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چکیده
آسیبشناسی دینی آفاتی را بررسی میکند که به اعتقادات و باورهای دینی و یا به آگاهی و معرفت دینی و علمی در یک جامعه دینی وارد می-
شود .شناخت این آسیبها زمینههای سالمت و بهداشت دینداری را تسهیل میکند .متون ادب فارسی از بدبینی به باورها ،اخالق و رفتار دینی
دینداران سرشار است .شعر حکیم سنایی غزنوی عارف متشرع قرن ششم هجری ،نماینده برجسته نوعی از قصیده در زبان فارسی است که به نقد
جامعه و زهد و عرفان و اخالق و آسیبشناسی رفتار و اعتقاد ناسالم دینی میپردازد .در این مقاله آسیبشناسی اعتقاد دینی در دیوان اشعار او
بررسی و نتیجه مطالعة تحلیلی و توصیفی این موضوع ،در چهار مقوله عقاید کالمی ،دهریگری و طبیعتگرایی ،بیرونی شدن دین ،نادانی و جهل
ارائه شده است .طبق این تحقیق ،سنایی اعتقاد اشاعره را در مقوالت معرفت خدا ،توحید ،امامت ،عدل و لطف و رؤیت خدا به چالش میکشد و روش
متکلمان را برای خداشناسی ناکارآمد میشناسد .او طبیعتگرایی را برابر با دهریگری و در مقابل اعتقاد به جهان ماورای طبیعت و عالم روحانی و
معنویت قرار میدهد .برمبنای شعر سنایی ،بیصداقتی و نبودن درد و شور دینی ،دین را از درون دینداران به بیرون رانده ،آن را در شعائر و آداب و
تظاهر و استفاده ابزاری از دین متوقف کرده است .سنایی جهل را موجب بدعت و بیرغبتی در عبادات و اعمال دینی دانسته ،آسیبهای متعدد آن را
برای دینداری بر میشمارد.

کلیدواژه :آسیبشناسی ،سنایی ،خدا ،مسائل اعتقادی ،دینداری.
 -1مقدمه
 .1- 1طرح مسأله

امروزه اصطالح "آسیبشناسی" ( )Pathologyدر همه رشتههای علوم ،به ویژه در روانشناسی و تعلیم و تربیت ،کاربرد دارد .آسیبشناسی در
زمینه مسائل روانشناختی ،تربیتی و فرهنگی ،عوامل پدیدآورنده یا نگهدارنده آفات و آسیبها را مطالعه و شناسایی و بررسی میکند .هدف چنین
مطالعاتی تکمیل و تأمین فرایندهای مناسب برای پیشگیری یا درمان آسیبها میباشد .آسیبشناسی در حوزه اندیشه دینی اصطالح تازهای است
(آلوستانی مفرد )18 :1385،و «نخستین بار به وسیله استاد مطهری به کار رفته است»(همان) .آسیبشناسی دینی از آن جهت اهمیت دارد که
آفاتی را شناسایی و بررسی میکند که به اعتقادات و باورهای دینی و یا به آگاهی و معرفت دینی و علمی در یک جامعه دینی وارد میشود یا ممکن
است وارد شود .البته امور الهی و حقیقت دین از هر نوع خطا و آسیب مصون میباشد و رویکرد انسانها به دین ،خطاها و آفتهای نظری و عملی را
در اعتقاد و رفتار او به وجود میآورد .فهم نادرست دین ،رواج خرافهگرایی ،عقلگرایی محض ،اخباری گری ،ضعف باورها و رفتارهای دینی ،سست
شدن بنیادهای اخالقی و ارزشهای دینی ،رواج زهد افراطی و سالوس و تظاهر به دینداری ،گریز از امور دینی و بیایمانی از جمله این آسیبهاست.
ادبیّ ات فارسی از بدبینی به رفتار دینی دینداران آکنده است و در زمینه نقد دینی شاعران بزرگ ادب فارسی هنر و مهارت زیادی نشان دادهاند.
حکیم سنایی غزنوی عارف متشرع قرن ششم هجری «شاعری است نگران پیرامون خویش و سخت در ستیزه با نارواییهای اجتماعی و بیداد حکام و
فرمانروایان» (شفیعیکدکنی .)39: 1380 ،شعر او «نماینده برجسته نوعی از قصیده در زبان فارسی است که آن را باید قصیده نقد جامعه و زهد و
عرفان و اخالق خواند» (همان .)12 :از این رو از اشعار پربار او میتوان آسیبهای دینی دورة وی را شناسایی نمود .سنایی به صور گوناگون ،به آسیب-
شناسی دینی پرداخته است .زیرا او دینداری را راه رستگاری میداند:
به معنی کی رسد مردم ،گذر نا کرده بر اسما
ز راه دین توان آمد به صحرای نیاز ار نی
(سنایی)73 :1362 ،
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 .2-1پیشینه پژوهش

در مورد آسیبشناسی دینی با گرایش بررسی مسائل سیاسی ،اجتماعی و رفتار عبادی ،تحقیقهایی انجام شده است .اما کتاب تلبیس ابلیس ابن
جوزی را میتوان از کهنترین آثار در آسیب شناسیدینی و روانشناسی اعتقاد و کردار تلقی کرد« .ابوالفرج عبدالرحمن بن علی ابوالفضائل جمالالدین
بغدادی ،معروف به ابن جوزی ( 510هجری1116/م  12 -رمضان  592هجری) عالم حنبلی مذهب بغدادی و نویسندة پر کار و متفنن بود .کتاب او
سیزده باب دارد .او باب پنجم کتابش را "در بیان تلبیس ابلیس در عقاید و کیشها" نوشته است(».رک .صفا.)223 :1366 ،
سید عبدالرحیم حسینی در سال  1387طرح پژوهشیای انجام داده که آسیبشناسی دینی را از دیدگاه عالمه طباطبایی در سه موضوع مهم
«آسیبشناسی معرفت دینی»« ،آسیبشناسی اعتقاد و اخالق فردی» و«آسیبشناسی جامعه» بررسی کرده است .محقق نتیجه گرفته است که
آسیبشناسی در همة حوزهها و مسایل مرتبط به عرصههای علوم الهی و انسانی از جمله شیوههای اساسی تبلیغ و ترویج آموزههای وحیانی بلکه از
بهترین و برترین روشهای قابل اعتماد است و به طور کلی برداشتها ،قرائتها و تصورات بیاساس و ابتناء تصدیقات غیرواقعی از آموزههای دینی و
القای آنها بر اذهان و اندیشهها و تحریفات مغرضانه و منسجم دشمنان که از گسترش دین و عدالت متضررند دو تهدید اساسی حوزة دینداری بوده
که بازگشت دیگر آسیبها به آنها امری مسلم است ( .(old.ido.ir 93/12/21مقالة حاضر به آسیبشناسی مسائل اعتقادی در دیوان حکیم
سنایی میپردازد .در این زمینه تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است.
 .3-1فرضیه ،پرسش و روش پژوهش

سنایی شاعری معتقد و منتقد بوده ،آسیبشناسی او در موضوع دینداری امری مورد انتظار است .از این رو توجه او به آسیبهای اعتقادات دینی
دینداران ،فرضیة مسلمی است که پژوهش حاضر به تحقیق و بررسی آن میپردازد .بر این اساس سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه کدام
آسیبهای تهدید کنندة مسائل اعتقادی ،نظر سنایی را بیشتر به خود معطوف کرده است؟
مطالعه و روش گردآوری مطالب این تحقیق اسنادی و کتابخانهای میباشد؛ از نظر ماهیت و هدف ،از نوع نظری و از لحاظ تجزیه و تحلیل
مطالب ،از نوع کیفی و توصیفی تلقی میشود که مسائل اعتقادی سنایی را بر اساس دیوان او ،در چهار مقوله باورهای کالمی ،دهریگری و طبیعت-
گرایی ،بیرونی شدن دین و نادانی و جهل بررسی کرده است .محدودة این تحقیق دیوان اشعار سنایی غزنوی و نمونههای ارائه شده در آن ،شواهد
شعری حاوی آسیبشناسی اعتقادی میباشد .برای ارجاع به شواهد نیز شمارة صفحة دیوان سنایی(چاپ  )1362ذکر شده است.
 .4-1عالیق دینی و روحیة نقادی سنایی

سنایی ممدوحان خود را ،به صفاتی چون مقتدای شریعت ،و پیشوای شرع و دین ،روشنکنندة محبت حق ،شادکننده دل اهل سنت ،و مانند آن،
متّصف میسازد .چنین به نظر میرسد که ،در این دسته از قصاید ،شاعر بیش از آن که ،در صدد مدح به شیوه مداحان درباری باشد ،در اندیشه
ترویج فضایل اخالقی است .نه حرفهای"دیوانه الیخوار" ،و نه "عشق قصاب" ،نمیتواند محرک اصلی این دگرگونی شوند؛ چه ،هیچ یک از این
حکایات نشان نمیدهد که سنایی ،به شیوه معمول ،در طریقت عرفان ،منزل به منزل با هدایت مرشد به سلوک پرداخته باشد(د.بروین.)40 :1378 ،
سنایی در اشعار عرفانی _تعلیمی تحولی عظیم به وجود آورد و لفظ و معنی را به درجة کمال رسانید .نظم اشعار زاهدانه و توحیدی و پند و
نصیحت و پروراندن دشوارترین معانی در عباراتی منسجم و استوار ،ویژگی ممتاز اوست« .در حقیقت این شاعر جریانساز ،با وارد کردن مباحث
شرعی (در معنای امور معنوی ،اخالقیات و مطالب پندآمیز) یا مضامین آغازین عرفانی ،به دنیای شعر قرن ششم ،شعر اولیا را -به قول "سلطان ولد"-
مقابل شعر شعرا قرار داد (رک .شمیسا« .)94 :1388 ،شعر اولیا همه تفسیر است و سرّ قرآن...؛ به خالف شعرشعرا که از فکرت و خیاالت خود گفتهاند و
از مبالغههای دروغ تراشیده و غرضشان ازآن ،اظهار فضیلت و خودنمایی بوده است.. .شعر( ...اولیا) خودنمایی نیست؛ خدانمایی است» (سلطانولد،
« .)53 :1315میتوان گفت سنایی به تناقضهای بسیاری که میان گفتار و رفتار جامعه میبیند اعتراض میکند و این اعالم ناخرسندی ،یا صریح و
آشکار است و یا با دهانکجی به معیار عرفی و در قالب استفاده از اصطالحاتی نظیر خرابات ،قمار و رند که در قاموس کالمش بار معنایی مثبت پیدا
میکند» (جاللیپندری.)19 :1383 ،
برای نخستین بار ،درنظم گوهربار وی ،موضوع مربوط به یکتایی خدا و خداشناسی راه یافت و بسیاری از مفاهیم و مضامین بلند اخالقی و عرفانی
را ،با سحر و سادگیِ سخنِ دلنشین ،به ادبیات کهن فارسی وارد کرد.
گر سنایی نیست جز در شاعری استاد تو
این همه سحر حالل آخر کت آموزد همی
(سنایی)997 :1362 ،
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 .5-1وضع دین در دوره سنایی

در دوره غزنوی در حالی که فقاهت و عرفان اسالمی در مسیری تکاملی پیش میرفتند و افرادی نامآور در زمینة فقه و عرفان اسالمی مجال
ظهور یافتند ،علوم عقلی و فلسفه و الهیات در این دوره متوقف گردید .تقلید و ظواهر بر تحقیق و آزادی فکر غلبه نمود .تقشر و تحجر در عرفان
سرکش اسالمی هم رخنه کرد .لذا علوم نقلی مرجع و با سیاست دولتی همکار بود .این روش مبنای تعلیم و تربیت نیز قرار گرفت.
موضوعات آموزشی در مدارس با سیاست حکومتی هماهنگ بود« .تحصیالت عالی شامل زبان عربی و علوم شرعی و ادبی و مقداری از حساب و
نجوم و طب و تحصیالت ابتدایی منحصر به قرائت و عقاید و عبادات و شرح حالل و حرام بود  ...غایت آن نیز اطاعت و انقیاد بالشرط از شریعت و
دولت و رعایت ادب در برابر بزرگان و در عمق آن مطیع بودن در برابر حوادث و تسلیم و رضا به قضا بود» (رک .صفا ،2536 ،ج 233 :1به بعد و صفا،
 ،1366ج 136 :2به بعد).

تالش در راه گسترش مذهبی که راه چون و چرا را بسته بود ،پشتیبانی از اندیشههای قشری مذهبی به وسیلة حکومتهایی مستبد چون
غزنویان ،صورت میگرفت که در اعمالشان مختار و غیر مسؤول بودند و برای رفع تشویش از قیامهای مردم احتیاج شدیدی به چنین تعالیمی داشتند
که بتواند اعمال خوب و بد ایشان را تقدیر ازلی و آسمانی جلوه دهد.
سلطان محمود با مخالفان مذهب سنت از جمله معتزله ،رفتاری خشن ناپسندیده و تعصبآلود داشت .رفتار محمود با قرمطیان که با افکار
روشن خویش بر ضد تعصب و استبداد فعالیت میکردند و برای قرآن عالوه بر ظاهر ،باطنی میشناختند که تأویلپذیر بود ،نه تنها از لحاظ سیاسی،
بلکه از لحاظ عقیده مذهبی سلطان هم شدت داشت ،زیرا او مذهب شافعی قبول کرده بود که در مورد متکلمین بسیار سختگیر است.
-2آسیبشناسی مسائل اعتقادی
دین و شریعت ابعاد گوناگونی دارد؛ بعد اسطورهای ،بعد اعتقادی ،اخالقی و ارزشی ،اجتماعی ،مناسکی و تجربی مهمترین آنها میباشد (مدنی،

بیتا .)130 :استارک و گالک( )1968ویژگیهای دینداری را حول پنج بعد اعتقادی ،اعمال دینی ،بعد تجربی دینی ،دانش دینی و پیامدها جمع ،و
مفهوم عملیاتی از دین ارائه کردهاند .بعد اعتقادی یا باورهای دینی ،نوعی ادراک فردی برخاسته از معرفت دینی است که به فرد بینش خاصی نسبت
به حقانیت اصول دینی ارائه میدهد .در واقع بعد اعتقادی عبارتست از باورهایی که انتظار میرود ،پیروان آن دین بدان اعتقاد داشته باشند .در بین
مسلمان هم ،غزالی موضوع معرفت نفس و خدا را مقدم بر دنیا ،آخرت ،عبادات ،معامالت ،پرهیز از مهلکات و همچنین منجیات دانسته است (غزالی،
بیتا.)17 :

هر گونه ادراک و گرایش فکری در بارة هستی ،دنیا ،آخرت ،ائمه ،پیامبر و خداوند ،مجموعة اعتقادات دینی و جهانبینی فرد را به وجود میآورد و
شخص بر اساس آنها به تحلیل هستی میپردازد و در بارة باورهای دیگران داوری میکند .اعتقادات دینی در سه مقولة بیرونگرایی در دین ،دهری-
گری و طبیعتگرایی و جهل در شریعت روشن و ثابت است .اما صحت باورهای کالمی ،با مذهب کالمی افراد سنجیده میشود .آسیبشناسی سنایی
در چهار موضوع مذکور ،در این گفتار ،موضع او را نیز تبیین میکند.
 .1-2باورهای کالمی
 .1-1-2معرفت خدا

خداشناسی به این معناست که انسان به حقیقتی برسد که درک کند خداوند علت و خالق اوست و او عین نیاز و متعلق به خداوند است .امام
علی(ع) میفرماید :هرکه خدا را شناخت ،معرفتش کامل گشت( .ریشهری ،1377 ،ج .)3585 :8قرآن کریم انسان را بالفطره خداشناس معرفی میکند.
اما گاهی شیطان و تعلق به دنیا و گناه ،مانعی در راه شناخت خدا به وجود میآورند .در حدیقة سنایی به برخی از این موانع اشاره شده است:
تشبیه در ساحت حق

تشبیه خدا به مخلوقات ،اعتماد به عقل و قوای ادراکی و گمراهکنندگان ،از نظر سنایی مهمترین آسیبهای خداشناسی هستند" .تشبیه" یکی از
آسیبهای خداشناسی است که مشبِّهه و مجسِّمه بدان دست مییازیدند« .تشبیه عبارت است از اینکه خدا را در ذات یا صفات مانند انسان تصور
کنیم .این اصطالح در مقابل تنزیه است( ».خاتمی .)83 :1370 ،تنزیه یعنی منزه ساختن حق از صفات بشری ،و اعتقاد به اینکه «لَیسَ کَمِثلِهِ شَیءٌ»
(شوری.)11:
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سنایی پیش از آنکه در پی اثبات صفت یا کیفیتی برای ذات مقدس باری تعالی باشد ،در اندیشه نفی هر معلومی هست که دربارة ذات حق به
ذهن انسان خطور میکند .به نظر او آنچه در بارة ذات حق در ذهن انسان پدیدار میگردد ،تصور و ساختة انسان است .در عین حال آن تصور نیز
مخلوق حق تعالی است ،نه خلق انسان:
هر چه در خاطرت آید که منن آننم ننه منن آننم

هر چه در فهنم تنو گنجند کنه چنیننم ننه چننانم

هر چه در فهم تنو گنجند همنه مخلنوق بنود آن

بحقیقت تو بدان بنده که من خالق آنم

(سنایی)386 :1362 ،
هر آنچه در صفتش شبه و مثل اندیشد

بود دل سنیهش نقنش گینر کفنر و ضنالل

بود به صرف حقیقت چو عابد تمثال
هر آنکه کرد اشارت به ذات بی چنونش
(همان)349 :
از دیدگاه سنایی مراد از توحید عبارت است از نفی وجودهای اعتباری و مقید و کثیر ،و اثبات وجود حقیقی و مطلق و یگانة حق تعالی از حیث
ذات:
به پشت خاک هامون همچو پروین آسمان گردد
چنان گردد حقیقت او که وصف خلق نپنذیرد
(همان)109 :
به اعتقاد سنایی شناختن خدا از راه علم ،ذهن و وهم ،چشم ظاهر بین و تشبیه ممکن نیست .توصیف خدا به واسطة تشبیه باعث گمراهی می-
شود .خدا در عبارت نمیگنجد:
گفت علمت جمله را ما لم تکونوا تعلمون
ای منننزه ذات تننو عمننا یقننول الظننالمون
(همان)533 :
عقل و قوای ادراکی

عقل با اینکه یکی از لوازم شناخت است ،اما بیاعتمادی به عقل و سایر قوای ادراکی در شناخت حق ،از اصول عرفانی است .سنایی در این باب
به ناتوانی عقل و قوای ادراکی در توصیف و شناخت حق تعالی اعتقاد دارد؛ ذات خداوند از آن جهت که درک کردنی و شناختنی نیست نمیتواند
شباهت و تناسبی با سایر موجودات داشته باشد .و چون ضدّ و مشابهی ندارد ،که فرع بر شناخت او قرار گیرد ،پس هیچ یک از قوای ادراکی اعم از
حس و وهم و خیال و عقل را به مرتبه ذات ایشان راهی نیست .اسم و رسم نمیپذیرد و مورد سؤال و چند و چون قرار نمیگیرد.
سنایی عقل را (با اشاره به خواجه نصیرالدین توسی) از فهم درد عشق بینصیب میداند:
کاگهی نبود زآب و جاه یوسف ،چاه را
درد عشق از مرد عاشق پرس از عاقل مپرس
(همان)32 :
عقل بافنده است منشان عقل را بر تخت عشق

آسمان عشاق را به ،ریسمان جواله را
(همان)33 :

بنابر این روش متکلمان نیز برای درک معرفت حق ،ناکارآمد است:
منننننننننننتکلم را از راه خینننننننننننال

غم اثبات حدوث و
(همان)82 :
شیوههای حسی شناخت خدا ،از نظر سنایی به ظن و گمان و پندار میماند که هیچ گاه انسان را در راه شناخت خدا یاری نمیکنند« .انّ الظ ّ
ن
الیغنی من الحق شیئا» (النجم:)28 :
آسننننیمه سننننران و گمرهننننان خویشننننیم
تنننا در ره پنننندار و گمنننان خویشنننیم
چننندان کننه رویننم در نهننان خویشننیم

قدم

وز

آمدن

است

خویش جهان خویشیم
(سنایی)1158 :1362 ،
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پندار باعث سرگردانی و گمراهی میشود و سنایی آن را شایستة دشمنان میداند:
تننا نباشنند مرکننب تحقیننق در مینندان ظننن
تا نباشد گوی جهنل انندر بنر چوگنان عقنل
نیکخواهننت بننادچون تحقیننق بننر راه صننواب

بد سگالت باد چون ظن در بیابان محن
(همان)479 :

گمراهی در دین و و برگزیدن راهنما
سلوک الی اهلل اگر از مسیر درست میسر نگردد ،به معرفت حق نمیانجامد .زیرا در این راه آفات فراوانی وجود دارد .به اعتقاد سنایی ،نشناختن
دین و راه درست ،عامل دیگری است که انسان را از شناخت خدا باز می دارد:
خننود را بنندر اننندازم از ایننن واقعننه چسننت
خننواهم کننه بننه اندیشننه و یننا رای درسننت
کننز مننذهب ایننن قننوم ماللننم بگرفننت

هر یک زده دست عجز بر شاخی سست
(همان)1117 :

سننعی کنننی وقننت بیننع تننا چنننة چننون بننری

باز

صومعه از مزبله
(همان)592 :

گننه در پننی دیننن رویننم و گننه در پننی کننیش

هر روز به نو بُتی نهیم اندر پیش
(همان)1147 :

ندانی

ز

شرع

توسل به غیرخدا نیز عامل دیگر گمراهی در شناخت خداست .راه خدا را به فضل و هدایت او باید پیمود:
بنننننی خننننندای از خننننندای برخنننننوردار
بننننه خنننندای ار کسننننی تواننننند بننننود
هننننر کننننه از چننننوب مرکبننننی سننننازد

مرکب

ای رهآموز که هر کنو بنه تنو ره یافنت بنه تنو

هرگز اندر ره دین گمره و حیران نشود
(همان)175 :

اسیر هوا و طبع ،نقشهای خدایی را از بتها تشخیص نمیدهد:
ای هواهننننای تننننو هننننوا انگیننننز
برتنر آی از طبننع و نفننس و عقننل ابننراهیم وار

آسوده

دان

و

مانده سوار
(همان)201 :

آزار
خدای
تو
خدایان
وی
(همان)197 :
تا بدانی نقشهای ایزدی از آزری
(همان)656 :

گاه در نقش هویدی گاه در رنگ مهار
تننو هنننوز از راه رعنننایی ز بهننر الشننهای
(همان)187 :
گمراهی در برگزیدن راهنمای دینی انسان را از معرفت حق و وصول به او باز میدارد .در سفر انفسی و مسافرتهای آسمانی و ملکوتی ،طلب
راهنما امری بدیهی و ضرور است .اصحاب عرفان با توجه به مالزمت ده ساله حضرت موسی در نزد شعیب (کهف )67-66 :و دیگر باره تعلّم در
محضر خضر(قصص )82-61 :و ظرافت و حساسیت راه عرفان و سلوک ،گریز و گزیرناپذیری مراد و پیر طریق را دریافته و گوشزد کردهاند .سالک در
سیر از عالم طبیعت و کثرات به عالم برزخ و مثال و سپس عالم تجرد عقالنی با شبههها ،پرسشها و امتحانهایی روبرو میشود که داشتن معلم راه و
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مهذب نفس و انسان کاملی را ضرورت میبخشد .از این رو دالیل نیاز به راهنما متعدد است .راه بیراهنما خطرهای مهلک دارد و راهزنان پیدا و
پنهان در صراط سلوک بسیارند .آفات و آسیبهای علمی و عملی در سیر و سلوک پیش خواهد آمد که فقط به کمک پیر راه میتوان به آفتشناسی
و آفتزدایی ،آسیبشناسی و آسیبدرمانی پرداخت.
سنایی آفتهای گمراهی در سلوک دینی را چنین بر میشمارد:
رهایی نیافتن از اندیشه غوالن
سست همت بنود آن دینده هننوز از ره عشنق

که برون از تک اندیشه غوالن نشود
(سنایی)173 :1362 ،

نشناختن راهزن دین
گنر فرشننته بزننند راه تننو شننیطان تننو اوسننت

دیو دیوان تو با دیو به زندان نشود
(همان)174 :

وجود مدعیان رهبری
سر به سر دعوی است مردا مرد معنی دار کنو

تیز بینی پاکدستی رهبری غمخوار کو
(همان)572 :

جهان یکسر همه پر دیو و پر غولنند و امنت را

که یارد کرد جز اسالم و جز سنت نگهبانی
(همان)678 :

غول را از خضر نشناسی همنی در تینه جهنل

زان همی از رهبران جویی همیشه رهبری
(همان)656 :

کو جمال طاعتی تا مر تو را فتنوی دهند
گرچه بر خواناند حاضر لیک نتنوان از گنزاف

از بننرای چشننم بنند خننالی ز عصننیان داشننتن
بر فراز خوان مگس را همچو اخوان داشتن
(همان)464 :

به اعتقاد سنایی مدعیان دروغین رهبری دارای چنین صفاتی هستند:
 -1آلودگی به کبر و حرص
امامت گر ز کبر و حرص و بخل و کین برون ناید

به دوزخ دانش از معنی گرش در گلستان بیننی

و گرچه طیلسان دارد مشو غره کنه در دوزخ

یکی طوقی است از آتش که ٱن را طیلسان بینی
(همان)709 :

 -2راهزنی
اندرین وقت ز کس راه صنیانت مطلنب
-3

که

سر

راه

برانند

همه راهبران
(همان)440 :

بی بصیرتی
مرو در راه هر کوری اگر مردی در این هنامون

که گمراهی برون آیی بسی گمره تر از هامان

نه هر آهو که پیش آید بود در نناف او نافنه

نه هر زنده که تو بینی بود در قالب او جان
(همان)432 :
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 .2-1-2توحید
به نظر سنایی بهار دین توحید است:

در بهار چین دو یابی در بهار دین یکنی اسنت

حملة باز خشین و خندة کبک دری

کز دو گفتن نیست در انگشت جم انگشتری
پادشاهی از یکی گفتن به دست آیند تنرا
(سنایی)657 :1362 ،
آفرینش در جهان بر نظام اسباب و مسبب استوار است و هر اثری به سبب نزدیک خود قائم است:
برگ توت است که گشته است بتدریج اطلس
تو فرشنته شنوی ار جهند کننی از پنی آننک
(همان)308 :
اما هر فعلی را قائم به ذات پروردگار میداند:
که نوشته است همه بوده و تا بوده در آن
کننار حکننم ازلننی دارد و نقننش تقنندیر
(همان)442 :
انقینناد آر از مسننلمانی بننه حکننم او از آنننک

بر نگردد زاضطراب بنده تقدیر قدر
(همان)288 :

بنابراین خداوند افعال بندگان را نیز خلق کرده است:
بسننیار گنننه کننردیم آن بننود قضننای تننو

شاید که به ما بخشی از روی کرم آنها
(همان)18 :
سنایی هر نوع شرک و پرستش جز خدا را شایسته نمیداند .زیرا به باور او ،اعتقاد به معبود دیگر با توحید عبادی منافات دارد:
هیچ کس نشنود روز و شب قرین در یک وطن
هیچ کس نسنتود و نپرسنتید دو معبنود را
(همان)530 :
با دو قبله در ره توحیند نتنوان رفنت راسنت

یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن
(همان)488 :

دل به بلخ و تن به کعبه راست ناید بهنر آننک

سخت بی رونق بود آنجا کاله این جا قبای
(همان)610 :

چاشتگه خود را مکن در خدمت دونی حقیر
بامداد «ایاک نعبد» گفتهای در فنرض حنق
(همان)289 :
به نظر سنایی یکی از آفتهای دینی ،پرستش بیگانگان و گرایش به غیر دین خداست .کمال حقیقی را خدا میبخشد و بزرگی دنیوی محقر
است .شرع پرورندة انسان است .توحید ذاتی حق ،موجد غیرت دینی میشود:
جلوة توحید و برق خرمن اشرار کو
چشم موسی تار شد بر طنور غینرت ز انتظنار
(همان)567 :
ورا

خدمت

توحید

گریبان نشود
(همان)175 :

چنگ در دامن مهر تنو چگوننه زنند آننک

مر

گر کلیمی سحر فرعون هنوا را نیسنت کنن

ور خلیلی غیرت اغیار را درهم شکن
(همان)529 :
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نظر از غیر منقطنع کنن از

آننک

شاهد

غیر

عین
دل آمد
(همان)552 :

در

خیز تا عشق تو سرمایة عصیان نشود
گر ز اغینار همنی شنور پنذیری ز طنرب
(همان)173 :
آنچه از راه دین به دست نیاید و آنچه در راه کمال انسان نباشد ،پسندیدة خدا نیست .درگاه بیگانگان غرق زرق و فریب است و نباید طاعت سلطان را
با دربان عوض و خود را خوار کرد:
خواهش افسر شمار و خواه افسار
افسری کان ننه دینن نهند بنر سنر
(همان)202 :
درگه خلق همه زرق و فرینب اسنت و هنوس

کار درگاه خداوند جهان دارد و بس

هر که او ننام کسنی یافنت از آن درگنه یافنت

ای برادر کس او باش و میندیش ز کس
(همان)307 :

این نه شنرط منومنی باشند ننه راه بیخنودی

طاعت سلطان بمانده خدمت دربان کنم
(همان)413 :

بنابراین با وجود خدای یگانه ،تعظیم در برابر دیگران کفر است و صدق و حذق مسلمانی با بندگی درگاه قدرتمندان سازگاری ندارد:
قامت آزادگی چون حلقه بر در داشتن
کفننر باشنند از طمننع پننیش در هننر منعمننی
(همان)437 :
صدق بنوبکری و حنذق حیندری کنردن رهنا

بندگان را بنندگی کنردن نشناید تنا تنوان
تننا دل عیس نیّ مننریم باشنند اننندر بننند تننو

پس دل اندر زمرة فرعون و هامان داشتن
(همان)461 :
پاسبان بام در فغفور و قیصر داشتن
کی روا باشد دل اندر سمّ هر خر داشتن
(همان)467 :

 .2-1-3لطف و عدل
خداوند برخی از گناهکاران را ممکن است ببخشد .این امر احسان محض خداست(حلی .)583 :1376،این مسأله موضع سنایی را در برابر اشاعره
نشان میدهد:
کوه کوه از تو معاصی به کرم درگذرانم
ذره ذره حسننننات ار تنننو ز لطفنننم بپنننذیرم
(سنایی)387 :1362 ،
علیرغم نگرش غالب دورة سنایی ،او معتقد است که پاداش انسان در برابر کردارش ،گویای عدل پروردگار است:
گو بهشت و دوزخ از کسب است مما یکسبون
گر بهشت و دوزخ اندر کسب کس مضمر بنود
آتننش دوزخ نسننوزد بنننده را بننی حجتننی

تا

نگوید

بارها

انا

الیکم مرسلون
(همان)534 :
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دسنننت عننندل خننندای عنننز و جنننل

زده

بر

به

ظالمان

عجز رقم
(همان)378 :

 .2-1-4رؤیت
به دلیل محدود نبودن در مکان ،رؤیت خداوند ممکن نیست«.دیدن چیزى با چشم مستلزم این است که آن چیز در مکان و در جهت مقابل باشد
و در فاصله معینى قرار داشته باشد و در فضایى روشن باشد .در غیر این صورت رؤیت بصرى ممکن نخواهد بود .بدیهى است شرایط یاد شده مستلزم
جسمانیّت است و جسم بودن خداوند محال است( ».استادی .)89 :1385 ،سنایی در مورد رؤیت بصری حق از اصول عقاید اشاعره کنارهگیری می-
کند و در این باب به عقاید معتزله گرایش دارد« .معتزله میگفتند :خداوند نه جسم است و نه عرض؛ بلکه خالق اعراض و جواهر است و به هیچ یک
از حواس پنجگانه در نیاید و در دنیا و آخرت دیده نشود»(رضانژاد:)49 :1384 ،
او نبیند به حقیقت نه از آن گمشدگانم
هر که گوید که خدا را به قیامنت بتنوان دیند
(سنایی)388 :1362 ،
حنبلی چون دید چشمت چشم او شد همچو سیم
زیرا خداوند از جسمانیت مبراست:
این و آن باشد اشنارت سنوی اجسنام کثینف

از حجاب غفلت آخنر ینک زمنان بینرون نگنر

اشعری چون دید رویت روی او شد همچو زر
(همان)267 :
تو لطیفی در عبارت این و آن چون خوانمت
(همان)104 :
ناظر رخسار جانان چشم صورت بین مکن
(همان)510:

 .2-1-5مسأله امامت
به رغم مذهب غزنویان ،سنایی با وصف امامت علی (ع) -به عنوان جانشین پیامبر اسالم -به شیعه نزدیک میشود:
لیک پنهان نیست شاه ذوالفقار از ذوالخمار
هر کسی جز وی امامت نیز دعنوی منی کنند
(همان)213:
هننر کننه تننن دشننمن اسننت و یننزدان دوسننت

داند

الراسخون

فی

اوست
العلم
(همان)249 :

خوب نبود جز که حیدر میر و مهتر داشتن
چون همی دانی که شهر علم را حیدر در است
(همان)468 :
به نظر سنایی اگر حبّ علی(ع) و مذهب جعفری در دین کسی حاصل نشود ،عشق و ایمان او به خداوند پذیرفته نمیشود:
مهننر حینندر باینندت بننا جننان برابننر داشننتن
گر همی خواهیکه چون مهرت بنود مهنرت قبنول
از پی سلطان دینن پنس چنون روا داری همنی

جننز علننی و عتننرتش محننراب و منبننر داشننتن

هشت بستان را کجا هنر گنز تنوانی ینافتن

جز به حب حیدر و شبیر و شبر داشتن

گر همنی منومن شنماری خویشنتن را بایندت

مهنننر زرّ جعفنننری بنننر دینننن جعفنننر داشنننتن
(همان)469-470:
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سنایی رسیدن به بهشت و زندگی جاودانی را به شیعه بودن منوط دانسته است:
شیعی دیندار شو تا زننده منانی زانکنه هسنت

10

هرچه جز دین مردگی و هرچه جز سنت حنزن
(همان)489 :

بنننر دل گمنننار و گینننر بنننه جننننات سننناکنی
مهننر رسننول مرسننل و مهننر علننی و آل
(همان)701 :
خالف اعتقاد اهل سنت در بارة لعن برادران دینی (حسنی رازی ،)29 :1383 ،سنایی دشمنان ائمه را لعن کرده است:.
لعنننننت اهلل یزینننندا و علننننی حننننب یزینننند
بننر چنننین قننوم چننرا لعنننت و نفننرین نکنننیم
(سنایی)1072 :1362 ،
 .2-1-6عمل به ارکان
همه فرق اسالمی به جز کرامیه (ایزتسو )206-213 :1380 ،تصدیق به دل را جزو ایمان قرار دادهاند .طبق نظر اشاعره ایمان تصدیق قلبی است
و قول به زبان و عمل به ارکان نیز از فروع ایمان به شمار میآیند (رک .شهرستانی .)72 :1361 ،سنایی عمل به جوارح را بیشتر از اقرار به زبان ضرور
دانسته و بدین سبب از بیعملی مسلمانان شکوه کرده است:
چه پوشی جامة شهوت دل و جان را چه رنجانی
چه پیچانی سر از طاعت چه باشی روز و شب غافل
(سنایی)674 :1362 ،
حرام اندر کدام آیین حالل است ای مسلمانان

حرامی را سلم خوانی ز قسام اینن قسنم بیننی
(همان)703 :

 .2-2طبعیتگرایی و دهریگری ،طبعگرایی
طبیعتگرایی یا ناتورالیسم ( ) Naturalismمعموالً در اشاره به این باور فلسفی به کار میرود که تنها قوانین و نیروهای طبیعت (نه قوانین و
نیروهای فرا طبیعی) در جهان فعالند و چیزی فراتر از جهان طبیعی نیست .طبیعتگرایی دینی رویکردی به معنویت میباشد که خالی از
فراطبیعیگرایی است .آداب ،رسوم ،عقاید و نهادهای دینی که خالی از باورهای فراطبیعی هستند .طبیعتگرایان اخالقی معتقدند که صدق و کذب
مدعیات اخالقی ،بر مبنای تطابق آنها با واقعیتهای طبیعی تعیین میگردد و صفات اخالقی ،انواعی از واقعیتهای طبیعی هستند .نظریه برخی از
اندیشمندان اسالمی نیز از سنخ طبیعتگرایان اخالقی میباشد و تعریفی که آنان از مفاهیمی اخالقی مانند خوب و بد ارائه دادهاند ،گویای این مطلب
است.
«طبیعتگرایی توسّعاً معادل دهری شناخته میشود .دهری منسوب به دهر و منسوب به روزگار است .منکر الوهیت که دهر را عامل شمارد.
طبیعی مذهب ،آنکه خدایی جز روزگار نداند .فرقهای که دهر را خدا دانند .کسی که عالم را قدیم داند و به حشر و نشر و قیامت قائل نباشد» (دهخدا،
.)1373
شهرستانی آنها را معطله دانسته است«فکر ایشان بسته شده از راه راست ،و عقل و نظر ایشان را هدایت و رهنمونی نکند به اعتقاد ،و فکر و ذهن
ایشان را راه ننماید به معاد ،الفت به محسوس گرفتهاند و میل به آن کردهاند و از عالم عقل روی نهفته دارند و زعم ایشان اینکه عالم نیست ورای
چیزهایی که در آن است ،از طعامهای دلپذیر و دیدنیهای بینظیر ،و عالم همین محسوسات است» ( ،1361ج)4 :2
طبیعتگرایی گرویدن به عالم محسوس و بیاعتقادی به عالم غیر مادی است .چنین باوری با سکوالریسم معاصر همخوانی دارد« .سکوالریسم
یعنی"این عالم گرایی" ،یعنی توجه را به این عالم معطوف کردن و از عوالم دیگر چشم برگرفتن و غفلت گزیدن[ .مقصود از]عوالم دیگر ،یکی عالم
ماورای ماده و دیگری عالم آخرت است»(یوسفیان)315 :1390 ،
طبیعت ،به معنای واقعی کلمه ،معادل جهان یا عالم طبیعی ،فیزیکی و مادی است .طبیعت در حالت کلی ،به پدیده جهان فیزیکی و همچنین
زندگی اشاره دارد .ابعاد گوناگون طبیعت در قرآن آمده است از جمله :آسمان ،زمین ،خورشید ،ماه ،ستارگان ،از ابرهای بارانزا ،رویش گیاهان،
زیباییهای نور ،جلوههای گوناگون رنگ و وزش باد .خداوند طبیعت را برای انسان مسخر کرده است :أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا
فِی الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا کِتَابٍ مُّنِیرٍ(لقمان )20 :و شایسته نیست انسان اسیر
طبیعت گردد.
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سنایی چون متشرعان ،طبیعتگرایی را با دهریگری برابر و در مقابل اعتقاد به جهان ماورای طبیعت و عالم روحانی و معنویت قرار داده است .او
طبیعتگرایی را آفت دینی میشمارد و طبیعت را مادر ،و آفریدگار را خالق و ایجاد کنندة آدمی و هستی میداند .به اعتقاد او انسان باید نسبت خود
را از طبیعت جدا بداند و آفرینندة حقیقی را بشناسد:
ننننگ باشنند بننا پنندر نسننبت بننه مننادر داشننتن
بگذر از رننگ طبیعنت دسنت در تحقینق زن
(سنایی)473 :1362 ،
انسان طبیعتگراست و فیض روحانی و عرفانی میتواند او را از طبیعت جدا کند:
یک زمان از می طریقت سنج کن
ایننننن دل و جننننان طبیعننننت سنننننج را
تنننننناج جننننننان پنننننناک را در راه دل
طبیعت ،چاه سقوط انسان است:
چون همی دانی که قرآن را رسن خوانده است
حق
طبیعتگرایی از شریعت و شناخت زیبایی حقیقی باز میدارد:
چنگ در فتراک صناحب دولتنی زن تنا مگنر
روی بنمایننند شنناهان شننریعت مننر تننرا

مفرش

جانان

جان

کن
آهنج
(همان)469 :

پس تو در چناه طبیعنت چنند باشنی بنا وسنن
(همان)488 :
برتر آیی زین سرشت گوهر و صرف زمن
چون عروسان طبیعت رخت بندند از بدن
(همان)486 :

طبیعتگرایی از بخشندگی و مقام رضا باز میدارد:
گرد خرسندی و بخشش گرد زیرا طمع و طبع

کودکان را خربزه گرم است و پیران را خیار
(همان)188 :
نفس ناطقه انسانی را از آن جهت که مبدأ حرکت و سکون است« ،طبع» میگویند؛ و به اعتبار این که مبدأ براى ادراکات جزئی است «نفس» می-
نامند .سنایی نیز برخی صفات و عوارض نفس را برای «طبع» نسبت داده است.
طبع ضرررسان است:
سیرت ابرار را در طبع اضرار مجوی
شغل سرهنگان دین از منرد متنواری مجنوی
(همان)714 :
طبع اوباش پرور است:
همه رمز الهی را زخاطر ترجمان بینی
گر اوباش طبیعت را بنرون آری زدل زان پنس
(همان)706 :
آثار خدا و بنده را تشخیص نمیدهد:
تا بدانی نقشهای ایزدی از آزری
برتنر آی از طبننع و نفننس و عقننل ابننراهیم وار
(همان)656 :
دون و فرومایه است:
جغد را بوم خراب از طبع دون شد مستکن
باز را دست ملوک از همت عنالی اسنت جنای
(همان)529 :
 .2-3بیرونی شدن دین
دینداری یا تدین ناظر به پذیرش دین توسط انسانهاست .در واقع دینداری صفت و حالت انسان دربارة دین است .به طور کلی ،دین
مجموعهای از اعتقادات ،احساسات و اعمال فردی یا جمعی است که حول مفهوم حقیقت غایی یا امر مقدس سامان یافته است(.رک.پترسون و
همکاران .)1377 ،اسمارت معتقد است که شش بعد شعائر ،اسطورهشناسی ،تعالیم ،اخالق ،بعد اجتماعی و بعد تجربی ،در تمام ادیان واقعی وجود
دارند (همان.)3 :1377 ،
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به گفتة استارک و گالک ( )1968اعمال دینی به دو دسته تقسیم میشوند .نخست؛ شعائر یا مناسک یا آداب و رسوم تدوین شده و در میان
معتقدان به دین ،رفتارهای نمونهای به حساب میآیند .مناسک به طور کامل ،مراسمی هستند که هر دین از پیروان خود انتظار دارد آ نها را به جا
آورند .دیگر؛ پرستش و دعا یعنی اعمال فردی و خصوصی که شخص آنها را تنها با رضایت خاطر خود بدون اجبار انجام میدهد ،زیرا اینها اعمالی
غیررسمی هستند.
اعتقادات و اعمال دینی ،دو حالت بیرونی و درونی از دین را تبیین میکنند .دین درونی و دین بیرونی در یک مسألة اساسی دچار چالش هستند
و «آن تأکید بر خودسازی و تحول درونی است .فراموش کردن تحول درونی ،انسان را از تربیت و تزکیه باز میدارد و به غفلت و در نتیجه تقابل با
خداوند سوق میدهد» (مدنی ،بیتا .)134 :بیرونگرایان در دین ،به جای توجه به تحوالت درونی ،به آداب بیرونی پایبند هستند و آن را از روی
ریاکاری و به سبب کسب منافع مادی انجام میدهند(همان).
بیرونی شدن دین ،به معنای از دست دادن اعتقاد حقیقی به دین است .این آسیب را سنایی به "قحط دین" تعبیر میکند:
بین که اکنون قحط دین است اندر این آخر زمان
دان که اول قحط نان بنود انندر آن اول قنرون
(سنایی)423 :1362 ،
در جامعهای که بازار اهل دین بیرونی رونق دارد ،راستی ورزی سخت است و صادقان و حکیمان در رنج و بال هستند:
سرمایة عز و دولت آسانی است
گویننند کننه راسننتی چننو زرّ کننانی اسننت
گر راست به هرچه راست اسنت آسنان اسنت

من راستم آخر این چه سر گردانی است
(همان)1121 :

برندت گر سوی زندان گمانی بر کنه صندیقی

وگر رانندت از شهرت گمانی بر که تنهایی
(همان)601 :

حکیمی گر ز کژگویی بنال بینند عجنب نبنود

که دائم تیر گردون را وبال اندر کمان بینی
(همان)710 :

مظاهر این آفتِ عام ،بیصداقتی ،سستی دینداران و گرایش به آیینهای بیگانه است:
راه دین پیداست لیکن صادق دیندار کو

یک جهان معشوق بینم عاشق غمخوار کو
(همان)574 :

چه سستی دیدی از سنت که رفتی سوی بیدینان

چه تقصیر آمد از قرآن که گشتی گرد المانی
(همان)679 :

دیننن زردشننتی و آیننین قلننندر چننند چننند

توشه باید ساختن مر راه جان آویز را
(همان)26 :

اگر اعتقادات دینداران دچار انحراف شوند ،دین بیرونی رواج و گسترش مییابد و آثار زیانباری پدید میآورد .سنایی به برخی از آنها تأکید زیادی
دارد:
 -1ریا و نفاق :بیصداقتی در دین ،ریا و نفاق ایجاد میکند .منافق «در اصطالح کسی است که در باطن کافر و در ظاهر مسلمان
است»(قرشی )98 :1371 ،و درونش با بیرونش یکی نیست «یقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَیسَ فِی قُلُوبِهِمْ» (آل عمران.)167 :
سنایی کسی را که از صدق برکنار باشد چون گرگی معرفی میکند که به حرم کعبه وارد شده است:
اگر بینی چنان بینی که گرگی در حرم بینی
نبینی هیچ مردی را که با وی صدق همراه است
(سنایی)703 :1362 ،
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از پیامدهای زوال صداقت به نظر سنایی ،مصلحتاندیشی و محافظه کاری است:
در لبنناس مصننلحت رفتننند زرّاقننان همننه

بر بساط صایبی خفتند طرّاران همه
(همان)596 :
سنایی ضایع شدن اعمال ،زهدفروشی ،مالپرستی ،دنیاگرایی ،دروغگویی و اسارت انسان را از آفات ریا و نفاق میداند:
کشت کردی لیک خوک است و ملخ در کشتزار
مننال دادی لیننک رویسننت و ریننا اننندر بنننه
(همان)187 :
قرائی

فروشم

و طاعات
(همان)73 :

زهد

مننرا بننی خویشننتن بهتننر کننه باشننم

به

زاء زهنندت کننرد بننا نننون نفنناق وحنناء حنرص

تا نمودی زهد بوذر بهر زرّ نوذری
(همان)663 :

اگنننر فنننارغ شننندی در دینننن ز دنینننا

بست رخ بی ریا دل بی غمی کو
(همان)582 :

ریسمانوار ار نخواهی پای چون سر ،سرچوپای

ده زبان چون سوسن و یک چشم چون سوزن
مباش
(همان)326 :

دور کننن بننود ریننا از خننود کننه تننا آزاده وار

مسجد و میخانه را محرم شوی چون بوریا
(همان)44 :

 -2نبود اعتقاد درونی :اگر دین مردم بیرونی شود ،حقیقت مسلمانی از بین میرود و به تعبیر سنایی ،خورشید دین غروب میکند .از
سویی زوال صفای ظاهری ،از تاریکی درون ناشی میشود .دوگانگی مقصد و بیگانگی باطن و ظاهر انسان ،نشانههای دین متظاهران
میباشد:
نبینی در مسلمانی بجز رسنمی و گفتناری

زافعال مسلمانان در این مردان رقم بینی
(سنایی)702 :1362 ،

مسلمانی کنون اسمی است بر عرفی و عناداتی

دریغا کو مسلمانی دریغا کو مسلمانی
(همان)678 :

فرو شد آفتاب دین بر آمد روز بی دیننان

کجا شد درد بودردا و آن اسالم سلمانی
(همان)

در طریقننننننت کجنننننننا روا باشننننننند
بننننناطنی همچنننننو بنگنننننه لنننننولی

دل

به
ظاهری

بتخانه

رفته
همچو

 -3دعوی بیمعنی :آنچه از دین در دینداران دورة سنایی باقی مانده ،حرف و دعوی دینداری است:

تن

به

نماز

بزّاز
کلبة
(همان)299 :
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کرد رفت از مردمان انندر جهنان اقنوال مانند
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همعنان شوخ چشمی در جهان آمال ماند
(همان)146 :

پس نشان طاعتت برروی چون دینار کو
تننو همننی گننویی شننب تننا روز اننندر طنناعتم
(همان)576 :
به گفته سنایی در مدعیان دینداری نشانة اطاعت دیده نمیشود .با اینکه مردم در روز ادعای دینداری میکنند اما در آنها سوز شبانه یافت نمی-
شود .گرایش به شهوت ،یکی از دالیل سرپیچی از طاعت خداست .به عقیدة سنایی ،حق گویان گرفتار حلقه منتاند ،همه بیداران در غفلتند و جز
دعوی از دینداری باقی نمانده است و دین در زیر پای گبران پایمال میشود:
همه روزت همی بینم که در مهر تجالیی
شبی نفروختی هر گنز چراغنی بهنر یزداننت
(همان)602 :
طوق منت یابم اندر حلق حنق گوینان دینن

خواب غفلت بینم اندر چشم بیداران همه
(همان)596 :

ور پی بوبکر خنواهی رفنت بعند از مصنطفی

پای بر دندان مار و دست بر دینار کو
(همان)573 :

گر همی دعوی کنی در مجلس افروزی چو شمع

پس برای جمع همچون شمعت از خود خورد کو
(همان)578 :

ور همی گویی که چون بهلنول منن دیواننه ام

بر نشسته بر پلنگ و در دو دستت مار کو
(همان)574 :

 -4نبود درد دین :دینداری بدون درد و احساس ،باعث ایجاد دین بیرونی و سطحی است .عشق ،دین را درونی میکند .کسانی که تن و
جان را در راه دادار فدا نکنند ،درد دین ندارند:
عاشق دیندار بایند تنا کنه درد دینن کشند

سرمة تسلیم را در چشم روشن بین کشد
(همان)138 :

گر همی خواهی که عماری بوی بر ساق عرش

در ره اسالم عشق بوذر و عمار کو
(همان)577 :

چننون سنناز ک نار و درد غننم دیننن نننداردت

زین راه بر دو گوشة زرع و شیار گیر
(همان)298 :

سننازند

ز آه و درد دین شان ماتمی کو
(همان)581 :

ور همی گنویی کنه هسنتم چناکر شنیر خندا

تن فدای تیغ و جان در خدمت دادار کو
(همان)573 :

همننه سننور هننوای نفننس
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پیش از این در راه دین بد صد هزار اسنفندیار

گرد هفت اقلیم اکنون یک سپه ساالر کو
(همان)575 :

هم ز وصل و هم ز محنت چون محبان هر زمان

چهره همچون الله زار و دیده لؤلؤبار کو
(همان)

به دلیل نبود درد دین ،مرد راستین در راه دین نمانده است .مدعیان هم شایستگی دینداری را ندارند:
بگو تا چون
براهیمنننننان بسنننننی بودنننننند لنننننیکن

هنننننزاران عیسنننننی از منننننادر بزادنننننند

ولی

چون

خلیل

عیسی
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و ادهمی کو
(همان)581 :
بن

مریمی کو
(همان)582 :

شور و عشق ،باعث کمال دایمی دین فرد است و از زوال باور دینی جلوگیری میکند .در حالی که از این شور و شوق در دینداران دورة سنایی
خبری نیست:
غذی دوزخ سازی که پشیمان نشود
مست آن راه چنان گنردد کنز سنینه ش اگنر
شور آن شوقش چونان شود از عشنق کنه گنر

غرق قلزم شود آن شور بنقصان نشود
(همان)173 :

طرفه مرغان بر درخنت دینن همنی نالنند زار

اندر آن گلزار جانت را نوای زار کو
(همان)576 :

چننو در دیننن بننر خننالف امننر و نهیننی

و زبر کو
(همان)581 :

ز بهننننر عنننندت

روز

ز

کامت

نالة

زیر

قیامننننت

تو را در چشم دل نار و نمی کو
(همان)

گر مرد اینن رهنی قندم از جنان کنن و درآی

ور عاجزی برو تو و دین و ره عجوز
(همان)305 :

هنننیچ درینننا نبنننرد زورق پنننندار تنننو را

تا دو چشمت ز جگر ،مایة طوفان نشود
(همان)172 :

 -5استفاده ابزاری از دین :دین سالح مبارزه با دشمنان نفسانی و شیطانی است و نباید چون دیوانگان و مستان آن را در جای دیگر به
کار گرفت .هر کس دین را برای سود خویش بخواهد ،زیان میکند:
دین سالح از بهر دفع دشمنان آتشی اسنت

تو چرا پوشی به هر بادی زره چون آبگیر
(همان)289 :
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علم و دین در دست مشتی جاه جوی و مال دوست

چون به دست مست و دیوانهاست درّه و ذوالفقار
(همان)192 :

هر که بهر ذات پاکت جست ماند انندر وصنال

هر که بهر سود خویشت جست ماند اندر زیان
(همان)422 :
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دنیادوستی انسان را میفریبد تا دین را به مال دنیا بفروشد ،در حالی که در آخرت به کار او نخواهد آمد .ایمانِ یوسف گون را به تایی نان فروختن ،چون معامله گوهر
با پشیز و زیان آور است:

چرا غرور دهی تننت را بنه منال و بنه ملنک

چرا فروشی دین را به ساز و اسب و درم
(همان)383 :

دین فروشیم چو این قوم جز این منی نخرنند

مایه سازیم هم از همت و خوی دگران
(همان)441 :

گر به شیطان منی فروشنی یوسنف صندیق را

چون ز چاهش بر کشیدی قیمتش ارزان مکن
(همان)507 :

یوسننف کنعننان تننن را مننی خننری امننروز تننو

یوسف ایمان خود را بیع تائی نان مکن
(همان)

بفروختننه دیننن را بننه یکننی گننرده و کننرده

پوشیده تن خویش به رنگی و عبایی
(همان)612 :

چون تو دادی دین به دنیا در ره دین کی کنند

پنج حس و هفت اعضا مر ترا فرمانبری
(همان)655 :

صننلح کننردیم بننا تننو ایننن بگیننر و آن بننبخش

بیت مقدس بر میاور کعبه را ویران مکن

سر بسنر کنردیم بنا تنو ننی ز منا و ننی ز تنو

چادر مریم مدزد و شیث را مهمان مکن
(همان)508 :

خرقه پوشان گشنتهانند از بهنر زرق و مخرقنه

دین فروشان گشتهاند از آرزوی جاه و مال
(همان)345 :

 .2-4نادانی و جهل
یکی از آسیبهای اعتقادی در دین ،جهل است .در کتاب غررالحکم ،حاوی بخشی از حکمتها و سخنان حضرت امام علی(ع) ،آمده است« :ما
قصم ظهری إال رجالن عالم متهتّک و جاهل متنسّک هذا ینفر عن حقّه بتهتّکه و هذا یدعو إلى الباطل بتنسّکه»؛ (تمیمیآمدی1410 ،ق )696 :فقط
دو شخص کمرم را شکستند؛ عالمی که از انجام گناه ابائی ندارد و نادانی که اهل عبادت باشد .آن عالم با ارتکاب گناهان ،مردم را از دینداری فراری
میدهد و این نادان ،به خاطر جهلش ،مردم را به سمت باطل میکشاند .روایتی به همین مضمون ،از امام صادق(ع) نیز نقل شده است( .مجلسی،
1403ق.)208 :
فرد جاهل ،به خاطر جهلش ،سبب ایجاد بدعت در عبادات و دین میشود و مردم هم از او پیروی میکنند و به باطل کشیده میشوند .وقتی
مردم ،نادانی و جهل این شخص عابد را میبینند ،نسبت به زهد و عبادات بیرغبت شده و راه خالف او برمیگزینند و در نتیجه از عبادات دوری می-
کنند.
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سنایی از رواج جهل دردمند است .او میبیند که همگان از خواب غفلت سرمستند ،مردم مشتری جهلاند و منادیان حق کور و کر شدهاند:
بر نشان جهل او خود قول او باشد گوا
دان که هر کو صدر دین بی علم جوید نزد عقل
(سنایی)21 :1362 ،
روزگاری است که جز جهل و خیانت نخرنند

داری این مایه و گرنه خر از این کلبه بران
(همان) 439( )439 :

این چه قرن است اینکه در خوابند بیداران همه

وین چه دور است اینکه سرمستند هشیاران همه
(همان)596 :

بیخبر گشته است گوش عقل حقگویان دین

بیبصر گشته است گویی چشم نظاران همه
(همان)597 :

کار بیخبران و بی خردان رونق دارد:
بیخبر وار در این عصر بزی کنز پنی بخنت

گوی

اقبال

ربودند

همه بیخبران
(همان)440 :

آن راست یمنن و یسنر کنه ینا قنوّت تمینز

نشناسد او ز جهل یمین خود از یسار
(همان)234 :

کار چون بیخنردی دارد و بنیاصنلی و جهنل

وای پس بر تو و آباد برین مختصران
(همان)439 :

دالیل رواج جهل از نظر سنایی عبارتند از:
فراوانی جاهالن و زیاد شدن مشتریان جهل:
ور به گوش هوش و چشم دل همی کور و کری

از ملک چون نکته گویم چون تویی از انس و
جان
(همان)456 :

غلبه نفس بر انسان ،که باعث آراستگی ظاهری او به وسیلة جهل شده است:
هوا همواره شیطانی شده بر نفس تنو سنلطان

تنت را جهل پیرایه دلت را کفر پیرامون
(همان)536 :
جهل به طور مستقیم به اعتقادات و نگرش دینداران آسیب میرساند .از نظر سنایی ،رفتار جاهالنه آفات دینی زیر را در بر دارد:
 -1گمراه کننده از راه راست:
مار فقنر و خنار جهلنت گنر زره یکسنور نهند

سر بکوب آن مار را و آتش اندر خار زن
(همان)482 :

 -2زایل کنندة بصیرت:
غفلت اندر عاشقان چندان کدورت جمع کنرد

کز رخ خورشید میبینند سرخی بر انار
(همان)228 :
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 -3تباه کنندة ایمان:
تا نباشنی غافنل و داینم همنی ترسنی ز حنق

گر همی خواهی که چون ایمان ترا بر سر برند
(همان)155 :

 -4بی ارزش کنندة عبادت و بندگی:
چننندین هننزار سننجده بکننردی ز غننافلی
یک سنجده کنن چنو سنحره فرعنون بنیرینا

بنشین یکی و سجده خود را شمار گیر
وانگه

میان

جنت

ماوی قرار گیر
(همان)297 :

 -5مایة فربهی توخالی:
به سبزه عشوه و غفلت نهاد خنود مکنن فربنه

که فربه فرث و دم گردد ز پختن یا ز بریانی
(همان)681 :

 -6ظاهرگرایی:
تنا کنی انندر پنرده غفلنت ز راه رننگ و بنوی

این رباط باستانی را به بستان داشتن
(همان)460 :

 -7زبون و خوار کننده:
ز دونی و ز ننادانی چننین منزدور دینوان شند

وگرنه ارسالن خاص است دین را نفس انسانی
(همان)680 :

 -8غفلت:
آینند بننه تننو هننر پنناس خروشننی ز خروسننی

کی

غافل

بگذار جهان

گذران را
(همان)32 :

 -9عوامگرایی:
دنباله روی از مردم عامی و عامه گرایی ،انسان را از حقیقت دور می کند و از دیگر آفات علمی دینداران است:
دیو بر تخت سلیمان ،چو سلیمان نشود
راه مخلوقنننان گینننری و نیندیشنننی هنننیچ
(همان)174 :
از پننی رد و قبننول عاکننه خننود را خننر مکننن

زانکه کار عاکه نبود جز خری یا خرخری
(همان)663 :

 -3نتیجهگیری
آسیبشناسی در زمینه مسائل روان شناختی ،تربیتی و فرهنگی ،عوامل پدیدآورنده یا نگهدارنده آفات وآسیبها را مطالعه و شناسایی و بررسی
میکند .هدف چنین مطالعاتی تکمیل و تأمین فرایندهای مناسب برای پیشگیری یا درمان آسیبها میباشد .رویکرد انسانها به دین  ،خطاها و
آفتهای نظری و عملی را در اعتقاد و رفتار او به وجود میآورد.
شناخت این آسیبها زمینههای سالمت و بهداشت دینداری را تسهیل میکند.
شعر حکیم سنایی غزنوی عارف متشرع قرن ششم هجری ،نماینده برجسته نوعی از قصیده در زبان فارسی است که به نقد جامعه و زهد و
عرفان و اخالق و آسیبشناسی رفتار و اعتقاد ناسالم دینی میپردازد .نتیجه بررسی تحلیلی و توصیفی این موضوع در دیوان سنایی نشان میدهد که
آسیبهای اعتقادی مورد توجه او به مقولههای بیرونی شدن دین ،دهریگری و طبیعتگرایی ،نادانی و جهل و عقاید کالمی اختصاص دارد.
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به اعتقاد سنایی روش متکلمان برای معرفت حق ،ناکارآمد است .سنایی در اندیشه نفی هر معلومی هست که درباره ذات حق به ذهن انسان
خطور میکند .به نظر سنایی شناختن خدا از راه علم ،ذهن و وهم ،چشم ظاهر بین و تشبیه ممکن نیست .توصیف خدا با تشبیه باعث گمراهی می-
شود .به گفتة سنایی ،توسل به غیرخدا نیز عامل گمراهی در شناخت خداست و خطا در برگزیدن راهنمای دینی ،انسان را از معرفت حق و وصول به
او باز میدارد .زیرا مدعیان دروغین رهبری ،بیبصیرت و راهزناند .سنایی مانند شاعران متشرع ،طبیعتگرایی را با دهریگری برابر ،و در مقابل اعتقاد
به جهان ماورای طبیعت و عالم روحانی و معنویت قرار داده است.
بر مبنای شعر سنایی ،بیصداقتی ،دعوی بیمعنی  ،ریا و تظاهر به دینداری ،نداشتن درد و شور دینی ،استفاده ابزاری از دین و دین فروشی ،رونق
بازار بیدینان از آسیبها و مظاهر بیرونگرایی در دین است به نظر سنایی جهل موجب ایجاد بدعت در عبادات و دین میشود .وقتی مردم ،نادانی و
جهل عابدان را میبینند ،نسبت به زهد و عبادات بیرغبت شده و راهی خالف آنها را برمیگزینند و در نتیجه از دین میگریزند .سنایی از اینکه مردم
از خواب غفلت سرمست ،گمراه و مشتری جهلند و منادیان حق کور و کرند ،دردمند است .سنایی آسیبهای جهل را در دینداری به کرات یادآوری
کرده است.
سنایی هر نوع شرک و پرستش جز خدا را شایسته نمیداند .زیرا به باور او ،اعتقاد به معبود دیگر با توحید عبادی منافات دارد .به اعتقاد سنایی،
خداوند بر اساس عدل گناهکاران را کیفر میدهد اما بنابر اصل لطف خود ،برخی از آنها را ممکن است ببخشد .این مسأله موضع سنایی را در برابر
اشاعره قرار میدهد .سنایی همچنین در مورد رؤیت بصری حق از اصول عقاید اشاعره کنارهگیری میکند.
به رغم مذهب غزنویان ،سنایی با وصف امامت علی ع -به عنوان جانشین پیامبر اسالم -به شیعه نزدیک میشود .سنایی–به رغم کرامیه-عمل به
جوارح را بیشتر از اقرار به زبان ضرور میداند و بدین سبب از بیعملی مسلمانان شکوه کرده است.
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Religious beliefs pathology in poems of Sanaei
Abstract
Religious pathology is important because it diagnoses and investigates the factors causing to damage of the most
beautiful aspect of the God blessing (religion). The factors cause to damage of religious beliefs, knowledge and
awareness and religious epistemology in a religious society. Identification of these damages facilitates religious
health. Persian literary texts are full with pessimistic attitudes towards beliefs, moralities and behaviors of the
religious people. The poems of Sanaei Ghaznavi, the mystic’s poet of sixth century of hegira are outstanding
representatives of ode in Persian language that criticizes the society, piety mysticism and ethics and pathology of
religious behavior and unhealthy beliefs. In this article religious beliefs pathology has been studied in Saanei divan
and the descriptive and analytical results have been represented in the four categories of verbal, irreligiousness,
naturalism, externalization of religion and ignorance. The results of this research showed that Sanaei challenges on
the poet’s beliefs in theology, monotheisms, imamates, justice, kindness and observing of God and introduces
inefficient the apologetics way to theology. He equals naturalism to irreligion and in contrary belief in supernatural
and spiritual world equal to spirituality. According to his poetry, unfaithfulness and lack of religious pain and
eagerness move religion out of the religious man mind and prevent it from using in rituals and pretention and
misuse. Sanaei believes that ignorance causes to heresy and reluctance towards religious affairs and he counts
numerous damages on religiosity.
Key words: pathology, Sanaei, God, belief issues, religiosity

