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چکیده
پس از پذیرش اسالم و وجود آیاتی که در آن به ملکوت آسمانها اشارهشده است ،توجه به بارگاه
آسمان در نزد ایرانیان بیشتر شد؛ بهگونهای که نویسندگان ،شاعران و عارفان از آن برای
مضمونپردازی استفاده کردند و بهدفعات از آسمان و مضامین مربوط به آن در آثارشان بهره جستند.
روشن است که برای فهم بهتر مفاهیم ابیات ،آگاهی از مضامین علمی مورد توجه شاعران در دورههای
گوناگون شعری اهمیت بسیار زیادی دارد .یکی از شاعران نامآشنای ادب فارسی حکیم ،سنایی است
که با آگاهی از دانش نجوم ،آن را در خدمت اندیشههای عرفانی قرار داد .وی از دانش آسمان و نجوم
به شکل گسترده در اشعارش بهره جست و به دلیل گرایشهای عرفانی که داشت ،گاهی از این دانش
برای انتقال مفاهیم عرفانی سود برد .در این تحقیق ـ که به روش تحلیلی است ـ ضمن بررسی سیر
پیدایش دانش نجوم و بازخورد آن در برخی از متون عرفانی ،نشان دادهشده است که سنایی در این
دانش تبحر داشته و از آن در سرودن

اشعارش در دیوان بهره برده است.
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 .0مقدمه
انسان از ابتدای حضورش در زمین تحت تأثیر عوامل طبیعی و غیرطبیعی دنیای
پیرامونش بوده است .عوامل ناشناختهای که او را شگفتزده میکرد و بیگمان به
اندیشیدن وامیداشت .این شگفتی در روز با دیدن اشیا و جانوران و دیگر ویژگیهای
زمینی و نیز وجود اشیاء نورانی باالی سرش و آشکار شدن اشیای نورانی که نور و
روشنی خورشید را نداشتند ،بیشتر او را متعجب ساخت .کمکم که بر میزان شناخت
و آگاهی بشر از دنیای پیرامونش گذشت ،آسمان را با ترس و شگفتی منبع جذبهای
پایدار و افسونکننده دانست (دگانی )9 :0961،و مظاهر آسمانی را بهعنوان الهه خود
برگزید ،چنانکه در قرآن به آن تصریح شده است .در روزگار حضرت ابراهیم (ع)
پرستش ستارگان و خورشید و ماه امری عادی بوده است «کذلک نری ابراهیم ملکوت
السموات و االرض و ما انا من المشرکین ( »)76-21 /6و خود آن حضرت نخستین
شخصیتی است که علیه الوهیت اجرام سماوی به دشمنی برخاست و آنها را فانی و
آفل دانست (رک :حکمت.)22 :0922 ،
فضای بیکران باالی زمین که پارسیان آن را آسمان نام کردهاند؛ یعنی مانندۀ آس
به خاطر حرکتی که دارد و سما به تازی که به معنی آنچه باالی هر چیز است و بر
آن سایه افکند ،مانند ابر و بام خانه و البته مطلق نیست (رک :بیرونی .)92 :0926 ،فضای
بیکران و پیوستۀ گنبدی مانندی است که در باالی زمین دیده میشود .این فضای
ظاهری که الیتناهی به نظر میرسد ،جایگاه اجرام سماوی بیشماری است ،اعم از
ستارگان و ثوابت و کوکب سیار و قمرهای بسیار و کواکب مالصق دوردست ستارگان
که میلیاردها منظومه و حتی کهکشان را تشکیل میدهد و نیز زمینۀ آثاری علوی
مانند ابر و برف و باران و تگرگ و شبنم و بخارات گونهگون (رک :ماهیار.)2 :0922 ،
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«قدما آسمان را متشکل از مجموعۀ افالک میدانستند و نیز هر یک از افالک را
آسمان میخواندند» (مصاحب )0 :0929 ،آنان بر این عقیده بودند که مجموعۀ روشنان
فلکی و اجرام علوی سروکار و رابطهای مستقیم با جامعۀ بشری در این خاکدان دارند
و میتوان نهفتهها و مغیبات و سرگذشت انسان را با آنها معلوم ساخت؛ ازاینرو
همواره ستارگان را از سیاره و ثابت در معرض مطالعه و رصد قرار میدادهاند و حرکات
و مواضع آن را ثبت میکردهاند .درنتیجه از همین مبادی خرافی که بیشتر مبتنی بر
موهومات بود ،مجموعۀ علمی به ظهور رسید که آن را نجوم گفتند (رک :حکمت:0922 ،

 )22که علم مواضع ،حرکات ،ساختمانها ،سرگذشتها و سرنوشتهای نجوم آسمانی
است« .نجوم در سیر تحول خود بهعنوان یک علم ،بسیاری از قوانین بنیادی حاکم بر
این اجرام را کشف کرده است» (دگانی )9 :0961 ،و نیز «علم احکام نجوم و آن شناخت
کیفیت استدالل از گردش افالک و مطالعۀ بروج و حرکت ستارگان است بر آنچه زیر
فلک قمر پیدا خواهد شد پیش از پیدا شدن آن؛ بنابراین علم احکام نجوم طریقهای
است مبتنی بر غیبگویی بر پایۀ نظریۀ تأثیر ستارگان در سرنوشت و کار آدمی»
(اخوانالصفا.)002 : 0219 ،
به اذعان همه ،کلدانیان با بابلیان در سراسر جهان استاد علم نجوماند؛ چراکه آنان
مبادی این علم را بنیان نهادند ،برای ستارگان رصد قرار دادند و محل هر ستاره را
معین ساختند ،برجها را ترتیب دادند و برای ماه و آفتاب منزلگاه تعیین کردند با آالت
و افزار ستارهشناسی در چهلوچند قرن پیش گرفتن ماه و آفتاب را (خسوف و کسوف)
پیشگویی کردند (رک :ورجاوند 0966:6 ،و نیز زینالعابدینی و همکاران 6 :0922 ،و حکمت،

 22 :0922و معین )049 :0922 ،آنان تصور میکردند که آسمان از طبقات هفتگانهای
تشکیلشده است که با بینظمی خاص بر روی هم قرار میگرفتهاند و ماه و خورشید
و تیر و ناهید ،بهرام و اورمزد و کیوان از ساکنان آنها و درواقع صاحب آنها هستند
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(رک :نالینو« .)092 :0926 ،اغلب دانشمندان اسالمی و ایرانی بهجز معدودی می-
پنداشتند که زمین در مرکز عالم ثابت است و آسمان کرۀ بسیار بزرگی است که
ستارگان در آن قرار دارند و این کرۀ بسیار بزرگ با همۀ ستارگانش برگرد دو قطب
ثابت شمال و جنوب میگردد .به همین دلیل آسمان را گاهی مجازاً چرخ و گردون
نیز مینامیدند» (ماهیار.)2 :0922 ،
 .0-0بیان مسئله و سؤاالت تحقیق

توجه به دانش نجوم و بهرهمندی از آن در میان شعرا و نویسندگان بهویژه شعرای
آغازین شعر و نثر فارسی تا سدۀ هفت و هشت هجری قمری سابقه دارد .سنایی
بهعنوان شاعری سرآمد در این عرصه همانند شاعر همعصر خود ،خاقانی توان و
تسلطی درخور دارد و بهخوبی از دانش آسمان در اشعارش بهره میبرد و مهارت و
تسلط خود را در این عرصه در سرودههایش به جلوه درمیآورد .بیگمان فهم برخی
از ابیات و عبارات نیازمند اطالع از دانش نجوم است و ازآنجاییکه شاعر در حوزۀ
عرفان نیز در شمار سرآمدان است ،به ترکیب دانش بارگاه آسمان با عرفان برآمده و
مضمونپردازی کرده است.
در این تحقیق تالششده است به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:
 .0آیا سنایی از دانش آسمان برای انتقال اندیشههای عرفانی بهجا و درست بهره
برده است؟
 .4ترکیبسازی های اصطالحات آسمان و نجوم و مضامین عرفانی تا چه حد به
انتقال اندیشۀ عرفانی کمک میکند؟
0ـ .4اهداف و ضرورت تحقیق
هدف از پژوهش حاضر این است که نشان داده شود که
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ـ توان و تسلط سنایی در کاربرد اصطالحات نجومی در دیوان بسیار درخور توجه
است و بر اساس همین ویژگی از این دانش برای بیان مضامین عرفانی به بهترین
شکل ممکن بهره برده است.
ـ روشن میگردد که ترکیبسازی اصطالحات مربوط به آسمان و عرفان دامنۀ
فهم مضامین را باال میبرد و باعث التذاذ بیشتر از اشعار میشود.

0ـ .9پیشینۀ تحقیق
تاکنون در مورد دانش نجوم در ادبیات فارسی پژوهشهای متعددی انجامشده است،
ازجمله
ـ شهنوازی ،بهناز ( ،)0962در مقالهای تحت عنوان «کاربرد نجوم در تبیین مفاهیم
عرفانی-تعلیمی بر مبنای شعر نظامی ،انوری و ناصرخسرو» ضمن اشاره به گرایش
به تعلیم اخالق و عرفان در تمام ادوار شعر فارسی ،به وجه تمایز اشعار در سبکها
و گفتمان های مختلف و شیوۀ بیان شعرا و اندیشمندان پرداخته است و استفاده از
صور فلکی را در اشعار تعلیمی با کمک تصاویر ادبی در شعر انوری ،نظامی و
ناصرخسرو مورد توجه قرار داده است و سپس بهصورت ویژه رویکردی به کاربرد
نجوم در بیان اندیشههای عرفانی نظامی دارد.
ـ صرفی ،محمدرضا ( )0926در مقالهای با عنوان «افالک و اختران در مثنوی» به
بررسی نگاه و برداشتهای خ اص عرفانی موالنا از افالک و اختران و چگونگی پیوند
آنها با اندیشههای عرفانی و آموزههای اخالقی پرداخته است.
تاکنون نویسندگان زیادی به بررسی دانش نجوم و تلفیق آن با ادبیات فارسی
پرداختهاند؛ اما تاکنون استفاده از بارگاه آسمان برای بیان اندیشههای عرفانی در دیوان
سنایی مورد توجه قرار نگرفته است؛ لذا پژوهش حاضر از این لحاظ دارای نوآوری
است.
 .4بحث و یافتههای تحقیق
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4ـ .0تبیین اندیشههای عرفانی با نجوم در چند متن عرفانی
«ایرانیان جزء نخستین مردمانی هستند که میان نمودهای آسمان و جنبههای معنوی
و یزدانی پیوند برقرار ساختهاند .این ویژگی را بهروشنی در فرهنگ اساطیری این
مردم و در آیینهای کهن ایرانی چون مهرپرستی ،مزداپرستی و باالخره آیین
یکتاپرستی زرتشتی میتوان مشاهده کرد» (ورجاوند )01 :0966 ،وقتیکه اسالم وارد
ایران شد و مردم آن را با آغوش باز پذیرفتند و با جنبههای مختلف کالم وحی آشنا
شدند ،تالش ایرانیان برای دستیابی به دانشهای مختلف بر اساس تعالیم قرآنی و
سیرۀ نبوی دوچندان شد ،یکی از این دانشها ،نجوم و ستارهشناسی بود که با توجه
به آیاتی که از اجرام سماوی و ماه و خورشید و ستارهسخن به میان میآورد رویکرد
مسلمانان ازجمله ایرانیان را به این دانش بیشتر ساخت .در این میان سهم شاعران و
عارفان و نویسندگان که غالباً در حوزههای مختلف علمی روزگار خود استاد بودند و
غالباً لقب حکیم داشتند ،بیشتر از دیگران بوده است .با بررسی اجمالی مشاهده
میشود که روشنان فلکی و جایگاه آنها برای شاعر و عارف ژرفنگر ،بنمایۀ ساختن
تصویرهای شگفتانگیز و ابداع صورتهای خیالی بسیار زیبا و ابتکاری است و هر
صاحب قریحهای از دریچهای خاص به آن مینگرد (رک :ماهیار.)6 :0922 ،
آسمان و جایگاه بلند آن به همراه اجرام فلکی از زوایای مختلف مورد توجه شاعران
و نویسندگان ادب فارسی ،ازجمله عرفا بوده است .نجمالدین کبری میگوید« :بدان
که وجود هر چیزی یگانه نیست بر فراز هر وجودی ،وجودی خاصتر و بهتر از آن
وجود دارد تا آنگاهکه به وجود حق منتهی میشود .درون هر وجودی چاهی دارد و
وجود تنها دارای هفت نوع است و انحصار تعداد زمین و آسمانها به هفت اشاره بدین
مطلب دارد» (نجمالدین کبری.)90 :0922 ،
سهروردی در کالمی رمزآلود و با استناد به افالک در عقل سرخ میگوید« :رکوهای
یازده تو دیدم در صحن افکنده و قدری آب در میان آن و در میان آب ریکچهای
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مختصر متمکن شده و در جوانب آن ریگچه جانوری چند میگردیدند و بر هر طبقهای
از این رکوه یازده تو از طبقات نهگانۀ باالیین انگلۀ روشن برنشانده» (رک :پورنامداریان،

 )96 :0961یا در پوشش جامۀ ازرق به رنگ آسمان آمده است که «اگر به همت از
عالم سفلی برگذشته است و به عالم علوی رسیده .آسمان همت و ستاره زینت گشته،
جامۀ ازرق پوشد که رنگ آسمان دارد» (نجم الدین کبری.)99 :0961 ،
نگاه ویژه به بارگاه آسمان و عظمت آن با برداشت مفاهیم عرفانی در نزد عرفا و
شعرای عارف پیشه امری بدیهی است و حکیم سنایی غزنوی که از شعری طراز اول
ادب فارسی در قرن ششم است و از عرفای نامی ،از آسمان و افالک در بسیاری موارد
برای تبیین اندیشههای عرفانی سود جسته است و میتوان او را به خاطر این ویژگی
«شیخ الغیب» نامید؛ چراکه رهرو را به آسمان برمیکشد و در آسمان ظاهر میکند
(نجم الدین کبری)21 :0922 ،

 4ـ .4خداوند حقیقت مطلق
در منظر ادیان وحیانی خداوند قادر مطلق است که بر کل عالم هستی فرمانروایی
می کند و هیچ قدرتی باالتر از او وجود ندارد .این حقیقت در نزد پیروان همه ادیان
امری انکارناپذیر است و بر همین اساس در اندیشههای عرفانی نیز حقیقت مطلق
خداست و ارادۀ او بر هر چیزی جاری است .سنایی از این اندیشه غافل نیست .او
خداوند را فعال مایشاء میداند که بیارادۀ او حتی آسمان فروغی ندارد:
فروغ از تست انجم را بر این ایوان مینوگون

شعاع از تست مرمه را بر این گردون مینایی
(سنایی)962 :0922 ،

4ـ .9عروج به آسمان
عرفا اعتقاد دارند که جایگاه خداوند ورای آسمانهاست و عارف و سالک باید از زمین
خاکی دست بشوید و به ملکوت آسمانها به پرواز درآید .به قول موالنا:
هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست

ما به فلک میرویم عزم تماشا که راست
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(مولوی)020 :0922 ،

این دیدگاه عرفانی است؛ زیرا عرفا معتقد هستند که مشاهده دو گونه است :پست
و واال .مشاهدۀ پست ،مشاهدۀ چیزهایی است که زمین آن را در بردارد و منظور ما از
آنها در جهان غیب است ،نه جهان شهادت ،از قبیل صورتها و رنگها و آتشها و
بیابانها و شهرها و روستاها و چاهها و کاخها و غیر آنها و مشاهدۀ واال ،مشاهدۀ
چیزهایی است که آسمان ،آنها را دربردارد ،از قبیل آفتاب و ماه و ستارگان و برجها
و منازل و تو اندکی از همۀ یکچیز را میبینی ،وقتی تو آسمان یا زمین یا آفتاب و
ستارگان یا ماه را دیدی ،بدان که جزئی از آن معدن در تو افزونشده است (نجم الدین

کبری.)96 :0922 ،
سنایی با توجه به این اعتقاد به نو سالکان طریقت هشدار میدهد که باید از این
جهان خاکی که جهانی ناپایدار و گذراست ،دست بشویند و بهسوی عالم باال به حرکت
درآیند:
عالم سفلی نه جای تست زینجا بر گذر جهد آن کن تا کنی در عالم علوی قرار
(سنایی)419 :0922 ،

توضــیح اینکه برخی از دانشــمندان ،عالم ر ا به دو عالم علوی و ســفلی تقســیم
کردهاند .عالم علوی را عالم افالک گفتهاند که عالم اثیری است و تباهیپذیر نیست و
حد آن از اعالی سطح فلکالمحیط تا مقعر فلک قمر است و عالم سفلی را عالم کون
و فساد یعنی جهان پیدایش و تباهی نامیدهاند و حد آن از مقعر فلک قمر تا منتهای
نیز خاک است (رک :اخوانالصفا0219:026 ،؛ جرجانی.)7 :0999 ،
بــر بـام هفتمین فلـک بـر شـوید اگـر یک لحظه قصد بستن این پنج در کنید
(سنایی)776 :0922 ،

سنایی و استفاده از بارگاه آسمان برای بیان اندیشههای عرفانی در دیوان79 /

در ابیاتی میگوید که وابستگی به مقام دنیایی مانع سیر روحانی میشود:
ای سنایی ز آستان نتوان شدن بر آسمان

زانکه روحانی رود بر آسمان از آستا ن

هر که چون نمرود با صندوق و با کرکس رود

خیره بازآید نگون نمرود وار از آسما ن
(همان)

در ابیاتی آسمان را جایگاه ارواح پاک و فرشتگان میداند:
چون ملک بر آسمان نتوان پرید ای اهرمن

کاهرمن سفلی بود چون تن ،ملک علوی چو جا ن

همچو جان بر آسمان از آستان رفتن سبک

گر نبودی تن زترکیب چهار ارکان گران
(همان)292 :

نـور را افـالک در نــهاد قــدم

کنـی از راه عـاشـقان مـطموس
(همان)416 :

در وصف عارف و سالک واصل گوید:
ا ی زد ه ب ر فل ک س ر ا پ ر ده

رخت بر تخت عیسی آورده

ای که از رشک نردبان فلک

با خود از خاک بر فلک برده
(همان)926 :

هندیان آسمان را هشت فلک میپنداشتند و میگفتند که هریک از هفت اخترو قمر
و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل در فلکهای اول تا هفتم و ستارگان
ثابت در فلک هشتم جای دارند (معین )67 :0922 ،و نیز گفتهشده است که آسمان
گردان از هفت یا هشت یا نهفلک تشکیل میشد که در هفت فلک اول سیارات هفتگانه
و در فلک هشتم صورتهای فلکی که ثوابت را به وجود میآوردند ،واقع بودند و فلک
نهم خالی از هرگونه ستاره بود (ماهیار.)019 :0976 ،
تا ورای چهار و پنج و ششی

در کف هفت و هشت اسیر مباش
(سنایی)944 :0922 ،

گرت باید زین قفس برهی

بازده وام هفت و چهار
(همان)067 :

/ 04

/

فصلنامۀ علمی -تخصصی زبان فارسی /بهار  /0210سال پنجم /شمارۀ نهم

قدما هفتسیاره را پدران آسمانی می گفتند و این از جهت تأثیراتی که افالک از عالم
عناصر و تکوین موالید برای هر یک قائل بودند «آباء» یعنی پدران نامیدند و عنصر
چهارگانۀ آب و باد و خاک و آتش را امهات اربعه یا چهار مادر و معدن و نبات و حیوان
را موالید ثالثه یا فرزندان سهگانه گفتند (رک :مصفی0 :0922 ،؛ سجادی.)0920:0 ،
ناصرخسرو گوید:
مادر تو خاک و آسمان پدر تست

در تن خاکی نهفته جان سمایی
(ناصرخسرو)60 :0922 ،

ازنظر سنایی تنها مرد معنی میتواند به کمال برسد و پای را از هفتگردون فراتر
نهد:
تــا تـو مـرد صـورتی از خـو نبـینی راستی مرد معنی باش و گام از هفتگردون در گذار
(سنایی)419 :0922 ،

در جایی دیگر میگوید:
با چ ن ی ن چا رپا ی ب ند ب و د

سوی هفت آسمان شدن دشوا ر
(همان)062 :

هفتچرخ و چار طبع و پنج حس محرم

خیمۀ عشرت برون زین هفت و پنج و چارزن
(همان)706 :

معتقد است که عناصر چهارگانه نباید مانع عروج شوند و پدیدههای دنیایی را باید
رها کرد:
وز بروج اختران بگذر ،سوی رضوان گرای

تا نه آتش زحمت آرد مر تو را نه زمهریر

ورنه بگریزی از این ها بازدارندت به قهر

این ده و نه در جهنم وان ده و دو در اثیر
(همان)427 :

چند از شش سوی یک دم چار بالشهای ما

بر فراز تارک نه چرخ و هفت اختر کنید
(همان)020 :

تا عیار عشق عیاران پدید آرند با ز

زرگران نه فلک در مرد پاالیی شدند
(همان)090 :

سنایی و استفاده از بارگاه آسمان برای بیان اندیشههای عرفانی در دیوان79 /

خاک و باد و آب و آذر چار پارۀ نعلساز

تا چنان چون هفتکشور نه فلک را بسپری
(همان)697 :

ناپاکی سد راه سالک آسمان در رسیدن به آسمانها سنایی معتقد است که با آلوده
شدن به گناهان امکان عروج به آسمان برای سالک طریقت وجود ندارد:
چون بدین هفتآسمان پویند با تردامنی

چون کند نقش سلیمان دیو بر روی ازار
(همان)447 :

ادعا و ناپاکی عامل سـقوط سـالک و مانع رسـیدن او به کمال سنایی میگوید بهصرف ادعا
نمیشود در آسمانها گام نهاد:
ای به دعوی برشده بر آسـمان هفتمین

وزره معنی بمانده تا به حـلق اندر زمین

آنکه را همت ز اجزای زمـین بر نـگذرد

چون سخن گوید ز کل آسمان هفتمین
(همان)999 :

دربارۀ انسان و اصل و کامل گوید:
گــر از میــدان شهوانی ســوی ایوان عقل آیی

چو کیوان در زمان خود را به هفتم آسمان بینی
(همان)719 :

از در دولت سبک بر بام هفتم رو که چرخ

با چنـین نـه پـایه بهـر نـردبـانی آمدست
(همان)27 :

حضرت عیسی (ع) را بر اساس آنکه پیامبر الهی بوده است و به امر خداوند بر
آسمان عروج کرد و در فلک چهارم اقامت گزید ،مظهر انسان کامل و عارف واصل
قلمداد میکند:
از حاجبی درت عیسی پا ک

چون شمس به چارم فلک رسیده
(همان)926 :

بر فلک چارمین عیسی موقوف ر ا

وقت خروج آمده است منتظر رأی تست
(همان)201 :

مفسران پیرامون سرنوشت حضرت عیسی (ع) روایات مختلفی بیان داشتهاند (رک:
ماهیار.)92 :0922 ،
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تو تا از ذوق آب و نان رکاب اینجا گران داری

پی عیسی کجا یابی برون از هفت و چار ارکان

(سنایی)291 :0922 ،
ای سنایی گـرت قصد آسمان چارمست

همچو عیسی پیش دشمن یک زمان بردار با ش
(همان)760:

چو عیسی را مدد بسیار شد زو د

ببــرد ایــزد ورا در چـرخ رابع
(همان)0176 :

فلک شد زمین و زمین را پس آنگه چو عیسی که او ساکن آسمان شد
(همان)092 :

بزیر آر جان خـران را چـو عیسی

که تا همچو عیسی شوی آسمانی
(همان)676 :

4ـ .2قبض و بسط
از جمله اصطالحات عرفانی که سنایی با استناد به اجرام آسمانی از آنان مضمون
ساخته است ،اصطالح قبض و بسط است .در احوال این دو اصطالح آمده است ،سالک
از طریق حقیقت چون از مقام محبت عام بگذرد و به اوایل محبت خاص رسد ،داخل
زمرۀ اصحاب قلوب و ارباب احوال شود و حال قبض و بسط بر دل او فرو آمدن گیرد
(رک :کاشانی )96 :0926 ،و در تعریف این دو آمده است« :قبض عبارت بود از قبض
قلوب اندر حالت حجاب و بسط عبارت است از بسط قلوب اندر حالت کشف و این هر
دو از حقست بی تکلف بنده» (رک :هجویری.)226 :0976 ،
سنایی گوید:
در قبض و بسط لطف سیاست به راه دین

چـون مـرکز محیط و هوای اثیر به بود
(سنایی)777 :0922 ،

4ـ .9عشق
سنایی معتقد است که عشق کامل باعث میشود تا انسان به اوج برسد و همه در
خدمت او باشند:
تا عیار عشق عـیاران پـدید آرند بـاز

زرگران نه فلک در مرد پاالیی شدند

سنایی و استفاده از بارگاه آسمان برای بیان اندیشههای عرفانی در دیوان77 /

(همان)090 :
هفت گردون مختصر باشد به پیش مرد عشق

شایــد ار دامــن ز کـون مختصر برتر کشیم
(همان)696:

من شناسم مر تو را کز هفتمین چرخ آمدم

بـچۀ عـشق تو را پرورده بـر دوش و کـنار

(همان)226 :

4ـ .6عرش الهی
«منطقۀ فلک االفلک را فلک مستقیم گویند و به زبان شرعی عرش مجید نامند»
(تهانوی« .)0099 :0622 ،دانشمندان از فلکی با عنوان ملک اعظم یا فلکاالفالک یا فلک
اطلس یا فلکالمحیط یا فلکالمستقیم یاد کردهاند که با حرکتی ذاتی فلکهای
هشتگانه را از مشرق به مغرب به حرکت در میآورد» (الهیجی.)072 :0997 ،

سنایی آورده است:
شد فرش پای قدرتو گردون مستقیم شد غرق بحر دست تو کشتی انتظار
(سنایی)494 :0922 ،

از ضمیرت دیـدهام آن کنگر طاقی که هم آفرینش را مـکان در بـی مکانی آمدهاست
از در دولت سبک بر بام هفتم رو که چرخ با چنیـن نه پـایه بـهر نردبانی آمـده است
(همان)27 :

4ـ .7بیداری شبانه
سنایی معتقد است که برای رسیدن به کمال باید شب زنده داری کرد و از همۀ
فرصتها بهره جست .در باور او علت کمال افالک و قرب آنان به عرش الهی شب
زندهداری آنان است.
ای که می قدر فلک جویــی و نـور آفـتاب یکشبه بیداریی چون چرخ و چون انجم بیار
(سنایی)406 :0922 ،
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 .9نتیجهگیری
باید اذعان داشت که شاعران در روزگار گذشته در حوزههای مختلف علوم استاد مسلم بودند
و کوشیدند تا این دانشها را در خدمت تبیین افکار و اندیشههای خود قرار دهند .سنایی نیز
به عنوان یکی از شاعران بزرگ شعر و ادب فارسی در شمار عرفای شناخته شده است که
تسلط خود را در حوزههای مختلف علوم در آثارش از جمله دیوان نشان داده است .در
جایجای دیوان اشعار او میتوا ن رد پای دانش نجوم را مشاهده کرد .او که عارفی شاعر و
شاعری عارف است ،در بیان اندیشههای عرفانی از اصطالحات نجوم قدیم بهره جسته و از
آن غافل نبوده است و سعی کرده است تا از این دانش در تبیین اندیشههای عرفانی سود
جوید.
فهم بخشی از ابیات او مستلزم دانستن این دانش و ارتباط آن با مفاهیم عرفانی است.
سنایی در توصیف بارگاه آسمان معتقد است که سالکان طریق عرفان باید از بند دنیا رهایی
یابند و همت خود را برای درک خالق آسمان ها مصروف کنند و با او یکی شوند .آسمان و
هرچه در آن است ،از مظاهر عظمت خداوند تبارک و تعالی است و بر سالکان نو طریق عرفان
است که با شناخت مظاهر آسمانی و با پاالیش روح و روان خود به ملکوت آسمان ها عروج
کنند.
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 .06مولوی ،جالل الدین ( ،)0922کلیات غزلیات شمس تبریزی ،تصحیح بدیع الزمان
فروزانفر ،از دکتر اردوان بیاتی ،انتشارات دوستان ،چاپ سوم.
 .41ناصرخسرو ( ،)0997دیوان اشعار ،به اهتمام مجتبی مینوی و مهدی محقق ،تهران،
موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه مک گیل.
 .40ورجاوند ،پرویز ( ،)0966کاوش رصد خانۀ مراغه ،تهران ،امیرکبیر.

هجویری ،ابولحسن علی بن عثمان ( ،)0922کشف المحجوب تصیحح ژوکوفسکی با
مقدمۀ قاسم انصاری ،انتشارات طهوری ،چاپ پنجم.

مقالهها
 .0شهنوازی ،بهناز (« ،)0962عرفان اسالمی (ادیان و عرفان)» دورۀ  ،06شمارۀ ،60
صص019ـ.042
 .4صرفی ،محمدرضا (« ،)0926پژوهشهای ادب عرفانی» ،دورۀ  ،0شمارۀ  ،4صص
.042-019

