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پژوهش حاضر به بررسی جلوه های جانوران اهلی در اشعار  چکیده:

که نگارنده با بررسی دقیق و دقت در اشعار  سنایی اسامی سنایی پرداخته 

حیوانات اهلی عصر سنایی را که در آثار وی بیان شده اند را استخراج نموده 

است.این شاعر سنرگ همانند توصیف گری چیره دست با مهارت خاصی اسامی 

ار آثحیوانات را ذکر کرده ،پس از مطالعه و پژوهش در آثار سنایی در می یابیم، 

او نمونه ی برگزیده ای از آثار ادبِ فارسی است که اندیشه های اخالقی، تربیتی 

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

و گوناگون است که حاصل مطالعه و بررسی آن ها می تواند به صورت کتاب 

تی و اعتالی فرهنگ این مرز و های متعدد نوشته شود و به لحاظ جامعه شناخ

بوم بسیار مؤثر باشند.از جمله نتایجی که در این پژوهش به دست آمده این است 

که سنایی با این شیوۀ توصیف به صورت هنرمندانه و غیر مستقیم به بیان خصلت 

 های نیک و بد انسان های جامعه عصر خویش پرداخته است.

 انوران اهلی:سنایی غزنوی،توصیف، جواژگان کلیدی

 

 

 مقدمه:  

حکیم سننایی غزنوی، یکی از بزرگ ترین سنرایندگان شعر اجتماعی در تاریا ادبیتات ایران است. وی با زبانی سخته و استوار،   

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

تعصن  سنیاسی با ابزار دین همه جا سایه افکنده است و متملاقان و اهل ریا در خدمت ستمگران قرار   جامعه ای زندگی می کند که 

سننایی اوضنان نابسنامان اجتمان زمانه ی خود را که غرر در فسناد و تباهی اسنت و رفتار و کردار ناپسنند اقشار مختلف       گرفته اند. 

اشعار پرمغز خویش به شدتت از آنان انتقاد می کند. او با نکوهش انحرافات و  جامعه، از فرادسنتان گرفته تا فرودستان، می بیند و در 

سنتایش ارزش های اجتماعی و بیان پندها و اندرزها و توصنیه هایِ اخالقی پیوسنته در اندیشه ی اصالب ابقات مختلف جامعه ی    

ی و اقتصادی روزگار خویش، در مقام یک معلم در واقع سنایی تحت تأثیر اوضان اجتماعی، فرهنگی، سیاسروزگار خوش بوده اسنت.  
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و جامعه شنناس فرهیخته با زیباترین و تأثیر گاار ترین شنکل در بسنتر ابیعت و با ایجاد ارتبای بین شخصیتت انسان و ابیعت به    

ا و پلیدی دن نیکی هتحلیل رفتار انسنان می پردازد. او به کمک تشنبیه، استعاره، تملیل و دیگر تعابیر شاعرانه ی خویش با بارز کر  

های رفتاری، انسنان را به سمت نیکی ها گرایش می دهد و از بدی ها دور می دارد. انسان را به توحید و یکتاپرستی، خوش خلقی ،  

تالش در زندگی ، عدات ، خردورزی و ... فرا می خواند و نادانی ، کاهلی، حرص و خشننم و حسنند و دیگر رفتارهای غیر انسننانی را    

ی انسننان نمی داند. او با توصننیف جلوه های ابیعت، بین ویژگی های جانوران، گیاهان و کانی ها و رفتار و کنش انسننان  شننایسننته

ارتبای برقرار می کند و بر تأثیر سننخن خویش در آموزهای تعلیمی می افزاید. تقریباد در همه ی توصننیخات خویش صننرفاد قصنندش  

به کمک زبان ادبیتات اندیشه ها، عوااف و احساسات اجتماعی خویش را در ذهن و زبان آفرینش ادبی نیست. او در واقع می خواهد 

مردم بیاراید و آنان را ترغی  کند تا در مخاهیم اجتماعی اشنعارش بیندیشنند و در زندگی به کار برند و راه خوشبختی و سعادت را   

نگارنده این تحقیق با مطالعه ی دقیق دیوان شعر حدیقه و در پیش گیرند، راهی که به رضنایت خدای بلند مرتبه منتهی می شنود.   

ملنوی های سننایی غزنوی پس از اسنتخراج همه ی بیت هایی که مربوی به توصیف جلوه های ابیعت می شود، به تحلیل اندیشه   

 می کند.های  سنایی در باره ی رفتار انسان می پردازد و راه کار های سازنده ی اخالقی را از نگاه سنایی بیان 

 

 والدت سنایی: 

سننننایی در حدیقل الحقیقل و شنننریعل الطریقل کنیه ی خود را ابوالمجد ، نامش را مجدود و نام پدرش را آدم بیان می کند . 

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

 ( 19: 3131سنایی،«. ) دیدم و نه از آن سناء قسمی ...  مجد جسمی

مه والدت او در اواسط یا اوایل نی«  دکتر ذبیح اهلل صخا » اثرِ « تاریا ادبیتات » تاریا تولاد وی به درسنتی مشنخن نیست. در کتاب   

این پسننر که به نام » می نویسنند:  ( در کتاب با کاروان حلاه دکتر زرین کوب 551: 3131ذکر شننده اسننت. ) صننخا، « ی قرن پنجم 

کودکی و نوجوانی وی در غزنین  ( 331: 3171زرین کوب، « ) در غزنین به دنیا آمد.  371مجدود خوانده می شنود، در حدود سا   

ث و در همین شهر علوم و معارف زمانل خود را بیاموخت و در تمام علوم و معارف از ادبیتات عرب گرفته تا فقه و حدی» سنرری شند.  

 ( 33: 3179)شخیعی کدکنی، «  تخسیر و ا  و نجوم و حکمت و کالم به درجه ی واالیی رسید.

 وفات سنایی غزنوی

 . ر. ذکر کرده است: ه 513سنایی پایان نگارش حدیقه را دی ماه        

 شنند تمنام اینن کتاب در ماه دی        کنه در آذر  فکنندم ایننن را پننی

 ( 737پنج رفته ز عام        پنانصد و سنی و چار گشت تمام              ) همان: پنانصد و بیست و 

 . ر. باشد.   ه 513باتوجته به این دو بیت می بایست تاریا وفات سنایی سا  های بعد از 
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 وصیف جانوران در شعر سنایی غزنویت

 

داستان های اسطوره ای، حیوانات سرآغاز بسیاری از داستان های حیوانات را می توان در دوران اساایری ملل جستجو کرد. در      

می رسانند؛ مانند اس ِ رستم ) رخش ( در شاهنامه که نقش مهمتی حضوری جدی دارند. برخی از حیوانات به قهرمانان انسانی یاری 

که نقش آن در پیروزی رستم بر اسخندیار مشهور است و برخی از حیوانات دشمن و « سیمرغ » خت خان دارد یا در گار رستم از ه

در هخت خوان رستم. حیوانات در اساایر و ادیان گاه مبارک و « اژدها » مزاحم و مانع قهرمانان محبوب اساایری هستند؛ ملل 

که در اعتقاد ادیان یهودیت و مسیحیت و اسالم، شریک شیطان شمرده « مار » ملل مقدس، و گاه شوم و منخور دانسته شده اند؛ 

شده است. در قرآن کریم نیز حیوانات زیادی موضون سخن قرار گرفته اند، و برخی حیوانات همراه پیامبران و بزرگان دین بوده اند؛ 

(، سگ اصحاب  32، 33، 39، 33ون شترصالح ) هود: ملل ماجرای حضرت سلیمان و سخن گختنش با حیوانات، و نیز ماجراهایی چ

 (.  1( و ابابیل ) فیل:  99کهف ) کهف: 

می بخشد، دست کم از حضور حضور حیوانات و اشیا در شعر و داستان شیوه ای هنری است که تازگی و توانایی دیگری به اثر      

تکراری و یکنواخت شخصیت های انسانی می کاهد، و اثر را دارای جاابیت و تنون می کند. نقش آفرینی حیوانات در آثار ادبی خود 

یاد کرده اند. در تعریف « فابل»و در قلمرو ادبیتات، نوعی از ادبیتات را به وجود آورده است، که از آن با عنوان پیشینه ی درازی دارد، 

فابل در اصطالب ادبی، داستان ساده و کوتاهی است که معموالد شخصیت های آن حیوانات هستند، و هدف » این نون ادبی گخته اند: 

یقت اخالقی یا معنوی است. البته فابل گاهی نیز برای داستان های مربوی به موجودات ابیعی، آن آموختن و تعلیم یک اصل و حق

و یا وقایع خارر العاده و افسانه ها و اسطوره های جهانی و  داستان های دروغین و ساختگی به کار می رود. شخصیت ها در فابل 

 (29: 3173تقوی، «) خدایان هم در آن حضور دارند.  اغل  حیواناتند، اما گاهی اشیاء بی جان،موجودات انسانی یا

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

دگی جانوران را می بیند، نون زنهای بسیاری از جانور داللت بر دانش گستردۀ حکیم سنایی در جانورشناسی دارد. او در بسترِ ابیعت 

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 

تار نظر شکل و رفسنایی در آیینه ی توصیخاتش هم از می دهد و پیوسته در اندیشه ی اصالب رفتار جامعه ی خویش است. را نشان 

ظاهری و هم از نظر  باان، بین انسان و  پدیده های ابیعت ارتبای برقرار می کند. هدف او از توصیف ابیعت بیشتر بیان اندیشه 

های اجتماعی است، به همین سب  بسیاری از جانوران در شعرش مخهوم استعاری یا نمادین دارند. سنایی غزنوی در تعابیر شاعرانه 

من توصیف جانوران به کمک تخیتل خالر خویش به تحلیل و اصالب رفتار انسان می پردازد. زیبایی ها و زشتی های ی خویش ض

 اخالقی را به کمک بیان ویژگی های جانوران در شعرش می نمایاند. در شعر او رفتار هر جانور مظهر نوعی خلق و خو در انسان است.

 

 گوسفند و میش و برّه

د در خواب، غنیمت و ما  و خیر برکت است. تغایه ی آن از علف است. نون پشم دار آن را میش ) فرهنگ معین( تعبیر گوسخن     

گویند. به میش کوهی غُرم ) فرهنگ معین ( می گویند. از پشم میش خرقه و رسن درست می کردند. به عنوان قربانی نیز از آن 

 استخاده می کنند.

 (393اقتضا زان کند فراخی سا                          ) همان:       گوسرندت بود غنیمت و ما       

 روزها باید که تا یک مشت پشم از پشت میش        زاهننندی را خنننرقه گردد یا حماری را رسن      

 ( 959: 3133ایی، ) سن                                                                                            

 (331براه و مرغ را بدان ره کش         که به انسان رسند در مقدار                            ) همان:     
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 به سهم شیر و به تن زنده پیل و چشم چراغ        چننو غرم بننر سر کوه چننو وا  در د  ینم      

 ( 937) همان:                                                                                                          

 فلک آورده بهر مهمانی        براه و گاو را به قربانی                                        

 ( 912: 3131) سنایی،                                                                                               

در تملیل زیر سنایی میش را نماد فرودستان جامعه می داند که نباید تحت ستم گرگ صختان قرار گیرند. می گوید انتخاب زمام      

 دار ستم گر برای محرومان از نادانی است. 

 ان، باشد ز جهل        گنننربه را بر پیننه کننردن پاسبان، باشد خطا گرگ را بر میش کردن قهرم     

 ( 33:  3133)  سنایی،                                                                                               

 گربه

گربه بی وفا، دزد و بی چشم و رو، حرین و دون همت است، به همین سب  حاکمیت گربه صختان در جامعه ی انسانی خطا      

است. سنای ابع و نهاد خود را به شیر بلند همت مانند می کند نه سگ و گربه ی گرسنه که بر در خانه و به گرد سخره سر و صدا 

 د را می خورد و چاپلوسی می کند. می کنند. گربه از سر حرص فرزند خو

 در ربودن به سنننان گنننربه ی شوخ        خانه چون موش ساخته ز کلوخ                         

 ( 375) همان:                                                                                                     

 کردن قهرمان، باشد ز جهل        گننربه را بر پینننه کنننردن پاسبان، باشد خطا گرگ را بر میش      

 (  33: 3133) سنایی،                                                                                                 

 ( 373: 3131) سنایی،            خوی شیران پایر با صولت        همچو گربه مباش دون همت          

 شیر ابعم نکند همچننننو دگنننر گرسنگان        بر در خانه و بر خوان چو سگ و گربه شغ        

 (  73: 3133) سنایی،                                                                                                

 حرص دنیا گربه ی فرزند خوار        گربه را بر موش کی بودست مهر مادری تو چو موش از      

 ( 191) همان:                                                                                                         

 ( 373: 3131) سنایی،          گربه وار او غاای خود زاید        زاده ی او کجننننا بننر او پاید      

 گر ضعیخی همچو راسو دزد همچو عکاه ای            

 در حاروی همچو گربه همچو موشی پر زیان                                                      

 ( 913: 3133) سنایی،                                                                                               

 نخس توست آنکه کخنننر و دین آورد        الجنننرم چشنننم رنگ بیننننن آورد     

 بی تو خوش با تو هست بس ناخوش        به در انننننداز خواجه گنننربه ز کش      

 (339:  3131) سنایی،                                                                                               

 

 ( 397گَوز مر خرس حنننرص را بگنننناار       وین پنیر بننندت بنننه گننننربه سرار ) همان:   

 ( 711تا بود گننننربه را در کمننننان کمینن     مننننوش را گلشن است زینننر زمین) همان:     

 ( 713مگس و گنننربه سننننوی خوان پویند      سگ و زاغند که استخنننوان جننویند ) همان:    

 ( 333دشت و کهسار گیر همچننو وحننوش        خننانه و خوان بمنان به گربه و موش ) همان:     

 ( 713همان:نبننننود نیننننز گنننرد هنننر کلبنننه    خنننانه و کننوی گنننننرد چون گربه)    
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 (   797منننرد قانننننع نه مننننرد لنوس بود     کننننز امنننع گربه چاپلنننوس بود ) همان:     

 گاو

در خواب، سا  فراخ و پر خیر و برکت است. از جمله حیوانات حال  گوشت که انسان قربانی « گاو » به گخته ی سنایی تعبیر      

و  در زندگی انسان، حمل بار، شخم زمین به صورت جخت و آسیاگردانی است که سنایی در بیت می کند گاو است. از کاربرد های گا

 های زیر به این کاربرد های گاو اشاره می کند. 

 (393گاو باشنند دلیننل سننا  فراخ        ببنننر پننادشنناه شننود گستناخ      ) همان:     

 ( 912بنننراه و گننناو را بننه قربنننانی            ) همان:فلنننک آورده بهننر مهننمانی             

 ( 333همه چون گاو و خر کشنده ی بار        همه اشتننر صخت اسیر مهنار                 ) همان:     

 ( 313بنه از گاو بار و از خننر خُرج        ندهننند اسبت اینن دوازده بننرج               ) همان:     

 جخت گاوت به شحننه ی ده ده        وز چنین درد سر به نخس بجننه     

 ( 531تا د  شحنه بر تو گردد خوش       ورننه اندر زننند به جنننانت آتش            ) همان:      

 (333) همان:               3خویشتن  بینی از نهاد و قیاس       گرد خود گشته همچو گاو خراس     

 ( 333پنج ماهننه است و یازده ساله        نکنننند کنننار گننناو گوسنننناله           ) همان:     

سنایی صخت ابلهی را به گاو نسبت می دهد و از این نظر انسان ابله را نقد می کند. نیز در سستی و خوابیدن آدمی را به گاو      

 می داند.، از انسان می خواهد به جای تن پروری ذهن خود را با هنرو دانش بیاراید. مانند می کند و تن پروری را درخور گاو ورزه

 ( 331ای که در ابلهننی و خیننره سنننری        خرتر از گاو و هرزه تر ز خنری         ) همان:     

 ( 372ن:زان بمنانده است خینننره در پس در         خواجنه ی گاوسار همچننو خر       ) هما     

 گهننی چو شیر بگیرم گهی چوسگ بدرم         گهی چو گنناو بخسبم گهی چنو خر بچرم       

 ( 911:  3133) سنایی،                                                                                            

 نیکننوتر        زینننت منننرد دانش است و هنننننر   9گنننوشت بر گننناو ورزه     

 (  121: 3131) سنایی،                                                                                         

 گاومیش
شده  و خسانِ فرومایه به گاومیش مانندسنایی در بیت زیر به نیرو و توانایی گاومیش اشاره می کند. در این بیت علی )ن( به شیر      

 اند.

 (   931نه علی از خسان زبون بودی        شیر با گامیش چون بودی                          ) همان:     

 

 1شتر و بختی

 از نگاه سنایی نباید پیوسته به جُست دینار و مادیات برردازد و او را از حرص و آزمند برحار می دارد.     

 (393اشتر آید تنو را سخنر در خواب         سخر سهمناک پر غننم و تناب              ) همان:     

                                           
 که خراس به زور آن می گشته است.    ) همان (گاو خراس: گاوی  1
 گاو ورزه: گاو نر که برای شخم زدن زمین کشاورزی از آن استفاده می کردند.      ) همان (  2
ورف ماده کبختی:نوعی شتر قوی، بزرگ سرخ رنگ بود که از جانب خراسان می آوردند، و منسوب به پادشاهب به نام بُخت یا بُخت النصر بود. پادشاه مذ 3

 شتر عرب و نر شتر عجم را جفت ساخته بود. نتیجه ای که از آن حاصل شد آن را شتر بختی می گفتند.        )  فرهنگ غیاث و آنندراج (
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 ( 993از  پی جنان آن سننر سننادات         اشتر بننننارکش بداده زکننات             ) همان:      

 ( 333) همان:          همه چون گاو و خر کشنده ی  بار         همنه اشتر صخت اسینر مهار        

 اشتر  و استر فزون کردن سزاوارست اگر        بننار عصینان تو را بر اشتر و استر برند       

 ( 331: 3133) سنایی،                                                                                           

 (339: 3131حکننم را بختیننان بار کشند          ) سنایی،     گردنانی که با خدای خوشند         

 همرهان با کننوه و کوهانان به حج رفتند و کرد             

 رسته از میقات و حرم و جسته از سعی و جمار                                                    

 (311: 3133) سنایی،                                                                                               

 از  برای کننننرکسان بااننننن امتنننناره را        سینه ی صننالح مسننوز و اشترش قربان مکن       

 ( 939) همان:                                                                                                      

 استر ار اهل خرد بودی در این نیلی خراس        کار او بودی به جنننای اشتری روغن گری      

 ( 191: 3133) سنایی،                                                                                              

 ( 193: 3131مرد دین تا به جست دیننار است         همچو ناقه درست و بیمنار است   ) سنایی،      

 (333هم چننننان بختننننی کمنر کوهان        سبلت حرص کننننم زند سوهان         ) همان:     

در حکایتی تملیلی به شکل مناظره، ابله و نادان به شکل ظاهری شتر ایراد می گیرد و نقش آن را همه کژ می داند. اشتر در      

پاسا می گوید: خالق مرا این گونه آفریده است و کار تو عی  جویی از نقااش است. ظاهر من مهم نیست، مهم آن است من راه راست 

بیرون کشاندن آدمی از چاه ضاللت و گمراهی است. او می خواهد انسان به معنا و راز آفرینش در پدیده را ای کنم. مقصود سنایی 

ها بیندیشد و با دیدن ظاهر به شکل سطحی قضاوت نکند. اعتبار انسان به ظاهرش نیست بلکه پندار، گختار و رفتار درست انسان را 

 ارجمند می کند. 

 را         گخت نقشت همه کژ است چراابلهنننی دیننند شتری به چ     

 گخت اشتر که اندر این پیکننار         عی  نقاش می کنی هشننندار     

 در کژی ام مکن به نقش ننگاه         تو ز من راه راست رفتنن خواه     

 نقشم از مصلنننحت چنان آمد        از کنننژی  راستی کمنننان آید     

 ( 31مینانه بیرون بر        گوش خردرخورست با سر خر              ) همان:تو فضنننو  از      

 سگ
ی به در خواب، پاسبانی است. سنای« سگ » همواره انسان سگ را برای نگهبانی یا شکار تربیت کرده است. در نگاه سنایی تعبیر      

 کاربرد این حیوان در زندگی انسان اشاره کرده است. 

 (  395باشد        لیک بیننندار پاسبنننان باشننند     ) همان: 3ب اندرون عوانسگ به خوا     

 ( 375درین خاکنندان پر از گرگ تا کی        کنی چون سگان رایگان پاسبانی        ) همان:     

 ( 73به کننننارهنا به شد       ) همان: 5سگ کهننندانی ارچننننه فربه شد        نه ز تازی     

                                           
دیوان و حسبت ، جنگ ، که در آن یک مرتبه قتال و کُشش شده باشد،زن باشوی،میانه سال از زنان و بهائم،کدبانو و زن میانه سال، مأمور اجرای  عوان: 4

 پاسبان          ) همان(
 تازی: گونه ای سگ شکاری که چندان باه.ش نیست و وفای آن از سگ های دیگر کمتر است.        ) فرهنگ معین ( 5
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 ( 337) همان:      3دین به دنینننا منننده که درمننانی        صیننند را چون سگنان کهدانی     

 چون اعامش پاک دادی پس مسلم باشدش             

 چون سگ اصحاب کهف او را نگهبان داشتن                                                     

 (  3133:939) سنایی،                                                                                             

 سگ به از ناکسی که روی بتافت        زانکه ناجسته سگ شکار نیافت              

 ( 73: 3131سنایی، )                                                                                              

سنایی در تعابیر شاعرانه خویش، به کمک تشبیه، استعاره و تملیل، رفتار آدم را نقد می کند. پستی ،  دون همتی، سستی،      

ستمگری، مرده خواری، کینه جویی ، غخلت و بی خبری، بد خلقی، درندگی، بخل و خشم صخت های ناپسندی است که انسان باید 

ر باشد. انسان باید از سگ صختان دوری کند و مردار دنیا را به آن ها واگاارد تا فرشته ی حقیقت در خانه ی دلش از آن ها به دو

 داخل شود.

 سگ دون همت استخوان جوید        پنجنه ی شیر مغننز جان جوید     

 (  333) همان:مرد عنننالی همننم نخواهد بند        سگ بود سگ به لقمه ای خرسند                 

 شیر ابعم نکند همچو دگنننر گننرسنگان        بر در خانه و بر خوان چو سگ و گربه شغ        

 ( 73: 3133)  سنایی،                                                                                                

 وست بشکافند         تو ای ظالم سگی می کن که چون این پ     

 در آن عالم سگنننی خیننزی نه کهخی بلکه کهدانی                                                      

 ( 193) همان:                                                                                                          

 پاسبانان تو اند این سگ پرستان هم چو سگ        هست مننرداران ایشان هم بننندیشان واگاار       

 ( 397)  همان:                                                                                                   

 

 خشم را زیر آر در دنیننننا که در چشننم صخت             

 سگ بود آن جا کسی کاینجا نباشد سگ سوار                                                        

 ( 311)  همان:                                                                                              

 (313کی در آیننند فرشتننننه تا نکنننی         سگ ز در دور و صورت از دیوار      ) همان:     

 (333ای سنایننی از این سگننننان بگریز        گننوشه ای گینر ازین جهان هموار       ) همان:     

 بچرم   گهی چو شیر بگیرم گهی چو سگ بدرم        گهی چو گاو بخسبم گهی چو خر     

 ( 911) همان:                                                                                                          

 سگ کیننننن از بغننننل برون انداز        سگ به زینننر بغل میننننا به نمناز      

 ( 931: 3131) سنایی،                                                                                                

 چنننند باشی به غخلننت ای بد رگ        د  تو در گل و تو خختننه چو سگ     

 چنننو سگ آبستنی تنننو ای جاهل         سگ دینننوانه ای داری انننندر د      

 ( 117همچنننو سگ توشه استخوان داری   ) همان:   خننننوی و ابننننع بد سگان داری           

 ( 131د  کننه با منننا  و جننناه دارد کار        این سگنننی دان و آن دو را مردار    ) همان:     

                                           
 سگ کهدانی: سگی که در کاهدان خورده و خفته و تنبل بارآمده است.       ) همان( 6
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 ( 139هست بنننی قننندر دنیننننی غندتار        مر سگننننان راست اینچنین مردار   ) همان:     

 ( 135بخینننل باشننند        چون بمینننرد چننو سگ ذلیل بود   ) همان:هر کننه در زندگی      

 (  171سگ و اسبش بنننا تنننو در مسکن        آن گنننزنده ست و اینن دگر توسن   ) همان:     

 ( 173 شهننوت اس  است و خشم سگ در تن          معتننند  دار هننننر دو را در فنننن              ) همان:     

 ( 353نبود هیننننچ جنننز بنند و بنندرگ        گر یگی ور هنننزار بیننننی سننگ  ) همان:     

می گرفت و زخمی می کرد، به در  بیت های زیر به این رسم اشاره می کند که وقتی سگ آزارش به آدم می رسید و او را گاز      

صود آمده است و مق« اندر نقن دنیا » همراه نان به آن سوزن می دادند تا آن را بکشند البته این  بیت ها در حدیقه به شکل تملیل 

 که انسان صخت های سگی را از خود دور کند تا از گزند آن ها در امان باشد.سنایی آن است 

 چون ز بانگ سگان شوی دلتنگ         سنگ برگیر و دِه سگان را سنگ     

 (  173و آن سگی را که کنرد پای افکار        نان بی سنننوزنش مننننده زنهار         ) همان:     

 ( 392ن رگ        ورنه در رستخیز خینننزی سننگ            ) همان:از صخنننات سگی تهی ک     

سگ نماد وفاداری نیز هست. در دو بیت زیر سنایی از ناکس فرومایه انتقاد می کند که در وفاداری از سگ کمتر است و توصیه      

 می کند انسان، حق شناسی را از سگ بیاموزد.

 ( 397: 3133سگ بننننه گاه وفننا به از ناکس        ) سنایی،       که نکرده ست خس وفنننا با کس       

 ( 392: 3131کمتر از سگ مباش و حق بشناس         که به یک لقمه دارد از تو سراس   ) سنایی،      

 باشد که مانع رشد« سگ نخس » سروده است،  به نظر می رسد منظور او « در صخت اهل تصوف » در بیت زیر که سنایی آن را      

 معنوی آن ها می شود.

 ( 323سگ درد پوستین درویشان        ورنه چرخ است بنده ی ایشان                      ) همان:     

 در بیت زیر از بی عدالتی امیر و پادشاه انتقاد می کند و امیر بیدادگر را به سگ مانند می کند.     

 ( 539کسری سیر        سگ بود این چنین امیر نه شیر               ) همان: گرسنه مردمان و     

 خر

در فرهنگ عموم مردم، خر، زشت آواز ) انکراالصوات ( و مظهر حماقت، نادانی و بی عقلی است. گختن این واژه )خر( به کسی،      

غزنوی در آثار خود این واژه ) خر ( را بسیار به کار برده یک نون فحش و ناسزا است و مخهوم آن همان نادانی، حماقت است. سنایی 

است و عمدتاد در مخهوم بی خردی و عدم درک درست برخی آدم ها از امور زندگی. هدف ایشان عقده گشایی و ناسزا گختن به بعضی 

ت، نکوهش کند و  جامعه ی آدم ها نیست بلکه هر بار به شکل کلی در پی آن است تا نادانی و حماقت را که یک صخت ماموم اس

انسانی را بر آن دارد تا در مسیر زندگی از کاهلی و بی خبری بررهیزند و در باره ی زندگی، محیط ااراف و چگونگی آفرینش 

بیندیشند تا به یک درک درست برسند. از نگاه او هدف از آفرینش انسان سوای خر و گاو و دام و دد است. مبنای تعلمیات او 

 و رشد روحی انسان در جهت سعادت ابدی اوست.خردورزی 

سنایی در بیت های زیر، صخت هایی چون، زشت آوازی، ابلهی، تهی مغز، کور و کر بودن،کاهلی و هرزگی را برای خر برمی شمرد      

های اخالقی خویش امتا آن گونه که از مخهوم بیت ها دریافت می شود مخاا  او انسان است. در پی وصف خر نیست بلکه او آموزه 

 را در رابطه با انسان مطرب می کند.

 ( 377همه رعنای و سر تهی تازند        کور زشت و کر خرآوازند                 ) همان:     

 صوت الحمیر  7نرم دار آواز بر انسان چو انسان زانکه حق        انکراالصوات خواند اندر نُبی     

                                           
 نُبی:قرآن      ) همان( 7
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 (  375: 3133) سنایی،                                                                                            

 ( 331: 3131ای که در ابلهنی و خیننره سری         خرتر از گاو و هرزه تر ز خننری  ) سنایی،      

 ( 391) همان:        3نننار انندرون بنود مُنبنلخر بود خنننادمی ولی کاهنننل         که به کن     

 ( 922شربت عقنننل بردبننننار چشند         خننر چو بی عقنل بود بنار کشد        ) همان:     

 ( 132چون تورا از تننری د   بتریست         آن که شیر خرت دهداز خریست         ) همان:      

 ( 199تو ز ابلیس کمتننننری ای خنننر        زانکه تو دین فروشی او دینن خر         ) همان:     

 (339ای خرابنننات جننننوی پرآفات        پسنننر خننر تنننویی و خر آبات        ) همان:     

 نناندی در خری  از خرد پرداشت عیسا ز آن شد اندر آسمان        ور خرش را نیم پر بودی نم     

 ( 191: 3133) سنایی،                                                                                                

 گهی چنننو شیر بگیرم گهی چو سگ بدرم        گهی چنننو گاو بخسبم گهی چو خر بچرم       

 ( 911) همان:                                                                                                    

 تو همی گختی که شعرت دیگران بر خویشتن        بسته اننند از بهر ننننامی این گروهی از خری       

 ( 131) همان:                                                                                                

در بیت های زیر ضمن اشاره به کاربرد خر در زندگی انسان یعنی حمل بار و نون خوراک آن ) سبزه و جو ( از انسان می خواهد      

عمر خود در ال  مادیات ضایع نکند، از بی خبر و حماقت پرهیز کند و در د  به خدا بیندیشد تا دریچه دلش رو به روشنای خداوند 

از شود. او آسمان را مظهر اوج کما  انسان می داند و از انسان می خواهد برای صعود به این جایگاه متعالی از  عقل و خرد نردبانی ب

 بسازد. 

 (353:3131عمر ضایع همی کننننی در کار        همچو خر پیش سبزه بی افسار         ) سنایی،     

 ( 353بار بر پشت منانده همچو خران    ) همان:    اندرین سر نشی  بی خبنننران          

 د  تو با خدای و خلنق ای خر       چون جوست ای ز نیم جو کمتر     

 که یکی داننننه بهننر زر بناشد        بار یک خنننانه بهننر خر باشد     

 از خنننری خنننران تبننرا کن        د  خننود با خننندای یکتا کن         

 تا دلت معنننندن نیننننناز کند        درِ د  پیش جنننننانت باز کند     

 نه همی گویننندت فلک ز فراز        کز خننننرد نردبان کن و برتاز     

 ( 353لیک می نشنوی کنه کر شده ای        عقل بگااشتی چنو خر شده ای         ) همان:     

می دارد. یاد آوری می کند را نماد خشم و شهوت می داند. انسان را از این صخات برحار « سگ خر و » در بیت های زیر نیز      

 گوهر انسان خالفت خداوند است و آموختن علم و حکمت را، راه رسیدن انسان به کما  می داند.

 خشم و شهوت خصا  حیوانست        علم و حکمت کما  انسان است       

 (  173خلیخه ای ز خندای       بر خننری و سگی فنننرود میای     ) همان:تو  به گننوهر      

 ( 333به گننه لقمنننه چننون سبع تازان        به گه شهنننوه همچو خنر یازان     ) همان:     

 در بیت زیر با تشبیه انسان نادان به خر صخت غرور را در وجود او نکوهش می کند.     

 ( 21ننندگی دوریننننند        چون خران سا  و ماه مغرورید              ) همان:همه از راه ب     

                                           
 و بیکار      ) همان(مُنبل:کاهل  8
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در دو بیت زیر اشاره می کند که خدا از آن چه در د  انسان می گارد باخبر است امتا انسان  به سب  نادانی و عدم شناخت در      

 فضای مادی خود گرفتار می ماند. 

 توست         زانکه او خالق د  و گل توستاو ز تو داند آنچه در د       

 ( 311چون نننننندانی که او همی داند        خر ابننننع تننو در گلت ماند  ) همان:     

در بیت زیر خر را استعاره از کسانی می گیرد که مَی می نوشند که در آیین سنایی نوشیدن آن حرام است و این کار را نیز      

 حماقت می داند.

 ( 335پیشتر زیننن خران بی افسار        همه می خوارگان د  مردار              ) همان:      

در دو بیت زیر از زبان قرآن خطاب به کسانی که قرآن را با آوازی ناخوش می خوانند امتا درک درستی از مخاهیم آیات آن ندارند؛      

 از آن ها انتقاد می کند.

 ا بننراه مجاز        خیره بگشادی چون خران آواز   گه بخوانننندی مر     

 ( 331که بسی الف زدی به دعوی ما         پس نننندانست قنندر معنی ما          ) همان:     

 ( 333همه چون گاو و خر کشندۀ بار         همه اشتنننر صخت اسیننر مهار          ) همان:     

 بز و بزغاله

در خواب، دنی و پست، بدگوهر، پرخروش و شرارت است. همان گونه که پیشتر اشاره شد؛ خوب یا « بز » از نگاه سنایی تعبیر      

د هیچ بعید را این گونه می نویس« بز » وقتی شاعر تعبیر بد بودن تعبیر رؤیا در نون نگرش و زندگی انسان می تواند تأثیر گاار باشد. 

 اهد به واسطل این تعبیر، صخت های چون شرارت، بدذاتی و پستی را در ذهن انسان نکوهش کند.نیست که بخو

 (  393بز کسی کو دنی و بنند گوهر        پر خروش و به کار در سر شر            ) همان:      

 ن برحار      می دارد.در بیت زیر ضمن اشاره به یک رسم اجتماعی ) قربان کردن (، انسان را از خودرأی بود     

 تیغ شرن از تارک بدخواه دین داری دریغ        شری مردان این نباشد ای برادر آن مکن     

 عزم داری تا که خود بزغاله را برینان کنی        پس چو ابراهیم رو  فرزند را قربان مکن         

 ( 313:  3133) سنایی،                                                                                        

 اسب

در گاشته مهم ترین و بارزترین مرک  انسان اس  بوده است. اس  نقش مهمی در زندگی انسان داشته است. حمل بار و جا به      

ای مهم اس  بوده  است. سنایی جایی در مسافت های اوالنی، شخم زمین کشاورزی، تاخت و تاز در میدان نبرد از جمله کاربرد ه

در بیت های زیر از مراحل مختلف تربیتت اس  از سه سالگی و استخاده از اس  رام شده به عنوان مرک  بزرگان و نیز برخی کاربرد 

از  های اس  سخن می گوید. اس  های تربیتت شده را با زر و زیور می آراستند و در جنگ ها و مسابقات اس  دوانی و بازی چوگان

 آن ها استخاده می کردند.

 در کشند به زخم لگام 2کراه ی را که شد سه سا   تمام        رائضش     

 33تنننننوسننی از تنش بیاهنجند        31منننر ورا در هنننر  بخرهنجند     

 کننننراه را بر لگننننام رام  کند        ننننام او اس  خنوش لگام کند     

 ( 331ملننننوک  را شناید        بنننه زر و  زینننورش بینناراید     ) همان: بارگیننننر      

                                           
 رائض:رام کننده ستوران      ) لغت نامه ی دهخدا ( 9

 فرهنجیدن: ادب کردن        ) برهان قاطع ( 10
 بیرون کشیدن و برآوردن.      ) همان ( هنجیدن: 11
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 ( 915: 3133چگونه کنم با سران اس  تازی        چو دانم که از چوب دست بورم      ) سنایی،      

ر رنج  نمی تواند باشد. سنایی ددر بیت های  زیر اس  نماد کاهلی و تنبلی و تربیت ناپایری و نادانی است  که نتیجه اش جز      

 این بیت ها با کنایه انسان را از کاهلی و نادانی باز می دارد و در پی تربیتی در خور برای اوست تا دچار رنج و عنا نباشد.

 ( 379: 3131نیست دوان        ور ننننه چنون خر نداردی پاالن  ) سنایی،  39اس  کودن به غزو     

 ریاضتی در خور       بناشد آن کنراه از خنننری کمتر چنننون نیننابد     

 ( 331بنننابنننت بنننار آسینننا باشند        داینننم از بننننار در عننننا باشد       ) همان:      

 قابل تکلیف شرعی تا خرد با تست از آنک        چننناره نبود اس  کنننودن را ز پاالن داشتن     

 ( 939: 3133) سنایی،                                                                                              

 (133: 3131است        تا  به صد سا  نام او کراه است        )سنایی،  31کنننراه تا در سرای بومراه     

ون اس  اشاره می کند؛ ابلق ) سیاه و سخید (، ادهم          ) خاکستری که سیاهی در بیت های زیر سنایی به رنگ های گونا گ     

آن بر سریدیش غال  باشد (، اشه  ) خاکستری (، بور ) سرخ رنگ (، چرمه ) اس  سخید موی (، خنگ ) اس  سخید رنگ (، سمند 

 عین () اسبی که رنگش مایل به زردی باشد (، ش  رنگ ) اس  سیاه رنگ ( ) فرهنگ م

 ( 599مرکبش چون جز از پی حق نیست        اشه  و ادهم است ابلنق نیست         ) همان:     

 ( 939بنننر ننه ای شننناه عالنننم و آدم        داغ بنر ران اشهننن  و ادهنننم       ) همان:      

 ( 537) همان:           زیر ران تینننغ دست خنجر گوش        اشهننن  تیز سیننر پیکان گوش     

 چگوننننه کنم  با سران اس  تازی        چو دانم که از چنوب دست بورم        

 ( 915: 3133) سنایی،                                                                                             

 ( 37گننه مسینر بود بر نهناده چنرمه ی تو        به نزد عقل مصوتر شود گر آتش و آب  ) همان:      

 ( 339گویی از بهر حشمت علم است        این همه امطرار خنگ و سمند       ) همان:      

ه اندیش« ، اس  جان، اس  امید اس  لطف، اس  کس ، برار شور» در بیت های زیر سنایی به کمک ترکی  های تشبیهی      

می گوید و اینکه به انسان اس  کس  عنایت های اعتقادی و تعلیمی خویش را بیان می کند؛ از لطف و رازر بودن خداوند سخن 

ن امی کند که روزی خویش را حتای در دورترین جایگاه به دست آورد. شور و اشتیار انسان را به برار مانند می کند که معراج انس

به سمت قرب الهی است. و از انسان می خواهد که برای رسیدن به سالمت جان و کما  عقل اس  جانش را در محیط مادیات حرکت 

ندهد. شهوت را به اس  مانند می کند و از آدمی می خواهد به اعتدا  با او رفتار کند. نیز سوار بر اس  امید به عنوان رهگاری، امید 

  به بخشش ممدوب دارد.

 (  313: 3131باز چون اس  لطف را زین کرده        لقمه ی کرم را ملنا چینن کرده      )سنایی،     

 ( 313روزی تننو اگر به چینننن باشند        اس  کس  تننو زینر زین باشد          ) همان:      

 ( 333را بسنناز آلت و زینن        از  پننی بنننارگنننناه علیینننن        ) همان:  33بارگنننی     

 (353از پس ایننن بننرار شننور بنود        شنور در گردنش چو اور بود            ) همان:      

 ( 112از پی جستننن سننالمت  جننان        اس  جان را در این محیط مران       ) همان:      

 (   171سگ و اسبش بنننا تو در مسکن       آن گزنده ست و اینن دگر توسن          ) همان:      

                                           
 غزو:جنگ کردن با دشمن        ) فرهنگ معین ( 12
 بومرّه:ابلیس ، شیطان       ) همان ( 13
 ب      ) لغت نامه ی دهخدا (بارگی: اس  14
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 ( 173شهوت اس  است و خشم سگ در تن         معتننند  دار هننننر دو را در فننننن            ) همان:       

 (  131: 3133کخت راهگااری    ) سنایی، بر اس  امید آمده  مجدود سنایی       در زیر پی از بهر     

 در بیت زیر همنشینی با نیکان سب  بزرگی و نیکویی انسان می شود که سنایی با تملیلی زیبا آن را بیان کرده است.     

 صحبننت نیک را ز دست مده        که مِه و بِه شننوی ز صحبت مه     

 اس  توسن ز اس  ساکن رگ        گشت هم  خو اگر نشد هم تک                   

 (  351: 3131) سنایی،                                                                                                

 عنوان ملزومات زندگی مرد معرفی می کند.در بیت زیر تعبیر اس  را در خواب زن می داند و اس  و زن را به      

 اس  زن باشد ای به دانش فرد        مرد را اس  و زن بود در خورد                             

 ( 393) همان:                                                                                                         

 

 استر

از پیوند اس  ماده و خرِ نر استر به وجود می آید. سنایی در بیت های زیر به این مطل  اشاره کرده است و اینکه استر بچته دار      

در خواب زنِ حامله است. سنایی انسان نادان و بی خرد را به ستور مانند می کند و نادانی انسان « استر » نمی شود. از نگاه او تعبیر 

 کند تا خرد را بستاید و انسان را به سوی خردورزی سور دهد. را نکوهش می 

 ( 337بوده مامات اس  و بابات خنر        تو مشو تر چو خوانمت استر                  ) همان:      

 ( 393استر آنرا کنننه زن بود حننامل        بد بود بچته نایننندش حاصل                 ) همان:      

 ( 333دمی بی خنننرد ستننننور بود        گرچنه دارد دو دیده کور بود               ) همان: آ     

 

 

 نتیجه گیری :

آثار سنایی آینه ی تمام نمایی است که تصویر جامعه ی روزگار سنایی را با تمام متعلقاتش به آیندگان نشان می دهد.. سنایی 

کمک توصیخات و تخیل خالر خویش به بررسی رفتار انسان پرداخته است. قصد ایشان در آثارش به عنوان یک شاعر اجتماعی به 

صرفاد آفرینش ادبی نیست. این جا شعر برای او ابزاری است برای تعلیم و تربیت جامعه ی انسانی. به کمک تشبیه و استعاره و تملیل 

ا سور می دهد و بدی ها را نکوهش می کند و انسان را های زیبای خویش پیوسته نیکی ها را می ستاید و ذهن مخاا  را بدان ه

از روی آوردن به آن ها باز می دارد. او در پی اصالب جامعه ی انسانی است و با تعالیم سازنده و درست خویش راه رسیدن به سعادت 

 ابدی را برای بشر هموار می کند.

توصیف ابیعت و جلوه های آن به ویژه جانوران و گیاهان در شعرش بیانگر سطح باالی آگاهی وی از ابیعت و جلوه های آن       

می شناسد. با واقع بینی و دقات به کمک تأمالت و اندیشه های پخته ی خویش  است. مردم و محیط جغرافیایی خویش را به خوبی

ر خویش می پردازد. به مانند بسیاری از اندیشمندان پاک نهاد در پی آرمان شهری است که جلوه گاه به بررسی رفتار انسان روزگا

حقیقت الهی باشد.. نیکی ها و زشتی های رفتاری را به کمک تخیل خالر و سازنده ی خویش در بستر ابیعت به تصویر می کشد 

در بینش مردم نیکو است نیکویی را بدان مانند می کند و آن چه  و ذهن جامعه را متوجته پیامد آن ها می کند. از ابیعت آن چه
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زشت است زشتی را بدان، و با تصویر سازی های ادبی و تعابیر شاعرانه ی خویش پیوسته در این اندیشه است تا مردم را به سوی 

آهو که با خوردن سوسن و سنبل در نافش نیکی ها بخواند و از بدی ها دور بدارد؛ ملالد او از انسان روزگار خویش می خواهد مانند 

مشک می تراود و فضای ابیعت را خوش بو می کند،  سنبل و سوسن نیکی را در نهاد خویش بررورد تا همه جا بوی خوش مشک 

 خوبی هایش مشام جان شنونده را نوازش کند.

 برند   35نافت نافه ی اذفر همچو آهو شو تو نیز از سنبل و سوسن بچر        تنننننا به هر جنننایی ز     

 (339: 3133) سنایی،                                                                                                        

 سنایی به کمک تعابیر شاعرانه ی خویش و توصیف ویژگی های گیاهان ، جانوران و کانی ها بسیاری از رفتار های ناشایست

 انسانی را نکوهش می کند؛ رفتارهایی مانند: نادانی، کاهلی، حرص و امع ،خشم و شهوت ، ستم پیشگی، سخت دلی و...

 ( 331: 3131ای که در ابلهنی و خیننره سری         خرتر از گاو و هرزه تر ز خننری          ) سنایی،      

 حرص و شهوت در تو بیدارند خوش خوش تو مخس        

 چون پلنگننننی بر یمینننن داری و موشی بر یسنننننار                                                          

 ( 311: 3133) سنایی،                                                                                           

 م و حکمت کما  انسان است  خشم و شهوت خصا  حیوانست        عل     

 (  173: 3131تو  به گننوهر خلیخه ای ز خندای       بر خننری و سگی فنننرود میای           ) سنایی،     

 اندرین زندان برین دندان زنان سگ صخت        روزکی چند ای ستم کش صبر کن دندان فشار     

 تا ببینی رنگ آن محنت کشننان چنون گل انار        تا ببینی روی آن مردم کشان چون زعخران       

 (                                                                                      393: 3133) سنایی،                                                                                

 (                                                                                           332: 3133کار خام دشمنان را آب شو آتش مباش        نقش نام دوستان را موم شو آهن مباش   ) سنایی،      

      

و معلام تأثیر گاار بوده است. ا دم آن زمنانه و حتی آیندگان بسیاربنه لحاظ تعلیم و تربیت نیز آثننار تعلیمی سنایی در تربیت مر

اخالر است، خرد گرا است و مردم را به فراگرفتن علم و دانش و عمل به آن دعوت می کند. از مردم می خواهد عاد  و دین دار 

ی و درستی را سر لوحه ی زندگی خود قرار دهند. باشند، نماز بخوانند، زکات بدهند، در زندگی قناعت پیشه کنند، انخار کنند و راست

او در ضمن حکایات و تملیل ها در منظومه ی حدیقه انحرافات و ناهنجاری ها را نکوهش می کند و جامعه ی انسانی را از روی 

 انسانی است. آوردن به بدی ها باز می دارد و همواره در اندیشه ی اصالب اجتمان روزگار خود و به اور کلی اصالب جامعه ی 

 

 منابع و ماخذ:
 

 ( ترجمه ی مهدی الهی قمشه ای، تهران، خوش رنگ، چاپ اوت .3171قرآن کریم)  

 روزنه ، چاپ او . حکایت های حیوانات در ادب فارسی ، تهران،( 3173تقوی، محمد ) -3

 ( با کاروان حلاه، تهران، انتشارات علمی، چاپ هشتم.3171زرین کوب، عبدالحسین ) -9

                                           
 اذفر: خوشبو ، پربو     ) فرهنگ معین( 15
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 ( ملنوی های حکیم سنایی، تصحیح و مقدتمه از مدرس رضوی، انتشارات دانشگاه تهران.3133مجدود بن آدم ) سنایی، -1

 (دیوان، با مقدتمه ی بدیع الزامان فروزانخر و به اهتمام پرویز بابایی، تهران، نگاه، چاپ اوت .3133سنایی، مجدود بن آدم ) -3

شریعل الطاریقل، تصحیح و تحشیه مدرس رضوی، دانشگاه تهران، چاپ حدیقل الحقیقل و (3131سنایی، مجدود بن آدم )  -5

 ششم.

( تازیانه های سلوک ) نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنایی (، تهران، انتشارات 3179شخیعی کدکنی، محمتد رضا ) -3

 آگاه، چاپ اوت .

 گاه، چاپ پنجم.(صور خیا  در شعر فارسی، تهران، انتشارات آ3179شخیعی کدکنی، محمتد رضا )   -7

 ( تاریا ادبیتات در ایران، جلد دوم، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ ششم.3131صخا، ذبیح اهلل )  -3

 (فرهنگ فارسی، تهران، نشر سرایش، چاپ سوم.3133معین، محمتد ) -2

 

 


