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چکیده
«مرگ» در کاربرد عامه به معنای «نیست شدن» هستی این جهان و پایان زندگی است .اما
صاحبان قلم و اندیشه در حوزههای مختلف فکری ،بویژه در قلمرو عرفان و تصوف ،بر اساس نوع
نگرششان از جهان پس از مرگ ،از زاویة دید خاص خود به تبیین «ماهیت و مفهوو زنودگی و
مرگ» پرداختهاند .سنایی نیز که در گسترة شعر و عرفان ،مقامی چشمگیر دارد« ،مرگ ستایی
و رابطة مفهومی ماهیت مرگ و زندگی» در هندسة فکری او ،با سیمایی دیگر گونه و به صوور
ویژه در کانون توجهش قرار گرفته است .وی ،اولوین و خخورین شواعری نیسوت کوه در تشوری
«مفهو زندگی و مرگ» کوشیده باشد ،اما «مرگ ستایی اشتیاق محور و غرابتزدایی از ماهیت
و سیمای خن» ،در ضمن تأکید بور جاببوههوای معنوادار پنهوان در «فلسوفة زنودگی» در قالو
تمثیلهای گوناگون و مفاهیم متنوع با تصویرخفرینیهوای زیبوا ،در اشوعار عرفوانیاش بوه ویوژه
حدیقه الحقیقه ،بسامدی باال و کم نظیر دارد ،در این و اولین منظومة عرفوانی فارسوی و شواهد
تبیینی زیبا و متنوع از «مفهو زندگی و مرگ» هستیم .در این مقاله کوشیدهایم از طریق دقت
و پژوهش در دیدگاه او و بر اساس خثار ارزشمندش ،بوه خصووص کتوا گورانسون «حدیقوه
الحقیقه» مفهو و ماهیت زندگی و مرگ ،ابعاد مرگ ستایی و دالیل اشتیاق او را در برخورد بوا
این حادثة رمزخلود ،مورد تحلیل و پژوهش قرار دهیم.
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مقدمه
مرگ و ارتباط آن با انسان و زندگی انسانی ،بیتردید یکی از مهمترین و اساسیترین
موضوعاتی است که همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده است .وقتی در باره مرگ
سخن گفته میشود ،نقطه مقابل آن ،زندگی است .طبیعتاً زندگی مجموعهای مشخص از
سازوکار حیاتی است که خط سیر مشخصی را به دنبال دارد و همین خط و سیر مشخص،
برای آن تعیین هدف میکند .اهمیت زندگی انسانی در همین ساختار دوگانهاش میباشد که در
نهایت با داشتن هدفی مشخص ،انسان را موظف به انجام اموری تعریفشده میکند واال
نمیتوان در تعریف زندگی انسانی به یک گزینه نهایی و کامل دست یافت .عرفان و تصوف
که خود خاستگاهی متافیزیکی دارد و ملهم از برداشتها و تلقیات شهودی و باطنی انسان از
علم النفس تا معرفت خداوندی تلقی میشود ،یکی از مهمترین و کارآمدترین منابع عملی و
نظری برای پی بردن به اسرار مرگ و نمودهای مختلف آن و همچنین نسبتهای آن با انسان و
حیات انسانی بوده است .بر همین اساس است که در آثار بر جای مانده از صوفیه ،میتوان با
بسامدی باال و قابل توجه ،دیدگاههای مختلفی را در باره مرگ ،وجوه آن و روابط مرگ با
انسان و ساختار زندگی انسانی در این جهان و دنیای دیگر ،مشاهده کرد و بازکاوید .از
مهمترین شاعران عارفی که به موضوع مرگ با شوقی باطنی پرداختهاند« ،سنایی ،عطار و
مولوی» را میتوان نام برد .حقیقت آن است که آبشخور فکری ،عرفانی شعرای یادشده از سه
منبع مهم یعنی« :قرآن و سپس ساحت روایات و احادیث دینی و آموزههای عرفانی» بوده
است .وجود زمینههای مشترک فکری از سویی و خط سیر مشخصی که از سنایی شروع
میشود به وسیله مولوی به اوج خود میرسد ،از سویی دیگر ،نیز میتواند روند مشخصی از
تعامل تاریخی مربوط به موضوع مرگ و ارتباط آن با زندگی و کم و کیف ورود آن به عرصه
ادبیات عرفانی را باز نمود و مؤلفههای آن را تبیین کرد .نکته مهم و اساسی در این واقعیت
است که «سنایی» را باید به عنوان شاعر حکیم و عارفی لحاظ کرد که هم برای نخستین بار،
آموزههای دینی را وارد حوزه عرفانی نمود و هم تعلق خاطری که به آموزههای قرآنی و حوزه
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روایات و احادیث دینی داشت ،با توجه به اینکه مرگ را یک موضوع اجتماعی و انسانی تلقی
میکرد ،به تحلیل روابط بین مرگ و زندگی انسان همت گماشت و حاصل کار او را میتوان
در «حدیقه» ارزشمند او مشاهده کرد که در آن با دقت نظر غیر قابل وصفی؛ تبیینی زیبا و
متنوع از مرگ ارایه داده و به انواع آن پرداخته و ظرایف قابل توجهی را بازتاب داده است.
حدیقه در مقایسه با دیگر آثار سنایی از حیث شهرت و تأثیرگذاری بر آثار بعد از خود
چشمگیرتر است .این اثر در حوزة ارتباط شعر و مضامین عرفانی با قالب مثنوی در ادب
فارسی به منزلة فتح بابی است و آبشخور تعدادی از شاخصترین آثار شعری فارسی از جمله:
«تحفه العراقین خاقانی ،مخزن االسرار نظامی ،منطق الطیر عطار ،مثنوی موالنا ،جام جم اوحدی
مراغهای ،سلسله الذهب جامی و رسالههای رمزی سهروردی» بوده و به شکل عام مورد توجه
خاص عالقهمندان به عرفان و شعر فارسی است .این مثنوی در «بحر خفیف مسدس مخبون»
در وزن فعالتن مفاعلن فعلن سروده است .سنایی در سرودن حدیقه از آثار «امام محمد غزالی،
رساله قشیریه و التعرف لمذهب التصوف کالباذی و شرح ابوبکر مستملی بخاری» و سایر متون
شاخص عرفانی قبل از خود و همچنین آیات قرآن ،حدیث و روایات مذهبی و آموزههای
دینی و تفکرات صوفیانة خود بهره برده است (نگ :سنایی .)337 :1380 ،اهمیت حدیقه تا
جایی است که موالنا با تمام عظمت و جایگاه بینظیرش در شعر عرفانی این اثر را الهینامه
دانسته و از خالق آن با عنوان «فخرالعارفین» یاد میکند.
ترررررک جوشرررری کررررردهام مررررن نرررریم خررررام

از حکررررررریم غزنررررررروی بشرررررررنو تمرررررررام

در الهرررررینامررررره گویرررررد شررررررح ایرررررن

آن حکرررررررریم غیررررررررب و فخرالعررررررررارفین

(مولوی. ) 3749/3 ،
موضوع پژوهش
«سنایی برای زندگی مراتبی قایل است و آن را در دو دسته زندگی پاک یا «حیات طیبه یا
حیات ذمیم» یا آلوده تبیین و تشریح میکند .در دیدگاه او مبنا و اساس حیات پاک و طیبه؛
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جهاد ،بندگی خالصانه و اطاعت از دستورات دین است و عامل حیات ذمیم؛ غفلت و بیخبری
و غرقشدن در دنیا و دلبستگیهای نفسانی است« .در اندیشة او زندگی جلوههایی دارد از
جمله اینکه زندگی را مجموعه رابطهها و وابستگیهایی میداند که فرد را با محیط ارتباط
می دهد و جایگزین این روابط حکایت از آن دارد که این عالیق را نباید ثابت و غیر قابل تغییر
تصور کرد .با از بین رفتن هر وابستگی آدمی بدون آنکه آگاه باشد ،عالقة دیگری را جایگزین
میسازد تا بتواند زندگی را در شکل جدید آن بپذیرد» (بیاتی.)22 :1373 ،
زنررررررردگانی کررررررره نبرررررررودش حاصرررررررل

مررررررررررد عاقرررررررررل در آن نبنررررررررردد دل

(حدیقه)721 :
این دیدگاه سنایی در خصوص مراتب دوگانه «حیات پاک و مذموم» متأثر از آموزههای
قرآنی در آیه  97سورة نحل است که خداوند میفرماید :هر کس عمل صالح انجام دهد چه زن
و چه مرد او مؤمن است و از حیات طیبه بهرهمند است.
در جهررررانی کرررره نظررررم او زدویرررری اسررررت

برررراعثخ برررردخویی و نیررررک خررررویی اسررررت

ایرررن جهررران اسرررت خررروب و زشرررت بررره هرررم

و آن جهررررران دوزه و بهشرررررت بررررره هرررررم

(همان)717 ،
وی از دو زاویه در بخخهایی از حدیقه تصویری از دنیا ارایه داده ،یک زاویه تصویر و
تلقی او از دنیا این است که در تقابل با مسیر عقبی و جاودانگی و جهان آخرت است و باعث
میشود که در مسیر تعالی و کمال انسان چالخهایی ایجاد کند و به تعبیر سنایی بدترین دشمن
اوست و تصویر دیگر او از اینها شبیه کتابی است که اگر حجاب غفلت مانع بصیرت انسان
شود پندها و اندرزهای مفید و فراوانی دارد و پیوسته نیز آدمی را از خود پرهیز میدهد« .جهان
هر زمان همی گوید ،که دل در ما نبندی به» .او این دنیا را وسیلهای برای به دست آوردن
مقصد جاودانگی در آخرت میداند و خسران ابدی را متوجه کسی میداند که با انجام
رذیلتها و گرفتارشدن در دام تعلقات ناپایدار دنیوی ،مقصد آخرت را طوری وسیله این
دنیای غدار و ناپایدار کند.
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خیرررررررررز و بگرررررررررذار دنیررررررررری دون را

تررررررا بیررررررابی خرررررردای برررررریچررررررون را

ترررررا برررررود نسرررررل آدمررررری برررررر جرررررای

هسرررررررررت آراسرررررررررته ورا دو سررررررررررای

(همان.)128 :
آنچنانکه اشاره شد وی همچنین در چند جای دیگر به تأکید بر اساس جهانبینی حکیمانه
و حکمت محور خود دنیا را همچون فردی واعظ میداند که به ساکنان خود هشدار میدهد که
رستگاری شما در دوری و حذر کردن از من است.
برررررره زبرررررران فصرررررریح همرررررریگویررررررد

در جهررررران صرررررید خرررررویخ مررررریجویرررررد

هررررررر زمرررررران گویررررررد اهررررررل دنیررررررا را

جفرررررررت بلررررررروی و فررررررررد مرررررررولی را

وای آن کرررررررو ز مرررررررن حرررررررذر نکنرررررررد

در طلرررررررب کرررررررردنم نظرررررررر نکنرررررررد

(همان)134 :
در نگاه سنایی معیار زنده بودن و زندگی داشتن نفس کشیدن و انجام اعمال و رفتارهای غریزی
نیست ،بلکه تیرگی و تاریکی نفس را از جان خود زدودن و به وسیله تابخ و نور فضیلتها دنیای
درون خود را صفا بخشیدن و روشنایی دادن است و آنگاه است که مقبول عنایت حق قرار گرفته
میشوی در غیر اینصورت مرگ بر زندگانی غیر طیبه و ناپاک ارجحیت دارد.
زندگیشررررررران بترررررررر ز مررررررررگ برررررررود

مررررررگ را زان کسررررران چررررره بررررررگ برررررود

(همان)678 :
به عقیده سنایی ،زندگی مادی و مرسوم قابلیت و شایستگی توجه ندارد .لذا او حیات
حقیقی را مورد تحسین قرار میدهد .اما قبل از آن به نکته مهم و بنیادین اشاره میکند که
بیتردید به عنوان بن مایه اصلی تفکر عرفانی او نیز میباشد .او موهبت عشق را دلیل اصلی
برای تمایز میان مرگ و زندگی میداند و معتقد است عشق است که به زندگی وجوهی حقیقی
میدهد .لذا جاودانگی و ابدیت روح انسان که نسبتی الهی دارد ،به خاطر برخورداری از عشقی
ملکوتی است .سنایی همین وجهه مهم یعنی عشق الهی را الزمه زندگی میداند .لذا با نگاهی
عارفانه و بهرهمند از اشراق و شهودی برخاسته از نگرههای عرفانی و توحیدی ،صرفاً انسان را
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مختص و سزاوار زندگی حقیقی برپایه عشق الهی میداند که ابدی و جاودانه است( .ر.ک.
شفیعی کدکنی.)24-23 :1387 ،
چررررون بترسرررری همرررری ز مررررردن خررررویخ

عاشرررررقی بررررراش تررررررا نمیرررررری برررررریخ

کررررره اجررررررل جرررررران زنرررررردگی را برررررررد

هررررر کرررره از عشررررق زنررررده گشررررت نمرررررد

(سنایی)330 :1387 ،
ضمناً سنایی اعتقاد به اصالت روح الهی و بازگشت آن به اصل خود دارد .لذا با اشاره به
تربیت و خودسازی انسان برای تعالی بخشی به ابعاد روحی خود ،زندگی را نیز تنها مسیری
میداند که انسان می تواند در امتداد آن توفیقی کامل در تحویل و انتقال روح الهی اش به مبدا
خود داشته باشد:
ترررررو بررر ره قررررروت خلیفرررررهای بررر ره گهرررررر

قررررررروت خرررررررویخ را بررررررره فعرررررررل آور

(همان)373 :
با این همه او همه زندگی را یک جانبه و صرفاً متمایل به ابعاد روح الهی انسان تصور
نمیکند .او بر همین اساس زندگی را در دو وجه آن یعنی« :مذموم و غیر مذموم» تقسیم
میکند .او انسان و زندگی مذموم و نامطوب او را در زندگی زمینی که عامل دلبستگیهای
دنیوی است ،سزاوار مرگ میداند:
زنررررررردگانی کررررررره نبرررررررودش حاصرررررررل

مررررررررررد عاقرررررررررل در آن نبنررررررررردد دل

(سنایی)721 :1387 ،
او دنیا و دنیاگرایی را عامل و انگیزه گسترش زندگی مذموم و ناپسندیده عنوان میکند:
چیسررررررت دنیررررررا و خلررررررق و اسررررررتظهار

خاکررررررردانی پرررررررر از سرررررررگ و مرررررررردار

(همان)433 :
در مقابل این تفکر ،سنایی برای رسیدن به زندگی مطلوب و پسندیده ،ضمن دعوت انسان
به دینداری ،درصدد آن است که دنیاداری او را محکم بزند .توجه انسان به عبادات و حدود
دینی به نظر سنایی میتواند زندگی او را از دیو دنیا نجات بدهد:
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ور نباشرررررررد خررررررردا بررررررردین شررررررراید

دیررررررررو دنیرررررررری چنینرررررررت فرمایرررررررررد

هررررری خصرررررمت بترررررر ز دنیرررررا نیسرررررت

بررررا کرررره گررررویم کرررره چشررررم بینررررا نیسررررت

(همان)396 :
ساختار تفکر زندگی مذموم و غیر مذموم سنایی بر اساس توجه به دین و دنیا شکل
میگیرد .برهمین اساس نمیتوان در حدیقه او فصلی را یافت که بدون توجه به این تضاد ذاتی
یادشده باشد ،لذا غالباً دیدگاه سنایی بر اساس جدایی و تضاد میان دین و دنیا حکایت میکند.
همچنین وجود نوعی دیدگاه آسیب شناسانه نسبت به دنیا در حدیقه حاکی از همین امر است.
سنایی شکم بارگی را موجب مرگ میداند و براساس نگاه تجربی و حکیمانه خود دارد امور
دنیوی و تاثیر آن بر روان و جسم انسان را محرز میداند .یکی دیگر از نگرههای آسیب
شناسانه او در ارتباط با دنیا آن است که معتقد است ظالم در دنیا بیشتر از دیگران عمر میکند
و در مقایسه با دیگران عذاب بیشتر و سنگینتری هم دارد .سنایی گاهی با نگرشی زهدگرایانه،
به مرگی حتمی و ناگهانی فکر میکند و گاهی با نگاهی عارفانه ،مرگ را در قامت اختیاری آن
میپسندد که نوعی فنا در وجود حق است و در نهایت بقایی حقیقی میباشد .البته سنایی
تجربه مرگ ارادی را دشوار و تجربه آن را راه رستگاری تلقی میکند:
بمیر ای دوست پیخ از مرگ اگر می زندگی خواهی

که ادریس از چنین مردن بهشتی گشرت پریخ از مرا

(سنایی)52 :1362 ،
وی ترس از مرگ را به معنی خوف و هراسی عام ،برای کسانی الزم میداند که در زندگی
خود ،آماده سفر به دنیای آخرت نباشند .او مرگ واقعی را مرگی بدون درک حضور حضرت
حق میداند:
از غرررررررم مررررررررگ در زحیررررررررم مرررررررن

جررررران مرررررن بررررراش ترررررا نمیررررررم مرررررن

(همان)150 :
مضافاً عرفا ترس از مرگ را به عنوان یکی از موانع رسیدن به زندگی حقیقی و وسیلهای
برای تبیین میل انسان به حیات جاودانی به کار میگیرند .لذا در حدیقه میتوان این رویکرد را
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مشاهده کرد .سنایی با تأکید بر ترجیح مرگ بر زندگی دنیایی و نیز مهیا کردن توشه راه
آخرت ،سعادت زندگی جاودانه حقیقی را برای مخاطب توضیح میدهد .سنایی برای این مهم
به مرگ طبیعی هم توجه خاصی دارد .او استداللهای خود تأکید دارد بر اینکه مرگ طبیعی،
هدیه و میهمان ناخوانده برای انسان است و او را از قفس خاک آزاد خواهد کرد:
مررررررگ هدیرررررره اسرررررت نررررررزد داننررررررده

هدیررررررررره دان میهمررررررررران ناخوانرررررررررده

(همان)426 :
در حوزه مرگ ارادی یا اختیاری که نتیجه ریاضات نفس و مراقبات روحی سالک بوده و
همچنین در این نوع از مرگ «آدمی با برنامه های الهی و عرفانی بر خودبینی و انانیت خود
چیره آید و دیو نفس را به زنجیر عقل و ایمان درکشد تا به تهذیب درون و صفای باطن رسد»
(زمانی ،)174 :1386 ،سنایی ،آن را یکی از راههای رسیدن به حیات جاودانه و ابدی میداند و
معتقد است انسان چنانچه نتواند در برابر هواهای نفسانی ،مقابله کند و مرگ اختیاری را تجربه
نکند ،در واقع به حیات الهی و ابدی دست نمییابد:
پرررررریخ مررررررردن بمیررررررر تررررررا برهرررررری

ورنررررره مرررررردی ازو ،بررررره جررررران نجهررررری

(سنایی)496 :1387 ،
سنایی جهت نیل به تقرب الهی ،پیخ شرطی چون اخالص باطنی و قلبی در نظر دارد که
صرفاً از طریق مرگ ارادی تحصیل میشود .لذا با دیدگاهی معرفتشناسانه و توجهی خاص
که به تهذیب نفس و خودشناسی دارد ،مرگ اختیاری را بیخ از دیگر گونههای مرگ مورد
توجه قرار میدهد:
بمیرررررر ای حکرررررریم از چنررررررین زنرررررردگانی

از ایرررررن زنررررردگانی چرررررو مرررررردی بمرررررانی

(همان)219 :
مرگ اختیاری در نظر سنایی نوعیی عبودیت خاص است که فقط با قتل نفس اماره و
بریدن سرش میتوان بدان نایل شد:
جرررران برررره رغبررررت سررررپار کررررز افکررررار

نیسرررررت جررررران را در آن سررررررای شرررررمار
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کررررران کررررره دم برررررا سرررررربریده کشررررررد

بررررار حکمررررخ برررره نررررور دیررررده کشررررد

(همان)168 :
سنایی چون نقخ عشق به خداوند را مهم و اساسی میداند ،عاشقان الهی را بیخ از
دیگران شایسته مرگ اختیاری تلقی میکند و ترس از مرگ را برای آنان منتفی میداند .به نظر
او عشق میتواند انسانهای عاشق خداوند را به زندگی حقیقی و ابدی برساند:
کررررره اجرررررل جررررران زنررررردگان را بررررررد

هررررر کرررره از عشررررق زنررررده گشررررت نمرررررد

(همان)330 :
به هر ترتیب ،او ،عارفی عملگرا میباشد و معتقد است عمده تالش انسان در این دنیا نه
تنها برای نیازهای غریزی خود که باید بیشتر برای فراهم کردن توشه راه و زاد مورد نیاز
آخرت باشد .واال طبیعی است که انسان در سرای معاد دچار نقصانهای جدی خواهد بود:
زیرررررن جهررررران از پررررری سررررررای معررررراد

شرررررررررده مشرررررررررغول در کشررررررررریدن زاد

(همان)622 :
چنانکه اشاره شد یکی از مراتب مرگ در دیدگاه او ،مرگ طبیعی است که عبارت است از:
رهایی از قفس تنگ دنیا و مأوا در باغ پر رحمت الهی است و مرحلهای باالتر از عشق و عشق
ورزی است .به باور او مرگ مایه آرامخ و عامل نجات انسان از سرای فساد و قفس دنیا و
عشق بازی با سرپوشیدگان مستور غیب الهی است:
کررررری باشرررررد کرررررین قفرررررس بپرررررردازم

در برررررررراغ الهرررررررری آشرررررررریان سررررررررازم

برررررررررا روی نهفتگررررررررران دل ،یرررررررررک دم

در پررررررردة غیررررررب عشررررررقهررررررا بررررررازم

(سنایی)136 :1385 ،
سنایی بر این باور است که جان سماواتی آدمی با تبعید به این دنیای ناسوتی و آویزش با
قالب خاکی از جوار جان جانان دور شده و از سعادت دیار یار باز مانده است .بدین لحاظ
مرگ طبیعی را هدیه و میهمان ناخوانده برای انسان دانا میداند که بایست با گرمی به پذیره او
رفت:
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مررررررگ هدیرررررره اسرررررت نررررررزد داننررررررده

هدیررررررررره دان میهمررررررررران ناخوانرررررررررده...

مررررررگ چرررررون ره نمرررررود هررررری منرررررال

بررررره دل و جررررران همررررری کرررررن اسرررررتقبال

(سنایی)426 :1377 ،
از نظر سنایی مرگ طبیعی ،گریبان همه را فرا چنگ خود میآورد ،کسی را یارای فرار از او
نیست و رفتار اجل با همگان یکسان است و شاه و گدا در برابرش سر تسلیم فرود میآورند:
چرررون درآیرررد اجرررل چررره بنرررده چررره شررراه

وقرررت چرررون در رسرررد چررره برررام چررره چررراه ...

عمررررررررررش آر برررررررررد دراز ور کوتررررررررراه

رخرررررت برررررر بسرررررت زان گشررررراد بررررره راه

(همان)416 :
آنچه در عرفان مسلم است هر گاه انسان با عزمی استوار و شوقی تمام ،اراده خود را
قربانی ارادة حق کند و از تمامی دلبستگیها و تعلقات دست بردارد ،بر این اساس با مرگ
اختیاری و احتراز از خودخواهیها و حظوظ نفسانی و نفی همه اوصاف خودی و فانیشدن
در حق ،به حیات ابدی دست مییابد؛ از این رو سنایی نیز به لحاظ روانشناسی فردی ،عنایت
ویژه به موضوع مرگ اختیاری داشته است:
بمیرررررر ای حکرررررریم از چنررررررین زنرررررردگانی

از ایرررررن زنررررردگانی چرررررو مرررررردی بمرررررانی

(همان)219 :
و دیگر اینکه در دیدگاه حکیم سنایی ،مرگ پیخ از مرگ طبیعی ،دروازه حیات ابدی و
جاودانه است ،وی انسانها را هشدار میدهد که از این دنیای عاریهای به شتاب باید رفت.
چه ،این دنیا هوس خانهای بیخ نیست و بیهوده نباید بساط نشاط و خوشگذرانی در آن
گستراند و خطاب به ما انسانها میگوید :اگر قصد ندارید که به کلی فانی شوید حداقل این
لباس مادی را از تن بیرون آورید و آن را ترک کنید:
خیرررزا کررراین خاکررردان سررررای ترررو نیسرررت

ایرررن ،هررروس خانررره اسرررت ،جرررای ترررو نیسرررت

چررررره افکنررررری بیهررررروده بسررررراط نشررررراط

انررررردرین صرررررد هرررررزار سررررراله ربررررراط
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گرررررر قبرررررای بقرررررا نخرررررواهی سررررروخت

برررررررکخ از تررررررن قبررررررای آدم دوخررررررت

(همان)77 :
سنایی در جای دیگر در بارة مرگ ارادی میگوید :ای حکیم خودت را از این زندگانی
بمیران؛ زیرا پایندگی و جاودانگی در نتیجة مردن از این زندگانی مادی است و معتقد است این
زندگی گرگ وش ،شایسته شبانی نیست و درنده خوبی صفت آن است:
بمیرررررر ای حکمررررری از چنرررررین زنررررردگانی

کررررز ایررررن زنرررردگانی جررررو مررررردی بمررررانی

ازیررررررن زنررررررردگی زنررررررردگانی نخیرررررررزد

کررره گررررگ اسرررت و نایرررد ز گرگررران شررربانی

(سنایی)186 :1385 ،
مرگ اختیاری و فناشدن در خود ،پیخ از فرا رسیدن مرگ طبیعی ،تنها راه رسیدن به جانان
ازلی و واصلشدن به محبوب الهی است .چنانکه حضرت رسول اکرم (ص) فرمود« :موتوا
قبل أن تموتوا .بمیرید قبل از آن که بمیرید» (مولوی )313 ،4 :1289 ،و در خطاب به
امیرمؤمنان علی (ع) فرمود :یا علی إحرص علی الموت توهب لک الحیوه :ای علی بر مرگ
حریص باش تا به تو زندگی عطا شود (سنایی ،تعلیقات حدیقه )17 :1377 ،سنایی نیز متأثر از
این سخنان گهربار گوید:
نرسررت از فتنرره دور زمرران ،هررر کررس نشررد فررانی

فنررا ملکرری سررت از هررر آفترری آسرروده سررکانخ

(سنایی)22 :1354 ،
و راه نیل به حیات جاودان و نجات از زندگی پر از رنج را ،گسستن زنجیر دلبستگیهای
دنیوی و کشتن نفس و ترک پوستین تعلقات میداند:
گررررررت بایرررررد کررررره سسرررررت گرررررردد زه

أوالً پوسررررررررررتین برررررررررره گررررررررررازر ده

پوسررررتین برررراز کررررن کرررره تررررا در شرررراه

پوسررررررتین در بسرررررری اسررررررت انرررررردر راه

(سنایی)79 :1377 ،
و در نهایت در بنیان فکری سنایی ،انسان با مرگ ارادی و رهایی از هواهای نفسانی بار
دیگر از نو متولد میشود و به دنیای ساده و صحرای جان راه مییابد:
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خرررررررررویخ را وداع کرررررررررن رسرررررررررتی

عقرررررد برررررا حرررررور بررررریگمررررران بسرررررتی

(سنایی)418 :1377 ،
با بررسی تأمالت مرگاندیشانه سنایی در آثار و دیدگاههای او متوجه ابعاد چندگانه
ساحت جهانبینی او در برخورد با این پدیده میشویم .او مرگ را از زوایای گوناگونی میبیند.
هر گاه فلسفه معنی زندگی را در ساحت عرفانی خود نگاه میکند جهانبینی او و تلقیاش از
مرگ در برداشتی عرفانی ارایه میشود و اشتیاق او نسبت به مرگ در این ساحت بر گفتمانخ
غالب میشود و گاهی نیز در جایگاه یک واعظ و منبری مثل عامه انسانها «مرگ هراسی» بر
ذهنیت او غالب میشود و به عنوان هشداری بازدارنده به آن میپردازد و از چشماندازی
حکیمانه به تفسیر و تبین ماهیت آن میپردازد؛ گاهی نیز جهانبینی او ساحتی زهدمحور است.
در این بخخ از بنیان؛ هستیشناسی او و نگاه او به مرگ در جهت تأثیر بر مخاطب در راستای
شیوه تبلیغی «تبشیر و انذار» است تا آدمی را به پرهیز از رذیلتها و تشویق از فضیلتها در
جهت تأمین توشة مورد نیاز آخرت کمک کرده و شناخت بدهد .در این ساحت سنایی در
جایگاه زاهدی اهل خوف است و کلیدواژة عمده او در گفتمان این بخخ از جهانبینی خود
«غفلت» است که آدمی را از این حجاب بزرگ هشدار میدهد« .نگاه متکثرانه و چند پارة
سنایی نسبت به مرگ را میتوان محصول نسبیگرایی در ساحت اندیشه او نیز دانست .او در
بسیاری از امور جهان هستی (مسأله عقل ،مرگ و )...قایل به این نسبیگرایی است .در حقیقت
با توجه به باورمندی سنایی به نظام احسن ،آنچه خدا آفریده است .خیر مطلق است اما امور به
ظاهر شر در هستی ،محصول نگاه آدمیان و امری نسبی و اعتباری است .از این منظر است که
مرگ برای عدهای میتواند هالکت و نابودی و برای عدهای دیگر برگ و سامان باشد»
(خرسندی و بهنامفر.)75 :1392 ،
آن زمررررران کررررره ایرررررزد آفریرررررد آفررررراق

هرررررری بررررررد نافریررررررد بررررررر اطررررررالق

مررررررگ ،ایرررررن را هرررررالک و آن را بررررررگ

زهررررررر ،آن را غررررررذای و ایررررررن را مرررررررگ

(سنایی)86 :1387 ،
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در منظومه فکری سنایی بر اساس دیدگاه حکیمانه او خلقت عالم از مبدأ اصلی خود که
ذات حق است نشأت گرفته و سپس به عالم امر میرسد و سپس به عالم عقل کل رسیده و
آنگاه عالم کون و فساد و سپس مرگ این رابطه را به شکل اتصال دو نقطه در مداری مدور
ایجاد کرده و آدمی پس از تجربة کوتاهی به منشأ اصلی و اولیة خود بر میگردد .در اندیشه
وی دلیل خلقت نیز «جود و بخشخ» حق تعالی است که از ابر فیاض کرم و امر او بوده و
باران رحمت بیحسابخ را بر این جانشین خود در زمین میبارد.
خرررررررد و جرررررران و صررررررورت مطلررررررق

همررررررره از امرررررررردان و امرررررررر از حرررررررق

(همان)88 :1387 ،
در این زنجیرة خلقت مرگ نیز پدیدهای عینی ) (objectiveو موجودی از مخلوقات هستی
و به تعبیری در دیدگاه عرفا در جایگاه کارگزار هستی عامل بازگشت و بستن درهای «غربت»
است و نکته اینجاست که در تلقی سنایی ،کارکرد مرگ را محدود به عالم ماده دانسته و مرگ
را در مقابل نفس کل حیرت زده و ناتوانی به تصویر میکشد.
اجرررررررل از دسرررررررت آن لرررررررب خنررررررردان

سرانگشرررررررررت مانرررررررررده در دنررررررررردان

(همان)349 :
و طرفه آنکه در جهانبینی او «مرگ» نیز روزی تمام خواهد شد و قدرت و کارکردش
صرفاً در جهان ماده است.
هررررررراون ار چنرررررررد چیزهرررررررا سررررررراید

هررررم بسرررروده شررررود چررررو وقررررت آیررررد

مرررررگ اگررررر ریخررررت خررررون مرررراده و نررررر

هررررررم بریزنررررررد خررررررونخ در محشررررررر

(همان)425 :
نگاه وی به پدیده مرگ متکثر و متنوع بوده و به تعبیری جهانبینی او در این حوزه و
تلقیاش از مفهوم مرگ و زندگی دارای سه ضلع است که میتوان آن را مثلث جهانبینی و
هستیشناسی او قلمداد کرد و البته این تنوع دیدگاه ناشی از اندیشة هستیشناسی نسبینگری
اوست .که به تناسب موقعیتهای ذهنی خود گفتمانهای مختلفی را بر میگزیند ،گاهی از
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زبان یک صوفی با شنونده گفتمان برقرار میکند و زمانی در جایگاه یک حکیم و وقتی نیز به
در موضعیت زاهدی متشرع .برای فهم ابعاد فکری سبک مرگاندیشی او و پی بردن به
زمینههای فکری تأمالت مرگ اندیشانه او که در مرکز اندیشه و منظومه فکرش نیز قرار دارد
باید مفاهیم مرگ و زندگی را به تفکیک بر اساس ساحتهای چندگانه هستیشناسی او بررسی
کرد.
الف) مفهوم مرگ و زندگی در دیدگاه سنایی برای اساس نگرش حکیمانه
در این دیدگاه سنایی مرگ را عامل بیداری و بازشدن بصیرت و چشمان حقیقت بین انسان
دانسته و به کمک تمثیل پردازهای متنوعی از این چشمانداز در جایگاه یک «حکیم» که از
دیرباز لقب وی نیز بوده به تبین ماهیت مرگ میپردازد .از جمله در تمثیلهایی به مثابه «جاده
و کشتی و خانه» سیمای مرگ را به تصویر میکشد .در دیدگاه او ،مرگ همچون جادهای است
که آدمیان را به مقصد میرساند یا کشتیای که همه انسانها مسافر آن هستند؛ یا «گیتی» را
چون خانهای میبیند که تولد درب ورود آن است و مرگ درب خروجخ و بر اساس این
چشمانداز به مخاطبخ میگوید بر اساس ظاهر کارکرد مرگ نسبت به آن قضاوت نکنید
اگرچه شما آن را هولناک و ناخوش میدانید اما بر اساس حکمت پروردگار ،بخشخ و فیض
الهی است.
مرررررگ اگررررر چنررررد بررررد ،نکوسررررت تررررو را

مررررال و میررررراو هررررات ازوسررررت تررررو را

(سنایی)162 :1377 ،
وی از دیرباز با لقب «حکیم» معروف بوده و حتی موالنا نیز چندین بار به مناسبتهای
مختلف که نام سنایی به میان میآید از او به عنوان «حکیم غزنوی و حکیم غیب» یاد میکند و
سنایی خود نیز دانخ و حکمت را سبب تعالی و کمال میداند.
خشرررررم و شرررررهوت خصرررررال حیوانسرررررت

علررررررم و حکمررررررت کمررررررال انسانسررررررت

واژگانی چون حکمت و خرد در آثار او خصوصاً «حدیقه» به علت بسامد باالی در سطح
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لغوی و مفهومی نشان دهنده این بخخ از ساحت جهانبینی اوست که میتوان آن را «ساحت
هستیشناسی حکیمانه سنایی» نامید.
کرررررانی از محرررررض عقرررررل کنررررردی بررررراز

شررررروری انررررردر جهررررران فکنررررردی بررررراز

(همان)711 ،
سنایی در چندین جای حدیقه ،خود را از منظر دین و شرع حکیم نامیده و بر این صفت
خود نیز تأکید داشته است.
از همررررره شررررراعران بررررره اصرررررل و فررررررع

مررررن حکرررریمم برررره قررررول صرررراحب شرررررع

(همان)725 ،
ابعاد مفهومی مرگ در هستیشناسی حکیمانة او
1ر مرگ به مثابة تیغ درمانبخخ :بر اساس دیدگاه حکیمانة سنایی بین خردگرایی و
مرگاندیشی رابطهای برقرار است .سنایی هر گاه تصویر مرگ را بر اساس جهانبینی حکیمانه
و هستیشناسی حکمت محور ترسیم میکند معتقد است آدمی بر تجهیزشدن در جهان ابدی
باید به «خرد کامل» دست پیدا کند و در خطه ابدی ،مرگ خود نیز میمیرد .در واقع معتقد
است انسان به مدد خرد به سطحی از سلوک میرسد که میفهمد «مرگ» در آنجا حیران و
عاجزی بیخ نیست .او میگوید عقل این توانایی را دارد که انسان را از عالم ماده به جهان
توحید رهنمون شود و توانایی خرد در این مرحله در سطحی است که آتخ مرگ هراسی
درون انسان را با آب عقل خاموش میکند.
مررررا بررراری بحمرررداأ ز راه رأفرررت و رحمرررت

برره سرروی خط رة وحرردت برررد عقررل از خررط اشرریا

(سنایی)57 :1380 ،
وی بر این باور است که چون سالک مجهز به «عقل فعال و کل» شد عقل او را مژده
میدهد که تیغ عزرائیل نه تنها زخمی در تو ایجاد نمیکند بلکه درمان بخخ نیز هست.
مررررژده مررررژده کررررز ایررررن چنررررین تحویررررل

رسرررررررتی از زخرررررررم تیرررررررغ عزرائیرررررررل

(سنایی)236 :1360 ،
 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال هجدهم  شماره   43بهار 1399

 42نگاهي به تبیین زيبا و متنوع مفهوم زندگي و مرگ در حديقة سنايي

در دیدگاه حکیمانة سنایی تأمالت مرگاندیشی او بر پایه این استدالل است که تمام برهان
آفرینخ در نهایت به این نقطه معطوف است که به ما شناخت بدهد که کوچکترین ترسی از
مرگ نداشته باشیم.
2ر حیات معنوی پیروز بر مرگ :در ساحت جهانبینی حکیمانة او «زیستن توأم با دین»
مقدم و چیره بر «مرگ اندیشی» است و بر این باور است مرگ راهی به ذهنیت شخص متدین
از جهت ترساندن او ندارد.
عمرررررر دیرررررن اسرررررت ترررررا ابرررررد همرررررراه

کررررررره اجرررررررل سررررررروی او نررررررردارد راه

(سنایی)499 :1387 ،
او معتقد است «تدین» و دینداری باعث آخرتاندیشی میشود و شخص آخرتاندیخ نیز
مرگاندیخ است و باور به حکمتهای مرگ داشته و نه تنها از آن هراسی ندارد بلکه او مرگ
را نوعی عامل جاودانگی روحی میداند .او در این ساحت «جهل» را مرگ میداند و دین را
زندگی و این اندیشه را لب کالم جهانبینی حکیمانه خود قرار داده است.
مردگرررری جهررررل و زنرررردگی ایررررن اسررررت

هررررر چرررره گفتنررررد مغررررز آن ایررررن اسررررت

(همان)96 :
بر اساس دیدگاه وی در این زمینه؛ تمام چالخ ابلیس با دینداران در مرگاندیشی و
آخرتگرایی آنهاست .او معتقد است که ابلیس پیوسته در تالش فریب آدمی است که او چنان
وابستة خواهخهای نفسانی کند که بپندارد مرگی در پیخ ندارد و جاذبههای دنیا تا همیشه
برای او پایدار میماند.
پررررریخ بیمرررررار هرررررم نفرررررس برررررا مررررررگ

گشررررته ریررررزان ز شرررراه عمرررررش مرررررگ

او کشرررررریده ز هفررررررت عضرررررروش جرررررران

ترررو همررری گرررویی هفرررت کُررره برررر میررران

کرررررررررده ابلرررررررریس بهررررررررر طنررررررررازی

زیررررن سررررخن بررررر بررررروت تررررو بررررازی

(سنایی)424 :1387 ،
3ر مرگ به مثابه قانون عدالت :در هستیشناسی حکیمانه سنایی ،انسان عادل و عدالت
 فصلنامه زيباييشناسي ادبي  سال هجدهم  شماره   43بهار 1399

نگاهي به تبیین زيبا و متنوع مفهوم زندگي و مرگ در حديقة سنايي 43 

طلب و دادگر از مرگ هی هراسی ندارد زیرا مرگ را به مثابه قانون عدالت مینگرد و اعتقاد
آدمی به عدالت و دادگری را همچون پسری میداند که ذهنیت انسان را در برابر تیرهای
هراس مرگ روئینه میکند .وی عدل را عامل ریزنده ترس و آبروی مرگ میداند در واقع در
اندیشة حکیمانه او عدالتگرایی پادزهری برای خنثی کردن زخمهای مرگ هراسی است.
عرررررردل در دسررررررت آنگرررررره دادگرسررررررت

نررررررراوک مررررررررگ را قرررررررویپرسرررررررت

مررررررررگ را هررررررری نایرررررررد از عرررررررادل

زانکرررررررره دارد ز عرررررررردل ،عررررررررادل دل

(همان)555 ،
4ر زندگی به مثابة سفر مرگ :در دیدگاه او آدمی مسافر مرگ است و با تولد از نقطة آغاز
نیستی سفر میکند و در مقصد سفر به جهان جاودانگی بر میگردد .در واقع او اعتقاد دارد
آدمی هنگام زاده شدن از هستی مطلق به جهان نیستی سفر کرده و در نهایت به عالم هستی بر
میگردد.
زادگررررررران چرررررررون رحرررررررم بپردازنرررررررد

سرررررررفر مررررررررگ خرررررررویخ را سرررررررازند

(همان)420 :
او آدمیان را در کشتیای تصور میکند که زندگی نام دارد و این کشتی بدون توجه به
خواست مسافران به سوی ساحلی در حرکت است که آنجا مرگ است.
جررران پرررذیران چررره برررینررروا چررره بررریبررررگ

همرررره در کشررررتی انررررد و سرررراحل مرررررگ

(همان)421 :
5ر مرگ به مثابة مرشد پخته :در این دیدگاه مرگ به مثابة مرشدی آگاه و پیری پخته و
روشن ضمیر است که میتواند راهنمایی خوبی برای آدمی در تنگناهای این دنیا باشد تا آدمی
بتواند به سالمت از این منزل پرخطر بگذرد زیرا این دنیا در باور او منزل فریب و هوس است
و آدمی تنها با کمک آثار مثبت مرگاندیشی میتواند از دامها و مکرهای نفس و دنیا به
سالمت عبور نماید .در این چشمانداز سنایی مرگ در جایگاه حق و زندگی دنیوی در موقعیت
باطل قرار دارد.
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ور ترررررررا رای مشررررررورت برررررررگ اسررررررت

پیررررر پخترررره در ایررررن جهرررران مرررررگ اسررررت

پررررس در ایرررررن منررررزل فریرررررب و هررررروس

مشررررورت گررررر کنرررری برررررو کررررن و بررررس

مرررررررگ را جرررررروی کانرررررردرین منررررررزل

مررررررگ حرررررق اسرررررت و زنررررردگی باطرررررل

(همان)724 :
6ر مرگ به مثابه عاملی رهاییبخخ :سنایی بر اساس چهارچوب مبانی عقیدتی خود
زندگی را به خاطر چالخهای روحی و حجابهای معرفتی دارای هراس میداند نه مرگ ،او
معتقد است باید از زندگی خیلی بیشتر از مرگ بترسیم .در این بخخ از دیدگاه او بازتاب
اجتماعی نیز در قضاوتخ از مفهوم مرگ و زندگی تأثیر پذیرفته و بر این اساس که نشأت
گرفته از شرایط اجتماعی عصر شاعر است .زندگی این جهانی را شبیه خرابهای میداند پر از
گرگهای انسان نما که انسان باید با تمام هوش و دقت ،خود را از چنگ آنها محافظت نماید.
در اندیشة او مرگ عاملی رهایی بخخ است زیرا آن سوی مرگ جایگاه آرامخ و امنیت است
و زندگی محل آز و حرص و بیرحمی .این نوع تلقی سنایی آمیزهای از نگرش عرفانی،
بازتاب اجتماع عصر شاعر و جهانبینی حکیمانة اوست در این تلقی ،تنها مرگ است که
تونایی رهاییبخخ آدمی از چنگ شیاطین ،فزونخواهی نفس ،گرگهای انسان نما و آدمهای
حریص و آزمند و سیریناپذیر و  ...دارد.
از ایررررررن زنرررررردگی ،زنرررررردگانی نخیررررررزد

کررره گررررگ اسرررت و نایرررد ز گرگررران شررربانی

در ایررررن خاکرررردان پررررر از گرررررگ تررررا کرررری

کنررررری چرررررون سرررررگان رایگررررران پاسررررربانی

برررره بسررررتان مرررررگ آی تررررا زنررررده گررررردی

بسررررروز ایرررررن کفرررررن ژنررررردة باسرررررتانی

از ایررررن مرررررگ صررررورت نگررررر تررررا نترسرررری

از ایرررررن زنررررردگی تررررررس کررررراکتون در آن

بررره درگررراه مرررررگ آی از ایرررن عمرررر زیرررررا

کررررره آنجرررررا امانسرررررت و اینجرررررا امرررررانی

(سنایی)675 :1380 ،
وی در این بخخ از دیدگاه خود بر پایة جهانبینی حکیمانه به استدالل میپردازد که اگر ما
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افرادی مردمآزار و بدخلق باشیم پس مرگ دیگران را از آزار و خلق بد و کج ما رهایی
میبخشد و رفتن ما باعث شادی دیگران میشود که از اذیت و آزار ما رهایی مییابند و اگر
دارای حسن شهرت و خلق و خوی نیک باشیم باز مرگ ما را از دست بدخلقان و مردم آزاران
رهایی میبخشد که در هر دو پایه این استدالل ،مرگ را عاملی رهاییبخخ به تصویر میکشد.
اگررررر مرررررگ خررررود هرررری راحررررت نرررردارد

نررررره برررررازت رهانرررررد همررررری جررررراودانی

اگررررر خرررروش خررررویی از گررررران قلتبانرررران

وگتررررررر برررررردخویی از گررررررران قلتبررررررانی

(همان)677 ،
ب) ابعاد مفهومی زندگی و مرگ در هستیشناسی زهدمحور سنایی
تلقی سنایی از زندگی و مرگ در این بعد از ساحت جهانبینی او مبتنی بر نگرش
زهدمحور ،عابدانه و صرفاً دینی است و مرگ در این بخخ از چشمانداز او ،بیشتر ابزاری
است جهت تغییر مسیر انسان در هنگام ورود به لغزشها و ترمز و توقف او قبل از سقوط در
چالههای نفسانی و همچنین تأثیر انگیزهای مثبت جهت تشویق آدمی به انجام اعمال نیک و
فضیلتها نیز دارد .در این بخخ از چشمانداز مرگ ستایی سنایی ،وی در جایگاه یک واعظ و
خطیب منبری نقخ آفرینی میکند و از حجاب بزرگ «غفلت از مرگ» که باعث حرص و آز و
زیادهخواهی و فراموشی آخرت است ،صحبت کرده و برای متنبه ساختن مخاطب خود از
کارکردهای مرگ آگاهی در جهت تهذیب اخالق بهره میجوید .در این بخخ بیشتر از ثمره
همگانی مرگ و از دست رفتن فرصتها برای تدارک ندیدن توشة آخرت تذکر میدهد .در
داستان «لقمان پیر» در پاسخ به اعتراض کسی از نابسامانی زندگی میگوید:
برررررا دم سررررررد و چشرررررم گریررررران پیرررررر

گفررررررت هررررررذا لمررررررن یمرررررروت کثیررررررر

چررررررون کررررررنم خانررررررة گررررررل آبررررررادان

دل مرررررررن اینمرررررررا تکونررررررروا خررررررروان

چرررو درآیرررد اجرررل چررره بنرررده چررره شررراه

وقرررت چرررون در رسرررد چررره برررام چررره چررراه
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خلررررق را زیررررن جهرررران پررررر شررررر و شررررور

نیسرررررت جرررررایی بررررره از میانرررررة گرررررور

(سنایی)81 :1377 ،
ابعاد مفهومی مرگ در هستیشناسی زهدمحور سنایی همچون دیگر ساحتهای جهانبینی
او متنوع و متکثرند .در واقع او از چند ساحت به هستی نگریسته و در گفتمان
هستیشناسیاش نیز مفاهیم مختلفی از ماهیت مرگ و زندگی و ارتباط آن با هم در
تصویرسازی سیمای مرگ ارایه داده است.
1ر مرگ عامل تنبه و بیداری :سنایی اندیشة مرگاندیخ را به این معنا که ،معنا و مفهوم
زندگی را تحت شعاع قرار داده و ذهنیت آدمی را سمت رأس سوق بدهد مطلوب نمیداند؛
بلکه او انسان و مخاطب خود را به این دلیل تشویق به اندیشیدن به مرگ میکند که عاملی
برای هوشیاری و تنبه او باشد که در چالخ غفلت که در تلقی عرفا؛ حجاب بزرگی در مسیر
تعالی و کمال است دچار نشود .او غفلت را جز ویژگیهایی ذاتی دنیا دانسته و معتقد است
به علت گرایخهای نفسانی و جاذبههای ناپایدار دنیوی انسانها معموال در معرض آسیب
غفلت قرار دارند .ضمناً اینکه در دیدگاه او چنانکه در اندیشة موالنا نیز میبینیم غفلت را
دارای دو مرتبه میبیند ،یک بخخ «غفلت ممدوح» است و سنایی آن را ناشی از لطف خدا
میداند و دیگر «غفلت مذموم» است که انسان را سرگرم مسائل دنیوی کرده و از آخرت غافل
میشود و لذا تأکید سنایی بر اندیشه به مرگ تالش در جهت تنبه و هوشیاری آدمی بر رستن
از دام غفلت مذموم است.
برررررریخبررررررر زانکرررررره مررررررا در گررررررردون

کفنرررررررت را همررررررریزنرررررررد صرررررررابون

ملرررررررررک المررررررررروت داده در بنررررررررردان

حصرررررن عمرررررر ترررررو را و ترررررو خنررررردان

دسرررررت از رنرررررگ و بررررروی دهرررررر بررررردار

چنرررررد جرررررویی چرررررو کرکسررررران مرررررردار

(همان)742 :
سنایی آرزوهای دور و دراز آدمی در این دنیا را یکی از مهمترین دالیل و زمینههای
دچارشدن به آسیب غفلت میداند که باعث میشود آدمی ،عاقبتاندیشی و تفکر به آخرت و
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تالش جهت تأمین توشه و زاد ،راه را فراموش کند.
محلرررری کرررران اجررررل نهررررد چرررره بررررود

املررررری کررررران زحرررررل نهرررررد چررررره برررررود

کررررره برررررود غافررررررل از قضرررررای اجررررررل

کوتررررررررررره اندیشررررررررر رة دراز امرررررررررررل

(همان)415 ،
2ر مرگ و حیات معنوی :در جهانبینی زهدمحور سنایی ،زور مرگ فقط به جامة تن و
حیات دنیوی میرسد و قادر است آن را بستاند اما مرگ قدرت آن را ندارد که جامه اطاعت را
از آدمی گرفته و حیات معنوی او را متوقف کند .زیرا دین و سنت همیشه زندهاند و حیات و
سعادت انسان نیز در گرو حیات معنوی و دینی اوست .وی معتقد است انسانی که در این دنیا
جامه اطاعت و معنوی بر تن اعمالخ نباشد در آن دنیا جامه تن او به وسیله مرگ ستانده
میشود و انسان بدون جامه طاعت پس از مرگ چون عریانی در میان جمع است که باعث
رسواییاش میشود.
برره طاعررت جام رة تررو کررن ز بهررر آن جهرران ورنرره

چو مرگ این جامه بستاند ترو عریران مرانی و رسروا

(سنایی)1380:56 ،
3ر مرگ به مثابه شیری حملهور :در چشمانداز زاهدانة سنایی سیمای مرگ بسیار ترسناک
است .زیرا سنایی در این چشمانداز از مرگ تلقی ابزاری دارد که پرداختن به آن صرفاً به
منظور ترساندن و جهت تنبه و هوشیاری است .در این چشمانداز مرگ را چون شیر و گربهای
حملهور و با چنگال ودندانهای درنده به تصویر آمده که هی

کس از حملة او در امان

نمیماند .تصویرپردازی سنایی از مرگ در جهانبینی زاهدانه او بسیار هولناک میباشد و دیگر
اینکه تصویر آفرینی هراسآور سنایی از مرگ تالشی است در جهت اصالح نگرشهای خرد
انسان روزگار خود و جامعهای که بر گواه مورخان در عصر سنایی به علت سقوط ارزشهای
اخالقی پیخ میرفت.
مررررنم کرررره بررررار خرررردایی کرررره دل متقیرررران را

هرررر زمرررانی بررره دالل صرررمدی نرررور چشرررانم

کفررر صررد سرراله ببخشررم برره یررک اقرررار زبررانی

جرررم صررد سرراله برره یررک عررذر گنرره در گررذرانم
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بگرررررذرانم ز صرررررراط و برهرررررانم ز عرررررذابت

در بهشرررت آرم و برررر خررروان نعیمرررت بنشرررانم

(سنایی؛ )1380 :387
ج) مفهوم مرگ و زندگی در هستیشناسی عارفانه سنایی
یکی از ساحتهای اندیشهای سنایی تلقی او از هستی و جهان بر اساس نگرش عارفانه
ست .این بخخ از چشمانداز فکری او بیشتر در حوزة غرلخ قابل دید و دریافت است .در
میان سه ساحت اندیشهای «زاهدانه ،حکیمانه و عارفانه» ،کتاب حدیقه بیشتر جلوهگاه
گرایخهای فکری زهدمحور و حکمتآمیز اوست .ضمن اینکه بخخهایی از جهانبینی
عارفانه او در همین اثر نیز به چشم میآیند« .سنایی در جایگاه یک عارف تجربهها و تأمالتی
ژرف در باب مرگ دارد .در این چشمانداز عرفانی ،طیفی از مفاهیم مرگاندیشانه :چون مرگ
ارادی و فنای فی اأ ،عشق و عدم مرگ و وجهههای مختلف آن چون مرگپذیری و مرگ
دوستی و نیز خشونت معشوق در کشتن عاشق و و میل به کشتهشدن خود عاشق میشود».
(خرسندی و بهنامفر.)96 :1391 ،
1ر مرگ به مثابه الطاف حق :سنایی در چشمانداز دینی و زاهدانه خود عالوه بر اینکه
چشماندازی خائفانه و ترسناک از مرگ ارایه داده اما گاهی تصویری غیر ترسناک و مهربانانه از
آن ارایه دارد ،و آن را به منزلة لطف حق درحق آدمی میداند و تالش در مسیر هراسزدایی از
چهرة آن دارد .اما عمدتاً در چشمانداز دینی و زاهدانة او تصاویر اضطرابزا و هراسآفرین
مرگ غلبه دارند .این تصویرپردازی گاهی به ندرت بر اساس بینخ عابدانه او پردازش و رنگ
و بوی نگرش عرفانی نیز در آن به چشم میآید.
2ر جستن از زخم تیغ عزرائیل :تبین مفهوم مرگ ارادی به منزله جهخ پیخ از مرگ یکی
از موتیفهای ادبیات عرفانی است که سنایی نیز در جایگاه یکی از بزرگان این حوزه ،به
تفصیل به مفهوم مرگ ارادی که حاصل حال و هوای عرفانی و تجربههای شخصی و شهودی
اوست پرداخته و آن را به منزلة «کند کردن تیغ عزرائیل» به تصویر کشیده است .و به اعتقاد او
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الزمه کسب هر نوع تجربة عرفانی اندیشیدن به مرگ ارادی است که در گفتمان عمومی صوفیه
با عنوان «فنا فی اأ» از آن یاد میشود .او اعتقاد دارد از طریق حیات مادی نمیشود مفاهیم
دینی و حقیقت آن را تجربه کرد و بر این باور است که آدمی فقط از طریق مرگ ارادی و فنا
فی اأ میتواند چهره اصلی دین را بر خود آشکار گرداند.
برررررا حیرررررات ترررررو دیرررررن بررررررون نایرررررد

شرررررب مررررررگ ترررررو روز دیرررررن زایرررررد

آن هررررروایی کررررره پررررریخ از ایرررررن باشرررررد

رسررررم و عررررادت بررررود نرررره دیررررن باشررررد

ورنررررره دینررررری کرررررزین حیرررررات برررررود

دیررررررن نباشررررررد کرررررره ترهررررررات بررررررود

(سنایی)97 :1387 ،
او معتقد است که مرگ ارادی دریچهای بر سالک میگشاید که از طریق آن میتواند
سیمای عالم حقیقی حیات را مشاهده کند و تنها در این مرتبه است که آدمی قادر است که
ماهیت مرگ و فلسفه آن را درک کند.
او معتقد است که آدمی چون به مرتبة مرگ ارادی و جهخ پیخ از مرگ دست یافت؛
دیگر تیغ عزرائیل بر او کند شده و زخمخ بر او کارگر نیست و دیگر اینکه هراس از مرگ
در اندیشه و ذهن آدمی باقی نمیماند.
رو کررررره اکنرررررون بررررره جررررران پیوسرررررتی

کررررره از ایرررررن رسرررررتة خسررررران رسرررررتی

آن زمرررررررین چرررررررون زمانررررررره بنوشرررررررتم

تررررررررا زحررررررررد زمانرررررررره بگذشررررررررتم

مرررررژده مرررررژده کررررره از چنرررررین تحویرررررل

جسرررررررتی از زخرررررررم تیرررررررغ عزرائیرررررررل

(سنایی)236 :1360 ،
3ر عشق پادزهر مرگ هراسی :عشق در تلقی عرفا؛ توانایی و تأثیر بخشی آن را دارد که
ترس آدمی را از مرگ بشکند و بر هراس آن غلبه کند .عشق در بینخ عرفا از ارکان اصلی
گفتمان و چهارچوب هستیشناسی آنان است و مرگ را بر پایه همین عشق ،وصال عاشق،
معشوق دانسته و لذا نه تنها از آن هراس ندارند بلکه با آغوش باز و مثبتاندیخ به آن
پرداخته و ماهیتخ را نوعی پل ارتباطی دو حیات پیوسته و متوالی میدانند.
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عاشرررررررقی را یکررررررری فسررررررررده بدیرررررررد

کررره همررری مررررد و خررروش همررری خندیرررد

گفرررررت کرررررافر بررررره وقرررررت جررررران دادن

خنررردت از چیسرررت و ایرررن خررروش اسرررتادن

گفرررررت خوبررررران چرررررو پررررررده برگیرنرررررد

عاشررررررقان پیششرررررران چنررررررین میرنررررررد

(سنایی)327 :1387 ،
در بینخ عارفانه که متکی و مبتنی بر عشق است ،این دنیا را به علت دوری انسان از جهان
قرب الهی به منزله قفسی میدانند که با مرگ درب قفس شکسته شده و جان عاشق انسان
بسان کبوتری به باغ الهی بر میگردد و در پرده غیب ،نوبت عاشقیاش فرا میرسد و لذا بر
اساس این تلقی مرگ در برابر عشق توانی نداشته و به عالم جان نیز راهی ندارد.
کسررررری باشرررررد کرررررین قفرررررس بپرررررردازم

در بررررررراغ الهررررررری آشررررررریان سرررررررازم

برررررررررا روی نهفتگررررررررران دل ،یرررررررررک دم

در پررررررردة غیررررررب عشررررررقهررررررا بررررررازم

(سنایی)371 :1380 ،
آنان عشق را ملک الموت مرگ دانسته که عارف به مدد عشق ،مرگ و هراس از آن را در
خود میمیراند و در پرتو عشق چراغ پیوسته روشن میماند.
چررررون بترسرررری همرررری ز مررررردن خررررویخ

عاشرررررقی بررررراش تررررررا نمیرررررری برررررریخ

کررررره احرررررل جررررران زنررررردگانی را بررررررد

هررررر کرررره از عشررررق زنررررده گشررررت نمرررررد

(سنایی)330 :1387 ،
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نتیجه
عموم عارفان ادب فارسی در آثار خود؛ با بیان مولفههای زندگی و در کنار آن با طرح مرگ
به عنوان پدیدهای ناگزیر و حتمی ،بیشتر به دنبال تبیین جوانب مطلوب زندگی وتشریح نسبت
و نوع رابطه انسان با مرگ بودهاند .در این میان سنایی را باید به عنوان آغازگر و پیشگام این
موضوع مذکور برشمرد« .مرگ» یکی از اندیشههای مهم و مرکزی در منظومة فکری سنایی
است که آن را بخشی از زندگی دانسته که باعث اتصال دو دامنة آن از جهان فانی به دنیای
باقی میشود .او این پدیده را از چشماندازهای مختلفی نگاه کرده و به تصویر درآورده است.
چنانکه اشاره شد؛ نگرش وی به مرگ در سه ساحت زاهدانه ،حکیمانه و عارفانه ارایه شده
است .این تصویرپردازیهای متنوع از مرگ در کالم سنایی حاصل ساحتهای چندگانة فکری
و نظام اندیشگانی هستیشناسی اوست .او در «حدیقه» که در حقیقت باغی رنگین و
چشمگیراز رازها واندیشههای بکر است «تبیینی زیبا و متنوع از مفاهیم مرتبط با زندگی و
مرگ» با استادی به تصویر کشیده است .در اندیشة سنایی همچون تلقی کلی عرفا ،مرگ پایان
حیات آدمی نیست ،بلکه تحولی رو به رشد و در جهت کمال است که او را در مسیر دستیابی
به سعادتها و تعالی حقیقی قرار میدهد .سنایی اعتقاد دارد که حرکت انسان از آغاز آفرینخ
تکاملی و در مسیر رشد بوده و مرگ نه تنها پایانبخخ زندگی نیست بلکه حلقة ارتباطی دو
حیاط به هم پیوسته در جهت رسیدن به کمال نهایی است .در جهانبینی عرفانی سنایی ،رسیدن
به بهشت و دوزه؛ تجارت عابدان و زاهدان است .بهشت حقیقی بهشت جان است ،سنایی
زاهد و عابد بیشتر به مرگ حتمی توجه دارد ،اما سنایی عارف به موت ارادی میاندیشد .وی
دنیا را ناپایدار دانسته و انسان را مقهور مرگ میداند .شمول همگانی مرگ در کالم او بازتاب
دارد .یاد مرگ و عبرت از آن به عنوان پیامی خردمندانه و عاقالنه در آثار او دیده میشود.
مرگ ارادی به عنوان جهخ پیخ از مرگ و تولدی دیگر از موتیفهای اصلی «حدیقه سنایی»
است .او در اشعارش به پسندهای اخالقی برای سعادت و کمال اخروی تأکید الزم کرده است.
در اندیشة سنایی مهمترین دلیل ترس انسان از مرگ در عدم شناخت و درک صحیح او از این
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پدیده است .او اشتغال به امور دنیوی را بزرگترین مانع در اندیشیدن به مرگ دانسته است .و
طول امل را یکی دیگر از عوامل فراموشی مرگ دانسته است .سنایی نهایت زندگی و مرگ را
معاد و حیات واپسین می داند و بدین سبب بر گذر از این منزل ناپایدار و حرکت همراه با
توشهای بر فضیلتها به سوی قرارگاه ابدی معاد تأکید میکند؛ تمثیلپردازیهای هنرمندانه و
لطیف او باعث شده که از این تلخترین رخداد هستی آدمی تبیینی زیبا و متنوع ارایه شود.
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منابع و مآخذ
1و قرخن کریم
2و اخالقی ،علی« ،مرگ در عرفان و تصوف» ،ماهنامه علمی تخصصی اطالعا حکمت و معرفت،
شماره .1391 ،5
3و اسداللهی ،خدابخش و همکاران« ،پدیدة مرگ در خثار سنایی» ،مجله مطالعا و تحقیقا ادبی،
ش .1388 ،14
4و افراسیا پور ،علیاکبر« .عرفان و اسطورهشناختی مرگ» ،فصلنامه تخصصی ادیان و عرفان ،ش
.1389 ،26
5و اکبرزاده ،فریبا« ،بررسی و تحلیل مرگ و معنای زندگی از دیدگاه مولوی» ،پژوهشنامة عرفانیا
در اد فارسی ،شماره .1394 ،23
6و براتی ،محمود و همکاران« ،حکمتهای مرگ از نظرگاه مولوی در مثنوی» ،پژوهشنامه ادبیا
تعلیمی ،ش .1391 ،15
7و حاجتی شورکی ،سیدمحمد و همکاران« ،بررسی حقیقت مرگ در دین زرتشت» ،فصلنامه
معرفت ادیان ،ش .1395 ،27
8و خرسندی شیرغان ،مصطفی و همکاران« ،تامال مرگاندیشانه در چند متن منثور صوفیانه تا
قرن پنجم هجری» ،فصلنامة ادبیا عرفانی و اسطورهشناختی ،ش .1392 ،32
9و زمانی ،کریم .شرح جامع مثنوی معنوی .چاپ هفدهم .تهران :انتشارا اطالعا  ،جلد1389 ،6
10و سبحانی ،توفیق .تاریخ ادبیات ایران .تهران :انتشارا زوار.1388 ،
11و سنایی غزنوی ،ابوالمجد مجدودبن خد  .دیوان سنایی غزنوی .به سعی و اهتما مدرس رضوی.
تهران :سنایی.1388 ،
12و سهروردی ،شها الدی  .سه رساله از شیخ اشراق ،به تصحی و مقدمه نجفقلی حبیبی ،تهران:
انجمن فلسفه ایران.1356 .
13و شفیعیکدکنی ،محمدرضا .تازیانههای سلوک .تهران :انتشارا خگاه.1395 ،
14و شیروانی ،علی .شرح مصطلحات فلسفی بدایه الحکم و نهایه الحکم .قم :انتشارا بوستان.1391 ،
15و فدوی ،طیبه« ،مفهو مرگ اختیاری از دیدگاه سنایی و عطار» ،فصلنامة علمی پژوهشی
عرفانیا در اد فارسی ،ش .1392 ،17
16و فالح ،مرتضی« ،سه نگاه به مرگ در ادبیا فارسی» ،فصلنامة پژوهشی زبان و ادبیا فارسی،
ش .1387 ،11
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17و نجاتی حسینی ،سیدمحمود« .مرگ خود و مردن دیگری» ،فصلنامة تحقیقا فرهنگی ایران،
شماره .1394 ،29
18و یاحقی ،محمدجعفر .تاریخ ادبیات ایران .تهران :شرکت چاپ و نشر کت درسی.1379 ،
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