تعریفهای زیر بسرنده کررد«:عقرل کلری» یرا
اداوند .عقل بهمعنای «قوتۀ اصابت در حکرم»؛ عقرل طبیعری کره انسران را بررای تححریل
معرفت علمی ماده میکند.
از منظر دیگر ،عقل عبارت است از قوتۀ تشخیصدهندۀ اوبی ها و بدی ها (صالح و فسراد).
از نجا که کار عقل تشخیص و هلوگیری از کارهای بد است ،به این قوته «عاقله» گفته مریشرود
و به این کار تعقل میگویند .اما نچه در علم اصول بهعنوان یکی از ادلۀ چهارگانه شمرده شرده،
همان نیرو و قوتۀ ادراککنندهای است که اداوند در درون انسان قرار داده تا برا ن اروب و برد
را تشخیص دهد و بهوسیلۀ ن علم قطعی به حکم شرعی پیدا کند ،چنانکه گروهری از محققران
اصولی بر همین معنا تحری کردهاند .از همله محقق قمی در تعریرف دلیرل عقلری مرینویسرد:
«دلیل عقلی عبارت است از حکم عقلی که بهوسیلۀ ن بتوان به حکم شرعی رسید و از علرم بره
حکم عقلی ،به علم به حکم شرعی انتقال یافت» (میرعمادی.)133 :2183 ،
مراتب عقل

چون غالباً مفهوم عقل در اندیشۀ ایرانی با «فلسفۀ یونران»« ،کرالم اسرالمی» (و شرااههرای
مختلف ن) و اندیشههای صوفیانه در میخته ،تکثر معنایی پیدا کرده است .برهعنروان مثرال
مفهوم عقل و ارد نزد هر یک از اندیشمندان بزرگ ایرانی مانند فردوسری ،ناصرر اسررو،
ایام ،مولوی و  ...با دیگری تفاوت دارد؛ تا هاییکه این مفهوم گاهی بار معنایی متفاوت و
گاه متناقضی پیدا کرده است.
عقل در لغت از «عقال» گرفته شده و ن بهمعنای طنابی است که برهوسریلۀ ن زانروی
شتر سرکش را میبندند .عقل را به این دلیل عقل مینامند که این نیروی باطنی ،شرهوتهرا
و هواها و اواستههای نفسانی انسان را به بند میکشد .همچنین واژۀ عقرل و مشرتقات ن،
در لغت بهمعنای فهمیدن و دریافت کردن است (فرهنگ معین.)1113 :2181 ،
عقل بالمستفاد ،عقل کلی ،عقل فعال ،عقل هزیی ،عقل معاش ،عقل معاد و عقرل ثرانی،
انواع عقل از دیدگاه سنایی و امثال او هستند .با دقت در ثار عرفا یکی از مهمترین نکراتی
که دریافت میشود نکوهش عقل و وهود نوعی گفتمران اردسرتیزی در ایرن ثرار اسرت.
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نچه در این مورد شایان ذکر اواهد بود اینکه منظور از عقل مورد نکوهش ،عقل هزیری و
منظور از عقل هزیی قدرت تشخیص و ادراک نفع و ضرر ههان مادی توسط بشر است.
عقل مستفاد :یکی از تقسیمات عقل در مراحل سیر و سلوک «عقل مستفاد» است .همۀ
انسانها از این عقل بهرهمند نیستند .انسانهایی که در علرم و عمرل کاملنرد ،از ایرن عقرل
بهرهمند هستند .بهعبارتی همۀ معقوالت از عقل مستفاد بهره میبرند.
عقل جزیی و کلی :عقل کل یا عقل کلی به دو معناست .یکی عقل مجرد علروی فرارغ
از ماده و مادیات که در اصطالح حکما ،نخستین هلوۀ ذات حق و نخستین صادر از محدر
پروردگاری اوست و از ن به عقل اول نیز تعبیر میکنند .عقل هزیی مرا برهواسرطۀ عقرول
دیگر و از همله عقل فعال ،با عقرل کرل یرا عقرل اول مربروط و از ن بهررهمنرد اسرت .و
هریانهای ذهنی و اندیشهها و سخنان ما نیز از همین راه به عقل کل تعلرق و بسرتگی دارد
(اسررتعالمی :2133 ،ا 133 :2؛ همررایی .)431 :2131 ،مررراد از عقررل هزی ری عقررل نرراقص
نارساست که همۀ افراد بشر کموبیش از ن بهرهمند هستند .سرر و کرار ن برا قرانونهرا و

روابط طبیعت است و راهی به عالم اسرار و حقایق ندارد (همایی.)431 :2131 ،
در ثار عرفا معموالً یک عقل نکوهیده وهود دارد که منظور همان عقل هزیی است که
نهایت درک ن ،امور مادی و دنیوی هستند؛ زمانیکه در مراتب شناات حرق پرا را از حرد
اود فراتر بگذارد و مدعی معرفت حقایق باشد .عقل فلسفی و فلسفۀ یونان به همین دلیرل
که مدعی شناات اسرار هستی با تکیه بر همین عقل هزیی هستند ،در ثار عرفای اسرالمی
و بسیاری از شعرای ایرانی نکوهش شدهاند .عقل ممدوح همان عقرل کلری اسرت کره بره
اعتقاد عرفا نخستین هلوۀ ذات الهی و عقل انبیا ،اولیا و انسانهای کامل محسوب میشود.
جایگاه عقل در اسالم

استاد شهید مطهری مینویسد« :در هیچ دینی از ادیان دنیا به اندازۀ اسرالم از عقرل یعنری از
حجیت عقل و از سندیت و اعتبار عقل حمایت نشده است» (مطهری.)231 :2131 ،
مرحوم مجلسی از ابنعباس نقل میکند که گفت اساس دین بر عقل نهاده شرده و واهبرات
بر پایۀ عقل نهاده گشته و توسط عقل ،اداوند شنااته میشود و به او توسرل پیردا مریکننرد و
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انسان عاقل ،از هر تالشگری که کارش به عقل متکی نیست ،به ادا نزدیک تر است و یرک ذره
کار نیک که از فرد عاقل سرزند ،برتر است از هزار سال ههاد هاهل (مجلسی.)14 :2181 ،
عقل از دیدگاه اسالمی موهودی ملکوتی و اولین مخلوق است و شرافت بسیاری دارد .ایرن
حجت باطنی حق تعالی که باعث کمرال انسران مریشرود و عامرل برترری او نسربت بره سرایر
موهودات است ،دو شثن دارد؛ شثن زمینی عقل مربوط بره عرالم حرواس و تجربره اسرت و در
حوزۀ دماغ و مغز فعالیت می کند .این نوع از عقل به تشخیص واقعیات و روابط نها مری پرردازد
و در محدودۀ این عالم شنااتی نسبی از زیبایی ها پیدا می کند و همواره در تردید و شک گرفترار
است و هیچ گاه به یقین نمی رسد .در مقابل ،عقل ارزشی ،موهرودی ربرانی اسرت کره شرناات
برتری را به انسان میدهد .این عقل در قلب شکل میگیرد و به شناات حقایق و کشف ارتبراط
نها با هم و هدایت بهسوی نها میپردازد .عقل ارزشی از هنس یقینیرات اسرت و زیبراییهرای
ملکوت را برای انسان هویدا میکند و به ارزشها اصالت میدهد .با این وهود اسرالم هریچگراه
عقل زمینی را رد نکرده اسرت ،بلکره ن را از یراران عقرل ارزشری مریدانرد؛ چررا کره رشرد و
شکوفایی عقل ارزشی به زمینه هایی نیاز دارد ،از همله رشرد و تعرادل هسرم و روح کره عقرل
زمینی اگر در مسیر صحی قرار گیرد به این امر کمک می کند .عقل در حوزۀ قلب بره شرکوفایی
می رسد؛ در صورتی که فطرت انسان سالم باشد و نیازهای ن ترثمین شرود موهرب بحریرت در
قلب میشود .بحیرتی که انسان را به حقایق سوق میدهد و به کشف روابط و قوانین حراکم برر
عالم ملک می پردازد .شکوفایی عقل را عوامل متعددی به ارمغان می ورد؛ از هملره محرونیت از
کفر ،حیا ،زهد ،علم ،محبت و رضای حق تعالی و بسیاری از عوامل دیگر .همچنانکه مروانعی از
همله شهوت ،غفلت ،غضب ،عجب و اودبینی نیز ،ن را از مسیر صحی اارا می کند .چنرین
عقلی است که در تعلیم و تربیت اسالمی عامرل شرکوفایی و رشرد انسران برهسرمت کمراالت
میشود و انسان را که موهودی الهی است به معبود اود میرساند(تنها .)21 :2111،
معنای لغوی و اصطالحی شریعت
«شریعت در لغت "مشرعه الماء" را میگویند یعنی محلی که ب می شامند و در اصرطالح
عبارت است از امور و فررایض دینری کره اردای تبرارک و تعرالی ههررت بنرردگان برره
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پیامبر(ص) تعیین فرموده و اقوال و اعمال و احکرام کره متابعرت ن سربب انتظررام امررور
معراش و معاد باشد و موهب ححول کماالت گردد و شامل احوال اواص و عروام بروده،
همیع امرت در ن شریک باشند ،چون شریعت مظهر فیض رحمرانی اسرت کره رحمررت
عرام اداونردی اسرت» (سراا:2181 ،

(131

زندگینامۀ سنایی و جایگاه عقل در عصر وی
ابوالمجد مجدودبن دم مشهور به سنایی ،در نیمۀ دوم سدۀ پنجم هجری قمرری در غرزنین
به دنیا مد .وی در شهرهای بلخ ،هرات ،سراس ،نیشابور و غزنین سکونت داشرته اسرت.
سال های  333 ،333 ،343 ،313 ،313 ،411و  312هجری قمری در زمینۀ تاریخ وفرات او
ضبط شده است .نویسندۀ «ریحانۀ األدب» یکی از دو تاریخ  343و  333قمرری را درسرت
میداند (مدرس.).83 :2131 ،
از میان فرقههای کالمی ،اشاعره و معتزله بیش از فرق دیگر به این مسرۀله پردااتنرد؛ و
رای نها در این مورد ،مورد توهه قرار گرفت .این دو فرقه ابتدا موضوع ذات و صفات را
در ههت اثبات یگانگی اداوند مطرح کردند .به اینترتیب که معتزله برای اثبات وحدانیت
ادا ،ذات او را عین صفاتش بهشمار وردند.
سنایی ،شاعر نیمۀ دوم سدۀ پنجم و بخشی از سدۀ شش ،تحرت ترثثیر همرین هریران،
عقل را مخحوصاً در درک برای امور مابعدالطبیعی ،مانند ذات الهی یرا چیسرتی و هسرتی
اداوند ،بهطور کامل ناتوان و کندپا تلقی میکرد و تالش مکاترب عقلری را درایرن زمینره،
تالش بیثمر و بیفایدهای میدانست.
سنایی را در کنار فریدالدین عطار نیشابوری و هالل الدین محمد بلخی (مولوی) ،یکری
از سه شاعر بزرگ اهل تحوف و نخستین نان برهشرمار مری ورنرد (برراون.)113 :2414 ،
گفته اند که سنایی نخستین شاعری بوده که مضامین و اصطالحات عرفران و تحروف را در
قالب شعر در ورده است (سنایی غزنوی.)2 :2133 ،
ظهور ابوالحسن اشعری در سدۀ سوم و تثبیت اندیشههایش در مدارس نظامیه و ترویج
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این اندیشهها در ثار کسانی چون غزالی ،غازی بر مخالفت با عقل و اردورزی بود .ترثثیر
این اندیشهها با ظهور سنایی در ادب فارسی نمایان شد و از ن پس اردسرتیزی و تحقیرر
عقل ،یکی از اساسیترین مضامین شعر و نثر بهشمار رفت .تعلق سنایی به مکتب اشعری و
تثکید بر عشق در قبال ارد ،محتوای دیگری به ثار وی بخشید .سنایی که شاعری دربراری
و مداح بود ،از دربار بُرید و داداواهی مردم را پیشۀ اود سراات .او برر شرریعتمداران و
زاهدان ریاکار شورید و به عرفان عاشقانه روی ورد و به نقد اهتماعی و طرح اندیشههرای
عارفانه پرداات و تبیین رویدادهای طبیعی و اهتماعی را با تکیه بر «نظریۀ قضرای الهری و
تقدیر سمانی» بهمثابۀ اسلوب فکری زمانه بهکار بسرت .از دیگرر سرو اسرتبداد و وحشرت
حاکم بر بزرگترین امپراتوری غیرعرب ،در کار زایش هامعۀ اربراب ر رعیتری برا سرااتار
اقتحادی عمدتاً کشاورزی در کالبد یک حکومت متمرکز ستمشاهی بود و در نهایت سرط
نازل نیروهای مولّد و هغرافیای لم یزرع فالت نامهربان ایران ،راه را بر تولیرد اندیشرههرای
هایگزین رهایی بخش و دموکراتیک بسته بود .درونمایۀ حیات ادبی -ههانشناسانۀ سرنایی
با این مختحات اهتماعی قرین شد .دورهای که مرزهای میان تفکر متافیزیکی با رگرههرایی
از اندیشۀ عینی مخدوش شده بود و به ناگزیر تشخیص مضامین «ارد» مبتنی بر علوم دقیق
رایج زمان از غیر ن و بازشناسی مؤلفههای امر عقالنی از اضداد ن ،بسیار دشروار برهنظرر
میرسید .هایگاه عقل نزد سنایی را می توان از دو طریق بازشرناات :اول از طریرق بسرامد
واژگان مترادف با عقل و ارد و دوم از طریق باورهرا و اعتقرادات وی .طریرق اول صررفاً
انعکاس صوری اهمیت و ارزش است؛ ولی طریق دوم با بررسی محتروایی اشرعار و افکرار
سنایی ،امکان قضاوت هامعتری در این زمینه مهیا میکند (امامی و همکاران.)4 :2118 ،
ستیز و مخالفت سنایی با عقل در سایۀ پایبندی به شریعت
عقل در ثار سنایی کاربردهای گونراگونی دارد و برر همرین اسراس بره اشرکال مختلرف و
ازدیدگاههای متفاوت بررسی شده است.
عقل اول :در نظر فالسفۀ مشایی عقل اول ،واسطهای برای فرینش ههان است و اولرین
صادر ادواند محسوب میشود .اما اشراقیان اولین صادر از ذات حق تعرالی را نرور اول و
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نور اقرب نامند .در «رسائل ااوان الحفا» مده است کره بعضری ،اولرین صرادر اداونرد را
هیولی وصورت میدانند ،برای نور و ظلمت [به عقیدۀ مانی اشاره دارد] .بعضی ایر و شر
[زرتشت بر این عقیده است] ... ،برای اولین فریده را لوح و قلم دانستهاند ،براری فریض
و عقل و ( ...سجادی  131 :2132،و .)182
سنایی در بسیاری از موارد ،به استثنای صف فرینندگی عقل کرل ،او را هرادی الرق و
ارین مرتبۀ سلوک روحانی میداند و معتقد است :انسان با نائل مدن به مرتبۀ عقرل کرل،
به باالترین مقام معنوی دست مییابد .مخاطب سنایی در این مورد ،اود عقرل اسرت .وی،
در هایی عقل کل را بسان بامی میداند و حواس را نردبان صعود بهسوی بام تلقی میکنرد.
و منظور از این سخن ن است که پلههای نردبان وصول به عقل کرل کره همران نهایرت و
پایان راه سلوک است .حواس ظاهری وباطنی و هستند» (حلبی)223 :2181 ،
عقل کل را بسان بام شناس

نردبان پایه سوی بام ،حواس
(سنایی)1 :2133 ،

یا
عقل کل مر ترا رهاند زود

از قرینی دیو و تش و دود
(سنایی)118 :2133 ،

عقل عاهز از شناات حقیقت ادا :یکی ازمباحث مهم کالمی و فلسرفی در سردههرای
ابتدایی اسالم و پس از ن ،موضوع «ذات و صفات الهی» بود .این موضوع برهویرژه انردکی
پس از نزول قر ن و در قرون ابتدایی اسالم ،از سوی متکلمران و فالسرفه مطررح و بعردها
درعرفان و تحوف نیز بررسی و مداقه شد .دل که مرکز فهم ،فقره و معرفرت اسرت و نیرز
هان که همان روح و روان دریابنرده اسرت ،از درک کنره وحقیقرت اداونرد عاهزهسرتند
(حلبی .)12 :2181 ،عقل در عینحال به محدودیت و ناتوانی ارود در ایرن مسریر گراهی
دارد و این عجز و ناتوانی را از معرفت و شناات اود میداند :وقتری عقرل و دل و هران
ازدرک موضوعی ناتوان باشند ،به طریق اولی ،حس و وهرم و فهرم و نفرس نیرز از درک و
دریافت ن عاهز میمانند  .چه ،عقل و هان در مرتبۀ برتری قرار دارند و به همان میزان که
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به منبع نور اتحال دارند ،درک االصتری نسبت به امور پیدا میکنند.
سنایی گامی فراتر مینهد و برای نشان دادن این عجز از «دل عقل» یا «عقل هان» سخن
میگوید .دل عقل ،حقیقت و باطن عقل است و در نتیجه از الروص و روشرنایی بیشرتری
براوردار اواهد بود .با اینحال ،سخن مذکور به این معنا نیست که عقل هیچگونه نقشری
در شناات ماهیت و هستی اداوند ندارد ،بلکه عقرل برا تمرام محردودیت ارود در درک
مابعدالطبیعی ،تنها مرکبی است که انسان را تا نزدیکی ستانۀ درگاه اداوند هدایت میکند.
سنایی اگر چه عقل را ناتوان میداند و انسان متکی به عقل را در این باب مذمت مریکنرد،
اواه نااواه عقل را دراین مسیر بر هر چیزی رهحان داده است .چه اگر عقل ،انسان را ترا
نزدیکی ستان یا درگاه ادا نرساند ،فضل چگونه میتواند شامل حال او شرود؟ بره بیرانی،
اگر انسانی با عقل اود ،ادا و حقیقت را هستوهو کند ،در نهایت ایرن احتمرال وهرود
دارد که فضل ادا هم شامل حالش بشود؛ وگرنه میتواند عقل ارود را در راه رسریدن بره
اهداف دیگری بههز این مورد بهکار برد و فضل و کرم اداوند هم نحریبش نشرود یرا بره
گونۀ دیگری از کرم اداوند بهره ببرد؛ بنابراین عقل نجا کره بره هسرتوهروی حقیقرت
برمیآید ،مهمترین و اساسیترین واسطه برای رسیدن به شناات اداست و نهایرت ترالش
عقل در این راه ،صرفاً انسان را به این نتیجه میرساند که ادایی هست و وهود دارد.
عقل دینی :در اینکه سنایی دقیقاً معتقد به کالم یکی از فرقههرای کالمری و فقهری بروده
است ،ااتالف نظر وهود دارد .برای او را شبیه و بر مذهب هعفرری و براری او را اهرل
سنت و هماعت و اشعری و حنفی دانستهاند .قاضی نوراهلل شوشتری ( 2221ق) با نظر اول
موافق است و قاضی عبداللطیف ،سنایی را اهل سنت مریدانرد (اراتمی .)231 :2183 ،در
سدۀ اایر نیز تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته اسرت کره در صردد نشران دادن بازتراب
اندیشههای شیعی یا سنی دراشرعار سرنایی هسرتند .برالطبع ایرن اارتالف نظرهرا حاصرل
نوسانهای فکری و روحی و دیدگاههای متفاوتی است که این شاعر در برهههای مختلرف
زندگی اود ،در مسائل دینی و اعتقادی پیدا کرد .همچنین تغییرات اهتمراعی – سیاسری و
حاکمیت اندیشۀ دینی غالب ،دراین امر بیتثثیر نیست .سنایی در دورهای زندگی میکرد که
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مذاهب قدرتمندی چون «شیعۀ اثنیعشری» و «شیعۀ اسماعیلی» در کنار مذهب اهل سرنت
(اشعری و حنیفه) رواا داشت و از طرفرداران بسریاری براروردار برود .هرر کردام از یرن
مذاهب دینی ،از اصول محکم و مستدلی براوردار بوده و با اندکی ااتالف مرورد تثییرد و
پذیرش قشر شایان مالحظه ای از مردم بودهاند؛ بنابراین عجیب نیسرت کره شراعری ماننرد
سنایی ،تحت تثثیر همۀ این مکاتب دینی قرار گرفته باشد .از ایرنرو منتسرب کرردن او بره
مذهب شیعه یا سنی ،صحی بهنظر نمیرسد چره ،او در مسرائل مختلرف دینری – کالمری،
مواضع گوناگون و متفاوتی را انتخاب میکند .گاهی مترثثر از اندیشرههرای شریعی اسرت و
گاهی از اهل سنت پیروی میکند .اما نظر به اینکه در دورۀ سنایی ،تفکر اشعری غالب برود
و مخالفان شیعی نها ااصه اسماعیلیه ،بهدلیل سختگیریهای مذهبی اشراعره و حکومرت،
حضور کمرنگتری داشتند .غالباً اندیشههای این گروه (اشاعره) در میان متفکران وشراعران
و نیز عموم مردم رواا بیشتری داشت .سنایی نیز از هملۀ افرادی بود که در برای مسرائل
دینی از اشاعره تثثیر بیشتری گرفته بود .وی بهویژه در مورد مرتبرۀ نرازل عقرل نسربت بره
شرع ،با اشاعره موافق بود .وی همچنین عقل را میراثبر شرع و دین میداند و اعتقراد دارد
که این قانون ثابت و تغییرناپذیر است و در همۀ زمانها همینطور است.
سنایی ،دین را ،هم در هدایت شخحی افراد مؤثر میداند ،هم در هدایت اهتماع .اما در
هر دو حوزه ،معتقد است که عقل باید متابع دین باشد .در توضی این مطلب باید گفت که
اگر دین را در یک تقسیمبندی کلی «هدایت» و «عدالت» بدانیم ،هنبۀ هدایت دیرن ،رابطرۀ
شخحی و باطنی فرد با ادا یا مبدأ هستی را شامل میشود و ربطی به حکومت ندارد؛ ولی
«عدالت» عالوه بر هنبۀ شخحی ،ارتبراط مسرتقیم برا حکومرت و دولرت پیردا مریکنرد و
مفاهیمی چون زادی و روابط عادالنۀ اقتحرادی را نیرز دربرمریگیررد (یوسرفی اشرکوری،
 .)23 :2131اگرچه عقل دینی ،فردی و اهتماعی ،پیوندی درهمتنیده و ناگسستنی دارنرد و
بهنوعی به هم مربوط میشوند.
عقل دینی شخحی :عقل دینی تنها به ارتباط اود با اداوند و انجرام دادن امرور دینری
میاندیشد .سنایی معتقد است که انسان بررای رسریدن بره رسرتگاری ،بایرد بره عقلری کره
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سرسپردۀ دین است ،تمسک بجوید؛ اوامر و فرامین الهی را بپذیرد و به نفرس ناطقره ابرالغ
کند .وی در هایی دیگر ،گام را از این فراتر میگذارد و اساساً هردف فررینش عقرل را در
عرصۀ هستی ،قبول و پذیرش «کن و مکن» شرع و دین میداند؛ و او را «شایسرتۀ دریافرت
نور امر و رساندن ن به همه ،به اندازۀ توان و ظرفیت اود میداند» (کریمری.)12 :2133 ،
سنایی ،برتری شرع نسبت به عقل را در مثالی اینطرور بیران مریکنرد کره عقرل ،چشرم و
پیغمبری (احکام دینی و شرعی که بهواسطۀ پیامگزاران الهری ابرالغ مریشرود) نرور اسرت.
مسلماً نور مقدم برچشم است .چه اگر نور نباشد چشم دید و بحیرتی ندارد و کارایی اود
را از دست میدهد؛ اما اگر چشم نباشد ،نور باز هم نور است و ااصیت اود را که همران
روشنایی بخشیدن به اشیاست ،از دست نمیدهد.
و اگرچه سنایی «چشم و نور» را بهنوعی وابسته و نزدیرک مریدانرد ،امرا نرور (دیرن و
شرع) را بر چشم (عقل) برتری داده است .سنایی از عقل متشرع یا اردی سخن میگویرد
که برای اطاعت از امر الهی یا همان امور شرعی و دینی ،پدید مده است ،نه بررای شرراب
اوردن و نی زدن (زمر) و قمار کردن (قمر) .بنا بر نچه گفته شرد ،در نظرر سرنایی ،عقرل
دینی اهازۀ قیاس عقلی را ندارد.
علیرغم عقل قیاسی که مرتبۀ چنردانی نردارد ،سرنایی براالترین مرتبرۀ عقرل را «عقرل
بالمستفاد» میداند« .عقل بالمستفاد» چهارمین و باالترین مرتبۀ عقل نظری و مرحلهای است
که در ن «نفس ،تمام کماالت را بهدست ورده است و به استحضار نها نیازمند نمیباشرد»
( هنی.)231 :2131 ،
معالوصف سنایی معتقد است که تا «اول عقل ار شرع نشرد تمرامی نیافرت» (سرنایی
غزنوی ) 2182:411 ،و این دو با استناد به حدیث :کلما حکم به الشرع حکرم بره العقرل و
بالعکس ،به نوعی مکمل هم هستند (غزالی 88 :2132 ،و .)12
بنا بر نچه گفته شد ،میتوان گفت که سنایی در مسۀلۀ حسن و قب عقلی ،اگرر نره بره
طور مطلق ،تا حد زیادی به عقیدۀ اشاعره گرایش دارد .در توضی این مطلب بایدگفت کره
سنایی دایرۀ شمول عقل را گستردهتر از اشاعره میداند .به این معنا که حسرن و قرب همرۀ
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افعال را صرفاً به تثیید شرع نمیداند و عقل را هم در نیک و بد افعال دایل میدانرد؛ چره،
در بسیاری از ابیات ،از عقل ااالقی سخن میگوید و کسی که قائل به عقل ااالقی باشرد،
نمیتواند حسن و قب همۀ امور را بهطور مطلق ،زیرمجموعۀ شرع قرار داده و معتقد اسرت
عقل بهطور بالذات توانایی تشخیص اوب و بد افعال را دارد و بر طبق ن عمل مریکنرد.
همانطور که مشاهده میشود ،سنایی معتقد است که عقل بهاودیاود قادر بره تشرخیص
صفات رذیلهای مثل اشرم ،بهتران ،دروغگرویی و زورگرویی و  ...اسرت و از نهرا دوری
میکند و از سویی حلم و راستگویی و درستی و  ...را هزو صفات پسندیده مریدانرد و بره
نها سفارش میکند .از نجاییکه ههانبینی سنایی بیشتر متثثر از احکام شرعی و دینی بروده
و معتقد است که عقل و شرع مکمل یکدیگر هستند و حکم هرر یرک لزومراً مؤیرد حکرم
دیگری است ،میتوان گفت که سنایی دراین مورد بیشتر از نکه پیرو اندیشۀ معتزله باشرد،
از اشاعره تبعیت میکند .از اینرو سنایی عقل را ،تا زمانی که طبق فرمان الهی عمل میکند،
موافق قر ن میداند و در غیر اینصورت ن را گمراه و بیچاره تلقی میکند.
عقل دینی اهتماعی (ارد دینی پادشاه) :همانطور که از روایت ثار برمی ید ،عالمان و
فقهای پیرو سنت پیشینیان ،همواره پاسداران دین و حامی حکومت ،مؤید و حامی شررع و
این قشر از هامعه بوده است .در سنت ادبی کهرن ،شراعران ،نویسرندگان و سیاسرتمداران،
اغلب با اهداف گوناگونی ،پادشاهان را بره حمایرت از دیرن و برقرراری شررع ،تشرویق و
ترغیب میکردهاند .بنابراین رأی و ارد پادشاه با القائات و تعلیمات دینی و شرعی به حرد
کمال میرسد و دراور تحسین و ستایش میشود.
عقل معاد :عقل معاد ،در حقیقت همان عقل دینی است ،با این تفاوت که دایررۀ شرمول
عقل معاد گستردهتر است .به این معنا که عقل با مداومت در پیروی از دین و شرع ،بیرنش
وسیعی نسبت به امور ماورایی و ااروی پیدا میکند و دیدۀ غیببین مییابد .اهمیت عقرل
معاد در نظر سنایی تا نجاست که مشررق و مغررب او اداونرد اسرت ،از اوسرت و بره او
بازمیگردد.
به اینترتیب ،سنایی ،عقل حقیقتهو را فتابی میداند که از ازل طلوع کررده و طبرق سرنت
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اشاعره ،ازل تنها هایگاه اداوند قدیم است؛ همچنین غروب ن نیز برهسروی اداونرد اواهرد
بود .ترتیب مذکور ،بیانگر این مطلب است که در نظر سنایی عقل تنها زمانی بره مرتبرۀ کمرال و
پختگی اود میرسد که با تمام قوا به اصل اود یعنی ازل و ابد توهه کند که هایگراه اداونرد
است و این معنا را انسان بهاوبی درک میکند .هنگامیکره عقرل بره ایرن رتبره مریرسرد و بره
حقیقت اود دست مییابد ،برای رسیدن به دولت و سعادت هر دو ههان ،اسرار غیرب را بررای
فرد عاقل شکار میکند و با او و با امر معقول ،یکی میشود و به مرتبۀ اتحاد میرسد.
بنابراین یکی از عمدهترین ویژگیهای عقل معاد ن است که باطن عالم و نیز حقیقت نچره
بر انسان رفته ،نچه بر او میگذرد و نچه در راه است را در نظر مجسم میکند؛ و ایرن حقیقرت
از هنس حروف و اصوات که از تاریکی می یند ،نیست؛ بلکه حقیقت بر مده از نور است و بره
همین دلیل باعث شگرفی میشود .اهمیت عقل اربین (عقل معراد) در نظرر سرنایی ،ترا هرایی
است که وهود انسان بیبهره از عقل معنروی را ایرال مریدانرد و ایرال در ایرن معنرا ،نیسرت
هستنما است .بنابراین چنین شخحی وهود حقیقتی ندارد و مانند بیدی اسرت کره هریچگونره
ثمر معنوی ندارد و انسان دور از معنویات ،وهودش هایگاه شیطان میشود.
عقل معاش :عرفا از نجا که تجارب و دنیای کامالً متفاوتی با افراد عرادی داشرتهانرد و
پیوسته در اندیشۀ ههان باقی و امور معنوی بهسر میبردهاند ،در نظر یک فرد عادی ،گراهی
در رها کردن دنیا و پیوستن به امور معنوی ،حد اعتدال را رعایت نکردهاند .بنابراین در نظر
سنایی ،تا وقتی انسان از دنیا نگذرد ،به ههان باقی نمیرسد .از نظر سنایی عقلی که به کرار
دکانداری است ،همواره بهدنبال انتقاد و عیبهویی و اودنمایی و کوبیدن دیگرران اسرت.
عقلی که صل و کین می فریند که در واقع عقل نیست ،حواس اسرت و بره دروغ ارود را
عقل مینامد .چه این عقل از روی حیله و برای محلحت اود مدام به فکر هنگ و شرتی
است و هنوز به مرتبۀ بیرنگی و بیتعلقی نرسیده اسرت .از ایرنرو ،عقیلره و پابنرد اسرت،
عقلی که دنبال مال و هاه است.
سنایی اعتقاد دارد که شیطان بهواسطۀ این عقل مکار ،از امرر اداونرد سررپیچی کررد و
دچار لعنت و کیفر الهی شد و چشمانش بر روی حق بسته شد (کریمی )13 :2133 ،عقرل
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زیرک و استداللگر که دین و امور معنوی را با ادلۀ عقلی و منطق فلسرفی مریسرنجد و برا
کشف و شهود و عشق بیگانه است.
اگر به ثار و بهویژه قحاید سنایی توهه شود ،در نگرش وی به عقل با پایبندی وی بره
شریعت تناقض دیده میشود .سنایی مانند دیگر بزرگان ادب پارسری چرون عطرار ،حرافظ،
مولوی و  ...که در زمینۀ داالت انسان در انجام دادن امور ،دیدگاه چندگانهای دارند ،گاهی
دیدگاهی مبنی بر نقش داشتن عقل و ارادۀ انسان را مطرح میکند و زمانی دیگرر در اشرعار
اود سخنانی هبرگرایانه دارد که اگر به اشعار او نگاه دقیقری بینردازیم ،دشرواری بررسری
دیدگاه او نمایان میشود .وی هم به هبر و نهادی میان هبر و ااتیار نظر دارد و هرم ماننرد
اشعار ذیل به ااتیار و عقل دمی در گزینش کارهای اود ،چنین حکم میدهد:
با قضا و قدر چرا ستهی؟

تو نکوکار باش تا برهی

(سنایی:2133 ،
تررو بره قرروت الیفررهای برره گرروهر

قرروتت اررویش را برره فعررل ور

دمررری را میررران عقرررل و هررروا

ااتیرررار اسرررت شررررح کرّمنرررا

دمرری را مرردار ارروار کرره غیررب

هرروهری شررد میرران رسررتۀ غیررب

از عبیرررردان ورای پرررررده چرررررا

ااتیرررار ااتیرررار کررررده ترررو را

ترررا ترررو از راه اشرررم و قلّاشررری

یرررا ددی یرررا بهیمرررهای باشررری
(سنایی:2133 ،

(11

(131

تررو فررشترره شوی ار هرهرد کنی از پی نک
برگ توت است که گشته اسرت بهتدریج اطلس
(سنایی )128 2121،
با دقت در معانی ابیاتی که گذشت به این نکته میرسیم که سنایی با ژرفنگری در یرۀ
 32سورۀ اسراء که میفرماید« :وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْر وَرَزَقْرنَهُم مِّرنَ
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الطَّیِّبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَی کَثِیرٍ مِّمَّنْ اَلَقْنَا تَفْضِیالً؛ و همانا فرزندان دم را گرامی داشتیم و نان
را در اشکی و دریا (بر مرکب ها) حمل کردیم و از چیزهرای پراکیزه روزیشران دادیرم و
نان را بر بسیاری از فریدههای اود برتری کامل دادیم» .به اراده و ااتیار دمی توهه دارد
و دمی میان عقل و هوا مختار تلقی میشود و ضمن تعبیر ااتیرار دمری ،برر همرین هنبرۀ
انسان تثکید دارد و این دوری از باورهای مکتب اشاعره است.
اما فارغ از این اشعار ،سنایی در مورد ااتیار و عقل که ارادۀ دمری را قروتت کارهرای انسران
میداند و دائماً بر ااتیار تثکید میکند ،در های دیگری به ترهی نقل بر عقل معتقد میشود کره
گفتمان مذهب اشعری است .در توضی تکمیلی باید گفت که مهمترین اصرل معرفرتشرنااتی
اشعری اولویت قر ن ،سنت ،عمل صحابه ،و ترهی نقل بر عقل است .بره نظرر اشرعری ،الزمرۀ
شناات ادا ،معرفت عقلی اواهد بود ،اما این معرفرت را نه مبتنی به حکم عقل ،بلکه حاصرل
از حکم شرع میداند؛ به این معنرا کره انسران ،برره حکرم شررع ،مکلرف اسرت از عقرل بررای
شناات اداونرد اسرتفاده کنرد ،چرون عقرل قرادر نیست دربرارۀ اینکره یرا دمری در پیشرگاه
اداوند به چیزی مکلف است یا نره ،داوری کنرد (ابرنفرورک .)11 :2183 ،ایرن ابعراد گفتمران
مذهب اشرعری در بعضری از ابیرات قحراید سنایی بازتابی انکارنشدنی دارد:
از نگارسرررتان نقررراش طبیعررری برترررر ی تا رهی از ننرگ هبرر و طمطرراق ااتیرار
عقل اگر اواهی که ناگه در عقیلهت نفکنرد گوش گیرش در دبیرسرتان الرحمران در ر
عقل بی شرع ن ههانی نور ندهد مر ترو را شرع باید عقل را همچون معحفر را شخار
(سنایی)141:2182،
سنایی در قحایدی نیز بهطور مستقیم به مخالفت و ستیز با عقل مریپرردازد و ن را رو
در روی ایمان قرار میدهد:
...برون کن طوق عقالنی بهسوی ذوق ایمان شو
چرره باشد حکمت یونان به پیش ذوق ایمانی
(سنایی)331 :2182 ،
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سنایی در ابیات دیگری همه چیز را در شرع میبیند و عقل را که مرورد تثییرد فالسرفه
است ،رد میکند و کار فالسفه را هوسگویی و بیهودهبافی مریاوانرد و قروتت یرافتن کرار
اینگونه افراد را نماد کفر میبیند:
فروشد فتراب دیرن بر مرد روز بری دینران

کجا شد درد برودردا و ن اسرالم سرلمانی

ههان یکسر همه پر دیو و پر غولند و امت را

که یارد کرد هز اسالم و هز سنت نگهبانی

بمیرید از چنین هانی کزو کفر و هوا ایزد

ازیرا در ههان هران هرا فرونایرد مسرلمانی

شراب حکمت شررعی اوریرد انردر حرریم دیرن

که محرومند ازیرن عشررت هروسگویران یونرانی
(سنایی)338 :2182 ،

در اینجا مشخص میشود که سنایی بهدلیرل تعحربی کره بررای شرریعت و بخحروص
شریعت مورد نظر اودش داشته است ،هر چیزی غیر از ن را پروچ و بریفایرده توصریف
میکند و در ابیاتی امر و نهی میکنرد کره از نفرس و عقرل دوری کنیرد و برهسروی شررع
بازگردید
مسازید از برای نام و دام و کام چرون غروالن

همررال نقررش دم را نقرراب نفررس شرریطانی

شود روشن دل و هانتان ز شرع و سنت احمرد

چنان کز علرت اوال قروی شرد هروهر ثرانی

کاربرد تعابیری چون «حکمت شرعی»« ،نفس شیطانی»« ،ذوق ایمانی» و  ...از مخالفرت
و تناقض سنایی با عقل و تفکرات این دنیای مادی حکایت دارد؛ یعنی ستیز برا عقلری کره
باید زندگی واقعی را سامان بخشد .پس از این مرحله است که سنایی مشخحاً عقل ،تفکرر،
برهان و استدالل را که دادههای اداوندی هستند ،تعطیل اعالم میکند و به نقل یا شریعت
روی می ورد و میگوید:
هز به دستوری «قال اهلل» یا «قرال الرسرول» ره مرو فرمان مده حاهت مگو حجت میرار
چار گوهر چارپایۀ عررش و شررع محطفاسرت صدق و علم و شرم و مردی کار این هر چار یار
(سنایی)212 :2182 ،
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نقش عقل در شناخت خدا و دیدگاه سنایی در این زمینه
فهم کتاب ادا و سنت معحومان (ع) کار عقل است ،اما این فعالیت عقل ،هرگرز ن را در
شمار منابع دین قرار نمیدهد ،بلکه ابزاری برای شناات و اسرتنباط از ن منرابع محسروب
میشود .پس محور بحث در این فحل ،پی بردن به احکام الهی بهوسیلۀ عقل از منابع دینی
است ،نه دریافت و کشف احکام الهی یا قواعد و مقررات حقوقی از منبرع عقرل .در قرر ن
کریم ،واژۀ «عقل» با مشتقات ن  41بار بهکار رفته است و در  22مورد از ن ،با بهکارگیری
عبارت «افال تعقلون» ارزش عقل بهعنوان یک اصل مسلّم به انسان ها ترذکر داده شرده و از
نان سؤال شده است که یا عقل اود را بهکار نمیبندید؟ در روایات اهل بیت عحرمت و
طهارت (ع) داناترین انسان ها به فرامین ادا ،نیکوترین نان از لحا عقل دانسته شده است
(عالمه مجلسی.)23 :2181 ،
از هملۀ مواردی که عقل نکوهش شده ،ناتوانی ن از شناات ذات اداوندی اسرت .از
اینروی سنایی عقل را با شرایطی میپذیرد و با شرایطی بریاعتبرار مریشرمارد و ن را در
هایگاه شناات ذات حق ،قر ن و رسول قربان میکند )زرینکوب:2131 ،

(132

بگذر از عقرل طبیعری ترا نبایرد هانرت را

صورت تخییل هر بیدین به برهان داشرتن

تا کی از کاهل نمازیای حکریم زشرتخوی

همچررو دونرران اعتقرراد اهررل یونرران داشررتن

صدق بوبکری و حذق حیدری کردن رهرا

پس دل اندر زمرۀ فرعون و هامران داشرتن

عقل نبرود فلسرفه اوانردن ز بهرر کراملی

عقل چه بود؟ هان نبیاواه و نبیاروان داشرتن
(سنایی)244 :2121 ،

سنایی بهموهب حدیثِ نبوی «تفکَّرروا فری الرق اهلل و التفکَّررروا فرری اهلل فَتهلِکرروا»
(سیوطی ،)123 ،2131 ،همچون متکلمان که وصف های اردا را برا پدیررده هررای حرادث
مغایر میدانند ،ثابت میکند که عقل دمی تنها به عارضهها و پدیده هرای حرادث راه دارد و
دمی نباید راه عقل را در شناات امور دینی ببندد .وی در این زمینه چنین میگوید:
در دبیرستان عشق از عاشرقان مروز ادب

تا تررا فرردا ز عرزت بهررۀ مرردان برود
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مرد بایرد راهرو از پریش ارود برااسرته

کو به ترک هان بگوید طالب هانان بود

از هوا منطق نیرارد هرگرز انردر راه دیرن

بندگی را عقل بنردد برر در فرمران برود
(سنایی)232 :2182 ،

و از نجا که اداوند هیچ همانندی با اینها ندارد ،پس ممکرن نیسرت کرره عقررل او را
بشناسد .وی در ناتوانی و شگفتزدگی عقل در شنااتِ ادا میگوید:
عقررل حقررش بتواررت نیررک بتااررت

عجرررز در راهِ او شرررناات شرررناات

کرررررمش گفررررت مرمرررررا بشررررناس

ورنه که شناسدش به عقرل و حرواس؟
(سنایی)31 :2133 ،

به نظر سنایی عقل اگر در مسیر درست شرع محطفی و ابزار هدایتی قرار گیررد ،مرورد
توهه است؛ ولی اگر غیر این باشد مورد نکوهش اواهد بود .سرنایی در مواههره برا عقرل
براورد دوگانه ای دارد :گاه ن را ستایش میکند و گاه هرم از ن بیرزاری مریهویرد .ایرن
براورد دوگانه در مکتوبات او نیز وهود دارد که میتوان چنین برداشت کرد که شاید دلیل
نکوهش عقل تکبر و دچار اشتباه شدنش این باشد که نمیتواند به ذات وهرودی اردا برا
عقل دست یافت .این امر در سخنان اکثر صوفیان و علما و روحرانیون برهسرته نیرز دیرده
میشود ،چنانکه حضرت امام در باب کوتاهی عقل در تشخیص حقیقت ،نچنانکه هسرت
میفرماید:
«انسان باید در مقابل فرمودۀ انبیا و اولیا علیهم السرالم تسرلیم باشرد .هریچ چیرز بررای
استکمال انسانی ،بهتر از تسلیم پیش اولیای حق نیست؛ احوصاً در اموری که عقرل بررای
کشف نها راهی ندارد ،و هز از طریق وحی و رسالت ،برای فهم نهرا راهری نیسرت .اگرر
انسان بخواهد عقل کوچک اود و اوهرام و ظنرون ارود را داالرت دهرد در امرور غیبیرۀ
اارویه و تعبدیۀ شرعیه ،کارش منتهی میشود به انکار مسلّمات و ضروریات ،و کرمکرم از
کم به زیاد و از پایین به باال منجر میشود ( »...موسوی امینی.)438 :2133 ،
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لزوم تبعیت از شریعت با نگاهی به دیدگاه سنایی
احکام شرعی ،اعم از تکلیفی و وضعی ،ظاهری و واقعی ،بر محال و مفاسد بشرری مبتنری
است .یعنی غرض شارع مقدس از تشریع احکام این بوده که محال دنیوی و ااروی بشرر
را تثمین کند و او را از مفاسد دنیوی و ااروی محون بدارد .اصل تبعیت احکام شررعی از
محال و مفاسد بشری از ارکان انطبراق اسرالمی برا نسرازهای متحرول بشرری در عرصره
هدایت های تشریعی بهشمار میرود و رابطۀ اسالم را برا عقالنیرت تبیرین مریکنرد (ربرانی
گلپایگانی.)21 :2111 ،
لزوم تبعیت از شریعت ،از دیردگاه عرفرای اسرالم ،امررر روشررن و شررکاری اسرت.
اگرچره مخالفان عرفا همیشه نان را به بیاعتنایی نسبت به دیرن ،شرریعت ،تررک تکرالیف
مذهبی و اعمال عبادی متهم میکنند ،چنین بهنظر نمیرسرد ،زیررا عرفرای واقعری نرهتنهرا
تبعیت از شریعت را امری ضرروری مریداننرد ،بلکره برر ایرن امرر تثکیرد دارنرد .چنانکره
«محییالدینبن عربی ،اعتنا بره علوم حقیقت را مشروط بره عردم رد ن از ناحیرۀ شرریعت
میداند و سنایی نیرز دربرارۀ کتراب و سنت و لرزوم تبعیرت از ن و رابطرۀ ن برا «اسررار»
چنین میگوید:
قائرررررد و سرررررائق صرررررراط ااهلل

برره ز قرررر ن مررردان و بررره ز اابرررار

هز به دست و دل محمد(ص) نیسرت

حررررل و عقررررد ازینررررۀ اسرررررار
(یثربی)131 :2131 ،

پایبندی سنایی به اصول و مبرانی شررع نقردر بروده کره نرام مثنروی گرانسرنگ ارود
یعنی«حدیقه الحقیقه و طریقه الشریعه» را با استفاده از کلمۀ شرع کامرل کررده اسرت ،پرس
شرط الزم برای ورود به وادی طریقرت را در علروم شررعی مریدانرد .ایرن هرا و مجمروع
تثکیدات مکرر وی در زمینۀ پایبندی به شرع رسول (ص) نشان میدهد که شریعت در نظر
سنایی هایگاه و مرتبۀ واالیی دارد (زرقانی.)221 :2138 ،
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نتیجهگیری
از دقت اهمالی در اندیشه و تفکر سنایی چنین استنباط میشود که سنایی در اوایل حدیقره
تا باب چهارم ،شاعری عقلگراست ،اما بعد از ن چندان به عقل روی اوش نشان نمیدهد
و در حقیقت ،شاعری اردستیز است .از دیدگاه سنایی عقلی مورد قبرول اواهرد برود کره
تابع شریعت باشد .منظور وی از این عقل ،عقل علمری نیسرت کره برر برهران و اسرتدالل
فالسفه مانند فالسفۀ یونان استوار باشد و به نکوهش چنین عقلی میپردازد و کار اینگونره
فالسفه را بیهوده میداند .به نظر او عقلی مورد پسند است که پایبنرد بره شرریعت باشرد و
حکمت دستورات شرعی را درک کند .مهمترین ویژگی چنین عقلی ایرن اسرت کره غررور
نداشته و اوداواهی و عنادیت را کنار گذاشته باشرد .سرنایی در مرورد شرناات ادوانرد
توسط عقل نیز معتقد است که چون اداوند هیچ همانندی با اینها ندارد ،پس ممکن نیست
کره عقرل او را بشناسد .با اینحال ،سخن مذکور به این معنا نیسرت کره عقرل هریچگونره
نقشی در شناات ماهیت و هستی اداوند ندارد ،بلکه عقل برا تمرام محردودیت ارود در
درک مابعدالطبیعی ،تنها مرکبی است که انسان را تا نزدیکی ستانۀ درگاه اداونرد هردایت
میکند .سنایی اگر چه عقل را ناتوان و انسان متکی به عقل را ،در این باب مذمت میکنرد؛
اواه نااواه عقل را دراین مسیر بر هر چیزی رهحان داده است.
سنایی در برای مسائل دینی از اشاعره تثثیر بیشتری گرفته بود .وی بهویرژه در مرورد مرتبرۀ
نازل عقل نسبت به شرع ،با اشاعره موافق بود .همچنین عقل را میراثبر شرع و دین مریدانرد و
اعتقاد دارد که این قانون ثابت و تغییرناپذیر بوده و در همۀ زمانها همینطور است.
دین را ،هم در هدایت شخحی افراد و هم در هدایت اهتماع مؤثر میدانرد .امرا در هرر
دو حوزه ،معتقد است که عقل باید متابع دین باشد.
در بسیاری از موارد ،بهاستثنای صف فرینندگی عقل کل ،او را هرادی الرق و اررین
مرتبۀ سلوک روحانی میداند و معتقد است :انسان با نائل مردن بره مرتبرۀ عقرل کرل ،بره
باالترین مقام معنوی دست مییابد .مخاطب سرنایی در ایرن مرورد ،ارود عقرل اسرت .بره
اینترتیب ،عقل حقیقتهو را فتابی میداند که ازل طلوع کرده و طبق سرنت اشراعره ،ازل
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تنها هایگاه اداوند قدیم است همچنین غروب ن نیز بهسوی اداونرد اواهرد برود .ایرن
ترتیب ،بیان میکند که در نظر سنایی ،عقل تنهرا زمرانی بره مرتبرۀ کمرال و پختگری ارود
میرسد که با تمام قوا به اصل اود یعنی ازل و ابد که هایگاه اداوند است ،توهره کنرد و
این معنا را انسان بهاوبی درک میکند .هنگامیکه عقل به این رتبه میرسرد و بره حقیقرت
اود دست مییابد ،برای رسیدن به دولت و سعادت هر دو ههان ،اسرار غیب را برای فررد
عاقل شکار میکند و با او و با امر معقول ،یکی میشود و به مرتبۀ اتحاد میرسد.

تناقض در نگرش به عقل در سایۀ پایبندی به شریعت با تکیه بر قصاید سنایی 047 

کتابنامه
ر قر ن کریم.
الف) کتابها

 .2هنی ،غالمحسین ( .)2131کلیات فلسفه اسالمی ،تهران :علمی.
 .1ابنفورک ،محمد ( .)2183مجرد مقاالت الْیخ ابی الحسن االشعری ،بره کوشرش دانیرل
ژیماره :بینا ،بیروت.
 .1ابنمنظور ،محمدبن مکرم ( 2423ق) .لسان العر  ،قم :نشر أدب الحوزۀ.
 .4استعالمی ،محمد ( .)2133شرح مثنوی شریف ،تهران :زوار.
 .3براون ،ادوارد گرانویل 2414( ،ق) .تاریخ ادبیات ایران از فردوسهی تها سهعدی ،فرت اهلل
مجتبایی ،تهران :مروارید.
 .3هوهری ،اسماعیلبن حماد ( 2412ق) .الصحاح ،چ پرنجم ،بیرروت :داراالحیراء الترراث
االسالمی.
 .3حلبی ،علی اصغر ( .)2181گزیدة حدیقه الحقیقه ،تهران :اساطیر.
 .8ااتمی،سید محمد ( .)2131آیین و اندیْه در دام خودکامگی ،تهران :طرح نو.
 .1سجادی،سید هعفر ( .)2132فرهنگ علوم عقلی ،حکمت ،شمارۀ .13
 .22سنایی غزنوی ،ابوالمجدبن دم ( .)2121دیوان ،به سعی و اهتمام مدرس رضوی ،تهران:
ابنسینا.
 .)2133( __________________ .22حدیقةالحقیقة ،مدرس رضوی ،تهران :انتشارات
دانشگاه تهران.
 .21سیوطی ،هاللالدین ( .)2131الجامع الصریر فی احادیث البْیر النذیر ،محر :بینا.
 .21صلبیا ،همیل ( .)2111فرهنگ فلسفی ،ا ،2تهران :انتشارات حکمت.
. .24زرینکوب ،عبدالحسین ( .)2131فرار از مدرسه ،تهران :امیرکبیر.
 .23زرقانی ،سید مهدی ( .)2138افقهای شعر و اندیْة سنایی غزنوی ،تهران :نشر روزگار.

  048فلسفه دین ،دورة  ،81شمارة  ،8بهار 8011

 .23غزالی،امام محمد ( .)2132نصیحه الملوک ،تححی هاللالدین همرایی ،تهرران :انجمرن
ثار علمی.
 .23صفا ،ذبی اهلل ( .)2134تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی تا اواسط قهرن پهنجم ،تهرران:
انتشارات دانشگاه تهران.
 .28کریمی ،امیربانو ( .)2133منتخب سنایی غزنوی ،تهران :زوار.
 .21میرعمادی ،سید احمد ( .)2183ائمه (ع) و علهم اصهول ،چ دوم ،قرم :مؤسسرۀ بوسرتان
کتاب.
 .12مطهری ،مرتضی ( .)2131مقدمهای بر جهانبینی اسالمی ،چ ششم ،تهران :صدرا.
 .12مجلسی ،محمد باقر ( .)2181بحاراالنوار ،چ پنجم تهران :دارالکتب االسالمیه.
 .11همایی ،هاللالدین ( .)2131مولوینامه ،تهران :نشر هما.
 .11یثربی ،یحیی ( .)2131عرفان نظری ،قم :بوستان کتاب.
 .14یوسفی اشکوری ،حسن ( .)2131خرد در ضیافت دین ،تهران :قحیده.
ب) مقاالت

 .13امامی ،فاطمه؛ اوهاق علیزاده؛ شهین؛ سنایی ،صدیقه ( .)2118خردستایی و خردگریهزی
در حدیقه الحقیقه ،پژوهشنامۀ مذاهب اسالمی ،شمارۀ .22
 .13تنها ،نفیسه ( .)2111بررسی مفهوم عقل از دیدگاه اسالم و پرورش آن ،سرومین همرایش
بهسوی راهبردهای قر نی در تربیت انسان.

 .13راشندهمند ،علیسینا؛ دادبه ،اصغر؛ حمیدیان ،سعید ( .)2118نگاهی اجمالی به کهارکرد عقهل
و عْق در اندیْه ابنعربی ،مولوی و سنایی ،مجلۀ زبان و ادبیات فارسی ،شمارۀ .23
 .18ربانی گلپایگانی ،علی ( .)2111شریعت و مصهلحت ،فحرلنامۀ کرالم اسرالمی ،دورۀ ،11
شمارۀ ..83

