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چکیده
سنایی یکیی از شیاراا ادییمیدنی
قاا گااله ،اخا کدلا با یدا اشعا
قصدف

ا بییا

کنکا

یدا اشعا سنایی ،بیث «پیاا
قابیت سالکا

غیاقابلادکا

از

راایادی آثیا

یکا هیا ختلفیم خد قیقیی

ادجامشیه است .یکی از رناصا باجسله پابساخی
خمایخ» هست کیه بیهرنیدا

هنداییا خعنید  ،دقی

خاییا سفا خعند طایقت ا دی سالکا با اسلدیا از ا شا ا

رااا
خی ثا
آدا از

گا دهها رقبهها سیا باطنی هایی یااله خسیا پاختاطاة سفدک ا بهسالخت طی خیدداینی .این ددشیلا
صی است قا به
سااینیة ا بیا

شی قدصیفی– قیفیفی از هگذ کمم قیفیل شداهی شعا  ،به قبییین یییگاه ایین

رااادی

خد پیاا

خمایخ دق

سییه است که حضد پیا هیایتگا به
لذا

خا

قنعدا

ا سلگی از قعفقا

شکل

دید بد ه هم دیازخنی قنعدا

آ ها

سیا سفدک رااادی بپا از

بعی بد

حادی دسبت خی هنی که جاخع قداخی صفا

جفدهگا است .گاهی طالب باخد ا

رالم حقیقت

دید بد ه است از هده خهمقا ،رم

انا ا

از

جاخة زاهی صدای هیایتگیا
اه سیی به صال الهی به پییاا

ادسا کاخل است.

کلید واژهها:
پیا ،شیخ ،رااا  ،سنایی.

 -1خابی رضد هیأ

به این دلیجیه

رفدی ادمگاه پیام دد  ،قهاا  ،ایاا Fdastmard45@gmail.com .

پیشگفتار
رااا

قصدّف

اا سیی ،ا بییا

خباحث آ به ا بیا

ا از با هیا قدفی شیاها

حاکدا

کا

کا بهطد

که آ اینیگی زیباساز کالم قا آ زخا به این حی داسییه بد « .سنایی بیا ا کیا

اصطالحا
ژ اا ا

به آ قا حیّ اسلقالل بتمیی چاشنی قازه ددکینی ا زبا

رااادی

غلل ،به آ

دگ ابهام ایهام بتمیی با این ردل به غیلل اا سیی ردی

خدادنیة شعا ا قا ساخت قا از زیاپدسلهها ظاها کفده ،دقبی به
خعنا رااادی ا

سدم آ

خیخداهی از شعا یابی.

ا ب اا سی

م

خعنیی

بلدی به خیلا اهیم خیدی

شیعا ا قأ ییل قفسییا کنیی آد یه

حقیقت با سنایی ،غلل اا سی

شاخة اصفی پییا کا ؛ یک شیاخه کیه

شاخة راشقاده است به ست سعی به کدال خی سی شاخة یگا که را ااده است بیا سینایی
آغازشیه به ست رطا با سا

خثند ها خلعی

با شعا حااظ به ا ج ارلال خدی

خی سی»( .اشاف زا ه)11 :1931 ،

سیاادجام

خدلد با خنظدخة سلاگ خثنید

حقیقت از رصا سنایی به بعی خضاخین رااادی ایجقاین خضاخین شعا اا سی بید ه اسیت
جاذبة طبیعی اینگدده ادییمهها چنا بد ه هاکسی که خداسله چنی بیلیی طبیعآزخیایی کیا ه اسیت.
سنایی غلدد به رااا اسالخی رد

ژ اا بتمیی بین شعا راایا پیددیی قنگاقنیگ باقیاا

ددد .
 بیان مسألهرااا

لغت به خعنا «شناخلن ،بازشناخلن ،خعاات ،شناخلن ح قعالی ،خعاات ح به خفهدم

رام ،قدف با قای
است خبلنی با حاللی

خدز است» (خعین ،1911 ،ج ،1خا ة راایا ).

آ حالت باا ادسا این احساس پی

خیآیی

که ا قباطی خسلقیم بی اسطه با جد خطف یااله است این احساس البله حاللی اسیت

حیادی

ا

صم حیّ که

حادی قدصیمداپذیا که

اصیطال «راایا خعاالیی

طی آ را ف ،ذا

خیکنی»( .ز ینکدب )11-11 :1955 ،رااا

خطف

ا دیه بیه باهیا بفکیه بیه ذ ج

جییا

ک

لغیت بیه خعنیا شیناخت شناسیایی اسیت

اصطال  ،خعاات قفبی است که از طای کمم شهد حاصل خیشید  .کسیی ا کیه اجیی خقیام
رااا است را ف
طایقها است که باا
اشااج

ادمی ا که خبلنی با رااا اسیت خعاایت خییخدادنیی( .ادصیا

)3 :1931 ،

سلیابی شناسایی حقای هسلی پیددی ا قباط ادسا با حقیقت ،باشهد

صدل اقیا با حقیقت قکیه ا

دیل به این شهد ده از طای اسیلیلل باهیا
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اکا ،بفکه از اه قهذیب دفس قطع رالی
حادی خعند

قدجیه قیام بیه اخید

ابسلگی از دیا اخد دید

أس هده خبیأ حقیقت هسلی خی ادنیی .بیه قیدلی یگیا «
حادی قدصیمداپذیا کیه

خعاالی است خبلنی با حاللی

اقیع راایا

آ بیاا ادسیا ایین احسیاس پیی

خیآیی که ا قباطی خسلقیم بی اسطه با جد خطف یااله اسیت .ایین احسیاس البلیه حیاللی اسیت
ا

حادی،

طی آ را ف ذا

صم حی ،که

ا ده به باها  ،بفکه به ذ ج

خطف

جیا

ک خیکنی( ».ز ینکدب)11 :1911 ،
رااا به شعا بایی گفت «از رصا سنایی {قا شمم} بیه بعیی خضیاخین راایادی

باب

ایجقاین خضاخین شعا اا سی بد ه است جاذبة طبیعی اینگدده ادییمهها چنا بد ه که هیا کیس
خداسله است چنی بیلی طبعآزخایی کا ه است حلی اگا کدچکقاین ارلقا
اقع ااهنگ غالب جاخعه ،ااهنگ صدایاده بد ه است

دیاشله باشی.

هاکسی که دفس بکمی ستن
قمیع

این حیال

ز ااهنگیی

اییها از قصدف ا آگاه یا داآگاه .جة غفظت ایین پییییه

قا یخ اجلداری خا ،بعی از خغدل
قا

به اینگدده ادییمیههیا

زبه ز

ال دی است بیا آخیتلگیی دیاگلیا خبیادی قصیدف

اخیا ،اینگدده از قفکا زخینة اصفی ااهنگ جاخعه ا قمکیل خی هی» (شفیعی کیکنی،

)51 :1931
از جنبهها خهم رااا
خسیا
کدک بین

قفکا رااادی از با ها اصفی بنیا ین رااا ،بیث «پیا» است کیه

حادی پاپیچ خم سفدک ،سالک جدینیة ح
رااادی

ا هدااهی ددد ه

از خدادع ربد کا ه به ساخنلل خقصد خی سی.

هپید طایقیت بیه
صدایاده از پییا

ا بیا

با قعابیا ختلففی چد شیخ قصدف ،خاآ  ،ها  ،پیمدا ،قطب ،صاحب زخا  ،جامجهیا ددیا ،جیام
جم ،آیینة گیلی ددا ،قایاج بل گ ،اکسیا ارظم  ...یا شیه است که هدگی گدیا شیدکت

الییی

خنللت پیا است.
پیا از اصطالحا

کفیی ا بیا

رااادی است که

لغت به خعنیا «ادسیا سیالتد ه ،شییخ،

شیته ،سالتد ه ،کال سال ،خسّن ،خعدّا ،خمیته ( ها ) ،خقابل جدا » ( هتییا ،1951-1951 ،ج،5
ذیل اژة پیا) «سپییخد » ( جایی بتا ایی )11 ،1934 ،هسیت
خاشی ،شیخ ،لیل ،پیمدا ،اخام ،آ که خد اهنداست خاشی

اصیطال بیه خعنیا «خیاا ،
اهندا دیا  .سیلگیا ،قطیب ،پییا

طایقت ،خقابل خایی سالک ،پیمدا طایقیة صیدایه ،اخیام پیمیدا صیدایا
است(هدا )« .به خعنی پیمدا
قطب ایاة اخکا
بیچد چاا

هبا است که سالک بیخی ا بهح

شییخ قصیدف»

اصل ددیشد

خلصی قابیت قهذیب سالک اقصال ا به ح است .از ایین

قصدف،
 ،سیلد ا

ها باب خطاع خلبع است» ( جایی بتا ایی )11 :1934 ،ا «خاشی قطب است
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گاه به خعنی دی خااباقی است گاه رقل ا گدینی» (سیجا  )112 :1931 ،گیاهی دییل از آ بیا
لیل اه ،خاشی ،هندا خاا یا خیشد « .کسی که خاییی بیا هدااهیی هییایت ا خااحیل

رندا

سفدک ا طی خیکنی قا به خقصی خقصد باسی» (کلاز )112 :1931 ،
سااسا آثا را اادة سنایی ازجدفه یدا اشعا
اهندایا طایقت جفدهگا است هددا ه

 ،سیدا

خمایخ بیهرنیدا

خما پیاا

قداخی خااحل سفدک به اهندایی سیالک خییپا ازدیی.

این خمایخ ادسا هایی هسلنی که با قهذیب دفس ادقطیاع از ریالم خکفیک پاهییل از یاسیلیل
اسلا

صال به خطفدب( ییا ح ) جد خد ا هد د آینها قجفیی گیاه

سیی به حقیقت

ح

حقیقت ددد ه که قداخی اسداء صفا

جد آدا خماهیه ددد .

ا خیقدا

 پیشینة تحقیقبا ارلنا به جایگاه پیاا
سفدک

خمایخ

جد شاراا صاحبدام

پذیااله که احصاء باشدا

ا بیا صیدایاده را اادیه دقی
این باب ،پژ ه ها ااا ادی

قداخی آ ها

راصیة سییا

آدیا

قالب کلاب خقاله صید

حیطة این ساله ددیگنجی اخا باخی از این پژ ه ها

به این قیقی دل یکقادی خادنی:
« .1با سی اهدیت جایگاه لی

لیت

آثا سنایی» پایا داخیه کا شناسیی ا شیی ادمیگاه

اصفها اثا خاضیه ساشناس به اهندایی سیی رفیاصغا خیاباقا اا
سال  1931ددشلهشیه است .دگا دیه ضدن اشا ا
سیا سفدک از خنظا قاآ
ا

سییه خایم

ضاقیا که

به زدیگیداخه حکیم سنایی شیعا ا بیه شیا

حییث آ اء گدداگد خلصداه پا اخله سپس جایگاه لیی

لییت

شعا سنایی خلأثا از خبادی قاآ  ،حییث آ اء خلصداه خد قیفیل قاا ا ه است.
« .1پیا

حییقه ،خنط الطیا خثند » از ا ژه طاها ،دمیایه پییک دید رفیدم ادسیادی،

شدا ه  1قابسلا :1913

این خقاله ددیسنیه ضدن ا ائة کفیاقی با ة ادسا کاخیل

اجع به آ بهطد کفی باشدا
اسالخی

قمابها  ،قفا

ها دظایا

ه ،1

یییگاه راایا

ختلفم سیه شیارا باجسیلة راایا

این باب پا اخله شایا ذکا است کیه از شیداهی شیعا

سیه کلیاب خیذکد ادییک

اسلفا ه ددد ه است.
 .9سیدا پیا

ا ب رااادی اا سی» اثا سیی حسین دصا به قاجدة حسین حیی

اا سی سال هفلم ،شدا ه  :1911 ،1ددیسنیه دق
قدلی خعند

پیا خاشی

حیادی ا

 ،دمایه داخة

ایااهم ددید

زخینیة

قیدیل احدال سالکا راصة حقیقت ا خد با سی قاا ا ه است.

شایا ذکا است که با اساس قیقیقا

دگا دییه ،قیاکند قیقیقیا

ییگاهها رااادی ا بی این شارا بل گ ،سنایی،

خمیابهی زخینیة دظیاا

زخینة قبیین پیا شیخ

یدا آ ها صد

جلوههایی از پیر و شیخ و نقش آن در دیوان سنایی 171 /

ددآ اده بهحساب خیآیی.

دگااله این پژ ه

 فضاي اجتماعی و فرهنگی پیرامون سناییغلدین -شها که به زیبایی

سنایی

خلدلی خی شد  « .سلگاه حکدخلی آ
قاضیا

بیاا

ین.

رالدا

شها بد هادی که اهل پاکباز
اشلهادی که از رااا

شیعا شیاراا آ

ه طبقا

شها رالدا

خیاحی که به سلای

ختلفم جد اشلهادی .صاحب خنصبا  ،ز ا
ارظی هم بد هادی ...راایا

صیاقت بد ه چنا کیه

قصدّف قنها ظاها آ

ه کلیب قیا یتی جفیده ا

یی

یمیا هیم

دداییادی دییل

ایین

ایین شیها زیسیت

ا گااله هازه گا خییکا دیی .بیه ریال ه شیاراا

اشلغال اشلنی . ( ». ...با ین)121:1931 ،

شها یگا که
ادمدنیا  ،شاراا

سنایی قأثیا قأثااقی یژه به جد آ
ددیسنیگا ا لیه بل گ ا چد خیا

ه است شها بفخ است .شیها کیه
خهابیا  ،ایا ا

پا ادیه گااخی اشله است « .بفخ هم که از شهاها بل گ خااسا بد
سینایی

خد ییه است .این شها هنگام

خید

همییا

سنایی ا

آ ایام

قسیفس سیفطا سینجا قیاا اشیت

ااهنگی از غلدین هم خهمقا بد  .شها ظاهااًخذهبی بد

بعیی

رندا قبیه السیالم ،اهدییت ینیی ایین

شها ا دما خی هی( ».هدا )121 ،
از شهاها خهم یگا پیااخد
ادییمهها رااادی ا

خییس سنایی دقطه رطم ادییمههای  ،ساخس است بنییا

آ جا شکل خیگیا .

هدا شها است که با صیدای خمیهد آ
خیّ

آ شها« ،خیدّی بن خنصد ساخسی» آشنا خیشد

هم با اقاخت

زیا

ه

آ شها خیاا ه

خفا ضه با آ بل گ خکلب قصدّف ،کسب ایض اضل خیکنی.
از شهاها
است« .

یگا -که با سنایی ادییمه زباد
ه سنایی شتصیّلی باجسله

آهنگین شیدای

ظهد کا ه خجفس رظ خیفل راااد

هم سفاهایی اشله است .ظهد رااا بل گ
شعا ادییمه سنایی بازقاب گسلا ه ا
شایی به جاأ

قیأثیا گیذا بید ه اسیت -هیاا

رااا چد خداجه ربیاهلل ادصیا

بیا ادییمیه قفیم

زبادل بد ه سنایی به آ

ادمدنیادی چد هجیدیا

قمییا

دمأ
قا

م سدم

چهل اخیا راب ا

شیها
غلالیی

ا  . ( ».با ین)111:1931 ،

بلدا گفت یکی یگا از خدا خهم

قغییاا

ادییمیه اضیا زبیا

سنایی ،قأثیا قآثااقی است که از اضا سیاسی ااهنگی حاکم با خااسیا آ
گااله باشی.

دیمیابد

بییا

قبیل از آ

ه

ههایی که ز ین کدب به دقل از «سنی خفدک ال ض» اصیفهادی ،آشیفلگی
خااسا

ا قدصیم خیکنی که « طیّ این

قیا پیا حا ثیه ،خااسیا لاقیل

قدالی حدا ث قیدّل کا  .قتلگاه ایین اخییاا غالبیا بیین خیا  ،بفیخ ،هیاا ،
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دیمابد قغییا خییاات( ». ...ز یّن کدب)1919 :994 ،صفا خیددیسی«:پس از خیاگ

طدس ،جاجا

خفکماه به سال 514

با ه جنگ باااا خله گا یی حی

چا اغلما

از رفدا

خااسا

اضطااب بد  ...بسیا

غالخبا گا بد دی  . ...اخلالاا

پادل ه سال طدل کمیی

ادمدنیا  ،خد قیقیا ایین خفعبیههیا

شییی خذهبی که گاه خنجا به خددایل ها

جیال بین شیعه سنی هم ا اخه اشت . ...قصدّف

ایین خییّ

حملناک خییشیی . ...

د بسلایی یااله بد ها چنی که ادیااایاقی

آدها هم به جد آخیه بد ( ». ...صفا ،ج)15 :1953 ،1
چنین ا ضاع سیاسی اجلداری ،شارا ادی زگد ،شایعت خیا
ابلکا ا

ها ،پا به راصه ااهنگ زبا

ا بی ددآ

ا بیّا

خلدایل به صدایه با هدیه

اا سی دها .

 بحث وبررسییکی از رناصا بنیا ین
خمایخ» دق

لبهل سا هها آدیا
سلگیا خاییا

غیاقابلادکا آدها

از جدفیه سیناییغلدید  ،بییث «پییاا
هپدیا جیا ة پاایااز دمییب

اه سفدک

حقیقت دیل به اناایاهلل خیباشی « .یدا سنایی شاخل قصایی ،غللیا  ،قاکیبا  ،قطعا
آ

ا ست که قعیا ابیا

باریا

هم اله چها ه هلا بیت خیباشی» (الیدحی خیدییخادی:1914 ،
ینیی ،زهیی ،ریظ قدثییال

 )95که پا است از خعا ف حقای رااادی حکدی ،ادییمههیا

قعفیدی که با بیادی شیدا اسلدا ا ا شیه است»( .صفا ،1923 ،ج)422 :1
یدا سنایی خیقدا

با خا

یاات که «سنایی سه شتصیت خلفا

ا  .1 :سنایی خییا

هجاگد (قطب قا یک جد ا ) .1 .سنایی ارظ داقی اجلداری (خیا خاکسلا
سنایی قفنی
قصایی

«

راش (قطب
قدادست قجا ب

شن جد ا )»( .شفیعی کیکنی )14 :1931 ،شییخ صیاحب ل غلدیه
زاهیا قا ها

حی را اا

کلابهایی از ددع الفدع سااج ،قد

صد

خنثد

حلی

احیاء رفدمالیین غلالی راضه شیه بد

ستن ربا

که خیصدل

ة

م ،سدم ،چها م پنجم ا که بیه

القفدب ابدطالب خکی

سالة قمییایه بید

ا خجددرها از ساخلا ها سنلی قجابه شییة

شعا اا سی کنی چاخة «زهی خثل» ا به جد آ
سلهادی :غللها قفنی

جید ا ).9 .

»( .شفیعی کیکنی« )15 :1931 ،غللیا

م زدیگادی حکیم سنایی است .هدیا

ا

ها کیه بیا

آخیل یدادة ل خدا شا ع خیشد که از خی ،اس  ،بیارلنایی به ظاها ستن خیگدییی

آ قفنی ا به جا

الن به خسجی کعبه ،به کفیسا خیخاده بتخاده خی النی غللهیا

خابدط به

ة غلددییا

غیا قفنی

ة ا ل زدیگادی ا ست که بیادگا رمی هیا

سیتییاالنی

است»( .الدحی خیدی خادی)35 :1914 ،
شارا خذکد

یدا خدی  ،بدیژه

غللیا

قصایی با بیا حکایا

گاه

قالیب ابییا
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خنفا به شیدة ددا ین به خ لفة پیاا

حضید آ هیا

خمایخ ،اهدیت ضیا

کنیا سیالکا

ددظهد راصة سفدک قدجه اشله است.
 پیر وشیخ در دیوان سناییغزنويگاهی پیر در معناي سالخورده است ودر قالب ابیات زیر از سرودههايشان به معناي لغويواژة «پیر» نظر دارند یعنی مسّن و سالخورده ،فرتوت و در برابر جوان و کودک .سننایی چننین
میسراید:
ا جدیییع خسیییفدادا پینننرا

شییها شییدا کییس ا خیید خییل دبایییی

جدادی یا

(سنایی غلدد  ،1911 ،قصییه  ،112بیت )9
ببین با

که ها سارت ازین پیا زه گد خیده

چه باز ها با

آ هدی این پیر خد

سییدا

(همان ،قصیده ،91بیت )77ص)31

ذا

رم ازلیی ا چید خییآخیی گهیا

چد شد پیر قد آ

ز جدا قیا شیدا

(همان ،قصیده  ،937بیت))9

شایی با جا ا لازا شد ها شیخ شاب

کآسدا هاگل دیا با زخین چید ا کیایم
(همان ،ترکیب  ،77بند  ،3بیت  )1ص)937

اخا پیا بی قا ددد رااادی ا  .سنایی
آزا ه

ا سله از قعفقا

ضدن اشعا خد  ،پیا ا ادا قبض بسس سالکا ،

دید  ،ساخست از رم الهی

پیا ادی قبض بسس راشقا لیکن چه سد

استگد خعاای خیددایی:

قابت خا خدضیع بیفسیت جیا پینر دیسیت
(سنایی غزنوي ،قصیده  ،46بیت )93

-1گاهی با اژههایی قاکیب خیشد که سعت اژه گلینیی قسیفس سینایی ا بیا زبیا اا سیی
رابی اصطالحا

رااادی به ا ج خی سادی قاکیباقی رالی از پیاخی ساز :

بیجدال خیدب لف یدسیم خصیا خیل

بیییاییااج

یییا پیننرکنعننانی خکیین

(سنایی غزنوي ،9111 ،غزل ،194بیت )1

اااج خیبدب
یا آ

رم

ا لزخة ک خقام پیاکنعادی خیی ادیی .یژگییهیا بیا ز کیه

شتصیت یعقدب کنعا (ع) است.
جایی سنایی ا

ا با خاکب ربا

خادیه خیبینی که

حال را خناجا

خیباشی:
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بسا پیرمناجناتی کیه بیا خاکیب ایا خادیی

بسا دی خااباقی که زین بیا شییا دیا بنیی
(سنایی غزنوي ،9111 ،قصیده ،69بیت )91

سنایی باا خعاای پیرخراباتی از اصطال «رندخراباتی» بهیاه خییگییا
خناجاقی قاا خی هی از ختاطب خیخداهی خذهب دیا خااباقی ا

پی

ا

ا

بگییا

خقابیل پییا
از آ غاایل

دباشی .ا چنین خیگدیی:
بسا پیا خناجیاقی کیه بیا خاکیب ایا خادیی

بسا رندخراباتی که زیین بیا شییا دیا بنیی
(سنایی غزنوي ،9111 ،قصیده ،69بیت )91

پییس غییاافی از خییذهب رننندانخرابننات

این ریب قداخست چید قید خییاه سیا

ا

(همان ،قصیده  ،91بیت )1

گاه پیا ا با اژة قفنی پیددی ز ه اصطال پیاقفنی
قالب ابیا

ا به کا خیگیا  .سنایی ،این پییا ا

زیا چنین قدصیم خیددایی:

کد خا کیه خسیکن خدبیا سعلایسیت
پیییا کییه از خقییام خنیییت قیین

جیاسییت

از باقیییا

خییا ا پیننري قنلنندريسییت

پیییا کییه از بقییا بقیییت لیی

بایسییت

(سنایی غزنوي ،9111 ،قصیده )41

پیاطایقت ا ادسا کاخل

اصفی خی ادی که قنها ضا حی

ا

دظیا ا  .هدیة هسیلیا

رم ح است .راش خیض ا ست خطیع ااخادبا ا خیبدب حقیقی:
از کمیییی چیییالکی پینننرانطریقنننت ا

صییی غاشیییه از رمییقت بییا

دها سییلی

(سنایی غزنوي ،9111 ،غزل  ،196بیت )9

گاهی دیل از هگذ خطاب صم خاقعپد  ،با کنایه پیاخاقع پدشییه ا ا ا ه خیکنی چنین ا
ا خد دکده

ادلقا قاا خی هی:

ا مرقعپوش بییخعنیی کیه گیدیی راشیقم

لل شد زین لف قففیی بیا زبیا لل ز
(همان ،غزل ،714بیت)3

از یگا قعابیا سنایی

خصدص پیا ،پیر منافق است .قنها اژه با با خعنایی خنفیی کیه پییا بیه

سیفة آ خد قدصیم قاا گااله است کفدة خناا اسیت کیه شیارا بیاا اظهیا
خعاض دقی قاا ا

چنین پیاادی از آ بهاه گااله است .خناا

یاکیا

اصطال رااادی «کسی است که
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دسبت به دیا حایص باشی از
را ف یاکا
پی

یا بتم

کنیی»( .سیجا  )354 :1931 ،پییاخنیاا شیارا،

ظاهاددا خادقاهی صدای است که ا
هیی

کا پینرمننافق بادیگ قاخیت

ا شایسلة این خقام ددی ادی:

غییا

ل جییا

رقییل

ا هییال آ از ه

(سنایی غزنوي ،9111 ،قصیده  ،761بیت )1

ییییا ا خدااییی

ا شیییابت ه پاپیییا ه

پینننرانمننننافق ا ضیییابت ز

م مز

(همان ،قصیده  ،794بیت )97

 پیر و سالک در دیوان سناییغزنويهدة خکاقب رااادی با لل م اهندا خاشی قأکیی شیه است« .راایا اسیالم دییل سیفدک ا
اهندایی خاشی آگاه خطاداک خی ادنی به

بی

 .1سفدک رااادی یک سیا
آ جل با دظا

دی خعند است از این

قعیین قدادین قمتیص آسیبهیا

یک خاشی آگاه اخکا دیا .

 .1بنا به اقاا بل گا رم

رااا  ،سفدک رااادی دیل هدادنی اه ادییمیه اسیلیلل قیدادین

خنط  ،ادییمه ا از خطا باز خی ا
سالک بد ه خاجع خالک ا

سفدک رااادی دیل رداخفی جد ا که خیقدادی قکیهگیاه
قمتیص خطا صداب حال

آ ها پیا خاشی خیباشی .از این
آگاه

لیل:

خیا گذا قا از

قجا ب ا باشینی کیه یکیی از

با سالک لزم است که قجا ب حال

خیدی

ا بیا خاشیی

دی سفدک خد اطدینا حاصل ددایی»( .یثابی)112-114 :1911 ،

 خطر راه سلوک و ضرورت راهبربه ارلقا شارا را ف ،سنایی ،سفدک طایقت رااادی اهی صعب
هدااه یا

سالک ،دفس قدایال

شدا اسیت .اهیی کیه

دفسادی خقصی آ داپییا ،قدشة ا

دج ریذاب خاکیب

ادی ه خینت است .بنابااین با جد چنین شاایطی است که گام دها

این خسیا ا بیی ایی

هبا بیخی سیی

لی زخاده قدصیه ددیکنی:

اه شدا ست هداه خصیم خنیلل داپیییی
ادییی ین ه گییا بدییادی بییی اییی

اهبییا

قدشه دجست خالخت خاکب ادی ه خیین
سییت خیییخت

کییاب سیییی ایییام ز

(سنایی غزنوي ،9111 ،قصیده  ،796ابیات )6-3

 پیر و تهذیب نفسباب اهدیت جد پیا را ف ،سنایی لزخة هایی دفس از بنی قعفقا

ا بنیگی دیا خاابا
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خی ادی .ها ا قا بنیه ا

با جا

دنداینی شایسلگی سلیابی به کدال

خیخت پیاخااباقی دباشنی به خی ا دفس ا قهیذیب

ل

صدل به حقیقت داب خعند

ا دتداهنی اشت:

از بنیییی رالیییی دمییید دفیییس قییید آزا

قیییا بنییییة دییییا خاابیییا

قییا خیییخت دیییا دگلینییی بییه ل جییا

شایسییییلة سییییکا سییییدا ا

دگیییا ...
دگییییا

(سنایی غزنوي ،9111 ،قصیده  ،711ابیات )4-7

 شیخ ومفاهیم هم معنیشیخ پیا ،گاه بارندا ساقی ،هبا ،زاهی صدای زاهی
هناخنیادها خی آااینی .شارا غلدد گاه این اژه ا
خاا از شیخ

یدا سنایی خطا خییشیددی قندع

خعادی اااقا از خعنی لغد بیه کیا خییبیا .

یدا ا ؛ رالم ینی ،شتصیت ال صدای خاشی اهل خادقاه خیباشیی خفهیدم

اژه دیل از این خعنی ددیگذ .
خادقاهی قجابه ددد ه

شتصییلی اسیت کیه راایا

اقع،

کی از رااا قفنی

شیتک بنیة خاگاهخاابا

بد

ا

سیطی صیدایاده

دیا به گددها که شارا گاه ضدن قعیابیا چید
اشا ه خیکنی باا

شیخ به خقام صدایادة

چنیا ا ج

ا زشی قائل دیست:
گا صیدخعة شنیخ خبیا یابیی ازیین حیاف

حقییا کییه شیید بنیییة خاگییاه خاابییا
(سنایی غزنوي ،9111 ،قصیده  ،71بیت )4

بیییییا کی چنیییییی دییییییل شنننننیخک ا

یییییهام خیییین بیییه کیییینجهیییا بییییاکم
(همان ،قصیده  ،996بیت )61

سنایی ،گاه
خی ایدضا

اشعا
قجفیا

ساقی ا به رندا را ف پیاسفدک خد خطاب قاا خی هی از
ح

ا طفب خیددایی قا با ددشادی آ به سالک ،ا

ساخست بیخد از دیا هدة قعفقا
سنناقیا ادییی کییه ختدیید یم

ا لبایل از اساا خعنید

آ کنی:

ه جییام ا

سیییارلی آ ام ه ایییین ردیییا بییییآ ام ا
(سنایی غزنوي ،9111 ،غزل ،99بیت )9

گاه پیا دی است .این کفده ا

هدنمینی با اژة خاابا

گااله بیینشکل با خعنایی رااادی آ ا
صفا

بما

جد

بیه صید

« دییخاابیا » بیه کیا

چنیا ددد ه اسیت بیا رییم لبسیلگی پییا انیا

حادی را ف قأکیی خیددایی بیخبا

غففت سالک از خسیفک دییا

،
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ا ریبی ااح

خاابا

طایقت

باا ا خیبینی اینگدده از سالک خیخداهی پیا

دی خااباقی باشی قیم

دهی:

پییس غییاافی از خییذهب رننندانخاابییا

ا

این ریب قداخست چید قید خییاه سیا

(سنایی غزنوي ،9111 ،قصیده  ،91بیت )1

ا  ،سلیابی به آ

شارا ضدن اشا ه به صفت با ز قاک قعفقا

ا

قعیالیم

سایة هبا

خیبینی:
از بنیییی رالیییی دمییید دفیییس قییید آزا

دگیییا

قیییا بنییییة رنننندان خاابیییا

(همان ،قصیده  ،711بیت )7

باایناساس ،به سبب خنللت قیاست خقام خاا  ،شارا خعلقی است که ققابل خایی با خیاا
رم

اه

خعاات ،خاخی قا اخنی است:

ستت خاخی باشی قا اخنیی

گا خایی با منراد خید شید ز

اه رمی

آزخیا

(سنایی غزنوي ،9111 ،قصیده  ،791بیت )94

از دظا
بی

 ،خاا چنا اهدیت دقمی

جد خاا  ،هددا ه

سفدک طی طایقت ا که خیگدیی سالک خاییی

خینت اجلها خداهی خادی از سلیابی به خااقب ال راایا دیاقدا

است:
اییییا خادییییه بییییخدجیییب هیییا خیییاا

خینییییت اجلهییییا

هدییییه سییییاله

(همان ،قصیده  ،791بیت)9

 ابعاد ظاهري شخصیت پیران و مشایخ در دیوانسناییالا هایی دظیا زدا بسلن ،خاقهچیاک کیا  ،خاقیهادییاخلن خاقیهسیدز  ،خاقیعپدشییی
طیفسا پدشی ،سلا ااکنی  ...که ضدن بیا
پدش

آدا

«ا ل ربا

ا دما خی هی .پدش

آ ها به حیّ اهدیت ا که خمایخ سفم

این باب گفلهادی

جاخة خناسب است» (باخاز  ،1919 ،ج .)19 :1اخا باخی از این الا ها گاچه

خالف راف خن

پیاا خادقاهی است اخا خفهدم ددا ین آ ها بیادگا قیال

ابطة ردی با خعبد هسلی خجاهی
از پژ ه

یژگیها ظاها پیاا

خمیایخ زخیا شیارا ،دیدع

باا

پییا

سیی به صال خیبدب خیباشی.

به با سی قیفیل باخی از این الا ها پیا

ظاها

اسیلا ایجیا
این قسیدت

یدا سنایی رطا خداهیم پا اخت.
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 خرقهپوشی پیراز اژگا پابساخی

یدا این شارا اهل رااا که با اژة «پیا» پیددی ردیی

خاقه خاقعه خیباشی« .خاقه از خاج خاج به خعنا پا ه کا

ا

اژههیا

است خاقه پا ه قطعیها از

جاخه است که اهل اقا پدشنی سد اخ اشیله باشیی» (خددسیی سیاخه هدکیا ا  )3 :1913 ،ییا
«قکها از پا چه ،پا ة لباس ،جاخها که از قکهها گدداگد

خله شیه ا گدینیی» (ردییی،1913 ،

ذیل اژة خاقه) .بیینخعنا که «صاحبخاقه بایی که شلة قعف از جدیع رالی پا ه کنی لباس دام،
داخدس ،زینت

رنایی ا خنتاج ساز قا ا

ا پدشیی خاقه زیبیی» (خددسییسیاخه هدکیا ا ،

.)3 :1913
سنایی شارا را ف اهل ل است حلی
ددی ادی.

خعلقی است که خاقه اشلن هدشیا

بیخبا خاقه خیپدشنی .بنابااین،

اشعا

دیل ظیداها ا خیالک خعییا را ایا

خدکن دیست چاا که صدایا

ضدن اشا ه به خاقهپدشا

حال جیی

یاکا  ،با ذکیا قعبییا خاقیة ل،

قدجه به ل باطن بیخد را ف ا قدصیه خیکنی:
خرقه حالت به همیا

خیال ختاقهست

چد زخد بیخد شی

خاقة ل حال کن

(سنایی غزنوي ،9111 ،قصیده ،779بیت )96

خرقه پوشان خیل

سییا

سیالدس ز ج

خدیملن ا ستاة قیداز قیصیا کیا ه ادیی
(سنایی غزنوي ،9111 ،قصیده ،17بیت )91

خرقهپوشان گملهادیی ازبهیا ز ج ختاقیه

یناا شا گمله ادی از آ ز

جیاه خیال

(همان ،قصیده ،931بیت)1

 خرقهافکنی و خرقهدري پیر«خاقهااکنی رالخت قسیفیم قبیدل قیاک ییب

یاسیت» (سیجا  ،1931 ،ص )941

خاقه یی «رالخت جی حال است» (هدا ) .بنابااین سنایی گاه به جی حال خدی
پیاخادقاه اشا ه خیددایی به خاقه

به رنیدا

زاهیا خسجیدمین اشا ه خیکنیی خقیام خید ا باقیا از

خادقاه صدای خی ادی:
ییییییم

قسییییییییبیی خااییییییییییا شیییییییینیییم

خیییا ادطیییه ادطیییه پییید

بیییییا خسییییینی زاهییییییا گذشیییییلیم

ریییییییالم رالدیییییییا

ییییییییییم

هییییییم سییییییاکن خادقییییییاه بیییییید یم

هیییییم خرقننن نة صیییییدایا

ییییییییم

(سنایی غزنوي ،9111 ،غزل  ،761ابیات )1-9
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 ویژگیهاي معنوي پیر در دیوان سناییغزنويسناییغلدد رال ه با ارلنا به یژگیها صفا
یژگیها خن

اخالقی ا غاایل دبید هادیی اضیایل بسییا

هیایتگا  ،بیارلنایی به خدشناخی ،پاکباز
قعفقا
شی

ظاها پییا حیادی ریا ف کاخیل ،از بییا

دفسادی

خا

قظیاهاگایل ،

دظییا یاسیلیل

جادفمادی ،پاهیل از خنیت غا  ،گذشیلن از قدیام
ست ،خیام اساا الهی شی

اه صال حضا

 ...ا باا پیا حادی باخیشدا دی که به قیفیل

اکا

جفدها از دد ح

ایین اضیایل خصیایل خیداهیم

پا اخت.
 یاريگري و هدایتگري پیرروحانیشارا را ف ،سنایی ،یکی از یژگیها خسیودلیتهیا ریا ف پییا حیادی ا آگیاه ددید
آدیا

ها ا از خدادع صعدبت اه همیا کا

ادسیله ،زییاا اه پیاپیچ خیم طایقیت ،اهیی

بدالعجب شگفتادگیل است که گذ از ستتقاین ا ها به قعبیا شارا؛ هن اژ ها ،از لیدازم
سفدک خنازل ابلیایی آ است:
اهیست بفعجب کیه
بی چد

چید قییم زدیی

بیی چگددیه هیی کادیی

قییم

کدلیییا خنیییازل

هییین اژ هیییا شییید

گییاهی زخییین قیییاه گییاهی سییدا شیید
(سنایی غزنوي ،9111 ،قصیده  ،911ابیات )4 - 1

 پیر؛ رئیس و پیشواي اهل دلاز جدفه صفا
قداددنی

قی

پیا حادی ادسا خکدل
ا

ا بیا

رااادی سناییغلدد که به آ اشا ه شییه،

اخا یاست اهل ل خیباشی .ادسا کاخل که اهندایی هیایت سیالکا

ا

رهیه ا است بایی خلین به رالیقاین باجسلهقاین سجایا شتصیلی باشیی زییاا اینادنیی کیه بیه
رندا خا ا

ه طبیبا

دفسادی آ خی ا
الست که گا

ست ا دی هددا ه پایگاه اینگدده ادسا ها
ااالک حیا

حقیقی کسی است که صفا
حادی خدی
زخین زخا است:

حادی ،لدا هیایت گمگملگا قیه حیا
کائنا

دفسادی

جها بیهدلاست.

ا با

هیا

ا

جها هسلی ،آ ادیازه اییع

ابسلة جد ایما است(ذ قی خی ذدی .)1931 ،پییا-
اادی گمله ،به خاقبة کدال ست یااله،

ذا

دظا را ف غلده ،این پیا خاشی ،پا شیاه جهیا

صفا
خالیک
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ا ز پیییس پیییا ة اغییییا

ا

زا خثییل دیییا کییه شهنمییاه جهادسییت

م دیسیییت

(سنایی غزنوي ،9111 ،قصیده  ،19بیت )7

از دیسییلی بییی دمییا شییی

دمیییا آ بییید بیییا جییید حقیقیییت

کییه دییام

کسی کد چنین شیی کیه خین صیم کیا م

یقیییین ا کیییه ا پا شیییاه جهیییا شیییی
(همان ،قصیده  ،94ابیات )1 - 7

گاه از شتصیت داب رااادی پیاخبا(ص)یا خیکنی ایمیا

قفدیا کفیا ایدیا بیا

ا

قعابیا ا الدفک پا شاه خیا آبا خیخدادی:
کفا ایدا

ا هم ادی قیاگی هیم

صیفا

زلم خصیطفا

دیست ا الدفک جل خسا

(همان ،قصیده ،94بیت )9

احدی خاسیل خییا آبیا ا بیس پا شیا

خیا آبا یابی اخا دهیی یین کفیا

(همان ،قصیده )1 ،91

 انسان کاملادسا کاخل ا ا شتصیلی است که از جده ختلفم گفلا  ،الا  ،اردال
است .شد ییة غلده
هبا

ا که هیایت بمایت بیه سید حضیا

حی

صال ها ا شایعت ا به خبیأ جد رهیه ا است جاخع قدام اضایل خناقیب خعاایی

کا ه با این با
جدال ،اضل
ا

یدا خدی  ،خهلاکائنا

اد

کاخیل قیام

است که قدام خصال دیک ادسادی

جد پیاخبا ظهد

الا دبیاکام (ص) ا به رندا یک ادسا کاخل خیسلایی

ددد یااله است .شارا
 ،أ

کالم ایما

زیبایی کدال دد خبین ،حبلالدلین ،خقلیا اهل طایقت دیل جها صیج خیخدادی که اخت

اسالم هده ااخادبا ا

خطیع ا هسلنی:

خال قد بس با کدال اضل قد بس با جدال

قد دید خبیین

ا قید حبیلالدلیین

(سنایی غزنوي ،قصیده  ،749بیت )1

ا خقلییییا اهیییل طایقیییت کیییالم قییید

ا قیید جهییا صیییج جهییادی غییالم قیید
(همان ،قصیده  ،741بیت)9

خا بایی که چید بدالقاسیم باشیی بیه ردیل

دیه رییالم قهیی از کییا ة بدسیفیا دیسییت
(همان ،قصیده  ،31بیت)73
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 تأثیرگذاري پیر بر سالکیژگی یگا پیا ،قأثیاگذا
پیا،

ا با سالک است که با قدجه به سا

دیل دسبت به بنیگا  ،صاحب چنین حقی است آدا
اقع ،شارا ده قنها سالکا  ،بفکه هدة پیییهها جها

خیبینی .با قکیه با این یژگی ارلقا به کاخل بد
سیاهی شام ا از قاب

خسا

جا

ایض ح با

بد

ا از اساا الهی خسلفیض خیگا ادیی.

ا خلیأثا از ادیدا

حیادی ریا ف اصیل

شتصیت رااادی پیاخبا(ص)،

سایة زلفین ایما خی ادی که

شنایی صیبی

جها به جدیال ادیدا

جید ا

خام خند گمله است:
قاب

خسا قست آ

ا که خیخدادی صیبا

سایة زلفین قست آدجا کیه خیی گیدیی خسیا
(سنایی غزنوي ،9111 ،قصیده  ،94بیت )97

خسا ا

این جها

لبا شیست

ا از آ

آ جهییا ادییدا ا

ا از آ خییام بیید

(همان ،قصیده ،16بیت )7

 تجلی حقیقت بر دل پیرسنایی ک حقیقت

ح

صدل به اساا الهی قجفیا

ا یکیی از صیفا

کا کملگا راصة سفدک رندا ددد ه ،زیاا قفب را ف جایگاه قجفی اددا
اسطة قسا ایضح با بنیگاد

ضدن قعابیا پا

است.

سا حقیقت با ا به این یژگی اشا ه خیددایی با این با
خیقدادی صفا

بما خدی

خعنید پییاا

الطاف ح
ذا

ة اساا بد

جد

پیا ریا شی

است که به سبب قجفی اددا الهیی،

ا انا ددایی خاگ ا صال ح ببینی:

کسییی ا کییه سییا حقیقییت ریییا شییی

خجیییاز صیییفا

دهیییا شیییی

از

(سنایی غزنوي ،9111 ،قصیده  ،94بیت )9

آ ذا

کییییه پییییا

قیدییا هدییی خیید

ة اسییییاا بیییید
کییه

خییاک شییدم

از خییییاگ دینییمییییی همیییییا بیییید
خییاک یکییی شیید کییه

دییا بیید

(همان ،رباعی ،796بیت )9

 فانی فیاهلل و باقی باهلل بودن پیر«ادسا خد

بنیگی خدی

چیل دمدا  .هدة جها

جهادیا

باابا ح دیست ادگا

ا
ا

داخالیدا

قدنیا

خدی

ا بیه

قبال ح خدجد دپنیا » ( جایی بتا ایی.)414 :1934 ،

«بقا که دلیجة چنین انایی است هدا «به ح پیدسلن» (ادصا

« )932 :1913 ،پاینییگی اسیت
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خیضا ح » ( جایی بتا ایی.)414 :1934 ،
اه ا خی ادیی زییاا

شارا غلده ،صال به خیبدب اسلین ا حاصل جا قن باخلن

دظیا

 ،انا دفس قعفقا  ،به رندا اساس خنلل ا ل سفدک راشقاده ،سبب ک خقصید حقیقیی
است:
با بساط راشیقی از
زینها از

اخیالص یقیین

چد بباز جا
زا که سا

غففت این ستن باز خییا

قن خقصد آدگه حاصفسیت
رم ا ل خنللسیت

باخلن

(سنایی غزنوي ،9111 ،غزل ،41ابیات)1 - 7

خاگ اخلیا
صفا

 ،به خعنا دابد

حقیقی است زیاا با این ددع خاگ ،هدة ااعال

دیست بفکه حیا

خذخدم بنیه اادی گمله ادسا از قدام خنیّتها خد یّتها خیخیا .

حادی خعند ادسا ققدیت گمله به ا صاف الهی خلتف خیگا
دائل گمله با گذشلن از هسلی خد ،
بدیا ا

ست پی

زا پی

که ددبت به سا آییی قید

جد خیا اادی خیگا

از خاگ اگا خیزدیگی خداهی

این صید

 ،بعیی

اینگدده به خعاایت حی

این یعنی حیا

ابی :

که ا یس از چنین خا بهملی گمت پی

ازخیا

(سنایی غزنوي ،9111 ،قصیده ،91بیت )94

قیییاخا ة زدییییه شییید ا زدییییة خیییا ه

آ کید

(همان ،قصیده  ،761بیت)9

ز احیائت بساز اخدا

چد ریسی گا هدی خداهی که خادی زدیه جا یییا

از اخدا

احییا کین

(همان ،قصیده ،791بیت )97

بنابااین

اسلا

خیآیی با این با

صدل به خقاخا

ال رااادی ها چیل جیل رمی  ،خااایا

است که زا ه انا دیسلی هدا با ة دابی است که
گمگملگی اا

گاات که با ددشیی آ  ،خااباقی به رالم بیخد

خاابا

بیه حسیاب
بایی دما آ

ا

اله جل حضا حی

رالم ا بازی ه قفدیا کا ه است.
 نتیجهگیري:یکی از رناصا بنیا ین رااا ردفی اجلا لینفک سیا سفدک ،ضا
کا کمله یا ادسا کاخل را ف
ظاایت جد
ا شا ا

خدی

آدا بهاه گیادی.

جدا سالکا

راصة طایقت
پا این پیاا

هپدیا
اسیلا

حضد خعنید پییا

صال اسیت قیا ایین ددسیفاا بیه قیی

سییی بیه کعبیة خقصید از هندید هیا

حادی خمایخ صاحبکااخیت

قدیام لندشیلههیا
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ددیسنیگا

ییدا سیناییغلدید

سا هها شاراا را ف خسفک ییه شیه حضید آدیا

چمدگیا خمهد خیباشی .
پیاگلینی هپد حقیقت

سنایی با ضا

جدب قبعیت سالک از شیخ یا پیا قأکیی ددد هادی

زیاا به خادنی بیملا ااقهها قصدف رااا  ،سیاسفدک ا اهی پاخطا ،شدا

با ظاایم

قای

بسیا خی ادی.
یدا این شارا ،از پیا هیایتگا سالکا جا ة حقیقت بیه

کا

حکایت خیکنی که به دظا خی سی از
طالب باخد ا

خا

از لذا

بعی بد

قنعدا

رالم حقیقت است .به قعبیا
غیغهها

طبیعت ادسا پا ه باخیی ا  .طبیعلیی کیه هیم

دید چد اهل رمقباز

گاچه به ظاها خایه سدایی بیداخی خیباشی اخا

شیکل کیاخالً خلفیا
همپیالة

ددشا است.

باطن ادسادی ا سله بد ه هم دیازخنی قنعدیا

یگا ،هم سدسهها شیطادی جسیدادی

حادی چد جاخة زاهیی صیدایخاقیهپید

ا  .سیناییغلدید اضیایل بسییا

دظیاهیایتگا  ،پاکباز

گذشلن از قدام قعفقا

جفدها از دد ح شی

 ...ا باا پیا حادی خی ادی .خطالعیه اشیعا ییدا ایین شیارا ریا ف

خسفک ،حاکی از کن ها

خا

آ دهفلیه اسیت هیم

الا هایی چد خاقهادیاخلن خاقهسدز است که به پییاا طایقیت

دسبت ا ه شیه اغفب خفهدم ددا ین آ ها بیادگا قال
هسلی خجاهی

باا

دفسادی

اه صال حضیا

سیت

پیا

سیی به صال خیبدب خیباشی.

اسلا ایجا ابطة ردی بیا خعبید
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خیااث صدایه ،قهاا  ،ادلما ا

 ،)1933( ،------ -3جسلجد

قصدف ایاا  ،قهاا  ،اخیا کبیا 552 :صفیه.

 -11سجا ى ج ،)1939( ،ااهنگ خعا ف اسالخى ،چا
 ،)1931( ،----- -11ااهنگ اصطالحا

رفدی 315 :صفیه.

آ یا 131 :صفیه.

سدم ،قهاا  ،ادمگاه قهاا  231 :صفیه.
رااادی ،چا

قعبیاا

هم ،قهاا  ،طهد

 115 :صفیه.

 -11سنایی غلدد م ،)1921( ،یدا سنایی غلدد با خقیخه اهلدام خیدی ققیی خیی س ضید  ،قهیاا ،
چاپتاده احدی  1515 :صفیه.
 -19شفیعی کیکنی م  ،)1931( ،قازیادهها سفدک؛ دقی قیفیل چنی قصییه از حکیم سینایی ،چیا

ا ل،

قهاا  ،آگاه 455 :صفیه.
 ،)1931( ،-------- -15زبد اا سی ،قهاا  ،چا
 ،)1931( ،-------- -14قفنی یه

دق

جها  ،صیاای هدا 925 :صفیه.

قا یخ؛ گا یسیها یک اییئدلدژ  ،قهیاا  ،ادلمیا ا

سیتن453 :

صفیه.
 -12صفا ذ ،)1923( ،قا یخ ا بیا

ایاا  ،قهاا  ،ادلما ا

 -13ردیی  ،)1913( ،ااهنگ اا سی ردیی با یااسلا

اا سی 1111 :صفیه.
رلیلاهلل رفییلا ه ،چیا

ا ل ،قهیاا  ،خییال دید :

 1111صفیه.
 -11کلاز م ج ،)1911( ،از گددها

یگا؛ جسلا هایی

ااهنگ ا ب ایاا  ،چا

سدم ،قهاا  ،خاکیل:

 912صفیه.
 -13خعین م ،)1911( ،ااهنگ اا سی (

ه 1جفی ) ،قهاا  ،ا دا ،کلاب اه دد1151 :صفیه.

ادلمیا ا

 -11یثابی  ،)1911( ،آب طابناک (قیفیل خدضدری یدا حیااظ) ،قهیاا  ،خاکیل خطالعیا
آالاب قدسعه 251 :صفیه.
 -11ذ قی س ،خ ذدی ع م ،)1931( ،ادسا کاخل
رفدی -پژ همی زبا

رااا خدلدا قطبی دظایة ا بیا ابین رابیی ،اصیفناخه

ا ب اا سی ا ب رااا  :صص .191 -113

 -11کلاز م ،)1931( ،پیا

ا بیا

یدا حااظ شعا شاراا کا  ،خطالعا

قطبیقی ،سال هفیلم،

:12

.151 -114
 -19ای

ط ،)1931( ،خفهدم خاگ اخلیا

ا ب اا سی،

ه پنجم ،پیاپی ،13

از ییگاه سنایی رطا  ،اصفناخه رفدی -پژ همیی رااادییا
.111 -14 :1

 -15ااخزا م م ،اکبابالیی  ،)1931( ،با سی سیدا پیا
اصفناخه رفدی -پژ همی پژ ه ها ارلقا
 -14انایی اشکد

راایادی بیا قکییه بیا خثنید خدلید ،

ا بیا

.143 -159 :3

 -کالخی ،سال سدم،

م ،)1913( ،افسفه رااا دظا  ،اصفناخه اسااء ،سال سیدم ،پییاپی پینجم،

 :1صیص

.19-29
ایاا ؛ جایگاه رااا

 ،)1931( ،-------- -12رااا
اصفناخه ادییمه ینی ادمگاه شیااز،

قصدف قعفیم قیا یج آ

ه سیل هم ،پیاپی ،52

 :1صص .21-53

 -13قفیزا ه  ،خد سفیقه م ،)1913( ،با ه خی قعابیا آ
سال شمم،

شعا رااادی ،اصفناخه قتصصیی راایا ،

.115 – 153 :19

 -11قداخی ب ،)1913( ،شارا شعا قفنی
ادمگاه آزا اسالخی احی سننیج ،سال ا ل،

 ،اصفناخه قتصصی زبا

 -91خددسا م ،)1913( ،دظایه ادسا کاخل

ا ب اا سی ،ادمکیه رفدم ادسادی

سدم.121 -159 :

 -13قهاخادی اا ط ،)1915( ،خضا جا ادگی
چها م،

اییاا خعاصیا،

ا بیا  ،خجفه دما اد

زخسلا ،

خکلب ابن رابی خدلید  ،خطالعیا

 :111صص .11-5

ا بییا

قطبیقیی ،سیال

.114 -143 :5

 -91خددسیساخه م ،طالبپد ف ،گد ز م ،)1913( ،ددع لباس ددا ها
هناها زیبا -هناها قجسدی،

ه

م،

.15 -4 :55

دگ

رااا اسالخی ،دمایه
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Some Manifestations of Mentor and Sheikh and its Role
in Sanai’s Divan
Farzaneh Dastmozd, Instructor, Payam-e-Nour University, Tehran, Iran
Abstract
Sanai is one of the intellectual poets in mystical literature whose works
has been researched from different approaches but whose divan of poems
have rarely been scrutinized. One of the outstanding and frequent
elements in mysticism and Sufism and Sanai’s divan of poems is the
subject on “mentor and sheikh” that as the spiritual guideline they have
an effective and undeniable impact on rearing mystic wayfarer and
followers of spiritual journey of Tariqa, with whose guidelines wayfarers
go through the internal journey and passages and risky paths. This paper
tries to explain the standpoint view of this mystical literature about
mentors and sheikhs in mystical journey via a descriptive analytic method
within the poetic signs and evidences. It is concluded that the availability
of guiding mentor is manifested in two forms and dual dimensions,
sometimes seeking materialistic joys and virtues and some other times in
search of other world’s virtues, dressed as Sufi and ascetic and
leadership, free from worldly engagement, and above all love and fatality
toward reaching the spiritual and comprehensive mentors of a perfect
man.
Key words:
Mentor, Sheikh, Mysticism, Sanai.

