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 ییسنا یو خدا یفردوس یخدا
 

 ییو سنا یفردوس ـ 1
 را به اوج رساند و یپهلوان ۀحماس یکیو فرهنگ ما است که  اتیادب خیتار ۀو دو فرزان میدو حک ییو سنا یفردوس

در  شیهزار سال پ ی. فردوسدیجان را آفر ۀحماس یگریتن را سرود و د ۀحماس یکیرا.  یعرفان ۀحماس یگرید
 انیسلطنت غزنو ۀم زاده شد. هردو در دور1۰8۰شصت سال پس از او در  ییدرگذشت، اما سنا یالدیم 1۰۲۰سال 
  .شدند رونیغزنه ب نیاز دربار سالط یلیو هردو بنا به دال ستندیز

و سپس با  لیو قسمت بزرگ شاهنامه را در همانجا تکم ستیحدود شش سال در غزنه ز یکه فردوس اند نوشته
 دهیماجرا به اتمام رس نیشاهنامه اما قبل از ا شیبرگشت. کار سرا شیدربار را ترک کرد و به زادگاه خو ،یآزردگ
 ایدربار سلطان غزنه بود  قیشاهنامه، تشو شیراس ی  اصل ۀزیانگ نکهیشده بود. ا شکشیآن نامه به شاه پ رایبود؛ ز

  .بحث جداست ،یگرید زیچ
 یمعنا که جز خواست درون نیاو از دربار شاه غزنه خلق شد؛ به ا یاریشدن اخت رونیپس از ب اما ییسنا شاهکار
 یو منبع مهم ُعرفا یشاهکار عرفان قهیالحققهیحد ینبوده است. مثنو انیخلق آثارش در م یبرا یماد ۀزیانگ چیاو ه

داد، اما خودش به جرم  هیهد انیرا به جهان «قتیطر اهو ر قتیباغ حق» نیا ییموالناست. سنا خصوص پس از او به
 انیر مو نه د ستیاسلطان خانه یرا نه در سرا قتیحق ایشد. گو «نیمحبوس تربت غزن»و  ریاثر تکف نیهم شیسرا
یکه بود، مورد ب یلیاو به هر دل رایمتفاوت است؛ ز یجهت کم نیاز ا یفردوس یۀ. اما قضیاناشناسان کاشانهسخن
  .نشد ریرار گرفت، اما حد اقل تکفدربار ق یمهر
است که در واقع  دهیمرور گرد یفارس اتیدو شاهکار ادب نیا نیآغاز اتیبه صورت مختصر اب ادداشتی نیا در

چه تصور  شیما هزار سال پ مانیاست که حک نیا ی. پرسش اصلدهدیرا از خدا نشان م میدو حک نیا یشناخت کل
 اند؟از خدا داشته یو شناخت

 یفردوس یخدا ـ ۲
 داوند جان و خردـام خـن هـب

 برنگذرد شهیبرتر اند نیکز
 یاـام و خداوند جـن داوندـخ
هیروز دـداونـخ  یماـرهن د 

 

 انیقادر به ب شهیامکان وصف خداست که اند نیباالتر نیاو ا دگاهیجان و خرد است و از د دگاریآفر ،یفردوس یخدا
شاهنامه به جان و خرد تمرکز کرده  تیب نین است، اما او در نخستت ترشیاو ب ۀآن است. با آنکه موضوع شاهنام

ارزش داشته است. از آنجا که  یفردوس یبرا یاز تن و تهمتن ترشیآن است که جان و خرد ب یاینکته گو نیاست. ا
 .خانه توجه کرده است تا به خود خانه یبه خدا یجان و خرد است، فردوس ۀتن خان

  ندارد؟ یتیخانه اهم ایصورت آ نیا در
سهم  تیکل نیکه تن هم در ا نیقیاما به  ست،یآدم تیاز کل یاست که جان و خرد گرچه بخش نیا تیب نیدر ا نکته

 یبرا یبعد تیدر ب یدارد. فردوس ییخدا زیو البد تن ن ستیکامل ن جان،یسان تن ببه تن،یدارد و جان ب یاارزنده
داشته باشد؛  زیداللت عام بر تن ن تواندیم «یجا»است که  کرده ادی «یجا»م و خداوند از خداوند نا یکاست نیرفع ا

  .و خانه است یجا زیتن ن رایز
هم کفر، اما  مانیقرار دارد و در برابر جان، تن و در برابر ا یخردیاست که در برابر خرد، ب نیتر امهم ۀنکت

را نکوهش هم نکرده  یخردینکرده و البته کفر و ب یکفر اشارت یو خدا یخردیب یبه خدا یتیب چیدر ه یفردوس
وجود داشته باشد، پس  یخردی. اگر بستیمعنادار ن ییهاکدام به تن چیو ه ابدییمعنا م یخردیاست. خرد تنها با ب

 .پرسش پاسخ نداده است نیبه ا یفردوس ست؟یآن ک یخدا
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یعقل نم ۀو مهر است. او در پنج دیماه و ناه ۀخالق سپهر گردان و فروزند ،یرهنما ده  یروز یخدا ،یفردوس یخدا
قالب که خودش آن را  نیسبب در ا نیاست و به هم شهیو از دسترس چشم و زبان هم فراتر است. او خالق اند گنجد

رف ژ دیاو با د یهاشد و به فرمان« خستو»او  «یهست»به  دیبا یبه باور فردوس ن،ی. بنابراگنجدیدرست کرده، نم
 .راه او پرداخت یاو بست و به پرستش و جستجو ۀرا در بار هودهیگفتار ب ۀدرواز دی. باستینگر

 

 یوـو شـستـه خـک دیبا شیهست به
 یوـش کسوـی کارــیــار بــفتـگ ز
 راه ندهــیوــو ج یاشـب دهـرستنـپ
 به فرمانش کردن نگاه یژرف به

 

از  ییها و رستم تهمتن را دارد که در واقع نماد تننیئرو اریچون اسفند ییهااش پهلوانبا آنکه در شاهنامه یفردوس
ه از ک یریو پ ی. جوانیو تهمتن یتننیئمنوط است نه به رو ییبه دانا ییاند، اما بازهم در ته  ذهن او تواناقدرت تن

و  یجوان ریز تی. او در بدهدیدارد که آن را به تن ارجاع نم یگرید یمعنا یدر ذهن فردوس زیاوصاف تن است ن
 یروینه به ن دهد،یارجاع م ییرا هم به دانا یینه به تن و قدرت تن؛ توانا دهد،یرا به دل و دانش ارجاع م یریپ
  .تن

 ر که دانا بودـبود ه توانا
 برنا بود ریدانش دل پ ز

 

در واقع  ییاست. خرد و دانا دهیکه جان و خرد را آفر کندیم ادی ییشاهنامه از خدا نینخست تیسبب، او در ب نیهم به
تن به  یریکه با پ ییها. چه بسا دلشودینم ریاست که با تن پ یاست و جان و دل هم همان خود آدم ییهمان توانا

 واژه شهیجهت مخالف دارد و هم جان و دل معموالً  ییکهولت بدن با دانا رایز اند؛دهیرس یو کمال جوان ییشگوفا
 .آن است دیمؤ« خردمند ر  یپ»که در گفتار ما اصطالح  ندیآیم مباه «یخردمند»و  «ریپ» یها
 یبیبه همان ترت ی. همان کس«یرهنما دهیخداوند روز»است:  نیا یما است؟ جواب فردوس یرهنما یچه کس اما

 مهکلدو  نیدارد. در کنار هم قرار گرفتن ا یترشیبه تعمق ب ازیسخن ن نی. اکندیهم م ییرهنما دهد،یم یکه روز
 گریخود را هم از کس د ییپس رهنما د،یئجوینم گریخود را از کس د ی  معنا که اگر روز نیمهم است؛ به ا یلیخ

 نی. جان  سخن استین ییرهنما یبرا گرید یبه کس ازیو ن کندیهم م ییرهنما دهد،یم یکه روز یکس رایز د؛یئمجو
فقط  یهاد رایدهد، ز یروز تواندیکند، آنگونه که نم تیا را هداخدا شم ۀندیعنوان نما ریز تواندینم یاست که کس

 .و بس داستخود خ

 ینام و خداوند جا خداوند
 یرهنما دهیروز خداوند

 ییسنا یخدا ـ 3
 یآرارونـیـرور  بـدرون پ یا
 یبخشا خردیخردبخش  ب یو

 

است،  یخردیخرد و ب یاو، خدا یارائه کرده است. خدا یکه فردوس ستیفیفراتر از تعر ییسنا فیدر توص خدا
 .میباال خواند تیجان و تن است؛ چنانکه در ب یخدا
یو هم ب بخشدیاو هم خرد را به انسان م ی. خدادیآرای)تن( را م رونیو ب پروردیدرون )جان( را م ییسنا یخدا
 یاست. در نزد خدا دهیرا هم او آفر رونیرا او خلق کرده است، درون و ب یخردیخرد و ب رایز د؛یبخشایرا م خرد
. فقط در نزد ما خردمند ستین شیب یخردیخدا، ب شیپخردمند هم  رایز ست؛یکیدر اصل  یخردیخرد و ب ییسنا
  .ستیکیاو، هردو  شگاهیدو صفت جداگانه است، اما در پ خردیو ب
 چه ُمق ر باشد، چه منکر، در رد؛یچه نپذ د،ریاو را بپذ یاست؛ چه کس نیکفر و د یاست، خدا رتریفراگ ییسنا یخدا
 یزیچ نیاست، فرقش فقط در اقرار و انکار است و ا کسانی. حضور او در کافر و مؤمن دیآینم یرییاو تغ ییخدا

هردو از اوست. اگر هردو از او نباشد، پس  رایز رود؛یاو م یهر دو به سو نی. کفر و ددهدینم رییرا در اصل تغ
خانه، هم در مسجد و هم و هم در بت ابندییاست که عرفا خدا را هم در کعبه م لیدل نیباشد؟ به هم تواندیم یاز ک

 .متفاوت یهاها و نامهمه جا فقط حضور اوست با صورت رایدر خرابات؛ ز
 

 انیهر دو در رهت پو نیو د کفر
 انــــیوـــه گــل کـیرــالش دهــوح

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ت،سین« نورالسموات والرض»است تنها  یکیو تار ییروشنا یدااو خ یاست. خدا ریدر همه حال فراگ ییسنا یخدا
کون و فساد  یخدا ییسنا یهموست. خدا زیبودن او، ظلمات سماوات و االرض ن «نیمکان و مک»بلکه به اعتبار 

 یزیمبدأ و معاد خود اوست و چ ست،ا یو هاد یو شر است، فاعل  جنبش و سکون است، مهتد ریخ یاست، خدا
  .وجود داشته باشد تواندینم یگریبدون د نهایکدام ا چیه ات،ی. در عالم حستیاز او ن رونیب
 

 از صنع اوست کون و فساد هـمـه
 بدأ است و معادـه مـمـرا ج قـلـخ
 دوـــشت بــازگــاز او و ب هــمــه
 دوـذشت بـرگـو شر جمله س ریخ

 است نیجنبش است و تسک فاعل
 است نیه اـل کــیرــال ش دهــوح

 

خدا عقل  عقل و جان   رایاست؛ ز «یناشناختن» ،یبا ابزار عقل و حواس آدم یفردوس یامانند خد زین ییسنا یخدا
 ی. خداستیو عقل و حواس را بدو راه ن الیفقط خودش قادر به شناخت خود است. وهم و خ ییسنا یجان است. خدا

 .«هردو همراهند هیکفر و تشب»به قول او:  هک «هیتشب»است نه در مقام  فیقابل تعر «هیتنز»در مقام  ییسنا
او تا «. عقل است هادهیاول آفر»که  دیگوینظر است و مهم یبا فردوس« خداوند جان و خرد»در موضوع  ییسنا
را بر  «نیمک»و موضوع  رودیموافق است، اما از آن فراتر م یبا فردوس زین« مکان»در موضوع خلقت   نجایا
، «مکان» نیاست و آنچه در ا نیگزمسکن یجا نیا ربلکه آنچه د ،یمعنا که نه تنها جا نی. به اکندیاضافه م« مکان»
  .است هم از صنع اوست «نیمک»

 نیاز صنع تو مکان و مک همه
 نیـدر امر تو زمان و زم همه

 

یاضافه م «یهاد»را بر  «یمهتد»کامالً موافق است، اما بازهم  یبا فردوس زین« است یخدا رهنما»در  ییسنا
به باور او خود  شود،یشناخته م یو کس شناسدیکه م یکس شود،یم تیکه هدا یو کس کندیم تیکه هدا ی. کسکند

  .خداست
 

 او یادــــــیا ۀـــــیدــــه  بــــبـــس
 او یادـــو ه یدــهتــم را  ســفــن
 از راه وهم و عقل و حواس ستین
 شناسیداـکس خ چــیدا هــخ زــج

 

 «شناسنده»به عنوان « او»هم در سخنان خود مدام از  یمورت شنایاند. کرباور بوده نیهمه به ا یالوجودوحدت یعرفا
 کیفاعل  شناخت و موضوع  شناخت در  گر،ید انیو به ب ستیکیکه هردو در واقع  کندیم ادی یا«شناخته»و 

که خدا  میاگر قبول کن گفتیبود و م یالوجودوحدت رباو نیقائل به هم زین نوزایاست. اسپ دهیشخص به وحدت رس
 تواندیاز خدا نم یته زین طانینظر، حتا ش نینامحدود است، پس در همه جا و در همه کس وجود دارد. با اتکا به ا

  .شودیباشد، خدا محدود م نیاگر چن رایباشد؛ ز

 شت بدوــازگــاز او و ب هــمــه
 و شر جمله سرگذشت بدو ریخ

 همه یخدا ـ ۴
. اگر کندیاو را محدود نم مانیکفر و ا یظاهر یهمه است و مرزها یخدا ،ییو سنا یفردوس م،یدو حک نیا یخدا
 نیباشد که خدا در همه کس و در همه جا حضور دارد و خالق کافر و مؤمن فقط اوست، در ا نیقائل به ا یکس

 .کار خالق است تیفیاعتراض به ک ۀصورت اعتراض به مخلوق، به مثاب
 ۀاست که بر درواز تیدارد. روا کسانیحضور  ی  مرزبند چیبدون ه زیو عارفان در همه کس و همه چ مانیحک یخدا
ه چه آنکس ک د،یمپرس مانشیو از ا دینانش ده د،یسرا درآ نیآنکه در ا»نوشته بود:  یابوالحسن خرقان خیش یسرا

 .«ارزدبه جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان  یتعال ینزد بار
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