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 چکیده

بارگاه  به توجه است، شدهاشاره هاآسمان ملکوت به آن در که آیاتی وجود و اسالم پذیرش از پس

 برای آن از عارفان و عرانشا نویسندگان، که ایگونهبه ؛شد بیشتر ایرانیان نزد در آسمان

ند. جست بهره آثارشان در آن به مربوط مضامین و آسمان از دفعاتبه و کردند استفاده پردازیمضمون

ی هان علمی مورد توجه شاعران در دورهروشن است که برای فهم بهتر مفاهیم ابیات، آگاهی از مضامی

 ستا سنایی، حکیم فارسی ادب آشناینام شاعران از دارد. یکی زیادیشعری اهمیت بسیار  گوناگون

 آسمان و نجوم دانش از وی. داد قرار عرفانی هایاندیشه خدمت در را آن نجوم، دانش از آگاهی با که

 دانش این از گاهی ،داشت که عرفانی هایگرایش دلیل به و جست بهره اشعارش در گسترده شکل به

 سیر یبررس ضمنـ  تحلیلی است به روشکه ـ  تحقیق این در. برد سود عرفانی مفاهیم انتقال برای

 نای در سنایی که شده استدادهنشان  عرفانی، متون از برخی در آن بازخورد و نجوم دانش پیدایش

 .است بهره برده دیوان درتبحر داشته و از آن در سرودن اشعارش  دانش

 .نجوم، دیوان عرفانی، هایاندیشه سنایی، کلیدی: هایواژه
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 . مقدمه0

انسان از ابتدای حضورش در زمین تحت تأثیر عوامل طبیعی و غیرطبیعی دنیای 

گمان به کرد و بیزده میای که او را شگفتاست. عوامل ناشناخته پیرامونش بوده

های داشت. این شگفتی در روز  با دیدن اشیا و جانوران و دیگر ویژگیمیاندیشیدن  وا

زمینی و نیز وجود اشیاء نورانی باالی سرش و آشکار شدن اشیای نورانی که نور و 

 کم که بر میزان شناختروشنی خورشید را نداشتند، بیشتر او را متعجب ساخت. کم

ای پیرامونش گذشت، آسمان را با ترس و شگفتی منبع جذبهو آگاهی بشر از دنیای 

خود  عنوان الههو مظاهر آسمانی را به (9: 0961)دگانی،کننده دانست پایدار و افسون

است. در روزگار حضرت ابراهیم )ع(  شدهبرگزید، چنانکه در قرآن به آن تصریح 

ک نری ابراهیم ملکوت کذل»پرستش ستارگان و خورشید و ماه امری عادی بوده است 

و خود آن حضرت نخستین « (76-21/ 6)السموات و االرض و ما انا من المشرکین 

 ها را فانی وشخصیتی است که علیه الوهیت اجرام سماوی به دشمنی برخاست و آن

 .(22: 0922)رک: حکمت، آفل دانست 

عنی مانندۀ آس ؛ یاندفضای بیکران باالی زمین که پارسیان آن را آسمان نام کرده

حرکتی که دارد و سما به تازی که به معنی آنچه باالی هر چیز است و بر به خاطر 

(. فضای 92: 0926رک: بیرونی، ) آن سایه افکند، مانند ابر و بام خانه و البته مطلق نیست

ای شود. این فضبیکران و پیوستۀ گنبدی مانندی است که در باالی زمین دیده می

شماری است، اعم از رسد، جایگاه اجرام سماوی بیناهی به نظر میظاهری که الیت

ان دست ستارگستارگان و ثوابت و کوکب سیار و قمرهای بسیار و کواکب مالصق دور

دهد و نیز زمینۀ آثاری علوی که میلیاردها منظومه و حتی کهکشان را تشکیل می

 .(2: 0922ماهیار، رک: )گون مانند ابر و برف و باران و تگرگ و شبنم و بخارات گونه



 67/ دیوان در عرفانی هایاندیشه بیان یبرا آسمان بارگاه از استفاده و سنایی

دانستند و نیز هر یک از افالک را قدما آسمان را متشکل از مجموعۀ افالک می»

آنان بر این عقیده بودند که مجموعۀ روشنان  (0: 0929)مصاحب،  «خواندندآسمان می

ای مستقیم با جامعۀ بشری در این خاکدان دارند فلکی و اجرام علوی سروکار و رابطه

رو ها معلوم ساخت؛ ازاینها و مغیبات و سرگذشت انسان را با آنتوان نهفتهیو م

اند و حرکات دادههمواره ستارگان را از سیاره و ثابت در معرض مطالعه و رصد قرار می

درنتیجه از همین مبادی خرافی که بیشتر مبتنی بر  اند.کردهو مواضع آن را ثبت می

: 0922)رک: حکمت، گفتند  ه ظهور رسید که آن را نجومموهومات بود، مجموعۀ علمی ب

ی نجوم آسمانی هاها و سرنوشتها، سرگذشتکه علم مواضع، حرکات، ساختمان (22

عنوان یک علم، بسیاری از قوانین بنیادی حاکم بر نجوم در سیر تحول خود به»است. 

ام نجوم و آن شناخت علم احک»و نیز  (9: 0961)دگانی،  «است این اجرام را کشف کرده

کیفیت استدالل از گردش افالک و مطالعۀ بروج و حرکت ستارگان است بر آنچه زیر 

ی افلک قمر پیدا خواهد شد پیش از پیدا شدن آن؛ بنابراین علم احکام نجوم طریقه

 «گویی بر پایۀ نظریۀ تأثیر ستارگان در سرنوشت و کار آدمیاست مبتنی بر غیب

 .(002:  0219الصفا، اخوان)

ان چراکه آن اند؛کلدانیان با بابلیان در سراسر جهان استاد علم نجوم به اذعان همه،

مبادی این علم را بنیان نهادند، برای ستارگان رصد قرار دادند و محل هر ستاره را 

ها را ترتیب دادند و برای ماه و آفتاب منزلگاه تعیین کردند با آالت معین ساختند، برج

وچند قرن پیش گرفتن ماه و آفتاب را )خسوف و کسوف( شناسی در چهلستارهو افزار 

و حکمت،  6: 0922و همکاران،  العابدینیو نیز زین 0966:6)رک: ورجاوند، گویی کردند پیش

ای کردند که آسمان از طبقات هفتگانهآنان تصور می (049: 0922و معین،  22: 0922

 اند و ماه و خورشیدگرفتهص بر روی هم قرار مینظمی خااست که با بی شدهتشکیل

ها هستند ها و درواقع صاحب آنو تیر و ناهید، بهرام و اورمزد و کیوان از ساکنان آن
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-جز معدودی میاغلب دانشمندان اسالمی و ایرانی به. »(092: 0926نالینو، رک: )

 زرگی است کهپنداشتند که زمین در مرکز عالم ثابت است و آسمان کرۀ بسیار ب

ستارگان در آن قرار دارند و این کرۀ بسیار بزرگ با همۀ ستارگانش برگرد دو قطب 

به همین دلیل آسمان را گاهی مجازاً چرخ و گردون  گردد.ثابت شمال و جنوب می

 .(2: 0922)ماهیار،  «نامیدندنیز می

 بیان مسئله و سؤاالت تحقیق .0-0

ویژه شعرای به ز آن در میان شعرا و نویسندگانمندی اتوجه به دانش نجوم و بهره

آغازین شعر و نثر فارسی تا سدۀ هفت و هشت هجری قمری سابقه دارد. سنایی 

عصر خود، خاقانی توان و عنوان شاعری سرآمد در این عرصه همانند شاعر همبه

برد و مهارت و خوبی از دانش آسمان در اشعارش بهره میتسلطی درخور دارد و به

گمان فهم برخی آورد. بیهایش به جلوه درمیتسلط خود را در این عرصه در سروده

که شاعر در حوزۀ از ابیات و عبارات نیازمند اطالع از دانش نجوم است و ازآنجایی

 و عرفان نیز در شمار سرآمدان است، به ترکیب دانش بارگاه آسمان با عرفان برآمده

 پردازی کرده است.مضمون

 شده است به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:تحقیق تالشدر این 

جا و درست بهره های عرفانی بهدانش آسمان برای انتقال اندیشه . آیا سنایی از0

 است؟ برده

های اصطالحات آسمان و نجوم و مضامین عرفانی تا چه حد به سازی. ترکیب4

 کند؟انتقال اندیشۀ عرفانی کمک می

 یق. اهداف و ضرورت تحق4ـ0

 شود کههدف از پژوهش حاضر این است که نشان داده 



 66/ دیوان در عرفانی هایاندیشه بیان یبرا آسمان بارگاه از استفاده و سنایی

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 

 است. شکل ممکن بهره برده

بوط به آسمان و عرفان دامنۀ سازی اصطالحات مرگردد که ترکیبـ روشن می

 .شودباعث التذاذ بیشتر از اشعار می برد وفهم مضامین را باال می

 . پیشینۀ تحقیق9ـ0

شده است، های متعددی انجامتاکنون در مورد دانش نجوم در ادبیات فارسی پژوهش

 ازجمله

مفاهیم  کاربرد نجوم در تبیین» ای تحت عنوان(، در مقاله0962ـ شهنوازی، بهناز )

 ضمن اشاره به گرایش« تعلیمی بر مبنای شعر نظامی، انوری و ناصرخسرو-عرفانی

ها به تعلیم اخالق و عرفان در تمام ادوار شعر فارسی، به وجه تمایز اشعار در سبک

های مختلف و شیوۀ بیان شعرا و اندیشمندان پرداخته است و استفاده از و گفتمان

ی با کمک تصاویر ادبی در شعر انوری، نظامی و صور فلکی را در اشعار تعلیم

صورت ویژه رویکردی به کاربرد است و سپس بهناصرخسرو مورد توجه قرار داده 

 های عرفانی نظامی دارد.نجوم در بیان اندیشه

به « افالک و اختران در مثنوی» ای با عنواندر مقاله( 0926) ـ صرفی، محمدرضا 

اص عرفانی موالنا از افالک و اختران و چگونگی پیوند های خبررسی نگاه و برداشت

 های اخالقی پرداخته است.های عرفانی و آموزهها با اندیشهآن

تاکنون نویسندگان زیادی به بررسی دانش نجوم و تلفیق آن با ادبیات فارسی 

یوان د های عرفانی دراند؛ اما تاکنون استفاده از بارگاه آسمان برای بیان اندیشهپرداخته

سنایی مورد توجه قرار نگرفته است؛ لذا پژوهش حاضر از این لحاظ دارای نوآوری 

 است.

 های تحقیق. بحث و یافته4
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 های عرفانی با نجوم در چند متن عرفانی. تبیین اندیشه0ـ4

 های معنویایرانیان جزء نخستین مردمانی هستند که میان نمودهای آسمان و جنبه»

روشنی در فرهنگ اساطیری این اند. این ویژگی را بهقرار ساختهو یزدانی پیوند بر

مزداپرستی و باالخره آیین  پرستی،های کهن ایرانی چون مهرمردم و در آیین

که اسالم وارد وقتی (01: 0966)ورجاوند،  «توان مشاهده کردیکتاپرستی زرتشتی می

های مختلف کالم وحی آشنا هایران شد و مردم آن را با آغوش باز پذیرفتند و با جنب

های مختلف بر اساس تعالیم قرآنی و شدند، تالش ایرانیان برای دستیابی به دانش

شناسی بود که با توجه ها، نجوم و ستارهسیرۀ نبوی دوچندان شد، یکی از این دانش

آورد رویکرد سخن به میان میبه آیاتی که از اجرام سماوی و ماه و خورشید و ستاره

مانان ازجمله ایرانیان را به این دانش بیشتر ساخت. در این میان سهم شاعران و مسل

های مختلف علمی روزگار خود استاد بودند و عارفان و نویسندگان که غالباً در حوزه

است. با بررسی اجمالی مشاهده  غالباً لقب حکیم داشتند، بیشتر از دیگران بوده

 مایۀ ساختننگر، بنها برای شاعر و عارف ژرفنشود که روشنان فلکی و جایگاه آمی

های خیالی بسیار زیبا و ابتکاری است و هر انگیز و ابداع صورتتصویرهای شگفت

 .(6: 0922ماهیار، رک: ) نگردای خاص به آن میای از دریچهصاحب قریحه

ان عرزوایای مختلف مورد توجه شاآسمان و جایگاه بلند آن به همراه اجرام فلکی از 

دان ب» :گویدمی کبریالدین است. نجم و نویسندگان ادب فارسی، ازجمله عرفا بوده

تر و بهتر از آن که وجود هر چیزی یگانه نیست بر فراز هر وجودی، وجودی خاص

شود. درون هر وجودی چاهی دارد و که به وجود حق منتهی میوجود دارد تا آنگاه

ها به هفت اشاره بدین حصار تعداد زمین و آسمانوجود تنها دارای هفت نوع است و ان

 .(90: 0922، کبریالدین )نجم« مطلب دارد

ای رکوه»گوید: میسهروردی در کالمی رمزآلود و با استناد به افالک در عقل سرخ 

 اییازده تو دیدم در صحن افکنده و قدری آب در میان آن و در میان آب ریکچه



 70/ دیوان در عرفانی هایاندیشه بیان یبرا آسمان بارگاه از استفاده و سنایی

ی اگردیدند و بر هر طبقهآن ریگچه جانوری چند می مختصر متمکن شده و در جوانب

نامداریان، رپورک: ) «گانۀ باالیین انگلۀ روشن برنشاندهاز این رکوه یازده تو از طبقات نه

 اگر به همت از»است که  یا در پوشش جامۀ ازرق به رنگ آسمان آمده (96: 0961

شته، گ مت و ستاره زینتعالم سفلی برگذشته است و به عالم علوی رسیده. آسمان ه

 .(99: 0961)نجم الدین کبری،  «جامۀ ازرق پوشد که رنگ آسمان دارد

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 

ت و از عرفای نامی، از آسمان و افالک در بسیاری موارد ادب فارسی در قرن ششم اس

توان او را به خاطر این ویژگی های عرفانی سود جسته است و میبرای تبیین اندیشه

کند کشد و در آسمان ظاهر مینامید؛ چراکه رهرو را به آسمان برمی« شیخ الغیب»

 (21: 0922)نجم الدین کبری، 

 خداوند حقیقت مطلق .4ـ 4

منظر ادیان وحیانی خداوند قادر مطلق است که بر کل عالم هستی فرمانروایی در 

کند و هیچ قدرتی باالتر از او وجود ندارد. این حقیقت در نزد پیروان همه ادیان می

های عرفانی نیز حقیقت مطلق امری انکارناپذیر است و بر همین اساس در اندیشه

سنایی از این اندیشه غافل نیست. او  خداست و ارادۀ او بر هر چیزی جاری است.

 ارادۀ او حتی آسمان فروغی ندارد:داند که بیخداوند را فعال مایشاء می

  شعاع از تست مرمه را بر این گردون مینایی  روغ از تست انجم را بر این ایوان مینوگونف

 (962 :0922 )سنایی،

 عروج به آسمان .9ـ4

هاست و عارف و سالک باید از زمین وند ورای آسمانعرفا اعتقاد دارند که جایگاه خدا

 ها به پرواز درآید. به قول موالنا:خاکی دست بشوید و به ملکوت آسمان

  رویم عزم تماشا که راستما به فلک می   رسد از چپ و راستهر نفس آواز عشق می
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 (020: 0922)مولوی،  

ه مشاهده دو گونه است: پست این دیدگاه عرفانی است؛ زیرا عرفا معتقد هستند ک

و واال. مشاهدۀ پست، مشاهدۀ چیزهایی است که زمین آن را در بردارد و منظور ما از 

ها و ها و آتشها و رنگها در جهان غیب است، نه جهان شهادت، از قبیل صورتآن

 ها و مشاهدۀ واال، مشاهدۀها و غیر آنها و کاخها و شهرها و روستاها و چاهبیابان

 هاها را دربردارد، از قبیل آفتاب و ماه و ستارگان و برجچیزهایی است که آسمان، آن

بینی، وقتی تو آسمان یا زمین یا آفتاب و چیز را میو منازل و تو اندکی از همۀ یک

نجم الدین )است  شدهستارگان یا ماه را دیدی، بدان که جزئی از آن معدن در تو افزون

 .(96: 0922کبری، 

ن دهد که باید از اینایی با توجه به این اعتقاد به نو سالکان طریقت هشدار میس

 سوی عالم باال به حرکتجهان خاکی که جهانی ناپایدار و گذراست، دست بشویند و به

 :درآیند

 جهد آن کن تا کنی در عالم علوی قرار    عالم سفلی نه جای تست زینجا بر گذر

 (419: 0922 )سنایی،

 

ــیم  توضــیح  ــفلی تقس ــمندان، عالم ر ا به دو عالم علوی و س اینکه برخی از دانش

ست و پذیر نیاند که عالم اثیری است و تباهیاند. عالم علوی را عالم افالک گفتهکرده

المحیط تا مقعر فلک قمر است و عالم سفلی را عالم کون حد آن از اعالی سطح فلک

اند و حد آن از مقعر فلک قمر تا منتهای و فساد یعنی جهان پیدایش و تباهی نامیده

 .(7: 0999؛ جرجانی، 0219:026الصفا، رک: اخوان) نیز خاک است

 یک لحظه قصد بستن این پنج در کنید    رـوید اگـر شـک بـام هفتمین فلـر بــب

 (776: 0922سنایی، ) 
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 د:شوگوید که وابستگی به مقام دنیایی مانع سیر روحانی میدر ابیاتی می

 نآسمان از آستا زانکه روحانی رود بر  ای سنایی ز آستان نتوان شدن بر آسمان

 نخیره بازآید نگون نمرود وار از آسما  هر که چون نمرود با صندوق و با کرکس رود

 )همان(

 داند:در ابیاتی آسمان را جایگاه ارواح پاک و فرشتگان می

 نهرمن سفلی بود چون تن، ملک علوی چو جاکا ای اهرمن   آسمان نتوان پرید چون ملک بر

  گر نبودی تن زترکیب چهار ارکان گران آسمان از آستان رفتن سبک   همچو جان بر

 (292)همان: 

 طموسـقان مـاشـی از راه عـکن             دمــهاد قــالک در نـور را افـن

 (416)همان: 

 در وصف عارف و سالک واصل گوید:

ا سر فلک  ر  ب ه  د ز ی  ردها   رخت بر تخت عیسی آورده    پ

  با خود از خاک بر فلک برده    ای که از رشک نردبان فلک

 (926)همان: 

یک از هفت اخترو قمر گفتند که هرپنداشتند و میفلک میهندیان آسمان را هشت 

های اول تا هفتم و ستارگان و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل در فلک

است که آسمان  شدهو نیز گفته( 67: 0922معین، ) فلک هشتم جای دارندثابت در 

انه فلک اول سیارات هفتگکه در هفت  شدفلک تشکیل میگردان از هفت یا هشت یا نه

آوردند، واقع بودند و فلک های فلکی که ثوابت را به وجود میو در فلک هشتم صورت

 .(019: 0976ماهیار، ) نهم خالی از هرگونه ستاره بود

 در کف هفت و هشت اسیر مباش    تا ورای چهار و پنج و ششی

 (944 :0922سنایی، )

اید زین قفس برهی ر   گرت ب ا ه چ و  ت  ف ه م  ا و ه  د ز ا   ب

 (067)همان:  
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گفتند و این از جهت تأثیراتی که افالک از عالم سیاره را پدران آسمانی میقدما هفت

یعنی پدران نامیدند و عنصر « آباء»ائل بودند عناصر و تکوین موالید برای هر یک ق

چهارگانۀ آب و باد و خاک و آتش را امهات اربعه یا چهار مادر و معدن و نبات و حیوان 

 .(0920:0؛ سجادی، 0: 0922مصفی، رک: ) گانه گفتندرا موالید ثالثه یا فرزندان سه

 گوید: ناصرخسرو

  نهفته جان سماییدر تن خاکی    تو خاک و آسمان پدر تست مادر

 (60: 0922 ،ناصرخسرو) 

تر گردون فراتواند به کمال برسد و پای را از هفتمعنی می ازنظر سنایی تنها مرد

 نهد:

 گردون در گذارتــا تـو مـرد صـورتی از خـو نبـینی راستی    مرد معنی باش و گام از هفت

 (419 :0922سنایی، )

 گوید:در جایی دیگر می

چا چنین  ا  وب ب ند  ب ای  پ  رآسمان شدن دشواسوی هفت  در

 (062)همان: 

 خیمۀ عشرت برون زین هفت و پنج و چارزن  چرخ و چار طبع و پنج حس محرم هفت

 (706)همان: 

های دنیایی را باید و پدیده معتقد است که عناصر چهارگانه نباید مانع عروج شوند

 رها کرد:

  تا نه آتش زحمت آرد مر تو را نه زمهریر  وز بروج اختران بگذر، سوی رضوان گرای

 این ده و نه در جهنم وان ده و دو در اثیر    ها بازدارندت به قهرورنه بگریزی از این

 (427)همان: 

 بر فراز تارک نه چرخ و هفت اختر کنید    های ماچند از شش سوی یک دم چار بالش

 (020)همان: 

  زرگران نه فلک در مرد پاالیی شدند  زتا عیار عشق عیاران پدید آرند با

 (090)همان: 
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  کشور نه فلک را بسپری تا چنان چون هفت   ساز خاک و باد و آب و آذر چار پارۀ نعل

 (697)همان: 

ها سنایی معتقد است که با آلوده ناپاکی سد راه سالک آسمان در رسیدن به آسمان

 :الک طریقت وجود نداردشدن به گناهان امکان عروج به آسمان برای س

 چون کند نقش سلیمان دیو بر روی ازار     آسمان پویند با تردامنیچون بدین هفت

 (447)همان: 

صرف ادعا گوید بهادعا و ناپاکی عامل سـقوط سـالک و مانع رسـیدن او به کمال سنایی می   

 ها گام نهاد:شود در آسماننمی

 لق اندر زمینـوزره معنی بمانده تا به ح      مان هفتمینـای به دعوی برشده بر آس

 چون سخن گوید ز کل آسمان هفتمین      گذردـین بر نـآنکه را همت ز اجزای زم

 (999)همان: 

 دربارۀ انسان و اصل و کامل گوید:

 چو کیوان در زمان خود را به هفتم آسمان بینی     گــر از میــدان شهوانی ســوی ایوان عقل آیی

 (719 )همان:

 انی آمدستـردبـر نـایه بهـه پـین نـبا چن      از در دولت سبک بر بام هفتم رو که چرخ

 (27)همان: 

را بر اساس آنکه پیامبر الهی بوده است و به امر خداوند بر  حضرت عیسی )ع(    

آسمان عروج کرد و در فلک چهارم اقامت گزید، مظهر انسان کامل و عارف واصل 

 :کندقلمداد می

ز  اا پ  چون شمس به چارم فلک رسیده    کحاجبی درت عیسی 

 (926)همان: 

 است منتظر رأی تست وقت خروج آمده  ابر فلک چارمین عیسی موقوف ر

 (201)همان: 

ک: ر) دانمفسران پیرامون سرنوشت حضرت عیسی )ع( روایات مختلفی بیان داشته

 .(92: 0922ماهیار، 
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  پی عیسی کجا یابی برون از هفت و چار ارکان   گران داری تو تا از ذوق آب و نان رکاب اینجا

 ( 291 :0922سنایی، )

 شپیش دشمن یک زمان بردار با همچو عیسی  ای سنایی گـرت قصد آسمان چارمست 

 (760)همان:

  ببــرد ایــزد ورا در چـرخ رابع   دچو عیسی را مدد بسیار شد زو

 (0176 )همان:

 چو عیسی که او ساکن آسمان شد    پس آنگهفلک شد زمین و زمین را 

 (092همان: )

 که تا همچو عیسی شوی آسمانی     و عیسیـران را چـبزیر آر جان خ

 (676)همان: 

 . قبض و بسط2ـ4

جمله اصطالحات عرفانی که سنایی با استناد به اجرام آسمانی از آنان مضمون از

است، سالک ن دو اصطالح آمده ساخته است، اصطالح قبض و بسط است. در احوال ای

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

قبض عبارت بود از قبض »است: و در تعریف این دو آمده  (96: 0926کاشانی، رک: )

حالت حجاب و بسط عبارت است از بسط قلوب اندر حالت کشف و این هر قلوب اندر 

 .(226: 0976هجویری، رک: ) «دو از حقست بی تکلف بنده

 سنایی گوید:

 رکز محیط و هوای اثیر به بودـون مـچ  در قبض و بسط لطف سیاست به راه دین

 (777: 0922)سنایی، 

 . عشق9ـ4

شود تا انسان به اوج برسد و همه در یسنایی معتقد است که عشق کامل باعث م

 خدمت او باشند:

 زرگران نه فلک در مرد پاالیی شدند      ازـدید آرند بـیاران پـتا عیار عشق ع
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 (090)همان: 

 ون مختصر برتر کشیمـن ز کــد ار دامــشای    هفت گردون مختصر باشد به پیش مرد عشق

 (696)همان:

 نارـر دوش و کـشق تو را پرورده بـچۀ عـب     رخ آمدممن شناسم مر تو را کز هفتمین چ

 (226 )همان:

 . عرش الهی6ـ4

 «فلک را فلک مستقیم گویند و به زبان شرعی عرش مجید نامندمنطقۀ فلک اال»

 االفالک یا فلکدانشمندان از فلکی با عنوان ملک اعظم یا فلک» .(0099: 0622)تهانوی، 

های اند که با حرکتی ذاتی فلکمستقیم یاد کردهالالمحیط یا فلکاطلس یا فلک

 (.072: 0997الهیجی، ) «آوردگانه را از مشرق به مغرب به حرکت در میهشت

 سنایی آورده است:

 شد غرق بحر دست تو کشتی انتظار    شد فرش پای قدرتو گردون مستقیم

 (494: 0922سنایی، )

 استی مکانی آمدهـکان در بـنش را مآفری   ام آن کنگر طاقی که همدهـاز ضمیرت دی

 تاس دهـهر نردبانی آمـایه بـن نه پـبا چنی   از در دولت سبک بر بام هفتم رو که چرخ

 (27)همان: 

 بیداری شبانه .7ـ4

سنایی معتقد است که برای رسیدن به کمال باید شب زنده داری کرد و از همۀ 

و قرب آنان به عرش الهی شب  ها بهره جست. در باور او علت کمال افالکفرصت

 داری آنان است.زنده

 یکشبه بیداریی چون چرخ و چون انجم بیار    تابـور آفـی و نــای که می قدر فلک جوی

 (406: 0922سنایی، )
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 گیرینتیجه. 9

های مختلف علوم استاد مسلم بودند باید اذعان داشت که شاعران در روزگار گذشته در حوزه

یز سنایی نهای خود قرار دهند. ها را در خدمت تبیین افکار و اندیشهاین دانشو کوشیدند تا 

است که  عنوان یکی از شاعران بزرگ شعر و ادب فارسی در شمار عرفای شناخته شدهبه

است. در  های مختلف علوم در آثارش از جمله دیوان نشان دادهتسلط خود را در حوزه

ن رد پای دانش نجوم را مشاهده کرد. او که عارفی شاعر و تواجای دیوان اشعار او میجای

از  های عرفانی از اصطالحات نجوم قدیم بهره جسته ودر بیان اندیشه ،شاعری عارف است

های عرفانی سود تا از این دانش در تبیین اندیشهاست است و سعی کرده  آن غافل نبوده

 جوید.

ن این دانش و ارتباط آن با مفاهیم عرفانی است. فهم بخشی از ابیات او مستلزم دانست     

سنایی در توصیف بارگاه آسمان معتقد است که سالکان طریق عرفان باید از بند دنیا رهایی 

خالق آسمان ها مصروف کنند و با او یکی شوند. آسمان و  یابند و همت خود را برای درک

است و بر سالکان نو طریق عرفان  از مظاهر عظمت خداوند تبارک و تعالی ،هرچه در آن است

ح و روان خود به ملکوت آسمان ها عروج با پاالیش رو خت مظاهر آسمانی واست که با شنا

 کنند.
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 ی و مطالعات پژوهشی، چاپ چهارم.انسان

 تهران، نشر معین، چاپ اول. ،تحلیل هفت پیکر نظامی، (0922معین، محمد ) .02

بدیع الزمان  تصحیح ،کلیات غزلیات شمس تبریزی، (0922) مولوی، جالل الدین .06

 چاپ سوم. فروزانفر، از دکتر اردوان بیاتی، انتشارات دوستان،

ه اهتمام مجتبی مینوی و مهدی محقق، تهران، ب ،دیوان اشعار، (0997ناصرخسرو ) .41

 موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه مک گیل.

 تهران، امیرکبیر. ،کاوش رصد خانۀ مراغه، (0966ورجاوند، پرویز ) .40

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

 هامقاله

، 60شمارۀ  ،06دورۀ  «(ادیان و عرفان) عرفان اسالمی» ،(0962) بهناز شهنوازی، .0

 .042ـ019صص

، صص 4 ۀ، شمار0 ۀ، دور«های ادب عرفانیپژوهش»(، 0926صرفی، محمدرضا ) .4

019-042. 

 

 


