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 سنايي

  آغازگر راهي نو

حكيم ابوالمجدود مجدودبن آدم سنايي، شاعر بزرگ و عارف عاشق در اواسط يا اوايل نيمه دوم 
پس از آگاهي از فنون زبان و سخنوري، به . قرن پنجم هجري قمري درغزنين چشم به جهان گشود

  . مداح درآمدعادت شاعران زمان به دربار روآورد و در دستگاه غزنويان به جرگه شاعران 

زندگي سنايي در آغاز آميخته با آلودگيهاي اهل دربار بود؛ تا اين كه شاعر بزرگ به جذبه حق، 
سوداي عشق، انگيزه پشت كردن . صيد كمند عشق شد و جمال دوست،غارتگر جان و دلش گرديد

  . و بريدن او از امور و اوهام دنيوي بود

اي معتقد بودند كه جامي در  عرفان، اهل خانقاه به افسانهدرباره تحول دروني و رويكرد او به عالم 
  : كند االنس آن را چنين روايت مي نفحات

سلطان محمود سبكتكين در فصل زمستان به عزيمت گرفتن بعضي از ديار كفار از غزنين بيرون «
  . رفت تا به عرض رساند مي. اي گفته بود آمده بود و سنايي در مدح وي قصيده

 رسيد كه يكي از مجذوبان و محبوبان كه از حد تكليف بيرون رفته و مشهور بود به به در گلخن
آوازي شنيد كه با ساقي خود . ؛ زيرا كه پيوسته الي شراب خوردني، در آن جا بود»الي خوار«

  » !پر كن قدحي به كوري محمودك سبكتكين تا بخورم«: گفت كه مي

  » !اسالممحمود مرد غازي است و پادشاه «: ساقي گفت

آنچه در تحت حكم وي درآمده است در حيز ضبط، نه . بس مردكي ناخشنود است«: گفت
  » .رود تا مملكت ديگر بگيرد درآورده مي

: ساقي گفت» !پركن قدحي ديگر به كوري سنائيك شاعر«: باز گفت. يك قدح گرفت و بخورد
  » .سنايي مردي فاضل و لطيف است«
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گزافي چند در . به كاري مشغول بودي كه وي را به كار آمدياگر وي لطيف طبع بودي «: گفت
  » .اند داند كه وي را براي چه كار آفريده آيد و نمي كاغذي نوشته كه به هيچ كار وي نمي

سنايي چون آن بشنيد، حال بر وي متغيير گشت و به تنبيه آن الي خوار از مستي غفلت هشيار شد و 
  .  شدپاي در راه نهاد و به سلوك مشغول

تغيير رويه شاعر چه به صورت ناگهاني و آني باشد و چه از روي علم و آگاهي و معرفت و 
سالهايي از دوره نوجواني وي . شناخت، عمالً زندگي و انديشه او را متحول و دچار دگرگوني كرد

 به در شهرهاي بلخ، سرخسو هرات نيشابور سپري شد و احتماالً در همان ايام راه كعبه در پيش و
  . زيارت حج مشرف شد

در همين سفر معنوي بود كه بسياري از شيفتگان حقيقت و عرفان را شناخت و مقدمات انقالبي 
به هر تقدير، شاعر شوريده بقيه عمر را در كنج خلوت و انزواي صوفيانه . دروني در وي پديد آمد

الحقيقه و  ش به نام حديقةگذراند و به تدوين و تنظيم اشعارش پرداخت و از جمله، مثنوي مشهور
  . الطريقه را به اتمام رساند شريعة

. اش در غزنين، زيارتگاه خاص و عام است ق در گذشت و اكنون مقبره.  ه 535سنايي در سال 
  : آثار او غير از ديوان غزليات و قصايد،عبارتند از

امند، داراي ده هزار بيت در ده ن نامه نيز مي اين مثنوي را الهي: الطريقه الحقيقه و شريعة  ـ حديقة1
ق به اتمام .  ه 525ق شروع كرد و در سال .  ه 524سنايي سرايش آن را در سال . باب است

خدا و رسول و آل و اصحاب او، درباره ) ستايش(موضوعات اين كتاب، عالوه بر نعمت . رساند
  . عقل و علم و حكمت و عشق است

سنايي با سرودن . ه بر بسياري از شاعران تأثير گذارده استهايي است ك الحقيقه از منظومه حديقة
  . هاي عرفاني در تاريخ ادب و عرفان گشود اي را در سرايش منظومه اين منظومه، باب تازه

االسرار را تحت تأثير  شاعران بزرگي همچون خاقاني و نظامي به ترتيب تحفةالعراقين و مخزن
د، عطار و موالنا سرايش مثنويهاي عرفاني را به اوج تكامل مستقيم اين منظومه سرودند و سالها بع

  . رساندند
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سير العباد، مثنويي با بيش از هفتصد بيت است كه شاعر در آن به شيوه :  ـ سيرالعباد الي معاد2
  . گويد تمثيلي از خلقت آدمي و اقسام نفوس و عقل و مسائل اخالقي سخن مي

  . العلم  ـ تجربة7 ـ عقلنامه؛ 6 ـ عشقنامه؛ 5؛  ـ كارنامه بلخ4 ـ طريق التحقييق؛ 3

مضامين اغلب قصايد او در نكوهش دنياداري و . شعر سنايي، شعري توفنده و پرخاشگر است
گر كار ديگري هستند،  او با زاهدان ريايي و حكام ستمگر كه هر كدام توجيه. دنياداران است

  . باشد، ابايي ندارد  گزنده نيز ميستيزد و از بيان حقيقت عريان كه تلخ و پروا مي بي

سنايي با نقد اوضاع اجتماعي روزگارش، عالوه بر بيان دردها و معضالتي كه دامنگير زمانه شده 
اي كه سروران راستين شريعت  دهد كه شاعري اهل درد و دين است؛ آن هم در زمانه  است، نشان مي

اند؛ پادشاهان زورمدار به داد   تكيه زدهدر آن جايي ندارند و اهل فسق و تظاهر بر سرير قدرت
  . كوشند رسند و بلكه به بيداد مي دادخواهان ضعيف نمي

تفكر شبه يوناني بر تفكر شرعي و وحياني غلبه كرده است؛ در صوفيان، صفايي نيست؛ مجالس 
 ذكر، مجالس برنج و شير و شكر شده است و از زهد و عرفان و اسماي الهي در آنها خبري نيست؛

اند؛ نشاني از سالمت دين و درستي وجدان  خواري رايج و خالصان خوب كردار منزوي شده حرام
  ... شود؛ و در ابناي زمانه ديده نمي

لبه تيز تيغ . اي از مضمون و انديشه در قصايد سنايي بر مدار انتقادات اجتماعي است بخش عمده
سنايي بارها با تصوير زندگي زاهدانه . استزبان او در اغلب موارد متوجه زراندوزان و حكام ظالم 

پيامبر و معصومين و صحابه و تأكيد بر آن در قصايدش سعي دارد جامعه آرماني خود ـ كه عرصه 
  . ظهور در واقعيت پيدا كرده است ـ را نشان دهد

نكوهش دنيا، . در قصايد سنايي استانديشه زهد و عرفان نيز از مهمترين محورهاي موضوعي 
حد و حصر، تذكر به خويشتن  تفكر درباره مرگ، توصيه به گسستن از آرزوهاي طوالني و بي

  : حقيقي آدمي، از مضامين رايج قصايد اوست

  اند  اي مسلمانان خاليق حال ديگر كرده

  اند  حرمتي معروف منكر كرده از سر بي
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  و شر شرع را يك سو نهادستند اندر خير 

  اند  قول بطلميوس و جالينوس باور كرده

  عمل از غايت حرص و امل  عالمان بي

  اند  خويشتن را سخره اصحاب لشكر كرده

  خون چشم بيوگان است آن كه در وقت صبوح 

  ... اند مهتران دولت اندر جام و ساغر كرده

  تا كي از دارالغروري ساختن دارالسرور؟  

  دارالقرار؟ تا كي از دارالفراري ساختن 

  بر در ماتم سراي دين و چندين ناز و نوش؟ 

  ... در ره رعنا سراي ديو و چندان كار و بار 

اگر فردوسي و ناصرخسرو را استثنا كنيم، سنايي از اولين شاعران تفكر مدار تاريخ شعر فارسي 
شيوه فكر است كه با تزريق انديشه عرفاني به كالبد شعرش، زمينه تحولي وسيع را در نگرش و 

آورد و سايه سنگينش بر شعر فارسي تا چند قرن پس از او  شاعران پس از خود به وجود مي
  . شود گسترده مي

ماند؛ بلكه قدرت شاعر در به  گيرد، فقط منحصر به يك قالب نمي راهي كه سنايي در پيش مي
د، به او اين امكان را هاي بديعي كه دار كارگيري الفاظ و تسلط او بر زبان شعر، همراه با انديشه

دهد تا هم در غزل و هم در مثنوي و قصيده طرحي نو درافكند در صورتي كه تا پيش از او،  مي
موضوع قصيده محدود به مدح پادشاهان و وابستگان درباري و احياناً توصيفات طبيعي همچون 

همچون عنصري، فرخي بود و نمايندگان مشخص اين نوع قصايد، شاعراني ... ها و بهاريه و خزاينه
  . و منوچهري بودند
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غزل نيز در حوزه عشق مجاز و هوا و هوسهاي زميني محدود مانده بود و شاعران، وابستگان خاك 
مثنوي حماسي با كار عظييم حكيم فردوسي تثبيت شده بود و به جز چند . بودند تا طايران افالك

ل ظهور نيافته و ظرفيت حقيقي آن هنوز قصه منظوم عاشقانه، اثر سترگ ديگري در اين قالب مجا
  . ناشناخته بود

شورش سنايي بر خويش، عين شورش او بر وضع موجود زمانه بود و تبعات اين تحول و دگرگوني 
هيچ تصنع و تكلفي در آثار و اشعار او نمايان شد؛ وي از اولين شاعراني بود كه طرح مسائل  بي

را در قصيده رايج كرد و در اين كار، صاحب مقامي اجتماعي و عرفاني و زهد و حكمت معنوي 
  . اند شامخ شد؛ طوري كه هنوز بسياري از قصايد او نمونه برتر قصايد اجتماعي، عارفانه و زاهدانه

هاي معنوي را به روي آن گشود و غزل را زبان عشق  در حوزه غزل نيز سنايي پنجره اشراق و جذبه
با نوعي بيان ) ص( مثنوي به بيان حكمت معنوي و نعمت پيامبر سنايي در قالب. و شور عارفانه كرد

تمثيلي پرداخت كه الهام بخش بسياري از شاعران پس از خود، همچون خاقاني و نظامي و عطار و 
بيهوده نيست كه خاقاني براي اثبات ارج و . مولوي در سرودن مثنويهاي حكمي و عرفاني شد

  كند و مدعي است كه   ميعظمت شعرش، خود را با سنايي مقايسه

  : خلف شايسته سنايي است

  چو زمان عهد سنايي درنوشت 

  آسمان چون من سخن گستر بزاد 

  چون به غزنين ساحري شد زير خاك 

  خاك شروان ساحري نوتر بزاد 

  : نهد الحقيقه سنايي برابر مي االسرارش را با حديقة و نظامي، مخزن

  نامه دو آمد ز دو ناموسگاه 

  سجل به دو بهرام شاه هر دو م
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  آن زري از كان كهن ريخته 

  وين دري از بحر نو انگيخته 

  آن به درآورده ز غزني علم 

  وين زده بر سكه رومي رقم 

  : سرايد و موالنا مي

  عطار روح بود و سنايي دو چشم او 

  ما از پي سنايي و عطار آمديم 

 است؛ چه هنگامي كه لب به سخن زبان شعر سنايي در قصايد و مثنويهايش زباني صلب و سخت
هاي  قصايد او چنان قلعه. شورد خواران خوان تملق برمي كند و چه زماني كه بر ريزه حكيمانه باز مي

آيد و هم از اين روي است كه از انبوه  باشكوهي هستند كه تسخير آنها از عهده هر پهلواني برنمي
اي در  اند كه رخنه ي توانايي آن را داشتهشاعران عارف و غير عارف تاريخ ادب فارسي فقط بعض

  . هاي او به وجود آورند و غنيمتي فراچنگ آرند قلعه

زبان قصايد او در عين استواري و استحكام، زيبايي و ويژگيهاي زيبايي شناختي خاص خود را 
 از اي است كه حتي خود شاعر نيز زبان حكمت، انتقاد و عشق است؛ و گاه در حكم تيغ برنده. دارد

كند، ديگر هيچ زنجيري را تاب  ماند و هنگامي كه جنون شاعرانه او گل مي گزند آن مصون نمي
غزليات . آن نيست كه او را مقيد اوامر ملوكانه و اخالق رايج آدمهاي كمتر از متوسط نگهدارد

 درباره شعر ترند؛ البته هنگام داوري اي كه دارند، لطيفتر و قلندرانه سنايي به حكم مضمون عاششقانه
سنايي همواره بايد دو دوره فكري او را در نظر داشته باشيم؛ زيرا شعر او پيش از تحول و انقالب 

شد؛  اش بيشتر با وضع موجود زمانه هماهنگ بود و او را شاعري مداح و مقلد محسوب مي دروني
 غالب شعر او اما پس از تحول دروني، شعر او نيز متحول، و تفكر و حكمت معنوي وجه مميز و

  .شد

  


