
در حدیقه الحقیقه» دو عید سنایی«هایی بر گزاره

بهروز ایمانی- زايیحیی آتش

چکیده
/ صوفیان در دمی، دو عیـد کننـد  «یکی از ابیات قابل تأویل و تفسیر در حدیقه الحقیقه سنایی، بیت 

دو «ون هاي عرفانی در ایـن بیـت، همچـ   وجود نمادها و استعاره. است» عنکبوتان، مگس قدید کنند
سبب توجه ارباب معرفت بـه آن شـده اسـت و از    » مگس قدید کردن«و » عنکبوتان«، »عید صوفیان

روزگار سنایی تا دوره قاجار، چندین تفسیر و تعبیر راجع به آن از منظر عرفان و کالم نگاشته شـده  
از کـوثر  ترین تأویالت مربوط به این بیت، از عین القضـات همـدانی و جدیـدترین آن،    کهن. است

ها، بیشتر راجع بـه تعبیـر   در تفسیرهاي موجود، اختالف دیدگاه. است) عارف دوره قاجار(همدانی 
کـه دنیـانکوهی،   با توجه به ایـن  . است و اکثر گزارندگان، آن را به فنا و بقا تعبیر کرده اند» دو عید«

اوست و او دنیاپرسـتان را  یکی از مفاهیم محوري در اشعار سنایی، به ویژه حدیقه الحقیقه و قصاید
به جانوران و حیواناتی چون سگ، گربه، زاغ، مور، مگس، کرکس و عنکبوت مانند کرده اسـت لـذا   

عرضه کرده اند » مگس قدید کردن«و » عنکبوت«گزارندگان بیت مذکور، تفسیر درستی از نمادهاي 
در ایـن مقالـه،   . سـانی اسـت  که عبارت از دنیاپرستان و مشغول بودن به تعلقات دنیوي و اغراض نف

.هاي تحقیق شده درباره این بیت، چهار گزاره دیگر نیز بررسی شده استضمن معرفی گزاره
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هاي کلیديواژه
سنایی، حدیقه الحقیقه، عید صوفیان، دو عید، متون عرفانی

مقدمه
ین دو، زبان اشارت سنایی، تکاپوهاي شاعرانه را با تجربیات عارفانه خود به هم پیوست و با تلفیق ا

بـا  . را در شعر عرفانی فارسی به تکلم درآورد و به ابداع الفـاظ اسـتعاري و نمادهـاي نـو پرداخـت     
و بـا  ) 224: 1389فتـوحی،  (نمادپردازي سنایی، استعارات عرفانی در شـعر فارسـی شـکل گرفـت     

ت، عمومیـت و  مقبولی... تجربه هاي شهودي شاعرانی عارف همچون مولوي، عطار، عراقی، حافظ و
.گسترش یافت

هـاي او را در  هـا و نمـادپردازي  اوج استعاره آفرینـی . گرا و نمادپرداز استسنایی، شاعري تمثیل
هـایش را در  سـازي و غنـاي تمثیـل  ) 119-145: 1385زرقـانی،  . ك.ر(آفاق غزلیـات قلندرانـه اش   

. توان دیدالحقیقه میمثنویات او، به ویژه سیر العباد و حدیقه
هاي عرفانی، کالمـی، حکمـی   دیقه، دانشنامه اي از معارف الهی است که سنایی در آن، اندیشهح

هاي مختلف بیانی و زبانی، به ویـژه تمثیـل، حکایـت و نمـاد بیـان      خود را با استفاده از ظرفیت... و
.کرده است

یار مشـهور  سنایی در باب ششم حدیقه الحقیقه که دنیا دوستی را نکوهیده، بیتی سـروده کـه بسـ   
است و ذهن بسیاري از نویسندگان خانقاهی را در تاریخ شعر فارسی به خود مشغول داشـته اسـت   

):265: 1378همدانی، (
1عنکبوتـــان، مگـــس، قدیـــد کننـــد عارفـــان در دمـــی، دو عیـــد کننـــد

)369: 1374سنایی، (
توجه اصحاب معرفت و اربـاب دانـش و بیـنش    این بیت، از روزگار سنایی تا دوره قاجار، مورد

حتی در مجامع مشایخ فـرارود، در حضـور   . قرار گرفته است و تفسیرهاي مختلفی از آن شده است
تـا مجـالس صـوفیان هنـد در محضـر شـیخ       ) 66-67/ 1: 1356کاشـفی،  (علی رامتینـی نقشـبندي   

.ن رفته استنیز درباره آن سخ) 1048: 1376لعلی بدخشی، (الدین امیتهی نظام
را سنایی به حوزه عرفانی شعر فارسـی وارد کـرده   » دو عید«و » عید«ظاهراً نخستین بار، کلمات 
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2. انداست و پس از او همین کلمات در همان مفاهیم اصطالحی به کار رفته

:وي عالوه بر حدیقه، در دیوان خود نیز همین اصطالحات را آورده است
این عزیزاناز باده تو مستند، اي دوست 

دیدم» دو عید«سالی برفت ناگه، روزي 
رنج و عناي مستان اکنـون کشـید بایـد   
ـتر ز عیـد بایـد    این هر دو عید امروز، خوش

)875: 1362سنایی، (
تا آنجا که عبداللطیف عباسی، مثنـوي را تفسـیر   - هاي سنایی استمولوي نیز که عمیقاً متأثر از اندیشه

همین اصـطالحات را از او برگرفتـه، بارهـا در اشـعار خـود،      - )1/4: 1387عباسی، (حدیقه دانسته است 
: مضمون بیت او را باز گفته است

در سـالی دو بـار اسـت   » عید«شما را 

کردن، کار عـوام باشـد  » دو عید«سالی 

است هـر دم کـار مـا را   » دو صد عید«
)1/73: 1363مولوي، (

باشـد » دو عید«ما صوفیان جان را هر دم 
)1/178: 1363مولوي، (

: حتی در غزلی، بیت مورد نظر سنایی را تضمین کرده است
صـــوفیان در دمـــی دو عیـــد کننـــد

زننـــد خورشـــیدندهـــا مـــیشـــمع
ــد   ــد کننـ ــس قدیـ ــان، مگـ عنکبوتـ
تـــا کـــه ظلمـــات را شـــهید کننـــد

)2/247: 1363مولوي، (
هاي بیتگزاره.1

:بیت مذکور سنایی به دو صورت، گزارش شده است
تنها گزاره مستقل این بیت، به قلم کـوثر همـدانی در دوره قاجـار رقـم خـورده      : گزاره مستقل-
.است
قـه  ها به صورت اشاره از بیان و زبان عرفا یا شارحان حدیبیشترین گزاره: هاي اشاره ايگزاره-

.نقل شده است
است که گزارندگان، بیشتر درباره آن » دو عید«آنچه به بیت یاد شده ابعاد تأویلی داده است، نماد 

نمادهاي . ها همخوان استبحث کرده اند و در تفسیر نمادهاي عنکبوت و مگس، تقریباً همه تأویل
اندوزي بهـره بـرده اسـت، در    دنیادوستی و مال ها به عنوان تمثیلعنکبوت و مگس که سنایی از آن
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).329-330: 1383عطار، (هاي بعد توسط عطار نیز به کار گرفته شده است دوره
هـا پرداختـه شـده اسـت آورده     هایی که پیش از این مقاله به طور مختصـر بـه آن  در اینجا گزاره

:شودمی
گزاره علی رامتینی نقشبندي-1-1

، از )43: 1383؛ بخـاري،  385: 1375جـامی،  (» زانحضرت عزیـ «خواجه علی رامتینی، ملقب به 
، در پاسخ یکی از مریـدانش کـه دربـاره    )162- 1/172: 1356کاشفی، . (ق.. ه8مشایخ نقشبندیه در سده 

یـادکرد  «: دانسته، در تفسیر آن گفته اسـت » سه عید«سنایی را » دو عید«بیت سنایی توضیح خواسته بوده، 
اول، بنده را توفیق دهد که یاد وي کند و چـون یـاد کنـد، بـه شـرف      . ستبنده میان دو یادکرد خداوند ا

).1/67: 1356کاشفی، (» قبول مشرف سازد؛ پس توفیق و یادکرد و قبول، سه عید باشد
)متخلص به اسیري(الدین محمد الهیجی نوربخشی گزاره شمس-2-1

.) ق..ه912درگذشـته  . (ق..ه10و نیمـه نخسـت سـده    9الهیجی از عرفا و شعراي نیمـه دوم سـده   
در نظر عـارف عاشـق دانسـته اسـت؛ چـه عیـد در       » هستی«و » نیستی«را عبارت از » دو عید«وي . است

به دام تعینـات و تقیـدات،   «اند که عنکبوتان نیز در نظر او جماعتی. است3»ما یعود علی القلب«اصطالح 
جـودات موهومـه عـالم را بـاقی و ثابـت و      و«و مگس قدید کردن، یعنی این جماعـت  » مقید و گرفتارند

).501: 1388الهیجی، (» شمارند و از حقیقت حال غافلند که اشیاء را وجود حقیقی نیستمحقق می
.)ق..ه1049یا 1048: م(گزاره عبداللطیف عباسی گجراتی -3-1

شـروحی  حدیقه سنایی بیشتر از ایران، مورد توجه ادبا و فضالي شبه قاره قـرار گرفتـه اسـت و    
چند به قلم چند تن از دانشوران این گستره کهن ادب پارسی، رقـم خـورده اسـت از جملـه شـرح      

، شرح احراري دهلوي، )چهل و هفت، پنجاه و دو، شصت و دو: 1387عباسی، (عبداللطیف عباسی 
ــته  ــزوي، . (ق..ه1073درگذش ــال، 7/542: 1382من ــوري  )580: 1389؛ مارش ــی اله ــرح عالی ، ش

و بیان لغات حدیقه بـه نـام   ) 1890-3/1891: 1391سی، نوشاهی، -بیست و شش: 1389عباسی، (
).1027/ 9: 1389درایتی، (مفتاح الحدیقه از مؤلفی ناشناخته 

عبداللطیف عباسی عالوه بر مقابله و تصـحیح حدیقـه، بـه شـرح و توضـیح آن نیـز در فاصـله        
را لطائف الحقـائق مـن نفـائس الـدقائق    پرداخته است و نام این شرح . ق..ه1038-1041هاي سال

).پنجاه و سه-پنجاه و دو: 1382؛ سنایی، 8/ 1: 1387عباسی، (نهاده است 
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او در تفسیر و تعبیر بیت سنایی، ضمن اشاره به گفته خواجه علی رامتینی در شرح بیـت، سـخن   
نـزول نفـس،   کـه در عـروج و  «دانسته است » پاس انفاس صوفیان صافی مشرف«سنایی را کنایه از 

در هـر نفسـی، دو   «: و استناد به این گفته سعدي در گلستان کرده است که» زنندیار حق، دم نمیبی
).49: 1374سعدي، (» نعمت موجود است، و بر هر نعمت، شکري واجب

ثَـلِ  اَلـذَّي اٌتَّخَـذوا مـن دونِ اهللاِ اَولیـاء کَم    «به نظر عبداللطیف، عنکبوتان با استناد به آیـه کریمـه   
انـد کـه   ، کنایه از جمعیتـی )41عنکبوت، (» العنکَبوت اتَّخَذَت بیتاً و انَّ اَوهنَ الُبیوت بیت العنکبوت

تنند و از غایت ضعف و سستی نفـس،  اند و گرد هستی و انانیت خود میدوستانی به جز خدا گرفته
اند اما صوفیان را دارد دل بستهکنند؛ یعنی به مطالب هیچ و پوچ دنیا که حکم مگسمگس قدید می

کننـد و قربـانی، الزمـه    که دوستان خدایند، با قربانی کردن نفس حیوانی و انسانی خود، دو عید می
).1/458: 1387عباسی، (عید است 

الدین اشکوريگزاره قطب-4-1
و مؤلـف  . ق..ه11الـدین اشـکوري، از عرفـا و حکمـاي سـده      محمد بن علی، مشهور به قطب

؛ اشـکوري،  1/85: 1378اشـکوري،  (است ... ندین اثر در علوم روایی، تفسیر، فقه، کالم، عرفان وچ
القلـوب در تـاریخ فلسـفه    ترین آثـار وي محبـوب   یکی از مهم). چهل و دو-بیست و یک : 1380
او در این اثر، ذیـل شـرح   ). پنجاه و شش–پنجاه : 1380مقدمه؛ اشکوري، : 1378اشکوري، (است 
زینون اکبر و در توضیح گفتاري از این فیسلوف یونانی، راجع به فناي هیوال و صورت و بقاي حال 

اسـتناد کـرده،   » عاشقان، هر دمی، دو عید کنند«: دائم عالم به حکمت و علم خداوند، به بیت سنایی
اشکوري به مفهوم تجدد امثال یـا خلـق مـدام، در تفسـیر بیـت سـنایی      . به تفسیر آن پرداخته است

همیشه بـاري تعـالی از حیثیـت    «: و چنین آورده است) 268: 1378همدانی، (موضوعیت داده است 
که بعضی از اسما مثـل محیـی و معـز اقتضـاي     اسما و صفات در تجلی است بر اعیان عالم و چنان 

کند، بعضی دیگر مانند ممیت و مذل مقتضی عدم است و مقتضاي هر دو اسـم، آن اسـت   وجود می
جود گرداند و هم معدوم سازد و چون تعطیلی در تجلی جـایز نیسـت، بایـد کـه در یـک      که هم مو

حال، ایجاد و اعدام با هم صورت گیرد و ایجاد و اعـدام تـازه رخ نمایـد و اال تحصـیل، حاصـل و      
).375: 1380اشکوري، (» آیدتعطیل، الزم می

ت کـه در زنـدان تعینـات و    اشکوري نیز چون دیگران، عنکبوتان را به کسـانی تعبیـر کـرده اسـ    
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پندارنـد  چنـین مـی  «ها آن. ماندتقیدات، به توهماتی مقیدند که در ضعف و وهن به تار عنکبوت می
کنند و مـراد بـه قدیـد کـردن     که وجود اشیا، مستمر و برقرار است و سرعت تجدد آن را درك نمی

).1/345: 1378اشکوري، (» مگس، همین است
نیگزاره کوثرعلی همدا-5-1

، به طـور مختصـر دربـاره معنـی شـعر      .)ق..ه1247. م(کوثرعلی همدانی، از عرفاي دوره قاجار 
شاه قاجار، سخن از مفهوم بیت سنایی رفتـه اسـت و او   سنایی سخن گفته است؛ در حضور فتحعلی

مـل  به نظر او مراد از دو عید، دو مقام فنا و بقاست که سـالک کا . اي در تفسیر آن نوشته استرساله
صاحب سیر و عارف صاحب طرز را در طی سلوك، در هر آنـی از آنـات و حـالی از حـاالت، بـه      

افتد؛ پس فناي او عیـدي  سبب اسماي جاللیه و جمالیه حرکت جوهریه به تجددات امثالیه اتفاق می
داند که مانند عنکبوت در پس پـرده می» ارباب اعمی«او عنکبوتان را . و بقاي او عیدي دیگر است 
اند از عواید زوایـد و شـواهد شـاهد کـور و همـواره از مقـام قـرب و        پندار، چشم به انتظار نشسته

).272-275: 1378همدانی، (حضور دورند 

چهار گزاره دیگر. 2
ها پرداخته بودند و در این گفتار، با مسـتندات و  هایی بود که پیش از این، بدانآنچه ذکر شد، گزاره

ها، چهار گزارش دیگـر در تفسـیر بیـت سـنایی     عالوه بر این گزاره. ی شدندتوضیحات بیشتر معرف
.شودیافت شد که در اینجا بازخوانی می

.)ق..ه492-525(القضات همدانیگزاره عین-2-1
او در تمهیـدات . القضات همدانی، نخستین مفسر و بازخوان بیت مزبور سنایی اسـت ظاهراً عین

، )16-17: 1377؛ عـین القضـات،   49: 1374مایـل هـروي،   (کرده است تألیف. ق..ه525که مقارن 
ضمن ستایش محبان خدا که موصوف به ربوبیت و عبودیتند، بیت مشهور سنایی را با بیـت دوم آن  

: اي چند، به تعبیر و توضیح آن پرداخته استنقل کرده است و در کلمه
صـــوفیان در دمـــی دو عیـــد کننـــد

ریممــا کــه از دســت روح قــوت خــو
ــد   ــد کننـ ــس قدیـ ــان، مگـ عنکبوتـ

ــک  ــی نم ــوریم ک ــوت خ ــود عنکب س
)196: 1382سنایی، (
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احـزاب،  [» و حملَهـا االنسـان  «خورند و شـربتی از  ] 39حجر، [» و نَفَخت من روحی«شربتی از «
).274-275: 1377عین القضات، (» تر از عبودیت نیستدر این عالم، هیچ باالتر و رفیع]. 72

بیت سنایی نگاه کرده است القضات، از منظري عابدانه و عارفانه به موضوع بینیم عینکه میچنان
داند و قبول بار امانـت الهـی را کـه عبـارت از بنـدگی      می» عید«و تکوین آدمی با روح خدا را یک 

.نی براي عارفان استهستی و عبودیت، دو عید و دو شادما. شمارداست، عیدي دیگر براي او می
گزاره نجم الدین رازي-2-2

بیت مذکور سنایی استناد کرده است به،نیز در مرصاد العباد.) ق..ه654-573(نجم الدین رازي 
به نظر او عارفان در این بیت، آن بندگانی اند که از خودي خود خـالص  . و آن را توضیح داده است

» ثبـات «و » محو«را به » دو عید«او نماد . لم تصرف سیر دارندیافته اند و به تصرفات جذبات، در عا
هـر  «: تعبیر نموده است که همان فناي عارف از خود و ماسوي اهللا و بقاي او در ذات الوهیت است

زاید و به تصرف جذبه، محو می شود و از آن محو، قـدمی دیگـر   دم، صوفی فانی را وجودي نو می
؛ پـس هـر دم، محـوي و    )39رعـد،  (» یمحوا اهللا ما یشـاء و یثبـت  «ه افتد در عالم الوهیت کسیر می

نجـم  (» کنـد، یـک عیـد از محـو و دوم از اثبـات     شود که صوفی در آن دو عید میاثباتی حاصل می
).346: 1365رازي، 

الدین حاج بله تبریزيگزاره امین-3-2
: الدین فضـل اهللا، بـی تـا   ؛ رشید30: 1381ابوالمجد تبریزي، (الدین ابوالقاسم حاجی تبریزي امین

و 8و نیمـه نخسـت سـده    7، از بزرگان تصوف، فقه و اصول و تفسیر در نیمه دوم سـده  )41برگ 
او را کلیـدي  ). ؛ از رسـاله طریـق اآلخـره   678: 1381ابوالمجد تبریزي، (است . ق..ه720درگذشته 

: الـف 1380پورجـوادي،  (انـد  هبراي شناخت مکتب صوفیانه تبریز در دوره مغول و ایلخانی دانسـت 
-291: 1378کریمـی،  (آثاري چند از او به دست ما رسـیده اسـت   ). 46: 1380؛ حائري، 218-217
).538: 1381ابوالمجد تبریزي، (ترین آن لطائف الآللی است که مهم) 290

، آن را الدین در مجالس متفرق، امال و ابوالمجد تبریـزي این اثر، مشتمل بر فوایدي است که امین
امالی حـاج بلـه   «). 519-538: 1381ابوالمجد تبریزي، . ك.ر(تحریر کرده است . ق..ه722در سال 

حاوي نکات و اطالعات متعدد و ارزنده در ادب پارسی و تازي، تاریخ، کـالم و فلسـفه، عرفـان و    
).46: 1380حائري، (» است... تصوف، فهلویات و
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الـدین در سـطر بـه سـطر     امین. هاي پارسی در آن استودهیکی از فواید لطائف الآللی، درج سر
الـدین اشـهري،   همچون نظامی، جمال(گویان به ویژه شعراي آذربایجان امالی خود، از اشعار پارسی

الدین عتیقی، همام تبریزي، حـاجی سـعد   الدین زرکوب، جالل عتیقی، قطبکی شبستري، نجمعلی
الـدین نیشـابوري، خیـام،    مانند عطار، رضی(ایندگان خراسان و سر) تبریزي، مجیر بیلقانی و خاقانی

.بهره جسته است) سنایی، خواجه نصیر طوسی و انوري
و در آثار خـود از او  بسیار به وي توجه کرده استالدین سنایی از جمله سرایندگانی است که امین
چنان است که حتی رساله علـم  جایگاه سنایی در نظر او . یاد کرده، ابیات متعددي را از او آورده است

).713: 1381ابوالمجد تبریزي، . ك.ر(خود را با ابیات آغازین حدیقه شروع کرده است و عقل
الحقیقـه  هاي سنایی به ویژه حدیقـه ، به سروده)امالی(الدین در لطائف الآللی بیشترین توجه امین

هاي عرفا و شعراي خراسان همچون سنایی غزنوي، عطـار  الدین به اندیشهجه امیندر واقع تو. است
حاکی از گرایش او به تصـوف خراسـان اسـت و احتمـاالً او نخسـتین      ... نیشابوري، احمد غزالی و

شیخی است که در تبریز با تصوف عاشقانه احمد غزالی آشنا شده است و عقایـد او را در مجـالس   
).123: ب1380پورجوادي، (خود مطرح کرده است

هاي سنایی در امالی خود، بسنده نکرده اسـت بلکـه بـه تأویـل و     الدین، تنها به درج سرودهامین
اردبیلـی،  (الـدین اردبیلـی   تفسیر ابیاتی از حدیقه وي نیز پرداخته است و احتمـاالً او و شـیخ صـفی   

ز حدیقه را بازخوانده اند و گـزارش  هایی ا، نخستین صوفیان آذربایجانند که بیت)566-565: 1376
ها پرداختـه اسـت، همـین بیـت     الدین به تفسیر و توضیح آناز جمله ابیات حدیقه که امین. اندکرده

.است» ...صوفیان در دمی«معروف 
اسـت  » تر شدن به مقصدنزدیک«و » ترقی عارفان از جاي خود«عبارت از » دو عید«به تأویل او، 

عنکبوتان نیز زاهداننـد کـه اعمـال    . رسدرب است که دو شادي به دل ایشان میو از این تعالی و تق
. ، همین نهادن اعمال براي قیامت اسـت »قدید کردن مگس«نهند و منظور از خود را براي قیامت می

صوفیان در دمـی دو عیـد کننـد،    «: الدین، اعمال زاهدان استهم به تعبیر امین» سود عنکبوتنمک«
ا مقصدي است معین که هر دم از جاي خود ترقی کنند، دو عید کـرده باشـند؛ یعنـی    یعنی عارفان ر

که به مقصـد،  که از جاي خود ترقی کرده باشند، دوم آن دو فرح به دل ایشان رسیده باشد، یکی آن
تر شده باشند و مراد به عنکبوت، زاهدانند؛ یعنی زاهدان، اعمال را جهت قیامت بنهند و مراد نزدیک
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سـود  که از دست روح قوت خورد، مـراد عارفاننـد چـون نمـک    آن . قدید کردن مگس این استبه
).؛ از رساله لطائف الآللی521: 1381ابوالمجد تبریزي، (» عنکبوت خورد که آن اعمال زهاد است

.ق..ه8اي ناشناخته از سده گزاره نویسنده-4-2
855که به سال ) از مجموعه علی امیري(ل کتابخانه ملت استانبو1017در مجموعه خطی شماره 

اي ناشـناخته رقـم   نـام از نویسـنده  اي بـی ، رسـاله )487: 1348پژوه، دانش(کتابت شده است . ق..ه
الـدین  اسرار عارفان محقق و اصطالح ارباب سلوك، خاصه مرمـوزات فریـد  «خورده است و در آن 

، در سـه فصـل گـزارش    »ه طریق حکماعطار و مرموزات احوال قصه انبیا و شرح جوهر و عرض ب
بیان اسرار عارفان محقـق  (در فصل نخست ). 423: 1378شرح مرموزات سخنان عطار، (شده است 

تفسـیر شـده اسـت؛    » ...صـوفیان در دمـی  «، ابیاتی از سنایی از جمله بیت )و اصطالح ارباب سلوك
و قدید کردن مگس -انداي نفسانیالبته عوام که گرفتار هو-» خلق«نویسنده رساله، عنکبوتان را به 

او عید عارفان و به اصـطالح  . تعبیر کرده است» هاي نفسانیشاد بودن خلق در تحقق خواسته«را به 
» طبیعـی و نفسـانی  «دانسته اسـت کـه   » خلق«و جداي از شادي » جانی و عقلی«را » اهل دل«شادي 

ی شـادي کننـد و عبـارت از عیـد،     عارفان چنان حاضر بر نفس خویش باشند که در هر نفس«: است
شادي باشد و شادي اهل دل، نه چون شادي خلق باشد زیرا که شادي اهل دل، جانی و عقلی باشـد  
و شادي خلق، طبیعی و نفسانی باشد و از شادي اهل دل، جـان تـازه شـود و دل زنـده گـردد و از      

شـرح  (4»حک تُمیـت القَلـب  فرماید کـه کثـرَ الّضـ   السالم میشادي خلق، دل بمیرد که رسول علیه
).426: 1378مرموزات سخنان عطار، 

تحلیل گزاره ها. 3
دانـد و دلبسـتگان   سنایی شاعري با تأمالت زهدگرایانه است و بدین حیث، دنیاجویی را مذموم مـی 

در مقابـل،  . کوبـد نکوهد و مـی به دنیا و تعلقات و تعینات آن را از هر صنف که باشند به شدت می
ایـن موضـوع را   . سـتاید شمارد و وارستگان از جهان را که عارفانند مـی طلبی را محبوب میآخرت 

توان در قصاید سنایی و حدیقه الحقیقه او، گاه به زبان اشارت و تمثیل و گاه بـه بیـان صـریح و    می
.روشن دریافت

سـرزنش گرفتـه   سنایی در بسیاري از ابیات حدیقه، دنیاپرستی و مصادیق آن را بـه بـاد انتقـاد و    
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است و دنیاطلبان را به جانوران و حیواناتی چون سگ و مگس و گربه و زاغ و عنکبوت و کـرکس  
:هستند... تشبیه کرده است که همواره در پی استخوان و خوان و لقمه و مردار و

ــد  ــه، ســوي خــوان پوین مگــس و گرب
ــدار  ــی غـ ــدر، دنیـ ــی قـ هســـت بـ

ــد    ــتخوان جوین ــد کاس ــگ و زاغن س
ت ایــن چنــین مــردارمــر ســگان راســ

)111: 1374سنایی، (
ها را با عناوین نعـت آمیـز همچـون    ستاید و آندر برابر دنیا پرستان، وارستگان از تعلقات را می

:کندیاد می... عارف، مرد، شیر و
ــد   ــتخوان جوی ــت، اس ــگ دون هم س
مـــرد عـــالی همـــم نخواهـــد بنـــد 
ــاز   ــک و ت ــه در ت ــد همیش ــور باش م
عارفـــان در دمـــی، دو عیـــد کننـــد

ــد   ــان بویـ ــز جـ ــیر مغـ ــه شـ پنجـ
سگ بـود سـگ بـه لقمـه اي خرسـند     
مـــرد باشـــد چـــو بـــاز در پـــرواز 
ــد   ــد کننـ ــس قدیـ ــان، مگـ عنکبوتـ

)369: 1374سنایی، (
شاعران دیگر نیز به تأسی از سنایی، دنیاطلبان را به عنکبوت و تعلقات دنیوي را بـه خـرمگس و   

: گس تعبیر کرده اندم
اهل جهان عنکبوت، صید همه خرمگس

تو همچو عنکبوتی و حال جهان مگـس 

ــر    ــس گی ــان مگ ــن عنکبوت ــان زی فغ

هیچ از ایشان مگـو، تـام نگیـرد مـالل    
)3/155: 1363مولوي، (

چون عنکبوت گرد مگس برتنیـده گیـر  
)797: 1389سعدي، (

ــردار ه ــد م ــان در بن ــه چــون کرکس م
)117: 1387عطار، (

که دنیانکوهی، یکی از مفاهیم محوري در اشعار سنایی است لذا همه گزارنـدگان  با توجه به این
، به این معنی پی برده اند و تأویالت درستی از نمادهاي عنکبوت و مگـس  »...عارفان در دمی«بیت 

.دعرضه کرده ان
میان گزارنـدگان، انـدکی اخـتالف    » دو عید«که پیش از این ذکر کردیم، در تفسیر اصطالح چنان 

و » محـو «، »ایجاد و اعـدام در یـک حـال   «، »هستی«و » نیستی«، »بقا«و » فنا«است و بیشتر، آن را به 
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نی کردن نفـس  به قربا«عبداللطیف عباسی آن را . تأویل کرده اند که مفاهیم همخوانی هستند» اثبات«
» دو عیـد «امین الدین حاج بله، نماد . اشاره دارد» فنا«تعبیر کرده است که به مقام » حیوانی و انسانی

گزارش کرده است که این گزاره نیـز نـاظر   » تر شدن به مقصدنزدیک«و » ترقی عارف از خود«را به 
به غایت مقصد که فـانی شـدن   گذرد وعارف از خود و ما سوي اهللا می. به فنا و بقاي عارفانه است

.جوید تا بقا یابدشود و به خدا تقرب میدر ذات احدیت است نزدیک می
عارفان با تجرید از خـود  : توان بیت سنایی را چنین تفسیر کردبا توجه به گزاره هاي مذکور، می

یابنـد  وحانی مـی و تفرید از تعلقات و تعینات دنیوي، به مقامات فنا و بقا نایل می شوند و انبساط ر
شـوند و از  بندند و به اغراض نفسانی مشغول مـی اما دنیا پرستان به مطالب بی ارزش دنیوي دل می
. مانندرسیدن به درجات عالی معنوي و روحانی باز می

نتیجه
سنایی در حدیقه الحقیقه براي تبیین افکار عارفانه خود از نمادها و الفـاظ اسـتعاري اسـتفاده کـرده     

یکـی  . ها را ساخته و پرداخته، براي نخستین بار وارد ادبیات عرفانی کرده استه خود او آناست ک
از ابیات قابل توجه حدیقه که از این نمادها و استعارات برخوردار است، بیت مـورد بررسـی اسـت    

مؤثر هاي سنایی تواند در بازخوانی اندیشهها میکه چندین گزاره بر آن نوشته شده است و مرور آن
ها از سوي عرفا صورت گرفته است اما متکلمـانی چـون الهیجـی نیـز بـه آن      بیشترین گزاره. باشد

، اصطالح قابل توجه در بیت سـنایی اسـت و در تفسـیر آن انـدکی     »دو عید«تعبیر . توجه داشته اند
ده ، نظـرات ارائـه شـ   »مگس قدیـد کـردن  «و » عنکبوتان«درباره تعبیرهاي . اختالف نظر وجود دارد

.تقریباً یکسان است

هانوشتپی
تـرین نسـخه موجـود    ضبط این بیت در حدیقه سنایی تصحیح مریم حسینی نیـز کـه بـر اسـاس کهـن     -1
چهـل و  -چهـل و نـه   : 1382سنایی، (تصحیح شده است .) ق..ه552نویس بغدادلی وهبی، مورخ دست(

یـا  » عارفـان «بـه  » صـوفیان «هـاي آن،  ارههاي متأخر و در بعضی از گزاین چنین است اما در نسخه) هشت
.تبدیل شده است» عاشقان«
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» آنچه از تجلی یا هنگام تجلی، به قلـب بـاز گـردد هـر طـور کـه باشـد       «اند به عرفا عید را تعبیر کرده-2
تعریـف  » جمـع «برخی عید را به مقام . تواند جمالی باشد یا جاللیو این تجلی، می) 106: 1381کاشانی، (

را بـه مقـام   » عیـدین «و ) 145: 1374پوشـنجی،  (که وصال حق اسـت  ) 66: 1377الفتی تبریزي، (اندکرده
با رهیدن از خود و رسیدن به حـق  کـه   عارف ). 1388:268، مرآت عشاق(اند تفسیر نموده» الجمعجمع «

).266: 1378همدانی، (یابد می) شادمانی(دستیابی به هستی حقیقی است، دو عید 
).267: 1378همدانی، (روي این گزاره را به الهیجی منسوب می داند مایل ه-3
در مجموعه اي که این گزاره در آن تحریر شده است، جدیدترین اثر، گلشن راز شیخ محمود شبستري -4

پس با این قرینه، گزاره مذکور در سده ) 487: 1348دانش پژوه، (سروده شده است . ق..ه710است که در 
.رقم خورده است) تماالً نیمه نخست این سدهاح. (ق..ه8
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