
فهرست عناوین

نه سخن مترجمان ......................................................................................................  
1 پیش گفتار ..............................................................................................................  

بخش نخست: زندگی حکیم سنایی
15 1. دیدگاه سّنتی .....................................................................................................  
43   ..................................................................... 2. زندگی نامه های جدید حکیم سنایی 
49 3. شخصّیت ........................................................................................................  
1. نام، تخّلص، و کنیه ......................................................................................  49
2. گاهشماری و دوره های زندگی سنایی .............................................................  53
75 4. دورۀ نخست: شاعری دون پایه در غزنین ...............................................................  
1. غزنین در سال های نخستین ..........................................................................  75
76  ............................................................................................ 2. »از نژاد کرام« 
 3. دانش اندوزی شاعری فرهیخته ......................................................................  80
4. جامعۀ غزنین از زبان کارنامۀ بلخ ..................................................................  81
5. دودمان پادشاهی ........................................................................................  84
6. صاحب منصبان ..........................................................................................  86
7. تشکیالت لشکری ......................................................................................  90
96  ............................................................................................... 8. عالمان شرع 
100  ..................................................................................... 9. دانشمندان و دبیران 
10. شاعران ...................................................................................................  103



شش            از شرع و شعر

117    ..................................................................... 5. دورۀ دوم: شاعر اندرزگوی خراسان  
1. ترک غزنین ...............................................................................................  117
2. سنایی در بلخ .............................................................................................  119
3. گریز از بلخ ...............................................................................................  123
4. سرخس: دگرگونی بخت و اقبال ...................................................................  125
5. محّمد بن منصور در شعر سنایی ..................................................................  127
6. دیگر ممدوحان سنایی در سرخس ................................................................  133
7. سنایی در هرات .........................................................................................  141
8. نیشابور و رویدادی در کاروانسرا ..................................................................  144
155 6. دورۀ سوم: اندرز به سلطان غزنین .....................................................................  
155  ...................................................................................... 1. بازگشت به غزنین 
2. سنایی و سلطان .........................................................................................  156
3. سرودن حدیقه ...........................................................................................  157
4. قاضی احمد ..............................................................................................  159
163  ......................................................................... 5. دیگر مدیحه های دورۀ سوم 
6. درگذشت سنایی؛ آرامگاه او ........................................................................  164

بخش دوم: آثار سنایی؛ بررسی فقه اللّغوی
171 ین ..................................................................................................   7. نکتۀ آغاز
175 8. دیوان ............................................................................................................ 
215 9. مثنوی های کوتاه ............................................................................................  
229 10. حدیقة الحقیقه ...............................................................................................  
267 11. آثار منثور ....................................................................................................  

بخش سوم: سنایی بین شعر مذهبی و غیرمذهبی؛ پیشۀ شاعری
277 ین ................................................................................................   12. نکتۀ آغاز
283 13. شعر غیرمذهبی روزگار سنایی ......................................................................  
1. دومین مکتب شعری شاعران عهد غزنوی ....................................................  283
2. ویژگی های شعر اواخر عصر غزنوی .............................................................  287



فهرست            هفت

293  ............................................................................ 3. شاعری در روزگار سنایی  
298  ............................................................................. 4. سنایی، شاعری حرفه ای 
307 14. شعر اندرزی ..................................................................................................  
1. واعظان و شعر ...........................................................................................  307
313  .............................................................................. 2. سنایی، شاعری اندرزی 
3. نمونه ای از شعر اندرزی ..............................................................................  314
331 15. مثنوی های تعلیمی سنایی .............................................................................  
1. شعر تعلیمی فارسی ....................................................................................  331
2. گونه های مختلف مثنوی ...........................................................................  333
3. کاربرد بحر خفیف ......................................................................................  342
345  ............................................................................................. 4. کارنامۀ بلخ 
353  ................................................................................ 5. سیر العباد الی المعاد 
6. فخری نامه/ حدیقة الحقیقه ........................................................................  378
417 سخن پایان .........................................................................................................  
423 یاد و سپاس .......................................................................................................  
425 کتاب نامه .......................................................................................................... 
1. مآخذ فارسی و عربی ..................................................................................  425
2. مآخذ التین  ............................................................................................... 435
439   ................................................................................................................ نمایه 



سخن مترجمان

بـار دادت  شـرع  چـو  سـنایی  ای 
دسـت از ایـن شـاعری و شـعر بدار

)1( هوّیِت مّلی و نقش و کارکرد عناصر تشکیل دهندۀ آن یکی از مهم ترین مباحث 
جامعۀ ایرانی بوده و هست و زباِن مشترک مّلی یکی از نمودهای آن است. درخت 
»هوّیـت ایرانـی« در آب وهوای اسـام و بر زمیِن زبان و ادب فارسـی رشـد کرد و 

بالنده شد.
هوّیت مّلی، که پس از سقوط امپراتوری ساسانی و ورود اعراب در نوعی ُبهت 
و ناتوانی فرو رفته بود، تنها توسـط »زبان فارسـی« و »تاریخ« بار دیگر توانسـت 
سـر بلند کند. مّلتی که اسـتقال سیاسی خود را از دسـت داده بود، از یک سو، از 
راه بازیابی و بازشناسی تاریِخ خود به پاره هایی از هوّیت مّلی و ایرانّیت خود دست 
یافت و از سـوی دیگر، به زبان به منزلۀ مهم ترین و عینی ترین ابزار برای دست یابی 
به این هوّیت ازدست رفته روی آورد. زباْن حِسّ مّلی ایرانی بودن را تقویت می کرد 
و باعث می شـد مردمی پراکنده به »همحّسـی« دوباره دسـت یابنـد و بار دیگر در 

قالب یک مجموعۀ انداموار به مّلتی تبدیل شوند.
بی گمان، شاعران و سخن پردازاِن زبان و ادب فارسی در رشد و بالندگی هوّیت 
مّلی نقش بسـیار بسـزایی داشـته اند. در این میان فردوسـی، ناصرخسـرو، عّطار، 

سنایی، نظامی، موالنا، سعدی، و حافظ جایگاه بارزی دارند.



ده            از شرع و شعر

)2( انسـان از نخسـتین اجتماع -- دسـت کم در دنیای تخّیل -- به دنباِل یک 
»مدینـۀ فاضلـه«، »ناکجاآباد«، »آرمان شـهر«، یـا »اتوپیا« بوده و اندیشـمندان 
جامعه هـای بشـری، همـواره، نشـانه هایی از آن را بـه مـردم نشـان داده انـد. گویا 
افاطون نخسـتین اندیشـمندی اسـت که به گونه ای دربارۀ آرمان شـهر سخن گفته 
و ویژگی های آن را ترسـیم کرده اسـت. از نظر او، مردم سـه دسـته اند: سرپرستان، 
سربازان، و عوام. سیاسْت تنها حقِّ سرپرستان است و موروثی؛ حاکم باید حکیم 
باشـد و حکیـم باید حاکم؛ پیشـرفت بـر پایۀ نژاد اسـت؛ خداوند خالـِق چیزهای 
خوب است و ... . به نظر می رسد این اصول و باورها حّتی در عالم ذهن و خیال 
نیـز قابل اجرا نیسـت. پس از او، ارسـطو پـاره ای از باورهای افاطـون را دگرگون 
می کند و نکته هایی بر آن ها می افزاید. توماس مور، جورج اورِول، فرانسیس بیکن، 
مونتسکیو، ژان ژاک روسو، امانوئل کانت، و ... هریک به نوعی ویژگی هایی برای 
آرمان شهر مورد نظِر خود بازگفته اند. در حقیقت، آرمان شهر اینان جزئی از اندیشۀ 
سیاسی غرب را تشکیل می دهد؛ بدین معنا که اندیشۀ غربی، امروزه، بر اساس این 

آرمان شهراندیشی ها بنا شده است.
در قلمرو فرهنگی ما، فارابی -- به روایتی بنیان گذار فلسـفۀ اسـامی -- یکی 
از نخسـتین آرمان شهراندیشـان اسـت. او بـه نوعی مدینـۀ فاضله اعتقـاد دارد که 
همانند تِن آدمی اسـت و هریک از اعضای آن وظیفۀ خود را انجام می دهند. قلب 
بـر همۀ اعضا ریاسـت دارد و اعضـای این مدینه بنا به فطرتشـان هریک به کاری 
مشـغول اند. نوشـتِن آثار ارزنده ای مانند کلیله و دمنه، سیاسـت نامه، قابوس نامه، 
تاریـخ بیهقـی )از دریچـه ای(، کیمیـای سـعادت، و ... نیـز هریـک به نوعـی در 

چارچوِب آرمان شهراندیشی نویسندگانشان جای می گیرد.
فردوسی، موالنا، سعدی، حافظ، و دیگر شاعران اندیشمند نیز هریک در پی 
دست یابی به نگرشی از »انسان کامل« و ساختِن »مدینۀ فاضله« بوده اند، هرچند 
آرمان شهراندیشی های آنان از انگاره ای نظام مند برخوردار نبوده و به تصریح به این 

موضوع نپرداخته اند.
حکیم سـنایی -- شـاعر مـورد بحث در این تک نگاری -- نیـز، چه در مثنوی 
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حدیقـة الحقیقه و چه در دیگر منظومه های شـعری خود، گویا به دنبال آمیزه ای از 
حکمِت آرمان شهراندیشـی و جهان نگری حکیمانه اسـت. او نیز در پی دست یابی 
به اصول اندیشـگی پیرامون مدینۀ فاضله و آرمان شـهر اسـت. سنایی در اشعارش 
بی پرواتریـن نمونۀ نقد اجتماعی را ارائه می کند. در شـعر او می توان ُخرده گیری بر 
زاهـدان ریـاکار و دوچهره، صوفیـان دکان دار، و صاحب منصبان اهـل زر و زور را 

دید.
)3( واپسین دورۀ عصر باستانی ایران با برافتادن ساسانیان و آمدِن آییِن جدید 
به پایان رسید، اّما فرهنگ باستانی به همان سرعتی که ساسانیان از عرصۀ سیاسی 
بیـرون رانده شـدند از صحنۀ فرهنگی خارج نشـد. همسـویی ها و همانندی هایی 
که، کم و بیش، میاِن فرهنگ باستانی و فرهنگ قرآنی وجود داشت باعث شد که 
ایرانیاْن فرهنگ جدید را به سـادگی بپذیرند و فرهنگ باسـتانی با این فرهنگ نوپا 

درآمیزد و به زندگی خود ادامه دهد و هرچه بیش تر رشد یابد و بالنده شود.
بی گمان، فرهنگ باستانی ایران بر پایۀ خرد و حکمتی قرار داشت که با دریافتی 
دینی و معنوی همراه بود. متن هایی چون بُْنَدِهْشـن، مینوی خرد، کارنامۀ اردشـیر 
بابکان، و نامۀ تنسـر سرشـار از مفاهیم حکیمانه و خردورانه و دادخواهانه اسـت. 
مثلِث »هنر«، »نیکی«، و »خرد« که در این گونه آثار ترسـیم شده دریچه ای است 
برای شـناخت فرهنگ و ادبّیات باستانی: »پرسید دانا از مینوی خرد که خرد بهتر 
اسـت یا هنر یا نیکی؟ مینوی خرد پاسـخ داد که خردی که با آن نیکی نیسـت آن را 
خرد نباید شمرد و هنری که خرد با آن نیست آن را هنر نباید شمرد« )مینوی خرد، 
ص 25(. خردورزی خیرخواهانه و نیکی گرایانه و هنروری خردمندانه و آمیخته با 

فضیلت و نیکْی روایتی از حکمِت ایرانی باستان است.
فرهنگ باسـتانی ایران در سـده های نخسـتین اسـامی کمرنگ می شـود و با 
تأثیرگـذاری کم تری حضـور می یابد، اّما باز هم حاکمیت خـود را کم و بیش حفظ 
می کنـد. ایـن دوره را می تـوان »عصر حکمت« نامید. عصر حکمـت اوِج خود را 
در »فردوسـی« می نمایاند. او سـرآمد یـک جریان فرهنگی بود که می کوشـید در 

آب وهوای جدید اسامی با فرهنگ باستانی پیوندی برقرار کند.
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در راستای گسترش اندیشۀ اسامی در سرزمین های خاوری ایران، به تدریج، 
پایه هـای فرهنـگ باسـتانی رو بـه ضعف گذاشـت و مضامین فرهنگی و فلسـفی 
تازه ای مطرح شـد که در چارچوب های پیشین پاسخی نمی یافت. بحراِن فرهنگی 
ناشی از این موضوع بخش گسترده ای از سدۀ ششم را در بر می گیرد. شعر و اندیشۀ 
خّیامی در پایان سدۀ پنجم و آغاز سدۀ ششم از تزلزل باورهایی حکایت می کرد که 
هنوز با اصول نواندیشـیده جایگزین نشـده بود. از این رو، بر آن، شـک و دودلی و 
یأس سـایه افکنده بود. خّیام از آنجا که برای مرگ پاسـخی نمی یابد به شادخواری 
روی می آورد؛ اّما شـادی او شـادی چوپانی و سرخوشانۀ رودکی و فّرخی نیست، 
بلکه شـادی ای اسـت نومیدانه و تراژیک. او اهل حکمتی اسـت که تقدیِر مرگ را 
گاه اسـت. پاسـخ های پیشـین و  پـس می زند، اّما خود به بیهودگی عمل خویش آ
نظام اندیشگی باستانی دربارۀ مرگ او را سیراب نمی کند و پاسخی تازه نیز نمی یابد، 
یا پاسـخ های تازه هنوز به آن بالندگی و پختگی نرسـیده اند تا شـک انگاِر دیرباوری 
چون خّیام را خرسند کنند. بن بست فرهنگ باستان در این گذر به ناچار راه را برای 
رویکردهـای دیگر بازمی گشـاید. دریچه هایی از این رویکردهای جدید را سـنایی 

سدۀ ششم، موالنای سدۀ هفتم، و حافِظ سدۀ هشتم می گشایند.
)4( حکیم سـنایی با طرح شـعار »بمیر ای حکیم! از چنین زندگانی/ کز این 
زندگانی چو ُمردی بمانی« بر مبنای اندیشـۀ جدید دینی راه چاره ای ارائه می کند. 
پیش از سـنایی هیچ اندیشـمندی چشـم اندازهای گوناگـوِن این پدیـده را تا به این 
گسـتردگی در شـعر فارسـی بازنتابانیده است. سـنایی این پدیده را از دیدگاه دینی، 
عرفانـی، و اجتماعی می نگرد و در ایـن باره به تأّملی ژرف می پردازد. در دوره های 

پسین، موالنا و حافظ دامنۀ این گونه تجربه های فکری را گسترش می دهند.
بنیاِن »حکمت دینی« از این دسـت در اندیشۀ ناصرخسرو استحکام یافته بود. 
انزوای ناصرخسرو از انزوای اندیشه ای ناشی بود که هنوز به بالندگی و مقبولّیت عام 
نرسیده بود، وگرنه او را از بسیاری جنبه ها باید پیشرو حکیم سنایی دانست. تحّول 
در حکمت کهن ایرانی هم در دِل محیط بومی آن یعنی خراسان صورت می پذیرفت و 
هم در قلِب باوردارندگان آن. این تحّول به ناصرخسرو محدود نماند و پس از او تمام 
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سـدۀ ششـم را در بر گرفت. جریانی فکری در حاِل گسـترش بود که همه را از شعر 
درباری و اشرافی و اندیشۀ حکمت ایرانی به سوی شعر مردمی و صوفیانه و اندیشۀ 
حکمت دینی می راند. این تحّول نوعی واکنش در برابر آن بحراِن فرهنگی پیش گفته 
بود. اندیشـۀ ناصرخسـرو دربارۀ فرایند شـعر دربـاری، که به گماِن او شعرفروشـی 
اسـت، در این دوره فراگیر می شـود. اّما شاعران هنوز در برابر این تحّول های جدید 
سـرگردان اند. برخی چون سـنایی آسـوده ترند و برخی چون انوری آشـفته. فرهنگ 
اشرافی پیشین رو به اضمحال است و از این رو، از نشاط بی بهره است و فرهنگ 
صوفیانۀ جدید راه حل های تازه اّما خام ارائه می کند. بنابراین، جای شگفتی نیست 
که سنایی در عیِن روی آوری به شعر صوفیانه به مدح و ستایش بپردازد. سنایی حّتی 
می تواند حدیقه را به بهرام شـاه پیشـکش کند و در همین اثر به مدح شـاه و امیران و 

وزیرانش بپردازد و در عین حال ظلم ها و ستم های زمانه را نکوهش کند.
سـنایی با جسـارِت بسـیار در برابر سـتم های حاکمـان روزگار می ایسـتد و از 

ریاکاران زمانه ِشکوه می کند: 
االعتبـار! االعتبـار  مـال!  خداونـدان  ای 

االعتـذار! االعتـذار  قـال!  خداخوانـان  ای 
بس کنید آخر محـال، ای جملگی اصحاِب مال

در مـکان آتـش زنیـد ای طایفـه ی اربـاِب حـال 
یا

مـزن درویشـی  الِف  نـداری،  بی برگـی  بـرگ 
رخ چـو عّیاران نداری، جـان چون نامردان َمکن

گاه سنایی از غربت دین زبان به ِشکوه می گشاید و شکل گیری پدیدۀ غربت را 
ناشی از سست شدن باورهای مردم نسبت به »سّنت« و اخاق و پیدایش پدیده ای 

اجتماعی می داند که می توان آن را »یونان زدگی« )= غرب زدگی( نامید:
مسـلمانی! مسـلمانی  مسـلمانان!  مسـلمانان 

پشـیمانی پشـیمانی  بی دینـان  آییـن  ازیـن 
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مسـلمانی کنون اسـمی اسـت بر ُعرفی و عاداتی
مسـلمانی؟ کـو  دریغـا  مسـلمانی،  کـو  دریغـا 

بی دینـان روز  برآمـد  دیـن،  آفتـاِب  فروشـد 
سـلمانی؟ اسـام  آن  و  بـودردا  درِد  شـد  کجـا 

جهـان یکسـر همـه پردیـو و پرغول انـد و اّمت را
کـه یـارد کرد جز اسـام و جـز سـّنت نگهبانی؟

بمیریـد از چنیـن جانـی کـزو کفـر و هـوا خیزد
مسـلمانی فرونایـد  جان هـا  چنـان  در  ازیـرا 

شـراِب حکمـِت شـرعی خورید انـدر حریم دین
کـه محروم اند از این عشـرت هوس گویاِن یونانی
)5( سنایی مظهر تحّول در این جریان جدید فرهنگی است و از چشم اندازی، 
حّتی باید گفت سنایی روح مسلط این دوره است. این تنها انوری نیست که چشم 
به سنایی دارد. تأثیر سنایی را بر موالنا و گذشته از او بر سعدی نیز می توان آشکارا 
دیـد. خاقانی نیز می خواهد هم سـنایی باشـد هم عنصری. نظامـی هم به الگویی 
اسامی - ایرانی می رسد و مخزن االسرار را، در زهد و اندرز، سنایی وار می سراید. 
سـنایی بخش عمده ای از بار این جریان را بر دوش می کشـد و عّطار و موالنا آن را 
به انجامی می رسانند. سنایی نقطۀ تاقی دو سّنت ادبی است که یکی به حکمت و 
اندرز گرایش دارد و دیگری به تغّزل و شادخواری. در یک سوی این سّنت، کسایی 
و ناصرخسرو و شهید بلخی قرار دارند و در سوی دیگر، فرخی و منوچهری. پس 
از سـنایی ایـن دو جریـان ادبی و فرهنگـی ادامه می یابند اّما بـا رنگ و بویی تازه و 
سـخت متأثر از او. در حقیقت، سـنایی به نخستین نسل این دوره از دگرگونی زبان 

و اندیشه وابسته است.
در سـده های پنجم و ششـم هجری قمری، نوعی گرایش به سـوی دگرگونی و 
تحّول به جای سـّنت گرایی پدیدار شـد. یک عّلت این گرایْش گسـترش جغرافیایی 
حوزۀ فّعالّیت شـاعران پارسـی گوی خراسـاِن بزرگ به سـوی مناطق باختری ایران 
بـود کـه موجب تحّول در اندیشـه و به تبـع آن دگرگونی در زبـان و قالب های بیانی 
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شد. قصیده که قالبی اشرافی بود، گرچه در تمام سدۀ ششم حضور دارد، به تدریج 
دسـتخوش تحـّول زبانی و درون مایه ای می شـود و جای خود را بـه غزل می دهد. 
گرچـه غـزل قالـِب تازه ای نیسـت، اّما بـا دگرگونی های تـازه، کاربرد آن گسـترِش 
بیش تری می یابد و در این میان غزل های پرشـمار سـنایی نشانه هایی از این گرایِش 
جدید دارند. حّتی در شعر او قصیده هایی که از نظر زبان و اندیشه غزلواره محسوب 

می شوند کم نیستند و او در این زمینه نیز »آغازگر« است.
)6( تصّوِف خراسانی راه حلی برای بن بسِت فرهنگی حکمِت ایرانیان ارائه کرد 
و به خوبـی قابلیت آن را داشـت که هم از الگوهـای دینی بهره گیرد و هم از الگوی 
حکمِت باسـتانی. تصّوف، که در شـعر از سـنایی آغاز می شـود و سـپس عّطار آن 
را ژرفـا و بالندگـی می بخشـد و تلطیف می کنـد، بهترین َمحمِل انتقال و اسـتمرار 
فرهنگ و حکمت ایرانی اسـت. سـنایی برای نخسـتین بار گسـترۀ کاملی از شعر 
فارسـی را نشـان می دهد که تمام عناصری را که در سـده های پیشـین ویژگی های 
اصلی این نوع شـعر به شـمار می رفتند در بر می گیرد. او در این مورد نیز »نوآور« 
اسـت. سنایی نخستین شاعری اسـت که »قلندر« را به عنواِن یکی از بن مایه های 
اصلی شعرش به کار برد. سنایی نخستین شاعری است که »خرابات« را به یکی از 
عناصر اصلی تصویری در شـعر فارسـی تبدیل کرد. سنایی نخستین شاعری است 
که به صورتی گسترده دو ساحت فرهنگی و دو جلوۀ معنوی اسام را در شعرش در 

هم آمیخت: اسام »شریعت« و اسام »طریقت«، و ... .
)7( کتاب از شـرع و شـعر برگردانی از کتاب Of Piety and Poetry اسـت و 
نویسـنده با توّجه به بیتی در حدیقه یعنی »ای سـنایی چو شـرع دادت بار/ دسـت 

ازین شاعری و شعر بدار« این عنوان را برگزیده است.
چنان که از درون مایۀ کتاب و منابع و مآخذ پایانی برمی آید، نویسنده بر خاِف 
بسـیاری از غربیان، که تنها به اسـتفاده از پژوهش های دسـت دوم هموطنان و گاه 
فقـط همزبان هـای خـود دربارۀ فرهنـگ ایران و ادبّیات فارسـی بسـنده می کنند، 
بی آنکـه زبـان و فرهنـگ ایرانی و اسـامی را به واقع بشناسـند، ضمـن بهره گیری 
از پژوهش هـای دیگـر غربیـان، خـود در این مورد تقریبـًا به همۀ منابع اساسـی و 
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دست اّول مربوط -- حّتی با جست وجوی نسخه های خّطی -- دست یافته است 
و برای فراهم آوردن این منابع از چند کشـور -- از جمله ایران، افغانسـتان، ترکیه، 

پاکستان، و هندوستان -- متحمل رنج و صرف وقِت فراوان شده است.
کتاب از شـرع و شعر، از نظر گسـتردگی کار و نکته بینی و تازه جویی و به ویژه 
شـیوۀ پژوهش و وسـعِت منابع و مآخذ بر بسـیاری از کارهای همانند که در زمینۀ 
زبـان و ادبّیات ایرانی و تاریخ و فرهنگ این سـرزمین صـورت گرفته، برتری دارد. 
اهمّیت این کتاب با توّجه به جایگاه حکیم سـنایی در پهنۀ فرهنگ اسـامی -- که 
بخشـی از آن پیش تر گفته شـد و در متن کتاب بارها به آن اشـاره خواهد شـد -- و 
نقِش این ُسـرایندۀ بزرگ در دگرگونی نظام فکری و رشـدی و بالندگی تصّوف چند 
برابر می شـود. این در حالی اسـت که ما هنوز یک حدیقۀ اصیل در دسـت نداریم، 
هنوز ابیاِت الحاقی حدیقه را -- که عده ای از نسخه نویسـان کم مایه و سـهل انگار 
به این کتاب فروبرده اند -- بازنشناخته ایم؛ هنوز از دیوان سنایی حّتی یک تصحیح 
انتقادی درخور توّجه ارائه نشده است؛ هنوز مثنوی های واقعی متعّلق به سنایی را 
نشـناخته ایم؛ هنوز طریق التحقیق را از آِن سـنایی می دانیم و ... . این کتاب تا حد 
زیادی دریچه ای جدید فراروی پژوهشـگر می گشـاید و باِب »سنایی شناسـی« را 

گسترده تر می کند.
به رغـم تمـام جنبه های پژوهشـی و اسـتواری این کتـاب، نویسـنده گاه دچار 
لغزش هایـی -- به ویـژه در زمینـۀ دریافت معنایی اشـعار سـنایی، ترجمۀ اشـعار، 
و آوانویسـی -- شـده اسـت که مترجمان در مـواردی به این نکته هـا در زیرنویس 
اشـاره کرده اند و در ارجاع به اشـعار به مجموعۀ شعری شاعر توّجه داشته اند نه به 

ترجمه های آن ها و آوانویسی های نویسنده.
)8( پروفسـور یوهانس توماس پیتر ِد بروْین، استاد بازنشستۀ بخش زبان های 
شـرقی )عربی، فارسـی، ترکی، و سـامی( دانشـگاه لیدن هلند، عاوه بر این اثر، 
پژوهش های چندی دربارۀ شـعر عارفانۀ فارسی، کاربرد درون مایه های مذهبی در 
شـعر فارسی، قالب های شعر فارسی و شاعران پارسـی گو انجام داده که پاره ای از 
آن ها در بخش کتاب شناخِت کتاب حاضر بیان شده است. همچنین مقالۀ »کشف 



زبان فارسـی«* از این نویسـنده ترجمه شـده که حاصِل سـخنرانی او به مناسـبت 
دریافت کرسی استادی »ممتاز« در رشتۀ تاریخ فرهنگ ایران پس از اسام در ماه 
مارس 1990 در دانشـگاه لیدن هلند اسـت. نیز باید به کتاب شـعر صوفیانۀ فارسی 
)1378(، نوشتۀ پروفسور ِد بروْین، اشاره کرد که توسط مجدالّدین کیوانی ترجمه 

و منتشر شده است.**
)9( مترجمـان شایسـته می داننـد از بزرگوارانی که به نوعی در آماده سـازی این 
کتاب نقش داشته اند به نیکی یاد کنند و سپاسگزار محبت های بی دریغ آنان باشند، 
به ویـژه از اسـتاد گران مایـه و خـردورز جناب آقای دکتـر محّمدجعفـر یاحقی که 
آشنایی نخستین با این کتاب حاصل مهربانی های ایشان است. از دست اندرکاران 
انتشـارات وزین هرمس و تمام بزرگوارانی که در امور فنی و چاپ این کتاب نقش 
داشـتند نیز  بسیار سپاس گزاریم. سربلندی و نیکویی همگان را از پروردگار بزرگ 

خواهانیم.
مهیار علوی مقّدم و محّمدجواد مهدوی

* بنگرید به: ِد بروین، ی. ت. پ.، »کشـف زبان فارسـی«، ترجمۀ کوشـیار پارسی، مجلۀ کلک، 
ش 27، خرداد 1371، ص 39-53.

** گفتنی اسـت چاپ نخسـت کتاب حاضر، با عنوان حکیم اقلیم عشـق در سـال 1378 توسـط 
بنیاد پژوهش های اسـامی منتشر شـد و این کتاْب ترجمۀ منقح، بازبینی شده، صفحه آرایی شدۀ 
مجدد و چاپی کامًا دگرگون نسبت به چاپ نخست است و در حقیقت، کتابی متفاوت به شمار 

می آید.
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پیش گفتار

سـّنت های هنـری کهن و معیارگرایی همچون شـعر کهن فارسـی غالبًا احسـاس 
ایستایی تاریخی را القا می کنند. گویا شیوه های بیانی، که پای بندی به سّنت ها آن ها 
را به شـّدت محدود می کند، همواره با تغییراِت بسـیار اندک بازآفریده شده اند. این 
موضوع باعث شـده که نتوانیم به سـادگی سـیر تکاملی ادبّیات را خوب بشناسـیم. 
دورنمـای آفرینش شـعری، در بسـیاری از دوره ها، تنها ژرفـای زمانی ابهام آلودی 
را نشـان می دهد. آثار کسـانی که به گماِن بسیاری افراد جایگاهی واال دارند به ساِن 
قله های بلندی هسـتند که از دور بدان ها چشـم می دوزیم و گویا در یک رشته قرار 
گرفته انـد، اّمـا دامنه های گرداگرد در پوششـی از ابرهای تکـرار فرورفته اند و فاقد 

هرگونه نشانۀ فردی و منحصربه خود هستند.
طبیعتًا چنین تصویری پندارین اسـت. حّتی استوارترین سّنت ها نیز دوره های 
تکوین را پشـت سـر گذاشـته اند، به طوری که در خال این دوره هـا الگوهایی که 
در پایـان کار غیـر قابل تردید می نمودند هنوز در حال شـکل گیری بودند، یا قدرت 
نمود معیارهای آن ها هنوز به کمال نرسـیده بود. چنین دوره هایی بسیار مورد توّجه 
تاریخ نگاران سّنت ها قرار می گیرد، زیرا به آن ها امکان می دهد اجزای توصیف خود 
را در چشم اندازی درست جای دهند. در عین حال، پژوهشگران دیگر زمینه های 
ادبـی نیز بایـد به این دوره ها توّجه کننـد. دوره های تکویْن گسـترۀ گوناگون تری را 
در مقایسـه بـا دوره های کاسـیک پـس از خـود می نمایاند و بدین سـبب بیش از 
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قالب های دوره های کاسیک، که ُمهر پایان بر آن ها خورده است، زیربنای معنایی 
و چگونگی سـاخت روبنایی را نشـان می دهد. این نکته در شـناخت کّلی سّنت از 

اهمّیت واالیی برخوردار است.
یکی از دوره های تاریخ شـعر فارسی که در آن ها، به جای سّنت گرایی، گرایشی 
آشـکار به دگرگونی دیده می شود تقریبًا بین نیمۀ سدۀ پنجم هجری قمری/ یازدهم 
میادی و پایان سـدۀ ششـم هجری قمری/ دوازدهم میادی پدیدار شـد. به نظر 
می رسـد در ایـن دوره، دگرگونی هایی چنـد و همزمان روی داده کـه احتمااًل عّلت 
یکسانی نداشته اند. یکی از عوامل کامًا آشکار، گسترش جغرافیایی حوزۀ فّعالّیت 
شاعران پارسی گوی از آسیای میانه و خراسان و افغانستان کنونی به نواحی باختری 
ایران است. اّما این موضوع عّلت پیدایش قالب های ادبی جدید را تبیین نمی کند، 

چراکه بسیاری از شاعران نوآور هرگز از سرزمین های خاوری پا فراتر نگذاشتند.1
دگرگونـی و تحـّول که ویژگی بارز این عصر اسـت در سـطوح مختلف شـعری 
کامـًا بـه چشـم می خورد. این نـوع ویژگی در زبـان تصویر و صنایـع باغِی مورد 
استفادۀ شاعران پیداست و باعث می شود شیوه های سادۀ شاعران روزگار سامانی 
و غزنوی شـکل پیچیده تری یابد. قالب های شـعری که پیش از این رواج داشـت 
-- مانند قصیدۀ مدحی و مثنوی حماسی -- از یک سو برای مقاصد گوناگون تری 
به کار گرفته شـد و از سـوی دیگر قالب های جدیدی به رقابت با آن ها برخاسـت. 
این گفته به ویژه دربارۀ غزل صادق اسـت که دگرگونی آن به سـوی قالب کاسـیک 
در دوره ای رخ داد که پیش تر، از آن سـخن گفتیم.2 در سطح معنایی، پیدایش شعر 
بـا گرایش مذهبی -- که تقریبًا در تمام قالب های سـّنتی نمـود یافت -- بی گمان، 
بـا نظر به آینده، مهم ترین دگرگونِی در حال شـکل گیری بـود. این دگرگونی تأثیری 
 پایدار بر شـعر فارسـی گذاشـت که در آثـار غیرمذهبی و نیز مذهبـی درخور توّجه

است.
شـاعر مورد بحث ما به یکی از نخسـتین نسـل های این دوره از دگرگونی ادبی 
تعّلـق دارد. نکتـۀ درخور توّجه دربارۀ آثار حکیم سـنایی غزنوی آن اسـت که برای 
نخسـتین بار، گسـترۀ کامل مذهبی فارسی را می نمایاند که شامل تمامی عناصری 
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است که در سده های پیشین به ویژگی های اصلی این نوع شعر تبدیل شده بود. در 
آثار این شاعر گونه هایی مختلف از قالب ها و انواع شعری را می یابیم که او در آن ها 
با ُصَوِر خیالی خاِص خود و در َاشکالی بسیار گوناگون به بیان اندیشه های مذهبی 
پرداخته اسـت که در آثار هیچ یک از شـاعران پیشـین دیده نمی شود. گرچه سنایی 
نخسـتین شاعر مذهبی شعر فارسی نیسـت، همگان او را نوآور می شناسند. او در 
ایجـاد الگویـی برای شـعر تعلیمی - مذهبی در قالب مثنوی و نیز در پیشـبرد غزِل 
فارسی از راه پیوند بین غزِل مذهبی و غیرمذهبی نقشی برجسته داشت و به ویژه از 

این جهت نامدار است.
بـا توّجه به پیشـگامی تاریخی سـنایی در ایـن زمینه ها و تأثیر آشـکار او بر آثار 
شـاعران و نویسـندگان پسـین به جاسـت اگر انتظار داشـته باشـیم که در آثار وی 
پژوهشی عالمانه انجام شده باشد. اّما، دست کم در مورد دانش پژوهان غربی ادِب 
فارسی، این موضوع مصداق پیدا نمی کند. بجز چند استثنا، تمام پژوهش ها دربارۀ 
سنایی را پژوهشگرانی انجام داده اند که آثار سنایْی »بومی« سرزمین آن ها به شمار 
می رود: ایران، ترکیه، افغانسـتان، و شـبه قارۀ هند. این توّجه جدید به آثار سـنایی 
را می توان ادامۀ عاقه به سـروده های حکیم سـنایی دانسـت که از زمان زندگی او 
به این سـو در طول چندین سـده اسـتمرار یافته اسـت. این امر نشـان می دهد که 
آثار سـنایی هنوز بخشـی زنده از میراث فرهنگی مشترک مسلماناِن ایرانی و ترک و 

هندی است.
بـرای غفلت از سـنایی در پژوهش های فارسـی خـارج از این حـوزۀ فرهنگی 
دالیلی را می توان برشمرد. عمده ترین دلیْل آن است که این نوع پژوهش ها در غرب 
در سطح ابتدایی هستند. این پژوهش ها همواره شاخۀ کوچکی از مطالعات اسامی 
بوده که توّجه پژوهشـگران اندکی را در همه جا به خود جلب کرده اسـت و اینان از 
میان موضوعات پژوهشی فراوان یک موضوع را برگزیده اند. چنین موضوعاتی هنوز 
به صورت پژوهش های خاورشناسانۀ منسجم و پیوسته ای درنیامده است تا مسایل 
اساسی را به گونه ای منظم مورد پژوهش قرار دهد. از این رو، هنوز واژگان شناسی 
منابع اولیه و ابزارهای پژوهشی موجود بسیار ناقص است. در زمینۀ پژوهش های 
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ادبی، همان پژوهشگران انگشت شمار، غالبًا، به تعداد اندکی شاعر و نویسنده که 
چهره های برجستۀ ادبّیات کاسیک فارسی به شمار می آیند روی آورده اند.

اصلی ترین دلیل این بی توجهی ها تردید در مورد ارزش ذاتی آثار سـنایی است. 
آیـا بایـد همچون بیش تـر منتقدان بومـی، او را فقـط بر اسـاس ویژگی های هنری 
شـعرش شـاعری طراز اّول به شـمار آورد؟ یا اهمّیت او تنها به آن سـبب اسـت که 
وی پیشگام و پایه گذار دگرگونی های جدید معّینی بوده، اّما از جنبۀ هنری، شاعران 
برجسته تر نسل های بعدی همچون عّطار، موالنا، سعدی، و حافظ پرتوهای او را 

کمرنگ کرده اند؟
این تردیدها هنگامی در ذهن برخی پژوهشگران برجستۀ ادب فارسی پدید آمد 
که تاش کردند ارج گزاری های سّنتی را بر اساس تجربیات خود در مقام خوانندگان 
اشـعار سنایی بسنجند. ادوارد براون از اختافات شدید بین سبک مثنوی تعلیمی 
حدیقـة الحقیقـه )یکـی از دیرفهم تریـن آثار فارسـی( و کیفیت مجموعـۀ غزلّیات 
)»شـاید هیچ معدن کشف نشـده ای در شعر فارسی نباشد که ذخیره ای چنین غنی 
از گوهرهای رنگارنگ در اختیار جویندۀ پویا قرار دهد«( شـگفت زده می شـود.3 
از ایـن رو، شـاید بـدون هیچ دلیـل محکمی می گویـد احتمال دارد که ایـن دو اثر 
از دو شـاعِر متفاوت باشـند.4 داوری ا. بوسـنی در این باره یک سـره منفی است؛ 
او به کاسـتی های سبکی غزل های سنایی اشـاره می کند، به ویژه فقدان انسجام در 
استفاده از عناصر اصلی این نوع و شکل استدالل تعلیمی شعر که بر کیفیت غنایی 
غزلّیات او تأثیر می گذارد.5 یان ریپکا، برای ایجاد سازش بین ارزیابی های متضاد 
و مختلف، سـنایی را شـاعری »پیشگام در آن چیزی که بعد از او سرچشمۀ اصلی 
الهام شـعری در ایران شد«6 می داند و او را آموزگاری مذهبی و اخاقی می شمارد 
کـه »معتقـد بود پیامـی جان بخش برای عصری دچـار غفلـت و بی ایمانی دارد«. 
همچنین گفته اند زبان حدیقه »ساده و صریح است و فارسی روشن بی پیرایۀ غّزالی 

در کیمیای سعادت را به یاد می آورد«.7
ارزیابی هایـی کـه پژوهشـگر روسـی، آ. ای. برتلـس، دربارۀ ارزش شـاعری 
سنایی انجام داده کامًا متفاوت است. او بیش از تمام همگنان خود به این موضوع 
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پرداخته اسـت. گرچه در جریان این مطالعات تفسـیر برتلس از مفهوم آثار سـنایی 
دگرگونـی چشـمگیری یافته، اّما ارجی که وی برای شایسـتگی ذاتـی این آثار قایل 
بوده همچنان ثابت مانده است. او در سبک سنایی »زیبایی دشواری«8 می یابد که 
به شـعر تعلیمی عظمتی خاِص خود می بخشـد. به گمان برتلس، مهم ترین ویژگی 
شـعر سـنایی اسـتفادۀ بیش از حد از ایجاز اسـت. او منتقدانی را که دربارۀ سبک 
سـادۀ حدیقه نوشـته اند: »متنی است که خواننده باید در هر گام کوششی تازه برای 

فهم آن انجام دهد«9 به باد انتقاد می گیرد.
روشـن اسـت که اختاف ذوق ادبی در این دیدگاه ها نقشـی بسزا دارد که خود 
ناشـی از تفاوت های فرهنگی اسـت. تعلیم گرایی، که تا پایان سـدۀ هجدهم عنصر 
مهمی در ادبّیات اروپایی بود، و نیز سـبک خاص آن، دیگر در غرب چندان مورد 
توّجـه نیسـت. نتیجۀ این امـْر اختاف معیارهای نقد اسـت که ارزیابی درسـت و 
مناسـب آثاری را که بر سـبک تعلیمی به منزلۀ ارزشـی زیبایی شناسانه مبتنی است 
دشـوار می کنـد. با این حال، اگر مطالعۀ ادبّیات فارسـی به مثابـۀ کاری تحقیقی از 
نظر خاورشناسان هنوز هم معنایی داشته باشد، باید برای گذر از مانِع ذوق و تفّنن 
کوشـید و معیار ارزش های مّلتی را شـناخت که شـعرهای تعلیمی سنایی به دست 

آنان و برای آنان سروده شده است.
بی گمان، ارزش این شعرها در حوزۀ فرهنگی شان شناخته شده است.10 شواهد 
زیادی در دسـت اسـت که سـنایی تأثیری شـگرف بر معاصران خود داشـته است. 
پیداسـت کـه درون مایۀ تـازه ای در این آثار وجود داشـته که به عنـوان منبع مطلوبی 
بـرای نقـل ابیات آن هـا این همه مورد توّجه قرار گرفته و بسـیاری از شـاعران را به 
رقابت با آن ها واداشـته اسـت.11 باید توّجه داشت که عاقه به سنایی هرگز کاهش 
نیافته است و شاعرانی همچون عّطار و نظامی گنجوی و موالنا جال الّدین آثاری 
پدید آورده اند که به آثار سنایی شباهت دارند و بی تردید از الگوهای شعری او تأثیر 
پذیرفته انـد. آثار سـنایی، به ویژه مثنوی تعلیمی بلندش، به تعداد فراوان استنسـاخ 
می شـد، در کتاب های حاوی موضوع های مختلف شعرهایی از آن ها نقل می شد، 
و حّتی در قالِب اشـعار جعلی با تخّلص سنایی مورد تقلید قرار می گرفت. این آثار 
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همواره یکی از عناصر اصلی سّنت ادبی فارسی بوده است. از این رو، سنایی نقشی 
بسیار فراتر از یک پیشگام ِصرف در شعر مذهبی دارد.

همچنین نباید پنداشـت که شهرت بومی سنایی برخاسته از محتوای شعرهای 
اوسـت و نه قالب آن ها. اگر به حوزۀ گسـتردۀ نفوذ سـنایی بنگریم، این تأثیر را بر 
شاعران و نویسندگانی با گرایش های بسیار گوناگون خواهیم یافت. از جمله می توان 
اینان را نام برد: شـاعری شـیعی به نام قوامی رازی، واعظی سّنی مانند برهان الّدین 
محّقق ترمذی، صوفیانی از ِفَرق مختلف همچون نجم الّدین دایه )رازی(، روزبهان 
بقلی شیرازی، و حّتی شیخ اشراق، شهاب الّدین یحیی سهروردی. عاقۀ این افراد 
به سـنایی تنها به دلیل درون مایه های اخاقی شـعرهای او نبود، بلکه اصواًل از آن 
جهـت بـود که او قالب های جدیدی برای بیان اندیشـه های مذهبی به دسـت داده 
بود که این شـاعران و نویسـندگان می توانستند در نوشته های خود از آن ها بهره مند 

شوند.
در اینجا باید به شهرت پایدار این شاعر توّجه کرد، نه تنها از آن رو که توجیهی 
اسـت برای نـگارش تک نگاری حاضر، بلکـه از جهت تأثیراتی که بر سـّنِت متنی 
آثار او دارد. این متن ها به محض سـروده شـدن میراث عمومی به شـمار می آمدند؛ 
زیـرا خواننـدگان ایـن آثـار، به ویـژه کسـانی کـه از راه استنسـاخ، نقـش فعالی در 
انتقال آن ها داشـتند، به شـیوۀ معمول نّساخان فارسـی، هرکس به دلخواه خود، در 
آن هـا تغییراتی می داد. در نسـخه های خّطی فراوان آثار سـنایی چنـان تفاوت های 
شـگفت انگیزی وجود دارد که نمی توان آن ها را نتیجۀ حوادث معمولی دانسـت که 
گاهانه است. در این متون  برای نسـخه ها روی داده، بلکه نشانۀ دست کاری هایی آ
جرح و تعدیل هـای مختلفی انجام شـده اسـت، مانند تغییراتـی در واژگان اصلی، 
تبویب مجدد، افزوده ها، و حّتی جعلّیات آشـکار. در نتیجه، پژوهشگر آثار سنایی 
در شـکِل اصیِل آن ها با مشـکات فقه الّلغوی بسیار پیچیده ای روبه رو می شود. از 
آنجـا کـه در نخسـتین مرحلۀ تاریِخ متنی ایـن آثار دگرگونی هـای فراوانی پدید آمده 
اسـت نمی توان تنهـا، با توّجه به کهن ترین نسـخه های موجود، این دشـواری ها را 
حل کرد. برای یافتن نشـانه های این دسـت کاری ها و جدا کردن عناصر مطمئن و 
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سـاختگی -- تا حدی که هنوز ممکن اسـت -- باید مطالعه ای دقیق دربارۀ روند 
تغییر متنی، به ویژه در چند سدۀ نخست پس از مرگ شاعر، انجام داد.

وجود ابهاماتی دربارۀ زندگی شاعر این وظیفۀ بذاِته دشوار را پیچیده تر می کند. 
عاقه به سـروده ها همواره با عاقه به شـخصّیت سـرایندۀ آن ها همراه بوده است. 
می توان بالندگی تذکره نویسـی را از کهن ترین روزگار مشـاهده کرد که گویا بیش تر 
بـرای تفسـیر بخش هایـی از آثـار او به عنـوان گواهی بـر زندگی اش بوده اسـت، نه 
به عنوان مجموعه هایی واقعًا تاریخی. شـالوده های اصلی روایت های این تذکره ها 
سـنایی را در مقام زاهدی به تصویر می کشـد که هر پیوندی را با دنیا و امور دنیوی 
بریده اسـت. این درک معمول دربارۀ شـخصّیت سـنایی بی تردید بر سمت و سوی 

دگرگونی هایی که دیگران در آثار او پدید آورده اند مؤثر بوده است.
از آنجا که بیش تر چنین داستان هایی پایۀ تاریخی ندارند، بیش تر تذکره نویسان 
جدید به آن ها توّجهی نشان نمی دهند و غالبًا به شواهد موجود در خود اشعار استناد 
می کنند. اّما این شیوه روی هم رفته وظیفۀ زندگی نامه نویسان را در ترسیم تصویری 
منسجم از زندگی و شخصّیت سنایی ساده تر نکرده است. به نظر می رسد شاعرانی 
همچون عّطار و موالنا، که آثاری شبیه آثار سنایی آفریده اند، هم در زندگی و هم در 
شعر خود )تا آنجا که ما می توانیم داوری کنیم( خط سیری پیوسته داشته اند، اّما در 

زندگی سنایی تقابل بنیادین کفر و ایمان به چشم می خورد.12
عرصۀ زندگی حکیم سنایی نه دّکان آراِم عّطاری اندیشه ور بود و نه جمع مریدانی 
مجذوب، بلکه در محیط غیرمذهبی ممدوحانی به سر می برد که مناصب اجتماعی 
واالیی داشتند. نشانه هایی از وابستگی شاعر به این ممدوحان در مهم ترین اشعار 
مذهبی او، به اندازۀ اشـعار کامًا غیرمذهبی اش، دیده می شـود. مفهوم این سخن 
آن اسـت که عاوه بر اینکه باید نگرش سـّنتی به سـنایی را به عنوان زاهدی منزوی 
اصاح کرد، در مفهوم نقش او به مثابۀ شـاعری اندرزی هم باید تجدید نظر کرد و 
این کار الزم است بر اساس دالیل زندگی نامه ای و به دور از تقدیس های پیشینیان 

برای دادن شکل آرمانی به زندگی او انجام گیرد.
بـا ایـن حـال، واقعّیتـی دیگر در زندگی سـنایی وجـود دارد که بررسـی زندگی 
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او را دشـوارتر می کنـد: دیرزمانـی اسـت کـه می دانیـم مهم تریـن اثـر سـنایی یعنی 
حدیقة الحقیقـه به هنـگام مـرگ او پایـان نیافتـه اسـت. در نسـخه های خّطی آثار 
سـنایی شـواهد اندکی برای این موضوع یافت می شود، اّما این آثار هنوز در معرض 
بررسـی های فقه الّلغوی، که برای بازسـازی وقایع و اوضاع واقعی ضروری است، 
قرار نگرفته اند. در این مسـیر با بزرگ ترین مشـکل فقه الّلغوی آثار سنایی -- یعنی 
سـاختار متن حدیقه -- مواجهیم که با مشـکات موجود در راه تفسـیر و تعبیر آن 
مرتبط است. این مشکات ناشی از آن است که کار نّساخاِن حدیقه، که اندکی پس 
از مرگ سـنایی آغاز شـد، در واقع سـرآغاز آثار »پس از مرگ« او بود که به دسـت 

نسل های بعدی شکل گرفت.
پژوهِش مختصر ما در برخی مسایل اصلی، که مطالعۀ آثار سنایی باید به آن ها 
پاسـخ گوید، می تواند نشـان دهد که بین مسایل و ابهامات موجود در تاریخ زندگی 
سـنایی، تاریـِخ متنی آثـار او، و تحلیل ادبـی این آثار ارتباط متقابـل نزدیکی وجود 
دارد. هیچ رشـته از این مشـکات را نمی توان بدون توّجه به دو مجموعۀ دیگر حل 
کـرد. از ایـن رو، در نظر داشـتیم هریک از این مسـایل را در یـک جلد مورد بحث 
قرار دهیم، به گونه ای که هم ویژگی هریک از آن ها و هم ارتباط متقابلشـان آشـکار 
شـود. برای دسـت یابی به این هدف، کتاب را به سه بخش تقسیم کردیم: در بخش 
نخست، زندگی سنایی و نگرش سّنتی به او، و نیز مواد خامی که می تواند پایۀ یک 
زندگی نامۀ تاریخی واقعی قرار گیرد آمده است. در بخش دوم، مشکات فقه الّلغوی 
قسـمت های مختلف آثار سـنایی مورد توّجه قرار گرفته اسـت. و سرانجام، بخش 
سـوم بـه برخی از ابعاد ادبی این آثار می پردازد؛ به سـّنت شـعری دربـار غزنوی در 
اواخر سـدۀ پنجم هجری/ یازدهم میادی که سـنایی در آن نشو و نما یافته نگاهی 
خـاص می افکنـد؛ ماهّیت شـعر مذهبی او را بررسـی می کند و نقش سـنایی را در 

پیشبرد شعر تعلیمی فارسی در قالب مثنوی معّین می سازد.
نمی تـوان ادعـا کرد که در هیچ یک از این بخش ها مطالعۀ نهایی و جامع انجام 
شـده اسـت، به ویژه در بخش های دوم و سـوم کاستی ها کامًا آشـکار است. این 
کاسـتی ها دو عّلت دارد: یکی، تعداد فراوان نسـخه های خّطی که نگارنده تنها به 
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برخی از آن ها دسـت یافت و دوم، نبودِن امکان بررسـی درخوِر تمام عناصر شـعر 
سـنایی در یک زمان. فصل های مربوط به انواع شـعر مذهبی در دیوان سنایی، که 

در اصل قرار بود در این کتاب بیاید، جداگانه منتشر خواهد شد.
عنـوان ]انگلیسـی[ این کتاب اشـاره ای اسـت بـه مهم ترین موضـوع آن.* این 
عبارت عنوان یکی از گفتارهای حدیقه اسـت که در آن شـرع با شعر و امور دنیوی 
مغایـر شـمرده شـده اسـت. هیچ چیز نمی توانـد تعارض اساسـی زندگی سـنایی را 
موجزتر از این جناس )بین شـعر و شـرع( بیان کند. بسـیار پرمعناسـت کسـی که 
حدیقه را پس از مرگ شاعر جمع آوری کرده این شعر را در پایان حدیقه آورده است 

تا بتوان آن را وداعی عارفانه با شعر دانست.13

* نویسندۀ کتاب با استناد به این بیِت حکیم سنایی: 
بـار دادت  شـرع  چـو  سـنایی  دسـت از ایـن شـاعری و شـعر بدار ای 

)حدیقة الحقیقة، به کوشش مدّرس رضوی، ص 734، بیت 2( 
 عنوان ”Of Piety and Poetry“ را برای کتاب برگزیده است. ــ م.





یادداشت ها

1. دوره ای کـه در اینجـا بـه آن اشـاره شـده تقریبـًا همزمان بوده اسـت بـا دورۀ انتقال از سـبک 
خراسانی به سبک عراقی بر اساس تقسیم بندی سّنتی تاریخ ادبّیات فارسی که بر تغییر مکان 
جغرافیایی پژوهش های ادبی مبتنی است. بررسی کاملی دربارۀ عناصر گوناگون این جریان 

را می توان در ذبیح الّله صفا، تادا، ج 2، 70-335، دید.
2. ا. بوسـنی در EI2، ذیل مدخل غزل، دومین دورۀ تکوین این قالب شـعری را از سـدۀ چهارم 
هجـری قمـری/ دهم میادی تا سـدۀ هفتم هجری قمری/ سـیزدهم میـادی می داند. اّما 
دربارۀ آغاز این مرحله تا پایان سـدۀ پنجم هجری قمری/ یازدهم میادی مدرک معتبری در 
دست نیست. دیوان سنایی نخستین مجموعۀ انبوه غزلّیات را در بر دارد و از این رو، باید آن 

را نقطۀ آغاز تاریخ این قالب کاسیک دانست.
3. LHP, ii, 319-20.

4. »به گمان من اشـعار دیوان در مرتبه ای بسـیار برتر از حدیقه قرار دارد؛ چنان که انسـان را به 
تردید می افکند که آیا سرایندۀ هر دو یکی است یا نه. اگر نبود که شاعران فارسی به ندرت در 
همۀ قالب های شعری سرآمد می شوند ...« )o. c., 320(. این تقسیم بندی، به هیچ وجه، به 
ارزیابی منتقدان بومی شباهت ندارد که همواره سنایی را در مقام شاعری تعلیمی می ستایند.
SLP, 350-8 .5، همچنین بنگرید به: همان کتاب دربارۀ اشـعار مثنوی. بوسـنی، چه در اشـعار 
تغّزلی و چه در اشعار تعلیمی سنایی، تنها به اهمّیت تاریخی آن ها توّجه نشان می دهد. تاش 
چشمگیر او برای سنجش ارزش هنری این نخستین نمونه های غزل بر پیش فرض هایی دربارۀ 
ماهّیت واقعی نمادگرایی در شعر کهن فارسی مبتنی است. اّما درستی این پیش فرض ها، حّتی 
در مورد شـاعران »پخته تر« بعدی نیز، باید آزمایش شود. او همچنین از محدودیت هایی که 
کیفیت متن چاپی دیوان در راه پژوهش دربارۀ سبک آن پدید می آورد، غفلت می ورزد؛ از این 
رو، نتیجه گیری های او دربارۀ سـبک سـنایی )o. c., 353( از »فهرست عالمانه« در قصیدۀ 
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215 )ص 486، 8-1( بر افزوده هایی نامعتبر به این شـعر مبتنی اسـت و چنین افزوده هایی 
در نسخ خّطی آثار سنایی فراوان یافت می شود )بنگرید به: کتاب حاضر، ص 314-15(.

6. Muslim Saints and Mystics, London, 1964, 8f.

CPL, 88-94 .7؛ اّما گفته اند که این شـعر »کهنه اسـت، زیرا تکرار در آن زیاد اسـت و موضوع 
اصلی به شـکلی نامنظم بیان شـده اسـت« )93(. این سـخن نیز تنها به نسـخه های چاپی 
حدیقه مربوط اسـت که همچنان که خواهیم گفت، از ترتیب اصلی مورد نظر سـنایی پیروی 
نمی کند. اخیرًا خانم آن ماری شـیمل داوری ای دربارۀ غزلّیات سـنایی کرده )آن ها را »غالبًا 

.)Mystical Dimensions of Islam, 320f( )روان، تازه، و پراحساس« می داند
8. ایـن عبـارت را رنـه ولـک و ا. وارن )Theory of Literature, New York, 1956, 233f( از 
کتاب Three Lectures on Aesthetic (1915)، نوشـتۀ ث. بوسـانکوت، در مقابل »زیبایی 
سهل« نقل کرده اند. ویژگی های اصلی زیبایی سهل عبارت است از: »پیچیدگی«، »شور«، 
و »گستردگی«. به اعتقاد ما، چنین کیفیت هایی را می توان در سبک خاص شعر سنایی دید 
و برای تعیین ارزش های واال در دیدگاه سـّنتی می توان از آن ها بهره برد، اّما چنین پژوهشـی، 
پیش از فراهم آمدن متن هایی قابل اعتماد، امکان پذیر نیسـت. از این رو، چنین پژوهشـی از 

حد این کتاب فراتر است.
IPTL, 402-55 .9؛ همچنیـن بنگریـد بـه: آثـار برتلس بـه تاریخ هـای 1925، 1927، و 1938 و 
چکیـدۀ دیـدگاه او در: .J. Rypka. HII, 236f. نظـرات برتلـس را دربـارۀ ارتبـاط سـنایی بـا 

تصّوف، در پایان کتاب حاضر بیان خواهیم کرد )بنگرید به: کتاب حاضر، ص 419(.
Arbery, CPL, 92 .10، نظر معتبر دانشمند معاصر مدّرس رضوی را نقل می کند؛ او می توانسته 
با نمونه های متعدد دیگری این نظرّیه را تکمیل کند، از آن جمله: بدیع الّزمان فروزانفر: »لفظ 
و معنی را به درجۀ کمال رسانیده و دشوارترین معانی را از جهت تعبیر در جزل ترین عبارات 
پرورانیده« )سـخن و سـخنوران، ج 1، 256/267(؛ یا شـاعر افغان و نویسـندۀ زندگی نامۀ 
سـنایی، خلیلی: »سـنایی سـبکی جدید و شـیوه ای نو در شعر و شـاعری پدید آورد ... این 
نخستین بار بود که موضوع مربوط به یکتایی خدا و خداشناسی در شعر راه یافت و اخاقّیات 
به موضوع سخناِن گوناگون با جزئّیات خاص خود و به شکل باغی مطرح می شد« )احوال 
و آثـار، 21(. به گفتـۀ احمد آتش، محّقق ترک، اشـعار زهدی که سـنایی باید آن ها را در حال 
 IA, s.v. Sena’i.( جذبۀ روحی سـروده باشـد »نشـانگر استادی شـاعر از نظر ادبی« اسـت

485a(. چشم پوشی از چنین تمجیدات و »تعارِف ِصرْف« دانستن آن ها بی انصافی است.

11. نگرش سّنتی دربارۀ سنایی و آثار او را در نخستین پاراگراف بخش اّول بیان خواهیم کرد.
12. بنگرید به: The Religious Use of Persian Poetry، از همین نویسنده.

13. بنگرید به: کتاب حاضر، ص 258.



بخش نخست

زندگی حکیم سنایی





1
دیدگاه سّنتی

از روزگار سنایی تا کنون منابع بی شماری در دست است که هریک حاوی اّطاعاتی 
دربارۀ زندگی، شـخصّیت، و آثار اوسـت. هرچند پیداست که این پژوهش ها برای 
نویسـندۀ زندگی نامۀ حکیم سنایی، عمدتًا، کارایی چندانی ندارد، اّما در عین حال 
بی اهمّیت نیسـت. شـیوه های گوناگوِن به تصویر کشـاندِن زندگی و آثار سـنایی و 
روش های داوری دربارۀ سروده های وی -- به ویژه از جانب نویسندگان دوره های 
پیشـین -- با تمام اختاف های جزئی و مختصر بیانگر دیدگاهی سـّنتی است. این 
دیدگاه سـّنتی به دو سـبب سودمند است: در وهلۀ نخست زیربنای تاریخی تحلیل 
شخصّیت سنایی را در گسترۀ روزگاران پی می ریزد؛ دودیگر آنکه به ما در شناخت 
عوامِل مؤثر در دگرگونی های مشـّخصی که در مسـیر دست به دسـت شدن آن ها به 
وجود آمده است یاری می دهد. این مطالب به مباحث کتاب حاضر پیوند می یابد.
در میان این منابِع بسیار گوناگون که آثار شاعران، تاریخ نگاران، جغرافی دانان، 
و متکّلمان را در بر می گیرد عمدتًا دو نوع زندگی نامه به چشـم می خورد: نخسـت، 
نوع ادبی تذکره که دربارۀ زندگی سـرایندگان فارسـی اسـت و دیگری، کتاب هایی 
دربارۀ اولیا و مشایخ تصّوف. این دو نوع با شخصّیت دوگانۀ ادبی - مذهبی سنایی 
پیونـد دارد. ایـن دوگانگـی پیش از ایـن در یکی از منابع نخسـتین -- تاریخ گزیدۀ 
حمدالّله مسـتوفی که اثری تاریخی و متعّلق به سـال 730 ق/30-1329 م اسـت 
-- دیـده می شـود. در دو جـای متفاوت از این کتـاب مطالبی دربارۀ سـنایی آمده 
اسـت. نخسـت در بخش مربوط به شـاعران.1 در دو تذکرۀ تقریبًا همزمان نیز که 
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گاهی هایی دربارۀ  هریک در نوع ادبی خاص خود از مراجع معتبر به شمار می آیند آ
سنایی به چشم می خورد: تذکرة الّشعرای دولتشاه سمرقندی )892 ق/ 1487 م(2 

و نفحات االنس جامی )881 ق/ 1476 م(3.
مطالـب ایـن دو نویسـندۀ متقّدم به عّلت آنکـه بر زندگی نامه نویسـان بعدی اثر 
گاهی های  گذاشـته اند درخور توّجه اسـت. این مطالِب اولیه سبب شده است که آ
مربوط به زندگی سـنایی در بیش تر منابِع جدید کامًا مشـابه و حّتی یکسان از کار 
درآمده باشـد. از سـوی دیگر، به نظر می رسـد که منابع کهن تر مستقل از یکدیگر 
بوده انـد و از ایـن رو، حاوی جزئّیات مسـتقّلی -- به رغم ناچیز بـودن در تعداد -- 

هستند.4
کهن تریـن روایـت دربارۀ حکیم سـنایی، که تا کنون شـناخته شـده اسـت، در 

مصیبت نامۀ عّطار آمده است:
بی قـرار سـنایی  می شـد  رهـی  کاردر  مشـغول  شـده  کّناسـی  دیـد 
نمـازسـوی دیگـر چـون نظـر افکنـد بـاز بانـگ  در  دیـد  مـؤّذن  یـک 

این موضوع که دو نفر، با ظاهر متفاوت، هریک به کاری مشغول اند در حکیم 
سنایی اثر کرد. آن دو برای ُقوِت روزانۀ خود می کوشیدند، با این تفاوت که کّناس 
صادقانه به انجام وظیفۀ پست خود مشغول بود، حال آنکه مؤّذن ِغّره بود که کرداِر 

پرهیزکاران دارد.5
»ریـا«، کـه سـنایْی مؤّذن را به داشـتن آن مامت می کند، در تصّوف اسـامی 
گناهی بزرگ دانسـته می شـود که با باورهای مامتّیه همسـویی دارد: دنیاپرسـتاْن 
صوفیـاِن پاک اعتقـاد را مامت می کردند و این موجب می شـد آنـان به تقوای خود 
ِغّره نشـوند.6 پایه گـذار این فرقه را ابوصالح حمدون قّصـار )د. 271 ق/ 884 م( 
ملّقب به شیخ نیشابور دانسته اند. آورده اند که او یکی از مازمان خود را »حّجام« 
می نامیـد و بـر آن بـود که ایـن نام برای وی زیبنده تر از آن اسـت که عـارف یا زاهد 

خوانده شود.7
ایـن باور بر عقیده های مذهبی بر سـرزمین های خاوری ایـران تأثیری ژرف بر 
جای گذاشت. دربارۀ اهمّیت این باور در نظر سنایی جای تردید نیست. شعرهای 
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کنده از سرزنش ریا و دورویی است که در نظر او یکی از موانع اصلی رشد  سنایی آ
مذهبی َنْفِس آدمی است. سنایی خوارشماری غرور متشّرعان را آغاز کرد و حافظ، 

بیش از دو سده پس از او، همان درون مایه ها را بازگفت.
اگـر بـه ایـن جنبـه از حکایـت عّطـار )کّناس - مؤّذن( همـراه بـا تصویری که 
وی در آن سـنایی را انسـانی شـوریده نشـان می دهد توّجه کنیم، ُبن مایۀ دیگری از 
شـاعرِی سـنایی بازشناخته می شـود. بر پایۀ توصیف مشـهوری که ابوحفص عمر 
سـهروردی )د. 632 ق/ 1234 م( از مامتّیه به دسـت داده اسـت فرقۀ مامتّیه را 
قلندرّیه نیز می خوانند.8 صوفیاِن مامت گرا از مامت به نیکویی یاد می کردند و با 
رفتار کراهت انگیزشـان خود را در معرض نکوهش دیگـران قرار می دادند. قلندر* 
درویشـی سـرگردان و متحّیر بود که از همین زمان به بعد شـناخته شـده است؛ اّما 
در ادب فارسـی بسـیار پیش تر از آن نیز دیده می شود. با اینکه می توان گفت کاربرد 
مضمون قلندر در ادب فارسـی به روزگار پیش از سـنایی بازمی گردد، اّما به یقین او 
را باید نخسـتین سـراینده ای دانسـت که قلندر را به عنوان ُبن مایۀ اصلی مضامینی 
به هم پیوسـته به کار برده اسـت. به این سـبب اشـعاری با چنین موضوعاتی عمدتًا 

قلندرّیات نامیده می شوند.9
نمی توان انکار کرد که این حکایت عّطار، از رویدادهای درخور اعتماد زندگی 
واقعـی شـاعر نشـانه هایی را در بر دارد.10 همچنیـن احتمال دارد کـه این حکایت 
افسـانه ای بر پایۀ اسـتنباط هایی باشـد که از عناصـر ادبی ناب به عمـل آمده و در 
گاهی هـای زندگی نامه ای گنجانده شـده اسـت. وجـود حکایت هایی  چارچـوب آ
از این دسـت در منابع و مآخذ اولیۀ دیگری که به نظر می رسـد از منشـأ مشـابهی 

* قلنـدر: ایـن واژه در آغـاز محل گرد آمدن اوباش و گروهی از مردم فاسـد و قمارباز بوده اسـت و 
قلندریان کسـانی بوده اند که محِل سـکونت و رفت و آمد ایشـان قلندر بوده اسـت. اندک اندک 
قلنـدر )کـه در آغـاز نام محل آنان بوده( بر خود آنان نیز گفته شـده اسـت. از آن جایی که بعضی 
از صوفیان مامتی، برای اینکه کسـی در حق ایشـان گماِن صاح نبرد، به این مکان می رفته اند، 
آنـان نیز به قلندریان شـهرت یافته اند و کم کم واژۀ قلندر، در ادبّیـات عرفانی، معنایی متعالی به 

خود گرفته است. ــ م.
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پدید آمده اند بر این موضوع گواه اسـت. کم تر از یک سـده پس از درگذشت سنایی 
گاهی های تاریخی را  رساله ای در شرح حال اولیا و پارسایان نگاشته شد که نبوِد آ
جبران می کرد و در عین حال پیرامون تأثیر شـخصّیت شـاعر، بدان گونه که در آثار 

گاهی هایی به دست می داد. وی بازتابیده است، آ
پاره ای از حکایت ها در مورد سنایی، اندکی پس از این، در زندگی نامه ای کوتاه 
که به توصیِف زادگاه شـاعر -- غزنین -- پرداخته اسـت به چشم می خورد. این اثر 
آثار الباد زکرّیای قزوینی اسـت که کهن ترین نسـخۀ آن مربوط به سال 674 ق/ 
1276 م اسـت.11 قزوینی بر این باور اسـت که سـنایی حکیمی عارف و شـاعری 
بـود کـه دنیا را خوار می شـمرد، در ویرانه ها می زیسـت و پابرهنه به گشـت و گذار 
می پرداخت. این روایت بیانگر مرحله ای از تنگ دسـتی خودخواسـته ای اسـت که 
شـیوۀ زندگی سـنایی بر آن اسـتوار شـده بـود و بر پرهیز شـاعر از تعّلقـات مادی و 
دنیوی داللت داشـت.12 سـنایی در خرابات اقامت گزیده بود؛ مکانی که غالبًا در 
قلندرّیات شـاعر از آن نام برده شـده اسـت؛ مأوایی که در آن درویشـان احسـاس 
آرامـش می کردنـد. از این پس، خرابات به یکـی از عناصر اصلی تصویری در غزل 
فارسـی تبدیـل شـد و همچنـان به صورت یکـی از مهم تریـن اصطاحـات رمزی 
صوفیانه بر جای ماند.13 در ُبعد عملی، این واژه با میخانه معادل اسـت که در آن، 
دست زدن به هر کار ناشایستی روا بود.14 خرابات که در این زندگی نامه به کار رفته 
است باید از اصطاحات شعری سنایی سرچشمه گرفته باشد، اّما به نظر می رسد با 
تغییر در ریشۀ لغوی واژه، معنای آن تا حد زیادی دگرگون شده است. در آثار الباد 
قزوینی دلیلی نمی توان یافت که خرابات در معنای دیگری جز مکاِن گوشه نشیناِن 
تارِک دنیا به کار رفته باشد. یک منبِع دست اّوِل دیگر با صراحت بیش تری تصریح 
می کند که سنایی معمواًل در »ویرانه های مساجد و مقابر« به سر می برده است.15

چنین دگرگونی های معنایی ای غالبًا در حکایت هایی که از تفسیر زندگی نامه ای 
عناصر مربوط به آثار سنایی پدید آمده است درخور توّجه می نماید. قزوینی یادآور 
می شود که سنایی گاه به دیدار وزیری می شتافت که خود یکی از ستایندگان شاعر 
بود. »چون سـنایی بر وزیر راه می یافت، او در مقابل شـاعر می ایسـتاد و وی را بر 




