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رابطۀ انسان با حق و دامنۀ معرفت او نسبت به خداوند همواره ذهن  :چکیده
دیدگاه سنایی به رابطۀ انسان و حق، حائز  .خود معطوف داشته است پژوهان را به عرفان

اهمیّت است؛ چراکه او پیوندی عمیق بین مبادی دین و عرفان ایجاد کرده است. 
پایۀ برهان   کند که بر سه سنایی برای رسیدن به این جایگاه، سازوکاری را معرفی می

نه بین این )عقل(، عرفان )عشق( و قرآن )نَقل( استوار است. حال باید دید سنایی چگو
سه ابزار پیوند و سازش برقرار کرده است. سنایی برهان را نخستین ابزار الزم در این 

؛ وی در حوزۀ ر نیستداند؛ امّا عقل ممدوح او، از کارکرد الزم برخوردا راه می
، قرآن حدیقهداند. سومین ابزار معرفتی در  معرفتی خویش، عرفان را بر عقل ارجح می

ک بدان را، برای رسیدن سالک به یقین قلبی و ایمان الزم است که سنایی تمسّ
که باید قلب سالک، برای درک معنای حقیقی و باطنی آن، از  بیند؛ امّا از آنجا می

آویزی به عرفان و شهود باطنی  های نفسانی زدوده شده باشد، لذا سنایی دست خواهش
نتیجه   کند. در مداد میساز سالک برای رسیدن وی بدین مرتبۀ وجودی قل را زمینه

سوی آن با نَقل بر دیگر ابزار  بینیم که جانب عرفان و شهود باطنی و کارکرد هم می
ترین و  این سه ایزار را مهمسنایی اید. نم تر می معرفتی سنایی که عقل است، سنگین

  .داند کارآمدترین عوامل در شناخت حق می
 یشناس انسان ،یخداشناس ،یشناس معرفت ،قهیالحق قهیحد ،ییسنا :هاواژهکلید
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 مقدمه:
پژوهی بوده  شده در حوزۀ عرفان و معرفت  ترین مسائل مطرح رابطۀ انسان با حق همواره از مهم

دهندۀ انسان به مسیر  معرفت الهی و  عنوان دو حجّت باطن و ظاهر الهی، سوق است. عقل و وحی به

سویی و  ا سخن از هماز استقالل ذاتی برخوردارند، ام سعادت حقیقی است. هرکدام از این ارکان

دارد و  کدام از این ابزار، کارکرد معرفتی خود راسازش این ارکان با یکدیگر است و اینکه هر

کدام نشان نفی کلّی آن نیست؛ بلکه سنایی بر این باور است که هرکدام های هر اشاره به محدودیت

گرند. هندسۀ معرفتی سنایی بر سه ستون برهان )عقل(، عرفان از این سه رکن معرفتی، مکمّل یکدی

سویی و هماهنگی  کوشد تا بین این سه رکن معرفتی، هم )عشق( و قرآن )نَقل( استوار است و او می

نحوی راهگشا و  ایجاد کند. در باور او هر سه ابزار، کارکردهای متمایزی دارند و هرکدام به

کارکرد خود که یکی از سه رکن معرفتی از  حق است. آنجاراهنمای سالک در طریق معرفتی 

وسیله، به هدف غایی خویش   شود تا بدان دامان ارکان معرفتی دیگر می  به  ماند، سنایی دست درمی

که معرفت حق است، نائل گردد. در این پژوهش برآنیم تا ارکان معرفتی سنایی را با محوریت 

ها با  سویی آن ار و جایگاه هریک و چگونگی سازش و همترسیم کرده و به تحلیل اعتب حدیقه

تردید عقل نزد سنایی از مکنت و منزلت خاصّی برخوردار است؛ او برای عقل  یکدیگر بپردازیم. بی

دلیل ضعف کارکرد این ابزار معرفتی در طریق شناخت  ا بهاه و اعتباری ممتاز قائل است؛ امجایگ

. او درعین ستایش و تمجید از کند کارآمد و ناکافی قلمداد میحق، این ضلع از هرم معرفتی را نا

کند؛  های معرفتی حق نکوهش می کارکرد در ساحت  ضعف ها و واسطۀ محدودیت ه، آن را بعقل

دهد. سنایی ساحت عشق  لذا در حوزۀ شناخت حق، معرفت شهودی و تمسّک به نَقل را ترجیح می

وی شرط ظهور شاهد تجلّی در دل  ،قلب محل تجلّی عشق استرو که  آن داند. از ر از عقل میرا برت

واسطۀ تجرید،  هداند، تا رسیدن بدان مرحله که ب ها می را، تجرید و زدودن قلب از تعلقّات و پلیدی

ها و ظلمات راه را که موجب ظاللت و گمراهی  شود که همۀ تاریکی دل سالک چنان روشن می

شود؛ در  ۀ تجرید و ترک نفسانیّات، دل به حقیقت ازلی نائل میبرد و در سای می گردد، از بین  می

مثابۀ ریسمان محکم الهی است، دستاویزی برای سالک حق  ادامۀ راه، تمسّک به قرآن )نَقل( که به

گردد. ناکارآمدی و محدودیّت  گردد که با پرتو نور معرفت آن، حقیقت ازلی بر او منکشف می می

این باور است که  معنای نفی کلّی آن در طریق معرفت نیست؛ بلکه او بر ههر ابزار در نگاه سنایی ب
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توان رو  ماند می کرد خود درمیاز ابزار از کار  معنا که هرجا یکی این ارکان مکمّل یکدیگرند؛ بدین

سویی و سازش بین برهان )عقل(، عرفان )عشق( و  همگر ابزار معرفتی نهاد. سنایی به سوی دی به

رسیدن   رسان سالک در ها را یگانه راهنما و یاری شناختی حق باور دارد و آن )نَقل( در ساحت قرآن 

 کند. به معرفت قلمداد می

کلی شکل هندسی معرفت سنایی را مثلثی با سه ضلع برهان، عرفان و قرآن تشکیل طور به

 دهد. می

 

                                       
 

 :که ستا نیله ائتوجّه به آنچه گذشت مس  حال با

 و نقش و کارکرد  کرده جادیا ییسو و هم وندیپ یسه ضلع معرفت نیا نیچگونه ب ،ییسنا

 نظر او تا چه اندازه است؟  مورد یابزار در ساحت معرفت نیاز ا کیهر

برهان )عقل(، عرفان  ،یهرم معرفت یۀسه پا نیاز ا کی هر تیمحدود ۀکارکرد و دامن -

 است؟ زانی)عشق( و قرآن )نقل( به چه م

چگونه  گریکدیارتباط و سازش برهان، عرفان و قرآن با  ،ییسنا یدر ساحت معرفت -

 است؟

 ۀچند درحوز یصورت گرفته است. مقاالت یادیز یها پژوهش او ۀشیو اند ییسنا بارۀدر

ها اشاره  است که بدان یفعل ۀکه مرتبط با موضوع مقال  نگاشته شده ،ییناس دگاهیمعرفت حق از د

 :شود  یم

مقاله،  نی. در ایفرهنگ هانیک، (1378 ،یی)بنا «قهیالحق  ۀقیحد و عارفانه در مانهیمعرفت حک» -

مرتبه، با فضل و  نیمدّعاست که ا نیکه البتّه بر ا داند یانسان را معرفت حق م ییهدف غا سندهینو

 ۀمرتب دانب دنیرس یراه عرفان را برا ییسنا سنده،یسخن نو . بهگردد یانسان م بیحق نص تیعنا

 نقل )قرآن(

 عشق )عرفان( عقل )برهان(
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 یسلوک عرفانوریمالزم س نفس  بیو حکمت را در کنار تهذ نیآنکه د ضمن کند، یم شنهادیپ یعال

. 23 ۀشمار ،یادب فارس ینثر پژوهش، (1388پارسانسب، ) «ییاز عقل ناصرخسرو تا عقل سنا. »ندیب یم

 یفکر ۀنگرش و دو نحل ۀویدو ش سنده،یاشعار هر دو نو یآن بوده است تا با بررس پژوهشگر بر

است که باوجود  نیمقاله چن نیدستاورد ا نیتر را در مبحث عقل واکاود. مهم انیو صوف مانیحک

دارد  نتیبا عقل مبا ییعقل، محصول کار سنا فیدر توص قهیحددر  یاریبس اتیاب داشتن  ختصاصا

 میکاربرد صفت حک سنده،ینظر نو  از نیبنابرا داند، یذهن شاعر م یعقالن ریرا، ساختار غ و علّت آن

 «ییسنا ۀشینقش عقل در شناخت خداوند در اند یبررس. »ستیجز تسامح ن یزیچ ییسنا یبرا

تا نظرگاه  اند دهیکوش سندگانیمقاله، نو نی. در ا46 ۀشمار معرفت ۀنییآ، (1395 ،یضیو ف یدی)سع

 ،ییباورند که سنا نیا  بر شانی. ادنشان دهنعقل در معرفت حق  یکارآمد زانیم ۀرا دربار ییسنا

 یمعرفت ۀمخاطبانش را در حوز رو ازاین داند؛ یو ناتوان م جزشناخت ذات حق عا ۀعقل را در عرص

خداوند را  توان یباور او چون با عقل نم  به جهی. درنتکند یم قیحق، به غورنکردن در ذات حق تشو

 آورد.  یرو هیبه تنز دیکرد، پس با ریو تفس نییتب

جهت شناخت   برهان، عرفان و قرآن، در یِجهت سه ابزار معرفت سو و هم کارکرد هم بارۀدراما 

 صورت نگرفته است. یکار ییسنا ۀقیبه حد کردیحق با رو

 ییمعرفت حق از نگاه سنا ۀ. کارکرد برهان )عقل( در حوز1
واژه  نینظر بوده است. ا اختالف همواره محل  یعقل در فرهنگ و ادب فارس ۀمعنا و مفهوم واژ

و  سو، کیاز آن فرهنگ از  نیمختلف و متبا یگرفتن معان تئو نش یونانیبا فلسفه  یختگیآم لیدل به

 ییمعنا یها تاشراف بر دالل رو نیا. ازاست افتهی ییتکثّر معنا گر،ید یسو از انهیو کالم صوف شهیاند

و  ییگو که بعضاً دچار تناقض ،ییسنا یو باالخص در قاموس فکر انهیمختلف آن را در زبان صوف

 یبه عقل و معان ییسنا ۀژیو تی. عناکند یدر زبان و گفتار شده است، دچار مشکل م ییگو پراکنده

عقل و عاقل » انعنو با قهیحددر  یدادن فصل  از اختصاص ،یاستدالل یمیحک گاهیمختلف آن در جا

 گاهیو ضمن برشمردن ارزش و جا دیگشا یعقل م شیزبان به ستا یی. او در جاداستیهو« و معقول

)اوّل( است و  یمعنا، عقل کل نیا  در یکه مراد و کند یم انیعقل را ب یها ییها و توانا آن، کارکرد

 یینظر سنا  کند؛ که منظورِ یم ادی لهیعنوان عق  و از آن با پردازد یبه نکوهش عقل م گر،ید یدر جا
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از  یاز عقل، حاک ییسنا ییکاربرد متفاوت معنا .(90 :1388)پارسانسب، است  یمعنا عقل جزو نیا  در

 است.  دیالتوح اسرارو  نیالد علوم اءیاحاز خود چون  شیپ یدر آثار عرفان ینظر و توجّه و دقّت

صفت عالم را خواهند.  یلفظ عقل گاه از و»: دیفرما یدر باب عقل م نیالد علوم اءیاحدر  یغزال

  (.17 – 18:  3، ج1357غزالی، ) «را افتنیمحل در یو گاه

القمر و   بر جهان تحت  جهت اشراف و احاطه عقل اوّل با صفت عالِم، به ۀبه دو مرتب غزالی اشارۀ

 ماناو است، ه صیو تشخ زییو ابزار تم یبشر یویامور دن افتیکه محل درک و در ،یعقل جزو

 یمعنا  در« عِقال»عقل ممدوح و  یمعنا  در« عقل» ۀاز آن با دو واژ ییکه سنا باشد یم یمعنا و مفهوم

 :کند یم ادیعقل مذموم 

 عشق را هم داد به عشق کمال 
         

 عقل را کرد هم به عقل عقال      
    (12: 1391،62سنایی، )                     

و  تیمگر با عنا ستین سّریو کوشش بنده م یعقل جزو یرویشناخت حق با ن یینظر سنا از

بلکه تنها امکان  سازد، ینم سّریحق را م یستیبر ذات و چ امکان احاطه زیکشش حق و ماحصل آن ن

  .اوست یاثبات هست

بداند  تواند یکه انسان م یزیچ تینها ستین ریپذ امکان وجه چیه حق به یستیشناخت چ
 .(91: 1386 ،ی)توکل نه آنکه چه هست ست،یاست که خداوند چه ن نیا

 بدان اشاره دارد: قهیحددر  ییکه سنا چنان آن

 ستیدل را به کنه او ره ن چیه

 رهیدلِ عقل از جالل او خ
 

 ستیعقل و جان از کمالش آگه ن 

 رهیعقلِ جان با کمال او ت

 (12 -11: 61، 1391 سنایی،)             

 . عقل جزوی1. 1

لع از اضالع هرم لین ضلع از هرم معرفتی سنایی در شناخت حق، عقل است که اساس و پایۀ دو ضاو

ه داشت که این هرم زیربنایی، خود دارای چه ابعادی است، کارکرد، معرفتی اوست؛ اما باید توج

 مذمومی دارد. های آن چیست و چه وجوه مقبول و توانایی و ناکارآمدی
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 ضلع اول معرفت حق )عقل(

که سنایی از عقل  ترین ضلع در معرفت حق از نگاه سنایی است. زمانی این نخستین پایۀ و زیربنایی

 : می داند های شک و تردید کند، آن را راهگشایندۀ انسان در دوراهی در معنای مذموم آن یاد می

 خندایه عقل آمد از برای س
       

 را بگاهوارۀ ظنمجتهد  
 (13: 299، 1391سنایی، )                  

 مور:میان نیک و بدآکننده و تمیزدهنده برای وی  حکمو 

 عمرت از کوی عقل رفت برون

 چون و چه آلت عداوت تست

سخن از کوی عقل باید گفت                    

 دیو مردم ز پند من دورست
 

 در غم آنکه این چه یا آن چون 

 بر شیشه از شقاوت تست سنگ

 عقل شاید سفته درّ معنی ب

 خر نبیند فرشته معذور است
 (15 – 12: 1391،280سنایی، )          

 کنندۀ محسنات اخالقی:  کاملو 

 که با عقل خویش نااهلستهر
 

 حلم او زور و علم او جهلست 
 (9: 299، 1391سنایی، )               

 داند: به مقصود می  پایۀ او برای نیل و نردبان

 این همه عقل را مسلّم گشت
 

 آسمان عقل و روح سلّم گشت 
 (15: 310، 1391سنایی، )                  

ها، از عجز و ناکارایی  او ضمن برشمردن محسنات، توانایی و کارکردهای عقل بر دیگر آفریده

سخن وی، عقل در معنای مذموم آن )عقل جزوی(، از  آورد. به میان می عقل جزوی سخن به

تواند به وجود حق گواهی دهد که این نیز، جز به عنایت و  شناخت ذات حق عاجز است و تنها می

قاصر است مگر به کردن با سالک  نماید. در راه سلوک نیز از همراهی لطف خداوند نامحتمل می

بر عقل کاری است عبث؛   ایی، برای درک حقیقت کالم الهی نیز تکیهاعتقاد سن نیروی ایمان. به

ماند. تمسّک به  می  چراکه عقل را یارای درک باطن و کنه اسرار الهی نیست و از شرح آن نیز باز

به  حدیقهبرد. این همان عقلی است که در زبان  نمی جاییعقل برای شناخت دین نیز راه به 

های مذموم عقیم، دون، درمانده، کثیف و دیوانه متّصف است. کارکرد عقل جزوی مذموم،  صفت

 جهت خیر انسان است: دهندۀ خشم و شهوت در بازدارندگی از مناهی و سوق
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 خشم و شهوت بهر کجا خردست

 

 سبب نفع نیک و دفع بدست 

 (11: 374، 1391ی، سنای)                
 کند: بخشد و به حقیقت و راستی رهنمون می را از جهل رهایی میعقلی که انسان 

 این همه طمطراق بیهودست

 

 عقل جز راستی نفرمودست 

 (4: 429، 1391سنایی، )                   
چرایی عقل جزوی چیزی جز خیر و نیکی نیست؛ چراکه عقل ماهیتاً نورانی و صادرکنندۀ نیک 

 و رهاننده از شر است:

 بهر برّ و احسانستخرد از 

 

 سانست زانکه خود خلقتش ازین 

 (3:  314، 1391سنایی، )                 
نظر سنایی ضرورت وجود عقل جزوی برای تدبیر امور دنیویِ انسان و تمیزدهندگیِ نیک و  به

بد امور اوست؛ عقلی که همچون پاسبان، خانۀ دل را از گزند آفات نفسانی نظیر حرص، حسد و 

 دارد: امان می کینه در

 کوی پر دزد و خزدان پر ز قماش
 

 پاسبان را چو خوش بود خفاش 
 (14: 365، 1391سنایی، )                   

هایش ناتوان از شناخت حق است، لذا سنایی بر این باور  دلیل محدودیت امّا عقل جزوی، به

توان با تمسّک به عقل جزویِ محدود در دایرۀ عالم مادی، بر حقیقت عالم معنا دست  است که نمی

 :ابزار عقل جزوی محدود و ناقص استنظر او دایرۀ معرفت حق با  یافت. به

 نسب نفس سوی عالم جان

 

 همچو کورست و گوهر عمان 
 (7: 155، 1391سنایی، )                       

سخن او، چون  عقل   ی عقل نزد سنایی نیست؛ بلکه  بهاعتبار قدری و بی معنای بی البتّه این به

گردد، از معرفت حق  با وهم و خیال است و همواره دستخوش شک و خودبینی می جزوی آمیخته 

 الهی، مزوّرنویس خط او در عالم تحت  ل ممدوح سنایی که پیک و کارگزارعاجز است. پس عق

 باشد، کدام است؟ اندیش می القمر و معرفت 
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 . عقل کلی2. 1

ستاید و کارکردهای مختلفی بر آن مترتّب است. عقل  سنایی در ابیات بسیاری عقل کل را می

معنای نخست برترین آفریدۀ آورده شده است. در  حدیقهممدوح سنایی )عقل کل( به دو معنا در 

مدبّر عالم خلق به امر  ردیف و موافق با نفس کل است و با یاری او و هم (10 :62، 1391سنایی، )حق 

رگزار حق در عالم است و کا (7 :60، 1391سنایی، )است. پیک الهی  (7 :298، 1391سنایی، )حق 

 است: (15 – 16: 305، 1391سنایی، )پیشکار حق در عالم معنا و  (18: 310، 1391سنایی، ) القمر تحت

 ها عقل است کاوّل آفریده
 

 ها عقل است برتر از آفریده 
 (10: 62، 1391سنایی، )                     

 نویس و نوآموز اوست: سخن سنایی عقل کل مبدّع خداوند و مزوّر به

 عقل در موکبش ره آموزیست

 سرای سپنجچیست عقل اندرین 
 

 عقل در مکتبش نوآموزیست 

 جز مزورنویس خط خدای
 (17 - 16: 61، 1391سنایی، )                 

القمر و مراتب  بودن این دو در عالم تحت واسطۀ تأثیرش در نفس کل و سپس مؤثر هعقل کل ب

خطاب شده است و القمر   وجود )موالید ثالث(، واسطۀ آفرینش، مدبّر هستی و مؤثر در عالم تحت

 نامد: بخشندۀ عالم خلق می  استناد به این مبانی است که سنایی آن را روشنی  با

 غرض امر و دایۀ آدم

 ذات او گشته مستدیر از نفس
 

 عرض نفس و جوهر عالم 

 جنبش او اثرپذیر از نفس
 (13 – 12: 1391،310سنایی، )                 

او در عالم آفرینش است. بدیهی است که با استناد به حدیث عقلِ کل کارگزار خداوند به امر 

در این معنا منظور سنایی از عقل کل،  (31: 1361)فروزانفر،  «اَوَّل ما خَلَقَ اهللُ العَقل» :معروف صوفیه

 عقل اوّل است:

 تا فرود آمد از ره فرمان

 عالم مظلم از نزولش نور
 

 عقل بر نفس و نفس بر انسان 

 رخشنده شد چو طلعت حوریافت و 
 (6 – 7: 294، 1391سنایی، )                       
 تعالی دارد: ترین مقام را به باری عقل اوّل از لحاظ مرتبۀ وجودی در مراتب آفرینش، نزدیک

 این دو گوهر سزای آن هستند  گرشان بعد امر بپرستند
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 پدر و مادری که نازارند
 

 حکما عقل و نفس را دارند
 (15 – 14: 305 ، 1391سنایی، )       

 حق بر عالم خلق است: واسطۀ تأثیر در مراتب وجود، سایۀ هو ب

 خوست عقل سلطان قادر خوش
 

 آنکه سایۀ خداش گویند اوست 
 (20: 297، 1391سنایی، )                    

انسان با تعالی به مرتبۀ در معنای دوّم، مراد سنایی از عقل کل برترین درجه از عقل است که هر 

وجودی خویش این امکان را داراست که عقل جزوی خویش را تا مرتبۀ عقل کل تعالی بخشد؛ 

 مندی از عقل و نفس کل است: بهره رسیدن به چنین مقامی در گرو فنای از نفسانیّات و

 چند باشد ببند نان با تو

 آباد آباد شد شهید چون شه
 

 تو مرد عقل و جان با دو جوان 

 آنگه از عقل و شرع یابی داد
 (17 – 16: 723، 1391سنایی، )            

گر سالک باشد که به عقل  تواند در راه سلوک و نیل به عالم معنا یاری عقل جزوی زمانی می

 (142: 1362)فروزانفر،  آن فانی گردد و با آن متّحد شود کلی بپیوندد و در

 عقل هم قادرست و هم مقدور

 از صورت و مکان و محلبرتر 
 

 عقل هم آمرست و هم مأمور 

 در دروازۀ جهان ازل
 (15 - 14: 299، 1391سنایی، )             

یابد تا به حقیقت  اندیش این امکان را می با پیوستن عقل جزوی به عقل کل است که عقل معاش

 اهلل است.  ای که خاص اولیا رتبههستی حق دست یابد؛ م
تواند با کمک  ایی بخشد، میبتواند خویش را از آفات و شبهات رهاگر عقل جزوی 

  .(104: 1386)شجری،  سوی عقل کل بیاید راهی به اولیا

 که در عقل همچو سلمان شدهر

 الجرم چون ز عقل یافت کمال

 

 که دیو دلش مسلمان شد دان 

 سیصد ساله سه بیابان بُرد ب
 (12 – 11: 300، 1391مثنوی، )                

 کند:  ابوالقاسم قشیری از قول ذوالنون مصری روایت می

دای خدای را به چه شناختی؟ گفت: خدای را به خدای بشناختم و اگر فضل خ
  .(547: 1361)قشیری،  نبودی، هرگز او را نشناختمی
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که  داند، چنان ن خود فضل و عنایت الهی را راهبر در معرفت او میسنایی نیز همچون متقدما

  :در این باره آورده است المحجوب  کشفهجویری در 

رَفتُ مادونِ اهللِ عَرَفتُ اهللَ بِاهللِ عَرا بپرسیدند از معرفت گفت: )ع( چون امیرالمؤمنین علی

  .(344: 1357)هجویری،  بِنور اهللِ

 به لطف حق است: باور او معرفت حق  با نیروی عقل موقوف   به

 راه نمودخود چو  عقل را خودبه
 

 پس به شایستگی ورا بستود 
 (9 :62، 1391سنایی، )                            

امّا دامنۀ اشراف عقل بر معرفت حق محدود به درک هستی اوست و عقل کل در معرفت ذات 

الخیر  ضمن حکایتی در توصیف عقل از زبان ابوسعید ابیالتوحید   اسراراست. در  ناتوانو کنه او 

 چنین آمده است: 

. به عقل اشراف عبودیت نتوان یافت که وی حدث است و مُحدَث العقل آلة العبودیة

 .(302: 1، ج1366)منور،  دیم راه نیسترا به ق

 داند: بر ذات حق عاجز و حیران می  سنایی عقل کل را نیز در احاطه

 است لیک تا در اوعقل رهبر 
 

 فضل او مر ترا برد برِ او 
 (3: 63، 1391سنایی، )                             

بنابراین معرفت حکیمانه سنایی که ابزاری جز تعقّل و استدالل ندارد، راهگشا به معرفت ذات 

حق نیست بلکه دامنۀ احاطۀ آن محدود و سترون است؛ لذا سنایی معرفت عقلی را در شناخت حق 

 بیند.  کامل نمی
طور  آن به  های معرفتی دیگر نیز وجود دارد که از معرفت منحصر در عقل نیست و راه

  .(102: 1391)فنایی اشکوری،  نندک ورای عقل تعبیر می

داند. او عقلی را  بر شریعت و وحی می بر عقل دینی یعنی عقلی مبتنی  سنایی عقل ستوده را ناظر

جهت با اصول دین باشد و نه متنازع و متباین با آن. عقل ممدوح سنایی به  سو و هم ستاید که هم می

ست که به شریعت و عقل تکیه بینش همان علمی ا»و معرفتی دینی است  این مفهوم ماحصلش بینش

 :(252، 1386کوب،  )زرین «دارد

 خرد و دین چه سرسری داری
 

 داری  ریسِ رِگر تو با حق سَ 
 (5: 98، 1391سنایی، )                     
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 . عقل دینی3. 1

که  هستند ند: نخست، گروهیشو صورت تصدیق می  های دینی را به دو کلی گزارهطور به

به   ها را منوط پذیرند؛ دوم، گروهی که فهم این گزاره چرا میو چون تعقّل و بی های دینی را بی هگزار

اند؛ افرادی که ایمانشان تقلیدی است و  دانند. گروه اوّل از مخاطبان عوّام تأیید و تصدیق عقل می

جایگاه متکلّمی اشعری   منطقی استوار است. سنایی در پایۀ استدالل و ادلۀ  گروه دوّم باورهایشان بر

نظر او عقل در  عقل است. به بنابراین ایمان او ماحصل پیوند میان دین و ؛تابد نمی ایمان تقلیدی را بر

سو و  معرفت برتر از نقل نیست، بلکه او معرفت دینی را مقدّم بر معرفت عقلی و البتّه همراه 

 داند.  جهت با آن می هم
در فهم فحوای آن نقل یا نص معنای نفی نقش عقل  شدن عقل دربرابر نقل به تسلیم

 وعی موردن پذیرد نیز به ها را تعبداً می های فقهی که انسان غالباً آن حتّی گزارهنیست، 
  .(341: 1ج ،1376)ابراهیمی دینانی،  گیرند فهم عقل قرار می 

و نه با کوشش و  عرفاست که نه با تعقّل و استداللتصدیق )ایمان قلبی( در نگاه سنایی ایمان 

، ایمان بر سه دستۀ ایمان عوام، ایمان الدین احیاء علومآید؛ در  می دست   به چشیدناکتساب بلکه با 

  شود. در این کتاب چنین آمده است که: متکلّمان و ایمان عرفا تقسیم می
متکلمان است و آن ممزوج ن یمان، تقلید محض است. دوم ایمااایمان عوام و آن 

)غزالی،   ت، و آن مشاهده است به نور یقیننوع استدالل. سوم ایمان عارفان اس است به

 (48:  3، ج 1357

های منطقی  کند که نه از راه تعقّل و ادلّه سنایی نیز همچون غزالی ایمان را موهبتی قلمداد می

ایمان او ایمان عرفاست که دادنی است  ،دیگر عبارت به گردد. میبلکه از راه کشف و شهود حاصل 

 نه گرفتنی:

 عقل و فرمان کشیدنی باشد

 این دو بیرون ز عقل و جان خیزد
 

 عشق و ایمان چشیدنی باشد

 این بر آن آن برین نیامیزد
 (5 – 6: 203، 1391سنایی، )                   

به   قلبی نیست، بلکه او ایمان را مسبوقمعنای ناکارآمدی عقل و تباین آن در تصدیق  امّا این به

های دین با عقل چندان در تعارض و  این باور است که اصول و آموزه  داند و بر تصدیق عقلی می
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است   گرند و عقل در این میان ابزارییتباین نیست؛ این دو، در راه معرفت حق الزم و ملزوم یکد

 کارساز:

 خرد آمد مشاطۀ جانت
 

 ایمانتخرد آمد چراغ  
 (3: 306، 1391سنایی، )                    

جهت معرفت حق گام بردارد؛ این نگاه   کند که در سنایی از عقالنیّتی حمایت می رو ازاین

که عقل دربرابر  امّا آنجا .(30: 1395)سعیدی و فیضی،  شرع و عقل است بر هماهنگی میان سنایی ناظر 

 بیند: عین عاقلی می نهادن عقل را ایستد، کنار شرع می

 مرد کز بهر دین خرد را باخت
 

 با خردتر ازو خرد نشناخت 
 (7: 604، 1391سنایی، )                     

 شود: معرفت دینی سنایی نه با عقل که در کار خویش سرگردان است، بلکه با ایمان حاصل می

 نقل جان ساز هر چه زو شد نقل
 

 عقل هحق نه ب هکه بایمان رسی ب 
 (1: 147، 1391سنایی، )                        

نظر وی،  کند. به برتر از عقل قلمداد می -طور اخصّ در معنای اسالم هب–سنایی همواره شرع را 

. این ابیات شود اثبات نمی ناشدنی است و حقیقت ایمان از راه عقالنیت  ایمان با عقالنیّت کشف

 هاست: برابر آنیمان در خانۀ دل و ناچیزی عقل درا از قرارداشتن شرع و  حاکی حدیقه

 شرع  تا کدخدای این خانه است

 

 ها را قبا غالمانه است عقل 

 (7: 1391،276سنایی، )                     
 داند نه عقل:  او یقین ایمانی را ماحصل تصدیق قلبی می

 دین ز دل خیزد و خرد ز دماغ

 

 دین چو روز آمد و خرد چو چراغ 

 (18: 339، 1391سنایی، )                 
سنایی معرفت عارفانه را، که ابزار آن عشق است بر معرفت حکیمانه که دستاویزی جز رو  ازاین

 نهد. های منطقی ندارد ارج می تعقّل و ادلّه
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 . کارکرد عشق  )عرفان( در معرفت حق از نگاه سنایی2
ق مفرط و میل سنایی عشق است. عشق را در عرفان شومین ضلع از هندسۀ معرفتی حق در نگاه دو

صوفیان عشق را در طریق تحقیق، فرض راه قلمداد  .(580 – 583: 1383)سجادی، شدید به چیزی گویند 

 و گویند:  دانند ق میشدن در معشو  کنند و نهایت راه را فانی می

قبل انوار الهی  سالک چون اسم عشق پذیرفت از والیت خیال و اوهام بیرون شود و از
اسم پذیرد و چون در تشبّه محض ذات معشوق مستغرق گشت وی را عاشق گویند و 
آن عشق سبب مفارقت میان تن و جان گردد تا از عالم سفلی بکلّی منقطع و در عالم 
علویّات ارتفاع گیرد. پس عشق برای سالک سایر است، و سالک به صد حیله آن 

 – 136:  8، ج1369)گوهرین،  العین کند  طرفةق در یک د که عاشمقدار سیر نتواند کر

137).  

ضلعدوممعرفت)عشق(

است از عالم معنا،  یسخن او عشق خود جوهر . بهداند یم قتیعشق را تاج سر مردان طر ییسنا

 :شود یو به عالم معنا رهسپار م کند یرا از بند جسم رها م شیسالک با توسّل به عشق، جان خو

 درد عشق راهبرستمرد را 
 

 آتش عشق مونس جگرست 
 (13: 320، 1391سنایی، )               

و عرفان برقرار ساخته  عتیشر نیکه ب یوندیو پ قهیحددر  ییسنا ۀعارفان کردیتوجّه به رو با

حاصل از  ی. معرفتندیگز یم که او در معرفت حق، عشق عارفانه را بر ستیاز انتظار ن  است دور

  با عشق. قتیحق ۀحق و مشاهد قینهادن در طر  گام یبرا یا عنوان مقدمه نفس به یۀو تزک بیتهذ

 ادیآن با صفت سِرّنما  از  قهیحدو در  هاست ینهان یایا گوام دا،یاست ناپ یقتیآنکه خود حق

آن زدودن دل از  ی. لکن شرط تجلّکند یچراکه انوار معرفت را به دل عارف افاضه م شود؛ یم

سپس  د،یآ یاو درم یلوا  است که جان انسان تحت شیرها نیاست. بعد از ا یزنگار هواجس نفسان

 یکه چون حجاب ،عشق بر دل سالک یتجلّ یپ  . دردیمایپ یحق را م قیبر زاد سلوک، طر  هیتک  با

بر   ناظر ییسنا اتیاب نی. ادینما یرخ م یو شاهد تجلّ زدیخ یبرم انیم  خود و معشوق است، از انیم

 معناست: نیهم

 پس موحد محب حضرت اوست
 

 که محبت حجاب عزت اوست 
 (12: 109، 1391سنایی، )                 
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. گردد یدر او نائل م یدر حق و بقا یاست که سالک به فنا زالیال یروین نیبا تمسّک به ا

از   ندارد. پس ییابا زیکه در راه عشق از بذل جان ن پندارد یم اهلل لیسالک عاشق را چون خل ییسنا

 ۀاز رابط (54: )مائده «حِبونَهیُو  حبّحهمیُ» یۀبه استناد آ یی. سناکند یم یاست که حق بر او تجلّ نیا

 :آورد یم انیم   حق و عبد سخن به ۀعاشقان

 خرگه حبّهمیزده صد ره 
 

 حبونهی ۀدر سراپرد 
 (21: 210، 1391سنایی، )                 

باور  . بهدیگو یهمواره از تضاد عقل و عشق سخن م ،یمتأثر از عارف متقدّم بر خود احمد غزال

است  یدنیچش یا که عشق مقوله ستا نیا ،یدو ابزار معرفت نیا زیوجوه تما نیتر از مهم یکیاو، 

 یاکتساب والتبا عقل که از مق منظر  نیو از ا شود یکه به ذوق حاصل م (36: 1395 ،یضیو ف یدی)سع

 : دیکه عطار گو چنان یدارد. عاشقان اله نتیاست، مبا
است نه از  انیحفظ و قال است. و از ع ۀکار و حال است، نه ثمر ۀجینت شانیسخن ا

 یاست، نه از علم کسب یاست و از اسرار است نه از تکرار است، و از علم لدن انیب
 .(12: 1391 ر،)عطا است دنیاست، نه از کوش دنیاست، و از جوش

 باشد یدنیعقل و فرمان کش

 زدیز عقل و جان خ رونیدو ب نیا
 

 باشد یدنیچش مانیعشق و ا 

 زدیامین نیبر آن آن بر نیا
 (4 – 5: 203، 1391سنایی، )         

 :ستیعقل ن یبرا ییکه عشق راه دارد ، جا  آنجا داند؛ یرا جز کار فالسفه نم یاو عاقل

 ناستیعشق ناب یعقل در کو
 

 خود نه کار فرزانه است یعاشق
 

 ناستیس یکار بوعل یعاشق 
 (1: 300، 1391سنایی، )              

 است وانهیعقل در راه عشق د
 (4: 328 ،1391سنایی، )                

حکمت و  یرویدو ن نیب نیدر راه وصول به معرفت حق، ضمن برشمردن تضاد و تبا ییسنا

  :کند یم  یعرفان، عشق را برتر از عقل معرف

و  یو مست ییبایحاصل از استغراق در ز زیاگریدن زیچراکه در احساس لذت سودست
و در  زدیخ یم بر انیعشق خردسوز است که آن شکّ و اضطراب از م از یناش یربخ یب
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برهان و عقل و  ۀواسط یب بخش، ییرها ینیقیاست که وصل  یروح یها خالل تجربه
  .(15: 1364 ان،ی)پورنامدار ابدی یاحکام نقل تحقق م

انسان است،  یبه معرفت حق که کمال وجود دنیاز رس یذات تیسبب محدود عقل را به ییسنا

و عارفانه را که ابزار آن عشق است، بر معرفت  یمعرفت شهود تینها و در داند یناتوان و قاصر م

  :یرو که معرفت شهود . ازآننهد یالل و منطق است، رجحان ماستد بر یعاقالنه که مبتن
که  شود یشمرده م یو حضور یوجدان یبلکه معرفت ست،ین یاز سنخ معارف حصول

که  یربّان ستا یا فهیلط یبر آن نداشته باشند. قلب آدم یاست؛ گرچه برهان یافتنی
که  ردیپذ یتحقق م یو ظهور، هنگام یتجلّ نی. ادیای یو ظهور م یدر آن تجلّ قیحقا

از شهوات و  دنیگز  یتوجّه و التفات به حضرت حق و دور قیقلب انسان از طر
: 1393 گران،یو د انی)حمزئ گشته و از اعتدال برخوردار باشدمنوّر  ،ینفسان یها خواسته

117). 

 عشق است تیرع میعقل دا

 

 آموز یخواجگ ستیمرد عقل
 

 تعشق اس تیحم یسپار جان 
 )3: 156، 1391سنایی، )                   

 سوز یپادشاه ستیعشق درد
 (18: 328 1391سنایی، )              

تجارب  افتیو درک و در یسلوک باطن بر یمبتن یحاصل از عشق، معرفت یمعرفت شهود

  :ساحت نیاست و در ا یروحان
عنوان  که به خداوند به یعشق ۀواسط هعنوان فاعل شناسا با تمام وجود خود، ب عاشق به

 .(38: 1395 ،یضیو ف یدی)سع ابدی یاو را درم ورزد، یمعشوق م

 . کارکرد نَقل )قرآن( در معرفت حق از نگاه سنایی3
شه زایی در اندی کارآمدی قرآن در معرفت ، قرآن است. اذعان بهحدیقهمعرفتی  ضلع سوم از هندسۀ

 ن و اهل کالم هویداست.و زبانِ متشرّعا

یابد به ریسمان  نمیرا یارای درک و شناخت ذات احدیّت که در راه معرفت حق، عقل  آنجااز

در مسیر معرفت حق و راه را جهتی عقل و وحی  خوانی و هم زند و به هم محکم الهی چنگ می
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سعادت باور دارد. سنایی در مقام متکلّمی اشعری از کارکرد تعاملی عقل و وحی در فهم و کشف 

 نی بهره بسیار جسته است:ارف دیحقایق و مع

ای که عقل  گونه سازند به در این کارکرد عقل و وحی حقیقتی را بر انسان مکشوف می
تواند نتیجۀ استدالل  ای مستقل نمی گونه خواه پیش از اشارۀ وحی و خواه پس از آن به

 .(93 -94:  1391)برنجکار،  یابد می کمک وحی به حقیقت دست  را کشف کند، امّا به

 نُقل جان ساز هرچه زو شد نَقل
 

 عقله که بایمان رسی بحق نه ب 
 (1: 147، 1391سنایی، )                       

دامان عشق و شریعت   به  بیند، دست فت حق سترون و ناقص میکه سنایی عقل را، در معر آنجااز

گیرد. سنائی  او رنگ شریعت میکه عرفان  کند تاجایی ای ایجاد می شود و بین این دو پیوستگی می

عنوان رکنی از  در جایگاه متعصّبی اشعری، نقش و کارکرد محوری قرآن را در معرفت حق به

رَحمَةُ وَ نُنَزُِلُ مِنَ القرآنِ ما هُوَ شَفاءُ وَ » :که در قرآن آمده چنان داند. وی آن شریعت برجسته می

 کند: د معنوی معرفی میاین کتاب را شفای در(، 82 :)اسرا «لِلمُؤمِنین

 دل مجروح را شفا قرآن
 

 دل پردرد را دوا قرآن 
 (17: 171،  1391سنایی، )                   

 داند: می داری و اساس ایمان و دینهیچ تردیدی، علّت تقوا  را بی  و آن

 شک تو کالم خدای را بی

 اصل ایمان و رکن تقوی دان
 

 شکپ گر نئی طوطی و حمار و 

 یاقوت و گنج معنی دانکان 
 (1 – 2: 172، 1391سنایی، )                     

از زنگار هواجس   به کشف و شهود باطنیِ قلبی عاری  او دریافتِ کنه اسرار قرآن را منوط

 آفریند: داند و اینجاست که او بین عرفان و شریعت پیوند می نفسانی می

 سرّ قرآن پاک با دل پاک
 

 صوت اندهناک هدرد گوید ب 
 (3: 175، 1391سنایی، )                      

بر کشف معانی   سنایی برای قرآن ظاهری و باطنی قائل است. الفاظ قرآن خود حجاب و حائل

 ند. ا باطنی قرآن

اگرچه حروف و کلمات قرآن همان حروف و کلمات زبان عربی است؛ امّا معانی در 
ای گشوده شود، در پس  شده است، که اگر پرده هایی پیچیده الفاظ قرآن در پرده
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: 1385و دیگران، نی )طغیا نشین است انی گستردۀ دیگری پردهحروف و خط آن، مع

22).  

این راهی به  شدن از نفس است؛ جز  بر الفاظ قرآن بر دل، فانی  های افکنده شرط گشایش پرده

 نیست:کشف و درک حقیقت و کنه قرآن ورای الفاظ و ظاهر آن 

 در جهان چیست سرّ ربانی

 تو چو مهر و چو ماهه تا نماند ب

 چون عروسی که از نقاب تنک
 

 در میان چیست رمز روحانی 

 روی خوب خود از نقاب سیاه

 بدر آید لطیف روح و سبک
 (8 -10: 178، 1391سنایی، )                

  .بر آن مکشوف شودباور سنایی دل انسان باید پاک گردد تا معانی قرآن    به

  ( 25: 178، 1391رک: سنایی، ) نسان با کتاب خدا حاصل شداگر سنخیت در صفت پاکی بین دل ا

نماید. وی معتقد است که شرط صفای  معانی و اسرار نهفته در دل قرآن از ورای الفاظ رخ می

 خویشتن است:  باطن، رهایی از نفس و خودی

 پاک شو تا معانی مکنون

 ناید از حدث انسانتا برون 
 

 آید از پنجرۀ حروف برون 

 کی برون آید از حروف قرآن
 (13 - 14: 177، 1391سنایی، )            

 داند: یابی به یقین باطنی و معرفت حقیقی را محصول تمسّک به قرآن می سنایی دستسرانجام 

 گر همی گنج دلت باید و جان

 تا درو گوهر یقین یابی
 

 القرآن فسروادریای شو به  

 تا درو کیمیای دین یابی
 (1 – 2: 178، 1391سنایی، )                   

:نتیجه
کند که ساختار آن بر سه رکن رکینِ برهان  سنایی در باب معرفت حق هندسۀ زیبایی را ترسیم می  

کند و  )عقل(، عرفان )عشق( و قرآن )نَقل( استوار است. او معرفت حق را امری ضروری قلمداد می

معرفتی او، عنوان نخستین رکن از هندسۀ  داند. عقل به این سه منبع را در این راه مددرسان مؤمن می

دنبال  دلیل پایبندی در بند استدالالت منطقی و براهین عقلی ناکارآمد و سترون است. به به

سویی عقل جزوی  عنوان نخستین راهنمای سالک در راه معرفت حق، سنایی از بندی از عقل به تقسیم
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یت دامنۀ و بد امور مادی و محدوددلیل پایبندی در امور دنیوی، تشخیص مصالح و خوب  را به

شدن منزلت و شرافت   دیگر، باوجود قائل سوی داند و از شناخت، همچون عِقالی بر پای عبد می

داشتن آن در مرتبۀ اوّلین صادره از حق، ازحیث  دلیل قرار خاصّ برای عقل کلی در مراتب وجود، به

سخن  کند. به میعملکرد در ساحت معرفتی، جایگاه آن را در تأخّر نسبت به عشق و نَقل قلمداد 

ماند و او را یارای احاطه و شناخت حق  می که عقل از همراهی با سالک طریق در  گاه سنایی، آن

بر نیست، باید سر تسلیم و انقیاد دربرابر عشق و قرآن فرود آورد. او معرفت شهودی و نَقلی را، 

قرآن بر برهان ارجحیت باور سنایی، در راه شناخت حق عرفان و  داند. به معرفت عقلی مقدّم می

منزلۀ تعطیل عقل و یا رقابت میان این سه رکن معرفتی نیست، بلکه او معتقد است  دارند؛ امّا این به

ای از این راه، عقل  گوی نیاز معرفتی مؤمن نیست و در مرحله که عقل و برهان درجایی، دیگر پاسخ

ید برای یابد، درنتیجه سالک با نی و معرفتی نمیهای دی ماند و دلیلی بر اثبات و یا ردّ آموزه می ناتوان

تمسّک به عشق و عرفان است که ایمانی یقینی   دامان عشق شود. با  به  نیل به ایمانی یقینی دست

سخن سنایی، سالک تا در مقام عشق  گردد. به برای سالک حاصل میعلّت حق  بر عنایتِ بی  مسبوق

چشد.  ی را نمیددر ذات احدیت نرسد، هرگز  طعم یقین شهوو وادی عرفان گام ننهد و به مقام فنا 

بر اسرار الهی و رسیدن به   محل تجلّی یقینی حاصل از کشف و شهود عرفانی دل است و احاطه

های  شرط تطهیر دل از آالیش یقین باطنی، که محلّ درک و دریافت آن قرآن )نقل( است، به

 شود. حاصل می نفسانی و صفای دل سالک با پیمودن طریق عشق

 :نامهکتاب
 ، تهران: طرح نو.در جهان اسالم یفکر فلسف یماجرا(، 1376. )نیحس غالم ،ینانید یمیابراه -

 ،یمعرفت فلسف ،«ینیعقل و نقش آن در معرفت د یکارکردها»(، 1391برنجکار، رضا. )تابستان  -
 .71 – 100، 4سال نهم، ش

 ،یادب فارس ینثرپژوه ،«ییناصرخسرو تا عقل سنااز عقل »(، 1388پارسانسب، محمد. )زمستان  -
 .87 – 114، 23 ۀشمار

و  یتهران: انتشارات علم ،یدر ادب فارس یرمز یها رمز و داستان(، 1364) .یتق ان،یپورنامدار -

 .یفرهنگ
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، 1 ۀ، سال پنجم، شمارحکمت ۀنام ،«یسلب اتیاله»(، 1386. )بهار و تابستان نیغالمحس ،یتوکل -

118 – 91. 

علم و معرفت در عرفان  گاهیجا زیتما»(، 1393)بهار و تابستان  و دیگران. میعظ ان،یحمزئ -

 .109 – 142، 19 ۀ، شمارکاشان یدانشکده علوم انسان یمطالعات عرفان ،«یابوعبداهلل نفَََّر

 .ریرکبی، تهران: امجستجو در تصوف(، 1386. )نیکوب، عبدالحس نیزر -

 .یهفتم، تهران: طهور اپچ ،یعرفان راتیاصطالحات و تعبفرهنگ (، 1383. )جعفر ،یسجاد -

 ۀشینقش عقل در شناخت خداوند در اند یبررس»(، 1395. )بهار یضیف ، سمانهحسن ،یدیسع -

 .21 -42، 46، ش معرفت ۀنییآ ،«ییسنا

 حیتصح ،قهیالطر ةعیو شر قهیالحق ةقیحد(، 1329آدم. ) ابوالمجد مجدودبن ،یغزنو ییسنا -

  سپهر. هتهران: چاپخان ،یرضو مدرس

سال  ،یادب یها پژوهش ۀفصلنام ،«یو نکوهش عقل در مثنو شیستا»(، 1386 زیرضا. )پائ ،یشجر -

 .87 – 106،  17، ش 4

 ،«ییسنا میدر شعر حک یاز علوم قرآن ییها بازتاب»(، 1385. )زمستان و دیگران اسحاق ،یانیطغ -

 .149 – 167، 47دوم، ش ۀدور ،دانشگاه اصفهان یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد

 وسوم، تهران: زوار. ستیب اپچ ،اءیاالول ۀذکرّت(، 1391. )نیدالدیفر ،عطار -

فرهنگ  ادیتهران: بن جم، وی: محمد خدحیتصح   ،نیعلوم د اءیاح(، 1357محمد. ) حامد ابو ،یغزال -

 . رانیا

حکمت  یمجمع عال یۀته ،یعیعرفان ناب ش یها شاخصه(، 1391محمد. )  ،یاشکور ییفنا -

 قم: بوستان کتاب. ،یاسالم

 .کریم قرآن -

دوم، تهران:  اپفروزانفر، چ الزمان عیبد ،هیریقش ۀرسال هترجم(، 1361ابوالقاسم. ) ،یریقش -

 .یو فرهنگ یانتشارات علم

  .زوّار: تهران، شرح اصطالحات تصوّف(، 1369. )صادق ن،یگوهر -

 ،ی: ژوکوفسکحیتصح ، بهالمحجوب  کشف (،1357)عثمان.  بن یابوالحسن عل ،یغزنو یریهجو -

 .یتهران: طهور


