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چکیده
حكيم س��نايی غزنوی، يكی از ش��اعران متعهد و سنی مذهبی است كه در آثار خويش عشق و ارادتش را به 
خاندان پيامبر)ص( و امامان ش��يعه بی پرده ابراز داش��ته اس��ت. او هم در كتاب حديقة الحقيقه و هم در ديوان 
اشعارش، در كنار مدح برخی از صحابه و خلفای راشدين، بارها از فرزندان پيامبر)ص( و اوالد علی)ع(، در 
نهايت احترام، اصالت و تقدس ياد كرده اس��ت. در اين مقاله با مطالعه آثار حكيم س��نايی و منابع تاريخی، با 
روش توصيفی � تحليلی، به بيان ديدگاههای سنايی درباره گوشه ای از فضايل اهل بيت)ع( و خلفای راشدين 
پرداخته ش��ده اس��ت. سنايی با ابراز عش��ق و ارادت به اهل بيت)ع( و خلفای راشدين در عصری كه تعصبات 
مذهبی امت اس��المی را آزار می داد، به گونه ای تالش نموده تا با تبليغ انديش��ه تقريب بين مذاهب اسالمی از 

آفتها و آسيبهای تفرقه و تعصب مذهبی بكاهد.

کلیدواژه ها: سنایی غزنوی، اهل بیت پیامبر)ص(، خلفای راشدین، فضایل و مناقب.

تجلی فضایل و مناقب خلفای 
راشدین و اهل بیت پیامبر)ص( 

در اشعار سنایی
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مقدمه
براساس پژوهشهای تاريخی، شعر فارسی در حدود 
سه قرن بعد از اسالم متولد شد1 و در قرون چهارم 
فارسی  شاعران  رسيد.  شكوفايی  به  قمری،  پنجم  و 
گوناگون  مناسبتهای  به  كنون  تا  آغاز  همان  از  زبان 
داشته  توجه  دين  پيشوايان  و  پيامبر)ص(  تكريم  به 
و  حمد  از  پس  خود،  سخن  ابتدای  در  ويژه  به  و 
مدح  و  بزرگداشت  به  بخش،  هستی  خالق  ستايش 
از  گوشه ای  و  پرداخته اند  دين  اوليای  و  پيامبر)ص( 
شخصيت واالی آنها را در آثار خويش منعكس كرده 
و مدايح و مناقب آن حضرت و خاندان و اصحابش را 
زيور و زينت ديوان خود ساخته اند. البته، گاه اين گونه 
و  علی)ع(  حضرت  از  ستايش  مخصوصًا  ستايشها 
آنها  برای  نيز  را  دردسرهايی  بزرگوارش،  فرزندان 
به همراه داشته است. به عنوان مثال عالقه فردوسی 
به خاندان عصمت و طهارت موجب شد كه محمود 

غزنوی با مذهب و افكار او موافقت نداشته باشد:
مرا غمز كردند كان پر سخن/ به مهر نبی و علی شد كهن.2

در سرگذشت سنايی نيز می خوانيم كه علمای غزنه با 
كتاب حديقة الحقيقه مخالفت می كنند. شايد مخالفت 
آنها به دليل اشعاری بوده كه سنايی ضمن آن، بارها 
عقايد خود را در بزرگداشت حّب آل علی)ع(، اظهار 

كرده است. 
اين شاعر و عارف بزرگ قرن پنجم و ششم قمری 
تعصب  و  تيرگی  كه  روزگاری  در  )467-529ق(، 
در برخی از فرق و مذاهب اسالمی حكم فرما بود و 
برخی از متعصبان، برای دشنام و طعن و لعن يكديگر 
و  علی)ع(  تواّلی  از  سخن  می تراشيدند،  محملی 

فرزندان ايشان به ميان آورده است:
مر مرا مدح مصطفی است غذی/ جان من باد جانش 

را به فدی
آل او را به جان خريدارم/ وز بدی خواه آل بيزارم

دوستدار رسول و آل ويم/ زان كه پيوسته در نوال ويم
1 . تاريخ ادبيات در ايران، ج1، ص165.

2 . شاهنامه، ص19.

گر بدست اين عقيده و مذهب/ هم بر اين بد بداريم يا رب!3
به قول دكتر شفيعی كدكنی در  اين گونه شعرها  يقينًا 
روشن  »قطب  به  مربوط  سلوك،  تازيانه های  كتاب 
سلجوقی  تركان  دوره  اين  در  است.4  سنايی«  شعر 
و  »اشاعره«  غلبه  دوره  و  داشته اند  سيطره  ايران  بر 
ويژه  به  »شيعه«،  عليه  آنان  مذهبی  سخت گيريهای 
در  اينكه  وجود  با  سنايی  است.5  بوده  »اسماعيليه« 
چنين دوره ای می زيسته، خود را از تعصبات مذهبی بر 
كنار داشته و در كنار فضايل و مناقب خلفای راشدين، 
سخن از دوستی و محبت اهل بيت)ع( و ذكر فضايل 
و مناقب آنان به ميان آورده است كه در اين مقاله به 
طرح و توضيح مواضع و ديدگاههای وحدت گرايانه 

اين حكيم فرزانه و روشن ضمير پرداخته می شود.

فضایل و مناقب خلفای راشدین
فضايل  از  جانب داری  در  يك  سو  از  غزنوی  سنايی 
فرزندان  بزرگداشت  پيامبر)ص( و  اهل بيت  مناقب  و 
حضرت علی)ع( می كوشد و از سوی ديگر، از خلفای 
كرده و  ياد  نيكی  به  پيامبر)ص(  اصحاب  و  راشدين 

اشعاری درباره فضايل و مناقب آنان سروده است:
جای  به  پيدا  گشت  رسول/  شرع  و  دين  بدرود  باد 

فضل و فضول
و  ريب  و  عيب  از  فارغ  بوبكری/  بدرود صدق  باد 

پرمكری
باد بدرود هيبت عمری/ منهزم گشته جمع ديو و پری

باد بدرود سيرت عثمان/ آن كه او بود مرتّب قرآن
باد بدرود زخم تيغ علی/ آن كه او را خدای خواند 

ولی
دين  راه  در  همه  اصحاب/  جماعت  گزيده  آن  و 

اولوااللباب
و آن ستوده مهاجر و انصار/ همه در راه شرع نيكوكار

و اهل صّفه موافقان رسول/ همه فارغ ز عيب و ريب 

3 . حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة، ص746.
4 . تازيانه های سلوك، صص34-25.

5 . »بازتاب انديشه های کالمی شیعه در آثار سنايی غزنوی«، ص8.
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و فضول.6
از خلفای  پيروی  كه مدعی  به كسانی  حكيم سنايی 
راشدين هستند و براساس سيرت آن بزرگواران عمل 

نمی كنند، يادآوری می كند:
بر  پای  از مصطفی/  بعد  بوبكر خواهی رفت  پی  ور 

دندان مار و دست بر دينار كو
يك  مهار/  و  مشك  كو  و  داد  كو  عّمری  بكوی  ور 

دراعه هفده من ده سال يك دستار كو
ور دِر عثمان گرفتی شرم كو و حلم كو/ ديده روشن 

ز دين و سينه بيدار كو
ور همی گويی كه هستم چاكر شير خدای/ تن فدای 

تيغ و جان در خدمت دادار كو.7
بر سر مسئله خالفت  سنايی در مورد اختالفاتی كه 
می نمايد  توصيه  دارد،  وجود  اهل سنت  و  شيعه  بين 
و  بگذارند  كنار  را  و هوس  هوی  بايد  مسلمانان  كه 
مصلحت اسالم را در نظر بگيرند. وی سفارش می كند 
ابوبكر سرلوحه  با  برخورد  در  را  علی)ع(  كه روش 
بپرهيزند و  كار خود قرار دهند و از جنگ و جدال 
چنين  به  كه  را  كسانی  او  نزنند.  دامن  اختالفات  به 
آنها  به  و  می داند  فضول  می زنند،  دامن  اختالفاتی 

هشدار می دهد:
ماه  و  سال  چرا  تو  علی/  كرد  آنچه  بود  مصلحت 

پرجدلی
مكر و كبر و هوی برون انداز/ تا دهد جانش مر ترا 

آواز
بود بوبكر با علی همراه/ تو زبان فضول كن كوتاه

آفرين خدای بی همتا/ بر ابوبكر باد و شير خدا.8
سنايی پس از بيان ذكر فضايل ابوبكر، احساس خود 

را به او چنين ابراز می كند:
او  جان  به  سنايی  از  رضوان/  و  ترحم  هزاران  صد 

برسان.9

6 . حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة، ص642.
7 . ديوان سنايی غزنوی، ص573.

8 . همان، ص233.

9 . همان، ص229.

سنايی در فصلی پس از ستايش ابوبكر، به ذكر فضايل 
عمر بن خطاب پرداخته است و بر عدل و دادگری و 
صداقت او تأكيد و از وی با لقب فاروق ياد می كند كه 

هالل دين در وقت او كامل می شود:
بود عدل عمر ز بی مكری/ آينه صدق روی بوبكری

او عقل و عدل  بود/ صدق  ايمان  كان اسالم و زين 
را كان بود

دين بوقت عتيق بود هالل/ پس به فاروق يافت عّز 
و كمال.10

سنايی فضايل عثمان بن عفان را تحت عنوان »ستايش 
عثمان« آورده است و به وصف صفات و ويژگيهای او 

از جمله شرم و حيای وی می پردازد:
راه  شرم  لبش  بر  بنشست/  مصطفی  جای  بر  كه  آن 

خطبه ببست.11
مصراع دوم اشاره دارد به آنچه در بعضی كتب تاريخ 
در شرح حال عثمان نوشته اند: »اول جمعه ای كه او 
به خالفت نشست، بر منبر برآمد كه خطبه ای ادا كند، 
زبانش گرفت«.12 سنايی گرفتن زبان عثمان را دليل 
در جای  اينكه  از  يعنی  می داند؛  و شرم وی  بر حيا 
بخواند،  او خطبه  به جای  تا  قرار گرفته  پيامبر)ص( 

حيا می نمايد.

فضایل و مناقب علی بن ابی طالب)ع(
عنوان  تحت  را  علی)ع(  امام  فضايل  سنايی  حكيم 
اميرالمؤمنين علی بن ابی طالب)ع(« شروع  »ستايش 
بتول، پسر  به عنوان همسر  از آن حضرت  می كند و 
امام  و  حسن  امام  پدر  خدا)ص(،  رسول  عموی 
حسين)ع(، ياد می نمايد و می گويد كه ايشان جنگجو 
و حمله كننده ای است كه هيچ وقت فرار و پشت به 
و  سرور  و  پيروز  بسيار،  لشكِر  بر  و  نمی كند  دشمن 

آقای مهاجران و انصار است.
سپس با بيان آيات و احاديثی در وصف آن حضرت، 

10 . همان، ص234.
11 . همان.

12 . تاريخ اليعقوبی، ج2، ص164.
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به مدح و ستايش ايشان می پردازد. وی از پيامبر)ص( 
نقل می كند كه فرموده است: »انا مدينة العلم و علی 
بابها«.13 حضرت رسول)ص( بارها در احاديث تأكيد 
به  نسبت  و  نبوی  علم  دروازه  علی)ع(  كه  ورزيده 
امام  هر چيزی در جهان خلقت، عالم و آگاه است. 
خودش در مواضع متعدد از فزونی علم خود خبر داده 
است، چنان كه گاهی دست بر شكم خود می نهاد و 
اشاره می كرد.14  داشت،  در سينه  كه  فراوانی  علم  به 
آن  فراوان  دانش  و  علم  به  آثارش  در  بارها  سنايی 

حضرت اشاره نموده است:
آن ز فضل آفت سرای فضول/ آن علم دار و علم دار 

رسول
از  آز  ديو  ملك الموت  علم/  از  سرفراز  سرافيل  آن 

حلم
آن فدا كرده از ره تسليم/ هم پدر هم پسر چو ابراهيم

آن كه در شرع تاج دين او بود/ و آن كه تاراج كفر 
و كين او بود.

سنايی در ادامه از ازدواج علی)ع( با دختر پيامبر)ص( 
را موجب شادی و خوشحالی  آن  و  سخن می گويد 
تنها  چون  می داند؛  زهرا)س(  و حضرت  پيامبر)ص( 
با حضرت  و شايستگی همسری  لياقت  آن حضرت 

زهرا)س( را داشت:
مصطفی چشم روشن از رويش/ شاد زهرا چو گشت 

وی شويش.15
با  كه  می كند  اشاره  خيبر  غزوه  به  ادامه  در  سنايی 
رشادتهای علی)ع(، پيروزی نصيب مسلمانان گشت. 
اصحاب  از  برخی  ناكامی  از  پس  خيبر،  جنگ  در 
پرچم  »فردا  فرمود:  پيامبر)ص(  خيبر،  قلعه  فتح  در 
رسولش  و  خدا  كه  داد  خواهم  كسی  دست  به  را 
را  او  رسول،  و  خدا  كه  همان طور  دارد،  دوست  را 
را  مسلمانان  او  دست  به  خداوند  و  دارند،  دوست 
بدون  می كند،  حمله  پی درپی  می رساند،  پيروزی  به 

13 . حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة، ص244.
14 . »تجلی فضايل علی)ع( در ديوان صاحب بن عباد«، ص23.

15 . حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة، ص244.

فرار و عقب نشينی است«.16 فردای آن روز پرچم را 
كانون  در  نمايان آن حضرت  فتح  به علی)ع( سپرد. 

توطئه يهوديان زبانزد خاص و عام است.17
خيبر از تيغ او خراب شده/ سِر آبش همه سراب شده.

وی سپس به اين امر اشاره دارد كه كارها و افعالی كه 
به دست علی)ع( انجام می گرفته، خدايی بوده است:

و آن كه را زد به ضرب دين آرای/ نام بر دستش و 
زننده خدای.18

خداوند  كه  دارد  مطلب  اين  به  اشاره  فوق  بيت 
می فرمايد: »َو ما َرَميَت ِاذ َرَميَت َو لِكنَّ اهلل َرَمى«؛19 
»تيری كه افكندی اگرچه از دست تو رها شد و ليكن 
به حقيقت زننده آن خدا بود«. مقصود آن است كه همه 
كارها به دست خدا و فاعل حقيقی تمام افعال بندگان، 
ستايش  و  مدح  مقام  در  سنايی  حكيم  است.  خدا 
علی)ع(، حتی شجاعت آن حضرت را خدايی می داند 
و معتقد است كه با قدرت بشری انجام چنين اموری 
از  تهمت  نفی  سنايی  منظور  شايد  است.  ممكن  غير 
علی)ع( باشد، بدين معنی كه افعال او همه كرده خدا 
بود، نه گفته هوی، و آنچه می كرد به امر خدا بود، نه 

به هوای نفس، برخالف عقيده مبغضان.20
آمد از سدره جبرئيل امين/ الفتی كرد مرو را تلقين

بابت  هست  كاين  گفت  پيغمبر/  نزد  به  آوريدش 
حيدر.21

مدرس رضوی در شرح اين ابيات آورده كه در مسند 
و  خوارزمی  مناقب  ستّه،  صحاح  حنبل،  بن  احمد 
فصول المهمه ابن جوزی، به چند طريق نقل شده است 
از  به غير  از غلبه كفار، كسی  كه در روز احد، پس 
نماند  ايشان  با  پيغمبر،  ياران  از  تن  چند  و  علی)ع( 
دشمن  دفع  رسول  از  ايشان  و  كردند  فرار  همگی  و 
به  را  كفار  به هر طرف كه حمله می نمود،  می كرد و 

16 . المغازی، ج2، صص653و654.
17 . تاريخ تحليلی صدر اسالم، ص217.

18 . حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة، ص245.
19 . انفال، 17.

20 . تعليقات حديقة الحقيقة، ص363.
21 . حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة، ص247.
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خاك خواری و هالكت می انداخت. در آن گيرودار 
را  ذوالفقار  پيامبر)ص(،  و  شكست  علی)ع(  شمشير 
به او داد و او به دفع دشمنان پرداخت. در اين وقت 
جبرئيل نازل شد و گفت: يا رسول اهلل، مالئكه همه 
و  كرد  تو  با  امروز  كه  علی)ع(  ياری  و  هواداری  از 
می كند، در تعجب هستند. آن حضرت فرمود: »علی 
منی و انا منه« و در آن روز از صبح تا شام از ميان 
اال  علی ال سيف  اال  آسمان صدای »الفتی  و  زمين 

ذوالفقار« به گوش می رسيد.22
بود شرك  بفرستاده  بهشت خدای/  از  كه  ذوالفقاری 

زدای.23
در جايی ديگر درباره ايمان و يقين حضرت علی)ع( 

می گويد:
تا بدان حد شده مكرم بود/ لو كشف مرو را مسلم بود

بشنيده رمز دين  بر/ همه  فرمان  را مطيع و  مصطفی 
يكسر.24

دارد  علی)ع(  سخن  به  اشاره  اول  بيت  دوم  مصرع 
زياده  من  يقين  شود،  برطرف  پرده  »اگر  فرمود:  كه 

نگردد«.25
از پی سائلی به يك دو رغيف/ سورت هل اَتی ورا 

تشريف.26
اين بيت اشاره به آيه »َوُيُوفوَن بِالنَّذِر َو َيخاُفوَن َيومًا 
ِه ِمسِكيَنًا  ُه ُمسَتِطيراً َو ُيطِعُموَن الّطَعاَم َعَلى ُحبِّ كاَن َشرُّ
َو َيِتيَمًا َو َأِسيراً«؛27 »آنها به نذر خود وفا می كنند، و 
از روزی كه شر و عذابش گسترده است، می ترسند و 
غذای )خود( را با اينكه به آن عالقه )و نياز( دارند، به 
مسكين و يتيم و اسير می دهند«. عامه مفسران و اهل 
اميرالمؤمنين  در حق  آيات  اين  كه  دارند  اتفاق  خبر 
كنيزك  و  حسين)ع(  و  حسن  فاطمه)س(،  علی)ع(، 

22 . ر.ک: تعليقات حديقة الحقيقة، ص363.
23 . حديقة الحديقة و شريعة الطريقة، ص247.

24 . همان، ص249.
25 . تعليقات حديقة الحقيقة، ص372.

26 . حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة، ص250.
27 . دهر، 7و8.

ايشان، نازل شده است.28
در قيام و قعود عود او كرد/ در ركوع و سجود جود 

او كرد
ستد  آنجا عوض  ملك  راز/  دِر  بر  بداد  اينجا  خاتم 

با ناز.29
َو  اهللُ  َولِيُُّكُم  »اِنََّما  آيه  به  دارد  اشاره  نيز  ابيات  اين 
َلوَة َو ُيؤُتوَن  َرُسولُُه َو الِّذيَن َءاَمنُوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ
شما  ولی  و  »سرپرست  راِكُعوَن«؛30  ُهم  َو  َكوَة  الزَّ
آورده اند،  ايمان  كه  آنها  و  او  پيامبر  و  تنها خداست 
همانها كه نماز برپا می دارند و در حال ركوع، زكات 

می دهند«.
در همان ابتدا رسول خدا)ص( بين مهاجران و انصار 
پيمان برادری بست كه در آن پيمان نوعی هماهنگی 
و  فضيلت  ايمان،  نظر  از  يكديگر  با  افراد  تناسب  و 
پيامبر)ص(،  بود.  شده  رعايت  اسالمی  شخصيت 
علی)ع( را به برادری خويش برگزيد و بدين ترتيب 
حديث منزلت را به كمال رساند.31 سنايی در اين بيت 

به اين مسئله اشاره كرده است:
با ثريا ثری برابر شد/ چون علی با نبی برادر شد.32

و  فضايل  بر  سنايی  حكيم  تأكيد  كه  است  بديهی 
مناقب خلفای راشدين و اهل بيت)ع(، تأكيد بر نقاط 
مشترك باورها و عقايد فرق و مذاهب اسالمی است 
و بدون شك هدف آن عالم و متفكر اسالمی نزديك 
كردن مسلمانان براساس مشتركات اعتقادی هم بوده 
است كه از دامن زدن به باورهای اختالف برانگيز و 
تفرقه انداز خودداری نموده است. اين امر نياز اساسی 

همه مسلمانان در هر دوره و زمانی می باشد.

فضایل و مناقب اهل بیت پیامبر)ص(
سنايی از اهل بيت رسول خدا)ص(، تحت عناوين آل 

28 . ر.ک: تعليقات حديقة الحقيقة، ص376.
29 . حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة، ص253.

30 . مائده، 55.
31 . تاريخ تحليلی صدر اسالم، ص216.

32 . حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة، ص250.
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ياسين، آل رسول و آل عبا در اشعارش ياد كرده و از 
خداوند می خواهد كه به خاطر پيامبر)ص( و اهل بيت 
از  را،  آنان  ستايش  و  سپاس  ارادت،  ايشان، عشق، 

وی قبول نمايد:
ز  اين سخن  كنی  كه  رسول/  آل  و  مصطفی  به حق 

بنده قبول.33
عنوان  به  علی)ع(  حضرت  از  جايی  در  ايشان 
شرف شرع و قاضی دين و صدف مرواريد خاندان 

پيامبر)ص( ياد می كند:
ياسين  آل  دّر  او/ صدف  دين  قاضی  و  شرع  شرف 

او.34
وی خطاب به خويش می گويد:

بندگی كن آل ياسين را به جان تا روز حشر/ همچو 
بی دينان نبايد روی اصفر داشتن

زيور ديوان خود ساز اين مناقب را از آنك/ چاره 
نبود نوعروسان را ز زيور داشتن.35

اهل بيت  حضور  و  مباهله  ماجرای  به  سنايی 
پيامبر)ص(، در آن واقعه مهم اشاره دارد:

مصطفی  جان  همره  يزدانش/  كرد  كه  مرتضايی 
جانش.36

»هرگاه  است:  فرموده  اكرم)ص(  پيامبر  به  خداوند 
بعد از علم و دانشی كه )درباره مسيح( به تو رسيده، 
)باز( كسانی با تو به محاّجه و ستيز برخيزند، به آنها 
بگو: بياييد ما فرزندان خود را دعوت كنيم، شما هم 
نماييم،  را دعوت  زنان خويش  ما  را،  فرزندان خود 
شما هم زنان خود را، ما از نفوس خود دعوت كنيم، 
لعنت  شما هم از نفوس خود، آن گاه مباهله كنيم، و 
خدا را بر دروغگويان قرار دهيم«.37 در اين آيه از 
علی)ع( به عنوان نفس و جان پيامبر)ص( تعبير شده 
كه  حالی  در  خدا)ص(  رسول  ماجرا  اين  در  است. 

33 . همان، ص645.

34 . همان، ص248.
35 . ديوان سنايی غزنوی، ص471.

36 . حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة، ص250.
37 . آل عمران، 61.

حضرت حسين)ع( را در آغوش و دست حسن)ع( را 
در دست داشت و فاطمه)س( و علی)ع( پشت سرش 
حركت می كردند، به ميدان مباهله با هيئت مسيحيان 
نجران گام نهاد.38 حكيم سنايی در بيت فوق به اين 
آيه شريفه و ماجرای مباهله اشاره كرده و از علی)ع( 

به عنوان نفس و جان پيامبر)ص( ياد نموده است.
و  علی)ع(  حضرت  ازدواج  كه  است  معتقد  سنايی 
عقد  و  گرفته  خداوند صورت  دستور  با  فاطمه)س( 
و نكاح آنان در آسمان و در زير سايه درخت طوبی 

انجام گرفته است:
عقد او با بتول در سلوی/ بود در زير سايه طوبی.39

عالم  زنان  بهترين  را  فاطمه)س(  حضرت  سنايی 
توصيف نموده است:

فاطمه  چون  زنی  زنانند/  پر  عالم  جمله  سراسر 
خيرالنسا كو.40

و  ارادت  اشعاری  ذكر  با  نيز  ديگر  جای  در  ايشان 
عشق خود را به علی)ع( و فرزندانش و بيان فضايل 

آنان چنين نشان می دهد:
جز كتاب اهلل و عترت ز احمد مرسل نماند/ يادگاری 

كان توان تا روز محشر داشتن
از گذشت مصطفای مجتبی جز مرتضی/ عالم دين را 

نيارد كس معمر داشتن
جز  همی/  داری  روا  چون  پس  دين  سلطان  پی  از 

علی و عترتش محراب و منبر داشتن
گر همی خواهی كه چون مهرت بود مهرت قبول/ مهر 

حيدر بايدت با جان برابر داشتن
هشت بستان را كجا هرگز توانی يافتن/ جز به حب 

حيدر و شبّير و شبّر داشتن.41
ميان  وحدت  لزوم  به  ابيات  اين  در  سنايی  حكيم 
متعال  خداوند  زيرا  است؛  كرده  اشاره  مسلمانان 
نموده  الهی دعوت  به ريسمان  به تمسك  را  همگان 

38 . تاريخ اليعقوبی، ج2، ص82.
39 . حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة، ص255.

40 . ديوان سنايی غزنوی، ص571.
41 . حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة، ص470.
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ُقوا«.42  لتَفرَّ َو  َجميعًا  اهلِل  بَِحبِل  اعَتِصُموا  »َو  است: 
بدون شك منظور از »حبل الهی« دين خدا است كه 
قرآن  در  و  شده  تشكيل  احكام  و  اخالق  عقايد،  از 
تفصيلی  بيان  دو،  آن  و  است  كرده  ظهور  عترت  و 
رسول اهلل)ص( هستند. سنايی ضمن اشاره به حديث 
متواتر و معتبر »ثقلين« كه پيامبر بزرگوار اسالم)ص( 
می فرمايد: »مردم، من دو چيز نفيس و گران مايه در 
من  يادگار  دو  با  چگونه  ببينم  می گذارم؛  شما  ميان 
رفتار می نماييد؟ يكی كتاب خدا كه يك طرف آن در 
دست خدا، و طرف ديگر آن در دست شما است، و 
ديگری عترت و اهل بيت من. خداوند به من خبر داده 
كه اين دو يادگار، هرگز از هم جدا نخواهند شد«.43 
مسند  و  ترمذی  سنن  مسلم،  صحيح  در  حديث  اين 

احمد بن حنبل ذكر شده است.44
سنايی همانند بسياری بر اين باور است كه امت اسالمی 
بايد تا روز قيامت به آن دو يادگار پيامبر)ص( چنگ 
بتوانند  بزنند، تا به وسيله اين دو حبل جدايی ناپذير 
به سعادت دنيا و آخرت نائل شوند. اين عارف بزرگ 
به حب حيدر و شبير و شبر نيز اشاره نموده كه شبّر 
است  حسين)ع(  امام  نام  شبّير  و  حسن)ع(  امام  نام 
موسی)ع(  برادر حضرت  هارون  فرزندان  نامهای  كه 
بودند و پيامبر)ص( اين نامها را بر حسن و حسين)ع( 

گذاشت.45
حكيم سنايی ضمن بيان فضايل اهل بيت)ع(، تحصيل 
بهشت و خلود در آن را تنها در سايه دوستی علی)ع( 
و فرزندانش امام حسن)ع( و امام حسين)ع( می داند 
و اين امر گويای تواّل به آنان و تبّرا از دشمنان آنها 

است.
شخصيت واال و سيره انسانی و اخالقی امام حسن)ع( 
همواره در كانون توجه سنايی غزنوی بوده است. او 
و  پيامبر)ص(  زندگی  تاريخ  بر  كه  است  كسانی  از 

42 . آل عمران، 103.
43 . فروغ ابديت، ج2، ص474.
44 . امام شناسی، صص85و86.

45 . االستيعاب فی معرفة االصحاب، ص385.

خاندان گراميش اشراف كامل دارد. در منابع تاريخی 
آمده است كه پيامبر بزرگوار اسالم)ص( درباره امام 
حسن)ع( فرموده است: »حسن گل خوشبويی است 

كه من از دنيا برگرفته ام«.46
خدا)ص(  پيامبر  به  كرم  و  جود  در  حسن)ع(،  امام 
دارايی  تمام  دوبار،  حضرت  آن  داشت.  شباهت 
خويش را در راه خدا داد و سه بار تمام اموال خود 
را با خدا تقسيم كرد و نصف اموال را به مستمندان و 
فقرا بخشيد.47 آری امام حسن)ع( در بذل و بخشش 
و دستگيری از بيچارگان و محرومان سرآمد روزگار 
خويش و آرام بخش دلهای دردمند و اميد بی پناهان و 
درماندگان بود. پيش از آنكه مستمندی ابراز نياز كند 
و عرق شرم بريزد، آن حضرت احتياج وی را برطرف 
آن  پرسيدند،  ايشان  از  كرم  و  جود  درباره  می كرد. 
حضرت فرمود: »بخشيدن قبل از درخواست و سؤال 

و اطعام در هنگام تنگ دستی و سختی«.48
يكی  و  بهشت  جوانان  سرور  او  كه  نوشته اند  برخی 
از  از دو نفری است كه دودمان پيامبر)ص( منحصراً 
نسل آنان به وجود آمد و يكی از چهار نفری است 
كه رسول خدا با آنان به مباهله نصارای نجران حاضر 
شد. يكی از پنج نفر اصحاب كساء و يكی از دوازده 
بندگان  بر  را  آنان  فرمان برداری  كه خدا  است  نفری 
خود واجب كرده است. او يكی از كسانی است كه در 
قرآن كريم پاك و منزه از پليدی معرفی شده و يكی 
از كسانی است كه خدا دوستی آنان را پاداش رسالت 
پيامبر)ص( دانسته، يكی از آنان كه رسول اكرم)ص( 
ايشان را هم وزن قرآن و يكی از دو دستاويز گران وزن 
قرار داده است. او ريحانه رسول خدا)ص( و محبوب 
او است و آن كسی است كه پيامبر)ص( دعا می كرد 

خداوند دوستدار او را دوست بدارد.49
سنايی غزنوی نيز در كتاب ارزشمند حديقة الحقيقه و 

46 . همان، ص386.
47 . تاريخ اليعقوبی، ج2، ص227.

48 . بحار االنوار، ج17، ص98.
49 . صلح امام حسن)ع(، ص21.
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شريعة الطريقه به بيان مناقب و فضايل امام حسن)ع( 
امام حسن)ع( حزن و  ياد  است:  معتقد  و  می پردازد 
اندوه را از دل انسان دور می كند. او كسی است كه 
از گيسوانش بوی علی)ع( می آيد. قرة العين مصطفی، 
جان  و  جگر  انبيا،  حق  به  خلف  اصفيا،  القوم  سيّد 
مولی،  و  حبيب  دل  و  ديده  زهرا)س(،  و  علی)ع( 
خوب رو،  منصف،  شريف،  و  وضيع  بر  بهار  همچون 
پاك، لطيف، فلك جامه كوه زهره دواج، و قمر تخت 
امام حسن)ع( كسی است كه  مهر پروين تاج است. 
نشانه های صدق و مهتری در وجودش نمايان است 
و همچون پيامبر بزرگوار)ص( كه خداوند درباره او 
تو  »و  َعِظيٍم«؛50  ُخُلٍق  لََعَلى  إنََّك  است: »َو  فرموده 
اخالق عظيم و برجسته ای داری«، دارای خلق عظيم 

می باشد:
مير  ثنای گزيده  در  بگوی خوب سخن/  ای سنايی 

حسن
قرة العين مصطفای گزين/ شاه اسالم و شرع و خسرو 

دين
بوعلی آن كه در مشام ولی/ آيد از گيسوانش بوی 

علی
قرة العين مصطفی او بود/ سيّد القوم اصفيا او بود

حق  به  را  انبيا  بود/  او  آن صدف  در  دّر  چنان  آن 
خلف او بود

و  دل حبيب  و  ديده  را/  زهرا  و  علی  و جان  جگر 
مولی را

چون بهار است بر وضيع و شريف/ منصف و خوب رو 
و پاك و لطيف

پروين  مهر  تخت  قمر  دواج/  زهره  كوه  جامه  فلك 
تاج

در سيادت شرف مؤيد اوست/ در رسالت رسول و 
سيد اوست

سعادت  در  حسبش  سلطان/  از  سيادت  در  نسبش 
از يزدان

50 . قلم، 4.

چون علی در نيابت نبوی/ كوثر داعی و عدو دعی
نامه دوست حاكی دل اوست/ دوست را چيست به 

ز نامه دوست؟
منهج صدق در داليل او/ مهتری زنده در مخايل او

بود مانند جد به ُخلق عظيم/ پاك علق و نفيس عرق 
و كريم

فلذه ای بود از دل زهرا/ جده او خديجه كبری.51
توصيفات سنايی از امام حسن)ع( با آنچه مورخان و 
راويان در خصوص آن امام)ع( نقل كرده اند، مطابقت 
دارد و اين امر نشان دهنده دانش همه جانبه ايشان، به 
بوده  اسالمی  مذاهب  و  اسالم  تاريخ  زمينه  در  ويژه 
تنها  نه  دوم،  »پيشوای  باورند:  اين  بر  برخی  است. 
از نظر علم، تقوی، زهد و عبادت، مقامی برگزيده و 
ممتاز داشت، بلكه از لحاظ بذل و بخشش و دستگيری 
زبانزد  در عصر خود  نيز  درماندگان  و  بيچارگان  از 
خاص و عام بود. وجود گرامی آن حضرت آرام بخش 
دلهای دردمند، پناهگاه مستمندان و تهيدستان، و نقطه 

اميد درماندگان بود«.52
امام  مناقب  بيان  به  را  فصلی  حديقه،  در  سنايی 
يادآور  آن  سرآغاز  در  و  داده  اختصاص  حسين)ع( 
شده است: »ِذكُر الُحَسيِن يُِضئُی الَعينَيِن ُساللَُة اأَلنبِياِء 
َو َولَُد اأَلصِفياِء َو اأَلولِياِء َو اأَلوِصياِء َو َشِهيُد الَكرباَلِء 
فاِطَمَة  َكبُِد  َو  الُمرتََضی  بِضَعُة  الُمصَطَفی،  َعيِن  ُة  قُرَّ َو 
هراِء َرِضَی اهللُ َعنُه َو َعن والَِديِه«.53 سنايی بر اين  الزَّ
باور است كه ياد امام موجب روشنی چشم می شود. 
و  اصفيا  فرزند  انبيا،  »سالله  صفات  با  امام  از  وی 
پاره  مصطفی،  العين  قّرة  كربال،  شهيد  اوصيا،  و  اوليا 
ياد  فاطمه زهرا«  مرتضی و جگرگوشه حضرت  تن 

می كند.
همان  است؛  مرتضی)ع(  علی  پسر  حسين)ع(  امام 
نور  هميشه  انديشه هايش  و  گفتار  و  كردار  كه  كسی 
را  شخص  و  می افشاند  دادگری  و  حقيقت  و  ايمان 

51 . حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة، صص262و263.
52 . سيره پيشوايان، ص88.

53 . حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة، ص266.
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می برد  عالمی  به  و  برمی گيرد  فرودين  دنيای  اين  از 
آزادگی  و  راستی  و  پاكی  و  روشنايی  از  سرشار 
ُخلق  و  َخلق  حيث  از  كه  است  كسی  او  زيبايی.  و 
اسالم)ص(  پيامبر  و  علی)ع(  حضرت  پدرش  شبيه 
حمل  خود  دوش  بر  را  او  اسالم)ص(  پيامبر  است. 
می كرده است. حضرت فاطمه زهرا)س( به ديدار او 
انس می گرفته و شاد می شده است. همچنين سنايی 
در حديقه از آن حضرت با صفات »تقی اصل، نقی 
فرع، زكی تخم، بهی زرع، جوهر نبی از بحر جالل، 
دّری  او  می كند.  ياد  كمال صدق«  از  يافته  جمال  و 
مرتضی،  پشت  آن  صدف  كه  است  مصطفی  بحر  از 
حسين)ع(  امام  است.  بوده  جنبانش  مهد  جبرئيل  و 
سروی از جويبار هدايت است كه تاج بر سر و دواج 

در بر و عبا بر دوش داشت:
پسر مرتضی امير حسين/ كه چنويی نبود در كونين

َخلق او همچو خلق پاك پدر/ ُخلق او همچو خلق 
پيغمبر

مصطفی مرو را كشيده به دوش/ مرتضی پروريده در 
آغوش

و  سال  جانش  بر  كرده  بر رخش انس يافته زهرا/ 
ماه دعا

باز داند همی بصيرت او/ شجره هركسی ز سيرت او
هم تقی اصل و هم نقی فرعست/ هم زكی تخم و هم 

بهی زرعست
صدق  كمال  از  يافته  جالل/  بحر  ز  جوهری  نبوی 

جمال
به سر و روی و سينه در ديدار/ راست مانند احمد 

مختار
مرتضی  پشت  صدفش  بوده/  مصطفی  بحر  از  دّری 

بوده
عقل در بند عهد و پيمانش/ بوده جبريل مهد جنبانش

بود او سرو جويبار هدی/ سرو با تاج و با دواج و 
ردا.54

54 . همان، صص266و267.

ايشان امام حسين)ع( را سرور شهيدان عالم می داند 
و می گويد:

چون  شهيدی  است/  شهيد  پر  عالم  جمله  سراسر 
حسين كربال كو.55

ستايش  و  مدح  بر  عالوه  آثارش  در  سنايی  حكيم 
علی)ع(،  اوالد  فضايل  ذكر  به  پيامبر)ص(،  اهل بيت 
حضرت  و  رضا)ع(  امام  صادق)ع(،  امام  جمله  از 
خويش  ارادت  و  عشق  و  نموده  اشاره  مهدی)عج( 
می گويد  وی  است.  داده  نشان  بزرگواران  آن  به  را 
اگر خود را مؤمن می شماری، به مذهب جعفری باور 

داشته باش:
گر همی مؤمن شماری خويشتن را بايدت/ ُمهر زّر 

جعفری بر دين جعفر داشتن.56
گرد جعفر گرد گر دين جعفری جويی همی/ زانكه 

نبود هردو هم دينار و هم دين جعفری.57
امام جعفر  از  شيعه  فقهی  احاديث  بيشتر  كه  آنجا  از 
صادق)ع( روايت شده است، به همين دليل فقه شيعه 
را »فقه جعفری« گفته اند و مذهب او را نيز »مذهب 

جعفری« ناميده اند.58
سنايی در مدح و ستايش امام رضا)ع( نيز می گويد:

به محشر  ترا  دين را حرميست در خراسان/ دشوار 
آسان

از معجزه های شرع احمد/ از حجتهای دين يزدان
مشير  درش  پيوسته  حاجت/  مسير  رهش  همواره 

غفران
از  پر  هر جای/ چون عرش  ز  آدمی  پر  كعبه  چون 

فرشته هزمان.59
ظهورش  و  مهدی)عج(  حضرت  درباره  سنايی 

می گويد:
ای به دم جفت عيسی مريم/ دام دجال بر كن از عالم

55 . ديوان سنايی غزنوی، ص571.
56 . همان، ص470.
57 . همان، ص655.

58 . سير كالم در فرق اسالم، ص140.
59 . ديوان سنايی غزنوی، ص451.
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بد عهدی/ چيست جز عدل هديه  اين روزگار  اندر 
مهدی.60

ای دريغا مهديی كامروز از هر گوشه ای/ يك جهان 
دجال عالم سوز سر بر كرده اند.61

مهدی)عج(  از ظهور حضرت  را  انتظار خودش  وی 
چنين ابراز می دارد:

هميشه منتظرم هديه هدايت را/ وليك مهدی در مهد 
نيست منتظرم.62

اهل سنت و شيعه اماميه به عالئم آخرالزمان همچون 
خروج دجال، دابة االرض، يأجوج و مأجوج، فرود 
آمدن عيسی)ع( از آسمان، طلوع آفتاب از مغرب و 

ظهور حضرت مهدی)عج( معتقدند.63
و  دجال  خروج  به  اشعارش  از  برخی  در  سنايی 
در  مهدی)عج(  و حضرت  عيسی)ع(  ظهور حضرت 

آخرالزمان نيز اشاره دارد:
ور  آسمان/  از  درآ  مهدی  ای  خواهی  مخالف  گر 

موافق خواهی ای دجال يكره سر برآر.64
چون  شناس/  عيسی  را  عشق  و  دان  دجال  را  مال 

شدی از خيل عيسی گردن دجال زن.65

نتیجه گیري
بين  همبستگی  و  اتحاد  ايجاد  انبيا  مشی  خط   .1
واحده  امت  تأسيس  سوی  به  حركت  و  مؤمنان 
اسالمی  جوامع  مصلحان  و  دين  علمای  است.  بوده 
انبيا را  انبيا محسوب می شوند، همان راه  كه وارثان 
پيموده و فرق اسالمی را به وحدت و يكپارچگی در 
برابر دشمنان دين اسالم فراخوانده و تالش نموده اند 
و  آفتهای وحدت  از  كه يكی  تعصبات مذهبی  از  تا 

تقريب بين مذاهب اسالمی است، بكاهند.

60 . حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة، ص581.
61 . ديوان سنايی غزنوی، ص150.

62 . همان، ص370.
63 . سير كالم در فرق اسالم، ص285.

64 . ديوان سنايی غزنوی، ص184.
65 . همان، ص974.

انديشمندان  و  متفكران  از  يكی  سنايی  حكيم   .2
نسبت  خود  ارادت  ابراز  از  كه  است  حقيقت طلبی 
صحابه  و  راشدين  خلفای  و  پيامبر)ص(  خاندان  به 
به  او  بزرگوار رسول اكرم)ص( دريغ نورزيده است. 
دليل عشق و ارادت خاصی كه نسبت به پيامبر)ص( 
و خاندان مطهرش دارد، از زندگی، سيرت، فضايل و 
مناقب آن حضرت و عترتش، بارها و بارها در اشعار 

خود ياد كرده است.
خاندان  خصوص  در  سنايی  سخنان  مجموع  از   .3
وی  كه  نمود  استنباط  چنين  می توان  پيامبر)ص( 
هرچند مثل اغلب مردم خراسان آن روزگار مذهب 
حنفی داشته، اما مثل بيشتر اهل سنت، عالقه و ارادت 
خويش را به آل علی)ع( پيوسته در شعر خود اعالم 

می دارد.
4. سنايی با ذكر فضايل و مناقب خلفای راشدين و 
بزرگان مهاجر و انصار و اهل بيت پيامبر)ص( در صدد 
است تا در روزگارش كه تعصبات مذهبی ميان فرق 
و مذاهب اسالمی پديد آمده و خسارات جبران ناپذير 
سياسی و مذهبی بر مسلمانان وارد ساخته، وحدت 
از  را  اسالمی  امت  و  آورده  وجود  به  همبستگی  و 
اختالفات نابجا و تعصبات كوركورانه دور نمايد، تا 
همه به حبل الهی كه دين اسالم است، چنگ بزنند و 

در مقابل دشمنان اسالم يد واحده باشند.
5. اين عارف و حكيم فرزانه مانند يك سنی متعصب 
و يا يك شيعه عامی به مسائل مذهبی نپرداخته و در 
ثمره آن عزت و عظمت  كه  بوده است  اعتقادی  پی 

اسالم و امت اسالمی باشد.
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- قرآن كريم.
- آل ياس��ين، راض��ی، صلح امام حس��ن)ع(، ترجمه 
سيد علی خامنه ای، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 

1388ش.
- ابن عبدالبر، ابوعمر يوسف بن محمد، االستيعاب فی 
معرفة االصحاب، تحقيق: علی محمد بجاوی، بيروت، 

دارالجيل، 1412ق.
كالمی  انديشه های  »بازتاب  خدابخش،  اسدالهی،   -
شيعه در آثار سنايی غزنوی«، فصلنامه آينه معرفت، 

1386ش.
- پيرانی شال، علی، »تجلی فضايل علی)ع( در ديوان 
صاحب بن عباد«، فصلنامه فروغ وحدت، شماره 18، 

زمستان 1388ش.
بر  )نگرشی  پيشوايان  سيره  مهدی،  پيشوايی،   -
زندگانی اجتماعی، سياسی و فرهنگی امامان معصوم(، 

قم، مؤسسه امام صادق)ع(، 1383ش.
بی جا،  حديقة  الحقيقة،  تعليقات  مدرس،  رضوی،   -

مؤسسه مطبوعاتی علمی، بی تا.
تبليغات  دفتر  قم،  ابديت،  فروغ  جعفر،  سبحانی،   -

اسالمی، 1366ش.
حديقة  آدم،  بن  مجدود  ابوالمجد  غزنوی،  سنايی   -
رضوی،  مدرس  تصحيح:  شريعة  الطريقة،  و   الحقيقة 

تهران، دانشگاه تهران، 1374ش.
- همو، ديوان سنايی غزنوی، تحقيق: مدرس رضوی، 

بی جا، سنايی، بی تا.
- شفيعی كدكنی، محمدرضا، تازيانه های سلوك )نقد 
تهران، آگه،  از حكيم سنايی(،  و تحليل چند قصيده 

1372ش.
تهران،  ايران،  در  ادبيات  تاريخ  اهلل،  ذبيح  صفا،   -

اميركبير، 1336ش.
جاويدان،  تهران،  شاهنامه،  ابوالقاسم،  فردوسی،   -

1370ش.
حميدرضا،  شاكرين،  و  محمدرضا؛  كاشفی،   -

امام شناسی، قم، دفتر نشر معارف، 1385ش.
موسی  ترجمه  االنوار،  بحار  محمدباقر،  مجلسی،   -

خسروی، تهران، كتاب فروشی اسالميه، بی تا.
اسالم،  فرق  در  كالم  سير  محمدجواد،  مشكور،   -

بی جا، شرق، 1368ش.
- نصيری، محمد، تاريخ تحليلی صدر اسالم، قم، دفتر 

نشر معارف، 1391ش.
- واقدی، محمد بن عمر، المغازی، تحقيق: مارسدن 

جونس، بيروت، مؤسسه االعلمی، 1409ق.
اليعقوبی،  تاريخ  ابی يعقوب،  بن  احمد  يعقوبی،   -

بيروت، دارصادر، بی تا.

  کتابنامه
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