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سنائی غزنوی
ـــــــــــــــــــــــــــ

ابوالمجد مجدود فرزند آدم سنایی غزنوی تاجیک تبار ازنژاد آریان  ،درسال
 473هجری قمری  ،به دنیا آمد  .وی ازاوایل جوانی به سوی دربار
غزنوی جذب شد وبا رجال و معاریف آن دستگاه آشنائی حاصل نمود و برخی
ازسالطین آن سالله را مانند مسعود فرزند ابراهیم (  492ـ  508هـ.ق ).و
بهرامشاه فرزند مسعود ( 511ـ  552هـ.ق ) .دراشعارش مدح کرد  .در سال
 545هـ .ق  .درغزنین دیده ازجهان فروبست .مقبرۀ سنائی در غزنین
وزیارتگاه خاص و عام است )1( .

سنائی چند سال از دوره جوانی خود را در شهر های بلخ  ،سرخس  ،هرات
ونیشابور گذرانید وهرجا چندی درسایۀ تعهد ونیکــــو داشت بزرگان محل بسر
برد .
دیوان سنایی که عمده اشعارش را تا سی هزاربیت نوشته اند و امروزه نسخه
چاپی آن بالغ برچهارده هزارسیصدوچهل و شش بیت است  ،حاوی مدائح
وزهدیات  ،قصاید ،غزلیات  ،رباعیات ومقطعات محکم ومتین و اشعار پخته
وروان است که بتصحیح آقای مدرس رضوی استاد فاضل دانشگاه تهران بطبع
رسیده است .
درمقدمۀ که سنائی بر دیوان اشعارش نوشته نموداری از نثر استادانه و منشیانۀ
او ونمونهای فصیحی از رسائل اخوانی فارسی در عهد وی است .
مهـــارت استادی وبالغت سنائی درمثنوی سرایی مخصوصا دراثر
مشهـــورش« حدیقة الحقیقه » ظاهر است .

به طورکلی می توان سنایی را ازنخستین شاعران نامی اهل تصوف
خراسان دانست  .تاثیرعقالنی و عرفانی شیوه دید واندیشه « سنایی » در
شاعری چون نظامی ،در بزرگ ترین منظومه اش یعنی مخزن االسرار مشهود
است :
« نظامی با نگاه به آثار سنایی مخزن االسرارش را با حال و هوای عارفانه و
حکمی خلق می کند این ها محصول غزل قلندری سنایی است که هم در حوزه
زبان و هم در حوزه اندیشه وارد شده است .در حقیقت بجاست که بگوییم زبان و
اندیشه سنایی باعث احیای شعر فارسی می شود .سنایی شعر فارسی را احیا و
آن را با نگاه تازه خودش همراه می کند  .اما مهم ترین نوآوری سنایی در شعر
فارسی  ،وارد کردن بحث عرفان و انسان شناسی درآن است .به نظر استاد
دانشگاه الزهرا« مریم حسینی » :
" سنایی در بحث شعر عرفانی پیش قدم است .همین طور نوگرایی هایی در
زبان سنایی وجود دارد که پیش ازاو سابقه ندارد ،مثل وارد کردن لغات سمبلیک
همچو خرابات و مغ و مغ بچه و دیر مغان و  ...که بعد ها درشعر حافظ برجسته
می شود .او مانند ابوسعید ابوالخیر از جمله شاعرانیست که مباحث عرفانی را
وارد شعر فارسی می کند " .
در آثار او دو سبک مختلف مربوط بدو دورۀ زندگانی او دیده می شود .در
مرحلۀ نخستین « سنایی » شاعر درباری بود وبرای تحصیل امکانات مادی از
مدح کسی امتناع نداشت .در مرحله دوم شاعر افکار اخالقی و عرفانی خود را
اظهار داشته و سبک حقیقی خویش را بدین وسیله ایجاد کرده است  .از آثار
اوعبارت اند از :
 1ـ حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقة که آنرا الهی نامه نیز مینامند (*)  ،سنائی
این مثنوی را در بحر خفیف مخبون مقصور در ده هزار بیت در سالهای  524ـ
 525هـ .ق .سروده است .که در ابواب عقل و علم و حکمت و عشق ونعمت
خداوند وپیغمبر سخن گفته است .این کتاب از جملۀ منظومه هایی است که در
ادبیات فارسی تأثیر فراوان داشته ودر ایجاد منظوم هایی از قبیل « تحفة
العراقین ـ خاقانی » و « مخزن االسرار ـ نظامی » اثر مستقیم کرده است.
ودر آن کتاب چنین مینویسد:
دیــــــــــد وقتـــی یکـــــی پــــراگــــــنده
زنــــــده یی زیـــــــر جـــــــــامۀ ژنــــده
گفــــت این جــــــــــامه سخت ُخلقــانست
گــفـــت هست آن مــــن چنین زآنســــــت
چـــــون نجــــویم حـــــــرام و ندهـم دین
جامـــــه البــــد نباشــــدم بـــــــــــه ازین
هست پاک وحـــــــالل وننگــــــین روی
نه حــــرام وپلــــــــــید ورنگـــــین روی
چـــــون نمازی (**) وچون حـــالل بود
آن مـــــــرا جــــــوشــــــن جـــالل بـــود
 2ـ طریق التحقیق مثنویی است بروزن « حدیقه »  ،در سال  528هـ.ق .نوشته
شده واین کتاب یکبار در تهران بچاپ سنگی وبار دیگر درسال 1318
درشیرازبطبع رسید .از این مثنوی :

دوش نـــــاگــــه نهـــفــــتــه از اغـــــــیار
یافــــتم بـــــردر ســــــرایـــش بـــــــــــار
مجـــــلسش زآنســـــــوی جهــــــان دیدم
دور ازانـــــــدیشـــــه و گمـــان دیــــــدم
مجمـــعی دیــــــــده ام پـــــــرازعشـــاق
زراق
جســـــتـــه از بــــــنـــد گــــنـــبـد ّ
چـــــــــــار تکبـــــیر کرده بر دوجهـــان
گشــــته فــــــارغ زشغــــل هردو جهان ...
****
 3ـ سیرالعباد الی المعاد مثنویی است هم بروزن حدیقة الحقیقة  ،عدد ابیات این
منظومه متجاوز از هفتصد است وشامل بحث خلقت انسان واقسام نفوس وعقل
ومسائل اخالقی می باشد .این کتاب یکبار در سال  1316در تهران بطبع رسیده
است .چند بیت از این مثنوی را بخوانش می گیریم :
دان کــــه در ساحت ســــــرای ُکهــــن
چـــــون تهــی شـــد زمین(***) مشیمـۀ ُکن
ســـــوی پســـتی رســـــیـــدم از بـــــاال
حـــــلقه در گـــــــوش زاهبطو امنها (****)
****
 4ـ کارنامه بلخ (مطایبه نامه ) مثنویی است بر وزن « حدیقه » در پانصد
بیت سروده شده و مبنای آن بر مزاح است )2( .
وچند بیت آنرا نقل می کنیم :
چــــــون گـــــــــــذشتی زخلقت ایشـــــان
بــــــرگــــــذربروطـــــای (*****) درویشان
تا یکی قــــــوم بینی از خـــــــود پـــــــاک
بـــــاتو برخــــــاک وبرتــــر از افـــــالک
همــــه نقـــــــــاش آتشـــــــین خــــــامــــه
همــــه خـــــورشــــید آسمـــــان جـــامــــه
ورق حـــــــرف در نـــــــوشـــتـه همــــــه
محـــض معـــنی وروح گـــــشتــه همــــــه...
****
وبه اقوال دیگر ،مثنوی های دیگری هم مانند :
 1ـ کارنامه ،
 2ـ عشق نامه ،
 3ـ عقل نامه ،
 4ـ غریب نامه ،
 5ـ عوف نامه ،
 6ـ تجربة العلم را سنائی نیز دردست آورد های فرهنگی خود دارد .
غزلی را از سنائی می خوانیم :
ساقــــیا دل شــــد پر از تیمار پر کن جـــــــام را
برکـــف ما نه سه باده گـــــــردش اجـــــــــرام را
تا زمـــــانی بی زمانه جام می بر کــــــــــف نهی
بـشکنیم اندر زمــــــــانه گـــــــــردش ایـــــــام را

جــــان و دل در جــام کن تا جان به جام اندر نهیم
همچــوخون دل نهاده ای پسر صـــــــد جـــــام را
دام کن بر طرف بام از حلقههـــــای زلف خویش
چــــون که جان درجام کردی تنگ درکش جام را
چــــرخ بی آرام را انـــــدر جهــــــان آرام نیست
بــــند کــــن در می پرستی چـــــرخ بـــی آرام را
****
سنایی غزنوی ؛ در کتاب معتبر " حدیقه الحقیقه " داستانی خویش  ،داستان
شگفت انگیزی در باب حقیقت و بیان ناگزیری و نا گریزی انسان از پدیده ای
بنام مرگ را  ،به خوانش می گیرد )3( :
آن شنــــــیدم کــــــــه از کـــــــم آزاری
رنـــــــدی انـــــدر ربـــــــود دســــتاری
آن دویــــــــد از نشــــــاط زی بســـــتان
ویــــن دوان شـــــد بســــــوی گورستان
آن یــــــکی گفــــتش از ســــرســـــردی
کــــــه  :بــــدیـــــدم سلـــــیم دل مــردی
تــــو بــدیـــــن سو همی چـه پویی تفت ؟
کـــانکـــه دستــار بــــــرد زان سو رفت
گـــــفت  :ای خواجه !گرچه زان سو شد
نـــــه ز بــــند زمــــانـــه بــــــــیرون شد
چــــه دوم بیـــهــــده ســـــــــوی بستان ؟
چـــــوهـمی یابمــــــش بــه گـــورســــتان
کــــه بد ینجـــا  ،خود از ســرای مجــــاز
مــــــرگ  ،سیـــلی زنــــانـــش آرد بـــــاز
****
« غـــــزل »
جمـــــالت کــــــرد جـــانـا هست مـــــا را
جـــاللت کــــرد مــــــاهــــا پــــست ما را
دل آرا مــــا نگارا چـــــــون تــــــو هستی
همــه چـــیزی کــــــــه باید هســــت مـا را
شـــــراب عشــــق روی حــــــرمت کـــرد
بســــــان نــــــرگس تـــــو مست مـــــــا را
اگــــــر روزی کـــــف پایــــت ببــــوســــم
بـــــود بر هــــر دو عــــــالم دســــت ما را
تمـــــنای لبـــــــــت شـــــوریـــــــــــده دارد
چــــــو مشکــــین زلـــــف تو پیوست ما را
چــــــو صــیـــــاد خـــــرد لعـــل تو باشـــد
ســـــــرزلـــف تــــو شـــــاید شست مـــا را
زمـــــانه بـــــــــند شستت کـــــــــــی گشاید
چــــــو زلفـــین تـــــو محکـــــم بست ما را

« ربــــاعـــــی »
عشقــــا تو در آتــــش نهــــادی مـــا را
درهـــــای بـــــال هـــمــه گشادی مـا را
صــبرا به تـــــــو در گریختم تا چـکنی
تــــو نیز بــه دســت هجر دادی مـــا را
****
آنی کــــه قــرار با تـــــو باشــــد مـا را
مجلـــس چـــــو بهــار با تو باشـد ما را
هــــر چند بسی بــه گـــرد سر برگـردم
آخـــر ســـر و کــار با تــــو باشد مــا را
****
ای کبک شــکــــار نیست جــــز بــاز ترا
بــــر اوج فلـــک بــاشـــــــد پــرواز ترا
زان مـــینتـــوان شـــــناختن راز تــــــرا
در پـــــرده کــــــسی نیست هــم آواز تـرا
****
چـــــون دوســــت نمـــود راه طامات مرا
از ره نـــبـــــرد رنــــــــگ عبادات مــرا
چـــــون سجـــده همی نمـــــــاید آفات مرا
محــــراب تــــرا باد و خـــرابــــــات مـرا
****
درمنــــــزل وصـــل تـــوشهای نیست مرا
وز خـــــرمــن عشق خوشهای نیست مــرا
گـــــر بگـــــــریـــزم ز صحبت نااهــــالن
کمــــتر باشـــــــد که گــــوشهای نیست مرا
****
در دل ز طــــرب شکـــفـــته باغیست مـرا
بر جان ز عــــــدم نهــاده داغیست مـــــــرا
خـــــالی ز خــــیالهــــــا دمــاغــــیست مرا
ازهستی و نیستی فــــراغــــــیست مـــــــرا
****
انــــــدوه تــــــو دلشـــاد کــــند مرجان را
کــــــفر تــــــــو دهـــد بار کمی ایمــــان را
دل راحــــت وصــــل تـــــو مبینـــاد دمی
بــــا درد تــو گـرطلب کند درمـان را()4
****
منابع ومآخذ
ـــــــــــــــــــــــــــ
 1ـ رجوع شود به :
ــ دیوان سنائی  ،چاپ آقای مدرسی رضوی  ،ص . 3
ــ سخن و سخنوران  ،ج ، 1ص . 267
ــ مقدمۀ سیر المعاد  ،بتصحیح و مقدمه آقای سعید نفیسی ص  :د.
ــ کشف الظنون  ،چاپ ترکیه  ،ج  ، 1ص . 161

 2ـ رجوع شودبه :
ــ فرهنگ ایران زمین  ،مدرس رضوی  ،مقدمه در مجلد سوم از دفتر چهارم ،
سال . 1334
ــ فرهنگ فارسی  ،داکتر محمد معین ص . 803
 3ـ رجوع شود :
ـــ به نوشته « گیله مرد » صفحه  | PM 07:42 :نظرات (. )167
 4ـ رجوع شود به :
ـ وبه صفحه زیر:
&www.bamdad.org/~digilib/index.php?page=view
- k4 - 0mod=classicpoems&obj=poet&id=28
ـ تاریخ ادبیات در ایران  ،ذبیح هللا صفا  ،ج ، 2ص . 589
(*) در این دو بیت از مولوی جالل الدین بلخی :
ترک جوشی کرده ام من نیم خام
از حکیم غـــــــزنوی بشنو تمام
در الهی نامه گـــوید شرح این
آن حکیم غیب و فخرالعـارفین
(**) نمازی  :پاک
(***) مراد آدمی است .
(****) اشاره است به آیه  36از سورةالبقرة  « :قُلنا اِهبطوامنها جمیعا ً فاّما
ی فالخوف علیهم والهم یحزنون »
ی فمن تَبَع ُهدا ّ
یأتیّنکم منّی ُهد ً
(*****) ِوطا  :فرش

