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چکیده
حکیم س��نایی غزنوی ،یکی از ش��اعران متعهد و سنی مذهبی است که در آثار خویش عشق و ارادتش را به
خاندان پیامبر(ص) و امامان ش��یعه بیپرده ابراز داش��ته اس��ت .او هم در کتاب حدیقة الحقیقه و هم در دیوان
اشعارش ،در کنار مدح برخی از صحابه و خلفای راشدین ،بارها از فرزندان پیامبر(ص) و اوالد علی(ع) ،در
نهایت احترام ،اصالت و تقدس یاد کرده اس��ت .در این مقاله با مطالعه آثار حکیم س��نایی و منابع تاریخی ،با
روش توصیفی ـ تحلیلی ،به بیان دیدگاههای سنایی درباره گوشهای از فضایل اهلبیت(ع) و خلفای راشدین
پرداخته ش��ده اس��ت .سنایی با ابراز عش��ق و ارادت به اهلبیت(ع) و خلفای راشدین در عصری که تعصبات
مذهبی امت اس�لامی را آزار میداد ،به گونهای تالش نموده تا با تبلیغ اندیش��ه تقریب بین مذاهب اسالمی از
آفتها و آسیبهای تفرقه و تعصب مذهبی بکاهد.
کلیدواژهها :سنایی غزنوی ،اهلبیت پیامبر(ص) ،خلفای راشدین ،فضایل و مناقب.
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مقدمه
براساس پژوهشهای تاریخی ،شعر فارسی در حدود
سه قرن بعد از اسالم متولد شد 1و در قرون چهارم
و پنجم قمری ،به شکوفایی رسید .شاعران فارسی
زبان از همان آغاز تا کنون به مناسبتهای گوناگون
به تکریم پیامبر(ص) و پیشوایان دین توجه داشته
و به ویژه در ابتدای سخن خود ،پس از حمد و
ستایش خالق هستی بخش ،به بزرگداشت و مدح
پیامبر(ص) و اولیای دین پرداختهاند و گوشهای از
شخصیت واالی آنها را در آثار خویش منعکس کرده
و مدایح و مناقب آن حضرت و خاندان و اصحابش را
زیور و زینت دیوان خود ساختهاند .البته ،گاه اینگونه
ستایشها مخصوص ًا ستایش از حضرت علی(ع) و
فرزندان بزرگوارش ،دردسرهایی را نیز برای آنها
به همراه داشته است .به عنوان مثال عالقه فردوسی
به خاندان عصمت و طهارت موجب شد که محمود
غزنوی با مذهب و افکار او موافقت نداشته باشد:
2
مرا غمز کردند کان پر سخن /به مهر نبی و علی شد کهن.
در سرگذشت سنایی نیز میخوانیم که علمای غزنه با
کتاب حدیقة الحقیقه مخالفت میکنند .شاید مخالفت
آنها به دلیل اشعاری بوده که سنایی ضمن آن ،بارها
حب آل علی(ع) ،اظهار
عقاید خود را در بزرگداشت ّ
کرده است.
این شاعر و عارف بزرگ قرن پنجم و ششم قمری
(529-467ق) ،در روزگاری که تیرگی و تعصب
در برخی از فرق و مذاهب اسالمی حکمفرما بود و
برخی از متعصبان ،برای دشنام و طعن و لعن یکدیگر
محملی میتراشیدند ،سخن از تولاّ ی علی(ع) و
فرزندان ایشان به میان آورده است:
مر مرا مدح مصطفی است غذی /جان من باد جانش
را به فدی
آل او را به جان خریدارم /وز بدی خواه آل بیزارم
دوستدار رسول و آل ویم /زان که پیوسته در نوال ویم
 . 1تاریخ ادبیات در ایران ،ج ،1ص.165
 . 2شاهنامه ،ص.19

گر بدست این عقیده و مذهب /هم بر این بد بداریم یا رب!
یقین ًا اینگونه شعرها به قول دکتر شفیعی کدکنی در
کتاب تازیانههای سلوک ،مربوط به «قطب روشن
شعر سنایی» است 4.در این دوره ترکان سلجوقی
بر ایران سیطره داشتهاند و دوره غلبه «اشاعره» و
سختگیریهای مذهبی آنان علیه «شیعه» ،به ویژه
«اسماعیلیه» بوده است 5.سنایی با وجود اینکه در
چنین دورهای میزیسته ،خود را از تعصبات مذهبی بر
کنار داشته و در کنار فضایل و مناقب خلفای راشدین،
سخن از دوستی و محبت اهلبیت(ع) و ذکر فضایل
و مناقب آنان به میان آورده است که در این مقاله به
طرح و توضیح مواضع و دیدگاههای وحدتگرایانه
این حکیم فرزانه و روشن ضمیر پرداخته میشود.
3

فضایل و مناقب خلفای راشدین
سنایی غزنوی از یکسو در جانبداری از فضایل
و مناقب اهلبیت پیامبر(ص) و بزرگداشت فرزندان
حضرت علی(ع) میکوشد و از سوی دیگر ،از خلفای
راشدین و اصحاب پیامبر(ص) به نیکی یاد کرده و
اشعاری درباره فضایل و مناقب آنان سروده است:
باد بدرود دین و شرع رسول /گشت پیدا به جای
فضل و فضول
باد بدرود صدق بوبکری /فارغ از عیب و ریب و
پرمکری
باد بدرود هیبت عمری /منهزم گشته جمع دیو و پری
باد بدرود سیرت عثمان /آن که او بود مرتّب قرآن
باد بدرود زخم تیغ علی /آن که او را خدای خواند
ولی
و آن گزیده جماعت اصحاب /همه در راه دین
اولوااللباب
و آن ستوده مهاجر و انصار /همه در راه شرع نیکوکار
و اهل ص ّفه موافقان رسول /همه فارغ ز عیب و ریب
 . 3حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة ،ص.746
 . 4تازیانههای سلوک ،صص.34-25
« . 5بازتاب اندیشههای کالمی شیعه در آثار سنایی غزنوی» ،ص.8

 . 6حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة ،ص.642
 . 7دیوان سنایی غزنوی ،ص.573
 . 8همان ،ص.233
 . 9همان ،ص.229

فضایل و مناقب علی بن ابیطالب(ع)
حکیم سنایی فضایل امام علی(ع) را تحت عنوان
«ستایش امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع)» شروع
میکند و از آن حضرت به عنوان همسر بتول ،پسر
عموی رسول خدا(ص) ،پدر امام حسن و امام
حسین(ع) ،یاد مینماید و میگوید که ایشان جنگجو
و حمله کنندهای است که هیچ وقت فرار و پشت به
دشمن نمیکند و بر لشک ِر بسیار ،پیروز و سرور و
آقای مهاجران و انصار است.
سپس با بیان آیات و احادیثی در وصف آن حضرت،
 . 10همان ،ص.234
 . 11همان.
 . 12تاریخ الیعقوبی ،ج ،2ص.164
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و فضول.
حکیم سنایی به کسانی که مدعی پیروی از خلفای
راشدین هستند و براساس سیرت آن بزرگواران عمل
نمیکنند ،یادآوری میکند:
ور پی بوبکر خواهی رفت بعد از مصطفی /پای بر
دندان مار و دست بر دینار کو
عمری کو داد و کو مشک و مهار /یک
ور بکوی ّ
دراعه هفده من ده سال یکدستار کو
ور د ِر عثمان گرفتی شرم کو و حلم کو /دیده روشن
ز دین و سینه بیدار کو
ور همی گويی که هستم چاکر شیر خدای /تن فدای
7
تیغ و جان در خدمت دادار کو.
سنایی در مورد اختالفاتی که بر سر مسئله خالفت
بین شیعه و اهلسنت وجود دارد ،توصیه مینماید
که مسلمانان باید هوی و هوس را کنار بگذارند و
مصلحت اسالم را در نظر بگیرند .وی سفارش میکند
که روش علی(ع) را در برخورد با ابوبکر سرلوحه
کار خود قرار دهند و از جنگ و جدال بپرهیزند و
به اختالفات دامن نزنند .او کسانی را که به چنین
اختالفاتی دامن میزنند ،فضول میداند و به آنها
هشدار میدهد:
مصلحت بود آنچه کرد علی /تو چرا سال و ماه
پرجدلی
مکر و کبر و هوی برون انداز /تا دهد جانش مر ترا
آواز
بود بوبکر با علی همراه /تو زبان فضول کن کوتاه
8
آفرین خدای بیهمتا /بر ابوبکر باد و شیر خدا.
سنایی پس از بیان ذکر فضایل ابوبکر ،احساس خود
را به او چنین ابراز میکند:
صد هزاران ترحم و رضوان /از سنايی به جان او
9
برسان.
6

سنایی در فصلی پس از ستایش ابوبکر ،به ذکر فضایل
عمر بن خطاب پرداخته است و بر عدل و دادگری و
صداقت او تأکید و از وی با لقب فاروق یاد میکند که
هالل دین در وقت او کامل میشود:
بود عدل عمر ز بی مکری /آینه صدق روی بوبکری
کان اسالم و زین ایمان بود /صدق او عقل و عدل
را کان بود
دین بوقت عتیق بود هالل /پس به فاروق یافت ع ّز
10
و کمال.
سنایی فضایل عثمان بن عفان را تحت عنوان «ستایش
عثمان» آورده است و به وصف صفات و ویژگیهای او
از جمله شرم و حیای وی میپردازد:
آن که بر جای مصطفی بنشست /بر لبش شرم راه
11
خطبه ببست.
مصراع دوم اشاره دارد به آنچه در بعضی کتب تاریخ
در شرح حال عثمان نوشتهاند« :اول جمعهای که او
به خالفت نشست ،بر منبر برآمد که خطبهای ادا کند،
زبانش گرفت» 12.سنایی گرفتن زبان عثمان را دلیل
بر حیا و شرم وی میداند؛ یعنی از اینکه در جای
پیامبر(ص) قرار گرفته تا به جای او خطبه بخواند،
حیا مینماید.
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به مدح و ستایش ایشان میپردازد .وی از پیامبر(ص)
نقل میکند که فرموده است« :انا مدینة العلم و علی
بابها» 13.حضرت رسول(ص) بارها در احادیث تأکید
ورزیده که علی(ع) دروازه علم نبوی و نسبت به
هر چیزی در جهان خلقت ،عالم و آگاه است .امام
خودش در مواضع متعدد از فزونی علم خود خبر داده
است ،چنان که گاهی دست بر شکم خود مینهاد و
14
به علم فراوانی که در سینه داشت ،اشاره میکرد.
سنایی بارها در آثارش به علم و دانش فراوان آن
حضرت اشاره نموده است:
آن ز فضل آفت سرای فضول /آن علمدار و علمدار
رسول
آن سرافیل سرفراز از علم /ملکالموت دیو آز از
حلم
آن فدا کرده از ره تسلیم /هم پدر هم پسر چو ابراهیم
آن که در شرع تاج دین او بود /و آن که تاراج کفر
و کین او بود.
سنایی در ادامه از ازدواج علی(ع) با دختر پیامبر(ص)
سخن میگوید و آن را موجب شادی و خوشحالی
پیامبر(ص) و حضرت زهرا(س) میداند؛ چون تنها
آن حضرت لیاقت و شایستگی همسری با حضرت
زهرا(س) را داشت:
مصطفی چشم روشن از رویش /شاد زهرا چو گشت
15
وی شویش.
سنایی در ادامه به غزوه خیبر اشاره میکند که با
رشادتهای علی(ع) ،پیروزی نصیب مسلمانان گشت.
در جنگ خیبر ،پس از ناکامی برخی از اصحاب
در فتح قلعه خیبر ،پیامبر(ص) فرمود« :فردا پرچم
را به دست کسی خواهم داد که خدا و رسولش
را دوست دارد ،همانطور که خدا و رسول ،او را
دوست دارند ،و خداوند به دست او مسلمانان را
به پیروزی میرساند ،پیدرپی حمله میکند ،بدون
 . 13حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة ،ص.244
« . 14تجلی فضایل علی(ع) در دیوان صاحب بن عباد» ،ص.23
 . 15حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة ،ص.244

فرار و عقبنشینی است» 16.فردای آن روز پرچم را
به علی(ع) سپرد .فتح نمایان آن حضرت در کانون
17
توطئه یهودیان زبانزد خاص و عام است.
خیبر از تیغ او خراب شده /س ِر آبش همه سراب شده.
وی سپس به این امر اشاره دارد که کارها و افعالی که
به دست علی(ع) انجام میگرفته ،خدایی بوده است:
و آن که را زد به ضرب دین آرای /نام بر دستش و
18
زننده خدای.
بیت فوق اشاره به این مطلب دارد که خداوند
19
یت َو ِلک َّن اهلل َر َمی»؛
یت ِاذ َر َم َ
«و ما َر َم َ
میفرمایدَ :
«تیری که افکندی اگرچه از دست تو رها شد و لیکن
به حقیقت زننده آن خدا بود» .مقصود آن است که همه
کارها به دست خدا و فاعل حقیقی تمام افعال بندگان،
خدا است .حکیم سنایی در مقام مدح و ستایش
علی(ع) ،حتی شجاعت آن حضرت را خدایی میداند
و معتقد است که با قدرت بشری انجام چنین اموری
غیر ممکن است .شاید منظور سنایی نفی تهمت از
علی(ع) باشد ،بدین معنی که افعال او همه کرده خدا
بود ،نه گفته هوی ،و آنچه میکرد به امر خدا بود ،نه
20
به هوای نفس ،برخالف عقیده مبغضان.
آمد از سدره جبرئیل امین /الفتی کرد مرو را تلقین
آوریدش به نزد پیغمبر /گفت کاین هست بابت
21
حیدر.
مدرس رضوی در شرح این ابیات آورده که در مسند
احمد بن حنبل ،صحاح ستّه ،مناقب خوارزمی و
فصول المهمه ابنجوزی ،به چند طریق نقل شده است
که در روز احد ،پس از غلبه کفار ،کسی به غیر از
علی(ع) و چند تن از یاران پیغمبر ،با ایشان نماند
و همگی فرار کردند و ایشان از رسول دفع دشمن
میکرد و به هر طرف که حمله مینمود ،کفار را به
 . 16المغازی ،ج ،2صص653و.654
 . 17تاریخ تحلیلی صدر اسالم ،ص.217
 . 18حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة ،ص.245
 . 19انفال.17 ،
 . 20تعلیقات حدیقة الحقیقة ،ص.363
 . 21حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة ،ص.247

 . 22ر.ک :تعلیقات حدیقة الحقیقة ،ص.363
 . 23حدیقة الحدیقة و شریعة الطریقة ،ص.247
 . 24همان ،ص.249
 . 25تعلیقات حدیقة الحقیقة ،ص.372
 . 26حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة ،ص.250
 . 27دهر7 ،و.8

فضایل و مناقب اهلبیت پیامبر(ص)
سنایی از اهلبیت رسول خدا(ص) ،تحت عناوین آل
 . 28ر.ک :تعلیقات حدیقة الحقیقة ،ص.376
 . 29حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة ،ص.253
 . 30مائده.55 ،
 . 31تاریخ تحلیلی صدر اسالم ،ص.216
 . 32حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة ،ص.250
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خاک خواری و هالکت میانداخت .در آن گیرودار
شمشیر علی(ع) شکست و پیامبر(ص) ،ذوالفقار را
به او داد و او به دفع دشمنان پرداخت .در این وقت
جبرئیل نازل شد و گفت :یا رسول اهلل ،مالئکه همه
از هواداری و یاری علی(ع) که امروز با تو کرد و
میکند ،در تعجب هستند .آن حضرت فرمود« :علی
منی و انا منه» و در آن روز از صبح تا شام از میان
زمین و آسمان صدای «الفتی اال علی ال سیف اال
22
ذوالفقار» به گوش میرسید.
ذوالفقاری که از بهشت خدای /بفرستاده بود شرک
23
زدای.
در جایی دیگر درباره ایمان و یقین حضرت علی(ع)
میگوید:
تا بدان حد شده مکرم بود /لو کشف مرو را مسلم بود
مصطفی را مطیع و فرمان بر /همه بشنیده رمز دین
24
یکسر.
مصرع دوم بیت اول اشاره به سخن علی(ع) دارد
که فرمود« :اگر پرده برطرف شود ،یقین من زیاده
25
نگردد».
از پی سائلی به یک دو رغیف /سورت هل اَتی ورا
26
تشریف.
فون بِالن ِ
ون َیوم ًا
َّذر َو َیخا ُف َ
«و ُی ُو َ
این بیت اشاره به آیه َ
ون ّ
الط َعا َم َع َلی ُح ِّب ِه ِم ِ
سکی َن ًا
کان شَ ُّر ُه ُمس َت ِطیراً َو ُیط ِع ُم َ
َ
یم ًا َو َأ ِسیراً»؛« 27آنها به نذر خود وفا میکنند ،و
َو َی ِت َ
از روزی که شر و عذابش گسترده است ،میترسند و
غذای (خود) را با اینکه به آن عالقه (و نیاز) دارند ،به
مسکین و یتیم و اسیر میدهند» .عامه مفسران و اهل
خبر اتفاق دارند که این آیات در حق امیرالمؤمنین
علی(ع) ،فاطمه(س) ،حسن و حسین(ع) و کنیزک

ایشان ،نازل شده است.
در قیام و قعود عود او کرد /در رکوع و سجود جود
او کرد
خاتم اینجا بداد بر د ِر راز /ملک آنجا عوض ستد
29
با ناز.
این ابیات نیز اشاره دارد به آیه «اِن ََّما َولِیُّ ُک ُم اهللُ َو
ون
الص َلو َة َو ُیؤ ُت َ
یم َ
ون َّ
نوا الَّ ِذ َ
َر ُسولُ ُه َو الّ ِذ َ
ین ُی ِق ُ
ین َءا َم ُ
ال َّز َکو َة َو ُهم ِ
ون»؛« 30سرپرست و ولی شما
راک ُع َ
تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آوردهاند،
همانها که نماز برپا میدارند و در حال رکوع ،زکات
میدهند».
در همان ابتدا رسول خدا(ص) بین مهاجران و انصار
پیمان برادری بست که در آن پیمان نوعی هماهنگی
و تناسب افراد با یکدیگر از نظر ایمان ،فضیلت و
شخصیت اسالمی رعایت شده بود .پیامبر(ص)،
علی(ع) را به برادری خویش برگزید و بدین ترتیب
حدیث منزلت را به کمال رساند 31.سنایی در این بیت
به این مسئله اشاره کرده است:
32
با ثریا ثری برابر شد /چون علی با نبی برادر شد.
بدیهی است که تأکید حکیم سنایی بر فضایل و
مناقب خلفای راشدین و اهلبیت(ع) ،تأکید بر نقاط
مشترک باورها و عقاید فرق و مذاهب اسالمی است
و بدون شک هدف آن عالم و متفکر اسالمی نزدیک
کردن مسلمانان براساس مشترکات اعتقادی هم بوده
است که از دامن زدن به باورهای اختالف برانگیز و
تفرقهانداز خودداری نموده است .این امر نیاز اساسی
همه مسلمانان در هر دوره و زمانی میباشد.
28
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یاسین ،آل رسول و آل عبا در اشعارش یاد کرده و از
خداوند میخواهد که به خاطر پیامبر(ص) و اهلبیت
ایشان ،عشق ،ارادت ،سپاس و ستایش آنان را ،از
وی قبول نماید:
به حق مصطفی و آل رسول /که کنی این سخن ز
33
بنده قبول.
ایشان در جایی از حضرت علی(ع) به عنوان
شرف شرع و قاضی دین و صدف مروارید خاندان
پیامبر(ص) یاد میکند:
در آل یاسین
شرف شرع و قاضی دین او /صدف ّ
34
او.
وی خطاب به خویش میگوید:
بندگی کن آل یاسین را به جان تا روز حشر /همچو
بیدینان نباید روی اصفر داشتن
زیور دیوان خود ساز این مناقب را از آنک /چاره
35
نبود نوعروسان را ز زیور داشتن.
سنایی به ماجرای مباهله و حضور اهلبیت
پیامبر(ص) ،در آن واقعه مهم اشاره دارد:
مرتضايی که کرد یزدانش /همره جان مصطفی
36
جانش.
خداوند به پیامبر اکرم(ص) فرموده است« :هرگاه
بعد از علم و دانشی که (درباره مسیح) به تو رسیده،
محاجه و ستیز برخیزند ،به آنها
(باز) کسانی با تو به
ّ
بگو :بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم ،شما هم
فرزندان خود را ،ما زنان خویش را دعوت نماییم،
شما هم زنان خود را ،ما از نفوس خود دعوت کنیم،
شما هم از نفوس خود ،آنگاه مباهله کنیم ،و لعنت
خدا را بر دروغگویان قرار دهیم» 37.در این آیه از
علی(ع) به عنوان نفس و جان پیامبر(ص) تعبیر شده
است .در این ماجرا رسول خدا(ص) در حالی که
 . 33همان ،ص.645
 . 34همان ،ص.248
 . 35دیوان سنایی غزنوی ،ص.471
 . 36حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة ،ص.250
 . 37آل عمران.61 ،

حضرت حسین(ع) را در آغوش و دست حسن(ع) را
در دست داشت و فاطمه(س) و علی(ع) پشت سرش
حرکت میکردند ،به میدان مباهله با هیئت مسیحیان
نجران گام نهاد 38.حکیم سنایی در بیت فوق به این
آیه شریفه و ماجرای مباهله اشاره کرده و از علی(ع)
به عنوان نفس و جان پیامبر(ص) یاد نموده است.
سنایی معتقد است که ازدواج حضرت علی(ع) و
فاطمه(س) با دستور خداوند صورت گرفته و عقد
و نکاح آنان در آسمان و در زیر سایه درخت طوبی
انجام گرفته است:
39
عقد او با بتول در سلوی /بود در زیر سایه طوبی.
سنایی حضرت فاطمه(س) را بهترین زنان عالم
توصیف نموده است:
سراسر جمله عالم پر زنانند /زنی چون فاطمه
40
خیرالنسا کو.
ایشان در جای دیگر نیز با ذکر اشعاری ارادت و
عشق خود را به علی(ع) و فرزندانش و بیان فضایل
آنان چنین نشان میدهد:
جز کتاب اهلل و عترت ز احمد مرسل نماند /یادگاری
کان توان تا روز محشر داشتن
از گذشت مصطفای مجتبی جز مرتضی /عالم دین را
نیارد کس معمر داشتن
از پی سلطان دین پس چون روا داری همی /جز
علی و عترتش محراب و منبر داشتن
گر همی خواهی که چون مهرت بود مهرت قبول /مهر
حیدر بایدت با جان برابر داشتن
هشت بستان را کجا هرگز توانی یافتن /جز به حب
41
حیدر و شبّیر و شبّر داشتن.
حکیم سنایی در این ابیات به لزوم وحدت میان
مسلمانان اشاره کرده است؛ زیرا خداوند متعال
همگان را به تمسک به ریسمان الهی دعوت نموده
 . 38تاریخ الیعقوبی ،ج ،2ص.82
 . 39حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة ،ص.255
 . 40دیوان سنایی غزنوی ،ص.571
 . 41حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة ،ص.470

 . 42آل عمران.103 ،
 . 43فروغ ابدیت ،ج ،2ص.474
 . 44امامشناسی ،صص85و.86
 . 45االستیعاب فی معرفة االصحاب ،ص.385

 . 46همان ،ص.386
 . 47تاریخ الیعقوبی ،ج ،2ص.227
 . 48بحار االنوار ،ج ،17ص.98
 . 49صلح امام حسن(ع) ،ص.21
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تجلی فضایل و مناقب خلفای راشدین و اهلبیت پیامبر(ص) در اشعار سنایی

«و اع َت ِص ُموا بِ َحبلِ ا ِ
هلل َجمیع ًا َو الت َف َّرقُوا».
استَ :
بدون شک منظور از «حبل الهی» دین خدا است که
از عقاید ،اخالق و احکام تشکیل شده و در قرآن
و عترت ظهور کرده است و آن دو ،بیان تفصیلی
رسول اهلل(ص) هستند .سنایی ضمن اشاره به حدیث
متواتر و معتبر «ثقلین» که پیامبر بزرگوار اسالم(ص)
میفرماید« :مردم ،من دو چیز نفیس و گرانمایه در
میان شما میگذارم؛ ببینم چگونه با دو یادگار من
رفتار مینمایید؟ یکی کتاب خدا که یک طرف آن در
دست خدا ،و طرف دیگر آن در دست شما است ،و
دیگری عترت و اهلبیت من .خداوند به من خبر داده
43
که این دو یادگار ،هرگز از هم جدا نخواهند شد».
این حدیث در صحیح مسلم ،سنن ترمذی و مسند
44
احمد بن حنبل ذکر شده است.
سنایی همانند بسیاری بر این باور است که امت اسالمی
باید تا روز قیامت به آن دو یادگار پیامبر(ص) چنگ
بزنند ،تا به وسیله این دو حبل جداییناپذیر بتوانند
به سعادت دنیا و آخرت نائل شوند .این عارف بزرگ
به حب حیدر و شبیر و شبر نیز اشاره نموده که شبّر
نام امام حسن(ع) و شبّیر نام امام حسین(ع) است
که نامهای فرزندان هارون برادر حضرت موسی(ع)
بودند و پیامبر(ص) این نامها را بر حسن و حسین(ع)
45
گذاشت.
حکیم سنایی ضمن بیان فضایل اهلبیت(ع) ،تحصیل
بهشت و خلود در آن را تنها در سایه دوستی علی(ع)
و فرزندانش امام حسن(ع) و امام حسین(ع) میداند
تبرا از دشمنان آنها
و این امر گویای تولاّ به آنان و ّ
است.
شخصیت واال و سیره انسانی و اخالقی امام حسن(ع)
همواره در کانون توجه سنایی غزنوی بوده است .او
از کسانی است که بر تاریخ زندگی پیامبر(ص) و

خاندان گرامیش اشراف کامل دارد .در منابع تاریخی
آمده است که پیامبر بزرگوار اسالم(ص) درباره امام
حسن(ع) فرموده است« :حسن گل خوشبویی است
46
که من از دنیا برگرفتهام».
امام حسن(ع) ،در جود و کرم به پیامبر خدا(ص)
شباهت داشت .آن حضرت دوبار ،تمام دارایی
خویش را در راه خدا داد و سه بار تمام اموال خود
را با خدا تقسیم کرد و نصف اموال را به مستمندان و
فقرا بخشید 47.آری امام حسن(ع) در بذل و بخشش
و دستگیری از بیچارگان و محرومان سرآمد روزگار
خویش و آرامبخش دلهای دردمند و امید بیپناهان و
درماندگان بود .پیش از آنکه مستمندی ابراز نیاز کند
و عرق شرم بریزد ،آن حضرت احتیاج وی را برطرف
میکرد .درباره جود و کرم از ایشان پرسیدند ،آن
حضرت فرمود« :بخشیدن قبل از درخواست و سؤال
48
و اطعام در هنگام تنگدستی و سختی».
برخی نوشتهاند که او سرور جوانان بهشت و یکی
از دو نفری است که دودمان پیامبر(ص) منحصرا ً از
نسل آنان به وجود آمد و یکی از چهار نفری است
که رسول خدا با آنان به مباهله نصارای نجران حاضر
شد .یکی از پنج نفر اصحاب کساء و یکی از دوازده
نفری است که خدا فرمانبرداری آنان را بر بندگان
خود واجب کرده است .او یکی از کسانی است که در
قرآن کریم پاک و منزه از پلیدی معرفی شده و یکی
از کسانی است که خدا دوستی آنان را پاداش رسالت
پیامبر(ص) دانسته ،یکی از آنان که رسول اکرم(ص)
ایشان را هموزن قرآن و یکی از دو دستاویز گرانوزن
قرار داده است .او ریحانه رسول خدا(ص) و محبوب
او است و آن کسی است که پیامبر(ص) دعا میکرد
49
خداوند دوستدار او را دوست بدارد.
سنایی غزنوی نیز در کتاب ارزشمند حدیقة الحقیقه و

32

سال نهم
شماره -35بهار 1393

شریعة الطریقه به بیان مناقب و فضایل امام حسن(ع)
میپردازد و معتقد است :یاد امام حسن(ع) حزن و
اندوه را از دل انسان دور میکند .او کسی است که
از گیسوانش بوی علی(ع) میآید .قرة العین مصطفی،
سیّد القوم اصفیا ،خلف به حق انبیا ،جگر و جان
علی(ع) و زهرا(س) ،دیده و دل حبیب و مولی،
همچون بهار بر وضیع و شریف ،منصف ،خوبرو،
پاک ،لطیف ،فلک جامه کوه زهره دواج ،و قمر تخت
مهر پروین تاج است .امام حسن(ع) کسی است که
نشانههای صدق و مهتری در وجودش نمایان است
و همچون پیامبر بزرگوار(ص) که خداوند درباره او
«و إن َ
َّک لَ َع َلی خُ ُل ٍق َع ِظیمٍ »؛« 50و تو
فرموده استَ :
اخالق عظیم و برجستهای داری» ،دارای خلق عظیم
میباشد:
ای سنايی بگوی خوب سخن /در ثنای گزیده میر
حسن
قرة العین مصطفای گزین /شاه اسالم و شرع و خسرو
دین
بوعلی آن که در مشام ولی /آید از گیسوانش بوی
علی
قرة العین مصطفی او بود /سیّد القوم اصفیا او بود
در در آن صدف او بود /انبیا را به حق
آن چنان ّ
خلف او بود
جگر و جان علی و زهرا را /دیده و دل حبیب و
مولی را
چون بهار است بر وضیع و شریف /منصف و خوبرو
و پاک و لطیف
فلک جامه کوه زهره دواج /قمر تخت مهر پروین
تاج
در سیادت شرف مؤید اوست /در رسالت رسول و
سید اوست
نسبش در سیادت از سلطان /حسبش در سعادت
از یزدان
 . 50قلم.4 ،

چون علی در نیابت نبوی /کوثر داعی و عدو دعی
نامه دوست حاکی دل اوست /دوست را چیست به
ز نامه دوست؟
منهج صدق در دالیل او /مهتری زنده در مخایل او
بود مانند جد به ُخلق عظیم /پاک علق و نفیس عرق
و کریم
51
فلذهای بود از دل زهرا /جده او خدیجه کبری.
توصیفات سنایی از امام حسن(ع) با آنچه مورخان و
راویان در خصوص آن امام(ع) نقل کردهاند ،مطابقت
دارد و این امر نشاندهنده دانش همهجانبه ایشان ،به
ویژه در زمینه تاریخ اسالم و مذاهب اسالمی بوده
است .برخی بر این باورند« :پیشوای دوم ،نه تنها
از نظر علم ،تقوی ،زهد و عبادت ،مقامی برگزیده و
ممتاز داشت ،بلکه از لحاظ بذل و بخشش و دستگیری
از بیچارگان و درماندگان نیز در عصر خود زبانزد
خاص و عام بود .وجود گرامی آن حضرت آرامبخش
دلهای دردمند ،پناهگاه مستمندان و تهیدستان ،و نقطه
52
امید درماندگان بود».
سنایی در حدیقه ،فصلی را به بیان مناقب امام
حسین(ع) اختصاص داده و در سرآغاز آن یادآور
العینَینِ ُسالل َ ُة َ
األنبِیا ِء
کر ُ
ئی َ
شده استِ « :ذ ُ
الح َسینِ یُ ِض ُ
األولِیا ِء َو َ
األص ِفیا ِء َو َ
َو َول َ ُد َ
األ ِ
ِید َ
الکربَال ِء
وصیا ِء َو َشه ُ
الم َ
المرتَ َضی َو َکبِ ُد فا ِط َم َة
صط َفی ،ب ِ َ
ضع ُة ُ
َو قُ َّر ُة َعینِ ُ
ال َّزهرا ِء َر ِض َی اهللُ َعن ُه َو َعن وال ِ َدی ِه» 53.سنایی بر این
باور است که یاد امام موجب روشنی چشم میشود.
وی از امام با صفات «سالله انبیا ،فرزند اصفیا و
قرة العین مصطفی ،پاره
اولیا و اوصیا ،شهید کربالّ ،
تن مرتضی و جگرگوشه حضرت فاطمه زهرا» یاد
میکند.
امام حسین(ع) پسر علی مرتضی(ع) است؛ همان
کسی که کردار و گفتار و اندیشههایش همیشه نور
ایمان و حقیقت و دادگری میافشاند و شخص را
 . 51حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة ،صص262و.263
 . 52سیره پیشوایان ،ص.88
 . 53حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة ،ص.266

 . 54همان ،صص266و.267

 . 55دیوان سنایی غزنوی ،ص.571
 . 56همان ،ص.470
 . 57همان ،ص.655
 . 58سیر کالم در فرق اسالم ،ص.140
 . 59دیوان سنایی غزنوی ،ص.451
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از این دنیای فرودین برمیگیرد و به عالمی میبرد
سرشار از روشنایی و پاکی و راستی و آزادگی
و زیبایی .او کسی است که از حیث َخلق و ُخلق
شبیه پدرش حضرت علی(ع) و پیامبر اسالم(ص)
است .پیامبر اسالم(ص) او را بر دوش خود حمل
میکرده است .حضرت فاطمه زهرا(س) به دیدار او
انس میگرفته و شاد میشده است .همچنین سنایی
در حدیقه از آن حضرت با صفات «تقی اصل ،نقی
فرع ،زکی تخم ،بهی زرع ،جوهر نبی از بحر جالل،
دری
و جمال یافته از کمال صدق» یاد میکند .او ّ
از بحر مصطفی است که صدف آن پشت مرتضی،
و جبرئیل مهد جنبانش بوده است .امام حسین(ع)
سروی از جویبار هدایت است که تاج بر سر و دواج
در بر و عبا بر دوش داشت:
پسر مرتضی امیر حسین /که چنويی نبود در کونین
َخلق او همچو خلق پاک پدرُ /خلق او همچو خلق
پیغمبر
مصطفی مرو را کشیده به دوش /مرتضی پروریده در
آغوش
بر رخش انس یافته زهرا	/کرده بر جانش سال و
ماه دعا
باز داند همی بصیرت او /شجره هرکسی ز سیرت او
هم تقی اصل و هم نقی فرعست /هم زکی تخم و هم
بهی زرعست
نبوی جوهری ز بحر جالل /یافته از کمال صدق
جمال
به سر و روی و سینه در دیدار /راست مانند احمد
مختار
دری از بحر مصطفی بوده /صدفش پشت مرتضی
ّ
بوده
عقل در بند عهد و پیمانش /بوده جبریل مهد جنبانش
بود او سرو جویبار هدی /سرو با تاج و با دواج و
54
ردا.

ایشان امام حسین(ع) را سرور شهیدان عالم میداند
و میگوید:
سراسر جمله عالم پر شهید است /شهیدی چون
55
حسین کربال کو.
حکیم سنایی در آثارش عالوه بر مدح و ستایش
اهلبیت پیامبر(ص) ،به ذکر فضايل اوالد علی(ع)،
از جمله امام صادق(ع) ،امام رضا(ع) و حضرت
مهدی(عج) اشاره نموده و عشق و ارادت خویش
را به آن بزرگواران نشان داده است .وی میگوید
اگر خود را مؤمن میشماری ،به مذهب جعفری باور
داشته باش:
زر
گر همی مؤمن شماری خویشتن را بایدتُ /مهر ّ
56
جعفری بر دین جعفر داشتن.
گرد جعفر گرد گر دین جعفری جويی همی /زانکه
57
نبود هردو هم دینار و هم دین جعفری.
از آنجا که بیشتر احادیث فقهی شیعه از امام جعفر
صادق(ع) روایت شده است ،به همین دلیل فقه شیعه
را «فقه جعفری» گفتهاند و مذهب او را نیز «مذهب
58
جعفری» نامیدهاند.
سنایی در مدح و ستایش امام رضا(ع) نیز میگوید:
دین را حرمیست در خراسان /دشوار ترا به محشر
آسان
از معجزههای شرع احمد /از حجتهای دین یزدان
همواره رهش مسیر حاجت /پیوسته درش مشیر
غفران
چون کعبه پر آدمی ز هر جای /چون عرش پر از
59
فرشته هزمان.
سنایی درباره حضرت مهدی(عج) و ظهورش
میگوید:
ای به دم جفت عیسی مریم /دام دجال بر کن از عالم
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اندر این روزگار بد عهدی /چیست جز عدل هدیه
60
مهدی.
ای دریغا مهدیی کامروز از هر گوشهای /یک جهان
61
دجال عالمسوز سر بر کردهاند.
وی انتظار خودش را از ظهور حضرت مهدی(عج)
چنین ابراز میدارد:
همیشه منتظرم هدیه هدایت را /ولیک مهدی در مهد
62
نیست منتظرم.
اهلسنت و شیعه امامیه به عالئم آخرالزمان همچون
خروج دجال ،دابة االرض ،یأجوج و مأجوج ،فرود
آمدن عیسی(ع) از آسمان ،طلوع آفتاب از مغرب و
63
ظهور حضرت مهدی(عج) معتقدند.
سنایی در برخی از اشعارش به خروج دجال و
ظهور حضرت عیسی(ع) و حضرت مهدی(عج) در
آخرالزمان نیز اشاره دارد:
گر مخالف خواهی ای مهدی درآ از آسمان /ور
64
موافق خواهی ای دجال یکره سر برآر.
مال را دجال دان و عشق را عیسی شناس /چون
65
شدی از خیل عیسی گردن دجال زن.

سال نهم
شماره -35بهار 1393
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