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تقدیم هب:
پدروماردم ،دو هدهی گرانقدری هک همواره پشت و پناهزندگيام بودهاند .آانن هک گرميزندگيام از ربکت دعای خیرشاناست.
تح
باافتخار ،تقدیم هب همسر زعزی و مهربانم ،تنها یاور و تکیهگاهم هک رد تمام مدت صیل ،همراهي و همدلي و دلگرمياشانگیزه تالشاهیم گردید.
هب محیا و مهدی ،دو غنچهزندگيام هک صبوراهن مارد را همراهي کردند.
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دیباچه
کتابی که با عنوان «هستیشناسی در حدیقه الحدیقه سنایی و فلسفه مشاء» در اختیار خوانندداان
ارامی قرار دارد حاصل تالش و تحقیق سرکار خانم فرزانه بابایی است که یکی از دانشدوویان
برجستة زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران بودهاند.
وی عالوه بدر تحیدیالت دانشدگاهی دارای سدابقه ت لدیم و ت لدم در حدوزههدای علمدی و
مذهبی بودهاندد کده ایدح تحقیدق تلفیقدی اسدت از جنبدههدای حکمدی و عرفدانی دیندی و ت دالیم
دانشگاهی .بیشک اار مایههای حوزوی و م ارف دینی در ایشان وجدود نداشدت ایدح تحقیدق
ارزشمند نمیتوانست به ثمر بنشیند.
بحث درباره فلسفه مشداء و تثثیرادذاری آن در م دارف و فلسدفه اسدالمی بسدیار دامندهدار
است که تحقیقات استردهتری را می طلبد .طلی دة ایدح ندوح تحقیدق از ایشدان نویدد ایدح امدر را
می دهد که در آینده ایشان به عنوان یکدی از محققدان ایدح مو دوح شدناخته شدوند .از خداوندد
بزرگ توفیق هرچه بیشتر را برای ایشان خواستارم.
دکتر علیمحمد مؤذنی
استاد دانشگاه تهران
اردیبهشت 69
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مقدمه
هرچند که در حدیقه ،زیاد به مبحث هستیشناختی توجه نشده است ،اما از همان اشدارات نسدبتا
م دودی که سنایی ،آنها رابطة خدا و موجودات را بیان داشته است میتدوان نتیوده ارفدت کده
راههای بینش غالب عرفان ایرانی ی ندی وحددت شییدی وجدود در ایدح کتداب وجدود دارد.
سنایی کدل هسدتی را تولدی تات و صدفات الهدی مدیداندد کده در آییندة میلوقدات نشدان داده
میشود .وی تنها برای وجود الیزال خداوندی اصدالت قالدل اسدت و غیدر او را باطدل و بیهدوده
میانگارد.
سددنایی در ایددح من ومدده در چنددد مددورد تحددت تددثثیر فلسددفة مشدداء ،عقیددد نوافالطددونی و
اخوانالیفا قرار دارد .وی خلقت را نتیوة امر و اراد الهی میداند و برای بیان خلقت بده جدای
«خلق» بیشتر از واژه «ابداح» استفاده میکند .همچنیح وی تاحدودی برخالف مشالیان و نزدیک
به نوافالطونیان و اخوانالیفا به جای عقل ف ال ،نفس کلی را محیط بر عالم مداده مدیداندد .در
ن ر وی ایح نفس کلی است که واسطة فیضرسانی به عالم ماده اسدت .در بیدان ارتبداط مداده و
صورت ،همچون فلسفة مشاء ،ماده را امر بالقوهای میشمارد که تا قابل صورت نشدود از بدالقوه
به بالف ل تبدیل نمیشود.
با مطال ة دقیق حدیقه ،برای میاطب مشیص مدی ادردد کده در ایدح کتداب مدا بدا عدارفی
روبهرو هستیم که به جای روی آوردن به توق و شدهود عرفدانی ،بیشدتر از ابدزار عقلدی اسدتفاده
کرده و به جای بیان تفکرات عرفانی ،بیشتر دیدااههای فلسفی را بیان میدارد.
به عقیده سنایی آفرینش خداوند حکیمانه است و در ایح آفرینش حکیمانه در هدر خلقتدی
حکمتی نهفته است اما ما انسانها قادر به درک حکمت او نیستیم زیدرا مدا اف دال خداوندد را بدا
عقل ناقص خود میسنویم و عقل محدود و ناقص انسان قادر به درک ایدح آفدرینش حکیمانده
نیست.
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فلسددفههددای شددیش از صدددرالمتثلهیح جهددان و همدده هسددتی را در من ددره علددت و م لددول و
تقسیمات موجود به واجب و ممکح و حادث و قدیم و جوهر و عرض نمایش میدادندد و علدم
عرفان هستی را در من ر حقیقت وجود و مراتب غیب و ظهور و اسماء و صفات میبیند و همدة
شدیدهها را در شرده اسماء الهی نمایش میدهد.
ازآنوا که «هستیشناسی» به بررسدی فیلسدوفانه حقیقدت وجدود و شدووهش دربداره کنده هسدتی،
مسالل هستی و وجود و ارتباط انسان و جهان و مسالل مربوط به شناخت خداوند میشردازد ،لذا
درتمام ادوار فلسفه مورد توجه فیلسوفان بوده است و در فلسفه یونان و سپس در فلسفه ایرانی و
اسالمی س ی شده است به مسالل آن شاسخ داده شدود .در عرفدان نیدز بدا تثثیرشدذیری از فلسدفه،
هستیشناسی خاصی شایهاذاری شده که بنیاناذار آن را در حیطه ش ر و ادب فارسی میتدوان
«حکیم سدنایی غزندوی» و مبدد آن را مدیتدوان در کتداب «حدیقده الحقیقده و شدری ه الطریقده»
دانست.
سنایی را میتوان به حق شدر ش ر عرفانی فارسی نامیدد .عرفدانی کده ب ددها و تحدت تدثثیر
اش ار او و با ظهور عطار و موالنا به اوج قله تکامل خود رسید .با توجه به احاطده اسدترده او بده
علوم زمان خود ،در جای جای حدیقه میتوان ردشای فلسفه اسالمی را یافت.
با اینکه سنایی شاعری با تفکر اش ری است ،و تفکر اش ری براساس میالفدت بدا فلسدفه و
تفکر عقالنی و استداللی بنا نهاده شده است ،در البهالی اش ار حدیقده اسدتفاده از اصدطالحات
فلسددفی و دعددوت بدده تفکددر و ت قددل در بدداب مسددالل میتلددش بدده چشددم مددیخددورد و شدداعر در
موق یتهای مناسب از استداللهای فلسفی برای اثبات سینان خود بهره جسته است .برایح مبندا
میتوان افت سنایی نهتنها با فلسفه و استدالالت آن بدرای شدناخت صدحیز از هسدتی میدالش
نبوده ،بلکه خود نیز بنا به موق یتهای میتلش بر استفاده از عقل و تفکر در عمق جهدان هسدتی
برای رسیدن به خودشناسی و حرکت در مسیر م رفت اهلل تکیه کرده است.
بهکارایری اصطالحاتی چون جوهر و عرض ،صورت و مداده و هیدولی ،حددوث و قددم،
ازلی و ابدی ،عوالم هستی چون الهوت و ناسوت و ملکوت ،اعتقاد به عقول عشدره و عقدل اول
و کسب فیض ،نفس کلی و سایر اصطالحات فلسفی ،نشانگر آشنایی وسیع او با فلسدفه مشداء و
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اعتقاد به اصول و مبانی آن است .دیدااه حکیم سنایی نسبت به هستی ،در بیشتر موارد مطابق بدا
مبانی ن ری فلسفه مشاء است اما ااه رنگ نوافالطونی ارفتده و اداه بدا عقایدد «اخدوان الیدفا»
مطابقت مییابد و در ب ضی موارد نیز دیدااه وی با فلسفه مشاء میالش است .مثال بدا توجده بده
دیدااه عارفانه سنایی به هستی ،وی در رابطه با خداوندد و موجدودات قالدل بده وحددت وجدود
است .سنایی کل هستی را تولی تات و صفات الهی مدیداندد و میلوقدات را آیینده تمدامنمدای
خداوند ،درحالیکه در فلسفه مشاء مسئله وحدت و کثرت با تکر مراتب عقول و تکدر کثدرت
طولی موجودات و صدور آنها از واحد ،حل میشود.
سنایی با تمام توجه و عالقهای که در دیوان خود به فلسفه و تفکر عقالنی نشدان مدیدهدد،
در ب ضی موارد میالفت آشکار وی با قیل و قالهای فلسفی قابل مشاهده است .آنوا که انسدان
در مسیر سلوک الی اهلل است و باید دست از هستی خود بشوید و نفس خود را نادیدده انگدارد،
قیل و قالهای عقالنی را بیفایده میداند .یا در آنوا که شای عشق به میان میآید و باید با عشق
به هستی م رفت یافت عقل را از درک چنیح م رفتی ناتوان یافته و «شدای اسدتداللیان را چدوبیح»
میانگارد.
او در شناخت هستی ،تات و صفات شرورداار و در شدناخت اسداس شدرح و احکدام آن و
درک و فهم عالم موردات نیز استفاده از عقل و بهکارایری تفکرات فلسفی را امری بیهدوده و
از انواح سرارمیهای دنیایی موهوم میداند .لذا ما در حدیقه با دو طدرز تفکدر متفداوت سدنایی
در برخورد با فلسفه و علوم عقلی روبهرو هستیم .آنوا کده الزم اسدت اسداس باورهدای شدیص
شکل ایرد و عالم هستی را درست و بهجا بشناسد و دیدااه خود را نسدبت بده جهدان مشدیص
سازد ،سنایی از عقل کمک ارفته و برای درک درست ایح مفاهیم با بهکارایری علدوم عقلدی
و فلسفی س ی دارد جهانشناسی دقیقی به ما اراله دهد.
رویکرد دوم سنایی در برخورد با فلسفه ،در جایی است که فرد به شدناخت بنیدادیح دسدت
یافته و در شی آن است که قدم در وادی سیر و سلوک عارفانده نهدد .در ایدح مرحلده اسدت کده
سیح از عشق به میان میآید و فدرد ،در طلدب عشدق حقیقدی بایدد دسدت از خویشدتح خدویش
برداشته و در فنای خود و ترک ت لقات دنیوی قدم بردارد تا بتواند به قرب الهدی نالدل آیدد .در
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اینوا دیگر از عقل و تفکدر و اسدتداللهدای فلسدفی کداری برنمدیآیدد .حرکدت در ایدح وادی
حرکتی عاشقانه و عارفانه است و عقل در برابر عشق ناتوان است ،لذا چون ایح شناخت ،کشش
و شهودی عارفانه و عاشقانه و به قول وی «تولی انوار الهی» است ،عقل را در ایح مرحله جدایی
نیست .با مطال ه حدیقه مشیص میشود که ما درواقع با عدارفی حکدیم روبدهرو هسدتیم کده در
تکر مباحث عرفانی از ابزارهای عقلی استفاده کرده و تفکرات عرفانی خود را در قالب مباحث
فلسفی بیان میدارد.
در ایح کتاب س ی بر ایح بوده است که با توجه به ت اریفی که از هستیشناسی ارالده شدده
است ،و با توجه به اصطالحات مدورد اسدتفاده در فلسدفه مشداء ،بده بررسدی رویکدرد سدنایی در
برخورد با تفکرات فلسفه مشاء شرداخته و خدط سدیر فکدری فلسدفی او را در حدیقده ،بدر همدان
مبنای ت ریش فلسفی «هستیشناسی» دنبال نماییم.

