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 چکيده
از گذشته هاي دور به روش هاي گوناگون از آرمان شهر سخن به ميان آمده است بدون آنكه وجه عيني و كالبددي آن در اندن   
دنيا باشد در حقيقت تفاهمي ميان وعده هاي گفته شده با آنچه درعالم امكان باند متجلّي شدود  وجدود نداشدتذ لدذا همده آن      

 در تارنخ ماندذ « ضعف در ارتباطات»ت مثالي خود به دليل وعده ها مرجعي براي تجلي نيافت و در صور
« امندوا و عملدوا اللدالحات   »اي كه خداوند در قرآن وعده تحقق آن را به بندگان خود داده مندو  بده دو گنننده    « حيات طيّبه»

معه مي باشدذ مدا در  ( مي باشد ناكامي در رسيدن به انن حيات آرماني محلول غير عملي انن دو گنننه قرآني در جا79)نحل/
براي رسيدن به حيات آرماني سرنمون هاي ساختار اساسي آرمدان شدهر را در   « عشق»و « انمان»انن تالش با استفاده از فرانند 

سناني  مورد شناساني قرار داده  با توجه به قرآن  احادند  معلدومين   « حدنقه الحقيقه و شرنعه الطرنقه»ابيات منظومه عرفاني 
ادب فارسي مورد دقت و بررسي قرار دهيم  آنگاه با عاليترنن شيوه هاي قانوني  اخالقي و تربيتي در پرتو فرهند    )ع( و متون

هاي دنني را در فرد اعضاي جامعه لحاظ نمود تا پيش «بانستگي»ها و « شانستگي»عملي و غنيّ انتظار  بتوان در فضاني معنوي 
 نمانش گذاشته نا نندنك شدذ فرضي از صورت اصلي آن حكومت آرماني را به

 
 قرآن، آرمان شهر، انتظار، حديقه سنايي، حيات طيّبه. :واژگان کليدي

 ذ
 مقدمه

آرمان گراني نمادي از نك واقعيت آرماني است كه رنشه در فطرت كمال جوي آدمي دارد و به عنوان نكي از اصدلي  
ترنن اندنشه هاي آرماني بشر همواره در طول تارنخ با تجسّم نمودن جهاني كه آرزومند آنيم نقشي عظيم در تكامدل  

بوده اند با دسدت ندابي بده آرمدان هداي واا  كمدال        مردمان بسياري در پي آنو پيشرفت جوامع بشري داشته استذ 
مطلوب خود را در زندگي بيابند امّا دست نيافته اندذ شهر آرماني در زبان متداول )در طول تارنخ( با عناونن مختلفدي  

ي از و ذذذ از آن نداد شدده  )و اندن خدود حكدانت     « اتوپيدا »  «هيچستان»  «ناكجاآباد»  «آرمان شهر»  «مدننه فاضله»چون 
  «اگوسدتين قددّنا افرنقداني   »فطرت كمال جوي انسان داردذ( از آغازگران انن نهاد آرماني از دوره باستان مي تدوان  

وذذذ را نام بردذ كه هر كدام بر اساس اعتقادات و نگدرش هداي   « فارابي»  «ملّاصدرا»  «ارسطو»  «افالطون»  «تاما مور»
وده اندذ خداوند در قرآن كرنم به مؤمنان و بندگان صدال  و شانسدته   خونش هندسه ي چنين جامعه اي را طراحي نم

اش وعده داده كه بنودي جامعه صالحي مخلوص انشان برانشان مهيّا مي كند و آنها را در زمين تمكّن و اختيار مي 
ابددذ اندن   بخشد و وارث زمين مي گرداندذ امّا انن كار با مدد الهي و خونشتن نگري و تهذنب بنددگان تحقدق مدي ن   

پژوهش به روش كتابخانه اي و تشرنحي انجام گرفته استذ نونسنده سعي دارد به عنوان پيش فرضي از آن حكومدت  
حدنقده الحقيقده و   »آرماني  مباني ارزشي در ساختار نك جامعه ي توحيدي و نظام مند را با توجه به مثنوي عرفداني  

ن  رواندات معلدومين)ع( و متدون ادب فارسدي مدورد دقّدت و       حكيم سناني با نگاه محوري به قدرآ « شرنعه الطرنقه
شناساني قرار دهدذ از تفاوت هاني كه مي توان ميان انن كوشش و دنگر آرمان شدهرها شدد تلدونر گدري در عدالم      
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خيال نيست بلكه با نگاهي كاربردي به ارزش ها و مباني تالش شده در فضاني عرفاني با احساسي مسؤانه خونشتن 
 مورد مخاطب قرار دهد و فرهن  انتظار را بستري براي سوق دادن انسان ها به سوي كمال قرار دهدذ  خونش را 

 
 شرح و بررسي:  

حقيقت آرمان شهر همان حقيقت انسان ها است كه به عبارتي حافظين مرزهاي اسالمي به شمار مي رودذ جدوهره ي  
 معناني انن شهر ونژگي هاني دارد كه در ذنل مي خوانيدذ

 
 خدا را ديدن و خود را نديدن -6

نكي از محورهاي شاخص در تشكيل آرمان شهر اشيا را از منظدر خددا مشداهده نمدودن اسدتذ اسداس خلقدت بدر         
كسي كه به دنبال كمال و سعادت خونش مي گردد باند ابتددا چشدمان خدود را بشدوند و      نهاده شده است« معرفت»

 عالم را از منظر خدا ببيندذ سناني گوند:
 ددق مبندول خلدل و فضددل بفع
 دنددادداي نگشدن خدو جددار تدك
 ردددار مگيددن او بيدي جدواندا تدت
 ازدده گاه مسدچ تكيدلق را هيدخ

 كين همه تكيه جانها هوس است
 استداست نان شمداي شمدا بقدت
 وددي تددور موسددي زنددا جداندت

 دل در او بند رستي ز غم و بند
 دددچ آنديق هددداي ار ز خلدبخ
 رددار مگيدچ در شمدق را هيددخل
 ازددداه مسدداه او پنددرگدن بددج

 تدتكه گه رحمت خداي با اس
 تداسدان شمدف آاي او و جددال

 ودي تددو مرغ عيسدوري چدروز ك
 (901 :9537 )سناني                                                                                                   

پدر   ذزماني آدم به چالش مي افتد و آلوده دامن مي گردد  كه خدا را در آنينه ي وجودي خونش نبيند سنانيبه اعتقاد 
 ذخداوند سرآغاز غفلدت از خدونش اسدت    ستذ غفلت ازاآسيب ترنن غفلت آدمي بي خبري وي از آفرندگار هستي 

( و مباشيد مانند آنداني كده   00/كاالذنن نسواهلل فانساهم انفسهم )حشر اواتكونو خداوند در قرآن كرنمش مي فرماند:
 خدا را فراموش كردند و خداوند آنها را نين به حال خودشان رها ساختذ

 نين در انن رابطه خونشتن نگري را از عوامل رستگاري انسان مي داندذاقبال 
 ال دگرانددو جمدو محدنه مشدمثل آني

 گشودن آموز در جهان بال و پر خونش 
 از دل و دنده فرو شوي خيال دگران

 ال دگرانددن نتوان با پر و بدكه پرن
 (092: 9517 )اقبال اهوري                                                                                                           

دنگر خودبيني ها است كه در قرآن به تلونر كشيده  سر گرداني چهل سال قوم متمرد موسي )ع( درتيه ضاللت آفت
نمونه دنگري بر فراموشي خدا و خودنابي انسان اسدت كده جامعده    « پادشاه و كنينك»( داستان 02ده/ئ)ما شده استذ

  گوند: هدفمند و آرمان خواه باند از آن پرهين كندذ
 د از عالج و از دواده كردندهر چ
 نوددرا فدا سركنگبين صفداز قض

 از هليله قبض شد اطالق و زفت

 گشت رنج افنون و حاجت ناروا
 كي مي نموددادام خشدن بدروغ

 آب آتش را مدد شد همچو نفت
 ( 1: 9537 )مولوي                                                                                                      

 عاقبت گفت: خود به انن نتيجه مي رسد زنان خدا فراموشي سرانجامي بيش از انن نداردذ سرانجام شاه
 ام او باشد هدرپيش لطف ع حال ما و انن طبيبان سر بسر

 (7 )همان:                                                                                         
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ي ها و نيكي ها قدم بگذارد بدون رهاني از خود خونش  اجازه ورود به عالم كسي كه مي خواهد در آرمان شهر خوب
تا نظدر عناندت بدر     تقدس  بدانك آفرندگار تعالي و ورانني در مرزبان نامه در زنان خود بيني گوند:حقيقت را نداردذ 

 آشديانه اقتضدا نكنددذ   اقامدت آن دولدت    ادامدت آن خانده و   بدولت بنرگ مخلوص نگرداند و گوهري نگمارد او را
 (323: 9531 )وراونني 

نا كميل ما من  در ضرورت كسب معرفت در ناچين ترنن شيء طبيعت به كميل بن زناد مي فرماند:نين  امام علي )ع( 
)تحدف   ذاي كميل هيچ حركتي نيست مگر اننكه نيازمنددي حكدم آندرا بدداني     انت محتاج فيها الي معرفهذ حركه اا و
 (923 العقول/
 هر ورقي دفتري است معرفت كردگار رگ درختان سبن پيش خداوند هوشب

 (01: 9513 )سعدي شيرازي                                                                                            
گي را دركسب بهره مندي از فيض الهي راهي جن تهذنب نفا وجود ندارد آدم منتظر و كمال جو ازم است هنر بند

ابدن مقفدع   گري اساس كار مردمان آرمان شهراسالمي اسدتذ  «عدالت»مباني قرآني و بهره مندي از لوازم طبيعت بيابد 
تجدارت   عقل غرنني بهرمند شد و بر كسب هندر مواببدت نمدود در    فيض آسماني و هركه از دمنه گوند: كليله و در

 (01: 9529 )منشي  ابد و در آخرت نيك بخت خيندذمتقدمان تأمل عاقالنه واجب دند آرزوهاي دنيا بي
كار براي خددا   باور و اخالص از جمله ارزش هاني است كه در شكل گيري آرمان شهر ضروري استذ سناني گوند:

  باند خموشي گنندذ ؛نداردنيازي به زبانداري و سخن فروشي 
 ي نيستددر ره او سخن فروش

 در رهش رنج نيست آسانيست
 ال پيش آوردح ال ودبگذر از ق
 ان آيددي زباندات بدداجددر من
 الدال و گفتهاء محددذر از قدبگ

 در رهش بهتراز خموشي نيست
 ستددانيده زباندي همدي زباندب
 ذردك بگددست زو سيدال قيدق

 لب مگشاي هر چه خواهي بگو و
 الددد قدر از صدددق بهتدذرۀ ص

 (500و  5: 9537 )سناني 
 بدگويي از ديگران   -2

خدوردن  »قرآن بدگوني از دنگران را بده   بدگوني عامل مخرّبي است كه تيشه به رنشه ي خانواده و جامعه مي اندازدذ
انسجام بدين افدراد را از بدين مدي بدرد       ذمي شود فحشا  بدگوني عامل دشمني  مثال مي زندذ «9گوشت مرده ي برادر

پرخاشگري و رذانل اخالقي و شكستن حرمت ها از آثار دنگر انن پدنده ي شوم است كه دامن گيدر فدرد و جامعده    
و انن خللتي است كه در مردمان هيچ آرمان شهري دنده نيستذ تلونري كه سناني از زشتي فدرد غيبدت    مي گرددذ

 با غيبت از دنگران روي خود را سياه مگردانذ گوند: مرشدي به مرند خود گفت: تكننده ترسيم نموده شنيدني اس
 كه زغيبت مكن تو چهره چون قير گفت روزي مرند خود را پير

 (012: 9537 )سناني                                   
نشسدت و لدب بده     بعد آرزو مي كند اي كاش غيبت بوي بد و گند داشت و هيچ كا در هيچ جمعي به غيبت نمي

بده   ميان جمع با بدوي گندد    غيبت كننده در بوي گند غيبت پراكنده مي شد و غيبت نمي گشود و اگر چنين مي كرد 
 (903: 9592)خاتمي   نند مردم هيچ نمي گفتذ ناداني شناخته مي شد و از آن شرمندگي 

 دادي گنددت بددكاجكي معلي
 يده ننشستدهيچ جمعي به غيب

 هددات كرندحدزراني ددور نشست
 ادزان خجالت دگر به غيبت ك

 هددم اخيدهست غيبت بسان لح
 هددر و سفيده و ضرنددن از ابلدبج

 تا كه مغتاب را شدي چون پند
 ر غيبه نشكستيدي مهددهر كس

 گنده گشتي ميان جمع و سفيه
 اددچ نفدق  هيدند خلدنندي ن
 هدددرد وجيدم اخ مدورد لحدنخ
 هدداخي مدره به لحداند شددننم
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 (012: 9537 )سناني 
 سرانجام با زبان نليحت گوند:

 اي برادر حذر كن از غيبت  
 ارددم اخ گه گفتدنخورد لح

 ه ننرنبتداز توشدن سداز نقي
 جن كه مردار خوار چون كفتار

 (012 )همان:
 «هوندل لكدل همدنه لمدن    »مي فرماند:  زشتي و پليدي فرد عيب جو و غيبت كننده بدان حد است كه خداوند در قرآن

درمان نكردن غيبت بتدرنج  غيبت كننده اي كه مردم با انمان را به سخرنه مي گيردذ هر عيب جوي واي بر( 0)همنه/
كه عاقبتي با ناگوار را به دنبال داردذ كسي كه ادعاي آرمدان شدهري    تبدنل به نك بيماري خطرناك رواني مي گردد

شديرازي   سدعدي  د هرچه سرنع تر انن آفت را از خود دور كند تا مستوجب عقاب الهي نگدرددذ اسالم را مي كند بان
 ناد دارم كه در انام طفوليت متعبّد بودمي و شب خين و مولدع  در گلستان گوند: نين در پرهين مردم از انن صفت شوم

هم نبسته و ملحف عننن بر كنار  شبي در خدمت پدر رحمه اهلل عليه نشسته بودم و همه شب دنده بر زهد و پرهين 
ي بگنارد چندان خدواب غفلدت    گپدر را گفتم از اننان نكي سر بر نمي دارد كه دوگان طانفه اي گرد ما خفته  گرفته و

 برده اند كه گوني نخفته اند كه مرده اند گفت جان پدر تو نين اگر بخفتدي بده از آن كده در پوسدتين خلدق در افتديذ      
در آرمان شهر اسالمي باند زبان قال به زبان حال تبدنل شود هر كا خدود را موبدف    (23 :9599 )سعدي شيرازي 

 به ترك صفات نكوهيده از خود بداندذ
نراقي به جنبه هاي مختلف غيبت اشاره اي دارد كه هشداري است به مردماني كه ميخواهند آرمان شهري باشند ولدي  

 در چالش غيبت كردن غلطه مي خورندذ
را ناخوش آند و  حقيقت غيبت آنست كه چيني نسبت بغيرنكه شيعه باشد ذكر كني كه اگر بگوش او برسد او گوند:

 (303 بي تا: به آن راضي نباشد خواه آن نقص در بدن او باشد مثل اننكه بگوني فالن كور است نا كرذذذ )نراقي 
ر رذل و شدوم اخالقدي باشدد لكدن همدان      حكانت ها و تمثيل هاي حدنقه گرچه ممكن است بيان كننده ي نك رفتا

 حكانتي از انن مقولده اسدتذ   تمثيل پيل و شتر ذرددنبال داه خلق و خوي زشت تبعات ناميمون دنگري را براي فرد ب
حكانت پسدر   ذغيبت است از آثار نحا بدگوني و جهالت و ذذذ دربند محسوسات بودن  بي بليرتي  سطحي نگري 

 روحيده ي زشدت گنداه     اهل با شتر انن ها و امثال انن ها نشدان دهندده ي داشدتن   حكانت مرد ج احول همين طور 
بنرگان ادب مدا صدفات ناپسدند و بدد      حرصي است كه جرقّه ي آن را غيبت و بدگوني از دنگران مي زندذ نخوت و

 اخالقي را در لفافه ي حكانت نا از زبان حيوانات براي انسان ها بيان كرده اندذ
مردي كه عقيده داشته دزدي بهتر از غيبت است چنين مي پنددارد   زشتي بدگوني از دنگران گوند:سعدي شيرازي در 

بده بدازوي    امّا او استدال مي كند كه دزد دست كم كه وي به طيبت خاطر دزدي را برغيبت كردن ترجي  داده است؛
سودي نمي برد بلكه دفتدر اعمدال    مردي شكم خود را سير مي كند درحالي كه آدم بدگوي نه تنها از غيبت خود هيچ

  ذخود را نين سياه مي كند
 كسي گفت و پنداشتم طيبت است

 وشده هدار آشفتدم اي نددو گفتدب
 يدددي بهدده بيندي در چددبناراست
 ددددوّر كنندت دزدان فهدي گفدددبل

 رددناوار مددن آن ناسدت كددنه غيب

 ت استدر از غيبددكه دزدي بسامانت
 وش  دم بگددن داستاندد اندشگفت آم

 ي؟ددي نهدت مدكه در غيبتش مرتب
 دددر كنندكم پدردي شدبازوي مددب

 چيني نخورد كه دنوان سيه كرد و
 (937: 9590 )سعدي 

در توصيه اي كه ورانني به پادشاه مي كند براي احترام نگه داشتن كارگناران سفارش مدي كندد از بددگوني افدراد در     
اعناز گوهر خونش كدرده باشدد و هركده     را عننن دارد  هركه خونشان پيشگيري كند گوند: حق نكدنگر نند خونش 

كار خود را محترم داشته باشد و دستور كه پيش حضرت پادشاه مقبدول قدول و متبدوع     كاردان خونش را احترام كند 
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بطور معمول  (575و 3: 9590 ي )ورانن انقياد فرمان پادشاه ننمانندذ لشكر را شكوه حرمت او فرو نگيرد و فعل نباشد 
زمينه ساز بسياري از رفتار هاي زشت ناشي از )حسادت  بغض  بخل وذذذ( مي باشد كه در جامعه آرمداني جانگداهي   

 ندارندذ
سفله چون بهندر بدا كسدي برنياندد بخبدثش در       بي هنران حكانتي از انن مقوله است سعدي گوند: حكانت سفيهان و
 (997: 9599 )سعدي  پوستين افتدذ

دشمني و خون خواري مسلمانان از آثار زشت بدگوني دنگران است كه سدناني در حدنقده از آن    تشتّت و پراكندگي 
 ناد كرده استذ

 
 شکستن خطاستآيينه  -9

آغداز مدي   « آه»رفان معناي ژرفي را به خود اختلاص داده استذ آنينه هدا بدا   عآنينه از معدود واژه هاني است كه در 
( جهان آفرننش آنينه ي الهي است كه تجلي 23و  23 :9512 )امين پور  ذپانان حرف روشن آنينه هاست« آه»شوند و 

حدنقه كتاب اندنشه و عبرت اسدت سدناني بدراي ورود انسدان بده عدالم        آن بر دل عارف چه غوغاني به پا مي كندذ
درس آموز هدفدداري   نارهاي حسي و تحليل آن آوري ابدمعنونت بتدرنج او را به اندنشيدن فرا مي خواند آنگاه با نا

 گوند: جهان خلقت به وي مي باشدذ
 وددر بدار غُمدرزه كددخندۀ ه

 آنكه را لحد و حفره كنده بود
 مكن اي دوست در سراي عمل
 پا تو باري چرا نگرني خون؟
 تدعاقالن را چو روز معلوم اس

 ود؟ددر بدده عمدرق را چددۀ بدخن
 ود؟دده بداي خندمرورا خود چه ج

 لدددرور ِامدرج در غددل را خددعق
 كت ازو جان كم است و دام افنون

 تدوم اسدكه شب و روز غافالن ش
   (393 :9537 )سناني 

كدار احمقدان     براي عارف نك خنده ي بيهوده آلت تنبّه مي شود و از آن درس زندگي مي آمدوزدذ خندده ي ناپسدند   
گدذر مداه    عقل و خرد خود را صرف آرزوهاي بيهوده مكن  خندندن است مرگ هستي چه جاي  تو در شرف است 

طومار عمر تو را روزگدار در مدي پيچاندد عمدر انسدان كوتداه امّدا         نشاني از انن است كه تو نك ماه دنگر پير شدي 
در و نا حكانت مدرد ندخ فدروش    كه الحق جاي عبرت و عمل داردذ  از انن قبيل سخنان آرزوهاي او طواني است و

  :كسي نخهاي او را نمي خرد با اشك و گرنه فرناد مي زد و آفتاب تموز 
 رددي و مدنخ گدازان شده ز گرم

 انن همي گفت و اشك مي بارند
 يدداندددار آسددت روزگددديمدق

 رديدچون نترسي تو از اجل خ

 ردددا دم سدي دردناك و بددبا دل
 كه بسي مان نماند و كا نخرند

 يددددر دانددداگار ددر روزگددددبس
 ه از مرديددر نددت شمددآن ز غفل

 (397)همان منبع: 
بالغت انن سخن بدان حد است كه فرد )با انن تمثيل( بهترنن سرمانه عمرش را در )غفلدت و بدي خبدري( معدر      

 تلف شدن ببيندذ
و از  اسدتذ تنبّده  زندگي و  درسحكانت مرگ و ذذذ انن ها همه براي نك عارف همين طور  همين طور حكانت دنيا 

خدودنگري   مي داند كه افدراد  انن سخني دليل خطاي انسان را در موانا درونژگي هاي بارز جامعه آرمان شهر استذ 
 گوند: ندارند و فقط عيب را در دنگران مي بينند 
 آننه ات داني چرا غماز نيست  
 آننه كن زن  آانش جداست
 رو تو زنگار از رخ او پاك كن

 كه زنگار از رخش ممتاز نيستزان
 تدد خداسدر شعاع نور خورشيدپ
 نددور را ادراك كدددد از آن نددبع
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 (9: 9537 )مولوي 
آننه از آن معدود واژه هاني است كه در عرفان معناي ژرفي را به خود اختلاص داده اسدت آفدرننش آنينده ي الهدي     

آننه واعظ صدادقي اسدت كده جداي هديچ پرسشدي را بدراي         دل عارف چه غوغاني بپا مي كندذ آن بر است كه تجلي
نيدن  سدناني  شخص باقي نمي گذارد به همين جهت شعراي ما در نلان  دنگران از آننه به خوبي استفاده كدرده انددذ   

نقدين و اخدالص    آن و راه زدودن  گوند: براي درك حق تعالي باند آنينه ي دل را از ناپاكي ها و شك و تردند زدود
 ذاست

 اقددۀ دل ز كفر و نفددنآن
 صيقل آننه نقين شماست

 اقددخالف و شق ن ازدددنشود روش
 چيست محض صفاء دنن شماست

 (21 :9537 )سناني 
را در آنينده ي دل مشداهده نمدود باندد دل را از آلدودگي هدا و        حقتجلي  براي اننكه بتوان ذات الهي را درك كرد و

اندن    خورشيد نور خود را از جغد پنهدان نمدي كندد    ذمعرفت به اوست ناپاكي ها ملفا نمود چرا كه سعادت الهي در
انندد  معرفت حق تعالي را بشناسدد هم  نقين و انساني كه نمي خواهد با ذجغد است كه ناتوان از دندن خورشيد است

كساني كده اسدير    سناني با ذكر انن تمثيل مي خواهد بگوند: انسان هاي ضعيف و ناتوان از ادراك حقانق  ذجغد است
   ذلذات زود گذر گشته اند و آدم هاي دنياپرست نماد همان جغدي هستند كه ناتوان از مشاهده ي نور خورشيدند

 تداوندسداب جدهركه اندر حج
 تدي نيروسدگر زخورشيد بوم ب

 نور خورشيد در جهان فا شست

 و بوم و خورشيد ستدل او چدمث
 از پي ضعف خود نه از پي اوست

 شست م خفادف چشدت از ضعدآف
 (21)همان:                                                                                    
كشيده مي شود تالشي اسدت نده در عدالم مثدال كده      مباني آرمان شهري كه با توجه به ابيات حدنقه سناني به تلونر 

صدورت خدود را در آنينده ي    حقيقتي است كه نقش اوّل آن را خود شخص باند انفا كندذ آنگاه كه سناني مي گوند: )
( حقيقتي اسدت كده   هرقدر دلت ملفاتر و آلوده به زنگار گناه نباشد تجلي الهي در آن بيشتر و بيشتر استذ دل ببينيذ
 اند در عمل از خود نشان بدهد تا جنو سعادتمندان به حساب بياندذخود فرد ب

 صورت خود در آننۀ دل خونش
 رددداتدت ملفده روي دلددهرچ

 به توان دند از آن كه در گل خونش
 ردددداتدرا مهيددلي تدددزو تج
 (27)همان:                                                                            

از  انعكاسدي  ناپسدند  از اننكده آن رفتدار زشدت و    ندبسياري افراد كه آداب و رفتار دنگران را ناپسند مي شمارند غافل
رفتار خود آن فرد است كه از آن گرننان استذ باز سناني مي خواهد با ذكر )تمثيلي( دنگر مطلدب را بهتدر بده ذهدن     

 گوند:آشنا سازد 
 ي در راهددنه زنگيدت آنيددناف

 ت  ددچون برو عيبش آننه ننهف
 كانكه انن زشت را خداوندست
 ندگر چو من پر نگار بودمي ان
 تدبي كسي او ززشتخوني اوس
 اددانن چنين جاهلي سوي دان

 اهددواندرو روي خونش كرد نگ
 نمان و بگفتدش زد آندبرزمين
 دستددش را بيفكنددبهر زشتي

 كي در انن راه خوار بودمي انن
 تددي اوسداه روندداز سيدل او 
 اددابيندت ندا و اننددت رعندانن

 (070 و 079)همان:                                                                                             
زشتي باطن شخص است كه زشتي باهر برانش غير قابل تحمّل است صورت نيكو چندان به كدار آدمدي نمدي آندد     

 نيكو به كار آدمي مي آندذسيرت 
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قدر داني از تالش و زحمات دنگران  فرزند نسدبت بده پددر ومدادر  شداگرد نسدبت بده اسدتاد و از همده مهدم تدر            
 سپاسگذاري بنده نسبت به آفرندگار خونش از دنگر مؤلّفه هاي آرمان شهر استذ سناني در حدنقه گوند:

 آن نبيني كه پيشتر ز وجود
 يدز خونه ادروزنت داد نُه مَ

 ي پروردددر شكم مادرت هم
 بستدت بدددآن در رزق چُس

 چون تو را كرد در رحم موجود
 ي چونيدم بددردگاري حكيدك
 ود آورددداه در وجددد نه مددبع

 ختذذددداد سدرت بدددو در بهت
 (93: 9537)سناني  

 اخالقي هستندذمردمان آرمان شهر مردماني قدردان  حق شناس  اهل گذشت و داراي مكرمت هاي 
از دوست برندن و پشت بدر كدار او    بهر بدي كه روزگار بروي دوستان آرد  ورانني در مرزبان نامه گوند:سعد الدنن 

 رجدا باندد نكدي باشددذ     و خيبدت و  بلكه در حالت شدت و رخداء   كردن از قضيّت مكارم و سجيّت اكارم دور افتدذ
 (502 و 509 :9590 )ورانني 

هاي ضعيف و بي اراده رفتار نيكمردان و مقربين را به باد سخرنه مي گيرند درحدالي كده از دنيداي    بطور معمول آدم 
عنلدرالمعالي در   برعكا عاقالن و دانانان نين از رفتار افراد سخيف درس اخالق مي آموزندذ درون آن ها بي خبرندذ

موجدب   دشدمنان نيدن ندابم و دشدمن بدر     نليحت به فرزندش مي گوند: من منفعت نه همه از دوستان نابم بلكده از  
انن فعل بد را از خونشدتن دور كدنم پدا آن منفعدت از دشدمن نافتده باشدم نده از          دشمني بگوند تا مرا معلوم شود

برتدري آنينده بداهر بدر آنينده       (53 :9521از دانانانذ )عنلرالمعالي   دوستذ تو نين آن دانش از نادان آموخته باشي نه
ورد در حالي كه برتر دانستن آنينه دل بر آنينه باهر چه بركت ها و نعمت هاي معنوي را شامل باطن فاجعه ببار مي آ

 حال صاحب خود مي كندذ
 موانا نين با برتر دانستن آنينه ي دل بر آننه ي باهر گوند:

 آننۀ دل چون شود صافي و پاك
 هم به بيني نقش و هم نقاش را

 نقشها بيني برون از آب و خاك
 راش رادت را و هم فددفرش دول

 (  003 :9537 )مولوي                                                                          
اگر آنينه شكسته شود اتفاقي در عالم رخ نمي دهد ولي چنانچه دل آدم شكسته شود رخداد بنرگي در هستي بوقدوع  

است بر دل سالكذ پندد گدرفتن از روزگدار درسدي اسدت كده       ننول بركات رحماني  ك وءمي پيوندد و آن ورود مال
 و انن از صفات بارز جامعه آرماني استذ ذگذشته را به ناد مي آورد تا چراغ راه آننده گردد سناني به آدم مي آموزدذ

اسدكندر در   گوندد:  كده  گذران عمر و عبرت گرفتن از درس هاي تارنخ حكانت اسكندر را ذكر مدي كندد   در سناني
آنگاه دست هاي خود را  بسدت گفدت: بگونيدد در     آخر عمر همه ي نندنكان و اطرافيان خود را جمع كرد  لحظات

نبود بعد گفدت: نده  همده در غلطيدد عاقبدت       هر كا چيني مي گفت كه جواب منظور اسكندر دستان من چيست؟
 گفت: سيلد سال عمر را پشت سر گذاشتم و حاصل آن چيني جن باد در دستم نيستذ

 درددرگ اسكندت مدت در وقددگف
 مدود بستدگفت اننك دو دست خ

 در زمان هر دو دست خود بگشاد
 نداد دارم مددد به نددسال سيل

 ر  در و مهتدد كهتده را خواندهم
 هين بگونيد چيست در دستم؟

 م جن باددت نيستدت در دسدگف
 ندداد دارم مدر بدده عمدزان هم
 (390 :9537 )سناني 

 نماد کاهلي -4
 اراده  انمدان   كاهلي صفت زشت و نكوهيده اي است كه شخص و جامعه ي گرفتار را به سقو  مذلّت مدي كشداندذ  

قيت را از آدم مي گيردذ قرآن همواره براي جلوگيري از انن صفت ناميمون بشر را تشونق بده كدار و   الخ مجاهدت و
نيست از براي انسان جن تالش و كوششي كده   ؛نينع (39)نجم/« يليا لالنسان اا ما سع» تالش مي كند مي فرماند:
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 ذانجام مي دهدذ امام علي )ع( در حدنثي انسان را از چهار چين باز مي دارد كه نكي از آن ها تواني )سستي( مي باشد
ص 935 دن حدف العقدول  حد   ت) شتاب  لجبازي  خودبيني و سسدتيذ  نعني؛« والعجب  والتواني العجله  واللّجاجه »

003) 
عوامل اهمال كاري انسان پيروي از هوي و هوس ها و خواسته هاي )دل( است كه قدرآن بده شددّت پيدامبر      دنگر از

اي رسدول   ؛نعندي  (31ماندده/ «) همئفاحكم بينهم بما اننل اهلل و ا تتّبدع اهدوا  »)ص( را از آن نهي مي كند مي فرماند: 
اي آنان پيروي مكنذ سناني با اشاره بده حددنثي در ذمّ   از خواسته ه )ص( ميان مردم بر اساس حكم الهي رفتار كن و

 كاهلي گوند:
 «اهدمن استوي نوم»هست لفظ  ن در راهدداهالن دندت كدصف

 (390: 9537 )سناني 
در تعليقات حدنقه در مورد حدن  من استوي نوماه فهو مغبون ذذذ مي فرماند: رسول خدا فرمود كسي كه برابدر بدود   

 :9593 نكار است و هر كه روز آنندۀ او بدتر از امروزش باشد ملعون اسدتذ )داندش پدژوه    دو روز او آن شخص زنا
( باز سناني اشاره دارد به انن كه آدم كاهل حق و شرع سرش نمي شدود تنهدا بده تسداهل و تسدام  خدود مدي        935
 ذاندنشد
 لددد از كاهددناري نياندق گدح لددد از منبدرع ورزي نياندش

 (390: 9537 )سناني 
سناني عنانتي به هدفداري آفرننش و اننكه خداوند از ميان مخلوقات تنها انسان را شانسته ي محول نمودن بار امانت 

 الهي خونش مي داند كه انسان مي تواند با انجام رسالت خونش برتر از فرشتگان گرددذ
 آب در گشتن است خوش چو گالب

 يدددو رانددكدي و نددوندو گددكدورن
 ا تكليفدر بددذت ز عمددت لدچيس

 اددده بنيددن همدزننهمه خلق و زن
 وصدن كاننات جمله خلدگشت زن

 رديددرا گد  چدنل و عبددرد هددگ

 ابدف و تددد از تدون نگردد بگندچ
 انيددرجداش هددال بدو اقبددچدهم

 همه با هم رقيب و خليم و حرنف
 اددو نهدر تدش بددف خوندار تكليدب

 وصدرا مخلدر تدوره مدن اللداحس
 رديددا كدد  هبدود در عبدر خدعم

 (395 )همان:
در دعاي ابوحمنه ثمالي  ذآفت انن خللت شوم در ادعيه معلومين نين وارد است كه انسان ها را از آن دور مي كنند

وذذذ )قمي   سستي و كسالت ؛ خدانا به تو پناه مي برم از نعني اللهم اني اعوذ بك من الكسل والفشلذذذ امام مي فرماند:
نعندي؛ خددانا    (9952)همان : نين در دعاي مكارم ااخالق مي خوانيم و ا تبتلينّي با الكسل عن عبادتك ذ(513 بي تا:

هرگن نعمت عبادتت را در مناج من با كسالت ميامينذ با وجود انن سناني معتقدد اسدت چنانچده توفيدق الهدي رهدين        
در حدنقه حكانتي است كه سناني در آن اهميّت كار و كوشدش  « مرند»و  «يرپ»آدمي نباشد راه به جاني نخواهد بردذ 

را به تلونر كشانده است  مي گوند: گوش ندادن به سخنان افراد جاهل مدد الهي همراه با جهد را به دنبدال خواهدد   
 داشت  گوند: 
 ري  ددپي ادد بدددت روزي مرنددگف
 ست  در معامله نيدن راه بدار اندددك
 در راه دددق دارد انددددوفيدار تدددك
 ا آور دددت رو بجددتس رددده بددآنچ

 ن  دد خود مي كدن تو جهدبندگي ك
 قددا توفيدر خدت و بدد بر تسددجه

 ري  دست تدبيدن راه چيده در اندك
 ست  دود مجادله نيدد خددر ره جه
 ه  دوي الدددد سدا بجهدد كدنرس

 ذر  دداهالن بگداي جده ندوز سخ
 ن  ددار سخددش مددپيراه رو راه و 
 قدت رفيدد راسدق جهدزانكه توفي

 (019 )همان:
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 در دنگر متون دنني و ادبي ما چنين سفارش هاني به انسان شده استذ
كاهلي و خامي را خرسندي مخوان كه نقش عالم حدوث در كارگداه جبدر و    سعد وراونني در مرزبان نامه مي گوند:
و 900: 9590 )وراونندي   ترا هيچ كار نگشداندذ  و گشاد كارها ميان جهد نبندي قدر چنين بسته اند كه تا تو در بست 

آدم كاهل بااخره سدر از كدافري در مدي آورد واي بده روزي كده       گوند: مي سناني در نكوهش كاهلي همچنين (77
 با كاهلي قرنن گرددذ التجه

 ارد  دددداهلي كدم كدده او تخدهر ك
 اهلي پيوستده با جهل و كدهر ك

 از آرد ددش بدافرندي كدددداهلدك
 پانش از جاي رفت و كار از دست

 (95 :9537 )سناني 
از انن بدتر كاهلي ذهن خالق و فعال آدم را سست و ناكارآمد مي كند بطدوري كده شداند نتدوان چيدني بددتر از آن       

 سناني گوند:ذ فر  كرد
 ندان را حيدرد رستمداهلي كددك نددم چيداهلي ندانددر از كددبدت

 (95 )همان:
 نكي از عوامل كاهلي فرد هدف نداشتن در زندگي است آدم بي هدف سرگردان است ارزش لحظات را نمدي فهمدد   

 عمر را به بطالت مي گذراند نين گوند:
 ددددستندارت آفرندي كدداز پ

 انيددب آسداري و شددروز بيك
 برگذر زنن سراي كون و فساد

 دددستندت برنددامه ي خلقددج
 يدانداطدددر سدددبر سرن يددنرس
 اددددمعدرو بدددأ و بددر از مبددبب

 (95 )همان:
كاهلي آفتي زنانبار است كه گرنبان  هر فرد و ملّتي را بگيرد او را به روزگار سياه مي كشداند و باندد از زندان چندين     

فرزنددم كداهلي    نمدوده گوندد:  عنلر المعالي فرزندش را از عاقبت انن پدنده ي زشت برحدذر  آفتي به خدا پناه بردذ 
بنياد تن بود و اگر تن ترا فرمان برداري نه كند نگر تا ستوه نشوي ازنرا كه تنت از كاهلي و دوستي آسانش ترا فرمان 

كده هرگدن تدا نخدواهي و      هر حركتي كه تن كند بفرمان كند نده بمدراد    نبرد از آنكه تن ما را تحرك طبيعي نيست و
ار كردن نه باشد پا تو بِسِتم تن خونش را فرمان بردار گردان و بقهر او را بطاعدت آور كده   نفرماني تن ترا آرزوي ك

را از هنر بهره نباشد و چون تن خونش را فرمان بردار خونش كدردي   هر كه تن خونش را مطيع خونش گردانيد وي
 (53: 9521 بآموختن هنر سالمت دو جهاني اندر هنرش بيابيذ )عنلرالمعالي 

 
 ام آفرينش خير محض است نظ -5

چنين تلوري در هديچ ندك از اسدناد     ذنباند تلور شود كه خداوند مانند تلور بعضي شر و بدي را نين آفرنده است
قرآن انن را مي فرماند: كه خير و شر نسدبت بده    احادن  فرستادگان الهي و سنت( وجود نداردذ )قرآن  معتبر دنني ما

ا بدون دليل جاي خوبي و بدي را اشتباهي مي گيرند ولي انن كه خداوند شر و بدي انسان ه ذآفرنده ها نسبي هستند
عسي ان تكرهو ا شيءاٌ و هو خير لكدم و عسدي ان تحبدو     را آفرنده باشد چنين تلوري باطل است قرآن مي فرماند:

ح شدما در آن اسدت و   شياٌ و هو شرًّ لكم؛ نعني چه بسا چيني كه شما ناگوار مي پندارند كه در حقيقت خير و صدال 
البته اگر كسي داده هاي خداوندد   چه بسا چينها كه شما خوب مي پندارند در حالي كه شر و فساد شما در آن استذ
مي گوند: خداوند خيدر   سناني ذرا درست و در راستاي آن هدف بكار نبرد آن نعمت برانش تبدنل به نقمت مي شود

 شر و بدي است از ساخته هاي خود انسان استذ محض است و فعل بد از او سر نمي زند هرچه
 ي  دتدال و عافيدده هست از بددهرچ
 د  ددرد نكندن جلف و بي خدبد بج

 وستدام نكدسوي تو نام زشت و ن

 تي  در عارنددر محض است و شددخي
 د  ددد نكندچ بددار هيدددو كده نكدك
 ه محض عطاست هر چه ازوستدورن
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 ددداندود نددود خددد ازو در وجدب
 ن فيكوندان بكدده آرد جهددآنك

 خير و شر نيست در جهان سخن
 اقددد آفددند آفرندداندآن زمان ك

 ددددا شانددد از كجددا را بدده خددك
 ونددد بخلق عا لم چدد بدون كنددچ
 ر بتو ست و بمنددر و شددب خيددلق
 القددددر اطدد بددرندافدد نددچ بددهي

 (12 :9537 )سناني 
چون هسدتي هدا در ذات    در رابطه با دو گانگي )خير و شر( اساس آن را به ثنونّه نسبت داده اند گوند: استاد مطهري

هستي هاي خوب و هستي هاي بد ناچار باند از دو گونه مبدأ صدور نافتده باشدند تدا هدر ندك از       خود دو گونه اند:
ه كنندد  او را  ئثنونّه خواسته اند خدا را از بدي تبر درواقع داشته باشدذ بدي ها و خوبيها به آفرنننده اي جداگانه تعلّق

لۀ شرور به شكل دنگدري حدل   ئاز نظر اسالم مسنين گوند: (ذ 939 :9539 )مطهري  به شرنك داشتن متهم كرده اند ذذذ
 امور جهان به دو دستۀ نيكي ها و بدنها تقسيم ميگردد ولدي  و آن اننست كه ميگوند با اننكه در نك حساب  ميگرددذ

آنچه هست خير است و نظام موجود نظام احسن  هيچگونه بدي در نظام آفرننش وجود ندارد  در نك حساب دنگر 
   (939و 930)همان:  و زنباتر از آنچه هست امكان نداردذ است 

خطدر را بده    ارزش ها به راحتي دست نافتني نيستند گاهي اوقدات  باند دانست دنيا بستري براي آزمانش انسان است
پادشاهي با غالمي عجمي در كشتي نشسدت و غدالم    گوند:« گلستان » سعدي درن باند خرند تا به ارزشي رسيدذ جا

گرنه و زاري نهاد و لرزه بر اندامش افتاد چندانكه مالطفدت كردندد    دنگر درنا را ندنده بود و محنت كشتي نيازموده 
مي در آن كشتي بود ملك را گفت اگر فرمان دهدي  آرام نمي گرفت و عيش ملك ازو منغض بود چاره ندانستند حكي

من او را بطرنقي خامش گردانم گفت غانت لطف و كرم باشد بفرمود تا غالم بدرنا انداختند باري چند غوطه بخدورد  
مونش گرفتند و پيش كشتي آوردند بدو دست در سكان كشتي آونخت چون بر آمد بگوشه اي بنشست و قرار نافت 

رسيد درنن چه حكمت بود گفت از اول محنت غرقه شدن ناچشيده بود و قدر سدالمت كشدتي   ملك را عجب آمد پ
ند نگاه هدا  با (50و  55 :9599 )سعدي شيرازي  نمي دانست همچنين قدر عافيت كسي داند كه بمليبتي گرفتار آندذ

ت ها  فكرهدا  نگداه هدا    زنر باران باند رفت و همه چين را زنر باران باند شست عاد را عو  كرد چشم ها را شست
با اشدتر بيدان داشدته    مرد جاهل سناني در حكانت  گونه كه عو  شودذ تا گرفتار كژ اندنشي و بد رفتاري نشد همان

 است كه اشتر هدفداري جهان خلقت را به وي ناد آوري مي كندذ گفت: 
 واهدن خدت رفتددن راه راسدو ز مدت اهدنقش نگدن بددكدژي ام مدددرك

 (15 :9537)سناني  
انن پاسخي است به همه ي كج اندنشاني كه تنها به باهر آفرنده ها مي نگرند و از باطن و حقيقت آن غافلند او باور 

نه مطلق و موجودنّت تفاوت ميان پدندده هدا    داشته است كه مفهوم نيكي و بدي به صورت نسبي قابل پذنرش است 
باند گفت نكبت هاي واقعدي همدان    ه ي ما فراتر از آن بر نمي گذردذبه معناي بيدادگري آفرندگار نيست بلكه اندنش

و ما بلمناهم و »نتانج و آثار اعمال خود انسان است و اشاره ي قرآن به همين نتانج و عقوبت هاست كه مي فرماند: 
 ذنعني ما در حق انسان بلم نكردنم بلكه خود برخونشتن ستم نمودند« لكن كانوا انفسهم نظلمون

 
 مرگ انديشي -1

هشداري و بيداري بده انسدان نمدي دهدد     « مرگ»شاند به جرأت توان گفت: هيچ پدنده اي از جهان خلقت به اندازه 
اساس فرستادن قرآن  سخنان معلومين و بنرگان دنن حول همين محور مي چرخد كه اي انسان خود را درناب كده  

و گنارشگري حقيقي بدراي آدم باشدد اگدر     ستي اندنشي كنددنيا محلّ گذر است چه ابناري بهتر از مرگ مي تواند را
سدناني بدا   را در جاي جاي زندگي از ناد نبدردذ  « خدا و مرگ»بخواهيم آرمان شهري زندگي كنيم باند در همه لحاظ 

 معرفتي مي گوند:ي رونكرد
 ددش آرندانت پيدامت همددقي در دده دارندري نگدا بدده زننجدهرچ
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 (952: 9537)سناني  
از ونژگي هاي حيات آرماني آماده سازي توشه ي نيكي براي جهان آخرت استذ بدنن لحاظ باند هميشه خود را در 
معر  باز خوردهذ عشق به خدا  ترس از مرگ را كاهش مي دهد انن تنها دليل زندگي انسان در عالم خاك اسدت و  

 فتذ گوند:بيان داشته و باند پذنر« حدنقه»حقيقتي است كه سناني آن را در 
 ه رازدددد خانددد كليددل آمدداج
 ان نباشد آندن جهددود اندا بددت
 دددددرمدو نددي ز تددا دم آدمددت

 ي زحرص و غلوددد آدمددخفته ان

 ازددل نگردد بدي اجددن بدددر دن
 نداندددت نددي نباشدو باشدا تدت
 ت ز شرق جان ندمددد  دنندصب
 ود فا نتبهوادون رخ نمدرگ چددم

 (72و  79)همان: 
باند دانست نوع زندگي انسان در گرو مرگي اسدت كده آدم    استانسان  و هوشياري بيداري ي درمرگ اختياري عامل

انتخاب مي كند اگر مرگ را حيات نا هدنه اي از جانب دوست بدانيم نا انن كه رفتن به سراني جاوند كده مدرگ در   
رو اعمال خود پاسخي قابل قبول دادذ مسلّم است كه زندگي بر هيچّي و آن راه ندارد  همين طور سراني كه باند در گ

 پوچي نخواهد گذشت انن نگرشي است كه مردان جامعه ي آرماني دارا هستندذ
 جهاني كه عقل و انمان است   در

 نددتن فدا كن كه در جهان سخ
 انددت مهمدده كاندمرگ ناخوان
 دهدددند داننده است ندمرگ هدن

 الدچ مندنمود هيمرگ چون رخ 

 ت  دان اسدددم زادن جددردن جسدم
 ون بميرد تندده چدود زندان شددج

 پيش هدنه ي خداي كش تن و جان
 دهدداخوانددان نددهمده دان ميددهدن
 الددن استقبدي كددان همددل و جدب

 (  303و  302)همان: 
 بقا جداي فندا را خواهدد گرفدت     و كه آفرننش در كام مرگ فرو خواهد رفت بااخره روزي خواهد آمد  در انن دنيا

 گوند: آن روز قيامت است حتي مرگ نين به تعبير سناني روزي جانش گرفته خواهد شد و
 د  درگ برندرا از حواس مدر تدگ
 نها ساند  ددد چيدداون ار چنده

 مرگ اگر رنخت خون ماده و نر

 د دد دندود بخواهدمرگ هم مرگ خ
 ت آند  ددو وقدود چددوده سددم بسده
 ردددش در محشددد خونددنندم برنده

 (303همان: )
سناني در حكانت طرنق سلوك آخرت ابياتي را ذكر كرده كه به تهذنب نفدا و مدرگ اختيداري انسدان اشداره دارد      

هوشدياري هددانت    دستو رالعمل هاي خونش انسان را از گذار هوس ها و غفلت ها به عدالم بنددگي و   سعي دارد با
 كند:

 ابد  درگ بشتدو مدجهد كن تا چ
 اش  در او بددر گذر زنن جهان پ

 د او راددده انداني كه بندآنكس
 ه مدامدش بستددر بندگيددكم

 د ددوي او نابددت بكددوي جاندب
 اش  در در او بده بددوي ور نددار ب
 د او راددده انددسندداني بددخدب
 و غالمددام همچدت بدواجۀ هفدخ

 (993)همان: 
 نمانش مرگ اختياري است گوند: نليحت شيخ گوركاني به فرزندش ورقي دنگر از

 د  دده در ره تجرندداز پيراندس
 نل عنا و ضرر ددن منددرنددان
 ه  دداللدان الددوستددر ب رددددب

 نيست شو تا همو دهد به صواب

 هم سر از شرع و هم سر از توحيد  
 ذر در درآي و زود گددون مسافددچ

 اله ددا و كدن قبدبركش و نيست ك
 وابددؤال و جددملك را سدن الدلم
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 (993و  992)همان: 
افسوس و پشيماني از آن كساني است كه لحظات عمر را بيهوده و بي برنامه گذراندند البته انسان هاي آرمان شدهري  

 نين در روز قيامت افسوسي خواهند خورد و آن بيشتر اندوختن بار نيكي استذ
 اگر از مرگ هم چون زندگي پروا نمي كردم نقين دارم سر نجام من از انن خوب تر مي شد

 (990: 9579)قنوه  
 نمدودار زنددگي خدود را براسداس     شانسته است نوع نگرش خود را نسبت به پدنده هاي انن عالم متفاوت گدردانيمذ 

 خود زاونۀ حاده و با مردم زاونۀ گفت: بكوشيم باحكمت خداوندي تنظيم نمانيم تا نتيجه ي مطلوب تري بيابيم باند 
 (37 :9599 مه باشيمذ )سنگري ئمنفرجه و با مرگ زاونۀ قا

 
 نکوهش حرص در -7

حرص نكي از رذانل اخالقي بشمار مي رود به معناي خواستن و تمانل زناد به چيني است كده در فارسدي بده آز و    
دليل ميل مفر  قوم نهود به زندگي طواني در دنيا با تعبيري تدوبيخ آميدن   قرآن به  زناده خواهي تعبير مي شود كه در

افنون طلبدي   نعني آن ها را در زندگي حرنص ترنن مردم مي نابيذ« ولتجد نّهم احرص الناس علي حيوۀ»مي فرماند: 
ز فضدانل پيدامبر   حوا سبب بيرون رفتن آن ها از بهشت گردندذ حرص پسندنده نين دارنم و قرآن آن را نكدي ا  آدم و

نعندي پيدامبر )ص( نسدبت بده      (901)توبه/ «حرنصُ عليكم باالمؤمنين» اكرم )ص( مي شمارد انن گونه بيان مي كند:
هدانت مردم حرنص بودذ سناني تنها به نكات مذموم حرص اشاره مي كند و آن را براي نك انسان آرماني زشت مي 

   ذداند
 داردددت بددذار و زآز دسدددگدب

 هدد الدر خواندا زانكه قهحرص ر
 د  دام كنددرص امدده او حددهر ك

 رددهر كه را دنو حرص مهمان ب

 ارددۀ تيمداندت مددآزس رص ودح
 اه  ددان نساخت پنداقل از وي بدع
 ور جملگي حرام كند  دواب و خدخ
 ت شنو كه گرسنه مرددو حقيقددت

 (  350: 9537 )سناني 
ذ درميان آنها جانگداهي نددارد  و دنگر صفات منفي  حرص ذخيرخواه نكدنگرند در آرمان شهر اسالمي همه دوست و

بنابرانن ما مي توانيم در عرصه ي دنيا )نه خيال( با اراده و تلميمي محكم با پرهين از صفات زشت و دامدن زدن بده   
 نيكي ها دنياي خود را آباد سازنم و آرمان شهري زندگي كنيمذ

 
 ربا خواري -8

معني رب  نا فانده و سودي كه وام دهنده بابت خود مي گيرد  پولي كه بستانكار از بابت منافع پدول از  ربا در لغت به 
باع  ركود و مذلّت نك جامعه مدي   رواج آن كهاست  عواملي ربا از جمله (397-300: 9535بدهكار بگيردذ )عميد  

شاكله ي اجتمداع را بده حدرام خدواري و     به همين جهت اسالم بشدّت با آن به مبارزه برخواسته است زنرا ربا گردد 
حكانتي نقل مي كند كده آدم  سناني در حدنقه  را جنو گناهان كبيره مي شمارد آنقرآن  و كثافت كاري مبتال مي كند 

امام صادق )ع( مي پرسد چرا ربا حرام شده اسدت   ازرباخواري براي نافتن طرنقي شرعي كه ربا را حالل توجيه كند 
 امام به او پاسخ داد از آن رو كه رباخواري آدم را بخيل و حرنص مي كند ذذذگوند:

 ادق  ددر صدت روزي بجعفدگف
 كن حرامي ربا چه مقلودست  

 ا ده بتر زمي خوارست  دزان رب
 ر چربستدرش اگدت را آخُدوق

 ردستدحرص دنيا ترا چنان ك

 ق  دا دهي فاسدي ربددوندله جدحي
 ت  دع جودسده ماندرا كدت زنددگف
 ا آردددر آن سخددروّت بددن مدكي
 ستددول در حربددداي و رسدبا خ
 تددازر دسدت بيده خداي را دلدك



 69/      بررسي سرنمون هاي آرمان شهر اسالمي در منظومه ي عرفاني حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه سنايي غزنوي 

 مدد سيدانده بدرا كدد تدانداك ندب مدآنت بخواني از تحرن گر صد
 (  529و 521: 9537 )سناني 

دننداري به خود زد و  شيوه پارسانان را  دنبال كرد ممكن است با اندروني خراب چندد پلّده   با نيرن  نمي توان ان  
 از  نردبان هوس ها باا رفت ولي عاقبت انن نردبان افتادن است سعدي گوند:

 اددداني فتددردبدواري از نددا خددرب
 ت  ددن گرفددد روزي گرستدپسر چن

 به خواب اندرش دند و پرسيد حال  
 واندر من مخدپسر قله ب بگفت اي

 ان بداد دان جددر زمدم انددم هدشني
 ت  ددن گرفدان نشستدا حرنفدر بددگ

 كه چون رستي از حشر و نشر سؤال  
 اندددردبدادم از نددتده دوزخ درافددب

 (530: 9579)سعدي شيرازي  
 رازداري -3

ند و حرمدت هداي   وشدان مدي پ  رانكددنگر  عيب  مردمان آن كه استمان شهر ررازداري نكي از صفات پسندنده در آ
نكدي از صدفات بدارز     نكدنگر را حفظ مي كنند به عبارت دنگر راز دار نكدنگر حتّي در مواقع ناراحتي هدا هسدتندذ  

نا من ابهرالجميل و سترالقبي  و لم نهتدك السّدتر   »است در ادعيه وارد شده  گانبند عيوب خداوند بنرگ پرده پوشي
نعني اي خداوندي كه خوبي هاي بندده ات را آشدكار مدي كندي و زشدتي هداي او را مدي         (973)قمي  بي تا : «عنّي

طدرف دنگدر   امّدا از  پوشانيذ سناني مي گوند: از نك طرف تو باند راز برادرت را تحت هر شرانطي نباند افشدا كندي   
و چداره اندنشدي بدراي     همياري درون دلت نگه داري مانندپنهان كاري كني و در را آن نباند  هست كه بعضي چينها

درمان بيمدار   حلّ نك مشكل  همين طور راننني در كارهاي خوب و پسندنده كه به مشورت دوست نيازمند است نا
 وذذذ سناني گوند: بيمار مشكل خود را به طبيب نگوند بهبودي نمي نابديب  چنانچه نند طب

 از  ددراي مجدت در سددن تن دوسدك
 د  ددشان بادو جدردوست را چدراز م
 ي تو اصولددان كندب ارنهددطبي از

 د راز  دداندد و نيددرون آنددان بدج
 ددزان چو جان در دلش نهان باش

 ولددددي معلددماندردي بده نگددب
 (310: 9537  )سناني
مدي  « علدت »و « راز»ميدان   تفداوت باند دانست چه چين را باند گفت و چگونه بيان كرد  كجا باند گفت و سناني در 

گوند: راز را نمي تواني افشا كني ولي علت بيماري را باند بيان كنيذ افشاي راز همانند دود تمام خانه ي دل را سدياه  
 گوند:مي كند عامل بغض و كينه مي گرددذ 

 وي  دوي و راز مگدت بگده علدجمل
 ه استدرغ و داندو مدراز در دل چ

 وي  داز مگدو بدوآنچه بشنيده اي ت
 ودددانه بدو دود خدر دل چددراز ب

 (313)همان: 
بددگوني از دنگدران خلدلت     مي خورد ولي دود در دل باقي مدي مانددذ   گوند: راز چون دانه است كه مرغ آن را نين

مردمدان   بيهقي در تارنخ گرانقدرش گوندد:  ذناپسندي است كه در جهان بيني توحيدي به شدت از آن نهي شده است
 :9520 )بيهقدي   مردمان باشددذ  تر هر كا از عيب خود نابينا باشد نادان ه هيچ كا بي عيب نيست را عيب مكنيد ك

553)   
 

 گيري نتيجه
 ذچيني در مداوراي هسدتي ندا در عدالم خيدال نيسدت      گفته شده   كه آرمان شهر  مدننه فاضله  حيات طيّبه نا هر چه 

آن را بيدان فرمدوده    وعده اي است كه خداوند در قرآن كدرنمش كه در عالم دنيا اتفاق خواهد افتاد انن  حقيقتي است
بنا به مشيّت الهي روزي تحقّق خواهد نافت از طرفدي خداوندد وعدده    توسط ولي امرش امام زمان )عج(  ( و33)نور/

يش تحقق آن را به بندگان مؤمن و صالحش داده  و انن چيني است كه در عالم دنيا با اراده و همّت مردم به عنوان پد 
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فر  آن حكومت مي شود اتّفاق بيفتد قرار نيست انن كار توسّط آفرنده هاي دنگر نا در عالم دنگر اتّفاق بيفتدذ انن 
هدر فدرد    كار با خونشتن نگري و تهذنب نفا امكان پذنر استذ با شعار و باهر فرنبي و لباس مبدّل عملي نيسدتذ 

را بوجود بياورد كه در آننده بده ندك كشدور و جهدان تبددنل       مي تواند )در جامعه كوچك خانواده( مدننه فاضله اي
 شودذ تا مهيّاي حكومت امام زمان )عج( گرددذ
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