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 رد پای کالسیسم در گلستان سعدی

 

 

رعنا صفی خانی، شکراله تتری  

 

 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد خرم آباد

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دره شهر

 

 

 

سال سیطرۀ  0022مکتب کالسیسم از جمله مکاتب قدیمی اروپا است که بیش از چکیده:

یعت، ادبیات اروپا حفظ کرد. از جمله اصول این مکتب نگاه به گذشته، تقلید از طبخود را بر 

ر گرایی، آموزنده و خوشایندبودن و... است. گلستان سعدی نیز اگرچه د گرایی، اخالق عقل

ن در توا ولی اصول این مکتب را می ست ا محدودۀ جغرافیایی مکتب کالسیسم قرار نداشته

تحلیلی،  -هدف ما از این پژوهش آن بود که به روش توصیفی آن جستجو و بررسی کرد.

ه اصول مکتب کالسیسم را در کتاب گلستان سعدی مورد بررسی قرار دهیم. بنابراین ب

و  است  های گذشتگان نظر داشته کتاب به کتاباین  -1نتایجی از این قرار دست یافتیم: 

به تقلید از طبیعت و این کتاب  -0. است  بعضاً مضامین و روش آنها را مورد تقلید قرار داده

کتاب جنبۀ خوشایند و آموزنده این   -3. است  های اجتماعی توجه خاطر نشان داده تجربه

و هم ست ا د. به عنوان مثال هم به تناسبات لفظی و معنوی توجه داشتهربودن را در خود دا

که شاید غیرواقعی باشند  سعدی با آوردن حکایاتی -4. ست ا علوم مختلف را آموزش داده

سعدی در آوردن  -5 است  است که گویی واقعاً اتفاق افتاده چنان هنرمندانه آنها را پرورانده

 مضامین و حکایات اخالقی، هم نظرات فالسفۀ یونان را مدّ نظر داشته و هم عقاید فالسفۀ

فت اخالق به عنوان اسالمی و عرفای زاهد را مورد توجه قرار دادهاست.. بنابراین میتوان گ

                                        است. بودهتوجه سعدی  اصلی از اصول کالسیسم بسیار مورد

                                      

 .مکاتبکالسیسم، گلستان سعدی،کلیدواژگان:   
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:بیان مسأله  

قرن )از  03است و این تسلط حدود  بر فضای ادبیات جهان داشتهترین تسلط را  طوالنی»کالسیسم، مکتبی است که 

(  این مکتب در معنای متضاد رمانتیسم 0: 1331)ثروت، « است. قرن پنجم ق.م تا قرن هیجدهم میالدی( دوام داشته

گلدونی و...  قرار دارد. بزرگان این مکتب کسانی مانند مولیر، کورنی، راسین، بن جانسن، درایدن، گوته، شیلر، آلفیری،

تقلید از طبیعت  -0جستجوی تعادل و کمال  -1هستند. وقتی که از کالسیسم صحبت میشود اصول و قواعدی مانند 

آموزنده و خوشایند بودن اثر  -0عقل گرایی  -4تقلید از قدما  -3)تمجید از انسان به عنوان برترین موجود طبیعت( 

های سه گانۀ  وحدت -12گرایی(  نزاکت ادبی )اخالق -9رازندگی ب -3نمایی  حقیقت -7وضوح و ایجاز  -6هنری 

آید که در میان شاعران و نویسندگان این  کلیت و جامعیت و... به ذهن می -11زمان، مکان و موضوع در آثار ادبی 

( رعایت 00 -44: 1394و شمیسا،  47 -32: 1330، ثروت، 127 -96: 1334مکتب رواج داشته است. )سیدحسینی، 

سعدی در یز دیده می شود. به عنوان مثال غلب این اصول و قواعد در آثار کالسیک فارسی از جمله گلستان سعدی نا

این است. همچنین در  گلستان این هدف را با آمیختن نظم و نثر و استفاده از حکایات کوتاه و طنزآمیز به انجام رسانده

ها سعدی است و  بررسی است. در گلستان قهرمان اصلی داستان های بسیار عالی از وضوح و ایجاز قابل کتاب نمونه

است و تجربۀ خود اوست. همچنین دربارۀ  است که گویی تمام وقایع کتاب برای او اتفاق افتاده طوری وانمود کرده

کتاب توان به تضمین آیات و احادیث در کتاب اشاره کرد. نیز گرایش به آوردن سجع در  تقلید نویسنده از قدما، می

های روش نویسنده با  ای از شباهت خود تقلیدی از قرآن و نویسندگان عرب محسوب میشود. این چند مورد تنها گوشه

تواند از مهمترین معیارهای  گرایی می گرایی و اخالق مداری و تاکید بر کمال مکتب کالسیسم است. همچنین کمال

                 کالسیسم در این اثر باشد.

سعدی و گلستاندربارۀ   

ابوعبداهلل مشرف بن مصلح یا مشرف الدین بن مصلح الشیرازی به غالب »ه.ق(  691 -626یا  030نام اصلی سعدی )

( و 111: 1349)بهار، « است. و بقولی در شیراز وفات یافته 691احتماالت در اوایل قرن هفتم متولد شده و در سنۀ 

 است: د زنگی گرفت. زرین کوب در مورد سعدی گفتهسعدی تخلّصی بود که او از نام خاندان سع

ومرج گردید و مقارن هجوم  سعدی تحصیالت مقدماتی را در شیراز انجام داد و هنگامی که فارس دچار آشوب و هرج»

الدین خوارزمشاه به فارس و پناهنده شدن سعدبن زنگی به قلعۀ استخر،  مغول به ایران و حملۀ غیاثالدّین برادر جالل

 هجری، سعدی شیراز را به قصد رفتن به بغداد ترک کرد... وی در مدرسۀ نظامیه درس می 602یباً در حدود سال تقر

 خواند.
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( 17 -16: 1379« ))همچنین( وی از یک خاندان شافعی که همۀ قبیلۀ آن عالمان دین بودند برخاسته بود.  

در دنیایی که سعدی در این کتاب به تصویر کشیده مهمترین اثری که سعدی به نثر نوشته است، گلستان نام دارد. 

 اند تناقض جویان در آن یافته هایی هم که عیب زیبایی در کنار زشتی و اندوه در پهلوی شادی است و تناقض»است، 

چنان که هست توصیف کند؛  هایی است که در کار دنیاست. نظر سعدی آن است که در این کتاب انسان و دنیا را آن

باب »( و شامل هشت باب است؛ این هشت باب بدین صورت است: 30: 1379)زرین کوب، « ان که باید باشد.چن نه آن

اول در سیرت پادشاهان، باب دوم در اخالق درویشان، باب سوم در فضیلت قناعت، باب چهارم در فواید خاموشی، باب 

)سعدی، « تربیت، باب هشتم در آداب صحبت.پنجم در عشق و جوانی، باب ششم در ضعف و پیری، باب هفتم در تأثیر 

های گلستان به  ها هم مشخص است موضوع گلستان اخالق و تربیت است. باب ( همچنان که از نام باب43: 1373

 ای است که همه نوع مخاطب از پیر و جوان، پادشاه و گدا و... را به خود جذب میکند. گونه

 اصول کالسیسم 

کند. مکتب کالسیسم نیز دارای اصولی  سری از اصول پیروی می آید از یک که به وجود میهر مکتبی بنابر اقتضایی 

نگاه به  -1بریم و تعریف و تشریح آنها را به فصل بعد موکول میکنیم.  است که ما در این قسمت تنها آنها را نام می

تقلید از طبیعت: یعنی تقلید از  -0است. گذشته )تقلید از گذشتگان(: که همان تقلید از نویسندگان و شاعران قدیم 

فخامت: یعنی لحنی که باید برای خلق آثار هنری  -3زیباییهای طبیعت و نیز تقلید از بهترین مخلوقات جهان هستی.  

آموزنده و خوشایندبودن: اثر ادبی عالوه  -4کرده و فخیم جامعه باشد.  به کار گرفته شود نزدیک به زبان قشر تحصیل

 اخالق -0ای اخالقی، علمی و... باشد.  آفرینی است باید آموزنده هم باشد و دربرگیرندۀ نکته ه رسالتش زیباییبر اینک

گرایی: تفاوت انسان با دیگر  عقل -6شود.  مدار باشد و در جهت رواج اخالق نوشته گرایی: اثر ادبی باید اخالق

 نبوغ: نبوغ عالوه بر اینکه ذاتی است با آموزش می -7د. موجودات خرد است؛ اثر ادبی باید در جهت پروردن عقل باش

ای بیان شوند  جستجوی تعادل و کمال: حکایات و سخنان را به گونه -3تواند درجاتی از برتری خود را به دست آورد. 

باید به نما باشد؛ بلکه  نمایی: گوینده نیاز نیست تاریخ بگوید تا حقیقت حقیقت -9که گویی بهتر از آن نشود گفت. 

برازندگی یا سخن  -12گونهای سخن بگوید که خواننده گمان برد که آن موضوع در عالم واقع امکان رخ دادن را دارد. 

گفتن به مقتضای حال و مقام: یعنی سخن گفتن به مقتضای حال مخاطب و موضوع و نوع ادبی و رعایت تناسبات 

 ( 127 -96/ 1: 1334و سیدحسینی،  01 -40: 1394مختلف. )شمیسا، 
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 نگاه به گذشته در گلستان سعدی 

سعدی در نگارش گلستان به تقلید از قرآن، احادیث و زبان عربی، مقامات حمیدی و آثار خواجه عبداهلل انصاری 

 -610: 1373پرداخته است. با توجه به فهرستی که آقای خطیب رهبر در پایان گلستان فراهم آورده است )سعدی، 

حدیث را نیز به خاطر ارتباط با  12آیه از قرآن را بدون تغییر تضمین کردهاست. همچنین  00 ( سعدی مجموعا616ً

 موضوعات مورد بحث خود به کار بردهاست.  به عنوان مثال گفته است: 

 کز عهدۀ شکرش بدر آید  از دست و زبان که برآید

سورۀ سبا  13( سعدی در این قسمت از گلستان آیۀ 4: 1373عدی، اِعمَلوا آلَ داوُدَ شُکراً وَ قلیلٌ مِن عِبادیَ الشَّکورُ. )س

تواند باشد. نکتۀ قابل توجه آن است که سعدی برای قرآن  است و این خود یک نوع تقلید از قرآن می را تضمین کرده

دی آیه قرآن است بدون تغییر، آیات را تضمین کند. در این قطعه که آوردیم نیز سع ارزش فراوانی قایل بوده و کوشیده

 را به عنوان تأییدی بر شعر خود آوردهاست.

است؛ او اگر چه به شعر و نثر عربی نظر  همچنین سعدی با آوردن عبارات و اشعار عربی، به تقلید از زبان عربی پرداخته

 تر سخناست که کم گرفت؛ چرا که او چنان روان سخن گفته است ولی نباید مهارت او را در نویسندگی نادیده داشته

 است: پرداز عربی به پای او میرسد. برای مثال در وصف پیامبر )ص( گفته

 

 شفیعٌ مُطاعٌ نَبیٌ کریمٌ

 بَلَغَ العُلی بِکَمالِهِ کَشَفَ الدُّجی بِجَمالِهِ

 

 قَسیمٌ جَسیمٌ نَسیمٌ وَسیمٌ 

 حَسُنَت جَمیعُ خُصالِهِ صَلُّوا عَلَیهِ وَ آلِهِ

 (3)همان:                                 

قاضی حمیدالدین »در بسیاری از جاهای گلستان، سعدی به تقلید از مقامات « الیاس نورایی»مطابق با تحقیق آقای 

ای که به این منظور فراهم آوردهاست به روشنی تأثرپذیری سعدی از مقامات  است. وی در مقاله پرداخته« بلخی

( حسین خطیبی دربارۀ تقلید سعدی از 141: 1393ات عربی مانند مقامات حریری را نشان دادهاست. )حمیدی و مقام

 است: مقامات گفته

در هم آمیختن نظم و نثر در گلستان به تقلید از شیوۀ مقامات است. سعدی در این روش از خواجه عبداهلل انصاری نیز »

است از عهدۀ درج و تضمین برآید و  به خوبی و آسانی توانسته تقلید کردهاست. سعدی که خود شاعری توانا بوده؛
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اشعار پارسی و عربی را که در هر مورد خود به مناسبت موضوع سروده با تناسب تام به رشتۀ نثر بپیوندد. استعمال 

کار برده است. شاید بتوان روح فکاهه و هزلی را که سعدی در گلستان به  سجع نیز به تقلید از مقامات حمیدی بوده

نیز از تأثیرات مقامات عربی و فارسی دانست. همچنین حکایات بلندی مانند حکایت جدال سعدی و مدّعی و نیز 

 ( 621 -622: 1366)خطیبی، « حکایت مشتزن تا حدودی تأثیر مقامات به خاطر بلندی در آنها بیشتر دیده میشود.

کوب فهرستی با تفصیل فراوان از  است. عبدالحسین زرین ههمچنین سعدی در آوردن سجع، به نثرهای عربی نظر داشت

( آورده است. 172 -109: 1379« )حدیث خوش سعدی»پردازان پیش از خود در کتاب  تقلیدهای سعدی از سخن

است که سعدی  تر که فرامرز جاللت انجام داده مشخص شده در پژوهشی تازه بهتر آن است که به آنجا مراجعه شود.

( به عنوان 13: 1336یالت و قصص بوستان و گلستان را از بزرگان قبل از خود اخذ کردهاست. )جاللت، برخی از تمث

 مثال سعدی در گلستان گفتهاست:

 زن بد در سرای مرد نکو

 زینهار از قرین بد زنهار

 

 هم در این عالم است دوزخ او 

 وَ قِنا رَبِّنا عذابَ النّار

 (122: 1373)سعدی،             

السّوءُ. بسنجید با گفتاری از حضرت علی )ع(: الحَسَنهُ فی الدُّنیا المَرأَهُ الصالِحهُ وَ فی اآلخرُهِ الحوَراءُ وَ عَذاب النّارِ امرأهُ 

اند که گفت حسنۀ دنیا زنی صالحه  ( امیرالمؤمنین روایت کرده043/ 1)زمخشری، الکشّاف عن حقایق غوامض التنزیل، 

(، مراد به این عذاب دوزخ، زن بد است. 021ورالعین است. وَ قِنا عذابَ النّارِ )سورۀ بقره/ آیۀ است و حسنۀ آخرت، ح

 (72: 1336به نقل از جاللت،  012/ 1)ابولفتوح رازی، تفسیر، 

 همچنین این حکایت نیز، 

ستاند، حالل است و  یکی را از علمای راسخ پرسیدند که فرمایی در نان وقف؟ گفت: اگر نان از بهر جمعیت خاطر می»

 نشیند حرام.  اگر جمع از بهر نان می

 اند نان از بهر کُنج عبادت گرفته

 

 صاحبدالن، نه کنج عبادت برای نان 

 (120: 1373)سعدی،                

اند که  یکی از بزرگان و توانگران صدقۀ خویش جز به صوفیان ندادی و گفتی که این قومی»نظیر این داستان است: 

ایشان را هیچ همّت نیست جز خدای، تعالی. چون ایشان را حاجتی بوَد اندیشۀ ایشان پراکنده شود و من چون دلی را 
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این »این سخن جنید را حکایت کردند، گفت: « به حضرت برم، دوستتر دارم از مراعات صد دل که همّت وی دنیا بود.

، مکّی، قوت القلوب 377/ 1، احیاء 021 -022/ 1ی سعادت، )غزالی کیمیا« سخن ولیّی است از اولیای خدای، تعالی.

( همچنان که میبینیم 71: 1336به نقل از جاللت،  377 -376، عطار، تذکره االولیا، 137/ 0فی معامله المحبوب، 

است به نحوی آنها  برخی از حکایات سعدی مورد توجه بسیاری از نویسندگان و شاعران بودهاست؛ ولی سعدی کوشیده

 است؛ به طوری که بعد از هفتصد سال هنوز می باشند و در این مورد موفق هم عمل کرده را بیان کند که تازگی داشته

 گویند سعدی این حکایات را بیان کردهاست.

 است: سعدی در جایی دیگر از گلستان گفته

 غوّاص اگر اندیشه کند کام

 

 هرگز نکند درّ گرانمایه به چنگ 

 (100: 1373 )سعدی،           

طالب علم همانند فروروندۀ در »است:  حال آنکه شباهتی میان این سخن و گفتۀ ارسطو وجود دارد. ارسطو گفته 

به  02/ 1)راغب اصفهانی، محاضرات االدبا، « یابد. تواند به گوهرهای ارزشمند علم دریاست که جز با خطر بسیار نمی

 (70: 1336نقل از جاللت 

  در گلستان سعدیتقلید از طبیعت 

پذیری از طبیعت  سعدی در مقدمه و در البالی کتاب برای آنکه خواننده را از کسالت بیرون آورد به توصیفات دل

 پرداخته است. برای مثال در مقدمه گفته است: 

بپرورد. درختان فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدی بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین »

 کیرا بخلعت نوروزی قبای سبز ورق در برگرفته و اطفال شاخ را بقدوم موسم ربیع کاله شکوفه بر سر نهاده. عصارۀ نا

 بقدرت او شهد فایق شده و تخم خرمائی بتربیتش نخل باسق گشته.

 ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند

 همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار

 

 تو نانی بکف آری و بغفلت نخوری  تا 

 «نباشد که تو فرمان نبریشرط انصاف 

 (7 -6: 1373)سعدی،                         
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سعدی در آوردن این گونه توصیفات از طبیعت بسیار ماهرانه عمل کرده است. توصیفات او کامالً پویا هستند، باد بهار 

گستراند. ابر بهار مانند مادری مهربان دختران نبات را  از جنس زمرّد میفراشی میکند و آن هم چه فرّاشی! او فرشی 

ما میتوانیم . میدهد لذت تقلید است، دادن لذت طبیعت اصلی هدف یک: »درایدن می گویددر گهوارۀ زمین بپروراند... 

 (36 :1333، )سکرتان« چون طبیعت در همه اعصار یکی است. از طبیعت تقلید کنیم؛

توضیح است که سعدی توصیفات را به سجع، و ترکیبات استعاری و تشبیهی آراسته گردانیده تا توصیفش از شایان 

ها  توان نتیجه گرفت که سعدی نیز به مانند کالسیک طبیعت زیباتر جلوه کند. همچنین با دقت در دو بیت اخیر می

اند تا انسان گرسنه  وقات خداوند بسیج شدهاست. سعدی نیز معتقد است تمام مخل انسان را اشرف مخلوقات دانسته

 نماند؛ چرا که او هدف از آفرینش است.

 انسان در نگاه سعدی 

اند. سعدی از میان انسانها  ها انسان را به عنوان بهترین مخلوق آفرینش تحسین کرده شد کالسیک همچنان که گفته

 است. اد کردهها را ستودهاست. او بارها از پیامبر )ص( به نیکی ی هم بهترین

است. )برای مثال؛  همچنین ابوبکر سعد زنگی را به خاطر نکوداشت و مراقبت از درویشان و فقرا تحسین و تمجید کرده

است. مثالً  اند ستوده ( او همچنین پادشاهانی را که صفاتی مانند عدالت، بخشندگی و... داشته36 -34: 1373سعدی، 

هرمز را گفتند: وزیران پدر را چه خطا دیدی که بند فرمودی؟ »ی ستوده است: در این حکایت هرمز را به خاطر زیرک

گفت: خطائی معلوم نکردم و لیکن دیدم که مهابت من، در دل ایشان، بیکرانست و بر عهد من اعتماد کلّی ندارند. 

 اند:  ترسیدم از بیم گزند خویش آهنگ هالک من کنند پس قول حکما را کار بستم که گفته

 آن کز تو ترسد، بترس ای حکیماز 

 از آن مار بر پای راعی زند

 نبینی که چون گربه عاجز شود

 

 و گر با چنو صد برآیی بجنگ  

 که ترسد سرش را بکوبد بسنگ 

 برآرد بچنگال چشم پلنگ

 (70)همان:                               

اومانیستهای اولیه کار »مکاتب هنری و فلسفی گردید. چرا که اومانیسم یا انسانگرایی باعث به وجود آمدن بسیاری از 

( یعنی پیوسته از انسانهای بزرگ گذشته 93: 1336)دیویس، « خود را بازیابی گذشته میدانستند، نه کشف آینده.

 سخن راندهاند.
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به نحو احسن سعدی نگاهی کالسیک نسبت به انسان دارد. او انسان را اشرف مخلوقات میداند که خداوند او را 

 آفریدهاست.

 فراموشت نکرد ایزد در آن حال

 روانت داد و طبع و عقل و ادراک

 ده انگشت مرتب کرد بر کف 

 کنون پنداری ای ناچیز همّت 

 

 که بودی نطفۀ مدفون مدهوش 

 جمال و نطق و رای و فکرت و هوش

 دو بازویت مرکّب ساخت بر دوش

 که خواهد کردنت روزی فراموش

 (401: 1373)سعدی،                   

 

 فخامت -4 -2 -3

ها این بود که یک قانون، یک  نوشتند. شعار کالسیک ها دید اشرافی داشتند و آثار خود را به زبان فاخر می کالسیک»

آنها در این مورد ذوق  (01: 1394)شمیسا، « کردند. دین و یک شاه و همین مسأله را در ادبیات هم رعایت می

بودند و  ها ذوق فرهیختگان و کسانی بود که تجربه و دانش اندوخته مالک کالسیک»مالک قرار میدادند.  خواننده را

همچنان که بعداً نیز خواهیم گفت گلستان تا حدودی  (01/ 1: 1330)ولک، « ذوق خوانندۀ مهذّب، مطلع و آرمانی بود.

 اند. برای قشر فرهیخته نوشته شده

 فخامت در گلستان سعدی 

 ای به رشتۀ تحریر درآورده است؛ او این کتاب را به گونه ، گلستان را به ابوبکر بن سعد بن زنگی تقدیم کردهسعدی

نامگذاری « در سیرت پادشاهان»ها مخاطبش پادشاهاناند. همچنین او باب اول گلستان را  است که در بسیاری از جای

فاخرانه، از پادشاه فارس یاد کرده و هنر خود را مدیون وی ای  کردهاست. در مقدمه، به روش دیگر نویسندگان به گونه

 است.  دانسته

ذکر جمیل سعدی که در افواه عوام افتاده است... بر کمال فضل و بالغت او حمل نتوان کرد بلکه خداوند جهان و »

زنگی ظلّاهلل  سعدبن بوبکربنقطب دایرۀ زمان و قایم مقام سلیمان و ناصر اهل ایمان اتابک اعظم، مظفّرالدّنیا و الدّین ا

 ( 10 -13: 1373)سعدی، « تعالی فی اَرضِهِ رَبِّ ارضَ عنهُ وَ ارضِه بعین عنایت نظر کرده است...
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گلستان( تمام آنگه شود بحقیقت که پسندیده آید در بارگاه شاه جهان پناه، سایۀ »)در جای دیگر گفته است: 

شاه نشود گویی که اصالً این کتاب نوشته نشدهاست. سعدی در مقدمۀ ( یعنی اگر پسند پاد31)همان: « کردگار...

( گلستان 36 -34و  17است و بارها از او یاد کردهاست. )همان:  گلستان، پادشاه را سایۀ خداوند بر روی زمین دانسته

ی ادبی دارد که در از این نظر که کتابی برای پادشاهان و فرهیختگان بود با اصل فخامت همخوانی دارد. همچنین زبان

 رقیب آن دانست. به عنوان را  نمی توان  کتابی زبان فارسی 

 آموزنده و خوشایندبودن

اثر »ها،  به نظر کالسیک (40: 1332، همکاران )گرین و ورزید. کید میألذت و آموزش ت هوراس بربزرگانی مانند 

ها اتخاذ شود باید برای  روشی که باید برای این آموزشهنری باید آموزنده و دارای نتیجۀ اخالقی باشد. در عین حال 

در زبان دقّت بسیار داشتند و از کلمات زاید و »ها  ( کالسیک123/ 1: 1334)سیدحسینی، « مردم خوشایند باشد.

نه فقط سازندگان  )نویسندگان( شاعران»( Shelley« )شلی»ۀ به عقید (43: 1394)شمیسا، « کردند. مبهم پرهیز می

آموزند و در حقیقت قانونگذاران   کردن را نیز به مردم می هستند بلکه در عین حال هنر زندگی یو موسیق زبان

( از آنجا که گلستان برآمده از فرهنگ جامعۀ روزگار 491/ 1: 1361، کوب )زرین« د.نجهان محسوب میشو ۀناشناخت

 د. علومی مانند سیاست، جامعهد بررسی قرار گیرنسانی مختلف مورد که از نظر علوم ااست  قابلیت آن را دار خویش

است راه و رسم پادشاهی را به پادشاهان، درویشی را به سالکان، اخالق را  شناسی، علوم تربیتی و... . سعدی تالش کرده

 است:  به انسانها و... بیاموزد. به عنوان مثال گفته

قناعت و توحید و توکّل و تسلیم و تحمّل. هر که بدین طریق درویشان ذکرست و شکر و خدمت و طاعت و ایثار و »

باز که روزها  ، هواپرست، هوسنماز گردی بی صفتها که گفتم موصوفست بحقیقت درویشست و گر در قباست، امّا هرزه

بشب آرد در بند شهوت و شبها روز کند در خواب غفلت و بخورد هر چه در میان آید و بگوید هر چه بر زبان آید 

 (033: 1373)سعدی، « ت و گر در عباست.رندس

 آموزنده و خوشایندبودن در گلستان سعدی 

 سعدی خود از مالآلور بودن نصیحت آگاه بودهاست همچنان که گفتهاست: 

های شافی را در سلک عبارت  بر رأی روشن صاحبدالن که روی سخن در ایشانست پوشیده نماند که درّ موعظه»

)همان: « یحت بشهد ظرافت برآمیخته تا طبع ملول ایشان از دولت قبول محروم نماند.است و داروی تلخ نص کشیده

612 ) 
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)صدرالحفاظی، « شد تا دو وجه عبرت و نزهت مد نظر نوآموزان باشد. ها تدریس می خانه گلستان سالها در مکتب»

آموزان را نیز شامل  انش( این موضوع در ضمن خود خوشایندبودن و قابل تحمل بودن گلستان برای د104: 1330

میشود؛ چرا که روح آموزش خودبه خود کسالت را به همراه دارد؛ بخصوص اگر آموزش مربوط به بایدونبایدهای اخالقی 

 باشد که انسانها را مانند کودکانی بیتجربه فرض میکند. عبدالحسین زرین کوب در مورد گلستان میگوید: 

م ساقی نیست که در این روضۀ بهشت دل را میفریبد، خار و خزان و ضعف و تنها گل و بهار و عشق و جوانی و جا»

پیری و درد و رنجوری نیز در آن جای خود را دارد. اگر پادشاهی هست که شبی را در عشرت به روز میآورد و در پایان 

به سرما برون »که در کنار قصر درویش برهنه هم هست « ما را به جهان خوشتر از این یک دم نیست»مستی میگوید: 

: 1373)زرّین کوب، « گیرم که غمت نیست، غم ما هم نیست؟»و با این همه از سر افسوس و بینیازی میپرسد: « خفته

043) 

این سخنان زرّین کوب بیانگر محتوای دلنشین گلستان است؛ اما یکسری از موضوعات هستند که بیان سعدی را زیبا 

را با خوشایندی بیامیزد راههایی را برگزیده است که در ادامه در حدّ توان این پژوهش کردهاند. او برای آنکه آموزندگی 

 به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

 گزینی  واژه 

های عربی که در نثر گلستان به کار رفته؛  واژه»است. همچنین  سعدی از واژگان خشن سبک خراسانی استفاده نکرده

( این در حالی است که کسانی 624: 1366)خطیبی« است. ته شده فراتر نرفتههیچگاه از حدود لغات مستعمل و شناخ

 اند. همچنین سعدی کوشیده های مجهول عربی خودداری نکرده اند از به کار بردن واژه که در این دوره کتاب نوشته

 است:  است. خود در این مورد گفته است که واژگان را تکرار نکند و در این امر هم موفق عمل کرده

اند به حکم آن که بر سر جمع سالی سخن گفتی لفظی مکرّر نکردی وگر سحبان وائل را در فصاحت بی نظیر نهاده»

 (301 -302: 1373)سعدی، .« همان اتفاق افتادی به عبارتی دیگر بگفتی وز جمله آداب ندماء ملوک یکی این است

 ت.به نظر میرسد در این مورد از ادبای عرب تقلید کردهاس
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 های گلستان آموزش 

آموزشهای سعدی در زمینۀ روابط دوستانه، سیاست، اخالق و اقتصاد است. شاید با تفسیر و تأویل روزی فرابرسد که 

دانشهای دیگری را نیز از آثار سعدی استخراج کرد. در ادامه به بررسی برخی از آموزشهای سعدی در گلستان خواهیم 

 ی سعدی را نیز به جای خود تحلیل خواهیم کرد.پرداخت؛ همچنین آموزشهای اخالق

 آموزش دوستی 

 سعدی در مورد دوستی آموزشهای جالبی دارد:

 هر که با اهل خود وفا نکند

 

 نشود دوستروی و دولتمند 

 (103: 1373)سعدی،                  

 بشوی ای خردمند از آن دوست دست

 

 که با دشمنانت بود همنشست 

 (170)همان:                          

 این گونه آموزشهای سعدی را میتوان در حیطۀ ارتباطات عمومی و اجتماعی قرار داد. 

 آموزش سیاست در گلستان 

 است.  سعدی گاهی در گلستان به مسألۀ سیاست هم توجه خاطر نشان دادهاست و سفارشاتی به پادشاهان داشته

اولی ترست. به حکم آنکه اختیار باقیست توان کشت و توان بخشید. اگر بی تأمل کشته شود در کشتن بندیان تأمل »

 (131)همان: « محتمل است که مصلحتی فوت شود که تدارک مثل آن ممتنع باشد.

همچنان که پیداست پادشاهان را نصیحتی کردهاست که اسیران دربند را نکشند؛ باشد که زمانی فرابرسد که به آنها 

ز باشد. از نظر سعدی تنبیه باید متناسب با جرم باشد. چنانکه هارون الرّشید را کسی دشنام مادر داده بود و ارکان نیا

ای پسر کرم آن است »دولت پیشنهاد نفی بلد و مصادرۀ اموال و زبان بریدن و کشتن وی را داشتند. اما هارون گفت: 

 (131 -132)همان: « نه چندانکه انتقام از حد گذرد. که عفو کنی و گر نتوانی تو نیزش دشنام مادر ده،

 در دیدگاه سعدی، 
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شاهان آنقدر مستبّدند که حتی بزرگمهر، یعنی وزیر نیز ناچار از احتیاط است. چنانکه در جلسهای وزیران انوشیروان »

میپرسند: رأی ملک را  شوری داشتند و در پایان بزرگمهر همرأی شاه میشود و هنگامی که وزیران در خفا از بزرگمهر

چه مزیّت دیدی بر فکر چندین حکیم؟ گفت: به موجب آنکه انجام کارها معلوم نیست و رأی همگان در مشیّت است 

« که صواب آید یا خطا. پس موافقت رأی ملک اولیترست، اگر خالف صواب آید به علّت متابعت از معاتبت ایمن باشم.

 (   1333به نقل از ثروت،  107 -1062)همان: 

نشان خردمند جز »سعدی خواننده را نصیحت میکند که تا میتواند از کارهای سیاسی پرهیز کند. همچنان که میگوید: 

 (33: 1373)سعدی، « آن نیست که به چنین کارها تن ندهد.

 های اقتصادی در گلستان آموزش 

 های زیبا همراه شدهاند. هایی در مورد اقتصاد و دخل و خرج دارد که با تمثیل سعدی گاه نصیحت

)سعدی، « دخل آب روان است و خرج آسیای گردان؛ یعنی خرج فراوان کردن مسلّم کسی راست که دخل معین دارد.»

1373 :443 ) 

 ( معتقد است که:41)صافات/ « اولئِکَ لَهُم رِزقٌ معلومً.»سعدی با مدد گرفتن از قرآن کریم که میفرماید: 

 

 نکنیجهد رزق ار کنی و گر 

 

 برساند خدای عزّوجلّ 

 (   060: 1373)سعدی،          

نیز اعتقاد « ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس»سعدی همچنان که به روزی مقسوم ایمان دارد، به اینکه 

( آنچه در مورد آموزشهای سعدی گفتیم تنها گوشهای از 173: 1391جلیلیان و صحرایی،  )حسنی« داشتهاست.

 ان بود که به آنها اشاره کردیم. دی در گلستآموزشهای سع

 اخالقگرایی )نزاکت دبی(

کالسیسم  همچنین موضع اساسی منتقدان مکتب. بسیار میکرد ۀادبی تکی سودمندی اثر افالطون بر اخالقیبودن و

 )گرین و کندوکاو در مباحث فلسفی است. ادبیات اخالقآموزی و ۀعمدۀ این است که وظیف «سامویل جانسون»مانند 

هدف نهایی آثار کالسیک خدمت به اخالق واالی انسانی است. این نتیجهگیری، هم با نظریۀ » (40: 1332، همکاران
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ارسطو سازگاری دارد که هدف هنر را کتارزیس یا تزکیه میدانست و هم با آراء افالطون که در مدینۀ فاضله در پی 

السیکها هنر را بیان عقلی احکام اخالقی میدانستند و اعتقاد داشتند ک( »37 -36: 1330)ثروت، « انسانهای مهذّب بود.

  (69/ 1: 1330)ولک، « ادبیات بخشی از سیاست مدن است.

 اخالقگرایی در گلستان سعدی 

سعدی را میتوان شاعری اخالقی نامید. او در بیشتر آثارش در جهت تهذیب اخالق کوشیدهاست. در اشعارش، بویژه در 

بوستان را باید از جهت استواری اندیشه و بلندی فکر و عمق معانی و »اعتالی این مهم تالش کردهاست. بوستان برای 

( چند بیت را از این 0: 1369)مصطفوی، « احتوای آن بر مطالب اجتماعی و اخالقی، مایهدارترین اثر سعدی دانست.

 کتاب به عنوان مثال میآوریم:

 کسی خسبد آسوده در زیر گل 

 در زندگی خور که خویش غم خویش

 زر و نعمت اکنون بده کانِ تست

 

 که خسبد از او مردم آسوده دل 

 به مرده نپردازد از حرص خویش

 که بعد از تو بیرون ز فرمان تست

 (119: 1330)سعدی،                         

همچنین هدف سعدی از نوشتن گلستان، تعلیم اخالق بوده است. این موضوع را از بابها، حکایات و نتایج اخالقی در 

« ارسطو فضایل اخالقی را به چهار گروه حکمت، شجاعت، عفت و عدالت تقسیم کردهاست.»پایان آنها میتوان فهمید. 

را حرکت به سمت کسب علم و حکمت و بردباری و  ( همچنین خواجه نصیر فضایل اخالقی1030)تجلی اردکانی، 

شجاعت و عدالت دانسته است. همچنین رذایل اخالقی را که ضد فضایل هستند جهل، ترس، شره و ستم 

( مخاطب خاص سعدی برای بیان موعظههایش، پادشاهاناند و 129 -123: 1309برشمردهاست. )نصیرالدین طوسی، 

یک از ملوک خراسان »مورد خطاب قرار دادهاست. یکی از حکایات را به نام سپس دیگر مردمان را به صورت عام 

 در اینجا به عنوان مثال بیان میکنیم:« محمود سبکتکین را

یکی از ملوک خراسان محمود سبکتگین را بخواب چنان دید که جمله وجود او ریخته بود و خاک شده مگر چشمان »

نظر میکرد. سایر حکما از تأویل این فروماندند مگر درویشی که بجای آورد او که همچنان در چشم خانه همی گردید و 

 و گفت: هنوز نگرانست که ملکش با دگرانست
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 بس نامور به زیر زمین دفن کردهاند

 وان پیر الشه را که سپردند زیر گل

 زنده است نام فرّخ نوشین روان بخیر

 خیری کن ای فالن و غنیمت شمار عمر

 

 زمین بر نشان نماندکز هستیش بروی  

 خاکش چنان بخورد کزو استخوان نماند

 گر چه بسی گذشت که نوشینروان نماند

 زان پیشتر که بانگ برآید فالن نماند

 (01)همان:                                   

ه یا پادشاهان زمان در این حکایت میبینیم که سعدی به بیان ناپایداری دنیا پرداختهاست و در واقع گوشزدی به پادشا

خود زدهاست که دنیا با کس نمیماند و چه پادشاهان بزرگی مانند محمود را در کام خود فروبردهاست. بنابراین در این 

 دنیا، تنها کسانی زندۀ باقی خواهندماند که مانند انوشیروان با مردم به نیکی رفتار کنند. 

است در جهت کمک به همنوعان، زیردستان و ضعیفان. چند ویژگی  اخالقی که سعدی در گلستان مدّ نظر دارد اخالقی

 مهم اخالق سعدی را در ادامه خواهیمآورد.

 نکوهش ریا و تزویر 

سعدی انسانها را از ریاکاری بر حذر میدارد. او برای توجیه سخن خویش، حکایات زیادی را آوردهاست که این حکایت، 

 از آن جمله است: 

عابدی را پادشاهی طلب کرد. اندیشید که داروی بخورم تا ضعیف شوم، مگر اعتقادی که دارد در حقّ من زیادت کند. »

 آوردهاند که داروی قاتل بخورد و بمرد. 

 آنکه چون پسته دیدمش همه مغز

 پارسایان روی در مخلوق

 چون بنده خدای خویش خواند 

 

 پوست بر پوست بود همچو پیاز 

 له میکنند نمازپشت بر قب

 باید که بجز خدا نداند

 (170 -174: 1373)سعدی،         

 تحسین خدمت به خلق 

 سعدی همواره در آثارش خدمت به خلق را توصیه کرده است همچنان که در بوستان گفتهاست:
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 طریقت بجز خدمت خلق نیست

 

 به تسبیح و سجاده و دلق نیست 

 (63: 1330)سعدی،                

اسکندر رومی را »همچنین در گلستان نیز مردم، بویژه پادشاهان را به کمآزری و خدمت به مردم تشویق میکند. 

پرسیدند: دیار مشرق و مغرب بچه گرفتی که ملوک پیشین را خزاین و عمر ملک و لشکر بیش از این بوده است و 

هر مملکتی را که گرفتم رعیّتش نیازردم و نام پادشاهان ایشان را چنین فتحی میّسر نشده. گفتا بعون خدای، عزَّوَجلَّ، 

 (142: 1373)سعدی، « جز بنکوئی نبردم.

 عدالت در رفتار پادشاهان 

 سعدی پادشاهان را به رعایت عدالت نسبت به زیردستان فرامیخواند. 

رفت تا نمک آرد.  آوردهاند که نوشینروان عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود. غالمی بروستا»

نوشیروان گفت: نمک بقیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد. گفتند: ازین قدر چه خلل آید؟ گفت: بنیاد ظلم 

 در جهان اوّل اندکی بوده است هر که آمد برو مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده.

 اگر ز باغ رعیّت ملک خورد سیبی 

 بپنج بیضه که سلطان ستم روا دارد

 

 برآورند غالمان او درخت از بیخ 

 زنند لشکریانش هزار مرغ بسیخ

 (120)همان:                           

همچنان که در این حکایت آمدهاست اعتقاد سعدی بر آن است که بنیاد ظلم ابتدا اندک بودهاست؛ سپس به خاطر  

دست یازیدن قدرتمندان به آن افزایش یافتهاست. بنابراین روی سخن سعدی بیشتر با پادشاهان و صاحبان قدرت 

 است.

 عدالت در رفتار افراد 

حدی دارد که اگر از آن تجاوز کنیم به رذیلت میگراید. )نصیرالدین طوسی،  خواجه نصیر معتقد است که هر فضیلتی

نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه »( سعدی این مهم اخالقی را مدّ نظر داشته و گفتهاست: 117: 1309

یکرفتاری با مردم ( منظور سعدی آن است که مگر نه این است که ن009: 1373)سعدی، « چندان نرمی که بر تو دلیر.

خوب است ولی وقتی که بیش از حد با مردم به خوبی رفتار کنی همیشه زورگویانی وجود خواهند داشت که نسبت به 

 تو بدرفتاری کنند. 
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 مسامحه در برابر گناهکاران و دشمنان 

دزدی بخانۀ پارسایی : »نهایت اخالق سعدی را میتوان در برابر دزدان و گناهکاران متصور شد. او در حکایتی گفته است

درآمد. چندانکه جست، چیزی نیافت، دلتنگ شد. پارسا خبر شد. گلیمی که بر آن خفته بود، در راه دزد انداخت تا 

 محروم نشود.

 شنیدم که مردان راه خدا

 ترا کی میسر شود این مقام

 

 دل دشمنان را نکردند تنگ 

 که با دوستانت خالفست و جنگ

 (146)همان:                            

 نواختن زیردستان 

سعدی پادشاهان را به نواختن زیردستان و مردم سفارش کردهاست. دلیل سعدی آن است که با زیردست به خوبی 

 برخورد کنیم پایههای حکومت در برابر دشمنان محکم میگردد. 

یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول بمال رعیّت دراز کرده بود و اذیّت آغاز کرده، تا بجائی که خلق از »

مکاید فعلش بجهان برفتند و از کربت جورش راه غربت گرفتند. چون رعیّت کم شد، ارتفاع والیت نقصان پذیرفت و 

 خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند. 

 رس روز مصیبت خواهدهر که فریاد

 بندۀ حلقه بگوش ار ننوازی برود

 

 گو به ایّام سالمت بجوانمردی کوش 

 لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه بگوش

 

ملک را پند وزیر ناصح موافق طبع مخالف نیامد، روی ازین سخن در هم کشید و بزندانش فرستاد. بسی برنیامد که بنی 

پدر خواستند. قومی که از دست تطاول او بجان آمده بودند و پریشان شده، بر عمّ سلطان بمنازعت خاستند و ملک 

 ایشان گردآمدند و تقویت کردند تا ملک از تصرّف این بدر رفت و بر آنان مقرّر شد.

 پادشاهی کو روا دارد ستم بر زیردست

 با رعیّت صلح کن وز جنگ خصم ایمن نشین

 

 دوستدارش روز سختی زورآورست 

 شاهنشاه عادل را رعیّت لشکرستزانکه 

 (70 -63)همان:                                  
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سعدی با ذکر چنین حکایاتی به عنوان یک سیاستمدار بااخالق وارد میدان تذکر شدهاست. سعدی در بیان روش 

کوشیدهاست سود  حکومت بر مردم بیش از حد زبانش تند است؛ ولی با این حال برای آنکه این تندی را کم کند

 (73)همان: « بر رعیّت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوی زحمت نبینی.»خوشرفتاری با زیردستان را بیان کند. 

 نوع داشتن هم دوست 

بسیاری از چیزهایی را که تاکنون نیز گفتیم تا حدودی این موضوع را دربرمیگرفت. اخالقمند بودن سعدی شاید از 

 داشته؛ همچنان که گفته است:روی نیت پاکی بوده که 

 بنیآدم اعضای یکدیگرند

 چو عضوی بدرد آورد روزگار

 

 که در آفرینش ز یک گوهرند 

 دگر عضوها را نماند قرار 

 (79)همان:                          

 ما، که گاه آن»این سخن سعدی، سخنی از افالطون را فرایاد میآورد که به نظر میرسد سعدی از او تأثیر پذیرفته است. 

 که کردیم مینماید تصدیق احساس را خود اعضای از یک هر راحت و رنج که کردیم تشبیه بدن به را خود آراسته شهر

 (096: 1363)افالطون، « است. شهرت حسن بزرگترین همدردی، این

  همراهی علم و عمل 

سعدی در گلستان دانشمندان را به عمل فراخوانده است. به نظر میرسد او در این باره نظریات اخالقی فیلسوفان   

 به بلکه مباش دانا و حکیم گفتار به تنها»مسلمان مانند ابن مسکویه را مدّ نظر داشتهاست. ابن مسکویه گفتهاست: 

 باقی جهان در عمل با توأم دانش است و پایدار جهان این در تنها گفتار، حکمت به که راستی باش. به چنین هم عمل

 ( 013: 1303)ابن مسکویه، « میماند. هم

ارادت عاشق بی زرست و رونده بی معرفت مرغ بی پر و عالم بی عمل درخت بی بر و زاهد بی علم خانه بی  تلمیذ بی»

عامی متعبد پیاده رفته است و عالم متهاون در. مراد از نزول قرآن تحصیل سیرت خوبست نه ترتیل سورت مکتوب. 

سوار خفته. عاصی که دست بر دارد به از عابد که در سر دارد. یکی را گفتند عالم بی عمل به چه ماند؟ گفت به زنبور 

  (077-070: 1373)سعدی، « .بی عسل

 در جای دیگر گفته است: 
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...« اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند یکی آن که»

 (013)همان: 

 پوشی عیب 

است. همچنان که یکی از نامهای خداوند ستارالعیوب است.  پوشی از طرف دین مقدس اسالم نیز سفارش شده عیب

 است.  پوشی توصیه شده همچنین در قرآن به عیب

روا مدارید، هیچ یک از شما آیا دوست میدارد که گوشت یکدیگر  غیبت مکنید و تجسس هرگز )از حال درونی( هم»

برادر مرده خود را خورد؟ البته کراهت و نفرت از آن دارید )پس بدانید که مثل غیبت مؤمن به حقیقت همین است( و 

 ( 10)حجرات: .« از خدا پروا کنید، که خدا بسیار توبهپذیر و مهربان است

 : سعدی نیز به الهام از قرآن گفته است

 ( 179: 1373)سعدی، « اعتماد. بی را خود و کنی رسوا را ایشان مر که مکن پیدا نهانی عیب را مردمان»

 در حکایتی دیگر گفتهاست: 

شبی در خدمت پدر... نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفهای گرد ما »

بر نمیدارد که دوگانیی بگزارد. چنان خواب غفلت بردهاند که گوئی نخفتهاند که  خفته. پدر را گفتم: از اینان یکی سر

 (100)همان: « مردهاند. گفت: جان پدر، تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی.

 ستیزی ظلم 

ات زیبا بیان سعدی همواره در آثارش پادشاهان را از ستم بر مردم برحذر داشته و این موضوع را در قالب حکای

 کردهاست. 

یکی از ملوک بیانصاف پارسایی را پرسید: از عبادتها کدام فاضلترست. گفت: ترا خواب نیم روز تا در آن، یک نفس »

 ( 31: 1373)سعدی، « خلق نیازاری.

 سعدی گاه برای از بین بردن ظلم هشدار میدهد:
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 آتش سوزان نکند با سپند

 

 به هم برمکن تا توانی دلی

 

 شت ستمگر که جفا بر ما کردپندا

 

 آنچه کند درد دل دردمند 

 (126)همان:                            

 که آهی جهانی به هم برکند

 (119)همان:                            

 در گردن او بماند و بر ما بگذشت

 (106)همان:                            

 چرا که آنها نیز مستثنی نیستند: گاه به پادشاهان هم هشدار میدهد؛

 پادشاهی که طرح ظلم افکند

 

 پادشاهی کو رو دارد ستم بر زیردست

 

 پای دیوار مُلک خویش بکند 

 (71)همان:                                      

 دوستدارش روز سختی دشمن زورآورست

 (70)همان:                                     

 زشتی ظلم را در نظر ظالمان نشان دهد حیوانات را از ظالمان برتر نهادهاست:سعدی برای 

 حاجی تو نیستی شترست از بهر آنک

 

 گاوان و خران بار بردار

 

 بیچاره خار میخورد و بار میبرد 

 (462)همان:                             

 به ز آدمیان مردم آزار

 (126)همان:                             

 شکرگزاری و تن دادن به تقدیر 

 سعدی بنا بر عقیدۀ مسلمانی خود به سرنوشت و خواست خداوند ابراز رضایت دارد. او در حکایتی گفته است: 

پارسائی را دیدم بر کنار دریا که زخم پلنگ داشت و بهیچ دارو به نمیشد. مدّتها در آن رنجور بود و شکر خدای »

 گفتی. پرسیدندش که شکر چه میگوئی. گفت: شکر آنکه بمصیبتی گرفتارم نه بمعصیتی.عزّوجلّ علیالدّوام 
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 گر مرا زار بکشتن دهد آن یار عزیز

 گویم: از بندۀ مسکین چه گنه صادر شد

 

 تا نگوئی که در آن دم غم جانم باشد 

 کو دل آزرده از من غم آنم باشد

 (163: 1373)سعدی،                         

این حکایت میبنیم که سعدی پارسایی را دیدهاست که به بالیی مبتال گشتهاست ولی این سعدی نیست که بر در 

 شکرگزاری او ایراد گرفتهاست؛ بلکه شخص دیگری است.

 کم خوردن 

به نظر میآید سعدی با الهام از منش عرفا به کم خوردن سفارش کردهاست. او چندین حکایت در این مورد آوردهاست 

 این حکایت از آن جمله است: که 

عابدی را حکایت کنند که شبی ده من طعام بخوردی و تا سحر ختمی در نماز بکردی. صاحب دلی شنید و گفت: اگر »

 نیم نانی بخوردی و بخفتی، بسیار از این فاضلتر بودی.

 اندرون از طعام خالی دار

 تهی از حکمتی بعلّت آن

 

 تا درو نور معرفت بینی 

 «ز طعام تا بینیکه پری ا

 (130)همان:                 

 

 بخشندگی 

 سعدی بخشندگی را از شجاعت نیز برتر دانستهاست همچنان که در حکایتی گفتهاست: 

 حکیمی را پرسیدند: از سخاوت و شجاعت کدام بهترست؟ گفت: آنکه را سخاوتست بشجاعت حاجت نیست.»
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 نماند حاتم طائی و لیک تا بِاَبد

 نبشته است بر گور بهرام گور 

 

 بماند نام بلندش بنیکوی مشهور 

 «که دست کرم به ز بازوی زور

 (337 -336)همان:                  

 قناعت 

در گلستان جای دادهاست. در این باب کوشیدهاست با آوردن « در فضیلت قناعت»سعدی بابی را تحت عنوان 

 حکایتهای زیبا به تمجید قناعت بپردازد. 

درویشی را ضرورتی پیش آمد. کسی گفت: فالن نعمتی دارد بیقیاس، اگر بر حاجت تو واقف گردد، همانا که در قضای »

فت: من او را ندانم. گفت: منت رهبری کنم. دستش بگرفت تا بمنزل آن شخص درآورد. یکی را آن توقّف روا ندارد. گ

دید لب فروهشته و تند نشسته، برگشت و سخن نگفت. کسی گفتش: چه کردی؟ گفت: عطای او را بلقای او 

 ( 000: 1373)سعدی، « بخشیدم...

پایی طلب خواسته کرد. سعدی در این باب با آوردن در این حکایت منظور سعدی آن است که نباید از هر بی سر و 

حکایات متعدد معتقد است که زیادهخواهی بالخیز است. برای مثال داستان طوالنی مشتزنی را آوردهاست که به خاطر 

 ( 312 -033زیادهخواهی به سفر میرود و بعد از بال کشیدنهای فراوان به خانه برگشتهاست. )همان: 

 ادر  احترام به پدر و م 

به نظر میرسد سعدی با در نظر آیات قرآن که به احترام به پدر و مادر سفارش میکنند به این موضوع توجه کردهاست. 

 آیاتی مانند 

وْ کِالهُما فَال تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ ال رَبُّکَ أَالَّ تَعْبُدُوا إِالَّ إِیَّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَ وَ قَضى»

  (03)اسراء/ .« تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْالً کَریماً

 سعدی در حکایتی گفتهاست: 

وقتی بجهل جوانی بانگ بر مادر زدم. دل آزرده بکنجی نشست و گریان همی گفت: مگر خردی فراموش کردی که »

 ( 400: 1373)سعدی، « درشتی میکنی.
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 نکوهش حسد 

در فرهنگ معین حسادت و حسد؛ زوال نعمت کسی را خواستن، رشکبردن و بدخواستن تعریف شده است. )معین، 

 : ذیل حسد( سعدی این رذیلت اخالقی را بارها در گلستان نکوهیدهاست:1369

 شوربختان به آرزو خواهند

 

 توانم آنکه نیازارم اندرون کسی

 

 اال تا نخواهی بال بر حسود

 

 مقبالن را زوال نعمت و جاه 

 (63: 1373)سعدی،                         

 حسود را چه کنم کو خود به رنج دَرَست

 (               67)همان:                                    

 که آن بخت برگشته خود در بالست

 (074)همان:                                  

 (001ان را نتوانند که بینند. )همان: بی هنران، هنرمند

همچنان که در ابیات و قطعات باال آمد سعدی معتقد است که حسادت یک بیماری است و شخص حسود به بیماری 

 مهلکی گرفتار است.

 نکوهش غرور و تکبر 

: 1369)معین، است.  شده در فرهنگ معین غرور فریب دادن و به خود بالیدن و تکبر خود را بزرگ پنداشتن نامیده

 ذیل غرور( سعدی فرد مغرور و متکبر را شدیداً نکوهیدهاست:

 نبیند مدعی جز خویشتن را

 

 که دارد پردۀ پندار در پیش 

 (106: 1373)سعدی،                   

 از نظر سعدی افراد متکبر از نظر اخالقی دونپایهاند و ارزش ندارند.

 دونان چو گلیم خویش بیرون بردند

 

 گویند: چه غم گر همه عالم مردند 

 (027)همان:                               
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 ورزی نکوهش طمع 

: ذیل طمع( سعدی طمع را به عنوان یک رذیلت 1369طمع به معنی حریص شدن و آرزومند گردیدن است. )معین، 

 اخالقی نکوهیدهاست: 

 بدوزد شره دیدۀ هوشمند

 

 گفت چشم تنگ دنیادوست را

 

 آرد طمع مرغ و ماهی به بند در 

 (090: 1373)سعدی،           

 یا قناعت پر کند یا خاک گور

 (33)همان:                      

طمع میتواند یکی از عوامل ظلم محسوب گردد؛ زیرا فرد برای آنچه میخواهد کسب نماید، منافع دیگران را زیر پا »

( 120: 1379)جبل عاملی، « کار متوجه افراد دیگر میشود اهمیتی نمیدهد.میگذارد و یا به آسیبی که در نتیجۀ این 

 همچنین در کلیلهودمنه عنصر طمع در وجود دمنه، باعث به قتآلوردن گاو شدهاست.

 تعادل در برخورد با دیگران 

 سعدی در اخالق عمومی، مخاطبان را به حفظ تعادل در رفتار با دیگران سفارش میکند.

 گرفتن وحشت آرد و لطف بی وقت هیبت ببرد. خشم بیش از حد»

 درشتی و نرمی به هم در به است

 

 «چون فاصد که جرّاح و مرهم نه است 

 (173)همان:                              

 استاد معلم چو بود بی آزار

 

 خرسک بازند کودکان در بازار 

 (440: 1373)سعدی،             

. 

 گرایی عقل

مراد از عقل سلیم، خرد جمعی و عرف عام است. عقل جمعی اشتباه نمیکند و احکام آن مورد قبول جمع است. مراد 

مسائلی است که به لحاظ عقل و سلیقۀ عمومی پسندیده است چون شجاعت، احسان، وطنپرستی و امثال اینها. 
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صول عرف و عادت و حدّی که از نظر او حدّ ( هر چند ارسطو نیز در اصول هنری خود به رعایت ا47: 1394)شمیسا، 

وسط و معقول نامیده میشود اعتقاد دارد، اما کالسیکهای جدید اصل عقل را بیشتر از دیدگاه امثال دکارت دریافت 

کردهاند و اعتقاد دارند که عقل عالوه بر هدایت تخیل نویسنده به راه صحیح به او قدرت قضاوت درست میبخشد و به 

میگویند که عقل باید در انتخاب آنچه شاعر میخواهد برای تقلید از طبیعت انتخاب کند رهنمای او باشد. بیان دیگر 

استعدادی که برای نوع یا انواع خاص  ؛شاعر ۀله قریحأمس» نزد پیروان مکتب کالسیسم، در( 103: 1363)میرصادقی، 

شاعر دارد از اهمیت ویژهای برخوردار  ۀکار و وظیفارت بر حدود نظنقشی که عقل یا ذوق سلیم در امر  ۀلأدارد و مس

 (439/ 0: 1361: )زرین کوب« است.

 عقلگرایی در گلستان سعدی 

اگر چه سعدی در غزلیات عقل را نادیده میانگارد باید به او حق داد؛ چرا که غزل جایگاه عشق است. ولی در گلستان 

یکی را از ملوک کنیزکی »توجه میکند. او با آوردن حکایت تالش میکند حکمت و اخالق بیاموزد؛ بنابراین به عقل 

 به صورت ضمنی معتقد است که نیاز عقل را ضایع میکند. همچنان که از زبان وزیر گفته است: « چینی آوردند

 تشنۀ سوخته در چشمۀ روشن چو رسید

 ملحد گرسنه در خانۀ خالی بر خوان

 

 تو مپندار که از پیل دمان اندیشد 

 نکند کز رمضان اندیشد عقل باور

 (139)همان:                                  

سعدی در گلستان هم به مانند غزلیات و دیگر آثارش عقل را در صورت به میدان آمدن عشق مغلوب میداند. مثالً در 

 : حکایتی آوردهاست که: پارسایی عاشق کسی بوده است و او به عنوان مالمتگر به پارسا گفته است

 عقل نفیست را چه شد تا نفس خسیس غالب آمد؟ زمانی بفکرت فرورفت و گفت: »

 هر کجا سلطان عشق آمد نماند

 پاک دامن چون زید بیچارهای

 

 قوّت بازوی تقوی را محل 

 «اوفتاده تا گریبان در وحل

 (333)همان:                            

پنجه با شیر زدن و مشت با شیر، کار خردمندان »به نظر سعدی آنچه که انسان را از خطرات نجات میدهد عقل است. 

( لیکن عقل در نظر او بسیار ضعیف است و در برابر پدیدههایی مانند نیاز، عشق و همچنین جهل 002)همان: « نیست.

 ناتوان است و نمیتواند روشنگر باشد. 
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در زمرۀ اجالف سخن بندد، شگفت مدار که آواز بربط با غلبۀ دهل برنیاید و بوی عنبر از گند سیر خردمندی را که »

 فروماند.

 بلندآواز نادان گردن افرازد

 نمیداند که آهنگ حجازی

  

 که دانا را ببی شرمی بیندازد 

 فرو ماند ز بانگ طبل غازی

 (006)همان:                       

 انسان کمک میکند از خطرات خود را نجات دهد؛ همچنان که گفتهاست:  به نظر سعدی عقل به

 رزق اگر چند بیگمان برسد

 ور چه کس بیاجل نخواهد مرد

 

 شرط عقلست جستن از درها 

 تو مرو در دهان اژدرها

 (090)همان:                      

 نبوغ

 شود نه اینکه شاعر می بود که شاعر، شاعر زاده می شاعر باید فطرتاً بزرگ باشد. هوراس  گفته»به نظر کالسیکها؛ 

 ( به نظر می02: 1394)شمیسا، « شود. بدیهی است که ذوق و نبوغ و قریحۀ شاعر باید با تعلیم و تربیت پروردهشود.

 است:  اند. سعدی در باب آداب صحبت گفته رسد دو نویسندۀ مورد مطالعۀ ما این موضوع را مدّ نظر داشته

در خالب افتد، همچنان نفیسست و غبار اگر بفلک رسد، همان خسیس. استعداد بی تربیت، دریغ است و  جوهر اگر»

تربیت نامستعدّ ضایع. خاکستر نسب عالی دارد که آتش جوهر علویست و لیکن چون بنفس خود هنری ندارد، با خاک 

 ( 007: 1373)سعدی، « برابرست و قیمت شکر نه از نی که آن خود خاصیت وی است.

است که شاعر باید ذاتاً شاعر باشد ولی در این جمالت به صورت تمثیل آوردهاست که  اگر چه سعدی مستقیم نگفته

باشیم.  جوهر چون ذات خوبی دارد ارزش دارد و اینکه برای فراگیری هر علمی باید ظرفیت پذیرش آن را داشته

 است: همچنین سعدی در مورد خود، در بوستان گفته

 اقصای عالم بگشتم بسیدر 

 تمتّع به هر گوشهای یافتم 

 

 به سر بردم ایّام با هر کسی 

 ز هر خرمنی خوشهای یافتم

 (34: 1330)سعدی،                    
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 مرا در نظامیّه ادرار بود          شب و روز تلقین و تکرار بود

 (039)همان:                                                    

سعدی خود به عنوان یک شاعر، در دورهای از زندگی در راه فراگیری دانش تالش فراوان کردهاست و در کمال پختگی 

ند گلستان همانند کشکول یا جُنگی است که سعدی طی سیوچ»دانش دست به قلم بردهاست. علی دشتی میگوید: 

ی شاعری ( طبعاً در این سفرها که سعدی داشته استعدادش برا032: 1344« )است. سال سیروسیاحت دیده و شنیده

 است. شده و نویسندگی پروده

 در گلستان سعدی نمایی حقیقت 

 سعدی به گونهای در مورد حوادث سخن میگوید که گویی خود تمام این سفرها را کرده در خیلی از جایها زندگی کرده

و به طور کلی با بسیاری از مردم حشر و نشر داشتهاست. حکایت زیر در مورد ازدواج سعدی با دختری در سرزمین شام 

 است که معلوم نیست واقعاً چنین اتفاقی رخ دادهاست یا نه.

که اسیر از صحبت یاران دمشقم ماللتی پدید آمده بود سر در بیابان قدس نهادم و با حیوانات انس گرفتم تا وقتی »

فرنگ شدم و در خندق طرابلس با جهودانم به کار گل بداشتند یکی از رؤسای حلب که سابقهای میان ما بود گذر کرد 

 .چه گویم :گفتم ؟ای فالن این چه حالتست :و بشناخت و گفت

 گریختم از مردمان به کوه و به دشتهمی

 قیاس کن که چه حالم بود در این ساعت

 دوستانپای در زنجیر پیش 

 

 که از خدای نبودم به آدمی پرداخت 

 که در طویله نامردمم بباید ساخت

 به که با بیگانگان در بوستان

 

بر حالت من رحمت آورد و به ده دینار از قیدم خالص کرد و با خود به حلب برد و دختری که داشت به نکاح من 

نافرمان بود زبان درازی کردن گرفت و عیش مرا منغّص  ،ستیزهروی ،بدخوی ،درآورد به کابین صد دینار. مدتی برآمد

بلی من آنم که به  :گفتم ؟گفت تو آن نیستی که پدر من ترا از فرنگ بازخریدباری زبان تعنّت دراز کرده همی... داشتن

 (020 -021: 1373)سعدی، « .به صد دینار به دست تو گرفتار کرد ده دینار از قید فرنگم بازخرید و

یت حتّی اگر دروغ هم باشد چنان زیبا بیان شدهاست که خواننده میپذیرد که واقعاً چنین اتفاقی افتادهاست. این حکا

 سعدی در حکایتی دیگر، گفتهاست:
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آیم و قصیدهای پیش ملک برد شیّادی گیسوان بافت یعنی علویست و با قافله حجاز به شهری درآمد که از حج همی»

فرمود و اکرام کرد تا یکی از ندمای حضرت پادشاه که در آن سال از سفر دریا آمده بود  ام. نعمت بسیارشکه من گفته

گفت من او را عید اضحی در بصره دیدم. معلوم شد که حاجی نیست دیگری گفتا پدرش نصرانی بود در ملطیه پس او 

و نفی کنند تا چندین دروغ شریف چگونه صورت بندد و شعرش را به دیوان انوری دریافتند ملک فرمود تا بزنندش 

 .درهم چرا گفت

 :ای خداوند روی زمین یک سخن دیگر در خدمت بگویم اگر راست نباشد به هر عقوبت که فرمایی سزاوارم گفت :گفت

 :گفت ؟بگو تا آن چیست

 غریبی گرت ماست پیش آورد

 اگر راست میخواهی، از من شنو

 

 دو پیمانه آبست و یک چمچه دوغ 

 ار گوید دروغجهان دیده بسی

 

ازین راستتر سخن تا عمر او بودهباشد نگفتهاست. فرمود تا آنچه مأمول اوست مهیا دارند  :ملک را خنده گرفت و گفت

 (103 -107)همان: « .و به خوشی برود

همچنان که در این حکایت آمدهاست شیّاد چنان وانمود کردهاست که پادشاه باور کردهاست که آنچه میگوید حقیقت 

دارد. چنان به نظر میرسد که سعدی دروغ گفتنی را که در بیت آخر این حکایت آوردهاست، دروغ راستنما باشد نه هر 

 د خود گفتهاست: دروغی. این همان دروغی است که نظامی در نصیحت به فرزن

 او فن مپیچ و در  شعر در

 

 

 چون اکذب اوست احسن او 

 (39: 1330)نظامی،                             

 

است حکایاتش  وشیدهنمایی را مدّنظر داشته و هم ک بینیم که سعدی هم مفهوم حقیقت با توجه به این حکایات می

 نما باشد حقیقت
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  مقتضای حال و مقام در گلستان 

همچنان که پیشتر گفتیم؛ سعدی در گلستان هدفش آموزش بودهاست. او با استفاده از روشهای جذابی که به کار 

بردهاست به اصل برازندگی کالسیسم نزدیک شدهاست. گلستان تا سالها کتابی برای آموزش نویسندگی و اخالق 

است که واقعاً به مقتضای حال و مقام  بودهاست؛ همین که کسی از آموزشهای سعدی ملول نگشتهاست بیانگر آن

بودهاست. سعدی در هر بابی مطابق با ذائقۀ مخاطبان حکایات گلستان را پرداختهاست. در باب سیرت پادشاهان، 

حکایاتی را آوردهاست که پادشاه یا وزیری در آن به چشم میخورد. در باب اخالق درویشان، سعدی اخالق و منش 

قرار داده و نظراتی را برای اصالح رفتار آنان بیان کردهاست. در باب در فضیلت قناعت، سعدی  درویشان را مورد واکاوی

حکایاتی بسیار زیبایی را در مورد قناعت آوردهاست که هر کسی با خواندن لذت میبرد و به همین ترتیب تا پایان 

 کتاب هر حکایتی در جای خود خوش نشستهاست و نکتهای تازه با خود دارد.

 کننده وجود ندارد و در عین حال به ایجازی که به تفهیم معنی لطمه وارد کند برنمی ر سخن سعدی اطنابهای خستهد

 ماند. خوریم. بنابراین نمونۀ کامل سهل و ممتنع است که هر کسی از بیان مانند آن درمی

بابهای ( 40: 1333)سکرتان،  .همشترک برای هم میزان موفقیت آنها در خلق دنیایی است ها، موفقیت کالسیک معیار

است. سعدی با نامگذاری  گلستان تنوع خاصی دارد؛ به طوری که به نظر میرسد سعدی برای همۀ بشریت نوشته

پذیر و... را به خواندن گلستان  تربیت، با ادب، نصیحت خواه، بی مناسب این ابواب؛ پادشاه، وزیر، جوان، پیر، قانع، زیاده

شان هم حرف برای گفتن دارد. بنابراین میتوان گفت به مقتضای حال و مقام عموم و  اتفاقاً برای همهخواند و  فرامی

 است. خصوص مردم نوشته
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 گیری نتیجه

هایی از جمله دربارهای پادشاهی که عالقمند به شاعران و  زمینههای تاریخی گلستان با پیدایش مکتب کالسیسم همخوانی

نویسندگان بودند وجود دارد. اصول کالسیسم تا حدود بسیار زیادی با طرز نویسندگی گلستان سعدی همخوانی دارد. در ادامه 

 آوریم: رسی و مقایسۀ اصول مکتب کالسیسم و کتاب گلستان داشتیم میخالصهای از نتایجی که در بر

. ؛ تقلیدهای سعدی بسیار پنهان است. ستا سعدی بسیار تحت تأثیر قرآن، احادیث و نویسندگان عربی بوده نگاه به گذشته:

 .است گنجاندهاست اشعار خود را در متن  همچنین باید دانست که سعدی خود شاعر است و هر جا الزم دانسته

. است استهآرآمیزی خاصی طبیعت را  . آنها با رنگاست ها از طبیعت تقلید کرده گلستان به مانند کالسیک تقلید از طبیعت:

آنچه باعث زیبایی کار این کتاب در توصیفاتش از طبیعت شده، آن است که آنها را با تشبیهات، استعارات و صنایع لفظی مانند 

کتاب از انسانهای برجسته  ن این اند که گویی در دنیای واقعی وجود ندارد. همچنی اند و طبیعتی آفریده جناس و سجع آراسته

. است نهاد آورده و سخن پادشاهان را به عنوان انسانهایی نیک ست ا مانند پیامبر اکرم )ص( به عنوان برترین مخلوق یاد کرده

 .برترین مخلوق یادکرده استن به عنوان ها از انسا بنابراین به مانند کالسیک

 . است   ؛ سعدی پادشاه را همانگونه که بوده ستودهست ا سعدی در ستایش پادشاه لحن فخیمی را به کاربرده فخامت:

ها، هم آموزندگی و هم خوشایندی را مدّ نظر  کتاب گلستان سعدی به مانند کالسیک ه ی  نویسند آموزنده و خوشایندبودن:

د و خوشایند تربیت و... را به مخاطبان بیاموزعلومی مانند اخالق، سیاست،  ست ا ده از این جهت که تالش کرده. آموزنست ا داشته

است  که باعث شده است  از این جهت که نحوۀ بیان و روشهایی ادبی به مانند صنایع ادبی و لفظی و حکایات زیبا را به کارگرفته

 رد.را فراگیرد و از آن لذت بب هر کسی سخن آن
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است و هم عقاید فالسفۀ  سعدی در آوردن مضامین و حکایات اخالقی، هم نظرات فالسفۀ یونان را مدّ نظر داشتهاخالقگرایی: 

است که  ها سعدی به اخالقی انسانی توجه داشته است. همچنین در بسیاری از جای اسالمی و عرفای زاهد را مورد توجه قرار داده

 یعنی اینکه تضادی با آنها ندارد. مورد قبول فلسفه و دین است؛

هایی مانند عشق و  . سعدی در گلستان با آنکه معتقد است که عقل انسان را نجات میدهد ولی آن را در برابر پدیدهعقلگرایی:

 داند.. نیازهای جسمانی بسیار ضعیف می

ا آوردن حکایاتی که شاید غیرواقعی باشند . سعدی بنمایی استفاده کرده است  گلستان بسیار از شگردهای حقیقت نمایی: حقیقت

 .اند است که گویی واقعاً اتفاق افتاده چنان هنرمندانه آنها را پرورانده

است اصل به  سعدی در گلستان با به کارگیری روشهای مختلف توانسته برازندگی یا سخن گفتن به مقتضای حال و مقام:

های وی  است. از جمله روش گلستان بعد از گذشت سالها هنوز هم کهنه نگشته مقتضای حال و مقام را به کار گیرد؛ به طوری که

 است.  است و تناسبات الزم را در این مورد رعایت کرده آن است که مطابق با نظر آحاد مردم اعم از پیر و جوان و... سخن گفته
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