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  ستايي در اشعار حكيم سنايي بررسي ابعاد عدالت

  
  ∗وجيهه تركماني باراندوزي

  چكيده
از سر اعتقاد و آگاهي از تأثير وجوه عدالت عدالت از واژگان مورد توجه حكيم سنايي است كه 

گرايي  بيني توأم با آرمان واقع. ي واال را در آثار و اشعار خود به كار برده است بر جامعه، بارها اين واژه
پردازد از  ي آرماني و مطلوب مي حكيم سنايي سبب گرديده تا وي در عين حال كه به تصوير جامعه

اين متفكر و . ي نيروهاي موجود در جامعه غافل نباشد ياست و رابطههاي دنياي س توجه به واقعيت
ورزي از  هاي سياسي ايران و اسالم بر تأثير شگرف عدالت خاطر آشنايي با آراء و انديشه شاعر بزرگ به

سوي حكّام بر ابعاد مختلف جامعه آگاهي داشته و كوشيده است با انعكاس آراي سياسي در اشعارش 
ي دوم غزنويان   سياست دخالت كند و از آنجا كه با سلطان و وزيران و سرآمدان سلسلهدر قلمرو نظري

و سلجوقيان روابط حسنه داشته و مورد توجه آنان بوده است با استفاده از موقعيت مناسب، به القاي 
  .گستري دعوت نمايد هاي خود در اشعار و آثارش بپردازد و حاكمان را به دادورزي و عدالت انديشه

ي عدالت از سوي حكيم سنايي از سه رهيافت  ي كاربرد واژه شود نحوه در اين مقاله سعي مي
هاي شعري، هر يك از  اعتقاد، آرمان و واقعيت مورد تحليل قرار گيرد و با اتكاء به شواهد و نمونه

سبت به مفهوم گرايي سنايي ن آرمان.  تبيين و تشريح گردد هاي سنايي از اين مقوله رويكردها و رهيافت
گرايي  عدالت در بخش اشعار و قصايد مدحي در مورد شاهان و بزرگان دربار  متبلور است و واقعيت

او در قصايد اجتماعي وي آشكار است درواقع اين شاعر كوشيده است ضمن بيان اعتقادات و 
  .احساسات خود در اشعارش به بيان واقعيات موجود در جامعه نيز بپردازد

  
   سنايي، عدالت، خداوند، دين، سياست :ي كليديها واژه 

                                                 
   مقطع دكتري دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزيي آموخته دانش ∗

 5/2/89: تاريخ پذيرش مقاله16/11/88:تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
هاي گوناگون آن موضوعي نيست كه فقط به  تمنّاي عدالت و تفكر در ساحت

روزگار ما و يا مردم سرزمين ما تعلق داشته باشد، بلكه عدالت و چگونگي تحقق آن از 
خرد و انديشه موضوعات اساسي بشر است كه از ديرباز محور توجه و تأمل ارباب 

ي تمدن  ي سياسي غرب و فيلسوفان مسلمان در حوزه افزون بر فالسفه. بوده است
آور مانند حكيم سنايي نيز به دليل درك عميق خود از  اسالمي، شاعران بزرگ و نام

مفهوم عدالت و لزوم اجراي آن از سوي اصحاب قدرت به تبلور معاني متعدد آن در 
  .اند اختهاشعار و آثار ادبي خود پر

  سنايي و عدالت ستايي
متوفي به سال (حكيم ابوالمجد مجدودبن آدم سنايي ملقّب و متخلّص به سنايي

ي ششم هجري  آور ايراني در اوايل سده ي عارف و زبان ، شاعر بلندمرتبه)ق .   ه535
اين سخنور نامي به دليل ظهور در يكي از مقاطع پرتالطم تاريخ ايران، در پي . است
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هاي اجتماعي جديد و  ، و ايجاد آگاهي...ت چشمگير سياسي، اجتماعي، فرهنگيتحوال
ي  نيز تحول روحي و دروني به نوعي بينش سياسي و انتقادي دست يافت و درنتيجه

اين دگرگوني از توجه محض به دربار و ستايش درباريان فروكاست و توانست در كنار 
اد از شرايط اجتماعي حاكم بپردازد و بتواند وارد ساختن مضامين عرفاني در شعر به انتق

ترين انتقادها را از حاكمان جفاپيشه و حمايت  ترين و تلخ در تعدادي از قصايد خود تند
  .ي نظم كشد از مردم ستمديده به رشته

ي اسالمي و آثار سياسي مهم چون  هاي فالسفه شك آشنايي سنايي با انديشه بي
نيز اعتقاد به ... الملوك امام محمد غزالي و نصيحةك، المل ي خواجه نظام نامه سياست

وجوب رعايت عدالت از سوي صاحبان زر و زور، سبب گرديد تا اين شاعر و متفكّر 
اسالمي واژه عدل را در ابعاد متعدد و در ارتباط با موضوعات مختلف در ديوان اشعار 

س اين واژه در اشعار وي و با توان باتوجه به انعكا و ساير آثار خود به كار گيرد كه مي
ي عدل، انواع رويكرد و رهيافت  ي رويكرد سنايي نسبت به استعمال واژه دقّت در نحوه

 رهيافت اعتقاد -1: بندي كرد وي به مفهوم عدالت را در سه رهيافت به شرح زير دسته
  . رهيافت واقعيت-3 رهيافت آرمان -2

ترين  ر ارتباط با عدالت خداوند، عادلدر رهيافت اعتقاد، سنايي واژه عدالت را د
ي او الگوي واالي حاكمان مقتدر اسالمي است، به  يافته حاكمان، كه عدالت تام و كمال

سنايي به عدالت سياسي شاهان و ) آليستي ايده(گرايانه در رهيافت آرمان. برد كار مي
هاي   انديشهكارگزاران وي بويژه قاضيان جامعه روزگارش در پيوند با نظام هستي و

در . نگرد ديني و سياسي ايران قديم، به صورت بايسته و از منظر كمال مطلوب مي
سياسي عصر خود  نظام) رئاليستي(گرايانه رهيافت واقعيت، حكيم سنايي با نگرشي واقع

ي داد عاري  دهد و چون حاكمان روزگارش را از حليه را مورد تحليل و مداقّه قرار مي
گشايد و از فقدان عدالت در روزگار خود   انتقاد از نظام سياسي زبان مييابد به نقد و مي

در اين بخش از مقاله در ابتدا پيش از ورود به مبحث . دهد شكوه و شكايت سر مي
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هاي سنايي از واژه عدالت، به اجمال به ذكر معاني لغوي و اصطالحي اين  تبيين رهيافت
  .تر بيان شود ني اين واژه براي خوانندگان روشنپردازيم تا مقصود سنايي از معا واژه مي

  ي عدل معاني لغوي و اصطالحي واژه
بار در قرآن كريم آمده است به  و مشتقات آن كه بيش از بيست) Adl(عدل كلمه 

معادل ) 565-567: 1363راغب اصفهاني، . (معني انصاف و راستي و مساوات است
قانون،  (dātaدر پارسي باستان ) قانون( dāt عدل، داد است كه در پهلوي  فارسي واژه

ج دوم، معين، : 1376خلف تبريزي، .( بوده استdahāitiي اوستايي  از ريشه) دستور
 است justitia از ريشه التيني justiceو معادل اروپايي واژه عدالت، ) ذيل واژه: 1371

ي يوناني را   واژهنظران اين واژه در انگليسي و فرانسه مفهوم كامل كه به اعتقاد صاحب
ي  افزون بر موارد فوق براي واژه) 496: 1381موحد، (رساند  كه در مقابل آن است نمي

تساوي و نفي ) موزون بودن ب) الف: عدالت چهار معني به شرح ذيل ارائه شده است
رعايت ) حق، حق او را د رعايت حقوق افراد و عطا كردن به هر ذي) هرگونه تبعيض ج

ي وجود و امتناع نكردن از افاضه و رحمت به آنچه امكان وجود  ر افاضهها د استحقاق
در مورد معاني اصطالحي عدل اشاره ) 54 -58: 1378مطهري، . (يا كمال وجود دارد

كنيم عدالت در فقه، يكي از شرايط و صفات شخص قاضي در كنار ساير صفات  مي
، 4محقق حلي، ج (شده است در كتب فقهي ذكر ... وي چون بلوغ، كمال عقل، علم و 

شود و از  ، عادل در اين معنا كسي است كه گناه كبيره مرتكب نمي)1623؛ 1371
: نك.(كند گناهان صغيره تا جايي كه براي وي مقدور است پرهيز مي

16/1961/shorter Ency of Islam .(سو  ي عدالت از يك در كالم اسالمي طرح مسئله
يابد و از سوي ديگر به رهبري و حاكميت جامعه؛ از  ميبه توحيد و عدل الهي ارتباط 

 ،همان آغاز كار باتوجه به محوريت عدالت سياسي و ضرورت مشروعيت رهبري
ي عدليه و  ي عدل به دو نحله ي نفي و اثبات در مسئله متكلّمين اسالمي به واسطه

خالقي به عدالت در معناي اصطالح ا). 25-28، 1373مطهري، .(غيرعدليه تقسيم شدند
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، )prudence(گانه حكمت معناي فضيلت حاصل از اجتماع فضايل سه
، ذكر گرديده است كه درنتيجه به وجود )Temperance(، عفّت)Fortitude(شجاعت

ناطقه يا «قوت : هاي متباين و متضاد نفس از قبيل آمدن اعتدال در هر يك از قوت
نصيرالدين . (آيد به وجود مي» هيميشهواني يا ب«و قوت » غضبي يا سبعي«قوت » ملكي

  ). 108 -109: 1373طوسي، 
اي از حكمت عملي علم اخالق  عنوان شاخه شويم كه موضوع عدالت به يادآور مي

نه تنها از ديرباز محور توجه متفكّران يوناني چون افالطون، ارسطو و فيلسوفان مسلمان 
ري و خواجه نصيرطوسي بوده مسكويه رازي، ابوالحسن عام چون ابونصر فارابي، ابن

نظامي، ناصر خسرو، سنايي غزنوي : ي تيزبين سخنوران بزرگ چون است بلكه از ديده
عنوان كمالِ  ي عدالت به الي آثار خود به واژه نيز به دور نمانده است و آنان در البه... و

 بايد در اند، كه علّت اين امر را قوت و اوج ساير فضايل اخالقي اشارات مكرّر داشته
، 1382طباطبايي، .(تعامالت و ارتباطات نزديك شاعران با صاحبان قدرت جستجو كرد

18 (  

  اشاره به عدل الهي از سوي حكيم سنايي در رهيافت اعتقادي
سنايي شاعر بلندآوازه و نيكو اعتقاد ايراني و آشنا به كالم اسالمي، در بحث عدل 

ي  ي عدليه و غيرعدليه كه در جامعه  نحلهالهي، بنا به مذهب اشعري خود از ميان دو
عنوان يك  مسلمانان از قرون اول هجري از سوي متكلّمين اسالمي بوجود آمده و به

. اصل اعتقادي در كالم اسالمي جايگاه درخوري يافته بود، به نحله غير عدليه گراييد
ن است و نه نفسه نه حس فعل في: معتقد بودند) شيعه ومعتزله(اشاعره برخالف عدليه 

عنوان يكي از  قبيح، بلكه معيار حسن و قبح امور، وحي و شرع است و عدل الهي به
صفات خداست كه از فعل او متنزع شده و هيچ فاعلي غير از خدا وجود ندارد و فعل 

از نظر اين گروه هر چيزي از آن جهت عدل «او همه عدل است به بيان استاد مطهري
ي آنها هيچ فعلي در ذات خود نه عدل است و  ه عقيدهاست كه فعل خداست و چون ب
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وجه وجود ندارد، پس ظلم مفهومي  نه ظلم، و به عالوه هيچ فاعلي غير از خدا به هيچ
: 1380مطهري، (»اينها براي عدل تعريفي جز اين سراغ ندارند كه فعل خداست. ندارد

52.(  
تقاد اشعريان درباب گري تحت تأثير اع بنابراين سنايي در روزگار اوج اشعري

صفت عدل الهي كه معتقد بودند عدل خود حقيقتي نيست كه قبالً بتوان آن را توصيف 
كرده و مقياس و معيار فعل پروردگار قرار داد، طي ابياتي غرّا و شيوا، به اين صفت 

  :الهي، چنين اشاره كرده است
ـاجز        يكي عالم يكي جاهل يكي ظالم يكـي ع

ـاقي     يكي همواره با دولـت بكـ        ام از نعمـت ب
ـاند در هـري روزي      يكي را از بالسـاغون رس

  

يكي منعم يكي مفلس يكي شادان يكـي محـزون           
ــروارون   ــرنج از اخت ــت ب ـا محن ـته بـ يكــي پيوسـ
ـا بالســاغون      ـاني دوانــد تـ يكــي را از پــي نـ

)6-8 ب541/ مسمط(  
بواقع اين سخن سنايي، بيانگر ديدگاه اشاعره است كه با تار و پود تصوف و 

توان يافت كه به نحوي با  ان ايراني آميخته شده است و هيچ موضوعي را از آن نميعرف
ي  ي اشاعره، هركاري كه خدا درباره درنظر فرقه. اين مذهب كالمي ارتباط نداشته باشد

اليسئَلُ عما يفْعلُ و هم «ي كريمه كند عدل است؛ زيرا مطابق آيه بندگان خود مي
شود و حال آنكه از  ي آن پرسش نمي كند از او درباره ه خدا ميهركاري ك(» يسئَلونَ

  ).106ي  ، آيه9سوره توبه )(شود كارهاي بندگان پرسيده مي
بنابراين در چنين چارچوب اعتقادي بود كه سنايي تحت تأثير عقايد اشاعره كه 

 ي خداست، اگر خواهد او را به سبب گفتند كار بندگان خدا موقوف امر و اراده مي
گونه سروده  معاصي، بويژه معصيت كبيره شكنجه كند و اگر خواهد از او در گذرد؛ اين

  :است
ــد    ــه گوي ــل، چ ــان گ ــه مي ــل ب  بلب
 مـــا طاقـــت عـــدل تـــو نـــداريم 

 

ــدارد   حــي اســت يكــي كــه جــان ن
كـــز فـــضل كـــسي زيـــان نـــدارد 

)17-18 ب 118/ 64/ صيدهق(  
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است، تأثيرپذيري سنايي از الي اشعار سنايي مشهود و چشمگير  اي كه در البه نكته
ي يكي از صدها تن شاعر  سنايي نيز به گواهي اشعارش در زمره. ي ارجاء است عقيده

  .تازي و پارسي است كه از اين اعتقاد متأثر گشته است
توان به  ي مرجئه در باب عدل الهي، مي هاي تأثيرپذيري سنايي از فرقه از نمونه

  :در آن با مطلع زيباي زير به نعت خدا پرداختهاي اشاره كرد كه حكيم غزنه  قصيده
 ايا بي ضد و مانندي كه بي مثلي و همتـايي          

 

ـايي                 ـه دور  از دانـش م تو آن بي مثل و بي شبهي ك
)1 ب599/ 267ق (  

سخن را به سوي عدالت الهي و اظهار ترس از عدالت و اميد به فضل خداوندي 
  :سوق داده و چنين گفته است

 ت اميد ماست برفضلت   همي ترسيم از عدل   
 

از آن شــاديم مــا جملــه كــه تــو آخــر مكافــايي 
)7ب/ 599/ همان(  

گستر غزنه اين چنين براي خود از درگاه خداوند طلب  يا در بيت زير كه سخن
  :رحمت و بخشايش كرده، سروده است

 اند از عدل اندر حبس خود       عالمي وامانده 
 

ــي   ــسان ب ــذار  مفل ــد اي دل در گ گناهانن
)10 ب225 /116ق (  

اشاره به عدالت سياسي و عدالت قضايي از سوي سنايي در 
  )آليستي ايده(رويكرد آرماني 

سنايي برخالف شاعري چون ناصرخسرو كه بعد از تحول روحي و درآمدن به 
ي  كيش اسماعيليه، دفتر ستايشگري شاهان سلجوقي را درهم پيچيده و تنها خليفه

ست، بعد از وقوع تحول روحي و روي آوردن به فاطمي را سزاوار تمجيد يافته ا
طور كامل از دربار سالطين نبريده و از ستايش و ثناي آنان كناره  زندگاني اخروي، به

گونه اشعار سروكار داشته و بزرگان روزگار خود  نگرفته است، بلكه تا آخر عمر با اين
گستري  كنار اشاره به عدالترا از شاه و وزير گرفته تا دانشمندان و قاضيان ستوده و در 

ي  شاهان در رهيافتي آرماني، بيشترين توصيف را بعد از ذكر عدالت شاهان به مسئله
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ما . ورزي قاضيان، كه مهمترين ركن در امر قضاوت است، اختصاص داده است عدالت
هاي سنايي از قاضيان معاصر روزگار  در اين بخش از مقاله پيش از پرداختن به ستايش

پروري شاهان و وزيران  گستري و رعيت هاي سنايي از عدالت به ثناها و مدحخود، 
ي  ي سياسي سنايي در تعريف و تمجيدهاي شاعرانه شويم نظريه پردازيم و يادآور مي مي

هاي كهن ايراني و معتقدات و  اي از آرمان او از عدالت شاهان و بزرگان، آميزه
در مدت زندگي، «مسلمان نيكو اعتقاد بوده و سنايي از يك سو . هاي ديني اوست آموزه

» .بند بوده است زده و به سنن و آداب ديانت پاي ي شريعت قدم مي پيوسته در جاده
و از ديگر سو با آيين و ) 62: تا ي مدرس رضوي، بر ديوان اشعار سنايي، بي مقدمه(

ني كامالً آشنايي ي ايرانشهري شاهي آرما هاي سياسي ايران و درواقع با انديشه انديشه
ي خداوند و صاحب  از اين منظر شاهاني چون بهرام شاه غزنوي، برگزيده. داشته است

ترين صفات آنها، عدالت است كه البته خود فرع بر فرّه  فرّ ايزدي هستند و برجسته
نظم و امنيت و سامان امور كشور بستگي به حضور پادشاهي عادل و «زيرا . ايزدي است

زدي دارد و به همين دليل با از ميان رفتن پادشاهي نيك، نظم و نسق صاحب فرّه اي
  )47: 1372طباطبايي، (» .شود ها برپا مي جامعه متالشي و فتنه

 شــاه عــادل بــود بــه ملــك انــدر
ــش و دود   ــود ز آت ــالم ب ــاز ظ  ب

 

نايــــب كردگــــار و پيغــــامبر 
يــار دجــال و نايــب نمـــرود   

)7-8ب/ 582/ حديقه(  

  ديــن باشــدملــك از بهــر عــدل و
 

شه كـه حـق پـرورد چنـين باشـد           
)10ب/ 510/ همان(  

هاي شاه آرماني خود، همسو با باورهاي ايرانيان باستان، كه  سنايي در بيان ويژگي
شريف (كردند  پادشاه را با مضامين مابعدالطبيعي و سماوي، موجودي برتر تلقي مي

و » اهللا ظلّ«ت آرماني شاهان راهاي خود از شاهان در رهياف در ستايش) 237: 1365ميان، 
  :داند ي كردگار بر زمين مي سايه

 لفــظ كهتــر كــه گفــت از پــي شــاه
 

ــلّ    ــشه ظ ــلطان همي ــست س اهللا ه
)1ب/ 548همان (  
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ــايه ــريم   س ــاه ك ــت ش ــزد اس  ي اي
 

راست بـاش و مـدار از كـس بـيم           
)7ب/ 549همان (  

 رهيافتي آرماني هاي خود از شاهان روزگار خود، در درواقع سنايي با اين ستايش
كوشد تا وظايف شاه را  ي ايرانشهري مي ي انتزاعي با تكيه بر عناصر انديشه و در حوزه

به عبارت ديگر سنايي با . براي او تشريح كند و او را به انجام آنها ترغيب كند
هاي دين اسالم تالش  هاي سياسي ايران باستان و آموزه گيري از ميراث انديشه بهره
  :شاه را به اجراي هرچه بهتر عدالت در جامعه تشويق كندكند پاد مي

  كــه در واليــت دل كــن زان عــدل 
ــيم  ــرد كل ــدل ك ــباني چــو ع  در ش

 

در پيغمبـــــري زنـــــد عـــــادل 
ــريم  ــريش آل كــــ داد پيغمبــــ

) 10 -12ب / 555 حديقه(  
 افـــزاي عقـــل رامشگريـــست روح

ــد  ــان باشـ ــل قهرمـ ــرع را عقـ  شـ
 

ــشاطه  ــست ملــك آراي عــدل م اي
پاســـبان باشـــدملـــك را عـــدل 

)4-5ب/ 534همان (  
به ساير عناصر » نظريه حق الهي سلطنت«سنايي در كنار قايل بودن به 

دهنده نظريه شاهي آرماني مانند عالم بودن شاه كه پيش از او دانشمندان  تشكيل
اند، در  الملك به آن اشاره داشته نويساني چون خواجه نظام سياست، بويژه سياست نامه

شاه، اشاره  ي دوم غزنوي، بويژه بهرام گرايانه خود به عدالت شاهان سلسله نرويكرد آرما
  : كند مي

 شاهي و چه شاهي كه گه عدل و گه علم         
 

چون او ز ثريا ملكي تـا بـه ثـري نيـست             
)8 ب53/101ق (  

 مدد فـضل و عـدل او        آن خسروي كه بي   
 

جــان در بهــشت عــدن و بــال وبــا كــشد 
)16 ب137/ 72ق(  

اما چون پادشاه را فرّ الهي باشد و «:نويسد  زمينه مي الملك نيز در همين خواجه نظام
مملكت باشد و علم با آن يار باشد، سعادت دو جهان يابد از بهر آن كه هيچ كاري 

  ).81: 1372نامه،  سياست(»علم نكند و به جهل رضا ندهد بي

www.SID.irwww.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

94 

كمت و از ديگر مختصات شاهي آرماني در اشعار سنايي عالوه بر عدل و ح
به تعبير ديگر سنايي داد و دهش را دو صفت . دانايي، بخشندگي و احسان شاه است

هاي دين اسالم كه در آن از  كند و تحت تأثير آموزه الزم براي شاه آرماني خود ذكر مي
شود، در توصيفات خود از شاه آرماني به  حاكميت، سخن رانده مي+ جامعه+ مثلث فرد

هاي نظام  داند كه پايه كند و شاهي را آرماني مي  اشاره ميويژگي احسان و عدالت او
خود را بر بنيان عدل و احسان استوار سازد و در راه ايجاد عدالت در جامعه تالش كند؛ 

  :گويد شاه در ديوان اشعار چنين مي رو در ستايش از بهرام از اين
ــدل     ــسان و ع ــت و اح ــم آي ـوم حك ــدش معلـ  باش

  و در احسان به خلـق      چون گشايد دست و دل در عدل      
 

شد هبا چون جور بخل و عدل چون احـسان بمانـد            
ي انــسان بمانــد ي احــسان و عــدلش جملــه بــسته

)2و5 ب146/ 80ق (  
  :يا در ابياتي از مثنوي حديقه در ستايش از همين پادشاه غزنوي سروده

 گــنج را چــشم زخــم شــد بــذلش 
 

ــدلش    ــد ع ــمال ش ــم را گوش ظل
)4ب / 514 حديقه(  

  
  پاســبان ملكــت اوســتعــدل شــه
 ثمرســت بــذل شــاخ بــي عــدل بــي

 

ــت    ــت اوس ــان دول ــذل او قهرم ب
ــي ــذل ب ــاي را تبرســت  ب ــدل پ ع

)6-7ب/ 515همان (  
  :بن بهرام شاه گفته الدوله دولتشاه نيز در ستايش از امير جالل

ــار   ــت تيمــ ــدل او در واليــ  عــ
 برگرفــت از عطــا و عــدل و محــل

 

چون نسيم سـحر بـه فـصل بهـار          
 ميـان عمـر و اجـل       گفت و گو از   

)16 -17ب/ 598همان (  
  

هاي خود از شاهان  آيد سنايي در ستايش گونه كه از شواهد فوق برمي همان
ي پادشاه در برابر رعاياي كشور را  ي غيرمستقيم، مهمترين وظيفه غزنوي، به شيوه
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كند و اين دو ويژگي را الزم و ملزوم يكديگر  اجراي عدالت و احسان و بخشش ياد مي
  :كند كه در وجود شاه آرماني او يعني بهرام شاه غزنوي جمع شده است ذكر مي

 در كارگه جود گـرفتم كـه چـو او هـست           
 

در بارگه عـدل چـو بهـرام شـهي كـو؟            
)7 ب 255/580ق (  

ي شاهي آرماني حكيم سنايي وجود دارد  موضوع مهم ديگري كه در انديشه
ي سياسي  هاي انديشه خود از ميراث«است كه » دين و ملك«موضوع پيوستگي و پيوند

  )180: 1384صالحي،  ديلم(» رود شمار مي ايران باستان به
ــي    ــه هم ــاه، آن ك ــرام ش ــاه به  ش
ــدلش    ــير از ع ــرزه ش ــا ش ــور ب  گ

 

ــد     ــاه كن ــدو پن ــت ب ــن و دول دي
در ميـــان شـــمر شـــناه كنـــد   

)16 -17 ب90/160ق(  
پادشاه آرماني ي شاهي آرماني از آنجا كه  درواقع سنايي به پيروي از آموزه

البته انديشه . ورزد خاستگاه و منشاء الهي دارد به اصل پيوند دين و ملك اعتقاد مي
ارتباط دين و ملك از روزگار پيش از ظهور اسالم وجود داشته است و در آثاري كه 

» تنسر«عنوان مثال اند به آن اشاره شده، به ي شاهي آرماني بحث كرده درباره
ز حرص و رغبت من به صالح دنيا براي استقامت قواعد احكام عجب مدار ا«:گويد مي

دين، چه دين و ملك هر دو به يك شكم زادند دو سيده، هرگز از يكديگر جدا نشوند 
، 53ي تنسر به گشنسب،   نامه(» و صالح و فساد و صحت و سقم هر دو يك مزاج دارد

ز ظهور اسالم نيز به حيات اين انديشه در دوران بعد ا). 56، 1375نقل از طباطبايي، 
عنوان  به) 485 -408(الملك طوسي خود ادامه داده است، براي نمونه خواجه نظام

ورزد و آن را  نويسان ايراني، بر لزوم اتحاد دين و ملك تأكيد مي سرآمد سياست نامه
و نيكوترين «:داند باعث استقرار نظم و سامان امور كشور و آسايش و راحتي روزگار مي

 زيرا كه پادشاهي و دين همچون دوبرادرند، استي كه پادشاه را بايد، دين درست چيز
 در دين نيز خلل آيد و بد دينان و مفسدان پديد آيدمملكت اضطرابي در هرگاه كه 

 كار دين با خلل باشد، مملكت شوريده بود و مفسدان قوت  كهپديد آيند و هرگه
خواجه به دليل «ن حكيم سنايي نيز مانندبنابراي) 80: 1372نامه،  سياست(».گيرند
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شريف ميان، (»شود ضرورت پيوند دين و ملك، براي پادشاهي رسالت ديني قايل مي
1365 ،240.(  

شاه  هاي خود از بهرام ديگر اشارات سنايي به توأماني دين و ملك در ستايش
  :غزنوي

ــود ملـــــك را دل و داد  آرزو بـــ
 دين و ملـك او بـه هـم فـراز آورد           

 

ــاد  آرزو  ــك نهــ ــار ملــ  در كنــ
ــه ــراز آورد  جامـ ــرع را طـ ي شـ

)2-3ب/ 510حديقه (  
  

ــم   ــادل اعظـ ــلطان عـ ــه سـ  زانكـ
ــزه  ــرد از آن ني ــك  ك ــان باري  ي زب

 

ملك و دين را چو كرد بـاهم ضـم          
ــده ــك   دي ــمنان تاري ــر دش ي عم

)4-6ب/ 502/همان(  
  :الدوله ابوالفتح دولتشاه گفته است نيز در ستايش از اميرجالل

 دل و ديـن باشـد     همه رويش به عـ    
 

ــد     ــن باش ــارت اي ــارت عم در ام
)6ب /600همان (  

با دقّت در توصيفات سنايي از مهتران و شاهان روزگار خود و متصف كردن آنان 
توان گفت عدالت از نظر سنايي ايجاد نظم نوين و دور  گستري، مي به صفت عدالت

رو  از اين. شور استكردن زوال و ظلم از ملك و دولت و ايجاد آرامش و امنيت در ك
هاي سنايي در همين ارتباط از  هايي از ستايش تر شدن مقصود، به ذكر نمونه براي روشن

  .پردازيم شاهان و خواجگان عصر وي مي
م غزنه در ديوان اشعار خود در ستايش يكي از وزراي شاهان غزنوي با نام يحك

ها و رخت  نشستن فتنهورزي او را سبب فرو عدالت» الدين ابوالقاسم خواجه قوام«
  :ي جامعه دانسته است بربستن آثار ظلم و فساد از صحنه
 تـــا بجنبيـــد عـــدل او بگريخـــت

 

فتنه در خـواب و ظلـم در سـجين          
)7 ب240/56ق (  
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شاه غزنوي به  ها را سنايي در مثنوي ارجمند حديقه در مورد بهرام شبيه اين ستايش
  :ي نظم كشيده است رشته

ــ  ــه درخــواب شــد ز ص  ولت اوفتن
 فــزا و غــم كاهــست عــدل او جــان

 

عـــدل بيـــدار شـــد ز دولـــت او 
فضل او همچو عمر جان كاهـست      

)2-3ب/ 513حديقه (  
  

 عــدل از او بــا جمــال و آبــست   
 

ظلم از او رفته در شكر خوابـست        
)16ب/ 514همان (  

ورزي ساير مهتران روزگار خود ازجمله  افزون بر اين سنايي در ستايش از عدالت
  :سرايد گونه مي ، وزير خراسان، اين»الدين ابونصير احمدبن فضل معينخواجه «

 گر قبول عـدل او يابـد گـه جنـبش هـوا            
 

همچو روي آب روي آسمان گيرد شـكن        
)4 ب472/ 210ق(  

» بن منصور محمدبن حسن ابي«گستري ديگر وزير غزنويان نيز در اشاره به عدالت
  :سروده

 ظلم و عدل از اشـارتش حيـران       
 

ريـان و عـدل ازو خنـدان       گ  ظلم 
)11ب/ 603حديقه (  

 

  
 گريـان ز عـدل او شـب و روز           ظلم

ــد   ــدل زدن ــه الف ع ــران ك  آن وزي
 

كه نشد بعد از آن بـه خـود پيـروز           
ــد   ــم نامزدن ــه ظل ــدلش ب ــيش ع پ

)9-10ب/ 605همان (  
ي حكيم سنايي، عدالت و دادورزي شاهان و بزرگان با طبيعت پيوند  در انديشه

د است دادگري شاهان سبب برقراري آرامش و آباداني در طبيعت سنايي معتق. دارد
  :آورد گردد و حاكميت شاه عادل و بخشنده، آباداني و آرامش را به ارمغان مي مي

ــدلش    ــير از ع ــرزه ش ــا ش ــور ب  گ
 صــعوه در چــشم بــاز از امــنش   

 

در ميـــان شـــمر شـــناه كنـــد    
ــد    ــاه كنـ ــضه جايگـ ــي بيـ از پـ

)17-18 ب90/160ق(  
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  چـون روان باشـد     شاه را حكم كند   
 

عــالم از عــدل او جنــان باشــد     
)16ب/ 547 حديقه(  

توان گفت سنايي با تقسيم پادشاهي به عادل و جائر،  براساس شواهد مذكور مي
كند، او معتقد است از بركت  بين سرشت شاهي و دگرگوني جهاني ارتباط برقرار مي

داني و بهروزي پيش وجود شاه دادگر و ديندار جامعه تحت فرمان او به سوي آبا
  :نهد رود و اگر شاه ظلم و فساد پيشه كند جامعه رو به ويراني و نابودي مي مي

ــت    ــت خداوندس ــه نعم ــدل ش  ع
 شــاه عــادل چــو كــشتي نوحــست
ــست    ــوج طوفان ــائرچو م ــاه ج  ش
ــادان  ــراب و آبـ ــدر خـ ــد انـ  باشـ

 

ــت    ــق را بندس ــاي خل ــور او پ ج
كه از او امـن و راحـت روحـست         
ــست   ــه و جانـ ــي خانـ زو خرابـ
عدل شه غيث و جور شـه طوفـان        

)1-4ب/ 556حديقه (  
  

 خلق سـايه اسـت و شـاه بـد پايـه       
 

 ســـايهدي كـــژ، كـــژ افكنـــ پايـــه 
)5ب/ 549همان (  

هم چنين سنايي در ابياتي زيبا به شيوايي و نغزي به موضوع ارتباط پادشاه با 
  :كند عناصر طبيعت اشاره مي

 بدو نيكي كـه در سـتور و ددسـت         
ــاه  ــردد از داد شـ ــسريگـ  وش  كـ

ــدار    ــد دي ــه كن ــور ش ــود ار ج  ش
 

ــاه بدســت   ــك و ش ــاه ني از دل ش
سيرِ بستان چو شير پـستان خـوش       
مـــرد بـــازاري از تـــره بيـــزار   

)8 -10ب/ 549حديقه (  
گستري شاهان، به اوضاع روزگار وي  اما دليل تأكيد حكيم سنايي بر عدالت

لجوقيان نظام امور از هم ي س ي تركان غزنوي و نيز سيطره گردد كه در پي سلطه برمي
نظمي كه توسط تركان صحرانشين بر ايران زمين  نظمي در بي... گسيخته شده بود و

. تحميل شده بود، جز تالشي براي فروپاشي سياست و جامعه، ثمره ديگري نداشت
كه در «-رو سنايي در اشعار خود بويژه در مثنوي حديقه از اين) 65: 1368طباطبايي، (
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ي  كه حكيم در اين كتاب به پادشاه و وزراء و طبقه... ره حكمت عملي استيك دوحقيقت 
گستري را به فصاحتي  پروري و طرز عدالت حاكمه و قضات رسم كشورداري و روش رعيت

 همواره با رويكرد -)، كط374ي حديقه،  مدرس رضوي، مقدمه(» .كند تمام بيان مي
شاه غزنوي را به دادگري و   غزنوي، بويژه بهرامي دوم گرايانه، شاهان و مهتران سلسله آرمان
  :فشارد ي پند و تذكير بر عدالت شاه پاي مي كند و به شيوه خواهي دعوت مي عدالت

 سـت   هركجا صدق، دين و دل زنده     
 شاه چو جفت داد گـشت و سـداد        

 

سـت   هر كجا عـدل، ملـك پاينـده        
ورنه ملكش بود چـو ملكـت عـاد        

)16-17ب/ 583حديقه (  
  

ــدل تأ ــود عـ ــاه بـ ــاه شـ ــد جـ  ييـ
ــي داد   ــه از پ ــن ك ــان داد ك  آن چن

 

غبغــب انــدر گلــو چــه جــاه بــود 
ــاد    ــارد ي ــر ني ــدل عم ــس ز ع ك

)4-5ب/ 545همان (  
ي  هاي ديني، عدالت شاه را مايه  در اين اشعار خود، با استمداد از آموزهسنايي

  :كند سعادت اخروي ذكر مي
ــان    ــاي جه ــو بق ــدل ت ــه اي ع  بن

ــر   ــاز شــد ب ــدل ب ــوچــون درِ ع  ت
 

در كنــار جهــان ســزاي جهــان    
ــو   ــر تـ ــد بـ ــراز شـ درِ دوزخ فـ

)4-5ب/ 543همان (  
ما آنچه در مورد توصيفات حكيم غزنه از عدالت و احسان پادشاهان روزگار خود ا

گرايانه، چشمگير و درخور تأمل است، اين است كه وي به كرّات  در رهيافت آرمان
مانند ) ع(خاصه عمر و موال عليممدوح خود را در دادگري به خلفاي صدر اسالم 

كرده است و در اين بين بيشترين تأكيد را بنا به مذهب خود كه پيرو اهل سنّت و 
رو  ي دوم مسلمين داشته است و از اين گستري عمر، خليفه جماعت بوده، بر عدالت

  :نشستنگاه شاهان و مردان دادگر را در سراي آخرت، در نزد اين خليفه دانسته است
 ن را حشر گردانند با آب نيـاز       ظالما

 

عادالن رازي اميرالمومنين عمر برند 
)8 ب85/156ق (  
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  :در همين ارتباط در مدح از شمول عدالت ابوالمظفر بهرام شاه غزنوي سروده
 تا حـرز نفـر داد تـو و يـاد تـو باشـد              
 امروز در اين دور دريغي نخـوردهيش      

 

هرگــز نرســد هــيچ نفيــري بــه نفــر بــر 
 سوخته بر عدل عمر بـر      از عدل تو يك   

)2و3 ب252/ 124ق (  
  

ــا عــدلت   عــدل عمــر چــو ظلــم ب
 

بــذل حــاتم چــو بخــل بــا بــذلت 
)3ب/ 545حديقه (  

جا بايد اشاره كرد سنايي افزون بر عدالت عمر، كه در تاريخ مسلمانان  در اين
جوزي در ذكر مناقب او  شهرت بسيار داشته است و پيروان اهل سنّت نظير ابن

ي صدر اسالم دست  ها و مناقب اين خليفه اند و به ذكر سيرت ي مستقل پرداختهها كتاب
از نظر تيزبين سنايي به دور نمانده ) ع(اند، فضايل ساير خلفا بويژه موال علي يازيده

رو در كنار عمربن خطاب، ممدوحان خود را در علم و دانايي وجود و  است از اين
  :مانند كرده است) ع( اميرالمومنين احسان به زيردستان و حاجتمندان، به

 حكمتت را ز فكـرت اسـت مـزاج        
 دوري از جهــل همچــو علــم علــي

 

خــاطرت را ز دانــش اســت گهــر 
پاكي از جـور همچـو عـدل عمـر         

)4 ب254/ 124ق (  
  

 عدل از در او گويان با ظلم كـه التـأمن          
 بخل و ستم كلّي از درگه و از صـدرش         
 گر عدل عمر خواهي آنك در او بنشين       

 

جود از كف او گويان با بخل كه التقرب 
جز اين دو دگر هر چت آن هست هوالمطلـب         
ور جود علي جويي اينك كف او اشرب

)4-6 ب67/ 23ق(  
ترديد در اين يادكردهاي سنايي، عالوه بر باور اعتقادي وي كه سبب گرديده او  بي

سالم اي صدر انيز مانند ساير همكيشان خود از شاعران و نويسندگان، به نعت خلف
.  مؤثر بوده است نيزد، شرايط اجتماعي روزگار ويبپرداز... چون بوبكر، عمر و

ارج شدن فضايل اخالقي در بين حاكمان و  احساس وجود خالءهاي بسيار و بي
زمامداران عصر آنان كه با شعار دين و ادعاي جانشيني برحق، بر جان و ناموس و مال 
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مندان و ارباب خرد از جمله حكيم غزنه را بر آن مردم مسلّط شده بودند، انديش
ي تمجيد و ستايش با استمداد از  داشت كه با استفاده از ابزار شاعري در لفافه مي

  .داري اسالمي را فراياد آنان آورد زيورهاي زباني در رويكردي آرماني، مباني حكومت
گستري و  تآليستي از عدال هاي سنايي در رهيافت ايده اما در مورد ستايش

دادورزي قاضيان روزگار خود بايد اشاره كنيم سنايي با آگاهي كامل از ساختار 
اجتماعي و نهادهاي اداري غزنويان و نيز با اطالع از تاثير مواعظ عالمان و مصلحان 

حد شاه و عامالن و كارگزاران او، در اشعار خود در كنار  اجتماعي در مهار قدرت بي
گستري كارگزاران  ورزي شاهان و وزيران غزنوي، بر عدالت عدالتهاي بسيار از  ستايش

دستگاه قضايي تأكيد كرده و در ديوان اشعار و مثنوي گرانسنگ حديقه بسياري از 
در ايام اقامت «كه» محمدبن منصور سرخسي«ي دوم غزنويان را مانند  قاضيان سلسله

ثنوي كنزالرموز كه به ي خود در سرخس او را بسيار مدح كرده است و م چند ساله
مدرس (» سيرالعباد الي المعاد، مشهور است كه در همان سرخس به نام او گفته است

نيز قاضي عبدالودودبن عبدالصمد از ). 112: تا ي ديوان سنايي، بي رضوي، مقدمه
بن احمدو  ي سلطان مسعود سوم غزنوي و عالءالدين ابويعقوب يوسف قاضيان دوره

را كه با ... الي احمدبن يوسف و ابوالقاسم محمودبن محمد اثيري والدين ابوالمع نجم
ورزي آنان را ستوده  ي مودت و دوستي داشته است مدح گفته و عدالت ايشان رابطه

گونه به عدالت قاضي عبدالودود اشاره  براي نمونه در يكي از قصايد خود اين. است
  :ستستوده اورزي و دادگري  كرده و او را به خاطر علم

 ملك شرع مصطفي آراستي از عدل و علـم        
 

ـبا           هم  چنان چون بوستان را بـه فـروردين ص
)6 ب2/19ق (  

در همين قصيده اهتمام اين قاضي به گسترش عدل را سبب كوتاهي دست 
  :كاران از مسند قضا ذكر كرده خيانت

 گرچه ناهموار بود از پيشكاران كـار حكـم   
ـيم خـداي          آن  چنان شد خاندان حكم كز ب
 

پيش از اين ليكن ز فرّ عدلت اندر عهد ما          
كند مرخاك را از باد، عـدل تـو جـدا            مي

)6 ب19 -20/همان(  
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ي غزنويان از  ي توضيح است ديوان قضا در عصر غزنويان به خاطر استفاده شايسته
هاي اداري دوران پيش از اسالم با احكام  داري سامانيان و تلفيق سنت تجارب مملكت

از پيچيدگي و گستردگي بااليي برخوردار شده بود از ) 371: 1386ني، فروزا(اسالمي 
ي عمارات درگاهي و ديواني  در خارج از محدوده«رو در عصر غزنويان ديوان قضا  اين

و در كنار ساير تشكيالت حكومتي مانند ديوان ) 194: 1355انوري، (» بوده است
شد و اجراي احكام عدالت از  قي ميعرض، ديوان استيفا، ازجمله نهادهاي اداري مهم تل

. گذاشت سوي قاضيان در دعاوي مردم، تأثير مهم و مستقيم بر سرنوشت رعيت مي
حكيم سنايي به تأسي از آيات قرآن كه در برخي با بياني خاص پيغمبر اسالم را به 

و در بعضي ديگر با ) 105ي  آيه/ 4ي نساء  سوره(رعايت عدالت در قضا دستور داده 
پذير عموم قاضيان و متصديان شغل قضا را به عدالت و رعايت امانت   عام و شمولبيان

انَّ اهللاَ يأمرُكم أَنْ تُؤَدوا االمانات الي االهلها و اذا حكَمتم بينَ «:فرمان داده و فرموده است
 صاحبان آنها باز دهد كه امانات را به خدا به شما دستور مي(»...النّاسِ اَنْ تَحكُموا بالعدلِ

و ) 58ي  آيه/ 4سوره نساء )(دهيد و چون ميان مردم حكم كنيد به عدالت داوري كنيد
... ي شاهان ايران باستان مانند انوشروان و اردشير بابكان و  هم چنين با آگاهي از شيوه

دادند و  ي دادخواهي ستمديدگان گوش مي نشستند و به قصه كه خود به مظالم مي
پايدار دارنده نظم جهان و قانون «، نيروي )Aša(ند تا مطابق الگوي اشه مراقب بود

بند  ، داد ستمديدگان را از ستمگران بستانند و از بي)458: 1375مهرداد بهار، (» طبيعت
شد جلوگيري به  و باري و ستمكاري و هر عاملي كه سبب به هم خوردن نظم الهي مي

عقل، علم، ايمان و پاكدامني و :  قضاوت چونعمل آورند، قاضيان را به رعايت شرايط
  : كند از جمله عدالت دعوت مي

 علم و اصل و عدل و تقوي بايد اندر شغل حكم          
 

ـا           ورنه شوخي را به عالم نيست حد و منته
)2 ب2/21ق (  

  :ستايد ورزي قاضيان روزگار خود را مي و با رويكرد آرماني انصاف
ـادت        از چنين انصاف    ثـواب ها چون غازيان ب

 

وز چنان كردارها چون حاجيان بـادت جـزا         
)7ب 21/62همان (  
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ــصاف   ــي و انـ ــدل بينـ ــالم عـ  عـ
 

همه معنـي محـض و دور از الف         
)17 ب9/6حديقه (  

اند و از اين طايفه،  ي قضات بر سه قسم شود كه طايفه سنايي به قاضيان يادآور مي
  : اند يافتگان ي نجات تنها يك گروه در زمره

ــق و   ــر خلـ ــادات مهتـ ــيد سـ  سـ
 دو بـــود هالـــك و يكـــي نـــاجي

 

گفت باشـند از سـه نـوع قـضات          
ــاجي   ــا ت ــشت ب ــدر به ــژده كان م

)3 -4ب / 621 حديقه(  
ي توضيح است نجم دايه نيز در اشاره به گروه قاضيان با رويكردي  البته شايسته

دو در «: ي قضات را به سه قسم دانسته و نوشته است مشابه رويكرد سنايي طايفه
اند يكي آن است كه به علم قضا جاهل  ند و يكي در بهشت آن دو كه در دوزخا دوزخ

كه به علم قضا  دوم آن.  علم قضا كند باشد و از سر جهل و هواي نفس و ميل طبع، بي
اما آن قاضي كه در بهشت ... عالم بود، اما به علم كار نكند به جهل و هوا كار كند و 

 -252: 1373نجم دايه، ( ».اضي بهشت استاست مگر اشارت بدان است كه خود ق
251(  

اشاره به فقدان عدالت اجتماعي از سوي حكيم سنايي در رهيافت 
  )آليستي ايده(گرايانه واقع

ادبيات و هنر برآمده از «توان برآن بود  شناختي به ادبيات مي در يك نگاه جامعه
اجتماع عصر خويش و نويسنده يا هنرمند در فضاي سياسي، ... شرايط اجتماعي است

آورند،  گيرد كه هر يك به سهم خود در آثاري كه پديد مي تحت تأثير عواملي قرار مي
روزگار حيات و شاعري حكيم غزنه، ) 74: 1387وحيدا، (» كننده دارند نقش تعيين

. داد ي استبداد شرق هنوز به حيات خود ادامه مي مقارن با عصري بود كه ساختار جامعه
در قرن پنجم هجري در مشرق عالم اسالمي، سنّت حكومت ايراني «ث به قول باسور

هاي  ي شرقي حق الهي سلطنت با ديدگاه مقبوليت داشت در چنين حكومتي انديشه
در ). 47:1381، 1باسورث، ج(» اسالمي در مورد حكومت با يكديگر آميخته شده بود
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مملكت و حفظ امنيت ي  ي مورد بحث، سلطان مظهر قدرت و مسؤول اصلي اداره دوره
از پادشاه و عناصري كه در «حكومت در اين روزگار عبارت بود. قلمرو خويش است

هاي مختلف  كردند و جمعاً قشر نازكي از اليه مشاغل گوناگون در دربار او خدمت مي
در چنين ساختار اجتماعي نبايد ) 392: 1386فروزاني، (» .دادند اجتماعي را تشكيل مي

هاي اخالقي  در آموزش«گونه كه هاي فلسفي، آن ي ديالگ نايي به شيوهانتظار داشت س
ها و  بندي رويارويي تجربه ها و صف يوناني تقابل دموكراتيك انديشه

سخن بگويد بلكه فقط به صورت پند و ) 56: 1372شفيعي كدكني، (».هاست شناخت
 با شاه و -كر شدگونه كه در بخش رويكرد آرماني سنايي به عدالت شاه ذ  همان-تذكير

گويد و آنان را به سيرت نيك و دادگري با رعيت و پرهيز از ظلم  اطرافيان او سخن مي
  :كند دعوت مي

 عـــدل را تـــازه بـــيخ كـــن برگـــاه
ــت    ــدل صــورت هنرس ـيرت ع  سـ
ــشت  ــه بترزكنـ ــم شـ ــيرت ظلـ  سـ

 

ــاه     ــن در چ ــيخ ك ــار م ــم را چ ظل
ــت   ــژدم جگرس ــل ك ــورت بخ ص
ــه ز بهــشت  صــورت عــدل شــاه ب

)1-3ب/ 587حديقه (  
ليكن باوجود اين شيوه سخنوري، حكيم سنايي هرگز چشمان خود را بر واقعيات 

اي خود  نبست و از افشاي حقايق روي نگردانيد او در برخي از قصايد تأثيرگذار و غرّ
پروا به  با شهامتي ستودني زبان به انتقاد از حكّام عصر خود باز كرد و با لحني تند و بي

توانست در  مامداران حكومت پرداخت، زيرا روح بيدار سنايي نمينقد كار حاكمان و ز
شدند،  برابر بيدادهاي اجتماع خود كه در آن مردمان خردمند به كفر و الحاد متّهم مي

كه شاهان و فرمانروايان خود را غرق شهوت و لذت ساخته بودند و به هرچه  درحالي
و به تصويرسازي از اين انديشيدند، سكوت اختيار كند  جز سرنوشت مردم مي

هاي جانگداز، كه عالمان و خردمندان به كنج عزلت رانده شده و جاي خود را  صحنه
  :به ظالمان و جاهالن داده بودند، دست نيازد و ناله سر ندهد كه

 كرد رفت از مردمان،اندر جهان اقوال ماند      
  زمـين  از فصيحان و ظريفان پاك شد روي      

هم عنان شوخ چشمي در جهان آمال مانـد         
وز جهان مشتي بخيل كور و كـرّ و الل مانـد           
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 جاي سـاخت  در معني در بن درياي عزلت       
 صدرها از عالمان و منصفان يكسر تهيـست       

 

ها آخال مانـد     وز پي دعوي به روي آب     
صدر در دست بخيل و ظالم و  بطّال مانـد          

)1-4 ب146-81/147ق (  
و اين كه حاكمان عدالت را بر طاق نشاني عدالت و فراموشي آن  سنايي بارها از بي

اند، شكوه  سر داده  اند و به جاي آن ظلم و ستمگري را جايگير ساخته نسيان نهاده
  :است

 يابد كسي از وي نـشان       عدل گم گشت و نمي    
 

جاي وي گرفت و چند ماه و سال ماند        ظلم   
)2 ب147/همان (  

  :يا در بيت زيباي زير
 نم همـي يك جهان بوبكر و عثمان و علي بي 

 

حيا و حلم و عدل و صدق آن هر چاركو         ن  آ 
)5 ب253/575ق (  

از عدل و دادگري شاهان دادپيشه اعصار گذشته و خلفاي بخشايشگر پيشين با 
كند و عدالت و جود شاهان و حاكمان گذشته را چون عنقايي  حسرت و تحسر ياد مي

و كسي از وجود آنها نشاني داند كه ديگر بر سر مردم روزگارش سايه نخواهد افكند  مي
  :نخواهد يافت

 عدل نوشروان و جود معتصم افـسانه شـد        
 

ـال مانـد      و ز بزرگيشان      به چشم مردمان تمث
)3ب147/ همان(  

ي خود از سر اعتقاد به موضوع معاد، براي  سنايي متأثر از چنين فضايي در جامعه
كند كه طي آن   اشاره ميديدگان، به اجراي عدالت فراگير خداوند دادگر اميدواري ستم

در صدر خواهد نشست و » احكم الحاكمين«عنوان  خداوند چونان قاضي عادل و به
ي اعمال بندگان را با ميزان عدالت خواهد سنجيد و بساط حشمت و هيبت  كارنامه
  :ي شاهان چه دادگر و چه بيدادگر برخواهد چيد همه

 بينـي   نه ملك روم و ري بيني نه رطل جامِ مـي            
  داد عادالن ماند نه جـور ظالمـان مانـد          نه
 

ـم بينـي            طبل ناي و ني   نه    ـر و ب بيني نه بانـگ زي
نه جور جابران ماند نه مخدوم و خدم بيني        

)2و3 ب306/704ق (  
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گرايانه،  افزون بر حاكمان و مجريان قدرت كه از سوي سنايي در رويكرد واقع
عمل نيز كه از  گيرد، عالمان بي رار ميي نقد و انتقاد و اعتراض ق عدالتي آنان در بوته بي

پيشگان، زبان  بندند و به جاي نكوهش ستم غايت آز و طمع برظلم ظالمان چشم فرو مي
ي دوم  گشايند و به دروغ آنها را در عدالت همتاي عمر، خليفه به ستايش از ايشان مي

  :شوند صيف ميگونه تو گيرند و اين دهند مورد انتقاد شديد قرار مي مسلمين، قرار مي
ل          عالمان بي  عمل از غايـت حـرص و اَمـ 

 گاه وصافي بـراي وقـف و ادرار و عمـل          
 از براي حرص سيم و طمع در مال يتـيم         

 

اند  ي اصحاب لشكر كرده     خويشتن را سخره   
انـد   با عمر در عدل، ظالم را برابـر كـرده         
انـد   حاكمان حكم شريعت را مبتّر كـرده      

)7-9 ب148/ 82ق (  
مورد اين رهيافت و رويكرد سنايي به موضوع عدالت آن كه سنايي سخن آخر در 

همتا و عدالت  العلل جور و ستم جباران و ظالمان را غفلت آنان از ياد خالق بي علت
ها در دستيابي افزونتر و  ورزي انسان فراگير او در روز حسابرسي و آزمندي و طمع

  :ندك داند و چنين اظهار مي بيشتر به سود دنياوي، مي
 نترسي هيچ از ايزد نپرسي هـيچ از عـدلش         

 

وليكن راحت و شادي تو از سود و سلم بيني          
)7 ب703/ 306ق (  

  گيري نتيجه
  :توان گفت باتوجه به آنچه نوشته شد مي

ي سنايي  ي عدالت از واژگان پركاربرد ديوان اشعار و مثنوي ارجمند حديقه  واژه-
  .است

اد بوده است كه به شدت نسبت به عدالت  حكيم سنايي مسلماني نيكو اعتق-
اي از  خداوند، اعتقاد داشت و عدالت شاهان زميني بويژه شاهان دادگستر را جلوه

  .دانست عدالت پادشاه حقيقي، خداوند دادگر، مي
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 سنايي به اجراي عدالت الهي در روز رستاخير معتقد است و در تعدادي از -
راي عدالت الهي در مورد خودكامگان و قصايد غرّاي خود ستمديدگان را به اج

  . اميدوار ساخته است،ستمگران
 در ديوان اشعار، هرگاه سنايي سخن از عدل الهي به ميان آورده، به صفت فضل -

ي عدل و فضل الهي را با هم به كار برده  او نيز اشاره كرده و در غالب شواهد دو واژه
  .است

 اين حكيم واال با آراي سياسي روزگار پيش يابيم ي اشعار سنايي درمي  با مطالعه-
آشنا ... الملوك امام محمد غزّالي و نصيحةالملك و  نامه خواجه نظام از خود نظير سياست

هاي خود به مخاطبان از اين آثار تأثير گرفته است و بين تعاليم  بوده و در القاي انديشه
  . استهاي سياسي ايرانيان كهن، پيوند زده ديني خود و انديشه

ي استبدادي شرق هنوز به  زيست كه ساختار جامعه  سنايي در روزگاري مي-
داد و امور كشور در يد قدرت يك فرد به نام شاه قرار داشت اين  حيات خود ادامه مي

برخوردار بود و در تمدن اسالمي جانشين و » فرّ ايزدي«فرد در باور ايرانيان كهن از 
در چنين . شد شد كه مسند قدرت حق مسلّم او تلقي مي  ميناميده» اهللا ظلّ«نايب خداوند

كند در رهيافتي آرماني به  ساختاري هنگامي كه سنايي سلطان را به دادگري دعوت مي
مشابهت به مجالس وعظ و تذكير سنّتي نيست، شاه را به  شيوه امر و نهي از باال كه بي

واعظ خود پادشاه را فاقد كند و در هيچ يك از م گري دعوت مي دادپيشگي و عدالت
داند  خواند، بلكه حكومت را حق طبيعي او مي صالحيت الزم براي حكومت نمي

عنوان نايبان امر خدا در كشورداري و  گستري شاهان به ي خود را يادآوري عدالت وظيفه
  .داند حكمراني دنيايي مي

اي دو گروه از گستري و اهتمام به اجراي آن را بر  حكيم غزنه، التزام به عدالت-
نخستين گروه افرادي هستند كه تحت . دانسته است طبقات اجتماعي الزم و ضروري مي

حد و حصر  عناوين شاه، سلطان، حاكم در رأس هرم جامعه داشتند و از قدرت بي
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بايد در شغل خطير خود عدالت را همواره  اند كه مي برخوردار بودند، گروه دوم قاضيان
  .عدالتي گردند كشي و بي دهند تا مانع حقالعين خود قرار  نصب

 حكيم سنايي كوشيده تا ممدوحان خود را از شاه و وزير گرفته تا حاكم و -
آور ديني، به  گستران نام جستن از تلميحات ملّي و اسالمي بويژه عدالت قاضي را با بهره

  .دادورزي ترغيب كند
 اگرچه سنايي بعد از تحول روحي و دگرگوني، ارتباط خود را به كلي با دربار -

سالطين و حاكمان قطع نكرد و مداحي و ستايشگري را وداع نگفت با دقّت در اشعار 
گرايانه با شدت و  يابيم در برخي از قصايد تأثيرگذار و غرّا با رهيافتي واقع او درمي

توجهي  نشاني عدالت و بي  زمامداران روي آورده و از بيپروا به نقد كار حاكمان و بي
  .بديل شكوه سر داده و زبان به انتقاد باز كرده است حاكمان به اين فضيلت واال و بي
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