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  ∗∗∗∗شناسي نظم در قرن ششمسبك
  
  

 **دكتر سيدضياءالدين سجادي              

  چكيدة مقاله

مبدأ . ت سبك شناسي نظم در قرن ششم سخن رفته استدر اين مقاله از مختصا
شـناختي در آثـار سـنائي غزنـوي اسـت كـه       بحث در اين زمينه بررسي مختصات سبك

موجب تحولي اساسي در شعر فارسي گرديد و پايان اين تحـول در قـرن ششـم، سـال     
  .نامه نظامي و ختم اسكندرنامه اوستتصنيف اقبال

ظ موضوع، وزن، قالب، تركيـب الفـاظ و قـوافي،    شعر فارسي در اين قرن از لحا
شيوة شاعري در سبك خراساني در قرن ششم بسط  10نوجويي و تازگي متحول شد و 

و  هـا ترين تغييـر، ورود انديشـه  مهم. هايي ديگر به خود گرفتو گسترش يافت و شكل
نظـامي   افكار صوفيانه و عارفانه در شعر فارسي است كه از سنائي سرچشمه گرفته و به

آميز، علوم و فنـون  شعرهاي اخالقي، هجو، هزل و مطايبه، سخنان حكمت. شودختم مي
شـكايت، و مرثيـه در ايـن قـرن موضـوع تـأمالت        ،موسيقي، ذكرحوادث تاريخ، مـدح 

  .گيردشاعران قرار مي
در همة آثـار منظـوم   (در اين قرن مختصات سبك شناختي شاعراني چون سنائي 

دين عبدالرزاق اصـفهاني، خاقـاني شـرواني و ظهيرالـدين فاريـابي      ال، انوري، جمال)وي
استاد سيدضياءالدين سـجادي فرصـت نيافتـه     .مورد بحث و نقد علمي قرار گرفته است

                                                      
 .از آثار منتشر نشده شادروان دكتر سجادي ∗

 .استاد فقيد دانشگاه تربيت معلم **
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شناختي شعر نظـامي را كـه خـاتم ايـن دوره اسـت رقـم زنـد،        است تا مختصات سبك
كليـاتي   ،الي تمامشناسي نظم در قرن ششم، با اجمهرچند پس از بحث در اطراف سبك

  .انددرباره سبك شعر فارسي در قرن هفتم بدين نوشته افزوده

  كليد واژه

  در قـرن ششـم   5و  4هـاي  گسترش موضوعات شعري قرن –شناسي نظم سبك
  مـدح  –مرثيـه   –هجـو   –طنز  –ورود افكار صوفيانه و عارفانه  –بررسي عوامل تحول 

  .قصيده و غزل
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  ششمشناسي نظم در قرن سبك
  

هاي شعر فارسي، قرن ششم هجري قمري از جهات بسيار ممتـاز  در ميان دوران
يك جهت بارز آن پربـاري و غنـاي شـعر فارسـي و كثـرت شـاعران       . و مشخص است

بزرگ و مشهور و مراكز ترويج و گسترش شعر و تشـويق شـاعران اسـت و ايـن خـود      
آغـاز قـرن هفـتم سسـتي و     شده كه نه تنها در حملـه مغـول در    سبب قوام و دوام شعر

گ در شعر شده و به شاعران قرن هفتم و بعد رزوالي پيدا نكرده، بلكه موجب تحولي بز
  .از آن منتقل گرديده است

اما پيش از بحث در خصوصيات سبك شعر فارسي در قـرن ششـم، ببينـيم ايـن     
خي را در اگر بخواهيم دوران تـاري . قرن را از چه زمان تا چه زمان بايد به حساب آوريم

را مبدأ قـرار دهـيم    1ق.هـ  515نظر بگيريم و مثالً سال وفات مسعود سعد سلمان يعني 
يعني سال مرگ نظامي گنجوي را قرن ششـم   2ق.هـ  614ق يا به قولي .هـ  599و سال 

بينيم بسياري از شاعران پيرو سبك خراساني با همان اشعار قرن چهارم حساب كنيم، مي
يـا   518ي سـال  از آن جمله امير معـزّ .اندل همين قرن ششم درگذشتهاو ةو پنجم در نيم

و عمعـق بخـارائي در سـال     4ق.هــ   547و نيز اديب صابر وفات در سـال   3ق.هـ  521
زنده دانسته و سـال   6ق.هـ  549يا  545عثمان مختاري را بعضي تا سال و  5ق.هـ  542

الـدين همـائي سـال    ستاد فقيـد جـالل  اند، اگرچه امرگش را يكي از اين سالها ذكر كرده
  .يا سالي در ميانة اين دو تاريخ دانسته است 7ق.هـ  516يا  513وفات او را 

اش صحبت خواهيم كرد و بدون شك از سنائي غزنوي كه بعداً به تفصيل درباره
شاعران داراي سبك خاص و مكتب شعر عرفاني است، به احتمـال زيـاد طبـق تحقيـق     

ق در گذشته است و بايد توجه داشته باشـيم  .هـ  545، در 8قزويني عالمه مرحوم محمد
ق .هــ  552كه سلطان سنجر سلجوقي كه مشوق بسياري از شاعران نامبرده بوده در سال 

  .وفات يافته است
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در قرن چهارم و اول قرن پنجم هجري قمري يعنـي عصـر فردوسـي، نخسـتين     
مان شعر دري درخشـيده اسـت و   شاهكار شعر فارسي مانند خورشيدي درخشان در آس
پس از فردوسـي از قـرن پـنجم    . آيدعاليترين نمودار شعر، در سبك خراساني بشمار مي

گرشاسبنامه و ويس و رامين سروده شده كه همان خصوصيات سبك خراسـاني را دارد  
  .شودو از تازگي و ابتكار كم بهره گرفته و مأخذ تحولي شمرده نمي

الحقيقـه سـنائي را بـا    ةحديقرسد كه اگر مثنوي ما مي به اين جهت چنين به نظر
 525اختصاصات ابتكاري و ممتاز آن آغاز تحول شعر در قرن ششم قرار دهـيم و سـال   

يف اين مثنوي است، مبداء و مأخذ بحث تحول در شعر فارسـي  صنرا كه سال ت 9ق.هـ 
مه نظامي و سال خـتم  نايف اقبالصنبگيريم بايد پايان اين تحول را در قرن ششم، سال ت

اگرچـه  . يا كمي بعد از آن به حساب آوريم 10ق.هـ  607اسكندرنامة نظامي حدود سال 
اي هـم دانـد كـه    ابتكاري و نكات تازهاين دو اثر تقليد از شاهنامه است اما خصوصيات 

  ف و هم اختصاصات آنهـا گفتگـو خـواهيم كـرد و بـراي نمونـه       صنيتاريخ ت ةهم دربار
نامه در ايـن دو مثنـوي اشـاره كنـيم، البتـه در طـرح       ينامه و مغّنه ابداع ساقيتوانيم بمي

اكنون جاي دارد كـه سـبك   . اصلي داستان اسكندر و اجزاي آن هم تازگيهاي بسيار دارد
هــاي گونــاگون مــورد بررســي قــرار دهــيم و ر قــرن ششــم از جنبــهدشـعر فارســي را  

تحول و اختالفات آن را با شـعر قـرون   اختصاصات آن را بيان كنيم و جهات نوآوري و 
  .چهارم و پنجم از نظر بگذرانيم

شعر فارسي در قرن ششم، از لحاظ موضوع و وزن و قالـب و تركيـب الفـاظ و    
قوافي با شعر دو قرن قبل تفاوتهايي پيـدا كـرده و چنانچـه خـواهيم ديـد دگرگـوني و       

دگرگونيها پايه و مايه تغييـر و   نوجوئي و تازگي در آنها راه يافته و بسياري از اين گونه
  .تحول در شعر دورانهاي بعد شده است

همـان ده   از اين و مخصوصاً در شعر خراسـاني هاي پيش موضوع شعر در دوره
مـدح، وصـف، رثـاء، اسـتعطاف، اعتـذار،      : اده شيوه شاعري بود كه معمـوالً ي 11موضوع

بيب در اين رديف به شكوي، عشق و نسيب و تش ، هجو و طنز، بثّحسب حال، مفاخر
تعـريض بـه    ةآمد و ظاهراً خاقاني شرواني شـاعر نامـدار قـرن ششـم در قطعـ     شمار مي

  :12گويدعنصري، به همين ده موضوع اشاره دارد و مي
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 زده شيوه كان حليت شاعري اسـت 

 نه تحقيق گفت و نه وعظ و نـه زهـد  
 

 به يك شيوه شـد داسـتان عنصـري    

 كه حرفـي ندانسـت از آن عنصـري   
 

هر يك از اين موضوعات در قرن ششم بسـط و گسـترش و دگرگـوني يافتـه و     
مثالً مدح از انحصار دربار شاهان و اميران خارج شده . اشكال ديگر به خود گرفته است

انـد، چنانكـه در شـعر خاقـاني و     و بيشتر دربارة بزرگان دانش و ادب و علما مدح گفته
رثاء، چنانكه خاقاني در مرثيه امـام محمـدبن    بينيم و همچنينمي 13الدينانوري و جمال

  .قصايد بلند و غرا سروده است 15يا ناصرالدين باكوئي 14ي نيشابوريييح
مدح و مرثيه به افراد كوچكتر يا زن و فرزند و اعضاء خانواده و دوستان رسـيده  
و  16كه پـيش از ايـن سـابقه نداشـته اسـت، از آن جملـه رثـاء خاقـاني دربـارة همسـر          

  .18و رثاء نظامي در رثاء كنيزك همسرش 17دشفرزن
ها و افكـار صـوفيانه و عارفانـه    اما مهمترين تغيير در موضوع شعر، ورود انديشه

است كه از سنائي غزنوي سرچشمه گرفته و آن گونه در قرن ششم نفـوذ و رواج يافتـه   
 ةكه شاعران غيرمتصوف و غيرعارف مانند نظـامي و خاقـاني هـم در اشـعار خـود همـ      

نظـامي  . انـد مصطلحات عرفا و صوفيه را آورده و به زهد صوفيانه و عارفانه توجه كرده
االسرار را در حكمت و پند و موعظه و تصوف سـروده و خاقـاني   گنجوي مثنوي مخزن

الحقيقه سـنائي قـرار   ةحديققصايد فراوان در اين موضوع دارد و چون بيشتر تحت تأثير 
اريخ تصنيف آن را مأخذ و مبداء تحول شعر فارسـي در قـرن   اند، ما آن مثنوي و تگرفته

ايم و سنائي در شاعران قرن ششـم و قرنهـاي بعـد تـأثيري بسـزا داشـته و       ششم دانسته
اند، چنانكه خاقاني خود را بدل سنائي دانسـته  شاعران به او و آثارش توجه فراوان كرده

  19:و گفته است

  بدل من آمدم اندر جهـان سـنائي را  

  :20نيز گفتهو 

 چون به غزنين شاعري شد زير خاك
 

 بدين دليل پدر نام مـن بـديل نهـاد     

 

 خاك شـروان شـاعري ديگـر بـزاد    
 

الدين در قرن هفتم مثنوي را با توجـه كامـل بـه    و خواهيم گفت كه موالنا جالل
  .نام داده است» الهي نامه«حديقه سنائي گفته و سروده كه حديقه را 

ري افكار و معتقدات ديني و مذهبي در شعر وارد شـده  در قرن ششم هجري قم
اي بيشتر دارد، و صحابه و خلفا در شعر جلوه )ص(و توجه به توحيد و نعت پيامبراكرم
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و وصف مكه و مناسـك آن  ) ص(ها در قصايد خاقاني در نعت پيامبراكرمو اين موضوع
تركيــب بنــد . تعاســفــراوان آمــده و آغــاز مثنويهــاي نظــامي گــواه صــادقي بــراين مد  

حتي، مسائل فقهي . 21معروف است) ص(الدين عبدالرزاق هم در نعت رسول اكرمجمال
شود كه هر كدام مطابق معتقدات مـذهب  يشرعي هم در اشعار شاعران ديده م و احكام

اند و در بعضي اشعار هم با اعتقادات مخالف خود ستيزه كرده و خود به آنها اشاره كرده
خاقاني درباره رؤيت حق با چشم ظاهري : مثالً. اندقيده خود بيان داشتهاستدالل براي ع

  22:كنند گفته استدر قيامت كه اشاعره عقيده دارند و معتزله آن را رد مي
 رؤيــت حــق بــه بــر معتزلــي    

 معتقــد گــردد از اثبــات دليــل   

ــد   ــق محرومن ــدن ح ــد از دي  گوي

 خوش جوابي است كـه خاقـاني داد  

ــنم  ــت آنكــس نك ــن طاع ــت م  گف
 

ــارش     ــين انك ــت، بب ــدني نيس  دي

ــارش  ــه االبصــ ــي التدركــ  نفــ

ــوارش   ــل روزي خ ــتي آب و گ  مش

ــدن  ــي رد شــ ــارشاز پــ گفتــ  

ــس از    ــنم پ ــه نبي ــدارش آنك دي  
 

  :و اين اشعار در حقيقت پاسخ همان بيت معروف فردوسي است كه گويد
 بــــه بيننــــدگان آفريننــــده را
 

ــده را   ــان دو بيننـ ــي مرنجـ  نبينـ
 

  .23اندفردوسي گرفته و بيت را دليل بر اعتزال
نظامي گنجوي هم از اشاعره پيروي كرده و رؤيت خداوند را با چشـم ظـاهر در   

  :24االسرار گويدكه در مخزن) ص(شعر آورده، مخصوصاً در معراج پيامبراكرم
 مطلق از آنجا كه پسنديدني اسـت 

 ديــدنش از ديــده نبايــد نهفــت

 ديد پيمبر نه بـه چشـمي دگـر   
 

ديـدني اسـت  ديد خدا را و خـدا     

 كوري آن كس كه به ديده نگفـت 

 بلكه بدين چشم سر، اين چشم سر
 

و همين  مطلب را در آغاز خسرو و شيرين و شرفنامه و هفـت پيكـر و ليلـي و    
  .25مجنون صريح بيان كرده است

  . به علت باال گرفتن معتقدات مذهبي و دينـي و توجـه شـاعران بـه ايـن مطلـب      
اسـاس  پايـه و بـي  ت با فلسفه برخاسته و عقايد فالسفه را بياي از شاعران به مخالفعده

اند و فرد شاخص ايـن دسـته از شـاعران، خاقـاني شـرواني      دانسته و آنهارا تخطئه كرده
  :26است كه در يك قصيده كوتاهي گفته است
ــرده امــل منهيــد ــر پ ــد   چشــم ب ــردة ازل منهي ــر ك ــرم ب  ج
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ــد   ــخن مياميزي ــفه در س  فلس

 نقد هر فلسفي كم از فلسي است

ــوتع  ــال نـ ــتي اطفـ لّم رامشـ  

 مركب دين كه زادة عرب اسـت 

ــطور  ــل اسـ ــطو را ةقفـ ارسـ  

 نقـــش فرســـوده فالطـــون را
 

 وانگهي نـام آن جـدل منهيـد   

 فلس در كيسـة عمـل منهيـد   

ــد   ــل منهي ــار در بغ ــوح ادب  ل

 داغ يونــانش بــر كفــل منهيــد

ــن ــر در احس ــدب ــل منهي المل  

 بـر طـراز بهـين حلـل منهيـد     
 

و سـنائي غزنـوي در ايـن بـاره گفتـه      . 27يـن موضـوع دارد  و اشعاري ديگر در ا
  :28است

زبهـر كـاملي   نعقل نبود فلسفه خواند  
 

ـتن  و نُبـي  هخواعقل چبود جان نبي  ـوان داش  خ
 

با اين همه در مثنوي  ،در اين ميان نظامي گنجوي با آنكه تعريض به فالسفه دارد
فردوسـي خردگرائـي كـرده و گفتـه     اقبالنامه كه به تقليد و تتبع شاهنامه سـاخته، ماننـد   

  :29است
 بزرگ آفرينندة هر چه هست

 نخستين خرد را پديدار كـرد 
 

 زهرچه آفريدست باال و پست 

 زنور خودش ديده بيدار كـرد 
 

و پس . بردگويد از راه خرد بايد به صانع پيكند ميو چون در آفرينش بحث مي
و آمده و دماغش را بر سخن گـرم  گويد خضر درون او كه طبع اوست به كاخ ااز آن مي

  :30كرده و به او گفته است
 كه چندين سخنهاي خلـوت سـگال  

خاري اين سـرو را بـيخ و بـن   تو مي  

ــز  ــخنهاي نغ ــد س ــت باي ــرا بس  چ
 

 حوالــت مكــن بــر زبانهــاي الل    

 بر آن فيلسوفان چـه بنـدي سـخن   

ــز ــر آن اســتخوانهاي پوســيده مغ  ب
 

ناميده شده، سخنان حكيمان يونان و هنـد   با اين همه در اقبالنامه كه خردنامه هم
سـازد، همـه در   و در موردي كه اسكندر بـا هفـت حكـيم خلـوت مـي      31كندرا بيان مي

كند و سـپس  اي اظهار ميو آنگاه خود اسكندر عقيده 32گويندآفرينش نخست سخن مي
ه طعـن  كند و بر حكيمان و فالسفنظامي چنانكه اشاره كرديم در اين باره بيان مطلب مي

  .گيردزند و خرده ميمي
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  در شــعر قــرن ششــم اخــالق و پنــد و موعظــه بســيار مطــرح شــده و ســخنان  
آميز اخالقي در شعر شاعران اين قرن فراوان آمـده و از ايـن دسـت مطالـب در     حكمت

. خـورد الدين عبـدالرزاق زيـاد بـه چشـم مـي     مثنويهاي نظامي و قصايد خاقاني و جمال
اخالق اسالمي و سخنان بزرگان ديـن و آيـات و احاديـث و     بديهي است اخالق، همان

  .سيرت پيامبر و بزرگان دين است
در مقابل اين اشعار اخالقي هجو و هزل و مطايبه هم در شعر قـرن ششـم زيـاد    
آمده، از جمله هزليات سوزني سمرقندي بيش از همه و هجويات  انوري در قطعـات و  

ست و يو چندتن ديگر بيشتر ن 33رشيد و طواط هجويات خاقاني كه كمتر است و درباره
و . 34هزل هم كم دارد و خود او مدعي است كه در هجاگوئي فحش در شعرش نيسـت 

  .35شوددر شعر تازي و دري او هجا و فحش ديده نمي
طنز هم در اشعار شاعران قرن ششم هست مخصوصاً آنان كه بـه عفـت كـالم و    

انند نظامي گنجوي كـه غالبـاً در شـعرش از    پوشيدگي سخن هجو و هزل توجه دارند م
اما همين اشعار هجو و هزل و مطايبه هم از نظـر  . كند و عفت كالم داردطنز استفاده مي

شعري و قدرت بيان شاعر و كيفيـت تعبيـر قابـل توجـه اسـت و بايـد در سـبك شـعر         
  .فارسي، گذشته از موضوع شعر به جهات ديگرش نيز نگريست

قرن ششم آوردن علوم و فنون مختلف و اصـرار شـاعران   موضوع ديگر در شعر 
شـده  در اين مورد است كه ظاهراً در آن عصر فضـل فروشـي و مفـاخره محسـوب مـي     

  .است
ي، موسـيقي، بسـيار و بـا    سـ شنادر شعر قرن ششم، طب، نجوم، رياضيات، گيـاه 

مانند انوري  اند،تعبيرات گوناگون آمده و شاعران اين علوم را فراگرفته و در شعر آورده
ق و بـروز طوفـان در   .هـ  582ن كواكب سال ابيني او در قركه نجوم خوانده بود و پيش

  .36كتب ادب و تاريخ معروف است
شاعران قرن ششم حوادث و وقايع مهم مربوط به جامعه و آنچه را بر سر مـردم  

حمله تركان اند، از جمله قصيده معروف انوري درباره از آن حوادث آمده در شعر آورده
  :37غز به نيشابور با مطلع

  به سمرقند اگر بگذري اي باد سـحر 
 

  نامة اهل خراسان به سوي خاقان بـر   
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و در همين مورد خاقاني هم قصايدي در رثاي امام محمد يحيي نيشـابوري دارد  

كنـد و مطلـع قصـيده    و در يك قصيده به گرفتاري سلطان سنجر در آن واقعه اشاره مـي 
  :38اين است

  آن مصر مملكت كه تو ديدي خراب شد
 

  وآن نيل مكرمت كه شنيدي سراب شد  
 

  :و ضمن قصيده گويد
 صبح آه آتشين زجگر بركشيد و گفت

 گردون سر محمد يحيي بـه بـاد داد  

 از حبس اين خديو خليفه دريغ خورد
 

 دردا كه كارهاي خراسـان زآب شـد   

 محنت رقيب سنجر مالك رقاب شـد 

بـر مصـاب شـد   وز قتل آن امام پيم  
 

حادثات و رويدادهاي گوناگون و ناگوار در قـرن ششـم سـبب شـده اسـت كـه       
شاعران آشفته حال و رنجيده خاطر شوند و از روزگار و مردم زمانه شكايت كنند و بث 
شكوي در شعر شاعران قرن ششم جايگاهي مهم و چشمگير پيدا كند و قسـمت عمـده   

وفائي و ناسپاسي و قدرناشناسـي  از مردم و بي هايي باشدقصايد و قطعات، شكايت نامه
تـر اسـت   آنان و حسادت و بـدخواهي ايشـان و ايـن نكـات در شـعر خاقـاني فـراوان       

  :مخصوصاً در قسمت قصائد كوتاه او، مثالً
 تا جهان بود از جهان اهل وفائي برنخاست

خيـزد وفـا  گويي اندر كشور مـا بـر نمـي     

 

ـ    تنيك عهدي برنيامد نيك رايـي برنخاس  

39يا خوداندر هفت كشور هيچ جايي برنخاست  

 
  :اي گويديا اينكه در قصيده

  راه نفسم بسته شـد از آه جگـر تـاب   

  :يا در قصيده ديگر گويد
ــابي   ــايي ني ــل وف ــزل اه ــن من   در اي

 

  40كوهم نفسي تا نفسي رانم از اين بـاب   

 

 
ــابي    41مجــوي اهــل كــامروز جــايي ني

 
ناميده و شـوق و تمايـل   » حبسگاه«و » الدشرالب«و شروان موطن و مولد خود را 

از  الدين عبدالرزاق همين شـكايت را خروج و خالص از آنجا را خواسته است و جمال
  كنـد و انـدوه   عنايتي به اهل فضـل و ادب اشـاره مـي   توجهي و بيروزگار دارد و بر بي

  :اي كه مطلعش اين استخورد در قصيدهمي
 منم كه گوهر طبع مـن اسـت كـان سـخن    

 
42منم كه زنده به لفظ من است جان سخن   

  :و ضمن آن گويد
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خراب است چون سراي كـرم  ،جهان فضل  

 چو كس به شربت آبم همي نگيرد دسـت 
 
 

 رداي جود سيه شد چو طيلسان سـخن  
 به باد از چه دهم گـنج شـايگان سـخن   
 

  :و در نكوهش روزگار گويد
ــتيالي او  ــن چــرخ و اس ــد اي  بنگري
 

43ايـن ابنـاي او   بنگريد ايـن دهـر و     
 

  :و ضمن آن گويد
 هر كجا بيني هنرمنـدي كـه هسـت   

ــرون  ــد ب ــون آي ــوج خ ــان م  از مي

ــره ــر تي ــال وي ت ــر امس ــار م از پ  
 

ــر ز انشــاي او   ــردون پرگه  گــوش گ

ــه ــزاي او  نكت ــان اف ــز ج ــاي نغ ه  

 بـــدتر از امـــروز مـــر فـــرداي او
 

  :في دارد با مطلعوو قصيده معر
حـذار آباد الي غافالن زين وحشتاالحذار  

 
44الفرار اي عاقالن زين ديو مـردم الفـرار     

 
  :اي در شكايت از روزگار گويدالدين در قصيدهنيز جمال

ــي  ــيش ب ــاز ع ــه از س ــرگمگرچ ب  

دانـم بيش از اين عيـب خـود نمـي     

الـرزق اسـت  بعد از ايزد كـه واهـب    

 چه عجب گر بدين سخن كه مراست
 

ــوش   ــل خـ ــوا بلبـ ــانمدر نـ الحـ  

ــان   ــه از خراسـ ــراقم نـ ــز عـ مكـ  

ــانمايــن ســه انگشــت مــي دهــد ن  

ــي ــرتي مـ ــرانمحسـ ــد اقـ 45برنـ  
 

بندي هم در شكايت از روزگـار دارد و قصـايد او در ايـن    الدين تركيبو جمال
  .باره زياد است

  :اي با مطلعاما انوري در قصيده
 اگر محول حال جهانيـان نـه قضاسـت   

 
46چرا مجاري احوال بـرخالف رضاسـت     

 
  :كنديت مياز چرخ و روزگار چنين شكا

 كسي چه داند كاين كوژپشـت مينارنـگ  

 مرا زگردش اين چرخ آن شكايت نيسـت 
 

 چگونــه مولــع آزار مــردم داناســت    

...كه شرح آن به همه عمر ممكن است و رواست  
در قصيده معروف سوگندنامه كه انوري هجـو بلـخ و مـردم آن را از خـود دفـع      

  :است كرده و اكابر آنجا را مدح گفته است مطلعش اين
 اي مسلمانان فغان از دور چـرخ چنبـري  

 
47وزنفاق تير و قصد ماه و سـير مشـتري     

 
  :و ضمن آن گويد
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 گوئيا تا آسمان را رسم دوران آمـده اسـت  

 گربگرداند به پهلو هفـت كشـور مـر تـرا    

 

اندي فتنه را قطبـي، بـال را محـوري    داده   

...يك دم از مهرت نگويد كز كدامين كشوري  

  :اي مدح قزل ارسالن گفته استابي در قصيدهو ظهير فاري
 مــرا زدســت هنرهــاي خويشــتن فريــاد

 بزرگتــر زهنــر در عــراق عيبــي نيســت

 تمتعي كه من از فضـل در جهـان ديـدم   

 كمينه پايه من شاعري اسـت خـود بنگـر   

 

 كه هر يكـي بـه دگرگونـه داردم ناشـاد     

 مرا مپرس كه اين نام بر تـو چـون افتـاد   

سـيلي اسـتاد  همان جفاي پـدر بـود و     

48...كه تا چه پايه كشيدم زدست او بيداد  
 

در اين زمينه يعني شكايت از مردم زمانه و چـرخ و روزگـار و   : و چنانكه گفتيم
عنايتي مردم به فضل و ادب و فضال و دانشمندان و اديبان، خاقاني شـرواني از همـه   بي

  .بيشتر شعر دارد
دم مناسب است بگـويم كـه در قـرن    اما چون از قصيده سوگندنامه انوري ياد كر

ششم هم از اينگونه شعر يعني سوگندنامه، بيشتر از قرنهاي ديگر است، چنانكه خاقـاني  
در قصيده مسيحيت چندين بيت بـا سـوگند دارد، عـالوه بـر آن يـك قصـيده طـوالني        

  :سوگندنامه دارد به مطلع
مرا ز هاتف همت رسد به گـوش خطـاب  «  

 
49»رود دريـاب كزين رواق طنيني كه مي   

 
الملك وزير شروانشاه اسـت و بـه   الدين ابونصر نظامو اين قصيده در مدح رضي

  .هر چه پيش آمده سوگند خورده است
. يكي از خصوصيات بارز شعر قرن ششم، انبـوه صـنايع بـديعي در شـعر اسـت     

ورزند و در بعضي به صـورت  بعضي از شاعران بيشتر به آوردن صنايع بديعي اصرار مي
و همين توجـه بـه صـنايع بـديعي     . سازندآيد و قصايد مصنوع ميع و تكلف در ميصّنت

السحر را تأليف كرده است و صـاحب چهارمقالـه در   سبب شده كه رشيد وطواط حدائق
در قصـيده  التـزام عيـد   : كنـد، از جملـه صـنايع بـديعي    مقاله شاعري به صنايع اشاره مي

، قصيده 52الفمجيرالدين قصيده بي. 51عمام مرصاي از رشيد و طواط تقصيده. 50خاقاني
االسـحار فـي صـنايع    بـدايع «صنعت، به نـام   83بيت داراي  100زي در رائيه قوامي مطرّ

لغـز  » يـاقوت و سـرو  «، اديب صابر 54قصيده بال مرصع از ابوالمفاخر رازي... 53»االشعار
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. قصـيده سـنائي  : شـعر آوردن آيات و احاديث در . الدينساختن در شعر انوري و جمال
  ...احاديث در شعر سنائي و خاقاني

خورد كه شـاهكار  در شعر خاقاني بيش از همه صنعت ايهام تناسب به چشم مي
  .55حافظ هم با توجه به همين است

خالـدبن  : هاي مركب در شعر قرن ششم مانندهاي اسمي، يا رديفآوردن رديف
سفير نيشـابوري  » رديف آتش و آب«محمدبن ناصر علوي » دست«رديف : رفيع الملكي

و نظـائر آن، دو قصـيده و   » انـد افشـانده «و » بر نتابد بيش از اين«خاقاني » سنگ و يشم«
  .56»آتش و آب«طواط با رديف 

شاعران بزرگ اين قرن ابتدا مقلد شاعران قرن پنجم بـوده، بعـد مبتكـر و مبـدع     
  :اندشده

نوري، ابـوالفرج رونـي، خاقـاني    سنائي مقلد فرخي و منوچهري و مسعود سعد، ا
نظر به سنائي داشته و به عنصري و فرخي توجه كـرده و نظـامي بـه فخرالـدين اسـعد،      

  »...شاعري از مصطبه آزاد شد«: چنان كه نظامي گويد
  :در قرن ششم نقد شعر بوسيله شاعران و نيز آزمودن شاعران معمول شد

دربـاره شـعر كمـال، سـخن     سؤال از انـوري  ... نظامي عروضي درباره رشيدي و
سـؤال دربـاره   ... رشيد درباره كمال، خاقاني در قطعه جواب به تعريض درباره عنصـري 

  ).شمس طبسي در بخارا(گويي ، نظيره57شعر ظهير
... از آن جملـه حكايـت چهارمقالـه   . در قرن ششم آزمودن شاعران معمـول شـد  

محمـدبن   58»لك لك«رديف آزمودن دهقان علي شطرنجي با امتحاني به ساختن شعر با 
  .»پياله«حكيم جنتي رديف  »تيغ و قلم«عمر الفرقدي رديف 
در اين قرن بيشتر گفته شد و رو به كمال رفت و شـاعراني  » غزل«از انواع شعر، 
الدين در اين عرصه ظهور كردند، سپس شاعران قرن ظهير و جمال، چون انوري خاقاني

  .هم غزل دارند) قرن ششم(شاعران ديگر اين قرن . گويي را به كمال رساندندهفتم غزل
نامه در بحر متقارب در اين قرن بوسيله نظامي ابتكار شد در بحـر متقـارب   ساقي

  ).در اقبالنامه(و مغني نامه ) در شرفنامه(
ـ هـاي نظـامي، حديقـه سـنائي،     مثنـوي : مثنوي سرائي رواج يافت العـراقين   ةتحف
و اوايـل   6پايان قـرن  (عطار  فخري يميني، مثنويهاي خاقاني، ختم الغرايب او، بزم آراي

  ).7قرن 
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بسـياري از   :)انوري، خاقـاني (نزديك شدن شعر به زبان محاوره و امثال عاميانه، 

 289در امثال و حكم دهخدا  7و  6همين اشعار مثل شده است، چنانكه از شاعران قرن 
 339الـدين،  مثـل از كمـال   165، مثل از ظهيري 164مثل از خاقاني،  295مَثل از انوري، 
 1208مثـل از سـعدي و    1655مثل از مولـوي،   1166مثل از عطار،  391مثل از نظامي، 

  .مثل از سنائي آمده است
ساختن تركيبات و تعبيرات خاص كه بعضي در همين قرن رواج يافتـه مـثالً در   

  ...شعر خاقاني
در شعر موالنا، كلمات تركي » آدمكده«در تركيبات فراوان خاقاني، و » كده«كلمه 
  ...و مغولي

هاي گوناگون مانند آئين مسـيحيت در خاقـاني نفـوذ    اصطالحات و اديان و آئين
  ...همه اساطير و داستانهاي پيامبران، با توجه به افكار اشاعره

  عشق و عقل در شعر
  ...مباحث جبر و اختيار، قضا و قدر مسائل فقهي و اعتقادي

  الدين، نظامي و خاقانيائي جمالشعر زاهدانه، در سن
و ساير قصايد خاقاني، با عنوان شعر . الطير خاقانيقصيده منطق: نامگذاري اشعار

  59...»نشكند«آفتابي، شعر آفتاب، قصيده 
  .رباعي 537سنائي  ،خاقاني: انداز انواع شعر، قطعه و رباعي زياد گفته

و شـكايت از روزگـار،   پند، هجـو، مـدح، مرثيـه، مـذمت دنيـا      : موضوع قطعات
  .، خواهشمطايبه، و صف بناها، حسب حال، مشاعره، استغنا
  .، معزيخاقاني، انوري: تنوع در بحور عروضي، و تغيير اوزان

 تأثير زياد شعر عربي در فارسـي مخصوصـاً از متنبـي، آوردن لغـات و تركيبـات     
گي و رفـتن بـه   عربي در شعر، تضمين اشعار و امثال عربي و بيرون آمدن شـعر از سـاد  

  .طرف تصنع و تكلف
ســازي را رواج داده، چنانكــه در ديــوان ظــاهراً همــين توجــه بــه عربــي، ملمــع
  .و شاعران ديگر نيز دارند 60عبدالواسع جبلي ملمعات، عنواني خاص دارد، 
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شـود در سـبك دنبالـه    بر روي هم سبك شعر فارسي در قرن ششم خالصه مـي 
ز سبك تحول يافتـه از خراسـاني بـه عراقـي، البتـه      سبك قرن پنجم يعني خراساني و ني
آور قرن در عين حال هر يك از شاعران بزرگ و نام. بيشتر در غزلسرايي و مثنوي گويي

شـعر از  . ششم داراي سبك و مكتبي خاص هستند كه دربارة آن صحبت خـواهيم كـرد  
ـ  دربارها به تدريج خارج شد و به مجامع مردم و خانقاه ن جهـت شـعر   ها رسيد و بـه اي

نبايد فراموش كنيم كه شعر عرفاني كه خود . زباني ساده و نزديك به زبانه عامه پيدا كرد
سبك و شيوه مخصوص دارد، در آغاز قرن ششم بـا سـنائي غزنـوي بوجـود آمـد و در      
پايان اين قرن و آغاز قرن هفتم شيخ فريدالدين عطار در مثنوي عرفاني و غزل به كمـال  

الدين و شاهكار جاويدان موالنا جالل ،راي ظهور عارف و متفكر بزرگرسيده و راه را ب
باز كرد، اما باز هم از ياد نبريم كه در قرن پنجم ابوسعيد ابـوالخير   –مثنوي مولوي  –او 

در قـرن  . 61گفـت هـاي عرفـاني مـي   خواند و باباطاهر دوبيتيسخنان منظوم صوفيانه مي
صوري و روحاني و عرفاني و حكمت و موعظه ها و بيان عشق ششم مضامين و انديشه

و داستان در هر يك از انواع شعر يعني قصيده و مثنوي و غزل و رباعي به شكل خاص 
و غالباً ابتكاري جلوه كرد كه هر يك از آنها در مورد هر شاعر بشرح و توضيح خواهـد  

  .آمد

  سبك شاعران قرن ششم هجري قمري

  سنائي غزنوي

) ق.هــ   545يـا   535 –ق .هــ   473حـدود  ( 62م، سـنائي ابوالمجد مجدودبن آد
گـذاران شـعر عرفـاني و صـوفيانه و زاهدانـه      بزرگترين شاعر عارف قرن ششم و از پايه

چـاپ سـعيد   . (الشعرا و فخرالعارفين ناميده استااللباب او را ختمعوفي در لباب. است
  در ابتـدا مـدح   . داو معاصر بهرام شاه غزنـوي و سـنجر سـلجوقي بـو    ). 483نفيسي ص 

و اميـران را  گفت و چون تغيير حال و رفتار داد، به سفر حج رفت و مداحي شـاهان  مي
رها كرد و عرفان و معنويت و شوق دروني يافـت و شـيوه شـاعري خـود را دگرگـون      

  :اينك ما درباره سبك او و هر يك از آثارش بحث خواهيم كرد .ساخت
اند، شـعر او را بـه دوره پـيش از    حث كردهبيشتر كساني كه درباره سبك سنائي ب

تغيير حال و بعد از دگرگوني احوال، تقسيم كرده و سبك دوره اول را سبك تقليـدي و  
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توان براي سنائي سه سبك اند، اما ميسبك دوره دوم را سبك ابتكاري و اختراعي ناميده

وره دوم آغـاز  سبك دوره اول كه كامالً تقليدي و تتبعي است و سـبك د : در نظر گرفت
تحول روحي و زاهدانه و صوفيانه است و سبك دوره سوم كـه سـبك عارفانـه و داراي    

  .كمال معني و حقيقت شعر عرفاني است
كند و گاهي هر بطوركلي در هر يك از انواع شعر سنائي سبكي خاص تجلي مي

  .شودسه دوره را شامل مي
  :كنيمابتدا در قصايد او بحث مي

قصايدش يكسره بـه تقليـد فرخـي و عنصـري و منـوچهري و       ،در آغاز شاعري
گويي يافته و در تغـزالت  مسعود سعد سروده شده و در اين مرحله اندك توفيق در تازه

و دقايق شعر سبك خراساني نتوانسته است از پيشوايان خود برتـر رود و بهتـر از آنـان    
ن ادب كـااليي بهتـر   قصيده در مدح و وصف طبيعت و ظواهر حيات نپرداخته و به جها

» سهلِ ممتنع«تر عرضه نداشته ست و هرگز شعر او مانند شعر فرخي صفت و درخشنده
از ميان شاعراني كه پيشواي خود قـرار داده بيشـتر بـه فرخـي نظـر داشـته و       . دگيرنمي

مـثالً در قصـيده   . بعضي از مصراعهاي فرخي را به تضمين در شـعر خـود آورده اسـت   
  :معروف به مطلع

 ن در جسم و جان منزل كه اين دون است و آن واالمك

هر دو بيرون نه، نه اينجا باش و نه آنجا زينقدم   

  :كه به شيوه قصيده فرخي سروده به مطلع
 برآمد نيلگـون ابـري ز روي نيلگـون دريـا    
 

 چو رأي عاشقان گردان چوطبع بيدالن شيدا 
 

  :است در اين بيت مصراعي از فرخي را  تضمين كرده و گفته
 مگردانم در اين عالم زبيش آزي و كم عقلـي 

 
»چوراي عاشقان گردان، چوطبع بيدالن شيدا«   

 
  :و در غزلي به مطلع

ــيم    ــبوح كن ــا ص ــز ت ــرا خي  پس
 

 راح را همنشـــــين روح كنـــــيم 
 

  63...شعر فرخي آريم حال با: به شعر فرخي روي آورده و گفته
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مصراع فرخـي را تضـمين    »...نگاي سنائي نشود كار تو امروز چو چ«و در قصيدة 
). همان مقدمـه ص صـد و نـود و دو   (» تركش اي تُرك به يكسو فكن و جامه جنگ«: كرده

كاي دل تو چه گويي كه زما يـاد  (: مصراع) ...اي بي سببي از برما رفته به آزار(نيز در قصيدة 

  .ته استاز فرخي را تضمين كرده و به قصيده داغگاه فرخي نيز نظر داش) ...كند يار
ال كرده و از عنصري نام برده و او را به بچنين از عنصري چند قصيده را استقهم

  .64احترام ياد كرده است
نخسـتين شـعر سـنائي    . و چنين است از منوچهري و ديگر شاعران قبل از سنائي

  .65به استقبال عمعق بخارايي سروده شده است
اري بـه سـبك و بـه پيـروي او     به شعر مسعود سعد نيز بسيار توجه داشته و اشع
آوري و اشعار ديگران را سـهواً  سروده است و در آخر عمر، ديوان مسعود سعد را جمع

اي الملك طاهر او را به اين سهو آگاه كـرده و او در قطعـه  ةثقدر آن داخل كرده است و 
  .66عذرخواسته است
ـ   الحقيقهةحديقدر مقدمه  ناميـده شـده اسـت    اء كه به نام مقدمه محمدبن علـي الرّف

ضمن آثار سنائي قصايد او به قصايد مدح، قصايد هجو و قصايد هزل تقسيم شـده و از  
ي، نعت رسول، موعظه و مراثي، در آن آثار آمده و نام مثنويهاي رتوحيد با: نظر موضوع

جـع  ، كـه را 67نيز در آن مقدمه آمده القلمةتحريم، كارنامه بلخ، سيرالعباد، نامهعقل، نامهفخري
  .به آنها بحث خواهيم كرد

هـاي شـعري را   در گرفتن اوزان شعري و رديف و قافيه و تركيبات، همان سنت
رعايت كرده و گاهي هم از آنها خارج شده و بعدها در كيفيت بيان موضوع و مضـمون  

  .و معني در شعرهاي زاهدانه و عارفانه نوآوري كرده است
كه دربـاره بهرامشـاه گفتـه تجزيـه و     را او  هيناسب است يك قصيده مدحماينك 
  .تحليل كنيم

  :68مطلع قصيده اين  است
 عقل كل در نقش روي دلبرم حيران بمانـد 
 

 جان زجاني توبه كرد آنجا بر جانان بمانـد  
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» بحر رمل مـثمن محـذوف، فـاعالتن فـاعالتن، فـاعالتن، فـاعلن      «: وزن قصيده
حـرف  » ...نـان، جاويـدان، خنـدان و   كلمات قافيه، حيران، جا» بماند«رديف قصيده فعل 

  .قبل از آن، رِدف اصلي است الفو » ن«روي 
قصـيده  . تعزل قصيده، وصف معشوق است و عاجز ماندن عقل در برابـر عشـق  
تركيبـات  . بيست و پنج بيت دارد و از بيت بيستم، تخلص و گريز به مدح ممدوح است

  .دارداي نتازه كم دارد و از صالبت و فصاحت هم زياد بهره
كفر و ايمان لوليـان زلـف و رخسـار    «و  »لب و دندان از آن خندان بماندنور صادق بي«

زخـم خـود   خوار خويش را بـي زخم«و  »...از براي رغم من گويي ازين ميدان حسن«و  »اندوي
و بعضـي ابيـات، پيچيـدگي و     »خوار گردد پتك كوبنده كه از سندان بماند –مگذار از آنك 
قايل فرمان برفت و قابـل   –هر چه خواهي گو همي فرماي كاندر ذات ما «ده مثالً تعقيد پيدا كر

  69»فرمان بماند
  :نيز در قصيده آمده و در اين بيت »دشنه مژگان«و  »زلف شيطاني«و تركيبات 

 عاقبت از دشنه مژگانش روي اندر كشيد«

»عافيت در سلسلة زلفينش در زندان بماند  

اراده كـرده باشـد   » عاقبـت خـوش  « ،»عاقبت را«نكه مقصود واضح نيست مگر اي
به معني تندرستي يا به اصطالح صوفيه دورمانـدن از خطـا و گنـاه باشـد و در     » عافيت«

آمـده و درسـت نيسـت مگـر     » عافيت«چاپ مرحوم مدرس رضوي در مصراع اول هم 
ملـك  «از تركيبـات جالـب   . آنكه بگوييم در هر دو مصراع تكرار كرده كه بازعيـب دارد 

  .دهددر اين قصيده است كه پادشاهي و مملكت بيمار و عليل معني مي» علت ناك
خـاك را از  «: ها، در مدح سلطان سنجر است به مطلعهيقصيده ديگر از نوع مدح

  70.»...بوي مهرباني آمده است ،باد
لطف، و پس از روح و بيتغزل قصيده وصف بهار است، اما وصف خشك و بي

در پايـان قصـيده   . »...دست خسروگر نبوسيده است ابر باد پـاي «: زنديپنج بيت گريز م
كند و قصيده با تصنع هم به هفت سياره در هفت فلك و ستارگان فلك هشتم اشاره مي

 عمـادي شـهرياري  اشـاره كـرده كـه     عمـادي در پايان قصيده به نـام  ...و ايهام همراه است
و بـه گفتـه    ائي توجـه فـراوان داشـته   و اين عمادي به سـن . 71است) ق.هـ  582متوفي (

غزل سنائي را انتخاب كرده و ابياتي برآن افـزوده و در مـدح شـهريار     72المعجمصاحب
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د بـود كـز هسـتي نشـان     اگر ذاتي توان«: اي است به مطلعدر ديوان سنائي قصيده
نخستين شعر مـن  «و خود سنائي اين قصيده را نخستين شعرش ناميده و گفته  73»...دارد

و اين قصيده به استقبال قصيده عمعق بخـارائي اسـت   » ...اين است، ديگر تا چسان ماند
و » مور«ها كه در تمام مصراع» ...اگر موري سخن گويد و گر مويي روان دارد»: به مطلع

سنائي قصيده ديگري هم به اين وزن و قافيه دارد با عنوان . 74را التزام كرده است» يمو«
سـنائي بـا   . و اين قصيده در چاپ ديگر وجود نـدارد  75»القبض في مقام الخوفوله في«

  . 76معاصر بوده و قصايد او را استقبال كرده است) ق.هـ  535متوفي (مختاري غزنوي 
آيـد كـه سـنائي در آغـاز شـاعري بـه       ت ميسيجه به داز ذكر اين شواهد، اين نت

شاعران پيش از خود، حتي معاصرانش توجه فراوان داشته و غالباً به استقبال آنـان رفتـه   
يا اشعار آنان را تضمين كرده، اما مجموعاً به پاي آنان نرسـيده، اگرچـه در همـان شـعر     

دارد و بعضـي هـم در   نخستين خود نيز از كمال شعري و معاني فـراوان كـه در سـخن    
  سنائي در مدح مانند ديگر شاعران به تقاضا و دعـا   .است گنجد، گفتگو كردهسخن نمي

مـدرس   450ص . (دانـد دهد و حتي شعرش را حقيـر مـي  پردازد و تواضع نشان ميمي
هاي شعري در اشعار سنائي كه بعضي هـم نـادر و تـازه و نـو     راجع به تركيب). رضوي
  .مراجعه كرد 77ه مقدمه دكتر مظاهر مصفا بر ديوان سنائيآيد بايد ببنظر مي

يك قسمت از اشـعار سـنائي نكـوهش مـردم زمانـه از طبقـات مختلـف و نيـز         
آيد كه بايد اين اشعار بـه  ركيك است كه در آغاز بنظر مي هجويات و هزليات با كلمات

ـ    ده و همـه  دوران نخست شاعري او مربوط باشد نه دوراني كه به زهـد و عرفـان گرائي
ــدگويي   ــات و ب ــا همــين هجوي ــادي را گسســته اســت، ام ــق صــوري و م ــا در عالئ   ه

  .شودهم كه سراسر عرفاني و صوفيانه است ديده مي الحقيقهةحديق
چون لفظ، كالبد معني و پوششي است براي معني، هـر قـدر معنـي عـالي و واال     

ي و پرمعنـي ايـن نكتـه    شود و در اشـعار عـال  آيد و فاخر ميباشد لفظ با آن مناسب مي
اما مذمت و نكوهش و هجو و هزل، معنـي پسـت و دون اسـت بـه ايـن       مشهود است،

بعضـي از اشـعار شـاعران قـرن     . گيـرد تر قرار ميجهت خود به خود لفظ در مقام پايين



 
        ����  73 شناسي نظم در قرن ششمسبك

  

  
از اين حكم مسـتثني   سوزني سمرقنديششم اينطور نيست حتي قصيده سرايي توانا مانند 

انـد  بعضي مانند خاقاني كمتر گرد فحش و هجو و هزل گرديده نيست و به همين جهت
شايد بـه همـين علـت اسـت كـه عبيـدزاكاني ايـن        . اندباره پوشيده سخن گفتهو در اين

ه لباس نثر درآورده و با كلمات و عبارات مـوجز و شـيوا و روان و   بمطالب و معاني را 
ر هزليات سـعدي نيـز حالـت    حتي د. جالب بيان داشته و شعرش دراين باره كمتر است

هزل و طنز و هجو عبيد از قصـيده و غـزل روان و   غيراشعار . نارسايي و ركاكت هست
و اشعار هزل و طنز و هجو او به نسبت اشعار جدي او كمتـر   لطيف و قابل توجه است

 يغمـاي جنـدقي  و  قـاآني شـيرازي  در دوره قاجاريه . است و غالباً تضمين از  ديگران كرده
نيز در هجويات و هزلياتش همين حـال را   ايرج ميرزااز معاصران، . زياد دارند هجو هزل
  .كندپيدا مي

كـه پـائين آوردن    ،آيد شعر سنائي در مقام هجو و هزل استدر هر حال بنظر مي
ماننـد  . البتـه از سـادگي و روانـي برخـوردار اسـت      ،لفظ و سخن را موجب شده اسـت 

، امـا گـاهي در هجـو هـم     )مدرس رضوي چاپ 83-81ص (قصيده مذمت اهل عصر 
البته هجوهاي او بيشتر صـورت ايهـام    ،مهارت و استادي نشان داده و سخن خوب گفته

  .78دارد
 الحقيقهةحديقهجويات سنائي بيشتر ضمن قطعات او و هم چنين در پايان مثنوي 

  .هم هجو زياد دارد كارنامه بلخدر مثنوي . آمده است
انگيز در اين جا اين است كه مردي با زهد و تقـوا و بـا   الؤنكته قابل توجه و س

پردازد و همـه حتـي   سرايي و بيان ركيك ميانديشه عرفاني، چطور به هجوگويي و هزل
در حاليكه عـارف از ايـن گونـه     ؛)مانند انوري(كند خويشان و بستگان خود را هجو مي

شايد اين بدگويي و ). يمانند مولو(گويي پرهيز دارد، مگر به صورت مثل و قصه سخن
فحش و ناسزا نثار كردن در شعر به علت رنجش از افراد در هـر طبقـه، و قدرناشناسـي    

ان و فريـاد آمـده اسـت،    غـ باشد و اذيت و آزاري كه از هر كس و نـاكس ديـده و بـه ف   
رخ  ابورـــــدر نش شاي كه براياي به حكيم عمر خيام به مناسبت واقعهچنانكه در نامه

شعر من «: گويدخود سنايي با اين همه مي. 79نوشته كه قصد خودكشي داشته استداده، 
  .»هجو نيست، تعليم است
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  اما در اشعار زاهدانه، كه زهديات است، سنائي بـه زهـد و تـرك دنيـا و موعظـه      
كند يا سخن را به نعت آن حضـرت  آغاز مي) ص(پردازد و غالباً از نعت رسول اكرممي
را ) ص(كند و نعت حضرت رسـول اي سوره والضحي را تفسير ميهدر قصيد. كشاندمي
الدين تفسير سوره والضحي در مجلس وعظ سيف«: و عنوان قصيده اين است 80آوردمي
اينك مـدت چهـل   «: در مقدمه حديقه» .نمايدكند بر بديهه و نعت حضرت رسول ميمي

قصيده، بحر رمل مـثمن  وزن  .»سال است تا قناعت توشه من بوده است و فقر پيشه من
اين قصيده هشتاد و شـش بيـت دارد و هـر    » فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن«محذوف 

و به مناسبت طرح موضوع، كلمـات  . شودمي قسمت از سوره در چند بيت تفسير و بيان
و تركيبات عربي و يا عربي و فارسـي، و تركيبـات و لغـات مـأخوذ از قـرآن كـريم در       

ليلـت  ايـن زواّل  –در شكل و روي و موي اوست  ،نسخه جبر و قدر«: قصيده آمده است
  »...كفر و ايمان را هم«: و مطلع قصيده اين است» شود معلوم آن از والضحي

  ...گفت» ارحنا يا باللت«تا : و از گونه تركيبات عربي
»كه از قرآن كريم اقتباس شده است» آتش دلت را ماقلي«، »عكجانت را ماود.  

م ايــن قصــيده از غــرر قصــايد ســنائي و داراي بهتــرين وصــف از  و بــر رويهــ
اي هم در مدح حضـرت  در رديف قصايد زاهدانه خويش قصيده. است) ص(پيامبراكرم

  .81دارد) ع(رضا
در يكي از همين قصايد مبني بر حكمت و موعظت، كه باز در بحر رمـل مـثمن   

را اقتبـاس كـرده و در    محذوف گفته است در آخر هر مصراع، قسمتي از يك آيه قـرآن 
گفت علمت  –اي منزه ذات تو عمايقول الظالمون «: مطلعش اين است. شعر خود آورده

و قصيده تا پايان چنـين اسـت و سـنائي در ايـن قصـيده      » جمله را مالم تكونوا تعملون
 –دين دينداران بماند، مال دنيادار نه «: هنري نشان داده است و يكي از ابياتش اين است

  .»ايجمعونرا پس دين به از دنيا و مممرد 
كند و به هجو حاسـدان  ضمن همين قصايد زهديات، حالت پرخاشگري پيدا مي

  .83كندوصف شاعران مي ايو در قصيده 82پردازدمي
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آميز و مصنوع و گاهي سـاده  سبك شاعري سنائي در اينگونه قصايد گاهي تكلف

بـه  » نصيحت و ترك تملق خلـق «در قصيده  مثالً. و روان و با كلمات نرم و ماليم است
  :مطلع

 تا كي زهـر كسـي زپـي سـيم بـيم مـا      
 

 وز بيم سـيم گشـته نـدامت نـديم مـا      
 

   ي البته نسبت به قصايد او با اوزان بلند و كلمات و تعبيرات پرتكلـف و تـا حـد
  . تر استتر و روانثقيل، اين قصيده و نظائر آن ساده

  هـاي كوتـاه   و فلسـفي را در قالـب قصـيده   گاهي سنائي مطالب علمـي حكمـي   
وحدت و بـدون  «اي دارد و در مثالً قصيده. سازدآورد و با بياني ساده شعر منظوم ميمي

  :با مطلع» فطرت
مصـــور هاي ذات تـــو نـــا شـــد«  

 

ــاور      ــل ب ــرده عق ــو ك ــات ت »اثب  
 

  :و ضمن آن گويد
  حكم توبه رقـص قـرص خورشـيد   «

ــردن  « ــه دور دور گـ ــنع توبـ   صـ

  ني و نـــداريمعشـــوق جهـــا «

  ...و 

 »رنْوهـــاي جـــاانگيختـــه ســـايه 

ــر   ــاي دلبــ ــه رنگهــ   »آميختــ

ــور   ــزا و درخ ــا س ــق ب ــك عاش   »ي
 

و » مفعول مفاعلن فعـولن «وزن اين قصيده بحر هزج مسدس مقبوض محذوف، 
  .»...تو گويم كه تو پاكي و خدائي ملكا ذكر«: قصيده توحيديه او

طبـق محاسـبه آقـاي    : كنـيم و مناسب است اينجا از اوزان قصايد سنائي صحبت 
قصيده در بحر رمل كه بـيش از   95  84دكتر مظاهر مصفا در مقدمه ديوان تصحيح ايشان

 16قصـيده  كـه    44در بحر هـزج  . در بحر رمل مثمن محذوف است) قصيده 68(همه 
قصـيده، در   11قصـيده، در مضـارع    17در بحر خفيـف  . قصيده هزج مثمن سالم است

قصـيده   1قصيده و بحر قريب  2قصيده و در سريع  3منسرح  قصيده، در بحر 9مجتث 
  .است

در . شعر سنائي در مورد مسأله مذهب، از عقايد شيعه و اهل سنت مختلف است
كنـد  گري اشاره ميدهد به شيعهاي كه جواب سلطان سنجر را راجع به مذهب ميقصيده

و در ايـن  » ...داشـتن كـار عاقـل نيسـت در دل مهـر دلبـر      «: و قصيده به اين مطلع است
» ...شو مدينـه علـم را  «، »...مثل اهل بيتي«كند قصيده به سفينه نوح براي نجات اشاره مي
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بطالن حجت دهريان و برهان بر اثبات ذات خداوند «و در قصيده  85»...هشت بستان را«
ه و ستايد، با اين حال قاضي نوراهللا شوشتري او را شيعي دانستابوحنيفه را مي» 86سبحان

كتـاب حديقـه و   «: گويـد دانـد و مـي  او را مريد خواجه يوسف همداني مي ،در طريقت
ديوان او بر كمال رسوخ او در مذهب حق جعفري و مشرب توحيد و فقر گستري دليل 

و به عقيده قاضـي نـوراهللا در ديـوان و در حديقـه مـدح حضـرت       » قاطع و ساطع است
و بعضي هـم او را پيـرو سـنت و جماعـت     بيش از مدح خلفا است ) ع(بن ابيطالبعلي
و حق مطلب اين است كه در آغاز جواني و شاعري پيرو اهل سنت بـوده، امـا   . دانندمي

و آل او بوده است، چنانكه ) ع(در آخر به تشيع گرائيده و سخت دوستدار و مدافع علي
  .87آيداز قصيده جواب سلطان سنجر در باب مذهب به خوبي برمي

  سنائيقصايد عرفاني 

ا و سـير و سـلوك و   وگفتيم كه سنائي تغيير حال داد و به حج رفت و زهد و تق
ايـن تغييـر   . پيشه گرفت و از عالئق دنيوي گسست و با حق و معنويت پيوست ،عزلت

حال و روش زندگي و نحوه تفكر و احساس سنائي، به تغييـر حـال ناصرخسـرو ماننـد     
غيير احوال با زهد و تقوا بـه سـوي مـذهب    با اين تفاوت كه ناصرخسرو بعد از ت ؛است

ترين قصايد حكمي و مـذهبي و  اسماعيلي و معتقدات آنان روي آورده و بهترين و عالي
داستان مربوط به تغييـر حـال او،   . اخالقي را سروده كه در زبان فارسي، كمتر نظير دارد

  .88است كه معروف است» ديوانه الي خوار«داستان 
ه شامخ عرفان رسيد و مبتكـر  غيير احوال با سير و سلوك به قّلاما سنائي بعد از ت

گفته مرحـوم  . ن فروزانفر مخترع اين نوع شعر شداوو مبدع شعر عارفانه و به قول شادر
  اين تحول فكري كـه بـاالخره، بـه سـر حـد تـيّقن و       «: فروزانفر در اين باره چنين است

تقليد را به اختراع تبديل نموده و بـه  نيازي كشيده، در سبك و نظم سخن نيز تأثير و بي
سنائي سبكي مخصوص بخشيده است كه تاكنون دست هيچ گوينده بدان نرسيده و اگـر  

  .»گفتم نيز نخواهد رسيدبيم ادعاي غيب نبود، مي
در قصايد عرفاني سنائي كمال توحيد و خداشناسي، تزكيه نفس، كمـال معنـوي،   

در  طرح اسـت و ايـن معـاني بلنـد و عـالي     و پيمودن درجات تكامل روحي و معنوي م
  .شودو تركيبات فخيم و پرمغز و نيز در اوزان بلند و سنگين عرضه ميالفاظ 
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: نخستين قصيده سنائي با بيان توحيد و معرفت و عشق حق، ايـن عنـوان را دارد  

اين توحيد به حضرت غزنين گفته شده در بيان استغناي معشوق اليزال و شوق اربـاب  «
و » مفعول مفاعلين مفعـول مفـاعلين  «قصيده در بحر هزج مثمن اخرب گفته شده . »حال

قصيده بيست و هفت بيت دارد و مطلعـش ايـن   . انگيز و وجدآور استخود وزن نشاط
  :است

  اي در دل مشتاقان از عشق تـو بسـتانها  
 

  چوني در صـنع تـو برهانهـا   وز حجت بي 
 

ناخت ذات حق و افروخته شـدن  ر و سرگشتگي بشر در شدر اين قصيده از تحي
خدايي در هر دل و نيز دشواري راه سير و سلوك و رسيدن به حق، سخن بميـان  عشق 

و الوانها هـم يكـي از   . پنهانها، نقصانها، ديوانها: آمده، قافيه هم باهاي عالمت جمع آمده
نـي  بـه مع » خََلـق «كه خلقان، جمع » خلقانها«است و » لون«جمع » الوان«قوافي است كه 

در مصـراع اول يـك   » هـا انجم«است و » لحن«جمع » الحان«كه » الحانها«است و » كهنه«
هم  »قربان«و » قرب«و » شوق«و » مشتاقان«است و كلمات  »نجم«جمع » انجم«بيت كه 

  .در اين قصيده آمده
  
با هـم اسـت،   » كفر و ايمان«ك نكته قابل توجه در شعر سنائي صحبت زياد از ي

هـر روز   –بي رشوت و بـي بيمـي بـر كـافر و بـر مـؤمن       «: گويدهم ميدر اين قصيده 
  :و در پايان گويد» برافشاني از لطف، تو احسانها

 89»آرايد در وصف تو ديوانهانونو چو مي –كي نام كهن گردد مجدود سنائي را «
  :و البد اين غزل سعدي به استقبال و با توجه به همين قصيده گفته شده

  رفـت بـه بسـتانها   مـي وقتي دل سودائي 
 

  خويشتنم كردي بودي گـل و ريحانهـا  بي 
 

  :و در پايان گويد
  گويند مگو سعدي چندين سخن از عشقش

 

  90گويم و بعد از من گويند بـه ديوانهـا  مي 

 

  :ترين قصيده عرفاني او، اين قصيده است با مطلعمعروف
    ...مكن در جسم و جان منزل كه

مفاعيلن چهار بار يعني در بحر هزج مـثمن سـالم    وزن اين قصيده در هر مصراع
  .گيرندآهنگ خاص به خود مي است كه خود »الف«است و قوافي با حرف 
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كند، اين است كه كفـر و ايمـان   يك مطلب كه سنائي در اشعارش زياد مطرح مي
سالك را باز دارد، هر دو يـك   ،اگر ظاهري باشد و از دوست و معشوق و معبود واقعي

  :روندند، اگر چه كفر و دين هر دو راه او را ميحكم دار
  كفر و دين هر دو در رهـت پويـان  

 

ــان     ــه گوي ــريك ل ــده الش  91وح
 

  :گويدپس مي
 چه كفر آن حرف و چه ايمان ،به هرچ از راه دور افتي«

»چه زشت آن نقش و چه زيبا ،به هرچ از دوست واماني  
چو«: اصطالحاتي مانند. شودد ميراه كمال و ديدار معشوق و معبو همه چيز سد 

: و بيـت معـروف  » عـروس حضـرت قـرآن   » «و درون جوهر صفرا... از حد انساني "ال"
دارد كه ادريـس از  » موتوا قبل أن تموتوا«كه اشاره به » ...بمير اي دوست پيش از مرگ«

در خالل اين قصيده همه مراحل سير و سلوك در » چنين مردن بهشتي گشت پيش از ما
دهد و ترك دنيـا و اسـتغنا و برداشـتن همـه موانـع را از ايـن       هاي كمال را نشان ميراه

چـو علـم   «: و قصـيدة معـروف او  . »بـاد فقـر  «و » بـاد فقـه  «حـي  . داندطريق ممكن مي
  .دليلي است روشن براين نكته» ...آموختي

انـد كـه مـراد و پيـر و مرشـد او در سـير و       بعضي  در شرح حال سنائي نوشـته 
ق .هــ   440واجه يوسف همداني بوده و اين خواجه يوسف در حـدود سـال   سلوك، خ

ق وفات يافت و مزارش در مرو مشهور است و احتمـال  .هـ  535متولد شده و در سال 
  .92دارد كه سنائي به او توجهي داشته باشد

شـكر و  «: مـثالً . سنائي از حاالت و مقامات صـوفيه در قصـايدش سـخن گفتـه    
كه سراسر از سير و سـلوك   و قصيده رائيه او 94را نكوهش كرده و اصحاب قال 93»صبر

: و عنـوان قصـيده   95»...طلب اي عارفـان خـوش رفتـار   «: كند به مطلععارفانه گفتگو مي
 145و داراي » فاعالتن مفـاعلن فعلـن  «: وزن آن. است» كنوز الحكمه و رموز المتصوفه«

عطار هـم حركـت مرغـان بـه      طيرمنطق النخستين منزل راه است، در » طلب«. بيت است
ـ «در اين قصيده تركيبـاتي چـون   . شودآغاز مي» طلب«سوي سيمرغ از  تمـام  » «اردر خم

» بـود گذاشـتن  » «چارپاي بند» «نقش ماه در دل» «آفرينش نثار فرق تو» «هواانگيز» «شدن
آن اسـت و نظـائر    نهنگـي  "ال"» اهللاقعـر بحـر الـي    » «اصل گذار» «فرع جوي» «بود تو«
علم كـز تـو   «و » ...عقل در كوي عشق ره نبرد«: ركيبات فراوان دارد و ابياتي از اينگونهت
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در «و » ...نكند عشق نفس زنده قبـول «و » ...راه توحيد را به عقل مجوي«و . »ترا بنستاند

بـرزمين پسـت چـون زمـين     «و » اول الحمد آخر اسـتغفار  –طريقت همين دو بايد وِرد 
  »سنائي وارتا سمائي شوي  –منشين 

اين قصيده مورد قبول بسياري از شاعران قرار گرفته و چنـدتن ماننـد خاقـاني و    
  .اندعراقي و اوحدالدين كرماني آن را استقبال كرده

اصطالحات و رموز اهل تصوف ابتدا در شعر سنائي آمده و شاعران ديگر بعد از 
ار، ساقي، جـام، صـبوح و   خماند، از قبيل خرابات، مي، معشوق، شاهد، او آنها را آورده
ابتدا در شـعر  » خرابات«شناسي نوشته كه ملك الشعراي بهار در سبك. فتوح و نظائر آن

و اگر مقصود معني صوفيانه و رمزي آن، يا كنايـه از  . اندسنائي آمده و پيش از او نياورده
ت مقام بيخودي مطلق و ترك همه عالئق و حتي ظواهر آداب و رسوم باشد ممكـن اسـ  

به معني جـاي فسـق و فجـور و قمـار و     » خرابات« ابتدا در شعر سنائي آمده باشد و االّ
  .عيش و نوش پيش از سنائي در شعر منوچهري دامغاني آمده است

  بـازار بـه  دفتر بـه دبسـتان بـود و نقـل     «
 

  96»وين نرد به جايي كه خرابات خرابات است 

 

چـه خـواهي كـرد    «و  97»خرابـات تا سوي خرابات شد آن شاه «: اما سنائي گويد
 و مطالـب  »99طامات و خرابات«و  » 98قَرّائي و طامات     تماشا كرد خواهي در خرابات
آمـده كـه در آنجـا صـحبت      الحقيقهةحديقصوفيانه و عارفانه به تفصيل بيشتر در مثنوي 

  .خواهيم كرد
شـنيدي   بـس كـه  «صوفيانه و عارفانه سنائي بايد به قصيده مطلـع  از نوع قصايد 
توجه كرد كه در آن يكسره از استغنا و مقام واالي خرد در كمـال  » ...صفت روم و چين

دهد، جهان را زيـر  زند و وارستگي را نشان مينفس و وصول به حقيقت و معني دم مي
. پا نهاده و از همه ماديات گذشته و زر و مال و جاه و جالل در نظرش خوار شده است

ابيـات و  . اسـت ) بحـر سـريع مطـوي موقـوف    (» تعلن فـاعلن مفـتعلن مفـ  «وزن قصيده 
زير قدم كرده از اقليم شـك  «: گويدمي. ف كم داردتركيبات، نسبتاً ساده بيان شده و تكّل

 زاده«اش را خوانده و نكتـه » ديو خسيس ةرقي«شعر خود را » اليقينتا به نهانخانه علم –
 و زمـان رسـته و از تركيـب شـهور و     گويد از ترتيب زمينمي. دانسته است» االمينروح

سنين بيرون جسته است، اما در همين قصيده هم از بدگويي و مقايسه شاعران بـا خـود   
  :فروگذار نكرده و گفته است
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ــه هســتيم ســنائي همــه... «   الف ك

ــك   ــنائي و ليـ ــتند سـ   آري هسـ
 

  در غـــزل و مرثيـــه ســـحرآفرين 

  »از سرشان جهل جـدا كـرد سـين   
 

  .هستند» نائي«يعني 
پاي بر فرق هـوا   –زدن خواهم  "ال" دست اندر الم«: قصيدة كوتاه او به مطلع و

مانند . هاي عرفاني ناميدتوان آنها را حماسه، نظير غزلهاي موالناست كه مي»خواهم زدن
نيز كـامالً صـوفيانه اسـت و قصـيده كوتـاه      » ...برگي نداريبرگ بي«: اي به مطلعقصيده
  »...ملكا ذكر تو گويم«: معروف

  »...بمير اي حكيم از چنين زندگاني«: اي با مطلعقصيده
  »...دال تا كي درين زندان فريب اين و آن بيني«: مطلعاي با و قصيده

  غزل

پـيش از او در قـرن   . بدون شك مبتكر و مبتدع غزل عارفانه، سنائي غزنوي است
صوفيانه آمده، نيـز  رباعي و دو بيتي  ابوسعيد ابوالخيرنسوب به مپنجم در سخنان منظوم 

در  خواجه عبـداهللا انصـاري  ، در قرن پنجم سروده شده و هم چنـين  باباطاهرهاي دو بيتي
قرن پنجم چند رباعي صوفيانه دارد و ظاهراً نخستين شعري كـه رنـگ و بـوي تصـوف     

شيخ احمد جام آمده و چنـين   روضه المـذنبين است كه در كتاب  ابوزرعه بوزجانيدارد از 
  : است

  »ه علم ازل، مرا ديديتو ب«
پس بطور قطع و يقين غزل عرفاني از سنايي آغاز شـده و او در نيمـه اول قـرن    

كـه   عطـار كه غزل عاشقانه دارند و پـيش از   ظهير و انوريپيش از زيسته، يعني ششم مي
خاقـاني هـم از سـنايي تقليـد و پيـروي كـرده و در غزليـات خـود         . غزل عارفانـه دارد 

  :گويدسنايي خود درباه غزلهايش مي. 100را بكار برده استاصطالحات صوفيانه 
  هاي سنائي زپي مجلس اُنسچون غزل

 

  101كاه كنيد لقب او طرب افزاي و تعب 
 

نكته قابل ذكر آنكه، سنايي نتوانسته است غـزل عارفانـه را بكمـال برسـاند و آن     
ز غزلها از زهـديات  شور و حال و ذوق و وجد عارفانه را در غزل بياورد، حتي بعضي ا

،  غزل عرفـاني را  موالناو  عراقيو  عطاربعد از سنايي، . و قلندريات نيز بسيار بهره دارد
  .م سنايي محرز استاند، اما فضل تقدبكمال رسانده
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هاي عرفاني و صوفيانه را آنها انديشه بسنايي حدود پانصد غزل دارد كه در غال

دكتـر  ، تـأليف  ق انتقادي در عروض فارسـي يتحق در. با همان اصطالحات طرح كرده است

 149ص (در همين كتاب آمده . ذكر شده است 513ها تعداد غزل 102،پرويز ناتل خانلري
درصد غزلهاي سـنايي را   74/9» مفعول مفاعلن فعولن«: وزن كوتاه هزج مسدس) به بعد

  .شامل است
% 60/7ايي غـزل سـن  » فـاعالتن فـاعالتن فـاعلن   «: در بحر رمل مسدس محذوف

غزل سـنايي و  % 10/5» مفاعلين، مفاعلين، فعولن«: در بحر هزج مسدس محذوف. است
و در اوزان % 96/8غزل سـنائي  » فعالتن، مفاعلن، فعلن«در بحر خفيف مخبون محذوف 

) مضارع مثمن اخرب مكفـوف محـذوف  (» مفعولُ فاعالت مفاعيل فاعلن«: ثقيل متوسط
% 3/26» فاعالتن فاعالتن فاعالتن فـاعلن «: محذوف و در رمل مثمن% 60/4غزل سنايي 
مفـاعلن  «: و در اوزان متوسط خفيف) و ظاهراً در اين وزن بيشتر غزل دارد(غزل سنايي 

هـزج مـثمن سـالم    : و در اوزان بلنـد ثقيـل  % 25/4غـزل سـنايي   » فعالتن فعالتن فعلن
بحر رجز چهاربـار  » مستفعلن«و % 65/5غزل سنايي » مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن«
هـايي  نيـز غـزل  » مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن« يمنسرح مطو: و در اوزان متناوب 94/1

  103.آمده است
» مفعـول مفـاعلن فعـولن   «: بندي و محاسبه، سنايي بيشـتر در وزن بنابراين تقسيم

» فعالتن مفاعلن فعلـن «: يعني هزج مسدس محذوف و در وزن خفيف مخبون محذوف
. غزل سروده و در اوزان ديگر كمتـر غـزل دارد  » فاعالتن فاعالتن فاعلن«زن و بعد در و

غـزل  » فاعالتن فاعالتن فـاعالتن فـاعلن  «: اما از همه بيشتر در بحر رمل مثمن محذوف
  .سروده و اين وزن به وزن قصيده هم نزديك است

عـالم   بازتابي در ده آن زلفين«: شودهايي از چند غزل آورده ميبراي مثال مصراع
و در بحـر هـزج، وزن    »...105شـكيبايي مـرا   ،نيست بي ديدار تو در دل«و » ...104سوز را

كه غزلي لطيف و سـاده و  » 106...تر نيستمعشوقه از آن ظريف» «مفعول مفاعلن فعولن«
و وزن » 107...هر دل كه قرين غـم نباشـد  «روان و با آهنگ خوب است و همچنين غزل 

: »فاعالتن فاعالتن فـاعلن «و » 108...چون دو زلفين تو كمند بود«: »فعالتن مفاعلن فعلن«
  »109...زينهار اي يار گلرخ زينهار«
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، سـنايي در بحـر خفيـف مخبـون محـذوف      دكتر خـانلري يق قگفتيم كه طبق تح
فعالتن مفاعلن فعالتـن  «و نسبتاً زياد غزل دارد، اما در بحر خفيف مخبون يعني  96/8%

ارد كه هم از جهت وزن و هم از لحاظ قافيه، قابل توجـه اسـت و   غزلي د» ...يا فاعالتن
  :، شباهت دارد و به اين مطلع استالدين محمدموالنا جاللبسيار به غزليات شورانگيز 

ــال   « ــزاي هاله ــا ب ــا مرحب   مرحب

  چند از اين پرده ز آفتاب بـرون آي 
 

ــاال     ــل كم ــاي ك ــمان را نم   آس

  »جان ما را بخـر ز دسـت خيـاال   
 

محاال، حاال، دواال، وباال، تعاال، حالال آمـده و بيـت تخلـص ايـن     : يگرو قوافي د
  :است

  تا سنايي چو ديـد، گويـد اي مـه   «
 

ــاال   ــارك ف ــك المب ــذا وجه حب«  
 

در اين غزليات از رخ و رخسار و عارض و لب و دندان و چشـم بيشـتر سـخن    
  :و همچنين 110»ماه شب گمرهان عارض زيباي توست«: گويدمي

  هم كفر و هم ايمان تراسـت خ ر بر دو«
 

  »بر دولب هم درد و هم درمان تراست 
 

انگيـز  بعضي از غزلها در وزن و در موسيقي كالم و ترتيب سخن جالب و طـرب 
  :مثالً اين غزل در بحر هزج. است

  اال يا ساقي دلبر مدار از مي تهي دستم«

  مرا فصل بهار نو، بـه روي آورد كـار نـو   
 

  ه دام عشق بربستمكه من دل را دگرباره ب 

  111»...دلم بر بود يار نو، بشد كار من از دستم

 

  : »فاعالتن مفاعلن فعلن«اين غزل ساده و روان هم لطفي خاص دارد در وزن 
  اي رخ تـــو بهـــار و گلشـــن مـــن«

 

  112»...همچو جان است عشق در تن من 

 

مفاعلن  مفعول«گويد در وزن و در اين غزل در نهايت سادگي و رواني سخن مي
  :»فعولن

ــد  « ــر تواني ــويد اگ ــق مش   عاش
 

ــا در غــم عاشــقي نمانيــد    »113...ت
 

  :كنداي، حالت عشق را بيان ميو اين غزل هم بسادگي ضمن گاليه
  گفتي كه نخواهيم ترا گر بـت چينـي  «

 

  »114...ظّنم نه چنان بود كه با ما تو چنيني 
 

  :از قول شيطان گفته استاند و باالخره در ديوان سنايي غزلي است كه نوشته
» ت نشـانه بـود  با او دلم به مهر و مـود  

 

  115»...سيمرغ عشق را دل من آشيانه بـود  
 

  هـاي ديـوان خاقـاني ديـده     از نسـخه ي و همين غزل با اخـتالف ابيـات در يكـ   
» رضا نه بود«كه » رضا نبود، ُگما نبود«: در اين غزل تسامح در قافيه هم دارد 116.شودمي
  .چاپ شده است» ه بودگمان«و 
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  :و غزل قابل توجه ديگر در بحر هزج دارد

 ترا دل دادم اي دلبر، شبت خوش باد من رفتم«
117»تو داني با دل غمخور، شبت خوش باد من رفتم  

  :اين غزل در بحر رجز است
ــد از ايــن   « ــاه ماهــان چن   اي م

 

  118»...اي شاه شاهان چنـد ازيـن   
 

كه  119»...ايعقل و  جانم برد شوخي، آفتي عياره«: و اين غزل در بحر رمل است
  .خوانددر اين غزل معشوق را شوخ و شنگ و آفت و بدخو مي

  :رودكي دارد به مطلع» بوي جوي موليان«غزلي به استقبال قصيده 
ــي  « ــد هم ــدران آي ــرو مازن   خس

 

  120»يا مسيح از آسمان آيد همـي  
 

  :و شعر رودكي را اينگونه تضمين كرده است
  گ آمــــوي و درازي راه اوريــــ«

  آب جيحون از نشـاط روي دوسـت  
 

  زيــر پامــان پرنيــان آيــد همــي 

  »اسب ما را تـا ميـان آيـد همـي    
 

  :و گويد
  رنج غربـت رفـت و تيمـار سـفر    «

 

ــان آيــد همــي  ــار مهرب ــوي ي   »ب
 

  :و در پايان گويد
  اين از آن وزن است و گويد رودكي«

 

  »بــاد جــوي موليــان آيــد همــي 
 

در بحر هزج سروده شده است، كامالً، بيخودي و مستي و تـرك   اين غزل هم كه
  :گويدرساند و ميغم و اندوه و ناپايداري روزگار و بيوفايي او را مي

 اال اي لعبت ساقي زمي پركن مرا جامي«

121»...كه پيدا نيست كارم را در اين گيتي سرانجامي  
، »وت با دوست نشستنبه خل«، »توبه شكستن«: و در اين غزل اصطالحاتي چون

از مفلسـي بـاك   «، »سـر بـر خـط گـردون نهـادن     «و » عالم جافي«و » از غم كم الفيدن«
  .آمده است» غداري دهر«و » خاك شدن«و » نداشتن

  قطعات

سنايي صد و هفتاد و نه قطعه دارد كه در موضوعات مختلف مانند مدح و هجـو  
مثالً يـك  . خواهي و نظاير آن استو مرثيه و مذهب مردم زمانه و جواب هجو و يا عذر
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قطعه طوالني او درباره عذر داخل كردن شعر ديگران است در ديوان مسـعود سـعد كـه    
  :خود فراهم آورده بود و قطعه لطيفي است به مطلع

ــزنين را  « ــاز غ ــه ب ــدي ك   اي عمي
 

  122»سيرت و صورتت چوبستان كرد 
 

اي كه براي گور كسـي  قطعه ها موعظه و پند و اندرز دارد وو در بعضي از قطعه
  :آموز است و مطلعش اين استساخته عبرت

  تابوت مـرا بـازكن اي خواجـه زمـاني    «
  تا ديدة چون نرگس من بينـي در خـاك  

 

  نشـاني  ،وز صورت من بين ز رخ دوسـت  
  123»...از خون دل ما شده چون الله ستاني

 

عشـق و  سنايي پانصد و سي و هفـت ربـاعي سـروده كـه موضـوع بيشـتر آنهـا        
. شيفتگي و حاالت عاشق و رنج و غم عاشقي است و رنـگ و بـوي عارفانـه هـم دارد    

  :اينك دو نمونه
ــد « ــو راحــت جــانم جاوي ــدن ت   اي دي

  روزي كه نباشـدم بـه ديـدارت  اميـد    
  
  زين بيش مزن تو اي سنايي دم عشـق «

  پندم بپذير و گيـر يـك ره كـم عشـق    
 

 
 

  شـب مــاه منـي و روز روشــن خورشــيد  
  124»سـپيد  ،ه بـاد و آن ديـده  آن روز سيا

  

  واره چو توبسي اسـت در عـالم عشـق   Ĥك
  125»كز آب روان گـرد بـر آرد نـم عشـق    

 

بعضي از رباعيات هم پند و اندرز اخالقـي و عبـرت از كـار روزگـار و گـردش      
  .زمانه و نظاير آن دارد

  الحقيقه ةحديق

دارد و در  اسـت كـه ده هـزار بيـت     الحقيقهةحديقشاهكار عرفاني سنايي، مثنوي 
سروده شده و مورد قبـول و تقليـد   » فاعالتن مفاعلن فعالن«بحر خفيف مخبون مقصور 

آن را  الـدين محمـد  موالنا جاللعرفا و اهل فضل و عرفان و شارعان بزرگ قرار گرفته و 
  :ناميده و گفته است» الهي نامه«

ــوي  « ــيم غزن ــد حك ــان گوي   آنچن
 

  »گر خوش بشـنوي  "الهي نامه"در  
 

  .ناميده است» فخري نامه«آن را  الحقيقهةحديقدر مقدمه  مدبن علي الرفاءو مح
  بــه حديقــه نظــر  العــراقين ةتحفــدر  خاقــانيو  االســرارمخـزن در  نظــامي گنجــوي

بنده شكرانة ايـن  «: ناميده و گفته است الحقيقهةحديقخود سنايي اين مثنوي را . اندداشته
آغاز كرد سـنايي آبـادي كـه از روزگـار آدم تـا       اي آورد ونامهتربت و موهبت را فخري

* * * 
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و . روزگار او كسي كتابي براين نسق ننهاد و نساخت كه مايه جهان است و پيرايه عالمي

  126 »نهاد ةفي الطريق ةو الشريع ةفي الحقيق ةالحديقرا نام آن 
ق آغـاز كـرده و در   .هــ   524حديقه ده هزار بيت و ده بـاب دارد و در آذرمـاه   

  :ق بپايان رسانده است و گويد.هـ  525ديماه 
  آنچــه زيــن نظــم در شــمار آمــد«

 

ــد    ــزار آم ــت ده ه ــدد بي   127»ع

 

  بـه حسـاب جمـل عـدد ابيـات دوازده هـزار        128و طبق دو بيت در همين مـورد 
و  129در اين بـاره در مقدمـه حديقـه بحثـي كـرده      مدرس رضويشود و مرحوم استاد مي

خه اول كـه بـراي   ر نسخه ديگـر اضـافه شـده و در نسـ    د احتمال داده كه دو هزار بيت
الدين به بغداد فرستاده ده هزار بيت بوده و به قول شارح حديقه، شـايد دو هـزار   برهان

  .بيت از ميان رفته باشد
بـن ناصـر غزنـوي    الدين ابوالحسن علـي اي از حديقه را براي برهانسنايي نسخه

مان و بزرگان بغداد عرضه دارد و راه اعتراض فرستاده و از او خواسته است آن را بر عال
آنان را بر كتاب حديقه و اقوال سنايي ببندد و او را از بنـد اعتراضـات و تنگنـاي كوتـه     

  130:ها برهاندفكري
ــتادم  « ــرت فرس ــن و ب ــتم اي   گف

ــات  ــزار ابي ــت ده ه ــددش هس   ع

  گر تـو را ايـن سـخن پسـند آمـد     
 

  در گــــنج علــــوم بگشــــادم 

  و صـفات  همه امثال و پند و مدح

  »جــان مــن ايمــن از گزنــد آمــد
 

آنكـه او  «: سنايي در پايان حديقه وصف شعر خـود بسـيار كـرده و گفتـه اسـت     
گر چـه نظـم سـخن بـه     «و » ...هزل اگر با جد است«و  131»...منصف است و زيرك سار

و » زين سـخن نسـخه باشـد انـدر چـين      /گر بجويند سال ديگر از اين«و » ...غزنين بود
مثل اين كس نديده در / ام چنين شهريتا بنا كرده«و » ...ا همي سخن رانندزين سپس ت«

  .»دهري
دارد كه از توحيد و تحميد آغاز و به صف تصـنيف كتـاب پايـان     ده باب ةحديق

سبك  اين مثنوي در تنظيم مطالب چنين اسـت كـه   . پذيرد و فهرست منظوم نيز داردمي
آيد و به قول اي و حكايتي ميقصه ،يح آنشود، براي بيان و توضهر موضوعي طرح مي

ها براي جاهالن است و مطالب براي عالمان و خردمنـدان  خود او حكايات و حتي هزل
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هـاي  و همين سبك يعني آميختن قصه با مطالب حكمي و عرفاني و صوفيانه در مثنـوي 
  .عطار و هم مثنوي مولوي تقليد شده است

ها و مطالـب  بيان معارف الهي و حكمت جنبه ابتكاري حديقه در طرح مطالب و
اخالقي، اجتماعي، شرعي و ديني و حكمت عملي اسـت كـه پـيش از سـنائي در هـيچ      
اثري چنين عالي مطرح نشده و به شرح در نيامده است و اين ادعايي است كـه خـود او   

  .عنوان كرده و دعوي او صادق و ثابت است حديقهدر پايان 
به شـرح داشـته و يكـي از شـروح آن را مرحـوم      بدون شك اين مثنوي احتياج 

 عبداللطيف عباسيت و آن شرح سبا تعليقات و اضافات به چاپ رسانده ا مدرس رضوي
ق پايـان پذيرفتـه اسـت و مرحـوم     .هــ   1041ق آغاز و در .هـ  1038بوده كه در سال 

  132.هايي ديگر را نيز برشمرده و مورد توجه قرار داده استمدرس رضوي جز آن، شرح
بيت به بيت اين اثر با  مدرس رضوي، جمع و تأليف الحقيقهةتعليقات حديقدر كتاب 

گـاهي هـم عـين    . شرح آن آمده و مأخذ گفتار مشايخ در پايان كتاب درج شـده اسـت  
  133.آوردسخن را در يك مصراع مي

دويست و هفتاد آيه و حدود دويست حديث، بصورت اقتباس يا اشاره  حديقهدر 
ة بسـت  –اي كـه در بنـد صـورت و نقشـي     «: به معني يا تلميح درج شده مـثالً  و يا نقل

در ره قهـر و  «و  .134»استوي علي العـرش «كه اشارتي است به آيه » استوي علي العرشي
مـن عـرف   «كه تلميحي است بـه حـديث   » ُكنه تو بس بود به معرفتش –عزت صفتش 

  .135»نفسه فقد عرف ربه
بـا آنكـه   . است و شرح و بياني خاص و جالب دارد نقـرآ درباره  حديقهباب دوم 

عرفاني و حكمي است، دستور زندگي اجتماعي و حكومت راندن و رعايت  ،اين مثنوي
  .عدالت و رفتار خوب با مردم در آن آمده است

به همين جهت است كه در باب نهم، از حكمت و امثال و عيوب شعرا و اطبـا و  
بد هر طبقه را بيان كـرده و جاهـل هـر طايفـه را از     اخترشناسان سخن گفته و خوب و 

رسد، به تفصيل از احكام نجـوم و افـالك و   عالم جدا كرده و چون به صف منجمان مي
. آورد و اين دليل بر وسعت اطالعات و معلومات سـنايي اسـت  سيارات سخن بميان مي

مـاري را بيـان   رسد، پنجاه نوع بيچون به پزشكان خوب و بد و مناقب پزشكان عالم مي
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هـاي پـيش از سـنايي    كند كه همه در كتب طبي قديم و نظير اين مطالب در منظومـه مي

شود و در همـين بـاب نهـم    نيامده و بعد از او هم به اين شكل و تفصيل كمتر ديده مي
پـردازد و يكايـك   گويـد و بـه مـذهب آنـان مـي     راجع به خويشان و بستگان سخن مي

پردازد و پيداسـت از خويشـان و   به مطايبه و هزل هم مي كند وخويشان را نكوهش مي
ت و حتي خويشـاوند  سي ذم خويش و پيوند كرده ابستگان رنج و آزار ديده يا بطور كّل
از  ،هـا نصيب نگذاشته است و در تمـام ايـن مـذمت   صوفي و فقيه را هم از نكوهش بي
دانستن محرمات سـخن  بند نبودن به شرع حقيقي و مباح رياكاري و عدم حقيقت و پاي

گفته و دلتنگ و ملول شده است و همـين مطالـب از مـوارد بسـيار جالـب و لطيـف و       
چون مطالب حديقه ابتكاري و تازه است، ناچار الفاظ و تركيبـات  . آموزنده حديقه است

 –يكي از جهل گفته َقعد و جَلـس  «و » خانه خيال«، »دوزخ آشيانه«مانند، . تازه هم دارد
  .»دن از خيال جرسبسته برگر
  احدســت و شــمار ازو معــزول  «

 

  »صمد است و نيـاز از او مخـذول   
 

هـا بـه   ل و تمثل آمده كه در بعضي بـاب يحكايت و تمث 102در حديقه مجموعاً 
  .تناسب مطالب، بيشتر و در بعضي كمتر است

مثالً زير فصل تقديس باري تعالي و پذيرش آفرينش همانگونه كه هسـت و نيـز   
  :تن بر مخلوقات، اين حكايت معروف را آورده استعيب نگرف
ــرا  « ــه چ ــتري ب ــد اش ــي دي   ابله

 

  136»گفت نقشت همه كژاست چرا 

 

و آنچ هست آنچنـان همـي    –در جهان آنچ رفت و آنچ آيد «: و پيش از آن گفته
  137»يخ فروش نيشابور«حكايت و » بايد

عاشـقي را  «يد، مـثالً  آبيان سنايي در حديقه گاهي ساده و لطيف و روان بنظر مي
  138»...يكي فسرده بديد

روي هم رفته نكته قابل توجه در حديقه كـه نمـودار و پـيش آهنـگ مثنويهـاي      
هـاي  ماننـد مثنـوي موالنـا و مثنـوي    (عارفانه است، بيان معني است به هر لفظ كه باشد 

كشد و بـا  تابع معاني است و اين معاني است كه الفاظ را مي ،به اين جهت الفاظ). عطار
و » تصـويف «و » تخويـف «و » ضمرو«و » طمطراق«: به اين جهت كلمات. بردخود مي

اعشـار و  «و » عمـر پاليـدگان  «و » چـرخ ماليـدگان  «و » خلوق«و » مستحالن«و » آماس«
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اما حديقـه ماننـد هـر منظومـه عرفـاني از      . شودو نظائر آن در حديقه ديده مي» اخماس
  .ي خاليست، مگر به ندرتهاي لفظي و صنايع بديعآرايش

الـدين  برهـان اي كه به بغداد براي امـام  باالخره در پايان حديقه، سنايي در نسخه

  139»...ام در پنداين كتاب كه گفته«: كندفرستد، كتابش را چنين وصف ميمي... ابوالحسن

  هاي ديگر سناييمثنوي

» كيم سـنايي هاي حمثنوي«هفت مثنوي تحت عنوان  استاد مدرس رضويمرحوم 
آبـاد،  نامـه، سـنايي  نامه، عشـق عقل: با مقدمه و تصحيح به چاپ رسانده كه عبارت است از

از اين هفت مثنوي، خود اسـتاد   .القلم، طريق التحقيق، كارنامه بلخ، سيرالعباد الي المعادةتحريم
د مشـكوك دانسـته و ر   ،را به سنايي آبادنامه و سناييعشقنسبت دو مثنوي  مدرس رضوي

  141.دانندنامه را هم از سنايي نميو عقل التحقيقطريقو بعضي دو مثنوي  140.اندكرده
 440هاي سنايي اسـت، حـدود   كه ظاهراً از نخستين مثنوي كارنامه بلخاما مثنوي 
ي از اشعار عرفاني، صوفيانه و حكمت و موعظه خالي اسـت و يكسـره   بيت دارد و بكّل

  .ت مردم استدر مدح يا ذم بزرگان و طبقا
كارنامـه  . است الحقيقهةحديقهاي سنايي همان وزن وزن اين مثنوي و همه مثنوي

، مطايبه نامه هم ناميده شده و چـون مطلبـي عـادي در مـدح و ذم اشـخاص اسـت،       بلخ
پيرايه و گاهي نزديك به زبان عامه گفته شده، مخصوصاً در هجويات و بسيار ساده و بي

از بلخ به غـزنين فرسـتاد بـه جماعـت      اهللاةرحمرا خواجه سنايي » كارنامه«اين . هزليات
ه اهل ديوان را، اول، صفت يـاد  در اين جاي هر طايفه را بستايد، خاص. دوستان و ياران

  .كند و پدر را ادراري خواهد و حسب حال خويش بگويد در اين مثنوي
ــي   ــبند ب ــك اي نقش ــهويح   خام

 

  142نامـــهقاصـــد رايگـــان بـــي 
 

و شـاهزادگان  ) ق.هــ   509يا  508متوفي ( ان مسعود بن ابراهيم غزنويسلطمدح 
  و بعـد  ... كنـد و بعـد صـفت پـدر خـويش مـي      الملكةثقغزنين و ارباب ديوان و مدح 

كند و اباحتيـان و زنـان را   گويد و ارباب طريقت را وصف ميهاي عالمان بد را ميبدي
معجـزي  ران را مـدح و بعضـي ماننـد    پردازد، بعضي از شاعكند و  به هزل ميوصف مي
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  » جـوال نحـو و ادب  «را  معجـزي شـاعر   .كنـد و بـه طعنـه   را ذم مي شاعر و حكيم صابوني

جمـال  . 143»آن به تازي فـزون زاهـل عـرب    –معجزي آن جوال نحو و ادب «: خواندمي
كنـد و اسـتاد   گويد و هجو ميو درباره اراذل شعرا سخن مي 144كندرا نكوهش مي ممنج
سـتايد و حسـب   شـاعر را مـي   حكيم مختاري غزنوي 145.ستايدرا مي خواجه حسينويش خ

و بـه صـفت    147گويـد  و صفت بلخ مي 146. كندحال خود و اظهار مشقت سفر بلخ مي
اين مثنوي از جهت مطالعات اجتماعي و نظر يـك حكـيم   . دهدپايان مي عبدالحميد بلخي

  .و مطالعه استشاعر عارف نسبت به معاصران قابل توجه 

  القلم ةتحريم

بيت خطاب به قلم و جواب او بـه شـاعر، وصـف     102مثنوي كوتاهي است در 
اي حديث آفرين بي  –مرحبا اي سيه رخ دو زبان «: اي از قلم است با آغازخوب و تازه
  148»دل و جان

در ايـن مثنـوي از تـرك    ...: 149آيـد و پس از وصف قلم، خطاب او به شاعر مـي 
. و توجه به حق و خداوند و روي آوردن به فقر صوفيانه صحبت شده اسـت صفات بد 

 –سبب زندگيت اگر نان اسـت  «: تر از حديقه است، مثالًتر و رواناما باز هم بيان، ساده
  ...»گرو نان به دست تو جان است

  سيرالعباد الي المعاد

اسـت كـه    المعـاد سـيرالعباد الـي   ترين مثنوي سنائي ، معروف الحقيقهةحديقبعد از 
شهرت جهاني دارد، زيرا يك سفر روحاني و معنوي به جهان ديگر و ديدار حالت مردم 

ـ دان الهـي كمـدي گناهكار و نيكوكار در سـراي ديگـر اسـت و ايـن مثنـوي هماننـد        و  هت
  150.از آثار زبان پهلوي  است نامهارداويراف

و » يي پيشـرو دانتـه  سـنا «اي دارد تحت عنـوان  نيكلسون دانشمند انگليسي مقاله
 1316اين مثنـوي در  . مثنوي سنايي دو قرن پيش از كمدي الهي دانته سروده شده است

منتشـر شـده و    كـوهي كرمـاني  به سعي  مرحوم سعيد نفيسيشمسي با تصحيح و مقدمه 
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بيت است و با اين چـاپ شـرحي    799در چاپ مرحوم مدرس رضوي . بيت دارد 770
  151.آن معلوم نشده است مختصر هم همراه است كه مؤلف

سـيرالعباد  «نوشته است كه بر مثنـوي   152هادر مقدمه مثنوي مرحوم مدرس رضوي
: شـود ذيلي گفته كه با اين بيـت آغـاز مـي    طبيب رازي حكيم اوحدالدينسنائي، » المعادالي
  ».بيش از اين مرغ و هم بر نپرد –اي خداوند جسم و جان و خرد «

مجلـه دانشـكده    2سـال   36در شماره  م عباس اقبالمرحوو اين ذيل به تصحيح 
شود، مانند آغاز اين مثنوي با وصف باد آغاز مي .ادبيات دانشگاه تهران چاپ شده است

مرحبـا اي بريـد   «: شـود ، اما اين جا تفصيل بيشتر دارد و چنين شروع مـي »كارنامه بلخ«
آغـاز كارنامـه بلـخ    و نظير اين بيـت در  » تختت از آب و تاجت از آتش –سلطان وش 
  »نقشبند عروسكان درخت –زآتش و آب كرده افسر و تخت «: چنين است

پـدر عيسـيي و    –سايه خشكيي و قابل نم «: و اين بيت در هر دو تكراري است
و پـدر عيسـي مقصـود،    . آمده است» ...نايب خشكيي و«كه در كارنامة بلخ » مركب جم

ده شـد و بـه عيسـي بـاردار گرديـد، كـه       دميـ ) ع(ه و بادي است كه در آستين مريمخنف
بـه   –به مهد راستين و حامل بكر «: ويدگخاقاني در قصيده مسيحيت در مقام سوگند مي

است كه باد بـود و در  » مركب سليمان«مقصود » مركب جم«و » دست و آستين باد مجرا
گذارند و خصوصـيات حضـرت سـليمان را بـه جـم      ادبيات، جم را به جاي سليمان مي

پس از مقدمه سيرالعباد، مراتب نفس ناميـه و روح  ... و» خاتم جم«دهند، مانند ت مينسب
صفات بد آدميان مانند حسـد   ،و گوهر خاك و بعد) عقل مستفاد(حيواني و نفس عاقله 
از صفت نفس عاقله راهنمايي پيـري  . كندجوهر آب را وصف مي، و كينه و طمع و بعد
بـوده و نيـز از   » دانتـه «كـه راهنمـاي    ويرژيلند راهنمايي كند، مانرا درباره خود بيان مي

بن يقظان به راهنمايي و كند كه ابوعلي سينا در قصه حيپيري با شكوه و فرهمند ياد مي
پيرمـردي لطيـف و نـوراني همچـو در     «: گويـد كند و سنايي ميپند و اندرز او اشاره مي

كيوان و جوهر باد و فلـك قمـر   بعد از وصف جوهر آب، صفت . 153»...كافري مسلماني
عطـارد و زهـره   (و صفت هوا و آتش و آفتاب و مراتب نفس انسـاني و صـفت افـالك    

  و عقـل كلـي    كنـد و بـه صـفت كـلّ    فلك البروج و فلك االفـالك را وصـف مـي   ...) و
  .پردازدمي
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ستايد و حسن تخلص به قاضـي سـرخس   سپس ارباب عبوديت و طريقت را مي

عرضـت از  «: گويـد دهـد و مـي  كند و مثنوي را پايـان مـي  ز او ميدارد و مدحي بيشتر ا
. آوردو در ضمن بحث هر فلك، وصف جماعتي را بميان مي 154»...عرض دين مقيد باد

  :گويدچنان كه پس از صفت فلك زهره و صفت طبايعيان مي
ــيار   ــدر و بسـ ــد انـ ــرد ماننـ   مـ

 

  155هاشان چارچشمهاشان دو، قبله 
 

» صـفت معجبـان  «و » صفت ستاره پرسـتان و منجمـان  «و  »صفت فلك آفتاب«و 
بيان سنايي در اين مثنوي ساده و بـدون پـيچ و تـاب    . آوردرا به دنبال آن مي) مغروران(

سخن و خالي از صنايع بديعي است و بر روي هم براي بيان معني كه مورد نظـر اسـت   
  :كند مانندهام استفاده ميباز الفاظ ساده و بدون ايهام و ا

اي گذشـته از  «و » روشن و تيره ذات چون شمعي –مردمان ديدم اندرو جمعي «
چـون رخـم زان حـديث او    «و  156»گلشن اينك،  درون گلشـن شـو   –بند گلخن و گو 

  157»...آن جهان ديده پير با من گفت –بشكفت 
كانكه از سعي «: رساند مانندبعضي اشعار هم تعقيد دارد و درست مقصود را نمي

كه اشاره است به نمرود فرعـون و بـاال   » اي بس بودالموت پشهملك –كس بود عمر كر
اي در بيني او رفـت و  رفتن او به آسمان به كمك كركسان كه دعوي خدايي كرد و پشه

كه » سره و زيف نزدشان يك نرخ /از كم انديشگي چو جنبش چرخ«او را هالك كرد و 
  ).اختالف حركت حرف قبل از قيد(دارد،  در قافيه هم غلطي رواداشته كه اختالف حذو

بر روي هم بايد گفت مثنوي سيرالعباد الي المعاد، اگر چـه از جهـت موضـوع و    
طرح مطلب تازگي دارد، اما از جهت سبك بيان و تعبيرات و تركيبات، عـالي و در حـد   

  .سخن بلند و درجه يك نيست
ي از سنائي نيست بكّل» بادسنايي آ«و  »نامهعشق«پيش از اين گفتيم كه دو مثنوي 

هـم ترديـد   » طريـق التحقيـق  «و » نامهعقل«: دان اوست و درباره دو مثنوي ديگرو از مقّل
اي به بيان سنايي نزديـك  تا اندازه» نامهعقل«مثنوي . وجود دارد كه از سنايي هست يا نه

بـاد و   زياد دارد، اين مثنـوي را هـم بـا وصـف     –همانند ساير مثنويها  –است و ابيات 
ابيـات شـبيه   . »سيرالعباد الي المعـاد «و » بلخ ةكارنام«خطاب باد آغاز كرده مانند سرآغاز 
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دهـد  را به سنائي مـورد ترديـد قـرار مـي     نامهعقلابيات سنائي هم دارد، اما آنچه نسبت 
اين «مثالً . معني و غلط است كه از سياق سخن سنائي دور شده استاشعار سست و بي
هيچ داني كه از كجـا گفتـي    –ها كه تو برافشاندي روين در –فروخواندي سخنها كه تو 

  158»...هيچ داني كه از كجا سفتي –
كيسـت  «و » )كذا(همه معني و خارج از دعوي  –سخني پرسم از تو بر حقي «و 

  »...كش ز اندرون خود راه است
طـرح   التحقيق چه از نظر سبك بيان و چه از لحـاظ موضـوعات  اما مثنوي طريق

خـالق  «:مـثالً آغـازش  . شده در آن، بكلي دور از سخن سنائي و ساير مثنويهـاي اوسـت  
اگرچـه مرحـوم مـدرس    . 159»عالم الغيب و سـامع االصـوات   –الخلق و باعث االموات 

رضوي در نسبت آن به حكيم سنائي اصرار ورزيده و ابياتي از آن را نقل كـرده كـه نـام    
و بيتي هم از آن آورده كه تاريخ سـرودن  » ان بگسلاي سنائي زجسم و ج«: سنائي آمده
ص دوازده (» ...پانصـد و بيسـت و هشـت آخـر سـال     «: ق ذكر كرده.هـ  528مثنوي را 

 873ابيـات ايـن مثنـوي    . در اين مثنوي ابياتي  هم از حديقه آمده است). مقدمه مثنويها
  »...نسفت كسي اين چنين گوهري –جز سنائي، دگر نگفت كسي «: در پايان آمده. است

» زادالسـالكين «و » غريـب نامـه  «و » بهرام و بهروز«به سنائي مثنويهاي ديگر ماند 
  .160اند كه مطلقاً از او نيستنيز نسبت داده
الـدين عبـدالرزاق اصـفهاني از همـين     شناسي شعر انوري و جمـال سبك: توضيح

  .اين مجلد خواهد آمد 2نويسنده در شماره 
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