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 153     البالغه ي آن با نهج شهر سعدي و مقايسه                   خدا و ياد او در آرمان  

  
 

 

  
  

   البالغه  آن با نهجي شهر سعدي و مقايسه خدا و ياد او در آرمان
  

  دكتر فريدون طهماسبي 
  استاديار زبان و ادبيات فارسي 
  دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد شوشتر 

  

  چكيده
اي آرمـاني را در بوسـتان         شاعر شيرين كالم قرن هفتم، جامعه      سعدي شيرازي، 

و در آن از خداونـدي متعـال،        . توحيـدي اسـت   اي    طراحي كرده است كه جامعـه     
آورد كـه دو      پذير سخن بـه ميـان مـي         بخش و پوزش    بخشنده، دستگير، كريم، خطا   
در اين جهان مطلوب، پروردگار محبوب . اي بيش نيست جهان در برابر علم او قطره

و معبود بندگان صادق است و آنان همواره در ايمان و عشق به او پايدار و با ثبات                  
بايـستي بـر زبـان        ي احوال مـي     به نظر سعدي، ياد چنين خداوندي در همه       . ستنده

انسان جاري باشد و فرد نبايد از ذكر حق غافل شود تا بر صراط مستقيم بماند و از         
اين فكر سعدي در بوستان، شباهت فراواني به بيانـات          . ي آرماني بيرون نرود     جامعه

ي نـاب      در بوسـتان بـر مبنـاي انديـشه         ي سعدي   دارد، چون انديشه  ) ع(امام علي   
نيز آن را بخوبي و با      ) ع(شود و امام علي       اسالمي است كه از كالم الهي گرفته مي       

  .البالغه، پرورش داده است تسلط كامل در نهج
  

  .ي آرماني، خداوند ، سعدي ، بوستان، جامعه)ع(امام علي  : كليديهاي هواژ

                                                        
  5/7/1390: تاريخ پذيرش     16/3/1390: تاريخ دريافت  

  com.Gmail@47drftahmasbi: پست الكترونيكي

 

  نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسيفصل
  دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد بوشهر

   1390زمستان دهم ـ : پياپيره شما
 172  تا  153 از صفحة 
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  مقدمه
هاي بسيار دور، توجه دانشمندان و انديـشمندان          ضله از زمان  ي فا   ي آرماني يا مدينه     جامعه

هر كدام از اين بزرگان با توجه به دين و مذهب و مكاني  . جهان را به خود مشغول كرده است      
اند، كه تا حدودي با هم متفاوت به  اي آرماني طراحي كرده  جامعه اند، كرده كه در آن زندگي مي

ين طراحـان آرمـان شـهرها نـام افالطـون يونـاني از ديگـران                تر  در ميان قديمي  . رسند  نظر مي 
ي   هـايي از رسـاله      و در بخـش   » جمهـوري «ي    اين انديشمند بزرگ در رسـاله     . تر است   مشهور

  .ي فاضله را عرضه كرده است خويش طرح مدينه» كريتياس«و » تيمائوس«
، اجتمـاعي  هاي فراوان سياسي ـ اخالقـي   هاي پلوپونز، دچار آسيب يونان پس از جنگ«

بـه همـين    . شده بود و همين شرايط منجر به محاكمه و اعدام سقراط آموزگار او شده بـود               
دانست و تنها حكـومتي را        ي جامعه، ناتوان مي     علت، افالطون شكل حكومت را براي اداره      

  )23، 1371اصيل، (» .دانست كه زمام آن به دست حكيمان خردمند باشد شايسته مي
ي آرماني طراحي كردند كـه         ميان مسلمانان، متفكران فراواني، جامعه     بعد از افالطون در   

» آراي اهل المدينه الفاضله   «ها فارابي است كه در كتاب مشهور خود            آن  از جمله نامدارترين  
ي آرمـاني خـود را براسـاس          فارابي جامعه . ريزي كرد   هاي آرمان شهر خويش را پي       انديشه
ي آرمـاني     فارابي الگوي جامعـه   . م شريعت اسالم بنا نهاد    ي فلسفي و در قالب مفاهي       انديشه

خود را از افالطون گرفت اما آن را با شريعت اسـالم و مـذهب تـشيع درهـم آميخـت تـا                       
ي حكيمـي     ي آرماني كه هـدايتش بـر عهـده          اين جامعه . آرمانشهري متفاوت بنا كرده باشد    

  .نياي پريشان و آشفته تأمين كندتواند سعادت انسان را در اين د گيرد، مي فرزانه قرار مي
ايـن مدينـه اجتمـاعي اسـت كـه          «: ي فاضله چنين توصيف شده است       ماهيت مدينه 

ي فاضله اجتماعي اسـت       به عبارت ديگر مدينه   . امكانات نيل به سعادت در آن مهياست      
ها را به اين غرض و غايت برساند          شناسند و در اموري كه آن       كه افراد آن سعادت را مي     

ي    بلكـه وسـيله    ،ي فاضله به خودي خود غايت نيست        پس مدينه .  و تعاضد دارند   تعاون
  )155، ص 1389داوري اردكاني، (» .نيل به سعادت است

ها مورد توجه طراحـان       شهر برابري و عدالت اصلي اساسي است كه در بيشتر آرمان         
سـت  شـهر ا   افالطون كـه طـراح اصـلي آرمـان        . هايي بوده است    انديشمند چنين جامعه  

  .ي آرماني خويش به شمار آورده است برابري را ضمانتي براي مانايي جامعه
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هر كار و رفتاري طبق قانون يا سنت بايـد          .  شهر نظم و هماهنگي است     ،شهر آرمان«
از امـور سياسـي و داد و سـتد و           . ي شهروندان صورت پذيرد     هماهنگ و همانند با همه    

ظـارت دولـت يـا جامعـه و يـا ضـوابط و              ازدواج و آموزش تا خوردن و آشاميدن بـا ن         
كنـد   هر آنچه اين هماهنگي را تهديد مي      . شود  هنجارهاي يكسان و تغييرناپذير تعيين مي     

طرد شاعران و هنرمندان از دولت آرماني افالطون به خاطر حفظ . شود از جامعه طرد مي   
 روح د ونشـو  هماهنگي است؛ زيرا اينان با هنر خود باعـث تبـاهي اخـالق جامعـه مـي           

د و اگر قـرار باشـد كـه شـعري سـروده يـا           نشكن  سلحشوري و اعتدال را در جوانان مي      
هايي كه حاكم حكيم براي پرورش جوانان تعيين كـرده            آهنگي نواخته شود بايد با معيار     

  )29، 1371اصيل، (» .هماهنگ و سازگار باشد

ه بـه   تـشب .  اسـت  ي افالطون هماننـد     نديشهي فارابي در بسياري از موارد به ا         انديشه
ه كـردن از جملـه ايـن        خداوند، گريختن از زمـين، پارسـايي كـردن و خردمنـدي پيـش             

به نظر فارابي هدف فيلسوف اين است كه در حد توان بشري تالش كند . هاست شباهت
راه رسيدن به اين هدف براي انسان اصالح خود و ديگـران و          . تا به خداوند تشبه جويد    

ي بشري هنگـامي رسـتگار خواهـد شـد كـه زمـام                ن جامعه كشور است به  نظر افالطو     
 امـور مـردم را بـه        ،آنان با دانـش و خردمنـدي      . حكومت به دست فيلسوفان فرزانه افتد     

  )94-95، ص همان(. آورند سامان مي

شمرد با صـفاتي كـه افالطـون          ي آرماني برمي      صفاتي را كه فارابي براي رهبر جامعه      
چون فارابي مذهب تشيع دارد . شباهت فراواني دارد ته، براي شاه ـ فيلسوف در نظر گرف 

شهر خود در نظر گرفته با صفاتي كه براي امامان معـصوم   صفاتي را كه براي رهبر آرمان 
آل كه همـراه بـا عـدالت اجتمـاعي باشـد در           اي ايده   اميد به آينده  . كند  قائلند، برابري مي  

مهـدي موعـود    ) ص(ائم آل محمد    مذهب تشيع قابل توجه است و اين اميد در ظهور ق          
  .نشيند به بار مي) عج(

هـا و     اي كـه در وعـده       ي آرماني نويد داده شده      با جامعه ) عج(حكومت امام مهدي    «
هـايي دارد كـه آن را         اي نهفتـه اسـت شـباهت        عبارات و جمالت طراحان چنين انديشه     
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برخـورداري  . ردبنـدي كـ   هاي حكومت جهاني، برابري و فراواني دسته توان در مقوله   مي
ي آدميـان در      هـاي مـادي و توليـدي جامعـه و برابـر بـودن همـه                 ي مردم از نعمت     همه

هـا   ي فعاليت اقتصادي است و همچنين پيونـد دادن دل       دسترسي به امكانات كه از الزمه     
هايي است  ها و از بين بردن بندگي و بردگي از مؤلفه         به هم و ايجاد پيمان برابري بين آن       

ي آرماني طراحي شده از طرف انديشمندان و حكما و حكومـت جهـاني                عهكه بين جام  
  )97، همان(» .كند پيوند برقرار مي) عج(امام عصر 

در نظر فارابي سعادت منحصر     . ي آرماني است    به سعادت رسيدن هدف و غايت جامعه      
او سـعادت را هـم ايـن جهـاني و هـم در جهـاني ديگـر                  . شود  به سعادت اين جهاني نمي    

و . تنها در صورتي كه دو جهان نصيب انسان شود رستگاري تحقق مي يابـد             . نظر دارد مورد
. شناسـد   چون انسان سـعادت را نمـي      . در اين راه رهبري و راهنمايي بايد او را هدايت كند          

وجود رهبر آرماني بر شهر آرماني مقدم است و تا او هستي نيابد شهر آرمـاني نيـز هـستي                    
  :بايد دوازده صفت داشته باشد) ي فاضله مدينه(ني رئيس شهر آرما. يابد نمي
  نيرومنـدي حافظـه   . 3نيرومندي درك و سرعت تصور      . 2تندرستي و كمال جسمي     . 1«

معتدل بودن در   . 7دوستدار آموزش و آموزاندن     . 6خوش سخني   . 5زيركي و هوشياري    . 4 
وسـتدار راسـتي و   د. 8خوردن و آشاميدن و آميزش با زنان و پرهيز كـردن از لهـو و لعـب          

بزرگوار بودن و بزرگي را دوست داشتن . 9گويان بودن  گويان و دشمن دروغ و دروغ راست
دوستدار داد و دادگري و دشمن ستم و . 11درهم و دينار و متاع دنيوي را خوار داشتن    . 10

  )272-274، 1371فارابي، (قدرت اراده و شكيبايي داشتن . 12ستمگري 

هـاي    اند از مدينـه     ه  اي كه طراحي كرد     ي فاضله   ا در مقابل مدينه   ه  شهر طراحان آرمان 
ي   فـارابي در مقابـل مدينـه      . اند  ها را بر شمرده     هاي آن   برده و ويژگي    متضاد با آن نيز نام      

  .فاضله را معرفي نموده است هاي غير  آرماني يا مدينه هاي غير  شهر فاضله يا شهر آرماني،
ها تنها  ضله در اخالق تباهند و كردار و رفتار شهروندان آن        فا  هاي غير   به نظر او مدينه   

  )284، همان(. ي فساد و گناه گرفتار آمده باشند اي خريدار دارد كه در ورطه در جامعه
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توان به لهـو و   فاضله وجود دارد مي هاي غير هايي كه در مدينه ها و تباهي از جمله آسيب  
رگي جويي، قهر و غلبـه، سـتم و سـتمگري،           لعب، زن بارگي، گرايش به ثروت، خست، بز       

ي فاضـله     اما مدينه  .اشاره نمود ...  انديشي، گمراهي فكري و ديني و          بند و بار، كژ     آزادي بي 
  .از چنين انحرافاتي مبراست و به همين سبب است كه ساكنان آن سعادتمند هستند

پـردازد و بـا انتقـادي     ميي تغلبيه بيشتر    فاضله به مدينه    هاي غير   فارابي از انواع مدينه   
مندي خود را به اعتدال و دادگري و مداراي سياسي            سخت از آن، بينش انساني و عالقه      

هاي سپاهگيري    ي تغلبيه، نظامي است با ارزش        مدينه  ي فارابي،   در انديشه . دهد  نشان مي 
فـارابي  . هاي ديگـر برتـرين فـضيلت اسـت          كه در آن قهر و غلبه بر ملت       ) ميليتاريستي(
ها را با جـانور       داند و آن    مي» هاي هرز   علف«يا  » نوابت« فاضله را     ي سازگاران با مدينه    نا

  . بند اصول مدني باشند توانند پاي چون نمي. پندارد يكي مي
گيـري را     هـا سـخت     شهر وجود دارد و آن     هاي طراحان آرمان    اين گرايش در انديشه   

  )107، ص 1371اصيل، (. انندد براي حفظ نظام و سامان شهر آرماني ناگزير مي
  

  سعدي شيرازي
 چون ايـن شـاعر      ،آورند  شهر به حساب مي     از طراحان آرمان   سعدي شيرازي را هم     

هـاي تعليمـي اجتمـاعي        ي قرن هفتم در كتاب بوستان خود كه سـرآمد مثنـوي             برجسته
هـاي خـاص خـود را دارد و در            ريزي كرده است كه ويژگي      اي آرماني پي    است، جامعه 

  .هاي انديشمندان ديگر شباهت دارد شهر ري از موارد با آرمانبسيا
سعدي عالوه بر اديب بودن انساني فكور، انديشمند و متفكر است كـه بـه عـوالم و              

ـ            هـاي جامعـه و درد       روحيات انساني كامالً آشناست و آسيب      ه هـا و آالم نـوع بـشر را ب
را در بحر متقـارب     ) وستانب(نامه     هـ ق مثنوي سعدي    655او در سال    . شناسد  خوبي مي 

تـرين آثـار ادب       اين مثنوي كه يكي از نـاب      .  بن زنگي به نظم درآورد      به نام اتابك سعد   
شناسـي و آئـين       فارسي است گلـزاري از معرفـت و اخـالق و حكمـت علمـي جامعـه                

ي  ي غالمحـسين يوسـفي در مقدمـه         بنـا بـه گفتـه     . داري و منشور انسانيت اسـت       كشور

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

 )10:پ.ش( ، 1390 زمستاننامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد بوشهر ـ فصل    158

هـا و     پـسند «:  سعدي در ايـن اثـر ارزشـمند ترسـيم شـده اسـت              بوستان جهان مطلوب  
ي   به عبارت ديگر مدينه   . گر است   هاي سعدي در بوستان بيش از ديگر آثار او جلوه           آرزو
در اين كتاب پـر مغـز از دنيـاي          . جسته در بوستان تصوير كرده است       اي را كه مي     فاضله

و بيشتر اسير تبـاهي و شـقاوت،        واقعي كه آكنده از زشتي و زيبايي، تاريكي و روشني،           
رود؛ بلكه جهان بوستان همه نيكي است و پاكي و دادگـري و انـسانيت                 كمتر سخن مي  

  )17، 1369سعدي، (» .يعني عالم چنان كه بايد باشد
  

  )ع(ي امام علي  نهج البالغه
نظيـري اسـت،       كتـاب بـي    ،كه بعد از قـرآن    ) ع(بهاي امام علي      اثر گران  ،البالغه  نهج  

باشد كـه در سـه فـصل مجـزا            مي) ع(بار امام علي      ها و كلمات گهر     ها، نامه    خطبه شامل
فصل اول ايـن كتـاب مقـدس و روحـاني           . ه است رديدتوسط عالمه سيد رضي تنظيم گ     

ي آن امـام      محتـوا و عالمانـه      هـاي پـر     ي سـخنراني     خطبه است كه مجموعـه     241شامل  
به ) ع( است كه از طرف امام علي         نامه 79فصل دوم كتاب مذكور شامل      . بزرگوار است 

نوشـته  .. .والن كـشوري و   ؤدوستان، دشمنان، فرمانداران و فرماندهان نظامي و ديگر مس        
آميزي اسـت كـه       فصل سوم اين كتاب مبارك جمالت كوتاه، زيبا و حكمت          .شده است 
جاست كـه آن را دون       بها تا بدان   ارزش اين ميراث گران   . باشد   حكمت مي  480مجموعاً  

. انـد   خطاب كـرده  » اخ القرآن «اي آن را      اند و عده    م خالق و فرق كالم مخلوق دانسته      كال
دهـد   البالغه پيوستگي خاصي با قرآن كريم دارد و همان راهي را به انسان نشان مي                نهج  

فرموده اسـت  ) ص(گونه كه پيامبر  همان) ع(چون امام علي  . كه قرآن معرفي كرده است    
  .با آن حضرت همراه بوده استبا قرآن بود و قرآن هم 

شوند تا در كنار حوض  علي با قرآن و قرآن با علي است، اين دو هرگز از هم جدا نمي        «
  )18قلي،  ، به نقل از علي414، ص 2سفينه االبحار شيخ عباس قمي، ج(» .كوثر بر من وارد شوند

بـشناسيم و  قدر را    خوبي اين اثر گران   ه  ما مسلمانان بخصوص شيعيان وظيفه داريم ب      
از آن غافل نمـانيم و از معنـاي ژرف كلمـات            . بخش آن عمل نماييم     به دستورات نجات  

 ببـريم و راه و رسـم درسـت زيـستن و درسـت عمـل كـردن،           بار آن حضرت بهره     گهر
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داري و    هـاي كـشور     داري، شـيوه    بخش اجتماعي، راه و رسم حكومـت        دستورات نجات 
  .ا از آن بياموزيمچگونگي برخورد با رعايا و زيردستان ر

كنـد و    اثر ارزشمندي است كه حقايق فراواني را براي انـسان تبيـين مـي   ،البالغه  نهج
هاي فردي و     آموزد و موضوعات مهمي مانند رفتار       قوانين و مقررات اسالمي را به او مي       

اجتماعي، اصول و آداب مـديريت، سياسـت و مـسائل مختلـف و متعـدد اجتمـاعي و                   
  .ا براي بشر به ارمغان آورده استاقتصادي و ديني ر

ي درسـت     كند و شـيوه     ها را به سوي روشني ارشاد و راهنمايي مي          انسان،اين كتاب   
دهـد و     درس اخـالق و تهـذيب نفـس مـي         . دهد  ها آموزش مي    پيمودن اين راه را به آن     
  .كند رهبري و رهروي مي

. آمـوزد   ي زنـدگي مـي      امهها برن   زند و به آن     ها را به هم پيوند مي       حيات و ممات انسان   
ي   اين كتاب پله  . دهد و طرز زيستن آدمي است       العمل چگونه بودن را به بشر ياد مي         دستور

  . كند هاي سعادتمند قدرت عروج عطا مي ترقي و تعالي روح انساني است و به انسان
اي آرماني طراحي كـرده اسـت كـه انـسان را بـه                البالغه جامعه   در نهج ) ع(امام علي   

ي ايمـان بـه خـدا و عـدالت            اي كه بـر پايـه       جامعه. رساند  ت دنيوي و اخروي مي    سعاد
  . ريزي شده است پايه

ي آرماني سعدي در بوستان را  اين مقاله بر آن است كه خداوند و ياد او را در جامعه
  .مقايسه نمايد) ع(البالغه امام علي   بررسي نمايد و آن را با نهج

گيرنـد و طراحـان       خداوند رنگ و بوي خاصي به خود مي       ها با ياد و نام        شهر آرمان
اي آرمـاني خـود       آل با اعتقاد كامل به خداوند از او در اجراي جامعه            هاي ايده   اين جامعه 
  . جويند مدد مي

  

  :البالغه ي مطلوب سعدي و نهج خدا و اوصاف او در جامعه
  :گويد ي بوستان مي سعدي در مقدمه

ــام خــدايي كــه جــان آفريــد  ــه ن  ب
  

ــد     ــان آفري ــدر زب ــتن ان ــخن گف  س
  

  )33، 1369سعدي، (
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  :فرمايد  نهج البالغه مي8در حكمت ) ع(امام علي 
» گوشـت «مي نگرد، و بـا      » پي«اي    هاي انسان در شگفتي مانيد، كه با پاره         از ويژگي «

  )444نهج البالغه (» ! كشد نفس مي» شكافي«شنود و از  مي» استخوان«گويد، و با  سخن مي

بـا تـذكر و   ) ع(امـام علـي   . ها را خداوند متعال در انسان آفريـده اسـت         ياين شگفت 
گـزار    شـكر . گـزار او باشـد      اندازد تـا شـكر       او را به ياد خالق مي       ها به انسان    يادآوري آن 

  .خدايي كه سعدي در ابتداي بوستان از او مدد جسته است
ز خداونـدي مـدد     آل خود ا    ي ايده   ريزي جامعه   ي بوستان براي پي     سعدي در ديباچه  

  :جويد كه چنين توصيفش كرده است مي
 ز درش سـر بتافـت     عزيزي كه هرك  

 ســر پــادشـاهـان گــردن فــراز     
  

 به هـر در كه شد هيچ عزت نـيافـت         
 بـه درگــاه او بــر زمـيـن نـيــاز      

  

  )33، 1369سعدي،  (
هداف اصـلي   داند كه سعادت واقعي كه از ا        در اين ابيات سعدي خداوند را عزيزي مي       

آيد و هر كسي به آن درگـاه و           ي آرماني است فقط از درگاه او به دست مي           طراحان جامعه 
چون درگـاه  . آن عزيز پشت كند عزت و سربلندي واقعي و سعادت را از دست داده است       

  .ها هديه كند بخش را به انسان تواند عزت واقعي و سعادت حاكمان دنيايي نمي
 كتاب شريف خود عزت واقعي را از آن خداونـد           192ي    بهنيز در خط  ) ع(امام علي   

 ستايش خداوندي را سزاست كه لباس عزّت و بزرگـي پوشـيد و       «: فرمايد  د و مي  دان  مي
  ).270نهج البالغه، ( ».ها بازداشت آن را براي خود انتخاب و از ديگر پديده

  )80، مانه( ».هر عزيزي جز او ذليل است« : اند  آورده65ي  همچنين در خطبه

بخـشي آن ذات متعـال در         ي خاشع بودن در برابر خداونـد و عـزت           درباره) ع(امام  
 ايـن كـالم مبـارك دارد،        شان از هماننـدي مـضمون شـعر سـعدي و           كه ن  109ي   خطبه
. هر چيزي در برابر خدا خاشع، و همه چيز با ياري او، بر جاي مانده است               «: رمايندف  مي

بخش هر خـوار و ذليـل، نيـروي هـر نـاتوان، و          ند، و عزت  ي هر نيازم    نياز كننده   خدا بي 
  )142، همان( ».پناهگاه هر مصيبت زده است
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و . بايستي از خطا و لغزش به دور باشد         برد مي   ي آرماني به سر مي      انساني كه در جامعه   
پوشـاند   اگر خطايي قابل گذشت انجام داد ايمان داشته باشد كه خداوند بر گناه او پرده مي    

سعدي اين پرده پوشـي بـر گنـاه         . را رسوا نخواهد كرد و فرصت توبه خواهد داشت        و او   
  :داند انسان از طرف خداوند متعال را نعمتي از جانب خدا براي بندگانش مي

 هـاي بـد     پس پـرده ببينـد عمـل      
  

 همو پرده پوشـد بـه آالي خـود          
  

  )34، 1369سعدي،  (
  :فرمايد  اين صفت خداوند چنين اشاره مي به30 حكمت  البالغه، نيز در نهج) ع(امام علي 

پنـداري تـو را       پوشي كرده كه مي     به خدا سوگند خداوند چنان پرده     ! هشدار! هشدار«
  )446البالغه،  نهج( ».بخشيده است

  :گويد ي ذكر اوصاف پروردگار مي سعدي در ادامه
 ش بـصير  مـ لبر احوال نـابوده ع    

  

 بر اسـرار ناگفتـه لطفـش خبيـر          
  

  )34 ،1369سعدي، (
  :فرمايند  كتاب شريف خود مي109ي  امام اول شيعيان نيز در خطبه

 ».دانـد   شنود، و هر كه ساكت باشـد اسـرار درونـش را مـي               هركس سخن گويد مي   «
  )142البالغه،  نهج(

  :اند ي مبارك آورده در همان خطبه
  )همان (».هر سرّي نزد تو آشكار و هر پنهاني نزد تو هويدا است] خداوندا[«

گويد كه هيچ فهم و فكري قادر         ي وصف حضرت حق مي      مين در ادامه  لّح المتك افص
هـا در اعـصار مختلـف تـالش داشـته بـه ايـن                 نيست كه او را درك نمايد زيرا بشر بار        

  :» است به ال احصي از تگ فرمانده«موفقيت نايل گردد اما 
 يدـنه ادراك در كنـه ذاتــش رســ        

 ان رسـيد  توان در بالغت بـه سـحب      
ـ  صان در اين ره فرس رانده   كه خا   دـان

 جـهــان مـتفـــق بــر الـهـيـتـــش  
  

 نـه فكرت بـه غور صفاتش رسـيد        
 يدـنـه در كنه بيـچون سبـحان رس     
 انـد   بـه ال احصي از تگ فرومانـده      

 فـرومـانده از كـنــه مـاهـيـتــش     
  

  )35، 1369سعدي،  (
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 همـه   ،ي آرمـاني سـعدي     توان چنين استنباط كرد كه ساكنان جامعـه         از ابيات باال مي   
اند بر خداوندي او      موحد هستند و در حالي كه از كنه ماهيت خداوند حيران و سرگشته            

  .متفق و معترفند
  :فرمايند  نهج البالغه در وصف اين پروردگار مي1در خطبه ) ع(امام علي 

كنند و دسـت غواصـان دريـاي          خدايي كه افكار ژرف انديش، ذات او را درك نمي         «
  )20البالغه،  نهج(» . و نخواهد رسيدعلم به ا

  :اند  نيز فرموده91ي  آن حضرت در خطبه
ي   هـا بخواهـد بـراي درك انـدازه          اوست خدايي توانا كه اگر وهـم و خيـال انـسان           

هاي دانشمندان بخواهد ژرفاي غيـب        قدرتش تالش كند، و افكار بلند و دور از وسوسه         
مشتاقان بـراي درك كيفيـت صـفات او         هاي سراسر عشق        ملكوتش را در نوردد و قلب     

هـاي بـسيار ظريـف و باريـك           ناپـذير از راه     ها بـا تـالش وصـف        كوشش نمايد، و عقل   
ي همه نواخته برگرداند، در حـالي         بخواهند ذات او را درك نمايند، دست قوت بر سينه         

بـرد و بـا نااميـدي و          هاي غيب براي رهايي خود به خداي سبحان پناه مي           كه در تاريك  
گرداند كه با فكـر و عقـل نارسـاي بـشري              تراف به عجز از معرفت ذات خدا، باز مي        اع

ي جــالل و عــزت او را در قلــب انديــشمندان راه  تــوان او را درك كــرد و انــدازه نمــي
  )110نهج البالغه، (. يابد نمي

شهر خود را بنيـان نهـاده        ي عظمت و قدرت او آرمان       خداوندي كه سعدي زير سايه    
  :پذيرد بخشد و توبه را مي بخشنده و ياري رسان است، گناهان را مياست، بسيار 

ــشند  ــد بخ ــتگير ه خداون  ي دس
  

 بخـش پـوزش پـذير       كريم خطا   
  

  )33، 1369سعدي،  (
 كتـاب شـريف     435در حكمـت    ) ع(مضمون اين بيت سعدي به گفتـار امـام علـي            

  :فرمايد البالغه نزديك است كه مي نهج
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ها را بر او ببنـدد،        گشايد كه درِ فزوني نعمت        اي نمي   اري را بر بنده   زگ  خدا درِ شكر  «
كند كه در اجابت كردن را نگشايد، و درِ توبـه كـردن را                و درِ دعا را بر روي او باز نمي        

  )544نهج البالغه، ( ».دارد باز نگذاشته كه درِ آمرزش را بسته نگه

 سر كرم و بنده نـوازي صـاليي         قدر كريم است كه اگر از       خداوند آن  ،به نظر سعدي  
توانـد از ايـن كـرم         كند كه مـي     ي درگاه اوست، گمان مي       عزازيل كه رانده شده    ،در دهد 

ي   و همـين خداونـد كـريم و رزاق اسـت كـه رزق و روزي همـه                 . خداوند نصيبي ببرد  
  :نمايد زورند، فراهم مي دست و پا و بي موجودات را حتي آنان كه بي

 كـرم و گر در دهـد يـك صـالي          
 ورمـــهيا كـــن روزي مـــار و مـــ

  

 عـزازيـل گـويـد نـصيـبـي بــرم    
 دست و پايند و زور      و گر چند بي   

  

  )34، 1369سعدي،  (
  :فرمايند  مي91ي  المؤمنين در خطبه امير

ستايش خدايي را سزاست كه نبخشيدن بر مال او نيفزايد و بخشش او را فقير نسازد               
و جز او هر كس از بخشش دست كشد، . ش كاهش يابداي جز او، اموال زيرا هر بخشنده

هاي فزاينـده و تقـسيم        ها و بهره    ي انواع نعمت    اوست بخشنده . مورد نكوهش قرار گيرد   
  )108نهج البالغه، (. خوار اويند ها، مخلوقات همه جيره ي روزي پديده كننده

در ي ضـمانت كـردن رزق و روزي از طـرف پروردگـار نيـز                  آن امام همـام دربـاره     
خداوند روزي شما را ضمانت كرده و شما را به كار و تـالش              «:فرمايند   مي 115ي    خطبه

  )156نهج البالغه، (» .امر فرموده است

داند و معتقـد اسـت فكـر و قيـاس             سعدي علم خداوند را بسيار وسيع و فراوان مي        
  :تواند آن را بفهمد بشري نمي

 محيط است علـم ملـك بـر بـسيط         
  

 ردد محــيطقيــاس تــو بــر وي نگــ  
  

  )35، 1369سعدي،  (
  :فرمايند  مي86ي  در خطبه) ع(امام علي 
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خدا به تمام اسرار نهان آگاه و از باطن همه با خبر است، به همه چيز احاطـه دارد،                   «
  )102البالغه،  نهج(» .وز و بر همه چيز توانا استو بر همه چيز غالب و پير
  :فرمايند  نيز مي199ي   و در بخشي از خطبه

  )298، همان. (احاطه دارد) بندگان(ها  و خداوند با علم خويش بر آن» و احاط به علماً«

چون خـدايي   . داند  بردار حضرت حق مي     ي آرماني خود را فرمان      سعدي، ساكنان جامعه  
ي   كند همه چيز و همه كس فرمانبردار او هـستند و در جامعـه               كه او در بيت زير وصف مي      

  .ملزم بودن به پيروي از او در سرلوحه اعمال بندگان قرار داردتوحيدي اعتقاد به خدا و 
 پرستار امـرش همـه چيـز و كـس         

  

ــي   ــس  بن ــور و مگ ــرغ و م  آدم و م
  

  )34، 1369سعدي،  (
كند كه خداوندي كه صـاحب همـه چيـز            نيز مخاطب خود را آگاه مي     ) ع(امام علي   

از اين اصـل غافـل باشـد    اي  روايي آسمان و زمين است و انسان نبايد لحظه         است فرمان 
  .چون در غير اين صورت ممكن است به راهي غير راه حق گرفتار شود

بـرد و آسـماني كـه بـر شـما سـايه               زمين كه شما را بر پشت خـود مـي         ! آگاه باشد «
  )184نهج البالغه، (» . بردار پروردگارند گستراند فرمان مي

  :فرمايند  نيز مي133ي  و در خطبه
 ».ي هـر دو بـه دسـت اوسـت        بردار است، و سر رشـته      را فرمان دنيا و آخرت، خدا     «

  )176، همان(
هـا    كند و نيكي    داند كه نكوكاري مي     سعدي عليه الرحمه، خداوند را ذات قديمي مي       

. كنـد   ها را در رحـم مـادر نقاشـي مـي            را دوست دارد و با قلم سرنوشت صورت انسان        
ي آرمانيش به خداوند      كنان جامعه مايه دوست دارد كه سا     مسلم است كه اين شاعر گران     

تـا رسـتگار و   . و اهل نكوكاري باشند و نيكي هـا را دوسـت داشـته باشـند    . ه كنند يتشب
  .سعادتمند شوند

ــسند   ــي پ ــار نيك ــديمي نكوك  ق
  

 به كلك قـضا در رحـم نقـشبند          
  

  )34، 1369سعدي،  (
  :فرمايند  مي163ي مبارك  نيز در خطبه) ع(امام علي 
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آغاز هـر چيـزي و جاويـدان        .  و نه ازلي بودن او را پاياني است        ازينه اول او را آغ    «
  )218نهج البالغه، ( ».است، پايدار و ماندگار بدون مدت است

  :فرمايند  نيز مي31ي  آن حضرت در نامه
  )370، همان(» .اول چيزي است كه آغاز ندارد و آخر چيزي است كه پايان نخواهد داشت«

 نهج البالغه،   204نيكوكاران بودن خداوند در حكمت      ي دوستدار     آن حضرت درباره  
 مردم تو را از كار نيكو باز ندارد، زيرا يناسپاس«: فرمايند اي از كالم اهللا مي       با اشاره به آيه   

ستايند، چـه بـسا سـتايش انـدك      هستند كساني كه بي آن كه از تو سودي برند تو را مي           
ان باشـد، و خداونـد نيكوكـاران را دوسـت           تر از ناسپاسي ناسپاس     آنان براي تو، سودمند   

  )497نهج البالغه، (» .دارد
ي به وجود آمدن انـسان در رحـم مـادر از طـرف خداونـد، در                   درباره) ع(امام علي   

  :فرمايند البالغه مي  نهج83ي  خطبه
هاي رحـم و      مگر انسان همان نطفه و خون نيم بند نيست كه خداوند او در تاريكي             «
  )98، همان( ».و پديد آوردهاي تو در ت غالف

  :ماند ي ذرات عالم علم و آگاهي دارد و هيچ چيزي از نظرش پنهان نمي خداوند بر همه
 بر او علم يك ذره پوشـيده نيـست        

  

 كه پيدا و پنهان به نزدش يكي است          
  

  )34، 1369سعدي،  (
  :امام علي ع در نهج البالغه به زيبايي فرموده اند

دهند   ن پنهان نيست آنچه را كه بندگان در شب و روز انجام مي            همانا، بر خداوند سبحا   «
  )300نهج البالغه، (».ها احاطه دارد ها آگاه است، و با علم خويش بر آن كه دقيقاً بر اعمال آن

  :فرمايند  مي49ي  آن حضرت نيز در خطبه
  )70، همان( ».ستايش خداوندي را سزاست كه از اسرار نهان آگاه است«

 برابر علم اين خداوند مانند يك قطره كوچك است و او در حـالي كـه                 دو جهان در  
  :آبرو نشود اش بي پوشاند تا بنده ها پرده مي بيند بر آن ها را مي گناهان انسان

 ش يكي قطره در بحـر علـم   دو كون 
  

 گنه بينـد و پـرده پوشـد بـه حلـم             
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  )33، 1369سعدي،  (
  :فرمايند  خداوند ميي فراگير بودن علم نيز درباره) ع(امام علي 

ه غيب را شكافته است و به افكار وعقايـد پنهـان احاطـه              علم خداوندي ژرفاي پرد   «
  )140نهج البالغه، (» .دارد

  :اند پوشي خداوند بر گناه بندگان آورده ي پرده  درباره
پنداري   خداوند چنان پرده پوشي كرده است كه مي       ! به خدا سوگند  ! هشدار! هشدار«

  )446، همان( ». استتو را بخشيده

آرمـاني ايـن    ي سعدي شيرازي در ادامه بر شمردن صفات حضرت حـق كـه جامعـه            
  :گويد ريزي شده مي ي ايمان كامل به او پايه شاعر گرانمايه بر پايه

 جفــا پيــشه بــشتافتيو گــر بــر 
  

 كه از دست قهرش امان يـافتي؟        
  

  )33، 1369سعدي،  (
  :ره آمده استالبالغه در اين با هج ن90ي  در خطبه

ي وسعتي كه رحمتش دارد، كيفـرش بـر دشـمنان سـخت      اوست خدايي كه با همه   «
  )108نهج البالغه، (» .است

  :فرمايند ي مبارك مي در همان خطبه
كنـد و هـر كـس دشـمني           هر كس كه با او به مبارزه برخيزد خداوند بر او غلبه مي            «

  )همان( ».ورزد هالكش سازد
ي  ي آرماني خويش را بنا نهاده است، سفره ي او جامعه  قوهخدايي كه سعدي به حول و       

چنان فراگير است كه سيمرغ در كوه قاف كه نمـاد دوري اسـت از آن                  كرم و بخشش او آن    
شهر سعدي است كه از كرم و رحمت حق  پس كسي ساكن اين آرمان. برد بهره و نصيب مي

ي   شش حق تالش كند تا در سايه      و بايد براي برخورداري از اين عطا و بخ        . برخوردار است 
  .اي برپاست بتواند به سعادت برسد امنيت و عدالتي كه در چنين جامعه

ــسترد  ــرم گ ــن خــوان ك ــان په  چن
  

 كه سيمرغ در قاف قـسمت خـورد         
  

  )44، 1369سعدي،  (
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ترين موضـوعات كتـاب ارزشـمند اوسـت در            كه خداشناسي از اصلي   ) ع(امام علي   
  :فرمايند  الهي مي اين اثر مبارك و91ي  خطبه
ي روزي  هـاي فزاينـده و تقـسيم كننـده     هـا و بهـره      ي انـواع نعمـت      اوست بخشنده «
  )108نهج البالغه، ( ».اويند ي خوار سفره ها، مخلوقات همه جيره پديده

  : نيز بر اين اصل ايمان دارد كه109ي  در خطبه
  )142، همان( ».كند بر خداوند است  روزي هر كس زندگي مي«

ي نيازش بـه      داند و به اندازه     ، اعتقاد دارد كه خداوند نياز بشر را مي        139مت  در حك 
  :كند او كمك مي

  )468، همان(» .آيد ي نياز فرود مي  به اندازهكمك الهي«
  : نيز آمده است300در حكمت 

كنـد؟    شان رسيدگي مـي    ها به حساب    چگونه خدا با فراواني انسان    : از امام پرسيدند  «
و باز پرسيدند چگونـه     ! دهد   آن چنان كه با فراواني آنان روزيشان مي        :حضرت پاسخ داد  

همـان گونـه كـه آنـان را     : بينند؟ فرمـود  كند كه او را نمي به حساب انسانها رسيدگي مي   
  )500، همان( ».بينند دهد و او را نمي روزي مي

ي   كند و از او براي طراحي جامعـه         خداي مهرباني كه سعدي در آثارش توصيف مي       
شهر آرزو دارد و او      جويد و تشبه او را براي ساكنان آرمان         نظر خود مدد مي     آرماني مورد   

 بنده همواره با ذات مقدسش در ارتباط باشد و يـاد            بايد. شناسد  ي عبادت مي     شايسته را
اين شاعر معتقد در آثارش همواره بر ايـن تـسبيح           . و نام او زينت بخش زندگيش باشد      

در گلستان حكايت منظـومي آورده اسـت        . تأكيد داشته است  گويي و ذكر حضرت حق      
  :نمايد كه خواننده را به عبادت به درگاه خالق هستي بخش تشويق مي

 ناليـــد دوش مرغــي بــه صــبح مــي
 لص رايكـــي از دوستـــان مخـــ  

ـ          راو  گفت بـاور نداشـتــم كــه ت
 گفــتم ايــن شــرط آدميــت نيــست

  

 عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش    
 مـن رسـيـد بـه گـوش   مـگر آواز   

 بانگ مرغي چنين كـند مـدهـوش    
 مرغ تـسبيح گـوي و مـا خـاموش      

  

  )68، 1383سعدي، (
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  :البالغه ذكر حق در بوستان و نهج
ها به موضوع ذكر خـداي تبـارك و           در بوستان نيز در موارد گوناگون و در اكثر باب         

ديـت و همچنـين غنيمـت     و گداز به درگاه، عبو      ي احوال و تضرع و سوز       تعالي در همه  
  .پردازد شمردن وقت براي توسل به حق از طريق ياد كردن او، مي

تواند لبي به ذكـر       اي كه اين فرصت را از دست داده و نمي           در باب نهم از زبان مرده     
  :كند كه از ذكر خداوند غافل نباشند بجنباند به زندگان توصيه مي

 ياگـر مـرده مـسكين زبـان داشـتـ    
 ه چون هست امكان گفت    كه اي زند  

 چو ما را بـه غـفلـت بـشد روزگار    
  

 به فرياد و زاري فـغــان داشـتــي         
 لب از ذكر چون مرد بر هم مخفـت        
 تو باري دمـي چند فرصـت شـمار       

  

  )182، 1369سعدي،  (
زند و صداي     شاعر در همين باب در حكايتي كه بزرگ دامغان يكي را به چوگان مي             

شود پارسايي بر او گـذر        خواب مي   قراري بي  آيد، شب از بي     آن شخص مانند طبل بر مي     
  :گويد كند و مي مي

 به شب گر ببردي بـر شـحنه سـوز         
 كسي روز محـشر نگـردد خجــل       
 هنوز از سر صـلح داري چـه بـيم؟         

 سـت حاجـت بـر آر      اي د   اگر بنـده  
  

 گـنـاه آبـرويش نــبردي بــه روز         
 ها به در گـه بــرد سـوز دل           كه شب 

  نبنـدد كــريم    در عـذر خـواهــان   
 و گر شرمساري آب حـسرت ببـار       

  

  )194، همان (
ي آرماني بر دوش آنهـا        سعدي حتي پادشاهان را كه وظايف سنگين و حساسي در جامعه          

  :كند ها توصيه مي داند و به آن تر مي نهاده شده است به اين ذكر و راز و نياز با خالق سزاوار
 دعا كن به شب چون گدايان به سوز       

 ت ـه گردن كشان بـر دركـمر بست
 زهي بـنـدگان را خـداونـدگـار   

  

 كنـي پادشـاهي بـه روز        اگر مـي    
 تـو بـر آسـتان عــبادت سـرت       

 گــذار   ي حــق    خداوند را بـنده  
  

  )41، همان (

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

 169البالغه      ي آن با نهج شهر سعدي و مقايسه  او در آرمان                  خدا و ياد  

ريا و خالصانه با زباني شيرين و زالل و روان و با خلوص كامـل                 خود سعدي نيز بي   
شهر او ساكن است چنين       از كسي كه در آرمان     با خداي خود چنين راز و نياز مي كند و         

گونه كه   انتظار دارد كه هميشه از خداي خود درخواست كند و بگويد كه خداوندا همان             
  :در اين دنيا به ما سعادت بخشيدي در آن دنيا نيز ما را عزيز گردان

 ي خـاكـسار    ندهگـنـاه آيــد از بــ     
 ايـم   و پـرورده  كـريمـا بـه رزق تــ    

 زـــ  دنيـا كـردي عـزي     چو ما را بـه   
  و بـس   يعزيزي و خواري تو بخـش     

  كـه خـوارم مكـن      خدايا بـه عزت  
  

 ارـبـه امـيــد عـفــو خـداونـدگـ        
 ايـم   ه انعام و لطف تو خـو كـرده        ـب
ـ       ـب  يزـه عقبي همين چشم داريـم ن

 واري نــبيند ز كـس     ـعزيز تـو خـ   
 نـبـه ذل گــنه شـرمـسـارم مـكـ       

  

  )196، همان (
عيـب و     ان با قسم دادن خداوند به مقدسات از آن ذات بي          سعدي در باب دهم بوست    

نمايد كه او را از ننگ گرفتار شدن به شرك و دوگانه پرستي نجات  نقص درخواست مي  
ي آرماني را داشـته باشـد و سـعادت دو جهـان              دهد تا شايستگي ساكن بودن در جامعه      

  :لق نرود سياه به درگاه خا نصيبش گردد و گناه كبيره مرتكب نشود و رو
 بـه مردان راهت كــه راهــي بـده        
ـــديت  ــه ذات خـداون ـــا ب  خـداي
 بـه لـبيك حـجــاج بيـت الحـرام       

 ير زن ـبـه تكبــير مــردان شمــش      
 بـه طـاعــات پـيــران آراسـتــه      

 ي يـك نفـس      ا را در آن ورطـه     ـكه م 
  

 منانم پنــاهــي بــده    ـوز ايـن دشـ     
 مثـل و ماننـديت       اوصـاف بــي   بـه
 ثـرب عليـه الـسالم     ه مـدفـون ي  ـبـ

 كـه مــردِ وغــا را شـمـارنــد زن        
 بـه صــدق جـوانــان نـوخــاسته      

 رياد رس ـز ننگ دو گفـتن بــه فـ        
  

  )198، همان (
كه خود از سرآمدن ارتباط خالصانه با خالق بوده، در اثـر ارزشـمند و               ) ع(امام علي   

هـا،    ها و حكمـت     مهها، نا   مايه خود كه سرشار از نام و ذكر و ياد خداست در خطبه             گران
آن بزرگـوار در    . داند  كند و بشر را نيازمند ارتباط با حق مي          بر اهميت ذكر حق تأكيد مي     

  :كند البالغه چنين به ارزش ياد خدا اشاره مي  نهج222ي  خطبه
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ها قرار داد، تا گوش، پس         دل  همانا خداي سبحان و بزرگ ياد خود را روشني بخش         
.  از كم نوري بنگرد و انسان پـس از دشـمني رام گـردد              از ناشنوايي بشنود و چشم پس     

  )322نهج البالغه، (
دلش به ياد حق روشن است، گوشش با نـام حـق شـنوا              ) ع(پس انسان آرماني امام     

شود و ذكر آن نام مبارك كـه انـسان را پـس از     شود و چشمش با نام خدا نوراني مي     مي
   .گرداند  دشمني رام مي
  :فرمايد ي نيز م183ي  و در خطبه

گـزاري وادارتـان سـاخت و         خداوند نيازمندي دنياي شما را كفايت كرده و به شكر         «
  )205، همان(» .هاي شما الزم شمرد ياد خويش را بر زبان

همانا تـو را    ! پسرم«: كند  چنين سفارش مي  ) ع( به پسر خود امام حسن       31ي    در نامه 
و باشي، و دلت را با ياد خدا زنده         كنم كه پيوسته در فرمان ا       به ترس از خدا سفارش مي     

ي تو با خداست، اگـر        تر از رابطه    اي مطمئن   كني، و به ريسمان او چنگ زني، چه وسيله        
  )270، همان( گيري؟  ي آن را در دست  سر رشته

كسي اسـت كـه هميـشه بـا خـدا در ارتبـاط باشـد و از                  ) ع(پس انسان آرماني امام     
تر از ارتباط     اي را مطمئن    وند باشد هيچ سر رشته    خداوند بترسد و هميشه در فرمان خدا      

  .با خدا در نظر نگيرد
هاي انسان آرماني خود را  ضمن بر شمردن اهميت ياد خداوند، ويژگي     ) ع(امام علي   

  :كند چنين معرفي مي
همانا مردمي هستند كه ذكر خدا را به جاي دنيا برگزيدند، كه هيچ تجارتي يا خريد     «

گذرانند و غافالن را بـا        با ياد خدا روزگار مي    . دارد   ياد خدا باز نمي    ها را از    و فروش، آن  
دهند و خود عـدالت   به عدالت فرمان مي  . ترسانند  هاي الهي مي    هاي خود، از كيفر     هشدار

  )322، همان(» .ها پرهيز دارند كنند و خود از آن ها نهي مي گسترند، از بدي
 را  215ي مبـارك      ار خويش كه تمام خطبه    آن بزرگوار در مناجاتي عارفانه با پروردگ      

ستايش خداوندي را سزاست كـه شـبم را بـه صـبح     «: فرمايد در برگرفته است چنين مي   
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هاي تنم باقي گذارد و نـه بـه كيفـر             آن كه مرده يا بيمار باشم، نه دردي بر رگ             آورد، بي 
  ... بدترين كردارم گرفتار كرد

نيازي تو، تهي دست باشم، يا در پرتو      ي بي   سايهبرم از آن كه در        به تو پناه مي   ! خدايا
روشنايي هدايت تو گمراه گردم، يا در پناه قدرت تو، بر من ستم روا دارند، يا خـوار و                   

بـريم از آن كـه از         خدايا ما به تو پناه مي     ! ذليل باشم، در حالي كه كار در دست تو باشد         
 يا هواهاي نفساني پيـاپي بـر مـا          .ي تو بيرون شويم و يا از دين تو خارج گرديم            فرموده

  )313، همان(» .فرود آيد، كه از هدايت ارزاني شده از جانب تو سرباز زنيم
 

  گيري نتيجه
بنيانش بر اعتقاد كامـل بـه       . ريزي كرده است    آرمان شهري كه سعدي در بوستان پايه      

خدايي كه در همه جـا قابـل درك اسـت و اعمـال آدمـي                . خداوند واحد و متعال است    
رزق و روزي همـه را      . آيـد   عزت واقعي از درگاه او به دست مـي        . حت نظارت اوست  ت

ي او    خدايي كه سيمرغ قاف نشين از سفره      . برد  كند و همه چيز از او فرمان مي         تأمين مي 
ي امنيـت و عـدالت در         برد، چه برسد به ساكنين آرمان شهر سعدي كه در سايه            بهره مي 

خـالقي كـه چنـين الطـافي بـه      . د را تـأمين نماينـد  تالشند تا سعادت دنيا و آخرت خـو   
 شيراز انساني كه به      در آرمان شهر شيخ   . ي تسبيح و عبادت است      بندگانش دارد، شايسته  

در . كند  دنبال سعادت است همواره زندگي خود را با عطر ذكر و عبادت خالق معطر مي              
ه زنده ياد حق را يادآوري      دارد و مرده ب     اين جامعه ،آواز مرغ انسان را به ذكر حق وا مي          

ي   ي مطلوب او پادشـاهان كـه وظيفـه          در جامعه . كند تا روزگار را به غفلت نگذارند        مي
موضـوعات طـرح    . ترند  تري بر عهده دارند، به اين راز و نياز و ذكر حق سزاوار              سنگين

در نهـج البالغـه ترسـيم       ) ع(اي كه امام علـي        ي فاضله   شده در بوستان سعدي در مدينه     
تـر بـوده، مطـرح        تر و باالتر و از زبان انساني كه به خدا نزديـك             موده، در مراتبي كامل   ن

آن امام بزرگوار خداوندي را كه لباس عزّت پوشيده است، شايسته و سزاوار           . شده است 
اوسـت كـه    . داند؛ خدايي كه همه چيز در برابر او خاشع و خاضـع اسـت               خداوندي مي 

گناه بندگان را   . گرداند  و عزت را به افراد خوار و ذليل بر مي         كند    نيازمندان را بي نياز مي    
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ذات شريفش را افكار ژرف انديش بـشري  . ي اسرار آنان آگاه است     پوشاند و بر همه     مي
در توبه را به روي بندگان باز گذاشته است، كريم و رازق است و همه چيز            . يابد  در نمي 

بـا وجـود رحمـت    . دگان اشـراف دارد بـرد و بـر اعمـال بنـ     و همه كس از او فرمان مي     
هاسـت؛    خداوندي كه روشني بخش دل    . واسعش، كيفرش هم سخت و طاقت فرساست      

تـر از يـاد    اي سـودمند  كند و هيچ تجارتي براي چنين انسان رام شده دل انسان را رام مي   
هاي   ترين اصل   عدالتي كه يكي از بنياني    . دهد  خدايي كه به عدالت فرمان مي     . خدا نيست 

  .است) ع(مان شهر امام علي آر
  
  

  ): و مĤخذمنابعفهرست (نامه  كتاب
  قرآن كريم -1
  .ي ايراني، تهران، نشر ني شهر در انديشه آرمان) 1371( حجت اهللا ،اصيل -2
  .عملي و فرهنگيت حكومت حق مدار، تهران، مختصا) 1381( علي اصغر، ،پور عزت -3
  .، چ دومرزميخواشهر، تهران،  رمانآ) 1373(تامس مور  -4
  . همشهريشهر فارابي، تهران، آرمان) 1388( غالمرضا نژاد اول، جمشيد -5
  نگار شهر در شعر فارسي، تهران، دانش هاي آرمان انداز چشم) 1387( فاطمه ،حيدري -6
  .ري اساطبي فيلسوف فرهنگ، تهران،فارا) 1389(داوري اردكاني، رضا  -7
  .خوارزمي، گلستان، تهران، )1368(ن الدي سعدي شيرازي، شيخ مصلح -8
  .، چ چهارمخوارزميستان، تهران، ، بو)1369(الدين  سعدي شيرازي، شيخ مصلح -9

  .چ سيزدهم  ،علي از زبان علي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي) 1379(شهيدي، سيد جعفر  -10
  .هنگالبالغه، تهران، نشر تاريخ و فر سيماي نهج) 1379(عليقلي، محمد مهدي  -11
  سـيد جعفـر    تحـشيه هاي اهل مدينه فاضـله، ترجمـه و           انديشه) 1361( محمد   ،فارابي ابونصر  -12

  .، چ دوم طهوريشهيدي، تهران،
  )عج(ي انتشاراتي امام عصر  ي محمد دشتي، قم، موسسه ، ترجمه)1387) (ع(البالغه امام علي   نهج-13
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