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به نام خردبخِش بخردنواز

دیباچۀ مصّححان
تصحیح دوباره و چندبارۀ کتابی که بارها با هّمت استادان صاحب نام و دانا در ادوار 

قان صاحب نام واقع شــده و 
ّ

مختلف به چاپ رســیده و مورِداقبال و اســتقبال محق

براســاس آن، آثار و کتاب های گران سنگی در عرصه های مختلف پدید آمده، کاری 

اگر نه ناممکن، که ســخت دشوار و دور از انتظار و قرین گستاخی و اّدعاست. وقتی 

همۀ کتاب هــا با اطمینانی که به دانــش و فضائل مصّحح دارنــد، به چاپی ارجاع 

می دهند، وقتی ابیات و اشــعار مشــهور کتابی معروف براساس یک چاپ  به خاطر 

سپرده می شود و در ذهن ها جا می افتد، وقتی قفسۀ کتابخانه ها و گاه کتاب فروشی ها 

از کتابی که بارها چاپ شــده ُپر می شود، به دست دادن چاپی با ضبط های متفاوت و 

دیگرگونه با مقاومت ذهنی جامعۀ ادبی مواجه می شود و دشوار بتوان به این زودی آن 

ذهنیت های جاافتاده و آن اعتمادها و اعتقادها را دگرگون کرد. تجربۀ یکی از ما)من 

ــی( از چاپ تاریخ بیهقی)۱۳88( بعد از چاپ های ادیب و فّیاض و مقاومتی 
ّ

یاحق

که جامعۀ ادبی ما ظرف این چندســالی که از انتشــار آن چاپ می گذرد دربرابر آن 

از خود به خرج داده و می دهند، دشــواری این کار را بیش ازپیش به ما خاطرنشــان 

می کند. 

 
ً
اینک چاپ جدید حدیقۀ ســنائی با ترتیب و ســیمایی متفــاوت و ضبط هایی بعضا

نامأنوس منتشــر می شــود و یقین داریم همان مقاومت هایی که درمورد بیهقی می شــد، 
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طیف عّباســی را نادیده 
ّ
درمورد این چاپ از حدیقه هم صورت خواهد گرفت. اگر عبدالل

بگیریم، اگر از چاپ های هندی کتاب هم چشــم فروپوشــیم، اگــر چاپ جدید محّمد 

عی 
ّ

ی نگیریم، به هیچ وجه نمی توانیم مد
ّ

روشــن براســاس نســخۀ کهن کابل را هم جد

باشیم که سایۀ سنگیِن فضل و کمال و دانایی محّمدتقی مدّرس رضوی بر سر این چاپ، 

سنگینی نخواهد کرد. او که یک عمر با سنائی زیست و آثار او را در روزگار خود در کمال 

 بر آنها شرح و 
ً
گاهی کامل تصحیح کرد و به چاپ رسانید و بعضا آراســتگی و با علم و آ

تعلیق و توضیح نوشت، حق داشت که سنائی شناس همۀ دوران ها باشد و بزرگان با فضل 

و کمال و سنائی شناسان دوره های بعد، از او به بزرگی یاد کنند. 

د حدیقــه دلیر کرد، یکی 
ّ

آنچــه ما را بــر این امر، یعنی اقدام بــه تصحیح مجد

زمان درازی بود که بر چاپ اســتاد مدّرس رضوی می گذشــت؛ یعنی قریب هفتاد 

ســال)چاپ اّول این تصحیح به سال ۱۳۲8 منتشر شده است(. دو دیگر اینکه خوِد 

مۀ چاپ دوم حدیقه)دانشــگاه تهران، ۱۳5۹، ص ۱( 
ّ

اســتاد مدّرس رضوی در مقد

که آن هم قریب ۴0 ســال پیش نگاشــته شده، خاطرنشــان کرده که »از چاپ اّول 

حدیقةالحقیقة، که از آثار معتبر عرفانی زبان و ادب فارســی است، بیش از سی سال 

ت، نســخه های تازه ای از این متن فراهم آمده 
ّ

می گذرد. باوجودآنکه در طول این مد

د آن به کار رفتــه بود، ضعف قّوۀ باصره و 
ّ

بــود و اهتمامی در تصحیح و مقابلۀ مجد

ت نابینایی، مجال بازبینی را از من ســلب کرد. بدین جهت با تجدیدچاپ کتاب 
ّ
عل

بدین صورت رضایت دادم«. 

یعنی اســتاد مدّرس رضوی هم با امکاناتی که چهل سال پیش برای ایشان فراهم شده 

بود، تجدیدنظر در این چاپ را ضرور دانســته و اهتمامی هم در این مسیر از خود نشان 

ت 
ّ
داده بوده است. لذا با اکراه به تجدیدچاپ کتاب رضایت داده است؛ اگر قّوۀ باصره و عل

 نتیجۀ این اهتمام امروز و طی این چهل ســال در اختیار 
ً
نابینایی به او مجال می داد، حتما

د« روی چاپ به خود 
ّ

ســنائی پژوهان قرار می گرفت. دریغ که آن »تصحیح و مقابلۀ مجد

ندید که اگر می دید، امروز شاید نیازی به چاپ حاضر پیدا نمی شد. ما بایستی همیشه بر 

آنچه که از دست داده ایم، دریغ بخوریم!      
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سنائی که بود؟
شــهر غزنین در آن ســال ها که ابوالمجد مجدودبــن آدم ســنائی در آن پا به عرصۀ 

هستی نهاد، یعنی در حوالی ســال ۴7۳ ه  . آوازه و شکوهی را که در دورۀ اّول حکومت 

ی از دست داده بود. دیگر نه از آن 
ّ
غزنویان، به ویژه در روزگار محمود غزنوی داشت، به کل

شــاعرنوازی ها و زرپاشی های عصر محمودی در آن خبری بود و نه از خوش گذرانی ها و 

نوش خواری های روزگار مســعود. از آن همه شکوه، در روزهایی که سنائی نوجوان در این 

شــهر می بالید و دانش و معرفت می اندوخت، چیزی جــز آن مقدار که برای دیدگان باز 

و دل های هوشــیار عبرتی را بسنده باشــد، برجای نمانده بود. اّما نه آن دیدگان را همگان 

داشتند و نه در این دل ها برای هرکسی جایی برای پندگرفتن باز مانده بود.

تنها ســنائی بود که از همان خردسالی دغدغه هایی سوزناک، از آن گونه که در ضمیر 

خّیام هم بود، خاطرش را می آشــفت و ذهن و اندیشه اش را برای تحّولی درخوِر آدم های 

چیزآموخته و معرفت اندوخته آماده می کر د. البته سنائی هم، پس از شهرت در شاعری و 

کسب مهارت در این فن، یک چند به شیوۀ زمانه، روی به دربارها نهاد و به ویژه در دستگاه 

غزنویان، پایگاه و احترامی به دســت آورد و ســتایش آنان گفت. اّما این مرحله چندانی 

نپاییــد و وی در اثر آمادگی روحی و عاطفی خاّصی که پیــدا کرده بود، یک باره چنان از 

خواب غفلت بیدار شــد که دیگر هیچ قرار و آرام نیافت و اگر ایمان به جهان دیگر و یقین 

به حیات جاودانی در وجودش نبود، چه پریشــانی ها و کج اندیشی هایی که آفت جانش 

نمی شد و چه بن بست ها و بی سرانجامی های خّیام واری که به سراغش نمی آمد!

ت های تغییر حال 
ّ
سفرها و سیاحت های آفاقی و انفسی سنائی را نباید به عنوان یکی از عل

و روزگار او از یاد برد. آن ســفرها و ســیاحت ها از اّیام جوانی او آغاز شده بود و طی آن، وی 

تی در آنجاها زیست و از خرمن 
ّ

به شــهرهای بلخ، سرخس، مرو، هرات و نیشابور رفت و مد

دانش و معرفِت سالکان و عارفان بزرگی که در آن شهرها می زیستند، بهره های بسیار برگرفت.

ه رفت و مسائل و مشکالت راه و اشتیاق خود برای 
ّ
طی همین سفرها بود که به زیارت مک

رسیدن به کعبه را در قصیده ای شیوا بیان کرد. یادگارهای ُپرارزش این سفر، مقداری از قصاید 
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و چکامه های خوِب ســنائی است که در خراسان گفته شده است و همچنین منظومۀ کارنامۀ 

بلخ که در شــهر بلخ سروده شده است. ســنائی وقتی پس از این سفرها به غزنین بازگشت، 

حّتی خانه ای نداشــت که در آن ســامانی تازه بگیرد. نوشته اند که یکی از بزرگان شهر به نام 

احمدبن مسعود تیشــه، به وی خانه ای بخشید و سنائی در آن، باقی عمر را در گوشه گیری و 

ر و 
ّ
عزلت گذرانید و هرچند دربار غزنوی همیشــه آمادۀ پذیرفتن وی بود، گوشه نشینی و تفک

اندیشــه در مسائل حکمی و عرفانی را بر شکوه دستگاه حکومت ترجیح داد. در همین دورۀ 

ُپربار است که به نظم و اتمام مثنوی حدیقةالحقیقة توفیق یافت. سنائی در 5۲۹ ه  .  زندگی 

را بدرود گفت و در زادگاه خود، غزنین، به خاک سپرده شد. آرامگاه او اینک در آن شهر، واقع 

در کشور افغانستان، زیارتگاه ادب دوستان و صاحب دالن است.

آثار سنائی
از ســنائی خوشــبختانه آثار زیادی برجای مانده اســت. قصاید، غزلیات، قطعات و 

اشــعار پراکندۀ وی در مجموعه ای به نام دیوان اشعار حکیم سنائی گرد آمده است. غیر از 

دیوان، آثار دیگر او عبارت است از:

۱ـ حدیقةالحقیقة که پس از این به تفصیل دربارۀ آن سخن خواهیم گفت.

۲ـ سیرالعباد الی المعاد، شامل حدود هفتصد بیت که در سرخس سروده شده است و 

در آن، به طریق تمثیل از خلقت انسان و نفوس و عقل ها و موضوعات اخالقی دیگر سخن 

رفته است. همۀ این مسائل را ســنائی به طرز بدیعی به عالم رؤیا نسبت داده است. بعدها 

قان میان این اثر و ارداویرا ف نامه، از یک طرف و کمدی الهی دانته و جاویدنامۀ اقبال 
ّ

محق

الهوری، از طرف دیگر به لحاظ طرح و ساختمان مشابهت هایی یافته اند.

طریق التحقیق، مثنوی دیگری بر وزن حدیقه که در سال 5۲8 ه  . تمام شده است. 

ف او در بلخ ســروده شــده و حدود پانصد بیت بیشتر 
ّ
۱ـ کارنامۀ بلخ که به هنگام توق

نیست و مبنای آن بر مزاح و مطایبه است و به همین جهت، آن را مطایبه نامه هم گفته اند. 

موضوع این کتاب مدح پادشــاه و بزرگان و لشــکریان و برخی شــاعران غزنین و هجو و 

مطایبه با دستۀ دیگری از افراد است و فواید اجتماعی آن قابل توّجه است.
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۲ـ مثنوی عشق نامه، که حدود هزار بیت دارد و ُپر است از حقایق و معارف و مواعظ و حکم.

عالوه بر اینها، منظومه هایی به نام عقل نامه و تحریمةالقلم از ســنائی در دست است 

که همۀ آنها را محّمدتقی مدّرس رضوی، در مجموعه ای به نام مثنوی های حکیم ســنائی 

در تهران چاپ کرده است)چاپ اّول، دانشگاه تهران، ۱۳۴8(.

۳ـ از ســنائی نوشــته ها و نامه هایی به نثر هم موجود است که تمامی آنها در کتابی با 

عنوان مکاتیب ادبی ســنائی به چاپ رسیده اســت)به اهتمام و تصحیح و حواشی نذیر 

احمد، چاپ اّول، تهران، کتاب فرزان، ۱۳۶۲(.

سنائی و کانون قدرت
اهّمیت سنائی چه در دورۀ اّول حیاتش به عنوان شاعری مدیحه پرداز و چه در دورۀ دوم 

عمرش به عنوان حکیمی عارف، سبب شده است که در زمان حیات خود موردتوّجه امرا و 

پادشاهان، از سویی و فضال و دانشمندان از سوی دیگر، قرار گیرد.

سنائی از شاهان غزنوی، مسعودبن ابراهیم و بهرام شاه بن مسعود و از سالجقه، سلطان 

ســنجر را مدح گفته و بعضی از کتاب های خود را به نام آنها کرده اســت. نام چند تن از 

وزیران و رجــال دولت غزنوی هم در آثار وی آمده اســت. ازآن جمله اند: طاهربن علی، 

ین درگزینی، وزیر سنجر ـ که وقتی در سرخس 
ّ

وزیر ســلطان مســعودبن ابراهیم؛ قوام الد

به جســت وجوی او برآمد، اّما ســنائی کــه در آن زمان از مصاحبت بــا اهل دنیا روی 

برتافته بود، وی را نپذیرفتـ  ابومحّمد علی بن الحســن قاینی، وزیر بهرام شــاه؛ و خواجه 

احمدبن مسعود تیشه که به مناسبات دوستی او با سنائی پیش تر اشاره شد. به عالوه، سنائی 

با فضل بن یحیی بن صاعد هروی، معروف به »عارف زرگر« هم مشاعره و مکاتبه داشته و 

آن دو قصایدی برای یکدیگر فرستاده اند. 

سویه های شعر سنائی
 متفاوت و دو طرز فکر جداگانه دیده می شود که به 

ً
در شــعر سنائی، دو شــیوۀ کامال

دو مرحله از زندگانی او مربوط اســت: در مرحلۀ نخست، سنائی را شاعری خوش گذران 
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و ســتایش پرداز می بینیم که از شوخی و هزل و غزل گویی به شیوۀ پیشینیان و حّتی آوردن 

کلمات زشت و نامناســب هم خودداری نمی کند. روح هزل و شوخ طبعی حّتی در دورۀ 

دوم حیاِت وی هم دست از سِر شعر او برنداشته است. شعرش در این دورۀ نخست، بیشتر 

 همان شاعران مدیحه گوست 
ّ

ر است و فکرش در حد
ّ
از شــاعران قدیم، به ویژه فّرخی متأث

کــه برای جاه و مال دنیا همه چیز را فدا می کنند. این دوره از عمر او که با دورۀ جوانی وی 

مقارن اســت، همه در کام جویی و عشرت طلبی و ستایشگری گذشت و نشانه های آن در 

 پیداست. اگر سنائی هم به مانند ناصرخسرو، از اشعار دورۀ اّول زندگانی 
ً
دیوان وی کامال

د دوباره آغاز می کرد، 
ّ
خود چشــم می پوشــید و حیات شــعری خود را درواقع از این تول

چه بسا دیوان او یکدست تر از آنچه هست می بود.

د دیگر که در میان ســالی او رخ داد، هرچند سنائی آدمی دیگر شد و در 
ّ
اّما با این تول

اندیشه اش تحّولی عظیم آغاز گردید، از گذشتۀ خود پاک نُبرید و شاید به همین دلیل بود 

که دریغش می آمد از شعرهای پیشیِن خود چشم بپوشد.

آن انقالب درونی که در نیمه راه زندگی پیش پای وی را روشــن کرد، هم شیوۀ فکری 

او را دگرگون ســاخت و هم به سبک سخن او رنگی دیگر بخشید؛ به این معنی که در شعر 

او، زهد و وعظ و تحقیق و مضامین حکمت آمیز - که البته از چاشــنی هزل و شوخ طبعی 

پاک به دور نبود- جای ستایش و وصف و غزل گویی و سبک سری را گرفت و به سخنش، 

عمق و تأثیر شــگرف تری بخشــید. این شیوۀ تازه که می توان آن را شــیوۀ توأم با »زهد و 

تحقیق« نامید، عبارت بود از آوردن معانی پارســایی و توحید و عرفان در شــعر که نعت 

پروردگار و بزرگان دین، ســتایش قرآن و بیان آنچه مکارم اخالق خوانده می شود نیز با آن 

درآمیخته بود. نکته ســنجی هایی که در بیان همۀ این معانی در شعر سنائی دیده می شود، 

ق شد طریق تازه ای در 
ّ
او را شــاعری معنی آفرین و صاحب سبک نشــان می دهد، که موف

سخنوری ایجاد کند که بعدها به »شعر زهد« نامبردار گشت. 

در این بخش از کالم وی، گاهی لحن ناصرخســرو به گوش می رســد، با این تفاوت 

که در شعر ناصرخســرو مایۀ حکمت قوی تر است و در سخن سنائی، مایۀ زهد و عرفان 

غلبه دارد. به عالوه، ســاختمان شعر و زبان ســنائی اغلب از آِن ناصرخسرو نرم تر و رام تر 
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می نماید. سنائی در قصاید خود، به زهد و حمکت و مضامین اخالقی روی آورد و در غزل 

به جای مضمون های عاشــقانه و معنی های برخاسته از عشق ظاهری، به معانی عرفانی و 

الهامات ناشــی از عشق به مبدأ هستی، یعنی خالق بی چون، پرداخت و با این کار، شعر 

فارســی را به تحّولی بزرگ رهنمون شد و چشم شــاعران پس از خود را به روی دنیاها و 

قلمروهای ناشــناخته ای باز کرد، به طوری که، پس از سنائی، ســرودن اشعار زهدآمیز و 

پندآموز نزد بســیاری از شــاعران معمول گردید و قالب غزل که از طریق عرفان به دنیای 

بی منتهای تازه ای دست یافته بود، گسترش و بالندگی بیشتری پیدا کرد و به تدریج با آمدن 

ار و مولوی و ســعدی، از نظر کّمی و کیفی بر دیگر قالب های 
ّ

شــاعران توانایی، مثل عط

شعری و ازآن جمله قصیده، برتری چشمگیری پیدا کرد.

غیر از زهد و حکمت و وعظ، قلندری نیز در پاره ای از اشعار سنائی به چشم می خورد. 

در این قلندریات او هم، رنگ شــوخ طبعی و تلخ مزاجی غلبه دارد. در پاره ای از غزل های 

او، عشــق ظاهری و واقعی به گونه ای در هم می آمیزد که گاه تفکیک و تمیز آن حّتی برای 

آشنایان به سبک و شیوۀ سنائی چندان آسان نیست.

در بخشی از قطعات، سنائی را چنان شیفته و دل باختۀ اهل بیت و فضائل ائمه می بینیم 

که اگر از پاره ای قراین قطعی دیگر در شعر و زندگی او چشم بپوشیم، او را شاعری شیعی 

و محّب اهل بیت می یابیم. همین امر ســبب شده اســت که برخی وی را در زمرۀ شاعران 

فان شــیعه قلمداد کنند. به هرحال، ســنائی در بین قصیده سرایان فارسی از آن دسته 
ّ
و مؤل

شاعرانی اســت که شعر او سوای آنچه ستایشــی و کم مایه است، پیامی خاص و هدفی 

روشــن و معّین دارد؛ پیامی که تکیۀ آن بر دعوت به درون بینی و پرهیز از ظاهرپرســتی و 

دنیادوســتی است. هدف او مثل هدف بیشــتر صوفیان صاحب درد، جست وجوی مسیر 

حق و نشان دادن آن به ره گم کردگان و بیهوده کاران است.1 

۱. دیوان سنایی به تصحیح محّمدتقی مدّرس رضوی در تهران چاپ شده است.
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تعالیم سنائی در مسیر تحّول شعر فارسی
دالیل زیادی وجود دارد که براساس آنها بتوانیم تاریخ شعر عرفانی را به دو دورۀ پیش 

 سرودن حدیقه 
ً
و پس از ســنائی تقسیم و او را به عنوان نقطۀ عطف معّرفی کنیم. یکی مثال

اســت به عنوان نخســتین اثر منظوم مفّصلی که مفاهیم عرفانی را به صورتی گسترده وارد 

شــعر فارسی کرد و بدین ترتیب راه تازه ای را پیش روی شاعران عارف و عارفان شاعر قرار 

داد تا شعر فارســی در مراحل بعدی به خلق آثار شگرفی در این مسیر، مانند مثنوی های 

ار و موالنا و شبســتری و الهیجی و جامی و دیگران نایل آمد. در این مسیر ُپربرکت، 
ّ

عط

حدیقۀ سنائی پیش قراول و زمامدار است. 

اگر قرار باشــد نقش سنائی را در سّنت قصیده سرایی فارسی تحلیل کنیم، نیز می توان 

باز همان قاعده را تکرار کرد: تاریخ قصیدۀ کالســیک فارسی را می توان به دو دورۀ پیش و 

پس از سنائی تقســیم کرد؛ چون او بود که برای نخستین بار مضامین صوفیانه را به شکل 

گســترده، وارد این قالب ادبی کرد. هرچند پیش از وی، کســانی مثل ناصرخسرو فرآیند 

تحّول قصیدۀ فارســی را آغاز کرده بودند و آن را از محیط دربار به حوزۀ زهدیات کشانده 

بودند، اّما تاآنجاکه به مضامین عرفانی در قصیده مربوط می شــود، سنائی نخستین چهرۀ 

شاخص است. در دیوان او، سه گونه قصیده قابل تشخیص است: نخست قصاید سّنتی که 

ازجهت ســاختمان، دارای چهار رکن مرسوم هستند و ازنظر درون مایه نیز در شمار همان 

ســتایش های ســنّتی قرار می گیرد. دوم، قصاید بینابین که در ساختار آن، تغییراتی ایجاد 

شــده و پیش از سنائی در شعر کسانی، مثل منوچهری و امیرمعّزی هم تجربه شده است. 

ص و تمایزی ندارد. 
ّ

تا اینجا سنائی تشخ

اّما قصاید گروه ســوم در دیوان او، آنها هســتند که هم ساختمان قصیده تغییر کرده و 

هــم درون مایه های عرفانی، دینی، اخالقی، انتقادی و قلنــدری، زمینۀ معنایی ـ عاطفی 

شــعر را تشکیل می دهند و بیشــترین قصاید او هم از این دسته هستند)زرقانی، مهدوی 

و غریب، ۱۳۹۴(. این قصاید اســت که نقش او را به عنوان بنیان گذار قصیدۀ عرفانی در 

تاریخ شــعر فارسی تثبیت می کند. ســنائی در غزل هم، یک نقطۀ عطف است. هرچند 

بودند شــاعران عارفــی، مثل ابوذر بوزجانی که پیش از وی، تجــارب عرفانی خود را در 
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قالب غزل ارائه داده بودند، اّما این ســروده های پراکنده چندان و چنان تعیین کننده نیست 

که بتوان شــاعر آنها را واضع بوطیقای غزل عرفانی به شمار آورد. این صفت تنها شایستۀ 

ار، مولوی، حافظ 
ّ

سنائی است. تبار بسیاری از شگردها و تمهیداتی را که در غزل های عط

و دیگر عارفان مشاهده می شود، باید در دیوان غزلیات سنائی سراغ گرفت. سیرالعباد اّما 

داســتان جداگانه ای دارد. نوشتن و سرودن داســتان های سمبلیک پیش از سنائی متداول 

بود، اّما در عارفانه های سمبلیک منظوم، این مثنوی یک نقطۀ عطف است. 

مه، 
ّ

بررسی همۀ جوانب شعر و اندیشۀ سنائی مجال گسترده تری می طلبد. در این مقد

بیشتر به اهّمیت کار سنائی در حدیقه خواهیم پرداخت.  

حدیقة الحقیقه
حدیقةالحقیقه چنان که گفتیم، مهم ترین اثر حکیم سنائی غزنوی است.

مســئلۀ مهم باب های حدیقــه و ارتباط میان آنهاســت. تفاوت نظــم باب بندی در 

نســخه های مختلف حدیقه از یک طرف و محتوای باب ها از دیگر ســو ثابت می کند که 

صی در باب بندی فعلی اعّم از ترتیب و تعداد وجود ندارد. اگر همین 
ّ

هیچ ارتباط مشــخ

صورت فعلی را از باب آخر به طرف باب اّول تنظیم کنیم یا اینکه جای باب های فعلی آن 

را تغییر دهیم، هیچ اشکالی پیش نخواهد آمد و این بدان معناست که ترتیب باب ها تابع 

نظم معناداری نیســت. حّتی یک گام از این جلوتر هم می توان رفت و گفت میان بسیاری 

ت است 
ّ
می وجود ندارد. درست به همین عل

ّ
از بخش های ابواب مختلف نیز ارتباط منظ

ی در باب اّول آمده و در نسخۀ دیگری، 
ّ

که یک حکایت خاص در یکی از نسخه های خط

 در باب سوم؛ یا حّتی چند بیت که مضمون واحدی دارند در یک نسخه در باب سوم 
ً
مثال

آمده و در نسخۀ دیگر، فی المثل در باب هفتم. بنابراین نمی توان تصّور کرد که حدیقه هم 

صی آغاز شده و با ترتیب خاّصی به نقطۀ 
ّ

ار و مولوی، از نقطۀ مشــخ
ّ

مثل مثنوی های عط

پایانی رسیده است. 

حدیقه نظم دائرة المعارفی دارد. بدین معنا که مجموعۀ ســروده های ســنائی در وزن 

فاعالتن مفاعلن فع لن و در موضوعات مختلف اســت. این طور نیست که شاعر طرحی 
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ازپیش اندیشیده پیش چشم داشته یا حّتی موضوعات خاّصی را برای تدوین مثنوی ای به نام 

حدیقه درنظر گرفته باشد. حّتی دلیل آشکاری وجود ندارد که عنوان اثر را خوِد او برگزیده 

ت، در نسخه های مختلف به نام های مختلف نامیده شده است. غیر 
ّ
باشــد و به همین عل

ه و بابی که به ســتایش پرداخته، 
ّ
از باب اّول که در توحید اســت و باب دوم که در کالم الل

بقیۀ باب ها از اّول تا فرجام بر یک موضوع متمرکز نیست. خصلت دائرةالمعارفی حدیقه 

 عرفانی به موضوعاتی، نظیر تعبیر خواب، 
ً
را وقتی درمی یابیم که ببینیم او در این اثر ظاهرا

ستاره شناسی، مرض شناسی و داروشناسی پرداخته؛ بدون اینکه خواننده بداند چه ارتباطی 

میان این مفاهیم با عرفان و تصّوف وجود دارد. 

حدیقه ازجهت ســاختمان اثر عبارت اســت از مجموعۀ پاره ســروده های سنائی در 

موضوعات مختلف و در وزنی واحد که بیشتر قسمت های آن را مباحث اخالقی، کالمی 

و عرفانی به خود اختصاص داده اســت. واحد متنی حدیقه بیت یا باب یا مدخل نیست، 

»بند« اســت. بدین ترتیب که هرچند بیت این مثنوی، دربارۀ یک موضوع جزئی اســت 

که ما آن را به طور قراردادی »بنــد« می نامیم. رابطۀ بندها در برخی مباحث و ابواب  زیاد 

اســت و در برخی اندک، اّما نمی توان واحدی بزرگ تر یا کوچک تر از بند را برای این اثر 

 ممکن است 
ً
درنظر گرفت. ترتیب این بندها هم در همۀ نســخه ها یکســان نیست؛ مثال

بند خاّصی در یک نســخه در باب ســوم باشد و در نســخۀ دیگری در باب چهارم. این 

خاصیت متن است، نه نقطۀ ضعف یا قّوت آن. شاید همین ویژگی سبب شده که واعظان 

و سخنوران در منابر، از این اثر بتوانند بسیار بهره بگیرند. 

مسئلۀ دیگر تضادهای مفهومی در حدیقه است. خوانندۀ این مثنوی در موارد بسیاری 

یین 
ّ
 در یــک بند، عقل را تا اعال عل

ً
میــان بندهای متن، تضادهای مفهومی می بیند. مثال

برکشیده و آن را »سایۀ خدا« و برترین برگزیده ها معّرفی می کند و در بند دیگری از »عقل 

ّرهات اندیش« ســخن می گوید که »عقیله« و پایبندی است. در جایی، اشعری است و 
ُ
ت

در جای دیگری، دیدگاه های معتزلــی را ترجیح می دهد. این وضعیت چندان در حدیقه 

گســترش یافته که حّتی براساس ســروده های متن، نمی توان او را از نگاه مذهبی شیعه یا 

اهل سّنت معّرفی کرد؛ چون عالوه بر مدح خلفا که مرسوم بوده است، دربارۀ امامان شیعه 
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و پیشــوایان فقه اهل سّنت نیز ستایش ها دارد و خواننده را در نقطۀ تعلیقی قرار می دهد که 

نمی تواند تشخیص دهد او به کدام مذهب گرایش دارد. 

ائی را 
ّ

در مواجهه با فلســفه نیز همین وضعیت را می بینیم: او از یک سو فیلسوفان مش

 به پیروی از غّزالی، نظر مثبتی 
ً
»هوس گویان یونانی«)البته در دیوان( می خواند و اساســا

ب از مفاهیم فلسفی 
ّ
نســبت به فلسفۀ ارســطویی ندارد و از ســوی دیگر، در حدیقه مرت

بهره می برد. دو گرایش »ســتایش و زهد« را هم بر این بیفزایید. ســتایش و زهد دو نقطۀ 

مقابل یکدیگرند؛ یکی معطوف به دنیاست و دیگری معطوف به ترک دنیا. چطور می توان 

پذیرفت شاعری که کلمۀ کلیدی اثرش »زهد« است، یک باب حدیقه را که طوالنی ترین 

باب آن هم هســت، به ستایش اصحاب قدرت اختصاص دهد؟ یک پاسخ این است که 

بگوییم ســنائی در این بخش می خواســته تلخی پند و اندرز را با چاشــنی مدح برطرف 

کنــد و این باب درواقع مدح خالص نیســت، مدح همراه پند و اندرز اســت. حّتی اگر 

همین اســتدالل را بیاوریم، باز هم تعداد ابیات ستایشی حدیقه و نیز نوع ستایش های او 

به گونه ای نیست که بتوانیم ستایشگری را از ساحت سرایندۀ حدیقه دور نگه داریم. 

بنابرایــن یک الیۀ شــخصیت شــاعری او در این مثنوی عرفانی، ســتایش اســت. 

 تأّمل خواهد بود. 
ّ

دراین صورت، رابطۀ متضاد زهد و ســتایش در حدیقه همچنــان محل

همین ویژگی در آثار نظامی گنجوی هم دیده می شود. 

مسئله این است که چطور می توان گردآمدن این امور متضاد را در مثنوی عظیم حدیقه 

توجیه کرد؟ پاســخ را باید در بافت اجتماعی سراغ جست که سنائی در آن می زیسته است. 

او شاعر دورۀ گذار اســت و بهتر از هرکس دیگری توانسته ویژگی های دورۀ گذار را درونی 

و به نشــانه های زبانی تبدیل کند. آثار سنائی و به خصوص حدیقه، بهترین نمونۀ کدگذاری 

دورۀ گذار در قالب نشانه های زبانی است. یک طرف این گذار، قرن چهارم و پنجم است که 

در آن ارســطو گرایی، فلسفه گرایی، دنیاگرایی، واقع گرایی غلبه دارد و سویۀ دیگر قرن ششم 

به بعد است که ارسطوستیزی، فلسفه ستیزی، دنیاستیزی و متافیزیک گرایی غلبه یافته است. 

سنائی درســت در میانۀ این دو وضعیت متضاد ایســتاده و این گذار از وضعیت پیشین به 

پسین را در آثارش نمادینه و نهادینه کرده است. اگر روزگار پیش و پس از سنائی، ویژگی های 
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متضاد دارد و دورۀ زندگی او در حال عبور از این دو قطب متضاد ســپری شده است، خیلی 

طبیعی اســت که همین وضعیت بیرونی در قالب نشــانه های زبانــی در آثار وی بازنمایی 

شــده  باشد. تضاد ویژگی دورۀ گذار است و سنائی این تضاد را از جهان بیرون به داخل اثر 

خویش منتقل کرده است. بدین ترتیب این تضاد نه تنها نقطۀ ضعف اثر او نیست، بلکه نقطۀ 

 سعی شان 
ً
قّوت آن نیز هســت و آنها که ســعی دارند تضاد مذکور را برطرف نمایند، عمال

مصروف خواهد شد به فروکاستن وضعیت دوقطبی حدیقه به یکی از دو قطب.   

 

جایگاه حدیقه در مسیر شعر فارسی  
حدیقةالحقیقــة و طریقة الشــریعة که در واپســین ســال های حیات شــاعر به نظم 

درآمده)به احتمال زیاد بین ســال های 5۲7 تا 5۲۹  ه  .(، نامی اســت که از نام منتخب 

خود ســنائی، یعنی الحدیقة فی الحقیقة و الشــریعة فی الطریقة )ســنائی، ۱۳5۹، ص 

۱7( گرفته شــده که خود به این منظومــۀ بدیع داده و بعدها به این نامبردار شده اســت. 

اء که کار گردآوری حدیقه را به دســتور سلطان بهرامشاه، اندکی پس از 
ّ
محّمد بن علی رف

مه نوشته، یکی از 
ّ

درگذشــت ســنائی آغاز کرده)دبروین، ۱۳78، ص ۲۹5( و بر آن مقد

وله به این 
ّ

نام های کتاب را »فخری نامه« گفته که به مناســبت لقب بهرامشاه، یعنی فخرالد

طیف عّباسی فخری نامه را 
ّ
مه، ص ال(. عبدالل

ّ
نام نامیده شده است)ســنائی، ۱۳5۹، مقد

ین در مثنوی، از آن به الهی نامه یاد 
ّ

ة الحقیقة دانسته، اّما موالنا جالل الد
َ

نام پارســی حدیق

کرده است:

حدیقه هرچه باشــد و هر صورتی که داشته باشد، آخرین اثر شاعر و بنابراین عصاره 

و چکیدۀ آراء و اندیشــه های اوست. تالش های فکری ســنائی در دیگر آثار او، صورت 

نهایی خود را در حدیقه پیدا کرده است؛ بنابراین این اثر ازاین جهت هم قابل تحقیق است. 

آخرین صورت بنــدی وی را از مفاهیم کلیدی، مثل خدا، انســان، زندگی، متافیزیک و 

مفاهیــم عرفانــی، کالمی و اخالقــی در نظر وی می تــوان در همین اثر ســراغ گرفت. 

خدای ســنائی در حدیقه، شــبیه تصویر و تصّور خدا در آثار غّزالی است؛ خدایی قاهر 

و شــریعت مآب با صفت بارز قّهاریت. هرچند اســتعاره هایی نظیر »مادر« و »دایه« نیز 
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برای ترسیم شخصیت خدا مورداستفاده قرار گرفته، اّما درمجموع، صفت غالب این خدا 

»قّهاریت و جّباریت« اســت تا رحمانیت. عکس این ماجرا را در معشوق ازلی غزلیات 

او می تــوان دید و حدیقه و غزلیات ازاین جهت یکدیگر را به تعادل می رســانند. انســاِن 

بازنمایی شده در حدیقه نیز ستیز با جســم و پرورش روح را اساس قرار داده است. تقابل 

روح و جســم در حدیقه به گونه ای است که رفاه یکی در گرو ریاضت دیگری است؛ برای 

ت های جسمانی گذشت. این اصل ساده مبنای تمام 
ّ

رسیدن به کمال روحانی، باید از لذ

بایدها و نبایدهای سنائی دربارۀ وضعیت انسان در دنیاست. 

زندگی در حدیقه عبارت اســت از عبور در مسیری که شریعت محّمدی برای آدمی 

ص کرده اســت؛ آن هم شریعت به روایت زاهدی ســخت گیر که حّتی داشتن مال 
ّ

مشخ

ی مجاز می شــمارد که برای »زاد عالم حی« ضروری است و بیشتر از 
ّ

حالل را فقط تاحد

آن را مانند آبی می داند که به درون کشتی راه یافته و آن را غرق می کند. 

اگــر بخواهیم دو کلمۀ کلیــدی برای مجموعۀ بایدها و نبایدهای ســنائی پیدا کنیم، 

یکی»زهد« اســت و دیگــری »معرفت« که اّولــی به جانب عملی زندگــی و دومی به 

 
ّ

فّعالیت های شناختی انسان مربوط می شود. انسان حدیقه همان ایده آلی را در زندگی مد

نظر قرار داده که در منظومۀ صوفیانۀ ما دیده می شود: زیستنی مبتنی بر زهد. 

دربارۀ ابعاد مختلف زهد باید در فرصت دیگری سخن بگوییم، اّما این مقدار گفتنی 

اســت که این زهد به رغم ســختی و رنج فراوانی که برای جســم به همراه دارد، مالل آور 

کید سرایندۀ حدیقه بر عمل است و نه نظر. هم ازاین جهت، به هیچ روی خود را  نیست. تأ

مقّید نمی کند که به گفت وگو دربارۀ مسائل پیچیدۀ نظری و متافیزیک وارد شود. متافیزیک 

برای او مسئلۀ بسیار ساده و قابل درکی است. از مرور اّیام، می توان به وجود خالق پی برد و 

از اینکــه نعمت های فراوانی در اطراف ما وجود دارد، می توان دریافت که خالق مهربان و 

حکیمی هست. او متافیزیک را تا سطح محسوسات اطراف ما، عینی و ملموس می کند. 

بهشت و جهّنم و خدا و فرشته در این مثنوی آن قدر دم دست و عینی و پیش چشم هستند 

که می توان با آنها زندگی کرد. حّتی وقتی دربارۀ مفاهیمی که تبار فلسفی دارند، مثل عقل 

 دیداری 
ً
کل و نفس کل، ســخن می گوید، باز هم تصویری که از آنها ارائه می دهد، کامال
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و درک کردنی اســت؛ آنها مانند پدر و مادر هستند و ما فرزندانشان. اینها همه بدان جهت 

 پرداختن به اعیان ثابته و 
ِ

اســت که مخاطب فرضی وی، توده هایی هستند که نه دل و دماغ

عقول عشــره را دارند و نه قدرت درک  آنها را. سنائی برای مردم شعر می گوید و متافیزیک 

را با همۀ دوردستی و انتزاعی بودنش تا سطح زندگی آنها پایین می آورد. 

متافیزیک در آثار سنائی از آسمان به زمین می آید. کالم هم یکی از محورهای اصلی 

حدیقه هست، اّما حّتی مفاهیم مدرسه ای و تودرتوی کالمی نیز در حدیقه به زبانی ساده 

ه ســخن می گوید، 
ّ
بیان شده اســت. وقتی دربارۀ صفات و ذات خدا یا قدیم بودن کالم الل

آن قدر مطلب را ساده ســازی می کند که مخاطب عامی نیز متوّجه مقصود او می شــود. 

 معلوم است که وی در سرودن، پیوسته 
ً
 مخاطب محور است و کامال

ً
حدیقه یک اثر شدیدا

مخاطب فرضی را که تودۀ مردم بودند، پیش چشم دارد. 

اخالق حدیقه بر این اصل دوگانه استوار است: تصّوِف شریعت مدار. هم ازاین روی برای 

ی است که زندگی 
ّ

خوانندۀ امروزی، ســنگین و دست نیافتنی به نظر می آید. او خود مردی جد

ی 
ّ

ی گرفته است و همین امر سبب شده که در طّراحی اخالق عملی، جانب جد
ّ

را بســیار جد

زندگی را برجســته کند و از جانب شــوخی و مزاح فاصله بگیرد. طنزهای گاه به گاهی و اندک 

 حیات آدمی بیشــتر توّجه کند، توانایی 
ِ

او نشــان می دهد که اگر می خواســت به زنگ تفریح

فراوانی در خلق صحنه های دلکش داشت، اّما حّتی طنزها خیلی زود به خدمت همان اخالق 

ی فرو می رود. به 
ّ

صوفیانــه درمی آید و خواننده در پِس خنده ای کوتاه، به فکــری عمیق و جد

ت در حدیقه بسیار کم جان است و درعوض، حرکت بر 
ّ

ت هم هست که شادی و لذ
ّ
همین عل

ۀ کمال، همه جا حضور دارد. 
ّ
گردنه های نفس گیر و جانکاه زندگی زاهدانه برای رســیدن به قل

خواننده انتظار دارد در باب ســتایش های حدیقه، نفس راحتی بکشد و بتواند گوشه ای بنشیند 

ت ببرد، اّما آنجا هم باز قدرت جنگاوری و زوِر بازوی شــاه 
ّ

و از زیبایی حور و قصور دربار لذ

ی و خشن حیات آدمی. چنین 
ّ

اســت با اســتعاره هایی خیلی زیبا، اّما برگرفته از فضاهای جد

است که وقتی به پایان حدیقه می رسی، رّد تازیانه های سلوک را بر گردۀ خویش حس می کنی. 

بالغــت حدیقه را باید در قدرت فراوان شــاعر در تمثیل ســازی، تصویرســازی و 

ترکیب سازی وی سراغ جست. سنائی ذهن داستان پرداز ندارد. تعداد اندِک حکایت های 
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وی از یک ســو و سطح نازل همان حکایت ها از ســوی دیگر، ثابت می کند که هنر او را 

باید در جای دیگری جســت. در مقابل، تمثیل ســازی او برای بیان مفاهیم پیچیده بسیار 

زیباست. گویا شاعر به این نتیجه رسیده که تمثیل بهترین راه تبییِن مفاهیِم پیچیدۀ کالمی 

برای مخاطبی است که دانش و حال و حوصلۀ درپیچیدن به مسائل کالمی را ندارد. 

تعداد تمثیل های او در حدیقه چندان هست که آن را بتوان یک ویژگی سبکی به شمار 

آورد، اّما قدرت تصویرسازی اش را باید به خصوص در بخش مربوط به ستایش های حدیقه 

سراغ جست. آنجا او دغدغۀ مخاطب عاّمه را ندارد و قدرت شاعری اش را به رخ خواننده 

می کشــد. گویا همۀ توانایی تصویرپردازی اش در مباحث کالمــی و عرفانی و اخالقی 

حدیقه، یک باره در مدیحه ها آزاد می شــود. ایماژهای تــازه و ابتکاری وی چندان زیاد و 

ی بدان پرداخت. قدرت ترکیب سازی وی که 
ّ
چنان زیباســت که می توان در تحقیق مستقل

ط وی را بر زبان فارسی نشان می دهد. بسیاری 
ّ
باز هم بدان خواهیم پرداخت، میزان تســل

از ترکیبات هست که وی برای نخســتین بار آنها را ساخته است. بررسی شاهدمثال هایی 

ط وی را در این بخش آشکار می کند. 
ّ
که در  لغت نامۀ دهخدا از ســنائی آمده، میزان تسل

وقتی وزن ُپرپیچ و خم حدیقه را در مقایســه بــا وزن روان مثنوی و ایجاز فوق العادۀ او در 

طرح مضمون ها و موضوعات عرفانی را کنار بالغت تصویر، مهارت در تمثیل ســازی و 

قدرت در ترکیب سازی وی می نشانیم، این پرسش به ذهن متبادر می شود که چرا او از این 

بالغت سنگین، برای بیان مفاهیم پیچیدۀ عرفانی استفاده کرده است؟ آیا خواسته از طریق 

گزینش روش های دشوار، میزان قدرت خودش را در زبان آوری به رخ خواننده بکشد؟

حضور مستمر و اثرگذار ســنائی در آثار دیگران که ازجهت مخاطب شناسی اهّمیت 

زیادی دارد، از همان قرن ششــم شروع شده و تا قرن دهم، سیر تصاعدی دارد. حّتی اگر 

 از او نباشد، تصویر روشنی از 
ً
ار« می داند، واقعا

ّ
بیتی که موالنا خود را »از پی سنائی و عط

میزان تأثیرگذاری حکیم غزنه بر سّنت عرفانی پس از خودش را پیش روی ما قرار می دهد. 

بحارالحقیقه، سوانح العشاق، رســالۀ عینیه، تمهیدات، لوایح و نامه های عین القضاة، 

مقامات ژنده پیل، شرح شطحیات، عبهرالعاشقین، اسرارالتوحید، مرصادالعباد، مرموزات 

اســدی، معارف ترمــذی، فیه مافیه، مقاالت شــمس، معارف بهاء ولد، مجالس ســبعه، 
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قین، العروة الهل الخلوة، مصّنفات سمنانی، 
ّ

کشف الحقایق، مصباح الهدایه، مرآت المحق

نزهة االرواح ازجمله آثاری عرفانی اســت که به ابیاتی از سنائی استشهاد کرده اند. به همین 

مقدار و شاید کمی بیشتر، حضور او را در ژانر تاریخی و در آثاری مثل تاریخ الوزرا، عقدالعلی، 

راحة الصدور، تاج المآثر، تاریخ جهانگشــا، طبقات ناصری، تاریخ شاهی، زبدةالتواریخ، 

جامع التواریخ، المعجم فی آثار ملوک العجم، ســمط العلی، تاریخ بناکتی، تاریخ گزیده، 

تاریخ نامۀ هرات، تاریخ سالجقه، تجارب السلف، مجمع االنساب، مواهب الهی، ظفرنامه، 

منتخب التواریــخ، زبدةالتواریخ، مطلع ســعدین، روضات الجنات، حبیب الســیر، تاریخ 

نگارستان، تاریخ جهان آرا، احســن التواریخ و خالصة التواریخ می توان سراغ گرفت. منابع 

زندگی نامه ای را هم می توانیم به این روایت های تاریخی بیفزاییم، دراین صورت عدد آثاری 

که به ابیات او استشهاد جسته اند، بیشتر هم می شود:  بیان الحقایق، لطایف الحقایق، اسئله 

و اجوبۀ رشیدی، فردوس المرشــدیه، نفحات االنس، تذکرةالشعرا، ریاض االفکار، تذکرۀ 

شاه طهماسب و خالصةاالشعار بخشــی از آثار سرگذشت نامه است که به ابیاتی از سنائی 

استشــهاد جسته اند. عالوه بر اینها، رّد پای اشعار سنائی را در ژانرهای داستانی و در آثاری 

نظیر کلیله ودمنه، روضة العقول، سندبادنامه، راحة االرواح، داراب نامۀ بیغمی و انوار سهیلی 

هم می توان مشــاهده کرد. مســئله به همین جا ختم نمی شــود و در کتب علوم ادبی، نظیر 

المعجم شــمس قیس، صحاح الفرس و بدایع االفکار نیز می توان حضور سنائی را مشاهده 

کرد؛ چنان که سایۀ او بر سِر ژانر تفســیری نیز افتاده است: مصابیح القلوب،کشف االسرار، 

جواهرالتفســیر، حدائق الحقایق و مواهب علیه بعضی از این گونه آثار هســتند. گستردگی 

قلمرو جغرافیایی او نیز ژانرهای ترّســلی)مانند: نامه های وطواط و التوّســل الی الترّسل و 

منشآت میبدی(، سیاسی)مانند: اغراض السیاسة، آداب الحرب و الشجاعة، تحفةالملوک، 

اخالق االشراف، ذخیرةالملوک و دستورالجمهور( قابل توّجه است. 

یک مرور شتاب زده بر آثار فوق نشان می دهد که قلمرو معنوی او  از خراسان بزرگ)احمد 

جام( آغاز شده و تا شهرهای هم جوار، مثل سمنان )احمدبن محّمد بیابانکی(، کرمان )شاه 

ه ولی و ابوحامد کرمانی( و شــهرها و والیات دورتر، ازقبیل همدان)عین القضات، 
ّ
نعمت الل

ین کاشــانی(، 
ّ

ــه(، فارس)روزبهــان بقلی(، کاشــان )جمــال الد
ّ
ین فضل الل

ّ
رشــیدالد
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آمل)ابن اســفندیار( و آذربایجان)شبســتری( و تا مناطق دورتر، نظیر آسیای صغیر)محّمد 

ین کاشانی( گسترش یافته است 
ّ

ملطیوی( و شــبه قاّرۀ هند)میر ســّید علی همدانی و تقی الد

ی و علی حوری، ۱۳۹۱(. این قلمرو گســتردۀ معنوی در دو ُبعد زمان و مکان 
ّ

)زرقانی، یاحق

است که نام او را به عنوان شاعر دوران ساز بر سِر زبان ها انداخته است.

ر، از تمثیل ها و پندارهای پارســایانه و اندیشه های 
ّ
ســنائی با نوآوری و به گونه ای مؤث

عرفانی بهره گرفت و شــکل تازه ای از مثنوی پدید آورد که در آن مضامین آزاد، تمثیل ها و 

ه به گونه ای مبتکرانه 
ّ
ر و داستان های شاهان و پیامبران و اولیاء الل

ّ
استعاره ها، موعظه های مؤث

در هم آمیخته اســت)ریپکا، یان و دیگران، ۱۳70، ص ۳57(. این شیوه از تلفیق داستان 

و تمثیل و حکمت و تعلیم در یک اثر تا روزگار حدیقه، بی ســابقه بود؛ بنابراین با اقبال و 

استقبال طبقات مختلف مواجه شد. 

شهرت حدیقه
کید فارسی زبانان قرار   انتظار، در گذشــته ها موردتوّجه و تأ

ّ
بعضی کتاب ها دور از حد

گرفته اند. حدیقة الحقیقة که در واپســین سال های عمر مجدودبن آدم سنائی سروده شده، 

ســرآمد آنهاست. اگر شاهنامۀ فردوسی در دوره هایی و شاید هم در همۀ دوره ها در کانون 

توّجه بوده، دلیلش روشــن اســت؛ اگر مردم با حافظ الفتی ازلی و پیوندی دیرینه داشته و 

کتاب او را در کنار قرآن از خود دور نکرده اند، هم جای تردید نیســت، برای آنکه دلیلش 

در خودش بوده اســت. اّما برای حدیقــه قید »دور از انتظار« را بــه کار می برم، برای آنکه 

 دلیل موّجهی همانند شــاهنامه و حافظ برایش به نظر 
ً
دســت کم در نگاه نخســت، تقریبا

نمی آید. نخســتین مثنوی عارفانۀ فارســی که در اواخر دهۀ سوم سدۀ ششم در غزنه تولید 

شده اســت با حکایت ها و تمثیل ها و اندیشه های زیاد که نه حکایت ها و تمثیل های فراوان 

آن، اّما دســت کم قســمی از تأّمالت کالمی اش، چندان هم در دسترس و نزدیک به فهم 

عموم نبوده تا شیفته وار بدان دل بدهند و متن آن را برای خود بنویسانند و با آن زندگی کنند، 

چنان که فی المثل با دیوان حافظ زندگی کرده و یا شــاهنامۀ فردوسی را همدم شب های تار 

و روزهای بی روزن خود داشته اند. حدیقه را البته بزرگان عرفان و اندیشه نه تنها می شناخته، 
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که بدان ســخت معتقد بوده و از تعالیم آن در نوشته های خود سود می برده اند. از آن برتر، 

ار و مولوی در سرودن منظومه های عارفانه هم 
ّ

ســنائی و حدیقه)الهی نامه( الهام بخش عط

 راه تازه ای جلو پای شعر فارسی گذاشته اند؛ راهی که صدها روندۀ 
ً
بوده و هر سه مشــترکا

گاه، ازقبیل عراقی و خواجو و اوحدی و شــیخ شبستری داشته تا به حافظ شیراز و جامی  آ

ه ماهان رسیده است. سنائی در شعر فارسی، گویی همان کاری را کرد 
ّ
هرات و شاه نعمةالل

ر هم عصر او، محّمد غّزالی، در دین کــرده بود؛ یعنی احیای فنون و دمیدن روح 
ّ
کــه متفک

عشق و عرفان در کالبد شعر بی روحی که کمال خود را در ستایش بی خردان و زورمندانی 

می دید که جز حمایت از گونۀ خاّصی از سخن، کار دیگری نکرده بودند. 

حدیقه از کتاب های خوش اقبال زبان فارســی بوده اســت. بخشی از این اقبال، به زمان 

تألیف و روی کار آمدن آن مربوط می شــود. شعر فارسی تا قرن ششــم هجری راه درازی را 

ۀ قصاید عنصری و 
ّ
به شــتاب پیمود و خیلی زود از دشــت درشــتناِک »آهوی کوهی« به قل

بعد از آن هم امیرمعّزی و عثمان مختاری، بر شــد و باالنشــینی کرد. مثنوی سرایی فارسی 

از آفرین نامۀ بوشــکور و شاهنامۀ ابوالمؤّید بلخی گذشــت و به چکاِد شعر حماسی، یعنی 

بلندای شاهنامه رسید.  اّما بعد چه؟ آیا می شد بازهم در همان طریق گام برداشت؟ و آنها که 

برداشتند، به کجا رسیدند؟ سنائی راه شعر فارسی را کج کرد تا از مسیری دیگر، به افق تازه ای 

دست پیدا کند. در قصیده به حکمت، در غزل به عرفان و در مثنوی سرایی، به اندیشه و تعلیم 

و تمثیل روی آورد و پرواز در افق های تازه را برای شــاعران پس از خود ممکن ساخت. خلق 

حدیقه در این افق تازه، یک بدعت بود که شــعر فارسی را از سرگردانی و بالتکلیفی نجات 

فاق افتاد، 
ّ
داد. گویی همان تغییر جهتی که بنابر روایت دیوانۀ الی خوار در زندگی ســنائی ات

در مسیر شعر فارسی نیز پیش آمد و راه و زندگی تازه ای برای آن رقم خورد. 

سنائی و دیگران
سنائی در دو حوزه از دیگران تأثیر گرفته و بر دیگران اثر گذاشته است: فکر و شعر.

شــرح تعّرف و احیاء علوم الّدین  دو کتابی اســت که به نظر می رســد بنیان های فکر 

سنائی، زیر تأثیر آن بوده است.  


