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Abstract
Sanaei Ghaznavi is one of the great poets of the fifth and sixth century AD. He was at a
time when Arabic culture and literature dominated all Muslim-dominated areas. It
seems that two main factors were the causes of the influence of Arabic culture and
poetry on the poetry of the fifth century: a) the increasing combination of Persian
language with Arabic terms and combinations; b) the enthusiasm and tendency of the
poets to the Arabic culture. In most of his stories, Sanai has used words, combinations,
phrases, proverbs and symbols of Arabic culture. The present study seeks to analyze the
influence of the Arabic culture of the Umayyad, Abbasid, and Andalusian periods on
the Sanaei poetry through a descriptive-analytical method focusing on the French school
of comparative literature. To reach this goal, firstly, the points of view on the influence
of Sanaei on Arabic culture and poetry were stated in the introduction; then the
reflection of Arabic culture and literature on the poet's court was analyzed. Based on
this research, it can be seen that Sanaei, with the obvious and hidden influence of
Arabic literature, has covered all these terms and meanings with new paintings with full
artistry. The poet has received the most influence from the Abbasid era especially the
Abu Nawas and the Mutabee.
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متنشناسي ادب هارسي (علمي -پژوهشي)
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و علوم انساني  -دانشگاه اصفهان

دورۀ ج ي  ،شماره( ،3پ اپي  )35پاي ز  ،1396صص

تأثیرپذیری سنایی غزنوی از ادبیات عربی
(باتكیهبر دورههای اموی ،عباسی و اندلس)


طیبه فدوی -حمید جلیلیان -مسعود باوان پوری
چكیده

سنايي غزنوی از شاعران بزرگ و برجستۀ قرن پنجم و ششم هجری است .وی در زمانهای مييزيسيت هيه هرهني

و ادب يا

عرب بر همۀ مناطق تحت تصرف مسلمانان ،حاهم ت داشته است .به نظر ميرسي دو عامي اساسيي ،عليت تي ف ر هرهني

و

شعر عربي بر شعر شاعران قرن پنجم بوده است :الف) آم زش روزاهزون زبيان هارسيي بيا واژههيا و تره ي هيای عربيي ب)
اشت اق و گرايش دروني شاعران به هرهني
ضربالمث ها و نمادهای هرهن
مکت

عربيي .سينايي در ب شيتر قصي ههيای ويود از واژههيا ،تره ي هيا ،عبيار هيا،

عربي بهره برده است .اين پژوهش بر آن است تا با روش توص في ي تحل لي و بيا تمرهيز بير

هرانسوی ادب ا تطب قي ،ت ف ر هرهن

عربي دورههای اموی و عباسي و ان لس را بر شعر سنايي بررسي و تحل ي هني .

برای رس ن به اين ه ف ،ابت ا نکاتي دربارۀ ت ف رپذيری سنايي از هرهن
هرهن

و شعر عربي در مق ميه ب يان شي سياس بازتياب

و ادب عربي در ديوان شاعر بررسي و تحل گردي  .برپايۀ اين پژوهش ميتوان درياهت هه سنايي ضيمن ت ف رپيذيری

آشکار و پنهان از ادب ا عربي ،با هنرمن ی تمام ،بر اين الفاظ و معاني رن

و لباس تازهای پوشان ه است .شاعر ب شترين تي ف ر

را از دورۀ عباسي و بهويژه ابونواس و متنبي گرهته است.
واژههای کلیدی
سنايي شعر و هرهن

 استاديار گروه زبان و ادب ا

عربي ت ف رپذيری ادب ا

هارسي ،دانشک ه ادبا

 هارشناس ارش گروه زبان و ادب ا

و زبانهای وارجه ،دانشگاه هردستان ،ايران t.fadavi@uok.ac.ir
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و علوم انساني ،دانشگاه رازی ،ايران h.jalilian@gmail.com

عربييي ،دانشييک ه ادب ييا

و علييم انسيياني ،دانشييگاه شييه مي ني آذربايجييان ،ايييران (نويسيين ه مسي و )
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1ـ مقدمه
ادب ا

تطب قي ،از شاوههای مهم دانش ادب ا

وزن ادب ا

امروز ،م زان دق قي است هه با همک آن مييتيوان جايگياه و موقع يت و

ملي يک هشور را روشين هيرد .دو زبيان هارسيي و عربيي از دو ويانوادۀ مختليف هسيتن اميا از ديربياز

پ وستگيهای بس اری با هم داشتهان به طوری هه همتر دو زباني را از دو ت رۀ گوناگون ميتوان ياهت هه تا اين ان ازه بيا
يک يگر داد و ست داشته باشن « .ت ف ر متقاب زبان و ادب ا

هارسي و عربي از ديرباز تاهنون امری بي يهي و نشيانۀ پ وني

عم قي است ...بهويژه بع از اسالم ،اين ارتباط و ت ف ر و ت فر ب شتر و وس عتر گردي ه است» (رافي.)172 :1336 ،
دادوست هرهنگي و مبادلۀ تجارب و استفاده از فمرا

اهکار از لوازم و ضرور های زن گي معنوی هر مليت اصي ،

متم ن و هرهن آهرين است هه ميوواه در تاريخ استوار و مان گار باش  .ريشۀ روابط ايران و عرب به پ ش از تياريخ
م ّون ،يعني به دورههای اساط ری ميرس  .اين تاريخ در عه هخامنش ان گسيتردهتير و در دورۀ ساسيان ان اسيتوارتر و
عم قتر ش  .در اين دوران ،روابط و مبادال

س اسي و هرهنگيي م يان اييران و عيرب از اسيتحکام و وسيعت ب شيتری

برووردار بود و اين پ ون با ظهور اسالم و ارتباط عم قتر ،وس عتر از گذشته ش (همان.)5 :
نويسن گان و شياعران عرب در هاربرد واژههای ب گانه و ازجمله هارسي ،تنها به ان ازۀ ن از بسن ه هردن يعنيي هقيط
واژه ها و تعب رهايي را به هار بردن هه در زبان عربي ن اهتن و يا اينکيه لفي و تعب ير هارسيي را بيرای معنيای مقصيود،
مناس تر و دق قتر دي ن و اين بروالف عملي است هه هارسيزبانان انجام دادن  .برای اين موضوع علتهايي ميتيوان
در نظر گرهت زبان هارسي در دو قرن سوم و چهارم هجری ،جايگاهي ارزشمن در دانش و ادب ا
از اصطالحا

ياهت اميا بسي اری

و تعب رهای آن درنت جۀ دو سه قرن سستي و ناتواني يا هراموش ش ه بود و يا اينکه نويسين گان و اديبيان

برای اظهار برتری و هنر وويش از هاربرد اينگونه واژهها پره ز ميهردن زييرا آن را سيخن تيودۀ ميردم مييدانسيتن
درنت جه بهجای اين هلما

از تره

های عربي استفاده ش دانستن زبان عربي در آن زمان ،هنر و هض بزرگي به شمار

ميآم  .صفا ( )195 :1363در اين باره مي گوي « :اگرچه در دورۀ سلجوقي ،ام ران ترکزبان توجه چن اني نسبت به زبان
و هرهن

عربي ن اشتن  ،اما آم زش روزاهزون زبان پارسي با واژگان و تره

های عربي ،امری آشکار است هه از اوايي

قرن ششم تا هفتم به اوج وود ميرس  .از سب های اين آم زش ،يکي اين بود هه شاعران و نويسن گان در مي ارس بيه
تحص

زبان و ادب عربي ميپرداوتن و ن ز يکي از شرايط بزرگ دب ری و شاعری ،آشينايي بيا بسي اری از متيون ادب

عربي و اح اناً از حف داشتن قسمتي از آنها بوده است» .مطهيری ( )373 :1359ن يز اسيتفاده از زبيان عربيي را طب عيي
دانسته است زيرا «ايران ان ب ش از هر ملت ديگر ن روهای وود را در اوت ار اسالم قرار دادن و ب ش از هير مليت ديگير
راه صم م ت و اوالص نشان دادن ».
سنايي غزنوی در س ۀ ششم هجری ،نخست ن شاعری است هه به شک وس عي ،عرهان را به شعر هارسي وارد هرد و
به آن برجستگي سبکي داد (شم سا .)191 :1375 ،وی در اشعار وود بس ار و به صيور
ادب ا
از مکت

آشيکار و پنهيان از هرهني

و

عربي ،در دورههای مختلف آن ،ت ف ر پذيرهته است .اين جستار ميهوش با ت م در ديوان اشعار وی و بهرهگ ری
هرانسوی ادب ا

تطب قي ،ت ف رپذيری شاعر از دورههای اموی و عباسي و ان لس را بررسي هن .

1ـ1پیشینۀ پژوهش
تاهنون دربارۀ ادب ا

تطب قي ب ن ايران و اعراب ،همچن ن ت ف ر هرهن

نگاشته ش ه است هه ب ان آنها وارج از توان يک نويسن ه ،در قال

عربي بير ادب يا

هارسيي ،مقياال

هراوانيي

صفحاتي مح ود و مشخص است بنابراين تنهيا بيه

ت ف رپذيری سنايي غزنوی از ادب ا عربي
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ذهر پارهای از آنها بسن ه ميشود.
س محم رضا ابنالرسو ( ،)1339در مقالۀ «ت ف ر هرهن

عربي در غز هارسي» ،هصيلنامه لسيان مبي ن ،دوره دوم،

شماره يک ،پس از مق مهای دربارۀ اصطالح «غز » و وجه تسم ۀ آن ،هوش ه است با بررسي ويژگيهای غيز هارسيي
در چن بخش ازجمله واستگاه ،قال  ،مضام ن و تحو آنها به اين سوا پاسخ ده هه آييا غيز هارسيي ي بيهوييژه در
آغازين س ههای پ ايش ي از زبان و ادب و هرهن
تورج زينيون ( ،)1339در مقالۀ «تحل

عربي افر پذيرهته است؟

تطب قي بازتاب هرهن

عربي در شعر مسعود سع سلمان» ،هصيلنامه لسيان

مب ن ،دورۀ دوم ،شمارۀ دوم ،جلوههای ت ف رپذيری مسعود از هرهن

و ادب عربي را در دو بع بررسي مي هن  :نخست،

مضمونها و ساوتارهايي هه مسعود در آنها بهيق ن با بهرهبردن از هرهن
آن گروه از مضمونهايي هه از هرهن
توارد واطر ،دروور بررسي و تحل

و ادب عربي ،از ايشان تقل هرده اسيت .دوم،

پربار ايراني و استع اد و نوآوری شاعر حکايت ميهن و در باب تجربه شعری و
است.

وح سبزياناور ( ،)1391در مقالۀ «ت ف ر هرهن

شماره  ،23نشريه پژوهش زبان و ادب ا

و ادب ايراني در ادب عربي (مطالعيۀ موردپژوهانيه :امثيا مولي )»،

هارسي ت ف ر حکمتهای وسرواني و ان يشههای ايرانشهری در ادب عربيي را

بررسي هرده است .وی در اين مقاله بر آن است هه اهزون بر حضور گستردۀ حکمت های ايرانيي در ادب عربيي ،بخيش
بس اری از امثا غ رعربي ي ب ش از هزار مث ي در منابع عربي ،ايراني است .بنابراين پس از نشاندادن زم نههای تياريخي
برای انتقا اين ان رزها به ادب عربي ،با معرهي دهها نمونه از اين امثا هه در ايرانيبودن آنها تردي ی وجيود ني ارد ،راه
را برای پژوهشهای بع ی هموار هرده است.
تورج زيني ون و ابوذر تکش ( ،)1391در مقالۀ «بازتاب هرهني

ادب ا

و ادب عربيي در شيعر انيوری» ،شيماره  ،7نشيريه

تطب قي هرمان ،آوردهان هه بهرهگ ری انوری از زبيان عربيي ب شيتر درحيوزۀ قيرآن و احاديي

و امثيا تيازی و

ت ف رپذيری از بروي شاعران عرب ،بهويژه شاعران عصر عباسي است .اين پژوهش چني ن نت جيه مييگ يرد هيه بازتياب
هرهن

و ادب عربي در شعر انوری در دو بخش تحل

ميشود :نخست ،درونمايههايي هه شاعر به ت ف رپذيری و تقل ي

از اديبان عربي سروده است دوم ،درونمايههای مشترهي هه نت جۀ نوآوری شاعر و آزمودههای وی در زن گي است و از
باب توارد واطر و ب نامتن ّت شعری دروور تفس ر است.
با واهاوی در م ان تحق قا

صور گرهته و چاپش ه در مجال

و مقاال

معتبر ،موضوع اين جسيتار در پژوهشيي

ياهت نش  .تفاو ها و نوآوریهای اين پژوهش در مقايسه با پژوهشهای ديگری هه در اين بياره انجيام شي ه ،عبيار
است از:
الف) تحل

دق ق ،جامع ،منصفانه و روشمن موضوع

ب) استفاده از تازهترين پژوهشهای انجامش ه دربارۀ شعر سنايي
ج) پره ز از اطناب و قلمهرسايي در تحل
د) تحل

موضوع

موضوع با عنوانبن یهای نوين

ر) تالش برای زدودن ابهامهای احتمالي.
گفتني است هه لزوم شناوت زاويه ای ديگر از زوايای شخص ت سنايي و پرداوتن به مبحثي تطب قي ،ضرور
نگارش اين پژوهش بوده است.

اصلي
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1ـ 2سؤاالت پژوهش
 -سنايي غزنوی تا چه م زان از هرهن

و شعر عربي ت ف ر گرهته است؟

 اين شاعر ب شتر ،از چه دوره و ه ام شاعر بهره گرهته است؟2ـ پردازش موضوع
2ـ 1برگی از زندگی سنایی
حک م أبوالمج مج ود بن آدم سنايي در اواي يا اواسط ن مۀ دوم قرن پنجم هجری در غزن ن متول شي (صيفا،1363 ،
ج )553 :2و در همانجا به تحص

پرداوت .سنايي پس از شهر ياهتن در جواني ب ن سيا هيای  195تيا  511هجيری

قمری در مقام شاعری درباری در غزن ن ،اين شهر را ترک هرد و بيه وراسيان رهيت و در بي ن سيا هيای  513تيا 521
هجری قمری ،دوباره به زادگاهش بازگشت .بنابر قو مشهور ،در سا  525هجيری قميری در همي ن شيهر درگذشيت
(رضوی 12 :1311 ،مق مه) .از نظر اعتقادی و آنچه از آفارش برميآي  ،همانن ب شتر وراسان ان آن روزگار پ رو ميذه
بوحن فه بوده است (زرينهوب.)163 :1372 ،
2ـ1ـ 1سنایی ،شاعری دارای دو دوره
دورۀ او  ،همزمان با آغاز هار شعر و شاعری اوست .او در اين دوره ،در دربار سالط ن به سر ميبرد با م احي نيزد
پادشاهان در پي مقام و مرتبت بود و زن گياش را در ووشگذراني و عشير طلبيي سياری مييهيرد .ايين دوره ،دورۀ
تاريک زن گي سنايي است زيرا مانن شاعران همعصر وود ،همۀ سعي و تالش ويود را بيه سياوتن قصياي مي حي و
اغراقآم ز دربارۀ سالط ن ناشايست ميگماشت اما چن ی نگذشت هه بيه دورۀ دوم زني گي وارد شي و از ايين روش،
ب زاری جُست و به عالم معنا روی آورد .اين زمان ،دورۀ روشن و ب اری زن گي سنايي اسيت او مي احي پادشياهان و
بزرگان عصر را هنار نهاد و راه زه و عباد

در پ ش گرهت (ر.ک :مجله گلبرگ .)1332 ،به نظر ميرس تعال م عرهاني

محم منصور سروسي ،انقالب دروني در سنايي پ ي آورد و او را به سوی بهره گ ری از مضام ن عرهاني هي ايت هيرد
(ر.ک سنايي :1332 ،مق مه  6ي .)3
2ـ1ـ 2ویژگیهای اشعار
گاهي شعر سنايي ،توهن ه و پرواشگر است .مضام ن ب شتر قصاي او در نکوهش دن اداری و دن ياداران اسيت .او بيا
زاه ان ريايي و حاهمان ستمگر هه هره ام توج هگر هار ديگری هستن  ،بيپروا ميست زد و از ب ان حق قت ترسي ن ارد.
سنايي با نق اوضاع اجتماعي روزگارش ،اهزونبر ب ان دردها و مشکالتي هه دامنگ ر زمانه ش ه است ،نشان ميده هيه
شاعری اه درد و دين است .ان يشۀ زه و عرهان ن يز از مهيمتيرين محورهيای موضيوعي در قصياي سينايي اسيت.
نکوهش دن ا ،تفکر دربارۀ مرگ ،توص ه به گسستن از آرزوهای طوالني و بييشيمار ،ييادآوری بازگشيت بيه وويشيتن
حق قي آدمي ،از مضام ن رايج قصاي اوست (ر.ک :سايت دايرۀالمعارف طهور).
2ـ1ـ 3آثار سنایی
سنايي آفار بس اری دارد هه عبار

عشقنامه ،مکات

سنايي.

است از :ديوان اشعار ،ح يقيۀالحق قيۀ ،سي رالعباد ،طرييقالتحق يق ،هارناميۀ بليخ،

ت ف رپذيری سنايي غزنوی از ادب ا عربي
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2ـ1ـ 4جایگاه سنایی
شف عي ه هني ( )23 :1376معتق است« :در تاريخ ادب ا

هارسي وقتي ميگوي م شعر قب از سنايي و شيعر بعي از

سنايي ووانن ۀ اه و آشنا ،تمايزی شگرف م ان اين دو مرحله احساس ميهن  .ه چ ه ام از قلههای شعر هارسيي حتيي
سع ی و حاه و موالنا چن ن مقطعي را در تاريخ شعر هارسي ايجاد نکردهان با اينکه سيراين گان برجسيتهتيرين آفيار
ادب هارسي بودهان » .سنايي چه ازنظر لف و چه ازنظر معنا ،ت ف ر بسزايي در سخنوران پس از وود داشته است .بس اری
از آنها به م ح وی زبان گشودهان و آشکارا دربارۀ بزرگي و برتری مقام وی سخن گفتهان حتي تحت تي ف ر هيالم او و
به پ روی از وی آفاری ن ز ساوتهان و دربارۀ نوشتههای او اظهار نظر هردهان (اوتر.)12 :1375 ،
تره بي هه وی از عرهان و زبان منسجم وويش به وجود آورد ،موج

ش تا ياد سينايي و شيعر او در طيو تياريخ

شعر هارسي ،همواره ن ک و گرامي شمرده شود.
3ـ فرهنگ و شعر عربی در شعر سنایی
3ـ 1کاربرد اسمهای خاص عربی در شعر سنایی
3ـ1ـ 1دورۀ اسالمی
سنايي در اشعار وود از بروي اسماء واص عربي ياد ميهن هه آنها را در تمام دوران عرب ميتوان ياهت .وی در ب يت
زير به اسم ابوبکر ،ول فۀ او اه سنت ،اشاره ميهن :
صد هزاران رنج بوبكر از یكـی ایـح حـرو بـود
نوح نهصد سال نوحه کرد تـا شـد هــمنو نـال
(سنایی)191 :1331 ،

شاعر در اب ا

زير ن ز به اسمهايي مانن ابوذر ،سلمان و ابوهريره اشاره ميهن هه در آغاز اسالم از اصيحاب پ يامبر

(ص) و يا از راويان ح ي

بودهان :

چون ز راه صدق و صفوت نز مح آید نـز شـما

صدق بــوذر داشتح یا عشق سلمان داشـتح

بوهریرهوار باری باید اندر اصــــ و فـرع

گه دل اندر دیح اگـه دستی در انبان داشـتح
(همان)243 :

سنايي در ب ت زير از اسم حسان و م ايحش برای پ امبر اسالم ياد ميهن و از ديگيران هيم مييوواهي هيه اشيعار
گرانق مت وود را در پای هر هسي نريزن :
شاعری بگذار و گِرد شـرع گـرد ،ایـرا تـرا

زشت باشــد بیمحمد نظم حسّـان داشـتح
(سنایی)244 :1331 ،

3ـ1ـ 2دورۀ اموی
در ب ت زير سنايي از نام اوط ( 92-21ق) شاعر س اسي و هجوسرای عصر اموی ياد هرده اسيت ن يز بيه أعشيي،
شاعر عصر جاهلي اشاره ميهن :
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أخط و أعشـی در آن جانـش شـده صـاحش نفیـر

شاکر و جالب از ایح جانش شده صــاحش نفـر
(سنایی)414 ،1341 ،

اوتالف و درگ ری جرير و هرزدق به ضربالمث ن ز تب ي ش ه است و در تاريخ عرب بس ار مشيهور اسيت .همتير
هسي در ادب عربي و هارسي ميتوان ياهت هه از آن آگاه نباش  .سنايي ن ز در دو ب ت زير آگاهي وود را از اين رويي اد
اينگونه ب ان ميهن :
هست هم نَفس نفیسـت باعــت تعلـیم تـو

بــود هــم فــرق فــرزدق داعیــه جــرق جریــر
(سنایی)141 :1331 ،

وی از مخاط

وويش ميوواه هه اگر طرف مقاب وی زباني گزن ه مانن هرزدق دارد و به هجو وی ميپردازد ،او

صبور باش و مث جرير در پي مقابله با وی برن اي :
گر چه خصمت فـرزدق اســت بـه هــ و

تــــو بـــه پـــاداش او جریـــر مبـــاش
(همان)133 :

سنايي در ب ت زير ن ز هقط به نام جرير و ق ر

او در م ح اشاره ميهن :

هم به جانت که بیآراسته جـانم چـو جهـان

تا زبان بر مدح تو جـری شـد چـو جــریر
(همان)144 :

3ـ1ـ 3دورۀ عباسی
داستان اينکه ابوتمام و بحتری ،ه ام يک شاعرتر هستن  ،در تاريخ و ادب عربي بس ار مشهور است .عي های ابوتميام
را برتر ميدانن زيرا از علوم گوناگون در شعر وود استفاده هرده است ع های ديگر ن ز بحتری را برتر ميشمرن زييرا
گرايش شعری او مانن اعراب اول ه بود و زباني هص ح داشت .البته برويي مانني آمي ی ،سيعي در بييطرهيي بي ن آنهيا
داشتهان اما باوجود ادعای بيطرهي ،به يکي از آن دو رأی دادهان  .سنايي هم در ب ت زير با آگاهي از اين ماجرا بيه نيام
بحتری اشاره ميهن البته به نظر ميرس ت ف رپذيری او از بحتری هقط درح ّ لف است .او معتق است هصاحت بحتری
ه چ سودی برای وی ن اشته است زيرا وی راه جهنم را برگزي ه است:
زان فصاحتها چه سودش بود؟ چون اکنون ز حق

«أخسئوا فیها» شنید انـدر جهـنم بـــحتری
(سنایی)319 :1331 ،

سنايي در ب ت زير به نام يعقوب بن اسحاق ( 211-136ق) معروف به ابينسيک ت از ميردم ووزسيتان ،از اديبيان و
لغتشناسان برجستۀ عصييير عباسي اشاره ميهن  .او آفار بس اری ازجييمله اصالح المنطق دارد (شف عي ه هني:1373 ،
.)153
تا بشد نفس سخنگوی تو در درس هــوس

ابحسكیتی تو کــی ز اصالح منطق برخـوری؟
(سنایی)319 :1331 ،

3ـ1ـ 4دورۀ اندلس

سنايي در نامههای پنجم و ششم و چهاردهم وود در هتاب مکات

بس ار به اسم ابنأف ر و نقي قيو از او پرداوتيه

است .به نظر ميرس هه اين وود دل لي محکم بر ت ه اين موضوع است هه سنايي ،ابنأف ر را بيهويوبي مييشيناوته و
هم شه هوش ه است تا از هتاب األدب الکام او در افبا

هالم وود استفاده هن  .ب ت زير نمونهای از ذهر نام اوست:

ت ف رپذيری سنايي غزنوی از ادب ا عربي
ملک عمر و زید را جمله به ترکـان دادهانـد
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خون چشم بیوگان را نقش منظـر کـردهانـد
(سنایی)109 :1331 ،

در اينجا عمر و زي دو نام علم يا اسم واص هستن هه به صور

عام برای هر شخص نامع ني استفاده مييشيود .از

ديرباز در متون نحو عربي ،زي بهجای هاع و عمر بهجای مفعو مثا آورده ميش به هم ن سب

عمر و زي بهجيای

هالن و بهمان در زبان هارسي ن ز رواج ياهته است (شف عي ه هني.)239 :1373 ،
3ـ 2کاربرد لغتها و ترکیشهای عربی
سنايي به سب

عواملي هه در باال ب ان ش از ادب عربي ت ف ر بس اری گرهته است .اين ت ف رپذيری او همۀ جنبيههيای

ساوتاری ،مضموني ،تصويری ،زبيياني و ...از همۀ دورههای ادب عربي تا زمان او را شام ميشود .برای نمونيه ،شياعر
در غز زير ،همۀ مصرعهای دوم را به زبان عربي سروده و شعر ملمع زيبايي ساوته است:
دی نـــاگه از نگـارم اندررسیـد نــــامه

قَالَتْ :رَأیَ فُـــؤَادِی مِحْ هِ ْــركََ الْقِیامَـۀ

گفتم کـه عشـق و دل را باشـد عالمتـی هـم

قَالَتْ :دُمــــوعٌ لَــــــمْ تَكْـــفِکَ الْعَالمَـۀ

گفتم که مح چه سازم کـه مـر سفــــر را

قَالَتْ :فَمُــرْ صَحِیْحـَـــاً بكالْـخَیــْرك و السالـالمَۀ

گفتم وفا نداری ،گفتــــا کـه آزمـــودی

مـَـحْ جَرَّبَ المُ َــرَّبَ حَلَّتْ بكـــــهِ النَّدَامَـۀ

گفتـــم :وداع نــایی و انــدر بــــرم نگیــری

قـَـــالَتْ :تُركیْدُ وَصْــــلِی سِرقاً وَ لَا کَـــرامَۀ

گفتـا :بگیر زلفم ،گفتـم :مالمـت آیـــــد

قَالَـــتْ :أَلَسْـــتَ تَدْركی اَلعِـــشْقَ وَ الْمَلَامَـۀ
(سنایی)134 :1341 ،

سنايي قب از عبار

«اگر تقص ر رهت ،در نقش نفس ،در شم م نس م ،در روح روح ه چ تقص ری ن سيت» (سينايي،

 )22 :1363ب ت زير از متنبي را آورده است:
تَباعُـــدُ ذَاتِ البَـــیحك لَـــیس بكضــــــا رٍ

إكذا لَـــم یَكـــح بَـــیحَ القُلـــوبك تَباعُـــدُ
(متنبی)141 :1313 ،

البته متنبي شاعری است هه در اشعار او حکمت هراواني ياهت ميشود به هم ن سب

همتر شاعری را ميتوان ياهت

هه از ت ف رپذيری شعر او به دور بوده باش .
3ـ 3کاربرد امثال و حكم
سنايي در بس اری از اشعار وود ميهوش تا از امثا و حکم عربي استفاده هن  .باي گفت وود سنايي هيم در تول ي
امثا و حکم ،نوآور است .در اين قسمت تالش ميشود تا به بروي از امثا و حکمهيای عربيي اسيتفادهشي ه در شيعر
سنايي اشاره شود.
پس اکنون اگر سوی دوزخ گرایی بس ع ـش نبـود
که سوی ک خـود باشـد همیشـه جنـبش أجـزا
(سنایی)10 :1331 ،

اين ب ت به ضربالمث عربي «ه ُ شيءٍ يَرجعُ إلَي أَصلِه» اشاره دارد (فعالبي.)73 :1961 ،
نرم دار بر انسان چـو انسـان ز آنكـه حـق

أنكراألصوات خواند اندر نبی ،صوت الحمیر
(سنایی)141 :1331 ،
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ب ت به آيه و ضربالمث عربي «إِنَّ أَنکرَ األَصوا ِ لَصَو ُ الحَم رِ» اشاره دارد (فعالبي.)67 :1961 ،
هم خود خورند خویشـتح از خشـم مـح از آنـک
بوالواســـعان خشـــک مــــــزاجان برزننـــد
(سنایی)114 :1331 ،

ب ت به ضربالمث عربي «إصبِر علَي مَضضِ الحَسودِ هَإنَّ صبرَک قَاتله» اشاره دارد (فعالبي.)93 :1961 ،
اگر مزمار (نای ،ني) از وويشتن تهي نش ه باش  ،هسيي آواز آن را نمييشينود .سينايي ايين تمث ي را از گفتيييييار
منسوب به پ يييامبر (ص) برگرهته است هه ميهرماي « :مَث ُ الم منِ هَييييمث ِ المِزميارِ اليَحسُينُ صَيوتُه إِال بِخَيالءِ بَاطنِيه»
(فعالبي:)215 :1961 ،
کــــــس ازو بانــــگ او نبشــــنودی

گـــــــر نبــودی میــان تهــی مزمـــــار

شكر کـح ز آنكـه شـرع و شـعرت هسـت

(سنایی)139 :1331 ،
خـــرت ار نیســت گــو شــعیر مبــاش
(همان)133 :

اين ب ت به ضربالمث عربي «شَغَلَّني الشَّع رُ عَنِ الشعر» اشاره دارد (فعالبي.)35 :1961 ،
3ـ 4کاربرد کنایات
سنايي برای پرمايههردن شعر وود ،ميهوش تا در اشيعارش اهيزون بير آييا

قرآنيي ،احاديي

و امثيا و حکيم از

هنايههای عربي ن ز استفاده هن چنانهه در ب ت زير« ،لنتراني» ،هيم آييۀ قرآنيي (اعيراف )113 :و هيم هناييه از پاسيخ
نادلخواه است «لنتراني» بخشي از آيه 113سوره اعراف است هنگاميهه حضر

موسي(ع) دي ار با و ا را دروواسيت،

و اون هرمود« :لنتراني هرگز مرا نخواهي دي »« .لنتراني» به گفتار درشيت و پروياشآم يز ،متليک ،حيرف زشيت و
ناراحتهنن ه و طعنه و هنايه گفته ميشود و «لنتراني» گفتن يا «لنتراني بار هسي هردن» هنايه از حرف ناراحتهنني ه و
طعنهزدن و با درشتي و پرواش سخن گفتن است مانن  :آور تا هي ميوواهي ب کار و بيعار بخوری و بخيوابي و روز
وش

با لنتراني ووان ن بگذراني (جما زاده)113 :1391 ،
کنــــد عقـــــ را فــــارق از الأبــــالی

کنـــد روح را ایمـــح از «لــــح ترانـــی»
(سنایی)321 :1331 ،

همچن ن لف «رعنا» در ادب عربي هنايه از احمق و نادان است و سنايي ن ز به ت ف ر از ادب عربي ،از اين هناييه بهيره
برده است:
زبان مختصـر عقـالن ،ببنـد انـدر جهـان بـر مـح
که تا چون خود نخوانندم حریص و مفسد و رعنـا
(همان)12 :

در ب ت زير ،سه عبار

دارالغرور ،دارالسرور و دارالقرار بهترت

تا کی از دارالغروری سـاختح دارالسـرور؟

هنايه از دن ا ،بهشت و آور

است:

تا کـــی از دارالفراری ساختح دارالقـرار؟
(همان)141 :

ت ف رپذيری سنايي غزنوی از ادب ا عربي
دولتی بود آن دوالی کِش عمر در کـ

گرفـت
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ور نه عمّر هســت بسیار و بسی بیـنم دوال
(همان)191 :

دوا به معني تسمۀ چرمي است اما در ب ت باال هنايه از تازيانۀ عمر بن وطاب است هه با آن ،تمام متخلفيان قيانون
انوشي روان ساسياني در تياريخ

شرع را ميزد و اين «تازيانۀ او در تاريخ عرب معروف است همانطور هه زنج ير عي
مشهور است» (شف عي ه هني.)196 :1376 ،

مشعله در دســـت و مشک اندر گریبان داشتح

کی توان از خلق متواریشـدن پـس بـرمال

(سنایی)244 :1331 ،

مشعله در دست و مشک در گريبان داشتن ،هر دو تعب ر هنايي از پنهانهردن امری است هه نهفتني ن سيت .در عيرب
ن ز اين سخن ،اينچن ن دي ه ميشود« :ه ها

تَکتَمُ هِي الظَّالمِ مشاع ُ» (فعالبي.)57 :1961 ،

ور خــرد بــر تــو فشــانند چــون دان کــه همــی
عَــرَق ســنگ ،ســوی چشــمه حــــیوان آرنــد
(سنایی)101 :1331 ،

گييييويا منظور از عَرَق سن

همان عَرَقالحجر است هه ه م اگران ق يم از تقط ر موی سر انسان به دست ميآورني

و هنايه از ب ترين نوع آب است .اين عبار

همچن ن ميتوان رمزی از همي و ناچ زی و وسّت باشي  .عبي الملک بين

مروان را به علت بس اری بخ  ،رشحُ الحجر مينام ن (شف عي ه هني.)211 :1373 ،
3ـ 1تأثیر ادب عربی در شعر سنایی
3ـ1ـ 1سنایی و عمر بح أبیربیعه

سنايي در مکات

وود در صفحۀ  )1335( 91عبار

«و علي الغان ا

جر الذيو » را ب ان مييهني هيه در گفيتن آن

ب ون تردي به اين ب ت از عمر بن أبي رب عه نظر داشته است:
کُتِــــشَ القَتــــــ ُ والقِتــــالُ عَلینــــا

وَ عَلَـــــی المُحصـــناتِ جَــــرُ الـــذیول
(ابحربیعه)304 :1421 ،

ك

(هشتهش ن و جنگ ن برای ما و هم ناز و هرشمههردن برای زيباروان نوشته ش ).
3ـ1ـ 2سنایی و متنبی
ت ف رپذيری سنايي از ادب عصر عباسي و بهويژه متنبي ( 351-313ق) بس ار است .سنايي ن يز مانني ب شيتر شياعران
عربي و هارسيزبان ،از ت ف رپذيری شاعر بزرگ عرب عصر عباسي ،يعني ابوالط ّ

متنبي به دور نبوده است .ت ف رپيذيری

سنايي از متنبي به دو گونه بوده است او هم اسم متنبي را در اشعار وود ميآورد و هم از درونماييۀ شيعری او اسيتفاده
ميهن  .سنايي ميهوش تا در اشعار وود از حکمت و دانش سرشار متنبي چه در م ايح و چه در هنون ديگر شيعریاش
استفاده هن  .سنايي در ب ت زير به نام ابوالط ّ

متنبي اشاره ميهن :

دیـــو در گــوش هــوا و هــوش مــیگویــد

از پــی کبـــر چــــون متنبــی ســد جــد
(سنایی)1013 :1313 ،

وی همچن ن در اين ب ت از متنبي ت ف ر مستق م گرهته است:
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کــاری نــه چنــان رود کــه خواهــد مـــردم

بــادی نــه چنــان وزد کــه خواهــد کشــتی
(سنایی)22 :1313 ،

مــا کــ ُ مــا یَتمنــی المــر ُ یُــــدركکُه

تَ ــركی الرِّیــــاحُ بكمــا ال تَشــتَهی السُّــفحُ
(متنبی)312 :1313 ،

3ـ1ـ 3سنایی و أبونواس
شاي بتوان گفت در م ان همۀ شاعران عرب ،أبونواس تنها شاعری اسيت هيه سينايي از او ب شيترين تي ف ر را گرهتيه
است .سنايي هم در ش وۀ ومريه وود و هم در زه يا
زه يا

وود از او بس ار الهام گرهته است .در اين قسمت يک نمونيه از

سنايي ب ان ميشود هه به نظر ميرس در سرودنش به ابونواس و شعر او نظر داشته است:
ما غرقۀ عصـیانیم ،بخشـنده تـویی یـا رب

از عفــو نهی تاجی ،بر تـارَ عصـیانهـا

بســیار گنــه کــردیم ،آن بــود قضــای تــو

شایـــد که به ما بخشی ،از روی کرم آنهـا
(سنایی)140 :1331 ،

یَـا رَبِّ إكن عَظُمَـت ذُنُـــــــوبكی کَثِیــرَه

فَلَقَــد عَلِمــتُ بكــــأَنَّ عَفــوَََ أَعـظَـــمُ
(أبونواس)133 :1913 ،

(و ايا اگر گناهان من زياد ش  ،پس بهطور قطع ميدانم بخشش تو بزرگتر است).
3ـ1ـ 4سنایی و أبوالعال معری
مــرد هشــیار در ایــح عهــد کــم اســت

ور کســی هســت بـــه دیــح مــتهم اســت
(سنایی)41 :1331 ،

يعني اگر مرد هش اری در اين عه وجود داشته باش  ،در امر دين به او تهمت ميزنن و او را به بييدينيي ييا بي دينيي
متهم ميهنن  .در عصر سنايي تعصبا
هالک ميهردن  .هم ن سب

مذهبي رواج داشت و هر روز به بهانيۀ ييک موضيوع و عمي اعتقيادی ،جمعيي را

ش ه بود هه روشنفکران ب شتر به بيديني يا ب ديني متهم باشن (شف عي ه هني.)277 :1373 ،

أبوالعالء المعری سا ها قب از سنايي ،به سب

اوضاع س اسي واص دورۀ عباسي در زمان وود ،با اموری اينچني ن

آشنا بود .وی اين سخن سنايي را به شک تن تری ب ان ميهن :
إثنــــــان أهـ ـ ُ األرعك ذو عقـ ـ ٍ بـــال

دیـــــحٍ وآخـــر دیّـــحل ال عقـــ َ لـــه
(المعری)131 ،1913 ،

(مردمان بر دو گروهان  :وردمن ان بيدين و دينداران بيورد).
3ـ1ـ 1سنایی و عیحالقضات
دیوی که بر آن کفر همـی داشـت مـر او را

آن دیو مسلمان شد تـا بـاد چنـیح بــــادا
(سنایی)41 :1331 ،

عبار «آن دييييو مسلمان ش » به عبار «أَسلَمَ شِ طانِي عَلَي يَييي ِی» در صفحۀ  197هتاب تمه ا
اشاره دارد (شف عي ه هني.)191 :1373 ،
3ـ1ـ 1سنایی و ابوالطیش مصعبی
سنايي در ب ت زير به ب تي از ابوالط

مصعبي نظر داشته است هه در ادامه ب ان ميشود:

ع نالقضيا

ت ف رپذيری سنايي غزنوی از ادب ا عربي
آن کرهای به مادر خود گفـت چـونکـه مـا

آبی همـیخـوریم ،صفیـــری همـیزننـد

و ال تَكـــــــــــــادُ جكیـــــــــــادٌ

(سنایی)111 :1331 ،
تَـــــــــروی بكغَیـــــر صَفِیــــــــر
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(شفیعی کدکنی)203 :1343 ،

(اس های ت زتک ب ون سو زدن س راب نميشون ).
3ـ1ـ 4سنایی و ابحزیدون
سنايي در ب ت زير به ب تي از ابنزي ون اشاره دارد.
چه جای سرکشی باشد ز حكم او کـه در رویـش
چو شمع آنگاه خوش باشم که در گردن زدن باشم
(سنایی)211 :1331 ،
و إكذا عَــــــــــــرَتها مَــــــــــرضَۀل

فَشِــــــفا ها ضـــــــربُ الرققــــــاب
(البستانی ،1429،ج)111 :4

(زمانيهه دچار ب ماری شود پس شفای آن زدن گردنهاست).
4ـ نتی هگیری
يکي از ويژگيهای بارز شعر سنايي ،ت ف رپذيری او از مضام ن شعر و هرهن
مفاه م و تره های واص هرهن

عربي اسيت .شياعر در ايين ت ف رپيذيری ،برويي از

و ادب عربي را با تعب رهای زيبا و نوين و ش وا به هارسي برگردان ه است .ايين ت ف رپيذيری را

به چن بخش ميتوان تقس م هرد در بخش نخست ،شاعر بروي از اسمهای واص عربي را آشکارا به هار برده است بيهروشيني
ميتوان گفت هه آن مضام ن ،ويژۀ شعر و هرهن

عربي است و سنايي از آنها ت ف ر گرهته است .در بخش دوم مضام ني اسيت هيه

بهطور قاطع نميتوان اعالم هرد سنايي از آنها ت ف ر پذيرهته است .البته به نظر ميرس او بيا هنرمن ی بر آنها رني

و لبياس تيازهای

پوشان ه است .البته شاي هم هاربرد بروي مضام ن مشترک در شعرش از باب «توارد واطر» باش .
شياعر به بروي از اسمهای علم اشاره ميهن هه ويژۀ شعر و هرهن

عربي است به نظر ميرس ايين اشياره ،نشيانۀ هرهني

گستردۀ شعری اوست همچن ن ابزاری برای هخرهروشي و اظهار برتری شاعر بر ديگر حاس ان و رق بان زمانهاش است.
ت ف رپذيری سنايي از اين ادب ا در اواسط قرن پنجم ،نشانگر اين واقع ت است هه ادب ا عرب در اين قرن تي ف ر هراوانيي بير
شعر و شاعران آن روزگار داشته است بهگونهایهه همتر شاعری ياهت ميشود هه از اين ادب ا  ،ت ف ر ناذيرهته باش و سينايي ن يز
از اين موضوع ج ا ن ست.
شاعر ب شترين ت ف ر را از دورۀ عباسي و بهويژه ابونواس و متنبي پذيرهته است .شاي هتابت دييوانهيا در عصير عباسيي سيب
اين ت ف رپذيری باش .
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