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 چكیده

های زندگی فرردی و اجممرا،یا اصر ی     حوزه یی جوامع انسانی و در همه اصالح ظاهر اصالح باطن است. آداب دانی در همه
ها در مقابل رفمار ناپسند در اغ ب موارد به سبب پرهیز از درگیری یا ر،ایرت حجرب    مهم و حیاتی است. از آنجایی که واکنش

 و حیا  بسیار مالیم و نامحسوس است و از سویی روش القای غیر مسمقیم به افرادا برای پذیرش  اصول اخالقری و اجممرا،ی  
تر است. سنایی شا،ریست که با  باشدا وظیفه نویسندگان و هنرمندان برای ارائه این اصول در قالبی هنرمندانه سنگین موثرتر می

فصاحت و شیواییا اندیشه های ژرف ،رفانیا ف سفیا اجمما،ی و اخالقی را در چهارچوب قرآن و شرریتتا و برا اشراره بره     
ی او کره نمایشرگر حقیقرت هاسرتا آداب      ن ماندگار ساخمه است. در بررسی حدیقهزندگی روزمره در کسوت ،باراتی دلنشی

توصریفی آداب ظراهری و آثرار مثبرت      –نماید. در این مقاله با شریوه تح ی ری    متاشرتا به مثابه یک اصل اخالقی پر رنگ می
ای با های جامته الرانه و محدودیتاست. در کنار نگرش سنمی و مردساگنجانده شده در ده باب این اثر ارزشمندا بررسی شده

فضای سیاسی ناپایدارا کوشش سنایی در  پیشنهاد راهکارهایی در خصوص اصالح و دگرگونی و ساخمن یک رابطه سالم برین  
اقشار مخم ف جامته سمودنی است. این کوشش در مباحثی چون متاشرتا قدرشناسیا سازگاریا حجب و حیاا تالشا امر به 

ز منکر و غیره که در ظاهر ممج ی می شوندا مرجتی برای هدایت ،وام و دسمیابی به مردار  براالتر در ،رفران    متروف و نهی ا
 است.گردیده
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 مقدمه .1

برودن ادبا   دهیرود و در پسرند  مهرم بره شرمار مرى     یجوامع و بین تمامى اممهاا م مها و اقرواما اصر    ی ادب در همه
هاى ادب اسرت کره مرورد اخرمالف      دارد تطبیق مصداق تیاخمالفى در میان هیچ قومى از اقوام بشر نیست. آنچه اهم

چیزهائى کره در نرزد م  رت و قرومىا از آداب      بسا باشد و این اخمالف از لحاظ تشخیص کار نیک از بد است. چه مى
 د و حال آنکه در نزد سایر اقوام ادب به حساب نیاید.خوب به شمار رو

باسرمان   رانیر . شراهان در ا گردد یم باز نینخسم یها تمدن یریگ به آغاز شکل  رانایمفهوم در ا نیا یریشکل گ نهیشیپ
 یا انردازه  یاز قردرت بر   نیزمر  یخدا بر رو ی هیاند. شاه با ،نوان سا بوده رانیا یهمواره در راس هرم طبقات اجمما،

 در برابر شاهان داشمند. یا ژهیکردار و رفمار و تایو مردمان تحت حاکم تیرو ر، نیمند بود. از ا بهره
احمررام   یآداب متاشررت و رفمارهرا   یرا برا ینیحاکم قوان ی از آن است که نخست طبقه یحاک یخیتار یها نوشمه»
 نیرا نخسم وکسید نکهی. هرودت ضمن اافتی شمریوسته بمسئ ه بسط و ت نیکرد و به مرور ا جادیبا پادشاه ا زیآم

دهرد کره در همرین     کندا فرامینی را به هنگام نشسمن بر تخرت پادشراهی بره او نسربت مری      فرمانروای ماد مترفی می
هرا بره ،ررا شراه      راسماست. بر اساس این فرمانا حضور در پیشگاه پادشاه ممنوع بود. تمام ،رایض توسرط رابطره  
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آمد. اگر ایرن دسرمورها و آداب دربراری را     می رسید. همچنین خندیدن یا تف انداخمن در حریم شاه گناه به شمار می
دهدا به شاهان ماد تتمیم دهیما  باید گفت شاهان این س س ه در این زمینره تراثیری    که هرودت به دیوکس نسبت می

اندا چرا که با در نظر گرفمن اسممرار این وضتیت در روزگاران  های بتد به جا گذاشمه به یاد ماندنی از خود در دوران
شرویم   از مادها و تجمالت و آداب بیشمر درباری و حسن متاشرت ،وام و خواص نسبت به پادشاها مموجره مری   بتد

)اسدیا مفمخرریا  « که این حسن متاشرت نسبت به پادشاه در بین ایرانیان کهن به صورت شگرفیا نهادینه شده بود.
 (  6: 2931پیرمرادیان 

همچنین ادب سخن گفمنا غذا خوردنا هدیره دادنا راسرت گرویی و ... از     احمرام به پادشاها بزرگانا پدر و مادر و 
اهمیت این مسایل برای ایرانیران از آنجرا   »کردند.  جم ه اموری است که ایرانیان به هنگام تتامل با یکدیگر ر،ایت می

هایی کره بیشرمر    مهشودکه در این زمینه مطالبی را به ویژه در ،صر ساسانیا به رشمه تحریر درآورندا نوشمشخص می
به قصد تربیت کردنا پاکی روح و تزکیه نفسا ظرافت در گفمارا دانسمن آیین مرردم داری و رسروم متاشررتا  پنرد     

شرد. شرگفت اینکره     ها ،رضه می ها و آیین نامه گرفت و در قالب اندرزنامه دادن و مو،ظه کردن مورد اسمفاده قرار می
الموا،ظ و االداب »گونه نوشمه ها مس مانان به ،نوان ا،راب مس مان از اینبتد از فروپاشی حکومت ساسانی به دست 

)محمردی  « یراد کردنرد و خرود ،رام ی بررای بسرط و انمشرار آن شردند.        « االدب»و « االداب»و همچنرین  « و الحکم
 (903: 2931مالیری

 
 پیشینه پژوهش و ضرورت تحقیق -1

اند. فرهاد طهماسبی در مقاله جامته شناسی غزل سنایی بره  پرداخمهآثار بسیاری به بررسی جامته شناخمی آثار سنایی 
روابط ممقابل زندگی فرهنگی انسان ایرانی و بازتاب زیبایی شناسانه آن در غزل سنایی پرداخمه و در مسریر پرژوهشا   

 اده است.مسائل اقمصادیا روان شناسی اجمما،یا ،شقا متشوقا ،اشقا تصاویر شتری و مسائل ادبی مد نظر قرار د
های اخالقی در حدیقه الحقیقه سنایی از ستید ،زیرزی و نیرز مقالره  سرناییا آدمیرت و اخرالق از        پایان نامه دیدگاه

ای از سهیال موسوی سیرجانی ،بدالغفور روان فرهادی اخالق در شتر سنایی را بررسی کرده و سنایی و اخالق حرفه
کند. فردی کره آداب اخالقری را   ای ،رفا در حدیقه الحقیقه اشاره میهو مهدیه منصوری به ابتاد گوناگون اخالق حرف

کند و با تقویت و پرورش ابتاد متنرویا همرواره در راه   های خود را به نفع دیگران تتدیل میکندا خواسمهر،ایت می
 نماید.خدمت به همنو،ان اقدام می

ای نامره برخی از آداب ظاهری مطرح شده در این پژوهش در قالب پایان نامه بسط داده شده است. از جم ه در پایان 
با ،نوان نماز و نیایش از دیدگاه سنایی و ،طار با تکیه بر حدیقه الحقیقه و الهی نامه از محمد حسن مرودی بره آثرار    

است. ارزشها و ضد ارزشهای اخالقری در  اصی و گناهان اشاره شدهنمازا آداب آن و تاثیرش در دور نگه ماندن از مت
 دیوان سنایی موضوع پایان نامه دیگری از مهدی حصاری است.

های ادب تت یمی بر اسراس قررآنا   هایی با ،نوان ج وهای برای نگارش پایان نامهتوجه به اشتار تت یمی سنایی انگیزه
از حامد احمدی  و نکوهش دنیاداری در آثرار سرنایی از زهررا نروروزی      احادیثا اخبار و متارف اسالمی در حدیقه

اثر محمد رضرا قراری و محسرن     اخالقی در قصاید سنایی -تج ی مضامین تت یمیگردیده است و نیز مقاله ای با نام 
ل و رذایل و برخی فضای کاویدهها و آموزه های اخالقی موجود در قصاید این شا،ر ب ندپایه را ارزش،امری شهرابی 

در همین راسما کمرابی برا ،نروان آمروزه هرای اخالقری و       . نموده استاخالقی به کار رفمه در سروده های او را تبیین 
 قرآنی در حدیقه سنایی از سرور رباط جزی منمشر شده است.  

مرا بایرد توجره    در کاربرد روزمره تفاوتی قائرل نمری شروندا ا   « ادب » و« اخالق»ی  ها گاهی میان دو واژهدر پژوهش
ها وخصائص پایداری که روح انسان در اثرر تکررار و مرداومت برر ا،مرال      اخالقا ،بارت است از ویژگیکه  داشت
دینی و غیر  ی به دو دسمه. آداب در ارتباط است های ظاهری رفمارجنبه ادب باولی  اشود ها ممصف می به آن اخاصی
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شود که از نظر شر،یا برخری سرنت   به آداب منسوب به دین گفمه میشود. بر این اساسا آداب دینی دینی تقسیم می
 اسرت.  ها در قالب یک امر مسمحبا دسرمور داده و به انجام آن  ها نظر دارداستا یتنی شارع مقدس به آن نامیده شده

تراریخیا صرنفیا   ایا نرژادیا   هرای منطقره  هاا ریشه در ویژگری  آداب غیر دینیا آدابی هسمند که پیدایش و روا  آن
های گونراگون ثابرت و تغییرر     مسائل اخالقی و همچنین آداب دینی میان فرهنگ ها دارد.جنسیا فرهنگی و امثال این

 .نسبی و ممغیرند  شودا بیشمر ناپذیر استا اما آداب اجمما،ی غیر دینی که تابع تاریخ و فرهنگ مردم شمرده می
ی ایرن  آنچه که بره آداب متاشررت شرهرت دارد سرتی نمروده گسرمره       این پژوهش با توجه ویژه به آداب ظاهری و

تر  و تنها در حدیقه الحقیقه دنبال کند و آن را همانطور که کمابی است ویژه خرواص بررای   موضوع را با نگاهی بسمه
رین و در تا مرجتی مترفی نماید برای بهره بردن ،وام از سادهها و آرای ،رفانی حکمت ،م ی و ج وهدست یافمن به 

 ،ین حال موثرین ابزار ارتباط اجمما،ی که همانا ادب ورزی است.
 

 ادب ظاهر -1
به متنرى آمروخمن   « ادب»جمع « آداب» ی ادب می توان به این تتاریف رسید:  ا ذیل واژهدر مجمع البحرین و امجد

شود و گاهى در مرورد   هاى گوناگون و محاسن اخالقى است و به ، وم و متارف ،مومى نیز اطالق مى ، وم و دانش
 .رود مانند آداب درس خواندنا آداب نمازا آداب قاضى و آداب مسافرت کار مىه خاص ب خصییا ش شیء
آداب یتنرى: چرم و    ی دهخدا لغت نامهشود و در  و مترفی میشهاى نیک،ادات و رسوما روا آداب فرهنگ عمیددر 

خما حُسن متاشرتا حسن محضرا اخالق حسنها فضی ت مردمىا حسن احوال در قیام و قترود و حسرن اخرالق و    
فرانسوى اسرت کره در آغراز بره متنرى      « اِتیکِت»متادل ک مه « آداب متاشرت» نویسد: مى موریس پارکر برتاع. اجمما

خواسمند در یک مراسرم یرا مجرامع ،مرومى شررکت کننردا        بوده است. در فرانسها به مردمانى که مى« یط کوچکب »
شد که دارنده ب یط در هنگام برگزارى مراسم چگونه  دادند. بر روى هر ب یط دسمورهایى داده مى ب یطهاى کوچکى مى

 (69: 2916اقصی) .«راه درست متاشرت کردن با دیگران»رفمار کنند. پس اتیکت یتنى 
آمیخمن و با هم آمیزش کرردن . )آننردرا (. برا هرم      گونه تتریف شده است: این ی دهخدا لغت نامهنیز در  متاشرت

زیست کردن و با کسی زندگانی نمودن. )غیاث(. اخمالط و آمیزش با هم و گفت و شنید با هم و الفت و مصراحبت  
)یادداشرت بره    .و همدمی و رفاقت و زندگانی با هم و خوردن و آشامیدن با هم . )ناظم االطباء(. نشست و برخاست

 (13:   2939(. )دهخداا خداخط مرحوم ده
  نخسمین شاخصه ،رفان اسالمیا داشمن یک س س ه آداب و مراحل س وک الهری اسرت. ،رفران اسرالمی درحقیقرتا     

است. زیرسراخت ،رفران اسرالمیا دوری از     ای از ،رفان ،م ی است که از آیات و روایات سرچشمه گرفمه مجمو،ه
نی از پدر و مادرا ریاا اتهرام نراروا زدن بره زن پارسراا گریرز از جهرادا       گناهانی مانند شرک به خداا قمل نفسا نافرما

چینیا نفاقا دوروییا سرزنش یرا مردح بیجراا شروخیا      توزیا دروغا سخن بینیا حسدا آرزوی درازا کینه خودبزرگ
کنرد   ید میدر ،رفان اسالمیا ،وام ی این مراحل و آداب و س وک الهی را تهد گویی است. پرگویی و بیهوده  تمسخرا

مردگان و ثروتمندانا مجادلره   نشینی با دل های ناشی از آنا شرکت در مجالس گناها هم های سوء و لغزش که متاشرت
 و قطع ص ه رحم از آن جم ه هسمند.

قدرشناسی نتمتا قنا،تا رضرایتا توکرلا ترالشا     جاا سکوتا  اصول ،رفان اسالمیا زهدا دوری از متاشرت بی
ا صبر بر ،بادتا صبر بر مصیبتا صبر بر فقرا تفکرا ریاضتا خوف و رجاا حسن ظن بره خرداا   تواضعا صبر بر درد

وفای به ،هدا امر به متروف و نهی از منکرا خدمت به بندگان خداا فرو نشاندن خشما حفرظ چشرم از نگراه آلرودها     
 و مراقبه و محاسبه است.نیازی از مردم  خ قیا سازگاریا متاشرت در غیر متصیتا اسمغنا و بی ص ه رحما خوش

دانرد. وی بره    ق( شریتت و طریقت را به ترتیب به متنای اَ،مال ظاهری و باطنی مری  539ر   651) الدین رازی نجم»
ق( در  333ر   2050) صددرالمتالهین شدیرازی  نگررد و   همچون هردف نهرایی ایرن دو گونره ا،مرال مری      « حقیقت»
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هرای   دهد: پاکسازی جهتِ واالی نفس و قروه ،ق ری از باورداشرت    دست می رویکردی مشابها چنین تفسیری از آن به
 (213و  213: 2932)بیدارفر .« فاسد و نادانی

 
 ادب ظاهر در ابواب حدیقه -2

 باب اول رعایت آداب در محضر پروردگار
در نقطه مقابرل  و به راسمی که بهمرین همنشین خداست. « نَا جَ ِیسُ مَنْ ذَکَرَنِیاَ»خداوند در حدیث قدسی می فرماید 
 آن همنشینی با نفس مطرح می شود:

 خوار و در پیش خویش نگذارد                     را دار  بخ بخ آنکس که نفس 
 (299: 2953)سنایی 

در پیشگاه خداوند بودن آدابی دارد که سنایی کوشیده در باب اول مثنوی خود به آنها بپردازد. او بنردگی را فکنردگی   
( سنایی منکر ظواهر دین نیستا اما واژگرانی کره بره آداب    63و  266داند )همانا زدودن آیینه دل میدر برابر حق و 

یابند. ،شق در نزد او همانند خواجه ،بداهلل انصراری از نرور دیرن روشرنی مری      کنند بار ،رفانی میظاهری اشاره می
چ آداب و ترتیبی نمی جوید و همره چیرز   هی» گیردا اما در نزد صوفیه دیگر ،شق چنان سرکش و خونین می شود که

سالک حمی دین او را می سوزاند و از میان می بررد. او دیرن واقتری را نیرز ،شرقا ،شرقی بری پایران و فنرا ناپرذیر           
 (239: 2933)زرین کوب « شمارد. می

ست. حقیقرت روزه  فشاردا توجه به باطن و متنی ،بادات اکند و تا آخر بدان پا می ای که سنایی مطرح می اولین نکمه
ب که از نفرس و خواهشرهای    او امساکها و پرهیزهای زاهدانه تنها دست کشیدن از خورشها و تحمل گرسنگی نیست

نفسانی دست شسمن و از قید تتیّنات و تت  قات رسمن استا همچنانکه حقیقرت نمراز نیرز در احسراس پشریمانی از      
   تقصیرات و ناشایسمهاست.

 آن اسرررتای زخرررود گشرررمه سررریرا جررروع   
 (33: 2953)سنایی

 اسرررررت آن رکررررروع نررررردما از دوترررررا وی 
 

 سرخن  ای برای تقررب اسرتا   که وسی ه در باب اوّل حدیقه از غالب مفاهیما موضو،ات و مسایل دینی از جم ه نماز
روح و پالودگی از آالیش صفات نکوهیده نیز از اسباب و مقدمات ،بادات و شرط قبول آن  وطهارت جسم  آید. می

   .شودشمرده می
 ذَمرریم صررفات  از نرراکرده   غسررل  

 
 ،ظررریم  ربّ     نمرررازا         نپرررذیرد 

 (293)همان: 
که رمز نفی غیرحق استا هرر صرفت و اندیشره ناصرواب را از خانره دل زدود و برا آب نیراز و        « ال»باید با جاروب 

و هر چه را که جز حق استا پشرت   خاکساری و اخالصا غبار غرور و خودی و شرک را از فضای سینه فرو نشاند
 سر نهاد و به نماز ایسماد.

     خررررردمت یرررررزدان  و   جررررراه  پررررری   از 
 

 و جامرررره و جرررران   جررررای  پرررراکیزه  ر دا 
 (293)همان: 

ای برای ،مق بخشیدن به ایمان است. ،بادت اگر اسیر ،رادت شرود و از آگراهی بری      در سنت ،رفانیا ،بادت وسی ه
سنایی با ت میحری بره آیره    نهد و حمی تاثیری متکوس خواهد داشت.  نصیب باشدا کارکردهای اص ی خود را فرو می

برا لحنری    . اودانرد  نماز ،ادتی را گرد و خاک پراکنده می « و قدمنا الی ماعملوا من عملٍ فجعلناه هباءً منثورا»قرآن 
گذارد که با گسماخی و ر،ونرت نفرس و رفمراری ناشایسرت و      خرده گیرانه و انمقادآمیز بر ،بادت کسانی انگشت می

نهنرد. اینهرا فر،رون     چنانکه گویی به سبب ،بادت ناقص خود بر حرق تترالی منرت مری     اایسمند مغرورانه به نماز می
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هسمند که زمانه مجال فت یت بخشیدن به کبرمنشی و نخوت باطنی را از آنها دریغ کرده است. بره هرر تقردیر     صفمانی
 همان ر،ونت نفس نیز کافی است تا مانع تقر ب بنده و ج ب ،نایت الهی شود:

 شرود  خررام        در که    خواجه همچو   
 

 شررود غررالم    و        بنررده بررر     برره    
 (211)همان: 

سنایی نیرز آهِ نیراز راا وسری ه تهرذیب     . ف ت بنده از روح و حقیقت نماز است و قرین مجازغ نشانه طا،تا گونه این
خواهرد المکران گویرانا در ره    . او از انسران مری  شماردنفس و شرط باریابی به آن سوی پرده راز و تقرب به حق می

رین ح م کند و از نائبات دهر به سموه نیایرد. آینره روشرن    صدق نفس را بگذاردا کیسه مدوزد و پرده مدرد. ، م را ق
ی او را  به دیده قبول کند و  با طوق بندگی بر گردنا بر در حق بره گررد زاری   دارد تا دیدار بردهد. بی فضول رانده

 گردد.
 در کررروی   چرررو فاخمررره       بررراز مرررردان 

 کررررو    گویررررد       غایبسررررت    فاخمرررره
 

   کوکررررو گرررروی گردننررررد    در    طرررراق  
 اگرررر حاضرررری چررره گرررویی هرررو      ترررو 

 (31)همان: 
 شود:شوند که اشمری قادر به گشودن زبان برای تنبه آنها میا اب هان بوالفضول آنچنان فرومایه می«داسمان باسمان»در 

 دار هررررش  کنرررری مرررری  نقرررراش    ،یررررب   پیکار  اندرین  که   اشمر    گفت
 (39)همان: 

ی همصحبمی نمی داند. متمقرد اسرت زور دیرده را     کنندا شایسمه در محضر الهی بی ادبی می شا،ر غزنه کسانی را که
دارد. یاد کردن کسی که در پیش استا کار نادان کونه اندیش است. او از بی ا،ممرادان   کور و زر گوش را کر نگه می

کره  انآن(  زیررا  203و 36ا 35ن: )همرا سمیع بصدیر  باور دارندا نه بر سگ و زنجیر و خراس و جوال نالدا که بر  می
 .دل ز چون و چرا جدا دارندا  دلهای آشنا دارند

 خررررد نکنرررد ج رررف و بررری  جرررز   برررد بررره 
 

 نکنرررد     برررد     هررریچر     نکوکرررا  کررره  
 (36)همان:

 داند و بر شکر فراوان تاکید کرده است.و در این میان همنشینی با سیه رویان فقیر را شایسمه تر می
 سرمسررررت  سرررروی حضرررررتش ،اشررررقان 

 
 برررر دسرررت     و جررران  ،قرررل در آسرررمین   

 (203)همان:
از دوست جز دوست نخواسمنا دل به دست آوردنا پرهیز از پرگوییا نیکویی حمی با دشرمنا ت طرف و نروازش و    

مضرامین  احمراز از در انمظار گذاشمنا  دوری از ریا و نفاق در ،مل و سخن و احمرام نسبت به مرردان راها از دیگرر   
مورد تاکید این باب است. شوهر دوسمیا تابتیت و تس یم زنان در برابر همسران خود در آثار حکیم پدیردار اسرت و   

کند و زن حاتم اصم کره برا   برای نمونه از زن شتیب ابی که در قنا،ت و خرسندی تمام در کنار همسرش زندگی می
 (290: 2931توان نام برد. )فطوره چیاست میتوکل به رزاقیت باری تتالی به همسرش کامال وفادار 

 
 ی انس عارفان.باب دوم، قرآن روضه

ما جالَسَ هذَاالقُرآنَ اَحَدٌ الّا قامَ عَنهُ بِزِیادَةٍ اَو نُقصانِ، زِیدادَةٍ فدی هُددًی اَو نُفصدانِ م دن      »فرماید:  امام ، ی )ع( می
از نزد آن برخاست با فزونی و کاسمی همراه بودا فزونی  هیچ کس با این قرآن همنشین نشدا مگر آن که چون« .عَمًی

قُدسریّت و   سنایی متمقد است قرآن در نقاب حرف پیش نا اهل چهره نمری گشراید.   در هدایتا و کاسمی ازکوردلی.
کشد. آنکه سرودا و هروس  ب نردا نرداردا هریچ نردبرانی        افمد و همگان را باال نمی نورانیّت قرآن همه کس را مفید نمی

کند که بسمه به خواستِ  وجب ارتقا و ا،مالیش نخواهد بود. موالنا برای فهم این نکمها قرآن را به ریسمانی مانند میم
ایرن کمراب دل    تواند موجب ارتقا و ا،مال گردد و هم موجبات سقوط و هبوط و تنزل فرد را فراهم آورد. فرد هم می
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با وجود حجاب جالل ج یلا واضح و موثق است. بر بنده اسرت   کند. مجروح را شفا می دهد و دل پر درد را دوا می
جان قرآن را به جان خواند و ،قل را پیش نطق او قربان کند. زبان در کام کشد و غمراز و هواخرواه نباشرد و از کبرر     

 دوری کند زیرا:
 رمد  دماغ  آن     قرآن از    فهم  دمد   دیو کبر    دماغی که  در 

 (236)همان:  
ط بد و آویخرمن بره   ( این راه وفاداری می233اینجا نیز شرط حضور پاکی دل و جان و خودشناسی  است. )همان:در 

 خواهد:ریسمان الهی می
 آر از چاه بر    را    خویش   یوسف   از آه و دلو    از درد ساز   رسن

 (233)همان:  

با روان انبیاست. چرا کره قررآن شررح احروال انبیاسرت و      همنشینی با قرآن برای فرد به مانند همنشینی ،رفا متمقدند 
برای مردمان بسیاری که از درکِ حضور پیامبران محرومندا مصاحبت و همنشینی با قرآن موجب درآمیخمگی برا روح  

آورد. شرمس تبریرزی در ایرن براب      شود. انس با قرآنا آرام آرام فرد را به صورت انبیا در مری  ،الی و ممتالی انبیا می
در ترو پَخسریمگی بقربض و دل     نگرری  کُره  در. گیرری  او خروی  باشی هرچه با و نشینی هرچه با شک ال» گوید: یم

گرفمگی[ در آیدا در سبزه و گل نگری تازگی در آید. زیرا همنشینا ترا در ،الَم خویشمن کشد. و ازیرن روسرت کره    
قرآن خواندن دل را صاف کند. زیرا از انبیا یاد کنی و احوال ایشانا صورت انبیا بر روح ترو جمرع شرود و همنشرین     

 (212: 2933)موحدا  «شود.
اند. کسانی کره بهرر   ی سالوس ساخمهنالد از کسانی که نور قرآن را رها کرده و صورت آن را دست موزهالمجد میابو

کنند. در دنباله با اسرمفاده از  کنند و  قرآن را به رای خود تفسیر و به ، م خود تقریر مییک دو درم تتویذ نویسی می
ذکرر سرماع   »( در 232کند )همران: ،را بر یزدان اشاره میصنتت تشخیص )جانبخشی( به دادخواهی قرآن در روز 

 کند. به پاکیزگی جان و تن و احمرام به قرآن در حال شنیدن آیات تاکید می« قرآن
 طبررررع   را از   غنررررا  مگررررردان     شرررراد   

 
 کررره   غنرررا   جرررز  زنرررا    نررردارد    یررراد     

 (239)همان:
 در طریقررری کررره شررررط جررران سپریسرررت    

 
 تریسررررت و خررررری    بیهررررده   نتررررره  

 (231)همان:
 ای ز امت باش. باب سوم، چون پیمبر نه

پیدامبر، مخلدو    . های فكری، فرهنگی و ادبی شعر سنایی اسدت  داستان زندگی پیامبران و رفتار آنان، از پشتوانه
 اسدت است. کمال انسان در او تحقق یافتده « للعالمین رحمة»کامل و کمال خلقت است، راهنما و میانجی است، 

دسدت آورد کده در    توان سرمشقی به ، اما از تصویری آرمانی که از ایشان ترسیم کرده، نمی(212تا  219)همان:
-نكته ها و لطایفی را بر می« اندر صفات پیامبر»سنایی در هشتاد بیت  تقلید معمولی دستیابی به آن ممكن باشد.

گدان، معدین و ناصدر    ها و قناعتش زاد کم توشهامت شمارد که عبارتند از: پرده دار سرای راز، شفاعت او قوت
ملک دین و در راه خدا معظم است. رسول خدا فردی بسیار خوش اخال ، صبور و مردمدار بود و خداوندد در  

 است: انک لعلی خلق عظیم.سوره قلم آیه چهار، او را به خلق عظیم یاد کرده
 نویدگرسددددت     او   خُلددددق  خَلددددق را

 
  جمدددال جدددرم خورسدددتمددداه از   ندددور  

 (222)همان: 
ای دارد، خدرد   ی نور ایمان است. به اعتقداد سدنایی هدر کده از جدالل مایده       ی دین یزدان و پرورنده پیامبر دایه

رساند و ادبش رهاننده از کنشت اسدت. انسدان   مصطفی او را چون دایه است. سخن پیامبر بنده را به بهشت می
 ای دارد:در برابر این نعمت وظیفه
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 یددار   گددر تددو خددواهی کدده گددردی او را   
 

 دسدددت بددددار  سدددفا     حدددرام و  از  
 (204)همان: 

در عصر سنایی تثبیت نوعی ایدئولوژی اشعری و نظام فقهی حنفی و شافعی در خراسان همه جواند  زنددگی   »
اجتمداعی  را به یكنواختی و تكراری بودن وا داشته است. در چنین ساختاری نوع سخنان و اسدلوب مخاببدات   

( شاعر در ابیات پایانی این بداب بده بهانده مدد  ابدوبكر      54: ص 1939تكراری و شبیه است.)شفیعی کدکنی، 
آوردکه عبارتند از : وفاداری، صداقت، رازداری،  خوش بینی، وقدار  مواردی را به عنوان دالیل محبوبیت او می

اندد:   هم به شدت مورد نكوهش قدرار گرفتده   یدیگر رذایل اخالقیپرستی،  در حدیقه در کنار نفسو آهستگی. 
غیرتدی و غیبدت. سدنایی     رباخواری، تنبلی، ریا و دورویی، بی، پرستی خوارگی و حرص، شرابخواری، پول شكم

بازیهای ناشی از دشمنی بسیار حسداس اسدت. او نشدان     مخصوصاً نسبت به دوستی صمیمانه و خالص و نیرنگ
هی از شروط دوستی هستند. همچنین به تفصیل دربارة اهمیدت انتخداب در   داده که علم رازداری و هنر اندرزد
کارگیری تمامی سنت رایج در این زمینه، بر تكلید  مبندی بدر      است. او با بهروابط انسانی بحث و توصیه کرده

ه هیدتت  دارند و به آسانی ب« ببیعت دون»و کسانی که « عوام و بازاریان و جهال»قطع رابطه با دوستان ناباب و 
است که نجابت نسدبی موجد     آیند، اصرار ورزیده و خابرنشان کرده کسانی که وضع بد و ناجور دارند در می

 شود. شرف انسان نمی
 دآن بدی دان که جمله با خود کر  کرد   بد   بدو   پسرِ هند اگر

 با مسلمان گبر   جفت شود   کی  ابر   از   آفتاب را     چه زیان
 (251)همان:   

پرحرفی و درازگویی امری نامطبوع و مطرود است و پرهیز از آن آسودگی سال و مداه را در پدی دارد )همدان:    
212.) 

 ناخوش  قصّه    ز    به    کوتهی  مكش ای سنایی سخن دراز 
 کردار نیک حتی به قیمت از دست دادن دنیا همواره مطلوب و مورد تاکید بوده است:

 بپسندد  نار     خویش   پی     کز  خندد     کسی   برآن  مرد عاقل 
 در بدی کوشد  و      نیک    نكند  دبفروش       بخیره   دنیا   دین به

 (272)همان:  
 به روایت مشهور در خصوص غیبت اشاره دارد:« فی الرایحه الكریهه علی غیبه اخ المسلم»در داستان 

 وجیه     مرد     اخ   لحم نخورد   لحم اخیه   بسان   هست غیبت 
 (221)همان:  
 

 .مرد عاقل همیشه تندارستباب چهارم، 

عقل سنایی عقلی است منشع  از شریعت و حكمت الهی و گاه مترادف با عقل کل یا عقل عقل. پس چنددان  »
اخال  و حكمدت او نیدز   کند. از این رو علم و با زندگی عادی انسان و واقعیت جهان بیرونی ارتبابی پیدا نمی
گیرد. حتی دنیاگریزی یا دنیا ستیزی سدنایی نیدز    در خدمت چنین عقلی قرار دارد و کامال رنگ دینی به خود می

انجامد. او که مشدروعیت   است. هر چند ضدیت با عقل همیشه به ضدیت با دنیا نمیتا حدی متاثر از همین نكته
گاه مطمئن سنن و معارف دینی تكیه زده است از موضدع  بر تكیه سخنان خود را از عقل و حكمت الهی گرفته و
( عقل سنایی موج  ترک شراب، شطرنج، 21: 1922)پارسا نس ، « قدرت و آمریت با دیگران سخن می گوید.
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کند. موج  تدرک آز   منیت را نفی می»انجامد.  شود. به ترک مد  و زیاده خواهی مینرد، بربط و نای و قمار می
ای نددارد و آن   ( او  با عقل اکتسابی میانه1)همان:« آفریند.فت و مهربانی در پی دارد. بر و احسان میاست. عاب
 ایستد.  خواند. عقلگرایی او نیز در جهت مخال  زندگی عادی میرا عقیله می

 
 1او جهلست   علم  و    زور    حلم او   هرکه با عقل خویش نااهلست

 (233)همان:  
 نیست     فالن و بهمان    پوش پرده  و بهتان نیست عقل دمساز زور

 (902)همان:   
او با اشاره به داستان عقیل و آهن سرخ، بیداری در جوار عاقل خشمگین را بدر غفلدت ناشدی از همنشدینی بدا      

 دهد:  ابلهان ترجیح می
 چشم  ابله  ببندد   کت   به از آن   کند ار عاقلت به حق در خشم

 (901)همان:  
  حكایات با ایدن هددف بیدان    ترین و پربسامدترین کارکرد در این منظومهء تعلیمی،کارکرد ارجاعی است. مهم»

اند که به روشن شدن مباحث تعلیمی و عرفدانی کمدک کنندد.کارکردهای کنشدی و عدابفی بیدانگر ایدن         شده
)میرزایدی  .« ها بیفزاید كایتبر تتثیر ح سنایی کوشیده است با ترغی  مخاب  و بیان نگرش خود،  اند که موضوع

های داستانی و یا موضدوع حكایدت اظهدار     راوی در مورد شخصیت در بعضی موارد،( » 14: 1930خلیل آبادی
نیز داده است و ابیاتی که پس از حكایدت نقدل     ها کارکرد عابفی بیان نگرش راوی به این حكایت کند. نظر می
( 71)همدان: .« کدارکرد کنشدی هسدتند     ه و عمدل و دارای برای ترغی  مخاب  در جهت پذیرش اندیشد  شده،

 نمونه بارزی از این نوع است.« در داد و ستد خردمند»حكایت 
 و مغبون    زنده که     بهتر    مرده  زبون   مباش  را   ستد و داد

 (907: 1953)سنایی  
 بر این صفت باشد   عمرش      ختم  باشد    عابفت   خرد از بهر 

 دون باشد  نه    بود   دین  هرکه با   زبان بون باشد  بد بر   حرف 
 (914)همان:  
 

 باب پنجم، علم از حلم نیک پی گردد.
و نكتشدان  اسدت   شدان چدرخ    سینهداند، کسانی که نهد، آنان را اهل روشنایی میشاعر غزنه عالمان را ارج می

اند. این عارف عدالم در  برگزیددن شدریک    دست آوردهی علم به .  ویژگی بارز آنان صبریست که در سایهاختر
 دهد:  مادی و معنوی اینگونه پند می

 مزن      پای     بهر    قیفال   رگ   مزن     با سفیه رای  بهر دین
 نشود    قیمتی   بیجاده     ز    که   نشود  سالمتی   نیكان    بد ز

 نزنند    سر    برای      از   باسلیق   نزنند     زر     برای   در دونی
 (917)همان:  
وی آدمی را الیق رذیلت جهل نمی داند و معتقد است: اگر انسان با گنج دانش وام نادانی خود را ادا  نماید و »

شدود و در نهایدت گدام در     همراه عقل بر مرک  همت بتازد، از منزل جان عبور کرده، به عالم معندی وارد مدی  



 3/       سنایی، مبادی آداب )ادب ظاهر در ده باب حدیقه الحقیقه( 

همچنین برای علم ثمرات فراوانی ذکر کرده و آن را وسیله تكامدل و مایده زیبدایی حقیقدی      حقیقت می گذارد.
تدوان  انسانی دانسته و یا اینكه حیات دل و جان را به تحصیل آن منوط کرده و از آن جهت که به وسیله آن مدی 

پیشدگاه حدق تعدالی    حق را از بابل تمیز داد و از جهل و گمراهی نجات یافت و در نهایت به درجده یقدین و   
رسید، بدان اهمیت و جایگاهی اساسی داده و نیز آن را نردبان آمال و آرزوهدای بشدری دانسدته و از مخاببدان     

 (12: 1921)حدیدی، اسداللهی« خواهد آن را از اوان کودکی فرا گیرند.می
 را  عمل تن به و   را     جان  علم   را و دشمن   را    دوست  از پی 
 (912: 1953)سنایی                                                                     

   جوال    نه   بل    گر زره    از زره  نه حال پرس    قال   ز سخنگوی
 (920)همان:   

 ددارن   راهبر    پشت     بر    دیده   دارند    سرّ    رهروانی که چشم 
 راه هواست  خدای    راه     که نه  رواست  مقتدا نه     روی در خلق

 (925)همان:  
گی واقعی پرداخته و رو  نا آرام عاشق را نسبت به آرامدش اهدل منطدق    ددر باب پنجم، سنایی به عشق و دلدا

ای است برای رسدیدن بده عشدق     مقدمه عشق مجازی یا عشق به هم نوع از نظر عرفا وسیله و. استترجیح داده
در غیدر اینصدورت از نظدر عرفدان      ،عاشق به کمال برسد برانگیزد وحقیقی به شربی که احساسات معنوی را 

زیرا حسدن و زیبدایی کده در جهدان      ،عشق مجازی در اصل پرتوی از عشق حقیقی و الهی است مذموم است.
ی عشق انسانی و مجازی آنست که موج  تزکیه نفدس و دوری  مزیت عمده جلوه ای از شاهد ازلیست. ،است

 معشدو   راه در و اردد بطوریكه عاشق دیگری را برخدود مقددم مدی    ؛ شود انسان می ازخودخواهی و منیت در
 (927و 921)همان:  .کند می ایثار و فداکاری

شدود و در   عشق اساسی ترین و مهمترین مستله محسوب مدی  در تمام مكتبهای عرفانی از جمله عرفان اسالمی،
ه شدده و محبدت پایده و اسداس زنددگی و بقدا       اصطال  تصوف و عرفان، اساس وبنیاد هستی بر عشدق نهداد  

ی موجدودات بده وجدود عشدق      و جنبش و حرکت زمین و آسدمان و همده   شود موجودات عالم را موج  می
. در تمثیل عشق زمینی  شعر سنایی هم اصولی است که با محترم شمردن آن راه را برای رسیدن بده  است وابسته

 شود. معشو  ازلی گشوده می
 زنی عاشق   بر    گشت   ناگهان  صاد   شد    مرد   در ره  عشق 

 (991)همان:   
 مقبول   برت  من    غیر    نبدی  مشغول   ور وجودت به من بُدی

 (999)همان:   
 

 .حیله کن لیک بد به کس مرسانباب ششم، 
در انسدان،  این بخش فضایی است برای پرورش عقل کل و تلطی  زبان پندآمیز برای آموزش رفتارهای مثبدت  

کند. باب ششدم بدا داشدتن ابیداتی در پرهیدز از       چون عقل سلیم هیچ گاه کسی را وادار به رفتارهای منفی نمی
غرور، شهوت رانی، رباخواری، بددلی، خساست، تشویق به شجاعت و غیرت، همنشینی با دوسدتان و نكدوهش   

 وم آداب معاشرت قابل توجه می باشد.اندر شكم خواری و بسیار خوردن دارای عناوینی است که در ذیل مفه
 هست چون شهد و گلشكر خوردن  پروردن  جان ز دیدار دوست 
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 (950)همان:   
  گردد چنو    بُوَد  بد    چون   باز   گردد خو  نیک    مردم از نیک

 (951)همان:                                            
 بُوَد  ذلیل   سگ   چون بمیرد چو   بُوَد   بخیل زندگی    هرکه در

   
 (915)همان:   

 آرد   خشم   به  هوا   با خدایش   آرد  هرکه مال کسان به چشم
 (970)همان: 

 
 :  السّالم: النّظر سهم منِ سهامِ الشیطان در چشم نگاه داشتن گوید قالَ النّبی علیه

 خطر   زمانه   از     تو  نیابی     تا  منگر    نبایدت     کاننظری 
 (954)همان:  

 روی دوستان آرای    از   چشمت   دیدت از نقش دشمنان پاالی
 (970)همان:  

 :اندر نقص دنیا گوید
 خواری چیره گردی به ظلم و خون  بیازاری     اگر    را       مورکی 

 بد به کس مرسان لیک   حیله کن  سرای خسان    از   از پی رستن
 رواست مكن   ز خس   قطع کردن  با خسان خود نشست و خاست مكن

 دل شادی   و    سازگاری بهست   درافتادی   ناگهی     اگر    پس 
 برسان   من   سالم   گر تو دیدی   خسان    ز     من ندیدم سالمتی

 (971)همان:   
با اشاره به سه گروه از اقشار جامعه کده   «اندر حشر و نشر الناس کما یعیشون یموتون و کما یموتون یحشرون»

عواق  افعالشان هشدار می دهدد و در ادامده راهكارهدایی    همانا فقها و زهاد و قضات هستند، آنان را نسبت به 
 برای اصال  و دگرگونی پیشنهاد می کند:

 مدژگه گ،    گه ددست ، گه پری   مردم    نشد   تا    زاده کآدمی
 (922)همان:   

 برداری     بهره       وار    آسمان  نگهداری    زمین   راز اگر چون
 (929)همان:   

 نس     هم با بهایم است  ورنه   ادب   ز عقل و   گر بود زینتش
 (921)همان:  

 برد  گرم    آب و نان  تا ز خلق   برد  چون سگ و گربه آب شرم 
 (923)همان:  

حسد، ریا، کبر، فروتنی، توسل به خدرد  از آز و بمع، بخل و ظلم و دوری « فی ذکر نفس الكلّی و احواله»و در 
 و حتی پرهیز از نژاد پرستی تاکید و تشویق شده است:

 شود سایل  بد     جاهل از ببع  مال جز به دون مایل  نشود

http://ganjoor.net/sanaee/hadighe/hdgh06/sh6/
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 (407)همان:  
 آزار   از او    کسی    که نبیند  عمر کرکس از آن بُوَد بسیار

 (419)همان:  
 

 باب هفتم، ادب آموزی از روزگار
معروف است که می گویند دو شخص به تو می آموزد: آموزگار و روزگار، اولی به قیمت جانش و دیگدری بده   

 قیمت جانت.
 زمین   ز خلق      چون نیاموختی  ادب آموزدت زمان پس از این

 (417)همان:  
 نبود   ادب و بی  تهی دست   جز   نبود   ش  هرکه شاگرد روز 

 (472)همان:  
این باب در نكوهش  بیهوده خندیدن آغاز می شود و در ادامه حرص و آز را جز در ره شدرع و رضدای خددا    

ی  ی بداب هفدتم دربداره    ( شاید بتوان گفت در هیچ کدام از ابواب حدیقه به انددازه 423جایز نمی داند. )همان:
موضوع اجتماعی پدیش پدا    علی رغم اینكه دوستی و دشمنی  یکدوستی و آداب آن سخن سرایی نشده است. 

خدانواده   ، روابط و مناسبات فی مابین فدرد  است. ظری  و حائز اهمیت اما بسیار پیچیده، ،رسد نظرمیه ب هافتاد
 و تبیین حوزه این در تعالی و تبارک خداوند با فرد همچنین و هاگروه سایر و  خانواده، اجتماع و ، اجتماعوفرد

الحكمة ذکرالحكمة احكدم فانّهدا بدین     فصل فی »در  خوبی هر چه تمامتر این مهم را  هب سنایی گردد.  می تعری 
کده  هم آمیخته و بیان نمدوده  به « الكائنات حكم مثل االحباب واالعداء کمثل الدواء والداء در دوستی و دشمنی

 (442آسودند. )همان:از غم یكدیگر نمیپیش از این دوستان 
، پس از آگاه ساختن از عواق  دوستی با بدان و افراد نادان، به پرهیز از بدگویی، تحقیق از «فی ذکر رفقا سوء»

کند. دوست باید که حدالل و حدرام را بشناسدد،     ی دوستان همنشینی با دوستان خوب سفارش می نیكان درباره
 (450باشد تا الیق همنشینی شود. )همان : صداقت،  مهر و وفا داشته

دهدد. دوسدتی را    سنایی عزلت نشینی را به معاشرت با اوباش ارجحیدت مدی  «  االوباش فی ترک المخالطة مع »
 ورد.آ مهستی را در ذکر بی وفایی میداند  و به دنبال آن حكایت معروف زال و  ی  دو برفه  می رابطه

 بدانكه رنگ آمیخت   به حقیقت  بگریخت  هرکه وقت بال ز تو 
 (455)همان:  
داندد،   در باب سخن و سخن سرایی در مكت  عشق نیز اعتقاداتی وجود دارد: مدعیان عشق را بیددادگران مدی  »

 رداند نه عشق حق.  گ و بی معنی می زیرا این عشق به دنیا و زر و زیور آن است که انسان را پر دعوی
عاشقی را کار شیرمردان دانسته زیرا شیرمردان برای پیوستن خود به عشق برهان و دلیلی قدابع داشدته و چدون    

 (459: 1921)موسوی سیرجانی« مدعیان دعوی بابل نمی دهند.
 عار      باشد    عار    تو  یار غار   یار  گزینی   چون تو از ابلهان 

 (459: 1953)سنایی   
های دوستان و دشمنان واقعدی را بدا ذکدر     سنایی در این بخش حدیقه سخن از دوستی و دشمنی دارد، ویژگی 

داند. از ندوعی   میسیرت  حكایتهایی آورده است و گوشه گیری و تنهایی را بهتر از معاشرت با انسانهای زشت 
خدورد. بدرای نشدان     های بی آالیش را می حسرت گذشتهی خودش، رنج برده و  تظاهر به دوستی و عشق زمانه
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دادن عشق راستین، اشاره به داستان لیلی و مجنون داشته که صرف شباهت و همانندی چشم آهو با چشم لیلدی،  
ی دوسدتی واقعدی را رازداری    باعث شد که مجنون آن را از بند رها کند. درنهایت یكی از شدرایط مهدم ادامده   

 .پنداشته است
 دل منمای    جز به اهل    دل خود  پیش عاقالن مگشای    راز جز

 (452)همان:  
ای در ابیاتی متوالی به روابط میان آدمها اشاره کرده و توصیه های ارزندده « در کاهلی گوید»در مثنوی با عنوان 

 کند:                                   بیان می
 باش   روزن   نه فسرده چو بام و  روشن باش  گام زن همچو روز

 خو دار  چون    و رای  خو نكودار   دار   نیكو   رای  خلق  با همه 
 (479)همان:               

 ز خرد  خرد    شود  تر  قوی  که   ستد   داد و  ساز    با خردمند 
 (473)همان:  

 باشد   سقر    مقر       رفیقان بی  باشد    مقر       سفر  با رفیقان
 سوخت  نتوان   بهر کیكی گلیم   به یک بال نفروخت دوست را کس

 (421)همان:
که صحبت زیرکان چو بوی گل و عظت ناصحان چدو بعدم مدل    « اندر موعظت و نصیحت گوید»در این باب 

. نسیمی که از بهشت نوزد در مشام خرد زشت آید. با غرض پند پای بنداست و غرض پند همچو قند  بیاست. 
 پس:
 دل چو سندان زبان چو سوهان باش  اوباش     دادن     اندام    بهر 
 (427)همان:  

خواهدد نده    مرد صوفی تصلفی نیست، از تمنی و خواست بیزار است. شاد است و خواست خود را از خدا مدی 
خدورد و گنددم را نثدار    خلق خدا. صبور است و اهل ایثار. خود عبا می پوشد و خز به یاران می دهد، جو مدی 

 ( سنایی برای مرد صوفی سه نشانه ظاهری  قائل است:437کند. )همان:میایشان 
 سؤال بد نكند    خود    بد بُوَد  نكند   سؤال خود  آن کو اوّل 

 شاید که می بدهدش     ماحضر  ازو خواهد ار کسی   دوم آنک 
 روز جزا   عوض به     که بیابد  اذی  منّ و    نكند بابل آن به

 (434)همان:  
 

 .خرد را ز شاه دوری به بی باب هشتم،
با توجه به اهدای حدیقه الحقیقه به بهرامشاه و مد  او و اعوان و انصارش روشن است که سنایی با پادشاهان »

وی با نزدیک شددن بده بهرامشداه و فرزنددش مسدعود سیاسدت       »است.غزنوی معاصر خود ارتباط خوبی داشته
های آموزنده ظلم و بیدداد را  است. وی با نصیحت های مستقیم و با تمثیلرا در پیش گرفتهاصال  و تربیت آنان 

نكوهیده و شاه را به عدل و عفو و احسان و بردباری در برابر رعیت تواضع، دوراندیشدی و رای خردمندانده و   
: 1927)پناهی  «است. شجاعت و سلحشوری در حفظ دین و مملكت و به بور کلی مكارم اخالقی تشویق کرده

 کند که :  داند و او را صاح  کمالی معرفی می( او عدل و جاه پادشاه را کمر شكن می21
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 چون شود پشت دشمنش چون دال  از   پی دوستان  به گاه   جدال
 (520: 1953)سنایی  

معتقدد اسدت   داندد و  حكمش بر جان و جهان نافذ است. سنایی سیرت انبیا را برازنده ی شاه دیدن پدرور مدی   
( از این رو پادشاه را از مشورت با کم عقالن، بده ویدژه در   551دهد. )همان:بیدادگری شاه ملک او را به باد می

داند و داشدتن وزیدر حسدود و بخدواه را     امور مهم برحذر داشته، انتخاب وزیر نادان را نشانه بی خردی شاه می
شدود. ظلدم   ز دید او خرد است که موج  رای درست میداند. .بهترین مشاور ا موج  نحسی و بی تدبیری می

 سوزی، عدل سازی و ترک هوی و هوس  بر پادشاه واج  است.
سالی انبار دربارش را بدر روی   پادشاهی که در وقت قحط»او توجه به رعیت، جوانمردی و احسان را در تمثیل 

ای شد و پدنج دیندار    وقت شكار وارد خرابهمورد تاکید قرار داده و در تمثیل انوشیروان چون در «  خلق گشود
فریدونی یافت و آن را به فال نیک گرفت و هزار برابر آن به شكرانه به نیازمندان بخشید، احسدان و بخشدش را   

، با صرف نظر کند گر بیگناهی را به سب  دزدیده شدن جام شكنجه می است. در حكایتی که شكنجهآموزش داده
حكایدت  در ( 555آموزد.)همان: لم، بردباری، تسامح و رازداری را به پادشاه وقت میکردن انوشیروان از جام ح

، در واقدع  ضمن توصیه پادشاه به حلدم و بردبداری بدا رعیدت    « اندر حلم و سیاست و تحمّل پادشاه از رعیت»
پادشاه و حسن ادب با او برای رفع ظلم و دادخواهی از پادشاه، از زبان هشام بیدان   سیاست خود را در مدارا با

 (.517کرده است )همان :
 را بدان چو وقت نماز  وقت آن  با سالبین چو گفت خواهی راز

 زن زشت شوی نیكو را چون   را  بدخو    شاه    مراعات  کن 
 (571)همان:   

نخبگان و خاصان است. در داستان زاهد که در باب نهم آورده شدده، مدامون   پادشاه آرمان شهر سنایی، دلجوی 
 (571ورزد.)همان: در احترام به زاهد و اغتنام فرصت برای بهره گیری از محضر وی تعلل نمی

سیاست سنایی در نزدیک شدن به دربار هماهنگ با نظر آن دسته از منتقدان سیاست صوفیه است کده گریدز از   
ا عافیت بلبی تلقی کرده و پذیرش مسئولیتهای سلطانی را نوعی تهور برای نوع دوسدتی دانسدته   امور مملكتی ر

اند، زیدرا  و فرار از انذار شاهان را سل  مسئولیت از خود و رها کردن ادب جامعه و گریز از خطرها تعبیر کرده
و هالک بینجامد و گروهدی   نهایت قبول مسئولیتها و رعایت عدالت اجتماعی ممكن است به از دست دادن جان

گریز از مسئولیتها را جان دوستی تلقی کرده اند، چنانكه برخی را از نزدیک شدن به سلطان بدر حدذر داشدته و    
اند. برای مثال در باب نهم به حكایت مدردی ابلده   نزدیک شدن به او را مانند خطر کردن در دریا توصی  کرده

رود و عدیش او را  ی برآورده شدن خواسته خود به سدرا  پادشداه مدی   شود که در زمانی نامناس  برااشاره می
 (.709شود. )همان:بیند و به مرگ محكوم میسازد و سزای خویش میمكدر می

رویی و عفدو او   سنایی به صراحت هزل گویی را سب  عقیم شدن هنر شاه معرفی کرده، اما این منافاتی با خنده
 (.574)همان: ندارد

الی زیر دستان، ایجاد امنیت برای عالمان و عادل بودن شاه، عالمی را از فرید  و فدتن آسدوده    توجه به وضع م
ی ارائه راهكارهایی بوده،  تدا مفهدومی را کده امدروزه در      (. سنایی در زمان خود دراندیشه117سازد )همان:می

 شود، معنا کند.بررسی می« مدیریت خشم»شناسی با عنوان  حوزه روان
 مدار   دریغ  ازو    خویش تو گل   خار  تو خست ناگه خلق اگر در

 چشم خاک پایش گزین چو سرمه  از سرِ خشم  آنكه دشنام دادت

http://ganjoor.net/sanaee/hadighe/hdgh08/sh20/
http://ganjoor.net/sanaee/hadighe/hdgh08/sh20/
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 جویش می  تو     ترا    نجوید  ور   بد گفت نیكویی گویش   وانكه
 پیوند   درو    بُرد   تو    از   وانكه  قند   بدو ده   آنكه زَهرت دهد

 (572)همان:  
 

 باب نهم، دلم از نیک و بد رمان باشد.
های منفی در چهره تابناک سنایی، جنبه مد  گویی و هجو و هزل سرایی سنایی است به قول استاد یكی از جنبه

شفیعی کدکنی مد  او مربوط است به نیم کره تاریک ذهنیت و هنرش که بدا جنبده هدای عرفدانی و عاشدقانه      
است. آشفتگی اجتماعی ایران در دوره غزنویان، خال روحی و معنوی جامعه، سنایی در تقابل خاصی قرار گرفته

وی در جامعه ای بده  »افزاید. های انسانی بر این بدبینی و دلتنگی می ناهنجاریهای رفتاری و در هم ریختن ارزش
خددمت  برد که تعص  سیاسی، با ابزار دین همه جا سایه گستر بدود و ریاکداران و سدالوس ورزان در    سر می

بیندد و کدارکرد تمدامی اقشدار     ستمگران. سنایی اوضاع آشفته عصر خویش را که غر  فساد و تباهی است می
( 14: 1924)فطدوره چدی   « اندیشندنگرد، که جز به سودای فاسد خویش نمیبرگزیده و فرودست جامعه را می

 شود که:سوز نفس آتشین و درد جان زخمگینش در گوش بنین انداز می
 چو پیاز  آمده   اندر     گردشان  حقد و خشم و شهوت و آز حسد و

 آزرم       ره    انداخته      یكسو  شرم    مردم  نه ز   نز خدا ترس و
 (141: 1953)سنایی   

ی زنان است که از لحاظ نقد اجتماعی، تاریخی و روان  گویی بخش تاریک سنایی همین هجویات خاصه درباره
 کند:است. خود این بدبینی را در باب دهم این چنین توصی  میبررسیشناختی قابل 

   باشد   بدگمان  هشیار  زانكه   باشد   دلم از نیک و بد رمان
 سالم من برسان دیدی   گر تو   ام ز خسان وفایی ندیده  من 

 (793: 1953)سنایی 
-کند و از خدمت جاهالنه برحذر میرا توصیه میو در این انزوای ناشی از هوشیاری، همنشینی با یاران وفادار 

 دارد:
 روز هشیاری مستی و   ش    یاری  کت کند  یار آن باش

 (703)همان:   
 

 .این جهانیست خوب و زشت بهمباب دهم، 
سنایی در این باب در هزل و جد تمثیل های قابل توجهی می آورد. تمثیل هایی که اشاره به آداب .و رسوم در 

نیز دارد. لقمه تنها نزدن، زیر دستان را شریک سفره کردن، دعوت عام و اشاره بده  دسدت و دلبدازی و    مهمانی 
 مهمان نوازی ایرانیان در این ابیات جلوه گر است:

   لقمانی تنها زدن ز    لقمه  مهمانی   عقل وقت    نیست از
 ندهد   ای نواله  را  باغبان   چه حكیمی بُوَد که خوان بنهد

 دعوت عام کردن از خردست  بدست  خوی    میزبانی خاص
 (707)همان:                                                   
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سنایی برای ایام جوانی و بهره گیری از این دوران پر ارزش در جوار پیران آگاه و گرم و سدرد چشدیده ارزش   
 ورزد:قائل است و بر آن تاکید می

 کهن پیر چرخ   نهش دان  پیر  مكن    کار   به تدبیر پیر   جز
 (713)همان:                                                                                   

داندد: جهداد و شدرکت در غدزوات،     عمَر خرسندی از حیات را در سه چیز می« التمثل فی االجتهاد»در داستان 
 (722باعت خداوند و سوم همنشینی با جماعتی که دور از ریا و نفا  است.)همان:

ی ظلم و قاضدی   نالد. اهل زمانه نا اهلند، شحنهاز روزگار می« ایها الناس گویان»در باب دهم درباره ی مردمان 
جهلند. شادمانی جز در رندی و قالشی نیست. دانش آموزی و هنر ورزی جوی ارزش ندارد. قیمدت و قددر و   

آورد که حدق  ای را به یاد مردمان میایی گذشتهجاه ایام با خنده و دشنام همراه است. آزادگی بی ارج است. سن
نان و نمک را ادا کردن و حرمت آن را نگاه داشتن ارزش بدود. روزگداری کده بدرادری فراتدر از یدک رابطده        

 همخونی بود.                                        
 مگذار  فرو  نان و نمک     حق  آر  یاد    را   قدیم   عهدهای

 مگذر  برادری     بریق    وز   آور  یاد   به  را    عهد دیرینه
 (744)همان:  
 

 نتیجه گیری -2
اسدت.  ، به تبیین نگاه خود پرداختده هکه در روزگار او قابع و مؤثر بود، یعنی بیان شاعران یبیان ی هشیوا سنایی ب

روزگدار را بده   توانست حسن نظر و عالقة شنوندة آن  ای بود که می سخن خوشِ سخته و سنجیده بهترین وسیله
سدمت   های سنتی فارسی در اخال ، کمتر بده  بهترین وجه جل  کند. در نتیجه در مكت  سنایی بخشی از رساله

یابدد، و   سامان و شكل و تعمیق محتوا، و بیشتر در جهت کیفیت بیان دستاوردهای آرا و اخال  رایج سو  مدی 
سدازی مضدمر در ببیعدت  منسدجم شدعر انجدام        نیدت این امر به کمک به کارگرفتن تمامی تواناییهای القا و ذه

 گیرد. دهد، کنایی است، اما از یک اندیشة جدی و استوار نشتت می گیرد. آموزشی که سنایی می می
ای را سداخته کده در آن ارزشدهای اخالقدی دگرگدون و تضدادهای       فضای سیاسی ناپایدار و بی سامان جامعه
. سنایی هر جا که فرصت یافته به افشا کردن زشتیها پرداختده و بدا   گردداجتماعی و فاصله ببقاتی آشكارتر می

کند  و در پس این بدیش فهمدی از روزگدار دچدار     اعتراض تاریكی نظام ببقاتی و احوال  بد زمان را فریاد می
ا و هد دهد. او در تمام مواردی که به بیان نداروایی شود که گاه در ابیاتی خود را نشان میافسردگی و بدبینی می

های رایج در اجتماع و روابط افراد پرداخته، به دنبال هدفی واال بوده کده هماندا اصدال  ایدن     ها و زشتیپلیدی
روابط است. سنایی با شعر اجتماعی خود، در کنار داشتن شخصیتی نقاد در اجتمداع، بعدد دیگدری از سداحت     

وه بر نقد گروه های اجتماعی، ارزشدها  کند. سنایی عالوجودی خویش را به عنوان مصلحی اجتماعی آشكار می
دهد و آنان را به سب  انحراف از ارزشها و ترویج ضدد  ی اجتماعی را برای مردم شر  می و معیارهای پسندیده
 خواند.کند و به هوشیاری فرا میارزشها نكوهش می

ی ر زندگی اجتمداعی بده بوتده   خانواده در اثر او با نگرشی سنتی و مرد ساالرانه بازتاب یافته است، زنان عام د
نشین هستند. در اشعار اجتماعی او اند. در جامعه فرهنگی سنایی هنرمندان و حكیمان گوشهفراموشی سپرده شده

شود. ببقه حاکمان با لدوازم آن، ببقده روحدانیون،    اشاراتی به هر دسته از گروه ها و ببقات اجتماعی دیده می
یان مخاب  واقع شدند و راهكارهایی در خصوص اصال  و دگرگونی بدرای  هایی چون بازاردانشمندان و گروه
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اند. راهكارهایی که در حوزه هدای مختلد  از جملده جامعده      رهایی از عواق  اعمال نادرستشان دریافت کرده
 شناسی و روان شناسی قابل بررسی است.

الم در سطو  مختل  توصیه شدده  ی س برای ساختن یک رابطه اصول عرفان اسالمیدر ده باب حدیقه الحقیقه 
رضدایت، توکدل، تدالش،    ، قناعدت  ،قدرشناسدی نعمدت   ، سكوت ، جا دوری از معاشرت بی، زهد است مانند:

تواضع، صبر بر درد، صبر بر عبادت، صبر بر مصیبت، صبر بر فقر، تفكر، ریاضت، خوف و رجا، حسن ظدن بده   
حفظ  پرهیز از آز،  مت به بندگان خدا، فرو نشاندن خشم،خدا، وفای به عهد، امر به معروف و نهی از منكر، خد

نیازی از مدردم و   خلقی، سازگاری، معاشرت در غیر معصیت، استغنا و بی چشم از نگاه آلوده، صله رحم، خوش
   .مراقبه و محاسبه

 صلوات   نبی   بر     کردیم  ختم   نجات    و    رشد راه    نمودیم   ما 
 

 منابع
، جلوه های ادب تعلیمی بر اساس قرآن، احادیث، اخبار و معارف اسالمی در حدیقه سدنایی احمدی، حامد؛  -

 .1920راهنما: علی اصغر حلبی؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد اسالمی؛ تهران مرکز؛ 

تارهای آداب معاشرت و هم نشینی در ایران باستان جسد اسدی، میثم، مفتخری، حسین، پیرمرادیان، مصطفی؛   -
؛ ص 1932؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمسدتان،  تاریخی

 .12تا  1

 .1941؛ تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی، فرهنگنامهاقصی، رضا؛  -

 .1975، ترجمه رضا مهیار، تهران: نشر اسالمی، ترجمه کامل المنجد االبجدبستانی، افرا، فواد.  -

 .1971، الزهراء :، تهرانننمایا عرفان و عارف بیدارفر، محسن؛ -

؛ نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید از عقل ناصرخسرو تا عقل سناییپارسا نس ، محمد؛   -
 .21؛ ص 1922، 21باهنر کرمان، زمستان، شماره 

؛ 1927، 22ش  ،زمسدتان ، پژوهشهای ادبدی ؛ روابط سنایی با شاهان )از حدیقه و دیوان اشعار(؛ پناهی، مهین -
 .92تا  3ص

دانشكده ادبیات و علدوم انسدانی    ،علم و معرفت در آثار سنایی غزنوی ؛اسداللهی،خدابخش ،حدیدی،خلیل -
 .74تا  59 ؛ ص1921  ،43شماره  )دانشگاه اصفهان(

، راهنما محمد شدفیع صدفاری، دانشدگاه    ارزشها و ضد ارزشهای اخالقی در دیوان سنایی حصاری، مهدی؛ -
 .1922قزوین؛ 

 .1979دانشگاه تهران؛ ؛ تهران: نشر لغت نامه دهخدادهخدا، علی اکبر؛   -

 .1939؛ چاپ اول؛ تهران: سخنوران؛ آموزه های اخالقی و قرآنی در حدیقه سناییرباط جزی، سرور؛  -

 .19تا  10؛ ص 1951، 79؛ تالش، شمارهسنایی آدمیت و اخال روان فرهادی، عبدالغفور؛  -

 .1923، علمیتهران: نشر ؛ با کاروان حلهزرین کوب، عبدالحسین؛  -

؛ تصحیح مدرس رضوی؛ تهران: دانشدگاه  قه الحقیقه  و شریعه الطریقهحدیسنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم؛  -
 .1953تهران،

 .1939؛ تهران: نشر آگه، 15؛ چاپ های سلوکتازیانهشفیعی کدکنی، محمدرضا؛  -

 .1921، زمانه تهران: اختران ؛چاپ اول ؛ی اجتماعی شعر فارسی زمینه ؛کدکنی، محمدرضا شفیعی -
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 17/       سنایی، مبادی آداب )ادب ظاهر در ده باب حدیقه الحقیقه( 

 .1927؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی،مجمع البحرینبریحی، فخرالدین بن محمد؛  -

؛ 1922، 1، نشریه تعلیمی و غنایی ادب فارسدی؛ پداییز، شدماره    جامعه شناسی غزل سنائیبهماسبی، فرهاد؛  -
 124تا . 101ص 

 .1921؛ راهنما: جوکار؛ دانشگاه شیراز، های اخالقی در حدیقه الحقیقه سناییدیدگاهعزیزی، سعید؛  -

 .1923؛ تهران: نشر فرهنگ اندیشمندان،فرهنگ عمید؛ عمید، حسن -

 .1924؛ تهران: نشر امیرکبیر،سیمای جامعه در آثار سناییفطوره چی، مینو؛  -

؛ پژوهش نامده  تجلی مضامین تعلیمی و اخالقی در قصاید سناییقاری، محمدرضا؛ عامری شهرابی، محسن؛  -
 .147تا127؛ ص 1939، 22، شماره 1ادبیات تعلیمی، تابستان، دوره

؛ تهدران:  فرهنگ ایرانی پیش از اسالم و آثار آن در تمدن اسالمی و ادبیدات عربدی  محمدی مالیری، محمد؛  -
 .1924نشر توس، 

 .1922تهران: نشر سخن، ، چاپ دوم، ی مقاالت شمس گزیده :خمی از شراب ربّانیموحد، محمد علی؛  -

؛ راهنمدا: حسدن آبدادی، محمدود؛ پایدان نامده       نماز و نیایش از دیدگاه سنایی و عطارمودی، محمد حسن؛  -
 .  1932کارشناسی ارشد؛ دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

  ،دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشدگاه تهدران  مجله: ؛ سنایی، بوبی و بوتیمارموسوی سیرجانی، سهیال؛  -
 .412تا  449 ؛ ص1921، 114شماره ، زمستان

، مجلده ادبیدات عرفدانی و اسدطوره     ایسنایی و اخدال  حرفده  موسوی سیرجانی، سهیال؛ منصوری، مهدیه؛  -
 .900تا  257؛ ص 1935، 42شناختی، بهار، شماره 

ارتبابی  _الگوی ساختاری ؛ فابمه کوپا، ؛فابمه الدینی،معین ؛صرفی،محمد رضا ؛میرزایی خلیل آبادی،بتول -
 .14؛ ص 1930، 3شماره ، بهار  ،پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی ؛حدیقه هایحكایت

 .1921؛ راهنما: ابوالقاسم رادفر؛ دانشگاه آزاد جیرفت؛نكوهش دنیاداری در آثار سنایینوروزی، زهرا؛  -
؛ مندوچهری ی  کتداب خانده  تهران:  ؛ چاپ سوم؛به تصحیح عفی  عسیران ؛تمهیدات؛ عین القضاتهمدانی،  -

1970. 
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