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تأّمالت عرفانی سعدی در بوستان*

عیسی داراب پور1
مربّی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

سهیال لویمی
 مربّی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

چکیده:
عرفان س��عدي، عرفاني عملي اس��ت که حاالت خوشي و آساني را در خود دارد. سخن گفتن درباره ی 
عرفان سعدي هم دشوار است و هم آسان؛ چرا که مکتب عرفاني او، مانند سخنش، با همه ی شّفاف و زیبا 
بودنش، س��هل و ممتنع است. پرداختن به عرفان سعدي و نگرش های عرفاني او، شایسته ی نگاهي عمیق 
و ژرف اندیش اس��ت؛ بنابراین عرفان وی را باید در کنار اندیش��ه ها و آثارش، مورد س��نجش قرار داد. این 
مقاله بر آن است که با تکیه بر کتاب بوستان، عرفان سعدی را آشکار کند و رابطه ی آن را با گرایش های  

صوفیانه ی روزگار وی، بررسی کند. 

کلید واژه ها:
 سعدی، بوستان، عرفان. 

تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 89/3/27 * تاریخ دریافت مقاله: 89/2/23     
isa_dar@yahoo. com :1- نشانی پست الکترونیکی نویسنده
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فصل نامه ی علمی عمومی زبان و ادب فارسی )گرایش عرفان( ادبستان سال اّول، شماره ی دوم، بهار 1041389

مقّدمه:
در میان چهره های ادب فارسی، داوری های متفاوتی درباره ی عرفان سعدی ارایه شده است؛ بعضی وی 
را از زمره ی عارفان شمرده اند و گروهی دیگر وی را عارف نمی دانند. یکی از کسانی که سعدی را از زمره ی 
عارفان به حساب نیاورده، هانری ماسه، ایران شناس نامدار فرانسوی است که سعدی را چون موالنا جالل 
الّدین بلخی اصطالحاً عارف نمی شناس��د و درباره ی سعدی چنین می گوید: »عرفان و تصّوف به سختی با 
روح عمل گرای و سنجیده ی سعدی همان روحی که اخالق اجتماعی اش را تشکیل می دهد سازگارست«. 

)آقایانی چاوشی، 1381: 29( 
در این پژوهش، نگارنده از آن جا که با آثار س��عدی مأنوس بوده، بر آن ش��د تا درباره ی اندیش��ه های 
عرفانی این شاعر بزرگ در کتاب بوستان غور و بررسی کند؛ البّته در مورد عرفان سعدی تاکنون سخنانی 
ب��ه رش��ته ي تحریر در آمده و در مجالس و محافل ادبی خوانده ش��ده و همچنی��ن مقاالتی در این زمینه 
نگاش��ته ش��ده اس��ت؛ اّما نگارنده در این پژوهش می خواهد ابتدا به این پرسش پاسخ دهد، که آیا سعدی 
عارف بوده اس��ت؟ تا در ضمن این پاس��خ، و بیان دیدگاه های عرفانی وی در کتاب بوس��تان عارف بودن 

سعدي اثبات شود. 
1-1. آیا سعدی عارف است؟

سعدی دیدگاه و مشرب عرفانی خاص دارد و به تصّوف رسمی قرن هفتم که بین متصّوفه ی آن زمان 
معمول بوده، نمی اندیشد، یعنی میان حکمت واقعی و عرفان حقیقی تفاوت قایل نیست و غرض هر دو را 

در وصول به کمال حقیقت یکی می دانست )مژده،1366 :351(. 
عرفان س��عدی، عرفانی پویا و س��تیزنده است که نمود کامل و بارز این نوع عرفان را، در عرفان مذهِب 
تشّیع می توان جستجو و مشاهده کرد. عرفانی که از خانقاه نشینی و گوشه گیری و عزلت، آن هم به عنوان 
منفی آن رویگردان است. هرچند دیر زمانی را در اقصا نقاط بالد مسلمین از شامات تا بغداد و از شیراز تا 

صفاهان و از سواد حبش تا صنعاي یمن مشغول خوشه چیني از خرمن معرفت بوده و به قول خودش:

بس��ي بگش��تم  عال��م  اقص��اي  کس��يدر  ه��ر  ب��ا  ای��ام  ب��ردم  س��ر  ب��ه 

یافت��م گوش��ه اي  ه��ر  ب��ه  یافت��متمّت��ع  خوش��ه اي  خرمن��ي  ه��ر  ز 

)یوسفی، 1385: 34(

وی س��ال ها در نظامّیه ي بغداد به درس و بحث مش��غول بوده و در نظامّیه ادرار و مستمري مي گرفته؛ 
اّما از عرفان به دور نبوده و با گرایش دیني و عرفاني به مس��ایل مي نگریس��ته و در رعایت مس��ایل دیني 

دّقت نظر عجیبي داشته و به قول خودش صداقت پیشه بوده است:
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س������عدیا م�����رو  تکلّ�����ف  راه  بی����اب��ه  و  بی������ار  داري  ص������دق  اگ��ر 

)همان: 38(

بدون شک، ما گفتار عرفا، شعرا، مشایخ، موّرخین، فالسفه و... را درباره ی خودشان یکی از مالك های 
معتبر می پنداریم. سعدی در همه ی آثار خود؛ گلستان، بوستان، قصاید و غزلّیات و... با صراحت، خویشتن 
را در زمره ی دراویش و اهل عرفان نام می برد. وی در آثارش به س��یمای مثبت درویش��ان که در حقیقت 

شخصّیت آرمانی اوست، این چنین اشاره می کند:
 طریق درویشان ذکر است و شکر و خدمت و طاعت و ایثار و قناعت و توحید و توّکل و تسلیم و تحّمل. 

هر که بدین صفت ها موصوف باشد، درویش است اگرچه در قباست )سعدی، 1368 : 107(. 

دویی هرگز نباش��د در دل یکتای درویش��اندو عالم چیست تا در چشم اینان قیمتی دارد

)سعدی، 1366 : 113(

ب��ا دّقت نظر در این جمله ها، درمی یابیم که طایفه ي درویش��ان را س��عدی، هم��ان صوفیان و عارفان 
می داند. وی باب دّوم کتاب گلس��تان را به اخالق درویش��ان اختصاص داده است؛ لکن داستان هایی که در 

این باب می آورد منسوبند به فقیهان، پارسایان، عالمان و عابدان، زاهدان، مشایخ و... 
یکی از داس��تان هایی که درویش بودن س��عدی را تأیید می کند؛ حکایت دهم از باب دّوم گلس��تان 

است:
»بر بالین تربت یحیی علیه الّس��الم، معتکف بودم در جامع دمش��ق که یکی از ملوك عرب که به بی 
انصافی معروف بود به زیارت آمد و حاجت خواس��ت. آنگه مرا گفت: از آن جا که هّمت درویش��ان اس��ت و 

صدق معاملت ایشان خاطری همراه ما کن که از دشمنی صعب اندیشناکم« )سعدی، 1368: 66(.
وی در آخر مقّدمه ی گلستان چنین می سراید:

ترتی��ب  و  نظ��م  ای��ن  س��ال ها  جای��یبمان��د  افت��اده  خ��اك  ذّره  ه��ر  م��ا  ز 

بقای��یغ��رض نقش��ی اس��ت ک��ز م��ا ب��از مان��د نمی بین��م  را  گیت�����ی  ک����ه 

رحم����ت ب��ه  روزی  صاحبدل��ی  دعای��یمگ��ر  درویش�����ان  کار  در  کن������د 

)همان:57(

 سعدی همچنین در ابیاتی به اهل خانقاه بودن و خلوت نشینی و خرقه پوشی خود، اشاره کرده است؛ 

تأّمالت عرفانی سعدی در بوستان
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فصل نامه ی علمی عمومی زبان و ادب فارسی )گرایش عرفان( ادبستان سال اّول، شماره ی دوم، بهار 1061389

این شواهد شعری نیز به نوبه ی خود، می تواند اثبات کننده ی ادعای ما باشد:

ب��ود خانق��اه راس��عدی حدی��ث مس��تی و فریاد عاش��قی دیگ��ر مک��ن ک��ه عی��ب 

)سعدي، 60:1366(

زب��ان در کش��یدچ��و س��عدی کس��ی ذوق خل��وت چش��ید عال��م  از ه��ر ک��ه  ک��ه 

)سعدي، 163:1368(

خرماس��تانتن�����ی چن����د در خرق����ه ي راس����تان ط����رف  ب�����ر  گذش��تی���م 

)همان:147(

البّت��ه؛ ای��ن نکته را باید افزود که س��عدی به خرقه و ظواهر تصّوف عنایتی ندارد و به ش��دت بر آن�ها 
می تازد و خرقه ی راستین از دیدگاه وی خرقه ی رضا است:

»خرقه ي درویشان جامه ی رضاست. هر که در این جامه تحّمل بی مرادی نکند، مّدعی است و خرقه 
بر وی حرام است« )سعدی، 1368: 105(.

 دلیل دیگری که به استناد آن، می توان به عارف بودن سعدی پی برد؛ این است که شیخ اجّل در آثار، 
به خصوص بوس��تان، به لزوم اس��تعانت جستن از پیر و مرشد در راه سیر و سلوك تأکید داشته است؛ زیرا 

سالک با کمک و راهنمایی این پیر می تواند مراحل سلوك را طی کند. 
س��عدی در کتاب بوستان، شیخ ش��هاب الّدین سهروردی )عارف اوایل قرن هفتم و مؤلّف کتاب عوارف 

المعارف( را پیر و مراد خود معرفی می کند:

ش��ن��و  م���ردی  ب��ه  م��ردان  ش��ن��ومق��االت  س��ه��روردی  از  س��عدی  از  ن��ه 

ش��ه��اب  م�رش��د  دان���ای  پی����ر  آبم��را  روی  ب����ر  ف�رم���ود  ان��درز  دو 

دگ���ر آن ک��ه در خ�ل��ق بدبی��ن مب���اشیک��ی آن ک��ه در نف��س خودبی��ن مب��اش 

)سعدی، 1355: 170(

یکی دیگر از دالیلی که به استناد آن، می توان به عارف بودن سعدی پی برد، استعمال اصطالحات و زبان 
اهل عرفان در آثارش است. در کتاب رساله ي قشیریّه، فهرست عناوین باب های آن به ترتیب عبارتند از:

»توبه، مجاهده، خلوت، عزلّت، تقوا، ورع، زهد، خاموش��ی، خوف، رجا، حزن، گرسنگی و ترك شهوت، 
خشوع، مخالفت نفس، حسد، غیبت، قناعت، توّکل، شکر، یقین، رضا و...« )قشیری،9:1361(.
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بدون ش��ک، کس��انی که با کتاب بوس��تان سر و کار دارند درمی یابند که س��عدی کلّیه ی این مفاهیم 
و اصطالحات عرفانی را پس��ندیده و ذکر کرده اس��ت. ده مورد از این اصطالحات )احس��ان، عشق و شور و 

مستی، تواضع، رضا و...( را عنوان ده باب بوستان قرار داده است و به تشریح آن ها پرداخته است. 
به عنوان مثال؛ سعدی در این قطعه از کتاب بوستان، اصطالحات و مقام های عرفان و تصّوف را با زبان 

شعر بیان کرده است:
ک��ه دهش��ت گ��رف��ت آس��تینم ک��ه ُق��مچ��ه ش��ب ه��ا نشس��تم در ای��ن س��یر گم

مانده ان��دک��ه خاص���ان در ای��ن ره ف��رس رانده ان��د ف��رو  ت��ک  از  ب��ه ال احص�����ی 

انداخت��نن��ه هرج�����ای مرک����ب ت��وان تاخت��ن بای�����د  ک��ه جاه�����ا س��پ��ر 

گش���توگ��ر س��الک���ی مح�����رم راز گش�����ت ب���از  ره  وی  ب�����ر  ببندن����د 

دهن�����دکس��ی را در ای��ن ب��زم س��اغ���ر دهن���د در  هوش��یش  ب��ی  داروی  ک��ه 

و گ��ر ب������رد ره ب��از بی����رون نب����ردکس��ی ره س����وی گن��ج ق�����ارون نب�رد

نخس��ت اس��ب بازآم����دن پ��ی کن�����یاگ��ر طالب��ی کاین زمی��ن ط�����ی کن��ی

کن��ي دل  آیین��ه ي  در  کن���یتأّم��ل  حاص��ل  تدری��ج  ب��ه  صف���ای��ی 

کن����د مس��تت  عش����ق  از  بوی��ی  کن���دمگ��ر  الس��تت  عه������د  طلبک�����ار 

ب��ری ج�����ا  ب��دان  ره  طل��ب  پ��ای  پ���ریب��ه  محّب��ت  ب������ال  ب��ه  ج��ا  وزان 

خی��������ال پرده ه��ای  یقی��ن  ج�����الل...ب��دّرد  ااّل  س�����راپرده  نمان��د 

)سعدی، 1368: 35(

1-2. ویژگی عرفان سعدی در بوستان
»مهمترین مش��ّخصه ی بارز عرفان س��عدی که آن را از عرفان دیگران ممّیز کرده است، صریح گویی 
و روش��نی اس��ت؛ زیرا در آثار این شاعر عارف، از مبهم گویی های اهل طریقت و سخنان پیچیده ي مشایخ 
دیگ��ر خبری نیس��ت. می توان گفت وی عالی ترین مباحث توحید و عرف��ان را در موجز ترین صورتی بیان 

فرموده است...« )زنجانی، 1364 :2 /216(.
شیخ محمود شبستری در کتاب گلشن راز همین اصطالحات و مفاهیم عرفانی را در لباس نظم سروده؛ 

اّما برای تفهیم منظومه ی شیخ محمود شبستری، تاکنون شروح مختلفی بر آن نگاشته شده است. 
دانش فراوان و آگاهی های وس��یع س��عدی به معارف زمان خود از یک طرف و آش��نایی وی با طبقات 
مختلف اجتماعی و پیشوایان و پیروان ملل و نحل از رهگذر سفرهای بسیار از طرف دیگر و از همه مهمتر 

تأّمالت عرفانی سعدی در بوستان
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فصل نامه ی علمی عمومی زبان و ادب فارسی )گرایش عرفان( ادبستان سال اّول، شماره ی دوم، بهار 1081389

ذوق سلیم و اعتدال گرایی وی موجب شده است که با حفظ نقش محوری اعتقاد خویش، عرفانی معتدل 
و برکنار از تعّصب در آثار خویش ارایه دهد. 

به عنوان نمونه، سعدی در ابیات زیر با زبان صریح و شّفاف به مباحث عرفانی اشاره می کند:
 در باب اخالص چنین می گوید:

نکوس��ت نّی��ت  اخ��الص  ب��ه  پوس��تعب��ادت  مغ��ز  ب��ی  ز  آی��د  چ��ه  وگرن��ه 

پی��چ اخ��الص  در  باب��ا  ج�����ان  هی��چب��رو  ز  رس��تن  خل��ق  از  نتوان��ی  ک��ه 

)سعدي، 142:1368(

در نهی از خودبینی:
زب��ان در کش��یدچ��و س��عدی کس��ی ذوق خل��وت چش��ید عال��م  از ه��ر ک��ه  ک��ه 

)سعدي، 163:1368(

ن��گاه خ��ود  در  نکردن��د  ب��زرگان  مخ��واه  بی��ن  خویش��تن  از  خدابین��ی 

)همان:115(  

 در رضا و نیکنامی:
ح��ر نیکنام��ان  ورع  و  ب��ررض��ا  کیس��ه  و  ره��زن  ه��وس  و  ه��وا 

)همان:153(

قناعت:
را م��رد  کن��د  توانگ��ر  راقناع��ت  جهان گ��رد  حری��ص  ک��ن  خب��ر 

)همان:145(

همان طور که مالحظه می شود سعدی به تعریف مفاهیم و مقامات عرفانی نپرداخته؛ بلکه این مفاهیم 
را به صورت طبیعی در بافت سخن خود استعمال کرده است. همین امر تأکید می کند که این اصطالحات 
مذکور در ذهن و ضمیر سعدی بوده و با اندیشه ی وی عجین شده است که این چنین به راحتی با آن ها 

سخن می گوید. وی کوشید تا این عرفان را در دسترس اشخاص عادی قرار دهد )ماسه، 1369: 225(. 

2. تأّمالت عرفانی سعدی در بوستان
س��عدی توانس��ته است تمامی مبانی حکمت و عرفان نظری را که با موازین اعتقادی وی سازگار است 

به صورت حکمت عملی و غالباً از رهگذر تمثیل در آثار خویش به ویژه در بوستان تبیین کند. 
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در بوستان سعدی نکته های عرفانی بسیاری است که نشان می دهد سعدی دیدی هنری به فرآورده های 
ذوقی و عرفانی داشته و گاهی به مقام استغراق رسیده است یا به عبارتی دیگر با نگاهی هنری به مسایل 

االهّیات و مذهب می پردازد، ابیات زیر گویای این سخن است:

غم��ش  ش��وریدگ��ان  وق��ت  مرهم��شخوش��ا  گ��ر  و  بینن��د  زخ��م  اگ��ر 

نف�����ور پادش��اه��ی  از  صب���ورگدایان��ی  گدای��ی  ان��در  اّمی��دش  ب��ه 

ح�����ّی گدای��ان  عزل��ت،  پ��یس��الطین  ک���رده  گ��م  شناس��ان  من��ازل 

حوصل���ه پ����ر  م��ردان  دس��ت  قافل����هته��ی  ب��ی  ن����وردان  بیاب���ان 

خل���ق چش��م  از  پوش��یده  دل��قعزی��ران  پوس��ی�ده  داران  زن�ّ��ار  ن��ه 

ک��ف...به خ��ود س��ر ف��رو ب��رده همچ��ون صدف  ب��رآورده  دری��ا  مانن��د  ن��ه 

 )یوسفي، 163:1385(

حال پس از این مقّدمه ی مختصر به بررسی اندیشه ها و تأّمالت عرفانی سعدی می پردازیم:
 2-1. پیر و پیروی از مرشد 

 در آموزش و تعالیم عرفانی بر لزوم پیروی بی چون و چرا از ش��یخ و مراد، تأکید بلیغ ش��ده اس��ت و 
این بدان جهت بوده که مش��ایخ به نس��بت مریدان در درجه ی کمالند و می توانند مس��الک و مهالک را به 

مریدان بنمایانند. 
 س��عدی برای رسیدن به سر منزل مقصود، استعانت جس��تن از شیخ را اجتناب ناپذیر می داند. او در 
یک داستان تمثیلی که قهرمان آن خود سعدی در ایام کودکی است، می گوید که در میان آشوب مردم از 
پدر گم ش��دم لکن پدر گوش��مالم داد و گفت که نباید دست از دامنم بداری. سپس سعدی از این داستان 

لزوم پیروی را از شیخ گوشزد می کند:

بگی����ر ت��و ه��م طف��ل راه��ی ب��ه س��عی ای فقیر دان��ان  راه  دام���ن  ب����رو 

نن��گ ب��ه فت���راك پاک�����ان درآوی��ز چن����گ ی��وزه  در  ز  ن��دارد  ع��ارف  ک��ه 

مس��تحکمندمری���دان ب��ه ق����ّوت ز طف���الن کمن��د دی��وار  چ��و  مش��ایخ 

خ��رد طف�����ل  آن  از  رفت����ار  ب��رد... بیام����وز  دی��وار  ب��ه  اس��تعانت  چ��ون  ک��ه 

)سعدي،192:1368(

تأّمالت عرفانی سعدی در بوستان
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فصل نامه ی علمی عمومی زبان و ادب فارسی )گرایش عرفان( ادبستان سال اّول، شماره ی دوم، بهار 1101389

بنا به گفته وی در بوستان، شیخ شهاب الّدین سهروردی، عارف بزرگ اوایل قرن هفتم و مؤلّف عوارف 
المعارف پیر و مرش��د س��عدی بوده و شیخ نیز توصیه می کند که دیگران گفتار این عارف را آویزه ي گوش 

خود کنند:

ش��نو م�����ردی  ب��ه  م����ردان  ش��نومق��االت  س��ه��روردی  از  س��عدی  از  ن��ه 

ش��ه���اب  م���رش��د  دان��ای  پی��ر  آب م��را  روی  ب�����ر  فرم�����ود  ان��درز  دو 

مب��اش یک��ی آنک��ه در نف��س، خ��ود بی��ن مباش بدبی��ن  خل��ق  در  ک��ه  آن  دگ��ر 

)سعدي، 170:1355(

 
2-2. انکار ظواهر و توّجه به درون:

سعدی در جهان بینی  الهی خود که همان عرفان اوست، برای آن چه در چشم آید، ارزشی قایل نیست 
و بدان اعتقادی ندارد. برخی از تأکیدات س��عدی مثاًل اعتقاد او به عمل نه به گفتار و س��تیز ش��دید وی با 
ریاکاری، زاییده همین طرز تفّکر است. او ظاهر عارفان را خاّص خلق می داند و در نتیجه به عمل و اخالص 

معتقد است به نحوی که حّتی در لباس شاهی هم می توان عارف بود:

ای��ن ق��در ب��س چ��و روی در خل�ق اس��تظاه����ر ح����ال عارف����ان دل����ق اس��ت

تاج ب��ر س�����ر ن��ه و عل����م ب����ر دوشدر عم��ل ک���وش و ه��ر چه خواه��ی پوش

پارس������ایی ن��ه ت�����رك جام��ه و ب��ست��رك دنی��ا و ش��ه���وت اس��ت و ه���وس 

ب���ود بای������د  م������رد  قزاگن������د  ب��ر مخّن��ث س����الح جن���گ چ��ه س��وددر 

)سعدي، 88:1368(

  
توّجه به درون به خصوص در مس��لک اهل تصّوف بر زبان بس��یاری از متصّوفه بیان ش��ده؛ اّما نه بدان 

شّدت که سعدی اظهار کرده است. 
عّزالّدین محمود کاشانی در کتاب مصباح الهدایه در باب صوفی می گوید: »و مشهور و معروف در میان 
مردم آن است که اسم صوفی بر کسی اطالق کنند که مترّسم بود به رسم صوفیان و متلّبس به زّی ایشان. 
اگر از اهل حقیقت بود و اگر نبود و اهل خصوص از متصّوفه، اکثر متصّوفان را صوفی نخوانند؛ بلکه متشّبه 
به صوفیان خوانند. پس هر که به درجه ی مقّربان حضرت جالل و سابقان صفت کمال رسید، اکابر طریقت 
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و ارباب حقیقت او را صوفی خوانند، خواه مترّسم بود به رسم صوفیه و خواه نه« )کاشانی، 1376: 14(.
اعتقاد سعدی به گفتار بی کردار و ریاکاری های صوفیان، ناشی از همین طرز تفّکر است:

درس��ت معن��ی  ک��رد  ت��وان  معن��ی  دم ب��ی ق��دم تکی��ه گاهی اس��ت سس��تب��ه 

)سعدي، 89:1368(

دار بس��ته  می��ان  ارادت  و  ص��دق  دارب��ه  بس��ته  زب��ان  دع��وی  و  طام��ات  ز 

دم ن��ه  ط���ریق��ت  ان��در  بای��د  ق���دمق��دم  ب��ی  دم  ن��دارد  اصل�����ی  ک��ه 

)همان: 55(

فروخ��تب��ه روی ری��ا خرق��ه س��هل اس��ت دوخت توان��ی  در  خ��دا  ب��ا  گ��رش 

)همان: 143(

دل��ق چ��و  میان��ت  ب��ر  م��غ  زنّ��ار  خل��قچ��و  پن��دار  به��ر  از  پوش��ی  در  ک��ه 

)همان:142(

راه��زن رو  ش��ب  م��ن  نزدی��ک  پیره��نب��ه  پارس��ا  فاس��ق  از  ب��ه 

)همان: 143(

خ��دای از  اندیش��ناك  نم��ایگنه��کار  عب��ادت  پارس��ای  از  ب��ه 

)همان: 118(

این ریاکاری ها را کلید در دوزخ می شمرد:

نم��از آن  اس��ت  دوزخ  در  درازکلی��د  گ��زاری  م��ردم  چش��م  در  ک��ه 

)همان:143(

در دیدگاه سعدی، به عّزت و غرور در خود ننگریستن و پلید اعتقاِد پاکیزه پوش نبودن، شرط معرفت 
است، چه در غیر این صورت سگ حق شناس به سیرت از مردم ناسپاس به است. آن که  از دعوی پر است، 

تهی می رود و آن که تهی می آید از معانی لبریز می گردد. 

مغ��ز  و  م��رد  س��ر  ان��در  بای��د  نغ��ز خ��رد  دس��تار  ت��و  چ��ون  م��را  نبای��د 

)یوسفي، 205:1385(

تأّمالت عرفانی سعدی در بوستان
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2-3. توّجه به اصول اخالقی
توّجه و دّقت نظر در آثار س��عدی به خصوص بوس��تان نش��ان می دهد که ش��یخ در آثار خود بیشتر به 
اخالق و فضایل اخالقی عنایت داش��ته اس��ت و همین اخالق راهی است که به عرفان یعنی اتّحاد و ارتباط 
روح با خدا منتهی می گردد و به این سبب هدف عالی ترین بخش دین است )ماسه، 1369: 224(، پس از 
نظر سعدی اخالق درست به عرفان منتهی می شود. سعدی از گروهی است که به اخالق و عبادت اهمّیت 
بیش��تری می دهد تا آن جا که ما می توانیم بگوییم س��عدی آن چه را از تصّوف پس��ندیده، معانی اخالقی 

آن هاست نه خودنمایی و تظاهرات درویشی )دبیری نژاد، 1355: 186(. 
در سراسر آثار سعدی به ویژه بوستان  یک مورد تند خویی و دعوت به خشونت و بدی نیست. دعوت او، 

احسان و بخشندگی، گذشت، محّبت و عشق، حکمت، همدردی، قناعت، دستگیری از فقیران و... است.

عظی��م ع��رش  ک��ه  نگری��د  ت��ا  یتی��ماال  آی��د  گری��ه  در  چ��و  بل��رزد 

)سعدي، 80:1368(

زرد روی  نی��م  م��رادی  ب��ی  از  ک��ردم��ن  زرد  رخ��م  م��رادان  ب��ی  غ��م 

)همان: 58( 

 در می��ان متصّوف��ه و عرفای قبل از او، هیچ کس تا این اندازه بر امر خدمت کردن به انس��ان ها تأکید 
نکرده اس��ت. او در هر داس��تانی که از زبان این و آن نقل می کند چنان که زمینه مناسب گردد، غم و درد 

دیگران را یادآور می شود:

ان��درم لقم��ه زه��ر اس��ت و دردچ��و بینم ک��ه دروی��ش و مس��کین نخورد ب��ه کام 

)سعدي، 58:1368(

دل��ی اه��ل  طلب��کار  گ��ر  کاهل��یاال  زم��ان  ی��ک  مک��ن  خدم��ت  ز 

)همان: 94(

خدمت را عین طریقت می داند و نان دهی و بخشش را از کرامات به حساب می آورد:

اس��تکرام��ت جوانم��ردی و ن��ان ده��ی اس��ت ته��ی  طب��ل  بیه��وده  مق��االت 

)همان: 89(
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احسان و خدمت کردن را بر عبادات ترجیح می دهد:

دل��ی ک��ردن  آس��وده  احس��انی  منزل��یب��ه  ه��ر  ب��ه  رکع��ت  ال��ف  از  ب��ه   

)همان: 84(

سعدی نه تنها خدمت به خلق؛ بلکه احسان در حّق حیوانات را نیز سفارش کرده است:

نی��اف��تیک��ی در بیاب����ان س��گ�ی تش��نه یاف��ت حیات��ش  در  رم����ق  از  ب���رون 

چ��و حبل ان��در آن بس��ت دس��تار خویشکل��ه دل���و ک��رد آن پس��ندی��ده کی��ش

دادب��ه خدم��ت می��ان بس��ت و ب��ازو گش��اد آب  دم�����ی  را  نات�����وان  س����گ 

م�����رد ح��ال  از  پیغمب��ر  داد  ک��ه داور گناه�����ان او عف�������و ک����ردخب�����ر 

 )سعدي، 85:1368(

2-4. تفّکر و تأّمل در عالم هستی
از نظر عارفان، هس��تی کتاب معرفت اهلل است و از همین مظاهر هستی و نعمات الهی است که انسان 
به وجوِد فّیاض آن پی می برد. سعدی به عنوان رونده ای کامل که همه مسالک معنوی را در نقطه ی توحید 
پیوند می دهد به کتاب هستی و زیبایی های آن که به زبان خاّص تسبیح خداوند می کنند و پر از سماع و 

مستی و شورند، سخن گفته است؛ اّما برای دریافت این شور و مستی دلی بینا الزم است:

و لیک����ن چ��ه بین��د در آیین��ه ک�����ورجه��ان پر س��ماع اس��ت و مس��تی و ش��ور

)همان: 112(

س��عدی معتقد اس��ت جهان ناپایدار، دارای دو بعد مثبت و منفی اس��ت و بعد مثبت آن ناظر بر این 
دیدگاه  عرفانی اس��ت که هر چه در جهان هس��تی وجود دارد نشانه و آیتی از خداوند است و بعد منفی آن 

نیز مربوط به ناپایداری، فریبنده بودن و غیر اعتماد بودن آن است. 
 به طور کلّی خطوط اصلی اندیش��ه ی س��عدی در جهان شناس��ی عرفانی، ناظر بر دو حیثّیت متفاوت 

است، یکی حیثّیت وعظ و نصیحت و دیگری حیثّیت عاشق و عارف بودن وی. 
 هنگامی که سعدی در جایگاه وعظ و نصیحت است، مخاطب خود را به کناره گیری از جهان ظاهری و دنیا 
که می تواند سرمنشا ی همه ی آلودگی های روحی و بزرگ ترین مانع سلوك معنوی باشد، فرا می خواند و در واقع 

تأّمالت عرفانی سعدی در بوستان
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اساس تفّکر سعدی در این مواعظ مبتنی بر ترك جهان ظاهری است. دیدگاه دیگر سعدی، دیدگاه عاشقانه و 
عارفانه ی اوست که در این دیدگاه او با عشق به جهان می نگرد و جهان را مظهر نور الهی می داند، از نظر سعدی 
ذّرات عالم نشانه هایی از راز جاودانه و سرمدی خدا دارند؛ برگ درختان، کوه، دریا و نغمه ی پرندگان همه آیات 
الهی و سرش��ار از پیام های قدس��ی و الهی هستند و همه در تسبیح و توحید خداوند نغمه سرایی می کنند و از 

دیدگاه وی همه ی ذّرات هستی دارای روح و شعور هستند و همیشه در حال نیایش خداوند هست. 
 دو نگرش سعدی به جهان هستی، در تعارض با هم نیستند و هر دیدگاه بیانگر پیام خاّص به مخاطب 
خاص خود اس��ت، یک دیدگاه جهان را ناپایدار، فریبنده و منفی می داند و دیدگاه دیگر، جهان هس��تی را 
تجلّی آیات و نشانه های الهی و مثبت می داند. مخاطب دیدگاه اّول غافالن و نادانان فریفته ی دنیا هستند 
و مخاطب دیدگاه دّوم اهل معرفت هستند که خداوند را در پدیده های این جهان هستی مشاهده می کنند. 
دی��دگاه اّول جنبه ی اخالقی دارد و ترویج  دهنده ی زهد عملی اس��ت و دیدگاه دّوم به معرفی پدیده های 

جهان و شناساندن جنبه های باطنی در رسیدن به نور خداوندی، می پردازد. 

2-5. کرامات و خوارق عادات
س��عدی با وجود این که منکر ظواهر و ش��طح و طامات اس��ت؛ اّما خوارق عادات و کرامات صوفیان را 

غالباً با تحلیل های عقالنی می پذیرد:

قدی��م روزگ���ار  در  ک��ه  ش��دی س��ن���گ در دس��ت اب���دال سیمش��نی���دی 

نیس��ت معق��ول  ق��ول  ای��ن  چو راضی ش��دی سیم و س��نگت یکی استنپن��داری 

)همان: 149(

او خ��وارق عادات را که از جانب اولیای حّق صادر می ش��ود، می پذیرد و این کرامات را به فاعل مطلق 
جهان یعنی خداوند اسناد می نماید:

دی��ن بزرگ����ان  از  کنن��د  الیقی���نحکای��ت  عی��ن  شناس����ان  حقیق����ت 

نشس��ت پلنگ��ی  ب��ر  صاحبدل��ی  هم��ی ران��د و هم��وار م��اری ب��ه دس��تک��ه 

خ���دای راه  م��رد  ای  گفت��ش  نم���اییک��ی  ره  م��را  رفت���ی  ره ک��ه  بدی����ن 

م��ار و  اس��ت  زب��ون  پلنگ��م  ار  م���داربگف��ت  ش��گفتی  کرک��س  و  پی��ل  گ��ر  و 

مپی��چ داور  حک��م  از  گ��ردن  ه��م  ک��ه گ����ردن نپیچ��د زحک��م ت��و هی��چت��و 

)همان: 41(
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2-6. وفاداری به اصول اسالمی
عرفان و تصّوفی بها دارد که مایه از س��ّنت صریح اس��المی داش��ته و از تعلیمات قرآنی نش��أت گیرد. 
خطای اساسی صوفیه ی التقاتی مسلک، در این بود که تصّوف را با مبانی هندی و مسیحی و غیره آمیخته 
و ماهّیت آن را دگرگون کرده بودند. در چنین تصّوفی، س��الک راه حّق، س��رانجام با خدا مّتحد می گردد. 
و راه فن��ا م��ی پیماید. امری که با اصول اس��المی و مبانی آن منافات ت��اّم دارد؛ چرا که در چنین طریقی 
اخالق منتفی می ش��ود و قهراً مدعی آن به مس��ایل اخالقی بی تفاوت گردیده و امور ابدی را نیز به چیزی 
نمی گیرد )آقایانی چاوشی، 1381: 34(؛ از همین روست که سعدی به چنین تصّوفی پشت می کند و آن 

را خار درشت سلوك راستین می پندارد. 
ش��ایان توّجه اس��ت که سعدی کمتر به س��خنان بزرگان صوفیه، ارجاع و استناد می کند. در میان صدها 

حکایت که در بوستان و گلستان آورده، تنها در ده حکایت است که از صوفیان بنام، ذکری در میان می آورد. 
س��عدی هرگز نام��ی از منصور حاّلج و بایزید بس��طامی که از بزرگ ترین صوفیان به ش��مار می روند، 
نمی برد؛ چرا که در س��خن معروف ایش��ان یعنی »انا الحق« و »سبحانی ما اعظم شانی« نوعی ناسازگاری 
با توحید اسالمی می بیند و زندگی روزمّره ی ایشان را نیز بیرون از حد اعتدال می داند. )همان: 34 و 35( 
اگر در بوستان خود از بایزید نام می برد، وی را در سیمای مردی مسلمان و پارسا نشان می دهد که متخلّق 
به اخالق نیک اس��ت. وی از »وحدت وجود« و »همه خدایی« صوفیانی همچون شبستری روی می تابد و 

همه جا یکتاپرستی خود را که سخت بدان پایبند است، آشکار می کند. 

2-7. تأّمل درباره ی خدا
از دیدگاه س��عدی، انس��ان بی خدا متحّیر است و سرگردان و همه ی کوش��ش هایش بیهوده و نافرجام، 
برعکس، بی نواترین مردم جهان با خدا می توانند نیرومندترین خلق جهان گردند. برای نیل به چنین منزلتی، 
انسان باید خدا را بشناسد؛ اّما این شناخت چگونه باید باشد؟ سعدی به پیروی از پیامبر اسالم )ص( هشدار 
می دهد که آدمی باید از اندیش��یدن در ذات خداوند خودداری ورزد. چرا که اندیشه ی آدمی محدودتر از آن 

است که چنین مفهومی را دریابد و چه بسا امکان دارد که بر اثر درکی ناقص، اسیر فکر ناقص خود گردد:

وه��م م��رغ  پ��رد  ذات��ش  اوج  ب��ر  ن��ه در ذی��ل وصف��ش رس��د دس��ت فه��من��ه 

ه��زار فروش��د  کش��تی  ورط��ه  ک��ه پی�����دا نش��د تخت����ه ای برکن����اردری��ن 

بس��یط ب��ر  مل��ک  عل��م  اس��ت  قی��اس ت��و ب����ر وی نگ����ردد محی����طمحی��ط 

)یوسفي، 30:1385(
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بنابراین ش��ناخت خدا، جز از راه اندیش��ه در صفات او و آفریده هایش میّسر نیست. اگر ما به یاری دل 
نتوانیم خدا را بشناس��یم، به کوشش خرد نیز توان ش��ناختنش را نخواهیم داشت؛ زیرا عقل فلسفی توان 

جهش به ستیغ بلند امور غیبی را ندارد:

نیس��ت پی��چ  ب��ر  پی��چ  ج����ز  عق��ل  نیس��تره  هی��چ  خ��دا  ج��ز  عارف���ان  ب���ر 

ش��ن�اس حقای��ق  ب��ا  ای��ن  گف��ت  قی��است��وان  اه����ل  گیرن��د  خ����رده  ول��ی 

چیس��تند؟ زمی��ن  و  آس��مان  پ��س  کیس��تن���د؟ک��ه  دد  و  دام  و  آدم  بن��ی 

فل���ک و  ک��وه  و  دری���ا  و  هام���ون  مل��کک��ه  و  دی����و  آدمی����زاده،  و  پ��ری 

کمترن��د آن  از  هس��تند  هرچ��ه  برن��دهم��ه  هس��تی  ن���ام  هس��تیش  ب��ا  ک��ه 

)همان: 182(

این ش��هود و ش��ناخت قلبی، در گرو داشتن استعدادهای اشراقی است که همگان از آن بی بهره اند. در 
نتیجه باید به پیام الهی یعنی وحی قرآنی توّس��ل جست. از این روست که سعدی می گوید آرامش حضور 

و حصول کمال جز در طّی طریق محّمدی میّسر نیست:

صف��ا راه  ک��ه  س��عدی  مصطف��یمپن��دار  پ��ی  در  ج��ز  رف��ت  ت��وان 

)همان: 120(

2-8. سماع
سماع در دیدگاه سعدی، مثالی است از هنر، که سعدی تأثیرش را در روح افراد فرهیخته و نافرهیخته 
ارزیابی می کند؛ این یکی با استماع سماع از خاکدان جدا شده و با جوهر عالم هستی پیوند می خورد، حال 

آن که دیگری در غرایز حیوانی مستغرق می گردد. 

چیس��ت ک��ه  ب��رادر  ای  س��ماع  کیس���تنگوی��م  ک��ه  بدان��م  را  مس��تمع  مگ���ر 

او طی����ر  پ��رد  معن����ی  ب����رج  از  اوگ��ر  س��ی��ر  از  مان����د  ف������رو  فرش��ته 

الغ و  ب��ازی  و  له���وس��ت  م��رد  گ��ر  دم����اغو  ان��در  دی��وش  ت��ر ش��ود  ق���وی 

ک���ورجه��ان پر س��ماع اس��ت و مس��تی و ش��ور آیین��ه  در  بین��د  چ��ه  لیک���ن  و 
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ع����رب ن����وای  ب��ر  ش��ت���ر  ک��ه چون��ش ب��ه رق��ص ان��در آرد ط��ربنبین����ی 

اس��تش��تر را چ��و ش��ور و طرب در س��ر اس��ت خ�����ر  نباش����د  را  آدم���ی  اگ��ر 

)یوسفي، 188:1385(

2-9. افتادگي داشتن اهل طریقت 

پ����اك خداون�����د  آفری��دت  خ��اك  پ��س اي بن��ده افتادگ��ي ک��ن چ��و خاكز 

را دروی��ش  نیس��ت  ای��ن  ج��ز  راطریق��ت  خوی��ش  ت���ن  بین��د  افت������اده  ک��ه 

)همان: 194(

2-10. زهد و ورع داشتن و دین دار بودن

مصطف��يب��ه زه��د و ورع ک��وش و ص��دق و صف��ا ب��ر  میف��زاي  لیک��ن  و 

)همان: 203(

2-11. تواضع 

اف��رازدت  رفع��ت  س��ر  ان��دازدتتواض��ع  ان��در  خ��اك  ب��ه  تکّب��ر 

)همان: 197(

پ�����اك خداون��د  آفری����دت  خ��اك  پ��س ای بن��ده افتادگ��ی ک��ن چ��و خاكز 

)همان: 195(  

2-12. دوری از غیبت

ح��ال ش��وریده  ی��ار  ب��ر  پ��رده  ن��ه طیب��ت ح��رام اس��ت و غیب��ت ح��اللم��در 

)همان: 291(

در پایان این نکته را باید اضافه کرد که پرداختن به تمام وجوه عرفان س��عدي در بوس��تان در توان ما 
نیست و آنچه در این نوشتار ارایه شده، کوششي بوده در جهت بازشناسي این مقوله. 
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نتیجه:
آنچه که می توان به عنوان نتیجه ي بحث مطرح س��اخت آن اس��ت که شیخ اجّل سعدی شیرازی، در 
عصر خویش در طبقه ی اهل عارفان قرار داش��ته و بر مبنای فلس��فه ی اس��المی و شریعت نبوی به تبیین 
عرفان خود می پرداخته اس��ت. وی هم��ه ی مبانی حکمت و عرفان نظری را که ب��ا موازین اعتقادی خود 
س��ازگار اس��ت به صورت حکمت عملی و غالباً از رهگذر تمثیل در آثار خویش به ویژه در بوس��تان تبیین 

می کند. 
س��عدی به تصّوف رسمی و خانقاه نش��ینی، کاماًل پایبند نبوده و حّتی در مواردی بر ریاکاری های این 
صوفیان خانقاه نش��ین تاخته است؛ در حقیقت، عرفان سعدی در کتاب بوستان، معتدل ترین و بی ریاترین 
و عملی ترین نمونه ی عرفان اس��ت. در این بینش عرفانی از ش��طحیات عربده جویانه، دعوی های گزاف که 
درکالم اهل ُس��کر، موجب رمیدگی خاطرهاس��ت، خبری نیس��ت. وی در طی باب های بوستان سعی دارد 
مخاطب را که مستعد تربیت استکمال است از آن چه در تعبیر ارباب وعظ و زهد مهلکات عشق محسوب 

می�شود، ارشاد و راهنمایی کند. 
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