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 1۲/۸۰/۲۰۲۰                                                                             ینیحس رفعت
 

  

 یغزنو ییسنا یزیزن ست

  

 سنایی را ازغزنه گفتندبوده است و}عارف اسالمی{ نبشته اند بوده است. 
 ،درتاریخ ادبیات جغرافیای لسان پارسی، [] ساخته[] اند. اوراازمشاهیِرمشاهیرشعرگذشته 

این >>شاعِرعارِف اسالمی<< درقسمت حدیقه ء دیوانش، درهویِت بانوی سرزمین زیستگاه  
 خویش چنین قلم وقدم رنجه می فرماید: 

  
 حمله با شیر مرد همراه است 

 حـیله کار زن است و روباه است  
 همه روز از براي لقمهء نان  

 حدیث است و دوکدان زنان  این 
 (3۸۸دیوان حدیقه،)

 اسب، زن باشد اي به دانش فرد 
 مرد را اسب و زن بود در خورد   

 اســتر آن را کـه زن بود حامل  
 بد بــود بچه نایدش حــاصـل  

 (۸3دیوان حدیقه،)
 دست باشد برادر و خواهر 

 آِن چپ دختر و آِن راست پسر   
 (۸1دیوان حدیقه،  )

با نظر به اینکه ماه همواره دچار نقصان   - یر ناقص بودن عقل زن با تشبیه ماه به آن »در ابیات ز
  :قابل تأمل است  -و کاستی است در مقابل خورشید که مظهر کمال است و مشبه پدر )مرد(

 
 ماه مانند راي زن باشد 

 دگري گفت نه که زن باشد   
 مهر و ماهش پدر بـُد و مادر

 خور  کوکبان چون برادران در   
 « (۸4دیوان حدیقه،)
 . 
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قتل امیرالؤمنین علی )ع( و سبب قتل حسن بی علی، زن را عامل  "»سنایی در دو حکایت قصه 
قتل و خونریزي معرفی می کند و یا او را موجودي می داند که با وسوسه و حیله گري مرد را به  

 (  69،1377انجام کارهاي ناشایست وا می دارد.«)یزدانی،
 

 پســر ملجـم آن سگ بد دین  
 آن ســزاوار لـعنت و نفرین  

 بر زنی گشت عاشق آن مشؤم 
 آن نگونسارتر ز راهب روم   

 مرد مفلس چو گشت عاشق او  
 کفــر شـد در میـانه عایق او  

 مـــرد مدبـر ز بهــر عشق زنی  
  ...اندر افکند در جهان محنی

 ( 176دیوان حدیقه،)
 . 
  

 داستان شهادت امام حسن یکی دیگر از صفات نکوهیده زنان یعنی خیانت را این  در 
  :گونه بیان می کند 

 پس سیم بار عزم کرد درست 
 شـربت زهر همچو بار نخست  

 راست کرد و بداد آن ناپاك 
 که جهان باد از چنان زن پاك   

 جـعده بنت اشعث آن بد زن  
 که ورا جــام زهــر داد به فـن  

  (1۸۰حدیقه،   دیوان )
 

  :در داستان یوسف پیامبرنیز زن مایه گرفتاري و بال می باشد 
 

 قصه ي یوسف ار ندانی تو  
 چون ز قرآن همی نخوانی تو  
 چون ز زن بود آفت و المش  
 راند قــرآن به کام او قلــمش  

 (3۰3دیوان حدیقه،)
جدا نشدنی نَفس)زن( می   واین باور همواره نزدسنایی وجود دارد که کژي و ناراستی خصیصه ي 

  ! باشد و راستی و درستی صفات توأمان عقل)مرد( 
 سنایی، زن را به انواع شهوات تشبیه نموده و راه رهایی انسان را دوري از زنان  »

 گ(  )71،  1377می داند«)یزدانی،
 

 اي ز شــهوت طــغار آلــوده
 زیــر دست چــهار زن بــوده  

 رخشم و شهوت به زیر پاي در آ
 آرزو را در آرزو بــگــذار   

 آنچه گفته مکن، بکرده همه 
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 وآنچه گفته مخور، بخورده همه   
 ناشنیــده ز منهــی گــردون  

 آیت »الـــرجــاُل قــوامـــون « 
 مـــرد،خوي بد زنان چه کند 

 پنبه و دوك و دوکدان چه کند  
  (۲59دیوان حدیقه،)

 
براي اثبات بی وفایی زنان، مادري را مثال می زند که   "وفایی بی "سنایی در حکایتی با عنوان 

دختر جوانش از چشم زخم در بستر بیماري افتاده و مادر که کسی را جز او ندارد دلش آتش گرفته  
و مدام می گوید الهی مادر پیش مرگت شود ولی وقتی گاوي را می بیند که سرش در دیگ گیر  

هی به سراغ او آمده است، از ترس دچار لکنت زبان می شود و  کرده، گمان می کند عزراییل اشتبا
من مهستی نیستم، دخترم بیمار است، او را با خود ببر،   "مقلموت " :به جاي ملَک الموت می گوید 

من مزاحمت نمی شوم. و اینچنین به یکباره تمام مهر و محبت مادري را زیر سؤال می برد! و  
 مادري را به سخره می گیرد:

 
 زالی به روستاي تکاو   داشت 

 مهستی نام دختري و سه گاو  
 زال گــفتی همــیشه با دختر 

 پیــش تــو بـاد مــردن مـــادر  
 از قضا گاو زالک از پی خورد  
 پوز روزي به دیگش اندر کرد 
 زال پـنداشت هسـت عزراییل  

 بانگ بــرداشت از پی تهــویل  
 کاي مقلموت من نه مهستی ام

 ل پیــر مـحنتی ام  من یکــی زا 
 تندرستــم من و نیـم بیــمار

 از خــدا را مــرا بـدو مشمار   
 من برفتــم تو دانـی و دخـتر  

 سـوي او رو ز کار من بگذر  
 تا بـدانی که وقت پیــچاپیچ  

 هیچ کس مر تو را نباشد هیچ  
 من وفایی ندیده ام ز خسـان  

 گر تو دیدي سالم من برسان  
 (311دیوان حدیقه،  )

  ...استفاده نکرده شاید مشکل قافیه بوده است وگرنه  "زنان "از  "خسان  "اینکه به جاي 
 . 

 
، اگر   ننگ شمردن دختر و نحس دانستن او، ریشه در گذشته هاي دور دارد. در میان اعراب »

زنی دختري به دنیا می آورد ناخوشایندترین حادثه در زندگیش رخ می داد و هنگامی که این خبر  
به همسرش می رسید او از ترس ریشخند دیگران سربه زیر می افکند. با وجود توصیه هایی که  

جاي   پیامبر در مورد دختر و احترام به او نموده است، باز این اندیشه و عقیده نادرست در جاي 
 (  76،  1377ادبیات اسالمی یافت می شود«)یزدانی، 
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در این ابیات زن باعث ننگ و بی آبرویی است و کسی که دختر دار می شود بختش برگشته  
  :است 

 ور بــود نــعــوذ بـاهللا دخــت 
 کار خـام آمد و تمام نپخت  

 طالع ات گشت بی شکی منحوس  
 بخت میمون تو شود منکوس  

 ز عیب و عار شود خان و مان پر 
 خانه از بهر وي حصار شود   

 چه نکو گفت آن بزرگ استاد 
 که وي افکـند شعــر را بنیاد 

 کانکه دختر است به جاي پسر
 گرچه شاهست هست بد اختر   

 وآن که او را دهیم ما صلوات 
 گفت کالمکرمات دفن بنات 

 . 
این شاعر}}سترگ{{ وعارف اسالمی ]]پـُرعضله[[ چنین جرم وجنایتی رانیزبرخوانندگان  وسنایی، 

 مادرمرده ] تعمیل[ می نماید:
  
  

 ور تو را خواهر آورد مادر
 شـود از وي سیاه روي پدر   

 تو ز میراث ربعی او را ده 
 فـحلی آور ورا سبک مسته   

 نام و ننگت به باد بر دهد او  
 نهد او    بر سرت زود خاك بر

 مرد بیگانه گردد از خانه  
 خــانه ات پـر شـود ز بیگانه  

 (44۲دیوان حدیقه،)
 دور باد اي برادر از ما دور  

 خواهر و دختر ار چه بس مستور  
  (444دیوان حدیقه،)

 
 سنایی آنجا که می خواهد بی طمعی و خویشتن داري خود را توصیف کند، شخصیت  

 و او را مانند شیء هم ردیف پول و مقام به حساب می آورد   انسانی زن را زیر پا می گذارد 
: 

 من نه مرد زن و زر و جاهم  
 به خدا ار کنم و گر خواهم  

 (496دیوان حدیقه،)
عالوه بر داستان ها، تک بیت هایی در گوشه و کنار حدیقه به چشم می خورد که درخور شخصیت  

  :زن نمی باشد 
 مر زنان راست کهنه تو بر تو 
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 را روز نو و روزي نو  مرد  
 (71دیوان حدیقه،  )

 کن مراعات شاه بد خو را  
 چون زن زشت شوي نیکو را

 ... 
 درین نگاشته ازدیوان سنایی

 و  
 139۰سال سوم.ایران، شماره نهم. پاییز  فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، 

 استفاده شده است. 

 ...... 
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