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Abstract  
 

Sanai Ghaznavi, mystic of the sixth century AH. Q., who is also one of the prominent 
poets of Persian educational literature, has paid attention to the issue of hypocrisy as 
one of the important moral-social diseases in his works and has tried to eliminate and 
correct this problem through hypocrisy. In this way, he pays special attention to the 
teachings of the Holy Quran, as one of the intellectual and intellectual sources of his 
advice. Identifying and introducing Sana'i influences from the Holy Quran in the 
Divan of Poems and Hadiqah al-Haqiqah based on poetic evidences and their critique 
and analysis is the main issue of this article. This article has been written in a 
descriptive-analytical method. Sanai condemns hypocrites from different groups and 
strata of society such as: jurists, scholars, preachers, ascetics, readers, Sufis, pilgrims, 
etc., and various material and spiritual motives to turn to hypocrisy and hypocrisy. He 
counts, such as: gaining wealth, position, respect, fame, etc. Inspired by the teachings 
of the Qur'an, he believes that: Hypocrites are the companions of Satan, do not have 
sincerity in their acts of worship, and seek hypocrisy through hypocrisy and pretense. 
They are worldly. And offers them solutions; Such as: turning to the world of 
contentment and contentment, avoiding the air of breath, having sincerity and honesty, 
not being deceived by appearances, avoiding hypocrisy and hypocrisy, etc. Finally, it 
is recommended to enter the bend of unity and leave it with uniformity . 

 

Keywords: Quran - Hypocrisy - Presidency - Sanai - Divan of Poetry Hadiqah Al-
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 تأثیرپذیري سنایی از قرآن در موضوع ریا و ریاستیزي
 الحقیقه) (در دیوان اشعار و حدیقۀ

  *سیدبابک معالی
 کرمانشاه، ایران.استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه، 

 
 25/12/1400 :تاریخ پذیریش                     29/09/1400 :تاریخ  دریافت

 
 چکیده

 
رود که در آثار شمار می.ق.که یکی از شاعران برجستۀ ادبیات تعلیمی فارسی نیز به ة ششم هـ سنایی غزنوي، عارف سد

است با ریاستیزي به رفع و  اجتماعی توجه کرده و کوشیده ـ  قیهاي مهم اخال عنوان یکی از بیماري خود به موضوع ریا به
عنوان یکی از منابع اندیشگانی و فکري اندرزهاي  هاي قرآن کریم، به اصالح این معضل بپردازد. وي در این راه به آموزه

الحقیقه با استناد به  حدیقۀ سنایی از قرآن مجید در دیوان اشعار و  هاي شناسایی و معرّفی تأثیرپذیري. خود توجه ویژه دارد
به رشتۀ تحریر  تحلیلیـ  به روش توصیفی. مقالۀ حاضر ها مسئلۀ اصلی این مقاله است شواهد شعري و نقد و تحلیل آن

ها و اقشار مختلف اجتماع همچون فقها، علما، وعاظ، زهاد، قاریان، صوفیان،  است. سنایی ریاکارانی از گروه درآمده 
ها به ریا و تظاهر  آوردن آنهاي مادي و معنوي مختلفی براي روي دهد و انگیزه مورد نکوهش قرار می حاجیان و... را

شمارد؛ مانند کسب مال و ثروت، مقام، احترام، شهرت و... او با الهام از تعالیم قرآن، معتقد است که ریاکاران  برمی
 با ریاکاري و تظاهر در پی رسیدن به مطامع دنیوي هستند. اند، در اعمال عبادي خود اخالص ندارند ونشینان شیطان هم

آوردن به دنیاي خرسندي و قناعت، پرهیز از هواي نفس، داشتن کند؛ مانند روي کارهایی نیز پیشنهاد می به آنان راهوي 
وج از آن اخالص و صداقت، فریب ظواهر را نخوردن، دوري از نفاق و دورنگی و... سرانجام ورود به خُم وحدت و خر

 .نماید     با یکرنگی را توصیه می
 

 
 .الحقیقه قرآن، ریا، ریاستیزي، سنایی، دیوان اشعار و حدیقۀ: هاي کلیديواژه
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 . مقدمه1
از جمله شاعران برجستۀ ادبیات تعلیمی در قرن ششم هـ.ق. است که به حق باید او را  حکیم سنایی غزنوي

هاي فراوان از آیات  شمار آورد. او توانست در آثار خود با تأثیرپذیرياز استادان مسلّم شعر فارسی نیز به
قرآنی تحول اساسی و ماندگاري در روند آثار منظوم فارسی ایجاد کند و نخستین کسی است که 

طور گسترده در عرصۀ شعر فارسی وارد  موازات طرح مضامین اخالقی در آثارش، تعالیم عرفانی را نیز به به
 . است کرده 

الحقیقه بازتاب و حدیقۀ دیوان اشعارخصوص از جمله موضوعات اخالقی که در آثار سنایی و به
فروانی یافته، ضرورت مبارزه با ریا و تظاهر است که مانند یک آفت، اساس جوامع را از درون سست و 

خود و رواج روزافزون  هاي اجتماعی روزگار ها و نابسامانی اخالقی کند؛ لذا او با مشاهدة بی تهی میمیان
پذیري از هاي مختلف جامعه، سکوت اختیار نکرده، بلکه با الهام ریا و تظاهر در میان اقشار و گروه

 هاي قرآن مجید، همچون یک مصلح اجتماعی با ریا و ریاکاران به مبارزه برخاست.   آموزه
 مسئله بیان. 1-1

سنایی در موضوع ریا و ریاستیزي از تعالیم قرآن مجید  هاي در این مقاله نگارنده بر آن است، تأثیرپذیري
 الحقیقه شناسایی و معرّفی کند و با استناد به شواهد شعري، نقد و بررسی نماید.  را در دیوان اشعار و حدیقۀ

 . روش تحقیق 1-2
نگارش درآمده  برداري بهو ابزار فیش اي تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهـ   این مقاله به روش توصیفی

هاي مختلف آن  است و سعی بر آن دارد که با استفاده از قرآن مجید، ابتدا موضوع ریا و ریاکاري و جنبه 
هاي  سپس تأثیرپذیريآوردن افراد به ریاکاري از منظر قرآن بیان شود، و همچنین علل و عوامل روي

تا جایی که به درازگویی نینجامد، تجزیه و  بندي و سنایی از آیات قرآنی با استناد به شواهد شعري، دسته
 هاي اجتماعی موضوع نیز توجه گردد.  یابی شود و در نهایت، به جنبهتحلیل و علت

 . اهمیت و ضرورت انجام تحقیق         1-3
 که هاي اخالقی هستند رذیلت از جمله جاست که ریا و تظاهر اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از آن

به اضمحالل  و باورهاي اصیل یک جامعه را ها ارزش اجتماع، و فرد نهاد در شدن متمکّن با ندتوان می
برافکن و ضرورت مبارزه با این بیماري بنیانسوق دهند؛ پس  نابودي و فساد پرتگاه بکشانند و آن را به

یده نیست و در رفت از آن بر کسی پوشهاي برون ها و عواقب آن و ترسیم راه برخورد جدي با زمینه
در عرصۀ ادب است و چون  هاي دینی و اخالقی همواره امري حیاتی تلقّی شده  فرهنگ ما بر اساس آموزه

فارسی دربارة تأثیرپذیري سنایی از قرآن در موضوع ریا و ریا ستیزي تا کنون پژوهشی مستقل صورت 
سو، تا بتوان بر اساس آن از یک نگرفته است؛ بنابراین ضرورت انجام چنین تحقیقی کامالً محسوس بود

هاي مختلف ریا و ریاستیزي در آثار بزرگانی همچون سنایی شناسایی شوند و از سوي دیگر،  جنبه
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هاي قرآن مجید مشخّص و تبیین گردند تا از این رهگذر بهتر و بیشتر بتوان  هاي سنایی از آموزه تأثیرپذیري
 برد.  ۀ فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی پی هاي قرآنی در عرص هاي آموزه به تأثیرگذاري

 هاي تحقیق. پرسش1-4 
هاي قرآن مجید در  هاي سنایی از آموزه که درصدد شناسایی و معرّفی تأثیرپذیري در این مقاله عالوه بر آن

هاي مختلف ریا از نظر او  الحقیقه هستیم، در تالشیم تا دریابیم، معانی و کاربرد دیوان اشعار و حدیقۀ
است؟ وي براي  دلیل ریاکاري به باد انتقاد گرفته ها و اقشار اجتماعی را به اند؟ سنایی، کدام گروهکدام

است؟ و از نظر او تبعات عمل ریایی  اي برشمرده  هاي مادي و معنوي عمل ریایی چه دالیل و انگیزه
 چیست؟ 

 تحقیق پیشینۀ.  5- 1
 توان به موارد ذیل اشاره کرد:  ز میهایی مرتبط با این مقاله نی پژوهش دربارة

-اهللا شریف عنایت ،زاده مرجع سعیده :نویسندگان آن» ریا و تزویر و انعکاس آن در اشعار جامی«. مقالۀ 1

به  34شمارة 1396، بهار و تابستان نامۀ زبان و ادبیات فارسیکاوشکه در  احمد امیري خراسانی ، پور
نویسندگان در این مقاله، ضمن بیان شواهد مثالی از اشعار جامی، سرانجام به این نتیجه  است.  چاپ رسیده

هایی از متصوفه در اطراف یک شیخ و  یل گروهنمایی، تشک رسند که در دوران وي ریا، صوفی می
سکونت در خانقاه براي مقاصد مادي و سوءاستفاده از دین و باورهاي خالصانۀ مردم، بسیار رواج داشته 

هایی از  ، با انتقاد از این رذیلت اخالقی، گوشهالذّهب سلسلۀویژه در  است. وي در اشعار خود، به
است و مردم را به آگاهی و شناخت و پیروي  ران زمان خود را برمال ساخته فریبی زاهدنمایان و ریاکا مردم

خواند تا از رهگذر آگاهی مردم، از رواج ریا  می سیرتان مخلص و دوري از ریاکاران فرا از نیک
 جلوگیري کند.

خرداد  حافظدر مجلۀ   شدهنویسنده: سیدحسن امین، چاپ» زهد ریایی و زهد ریا در شعر حافظ«. مقالۀ 2
 .                                                          94، شمارة 1391

» زهد ریایی«و » زهد و ریا«ترین شرح و تحلیل، فقط به ذکر شواهد مثالی با بسامدهاي  این مقاله با کم
 است.  از دیوان حافظ بسنده کرده 

 3از  -صفحه 18(  کوثر معارف مجله: فاکرمیبدي، محمد ، نویسنده:(ره) خمینی اماماشعار  در ریاستیزي. 3
. در این مقاله نیز شواهد مثالی از دیوان امام در ارتباط با ویژگی ریاستیزي ایشان 3، شمارة 1386) 20تا 

 شود.   مطرح می

 . معنی لغوي و اصطالحی ریا 2
تظاهرکردن به نیکی، دورویی و نفاق و انجام کار براي «معناي است و به» رؤیت«مۀ مشتق از کل» ریا«

که  است از آن  و در اصطالح، عبارت(فرهنگ معین، ذیل واژة ریا) » است دادن به دیگري آمده نشان

https://elmnet.ir/author/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://elmnet.ir/author/%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://elmnet.ir/author/%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://elmnet.ir/author/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/975580/%d8%b1%db%8c%d8%a7-%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-(%d8%b1%d9%87)?q=%D8%B1%DB%8C%D8%A7%20%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C&score=43.28827&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/79524/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%a8%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/364/%da%a9%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81
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ر انسان بخواهد با ارائۀ کارهاي نیک خود، مقام و منزلتی در دل مردم پیدا کند و این مطلب اگرچه د«
که آدمی در  تمامی کارهاي خوب امکان دارد، ولی نام ریا در اصطالح شرعی، مخصوص است به این

 . )6: 1359(فهري، » انجام عبادات، چنین قصدي داشته باشد
است که مایۀ هالکت انسان و  هاي دینی، ریا نقطۀ مقابل اخالص و یکی از گناهان کبیره  از نظر آموزه    

کند، عامل حبط اعمال آدمی و به انحطاط و ود؛ زیرا فضایل اخالقی را زایل میش شقاوت ابدي او می
 دانند؛ نفاق می از ايشاخه ریایی را علماي علم اخالق، عمل کشیدن جوامع بشري است. همچنین ابتذال
 فکرند.   هم آن نکوهش در شرع و عقل که نفاقی

 . معانی و کاربردهاي ریا در قرآن  3
 است:   بار در قرآن کریم به شرح ذیل آمدههمان معناي اصطالحی، پنجدر » ریا«واژة 
پس واي بر آن » «﴾6﴿ یرَاءونَ هم الَّذینَ ﴾5﴿ ساهونَ صالتهِم عنْ هم الَّذینَ ﴾4﴿فَویلٌ للْمصلّینَ «

»  ]6[ ریا و خودنمایی کننده) (اگر طاعتی کنند بهمانان که  ]5[که دل از یاد خدا غافل دارند  ]4[ نمازگزاران
 . )6-4اي، ماعون/  قمشه (قرآن مجید، ترجمۀ الهی

-انگاري می بینیم، روي سخن خداوند با نمازگزارانی است که در نماز خود سهل در این آیات می

کنند، اهتمامی به امر نماز ندارند و دل از یاد خدا غافل دارند. پس از نظر خداوند، آنان ریاکارانی 
 پردازند. تند که به عمق عبادات توجه خالصانه ندارند و فقط به ظاهرسازي میهس

 فَساء قَرِینًا لَه الشَّیطَانُ یکُنِ ومنْ ۗ◌ والَّذینَ ینْفقُونَ أَموالَهم رِئَاء النَّاسِ ولَا یؤْمنُونَ بِاللَّه ولَا بِالْیومِ الْآخرِ «
کنند و به خدا و روز قیامت ایمان  شان را از روي ریا و خودنمایی به مردم انفاق میو آنان که اموال«» .قَرِینًا

» نشینی است تردید بد همدم و همو هرکس شیطان همدم او باشد، بینشین آنان است]  [شیطان همدم و همندارند 
   .)38اي،نسا/  قمشه (قرآن مجید، ترجمۀ الهی 

نشین  است و شخص ریاکار هم شمار آمده انه، اعمالی شیطانی بهطور صریح اعمال ریاکاردر این آیه به
فریبی در  و قرین شیطان معرّفی شده است؛ زیرا ریاکاران با عدم اعتقاد به قیامت و روز جزا با تظاهر و عوام

 پی رسیدن به مطامع دنیوي خود هستند.   
 یعملُونَ بِما واللَّه ۚ◌ ا ورِئَاء النَّاسِ ویصدّونَ عنْ سبِیلِ اللَّه ولَا تَکُونُوا کَالَّذینَ خَرَجوا منْ دیارِهم بطَرً«

 مانند کسانی نباشید که از روي هواپرستی و غرور و ریا و تظاهر از دیار خویش[شما مؤمنان]  و» «محیطٌ

ر هرچه کنند، محیط کنند و علم خدا ب از راه خدا منع می[مردم را] خارج شدند و [به سوي میدان بدر] 
 ).   8، انفال/ اي قمشه (قرآن مجید، ترجمۀ الهی» است

خداوند در این آیه منافقان را مدنظر دارد؛ منافقانی مغرر و هواپرست که ریاکار و متظاهر نیز 
اند و سرانجامی جز افتادند در ورطۀ شکست و نابودي  بهره هستند و آشکارا از پشتیبانی خداوند بی

 ندارند. 
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 والْیومِ بِاللَّه یؤْمنُ ولَا النَّاسِ رِئَاء مالَه ینْفقُ کَالَّذي ٰ◌ یا أَیها الَّذینَ آمنُوا لَا تُبطلُوا صدقَاتکُم بِالْمنِّ والْأَذَى«
 ۗ◌  کَسبوا ممّا شَیء ٰ◌ علَى یقْدرونَ لَا ۖ◌  صلْدا فَتَرَکَه وابِلٌ فَأَصابه تُرَاب علَیه صفْوانٍ کَمثَلِ فَمثَلُه ۖ◌  الْآخرِ
اللَّهي لَا ودیه مرِینَ الْقَواي اهل ایمان، صدقات خود را به سبب منّت و آزار تباه نسازید، مانند آن» «الْکَاف-

ثل این انفاق کند و ایمان به خدا و روز قیامت ندارد؛ م(براي جلب توجه دیگران) که مال خود را از روي ریا 
اي ریزند و  بر روي سنگ صاف غبارگرفتهکه در زمین قابلی افشانند) (به جاي آنریاکاران بدان ماند که دانه را 

گیاه به جاي گذارد که نتوانند هیچ حاصلی  طور صاف و بیتند بارانی غبار آن بشوید و آن سنگ را همان
، اي قمشه (قرآن مجید، ترجمۀ الهی» ننمایددت) (سعاآورند و خداوند گروه کافران را راه  دست  از آن به

 .                                                                                        )264بقره/
که اولی بعد از عمل » ریا«و » منّت و آزار«است: در آیۀ مذکور دو عامل بطالن عمل مطرح شده 

: 1387(مکارم شیرازي، شود که اعمال نیک از بین برود  و باعث می آید و دومی مقارن با عمل می

گرایان و  است، افراد ریاکار، قشري . همچنین در قالب یک تمثیل که در آیۀ مزبور آمده )21/478
کنند و ظاهر عمل آنان مانند  که به قصد ریا و تظاهر انفاق مىشوند  محتوا معرّفی می نگرانی بی سطحی

دلیل سختى باطن آن چون سنگ، سخت است و قابلیت نفوذ ندارد. پس ریاکاران به خاك، نرم، ولى
  برند. اى نمى هاى سنگشان در برابر نفوذ حقیقت، از انفاق خود بهره دل

ءونَ النَّاس ولَا یرَا ٰ◌ إِنَّ الْمنَافقینَ یخَادعونَ اللَّه وهو خَادعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصّلَاةِ قَاموا کُسالَى«
کند و چون به  کنند و خدا نیز با آنان مکر می همانا منافقان با خدا مکر و حیله می» «یذْکُرُونَ اللَّه إِلَّا قَلیلًا
(قرآن  »میلی و کسالت نماز کنند و براي ریاکاري آیند و ذکر خدا را جز اندك نکنند نماز آیند با حال بی

 .)142/ نساء، اي قمشه  مجید، ترجمۀ الهی
هاي الهی، بلکه براي  بینیم، منافقان، اعمال عبادي خود، مانند نماز را نه با انگیزه که در این آیه میچنان

را  ، خدادهند و با این کار سعی دارند میلی انجام می خودنمایی و از روي ریاکاري همراه با کسالت و بی
خداوند به باطن آنان آگاه است و جزاى فریبکاریشان را  ودهند  که خود را فریب میفریب دهند؛ درحالی

 .دهد مى
 . مختصري دربارة سنایی غزنوي 4

حکیم ابوالمجد مجدودبن آدم سنایی، شاعر و عارف نامدار نیمۀ دوم سدة پنجم و نیمۀ نخست سدة ششم 
هـ.ق. در  535ل هـ.ق. در غزنین زاده شده و در سا 473احتمال قریب به یقین در سال  هجري است و به

دربارة منزلت و مقام سنایی نیز همین بس که  .)1/552: 1368(صفا، است   همان دیار، چشم از جهان فروبسته
 گوید: داند و می الدین رومی با وجود کمال و فضل، خود را از متابعانِ او میموالنا جالل
 ام، من نیم خام نیم جوشی کرده«

 

 از حکیم غزنـوي بشنو تـمـام 
 

 )1/501: 1382(مولوي،   
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است که دربارة مسائل  نامه الهییا  الحقیقه حدیقۀها،  ترین آن سنایی داراي آثار متعددي است که مهم      
اش،  حدیقه«عرفانی، حکمی و کالمی و مشحون به معارف الهی است. آذر بیگدلی دربارة حدیقۀ او گوید:

(بیگدلی، » انگیز، مشحونهاي معرفت شوقو گلستانی است از گلآمیز، مملو  بوستانی است از ثمرات تحقیق

 او که شامل قصاید، غزلیات، قطعات و مفردات اوست.  دیوان اشعار. همچنین )5: 1341
است که به نظر، پایه و اساس  هایی چند، مطرح شده  دربارة زندگی ابوالمجد مجدود، حکایات و افسانه     

آید، بیانگر آن  چه که از آثار او برمیشود، ولی آن نظر می جا صرفها در این آن درستی ندارند؛ لذا از بیان
است که سنایی نیز مانند برخی دیگر از بزرگانِ شعر و ادب داراي دو مرحلۀ زندگی بوده است: در مرحلۀ 

و گویا  هاي دنیایی سرگرم است گذرانی اش، او شاعري درباري است که به لهو و لعب و خوش اول زندگی
 آورد. شود و به دنیاي عشق و عرفان روي میاي دچار تحول و دگرگونی می در اثر حادثه

 هاي او از قرآن مجید  . ریا و تظاهر در آثار سنایی و تأثیرپذیري5
موازات پرداختن به مضامین عرفانی در  آوردن به دنیاي عشق و عرفان به حکیم سنایی غزنوي پس از روي

طور گسترده واکنش نشان داده است؛ از جمله مواردي جتماعی نیز بهمعضالت اخالقی و اآثار خود، به 
هاي قرآن مجید به آن پرداخته، موضوع ریا و  جاي آثارش با الهام و تأثیرپذیري از آموزهکه در جاي

پذیري از داند و الزمۀ تأثیر تظاهر است. او ریشۀ ریاکاري و تظاهر را اسیربودن در چنگال هواي نفس می
 کند: ریایی معرّفی می قرآن را بی

 چو در مصحف از هوا نگري
 

 نقـش قـرآن تـرا کنـد در بنـد 
 

 ریا شنـويور ز زردشت بی
 

 زنده گرداندت چو قرآن، زند 
 

 )152، 1388(سنایی،   
و در آثار خود اقشار و   سنایی به تأسی از تعالیم قرآن مجید دربارة ریا و ریاکاران اشعار فراوانی سروده      

هاي  ي مختلفی از ریاکاران زمانه را نکوهش کرده و به باد انتقاد گرفته است و دالیل و انگیزه ها گروه
شمارد و در کسوت یک مصلح اجتماعی اندرزهایی  آوردن افراد به ریا و تظاهر برمیمختلفی را براي روي

تأثیر آیات قرآن مجید وضوح تحت ر همۀ موارد مزبور بهدهد و د رفت از ریاکاري به ایشان میبراي برون
بندي  توان بر این اساس ریاکاران را از نظر سنایی چنین معرفی و دسته اي که می دربارة ریاست، به گونه

 کرد: 
. کسانی که در اعمال عبادي خود اخالص ندارند و با ریاکاري و تظاهر در پی رسیدن به مطامع 1-5

سورة نسا، ریاکارانی از اقشار و طبقات  142آیۀ  ماعون وسورة  6-1تأثیر آیات  ایی تحتدنیوي هستند: سن
کند  مختلف اجتماع روزگار خود از قبیل فقها، علما، صوفیان، زاهدان، قاریان، حاجیان و... را نکوهش می

شان هستند. شواهد  یاییفریبی و اغراض دن داند که با ظاهرسازي در دین به دنبال عوام و آنان را منافقانی می
 هاي مذکور:  مثالی از سنایی دربارة ریاکارانی از هریک از گروه
 فقها را غرض از خواندن فقه

 

 حیلۀ بیــع و ریـــا و سلمـست 
 

 علما را ز پی وعظ و خطاب
 

 جگر از بهـر تعصـب به دمـست 
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 صوفیـان را ز پی رندان کام
 

 شان شاهد و شمع و شکمست قبله 
 

 هـدان را ز براي زه و زهزا
 

 دام و دمست»قل هو اهللا احد «  
 

 حاجیـان را ز گدایی و نفاق
 

 هوس و هوش به طبل و علمست 
 

 ) 82(همان:   
 کند: پوشان، صوفیان و حاجیان دنیاطلب، گداصفت و ریاکار را نکوهش می در جایی دیگر خرقه         

پوشـان مـزور سیـرت سالوس و  خرقه 
 زرق

 

 اند کرده قیصر و قیماز ◌ٴ خویشتن را ســخره 
 

گاه خلوت صوفیان وقت با مـوي چو 
 شیر

 

 اند ورد خود ذکر برنج و شیر و شکر کـرده 
 

 فروشدر مناسک از گدایی حاجیان حج
 

 اند هاي ظالمان را رکن و مشعر کــرده خیمه 
 

 
 

 )149-148(همان:  
 

درازي برحذر داشته کاري و دستاري ریاکار را از حرص و فریبدر ضمن ثروتمندان و فقهاي درب       
 دهد:  است و چنین پند می

 اي خداونـدان مـال االعتبـار االعتبـار
 

 حیلۀ بیــع و ریـــا و سلمـست 
 

 کاین جان عذرآور فرومیرد ز نطقاز آنپیش
 

 جگر از بهـر تعصـب به دمـست 
 

 ي پندپند گیریـد اي سیاهیتـان گرفتـه جا
 

 شان شاهد و شمع و شکمست قبله 
 

 تـا کی از دارالغروري ساختـن دارالسـرور
 

 دام و دمست»قل هو اهللا احد «  
 

 حرصآباد گیتـی چند بایـد داشت در فریب
 

 چنـار نرگس دست چون دست چون چشمچشمتان 
 

 )182(همان:   

برند با تعبیرات و تشبیهاتی  کار می تی که در ریا بههمچنین بر زهاد و فقهاي ریاکار و ابزار و آال     
باش و تیز کن و » افسان«باش و ببر یا مانند » تیغ«کند که یا مانند  تازد و در نهایت نصیحت می طنزآمیز، می

 ظاهرسازي و دورویی را رها کن: 
 تو اي زاهد گر از زهدت کسی سوي ریا خواند

 

 حیلۀ بیــع و ریـــا و سلمـست 
 

 مترس ار در ره سنت تویی بی پاي چون دامن
 

 جگر از بهـر تعصـب به دمـست 
 

 به وقت خدمت یزدان بنیت راست کـن قبلـه
 

 شان شاهد و شمع و شکمست قبله 
 

 دانالجمع سوي مرد معنیقیامت هست یوم
 

 دام و دمست»قل هو اهللا احد «  
 

 حرصآباد گیتـی چند بایـد داشت در فریب
 

 چنـار نرگس دست چون دست چون چشمنچشمتا 
 

 اگر بی دست و بی پایی به میـدان رضـاي او
 

 به پیش شاه گویی کن که ناید از تو چوگانی 
 

 تو و دوکی و تسبیحی که نز مردان میدانی  درین ره دل برند از بر درین صف سر برند از تن
 

 فقیه ار هست چون تیغ و فقیر ار هست چون افسان
 

 اري کیستی زینها که نه تیغی نه افسانیتو ب 
 

 )678(همان:   
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 خواند:  در ضمن، حاجیان ریاکار را گدایانی منافق می           
 حاجیان را ز گدایی و نفاق

 

 هوس و هوش به طبل و علم است 
 

 )82(همان:   

 دهد:  ها شکوه سر می و از ظاهرسازي آن
 خوان و پس» قل هو اهللا «در رجب خود روزه دار و 

 

 و در چارشنبه روزه دار» تبت«در صفر خوان  
 

 اگر بی دست و بی پایی به میـدان رضـاي او
 

 

 چند ازین رنگ و عبارت کار باید کرد کار
 

 درین ره دل برند از بر درین صف سر برند از تن
 

 رسته از میقات و حرم و جسته از سعی و جمار 
 

 غ و فقیر ار هست چون افسانفقیه ار هست چون تی
 

 گاه در نقـش هویـدي گاه در رنگ مهار 
 

 )704(همان:   
 گیرد:  کند و عمل آنان را به استهزا میدر جایی دیگر حقیقت ریایی صوفیان را بر مال می            

 از برون پاك و ز درون ناپاك
 

 کیست این هست صوفئی چاالك 
 

 لگربه بیرون سگ از درون جوا
 

 چیست این کار کرد و کسب حالل 
 

 )382: 1387(سنایی،   

توان از روزگار سنایی نام برد که ضرب شست ریاستیزانۀ او  طور کلی کمتر گروه و قشر اجتماعی را میبه
ها چنان که از نظر گذشت، اشاره شد. اینک به معرّفی  را نچشیده باشد که به برخی از این اقشار و گروه

 پردازیم: یگر میچند مورد د
 قاریان ریاکار  -

دلیل ظاهرسازي و استفادة ابزاري از قرآن براي رسیدن به خواجگی و مقام و سنایی قاریان ریاکار را نیز به
اند و طعم حقیقی  بهره کند و معتقد است که آنان از گوهر حقیقت قرآن بیمنزلت اجتماعی سرزنش می

 یابند:  ی که دچارش هستند، درنمیعلّت بیماري ریا و نفاققرآن را به
 تو اي مقري مگر خود را نگویی کاهل قرآنم

 

 که از گوهر نیی آگه که مرد صوت و الحانی 
 

 تو پیش حرف ةبرهنـه تـا نشـد قرآن ز پرد
 

 

 ترا گر جان بود عمري نگویم کاهـل قرآنی
 

 به اخماس و به اعشار و به ادغام و امالت کی
 

 آن بـه سوي سـرّ یـزدانیترا رهبـر بود قـر 
 

 رسن دادت ز قـرآن تا ز چـاه تن برون آیی
 

 بـازي ز راه دیـو نفسـانی که فرمـودت رسن 
 

 بدین شرمی که عثمان کرد بهر بندگی حق را
 

 تو زین چون خواجگی جویی بگو کو شرم عثمانی 
 

 یکی خوانیست پر نعمت قران بهر غذاي جان
 

 ابی طعـم مهمانیولیکن چـون تو بیماري نی 
 

)678: 1388(سنایی،     
 شاعران ریاکار   -

أَلَم تَرَ أَنَّهم فی کُلِّ . والشُّعرَاء یتَّبِعهم الْغَاوونَ«سورة الشعرا:  226-224تأثیر آیات تحت حدیقهسنایی در 
عمل و مدعیان باطل و ریاکار] را  سرایان کافر، مانند عالمان بیهو شاعران [یاو(» واد یهِیمونَ. وأَنَّهم یقُولُونَ ما لَا یفْعلُونَ

گویند که یکی را عمل  ها بسیار سخنان می ها در هر وادي سرگردانند و آن بینی که آن مردم جاهل گمراه پیروي کنند. آیا نمی

ی گمراه و دنیاطلب گویانها را یاوه دهد و آن عملی شاعران ریاکار را مورد انتقاد قرار می بی کنند) نمی
 گویند:  کند که در شعر و شاعري نیز مهارت الزم را ندارند و تصنعی شعر می معرّفی می
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 یک رمـه ناشیـان شعـر پـراش

 

 

 اند شعر تراشخویشتن کرده
 

 قالب و قلبشان سلیـم و لئیـم
 

 خاطر و خطشان عقیم و سقیم 
 

 رخ چو مردم به فعل چون نسناس
 

 کرباس ◌ٴ ههمه محتاج جامـ 
 

 فتنـه را نـام عافیـت کـرده
 

 دال با ذال قافیـت کـرده 
 

 خویشتن را شمرده از ندما
 

 ساختـه مسکـن از درِ حکـما 
 

 ریزهگرد کرده بسـی سخـن
 

 آمیزه¬نیک و بد خیره درهم 
 

 اي محتاج همچو گربه به لقمه
 

 ها تاراج کرده چو موش سفره 
 

 انصافست از معانـی دلـش بی
 

 همچو طوطی به نطق در الفست 
 

 فعلشان زشت چون عبارتشـان
 

 جان گران همچو استعارتشان 
 

 
 

 )683: 1387(سنایی،  
 

که در ابیات مزبور مشاهده شد، سنایی با تشبیه شاعران ریاکار به گربه، موش و طوطی در پی تحقیر چنان
داند که فریفتۀ مادیات هستند؛ لذا  صفتانی میطوطینیز، شاعران ریاکار را  دیوان اشعاربیشتر آنان است. در 

 باشند: » تاج شهریارانی بی«کند تا مانند او  ورزي را به آنان پیشنهاد میقناعت
  

 مشمر که هست انیشاعران را از شمار راو
 

 شاخسار یطوطـ يآسمان و جا یسیع يجا 
 

 زر ست نیشعر و خاك رنگ ست نیباد رنگ
 

 قرار یچون آب و آتش بو آن  نیتو ز عشق ا 
 

 يبر سرآ ییچون سنا یو خاک يباد نیزان چن
 

 ـاریشهر یباشـ تاج یتـا چنو در شهـرهـا بـ 
 

 
 

 )182: 1387(سنایی،  
 

 کند که قرین کبر و حسد هستند:    زن معرّفی میها را شیاطینی متظاهر و الف همچنین آن          
 نژادان شهر وید نیرمه ز کی

 

 نیشان کبر و حسد هم قر هبا هم 
 

 همـه یـیسنا میالف کـه هست
 

 ـنیسحـرآفر ـهیدر غـزل و مرث 
 

 ـکیول یـیهستنـد سنا يآر
 

 نیاز سرشان جهل جدا کرده س 
 

 
 

 )545: 1387(سنایی،  
 

دهد که شاعري دربارها را رها کنند و به شرع روي آورند و با خرسندي و  و در نهایت، اندرزشان می
 گیرند تا به فراغ و آسایش رسند:  طمع زیستن را درپیش ت باد غرور و آرزو را از سر بیرون کنند و بیقناع

 ترا ـرایبگـذار و گرد شـرع گرد ا يشاعـر
 

 نظم حسـان داشتن محمد یزشـت باشـد ب 
 

 بود نعمتیمنزل ول نیدر يورت خرسند
 

 

 از فراوان داشتن يازین یرو که چون من ب
 

 بهر آنک يکن ز سر تا جمع گرد نرویباد ب
 

 داشتن شـانیخـاك را جـز بـاد نتوانـد پر 
 

 شرطست از آنک يداور ـانیاندر م یراست
 

 در امکان داشتن یچون الف زو دور شـد دست 
 

 شیغماز خو يتا بو دینبا يدیگر چو خورش
 

 رخسـار رخشان داشتن نیکرد از دیتوبه با 
 

 لـم باشدتتا مس ییچون سنا يطمع ز یب
 

 آسان داشتن گرانجانان تن نیرا ز شتنیخو 
 

 همچنو یباد کم کن جان خود را تا توانـ
 

 خاکپاشـان خراسـان داشتن يخاك پـا 
 

 
 

 )457: 1387(سنایی،  
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 حاکمان و سالطین ریاکار  -
هستند و مسلّط بر  داند که اسیر هواي نفس خرد می زنانی ظالم، مغرور و بیسنایی حاکمان ریاکار را الف

 داند: نفس خود نیستند؛ به همین دلیل آنان را الیق پادشاهی و سروري نمی
 

 يناوك اندازان بر يخنجر آهنجانش بحر  سلطان؟ آنکه هست اندر نفاذ حکم او ستیک
 

 مـن پادشاه کشورم یکه هـ یالفـ یتو همـ
 

 يچون پادشـاه کشور يپادشـاه خود نـه ا 
 

 همه کبرست و ظلم دیرد باکانجا خ يدر سر
 

 ينـه مـرد افسر يسـر مـرد افسار نیبا چن 
 

 
 

 )654: 1387(سنایی،  
 

 سازد:  ها را با تشبیهاتی تحقیرکننده، آشکار می و حقیقت وجودي آن
 در آن عالـم سگی خیزي نه کهفی بلکه کهدانی که چون این پوست بشکافند تو اي ظالم سگی مکن  

چـون ستـور و  ـمیکه دا رایز یستـیتو مردم ن
 دد

 

 یخوان ۀبستجان یگه یدلخسته از چوب یگه 
 

 
 

 )671: 1387(سنایی،  
 

 دارد:  در جایی دیگر ناامیدي و یأس خود را از آنان چنین بیان می          
 دینگشا چیرعنا ه يجواستیر یمشت نیاز ا

 

 ز بودردا نیو درد د يز سلمان جو یمسلمان 
 

 
 

 )55: 1387ی، (سنای 
 

نمایانی را که مدعی  و صوفی(علما) که از نظر گذشت، سنایی مدعیان علم و کمال طور خالصه چنانبه
اند و نیز  که خود را به لباس دین درآورده(فقها و زهاد) را ارشاد و دستگیري هستند و یا زهد فروشانی 

داند که در اثر پیروي از  اند، کسانی می ست قایلقدرتمندانی را که ادعاي خدایی کرده، براي خویشتن قدا
اند تا مردم را فریب دهند و نظر آنان را  هواهاي نفسانی به ورطۀ الف و ادعا افتاده و با تزویر و ریا کوشیده

 به خود جلب کنند تا از این طریق به مطامع دنیوي خویش دست یابند.
 کنند:  اري می. کسانی که در رفتن به جنگ با کفّار ، ریاک2-5

پردازد که یا اساساً به  سورة انفال به انتقاد از لشکریان ریاکار روزگار خود می 8سنایی با مدنظر داشتن آیۀ 
خواهی  ها غارت و سهم اند، انگیزة اصلی آن جنگ نرفته، ادعاي غزاي روم و هند را دارند و یا اگر هم رفته

 است، نه جهاد در راه خدا:   بوده 
 روم و هند ينابوده در غزو و غزا انیغاز 

 

 اند الف خود افزون ز پور زال و نوذر کرده 
 

 
 

 )55: 1387(سنایی،  
 

 غارت و سهم یرا ز پ انیغاز
 

 قوت از اسب و سالح و خدم است 
 

 
 

 )82: 1387(سنایی،  
 

  سگ و دیو هستند:   شریک و همراه گوید که این غازیان و لشکریان ریاکار و در جایی دیگر می         
 يکـرده انبـاز ـویبـا سـگ و د

 

 يو آن غاز يلشکر نیا ستیچ 
 

 همه خشم و جنگ و ظلم و شرور نیا
 

 در نقاب غرور واندیدد و د 
 

 
 

 )382: 1387(سنایی،  
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، ها ها، خشم است، حکیم سنایی با ایجاز عامل بسیاري از جنگ که در ابیات مزبور آمده چنان           
داند که نقابی از غرور و خودخواهی بر چهره دارند و  ها را ناشی از قدرتمندانی ریاکار می ها و شرارت ظلم

اند که در پی صفتخو و شیطانفریبند، اما در باطن حیواناتی درنده با ظاهر خودساختۀ خویش، مردم را می
 خواهی هستند. غارت و سهم

 د ان نشینان شیطان . ریاکاران هم3-5
داند در لباس  سورة نسا، ریاکاران روزگار خود را شیاطینی می 38ابوالمجد مجدود با در نظر داشتن آیۀ 

 اند: روایی مشغول آدمی که متأسفانه در مسند قدرت قرار دارند و به کام
 قوم بجسته است و کنون نیجم از ا

 

 با جامه و با جام جم است وید 
 

 
 

 )83: 1387(سنایی،  
 

 دهد:  پس به مردمان هشدار می         
 هست يروآدم سیره صدهزار ابل نیاند

 

 يرا زنهار که آدم نشمر يروتا هر آدم 
 

 
 

 )654: 1387(سنایی،  
 

 است: » طوطی و بقال«بیت مزبور یادآور بیتی از موالنا در تمثیل          
 هست يآدم رو سیابل یچون بس  

 

 ستداد د دینشا یپس به هر دست 
 

 
 

 )1/316: 1381 ،ي(مولو 
 

 نامد:  می» غول«عمل را همچنین سنایی در جایی دیگر عالم بی         
 غول باشد نه عالم آن که از او  

 

 کردار يگفت و نشنو يبشنو 
 

 
 

 )196: 1388 ،یی(سنا 
 

است. دربارة   فی شدهو ناگفته نماند که غول در متون فارسی بارها عامل گمراهی و فریب، معرّ          
 شود:  هاي متضاد وجودي انسان نیز متذکّر می جنبه

 درست یطانیو ش یو روحان یوانیدر تو ح  
 

 روز شمار يآن شو یدر شمار هر که باش 
 

 
 

 )182: 1388 ،یی(سنا 
 

 کنند   . کسانی که در انفاق و صدقات ریا می4-5
اي که  کند و انفاق و صدقه فاق و صدقات را نکوهش میسورة بقره ریا در ان 264تأثیر آیۀ سنایی تحت

ارزشمندتر از انفاق و صدقات  (جهد مقل)کنند، هرچه اندك باشند  افراد فقیر با اخالص در راه خدا می
 دهند:  داند که توانگران از روي ریا و تظاهر انجام می فراوانی می

 حق بگذار يبرا يهـرچه دار
 

 ثـاریا تـر فیظر ـانیکـز گدا 
 

 جان و دل بذل کن کز آب و ز گل
 

 

 بهتـر از جـودهاست جهد مقل
 

 و سـرفرازِ آلِ عبـا ـدیس
 

 یهـل ات ةسـور فیتشر افـتی 
 

 مقدار یب نیزان سه قرص جو
 

 بازار نیحق چن شیدر پ ـافتی 
 

 دون را یـیو بگـذار دن ـزیخ
 

 را چـونیب يخدا یـابیتـا ب 
 

 شیروصدقه از کف د یدرمـ
 

 ـشیاز هـزار توانـگر آمـد ب 
 

 است شیر یرا دل شیزانکه درو
 

 است شیصدقه زان ب شیاز دل ر 
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 به توانگر تو آن نگر که دلـش

 

 همچو گلـش رهیو ت کیهست تار 
 

 است شیر یرا دل شیزانکه درو
 

 ـستیزلیلـم  يـایمیدل او ک 
 

 )15: 1387(سنایی،   

ها و دورافتادن از درگاه حق را  گویی ها و مشکالت و کفر و دین یاري از گرفتاريهمچنین او ریشۀ بس       
کدام گروه یا  ءکه جز(صرف نظر از اینداند و معتقد است که آنان  ها می ناشی از دورنگی و ظاهرفریبی انسان

 و را دریابند:توانند ا رنگ نشوند، نمیتا در خُم وحدت وارد نشوند و با حق یک اي باشند) قشر و طبقه
 تست یراه دور، از دل درنگ  

 

 توست یدورنگ یاز پ نیکفر و د 
 

 کن يها مجـاز لقب رنـگ
 

 

 کـن يـازین یب يـایخور ز در
 

 يها به گـوش نو تـا از آن نعـره
 

 يلـه شنـو ـکیوحـده ال شر 
 

 يها نپـز رنگ يسـودا ـشیب
 

 يرز تـو رنـگ یسـیگر کنـد ع 
 

 ينگ بردارز ر یهرچه خواه
 

 يبـرون آر یخُـم زن یکـیدر  
 

 شنو نه از سرِ جهل قتیبه حق
 

 نکتـه بابت نـااهـل ـنیا ستین 
 

 رنگیپرن يها همه رنگ نیک
 

 رنگکیخُم وحدت کند همه  
 

 رنگ شد همه او شد کیپس چو 
 

 تُو شد کیشد چو  کیرشته بار 
 

 )18: 1387(سنایی،   

م نیز هست، از جمله شواهد مثالی است، که سنایی به مضامین اخالقی و ابیات مزبور که ماحصل کال
 است.   هاي قرآنی، چاشنی و رنگ و بویی از عرفان نیز بحشیده برگرفته از آموزه

 . نتیجه 6
ها و  هاي قرآنی، ریاکارانی از گروه تأثیر آیات و آموزهکه از نظر گذشت، سنایی در آثار خود تحتچنان

کند و جتماع همچون فقها، علما، وعاظ، زهاد، قاریان، صوفیان، حاجیان و... را نکوهش میاقشار مختلف ا
هاي مادي و معنوي مختلفی از قبیل  ها به ریا و تظاهر انگیزه آوردن آن گیرد و براي روي به باد انتقاد می

امین قرآن، معتقد است که شمارد. او با الهام از مض کسب مال و ثروت، مقام، احترام، شهرت و... را برمی
نشینان شیطان هستند، در اعمال عبادي خود اخالص ندارند و با ریاکاري و دورنگی در پی  ریاکاران هم

 رسیدن به مطامع دنیوي هستند. 
شان به جاي خدا به تحسین و تشویق مردم  داند که مدام توجه سنایی حاجیان ریاکار را گدایانی منافق می    

کند و  ریاکار را به استفادة ابزاري از قرآن براي رسیدن به پایگاه و منزلت اجتماعی متهم می است و قاریان
که کمتر قشر، گروه یا خواند که فریفتۀ مادیات هستند و خالصه آن صفتانی میشاعران ریایی را طوطی

 نده باشد. توان یافت که از تیغ تیز انتقادهاي او در امان ما اي از جامعۀ سنایی را می طبقه
آوردن به  روي کند؛ براي مثال، شاعران ریاکار را به کارهایی هم به ریاکاران پیشنهاد می سنایی راه      

رنگی خواند و فقیهان ریایی را به داشتن اخالص و یک دنیاي خرسندي و قناعت و دوري از دربارها فرامی
کند و... و همواره به همۀ افراد تذکر  دعوت می کند و سالطین ریاکار را به پرهیز از هواي نفس ترغیب می

دهد که فریب ظواهر را نخورند، در انفاق و صدقات و اعمال حسنه، صداقت و اخالص داشته باشند و  می
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رنگی، به حقّ و حقیقت  از نفاق و دورنگی دوري جویند و با ورود به خُم وحدت و خروج از آن با یک
 نایل شوند. 

 ها این است:  ه همۀ انسانو توصیۀ نهایی او ب
 وار از خود که تا آزاده ایر يدور کن بو

 

 ایچون بور يرا محرم شو خانهیمسجد و م 
 

 )44: 1387(سنایی،   
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