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پژوهش نگارنده بر آن است تا با بررسی دقیق دیوان سنایی به استخراج ابیاتی در این  چکیده:

بپردازد که در آن به نام و نشان آبزیان اشاره شده است .از آن جهت که آثار سنایی بیشتر جنبه 

عرفانی دارد ، بنابراین هر کدام از این جانوران آبزی نماد یکی از انسان های جامعه و یا رفتاری 

ارهای انسانی می باشد و بسیاری از این رفتارها را مورد نکوهش و برخی هم مورد ستایش از رفت

آثار او نمونه ی برگزیده ای از آثار ادبِ فارسی است که اندیشه های اخالقی، . قرار می دهد

تربیتی و اجتماعی در آن ها موج می زند و مباحث اجتماعی در آثار او به قدری گسترده و 

ت که حاصل مطالعه و بررسی آن ها می تواند به صورت کتاب های متعدد نوشته گوناگون اس

حقیق در این ت شود و به لحاظ جامعه شناختی و اعتالی فرهنگ این مرز و بوم بسیار مؤثر باشند

به این نتیجه می رسیم که  سنایی به عنوان یک جامعه شناس فرهیختهو آگاه به اوضاع اجتماعی 

به کمک توصیفات خویش از جانوران آبزی، احساسات ، عواطف و مفاهیم  ،خویش توانسته است

ذهنی خویش را در راستای اصالح رفتار انسان روزگار خویش و آیندگان بیان کند و راه کار 

 های الزم و کاربردی را ارائه دهد

سنایی غزنوی،دیوان ، آبزیان: کلید واژه  

 

 مقدمه:

ه ب ترین سرایندگان شعر اجتماعی در تاریخ ادبیّات ایران است. وی با زبانی سخته و استوار،حکیم سنایی غزنوی، یکی از بزرگ 

جامعه ی روزگار خویش می پردازد. آثار او نشان دهنده ی بسیاری از واقعیّت های تلخ و شیرین دوره ی غزنویان است. او در نقد 

سایه افکنده است و متملّقان و اهل ریا در خدمت ستمگران قرار  جامعه ای زندگی می کند که تعصب سیاسی با ابزار دین همه جا
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بـه لحاظ تعلیم و تربیت نیز آثــار تعلیمی سنایی در تربیت مردم آن زمـانه و حتی آیندگان بسیار     تأثیر گذار بوده گرفته اند. 

به آن دعوت می کند. از مردم می خواهد عادل  است. او معلّم اخالق است، خرد گرا است و مردم را به فراگرفتن علم و دانش و عمل

و دین دار باشند، نماز بخوانند، زکات بدهند، در زندگی قناعت پیشه کنند، انفاق کنند و راستی و درستی را سر لوحه ی زندگی خود 

و جامعه ی انسانی را  قرار دهند. او در ضمن حکایات و تمثیل ها در منظومه ی حدیقه انحرافات و ناهنجاری ها را نکوهش می کند

 از روی آوردن به بدی ها باز می دارد و همواره در اندیشه ی اصالح اجتماع روزگار خود و به طور کلی اصالح جامعه ی انسانی است. 

 گینامۀ سنایی:ندز

دمه قم .بیان می کندسنایی در حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة کنیه ی خود را ابوالمجد ، نامش را مجدود و نام پدرش را آدم 

روزی من که مجدود بن آدم سنایی ام در مجد و سناء این کلمات نگاه کردم خود را نه از آن مجد » ی کتابِ حدیقه می نویسد: 

 ( 93: 5939سنایی،«. ) جسمی دیدم و نه از آن سناء قسمی ... 

معارف پرداخت و در تمام علوم و معارف زمان  دوران کودکی و جوانی سنایی در غزنین گذشت. او در غزنه به تحصیل علوم و

خود از ادبیات عرب گرفته تا فقه و حدیث و تفسیر و طب و نجوم و حکمت و کالم به درجات عالی رسید تا بدانجا که از خالل یک 

 .یک آثارش این مقام علمی به روشنی قابل دریافت است

و پدرش مردی بهره مند از معرفت بود. به روایتی که در آثار سنایی می خاندان سنایی از خاندان های اصیل ایرانی غزنه بودند 

توان استناد آن را یافت. پدر وی در تعلیم و تربیت فرزندان بزرگان عصر خود از مقام و اعتبار ویژه ای برخوردار بوده است. سنایی در 

به شمار می رفت، به کسب علم و معرفت پرداخت و چنین خانواده ای و محیطی چون غزنه که در آن ایام کانون مهم فضل و ادب 

زمانی که هنوز بسیار جوان بود از آنچه که در آن روزگار برای یک شاعر درباری الزم و کارآمد بود بهره فراوان داشت. او به دلیل 

د ادبا و فضال برای خود آشنایی با معارف مهم زمان خود و همچنین زبان تند و طبع شکوفایش توانست از همان آغاز جوانی در نز

 .)همان(جایی پیدا کند

سنایی بخشی از عمر خود را به سفر گذرانذ و به بلخ و سرخس و هرات و نیشابور و دیگر شهرهای خراسان سفر کرد و در این 

 .د شدسفرها بود که در محضر درس عرفا و علمای عصر، همچون محمد بن منصور سرخسی حضور یافت و از معارف آنان بهره من

بخشی از اشعار سنایی را مدایح او تشکیل می دهد که آین اشعار حاصل ایامی است که در دربار حکام مختلف به سر می برد و به 

مدح امرا و حکام می پرداخت و چون دیگر شاعران عصر خود زندگی را در طرب و شادی می گذرانید. این گونه زندگی و شاعری او 

سنایی به یکباره قصد زیارت خانه خئدا کرد و از بلخ عازم مکه شد. به اعتقاد منتقدان آثارش، زیارت مکه اندیشه ادامه داشت تا اینکه 

از ظلمت طمع رهایی یافت »محقق، مورخ و نویسنده برجسته معاصر « ذبیح اهلل صفا»های دیگر در دل وی پدید آورد. به قول دکتر 

 .«جهان و جهانیان بشست و شاعری مستغنی شدو جمال حق شیدایش ساخت. چنانکه دست از 
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هنگامی که سنایی از مکه به بلخ بازگشت، آثار تحول و انقالب فکری در وی ظاهر شد و از ستایشگری و زندگی در دربار دلش 

او  هبی و زاهدانهگرفت، پس به پارسایی گرایید. که همین امر در اشعار او نیز آثار خود را به جای گذاشته است. بسیاری از اشعار مذ

فرهای سنایی بعد از س .که موجب امتیاز شعر سنایی نسبت به دیگر شاعران کالسیک می شود، در این ایام و در بلخ سروده شده است

بسیار و انقالب روحی و معنوی پس از چندی به غزنه بازگشت و انزوا گزید و به جمع آوری شعرهای عرفانی و اخالقی خود پرداخت. 

الوه بر دیوان قصاید و غزلیات و رباعیات او که شامل چهارده هزار بیت می شود، جند اثر منظوم دیگر نیز به یادگار مانده از وی ع

گذرا بودن دنیا، ترک دنیا، لزوم اهمیت ندادن به مطاع دنیا و ارزش واالی انسانی از جمله مضامین جاری اشعار سنایی است.  .است

معروف است. « زهدیات»ه شامل تمام کتاب حدیقه الحقیقه و بخشی از دیوان اشعار او می شود با نام این دسته از اشعار سنایی ک

هی نامه حدیقه الحقیقه که به ال»دکتر عبدالحسین زرین کوب محقق و اندیشمند معاصر درباره اینگونه اشعار سنایی معتقد است که: 

ع آن توحید و عرفان و اخالق است. سنایی در این کتاب هدف معینی را نیز معروف است منظومه ای است ده هزار بیتی که موضو

دنبال کرده است که این هدف همانا تعلیم مقاصد عرفانی است که وی این اهداف و افکار خود را به شیوه خیال انگیز و شاعرانه بیان 

  .«ر قالب شعر تدوین شده استکرده است. حدیقه را به تعبیری می توان نوعی دایره المعارف عرفانی دانست که د

سنایی یکی از بزرگترین استادان شعر زاهدانه است و به اعتقاد بسیاری از سنایی پژوهان شخصیت واالی اصیل او را به عنوان انسانی 

نی؛ یبزرگ، در این دسته از اشعار او می توان دید. در چنین اوقاتی، سنایی اینگونه شخصیتی پیدا می کند: یک شخصیت بزرگ د

مصلحی که خواهان اصالح جامعه است، اصالحی که از روح انسانی شروع می شود. در این دسته از اشعار سنایی در جایگاه مرشدی 

است که از تمامی قصورات و حقارت ها پاک شده است. او در روح خود شعله عشق الهی را حمل می کند و دیگران را نیز بدان دعوت 

اد از حقارت های انسان و حرص و آز حیوانی و بشری او، می خواهد که انسان ها را به راهی که صحیح می می نماید. سنایی با انتق

پندارد رهنمون شود. سنایی در مدایحی که در چنین احواالتی نوشته به عنوان یک شخصیت بسیار صمیمی و مهربان، ممدوح خود 

  .را پند داده است

ق، مهارت بزرگی از خود نشان داده است. او موفق شده مسایل بسیار ظریف عرفانی و سنایی در سرودن اشعار با مضامین فو

احساسات دینی را با بهترین و موجزترین بیانات و در عین حال همراه با احساس تفهیم کند. هر چند که در چنین احوالی گاه از 

 "صاریخواجه عبداهلل ان"نی را که تا آن زمان به وسیله کلمات نامناسب نیز استفاده کرده است. سنایی توانسته است موضوعات عرفا

وارد شعر شده بود با مهارتی بی نظیر و به شکلی کامالً شاعرانه بیان کند. زیبایی چنین  "احمد جام"و  "ابوسعید ابوالخیر"و کمی نیز 

ایی با حدیقه خود اولین شاعری است که اشعاری با اشعار شاعران هم عصر و حتی بعد از او قابل قیاس نیست. در ادبیات ایران سن

 .موفق شده است در موضوعات عرفانی یک مثنوی بزرگ پدید آورد

به اعتقاد متخصصان ادبی، در عرصه شعر و شاعری همیشه توفیق از آن شاعرانی است که حال و هوای تازه ای را وارد یکی از 

شعار سنایی می توان دریافت که او در عصر خویش تنها کسی بود که پایه های شعر یعنی محتوا و قالب می کنند. با نگاهی به ا

توانست حال و هوای تازه ای را وارد ساختار سنتی شعر فارسی خصوصاً قصیده و غزل کند . او توانست بسیاری از تجربیات زاهدانه و 
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سنایی تجارب روحانی عارفان و زاهدان  تا پیش از .بخش عظیمی از اندیشه های عرفانی را وارد عرصه و ساختار شعر فارسی کند

احیاء »و « رساله قشیریه»قرن های دوم تا پنجم هجری قمری )قرن هشتم تا یازدهم میالدی(به صورت نثر در کتاب هایی چون 

 عرضه شده بود. سنایی این تجربیات را وارد مجموعه ای از ساختارهای سنتی و تجربه شده شعر فارسی کرد و موجب« علوم دین

تحول اساسی این عرصه از ادب فارسی شد و حال و هوای شعر را به کلی متحول کرد. به اعتقاد بیشتر محققان و منتقدان آثار سنایی 

 .او در این زمینه هم سرآغاز است و هم نقطه کمال و اوج

حرکت »رفانی معتقد است که: دکتر شفیعی کدکنی محقق و شاعر برجسته معاصر درباره تأثیر سنایی و جایگاه شعر او در ادب ع

عرفانی که با شعر سنایی آغاز و وارد شعر فارسی شد همان چیزی است که پس از مختصر تغییراتی در اجزای سخن، غزل های 

آسمانی حافظ را نیز شکل می دهد. در این گونه اشعار دو سوی وجود انسانی یعنی بُعد خاکی و بُعد آسمانی به هم گره می خورند. 

ت و بندگی با تصاویری که در آن عوالم ملک و ملکوت به هم آمیخته، بلند پروازانه ترین لحظه های شاعر را در تاریخ شعر الوهی

 (37:5963)شفیعی کدکنی،.فارسی به وجود می آورد

رفته گتصاویری که در شعر سنایی جلوه ظاهری یافته است از تجربه روحی شاعر و ذهنیت فلسفی و منظومه فکری او نشأت 

  .است. از نگاه عارفانه سنایی تمامی کائنات بهره مند از حیات است و جریان حیات و زندگی در همه جا ساری و جاری است

برای آشنایی با سنایی و شناخت پایگاه او و بدعت ها و بدایعی که در شعر فارسی خصوصاً غزل و قصیده به وجود آورده است باید 

 .ش از او و حتی هم عصر او مقایسه کرداشعار او را با شاعران پی

غزل پیش  فضای»اشعار و افکار سنایی را بررسی کرده معتقد است که: « تازیانه های سلوک»دکتر شفیعی کدکنی که در کتاب 

سنایی شور و حالی دیگر را به غزل « از سنایی و حتی عصر او فضایی خاموش است، هیچ حرکت و حیات و تپیدنی در آن نیست.

شید. و به مدد عرفان و زبان منسجم، غزلی نو آفرید، غزلی که به جرأت می توان گفت تمامی دیوان کبیر مولوی متأثر از آن غزل، بخ

 (33)همان:.و شیوه شاعری سنایی است

نام  هاز عصر سنایی به بعد مضامین عرفانی، رایج ترین مضامین شعر فارسی شده است در مجموعه آثار بازمانده ار سنایی و ب

سنایی به ویژه قصاید و غزلیات و نیز حدیقه الحقیقه او تقریباً تمامی مفاهیم و معانی عرفانی ثبت شده است. سنایی این مفاهیم را 

آنجا که ضرورت داشته به طور کامل بیان کرده و شرح و توضیح داده است و گاه از آن گذشته و تنها به اشاره ای اکتفا اکتفا کرده 

ی از محققان و منتقدان آثار سنایی معتقذند که هیچ اندیشه ای از اندیشه های محوری عرفان وجود ندارد که رگه ای از است. بسیار

آن در شعر سنایی انعکاس نیافته باشد، به همین دلیل بیشترین استفاده هایی که تصوف وعرفان و حتی فلسفه و حکمت از شعر 

  .ثار سنایی بهترین منبع در این خصوص به شمار می رودداشته است، متوجه کارهای سنایی است و آ

سنایی را می توان نخستین کسی دانست که اندیشه انسان کامل را وارد شعر فارسی کرده است. او با در نظر گرفتن سه اصل 

ات کامل را در قصاید و غزلیمعرفت خدا، جهان و انسان، توانسته است ظریفترین اندیشه های عرفانی را عرضه کند و یک نظام عرفانی 
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و نیز در حدیقه الحقیقه تبیین نماید. این جهان بینی همان است که در آثار عطار و مولوی گسترش یافته و به نقطه اوج رسیده است 

و حتی با نگاهی به اشعار سنایی می توان دریافت که ا .و پس از مولوی می توان گفت که هیچ چیز تازه ای بر آن افزوده نشده است

در عرفان نیز ساکن نمانده و در آن سوی مضامین عرفانی اشعارش که تقریباً همه بی سابقه است بخش عظیمی شعر اجتماعی و 

سنایی نگران پیرامون خود است و با اشعار خود به ستیز با ناروایی های اجتماعی و بیداد حاکم بر جامعه اش می  .اخالقی وجود دارد

 . عی سنایی چندان زنده و آیینه وار است که در انحصار شرایط تاریخی عصر او نمی ماندپردازد. نقدهای اجتما

 توصیف آبزیان در شعر سنایی :

سنایی غزنوی در آثارش به شکل پراکنده به کمک تشبیه، استعاره و تمثیل به توصیف ویژگی های جانوران می پردازد. بیان ویژگی 

گستردة حکیم سنایی در جانورشناسی دارد. او در بسترِ طبیعت جانوران را می بیند، نوع زندگی  های بسیاری از جانور داللت بر دانش

و رفتار آن ها را بررسی می کند و پیوسته رفتار آدمیان را در مقایسه با جانوران مطالعه می کند و پسند ها و ناپسند های اجتماعی 

 جامعه ی خویش است. را نشان می دهد و پیوسته در اندیشه ی اصالح رفتار 

سنایی در آیینه ی توصیفاتش هم از نظر شکل و رفتار ظاهری و هم از نظر  باطن، بین انسان و  پدیده های طبیعت ارتباط برقرار      

می کند. هدف او از توصیف طبیعت بیشتر بیان اندیشه های اجتماعی است، به همین سبب بسیاری از جانوران در شعرش مفهوم 

نایی غزنوی در تعابیر شاعرانه ی خویش ضمن توصیف جانوران به کمک تخیّل خالق خویش به تحلیل استعاری یا نمادین دارند. س

و اصالح رفتار انسان می پردازد. زیبایی ها و زشتی های اخالقی را به کمک بیان ویژگی های جانوران در شعرش می نمایاند. در شعر 

 (33: 5967تقوی،  «)او رفتار هر جانور مظهر نوعی خلق و خو در انسان است

(573:5935در فرهنگ معین آبزی به جانوری کفته می شود که در آب زندگی می کند.)معین، :آبزیان  

 تمساح

 سنایی به دُم بلند و سر باال گرفتن تمساح اشاره می کند.     

 بر گردون        رأس عز تو مبینــاد ز گـــردون ذنبـــی   5تا چو تمساح بود رأس و ذنب     

( 936: 5935) سنایی،   

 

 

 

                                                           
 دم ، دنبال . ج . اذناب .        ) همان(ذنب:  1



  933-933، ص   5931،  شهریور 5، جلد 51علوم انسانی اسالمی، شماره 

         ISSN: 9174-8792  
 http://www.joih.ir 

 
 
 

023 
 

 صدف

شاعران هر چیز باارزشی را به دُر ) صدف ( مانند کرده اند. سنایی در وجود انسان توحید و عشق را به دُر و تن او را به صدف مانند 

می پردازند از  می کند. اسرار قرآن را هم چون دُرّ می داند که در صدف الفاظ پنهان است. افرادی که صرفاً به ظاهر و الفاظ قرآن

 درک دُر معنای آن عاجزند. اسرار در صدف تن انسان مانند دُرند که باید با جان از آن ها حراست کرد.

 جانور بسیار دیدستم به دریاها ولیک        چون صدف نبود که غواصان ازو گوهر برند     

 (553: 5935)سنایی،                                                                                   

 (511: 5939دست گوهر شنــاس به دانـــد        چون کف پای بر صدف رانـد         ) سنایی،      

 (513درّ توحید را تویی چو صــدف        آدم تـــازه را شدی تو خـلف                 ) همان:     

 (576هـــدف تیر حکم او جان کـن         صـدف درّ عشقش ایمان کـن               ) همان:     

 (561صدف آمد حروف و قـرآن درّ         نشود مــائل صــدف دل حُـر           ) همان:     

 (566ان:مغر و دُر زان به دست ناوردی         کـه به گرد صـدف همی گردی            ) هم     

 هر که مرده است راز مردان را          دُر کند پس صدف کند جان را      

 ( 339تا صــدف را بکــارد نشکافند         همچــو دریـا ز موج کی الفند                ) همان:     

 گاو آبی

زندگی اجتماعی نیکوست و وجود او برای همه انسانی که در زندگی در پی آموختن نیکویی ها تالش می کند، عمل کرد او در      

 سودمند است. در بیت زیر سنایی کاشالوت را تمثیل از  انسان هنرمند و مفید می داند. 

 گاو آبی در جزیره سنبل و سوسن خورد        الجرم هر جا که خفت از خاک او عنبر برند      

 (553: 5935) سنایی،                                                                               

 مار ماهی

 سنایی دورویی و منافق بودن را نکوهش می کند. شایسته نیست انسان ظاهراً نیکو رفتار کند امّا پندارش خالف آن باشد.      

( 993) همان:  به مار ماهی مانی نه این تمام و نه آن        منــافقی چــه کنی مار باش یا ماهی         
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 ماهی

نمی  جنگیتسلیحات در این تعبیر شاعرانه او پولک های روی تن ماهی را به زره مانند کرده است. انسان ناتوان صرفاً با داشتن      

تواند پیروز شود و مرگ او را تهدید می کند. در تعبیر دیگر سنایی عصمت و پاک دامنی را همچون زرهی می داند که آدمی را از 

 آتش فتنه نجات می دهد.  

 (563ماهی ز آب نازد و گنجشک از هوا        زین هردو بط بجوی و کنار بحار گیر       ) همان:      

 ریـــا و رود جیحــون گــرد        ماهـــی از تابه صیـــد نکنـــد مرد  گــــرد د     

 ( 693: 5939) سنایی،                                                                               

 ( 933همان:مرد بی دست و پــــای جـــوشـن دار        همچو ماهـی بود به خشک و به غار         )     

 (136همچو ماهی به خشک خشک و خموش        مــرد بی دست و پای جوشن پوش    ) همان:     

 ور چو ماهی جوشن عصمت فرو پوشیده ای        ز آتش فتنه چو ماهی شو به آب اندر نهان     

 ( 396: 5935) سنایی،                                                                                     

 مرجان/ بُسد

جانوری دریازی که دارای پایه ی آهکی است. پایه ی آهکی  مرجان قرمز جزو احجار کریمه است، و در جواهر سازی مورد      

ه ن به مرجان باستعمال دارد.) لغت نامه ی دهخدا ( در بیت زیر به رنگ و گرانبهایی آن اشاره می کند. در بیت دوم با تشبیه انسا

 دو بعدی بودن انسان ) جسمانی و روحانی بودن ( اشاره می کند.

 (535: 5933آتش از تو چو بُسّدین خرمن        وآب با تو زمرّدین جوشن                  ) سنایی،      

 ( 939: 5939 پایی اندر تن و یکی در جان        متحیر بمانده چون مرجان                  ) سنایی،     

 بسته همچون گردن و گوش عروس جلوه گر        شاخ مرجان ارغوان و عقد گوهر یاسمن      

 (373)همان :                                                                                                          

 نهنگ

ی است با دندان های فراوان که می تواند جانوران بزرگر را در کام بکشد. سنایی در نهنگ جانوری، عظیم والجثّه و دریاز     

 توصیف جهان معنا می گوید، هیچ خطری ) عقاب در آسمانش ( و ) نهنگ در قعر دریایش ( اهل جهان معنا را تهدید نمی کند  
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 (539: 5933) سنایی،          رخ چو گام سمند بر سندان        دل چو کام نهنگ پر دندان              

 نه بر اوج هوا او را عقابی دل شکر یابی        نه اندر قعر بحر او را نهنگی جان ستان بینی        

 (      996: 5935) سنایی،                                                                                              

 این جهان و آن جهانت را به یک دم درکشد        چون نهنــگ درد دین ناگــاه بگشــاید دهن      

 ( 319) همان:                                                                                                       

 عشوه بگذارند غواصان دهر       گر نهنگ عشق تو بخرامد از دریای قار    3قیروان     

( 331) همان:                                                                                                          

 

 وال

لوگرم می رسد. شاعر به زیستگاه این موجود دریایی کی 513333متر و وزنش تا  93وال پستانداری بحری است که طولش تا      

 اشاره می کند. البته این بیت در وصف اسب است که آن را در سهمناکی به شیر، در هیبت و بزرگی به فیل و وال مانند کرده است.

 بسهم شیر و بتن زنده پیل و چشم چراغ        چو غرم بر سر کوه چو وال در دل یم      

 ( 356) همان :                                                                                                

 نتیجه گیری:

آن گونه که از آثار سنایی غزنوی درک می شود، ایشان یک جامعه شناس فرهیخته و آگاه به علوم روزگار خویش است. با واقع 

های پخته ی خویش به بررسی رفتار انسان روزگار خویش می پردازد. به مانند بسیاری از بینی و دقّت به کمک تأمالت و اندیشه 

اندیشمندان پاک نهاد در پی آرمان شهری است که جلوه گاه حقیقت الهی باشد. او با توجّه به اوضاع اجتماعی روزگار خویش ، با 

شاید برای اوّلین بار اندیشه های تعلیمی و عرفانی  مشاهده ی انحطاط اخالقی مردمان روزگارش احساس مسئوولیت می کند و

خویش را در قالب شعر به شکلی تأ ثیر گذار بیان می کند. این پژوهش توانسته است، هرچند ناقص رفتار انسان را در شعر سنایی 

مات سازنده ی سنایی را در بررسی کند و درستی ها و نادرستی های اخالقی را در تصاویر و تعابیر شاعرانه ی او نشان دهد و تعلی

 جهت تکامل و رشد بشر به سمت سعادت ابدی بیان کند. 

                                                           
 کاروان ، قافله ، گروه اسبان .    ) همان ( قیروان: 2
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ابزاری است برای تعلیم و تربیت جامعه ی انسانی. به کمک تشبیه و استعاره و تمثیل های زیبای خویش پیوسته  سنایی. شعر برای 

نکوهش می کند و انسان را از روی آوردن به آن ها باز نیکی ها را می ستاید و ذهن مخاطب را بدان ها سوق می دهد و بدی ها را 

می دارد. او در پی اصالح جامعه ی انسانی است و با تعالیم سازنده و درست خویش راه رسیدن به سعادت ابدی را برای بشر هموار 

اً با داشتن تسلیحات جنگی مثال در توصیف ماهی .پولک های روی تن ماهی را به زره مانند کرده است. انسان ناتوان صرف می کند

نمی تواند پیروز شود و مرگ او را تهدید می کند. در تعبیر دیگر سنایی عصمت و پاک دامنی را همچون زرهی می داند که آدمی را 

ر د از آتش فتنه نجات می دهد.  و یا با تشبیه انسان به مرجان به دو بعدی بودن انسان ) جسمانی و روحانی بودن ( اشاره می کند.

ضمن حکایات و تمثیل ها در منظومه ی حدیقه انحرافات و ناهنجاری ها را نکوهش می کند و جامعه ی انسانی را از روی آوردن به 

 بدی ها باز می دارد و همواره در اندیشه ی اصالح اجتماع روزگار خود و به طور کلی اصالح جامعه ی انسانی است. 

 

 منابع و ماخذ:

 روزنه ، چاپ اول. حکایت های حیوانات در ادب فارسی ، تهران،( 5967تقوی، محمد ) -5

 ( با کاروان حلّه، تهران، انتشارات علمی، چاپ هشتم.5969زرین کوب، عبدالحسین ) -3

 ( مثنوی های حکیم سنایی، تصحیح و مقدّمه از مدرس رضوی، انتشارات دانشگاه تهران.5933سنایی، مجدود بن آدم ) -9

 (دیوان، با مقدّمه ی بدیع الزّمان فروزانفر و به اهتمام پرویز بابایی، تهران، نگاه، چاپ اوّل.5935)سنایی، مجدود بن آدم  -3

حدیقة الحقیقة و شریعة الطّریقة، تصحیح و تحشیه مدرس رضوی، دانشگاه تهران، چاپ (5939سنایی، مجدود بن آدم )  -1

 ششم.
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 آگاه، چاپ اوّل.
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