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 چکیده

  

در  چون بوستتان ستعدی   یچنان که آثار به خود اختصاص داده است.ی فارس اتیادب در را یمیتعل اتیاز ادب یمهم سهم،اتیاخالق 

فضتای  و  » در بررسی پاره ای از است. یآثار، سرشار از آموزه های اخالق نیاو  به وجود آمده اند یاخالق میتعال اثردر ادبیات فارسی 

و چشتمگیر   انیت نما یبه ختوب  در این اثر یاخالق میتعالدر می یابیم است،  مقاله نیاکه موضوع « رذای  اخالقی در بوستان سعدی 

 عرضه نوع بشر خود را به  یهای اخالق امیپدر بوستان به صراحت های گوناگون   یداستان ها و تمث ات،یبا آوردن حکاسعدی  .است

 نتیجتتا   بیشتر از روزگاران گذشته نیازمنتد استت   منجالب، دارنده از سقوط در باز و کننده کنترل عام  امروزی به انسان د.کن یم

 لتت یهتا و رذ  لتیشناخت فضت  بابر این اساس  است. حیاتی اخالق، برای برونرفت از ورطه ی فساد اخالقی، به معاصر رویکرد جهان

 معرفتت راه  دریش ، انتدرزها  در پنتدها و ژرف نگتری  و با  ی او پی بردنیجهان ب توان به یمسعدی در بوستان،  از نگاه یهای اخالق

اخالقیات و نیز معرفی پیام های اخالقی او در راستای اعمال آنها در زندگی فردی و اجتماعی برای نجات نوع بشتر از پلشتتی هتا و    

را تحلیلی با بهره گیری از روش کتابخانه ای موضتوع حاضتر    –، نگارنده با رهیافتی توصیفی گام برداشت تباهی های دنیای کنونی،

 در قالب مقاله ای علمی پژوهشی بررسی و تحلی  کرده است. 

  

 بوستان سعدی. بررسی، فضای ،رذای ،: کلید واژه ها
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Abstract 
 

Moralities play an important role in the Persian literature. Works like Saadi’sBustan have been produced 

to promote moralities and are full of moral lessons. Examination of "the moral virtues and vices" in 

Saadi’sBustan, as the topic of this article, makes it fully evident that moral teachings are an integral and 

notable part of this work. To present his moral lessons to human beings, Saadi has employed various 

anecdotes, stories, and allegories in Bustan.  Today, human beings are in more need of a deterrent to 

save them from disgrace, and the modern world in an urgent need to stick to ethics to free itself from 

moral corruption. Therefore, examining Saadi's views on the moral virtues and vices will provide insights 

into his worldview. With deep understanding of his advice and insight, one may understand moralities 

and save human being from the modern world corruption and destruction through the application of 

those in human's individual and social life. The author has attempted to investigate the issue through a 

descriptive-analytic approach  . 

 

Keywords: examination, virtues, vices, Saadi’sBustan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی

Պարսից գրականություն և պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի» 

միջազգային արևելագիտական գիտաժողով 

International  Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History 
 

 

 مقدمه -1

شتاعر و نویستنده توانمنتد      ستعدی شتیرازی،   معروف بته  مصلح بن عبداهلل الدین ابومحمد شرف،  المتکلمین افصح ملک الکالم،    

کننتده ی ختود    تردید بزرگترین شاعری است که بعد از فردوسی آسمان ادب فارسی را به نتور خیتره   بی، ایرانی قرن هفتم هجری 

ت و این اثتر تتا   هنوز پس از گذشت هفت قرن از تاثیر آن کاسته نشده اس روشن ساخت و آن روشنی با چنان نیرویی همراه بود که

و او ختود نشتانه ی تمتام عیتاری از     ، زبان فصیح او زبان دل و عشق و محبت  و جاوید خواهد ماند.همچنان برقرار  پارسی برجاست

 .به همان معنی بسیار کاملی که بیان کرده است، « آدمیت»

نه تنها یکی از ارجمندترین ایرانیان است ، بلکه یکی از بزرگترین سخن سرایان جهان است. در میان پارسی زبانتان یکتی دو   وی     

تن بیش نیستند که بتوان با او برابر کرد و از سخن گویان مل  دیگر هم از قدیم و جدید کسانی که با سعدی همسری کننتد بستیار   

در بیرون از ایران هم عتوام اگتر نداننتد ختواص     ، شناسند  کم نظیر است و خاص و عام او را می در ایران از جهت شهرت. معدودند 

ایرانیتان در   متاستفانه زیترا   ؛با همه بزرگی نام از احوال سعدی اطالع چندانی در دست نیستت اما اند.  برده  البته به بزرگی قدر او پی

چنانچه کمتر کسی از بزرگان ما جزئیتات زنتدگانیش معلتوم    ؛ اند  ری ورزیدهخود به نهایت مسامحه و سه  انگا بزرگان ثبت احوال 

 (585: 1369)صفا، .مسامحه به جایی رسیده که حتی نام او هم بدرستی ضبط نشده است هم است، و درباره سعدی

رواج یابتد کته    ماننتد    فستانه وی و نحوه زندگانیش روایاتی ا ه یعظمت مقام او در شعر و نثر و اخالق و حکم باعث شد که دربار    

کنیم  خبری می ینکه از احوال سعدی اظهار بیاالشعراء دولتشاه سمرقندی مطالعه کرد.  توان در تذکره تری از آنها را می نمونه قدیمی

باید تصدیق  نگارش بسیار، اما تحقیق کم بوده است و ،بلکهنیست که درباره او سخن نگفته و حکایاتی نق  نکرده باشند به این دلی 

زیرا که برای پروردن نکات حکمتی و اخالقتی کته در    ؛کرد که خود سعدی نیز در گمراه ساختن مردم درباره خویش اهتمام ورزیده

و از این حکایات فقط تمثی  در  ،حکایاتی ساخته و وقایعی نق  کرده و شخص خود را در آن وقایع دخی  نموده ،خاطر گرفته است

در و نظر داشته است نه حقیقت، و توجه نکرده است که بعدها مردم از این نکته غاف  خواهنتد شتد و آن وقتایع را واقتع پنداشتته      

اره کستانی  احوال او به اشتباه خواهند افتاد. شهرت و قدر او هم در انظار، مویّد این امر گردیده، چون طبع مردم بر این است که درب

 .گویند  که در نظرشان اهمیت یافتند بدون تقید به درستی و راستی، سخن می

با نگاهی گذرا به درونمایه اغلب اشعار و حکایات سعدی معلوم می شود که وی عالوه بر داشتن طبعتی ختالق و برختورداری از         

ه از رمز و رازهای هستی بوده و بته ستهم ختود کوشتیده     شناس و آگا قدرت سخنوری و هنر شاعری، خردمندی فرزانه و معلمی راه

ترین تعبیرات تفسیر کند و فراز و نشیب های راه زندگی را ضتمن   دار انسان را به صورت لطیف است تا اسرار حیات متعالی و هدف

نجتام رستانیده استت کته     راستی این وظیفه خطیر را آن گونه دقیق و استتادانه بته ا  ه و ب .هایی خردمندانه نشان دهد دستورالعم 

کالمش در پاره ای موارد رنگی از سخنان انبیا و عطر و بویی از کتب آسمانی یافته است و از لحاظ کثرت استعمال در ردیف کلمات 

 قصار و ضرب المثلهای متداول در زبان فارسی درآمده است. 

و واالستت و از دیتدگاه استالمی در زمتره جنتود عقت         ، از ارزشهای معنوی ، هر چه که مقتدس در بوستان در اشعار نغز سعدی    

محسوب می شود، ستایش شده و هر چیز ناپسند و فرومایه که جزء جنود جه  به شمار می رود، نکوهش و تقبتیح گردیتده استت.    
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بته گفتته   حق معلم اخالق بوده و در علوم دینی و حکمت عملی و عرفان و سیاست و شناخت اجتماع متبحر و استتاد، و  ه سعدی ب

 خود او: 

 به کار آیدت گر شوی سودمند              سخنهای سعدی مثال است و پند                        

 

سعدی در باب اخالقیات در موارد بسیار زیادی به پند و نصیحت ابنای بشر می پردازد که مقصتود وی راهنمتایی و ارشتاد خلتق         

و این سخنان چنان زنده ،پویا و فرا زمانی و مکانی است که همه اعصار را دربر می گیرد، گویی او شرایط اجتمتاعی روزگتاران    است

سرد و گترم چشتیده؛ هنرمنتدی     و ، پرورده پیری پخته و او آموزگاری است آگاه وبعد از خود را به عینه دیده و مجسم کرده است. 

شتیفته ی ارزش هتای اصتی      عتدل؛  خواهتان حتق و   شریف، و طالب علمی است آزاده و راندیش؛مصلحی خی و روشن و آگاه، است

 .عوالم آن ها است به مردم و بی ادعای همه ی آن چه مربوط نیز مدافع  طرفدار خلق خدای و انسانی است و

؛ احستان و  انسانی و موضوعاتی چتون در اغلب اشعار سعدی، تفسیر زندگی هدفدار و تبیین وظایف فردی، خانوادگی و اجتماعی     

تواضتع و فروتنتی ، قناعتت ،    شتکیبایی،  صتبر و  ، جتوانمردی شفقت به یتیم و اسیر و فقیر، ایثتار و  نیکوکاری، عدالت و دادگستری،

عیب جویی و غیبتت و آزمنتدی و غترور     ،اعراض از لغوگویی یکرنگی ، خاموشی و سکوت ،غنیمت شمردن عمر و جوانی ، واخالص 

 .می شوند به کرات دیده و...

 و اعصار انسان از کمتر تنها نه اخالقی های آموزش به جدید انسان نیاز که است این کرد اشاره آن به اینجا در باید که ای نکته    

 بود بهره بی دارد، اختیار در امروزه که امکاناتی از آدمی گذشته های زمان در هست. نیز عمیقتر و بیشتر بلکه نیست؛ گذشته قرون

 ماهواره شبکه های اجتماعی، وسای  به دسترسی قبی  از امکاناتی اما بود؛ محدود تأثیرش ی دامنه وتباهی، سقوط صورت در لذا و

 هتم  در را مرزها امواج، بر سوار اخالق فساد کند، پیدا نامحدود ای دامنه آدمی تباهی که است شده سبب پیشرفته تکنولوژی و ها

 و کننتده  کنترل عام  به انسان رو، نیاز این نماند. از مصون آن ویرانگر تأثیرات از ای زاویه هیچ و بگذرد ها خانه  حصار از و نوردد

از ایتن رو  استت.  اول ی درجته  و حیتاتی  اختالق  به معاصر جهان نیاز لذا و است بیشتر دیگری زمان هر از حاضر عصر در دارنده باز

  در این تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سؤال های زیر بوده است: نگارنده

 مضامین اخالقی)فضیلت ها و رذیلت ها(در بوستان سعدی چگونه انعکاس پیدا کرده است؟  -1   

 آیا پیام های اخالقی سعدی در بوستان، در دنیای کنونی جایگاهی دارد و می تواند برای بشر امروزی مؤثر باشد؟-2   

 

 بوستان سعدی -1-1

در رأس آثار منظوم سعدی ، یکی از شاهکارهای بالمنازع فارسی قرار دارد که در نسخ کهن سعدی نامه نامیده شده و بعدها به       

شهرت یافته است. این منظومه در اخالق و تربیت و وعظ است که رنگ عرفانی داشته و مبین لطیف ترین عقایتد صتوفیانه   بوستان 

تمام شده است. گویتا ستعدی آن را در ایتام     655در سال  ،که در واقع اولین اثر اوست سعدی نامه، ر ده باب است.سعدی است و د

هزار پنج این کتاب را که حدود  . ویسفر خود سروده و هم چون ارمغانی در سال ورود خود به وطن بر دوستانش عرضه کرده است

            .تبیت دارد به نام اتابک ابوبکر بن سعد کرده اس
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ستر مشتق   بته   ویتژه در دوره ی معاصتر    سعدی مزین به پیام های اخالقی است که می تواند در هتر دوره ای   بوستانسرتاسر      

آکنده از نیکی و پاکی و ایمان و صفاست و شاعر با گشودن ده باب به روی کسانی که قصد گلگشت در  بوستانانسان ها قرار بگیرد. 

شهری از اخالق و فضیلت رهنمون می شود که در چشم انداز زیبای آن انستان بتر قلته     دارند، آنان را به آرمان را این فضای معنوی

رفیع آدمیت برمی آید و از رذای  اخالقی پاك و منزه می شود، اسراری از حیات متعالی انستان تفستیر گردیتده و راز و رمزهتایی از     

هم چنین مصادیق فضای  اخالقی در بوستان بارزتر از مصادیق رذای  اخالقتی   .ده استحکمت عملی در قالب تعابیر لطیف، بیان ش

 است و به زبان ساده تر بیشتر دعوت به خوبی و نیکی است تا نهی از بدی و زشتی. 

 

 بحث و بررسی  -2

 ؛مورد توجه انسان ها بوده است یاجتماع یموضوعبه عنوان  ،  "اخالق  "ی، و شروع زندگ کره ی خاکیانسان در شیدایپ بدو از    

 دیت تأک تیمقوله ی اخالق و ترب تیبر اهمهمواره  زین یاله انی.ادغیرممکن است یبدون توجه به مسائ  اخالق یاجتماع یزندگ رایز

 جیوتترو  دیت کتأمورد وستته یپ کتایبه خدای  مانیا کنار در کین کردار و رفتار اخالق و ،یاله انیاد یداشتند، چنانکه در کتب آسمان

 یمستائ  اخالقت   تیت به رعاهمواره روان خود را یپ بوده اند و کین گفتار و رفتار اخالق، خود نمونه ی بارزی از یاله امبرانیپ است و

 کرده اند. یم ییراهنما

 ثمرات از یکی معنا، این در روحی. اخالق خصایص و صفات و نفسانی ملکات ی مجموعه از است عبارت ها تعریف به بنا اخالق       

 (8: 1378)سادات، است. آن ی ثمره مهمترین بلکه تربیت،

 کارهتایی  شتوند،  موجتب متی   که نفس در پایدار های ویژگی و صفات : »از است عبارت اسالمی اندیشمندان میان در «اخالق»    

 (19: 1384شریفی،.«)شود صادر انسان تأم  از و تفکر به نیاز بدون و جوش خود طور به صفات، آن با متناسب

: 20،ج1377متی باشتد.)دهخدا،    رذیت   مقابت   نیکتو و  مزیت،فزونی،صفت برتری، فضیلت از نظر لغوی به معنای فضیله،رجحان     

 (264است.)همان:  فضیلت ضد حقارت و ناکسی، فرومایگی، رذیله، و رذیلت در معنای( 277

جای زندگی بشر اهمیت فراوان دارد تا جایی کته در قترآن مجیتد وکتالم     جایهای دین اسالم است که در اخالق یکی از آموزه     

معصومین وآموزه های  دینی به آن پرداخته شده است. شاعران و نویسندگان نیز به تبع آن در اشعار و آثار خود به اخالقیات توجته  

 اند.  بسیاری نشان داده و مفاهیم اخالقی را به صور گوناگون به کار برده

ها بیشتر از آن جهت است کته محت  انعکتاس تمتدن و فرهنتگ و      متون کهن فارسی در واقع گنیجنه حکمت است و ارزش آن     

 سعدی به فضای  و رذای  توجه فوق العاده ای داشته است.ها است. ها، آمال و آرمانگاه اندیشهجلوه

اخالق به معنی دقیتق کلمته    ندهکه تعلیم ده ،شاعری استتوانمند ایرانی قرن هفتم هجری ی شاعر و نویسنده سعدی شیرازی،    

 است.ودر بوستان دعوت به فضای  اخالقی و نهی از مصادیق رذای  اخالقی به زبان ساده تر بیان شده است.
آثار خود به این مسئله پرداخته و یکی از مهم ترین مضامینی که  سعدی به آن توجه داشته است حکمت است. وی به خوبی در     

ثیر أستعدی تحتت تت   با بیان فضای  و رذای  اخالقی، همواره آدمیان را به کارهای نیک ترغیب و از اعمال بد  بتر حتذر داشتته است.   

 ثیر داشته است. أبه سخنان حکیمانه ت ویانتشار فرهنگ یونانی و فارسی نیز در گرایش و   ی خود بوده فضای زمانه
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اینک به بررسی پاره ای از وجوه و مضامین فضای  و رذای  اخالقی در بوستان سعدی می پردازیم و با ذکر شواهد شعری دیتدگاه     

   او را در زمینه ی موضوع حاضر نشان می دهیم:

 

 ستم و بیداد -2-1

در جهان مطلوب سعدی ستم و بیداد مذموم بود، از این رو کیفر دادن به عام  ظلم دوستت بتر فرمتانروا واجتب متی نمتود. در           

والیتی که راهزنان قدرت یابند، لشکریان را مقصر می دانست و مسئول . به عالوه وقتی بازرگانان از شهری دل آزرده گردند در خیر 

 وشمندان چون آوازه ی رسم بد بشنوند دیگر بدان دیار نخواهند رفت .بر آن شهر بسته می شود و ه

هر قدر دادگری در جهان اندیشه ی سعدی مطلوب است و سودمند ، بیداد زشت است و زیان خیز. مقایسه ی میان این دو روش    

ی کند کته عاقبتت بیتدادگری در    در بوستان مکرر است . جامعه ی عدالت پیشه ای که سعدی آرزومندست وقتی انسانی تر جلوه م

نظر گرفته شود . از این رو گاه از سرنوشت دو برادر سخن می رود: یکی عادل و دیگری ظالم که اولی پس از مرگ پتدر بواستطه ی   

 (20: 1384عق  و شفقت در جهان نامور شد و دیگری ستم ورزید و دشمن بر او دست یافت. )یوسفی،

شتمار متی   ه رزه با ظلم و ظالم در آثار شیخ اج  سعدی که خود از جمله ستایشگران ستالطین بت  ستیزی و مبا موضوع استبداد    

را بیان می کنتد  آزاری  مردمو حکایت  جوید آزاری، بیزاری می در بوستان از مردمسعدی  رود، به شک  و زبانی خاص متجلی است.

 وفت و گفت:فریاد برآورد و کمک خواست. یکی بر سرش سنگی ک ،چاه افتادکه در 

 خواهی امروز فریادرس که میس        تو هرگز رسیدی به فریاد ک                                  

 (62: 1،باب1384)سعدی،

مردود است.آزار نرساندن به خلق الزمه انستانیت استت.    از دیدگاه سعدی آزار رساندن به دیگران برای سودبخشی به خویش کامال   

 آزاری میگوید: در مذمت مردم وی

 مبادا که روزی شوی زیردست               دل زیر دستان نباید شکست                                  

   (86: 2)همان،باب

 

 یا:  و 

 که روزی به پایش درافتی چو مور         مزن بر سر ناتوان دست زور                              

 (89)همان:

سعدی بر این مسئله تأکید می ورزد که جور و ستم باعث ویرانی مملکت می گردد و کسی که آگاه و عاق  باشد متی توانتد ایتن        

 رویداد را به راحتی پیش بینی کند:

 ن این سخن را به غورترسد پیش بی خرابتی و بتدنتامتی آیتد ز جتور

 اهند و پشتترا پ نتتطتلتر ستکه م شتداد کُتیته بتد بتایتت نشترعی

 ند کار بیشتدل کتوشته مزدور ختک ان کن از بهر خویشتمراعات دهق
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 ی بسیتاشتده بتی دیتکویتز او نیتک یتستا کتدی بتد بتاشتبتروت نتم

 (90: 1)همان،باب

 

سعدی در باب اول، حکایتی درباره ی بیماری یعقوب لیث صفاری آورده است که اگر حاکم ظالم باشد به انواع بالها دچار متی        

گردد و تا وقتی که از ظلم و ستم دست بر ندارد، دعای دیگران حتی اگر آن شخص عبداهلل تستری عارف معروف هم باشتد،در حتق   

 ن عارف معروف چاره ی بیماری او این است:او مستجاب نمی شود و به قول آ

 نته بتیتچاره بتی گنته کشتتتن است تو را چاره از ظلم برگشتن است

 دو روز دگتر عیش خوش رانده گیر     مرا پتنج روز دگتر مانتده گتیتر

 بتمتانتد بتر او لتعتنتتت پتتایتتدار     نمتانتد ستتتمتگار بتد روزگتار

 (69)همان: 

 

 ایثار و جوانمردی-2-2

بوستتان ستعدی مملتواز    متی باشتد.   «   ایثار و جوانمردی»یکی ازمفاهیم اخالقی که سعدی و متنبی به آن توجه داشته اند مفهوم 

فروغ انسانیت و ایثار و جوانمردی است. در بوستان با اشخاصی روبرو می شویم که توانسته اند بر خودخواهی خویش فایق آیند و به 

تر از منافع خود بیندیشند. در هر گوشه ی بوستان اشخاصی سخی و جوانمرد  نظیر لقمان، بایزید بسطامی،حاتم طتائی و  مطالبی بر

 دخترش و... وجود دارند.  

 گاه از حاتم سخن می رود که در برابرتقاضای ده درم سنگ فانید،تنگی شکر می بخشد؛یا اسب بی نظیر و گتران بهتای ختود را         

و نیز در برابر فرستاده ی حکمران یمن تت که به کشتن او آمتده بتود تتت از ستر میهمتان       ،میهمانی نا شناس می کشدبرای ضیافت 

   "سر اینک جدا کن به تیغ از تنم."می نهد و می گوید:  نوازی سر

بته رهتایی ختود     وندی شت مت  اگر دخترحاتم نیز جوان مرد باشد و اه  ایثار، و روزی که افراد قبیله اش گرفتتار  شگفت آور نیست   

 ، زیرا: «مرا نیز با جمله گردن بزن»راضی نگردد و به شمشمیر زن بگوید: 

 

 به تنها، و یارانم اندر کمند                              مروت نبینم رهایی ز بند                   

 (92)همان:                  

 

سعدی شیوه ی مردمی و گذشت و جوانمردی را دوست می دارد و آنرا به زیباترین شک  در جهان بوستان عرضه می کنتد. ایتن      

سرمشقها در دل هر کس که در بوستان سیر کند اثر می نهد، از آن گونه کته بتدین مترام شتریف و آزاد تشتبه جویتد و در طریتق        

 ( 24: 1384آدمیت گام بردارد. )یوسفی،
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طشتی خاکستر فرو  می ریتزد و او بته جتای     -که از گرمابه بیرون آمده است –سحرگاه عید،کسی بی خبر بر سر بایزید بسطامی    

 انتقام جویی می گوید:

 که ای نفس من در خور آتشم                       به خاکستری روی درهم کشم؟                        

 (116: 4،باب1384)سعدی،                 

 

در البه الی حکایت های بوستان اشخاصی از این قبی  بزرگوار و جوانمرد وجود دارند. لقمان را به خطا برده می پندارند و بته کتار     

 گ  وا می دارند. او از این تجربه پند می گیرد که غالم خویش را نیازارد:

 ار گ تدم سختی کتچو یاد آی                              خت دلتش ستازارمتر ره نیتدگ                  

  (132: 4)همان،باب                  

 

در جایی از بوستان، فردی را می بینیم از مردان الهی، که مشتری دکان بی رونق است همسرش بته او متی گویتد: دیگتر از بقتال        

و او را در ادامه به پیروی از مردان حتق و دستتگیری توصتیه    «. این جا گرفتبه امید ما کلبه » کوی نان مخر. مرد پاسخ می دهد : 

 می کند:

  

 تترفتع از او واگتفتود نتتمردی ب ه تن                            به امید ما کلبه این جا گرفت               

صببورو  2-3-

 شکیوایی

هتای بتارز   اصطالح، ترك شکایت از سختی و بال نزد غیرخداست. صبر و شکیبایی از نشانهصبر، تحم ، شکیبایی و بردباری، در      

نیتز جایگتاه    ی احادیتث معصتومین  کریم آنان را ستوده است. این صفت نیک اخالقتی در آیینته  قرآن  مؤمنانی است که خداوند در

مَتن لمتم یَنجَتهَ الصُتبرُ أمهلکُته       »  انتد، از جملته:  موضوع پرداختهالبالغه به این  نهجکتاب گرانسنگ در ی )ع( ای دارد. امام علبرجسته

 (تابی او را هالك گرداند. کسی را که شکیبایی نجات ندهد، بی)« الجَزمع.

 « نٍ الصَبَر مَعَه .وَ عَلیکم بالصُبرَ، فمانَّ الصُمبَر مِنم االیمانَ کمالرأسَ مِن الجَسَد وَ الخمیَرم فی جَسَدٍ ال رَأسَ مَعَه  وَ الفی ایما»

ستر، ارزشتی    بر شما باد به شکیبایی، که شکیبایی، ایمان را چون سر است برای بتدن و ایمتان بتدون شتکیبایی چونتان بتدن بتی       )

 (116: 1389()قاسمی،ندارد.

 ی سعدی شیرازی نیز همواره مورد تأکید بوده است:صبر و شکیبایی به عنوان یکی از فضای  اخالقی در اندیشه   

 تأم  کُنتمش در عقوبت بتسی م آیتدت بر گتنتاه کستیتچتتو ختش

ه گیرردان آزادتک متیتن رهر                                  اده گیتتتت افتتاده ای دستتتتو استچ      

      ببخشای کآنان کته مرد حقند                                  ختتریتتدار دکتتتان بتتی رونتتقتند   

 (83: 2،باب)همان   
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 باره بست شکسته نشاید دگر  ه سه  است لع  بدخشان شکستتک

 (44: 1،باب1384)سعدی،                    

  

بهتره  فضتیلت بتی  شهر سعدی شیرازی، حلم و بردباری از ویژگی مردان خداست و انسان مغرور و متکبر از داشتتن ایتن    در آرمان  

 است: 

 اندرجاس تیر بال بودهکه ب                                     اندمرد راه خدا بوده یکسان                  

 (127: 4)همان،باب                  

 

 اندر استنداند که حشمت به حلم                           پرستتکبر کند مرد حشمت                  

 (125)همان:                   

 

های پست فطرت و بدنهاد، مذموم دانسته و معتقد استت بردبتاری در برابتر ایتن گونته      سعدی، حلم و بردباری را در برابر انسان     

 گردد:افراد، باعث افزایش جسارت آنان در بدی می

 بدان را تحم  بد افزون کند کسی با بدان نیکویی چون کند

  (79: 2)همان،باب                        

 

 

 احسان و نیکویی -2-4

است. شاعر احسان و نیکوکاری را بسیار شریف و واال « احسان و نیکویی»یکی از موضوعاتی که سعدی به آن پرداخته است ، مسأله 

انجام می دهد.ستعدی دربتاره ی نیکوکتاری و    معرفی می کند و ارزش و فضیلت انسان را به ادای خدمتی می داند که برای دیگران 

 تصرف قلوب با احسان، می گوید:

 که فردا نگیرد خدا بر تو سخت  و با خلق نیکی کن ای نیک بختتت

 بادا که روزی شوی زیردستتم  ستتکتد شتایتبتان نتتتردستدل زی

 (80)همان:                  

 

 به از الف رکعت به هر منزلی                             به احسانی آسوده کردن دلی                   

 (83)همان:                    
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سعدی نه تنها نیکویی نسبت به بشر را توصیه می کند؛ بلکه احسان به سایر جانداران را نیز امری ضروری متی دانتد.در بوستتان        

وقتتی حیتوان   «. احسان کمندی است در گتردنش »بند و ریسمان در پی جوانی دوان است و  سعدی گوسفندی را می بینیم که بی

 چنین اسیر احسان است بدیهی است انسان و نیز دشمنان را به لطف دوست توان کرد:

بتگ در پیش گوسفندی دوان           به ره در یکتی پیتشم آمتد جوان                

 کته متی آرد انتدر پتمیتتت گتوستفتنتد                         بدو گفتم این ریسمان است و بند

 چتپ و راستت پتویتیتتدن آغتاز کترد      سبک طوق و زنجیر از او باز کرد

 که جتو خورده بود از کف مرد و خوید    هنوز از پَیتش تتازیتان می دویتد

 مترا دیتد و گتفتت ای ختداونتتد رای    چو باز آمد از عیش و بازی بجای

 کته احستان کمنتدی است در گردنتش نه این ریستمان متی بتمرد با منش

 (88: 2)همان،باب             

                                                                                                                            

 اما از نظر او احسان و نیکوکاری نابجا، غبن و زیانمند است.   

 نتیارد بته شتب خفتتن از دزد، کتس...                 1اگتر  نیکمردی نتمتایتد عستس

 چتو فتربته کتنتی گترگ یوستف درد                 چتو گربته نتوازی، کبتوتتر بتمرد  

 و یا:

 

 

که رحمت بر او جور بر عالمی است..         مبخشای بر هر کجا ظالمی است

  (98)همان: 

  

 را نیز گوشزد می کند چه برسد به نیکویی نسبت به افراد بشر: « گنجشک و کبک و حمام»سعدی حتی غذا دادن به     

 ز خدمت مکن یتک زمان غافلی  أال گتتتر طتتلتتبتتتکتتار اهتت  دلتتی   

 که یک روزت افتد همایی به دام خورش ده به گنجشک و کبک و حمام

 (94: 2)همان،باب              

 

 کتمان اسرار-2-5

برخی از این د. هر انسانی در زندگی فردی و اجتماعی خویش، خواه ناخواه اسرار مگو دارد که بایستی در نگه داری آن کوشا باش     

گذشته از آنکه فضیلتی اخالقی بته شتمار متی آیتد، در     راز داری اسرار مربوط به خودش و برخی مربوط به خانواده یا جامعه اوست. 

 نیک بختی انسان ها نیز تأثیر بسزا دارد. 

 سعدی شیرازی نیز این فضیلت مهم اخالقی را بسی ارج می نهد و همواره آدمیان را به حفظ اسرار خود و دیگران فرا می خواند:     
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 با هر کسی                           که جاسوس مکاسه دیدم بسی منه در میان راز                                      

 (51: 1)همان،باب                           

 

 تو پیدا مکن راز دل بر کسی                            که او خود نگوید بر هر کسی                                     

 (51)همان:                         

 

 ُبخل-2-6

 ننگین هدفی بدهند، هم اگر و دهند کسی نمی به ی چیز برد، نمی خیری آنها از وجود کسی که است فرومایگانی ویژگی خست    

 هستتند  منزوی معموال  اما کنند می زندگی جامعه میان در که هستند و رذلی فرومایه و پست افراد گروه بود. این خواهد آن پی در

 نخواهد. آنها از چیزی کسی تا بگیرند کناره جامعه از که شود می آنها باعث در خسیسی صفت چون

ارزش و فضیلت انسان به سود و خدمتی است که از او برای دیگران ساخته است. آن که زر می اندوزد و دلش بر احتوال آدمیتان       

 نمی سوزد از انسانیت بی بهره است. به قول سعدی چنین سفله ای ارزش ندارد:

 اگر نفع کس در نهاد تو نیست                       چنین جوهر و سنگ خارا یکی ست                                 

 (43: 1)همان،باب                        

 

سعدی برای بهتر روشن شدن بخ  و خست به عنوان رذیلت اخالقی حکایتی را می آورد که در آن پدری شب و روز در بند سیم    

بود ، نه خود می خورد و نه به کسی چیزی می داد تا سرانجام پسر روزی به گنجگاه او پی برد ،همه را برداشت و به بتاد داد و  و زر 

 به پدرگریان نیز خندان گفت:

 زر از بهر خوردن بود ای پدر                         ز بهر نهادن چه سنگ و چه زر                           

 (95: 2)همان،باب                    

 

 که بعد از تو بیرون ز فرمان توست.. زر و نعمت اکنون بده کان توست

 ز روز فتترومتتانتدگتی یتتاد کتتن    درون فترومتانتتدگتان شتاد کتن  

 (49: 1)همان ، باب                 

 

 عیب جویی-2-7

ی خود شود؛ یعنی انسان با مشاهدهتکام  روحی هر فرد محسوب میهای جویی از خویشتن بسیار پسندیده است و از پایهعیب     

تواند قدم مهمی در جهت رشد و تکام  خود بردارد. می ی خودشناسی و کشف عیوب و نقایص اخالقی و برطرف کردن آنهادر آیینه
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گیرد، پسندیده کار خود صورت می منظور راهنمایی مردم به کارهای نیک و متوجه ساختن آنان به معایب  جویی که به آن نوع عیب

  .و قاب  تحسین است

در ضمیر سعدی شیرازی بیان نقص، حتی از زبان دشمن راهنماست و موجب رفع عیوب. مگر نته ایتن بتود کته متأمون از زبتان          

ختود را بته کتری     کنیزکی شنید که به سبب بوی دهانش از وی به رنج است و گریزان، درصدد رفع آن برآمد، یا حاتم اصم به قولی

 های خود را بشنود. پس:زده بود تا از زبان دیگران بدی

 وشتای هتار و دل جتدهان جای گفت و را دیده در سر نتهادنتد و گوشتتت

 ز عتیب بترادر فترو گیتتر و دوستت    ی ص نع باری نکوستتوش از پتدو گ

 (167: 7)همان،باب             

 

جتویی دیگتران    بینند و همواره زبان به عیبدر طبع آنان ر سته است، از طاووس جز پای زشت را نمی اما کسانی که زشت خویی    

 داند:ی فکرشان را نادرست میاند و اینجاست که سعدی شیرازی در این باره شیرازهگشوده

 جز پای زشتتنبیند ز طاووس                                کرا زشتت خویی بود در سرشتت             

 (170)همان:              

 

 نتیجه گیری-3

در  چون بوستتان ستعدی   یچنان که آثار را به خود اختصاص داده است. یمیتعل اتیاز ادب یبخش مهمی فارس اتیادب دراخالقیات 

 است. یآثار، سرشار از آموزه های اخالق نیسراسر ا و به وجود آمده اند یاخالق میی تعال هیسا

وفور نصایح اخالقی و رهنمودهای ارزشمندی است که در زمینه حکمت عملی و وظائف فردی بوستان سعدی مزایای معنوی  از     

و اجتماعی انسان ارائه گردیده و راه و رسم زندگی شرافتمندانه، در خالل مواعظی که ختود عصتاره ای از تعلیمتات عالیته استالمی      

 .است، تفسیر و توجیه شده است

حکمت یکی از مهم ترین مضامینی است که سعدی به آن توجه ویژه ای داشته است. او با بیان فضای  و رذایت  اخالقتی همتواره       

بته   یاخالقت  میمستئله ی تعتال  در بررسی بوستان ستعدی   آدمیان را به کارهای نیک تشویق و از کارهای زشت بر حذر داشته است.

 امیت پ میمستتق  ریت غ ایت  میبه طور مستتق در بوستان های گوناگون   یداستان ها و تمث ات،یابا آوردن حکسعدی  .است انینما یخوب

سعدی در موارد بسیار زیادی به پند و نصیحت ابنای بشر متی پتردازد کته     د.نکن یعرضه م خود را به انسان ها ابالغ و یهای اخالق

و این سخنان چنان زنده ،پویا و فرا زمانی و مکانی است که همه اعصار را دربر می گیرد، گویی  راهنمایی و ارشاد خلق است هدفش

.از ایتن رو ستخنان اخالقتی او در بوستتان، نستخه ی      او شرایط اجتماعی روزگاران بعد از خود را به عینه دیده و مجسم کرده استت 

  اخالقی است.شفابخش برای رهایی انسان معاصر از آالم و مصیبت های فساد 
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