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 چکیده
آورد. شماربه (ويژه بعد از سنايیبه) فارسی ترين ارکان ادب تعلیمی يکی از مهمتوان  می هزل تعلیمی را

ثیرگذار و در نهايت أاغلب روايی، ريشخندزن، تلخ، گاهی خارج از دايرۀ اخالق، هنجارشکن، ت ؛اين طنز

  وجو جستدر سخن سنايی  را ساختِ فکری هزل تعلیمی ژرف ،پژوهشهدفمند و معناگراست. اين 

 اعتقاد سنايی، تنها راه  داند. به در جهان کسب معرفت میترين وظیفۀ آدمی را  . سنايی مهمکندمی

 مغرورانه ا انسانهای دينی است، امّ به تعالیم قرآنی و راهنمايی چراوچون رسیدن به اين هدف، انقیاد بی 

برای  حواسجا که اين از آن و که اين مسیر را با تکیه بر قوای ادراکی خود بپیمايددارد  تر می دوست

 رود، بیراهه می ه شود و ب میدچار راوان خطاهای معرفتی فبه آدمی ناکارآمد است، عرفتی کسب چنین م

هزل تعلیمی سنايی  شود. ايجاد می مضحكدوگانه و  ی، موقعیتسانبدين ؛داردچنان توهم معرفت هما امّ

يات ی او از ساختن چنین حکاشناخت ساخته شده است و هدف اصل در مرز باريك بین شناخت و توهمِ

 ،اغلب طنزهای سنايی گفتتوان  می ،بنابراين ؛آدمی به اوست خطاهای معرفتی رتذک، تمثیالت طنزآلودو 

ها و اعتراضات فراوان  گیری خرده و براساسسفۀ اسالمی است لو فوی شناختی  ديدگاه معرفت مبتنی بر

ساخته  رفت و درک حقیقترسیدن به مع برای ،ناکارآمد خودو حواس تکیۀ آدمی بر قوای ادراکی  بهاو 

 .اندشده
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 مقدمه .1

پیشبرد اهداف تربیتی و نیز  های ابداعی سنايی در شعر برای روش يکی از تعلیمیهزل 

 زشآمو برای فه و کالم اسالمیفلسکه از تعالیم قرآن، احاديث، بر آن سنايی عالوه .انتقادی است

انسان و جوامع انسانی را به پايبندی  جويد و ترين مسیر زندگی برای رسیدن به رستگاری سود می صحیح

 ،پرخاشگرانه و گاهی متعصبانهبسیار خواند،  مدارانه فرامی شرط به اصول دين و زندگی زاهدانۀ دينقیدو بی

و به زبان تمثیل و گاه در شکل حکايت و  سرزنش رافردی و اجتماعی  های یهنجارنا

گونه کند و بدينرا نقد میمعضالت اخالقی، فرهنگی، فکری و اجتماعی  اينمطايبه، 

ساحتی برای مبارزه و مخاصمۀ اهل ادب با زبانی  هزل و هجو را که تا پیش از اين فقط

تخريب ز و قدرتمند برای ابزاری کارسا عنوانبهاز آن بار ، برای نخستینادبانه بود بی کامالً

  1گزيند. برمی را برای آن «تعلیمیهزل »و نام  کندمیاستفاده  زمانهمو بهسازیِ 

سعدی، عبید،  چون مولوی، ؛اين شیوه بعد از سنايی در آثار بزرگان ادب فارسی

ات برای های متداول ادبیّ شود و هزل و طنز به يکی از شیوه میحافظ و... بیشتر دنبال 

تبديل فردی و اجتماعی زندگی انسان  گوناگون های رويی با مفاسد و مقابح حوزهرويا

 .است حال آموزندهزننده و درعین ند، سرگرم کننده، نیشپس مخاطبکه روشی  ؛گردد می

درستی بر اين حربۀ ادبی نهاده نامی است که سعدی شیرازی به «آلودهسقمونیای شکر»

 5است.

 است. يافتن معرفت درآدمی ت لزوم همّ ،علیمی در سخن سنايیترين موضوعات تيکی از مهم

پس  که فیلسوفانِطوریبه ؛برده شدکارسقراط به روايت افالطون به ۀدر فلسف «معرفت» ۀبار واژیننخست

 (True Justified belief) «موجه ۀباور صادق»و آن را  ندگرفتثیر افکارش قرارأتاز او تحت

استفاده کرده و  (Understanding) «مفه» ۀواژ ازای  رسالهدر  (John Locke) الکجاندند. کرتعريف 

زيرا  ؛موجه دانسته است ۀتر از باور صادقگستردهن لحاظ، معرفت را به معنايی به اي

« شناخت» ۀکه واژدرحالی ،گیرد برمیدر هم تصورات و هم تصديقات را، فهماصطالح 

 مختلف  انیت را به مععلم و شناخ هایاژهو. سقراط و افالطون نیستشامل تصورات 

 «ظن» ياو  «خطا»و گاهی  «جهل»اصطالح مقابل  که گاهی آن را درطوریبه ؛اند بردهکاربه

ای از فلسفه  شاخه (Epistemology) شناسی . معرفت(52-54: 1335)پالك،  اند دادهقرار

به بیان  ؛(10 -6: 1332)شمس،  شود فی مین معرحصول آهای  عنوان نظريۀ چیستی معرفت و راهاست که به

: 1336)آئودی،  هايی دربارۀ امکان معرفت و چیستی آن است پرسش در زمینۀديگر، پژوهش 

جهت ا به، امّگیرد میقرار است که در مقابل جهل مراد سنايی از معرفت، همان معنای مطلق معرفت. (12



 111/می در آثار سنایی غزنویشناسی هزل تعلی معرفت

أکید الطبیعی بیشتر ت اءل فلسفی و ماورمسائ بر ،معرفت هاش ب کرد زاهدانه و متصوفانهروي

 ورزد:  می
 وــیش از تبی  تو  ــــــجمع کرد از پ

 

 کلیفـــع در تدت ز صنــــــــــآفري
 

 نـی مــــدم نهانی بُــــــــگفت گنج
 

 وــــت پیش از تــوســـه اسباب تــــــآنچ 
 

 ريفــــود تعرا به خـــــــرد فضلش تـــــک
 

 نــــــی مدانــــــــــق تا بـــالخل قـــلخُ
 

 (30: 1332سنايی، )

رات و ظنّ و گمان استفاده شعر سنايی، اغلب در تضاد با تصو لحاظ معرفت دربدين

م رسیدن به معرفت است؛ ، توهیمعرفتچنین ترين آفت ، مهمویاز منظر شده است. 

سرمست از گمانِ ، يشهای معرفتی خو آدمی، فريفته به خود و تمام توانايی گاه کهآن

، و ظنّ و خیال های حس و عقل روی خبر از کج يافتن و فهمیدن همۀ معارف عالم و بی

ثرترين ؤيکی از م ،واقع در .نازد فشارد و می پای می ،است کردهبر آنچه به غلط ادراک 

 بارۀخبری و جهالتش در رغم بی بههای خلق کمدی، احوال آدم جاهلی است که  موقعیت

تر آن که بر جهالت خود نیز  شناسد و بدتر و مضحك ، خود را دانای کل میموضوعی

 نمايد: وار بر صحنۀ خودنمايی و ادعا جلوه می مصرّ است و با گردن افراشته، طاووس
 

 یـــم معنــــــده عالـچ ناديـــهی
  

 وی؟ـی دعـــرا کنــــــــمعرفت را چ 
 

 (301: همان)

است که يکی از  معرفت و توهمِ معرفتباريك  مرزِ و بر سر همیندر همین نقطه 

گويی چون  و رُک  نمايد و شاعر زيرک رخ میهای طنز در شعر تعلیمی  تزيباترين موقعیّ

ناپذير  هايی از اين حماقت پايان که پردهدر ادب فارسی است نخستین کسی  ،سنايی

اين ر اين موضوع، هايی د ها و حکايت د و با آوردن تمثیلانکش به رخ میرا آدمی 

  :دکن مینقد و هجو را خصیصۀ بشر 
 وستـــه آهـــر همـــه سر بــی سـآدم

 

 وستــه بس نیکدش کـــان آيــچن نّـظ 
 

 (522: )همان

آدمیزاده چنان گمراه  ر،لبريز از جهالت و تکبّ معتقد است در چنین جهانیآمیز  زيرکانه و سخرهو ا

 خواند: الحول میاز ترس او بر خود  (ديو) نیو راهز است که حتی سمبل گمراهی
 ار استــر کـــع بــی که طبــدر جهان

 

 ار استـــوی بسیـــگ ـولو الحــــــدي 
 

 (111: )همان

 بشر باا امّ ،ن در پی معرفت استرفتبه اعتقاد سنايی تکلیف آدمی در اين جهان 

الهی و   فت که راهنمايیتنبالنه به جای تکیه بر اصول معر ،موضوععلم بدين  وجود
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کند و همین اطمینان  کا میدينی است، بر حواس محدود و قوای باطنی ناکارآمد خود اتّ

جاهالنه است که آدمیِ متوهم بر وصول به معرفت را در معرض ريشخند زيرکان و 

آثار سنايی از توهم شناخت آدمی های طنز  تاغلب موقعیّنشاند.  واصالن حقیقی می

شناختی طنز تعلیمی  ، بررسی معرفتۀ اصلی اين پژوهشلئمس ،بنابراين ؛شود می خلق

قوای  بارۀاسالمی در ات موجود در فلسفۀسنايی و يافتن ارتباط احتمالی موجود در اين طنزها و نظريّ

 باطنی ادراکی آدمی است.

اسداللهی  چونپژوهشگرانی  راهای فلسفی و کالمی سنايی  انديشه ،پیش از اين

و ، احمدی «های کالمی شیعه در آثار سنايی غزنوی بازتاب انديشه»در مقالۀ  (1336)

 رش و کاکه« انديشۀ کالمی سنايی در باب عرش و استوا»در مقالۀ  (1336) ديگران

. اندکردهبررسی « های کالمی غزالی بر آرای سنايی ثیر انديشهأت»مقالۀ  در (1333)

، عنوان يکی از قوای مدرکۀ باطنیبه را عقلکارکرد دوگانۀ  (1333)پارسانسب همچنین 

طنز تعلیمی سنايی از  و ده استکرتبیین « از عقل ناصر خسرو تا عقل سنايی»در مقالۀ 

طنز روايی و »در مقالۀ  (1313)کسانی چون خاتمی  تاری و موضوعی در آثارجهت ساخ

علیمی مثنوی حديقه های ت جنبه»در مقالۀ  (1311)و طغیانی  «حديقه کاربرد عرفانی آن در

از را  هزل تعلیمی سنايی ،پژوهشگرانا تاکنون ، امّشده استتجزيه و تحلیل « سنايی

 . اندنکردهشناختی و از ديدگاه فلسفه و کالم اسالمی کنکاش  جهت معرفت

جهت ابداع هزل  به نیزن اسالمی و مندی از آرای متکلما ر زمینۀ بهرهداز آنجايی که شعر سنايی 

آيد، برای شناخت وجوه  میشمارات فارسی بهبدا و مُبدع در ادبیّشعری مَ تعلیمی،

طنز تعلیمی سنايی  شناسی در زمینۀ معرفت دادن پژوهشیانجام، ویمختلف فکری 

  داده است.قرارآن را هدف  پژوهشاين نمايد که  ضروری می
 

 بحث و بررسی  .2

های  زشتی  سازی ستهو برج عیوب نمايی اند تا با بزرگ همواره کوشیده طنزپردازان بزرگ

، انسان و «چه هستآن»و « چه بايد باشدآن»ری و نمايش اختالف بین ، ضمن روشنگجوامع انسانی

  .سوق دهندنظری و عملی جامعه را به بهبود و سالمت 
آورد و همیشه  میدست به ختن جهانساست که انسان در تالش برای دگرگونطنز در اصطالح، هنری ا»

نمود  طور خاص( ت )بهنگاه وی به محیط و واقعیّ ۀکل کنش و واکنش و در نتیجش  به

بر   ت گرفته و مبتنیئطنز راستین که از حوادث واقعی زندگی نش کند. پیدا می

های زندگی بوده، ضمن دادن تصوير هجوآمیزی از جهات منفی زندگی، معايب  واقعیت
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تر و  آمیز، يعنی زشت صورتی اغراق بهو مفاسد حقايق تلخ مختلف فردی و اجتماعی را 

دهد و از اين طريق، تضاد عمیق وضع موجود با  نمايش می ،تر از آنچه هست بدترکیب

  (.2: 1311)صدر، « سازد يك زندگی عالی و مألوف را آشکار می ۀانديش
ردی های ف بیماری طنز هدفی استعاليی در ذات خود دارد. وظیفۀ طنز، تشخیص و نمايش ،بنابراين

نوش آن، لطیفه و نیش  ؛طنز حقیقی، معجونی از نیش و نوش را مانداست.  و اجتماعی

 .استآن، انتقاد 
رسالت هنرمندانۀ خود  ، بهوسیلهاين سنايی با آگاهی کامل از کارکرد طنز به سراغ آن رفته است و با 

يعنی  ؛ده استکرتاريخ بشری اشاره  یطها  دادن يکی از عیوب اساسی انساندر نشان

ادی هزل های فکری و اعتق برای شناخت سرچشمه دانايی در عین نادانی.يا توهم خیال 

های  ، بر انديشهدر آغازعنوان نخستین رهرو در اين مسیر، تعلیمی در سخن سنايی، به

 یم داشت.مروری خواه ادراکی یشناخت، کسب معرفت و قوا بارۀسنايی در
 

 دیدگاه سناییت معرفت و ادراک حقیقت از اهمیّ  .2-1

هدف از آفرينش او را کسب معرفت  سنايی غزنوی وظیفۀ آدمی در اين جهان و اصالً

بر بقیۀ کائنات برتری يابد و شايستۀ  تواندمیداند و معتقد است آدمی تنها وقتی  می

دل را به چراغ به گوهر معرفت آراسته و خانۀ  خود را د کهشودر عالم  یالله ةخلیفمقام 

از زادگی آدمی  تنها در اين صورت است که آن گوهر غیبی و خلیفه .نی سازدمعارف نورا

 3.ت را خواهد يافتشايانیِ نام آدمیّ ،ت درخواهد آمد و آدمیبه فعلیّحالت بالقوه 

های عرفانی برای روح آدمی ارزشی فراتر از حدود اين  ت از انديشهسنايی به تبعیّ

از  ،نظیری چنین امتیاز بی سطۀ برخورداری ازعتقد است که انسان به وال و مئعالم قا

خالف هدفی بر به نظر سنايی آدمی 4.همۀ موجودات اين جهان باالتر و ارجمندتر است

رود و از کسب  های دلش می است، در اين دنیا به دنبال خواسته  که برای آن آفريده شده

و جهان و ختی از خود هیچ شناچون ماند و  می دورها و معرفت فرسنگ شناخت

از  تبعاًيا بدتر از آن، چون تصوری نادرست از اين مفاهیم در ذهن دارد،  خدايش ندارد

 ماند: هنجار آدمی باز می
 و؟ـجار کـــــور به راه آدمی، چـون آدمت هن  آدمستی؟ بازگــو ؟ستوری ؟مرغی چیستی؟

 (510: 1310)سنايی،  

کس بويی از معتقد است که هیچگیرد و  خرده میآدمیان  دستهاين  منشِاو بر 

 اند: انباشتهاز باد غرور و نخوت خیال  همگان و است  معرفت و شناخت نبرده
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 رـــاد ز کبـــر بی پـــــــه را بینــر کــه
 

 هی، آن از ورم استـــــــــــــه از فربــن  آن 

 (26)همان:    

ی، نه به سمت جاهالن و عوام فهمی و ناآگاه کج بهاغلب، نیش طعنه و انتقاد سنايی 

را خود اند و  دار خرد و شناختۀ عقالی جوامع و آنانی است که داعیهمردم، بلکه متوج

کند و همۀ  مالمت می سنايی به تندی و بدون اغماض اين چنین افراد را .دانند سرآمد فرزانگی و دها می

 حقیقتفاصلۀ آنان را تا  داند و گاهی میآلشان را بیهوده و از سر دنیاخواهی و ناااعم

 :بیند بسیار می
 را کنی دعوی؟ـــــــــــــچـت را ـــــمعرف  نی ـــــــــــده عالم معهیچ ناديــــــــــ

 (301: 1332)سنايی،  

بسا ، ایندارد کسب معارف درو ادعايی زيد  میکه ساده و صادقانه آن از اين منظر،

ا آنکه با سری پر باد و چشمی به دهی يابد، امّتوفیق هدايت شامل حالش شود و راهی 

 د و خود راانپرور رسیدن به کنه حقايق را در سر میو ظنِّ پر از مستی غفلت، خیال 

آن لطافت از کمتر  ،«نرود میخ آهنین در سنگ»که شمارد، به حکم آن واصل منتهی می

 رخوردار است:بازگشت به راه اصلی بانقالب روحی و روحی و رقت قلبی الزم برای 
 

 ـود زد از فضولی رایه از خــــر کــه
 

 دـر دمــــو کبی که ديـــــــدر دماغ
  

 دایــار خــرع بـــت شـت از او شســدس 
 

 دــــاغ رمــــرآن از آن دمـــــم قــــفه
 

 (503: همان)

 ،هدان و فضالزا و ادبی و فقهیدينی و کالمی،  المانع اعم ازمعتقد است که همۀ علما، سنايی 

اند و به عوالم درونی معارف و گنجینۀ اسرار معرفتی  همگی در پوستۀ دانشِ خود مانده

اين علم دروغین خود را تنها برای ظاهرسازی و رفع نیازهای  ،اند و از طرف ديگر نرسیده

 هها و انتقادات سنايی در آثارش، متوج پربسامدترين شکوايیه 2.مادی خود الزم دارند

ای از  ا هیچ بهرهدانند، امّ است که خود را عالم، زاهد، فقیه، عارف و امثال آن می آنانی

اعتنا  شود که آدمی بی ناشی می وی، اين آفت از آنجابه اعتقاد اند.  علم و معرفت نیافته

در پی  ،با اتکای به قوای نفسانی محدود خود و دينی هایهای الهی و دستور به راهنمايی

م أتو ،او را به بیراهۀ گمراهی ،اغلب ،و همین قوای شناختی ناکارآمدکشف حقیقت است 

 بینی کشانده است. با غرور و بزرگ
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 قوای باطنی ادراکی بارۀدیدگاه سنایی در .2-2

سفۀ به باور فال. دارددر زمینۀ کالم و انديشۀ اسالمی  ایگستردهسنايی اطالعات 

توانند  دارد و تمامی موجودات نیز میت ادراک تمامی مدرکات را اسالمی، انسان قابلیّ

سینا  ابننظیر فارابی،  ؛گیرند. از نظر فالسفۀ بزرگ عالم اسالمک انسان قراردرَمعقول و مُ

قوای گیری و کارکرد، هین، با اختالفاتی اندک در جزئیات يا محل قرارلو صدرالمتأ

تقسیم باطنی  و ظاهری ۀشود، به دو دست نامیده می« حواس»ادراکی نفس حیوانی که 

های ظاهری  که به اندام هستندآن دسته از قوای ادرکی  ،حواس باطنی ؛دگرد می

ادراکی  ۀ. قوّاندک يا معین بر ادراکمدرِ ،حواس اين ندارند. نیاز همچون چشم و گوش

ای دارد که صور را  شود. اين قوّه خزانه نامیده می« حسّ مشترک»اگر مدرک صور باشد، 

نام دارد. اگر « خیال»که حافظه و مخزن صور است،  آن خزانه ؛کند ری میدا در آنها نگه

شود. واهمه نیز  تعبیر می« واهمه»ادراکی مدرک معانی جزئی باشد، از آن به  ۀقوّ

شود.  نامیده می« حافظه»مه واه ۀخزان ؛دکن آن معانی را حفظ می در ای دارد که خزانه

يگری وجود دارد که در صور و معانی حاصل در بر اين چهار قوّه، حسّ باطنی د عالوه

 .(63-23: 1335 ،زاده )حسین نام دارد« متصرفه»کند و  نفس تصرف می

وضوح و منطبق با نظر بزرگان اين وادی معرفی  عوامل شناختی انسان را بهسنايی 

انسان برای کسب معرفت در اين جهان، به حواس بیرونی و قوای باطنی مجهز  .کند می

تشخیص دهد و اگر توفیق الهی با کوشش و همّتش  هاست تا راه را از بیراه  شده

سنايی بدون  .های معرفتی نیز وصول يابد سرچشمهد، شايد بتواند به کنهمراهی 

 کند: ها اشاره میکرد آنبه کار بردن از حواس باطنی، صراحتاً نام
 
 

 و جان دارستـــــرا چــر تـــو مــنفس ک
 

 کارند ه بیــــج شحنن پنــه آــــر چـــگ
 

 د قسمتـــــن کنم و ايــــد هضـــآن کن
 

 رـــد تدبیـــــن کند ره ايـــــــــآن نماي
 

 

 و بسی کار استـو در جسم تــــی تــــب 
 

 دــــدارنــــل از درونت بیــــه وکیـــس
 

 متــن نهد نعل و ايــــــرد ثفـــــآن ب
 

 رــبیــد تعـظ آن کنـــود حافــــش اين
 

 (551: 1332)سنايی، 

تمام  ترين قوای ادراکی باطنی آدمی است و تقريباً که از مهم در باب خیال مثالً

اند،  آن اختصاص داده شناختی معرفی و نقشِ فیلسوفان مسلمان بخشی از آثار خود را به

 چنین تعاريف و تعابیری وجود دارد: 
ای معرفتی است که نقش اساسی در کشف و ه ترين ساحتالخیال يکی از مهم علم»

شود و از آنجا  شهود سالکان دارد. انسان با قوّۀ خیال خود، با خیال منفصل مرتبط می
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ترتیب ارتباط با اين ساحت نیز میسّر عظیم ظلّ و سايۀ عقول است، بدين که اين وادی

 (. 20: 1331 سرمدی،)اهل «گردد می

تواند با  ترين قوای ادراکی اوست، میجملۀ مهمکه ازواسطۀ همین قوّۀ خیال انسان به

 پذير است:  خواب و بیداری امکان دراين ارتباط  ؛منفصل ارتباط يابد عالم خیالِ
ی خود هستند، در حالت خواب ولی برای عموم مردم که اسیر و مشغول حواس و قوا»

البته عرفا  ؛تر است ولالوص آيد، اين ارتباط سهل نحوی اعراض از اين قوا حاصل میکه به

انگیز  توانند به آن عالم شگفت راحتی میافراد بشر در حالت بیداری نیز بهو کامالن از 

 (. 24)همان: « صل شوندمت

دانشمندان اين  هایديدگاهتعاريف و با  ابیری دارد که کامالًتع در اين موضوعسنايی 

 است:منطبق  حوزه 
 ویـــــون به خواب شـــی که چــنآن نبی

 

 تـوابــــت و خــراغرای فــــــــــــــاز ب
 

 اد ــــش و بــــدان ز آتدرين خاکــــــــان
 

 ردــــرّ خـــر ســـريـــر ســـــــــرا بتا ت
 

 ارـر کـــرد بــرآسوده و خــــــــــو بـــت
 

 ویـــــذاب شــت و عـــارغ از زحمـفــ 
 

 تـابـبـالح و اســـــرای صـوز بـــــــــ
 

 ژادــاک نــــرد خـــــــو بـــآرزوی ت ز
 

 ـودـــت خـــد ز بهــــــر راحـــــنبنشا
 

 دارــــت او بیـه درونـــــــو بخفتتـــــ
 

 (551: 1332 )سنايی،

وجود اين نیروها و حواس  بارۀبیانات سنايی درمهم و درخور توجه در  ایها نکتامّ

درونی و  ثیر عواملأتن ابزارهای شناختی آدمی، گاه تحتيخودِ ا که است دارد و آن اين

مانند،  میادراکی و معرفتی بازشمار، نه تنها از هدايت آدمی در مسیر صحیح  بیرونی بی

گاهی اين  ،ديگر بیان سرگشتگی و از راه ماندن آدمی؛ بهبرای ند شومیبلکه خود عاملی 

ها و وانمودن حقايق، خود حجابی  ردهشناس، به جای شکافتن پ اب و رهيقوای حقیقت

خیاالت محال  هایخطر دربارۀسنايی بارها و بارها  .شوند بر سر راه کشف اسرار می

 :دهد های باطل پرهیز می آمدن در بند انديشهدهد و آدمی را از گرفتار شدار میه
    
 نـــه مکانـــــــــت را دوزخ آشیـانـج

 

 ردــمگ الــــوده و محـــــرد بیهــــگ
 

 دارــــــال دست بال محـــــــــاز خی
 

 نــــه مکخانـــــ الــرت را محـــاطخ 
 

 ردـــال مگـــــۀ خیــــــانر در خــــب
 

 ارـی بــابـــه بیـــــــدان بارگـــــا بـت
 

 (34: همان)

وجه تسمیۀ خیال آن است که دگرگونی »ابن عربی در تعريف خیال نوشته است:    

شده فی نفسه ثابت ء رويتيعنی شی ؛خیال مربوط به ناظر است نه به خود شی صور
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های متنوع تخیل بلکه ناظر آن شی را در صورت ،شود است و حقیقتش مبدل نمی

خیالیه، همواره متنوع است و هرگز ثبوت بر صورتی واحد را  همچین صور .کند می

ان اين موضوع، از حکايت زيبا و سنايی برای بی .(312: 1331)ابن عربی، «پذيرد نمی

که پس از او بارها، به زبان ديگر  است  بهره برده العمیان و احوال الفیل  جماعةگويای 

های قوای  عنوان مثالی گويا در بیان محدوديتبه گو نیز شاعران و نويسندگان فارسی

 وارد شده است: (رغم وحدت حقیقت )بهها  ادراکی و اختالف انديشه
 

 زوی از اجزاـــده جــی ديــــکـير ـــه
 

 یـــــه نی آگــــــــدل را ز کل چـــهی
 

 الــــای محـه ـالی را خیـــــــلگـجم
 

 اــطـن خـــــاده ظــان را فتــــگـهم 
 

 یــــره نـــور همچ کـــــــم با هیــعل
 

 والـــه جره بــــــد غتفـــده ماننرـــک
 

 (33: همان)

حقايق و معارف بارۀ انسان در اين جهان با خیاالت و اوهام خود در ،سنايی به عقیدۀ     

ماند؛  میباز یروست که از رسیدن به حقیقت اصلهمینگیرد و از نديشد و تصمیم میا می

که هر کسی سعی دارد با عقل ناقص آورد و اين از فهم قرآن مثال می او ،برای اين منظور

 ل کند:و خیال خود آن را تفسیر و تحلی
 دـــه آن يك يــل گفتی رجـــــکـآن ي

 

 زولــل و نــــن و نقر اصبعیـــو آن دگ
 

 رـريـــرش و ســــوا عـر استـــو آن دگ
 

 سـد و جلـــه قعل گفتــــی از جهــيک
 

 نـر قدمیـــی دگـه يکــــــه گفتـــوج
 

 دـل آمــال و قیـه قه گفتـــــن همــزي
 

 زـــوان در او مآويـــه بخـــــــمتشاب... 
 

 

 دـــرده ز حـــبـا بـه ــهده گفتــــــبیه 
 

 ولــــه راه حلـده بـــــــــه و آمـــگفت
 

 رــن تقديـــويشتم خـــــرده در علـــک
 

 رســـال جـــردن از خیر گــــه بـــبست
 

 نـك ايــه مطلبــــه ورا کــس نگفتـــک
 

 ...دـــآمل ـــــال پیوران و حــــال کـح
 

 زـــريـــــده بـگـــــهـالت بیاـــوز خی
 

 ()همان

کند و معتقد است که تکیه بر وهم  نیز مطرح می وهم بارۀسنايی همین ديدگاه را در

 هوده است:کاری نادرست و بی ،ی دريافت حقیقتبرا
 

 تـو نیســــل نیکــر دلیاطــــم و خـــوه
 

 تـدۀ اوســــوآفرير نـــــــاطـم و خـــوه
 

 ادری داردــــه مـی کــــــــد اعمـــــدان
 

 ر است او نیستـم و خاطـا وهــر کجــه 
 

 تـدۀ اوســــو رسیل نـــــــــآدم و عق
 

 م در ناردــــــه وهی بـــــــك چونــلی
 

 (41: )همان
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 ،، يعنی وهمهاين قوّنیز چون انديشمندان بزرگ جهان اسالم معتقد است که  او     

به نتیجه و در (1 -3: 1311)محمدزاده، ثیر شیطان بیرون است أتو تحتشیطان درون 

و حکم محسوسات را به غیر  رودمیمحسوسات فراتر  دايرۀاز  مقتضای وجود و وجوبش

چارچوب محسوسات وهم فقط در  دهد، حال آنکه حکمِ محسوسات تعمیم می

کمی وهم است که آدمی متکی بر ت اجرايی و حاطمینان است و همین محدوديّ قابل

 کشاند: اوهام را به ضاللت می
 

 الـا وهم و خیر سفره تــود بـه بـکاس ديو هم
 

 ـو گوزر باشد چــمی در جمله تا از نفس پآد
 

 ر باشد سفیرـد و عقلت در سفـدر میان دي 
 

 رــو را بوی پنید از وی ديــــهر زمانی آي
 

 (122: 1310،)سنايی

 الـــم و خیــــــــــرور و وهان غـــدر می

 
  

 اشـــگیــــــــــر مب و بستهـتۀ ديــبس 
 

 (132: )همان

 :هم چنین برداشتی دارد «ظن»سنايی از واژۀ     
 ،های اضداد است و در دو معنای شك و يقین از واژه ديدگاه مشهود آن است که ظن»

قینی به واقع وجود دارد، اتکا که معرفت يبديهی است که در جايی هر دو کاربرد دارد؛ 

توان  نمی ،رواين؛ ازهای مبتنی بر حدس و تخمین هیچ ارزشی نخواهد داشت بر انديشه

ی گزارش شده به معارف بشری که در مقابل معارف الهی که توسط پیامبران اله

 :(102: 1336)شاکر،  «آمده اعتماد کرددستهای غیريقینی به براساس فرضیه
 

 م شتابــوی علـــه ســــب نــن از ظــمک
 

 وابــص و اـود خطـــن بـــه در ظــزآنک 
 

 (563: 1332 )سنايی،

شايستگی ادراک  ،به قوای ادراکی باطنینسبتاين قوا در نظرگاه سنايی که مختصر آن    

سپردن بر به جای دلآدمی از آنجايی که  د و اتفاقاًنو وصول به معرفت و حقیقت را ندار

د، از کن خود تکیه می اغلب بر عقل و ظنِّهای حضرت حق و پیغامبرانش،  يیراهنما

 ماند: میهای حقیقت باز دريافت پیام
 

 ی استـــرد در کشتـــو مــت همچــلثَمَ
 

 اــی است و در دريـــه در کشتـــکآن
 

 انــره چنــــه خیــدش بــان آيـن چنـظ
 

 

 

 

 استی ـه زشتـــل سال و مــرا فعـــزان ت 
 

 و نابیناـــود چژ بـــــــــــــــرش کــنظ
 

 ل است روانـــن اوی است و ساحـــاکـس
 

 (504: )همان
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 شناسی هزل تعلیمی در آثار سنایی معرفت .9

اسیر نفس و ديو  شود که عقل و قوای باطنیِ آغاز میاز جايی  اغلبهزل تعلیمی سنايی 

د؛ چنین شو رک معرفت و حقیقت میسد راه دکند و  آدمی را گمراه میالجرم رهزن، 

ها دور  آدمی که اسیر اوهام و خیاالت خود است، نه تنها از شناخت حقیقی فرسنگ

است، با دين،   نیل به معرفت در او قوّت گرفته مِکه تصور و توهاز آنجا ماند، بلکه  می

ابلهانه کند و  جّه میداران واقعی، عالمان و واصالن به حقیقت و حتی با خدا محادين

جو و نقد شیرينی در ههای طنزآمیز  در آثار خود حکايت سنايی .پندارد می خود را مُحق

های طنزِ حاصل از  پروا، موقعیت است؛ روشی متضمن زبان تند و بی  اين افراد ذکر کرده

خالف عقل و عادت و آور که بر های حیرت صحنه و هنجارناتناقضات سخت بین هنجار و 

 يا يك ،آمیز خود های هزل همچنین سنايی اغلب در پايان حکايت .ابندي عرف جريان می

ه به در ادام دهد. دو بیت را هم به تحلیل و تفسیر داستان و اندرز مستقیم اختصاص می

 .شود آمیز اشاره می حکايات هزلگونه تعدادی از اين
 

  التمثیل لقوم ینظرون به عین االحول. 9-1 

است؛ او بسیار  پسری دوبینهای سنايی، حکايت  ه هزلگونيکی از زيباترين اين

داند و بلد راه  که بهتر می)نماد آنپدر  بینی خود، با بادۀ تصورات و کجسرخوشانه و مغرور از 

 به قد است پدرش در تبیین احولکند و معت مناقشه می «احول»معنای  بارۀدر (.است

ماه را که در آسمان دو  بايست میزيرا در اين صورت او  ؛است خطا کرده معنای دوبین

سنايی با ذکر اين  .بیند چهارتا ببیند، ولی او فقط دو ماه در آسمان می )!( ستتا

 زند: انديشی انسان در معارف طعنه می حکايت، به کج
 

 

 نـــق شارع ديــريدر طــــم انـــترس

 

 نـژبیـــــــول کــی کـــه احـــهمچنان 
 

 (43: 1332)سنايی، 

دادن ید بر وحدت حقیقت، با تمثیل قرارکأبر تسنايی در اين حکايت، عالوه    

های کارکردی آن  تناکارآمدی يك حس ظاهری )بینايی( و خطاهايی که از محدوديّ

صورت اطمینان به قوای ادراکی د، بر خطاهای معرفتی و شناختی در شو حاصل می

 کند.  باطنی اشاره می
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  تمنی السوءالتمثیل فی اصحاب  .9-2

گیرد و امورِ  قت ديگر را میگاهی در تخیل و تصورات آدمی، يك حقیقت جای حقی

ناشی از نحوۀ  ،مطلقطور به موضوعو اين  شوند آمیخته، با يکديگر مشتبه میدرهم

خطاهای بزرگ  در چنین مواردی نیز عملکرد حواس باطنی نظیر حافظه و واهمه است.

؛ سنايی حکايت بسیار گويايی برای اين معنی آورده است .زند میشناختی از انسان سر

مرد با تفاخر  «ای؟ کنون زعفران ديدهآيا تا»: پرسدمیشخصی از ابلهی  بدين مضمون که

را زعفران  ،ام، بلکه بارها همراه با ماست نه تنها ديده»دهد که:  و البته قاطعیت پاسخ می

فهمد که او  شود و می بزرگ ابله میخطای  ه. از همین پاسخ، شخص متوج«ام خورده

کدام را به هیچنه زعفران و نه پیاز، است؛ يعنی  پیاز را در معنی زعفران تصور کرده

 شناسد: درستی نمی
 

 یـــدان یــــم نمـز هـــنی لـو بصــــت

 
 

 ی؟ــانـــد جنبــش چنــــــده ريـــبیه 
 

 (34 :)همان

رسد که آدمی که هنوز در تعريف و شناخت  یسنايی به اين نکته م ،از اين تمثیل

 دست يافته است:به حقیقت  ادعا کندتواند  چگونه می ،است  خود عاجز مانده
 

  و الجهال ةالغفلالتمثیل فی اصحاب .9-9

با بندند و  میکه چشم بر حقیقت تازد  می یسنايی بر احوال آن کساندر اين حکايت 

 رويیزشتزنگیِ  ،ت اصلی اين حکايتشخصیّ .سازند خوش می دل داوهام و تصورات خو

 بیند: چهرۀ خود را در آن می يابد و حقیقت ای می آيینه ،است که در گذری
 
 

 تــب زشـــد و دو لج ديـــــی پخـــبین

 

 شتــی ز اَنگِـــش و رخـی از آتــــچشم 
 

 (503 :)همان

خود است که حقیقتی را نگاری( )پُرچنان گرفتار توهم زيبايی زشت،  اين زنگیِا امّ     

 ديدهآينه  در که آن صورتیکند  دارد و تصور می باور نمی و نموده است،که آينه بر ا

بر سر راه آن را  ،بسیار زشتیِ صاحبش به جهتِتصوير شخص ديگری است که است،  

 نهاده است:

 
 

 دـــــاسـش نشنـس خـويـــه او نفـــآنک
 

 دـــــالفن ه هـــــرزه میـــــا جملــعلم
 

 د؟ــــپرماس ی چـه ــر کســس ديگـــنف 
 

 بافند  یــــای هـــر کســه بر پــن نــدي
 

 (34 :)همان
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 نــودی ايـــار بــو مــن پُرنگــر چــــگ
  

 ن؟ـودی ايـوار بـــن راه خـــی در ايــک 
 

 )همان(

 به فت حقیقت و معرفتدر مسیر درک و درياها  به اعتقاد سنايی، بسیاری از انسان

زيند و عمر به سر  می غلط ين تصورات و خیاالتاهستند و با دچار می چنین توهّ

وجود با به بیان ديگر، ای برگیرند؛  های آينۀ حقیقت بهره بدون آنکه از رازگويی ،ندکن می

است و راه رسیدن به حقیقت را هموار،   حقیقت همه جا را روشن کرده اينکه خورشیدِ

که توانايی و عالقۀ ديدن و  اند ها چنان در پیلۀ اوهام خود اسیر و کور مانده انساناين 

 ادراک روشنايی معرفت را ندارند:
 

 ان فاش استـــد در جهـــور خورشیــــن
 

 واســـال و حــز از خیــی جـــو نبینـــت
 

 یـــت غلطــرفـــن راه معـــايتــــو در 
 

 فـــاش استم خـــف چشــعـت از ضــآف 
 

 شناس ط و سطح و نقطهـای خ هــون نـــچ
 

 یـديث بطـــانـــده در حـه مـــسال و م
 

 (35: )همان

 ناپذيری فقط مرگ است: م درمانعتقد است که چارۀ چنین جهالت و توهمسنايی 
 
 

 رگــرد را بـــر خـــو مــا چــنیست اينج
 

 رگــان، مـــريفـــن حــــرگ با چنیـــم 
 

 (504: مان)ه
 

  العالم فی الجاهل و یظن. 9-1

آگاهی و علم باشد، و تکبر  م با ظنأهالت، يعنی جهالتی که توواقع خطر اين نوع ج در

های بسیاری  جامعه آسیببی برای فرد و چنین تعصّ ؛بیش از ساير انواع نادانی است

ر اين نوع جهالت را نمونۀ بسیار جالبی از افراد گرفتار د یسنايی در حکايت .دارددرپی

مردی از راه  .زدند بودند و او را می  ای دور يك رافضی را گرفته است: عده  ذکر کرده

بیش از آن زد که آن »و  شودمیهمراه جماعت  پاسخیو  پرسشرسد و بدون هیچ  می

 سرسختانه و با اطمینانا امّ ،پرسند، سفیهانه وقتی از او علت کارش را می«. گُرُه زده بود

 :دهد پاسخ میچنین 
 

................................................................................ 

 شـــه دمــن بـــد و مـــزدن یـان مــسنّی

 

 كــدارم لیـــر نـــش خبـرمـــن ز جـــم 
 

 شــم زدمـــر مـــــزد هـــهـم و بـــرفت
 

 (552)همان: 

 داند: کند و سگ را از آنان برتر می ا بسیار مالمت میسنايی چنین افرادی ر
 

 ن رگــــی کــــی تهـــات سگــاز صف
 

 زی سگورنه در رستخیز خیـــ 
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 ه دلـع و بـــه طبـی بـــسـگ دارد بـــنـن
 

 ـلاهـــــــــــم ز آدم جـــــالــعگ ـــس
 

 )همان(
 

  التمثیل فی اصحاب المغرورین. 9-1

اشخاص رسانی آسیب       ازگذرای برخی مفاسد اخالقی و اجتماعی،  در کنار بیانِ، در حکايت ديگری

را روايت  مرد کور گوژیگويد و داستان  ان سخن میبه خودش متوهم بر شناخت حقیقت،

)خطای حسی و  تورم شده استمبا اين توهم که عضوی از اعضای بدنش  کند که در حمام، می

و زاری نیايش به درگاه خداوند ت درد و سپس از شدّبرد  یمسوزنی در آن فرو ،(شناختی

خود او  ،است چه موجب عذابش شدهکه آنخبر از آن بی ؛ین دهددردش را تسک کند تا می

 و عمل ناشی از انديشۀ خطای خودش است:
 

 یــــن و رستـــکت بفــوزن از دســس
 

 ـان و دل خستیج ،لـــن جهــه از ايـــک 
 

 (514: )همان
 

  بقّال حکایت. 9-6

الی برای خريد به دکان بقّمردی که  يابیم حکايت ديگری در حديقه می، دستازهمین

گِلِ خوردنی در کفۀ ترازو نهاد؛ مرد  ال چون سنگ صدگان نداشت، معادل آنبقّ .رفت

که بر زيان خود خورد، غافل از اين ه از آن گل می، دزدانو زيرکی خريدار به توهم سود

 ند:ک عمل می
 

 انـن ســـه زيــــان همــردمان جهـــم
 

 ردادهـــــاد بـــــه بـــــن را بـــخويشت

 

 انــزي جفتِ ،ودـــر ســـه از بهـــــگشت 
 

 ان دادهــــــن جهــان را بديــــــآن جه
 

 (512: همان)

رود و به  می معرفت جویوو خیال خود به جست ی و ظنّنايی، آن کس که با تکیه بر رأبه عقیدۀ س

خود را از  ،اتصال به منبع حقیقت و با توهمِ کند اوهام و ترّهات ذهنی خود اعتماد می

بلکه حتی با خود خدا نیز ، نه تنها با ارباب دين و علم، پندارد نیاز می تکاپوی درک حقیقت بی

ی يك در درون هر انسان :گويد روی است که می؛ ازهمینعارضه و ستیز داردم بر سر حقیقت

 ا شود، به منصۀ ظهور خواهد رسید:که اگر امکانات برايش مهیّ فرعون بالقوه نهفته است
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 ونـودی عــرا در زمانـــــــه بــــر تـــگ
 

 یــــانـــــريشــت پـــه وی از غايــــک
 

 داشتــدگی و عجـــز نــر بنــون ســـچ
 

 انمـــرتـــــــــر از خدايــن بــــگفت م
 

 وت هستــــرور و نخـه را اين غــــــهم
 

 ارد گفتـر نیــــن از بیـــــــم ســــلیک
 

 ونــرعــل از فــــه فعــودی بــــم نبـک 
 

 یـــــادانـــــرور و نـال غـــــــــوز کم
 

 رداشتــــود بــار خــــرده از روی کـــپ
 

 مـــانــهان از بلنـــــــــد رايــــــدر ج
 

 ر جبلت هستـــون به هــرعــــظ فـــلف
 

 تــه نهفــــــن بــــدارد آن راز خـويشت
 

 (33: )همان

 «فضول»گذارد و اين نوع افراد را  در کار خداوند می «فضولی»اين کار را  نامسنايی 
 .ر همین موضوع در حديقه وجود داردچند حکايت جالب هم دنامد.  می

 

  داستان باستان. 9-1

ای  )نمونههای شتر  اندام انحنایکه بر است  آن ابلهِ فضول مشهور حکايتداستان باستان، 

 )سنايی، «های تو کج است؟ چرا همۀ اندام»خندد که  میگیرد و  ايراد می از صنع باری(

 . پاسخ سنايی به اين دست افراد چنین است:(45: 1332
 

 رـرون بـــول از میانــــه بیــــو فضـــت
 

 رــخ رِــــاست با سر درخور ـوش خـــگ 
 

 )همان(

  الرزق ةقلّالتمثیل فی اعتقاد السوء و الخوف من  .9-1

 آور که خود نانم بر آنو متوهت خداوند ت و قاسمیّکه غافل از رازقیّ است حکايت مردی

تا در صحرايی بر گريزد  از زير بار خرج اهل و عیال میاست،  اش دهندۀ خانواده و روزی

در خواهد تا  فراری می مرد از پدرِ .است  ه مردی در آن چاه افتادهرسد ک سر چاهی می

مرد جا آب دهد تا سیراب شود. از اين ،ای که در آن حوالی است به پرندهازای صد درم، 

رساند،  به آن پرنده آب میهر چقدر که ؛ گیرد میآور قرار تی طنزآلود و شگفتموقعیّدر 

و آوری خود برهد  تا از ظنّ نان اوشود برای  دی میپن اتفاقشود و اين  پرنده سیراب نمی

 دهی خداوند ايمان آورد: به روزی
 

 ردی دور؟ــــا چــرا نگـه وســـن هــزي
 

 رخوانــر بــــۀ هنــــپیش مـــــن قصّ
 

 رور؟ــــــجهان مغ د دارد تـــــرا ـــچن 
 

 وان؟ـخ بر مـــات نهتــره ینــــبه کدام
 

 (332: 1332)سنايی، 
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و، به تش بددادن احترام و محبّخواهد برای نشان می یکه از برزگراست حکايت ابلهی 

که کسی بخواهد در عکس مسیر سنايی اين تصور باطل را  دانه، پنبه بکارد. جای پنبه

الت داند و آن را زايیدۀ خیا عین دخالت در کار خداوند میچرخۀ حیات حرکت کند، 

 د:شمارفاسد و توهمات دروغین انسان می
 

 وارــخ ول حکمتــــــه پیش عقــزان کـ
 

 زدان دهـــد بر آن مگزينــه يـــر چــه
 

 دــــه آن نیست کـــرد هست کنـــکآنچ
 

 ت بـــه کارــاس  دهـــزيدن نیامـــپس خ 
 

 ینــشــــد در آن منه گردون کنـر چــه
 

 دــت کنـت پسراشــرفــه ايـــن بوآنــچ
 

 (313: )همان
 

 مردی که گاوش را با خر همسایه عوض کردحکایت . 9-11

الی ايت مردی است که در سحک تر، شیريناز همه در میان اين دسته از حکايات سنايی، 

که سود کند و بر قضای الهی ، به خیال خود، برای آنکه وبای گاوان شیوع يافته است

گاو  ،از قضا .خرد خر او را می ،فروشد و در عوض همسايه می پیشی بگیرد، گاوش را به

ر است، با خدای قاد خود مغرور و از تقدير الهی مغفولو تدبیر مرد که از درايت  .میرد ماند و خر می می

 .(420: همان) «ر را ز گاو نشناسی؟چون تو خ» آيد که میگونه از در شکايت برمتعال اين
 

 گدامناظره با  حکایت. 9-11

و آنان را هم ورزد می هم شكو عرفا  درويشانکار برخی از  بهمعلوم است که سنايی 

مناظرۀ شاهد اين مدعا  .يابد در راه حقیقت و کشف باطنی می ماتیچنین توهّگرفتار 

و او را  پرسدمیگدايیش را از او علت  وقتی؛ ستيك گدا بارۀبسیار زيبا و گويای او در

نشان بارز  ،دهد پاسخی که گدا می ،«فروشی؟ دين به دنیا می چرا»کند که  می سرزنش

 انسان در اين جهان و در مسیر زندگی است: فاسدهای  رعونت و خیال
 
 

 ــــواب داد از صفــه جـــــــــانــابله
 

 ی بدين تلنگ خوشمــــواهــــراست خ
 

 راـه بـــــــرد آز مــــوی کديـــزان س
 

 ماع و علفــــــز پی خــــرقه و جـک 
 

 مـــه کـــه بار خلق کشـم بـــاين کن

 راـــس نیاز مـــد بـــــــه کــتا نباش

 (564)همان: 

زيبايی و عینیت  به اين کالمیهیچ  ،به واقع .«محتاج خلق نباشمکنم تا  گدايی می»

اين  حال متکبرانۀ آدمی درجاهالنه و درعین هایانديشهکنندۀ اعمال و تواند بازگو نمی

 جهان باشد.



 113/می در آثار سنایی غزنویشناسی هزل تعلی معرفت

 نتیجه .1

معرفت و حقیقت انسان به  دعوت برایسنايی هر سه حربۀ ادبی تعلیم، هزل و انتقاد را 

ر او پس از طرح تصوير کلی از جهان و هدف از خلقت انسان د .کارگرفته استاصیل به

ترين وظیفۀ آدمی را کسب معرفت وجودی و ادراک حقیقت مهم ،«عرفکی اُلِ»مسیر 

ق بر اصول نظريات فالسفه در آثار خود، قوای ادراکی باطنی آدمی را منطب وی داند. می

بر ناکارآمدی و  ،حالکند و درعین میها را معرفی و کارآيی آنن اسالمی مطرح و متکلما

کاستی و ناکارآمدی قوای شناختی  يادآوریسنايی با  ورزد. کید میأت اين قوا تمحدوديّ

ی عالوه بر و خواند. به هوشیاری و دقت فرامیفت معارف را در رهیا ، انسانو ادراکی

داران  ويژه داعیهت خلق، بهدانشی و جهال گیری به بی و پر از مالمت و خرده بیانات جدّ

حکايات و تمثیالتی که خود نام آنها را هزل تعلیمی  علم و شناخت، با آفرينش

خیاالت و در فريفتگی به  مان آدمی راأتوی از رعونت و جهالت يها است، گوشه نهاده

خواهد که با گرويدن به زهد و دين، راه رسیدن به  از انسان میدهد و  اوهام نشان می

در اغلب حکايات  ، سنايیپژوهشبر مبنای اين  بپیمايد. استوارترهايی  معرفت را با گام

و که به خیال  کندمیسرزنش  راهای تعلیمی، انسان ظلوم و جهولی  طنزآمیز با مايه

محاجه و و حتی خود خداوند توهم دريافت حقیقت، با اهل معرفت، واصالن حقیقت 

 ند و در عین جهالت، ادعای شناخت دارند.کن میمناقشه 
 

 نوشتپی
 (563 :1332سنايی، یم است )ـبیت من بیت نیست اقل ت ـهزل من هزل نیست تعلیم اس .1

 د ـقت چکاننـحل الب درـکه با ج د ــنصیحت داروی تلخ است و باي .5

 (625: 1332)سعدی،  انندــز داروخانـــــۀ سعدی ست  ودــــرآلچنین سقمونیای شکـــــ
 ل آورــقوّت خويش را بـــــه فع هرــای به گ ـفهتو به قوّت خلیـــ. 3

 ـــرّمنارح کــــــت شـاختیار اس ــوا ـــان عقل و هـآدمی را میـــــ

 (563 :1332 ب )سنايی،ــان پردۀ غیـــجوهری شد میـ ب ـه غیـــوار کدمی را مدار خــــآ

 ظیمـــن تعآدم از روح يافت ايــــ ايبی است عظیـم روح انسان عجـ. 4

 دانی استـوخانه زنکه در اين ديــ  بــــــلعجب روح، روح انسانی است

 ی استــــن از گِل آدمـآفريده تــ ــی استدل آدمــ تن ضعیف و قوی

 (522 :سر )همانــــر ورا همــــنیست از خلق م ــل گوهــر د میان گِــــــیك دارل

 لم استـــــع و ريا و سحیلۀ بیــــ ــرض از خواندن فقه فقها را غــــ. 2

 ـه دم استـــجگر از بهـــر تعصب ب ـــی وعظ و خطاب علما را ز پــــــ
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 ــد، دام و دد استـــــقل هواهلل اح ـــــرای زه و زهزاهدان را ز بــــــ

 روی در رفع و جر و جزم و ضم است  ــی الف فضول فاضالن را ز پـــــــ

 ـن و جزم لم استـانده نصب و لــــ ــی کسب لجاج ادبا را ز پــــــــــ

 دوث و قـــــــدم استــغم اثبات ح   ــال لم را از راه خیـــــــــــــمتک

 (26 :1310)سنايی،                                                                           

 منابع
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشۀ اسالمی. ،اکبر احمدی، تهران ، ترجمۀ علیشناسی معرفت ،(1336آئودی، رابرت )

 .، ترجمۀ محمد خواجوی، تهران، مولیفتوحات( 1331الدين ) عربی، محیابن

نشريۀ دانشکدۀ ادبیات ، «بارۀ عرش و استوانايی درانديشۀ کالمی س» ،(1336) و ديگران احمدی، جمال
 .64 -32، 55، ش و علوم انسانی کرمان

، ش آينۀ معرفت، «های کالمی شیعه در آثار سنايی غزنوی بازتاب انديشه» ،(1336اسداللهی، خدابخش )

11 ،33-105. 

 .30-61، 122  ، ش11، سال معرفت، «عربی ۀ خیال از ديدگاه ابنئلمس»(، 1331سرمدی، نفیسه )اهل

، شمارۀ نشريۀ دانشکدۀ ادبیات کرمان، «از عقل ناصر خسرو تا عقل سنايی( »1333پارسانسب، محمد )

 .112 -32، 53پیاپی 

 زالل کوثر. ،زاده، قم حسین ، ترجمۀ محمدشناسی مفاهیم بنیادين در معرفت ،(1335پالك، جان )

 -33، 1، ش 4، دورۀ ادب فارسی، «روايی و کاربرد عرفانی آن در حديقه طنز» ،(1313خاتمی، احمد )

21 

موسسۀ آموزشی و پژوهشی  ،، قمشناسی معاصر پژوهشی تطبیقی در معرفت( 1335زاده، محمد ) حسین

 امام خمینی.

مقاالت ، «پژوهشی در معنای ظنّ و جايگاه معرفتی و اخالقی آن در قرآن»(، 1336کر، محمد کاظم )شا
 .152-102، 34، ش هابررسی و

 هرمس.، ، محمدعلی فروغی، تهرانکلیات(، 1332الدين ) سعدی، شیخ مصلح

 ، به اهتمام پرويز بابايی، چاپ چهارم، تهران، نگاه.ديوان( 1310)سنايی، مجدود بن آدم 
 د روشن، چاپ اول، تهران، نگاه.، تصحیح محمالطريقه  ةشریعالحقیقه و  ةحدیق( 1332)                                   

 ، تهران، طرح نو.شناسی آشنايی با معرفت ،(1332شمس، منصور )

 .، تهران، هرمسبیست سال با طنز ،(1311) صدر، رويا
، ش پژوهشنامۀ ادبیات تعلیمی ،«های تعلیمی مثنوی حديقۀ سنايی جنبه» ،(1311طغیانی، اسحاق )

12 ،1-54. 

-اسطوره و عرفانی اتادبیّ ،«سنايی آرای بر غزالی کالمی هایانديشه ثیرأت»(، 1333)فرهاد  ،رشکاکه

 .121 -14،151 ش ،2 ۀدور ،بهار ،(فارسی اتادبیّ و زبان) شناختی
، «نقش عوامل معنوی در معرفت با تکیۀ بر قوّۀ وهم از نگاه مالصدرا» ،(1311)محمدزاده، رضا 

 .55-2، 11پی ل، پیا، سال دهم، ش اوّنامۀ فلسفۀ دين پژوهش


