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چكيده:
ادبيّات فارسي چه شعر و نثر آميخته با مطالب عاليّه اخالقي و عرفاني و تربيتي براي به عزّت و كمال رساندن انسان است.
ادبيّ ات بدون آنها بي روح و بي جان است و گويندگان و نويسندگان فارسي زبان ،از آغاز تا كنون با چنين ويژگي به ادبيّات خو
گرفته اند .سعدي از ميان ديگر هم طرازان خود با سِحر بيان و اعجاز قلم به چنان مقام منيع و رفيعي رسيده است كه توصيفش
از عهده صاحبان قلم در عصر ما ساخته نيست .با عنايت ويژه به مسائل تربيتي و اخالقي كاخ عظيم و تنديس عزيز و خورشيد
جهان افروز وجودش بر فراز عالم حقيقت سايه افكنده است  .تعاليم انساني و مثبت تا آنجايي مورد پسند سعدي است كه براي
تعديل اخالق اجتماع نافع واقع شود .بيشتر به صفاي باطن  ،بذل عاطفه  ،ايثار نفس و پند و اندرز نظر داشته است  .او به
مراتب فضل ،دانش  ،اخالق انسان و هدايت اش به كماالت معنوي تذكر داده است .

کليد واژه ها  :سعدي ،اخالق ،تربيت ،نصيحت ،روابط اجتماعي  ،عزّت مندي

1

- alinajafi@yahoo.com
استاد يار دانشگاه فرهنگيان  ،پرديس شهيد مقصودي همدان

مقدمه
سعدي در سال  655هجري پس از سالهاي مسافرت در شيراز توطّن گزيد و دوران طوالني يك جانشيني و افاضه
بخشي او به شاگردان و طلّاب آغاز شد و گلستان و بوستان ،دوشاهكار جاودانش ،در اولين ماههاي پس از اين توطّن
انجام گرفت .او در اين دوران از چنان شهرت و محبوبيّتي برخوردار شد كه هيچ شاعر ديگري از آن برخوردار نشده
بود .اشعار او را همه با شور و شوق مي خواندند و صفات و جمال فتنه گراني را كه سعدي در اشعار عاشقانه خود آنان
را توصيف كرده بود در خود جستجو مي كردند .اشعار سعدي هر چه بر سالهاي حيات او افزوده ميشد از مضامين
اخالقي و عرفاني بيشتري برخوردار مي شد و سعدي به يك ناصح بزرگ بدل شده بود كه به همه طبقات جامعه از
شاهان و امرا گرفته تا وزيران و دولتمندان و سرداران و بازرگانان درس زندگي مي داد .به شيوه ادبا و شعراي قرن
هفتم پس از حمد خدا و نعت پيامبر (ص) و ستايش بزرگان دين ،نصيحت را از شاهان و اميران آغاز  ،و به ديگر
مطالب و صفات نيك و بد رايج در ميان مردم مي پرداخت .در نصيحت ملوك به عدل ،دادگري را از شرايط مهم شاهي
و فرمانروايي ،و حكومت بي عدل را ناپايدار مي داند و آه دل مظلومان را بر حكمرانان عادل مؤثر مي داند و شاه عادل
را كه با علم دادگري ميكند سايه پروردگار دانسته كه رعيّ ت در پناه او بايد آرامش و قرار داشته باشد .او در بوستان
در «عدل و تدبير و رأي» مطلب را از ز بان انوشيروان به هرمز به گونه غير مستقيم نقل مي كند و عدالت را از رعايت
حال درويش شروع مي كند و پس از آن به نيازمندان و غريبان و رعيّ ت و ديگر طبقات اجتماعي مي پردازد و سلطان
را به منزله شبان و درخت  ،و رعيّت را به گوسفند تشبيه مي كند كه پيوسته رعايت حال زيردستان بر حكّام الزم
است و دوام و استحكام درخت از ريشه است و سفارش ميكند كه خدا ترس را بر رعيت فرماندهي بدِه و دادن رياست
به دست كساني كه دستهاي مردم براي نفرين آنها به سوي خداوند بلند شده ،اشتباه است:
شنيــــدم كــــه در وقـــت نــزع روان

بــه هــرمـز چنيــن گفــت نوشــيروان

كــه خـــاطــر نــگهدار درويـــش باش

نــه در بنـــد آســايــش خــويـــش باش

نيــايــد بــه نـــزديــک دانـــا پــسنــــد

شبـــــان خفتــه و گــرگ در گوسفند

بـــرو پــــاس درويـــش مـحــتـــاج دار

كـــه شـــاه از رعيّـــت بـــود تاجـــدار

رعيّـت چـو بيخنـد و سلـطان درخـت

درخــت اي پسـر باشـد از بيخ سخت

مـكــن تــــــا تــوانـــي دل خــلــق ريـــش

وگــر مي كُنـــي مي كَنـي بيـخ خويش

اال تــا نپيــچـــي ســر از عــــدل و راي

كــه مـــردم ز دسـتــت نپيــچند پـــاي

چـــراغي كـــه بيـــوه زنـي برفروخت

بســي ديده باشي كه شهــري بسوخت

خـــــدا تـــرس را بــر رعيّـــت گمــــار

كـــه معمـــار ملـــک است و پرهيزگار

سعدي يكي از شاهكار هاي آفرينش و موهبت پروردگار توانا  ،به سرزمين ايران بلكه تمام جهان است .مقدّر بود
كه زبان فارسي به دست او به كمال برسد و آماده ي بيان لطيف ترين احساس ها و عاطفه هاي انساني شود .سعدي
در قرن هفتم ،يك جهان ادب و هنر و ارتباط انساني بوجود آورد.هدف او راهنمايي و خدمت به بشريّت بود ،خاصّه
كساني كه در اجتماع او مي زيستند و زبان او را مي فهميدند .با قلم خويش سودمندترين مباحث اجتماعي انسانها را
به تصوير كشيد.

سعدي همواره مستعدان را مستفيض و اهل ذوق را محظوظ و متمتّع مي ساخت و در اشعار خود به بزرگان و امرا
و وزرا پند و ا ندرز مي داد و به زباني كه شايسته است فرشته و ملك به آن سخن گويند نكات و دقايق عرفاني را مي
پروراند .سعدي را بايد حكيمي خواند كه در سفرهاي طوالني خود در ممالك و سرزمين ها و نيز در سفرهاي فكري
خود به روح و انديشه مردمان معاصر خود ،توشه پربار فراهم آورد و تصوير روشن و دقيق از اوضاع دوران خود براي
آيندگان باقي گذاشت .طبع شعر خود را سال به سال بارورتر و شكوفاتر ساخت به طوري كه شهد سخنش را به قيمت
طال مي بردند و نام او در سراسر عالم بلند آوازه شد.سعدي به تمام معني كلمه مسلمان است  ،شاعراست،حكيم
است،طبيب است ،نصيحت گر است،پند آموز است،سياستمدار است،عالم است،عارف است،واعظ است،عاشق است ،رند
است وزيبا پرست است.شاعري است زميني و حكيمي واقع بين.نگران است به خاطر سرنوشت انسانها  ،راه حل هايي
را بيان مي كند و در جست جوي چاره است .با انسان بي زمان و از انسان بي مكان سخن مي راند .در طرح تجربه ها
و يافته هاي عزيز خويش مردانه ،غفلت نمي كند.نيازهاي انسان را مي شناسد و بيان مي كند تا بشر زندگي كند:
هر كـــــس به زمــــان خـــويش بودند

مـــــن سعــــدي آخـــر الزّمــــــانــــم

مقام اخالقي و ادبي و عرفاني سعدي به ح دي رسيد كه مردم براي او معجزه قائل شدند .آن مرد بزرگ و شريف
و سخاوتمند به گزارش ابن بطوطه «سيّاح مغربي» پيام آور اخالق و انسانيت بود ،مردي خداپرست و متّقي كه به بني
آدم عشق ورزيد و آثار او نشانگر عشق صادقانه او به مقام انسانيّت است .دو شاخه گل عطرآگين به گلزار ادبيّات فارسي
هديه كرد .به زندگي در باغ هاي پرگل و شكوفه قصايد و غزليّات و قطعات و رباعيّات دل خوش بود چون درس فضيلت
و مردمي به نسل هاي معاصر و آينده مي دهد .سعدي در زمره زندگان جاويد است و شهد سخن جادويي او هرگز
حالوت و گيرايي خود را از دست نمي دهد و هر نسل در هر زمان احتياج به نيوشيدن پندهاي عارفانه او دارد.فلسفه
اش روشن و يكنواخت و جاوداني و هنرش در پيوند انديشه ها بي مانند است.اصال به خود نپرداخته و همهجا سخن او
با مردم است.پيوسته در انديشه ديگران خاصّه بينوايان به سر برده و غم آنان را خورده است.
امرسون نويسنده و متفكّر آمريكايي در قرن نوزدهم مي گويد:
" سعدي به زبان همه ملل و اقوام عالم سخن مي گويد و گفته هاي او مانند هومر و شكسپير و سروانتس و...هميشه
تازگي دارد .او گلستان سعدي را يكي از اناجيل و كتب مقدّس ديانتي جهان مي داند و معتقد است كه دستورهاي
اخالقي آن ؛ قوانين عمومي و بين المللي است" خودش چنين مي فرمايد:
بر حـــديثِ من و حســن تو نيفـزايد كــس

حــد هميـــن است سخنــداني و زيبايي را

در سخنوري بي نظير و صاحب مكتبي خاص است كه ميتوان آن را  ″روش موعظه و پند و حكمت ″ناميد .
پندهاي حكيمانه و اندرزهاي سودمندي كه محور تكاپوي انسانهاي عزّت مند است  .نصيحت گويي كه همه را از خاصّ
و عام  ،شاه و گدا با سالح اميد و بيم به راه راست ارشاد مي كند و از هوي و هوس باز مي دارد.
بوستانش بياني ساده و گلستانش كالمي آهنگين و دلنشين دارد .سعدي كه از احكام قرآن و احاديث نبوي و
گفتار بزرگان و وقايع زمان در آر ايش كتابهاي خود سود برده است .در اخالق فردي خويش سير و سياحت و مطالعه
در آفاق و انفس را بر درگاه شاهان ترجيح داده ،شرق و غرب جهان را زيرپاي آورده و در نهايت فروتني بر اثر اضطرار
به كار گِ ل تن در داده و گاهي رخت و اسباب سفرش را به ناچار تسليم دزدان كرده و گاهي بر باالي منبر  ،وعظ و

آيات شريفه را تفسير كرده است .سعدي در ده باب بوستان و هشت باب گلستان ،چهار صد و شش مَثل آورده كه
شصت و شش آنها صورت سر گذشت دارد.بازيگر شصت و شش تمثيل،سعدي است كه بيانگر ارتباط قويّ سعدي در
صحنه هاي مختلف جامعه براي تأثير گذاري به عموم جامعه خود است :اقصاي روم ؛خاك مغرب؛ صفاهان؛ شام؛ن
ظاميّه؛ طرابلس؛ اسكندريّه؛ جامع كوفه؛ جزيره كيش ؛ صفا؛ جامع كاشغر؛ بغداد؛ بتخانه سومنات؛ سواد حبش؛ جامع
دمشق؛ جامع بعلبك؛ بيابان مكّه؛ بيابان قدس؛ ديار بِكر و بلخ باميان و...
يكي ديــــدم از عــرصـــه رودبـــار

كــه پيـــــش آمـــــدم بر پلنــگي سوار....
و يا:

به صفــــا درم،طفلي انــدر گــذشت

چــه گـــويــم كز آن ،چـــه بــر سـر گذشت

و در گلستان مي گويد:
" بر بالين تربيت يحيي پيغمبر عليه السّالم ،معتكف بودم در جامع دمشق ،يكي از ملوك عرب كه به بي انصافي
موصوف بود در آمد و نماز كرد و حاجت خواست" .ونيز در سر گذشت ديگري،رفتن اوست از دمشق به بيابان قدس و
اسير فرنگ و به كار گِل وادار شدن و به ياري يكي از رؤساي حلب آزادي يافتن و ازدواج با دختر رييس.
واضح است كه سعدي در نظاميّه بغداد درس خوانده و با بعضي از دانشمندان معاصر مالقات كرده و با بعضي ديگر
مكاتبه داشته است .به سبب قدرت و نفوذي كه دستگاه دولت و بزرگان قوم در اجتماع داشتند،ارتباط با آنان را الزم
شمرد و ايشان را مدح گفت تا راهنمايي كرده و كار محتاجان را سهل و آسان كرده باشد.
به طوري كه در اعتقاد به عقوبت در بوستان مي گويد:
پــــس از پــادشــــاهي گــــدايي كنــي

وگــر جـــــور بر پــادشــــــاهي كنــي

و در منشأ الهي عدالت مي گويد:
به قـــومي كــه نيـــكي پسنــدد خــــداي
چـــــو خـــواهـد كــه ويران شود عالمي

دهـــــد خســـروي عـــادل و نيک راي
كنـــد مــلـــک در پـنـــجه ظـــالــمـــي

در گماردن افراد صالح در رأس امور در بوستان آمده است:
خـــــداتــــرس را بـــر رعــيّــت گمــار

كــه معمــار ملــک اسـت و پرهيزگار

در تشويق به سعي و كوشش و مذمّت تن پروري و غفلت ؛ با آوردن داستان مشهور" روبه بي دست و پا" پند مي
دهد كه :
بگيـــر اي جـــوان دســت درويش پير

نــه خـــود را بيفكن كه دستـم بگير

در فضيلت قناعت جان كالم به اين صورت آمده است:
شــب گــور خــواهي منـــوّر چـو روز
تـــن كــارگــــــر مي بـــــلرزد زتـــــب
بـــر آن خــورد سعـدي كه بيخي نشاند

از ايـــن جـــا چـراغ عمل بر فروز
مبـــادا كـــه نخلـــش نيـــارد رطب
كــسي بــرد خــرمن كه تخـمي فشاند

سعدي در انديشه عزّ ت مندي انسان از تصميم و اراده و با درس عمل و انتخاب و اختيار و تدّبر ،بعنوان فرزانه يي
علم باور و خرد گرا و هنرمند اهل كياست و فراست نكات آموزنده اي را به خوانندگان خويش عرضه داشته است:
هــر دم از عـــــمر مــي رود نفـــسي
اي كــه پنــجــاه رفــت و در خـــوابي

چـون نگـه مي كنم نمـانـده بــسي

مگـــر ايــن پنــــج روزه دريــــــابي

خجل آن كـــس كه رفت و كارنساخت

كوس رحلــــت زدند و بــار نساخت


دريغـــا كــه بگــذشت عـــمر عـزيــز

بخــواهد گــذشت اين دمي چند نيز

كنـــون وقـــت تخــم است گر پروري

گـــر اميـــدداري كــه خـرمن بري

غنيـــمت شمـــار ايـــن گـــرامي نفــس

كــــه بي مـــرغ قيمــت ندارد قفس

مكـــن عـــمر ضايـع به افسوس و حيف

كه فرصت عزيز است و الوقتُ سيف

عزّ ت نفس و مناعت طبع سعدي باعث شده است كه هرگز در برابر هيچ قدرتمند و يا صاحب مكنتي زبان به
مديحه نگشايد كه اين دالوري با دالوران و اندرزهاي نيش دار و دليرانه تا روزگار او در فرهنگ و ادب جهان بي سابقه
بوده است و اين ويژگي ريشه در آزادمنشي و وارستگي شيخ داشت .زيرا او مدّاح طامع نيست .دالوري بر دالوران
موهبتي الهي است و خمير مايه اصلي شأن و شخصيت شيخ است.آموزش و ارشاد در ميان آثار او مشحون است و مي
درخشد:
نوشيـــروان كجا شد و خانان و يزدگرد

گــردان شاهنامه و خـانان و قيصران

جز نام نيـک و بد چه شنيدي كه باز ماند

از دور ملـــک دادگران و ستمــگران

از من شنو نصيـــحت خالـص كه ديــگري

چنــدين دالوري نمي كند با دالوران

سرّ ماندگاري انديشه بيشمار و زالل سعدي در اين سه مطلب نهفته است :ذوق سرشار و سليم – ،استفاده از فرهنگ
غني اسالمي وتجارب سعدي از مسافرت ها كه از هر خرمني خوشه اي از تجربه و معرفت جمع آوري كرده است.
راز عزّت مندي سعدي  ،ذكر مسائل اجتماعي و اخالقي  ،تربيتي و انساني است .او سخنگوي واقعي زندگي و اخالق
است و باب زندگي را همراه با تصويرهاي روشن در پيش روي ما گشوده است .شايد بتوان به پرداخت هاي تصوير گونه
ي اشعارش نام نقاشي نهاد ".نقاش زندگي  ،سخنش از دل بر مي خيرد و بر دل زندگي مي نشيند و اين خود ويژگي
بزرگ شعر سعدي است " ( .ذكر جميل سعدي جلد دوم،ص )135
سخنان شيرين سعدي به منزله نكات و شعارهايي است براي عزّت مندي انسان و جهان آرماني كه چراغ كمال فرا
راه زندگاني افروخته است .به نظر او براي رسيدن به حقيقت بايد يكبار ديگر در زندگي تمام عقايدي را كه آدمي
كسب كرده در هم شكند و از نو به كسب معرفت پردازد:
مـــــردِ خــردمنـــدِ هنــر پيــشـــه را

عـمــر دو بــايســـت در ايـــن روزگــار

تـــا به يــــكي تجــــربه آمـــوختـــــن

بـــا دگـــري تجـــربه بـــردن به كــــار

براي سير معنوي و تحصيل كمال از همه چيز بايد عبرت گرفت و اگر چنين صفتي انسان نداشته باشد خاصيت
انساني نخواهد داشت(مقاالتي درباره زندگي و شعر سعدي ،صص .)402-401
سه مقوله عدالت ،واقع بيني و اعتدال گرايي مهم ترين اصول انديشه او را تشكيل مي دهند .مبناي پند و اندرزهاي
سعدي را افكار روشن گرانه و انسان دوستانه اي تشكيل مي دهد كه او آنها را در خالل غزليّات ساده و آهنگين و يا از
طريق تمثيلهاي فكاهي و جسورانه و نيشدار ابراز كرده است .برتري او دراين است كه هيچ سراينده اي در قدرت
استفاده از شعر و هنر درباره گسترش بشر دوستي فعّال و پويا به پاي او نمي رسد.كلمه سعدي خود به معناي نيكبخت
است كه جاني شاد و با صفا و محبت دارد.

سعدي به جهت بسط عدالت و تأمين مصالح عمومي ،مدح را وسيله اندرز و تحذير و اغراء سالطين زمان قرار داده
است:
به نوبتنــد ملـــوك انــدرين سپنــج سراي
چه مايــه بر سر اين ملک سروران بوده اند

كنـــون كه نوبت توست اي ملک به عدل گراي

چــو دور عمر به سر شد درآمدند از پاي ...

تعاليم عرفاني تا آنجايي مورد پسند سعدي است كه براي تعديل اخالق و تربيت اجتماع نافع واقع شود .اساس
عرفان مبني بر ترك تعلّق و رهايي از قيد قواي مادي ،دم زدن از عشق و مهر و محبت ،تكامل عالم روحاني است كه
سعدي به اين نوع از عرفان تمايل داشته است و به سر منزل كشف و شهود و خداشناسي رسيده است.
در مسائل تربيتي و اخالقي موارد فراواني – بخصوص در باب هفتم و هشتم گلستان به چشم ميخورد كه با توجه
به محدوديت مقاله سعي مي كنم فقط به چند مصداق اشاره كنم كه عبارتند از:
الف) تهذيب اخالق و تعادل در برخورد:
اســتـــاد معلــــم چــــــو بـــــود بـــي آزار

خــــرســـک بــازند كـــودكان در بازار

باب هفتم گلستان
خشم بيش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بي وقت هيبت ببرد.
درشتــي و نـــرمي به هــم در بـــه اســـت

چـــــو فـــاصــد كـه جرّاح و مرهم نه است

باب شتم گلستان
ب)تعادل در زندگي و حسن تدبير و عاقبت نگري:
چـــو دخلــت نيســت خـرج آهسته تر كن

كـــه مي گـــويـنـــد ملّاحـــان ســــرودي

باب هفتم
ج) وفاداري و آثار اعمال و اخالص:
پســـري را پـــــــــدر وصــيّـــت كـــرد

كــــاي جـــوانـــمرد يــادگيــر ايــن پند

هـــر كـــه بـــا اهـــل خـــود وفــا نكـند

نشــــو دوســـت روي و دولـــتــــمـــرد

د) ناپايداري دنيا و ترحّ م به زيردستان ،دشمني با نفس ،عدم طمع كاري ،توصيه بر احسان ،اداي شكر خدا،
پرهيزگاري ،تواضع ،عدم غرور ،پرهيز از شهوت ،كتمان عيوب ،در مذمت بي نيازي ،در صبر و قناعت و...
جــــان در حــمـــايــــت يـــک دم اســــت

و دنيـــــا وجــــودي ميـــان دو عـــدم

باب هشتم گلستان
كريمـــان را به دســت انــدر درم نيست

باب هفتم گلستان

خــداوندان نعـمت را كــرم نيـــست

ديـــده اهـــل طمـــع بــه نعمـــت دنيـــــا

پـــر نشود همچنان كه چاه به شبنم

باب هفتم گلستان
مشـــو غـــرّه بـــه حسـن گفتـار خويش

بــه تحسيـــن نــادان و پندار خويش

باب هشتم گلستان
وامــش مـــده آنـــكه بي نمـــاز اســـت

گـــرچــه دهـنش ز فاقه باز است

كـــو فــرض خـــدا نمــــي گــــزارد

از قــــرض تــــو نيــز غـم ندارد

باب هشتم گلستان
سعدي براي سعادت انسان و تحقق مدينه فاضله و جامعه آرماني خويش نكات ارزشمندي در خصوص تدبير منزل
و سياست مُدن در قالب نثر و نظم ذكر كرده است و موضوعات تربيتي را با حالوتي خاص به رشته كشيده است تا
بتواند به سهولت از ميوه هاي تازه گلستانش و بوستانش به كام تشنه گان بچشاند كه خوانندگان جهت بهره مندي
به آثار ذي قيمت او مراجعه فرمايند.
سعدي در تعاليم انديشه خويش  ،انسان را از همه اشرف و برتر مي داند و عوامل طبيعي  ،همگي طفيلي هستي
انسان هستند:
شــب از بــهر آسايـــش تســـت و روز

مــه روشـــن و مـــهر گــيتي فـــروز

صبـــا از بـــراي تــــو فــــــــرّاش وار

هـــــمي گســــــتراند بســــاط بهــــار

مزيت انسان بر ساير حيوانات فقط به داشتن جنبه اختصاصي جان آدمي است :
تـــن آدمــي شريف اســـت به جان آدميّت

نـــه هميـــن لباس زيباست نشان آدميّت

پس بايد جان آدمي را عزيز و گرامي داشت و در پرورش و تكميل آن جدّ بليغ نمود:
بــه حقيقت آدمي باش وگـرنه مرغ باشد

كــه همي سخن بگويد به زبان آدميّت

آخرين درجه كمال انسان پس از طيّ مدارج كمال رو به خدا رفتن و تقّرب بدويافتن و به اصطالح اهل عرفان به
حق و اصل گرديدن است:
طيـــران مرغ ديدي تو ز پــاي بند شهوت
رســد آدمي به جايي كه به جز خدا نبيند

بـــه در آي تا ببينــــــي طيران آدميّت ...
بنـــــگر كه تا چه حد است مكان آدميّت

به انسان سفارش مي كند كه تو آرزوي كيمياي سعادت و دولت جاودان داري خود را بشناس و به استعداد خود
آگاه باش  .در تيره خاكدان تن به دام صياد هوي و هوس نده زيرا تو شاهباز بلند پرواز مبارك فال روضۀ اُنسي:
گــــر كيمياي دولت جاويدت آرزوست

بشناس قدر خويش كه گوگرد احمري

اي مــــرغ پـــاي بسته به دام هوس نفس

كـــي بر هواي عالـــم روحانيان پري

بــاز سپيــــد روضـــه اُنســــي چه فايده

كاندر طلــــب چـــو بال بريده كبوتري

امّا اين سير بس صعب و دشوار است و نيار به مجاهده و از خودگذشتگي دارد:
گنــــج خـــواهـــي در طلـــب  ،رنج ببر

خــــرمن ار مـــي بايـــدت تخـمي بكار

وسيله ي مهيّاي سلوك آدمي در اين راه تحصيل دانش است تا ديده عقل بينا گردد زيرا دانش چراغ راه سعادت
وكمال آدمي است:
كـــه بـــي علــم نتـــوان خدا راشناخت

چـــــو شمــــع از پــس علم بايد گداخت

كـــه علمـــت رســـاند بــه دارالـقرار

بـــــرو دامــــن علــــم گـــــير استــوار

پس از آنكه مايه اي از دانش و معرفت اندوختي و بناي عقيده و ايمان را محكم ساختي مي تواني سالك راه معرفت
باشي و اينها يك رشته ورزش اخالقي است كه بايد به وسيله آنها با مجاهدت جان آدمي را از آاليش هاي نفساني پاك
سازي تا به موطن عشق برسي:
اگـــــر طالـــبي كـــاين زميـــن طي كـــني

نخـست اســب بـــاز آمـدن پــي كني

تـــأمـل در آيــيــنـــه دل كـــنــي

صفـــايـــي بتـدريــج حـــاصــل كـني

مـــگـــر بـــويــي از عشـــق مســتــت كنــد

طلــــب كـــار عهـــد الســـتـــت كنــــد

بناي عبادت بر دو پايه استوار است پايه اول تهذيب نفس است كه به دو چيز وابسته است :الف) تخليه يا تطهير و
آن پيراستن جان است از رذايل و صفات نكوهيده ب) تحليه و آن آراستن جان است به زيور فضايل و رفع عادات
ذميمه .پايه دوم اعمال صالح است و سرآمد همه اعمال و عبادات خدمت به خلق است :
فرمانبر خدا و نگهبان خلق باش .
مرد خدا بايد وجودش منشأ اثر باشد در تنوير افكار مردم تالش كند و افراد را به وظايف آشنا سازد و از گمراهي
نجات دهد و نه فقط" گليم خويش را ز موج بدر كشد " :
عبـادت بـــه اخـالص نيـــت نـــكوســـت
طـريقـــت بــه جـز خـدمت خلــق نيــست

و گــــرنه چــــه آيـــد ز بي مغز پوست
به تسبيـــح و سجــــاده و دلـــق نيســـت

در هر حال به نظر سعدي انسان بايد همچنان كه در دل عاشق وصول به حقيقت را مي پرورد ،با تّجلّي به صفات
نيك كه اهم آن احسان به خلق و ايثار به صدق و تواضع و اجتناب از بخل و تنگ نظري و ناراستي و ريا و غرور است
خويشتن را از پيش آماده درك حقايق كند و از پي معرفت اندوزي بر آيد و تنها به مطالعه در كتاب تدويني قناعت
نكند بلكه مطالعه در كتاب تكويني را هم با آن همراه سازد زيرا اگر آدمي نتواند آنچه را خوانده با آنچه در عالم خارج
و طبيعت است انطباق دهد هرگز به كمال مطلوب نتوان رسيد:
نـــه محـقـــق بــود نــه دانشــــمنــــد

چـــارپـــايي بــر او كتـــابي چنــد

اما در هر حال فرض از همه اين شواهد سير از نقص به سوي كمال و نيل به شرف انساني است .باالخره براي
خيرالكالم و ختم الحظاب پس از چند دقيقه تصديع خاطر سروران گرامي اين غزل شيواي شيخ را كه حاوي ماحصل
و چكيده مقاله است بعنوان عذرخواه نقص سخن خويش هديه مي كنم:
هر كه را باغچه اي هست به بستان نرود

هر كه مجموع نشسته است پريشان نرود

آنكـــــه در دامنــــش آويخته بــاشد خاري
سفر قبــله دراز اســـت و مجــاور با دوست
گـر بيـارند كلـيد هـمه درهاي بهشت

هرگزش گـــوشه خاطر به گلستان نرود
روي در قبـله معــني به بيـــابان نرود

چشم عارف به تماشاگه رضوان نرود

گــــر سـرت مســت كنـد بوي حقيقت روزي

انـــدرونست به گل و الله و ريحان نرود

هــر كه دانسـت كه منزلگه معشوق كجاست

مــدعي بــــاشد اگر بر سر پيكان نرود

صفـت عاشـق صادق بـدرسـتي آن اسـت
به مـالمت بزند از دل ما صـورت عشـق

كه گـــرش سر برود از سر پيمان نرود

نقش بر سنگ نبشته است به طوفان نرود

عشـــق را عقـــل نمي خـــواست كه بيند ليكن

هيـــچ عيــار نبــاشد كـه بــه زندان نرود

سعـــديا گر همه شب شرح غمش خواهي گفت

شــب به پايان رود و شــرح به پايان نرود

سعدی و روابط اجتماعي
سعدي بزرگترين حكيم اجتماعي است،مسايل اجتماعي را خشك و جامد بيان نكرده است بلكه آن را با حكايات
شيرين توأم ساخته و براي نيل به مقصود خويش بهترين قالب شعري را اختيار كرده است.از نظر او تركيب كامل و
خالص ارتباط بشري بر گرفته از كليه نفوسي است كه ملّت را تشكيل مي دهد و مردم دسته هايي هستند كه در پرتو
اجتماع به سر برده و عضو ملّت مي شوند.
در يك نظر اجمالي به نگرش سعدي متوجّه مي شويم كه زبان او ،پيوندي سخت استوار با زندگي مردم و زبان
ايشان دارد.بسياري از مضمون ها و معاني او ،در آفريدن معاني  ،از زندگي مردم الهام گرفته شده است .مثال از قرن ها
پيش مرسوم بوده كه براي نشانه گذاري صفحات قرآن كريم از پر طاووس استفاده كرده اند.سعدي با الهام از اين رسم
،با بياني شاعرانه مي گويد:
پـــر طاووس كه در اوراق مصـــاحف ديدم

گفتم اين منزلت از قــــدر تو مي بينم بيـــش

سعدي كه در طيّ مسافرت ها ،پس از تنگدستي و سختي فراوان در مدرسه نظاميّه تحصيالت معمول زمانه را به
پايان رسانيده،در نقاط ديگر نيز با سير و سياحت،از هر گوشه تمتّعي واز هر خرمن خوشه معرفتي يافته واز روابط
اجتماعي و حشر و نشر خود از شهرهايي چون :هند ،يمن ،حجاز،حبش،صنعا و مصرو....نام مي برد:
مرا در نظــــاميّه ادرار بــــــــود

شب و روز تلقيـــن و تكـــــرار بود

در اقصـــاي عالــــم بگشتم بسي

به سر بـــــردم ايــــّام با هر كســي

تمتّـــع به هــر گــوشـه اي يافتم

ز هــر خـــرمــني خوشــه اي يافتم

به هــــند آمدم بعد از آن رستخيز

وزآنجا به راه يمــــن تا حجيــــــــز

از كالم او روشنگري اجتماعي مي تراود .براي بيان خود در آگاهي بخشي به افراد رسالت قاءل است .متعهّد است و
صاحب درد و سوز كالم:
سعـــديا شـــور عشق مي گويد

سخنانت ،نــــه طبـــع شيرين گوي

او در برابر كالف سر در گم پديده هاي اجتماعيِ مرموز و هزار چهره عصر خويش،واكنش و عكس العمل نشان مي
دهد،خير خواهِ انسان و مرشد راه حقايق اجتماعي و فردي است.هدفش ساختن انسان و جامعه او و تعامالت او با خود
و خدا .وجامعه و طبيعت انساني است ،آن هم بدون مرز و سر زمين.و كامل كننده مجموعه فرهنگ وطن و ميهن:
به مـــردي كه مُـــلک سراسر زمين

نيرزد كه يک قطره خـــــون بر زمين

ويا:
دنيا نيرزد آن كه پريشـان كني دلي

زنهار بـــــد مكـــن كه نكردست عاقلي

ويا:
بـ ــه چه كــار آيــدت جــهانداري

مُــــردنت بِـــــه كه مـــــــَردم آزاري

ويا:
بس ناموَر به زيــر زمين دفن كرده اند

كز هستي اش به روي زمين بر ،نشان نماند

ويا:
زنده است نام فرّخ نوشين روان به خير

گر چــه بسي گذشت كه نوشين روان نماند

هيچ چيز از عوامل و صحنه هاي زندگي از نظر او پنهان نمي ماند واز همه آنها براي بر انگيختگي معاني تازه مدد مي
گيرد:
گِلي خوشبوي در حمّام روزي

رسيد از دست محبوبي به دستم...

به آنچه از زندگي روزانه مردم اتِفاق مي افتد توجّهي عميق داشته و با الهام از آنها سخن خويش را رنگارنگ و دلپذير
و زنده مي سازد.در مباحث اخالقي و اجتماعي به زندگي واقعي توجّه دارد،سخن خود را اقتباس مي كند:
نه هاونم كه بنالم به كوفتن از يار

چو ديگ بر سر آتش نشان كه بنشينم

در بوستان كه عارف نامه اي است براي بهترين مكتب انساني،حكّام و سالطين را موعظه و نصيحت مي كند:
الابالي چه كند دفــــتر دانايي را

طاقت وعــــظ نباشد سر سودايي را

حتّي از احوال حيوانات و مقايسه صفات انساني و عواطف بشري و تهذيب نفس نكات حكمت آميز در الفاظ موجِز در
آورده تا انسان را از عالم بهيمي به عالم عِلوي سير دهد:
آدمي صورت اگر دفع كند شهــوت نفس

آدمــي خوي بُود ورنه همان جانَور است

مزيّت انسان بر حيوان قوّه ناطقه و انديشه اوست ،اگر به راه صواب نرود بر حيوان مزيّتي ندارد:
به نطق آدمي بهتر است از دواب

دواب از تو بِــــه گر نگويي صواب

سعدي در روابط اجتماعي خويش جهانديده است و دنياي روزگار خود را خوب شناخته وبا طبقات مختلف حشر و نشر
داشته ودر سفرها ذخاير و تجارب معنوي اندوخته كه در گفتارش منعكس است:
زمين لگد خورَد از گاو و خر به علّت آن

كه ساكن است ،نه مانند آسمان دوّار

به آدمي اشارت دارد كه سير و سفر و تفرّج ،انسان را از خامي بدر مي آوردو به جهانديدگي مي رساند و عقايدِ بزرگ
و بزرگان به جهان بيني او راه مي يابد:
مرد خدا به مشرق و مغرب غريب نيست

چندانكه مي رود همه مُلک خداي بر اوست

ازين جهت جهان بيني و مردم دوستي سعدي بر همه آشكار است:
اكر در ســـراي سعــادت كس است

ز گفتار سعديش حـــــرفي بـــس است

براي دگرگوني و اصالح جامعه بايد انديشه ها را دگرگون و اصالح كرد وجهاني از فضايل پديد آورد.چگونه؟؟معتقد
است تنها راه تغيير و اصالح ،پرورش فكر وانديشه و تربيت مردم است:
به احســـاني آسوده كردن دلـــــي

بِـــــه از اَلف ركعت به هر منــــزلي
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