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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
وعده ها مرجعي براي تجلي نيافت و در صورت مثالي خود به دليل «ضعف در ارتباطات» در تارنخ ماندذ
«حيات طيّبه» اي كه خداوند در قرآن وعده تحقق آن را به بندگان خود داده مندو بده دو گنننده «امندوا و عملدوا اللدالحات»
(نحل )79/مي باشد ناكامي در رسيدن به انن حيات آرماني محلول غير عملي انن دو گنننه قرآني در جامعه مي باشدذ مدا در
انن تالش با استفاده از فرانند «انمان» و «عشق» براي رسيدن به حيات آرماني سرنمون هاي ساختار اساسي آرمدان شدهر را در
ابيات منظومه عرفاني «حدنقه الحقيقه و شرنعه الطرنقه» سناني مورد شناساني قرار داده با توجه به قرآن احادند معلدومين
(ع) و متون ادب فارسي مورد دقت و بررسي قرار دهيم آنگاه با عاليترنن شيوه هاي قانوني اخالقي و تربيتي در پرتو فرهند
عملي و غنيّ انتظار بتوان در فضاني معنوي «شانستگي» ها و «بانستگي»هاي دنني را در فرد اعضاي جامعه لحاظ نمود تا پيش
فرضي از صورت اصلي آن حكومت آرماني را به نمانش گذاشته نا نندنك شدذ
واژگان کليدي :قرآن ،آرمان شهر ،انتظار ،حديقه سنايي ،حيات طيّبه.

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
و پيشرفت جوامع بشري داشته استذ مردمان بسياري در پي آن بوده اند با دسدت ندابي بده آرمدان هداي واا كمدال
مطلوب خود را در زندگي بيابند امّا دست نيافته اندذ شهر آرماني در زبان متداول (در طول تارنخ) با عناونن مختلفدي
چون «مدننه فاضله» «آرمان شهر» «ناكجاآباد» «هيچستان» «اتوپيدا» و ذذذ از آن نداد شدده (و اندن خدود حكدانتي از
فطرت كمال جوي انسان داردذ) از آغازگران انن نهاد آرماني از دوره باستان مي تدوان «اگوسدتين قددّنا افرنقداني»
«تاما مور» «افالطون» «ارسطو» «ملّاصدرا» «فارابي» وذذذ را نام بردذ كه هر كدام بر اساس اعتقادات و نگدرش هداي
خونش هندسه ي چنين جامعه اي را طراحي نم وده اندذ خداوند در قرآن كرنم به مؤمنان و بندگان صدال و شانسدته
اش وعده داده كه بنودي جامعه صالحي مخلوص انشان برانشان مهيّا مي كند و آنها را در زمين تمكّن و اختيار مي
بخشد و وارث زمين مي گرداندذ امّا انن كار با مدد الهي و خونشتن نگري و تهذنب بنددگان تحقدق مدي نابددذ اندن
پژوهش به روش كتابخانه اي و تشرنحي انجام گرفته استذ نونسنده سعي دارد به عنوان پيش فرضي از آن حكومدت
آرماني مباني ارزشي در ساختار نك جامعه ي توحيدي و نظام مند را با توجه به مثنوي عرفداني «حدنقده الحقيقده و
شرنعه الطرنقه» حكيم سناني با نگاه محوري به قدرآن رواندات معلدومين(ع) و متدون ادب فارسدي مدورد دقّدت و
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
خونش را مورد مخاطب قرار دهد و فرهن انتظار را بستري براي سوق دادن انسان ها به سوي كمال قرار دهدذ
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
 -6خدا را ديدن و خود را نديدن
نكي از محورهاي شاخص در تشكيل آرمان شهر اشيا را از منظدر خددا مشداهده نمدودن اسدتذ اسداس خلقدت بدر
«معرفت» نهاده شده است كسي كه به دنبال كمال و سعادت خونش مي گردد باند ابتددا چشدمان خدود را بشدوند و
عالم را از منظر خدا ببيندذ سناني گوند:
دل در او بند رستي ز غم و بند
دل بفعدل و فضدول خلدق مبندد
بخدداي ار ز خلددق هيدچ آنددد
كدار تددو جدن خدداي نگشدانددد
خلددق را هيدچ در شمدار مگيددر
تدا تدواندي جدن او بيددار مگيدددر
جددن بددرگداه او پندداه مسددداز
خدلق را هيدچ تكيده گاه مسدداز
تكه گه رحمت خداي با اسدت
كين همه تكيه جانها هوس است
الددف آاي او و جدان شمداسدت
تدا بقداي شمداست نان شمداست
روز كدوري چدو مرغ عيسددي تدو
تدا جدانددي زنددور موسددي تددو
(سناني )901 :9537
به اعتقاد سناني زماني آدم به چالش مي افتد و آلوده دامن مي گردد كه خدا را در آنينه ي وجودي خونش نبيندذ پدر
آسيب ترنن غفلت آدمي بي خبري وي از آفرندگار هستي استذ غفلت از خداوند سرآغاز غفلدت از خدونش اسدتذ
خداوند در قرآن كرنمش مي فرماند :واتكونوا كاالذنن نسواهلل فانساهم انفسهم (حشر )00/و مباشيد مانند آنداني كده
خدا را فراموش كردند و خداوند آنها را نين به حال خودشان رها ساختذ
اقبال نين در انن رابطه خونشتن نگري را از عوامل رستگاري انسان مي داندذ
از دل و دنده فرو شوي خيال دگران
مثل آنيدنه مشدو محدو جمددال دگران
كه پرنددن نتوان با پر و بدال دگران
در جهان بال و پر خونش گشودن آموز
(اقبال اهوري )092 :9517
سر گرداني چهل سال قوم متمرد موسي (ع) درتيه ضاللت آفت دنگر خودبيني ها است كه در قرآن به تلونر كشيده
شده استذ (مائده )02/داستان «پادشاه و كنينك» نمونه دنگري بر فراموشي خدا و خودنابي انسان اسدت كده جامعده
هدفمند و آرمان خواه باند از آن پرهين كندذ گوند:
گشت رنج افنون و حاجت ناروا
هر چده كردندد از عالج و از دوا
روغدن بدادام خشدكي مي نمود
از قضدا سركنگبين صفدرا فدنود
آب آتش را مدد شد همچو نفت
از هليله قبض شد اطالق و زفت
(مولوي ) 1 :9537
سرانجام شاه خود به انن نتيجه مي رسد زنان خدا فراموشي سرانجامي بيش از انن نداردذ عاقبت گفت:
پيش لطف عام او باشد هدر
حال ما و انن طبيبان سر بسر
(همان)7 :
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كسي كه مي خواهد در آرمان شهر خوب ي ها و نيكي ها قدم بگذارد بدون رهاني از خود خونش اجازه ورود به عالم
حقيقت را نداردذ ورانني در مرزبان نامه در زنان خود بيني گوند :بدانك آفرندگار تعالي و تقدس تا نظدر عناندت بدر
گوهري نگمارد او را بدولت بنرگ مخلوص نگرداند و ادامدت آن خانده و اقامدت آن دولدت آشديانه اقتضدا نكنددذ
(وراونني )323 :9531
امام علي (ع) نين در ضرورت كسب معرفت در ناچين ترنن شيء طبيعت به كميل بن زناد مي فرماند :نا كميل ما من
حركه اا و انت محتاج فيها الي معرفهذ اي كميل هيچ حركتي نيست مگر اننكه نيازمنددي حكدم آندرا بددانيذ (تحدف
العقول)923 /
هر ورقي دفتري است معرفت كردگار
برگ درختان سبن پيش خداوند هوش
(سعدي شيرازي )01 :9513
بهره مندي از فيض الهي راهي جن تهذنب نفا وجود ندارد آدم منتظر و كمال جو ازم است هنر بندگي را دركسب
مباني قرآني و بهره مندي از لوازم طبيعت بيابد «عدالت»گري اساس كار مردمان آرمان شهراسالمي اسدتذ ابدن مقفدع
در كليله و دمنه گوند :هركه از فيض آسماني و عقل غرنني بهرمند شد و بر كسب هندر مواببدت نمدود در تجدارت
متقدمان تأمل عاقالنه واجب دند آرزوهاي دنيا بيابد و در آخرت نيك بخت خيندذ (منشي )01 :9529
باور و اخالص از جمله ارزش هاني است كه در شكل گيري آرمان شهر ضروري استذ سناني گوند :كار براي خددا
نيازي به زبانداري و سخن فروشي ندارد؛ باند خموشي گنندذ
در رهش بهتراز خموشي نيست
در ره او سخن فروشدي نيست
بدي زباندي همده زبانددانيدست
در رهش رنج نيست آسانيست
قدال قيددست زو سيدك بگدذر
بگذر از قدال و حدال پيش آور
هر چه خواهي بگو و لب مگشاي
در منداجددات بدي زبانددان آي
ذرۀ صددق بهتددر از صدد قددال
بگدذر از قددال و گفتهاء محدال
(سناني  5 :9537و )500
 -2بدگويي از ديگران
بدگوني عامل مخرّبي است كه تيشه به رنشه ي خانواده و جامعه مي اندازدذ قرآن بدگوني از دنگران را بده «خدوردن
گوشت مرده ي برادر »9مثال مي زندذ بدگوني عامل دشمني فحشا مي شودذ انسجام بدين افدراد را از بدين مدي بدرد
پرخاشگري و رذانل اخالقي و شكستن حرمت ها از آثار دنگر انن پدنده ي شوم است كه دامن گيدر فدرد و جامعده
مي گرددذ و انن خللتي است كه در مردمان هيچ آرمان شهري دنده نيستذ تلونري كه سناني از زشتي فدرد غيبدت
كننده ترسيم نموده شنيدني است گوند :مرشدي به مرند خود گفت :با غيبت از دنگران روي خود را سياه مگردانذ
كه زغيبت مكن تو چهره چون قير
گفت روزي مرند خود را پير
(سناني )012 :9537
بعد آرزو مي كند اي كاش غيبت بوي بد و گند داشت و هيچ كا در هيچ جمعي به غيبت نمي نشسدت و لدب بده
غيبت نمي گشود و اگر چنين مي كرد بوي گند غيبت پراكنده مي شد و غيبت كننده در ميان جمع با بدوي گندد بده
ناداني شناخته مي شد و از آن شرمندگي نند مردم هيچ نمي گفتذ (خاتمي )903 :9592
تا كه مغتاب را شدي چون پند
كاجكي معليددت بددادي گند
هر كسددي مهدر غيبه نشكستي
هيچ جمعي به غيبده ننشستدي
گنده گشتي ميان جمع و سفيه
ور نشستددي زراندحدات كرندده
نندي ندند خلدق هيدچ نفددا
زان خجالت دگر به غيبت كدا
نخدورد لحدم اخ مدرد وجيددده
هست غيبت بسان لحدم اخيدده
ننمدداند شدره به لحدم اخيدده
بجدن از ابلدده و ضرندر و سفيدده
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(سناني )012 :9537
سرانجام با زبان نليحت گوند:
اي برادر حذر كن از غيبت
نخورد لحدم اخ گه گفتددار

از نقيدن سداز توشده ننرنبت
جن كه مردار خوار چون كفتار
(همان)012 :
زشتي و پليدي فرد عيب جو و غيبت كننده بدان حد است كه خداوند در قرآن مي فرماند« :وندل لكدل همدنه لمدنه»
(همنه )0/واي بر هر عيب جوي غيبت كننده اي كه مردم با انمان را به سخرنه مي گيردذ درمان نكردن غيبت بتدرنج
تبدنل به نك بيماري خطرناك رواني مي گردد كه عاقبتي با ناگوار را به دنبال داردذ كسي كه ادعاي آرمدان شدهري
اسالم را مي كند باند هرچه سرنع تر انن آفت را از خود دور كند تا مستوجب عقاب الهي نگدرددذ سدعدي شديرازي
نين در پرهين مردم از انن صفت شوم در گلستان گوند :ناد دارم كه در انام طفوليت متعبّد بودمي و شب خين و مولدع
زهد و پرهين شبي در خدمت پدر رحمه اهلل عليه نشسته بودم و همه شب دنده بر هم نبسته و ملحف عننن بر كنار
گرفته و طانفه اي گرد ما خفته پدر را گفتم از اننان نكي سر بر نمي دارد كه دوگانگي بگنارد چندان خدواب غفلدت
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
(سعدي شيرازي  )23 :9599در آرمان شهر اسالمي باند زبان قال به زبان حال تبدنل شود هر كا خدود را موبدف
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
گوند :حقيقت غيبت آنست كه چيني نسبت بغيرنكه شيعه باشد ذكر كني كه اگر بگوش او برسد او را ناخوش آند و
به آن راضي نباشد خواه آن نقص در بدن او باشد مثل اننكه بگوني فالن كور است نا كرذذذ (نراقي بي تا)303 :
حكانت ها و تمثيل هاي حدنقه گرچه ممكن است بيان كننده ي نك رفتار رذل و شدوم اخالقدي باشدد لكدن همدان
خلق و خوي زشت تبعات ناميمون دنگري را براي فرد به دنبال داردذ تمثيل پيل و شتر حكانتي از انن مقولده اسدتذ
سطحي نگري بي بليرتي دربند محسوسات بودن جهالت و ذذذ از آثار نحا بدگوني و غيبت استذ حكانت پسدر
احول همين طور حكانت مرد جاهل با شتر انن ها و امثال انن ها نشدان دهندده ي داشدتن روحيده ي زشدت گنداه
نخوت و حرصي است كه جرقّه ي آن را غيبت و بدگوني از دنگران مي زندذ بنرگان ادب مدا صدفات ناپسدند و بدد
اخالقي را در لفافه ي حكانت نا از زبان حيوانات براي انسان ها بيان كرده اندذ
سعدي شيرازي در زشتي بدگوني از دنگران گوند :مردي كه عقيده داشته دزدي بهتر از غيبت است چنين مي پنددارد
كه وي به طيبت خاطر دزدي را برغيبت كردن ترجي داده است؛ امّا او استدال مي كند كه دزد دست كم بده بدازوي
مردي شكم خود را سير مي كند درحالي كه آدم بدگوي نه تنها از غيبت خود هيچ سودي نمي برد بلكه دفتدر اعمدال
خود را نين سياه مي كندذ
كه دزدي بسامانتددر از غيبدت است
كسي گفت و پنداشتم طيبت است
شگفت آمدد اندن داستانددم بگدوش
بددو گفتدم اي ندار آشفتده هدوش
كه در غيبتش مرتبدت مدي نهددي؟
بناراستددي در چده بينددي بهدددي
بددبازوي مدردي شدكم پدر كننددد
بلدددي گفدت دزدان فهدوّر كنندددد
كه دنوان سيه كرد و چيني نخورد
نه غيبددت كدن آن ناسددناوار مدرد
(سعدي )937 :9590
در توصيه اي كه ورانني به پادشاه مي كند براي احترام نگه داشتن كارگناران سفارش مدي كندد از بددگوني افدراد در
حق نكدنگر نند خونش پيشگيري كند گوند :هركه خونشان را عننن دارد اعناز گوهر خونش كدرده باشدد و هركده
كاردان خونش را احترام كند كار خود را محترم داشته باشد و دستور كه پيش حضرت پادشاه مقبدول قدول و متبدوع
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فعل نباشد لشكر را شكوه حرمت او فرو نگيرد و انقياد فرمان پادشاه ننمانندذ (ورانني  3 :9590و )575بطور معمول
زمينه ساز بسياري از رفتار هاي زشت ناشي از (حسادت بغض بخل وذذذ) مي باشد كه در جامعه آرمداني جانگداهي
ندارندذ
حكانت سفيهان و بي هنران حكانتي از انن مقوله است سعدي گوند :سفله چون بهندر بدا كسدي برنياندد بخبدثش در
پوستين افتدذ (سعدي )997 :9599
تشتّت و پراكندگي دشمني و خون خواري مسلمانان از آثار زشت بدگوني دنگران است كه سدناني در حدنقده از آن
ناد كرده استذ
 -9آيينه شکستن خطاست
آنينه از معدود واژه هاني است كه در عرفان معناي ژرفي را به خود اختلاص داده استذ آنينه هدا بدا «آه» آغداز مدي
شوند و «آه» پانان حرف روشن آنينه هاستذ (امين پور  23 :9512و  )23جهان آفرننش آنينه ي الهي است كه تجلي
آن بر دل عارف چه غوغاني به پا مي كندذ حدنقه كتاب اندنشه و عبرت اسدت سدناني بدراي ورود انسدان بده عدالم
معنونت بتدرنج او را به اندنشيدن فرا مي خواند آنگاه با نادآوري ابنارهاي حسي و تحليل آن درس آموز هدفدداري
جهان خلقت به وي مي باشدذ گوند:
خنددۀ بدرق را چده عمددر بددود؟
خندۀ هددرزه كدار غُمدر بدود
مرورا خود چه جداي خندده بدود؟
آنكه را لحد و حفره كنده بود
عقددل را خددرج در غدرور ِامدددل
مكن اي دوست در سراي عمل
كت ازو جان كم است و دام افنون
پا تو باري چرا نگرني خون؟
كه شب و روز غافالن شدوم اسدت
عاقالن را چو روز معلوم اسدت
(سناني )393 :9537
براي عارف نك خنده ي بيهوده آلت تنبّه مي شود و از آن درس زندگي مي آمدوزدذ خندده ي ناپسدند كدار احمقدان
است تو در شرف مرگ هستي چه جاي خندندن است عقل و خرد خود را صرف آرزوهاي بيهوده مكن گدذر مداه
نشاني از انن است كه تو نك ماه دنگر پير شدي طومار عمر تو را روزگدار در مدي پيچاندد عمدر انسدان كوتداه امّدا
آرزوهاي او طواني است و از انن قبيل سخنان كه الحق جاي عبرت و عمل داردذ و نا حكانت مدرد ندخ فدروش در
آفتاب تموز و كسي نخهاي او را نمي خرد با اشك و گرنه فرناد مي زد:
با دلددي دردناك و بدا دم سددرد
نخ گدازان شده ز گرمدي و مدرد
كه بسي مان نماند و كا نخرند
انن همي گفت و اشك مي بارند
بسددددر روزگددار اگدددر دانددددي
قديمدددت روزگددار آسدددانددي
آن ز غفلددت شمددر ندده از مردي
چون نترسي تو از اجل خدردي
(همان منبع)397 :
بالغت انن سخن بدان حد است كه فرد (با انن تمثيل) بهترنن سرمانه عمرش را در (غفلدت و بدي خبدري) معدر
تلف شدن ببيندذ
همين طور حكانت دنيا همين طور حكانت مرگ و ذذذ انن ها همه براي نك عارف درس زندگي و تنبّده اسدتذ و از
ونژگي هاي بارز جامعه آرمان شهر استذ موانا در سخني دليل خطاي انسان را در انن مي داند كه افدراد خدودنگري
ندارند و فقط عيب را در دنگران مي بينند گوند:
زانكه زنگار از رخش ممتاز نيست
آننه ات داني چرا غماز نيست
پدر شعاع نور خورشيدد خداسدت
آننه كن زن آانش جداست
بعددد از آن ندددور را ادراك كددن
رو تو زنگار از رخ او پاك كن
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(مولوي )9 :9537
آننه از آن معدود واژه هاني است كه در عرفان معناي ژرفي را به خود اختلاص داده اسدت آفدرننش آنينده ي الهدي
است كه تجلي آن بر دل عارف چه غوغاني بپا مي كندذ آننه واعظ صدادقي اسدت كده جداي هديچ پرسشدي را بدراي
شخص باقي نمي گذارد به همين جهت شعراي ما در نلان دنگران از آننه به خوبي استفاده كدرده انددذ سدناني نيدن
گوند :براي درك حق تعالي باند آنينه ي دل را از ناپاكي ها و شك و تردند زدود و راه زدودن آن نقدين و اخدالص
استذ
نشود روشدددن از خالف و شقدداق
آننددۀ دل ز كفر و نفدداق
چيست محض صفاء دنن شماست
صيقل آننه نقين شماست
(سناني )21 :9537
براي اننكه بتوان ذات الهي را درك كرد و تجلي حق را در آنينده ي دل مشداهده نمدود باندد دل را از آلدودگي هدا و
ناپاكي ها ملفا نمود چرا كه سعادت الهي در معرفت به اوستذ خورشيد نور خود را از جغد پنهدان نمدي كندد اندن
جغد است كه ناتوان از دندن خورشيد استذ انساني كه نمي خواهد با نقين و معرفت حق تعالي را بشناسدد همانندد
جغد استذ سناني با ذكر انن تمثيل مي خواهد بگوند :انسان هاي ضعيف و ناتوان از ادراك حقانق كساني كده اسدير
لذات زود گذر گشته اند و آدم هاي دنياپرست نماد همان جغدي هستند كه ناتوان از مشاهده ي نور خورشيدندذ
مثدل او چدو بوم و خورشيد ست
هركه اندر حجداب جداوندسدت
از پي ضعف خود نه از پي اوست
گر زخورشيد بوم بدي نيروسدت
آفدت از ضعدف چشدم خفا شست
نور خورشيد در جهان فا شست
(همان)21 :
مباني آرمان شهري كه با توجه به ابيات حدنقه سناني به تلونر كشيده مي شود تالشي اسدت نده در عدالم مثدال كده
حقيقتي است كه نقش اوّل آن را خود شخص باند انفا كندذ آنگاه كه سناني مي گوند( :صدورت خدود را در آنينده ي
دل ببينيذ هرقدر دلت ملفاتر و آلوده به زنگار گناه نباشد تجلي الهي در آن بيشتر و بيشتر استذ) حقيقتي اسدت كده
خود فرد باند در عمل از خود نشان بدهد تا جنو سعادتمندان به حساب بياندذ
به توان دند از آن كه در گل خونش
صورت خود در آننۀ دل خونش
زو تجدددلي تددرا مهيداتددددر
هرچدده روي دلدت ملفداتدددر
(همان)27 :
بسياري افراد كه آداب و رفتار دنگران را ناپسند مي شمارند غافلند از اننكده آن رفتدار زشدت و ناپسدند انعكاسدي از
رفتار خود آن فرد است كه از آن گرننان استذ باز سناني مي خواهد با ذكر (تمثيلي) دنگر مطلدب را بهتدر بده ذهدن
آشنا سازد گوند:
واندرو روي خونش كرد نگدداه
نافددت آنيدنه زنگيددي در راه
برزميندش زد آندنمان و بگفت
چون برو عيبش آننه ننهفددت
بهر زشتيددش را بيفكندددست
كانكه انن زشت را خداوندست
كي در انن راه خوار بودمي انن
گر چو من پر نگار بودمي اندن
دل او از سيدداه روندي اوسددت
بي كسي او ززشتخوني اوسدت
انندت رعنددا و انندت ندابينددا
انن چنين جاهلي سوي دانددا
(همان 079 :و )070
زشتي باطن شخص است كه زشتي باهر برانش غير قابل تحمّل است صورت نيكو چندان به كدار آدمدي نمدي آندد
سيرت نيكو به كار آدمي مي آندذ
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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:
چون تو را كرد در رحم موجود
آن نبيني كه پيشتر ز وجود
كدردگاري حكيددم بدي چوني
روزنت داد نُه مَده از خوندي
بعددد نه مدداه در وجددود آورد
در شكم مادرت همدي پرورد
دو در بهتددرت بدداد سددختذذ
آن در رزق چُسدددت بدبست
(سناني )93 :9537
مردمان آرمان شهر مردماني قدردان حق شناس اهل گذشت و داراي مكرمت هاي اخالقي هستندذ
سعد الدنن ورانني در مرزبان نامه گوند :بهر بدي كه روزگار بروي دوستان آرد از دوست برندن و پشت بدر كدار او
كردن از قضيّت مكارم و سجيّت اكارم دور افتدذ بلكه در حالت شدت و رخداء و خيبدت و رجدا باندد نكدي باشددذ
(ورانني  509 :9590و )502
بطور معمول آدم هاي ضعيف و بي اراده رفتار نيكمردان و مقربين را به باد سخرنه مي گيرند درحدالي كده از دنيداي
درون آن ها بي خبرندذ برعكا عاقالن و دانانان نين از رفتار افراد سخيف درس اخالق مي آموزندذ عنلدرالمعالي در
نليحت به فرزندش مي گوند :من منفعت نه همه از دوستان نابم بلكده از دشدمنان نيدن ندابم و دشدمن بدر موجدب
دشمني بگوند تا مرا معلوم شود انن فعل بد را از خونشدتن دور كدنم پدا آن منفعدت از دشدمن نافتده باشدم نده از
دوستذ تو نين آن دانش از نادان آموخته باشي نه از دانانانذ (عنلرالمعالي  )53 :9521برتدري آنينده بداهر بدر آنينده
باطن فاجعه ببار مي آ ورد در حالي كه برتر دانستن آنينه دل بر آنينه باهر چه بركت ها و نعمت هاي معنوي را شامل
حال صاحب خود مي كندذ
موانا نين با برتر دانستن آنينه ي دل بر آننه ي باهر گوند:
نقشها بيني برون از آب و خاك
آننۀ دل چون شود صافي و پاك
فرش دولددت را و هم فدراش را
هم به بيني نقش و هم نقاش را
(مولوي )003 :9537
اگر آنينه شكسته شود اتفاقي در عالم رخ نمي دهد ولي چنانچه دل آدم شكسته شود رخداد بنرگي در هستي بوقدوع
مي پيوندد و آن ورود مالءك و ننول بركات رحماني است بر دل سالكذ پندد گدرفتن از روزگدار درسدي اسدت كده
سناني به آدم مي آموزدذ گذشته را به ناد مي آورد تا چراغ راه آننده گرددذ و انن از صفات بارز جامعه آرماني استذ
سناني در گذران عمر و عبرت گرفتن از درس هاي تارنخ حكانت اسكندر را ذكر مدي كندد كده گوندد :اسدكندر در
لحظات آخر عمر همه ي نندنكان و اطرافيان خود را جمع كرد آنگاه دست هاي خود را بسدت گفدت :بگونيدد در
دستان من چيست؟ هر كا چيني مي گفت كه جواب منظور اسكندر نبود بعد گفدت :نده همده در غلطيدد عاقبدت
گفت :سيلد سال عمر را پشت سر گذاشتم و حاصل آن چيني جن باد در دستم نيستذ
همده را خواندد كهتدر و مهتدر
گفددت در وقدت مدرگ اسكندددر
هين بگونيد چيست در دستم؟
گفت اننك دو دست خدود بستدم
گفدت در دسدت نيستدم جن باد
در زمان هر دو دست خود بگشاد
زان همده عمددر بداد دارم مددن
سال سيلددد به ندداد دارم مدن
(سناني )390 :9537
 -4نماد کاهلي
كاهلي صفت زشت و نكوهيده اي است كه شخص و جامعه ي گرفتار را به سقو مذلّت مدي كشداندذ انمدان اراده
مجاهدت و خال قيت را از آدم مي گيردذ قرآن همواره براي جلوگيري از انن صفت ناميمون بشر را تشونق بده كدار و
تالش مي كند مي فرماند« :ليا لالنسان اا ما سعي» (نجم )39/نعني؛ نيست از براي انسان جن تالش و كوششي كده
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انجام مي دهدذ امام علي (ع) در حدنثي انسان را از چهار چين باز مي دارد كه نكي از آن ها تواني (سستي) مي باشدذ
«العجله واللّجاجه والعجب والتواني» نعني؛ شتاب لجبازي خودبيني و سسدتيذ (تحدف العقدول حددن 935ص
)003
از دنگر عوامل اهمال كاري انسان پيروي از هوي و هوس ها و خواسته هاي (دل) است كه قدرآن بده شددّت پيدامبر
(ص) را از آن نهي مي كند مي فرماند« :فاحكم بينهم بما اننل اهلل و ا تتّبدع اهدوائهم »(ماندده )31/نعندي؛ اي رسدول
(ص) ميان مردم بر اساس حكم الهي رفتار كن و از خواسته هاي آنان پيروي مكنذ سناني با اشاره بده حددنثي در ذمّ
كاهلي گوند:
هست لفظ «من استوي نومداه»
صفدت كداهالن دنددن در راه
(سناني )390 :9537
در تعليقات حدنقه در مورد حدن من استوي نوماه فهو مغبون ذذذ مي فرماند :رسول خدا فرمود كسي كه برابدر بدود
دو روز او آن شخص زنا نكار است و هر كه روز آنندۀ او بدتر از امروزش باشد ملعون اسدتذ (داندش پدژوه :9593
 ) 935باز سناني اشاره دارد به انن كه آدم كاهل حق و شرع سرش نمي شدود تنهدا بده تسداهل و تسدام خدود مدي
اندنشدذ
حدق گدناري نيانددد از كاهددل
شدرع ورزي نياندد از منبددل
(سناني )390 :9537
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
چدون نگردد بگنددد از تدف و تداب
آب در گشتن است خوش چو گالب
همدچددو اقبدال بدداش هدرجدداني
ورندكددو گدونددي و ندكددو راندددي
همه با هم رقيب و خليم و حرنف
چيسدت لددذت ز عمددر بدا تكليف
بدار تكليدف خونددش بدر تدو نهداد
زننهمه خلق و زندن همدده بنيدداد
احسدن اللدوره مدر تدرا مخلدوص
گشت زندن كاننات جمله خلدوص
عمدر خدود در عبد هبددا كددردي
گددرد هددنل و عبد چدرا گددردي
(همان)395 :
آفت انن خللت شوم در ادعيه معلومين نين وارد است كه انسان ها را از آن دور مي كنندذ در دعاي ابوحمنه ثمالي
امام مي فرماند :اللهم اني اعوذ بك من الكسل والفشلذذذ نعني؛ خدانا به تو پناه مي برم از سستي و كسالت وذذذ (قمي
بي تا)513 :ذ نين در دعاي مكارم ااخالق مي خوانيم و ا تبتلينّي با الكسل عن عبادتك (همان  )9952:نعندي؛ خددانا
هرگن نعمت عبادتت را در مناج من با كسالت ميامينذ با وجود انن سناني معتقدد اسدت چنانچده توفيدق الهدي رهدين
آدمي نباشد راه به جاني نخواهد بردذ «پير» و «مرند» در حدنقه حكانتي است كه سناني در آن اهميّت كار و كوشدش
را به تلونر كشانده است مي گوند :گوش ندادن به سخنان افراد جاهل مدد الهي همراه با جهد را به دنبدال خواهدد
داشت گوند:
كده در اندن راه چيدست تدبيدري
گفددت روزي مرندددد بدا پيددري
در ره جهدد خدود مجادله نيدست
كدددار اندن راه بدر معامله نيدست
نرسدد كدا بجهدد سدددوي الده
كدددار تدوفيددددق دارد انددددر راه
وز سخدن هداي جداهالن بگددذر
آنچدده بدددر تسددت رو بجدددا آور
راه رو راه و پيددش مددار سخددن
بندگي كدن تو جهدد خود مي كدن
زانكه توفيدق جهدد راسدت رفيدق
جهددد بر تسدت و بدر خددا توفيدق
(همان)019 :
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در دنگر متون دنني و ادبي ما چنين سفارش هاني به انسان شده استذ
سعد وراونني در مرزبان نامه مي گوند :كاهلي و خامي را خرسندي مخوان كه نقش عالم حدوث در كارگداه جبدر و
قدر چنين بسته اند كه تا تو در بست و گشاد كارها ميان جهد نبندي ترا هيچ كار نگشداندذ (وراونندي 900 :9590و
 )77همچنين سناني در نكوهش كاهلي مي گوند :آدم كاهل بااخره سدر از كدافري در مدي آورد واي بده روزي كده
جهالت با كاهلي قرنن گرددذ
كداهلددددي كدافرندش بدداز آرد
هر كده او تخددم كداهلي كددددارد
پانش از جاي رفت و كار از دست
هر كده با جهل و كداهلي پيوست
(سناني )95 :9537
از انن بدتر كاهلي ذهن خالق و فعال آدم را سست و ناكارآمد مي كند بطدوري كده شداند نتدوان چيدني بددتر از آن
فر كردذ سناني گوند:
كدداهلي كدرد رستمدان را حيدن
بدتددر از كدداهلي نداندم چيددن
(همان)95 :
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:
جددامه ي خلقددت برنددستندد
از پددي كدارت آفرنددستنددد
نرسددي بر سرندددر سددداطداندي
روز بيكدداري و شدب آسدداني
ببددر از مبدددأ و بددرو بدمعددداد
برگذر زنن سراي كون و فساد
(همان)95 :
كاهلي آفتي زنانبار است كه گرنبان هر فرد و ملّتي را بگيرد او را به روزگار سياه مي كشداند و باندد از زندان چندين
آفتي به خدا پناه بردذ عنلر المعالي فرزندش را از عاقبت انن پدنده ي زشت برحدذر نمدوده گوندد :فرزنددم كداهلي
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
نبرد از آنكه تن ما را تحرك طبيعي نيست و هر حركتي كه تن كند بفرمان كند نده بمدراد كده هرگدن تدا نخدواهي و
نفرماني تن ترا آرزوي كار كردن نه باشد پا تو بِسِتم تن خونش را فرمان بردار گردان و بقهر او را بطاعدت آور كده
هر كه تن خونش را مطيع خونش گردانيد وي را از هنر بهره نباشد و چون تن خونش را فرمان بردار خونش كدردي
بآموختن هنر سالمت دو جهاني اندر هنرش بيابيذ (عنلرالمعالي )53 :9521
 -5نظام آفرينش خير محض است
نباند تلور شود كه خداوند مانند تلور بعضي شر و بدي را نين آفرنده استذ چنين تلوري در هديچ ندك از اسدناد
معتبر دنني ما (قرآن احادن فرستادگان الهي و سنت) وجود نداردذ قرآن انن را مي فرماند :كه خير و شر نسدبت بده
آفرنده ها نسبي هستندذ انسان ه ا بدون دليل جاي خوبي و بدي را اشتباهي مي گيرند ولي انن كه خداوند شر و بدي
را آفرنده باشد چنين تلوري باطل است قرآن مي فرماند :عسي ان تكرهو ا شيءاٌ و هو خير لكدم و عسدي ان تحبدو
شياٌ و هو شرًّ لكم؛ نعني چه بسا چيني كه شما ناگوار مي پندارند كه در حقيقت خير و صدالح شدما در آن اسدت و
چه بسا چينها كه شما خوب مي پندارند در حالي كه شر و فساد شما در آن استذ البته اگر كسي داده هاي خداوندد
را درست و در راستاي آن هدف بكار نبرد آن نعمت برانش تبدنل به نقمت مي شودذ سناني مي گوند :خداوند خيدر
محض است و فعل بد از او سر نمي زند هرچه شر و بدي است از ساخته هاي خود انسان استذ
خيددر محض است و شددر عارندتي
هرچدده هست از بددال و عافيدتدي
كده نكدو كدددار هيددچ بدد نكنددد
بد بجدن جلف و بي خدرد نكنددد
ورنده محض عطاست هر چه ازوست
سوي تو نام زشت و ندام نكدوست
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كدده خدددا را بدد از كجددا شاندددد
بدد ازو در وجددود خددود ندانددد
چددون كندد بدد بخلق عا لم چددون
آنكدده آرد جهددان بكدن فيكون
لقددب خيددر و شددر بتو ست و بمن
خير و شر نيست در جهان سخن
هيددچ بددد ندافدرنددد بدر اطددددالق
آن زمان كدانددند آفرنددد آفدداق
(سناني )12 :9537
استاد مطهري در رابطه با دو گانگي (خير و شر) اساس آن را به ثنونّه نسبت داده اند گوند :چون هسدتي هدا در ذات
خود دو گونه اند :هستي هاي خوب و هستي هاي بد ناچار باند از دو گونه مبدأ صدور نافتده باشدند تدا هدر ندك از
بدي ها و خوبيها به آفرنننده اي جداگانه تعلّق داشته باشدذ درواقع ثنونّه خواسته اند خدا را از بدي تبرئه كنندد او را
به شرنك داشتن متهم كرده اند ذذذ (مطهري )939 :9539ذ نين گوند :از نظر اسالم مسئلۀ شرور به شكل دنگدري حدل
ميگرددذ و آن اننست كه ميگوند با اننكه در نك حساب امور جهان به دو دستۀ نيكي ها و بدنها تقسيم ميگردد ولدي
در نك حساب دنگر هيچگونه بدي در نظام آفرننش وجود ندارد آنچه هست خير است و نظام موجود نظام احسن
است و زنباتر از آنچه هست امكان نداردذ (همان930 :و )939
باند دانست دنيا بستري براي آزمانش انسان است ارزش ها به راحتي دست نافتني نيستند گاهي اوقدات خطدر را بده
جان باند خرند تا به ارزشي رسيدذ سعدي در « گلستان» گوند :پادشاهي با غالمي عجمي در كشتي نشسدت و غدالم
دنگر درنا را ندنده بود و محنت كشتي نيازموده گرنه و زاري نهاد و لرزه بر اندامش افتاد چندانكه مالطفدت كردندد
آرام نمي گرفت و عيش ملك ازو منغض بود چاره ندانستند حكيمي در آن كشتي بود ملك را گفت اگر فرمان دهدي
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
ملك را عجب آمد پرسيد درنن چه حكمت بود گفت از اول محنت غرقه شدن ناچشيده بود و قدر سدالمت كشدتي
نمي دانست همچنين قدر عافيت كسي داند كه بمليبتي گرفتار آندذ (سعدي شيرازي  55 :9599و  )50باند نگاه هدا
را عو كرد چشم ها را شست زنر باران باند رفت و همه چين را زنر باران باند شست عادت ها فكرهدا نگداه هدا
عو شودذ تا گرفتار كژ اندنشي و بد رفتاري نشد همان گونه كه سناني در حكانت مرد جاهل با اشدتر بيدان داشدته
است كه اشتر هدفداري جهان خلقت را به وي ناد آوري مي كندذ گفت:
تدو ز مدن راه راسددت رفتدن خدواه
دركددژي ام مدكددن بدنقش نگداه
(سناني )15 :9537
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
داشته است كه مفهوم نيكي و بدي به صورت نسبي قابل پذنرش است نه مطلق و موجودنّت تفاوت ميان پدندده هدا
به معناي بيدادگري آفرندگار نيست بلكه اندنشه ي ما فراتر از آن بر نمي گذردذ باند گفت نكبت هاي واقعدي همدان
نتانج و آثار اعمال خود انسان است و اشاره ي قرآن به همين نتانج و عقوبت هاست كه مي فرماند« :و ما بلمناهم و
لكن كانوا انفسهم نظلمون» نعني ما در حق انسان بلم نكردنم بلكه خود برخونشتن ستم نمودندذ
 -1مرگ انديشي
شاند به جرأت توان گفت :هيچ پدنده اي از جهان خلقت به اندازه «مرگ» هشداري و بيداري بده انسدان نمدي دهدد
اساس فرستادن قرآن سخنان معلومين و بنرگان دنن حول همين محور مي چرخد كه اي انسان خود را درناب كده
دنيا محلّ گذر است چه ابناري بهتر از مرگ مي تواند راستي اندنشي كند و گنارشگري حقيقي بدراي آدم باشدد اگدر
بخواهيم آرمان شهري زندگي كنيم باند در همه لحاظ «خدا و مرگ» را در جاي جاي زندگي از ناد نبدردذ سدناني بدا
رونكردي معرفتي مي گوند:
در قيددامت همدانت پيدش آرندد
هرچده زننجددا بدري نگده دارندد
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(سناني )952 :9537
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
حقيقتي است كه سناني آن را در «حدنقه» بيان داشته و باند پذنرفتذ گوند:
در دنددن بددي اجدل نگردد بدداز
اجددل آمددد كليددد خانددده راز
تدا تدو باشدي نباشدددت نددندان
تددا بدود انددن جهدان نباشد آن
صبد دننددت ز شرق جان ندمد
تددا دم آدمددي ز تددو ندرمددددد
مددرگ چدون رخ نمدود فا نتبهوا
خفته انددد آدمددي زحرص و غلو
(همان 79 :و )72
مرگ اختياري عاملي در بيداري و هوشياري انسان است باند دانست نوع زندگي انسان در گرو مرگي اسدت كده آدم
انتخاب مي كند اگر مرگ را حيات نا هدنه اي از جانب دوست بدانيم نا انن كه رفتن به سراني جاوند كده مدرگ در
آن راه ندارد همين طور سراني كه باند در گرو اعمال خود پاسخي قابل قبول دادذ مسلّم است كه زندگي بر هيچّي و
پوچي نخواهد گذشت انن نگرشي است كه مردان جامعه ي آرماني دارا هستندذ
مدردن جسددم زادن جدددان اسدت
در جهاني كه عقل و انمان است
جددان شدود زندده چدون بميرد تن
تن فدا كن كه در جهان سخددن
پيش هدنه ي خداي كش تن و جان
مرگ ناخواندده كانددت مهمدان
هدندده دان ميدهمددان ندداخوانددده
مرگ هدنده است ندند دانندددده
بددل و جدان همددي كدن استقبددال
مرگ چون رخ نمود هيدچ مندال
(همان 302 :و )303
در انن دنيا بااخره روزي خواهد آمد كه آفرننش در كام مرگ فرو خواهد رفت و بقا جداي فندا را خواهدد گرفدت
حتي مرگ نين به تعبير سناني روزي جانش گرفته خواهد شد و آن روز قيامت است گوند:
مرگ هم مرگ خدود بخواهدد دندد
گدر تدرا از حواس مدرگ برندد
هدم بسددوده سددود چدو وقددت آند
هداون ار چنددد چيددنها ساند
هدم برندننددد خونددش در محشدددر
مرگ اگر رنخت خون ماده و نر
(همان)303 :
سناني در حكانت طرنق سلوك آخرت ابياتي را ذكر كرده كه به تهذنب نفدا و مدرگ اختيداري انسدان اشداره دارد
سعي دارد با دستو رالعمل هاي خونش انسان را از گذار هوس ها و غفلت ها به عدالم بنددگي و هوشدياري هددانت
كند:
بدوي جانددت بكددوي او نابددد
جهد كن تا چدو مدرگ بشتدابد
ار بددوي ور ندده بدر در او بداش
در گذر زنن جهان پدر او بداش
بدخددداني بدسنددده انددد او را
آنكسداني كه بندده انددد او را
خدواجۀ هفدت بدام همچددو غالم
كمددر بندگيددش بستده مدام
(همان)993 :
نليحت شيخ گوركاني به فرزندش ورقي دنگر از نمانش مرگ اختياري است گوند:
هم سر از شرع و هم سر از توحيد
سداز پيراندده در ره تجرنددد
چددون مسافددر درآي و زود گدذر
اندددرندن منددنل عنا و ضرر
بركش و نيست كدن قبدا و كدداله
بددددر در بدوستددان الداللدده
لمدن الدملك را سددؤال و جددواب
نيست شو تا همو دهد به صواب
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(همان 992 :و )993
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
نقين دارم سر نجام من از انن خوب تر مي شد اگر از مرگ هم چون زندگي پروا نمي كردم
(قنوه )990 :9579
شانسته است نوع نگرش خود را نسبت به پدنده هاي انن عالم متفاوت گدردانيمذ نمدودار زنددگي خدود را براسداس
حكمت خداوندي تنظيم نمانيم تا نتيجه ي مطلوب تري بيابيم باند گفت :بكوشيم با خود زاونۀ حاده و با مردم زاونۀ
منفرجه و با مرگ زاونۀ قائمه باشيمذ (سنگري )37 :9599
 -7در نکوهش حرص
حرص نكي از رذانل اخالقي بشمار مي رود به معناي خواستن و تمانل زناد به چيني است كده در فارسدي بده آز و
زناده خواهي تعبير مي شود كه در قرآن به دليل ميل مفر قوم نهود به زندگي طواني در دنيا با تعبيري تدوبيخ آميدن
مي فرماند« :ولتجد نّهم احرص الناس علي حيوۀ» نعني آن ها را در زندگي حرنص ترنن مردم مي نابيذ افنون طلبدي
آدم و حوا سبب بيرون رفتن آن ها از بهشت گردندذ حرص پسندنده نين دارنم و قرآن آن را نكدي از فضدانل پيدامبر
اكرم (ص) مي شمارد انن گونه بيان مي كند« :حرنصُ عليكم باالمؤمنين» (توبه )901/نعندي پيدامبر (ص) نسدبت بده
هدانت مردم حرنص بودذ سناني تنها به نكات مذموم حرص اشاره مي كند و آن را براي نك انسان آرماني زشت مي
داندذ
حدرص و آزسددت مداندۀ تيمددار
بدگدددذار و زآز دسددت بددددار
عداقل از وي بددان نساخت پنداه
حرص را زانكه قهدر خواندد الده
خدواب و خدور جملگي حرام كند
هر كدده او حددرص امددام كندد
تددو حقيقدت شنو كه گرسنه مرد
هر كه را دنو حرص مهمان بدرد
(سناني )350 :9537
در آرمان شهر اسالمي همه دوست و خيرخواه نكدنگرندذ حرص و دنگر صفات منفي درميان آنها جانگداهي ندداردذ
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
 -8ربا خواري
ربا در لغت به معني رب نا فانده و سودي كه وام دهنده بابت خود مي گيرد پولي كه بستانكار از بابت منافع پدول از
بدهكار بگيردذ (عميد  )397-300 :9535ربا از جمله عواملي است كه رواج آن باع ركود و مذلّت نك جامعه مدي
گردد به همين جهت اسالم بشدّت با آن به مبارزه برخواسته است زنرا ربا شاكله ي اجتمداع را بده حدرام خدواري و
كثافت كاري مبتال مي كند و قرآن آن را جنو گناهان كبيره مي شمارد سناني در حدنقه حكانتي نقل مي كند كده آدم
رباخواري براي نافتن طرنقي شرعي كه ربا را حالل توجيه كند از امام صادق (ع) مي پرسد چرا ربا حرام شده اسدت
امام به او پاسخ داد از آن رو كه رباخواري آدم را بخيل و حرنص مي كند ذذذگوند:
حيدله جدونددي ربدا دهي فاسدق
گفدت روزي بجعفدر صددادق
گفددت زندرا كده ماندع جودسدت
كن حرامي ربا چه مقلودست
كيدن مددروّت بددر آن سخددا آرد
زان ربدا ده بتر زمي خوارست
با خدداي و رسددول در حربددست
وقدت را آخُدرش اگدر چربست
كده خداي را دلدت بيدازر دسددت
حرص دنيا ترا چنان كدردست

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

بداك نداندد تدرا كده بداندد سيدم
گر صد آنت بخواني از تحرندم
(سناني  521 :9537و)529
با نيرن نمي توان ان دننداري به خود زد و شيوه پارسانان را دنبال كرد ممكن است با اندروني خراب چندد پلّده
از نردبان هوس ها باا رفت ولي عاقبت انن نردبان افتادن است سعدي گوند:
شنيددم هدم انددر زمدان جدان بداد
ربددا خددواري از ندردبدداني فتدداد
دگدر بدا حرنفدان نشستدن گرفددت
پسر چندد روزي گرستددن گرفددت
كه چون رستي از حشر و نشر سؤال
به خواب اندرش دند و پرسيد حال
بدده دوزخ درافدتددادم از ندردبدددان
بگفت اي پسر قله بدر من مخدوان
(سعدي شيرازي )530 :9579
 -3رازداري
رازداري نكي از صفات پسندنده در آرمان شهر است كه مردمان آن عيب نكددنگر را مدي پوشدانند و حرمدت هداي
نكدنگر را حفظ مي كنند به عبارت دنگر راز دار نكدنگر حتّي در مواقع ناراحتي هدا هسدتندذ نكدي از صدفات بدارز
خداوند بنرگ پرده پوشي عيوب بندگان است در ادعيه وارد شده «نا من ابهرالجميل و سترالقبي و لم نهتدك السّدتر
عنّي» (قمي بي تا  )973:نعني اي خداوندي كه خوبي هاي بندده ات را آشدكار مدي كندي و زشدتي هداي او را مدي
پوشانيذ سناني مي گوند :از نك طرف تو باند راز برادرت را تحت هر شرانطي نباند افشدا كندي امّدا از طدرف دنگدر
بعضي چينها هست كه نباند آن را پنهان كاري كني و در درون دلت نگه داري مانند همياري و چداره اندنشدي بدراي
حلّ نك مشكل همين طور راننني در كارهاي خوب و پسندنده كه به مشورت دوست نيازمند است نا درمان بيمدار
نند طبيب چنانچه بيمار مشكل خود را به طبيب نگوند بهبودي نمي نابد وذذذ سناني گوند:
جدان بددرون آنددد و نيدانددد راز
كدن تن دوسددت در سدراي مجدداز
زان چو جان در دلش نهان باشدد
راز مدردوست را چدو جدان باشددد
بدده نگدردي بدماندددي معلدددول
از طبيددب ارنهدان كنددي تو اصول
(سناني )310 :9537
باند دانست چه چين را باند گفت و چگونه بيان كرد كجا باند گفت و سناني در تفداوت ميدان «راز» و «علدت» مدي
گوند :راز را نمي تواني افشا كني ولي علت بيماري را باند بيان كنيذ افشاي راز همانند دود تمام خانه ي دل را سدياه
مي كند عامل بغض و كينه مي گرددذ گوند:
وآنچه بشنيده اي تدو بداز مگدوي
جملده علدت بگدوي و راز مگدوي
راز بددر دل چدو دود خدانه بددود
راز در دل چدو مدرغ و دانده است
(همان)313 :
نين گوند :راز چون دانه است كه مرغ آن را مي خورد ولي دود در دل باقي مدي مانددذ بددگوني از دنگدران خلدلت
ناپسندي است كه در جهان بيني توحيدي به شدت از آن نهي شده استذ بيهقي در تارنخ گرانقدرش گوندد :مردمدان
را عيب مكنيد كه هيچ كا بي عيب نيست هر كا از عيب خود نابينا باشد نادان تر مردمان باشددذ (بيهقدي :9520
)553
نتيجه گيري
آرمان شهر مدننه فاضله حيات طيّبه نا هر چه كه گفته شده چيني در مداوراي هسدتي ندا در عدالم خيدال نيسدتذ
حقيقتي است كه در عالم دنيا اتفاق خواهد افتاد انن وعده اي است كه خداوند در قرآن كدرنمش آن را بيدان فرمدوده
(نور )33/و توسط ولي امرش امام زمان (عج) بنا به مشيّت الهي روزي تحقّق خواهد نافت از طرفدي خداوندد وعدده
تحقق آن را به بندگان مؤمن و صالحش داده و انن چيني است كه در عالم دنيا با اراده و همّت مردم به عنوان پديش
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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
كار با خونشتن نگري و تهذنب نفا امكان پذنر استذ با شعار و باهر فرنبي و لباس مبدّل عملي نيسدتذ هدر فدرد
مي تواند (در جامعه كوچك خانواده) مدننه فاضله اي را بوجود بياورد كه در آننده بده ندك كشدور و جهدان تبددنل
شودذ تا مهيّاي حكومت امام زمان (عج) گرددذ
منابع
 -9قرآن كرنم ترجمه محي الدنن الهي قمشه اي تهران انتشارات علميه  9523ذ
 -0اقبال اهوري محمد كليّات دنوان عبداهلل اكبرنان راد چاپ چهارم تهران پيام  9517ذ
 -5امين پور قيلر آننه هاي ناگهان چاپ دوازدهم تهران افق  9512ذ
چاپ سوم خواجو ذ
 -3بيهقي ابوالفضل تارنخ بيهقي باهتمام دكتر غني و دكتر فيا
 -3حرّاني ابي محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبه تحف العقول تلحي علي اكبر غفاري تهران اسالميه  0353ذ
 -2سناني غننوي ابوالمجد مجدود بن آدم گننده حدنقه الحقيقه به كوشش منوچهر داندش پدژوه تهدران انتشدارات علمدي
فرهنگي 9539ذ
 -9سعدي شيرازي ملل الدنن بوستان تلحي حسين استاد ولي چاپ دوم انتشارات قدناني تهران 9579ذ
-1سعدي شيرازي ملل الدنن گلستان تلحي محمد علي فروغي چاپ هفتم تهران صنوبر  9599ذ
 -7سناني غننوي ابوالمجد مجدود بن آدم حدنقه الحقيقه و شرنعه الطرنقه تلحي محمدد تقدي مددرس رضدوي تهدران
انتشارات دانشگاه  9537ذ
 -90سناني غننوي ابو المجد مجدود بن آدم گننده حدنقه الحقيقه و شرنعه الطرنقه احمد خاتمي الوان پانا  9592ذ
 -99سنگري محمد رضا گلبرگ ها تهران نشر قو  9599ذ
 -90عنلر المعالي كيكاوس بن اسكندر قابوس نامه تلحي غالمحسين نوسفي چاپ پنجم علمي فرهنگي 9521ذ
 -95عميد حسن فرهن عميد چاپ هفتم جاوندان  9535ذ
 -93قرشي علي اكبر قاموس قرآن ( )3رضانيه فردوسي 9530ذ
 -93قنوه عليرضا صب بنارس چاپ دوم تهران فرهنگي هنري  9579ذ
 -92قمي عباس كليات مفاتي الجنان مترجم هاشم رسولي محالتي تهران فراهاني بي تا ذ
 -99مطهري مرتضي عدل الهي چاپ دهم قم صنوبر  9539ذ
-91مولوي جالل الدنن مثنوي معنوي ملحّ مذ درونش چاپ دوم تهران جاوندان 9537ذ
 -97منشي نلراهلل كليله و دمنه تلحي مجتبي مينوي طهراني چاپ هشتم تهران سپهر 9529ذ
 -00مولوي جالل الدنن مثنوي معنوي تلحي مذ درونش چاپ دوم تهران جاوندان  9537ذ
 -09نراقي احمد معراج السعاده جاوندان بي تاذ
 -00ورانني سعد الدنن مرزبان نامه چاپ چهارم تلحي خليل خطيب رهبر صفي عليشاه مروي 9590ذ

