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 سخن سعدینهج البالغه در زبان و  تاثیر سبک ادبی

 )دارد سخن سعدي رنگ از سخن موال(
 

1سید علی رضا حجازی  

 

 چکیده:

 

او به اختصار و چون همسراينده و نويسندهاي میدانند كه كمتر پارسیزباني توانسته به پايه وي برسد و  افصح المتکلمین و سعدي را

بسرايد و با اينهمه، كمتر كسي هست كه نداند اين اعجوبه ادب پارسي، باا تماامي مهارتهاايي كاه در      سهل ممتنع پرمعنا بنويسد و

پیاامبر  پهنه سخن داشته، قسمت اعظم مضامین بديع اشعار و نوشتههايش را وامدار معجزه نبي خاتم، قرآن و ساخنان نزاز و پرمزز  

 علي)ع( است.  امیر بیان، امیر مؤمنان، امام  و جانشین آن فرزانه بزرگ، يعني وصي اكرم)ص( و

آيات و روايات  وهمچنین به دلیل وسعت و گستردگي استفادهاش از  ،و مقدم داشتن وي بر ديگر شاعران دراين مقالانتخاب سعدي

نهجالبالغاه   باه عناوان    كلیات سعدي نیاز شايد بتوان از، بدانیممثنوي معنوي را قرآن فارسیزبانها  اگرنهجالبالغه است تا جايي كه 

 .فارسیزبانها ياد كرد 

 

 ،شعر و اثرپذيري.سبک ادبي،گلستان،بوستان،سعدي امیر مؤمنان، نهج البالغه، کلید وا ژه :

 

 

 

 

 

 
                                                           

 Sa.hejazi@yahoo.com قم دانشگاه استاديار و العالمیة (ص)المصطفي جامعة شناسي فرهنگ و زبان موسسه استاد  1
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“The Sa`di’s words have color of the Mowla’s words” 

 

 

Summary 

 

Sa`di is known as the most eloquent in literature and the greatest poet and writer whom none of Persian 

writers could exceed. Nobody has been able to write concise and meaningful phrases like him. No one has 

been able to formulate a simple and complex poetry like him. However, everybody knows that this unique 

author of Persian literature, in spite of having all skills of vocalizations and literature, in most of his 

poetry and writings, has been influenced by the Holy Quran, the miracle of the last prophet (pbuh), the 

wise and deep words and sayings of the holy Prophet (pbuh), and his successor, Imam Ali (a.s.) the 

master of the believers.   

In this study, Sa`di has been preferred to others and selected in this regard because he has extensively 

referred to Quranic verses and NahjulBalaghahin his works to the extent that if we characterize 

MathnawiMa`nawi as the Quran for Farsi speakers, we may consider the writings of Sa`di as the 

NahjulBalaghah for Persian speakers. 

 

 Key words: Master of Believers, NahjulBalaghah, Sa`di, Gulistan, Boostan, Poetry and being 

influenced  
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 مقدمه:

السالم يک پله از كالماهلل مجیاد فروتار و صادپله از بیاان و      علي علیه امیر بیان، امیر مؤمنان،  هاي موالي متقیان سخنان و نوشته

 و ايرانیان، كه سخنوران آنها در فصاحت و بالغت همیشه صدرنشین عرصه سخنوري بودهاند، سعدي را است بنان آدمیزادگان فراتر

چون او باه اختصاار و پرمعناا    همسراينده و نويسندهاي میدانند كه كمتر پارسیزباني توانسته به پايه وي برسد و  افصح المتکلمین و

م هست كه نداند اين اعجوبه ادب پارسي، با تمامي مهارتهايي كاه در پهناه   بسرايد و با اينهمه، كمتر كسي ه سهل ممتنع بنويسد و

پیاامبر   سخن داشته، قسمت اعظم مضامین بديع اشعار و نوشتههايش را وامدار معجازه نباي خااتم، قارآن و ساخنان نزاز و پرمزاز       

اساتناد باه كلماات گهرباار      گر چه است.  علي)ع( امیر بیان، امیر مؤمنان، امام  وصي و جانشین آن فرزانه بزرگ، يعني اكرم)ص( و

ابوسعید اباوالخیر، اناوري،    همچونفرهیختهاي چون علي علیهالسالم، در انحصار سعدي نیست و بسیاري از ديگر سخنوران ايراني، 

ب و حتاي  اوحدي مراغهاي، باباطاهر عريان، بابافزاني شیرازي، شیخ بهايي، مولوي، فردوسي، خیام، حااف،، عبدالواساع جبلاي، صاا     

برخي پارسیسرايان ديگار كشورها،بخصاوص هناد، پاكساتان، افزانساتان و تاجیکساتان نیاز از خارمن فصااحت و بالغات صااحب            

باه   ،و مقدم داشاتن وي برديگار شااعران    دراين مقال گفته پیداست كه انتخاب سعديانهجالبالغه خوشهچینیهاي متعدد كردهاند. ن

شاايد  بتاوان   ، بادانیم عنوي را قرآن فارسایزبانها  ممثنوي  اگرهجالبالغه است تا جايي كه دلیل وسعت و گستردگي استفادهاش از ن

 .زبانها ياد كرد  البالغه فارسي نهج به كلیات سعدي نیزاز

 

 اثر پذیری از آیات و روایات :

شود .بسیاري ازسخنان سعدي از مضامون   ي از آن سیراب ميسعدي فیاض و دو منبع سرشار است كه  آيات و روايات دو سرچشمه

 گردد.   اند و بي شک فهم صحیح و درست اين ابیات بدون آشنايي با قرآن و حديث میسر نمي آيات و روايات تأثیر يافته

فهام درسات     شاک  در اين میان تأثیري كه نهج البالغه از جهت لف، و معني در سخنان سعدي به جاي نهاده تا حدي است كه بي

شود. تجلّي نهاج البالغاه در كاالم ساعدي      گفته هاي سعدي بدون آشنايي با سرچشمه هاي آن،يعني كالم امیر مؤمنان حاصل نمي

 گاه پیدا و آشکار است و گاه پوشیده ونهان:

كاه باه آن اثار پاذيري      آنجاست كه كالم و حديث با همان ساختار عربي در كالم سعدي بیايدالف( اثر پذیری پیدا و آشکار       

 گويیم؛ مانند واژه سلوني دربیت زير: اي مي گزاره

 ،ازسعدي(قاضي نوراهلل ،منینؤمجالس الم)مسلم شد سلوني گفتن او كه علم مصطفي را بود او در

 مصراع دوم تلمیحي نیز دارد به حديث معروف نبوي: انا مدينة العلم و عليٌ بابها.   البته  كه
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ي خاويش بیااورد، ياا     آنجاست كه سعدي مضمون يا تصويري از روايات نهج البالغه را در سرودهشیده و پنهان، ب( اثرپذیری پو

اي كند كه به آن اثر پذيري الهامي ا بنیادي، تصويري و ياا    گیري خود اشاره ي آن بنیاد نهد، بي آنکه به بهره سخن خويش را بر پايه

نهج البالغه در سخنان سعدي، اثر پذيريپوشیده و پنهان و باه صاورتالهامي ا بنیاادي وياا      گويیم.بیشترين اثر پذيري از  تملیحي مي

 تملیحي است.

 

 :علی)ع( نمونه هایی از تاثیر پذیری سعدی از کالم امیر مؤمنان،

 .قَبْلَکُمْ قَبْلَ أَنْ يَتَّعِ،َ بِکُمْ مَنْ بَعْدَكُموَ اتَّعِظُوا بِمَنْ كَانَ .پیش از آنکه آيندگان از شما عبرت گیرند ؛از گذشتگان خود پند پذيريد -1

 نهجالبالغه(.  32)خطبه 

شیخ سعدي در گلستان خود، همین معنا را چنین آورده است: نیکبختان به حکايت و امثال پیشینیان پند گیرناد، زان پیشاتر كاه    

 پسینیان به واقعه او مثل زنند.  

 بیند اندر بند نرود مرغ سوي دانه فراز چون دگر مرغ 

  (187،ص1377)گلستان سعدي،پند گیر از مصايب دگران تا نگیرند ديگران ز تو پند 

با دوستت چندان مهر مورز، مبادا كه روزي دشمن آيد و با دشامنت چنادان كینهتاوزي مکان، كاه شاايد روزي بااب دوساتي          -2

 البالغه )نهج .ضَکَ يَوْماً مَا وَ أَبْزِضْ بَزِیضَکَ هَوْناً مَا عَسَى أَنْ يَکُونَ حَبِیبَکَ يَوْماً مَاأَحْبِبْ حَبِیبَکَ هَوْناً مَا عَسَى أَنْ يَکُونَ بَزِی .بگشايد

 (.  268 ،حکمت1375،

در همین معنا، شیخ سعدي فرموده است: هر آن سري كه داري با دوست در میان منه. چاه داناي كاه وقتاي دشامن گاردد و هار        

 ان كه باشد كه وقتي دوست شود. گزندي كه تواني، به دشمن مرس

 با دوست مورز مهر چندان، شايد يک روز تو را دشمن خوني آيد 

  (171ص1377)گلستان سعدي،توز مباش باشد وقتي ز مهر در بگشايد  با دشمن خود، بیا و كین 

 .مپسند ان آنچه را براي خود میخواهي، براي ديگران بخواه و آنچه به خود نمیپسندي، به ديگر -3

 .رَهْ لَهُ مَا تَکْرَهُ لَهَايَا بُنَيَّ اجْعَلْ نَفْسَکَ مِیزَاناً فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ غَیْرِكَ فَأَحْبِبْ لِزَیْرِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَ اكْ 

 (.  31نامه ،1375، )نهجالبالغه

 مواع، اوست، همه در اين معناست:  و سعدي را، اشعار زير، كه جز

  خیرخواهي، خیرخواه خلق باش زانکه هرگز بد نباشد نفس نیکانديش راخويشتن را 

  آنچه نفس خويش را خواهي، حرامت سعديا گر نخواهي همچنان بیگانه را و خويش را 

 ،(187،ص1377)گلستان سعدي 

 ياد دارم ز پیر دانشمند تو هم از من به ياد دار اين پند 

   مپسندهرچه بر نفس خويش نپسندي نیز بر نفس ديگري 
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   چیست داني سر دينداري و دانشمندي آن روا دار كه گر بر تو رود، بپسندي 

 هر بد كه به خود نمیپسندي با كس مکن اي برادر من 

   گر مادر خويش دوست داريدشناممده به مادر من 

إِذَا أَقْبَلَتِ الادُّنْیَا   .را بازستاند هرگاه دنیا به كسي روي آورد، خوبیهاي ديگران را بدو عاريت دهد و چون پشت كند، نیکويیهاي او -4

 (. 9کمتح،1375، عَلَى أَحَدٍ أَعَارَتْهُ مَحَاسِنَ غَیْرِهِ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ نَفْسِه )نهجالبالغه

ان محماود چنادين بناده    شیخ اجل، اين معنا را در ابتداي باب پنجم گلستان، چنین آورده است:حسان میمنادي را گفتناد: سالط    

صاحبجمال دارد كه هر يکي بديع جهانیاند. چگونه افتاده است كه با هیچیک از ايشان میل و محبتي نادارد، چنانکاه بااز ايااز كاه      

 حسني زيادتي ندارد؟ گفت: هرچه به دل فرود آيد، در ديده نکو نمايد.  

 هركه سلطان مريد او باشد گر همه بد كند، نکو باشد 

   ش از خیل خانه ننوازد سرا پادشه بیندازد كوان كه 

*** 

   كسي به ديده انکار اگر نگاه كند نشان صورت يوسف دهد به ناخوبي 

 (133،ص1377)گلستان سعدي،وگر به چشم ارادت نگه كني در ديو فرشتهايت نمايد به چشم كروبي  

 (.  31نامه ،1375، )نهجالبالغه .إِذَا تَزَیَّرَ السُّلْطَانُ تَزَیَّرَ الزَّمَان  .چون انديشه پادشاه بگردد، زمانه ديگرگون شود -5

 و سعدي، در اين معنا فرموده:  

   در آن كوش تا هرچه نیت كني نظر در صالح رعیت كني 

 (756،ص1377)كلیات سعدي،كه سلطان اگر نیت بد كند مهم جهاني به هم برزند 

 (. 71 کمتح،1375، )نهجالبالغه .إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْکَلَام .كوته آيدچون خرد به كمال گرايد، سخن  -6

دانا چو طبله عطار است، خاموش و هنرنماي و نادان خاود طبال غاازي،    »اين مضمون، در گلستان خود آورده است:  مشابه  سعدي

 (180،ص1377)گلستان سعدي،«. بلندآواز و میانتهي

اللَّهُمَّ إِنَّکَ أَعْلَمُ بِي مِنْ نَفْسِي وَ أَنَا أَعْلَمُ  .ز خودم بهتر میشناسي و من خويشتن را نیز از ايشان بیشتر میشناسمبار خدايا، تو مرا ا -7

 (.  100 کمتح،1375، ) نهجالبالغه.بِنَفْسِي مِنْهُم 

لیانادر، هماي ساتودند و در اوصااف     يکاي را از بزرگاان، باه محف   »بیان سعدي در گلستان در بهرهگیري از اين كالم، چنین اسات:  

 (89،ص1377)گلستان سعدي،«. سربرآورد و گفت: من آنم كه من دانم«. جمیلش مبالزه میکردند

اگر گرسنگي آدمي را بیتاب گرداند، ناتواني او را از پاي بنشاند و اگر سیري از حد بگذرد، پرخوري رنج آورد. پس هر سهالنگاري  -8

وَ إِنْ جَهَدَهُ الْجُوعُ قَعَدَ بِهِ الضَّعْفُ وَ إِنْ أَفْرَطَ بِهِ الشِّبَعُ كَظَّتْهُ الْبِطْنَةُ فَکُال  تَقْصِایر     .دهروي به تباهیاش كشاندبدو زيان رساند و هر زيا

 (.  108 کمتح،1375، ) نهجالبالغه.بِهِ مُضِرٌّ وَ كُل  إِفْرَاطٍ لَهُ مُفْسِد 

سعدي قرار گرفته است كه: يکي از حکما، پسر را نهي همي كرد از بسیار خوردن كه سیري  در گلستان اين معنا، چنین مورد تأكید

 مردم را رنجور كند. گفت: اي پدر، گرسنگي خلق را بکشد. 
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 (111ص1377)گلستان سعدي،چندان كه از ضعف جانت برآيد  چندان بخور كز دهانت برآيدنه نه

اين پرستش تاجران است و جماعتي خدا را از ترس دوزخ پرساتیدند، ايان پرساتش    مردماني، خدا را به شوق بهشت پرستیدند.  -9

إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْاکَ عِبَاادَ ُ الت جَّاارِ وَ إِنَّ     .بردگان است و گروهي خدا را براي سپاس پرستیدند، اين پرستش آزادگان است

 (. 237 کمتح،1375، ) نهجالبالغه.لْکَ عِبَادَ ُ الْعَبِیدِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُکْراً فَتِلْکَ عِبَادَ ُ الْأَحْرَار قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِ

سعدي، اين معنا را يک بار در گلستان به نثر و بار ديگر در مواع، خود، به نظم آورده و فرموده است: عابدان جزاي طاعات خواهناد   

 (86،ص1377)گلستان سعدي،انان بهاي بضاعت. من بنده، امید آوردهام، نه طاعت، و به دريوزه آمدهام، نه به تجارت. و بازرگ

 خلق در ملک خداي از همه جنسي باشد حاكمان خرده نگیرند كه ما رندانیم 

 (833ص،1377)كلیات سعدي،گر كسي را عملي هست و امیدي دارد ما گدايیم در اين ملک، نه بازرگانیم  

فَإِنَّ مَعْصِیَةَ النَّاصِحِ الشَّفِیقِ الْعَالِمِ الْمُجَرّبِ تُورِثُ الْحَسْارَ َ وَ تُعْقِابُ    .نافرماني نیکخواه مهربان و داناي كاردان حسرت به بار آورد -10

 (. 35خطبه ،1375، ) نهجالبالغه.النَّدَامَةَ 

 در گلستان سعدي آمده است: 

 وي هرچه داني ز نیکخواهي و پند  گرچه داني كه نشنوند، بگ 

   زود باشد كه خیره سر بیني به دو پاي اوفتاده اندر بند 

  (157،ص1377)گلستان سعدي،دست بر دست میزند كه دريغ نشنیدم حديث دانشمند 

إِيَّاكَ وَ مُشَااوَرَ َ النِّسَاا ِ فَاإِنَّ رَأْيَهُانَّ إِلَاى أَفْان  وَ         .بپرهیز از راي زدن با زنان كه آنان سسترايند و در تصمیمگیري ناتوان آيند -11

 (.  31ه ،نام1375، ) نهجالبالغه.عَزْمَهُنَّ إِلَى وَهْن  

مشورت با زنان تباه است و سخاوت با مفسدان »سعدي، در باب آداب صحبت از كتاب گلستانش با تلمیح به اين فرموده موال گفته: 

 (179،ص1377ان سعدي،)گلست«. گناه

 (. 224 کمتح،1375، )نهجالبالغه السودد.بِاحْتِمَالِ الْمُؤَنِ يَجِبُ  .با تحمل رنجها، سروري میتوان يافت -12

هرآينه تاا رناج   »يک بار ضمن غزلیات و سه بار در مواع،، به شرح ذيل آمده است:  ودر ديوان سعدي، اين معنا يک بار در گلستان،

نبري، گنج برنداري و تا جان در خطر ننهي بر دشمن ظفر نیابي و تا دانه پراكنده نکني، خرمن برنگیري، نبیني به اندك مايه رنجي 

 (125،ص1377)گلستان سعدي،دم؟ كه بردم، چه تحصیل راحت كردم و به نیشي كه خوردم، چه مايه عسل آور

 (485،ص1377)كلیات سعدي،تا رنج تحمل نکني، گنج نیابي تا شب نرود، صبح پديدار نباشد 

 

 (724،ص1377)كلیات سعدي،گنج خواهي در طلب رنجي ببر خرمني میبايدت تخمي بکار 

  (785،ص1377)كلیات  سعدي،تا نپاشي تخم طاعت دخل عیش برنگیري، رنج بین و گنج ياب 

 (712،ص1377)كلیات سعدي،نابرده رنج، گنج میسر نمیشود مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد 

 تَخَفَّفُوا .سبکبار باشید تا زودتر به مقصد رسید كه پیشرفتگانتان چشم به راه پسماندگانتان هستند -13

 (. 21خطبه ،1375، ) نهجالبالغه. تَلْحَقُوا فَإِنَّمَا يُنْتَظَرُ بِأَوَّلِکُمْ آخِرُكُم
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 شیخ اجل، در بوستان گفته: 

  (232،ص1377)كلیات سعدي،سبکبار مردم، سبکتر روند حق اين است و صاحبدالن بشنوند 

سپاس خداي را كه وصفها از حقیقت شناخت او فروماند و بزرگیش خردها را طرد گرداند و سرانجام، راهي به نهايت ملکوت او  -14

 .نیافتند

 ) نهجالبالغاه .عََظَمُتُه الُْعُقوَل فَلَاْم َتجِادْ َمسَااغاً إِلَاى بُلُاوغِ غَايَاةِ مَلَُکوتِاهِ         الَّذِي انْحَسَرَتِ الْأَوْصَافُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ وَ رَدَعَتْ الْحَمْدُ لِلَّهِ

 (. 155خطبه ،1375،

ي خود به اشکال مختلف آوردهاناد و ساعدي در   علي)ع( را اغلب شاعران پارسیسرا در توحیديههاامیر مؤمنان ، اين فرموده حضرت 

 گلستان خود، آن را چنین به نظم كشیده است: 

   اي برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم وز هرچه گفتهاند و شنیديم و خواندهايم 

 (51،ص1377)گلستان سعدي،مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو ماندهايم  

 بار ديگر همین معنا را مورد تأكید قرار داده:  در بوستان، 

 جهان متفق بر الهیتش فرومانده از كنه ماهیتش 

    بشر ماوراي جاللش نیافت بَصَر منتهاي جمالش نیافت 

   نه بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم نه در ذيل وصفش رسد دست فهم 

 (203،ص1377سعدي،)گلستان نه ادراك در كنه ذاتش رسید نه فکرت به غور صفاتش رسید

 .... و باالخره، ضمن مواع، وي میخوانیم: 

 ارباب شوق در طلبت بیدلند و هوش اصحاب فهم در صفتت بیسرند و پا 

  در كمترين صنع تو مدهوش ماندهايم ما خود كجا و وصف خداوند آن كجا 

 (701،ص1377،)كلیات سعديخود، دست و پاي فهم و بالغت كجا رسد تا در بحار وصف جاللت كند شنا 

) .ُربَّ بَِعیادٍ أَقْاَربُ مِانْ َقرِياب  وَ َقرِياب  أَبْعَادُ مِانْ بَِعیاٍد          .بسا دور كه از نزديک نزديکتر است و بسا نزديک كاه از دور، دورتار   -15

 (. 31نامه ،1375، نهجالبالغه

 « است.  برادر كه در بند خويش است، نه برادر و نه خويش»سخن زير از سعدي، در همین معناست: 

 (106،ص1377)گلستان سعدي،شنا باشدآهزار خويش كه بیگانه از خدا باشد فداي يک تن بیگانه ك

خطباه  ،1375، ) نهجالبالغاه .رَضِینَا عَنِ اللَّهِ قَضَا َهُ وَ سَلَّمْنَا لِلَّاهِ أَمْارَه    .به قضاي الهي تن در داديم و فرمانش را گردن نهاديم -  16

37  .) 

 مون، سعدي يک بار ضمن بوستان و بار ديگر ضمن غزلیاتش فرموده است: در بیان اين مض

 (328،ص1377)كلیات سعدي،نگردد خدنگ قضا سپر نیست مر بنده را، جز رضا  چو رد مي 

 (592،ص1377)كلیات سعدي،بنده را بر خط فرمان خداوند امور سر تسلیم نهادن ز سرافرازي به
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خود را ارزيابي كنید، پیش از آنکه مورد ارزيابي قرارتان دهند و به محاسبه نفس خويش پردازيد، پیش از آنکه به  بندگان خدا! -17

   (.90خطبه ،1375، ) نهجالبالغه.عِبَادَ اللَّهِ زِنُوا أَنْفُسَکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُوزَنُوا وَ حَاسِبُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُحَاسَبُوا  .حسابتان برسند

 سعدي ضمن مواع، خود آورده است: 

 (812،ص1363)كلیات سعدي،پیش از آن كن حساب خود كه تو را ديگري در حساب گیرد سخت 

 (.  86خطبه ،1375، )نهجالبالغه .السَّعِیدُ مَنْ وُعِ،َ بِزَیْرِه .نیکبخت، كسي است كه از ديگران پند و عبرت گیرد -18

 در مواع، سعدي، سه بار اين معنا مورد اشاره قرار گرفته است: 

 (756،ص1363)كلیات سعدي،جز نیکبخت پند خردمند نشنود اين است تربیت كه پريشان مکن دلي 

 (808،ص1363)كلیات سعدي،نصیحت، نیکبختان گوش گیرند حکیمان، پند درويشان پذيرند 

  (852،ص1363)كلیات سعدي،ن عبرت پذيرند مگر كز خوي نیکان پند گیرند وز انجام بدا 

 (. 332 کمتح،1375، ) نهجالبالغه.السُّلْطَانُ وَزَعَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِه  .حاكمان، پاسبان خدا در زمین او هستند  -19

 پادشه پاسبان درويش است گرچه رامش به فر دولت اوست 

   (80،ص1377گلستان سعدي،)گوسپند از براي چوپان نیست بلکه چوپان براي خدمت اوست 

نهاج البالغاه   ).أَيُّهَاا النَّااسُ سَالُونِي قَبْالَ أَنْ تَفْقِادُونِي      .هرچه میخواهید از مان بپرساید، پایش از آنکاه مارا نیابیاد      اي مردم! -20

 (.  88؛خطبه هاي شگفت امیر مومنان،سید علي رضا حجازي،ص206ص189خطبهشهیدي،

 ،ازسعدي(قاضي نوراهلل ،مجالس المومنین)مسلم شد سلوني گفتن او كه علم مصطفي را بود او در 

 كه مصراع دوم تلمیحي نیز دارد به حديث معروف نبوي: انا مدينة العلم و عليٌ بابها.  

بُ السُّالْطَانِ كَرَاكِابِ الْأَسَادِ    صَاحِ .همنشین پادشاه، شیرسوار را ماند. حسرت سوارياش خورند و وي بهتر جايگاه خويش را داند -21

 (. 263حکمت ،1375، )نهجالبالغه .يُزْبَطُ بِمَوْقِعِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَوْضِعِه

عمل پادشاه اي برادر دو طرف دارد: امید و بیم. يعني امید نان و بایم  »كه:  كالم اين  مشابه در گلستان سعدي نیز، مضموني هست

 (70،ص1377)گلستان سعدي،«. دان باشد بدان امید متعرض اين بیم شدنجان و خالف رأي خردمن

 (.413،ص4)من اليحضره الفقیه،شیخ صدوق،ج شکیبايي، كلید گشايش در كار است. أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَ أَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْکَرْب -22

 ضمن غزلیات سعدي، بیتي هست با اين مضمون: 

 (453،ص1363)كلیات سعدي،ج يابي اگر صبر كنیصبر نیک است كسي را كه توانايي هست راست گفتي كه فر

صَوَابُ الرَّأْيِ بِالدُّوَلِ يُقْبِالُ بِإِقْبَالِهَاا وَ يَاذْهَبُ    .انديشه درست، دولت را همراه است كه با رويکرد آن روي آورد و با رفتن آن برود -23

 (.  339 کمتح،1375، )نهجالبالغه .بِذَهَابِهَا

 ،از سعدي(1107،ص2)دهخدا،امثال وحکم،جعقل و دولت قرين يکدگرند هركه را عقل نیست، دولت نیست 
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ن؛ناه راه رساتگاري را ماي شناساد ،تاادر آن راه رود، وناه راه گمراهاي را تاا از آن         چهره، چهره انساان اسات و دل، دل حیوا   -24

 ُ  صُورَ ُ إِنْسَان  وَ الْقَلْبُ قَلْبُ حَیَوَان  لَا يَعْارِفُ بَاابَ الْهُادََ فَیَتَّبِعَاهُ وَ لَاا بَاابَ       فَالصُّورَ برگردد؛چنین كس مرده اي است میان زندگان.

 (. 70،ص87خطبه ،1375نهج البالغه شهیدي،) .ذَلِکَ مَیِّتُ الْأَحْیَا فالْعَمَى فَیَصُدَّ عَنْهُ 

 سعدي، ضمن مواع، خود، به اين فرموده موالعلي)ع( اشاره داشته است: 

  بس آدمي كه ديو به زشتي غالم اوست ور صورتش نمايد زيباتر از پري 

 (753،ص1363)كلیات سعدي،علم آدمیت است و جوانمردي و ادب ورنه، ددي به صورت انسان مصوري  

 (.  226 کمتح،1375، )نهجالبالغه .الطَّامِعُ فِي وِثَاقِ الذ ل .آزمند، دربند خواري گرفتار است -25

 هركه بر خود در سؤال گشاد            تا   بمیرد ،   نیازمند   بود                         

 (    126،ص1377گلستان سعدي،آز  بگذار  و  پادشاهي  كن         گردن بي طمع  بلند بود)

 شد تا گرفت آفتاب طمع میبرد از رخ مرد آب سیهروي

 ،از سعدي(1075،ص2در آرد طمع مرغ وماهي به بند      بدوزد شره ديده هوشمند  )دهخدا،امثال وحکم،ج        

 .عَجِبْاتُ لِعَاامِر  دَارَ الْفَنَاا ِ وَ تَاارِكٍ دَارَ الْبَقَاا       .در شگفتم از كسي كه دنیاي ناپايادار را آبااد دارد و آخارت مانادگار را واگاذارد      -26

 (. 126حکمت ،1375، )نهجالبالغه

 سعدي، به نیکوترين وجه، اين كالم جاويد را ضمن مواع، خود به نظم آورده است: 

  (801،ص1363)كلیات سعدي،دارالفنا كراي مرمت نمیکند بشتاب تا عمارت دارالبقا كنیم 

آواره بودن. الْزِنَى فِي الْزُرْبَاةِ وَطَانو وَ الْفَقْارُ    توانگري به غربت، چون در وطن آسودن است و تنگدستي در وطن، چون به غربت  -27

 (56،حکمت1375، نهجالبالغه.)فِي الْوَطَنِ غُرْبَة

 در گلستان سعدي، همین معنا، چنین آمده است: 

 منعم، به كوه و دشت و بیابان غريب نیست هرجا كه رفت، خیمه زد و خوابگاه ساخت 

 (120،ص1363)گلستان سعدي،ختزاد بوم خويش، غريب است وناشناوآن راكه برمرادجهان نیست دسترس در 

 البالغاه  )نهاج  .فَاْوُت اْلحَاجَاِة أَهْاَونُ مِانْ طََلِبهَاا إِلَاى َغیْارِ أَهِْلهَاا         .حاجت روانشدن، آسانتر است از نیاز پایش ناكساان باردن    -28

 (.  66حکمت ،1375،

 سعدي در مواع، خود به اين فرموده موالعلي)ع( اشاره داشته: 

 (834،ص1363)كلیات سعدي،د تا بمیرم به از نان خوردن از دست لئیمان يگرم روزي نما 

 در بوستان، با تلمیح به اين معنا گفته: 

 ّر بخواه از فالنيکي را تب آمد ز صاحبدالن كسي گفت شک 

   (335،ص1363)كلیات سعدي،بگفت اي پسر! تلخي مردنم به از جور روي ترش بردنم 

 وي تأكید شده است:  از سوي  همین معنا ،... و در سه جاي از گلستان هم

 ترك احسان خواجه اولیتر كاحتمال جفاي بوابان 
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  (112،ص1377)گلستان سعدي،به تمناي گوشت مردن بهکه تقاضاي زشت قصابان 

  یر نیمخورده سگ ور بمیرد به سختي اندر غار  نخورد ش 

  (114،ص1377)گلستان سعدي،تن به بیچارگي و گرسنگي بنه و دست پیش سفله مدار 

 حکیمان گفتهاند: آب حیات اگر فروشند فیالمثل به آبروي، دانا نخرد، كه مردن به علت، به از زندگاني به مذلت.  

 (112،ص1377)گلستان سعدي،ي از دست ترشروياگر حنظل خوري از دست خوشخوي به از شیرين

 (252خدا زكات  را واجب كرد تا موجب رسیدن روزي شود.فرض اهلل الزّكاه تسبیباً للرزق.)حکمت -29

 ،(108،ص1377زكات مال به در كن كه فضله رز را   چو باغبان بزند بیشتر دهد انگور )گلستان سعدي 

وَ كَاانَ إِذَا   .ريست كه كدامیک به خواهش نفس نزديکتر اسات، باا آن مخالفات میورزياد    هرگاه او را دو كار پیش میآمد، مینگ -30

 (. 289کمتح،1375، البالغه )نهج .بَدَهَهُ أَمْرَانِ يَنْظُرُ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الْهَوََ فَیُخَالِفُهُ

چون در امضاي كاري متردد باشي، آن طرف اختیار كن كاه بیاآزارتر   »آمده:  چنین در گلستان در زمینه انتخاب يکي از دوكار ،... و

 (172،ص1377)گلستان سعدي،«. برآيد

 . كَفَاكَ أَدَباً لِنَفْسِکَ اجْتِنَابُ مَا تَکْرَهُهُ مِنْ غَیْرِك .تو را در ادبآموزي همین بس كه آنچه را از ديگران ناپسند شماري، فروگذاري -31

 (. 412 کمتح،1375، البالغه )نهج

از  :ادب از كه آموختي؟ گفت :لقمان را گفتند»سعدي را در گلستان و در اين معنا، حکايتي است سخت معروف، با اين مضمون كه: 

 بیادبان. هرچه از ايشان در نظرم ناپسند آمد، از فعل آن پرهیز كردم. 

 نگويند از سر بازيچه حرفي كزان پندي نگیرد صاحب هوش 

  (95،ص1377)گلستان سعدي،«. ، آيدش بازيچه در گوشيوگر صد باب حکمت پیش نادانبخوان 

 (. 229 کمتح،1375، )نهجالبالغه .كَفَى بِالْقَنَاعَةِ مُلْکاً وَ بِحُسْنِ الْخُلُق .، دولتمندي را بسنده استو خوش اخالقي قناعت -32

 به اين ديدگاه حضرت علي)ع( استناد كرده است: سعدي، به ترتیب در گلستان، بوستان و مواع، ، سه بار 

  (98،ص1377)گلستان سعدي،مطلب گر توانگري خواهي جز قناعت كه دولتي است هني 

 قناعت كن اي نفس بر اندكي كه سلطان و درويش بیني يکي 

 (334،ص1363)كلیات سعدي،چرا پیش خسرو به خواهش روي چو يکسو نهادي طمع خسروي 

 (785،ص1363)كلیات سعدي،ناعت ملکي است كه به شمشیر میسر نشود سلطان را گنج آزادگي و كنج ق

الْکَلَامُ فِي وَثَاقِکَ مَاا لَامْ تَاتَکَلَّمْ بِاهِ فَاإِذَا       .سخن در بند توست تا دهان بدان نگشايي و چون گشودي، تو در بند آن گرفتار آيي -33

 (. 381کمتح،1375، )نهجالبالغه .تَکَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ فِي وَثَاقِه

 (344،ص1363)كلیات سعدي،سخن تا نگويي بر آن دست هست چو گفته شود، يابد او بر تو دست 

.الکلمه اذا  خرجت مان القلاب   سخن، چون از دل برون آيد، الجرم بر دل نشیند و چون بر زبان جاري شود، از گوشها درنگذرد -34

 (287،ص 20ابن ابي الحديد، ج البالغه )شرح نهجاآلذانوقعت في القلب واذا خرجت من اللسان لم تجاوز 
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      كلیااات در اياان معنااي سااخن بايااد كااه جااز سااعدي نیارايااد كااه هااري از جااان باارون آيااد نشاایند الجاارم باار دل(

 (538،ص1363سعدي،

 (. 153خطبه ،1375، البالغه كَمَا تَزْرَعُ تَحْصُد )نهج.هرچه بکاري، همان را درو میکني  -35

 ر بوستان و ديگر بار در غزلیات خود، ترجمه اين كالم حکیمانه را به نظم كشیده است: سعدي، يکبار د

  (344،ص1363)كلیات سعدي،چو دشنام گويي، دعا نشنوي به جز كشته خويشتن ندروي 

  (569،ص1363)كلیات سعدي،دوستان! عیب و مالمت مکنید كانچه خود كاشته باشم دروم 

 ) نهاج .كَمْ مِنْ صَا ِم  لَیْسَ لَهُ مِنْ صِیَامِهِ إِلَّاا الْجُاوعُ وَ الظَّمَاأُ     .د، جز گرسنگي و تشنگي نصیبي نیابدبسا روزهدار كه از روزه خو -36

 (. 145 کمتح،1375، البالغه

  مسلم كسي را بود روزه داشت كه درماندهاي را دهد نان چاشت 

   (260،ص1363)كلیات سعدي،وگرنه، چه الزم كه سعیي بري ز خود بازگیري و هم خود خوري؟ 

 (. 31نامه ،1375، البالغه َ وَ لَا تَبِعْ آخِرَتَکَ بِدُنْیَاك )نهج .آخرت خويش را به دنیا مفروش -37

   زيان میکند مرد تفسیردان كه علم و ادب میفروشد به نان 

 (256،ص1363)كلیات سعدي،كجا عقل يا شرع فتوا دهد كه اهل خرد دين به دنیا دهد 

وَ لَاا تَادْفَعَنَّ صُالْحاً     .صلح و سازشي كه دشمن تو را به آن خواند و خشنودي و رضاي خدا در آن باشد، هرگز روي بر متااب از  -38

 (. 53نامه ،1375، البالغه دَعَاكَ إِلَیْهِ عَدُوُّكَ و لِلَّهِ فِیهِ رِضًا )نهج

 (172،ص1377ان سعدي،)گلستبا مردم سهل گوي، دشوار مگوي با آنکه در صلح زند، جنگ مجوي 

لَا خَیْرَ فِي الصَّمْتِ عَنِ الْحُکْمِ كَمَا أَنَّاهُ لَاا    .دم از سخن حکمتآمیز فروبستن نیکو نباشد. چنانکه زبان به گفتار نابخردانه گشودن -39

 (. 182حکمت ،1375، البالغه ) نهج.خَیْرَ فِي الْقَوْلِ بِالْجَهْل 

 وقت مصلحت آن به كه در سخن كوشي   اگرچه پیش خردمند خامشي ادب است به 

 (53،ص1377)گلستان سعدي،دو چیز طیره عقل است، دم فروبستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشي 

لَاا يَکُاونُ    .دوست باوفا آن باشد كه برادر خود را در سه حال پايد: در رنج و بال، در غیاب و خفا و پس از رخات بربساتناز دنیاا    -40

 (. 134حکمت ،1375، البالغه )نهج .دِيقاً حَتَّى يَحْفَ،َ أَخَاهُ فِي ثَلَاثٍ فِي نَکْبَتِهِ وَ غَیْبَتِهِ وَ وَفَاتِهالصَّدِيقُ صَ

 سعدي  نیز رفیق شفیق را كسي مي داند كه در غیابش ، مال و نامش مراعات شود.

  رفیقي كه غايب شد اي نیکنام دو چیز است از او بر رفیقان حرام 

  (352،ص1363)كلیات سعدي،ه مالش به باطل خورند دگر آنکه نامش به زشتي برند يکي آنک 

 البالغه )نهج .لِسَانُ الْعَاقِلِ وَرَا َ قَلْبِهِ وَ قَلْبُ الْأَحْمَقِ وَرَا َ لِسَانِه ،و قلب احمق درپس زبان اوست .زبان خردمند در پس دل اوست -41

 (.  40حکمت ،1375،

 خويش و يک بار ضمن مواع،، اين نکته پرمزز را مورد تأكید قرار داده است:  سعدي دو بار در گلستان

  سخندان پرورده پیر كهنبینديشد آنگه بگويد سخن 
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  (56،ص1377)گلستان سعدي،به گفتار دمنکو گوي، اگر دير گويي چه غم؟  بي تاملمزن 

  (56سعدي،ص)گلستان اول انديشه، وانگهي گفتار پايبست آمده است و پس ديوار 

  سخن گفته دگر باز نیايد به دهن اول انديشه كند مرد كه عاقل باشد 

 (820،ص1363)كلیات سعدي،تا زماني دگر انديشه نبايد كردن     كه چرا گفتم و انديشه باطل باشد 

سَ بَلَدٌ بِأَحَقَّ بِکَ مِنْ لَیْ .ت درآن تأمین شودا كه آسايش زندگي است شهري تو را از شهر ديگر بهتر نیست. بهترين شهرها آن -42

 (.  442حکمت ،1375، البالغه ) نهج.بَلَدٍ خَیْرُ الْبِلَادِ مَا حَمَلَک 

 (548،ص1363)كلیات سعدي،سعديا، حب وطن گرچه حديثي است صحیح نتوان مرد به سختي كه من اينجا زادم

گبار. سادهلوح نادان بدان گرايد و خردمند داناا از آن دوري  دنیا، به مار میماند. سودنش نرم و هموار است و در درونش زهر مر -43

 البالغاه  )نهاج  .هِلُ وَ يَحْاذَرُهَا ذُو الل ابِّ الْعَاقِال   مَثَلُ الدُّنْیَا كَمَثَلِ الْحَیَّةِ لَیِّنو مَسُّهَا وَ السَّمُّ النَّاقِعُ فِي جَوْفِهَا يَهْوِي إِلَیْهَا الْزِر  الْجَا .نمايد

 (. 119حکمت ،1375،

 شیخ سعدي: در دو جاي از مواع، خود، همین ديدگاه را، استادانه به نظم كشیده است. 

 دل اي حکیم در اين معبر هالك مبندكه اعتماد نکردند بر جهان عقّال 

 (731،ص1363)كلیات سعدي،مکن به چشم ارادت نگاه در دنیا كه پشت مار به نقش است و زهر او قتّال 

 (732،ص1363)كلیات سعدي،ر خونخوار محال است انگبین در كام ارقم وفاداري مجوي از ده 

 (.  31)نامه .مَرَارَ ُ الْیَأْسِ خَیْرو مِنَ الطَّلَبِ إِلَى النَّاس  .تلخي نومیدي، بهترتا دست نیاز به سوي مردمان درازكردن -44

 اين مضمون، يک بار در غزلیات سعدي، به شرح زير آمده:  

 (600،ص1363)كلیات سعدي،با درد بمیريسعدي و نخواهي ز در خلق دوايي شرط كرم آن است كه

 و سه بار نیز به اشکال مختلف در گلستان مورد تأكید قرار گرفته است: 

 درويشي را شنیدم كه در آتش فاقه میسوخت و رقعه بر خرقه همي دوخت و تسکین خاطر همي گفت: »

 (110،ص1377)گلستان سعدي،محنت خود، به ز بار منت خلقدلق كه بار  هبه نان خشک قناعت كنیم و جام

 مردن، به كه حاجت پیش كسي بردن  به گرسنگي

  (110،ص1377)گلستان سعدي،هم رقعه دوختن به و الزام كنج صبر كز بهر جامه رقعه بر خواجگان نوشت 

 چه عزيز است، جامه خلقان خود به عزتتر و خوان بزرگان اگرچه لذيذ است، خرده انبان خود به لذتتر.  خلعت سلطان، اگر»

 (184،ص1377)گلستان سعدي،«. سركه از دسترنج خويش و تره بهتر از نان دهخدا و بره 

 (.  31نامه ،1375، هالبالغ ) نهج.وَ الْمَرْ ُ أَحْفَ،ُ لِسِرِّه  .آدمي بهتر از هر كس رازنگهدار خويش است -45

 در بوستان، سعدي دو بار اين معنا را آورده: 

  تفکر شبي با دل خويش كرد كه پوشیده زير زبان است مرد 

 (345،ص1363)كلیات سعدي،به نطق است و عقل آدمیزاد فاش چو طوطي سخنگوي نادان مباش 

 همچنین، در گلستان نیز سه بار ترجمه همین ديدگاه، آمده است: 
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  در دهان اي خردمند چیست كلید در گنج صاحب هنرزبان 

 (53،ص1377)گلستان سعدي،چو در بسته باشد چه داند كسي كه جوهرفروش است يا پیلهور 

 ،(171،ص1377رازي كه پنهان خواهي با كس در میان منه )گلستان سعدي 

  نگه داري چون نداري كمال وفضل آن به                                كه زبان در دهان 

  (176،ص1377)گلستان سعدي،اري سآدمي را زبان فضیحه كند جوز بیمزز را سبک 

ودر روايت ديگري اسات:آن كاه گاوهر خويشاش از      نژادش وي را پیش نراند نسب وهركس كه كردارش او را به جايي نرساند، -46

وَ فِي رِوَايَة  أُخْرََ: مَنْ فَاتَهُ حَسَبُ نَفْسِهِ لَمْ يَنْفَعْهُ حَسَبُ  ،مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ دست شود،بزرگي تبار وي راسود ندهد.

 (. 389حکمت ،1375، البالغه آبَا ِه )نهج

لیکن چون به نفاس خاود هناري    و؛خاكستر نسبي عالي دارد كه آتش جوهر علوي است »گلستان خود گفته: درسعدي دراين معنا،

 ندارد،با خاك برابراست وقیمت شکر نه از ني است كه آن خودخاصیت وياست. 

 هنر بود پیمبرزادگي قدرش نیفزود  چو كنعان را طبیعت بي 

 (180،ص1377)گلستان سعدي،هنر بنماي اگر داري، نه گوهر گل از خار است و ابراهیم از آزر  

 .مِنْ أَشْرَفِ أَعْمَالِ الْکَارِيمِ غَفْلَتُاهُ عَمَّاا يَعْلَام     .تزافل ورزد،از پسنديدهترين كارهاي شخص بزرگوار آن است كه از آنچه میداند  -47

 (. 222حکمت ،1375، البالغه )نهج

  فرا مینمايم كه مینشنوم مگر كز تکلف مبرا شوم 

 (314،ص1363)كلیات  سعدي،بدم هر چه هست  چو كالیو دانندم اهل نشست      بگويند نیک و 

 (. 349حکمت ،1375، البالغه ) نهج.َ مَنْ سَلَّ سَیْفَ الْبَزْيِ قُتِلَ بِه .هر كه تیغ ستم بركشد، خون خود بدان بريزد -48

  (711،ص1363)كلیات سعدي،مبین كز ظلم جباري، كمآزاري ستم بیند ستمگر نیز روزي، كشته تیغ ستم گردد 

كس بر بندگان خدا ستم كند، خدا به جاي بندگان با او از در دشمني درآيد و هركه از خدا دشمن گیارد، عاذرش نپاذيرد.    هر -49

 .چنین كسي با خدا سرجنگ داردتاآن دم كه دست ازستم كشد و توبه آرد

 )نهجالبالغاه  .اللَّهُ أَدْحَضَ حُجَّتَهُ وَ كَانَ لِلَّهِ حَرْباً حَتَّى يَنْازِعَ أَوْ يَتُاوب   وَ مَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللَّهِ كَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ وَ مَنْ خَاصَمَهُ 

 (.  53نامه ،1375،

 (180،ص1377)گلستان سعدي، تمیز بايد و تدبیر و عقل و آنگه ملککه ملک و دولت نادان سالح جنگ خداست.

 البالغاه  ) نهاج  .َمنْ نَظَارَ فِاي َعیْابِ َنْفسِاهِ اشْاتَزَلَ عَانْ َعیْابِ َغیْارِه        .هركس عیب خود را ديد، چشم از عیب ديگران فروپوشد -50

 (. 349حکمت ،1375،

 در چهار جاي از بوستان، سعدي بر ترجمه همین حديث تأكید كرده:  

 (299،ص1363)كلیات سعدي،گرفتم كه خود هستي از عیب پاك تعنت مکن برمن عیبناك

 (346،ص1363)كلیات سعدي،عیب خود از خلق مشزول باش مکن عیب خلق اي خردمند فاشبه 

 (352،ص1363)كلیات سعدي،كسي پیش من در جهان عاقل است كه مشزول خود، وز جهان غافل است

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 
 

 

 (363،ص1363)كلیات سعدي،منه عیب خلق اي فرومايه پیش كه چشمت فرو دوزد از عیب خويش  

  در مواع، و گلستان هم، دو بار اين معنا آمده است:

  (830،ص1363)كلیات سعدي،خويشتن را عالج مینکني باري از عیب ديگران خاموش 

  (148،ص1377)گلستان سعدي،دزنیمطعنه بر عیب ديگران  د                     ه حمال عیب خويشتنیركه 

مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ الت هَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ  .آنکه خود را مظان تهمت نهاد، بدگمان شونده به او را نبايد مورد نکوهش قرار داد -51

 (.  159حکمت ،1375، )نهجالبالغه .أَسَا َ بِهِ الظَّن

حکايتي دارد كه ناظر بر همین معناست: هركه با بدان نشنید، اگر نیز طبیعت ايشان در او اثر نکند، به طريقات   ،سعدي در گلستان

 ه خراباتي رود به نماز كردن، منسوب شود به خمر خوردن. ايشان متهم گردد. وگر ب

  رقم بر خود به ناداني كشیدي كه نادان را به صحبت برگزيدي 

 (185،ص1377)گلستان سعدي،د با نادان مپیوند گفتنيکي پند مرا  انطلب كردم ز داناي 

میشود كه نیکوكاران به نیکي بیرغبت آيند و بادكاران باه   مبادا نیکوكار و بدكردار نزد تو يکسان باشند، چه اين نگرش موجب  -52

 ُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَة  سَوَا ٍ فَإِنَّ فِي ذَلِکَ تَزْهِیداً لِأَهْالِ الْإِحْسَاانِ فِاي الْإِحْسَاانِ وَ تَادْرِيباً لِأَهْالِ        وَ لَا يَکُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَ الْمُسِي .بدي گرايند

 (.  53نامه ،1375، )نهجالبالغه  .ا َ ِ الْإِسَا َ ِ عَلَى الْإِسَ

 سعدي در دو بیت از بوستان و بخشي از يک حکايت گلستان، مضمون اين فرموده را چنین آورده است: 

  كسي را بده پايه مهتران كه بر كهتران سر ندارد گران 

 (276،ص1363)كلیات سعدي،مبخشاي بر هر كجا ظالمي است كه رحمت بر او، جور بر عالمي است 

 رحم آوردن بر بدان، ستم است بر نیکان و عفو كردن از ظالمان، جور است بر درويشان. 

 (171،ص1377)گلستان سعدي،خبیث را چو تعهد كني و بنوازي به دولت تو گنه میکند به انبازي

 و در جاي ديگر چنین آورده:

 (179،ص1377)گلستان سعدي،اري بود بر گوسفندان     ترحّم بر پلنگ تیز دندان             ستمک                                 

 (. 31نامه ،1375، )نهجالبالغه .وَ الْهَوََ شَرِيکُ الْعَمَى .ُهواپرستي را با كوردلي پیوند است -53

  تو را تا دهن باشد از حرص باز نیايد به گوش دل از غیب راز 

  حقیقت سرايي است آراسته هوا و هوس گرد برخاسته 

   (289،ص1363)كلیات سعدي،نبیني كه جايي كه برخاست گرد نبیند نظر، گرچه بیناست مرد 

يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَحْمِلْ هَمَّ يَوْمِکَ الَّذِي لَامْ   .اي آدمیزاده، غم فردا مخور، كه اگر فردا تو را عمري ماند، خدا روزيات را در آن رساند -54

 (.  267حکمت ،1375، البالغه ) نهج.دْ أَتَاكَ فَإِنَّهُ إِنْ يَکُمِنْ عُمُرِكَ يَأْتِ اللَّهُ فِیهِ بِرِزْقِک يَأْتِکَ عَلَى يَوْمِکَ الَّذِي قَ

راحت عاجال باه تشاويش محنات     »سعدي در بخشي از يک حکايت در گلستان، هنرمندانه اين معنا را مورد تأكید قرار داده است: 

 است.  ان آجل منزص كردن، خالف رأي خردمند

 خداوندان كام و نیک بختي                                  چرا سختي خورند از بیم سختي ؟
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 (156،ص1377)گلستان سعدي،برو شادي كن اي يار دالفروز غم فردا نشايد خورد امروز

آدَمَ مَا كَسَبْتَ فَوْقَ قُوتِکَ فَأَنْتَ فِیاهِ   يَا ابْنَ .اي آدمیزاد، آنچه بیش از قوت روزانهات به دست آري، در آن ديگران را خزانهداري -54

 (. 192حکمت ،1375، البالغه ) نهج.خَازِنو لِزَیْرِك 

اينقدر، تو را بر پاي همي دارد و هرچه بار ايان زياادت    »سعدي، طي عبارتي از گلستانش، ترجمه همین حديث را چنین آورده كه: 

 (110،ص1377)گلستان  سعدي،«. كني، تو حمال آني

همانا خدا را بندگاني است كه آنان را به نعمت ها مخصوص كند،براي سودهاي بندگان.انّ هلل عباداً يختصًهم اللًه بالنّعم  لمناافع  -55

 (425حکمت ،1375، نهجالبالغه العباد... .)

 (55،ص1377حکمت محض است اگر لطف جهان آفرين   خاص كندبنده اي،مصلحت عام را)گلستان  سعدي،

 

 جه:نتی

وامدار معجزه نبي خاتم، قرآن و سخنان نزاز و پرمزاز وصاي و جانشاین آن      سعدي  قسمت اعظم مضامین بديع اشعار و نوشتههاي

 علي)ع( است. امیر بیان، امیر مومنان، امام  فرزانه بزرگ، يعني

شاک  فهام درسات     حدي است كه بيدر اين میان تأثیري كه نهج البالغه از جهت لف، و معني در سخنان سعدي به جاي نهاده تا 

شود.تجلّي نهج البالغه در كالم سعدي گااه   گفته هاي سعدي بدون آشنايي با سرچشمه هاي آن،يعني كالم امیر مؤمنان حاصل نمي

باه  پیدا و آشکار است و گاه پوشیده ونهان؛ اما بیشترين اثر پذيري از نهج البالغه در سخنان سعدي، اثر پذيري پوشایده و پنهاان و   

 صورت الهامي ا بنیادي ويا تملیحي است.در اين مقال به نمونه هايي از اين تاثیر پذيري در كالم سعدي ، اشارت رفته است.
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 منابع:فهرست 

 ، بیروت :داراحیا  التراث العربي.البالغه  شرح نهج ق(،1385)الحديد  ابن ابي -

 ،ترجمه شهیدي ،سیدجعفر، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي،چاپ نهم .البالغه  نهج( 1375، علي بن ابي طالب)امیرمؤمنان  -

 ( ، خطبه هاي شگفت امیر مومنان، قم :انتشارات فارس الحجاز،چاپ اول.1384حجازي، سید علي رضا) -

 ( ،امثال و حکم، تهران : انتشارات امیر كبیر، چاپ هفتم.1370دهخدا، علي اكبر ) -

 ، تهران: انتشارات امیركبیر ،چاپ چهارم.  محمدعلي ،نسخه فروغي ،كلیات (1363لدين)،مصلح اسعدي  -

 (گلستان ،به تصحیح  يوسفي، غالمحسین ، تهران:انتشارات خوارزمي، چاپ پنجم.1377،مصلح الدين)سعدي  -

 قمري (، من اليحضره الفقیه، بیروت:دارالتعارف.1401صدوق،ابوجعفر محمد بن علي) -
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