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 تربیتی-پیوند عمیق گلستان سعدی با آموزه های اخالقی

 دکتر عباس محمّدیان

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

 مسلم رجبی

 دانشجوی دكتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

 :چکیده

شکر   چون  هم  كه  حدیثش  الجیب  قصب و  رفته  بسیط زمین در  كه  سخنش  و صیت   است  افتاده  عوام  افواه در  كه  سعدی  جمیل ذكر

برند، هیچ دلیلی ندارد اال به خاطر آثار نگارین و اشعار دل نشین این شاعر   می زر كاغذ  چون هم  كه منشآتش  ی رقعه و خورند  می

همه ی كتب و آثار سعدی دل نشین و زیباست ولی گلستان نگارینش دل از هر خواننده ای ربوده و مخاطبان . شیرین سخن

داستان های جذّاب و خواندنی سرگردان و متحیّر می سازد كه چگونه می شود انسان این سخنانش را در میان انبوه حکایات و 

شاید پرسیده شود كه علّت مانایی و فروغ كم نظیر گلستان . گونه نغز و زیبا سخن بگوید و خواننده را مسحور كالم خویش سازد

ی آن دالیلی بی شمار ذكر كرد؛ یکی از این دالیل می در میان دیگر آثارش و حتّی آثار منثور ادب فارسی چیست؟ می توان برا

اخالقی باشد كه سعدی در این كتاب داروی تلخ نصیحت را به شهد  -های تربیتیمیق و انیق گلستان سعدی با آموزهتواند پیوند ع

ی تهذیب نفس وفور مضامین اخالقی درگلستان همیشه خوش سعدی باعث شده است كه ادب دوستان برا.ظرافت درآمیخته است

این پژوهش با بررسی گلستان سعدی و با هدف بیان مسائل . و زدودن غبار از دل خویش ،دل به موعظه های این كتاب بسپارند

 . تعلیمی و اخالقی صورت گرفته است تا در آیینه آن بتوان به درک درستی از نکات تعلیمی مطرح شده در گلستان سعدی رسید

 تربیتی، نیکوكاری، حسد -ان، آموزه های اخالقیسعدی، گلست: هاکلیدواژه

 پیش درآمد.4

بنی آدم »در مورد نقش سعدی در ترویج زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و مقبولیّت جهانی وی همین بس كه شعر زیبایِ 

احیای ی و انی بودن واو بر سر در رسمی ترین سازمان ،یعنی؛ سازمان ملل متّحد منقوش شده و فریاد ایر« اعضای یک پیکرندِ

سعدی شیرازی با خلق آثار خویش  .برای همیشه ثبت و ضبط استتوسط او، ترویج آن در میان غیر فارسی زبانان و زبان فارسی 

، این اثر تا زبان پارسی برجاست هم چنان برقرار هنوز پس از گذشت هفت قرن تمام »هچنان در آسمان ادب پارسی درخشیده ك

 بغداد  به  تحصیل ی ادامه  برای  سپس و  گرفت فرا شیراز در را  شرعی و  ادبی  علوم  ماتمقدّ  وی .(9/333: 4934،صفا). «خواهد ماند

  باب در .ه استافتاد  فاقاتّ ، سعدی  سالگی  پانزده  چهارده  سن در؛  یعنی ، ق.وه 621-624  سال در سفر  این گوییا طبق مشهور، .رفت

، را  دانش  فراگیری و  علم  كسب  برخی  .استگفته شده    زیادی  اقوال ،  نوجوانی  اوان در  هم  آن ، شده  خارج شیراز از  سعدی چرا  كه این

  ی حمله خطر ، كند  می  اشاره  بدان  هم  سعدی خود و نماید  می  هقِثِ و  نتقِمُ  كه  دیگری  دلیل  ولی .اند  كرده ذكر  سعدی سفر  تعلّ

 : است  بوده  مغول

 (493:  4914سعدی، )  زنگی  موی  چون  افتاده  هم در  جهان  /دیدم چو  تركان  تنگ از  رفتم  برون

ه ب شیراز  به  خوارزمشاه دمحمّ  سلطان پسر  شاه پیر  ینالدّ  غیاث  سلطان  ی حمله اثر بر  كه  دشواری و  نابسامان  وضع با،  اشاره  این  كه

 ،نداشت را او با  مقابله  قدرت  كه  زنگی سعد  اتابک .شد وارد شیراز  به 624  سال در ، پیرشاه  ینالدّ  غیاث.دارد  تطابق كامالً ،  آمده وجود

 برادر سعد  بنا ابوبکر  اتابک .آورد در خود  فتصرّ  تحت را  فارس از  زیادی  نواحی  ،شاه پیر  ینالدّ  غیاث و برد  پناه اصطخر  ی قلعه  به

  لقب را  اتابک و  واگذاشت او  به را  فارس سلطنت  اوگتای .شد  فارس  خراج  پرداختبه  ملزم و فرستاد  اوكتای دربار  به را خود  ی زاده

،  رسید  مراغه  آذربایجان  به و  برگشت بغداد  فتح از هوالكو  وقتی  كه بود  یحدّ تا  مغوالن با  لغریانسُ  جویی  صلح .داد « خان  غقتل»

   رفت هوالكو  خدمت  به  تهنیت  برای  زنگی سعد  بنا ابوبکر  بنا سعد  اتابک

 : است  گفته  سعدی خود . گماشت  تهمّ  تحصیل   ادامه به ،شهر  آن  هنظامیّ  معروف  مدرسه در و برد  می سر  به بغداد در  مدتی تا  سعدی

 (63:  4914سعدی، ) بود تکرار و  تلقین روز و  شب/ بود ادرار  هنظامیّ در مرا
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  كمال  به و ببرند  پایان  به را خود  تحصیالت توانستند  جامی و طواط رشید  ، شیرازی  سعدیافراد عالمی، مانند    مدرسه  این در 

 بنا .كرد آغاز  روم و  لبنان ، شام حجاز، به را  سفری ،عهد  آن  مشایخ و  سانمدرّ  بزرگترین  درس محضر از  دانش  ازكسب بعدسعدی .برسند

 633  درسال خود  طوالنی سفر  به  وی. بود  رفته هند و  روم  طرف  به جهاد و غزا  به و  كرده حج  نوبت  چهارده در  وی ،  دولتشاه ی  گفته  به

بنا به اقوال گویندگان  با ظهور . شد  برخوردار  زنگی  بنا سعد  گرم برخورد از ،شیراز  به ورود از بعد .داد  خاتمه شیراز  به ورود با

ان نه سعدی با نوشتن گلست (.11:  4911ی ، موحدّ)« فصاحت و بالغت خود رسیده م و نثر فارسی به باالترین درجهنظ»سعدی

حتّی  (.43:   4963خزائلی، )بلکه ادب فارسی را بلند آوازه كرد و دیگران را به پیروی وا داشت  ،تنها در نثر فارسی مبدع شد

قرار « مرهو»و «  دانته»و « شکسپیر»سعدی را در كنار « امرسن»نویسندگان خارجی زبان به تصحیح او می گشایند، از جمله؛ 

  هانری)شاعر رومی را فرا یاد می آورد  «لوكرس»طرز بیان سعدی در گلستان اندیشه  (.24: 4934ای، قمشه)داده و ستوده است 

 (.413:  4914زرّین كوب،)سعدی واقعاً یکی ازگویندگان ماست  :گویدراجع به وی می« ارنست رونان»(. 239:  4964 ، ماسه

كتاب  ،و در نهایت این كه امرسون (.29:  4914، یوسفی)در شعر سعدی خورشیدها طلوع و غروب می كنند : گفته« امرسن»

  ادبی  تاریخ در  جدیدی  سرفصل  ق. هو 636  سال بهار (.221:  4944دشتی، )دیانتی جهان می داند  یکی از كتب مقدسّه گلستان را

  ادب  تاریخ در  اگر، بگوییم  كه ،» گلستان»  عنوان با زند  می  كتابی  نگاشتن  به  دست شیراز   فرزانه  شیخ زیرا رود؛  می شمار  به  ایران

های زبان فارسی و از نوادر كتب حیرت انگیز ادبی جهان از عجائب نوشته كتابی كه.ایم نگفته  گزاف  به  سخنی ، است نظیر  بی  فارسی

،  حقیقت)گلستان نسبت به بوستان عمق مطالبش كمتر، ولی، نبوع و مضمون هایش بیشتر است  .( 461: 4943وصال، )است 

در این پژوهش .(433:  4911رزمجو ،  )مختلطی از نثر مُرسل با نثر موزون مسجّع است  این كتاب دارای شیوه .(213 :4963

 .   تربیتی گلستان را مورد نقد و بررسی قرار دهیم -برآنیم تا مواعظ و حکم اخالقی

 پژوهش مسأله. 1

 چه مضامین تعلیمی و تربیتی را مدّ نظر داشته است ؟ سعدی در نگارش گلستان،(الف

 نگاه سعدی به دنیا و حطام اندک دنیوی چگونه است؟( ب

 توان در مجموع سعدی را نویسنده ای اخالق گرا و یا به تعبیری معلّم اخالق نامید؟ آیا می(د

 فرضیه ی پژوهش. 9

تربیتی سعی و كوشش بلیغی از  -از آن جایی كه سعدی واعظی حکیم و استادی بی نظیر در ادب فارسی در بیان مسائل اخالقی

 ،چون حکیم به دنیای گذران می نگردچون وی هم  .فروگذار نکرده استخود نشان داده است و در این راه از هیچ كوشش 

ها پاسخ دقیق ها و فرضیهدر ذیل به همه این سؤال. رحذر داشته باشدرود كه مخاطبان اشعار خویش را از دنیاپرستی باحتمال می

 .   و روشنی داده خواهد شد

 پژوهش پیشینه.1

 :ی گسترده ای به قرار زیر صورت گرفته است اگر، چه راجع به گلستان سعدی تحقیق ها

دانشکده ادبیات و علوم  ،دب فارسی،فصلنامه اخوانش گلستان سعدی بر اساس نظریه تقابل های دوگانه(.4934) .قدسیه ،رضوانیان

در بوستان و « هم متنی/ تناص»گونه های (.4934).جهانبین محمد، جعفرپور میالد، فسنقری حجت اله ؛انسانی، دانشگاه تهران

مرادی  ؛(بهار ادب)سبک شناسی نظم و نثر فارسی فصلنامه  ،با تکیه بر شیوه های اثرپذیری از نهج البالغه ،گلستان سعدی

شعر پژوهی بوستان فصلنامه  ،گریبا تکیه بر یافته های روان تحلیلبررسی گلستان سعدی (.4933).فرزینرضاعی ، محمدهادی

های شفاف سازی در برخی از بررسی جنبه(.4933).علیرضا زاده سیدشیرین، پهلوان نژاد محمدرضا ؛علوم اجتماعی و انسانی  -ادب

اشارات  (.4933).سرمد غالمعلی ؛جستارهای ادبیر،فصلنامه بافتی متناظترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان سعدی بر مبنای 

 .ابن الرسول سیدمحمدرضا ،سیدان الهام ؛فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، مدیریتی گلستان سعدی و كاربردهای آموزشی آن

 ؛(گوهر گویا)پژوهش های ادب عرفانی فصلنامه  ،نقد و بررسی عبارات بحث انگیز گلستان سعدی در ترجمه عربی آن (.4933)

ولی، به پژوهشی كه از ... و نامه فرهنگستان ،های موزون در گلستان سعدیپاره (.4914).نجفی ابوالحسن ،سمیعی گیالنی احمد

لذا به خاطر اهمیت موضوع این  دیدگاه ادبیات تعلیمی گلستان را مورد بحث و بررسی قرار دهد كمتر اقبال نشان داده شده است،

 . پژوهش صورت گرفت
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 تربیتی-گلستان سعدی و آموزه های اخالقی.0

 راستگویی .4-3

 این كلمه با همه.راستگویی مترادف واژه عربی صدق است. وردار استراستگویی در كالم نورانی خداوند از جایگاه ممتازی برخ

در سوره ی  .شان از عظمت و اهمیت زیاد راستگویی در آیات وحی داردكه ن.مرتبه تکرار شده است 433مشتقاتش در قرآن 

أَبَداً رَضِیَ اللَّهُ قالَ اللَّهُ هذا یَوْمُ یَنْفَعُ الص ادِقِینَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِینَ فِیها » :آمده استمائده   مباركه

حال آنان مفید و سودمند است ه خداوند فرمود روز قیامت صدق و راستگوئى راستگویان ب:نْهُ ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُعَنْهُمْ وَ رَضُوا عَ

ها هستند خدا از آنان خشنود و آنان هاى آب جارى و براى همیشه در آن نعمت پاداش آنان بهشتى است كه از زیر درختانش جوى

در  .راستگویی در احادیث و روایت جایگاهی ممتاز دارد (.443/ مائده)« بزرگ این استهم از خدا راضى و خشنودند رستگارى 

نابود كننده سرمایه و آن را  دروغ با ایمان سازگار نیست .و نفاق خوانده شده است دروغ سرچشمه همه گناهانتفسیر نمونه 

خداوند متعال هیچ پیغمبرى » :لیه السّالم كه فرمودحضرت صادق ع امام  (.449/ 44: 4914، مکارم شیرازی)خوانده اند اطمینان 

 (.1/ 63: 4931مجلسی،)« ابکارنصاحبش چه نیک باشد و یا فاجر و ه را مبعوث نفرمود مگر با راستى در گفتار و برگرداندن امانت ب

 :من صدق لسانه زكى عمله» :كه فرمودنقل شده  از حضرت صادق علیه السّالم چراكه  ،ی در كردار و رفتار اثر می گذاردراستگوی

ابن ابی على و حضرت (. 3 /2 :4931، مجلسی)« هر كس زبان راستگوئى داشته باشد داراى عمل پاک و نتیجه بخشى خواهد بود

كند، و مادامى كه هر یک  كند، و نیکى به سوى بهشت دعوت مى راستگویى به سوى نیکى هدایت مى»: السّالم فرمود ماعلیهطالب 

 (. 939: 4914عطاردی،) «ست گوید در قلبش سر سوزنى از اثر دروغ باقى نماند، تا اینکه نزد خداوند از راستگویان باشداز شما را

به میان می آورد و در الی ابوابش از آن سخن نیک اخالقی است كه سعدی در البه راستگویی یکی از صفات خوب و از سجایای

ستاید ی كه خود را در راستی و درستی میسعد .ویی به راستی داد سخن را داده استگویی و ستایش و تمجید راستگمذمّت دروغ

 :گویدو می

معتقد است كه راستی  چه در رفتار و  چه در گفتار یکی از زیور آالتی است كه در زیبایی آن  ،«اگر راست خواهی ز سعدی شنو»

 (.263: 4914سعدی،)« زینت راستی تمام ستراست را » :را رقیبی نیست

به راستی كه راستگویی .سعدی معتقد است ،انسانی كه در راه راست طی طریق می نماید و گام بر می دارد،محال است گمراه شود

در واقع وی راستی را ،راه راست خداوندی می داند كه حضرت .و راست كرداری و صداقت در كالم، عنایت حق تعالی را در پی دارد

 .   اه منظور نظر راستگویان داردحق عنایت خود را در این ر

 (23:   4914سعدی،)كس ندیدم كه گم شد از ره راست /               راستی موجب رضای خداست         

راستگویی موجب می شود كه انسان در میان مردم به حُسن كار و خوبی رفتار مشهور گشته و در راستی و درستی زبانزد خاص و 

ست نه تنها مردم او را به درستی و پاكی می شناسند كه باعث می شود مردم به خاطر صدق گفتار و سعدی معتقد ا.عام شود

 : سخن صوابش، از خطا و جرائم آنان درگذرند

 خطائی رود در گذارند ازو/         یکی را كه عادت بود راستی        

 :ا هم باور نمی كندولی، اگر، در دروغ گویی اشتهار پیدا كند دیگر كسی سخن راست او ر

 (241:   4914سعدی،)دگر راست باور ندارند ازو  /           وگر نامور شد به قول دروغ         

 پرهیز از تکبّر.2-3

شمار  تکبر دارای آفات بسیار و گزند بی. ممکن است انسان را به خود مشغول كند؛ تکبر است بدی كه صفات مهلک ترین یکی از 

نمود بارز .این صفت از گناهان نابخشودنی در درگاه خداوند است. جاد بسیاری از اخالق فاسد و مانع نیکی استتکبر سبب ای.است

وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِکَۀِ »:در قرآن كریم این چنین آمده است.تکبّر در قرآن كریم مربوط است به داستان سجده نکردن ابلیس بر آدم

براى آدم سجده »: هنگامى را كه به فرشتگان گفتیم( یاد كن)و :وَ اسْتَکْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْکافِرینَ   الَّ إِبْلیسَ أَبىاسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِ

 «از كافران شد( و به خاطر نافرمانى و تکبرش)همگى سجده كردند؛ جز ابلیس كه سر باز زد، و تکبر ورزید، « !و خضوع كنید

از تکبر بپرهیزید كه ابلیس به خاطر تکبر از سجده »: آمده است كه فرمود( صلی اهلل علیه و آله)خدا در حدیثى از رسول .(94/بقره)

صلّی )در حدیثی دیگر از رسول خدایا .(934:  4969پاینده،) «(و براى همیشه مطرود درگاه الهى شد)كردن بر آدم خوددارى كرد 
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گردد، و هر كس به  ر در دل داشته باشد، داخل بهشت نمىخردلى تکبّی زه هر كس به اندا» :آمده  است (اهلل علیه و آله و سلّم

  صاحبان،  طاقت  كم  آزمای زور  حکایت در  سعدی.(434: 4916سلگی،).«رود خردلى ایمان در دلش باشد، به دوزخ نمىی اندازه 

  : كند  می  دعوت  فروتنی و  تواضع  به را  آنان و دارد  می برحذر رتکبّ و غرور از را اقتدار

   نیست  مردمی دروی  كه  آن  ستا مرد  نه/  پیل  پیشانی درد بر خود اگر

 :لذا می گوید.(31:   4914سعدی،) نیست  آدمی نباشد  خاكی اگر/ دارند  خاک از  سرشت  آدم  بنی

 (221: 4914سعدی،)هست از تو بزرگتر خداوند/این حکم و غرور و خشم تا چند

 (214: 4914سعدی،)كه در سر كند كبر و تندی و باد/خاكزاد  نشاید بنی آدم

 شکر گزاری.9-3

از اینجا . از انسان ها خواسته است تا در برابر نعمت وجود و دیگر نعمت های خدادادی شکرگزار باشنددر قرآن كریم بارها خداوند 

قرآن با توجه به روحیات  .موزه های وحیانی داردمی توان پی برد كه سپاس و شکرگزاری ها چه جایگاه و ارزش و اعتباری در آ

آدمی به این نکته اشاره می كند كه آدمی نسبت به نعمت و نعمت دهنده شکرگزار نیست و به جای این كه سپاس گزار نعمت 

شُکْراً وَ قَلیلٌ مِنْ  اعْمَلُوا آلَ داوُدَ» ٍ : خداوند درقرآن اشاره می كند كه. دهنده باشد و یا كفران نعمت نکند، ناسپاسی می كند

(. 49/ أسب)« !به جا آورید، هرچند كه شمار كمی از بندگان من شکرگزارند( این همه نعمت را)ای آل داود شکر  :عِبادِیَ الشَّکُورُ 

امَۀِ أَ شَکَرْتَ فُلَاناً فَیَقُولُ بَلْ شَکَرْتُکَ یَا رَبِّ یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لِعَبْدٍ مِنْ عَبِیدِهِ یَوْمَ الْقِیَ: می فرماید( لیه السالمع)امام سجاد

آیا : روز قیامت خداوند متعال به بعضی از بندگانش می گوید:لِلنَّاسِ  لِلَّهِ أَشْکَرُكُمْ  فَیَقُولُ لَمْ تَشْکُرْنِی إِذْ لَمْ تَشْکُرْهُ ثُم  قَالَ أَشْکَرُكُمْ

چون شکر او را بجا : من شکر تو را به جای آوردم، خداوند می فرماید! پروردگارا: شکر فالن كس را بجای آوردی عرض می كند

 و گیرد می  اخالق  درس خود  گانیزند   حادثه  ترین  كوچک از  سعدی(.33/ 2 :ق 4411كلینی،)! نیاوردی شکر مرا هم بجا نیاورده ای

  : است  آورده  حکایتی در مثالً .بفهماند   همه  به را  آن  اخالقی  ی نتیجه  كه  است  ای  بهانه    حکم در ،كند  می ذكر  كه  حکایاتی

  پوشی پای  استطاعت و بود  مانده  برهنه  پایم  كه  وقتی مگر ، نکشیده  هم در  آسمان  ازگردش  روی و  بودم  ننالیده  زمان دور از هرگز»

. « كردم صبر  كفشی  بی بر و  آوردم  جای  به  حق  نعمت  سپاس  .نداشت  پای  كه  دیدم را  یکی  تنگ  دل . آمدم در  كوفه  جامع  به. نداشتم

 « داوندیخ  نعمات شکر»  دیگری و « قناعت  ارزش»  یکی ؛شود  می مستفاداز این حکایت  كه  اخالقی   یجهنت( 36: 4914سعدی،)

 :در مورد این عقیده از سعدی و تصدیق كالم وی باید به سراغ این بیت رفت. است  فرموده عطا خود  بربندگانكه   است

 (.43/ قصاید :4914سعدی،)«ی از هزار كرد؟یا كیست آن كه شکر یک/فضل خدا را كه تواند شمار كرد؟»

از آن باالتر سعدی گفته كه شکر یکی از نعمات خدا، به طور .ست كه شکر آن را به تمامی ادا شودآری نعمات خداوند یکی دوتا نی

 . اتم و اكمل ادا نمی شود

 تهذیب نفس.4-3

 و است، نفس تزكیه در رستگارى و فالح در حقیقت. ستا اخالقیسجایای نیک یکی از  مبارزه با نفس شیطانی و مهار آن 

ضرورت مبارزه با نفس شیطانی را در ابن ابی طالب علیه السالم حضرت علی  .است تزكیه ترک در بدبختى و شکست و محرومیت

 ؛421: 4931دشتی،) «.هوای نفس را در اختیار خودگیر:فَاملِک هَواک »: شودسخنان ارزشمند خود چنین یادآور می

  اشخاص  به  نسبت یظنّ سوء  گونه هر از  كه كند  می  بیان  گونه  این را پرهیزگار افراد  صفت ، اجل  شیخ.(624/ 22: 4931بروجردی،

شخصی    بودن  ذات بد از تا  پرداخت جستجو  به نباید  كس هر  ذات و  طبع و نهاد از  آگاهی  عدم  صورت در معتقدند و كنند می    پرهیز

 پارسا زیرا  ،شناخت  خوبی به را فرد  آن  درون  كه  است  این ،شمرد پرهیزگار باید را  شخص  كه  این   الزمه و شد  آگاه  كسی  طبع  مناعت یا

 فرد  درون از تواند  نمی  كس  هیچ  كه  جایی  آن از و كند  غلبه خود  نفس بر  شخص باید و « هوس و  است  شهوت و دنیا  ترک»  به  بودن

 : گویند می و كنند  می اكتفا فرد ظاهر  به تنها پرهیزگار افراد ،شود  آگاه  خوبی  به  دیگری

 (39: 4914سعدی،) انگار نیکمرد و  دان پارسا/  بینی پارسا  جامه را  كه هر

 و  قیمتّ  دادن قرار  خطاب  شایسته ،اند  كرده  تن بر  تومنیّ  سالوس   خرقه  ولی ،دارند  قیانمتّ مانند  ظاهری  كه را پرهیزگار افراد هرگز و

 : داند  نمی پارسا

 (.39: 4914سعدی،) داری ریا   جامه  برون كز / تقوی از  برهنه  درونت  ای
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  كسی مورد در  كردن  غیبت از ،اگر  كه دارند  عقیده  گونه این و كنند می  خودداری  كردن  غیبت از دمتعبّ و پرهیزگار افراد  كه گوید می و

  خالق با گداز و سوز ازسر  صبح تا و باشند  می  حاجات  دعای در سحر و  مناجات در  شب  همه  كه  هستی  صیاشخا از بهتر،  بپرهیزی

 زیرا .كنند نمی حذر  كردن  غیبت از ،لیو  كنند  می نیاز و راز و نجوا خود

 (.31: 4914سعدی،) خویش از عاجزتر  كس  هیچ  نبینی / ببخشد  بینی خدا  چشم  گرت

  خلق  به و گذارند  می  سپاس  بیکرانش  های  خاطرنعمت  به را او و خدایند درذكر  دایم پرهیزگار افراد  كه شمارد  می بر دیگر  صفاتی و

   لتوكّ خدا بر .وشاكر اند  قانع دارند  كه  اندكی  الم  به و كنند  می ایثار و شوند  نمی  منصرف  مستقیم صراط از و كنند  می  خدمت خدا

 .شوند می  لمتحمّ را  مشکالت او  رضای  برای و اویند امر  تسلیم ودارند 

زوم توجه دائمی به ضرورت مراقبت از نفس و ل فارسی، شاید كمتر كسی به اندازه شیخ اجل سعدی، دربارهاز میان سخنواران نامور 

 (33: 4939ی،كتاب) .جویی و بدگویی از دیگران تأكید ورزیده باشدخویش سخن گفته و بر ناپسندی عیب هایتقصیرها و عیب

 رعایت پاكدامنی .3-3

 گشت، مصر سرزمین بر حاكم و شد ارض خزائن مالک یوسف كه هنگامى( زلیخا) مصر عزیز همسر كه است آمده كتب حدیثی در

 :گفت و كرد مالقات را او

 فَإِنَّ یَصْبِرْ وَ یَتَّقِ مَنْ إِنَّهُ: تعالى اللَّهَ قالَ وسفُیُ فقالَ صَی رَ الْعَبِیدَ مُلُوكاًوَ الشَّهْوَةَ صَی رَ الْمُلُوکَ عَبِیداً وَ إِنَّ الص بْرَ وَ التَّقْوَى   الْحِرْصَ  إِنَ

 یوسف "پادشاه را بردگان تقوى و صبر و ساخت، برده را پادشاهان شهوت و حرص ":(31/یوسف ) الْمُحْسِنِینَ أَجْرَ یُضِیعُ ال اللَّهَ

 اجر خداوند كند پیشه را شکیبایى و تقوى كه كس هر ":ساخت نشان خاطر او به را الهى كالم این و كرد تصدیق را او سخن

 حکومت سبب پاكدامنی و انسان، بردگى سبب ،حب شهوات آرى(.33/ 4 : 4914، فراس ابى ابن ورام)سازد نمى ضایع را نیکوكاران

 «بپرهیزد  شهوت از  كه باید  می  سخت  جوان»  كه گویدمی  سخن راًمکرّ  نجوانا  پاكدامنی  لزوم مورد در  سعدی .است هستى جهان بر

  :فرماید می كه  نبوی  حدیث  به  هتوجّ با و  است  خویشتن  نفس با  مبارزه  همان  پاكدامنی  این .كند  خودداری  نفسانی  اتلذّ برابر در و

 :  است معتقد  سعدی، (464 :  ق 4419 ، شیخ صدوق)  « توست  پهلوی دو  میان در  كه  توست  نفس تو  دشمن  ترین  سخت

 «گردد  زیادت  مخالفت  ،كنی مدارا  كه  چندان  كه را  نفس مگر ،گردد دوست  كنی  احسان  وی با  كه  دشمنی  كه هر  آن  حکم  به»  

و بهادادن به آن ، موجبات رساند و احسان به كمال می انسان را این عقیده از سعدی كه دشمنی با نفس،(.414: 4914سعدی،)

چراكه وی به حدیث فوق وقوف كامل داشته است و نفس را دشمنی  .می آورد، بر هیچ كس پوشیده نیست بدبختی انسان را فراهم

 .  مهلک و جانی می شمارد

 قناعت.6-3

در میان جمع و  هاستنیازمندی و طمع زبون كه كسی.است شده برشمرده انسانی ستوده صفات از «قناعت»در دین مبین اسالم 

نقل شده كه رسول ( صحابى بزرگوار پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلم)   از جابر بن عبد اللَّه انصارى. گردد می خوار و اجتماع ذلیل

 توانگری جبمو قناعتی چنین( 941: 4916سلگی،)« ناپذیر است قناعت گنجى پایان»: خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمود

  روی قناعت  به باید  ،خلق از  شدن نیاز  بی  برای  كه دارد  عقیده ،شیراز  نامی پرداز  سخن .هاذلت بسیاری از رستن راه طمعی بی و است،

 بشر گوید  می او . دانست  سعدی  اجتماعی  اخالق   پایه  توان  می را مورد  همین و رود  می شمار  به  فضیلت  كه  است  قناعت زیرا ؛آورد

 را  سعدی   عقیده  این .نیازسازد  بی  دیگران از  بلکه  نفس برابر در تنها  نه را خود تا بکوشد  پیوسته باید ،برسد  نیکبختی  به  كه این  برای

  كه بازجست  «خاركن و  طایی  حاتم« حکایت در  توان می

 (.39: 4914سعدی،) نبرد  طایی  حاتم  تمنّ / خورد  خویش  عمل از  نان  كه هر

 « تمذلّ از  به  بینوایی»  پس، سازد می دار  هلکّ را  شرافت  ،كردن دراز  كسان  سوی  به نیاز  دست گوید می  هم دیگر طرفی از و 

  همین و  شوی  می نیاز  بی  كم  كم ، باشی  قانع  زندگی در و  دهی  ترجیح را  بینوایی ،اگر  ،ولی .باشد  می  خواست (34: 4914سعدی،)

 زیرا.است  قناعت  لکمُ  فراغ  ی نتیجه ،استغنا

 : گوید می  سخن  قناعت از  ،سعدی  گلستان  جای جای در و( 434: 4914سعدی،) « است  بضاعت  به  توانگری از  به  قناعت  به  توانگری» 

 (.33: 4914سعدی،)  نیست  نعمت  هیچ تو  ورای  كه /  گردان  توانگرم  قناعت  ای 

 :گوید  می و كند  می  دعوت  بینوایی برابر در صبر  به را  انسان و 
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 (.11: 4914سعدی،)   غنی شکر  كه  به  درویش صبر/ بسیار  ام  شنیده  بزرگان كز 

كه از خرد،بهره ای  آن جا كه قناعت را با صبر الزم و ملزوم می داند، هركس.سخنان سعدی در باب قناعت بسیار شنیدنی است

رود وگرنه قناعت بدون صبوری، راكه قناعت ورزی با صبوری پیش میچ تحسین می نماید؛ ،ته باشد، وی را به خاطر این كالمداش

 .   كالم سعدی در محتوا و مضامین زیباست.عنان اختیار از كف همه می رباید

 :اخالق نیک.1-3

های احتماعی، موجب جلب محبت می شود و در اثربخشی سخن فرد بر دیگران، معاشرتكه در  ترین صفت هاییاز برجستهیکی 

داند و یامبر را عنایتی از جانب خویش میخداوند كریم، اخالق نیکوی پ .است حسن خلق و گشاده رویی ،اثری شگفت انگیز دارد

حسن خلق افزون بر آنکه  .(433/آل عمران. )ا غَلیظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَفَبِما رَحْمَۀٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّ:می فرماید

خوش خلقی، پیوندهای دوستی را محکم و پایدار می . دارای پاداش اخروی است، آثار دنیوی فراوانی نیز برای انسان به همراه دارد

/ 14: 4931مجلسی،)« .كند؛ خوش خویی، دوستی را پایدار مییُثْبِتُ الْمَوَد ةَ حُسْنُ الْخُلْقِ»: پیامبر گرامی اسالم می فرماید .كند

اِنّ الْبِرَّ : امام صادق علیه السالم ، در این باره می فرماید. گرددها و طول عمر میبب آبادی سرزمینهمچنین گشاده رویی س(434

  كند و بر عمرها می افزایدها را آباد مینیکوكاری و خوش خلقی، سرزمین: الْأَعْمارِوَ حُسْنَ الْخُلْقِ یَعْمُرانِ الدِّیارَ وَ یَزِیدانِ فِی 

قِ فی سِعَۀِ الْأَخْال»: داند و می فرمایدیز خوش خلقی را سبب وسعت روزی میامام علی علیه السالم ن .(419:  4424،مشکینى)

وقعیت از سوی دیگر، خوش خلقی، م .(33:  4414ابن شعبه ،)«رویی استهای روزی در نرم خویی و گشاده كُنُوزُ الْأَرْزاقِ؛ گنجینه

كَمْ مِنْ وَضیعٍ رَفَعَهُ »: حضرت علی علیه السالم در این باره می فرماید. سازددهد و او را محبوب میاجتماعی انسان را ارتقا می

چنین حسن هم (.333/ 4 : 4966 خوانسارى) «.است مقداری كه خوش رویی او را برتری بخشیدهفرد بیحُسْنُ خُلْقِهِ؛ چه بسیار 

مَنْ حَسُنَ »: فرمایدلی علیه السالم در كالمی دیگر میامام ع. گرداندهای زندگی را برای آدمی هموار میخلق، مشکالت و ناهمواری

 (.236 :4966،میمىت) .«گرددهای زندگی برایش هموار میکو شد، راهخلقش نی قُهُ سَهُلَتْ لَهُ طُرُقُهُ؛ هركسخُلْ

 را  آنان ناهنجار  سخنان و  بد  اخالق تا  كن  سعی  ،كنی می  معاشرت  اجتماع افراد با  وقتی  كه كند می  نصیحت  همگان  به  چنین  عدیس

  یک  این  كه، كنی  حمایت  ضعیفان از و  كنی  لقیخُ  خوش  كه  بکوش ،باشند  می تو  دست زیر  كه  افرادی برابر در  ولی . كنی  لتحمّ

   :است  دینی   وظیفه

 (42: 4914سعدی،) كن بر  هم  به  جهانی  آهی  كه / دلی  توانی تا  مکن بر  هم  به

  كرد باید  لقیخُ خوش  هم باز ،باشد ناپسند و  زشت  ضعیفان  خوی و  لقخُ ،اگر :گوید  می  یحتّ و

 (249: 4914سعدی،) مگذار  دست از  خویش  نیک  خوی تو /ناسزاوار آمد  من  خوی  گرت

   شایسته  حقیقت در  مردم  بعضی ، دون  دنیای  این در زیرا ؟ دارد وجود  محدودیتی  ضعیفان بر  نیکی و  رحم در آیا  كه  است  این  هتوجّ  قابل   نکته  ولی

 :شود  می  ظلم ،هستند  نیکی سزاوار  براستی  كه  كسانی  به  نسبت،  دارند روا  رحمت و  نیکی  اینان با ،اگر و نیستند  ونیکی  رحم

  (431: 4914سعدی،) مرهم آزار  خلق  ریش بر  منه / ولیکن  بخشایش  است  پسندیده

 (21: 4914سعدی،) مردان  نیک  جای  به  كردن بد  كه/  است  چنان  كردن  بدان با  نکویی

  فرومایگان  به  دادن  نشان  خوش  روی و  نرمی  كه گوید می  همچنین و 

 زیرا؛ است  فایده  بی 

 (212: 4914سعدی،) كشی  گردن و كبر  گرددش  فزون/  خوشی و  لطف  به  گویی  سفله با چو

با این آیه  از قرآن «كشی  گردن و كبر  گرددش  فزون/  خوشی و  لطف  به  گویی  سفله با چو»: در مورد این كالم از سعدی كه گفته

 :وند فرموده كهخدا كریم

 .هم خوانی دارد(ا43/نساء)«ال یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِالَّ مَنْ ظُلِمَ وَ كانَ اللَّهُ سَمیعاً عَلیم» 

 صبر و شکیبایی.3-3
و صبر و استقامت كنید كه خداوند با  :وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الص ابِرینَ »:ستوده استمؤمنان صبور و شکیبا را  كریمقرآن  خداوند در

كسی را كه : مَن لَم یَنجِهَ الص برُ أَهلکُهُ الجَزَع»:ابن ابی طالب علیه السالم فرمودندعلی حضرت .(46/انفال)! استقامت كنندگان است

حقیقت صبر این است  (.263/ 43:  4931محدث عاملی، ؛312: 4931دشتی،)«.تابی او را هالک گرداند شکیبایی نجات ندهد، بی
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كه از نزول بال و مصیبت، ترسى نداشته باشد، و آخرین حدّ آن این است كه میان نعمت و بال فرقى قایل نشود، بلکه بال را بر نعمت 

صبر : پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلم فرمود .اى شیرین و عاقبتى پسندیده در بردارد ترجیح دهد، زیرا در پایان نتیجه و میوه

   وسیله  به خواهید  می ،اگر :گوید ، الرحمه  علیه  سعدی ، فرزانه  شیخ و  دیده  جهان  حکیم (.993: 4916سلگی،)  نیمى از ایمان است

 صبر را  كه هر»  كه چرا ؛كرد  تعجیل نباید كار  این در و كنید مشورت  اقدامی هر از  پیش، باشید دور ها  گرفتاری و ها  نومیدی از صبر

 سنجید را كار  بایدجوانب . گرفت  تصمیم نباید  عجوالنه و فوراً ،دهید  انجام را كار  این باشد قرار ،اگرلی، و .« نیست  حکمت ، نیست

 (433: 4914سعدی،) .«باشد زارآ  بی كه  كن اختیار  طرف  آن ،  باشی دمردّ  كاری  درامضای  چون»

ور  ؛ چراكه كسی را كه از خرد و حکمت بهرهنمایدکمت خارج می داند، صحیح میح ران را از حوزهاین عقیده از سعدی كه بی صب

زند كه شاید بدون سنجشِ عاقبت كارها، دست به عملی می برد، ولی، آن كس كه صبر ندارد،است، با صبر كارها را پیش می

 .   دجبران ناپذیر باش

 :خاموشی.3-3

تأكید ورزیده است و در نزد عقال  ،شودی كه حقوقی از كسی تضییع نمیدین مبین اسالم بر اختیار كردن سکوت در مواقع

 هرمُ  دانایان  كه  است معتقد  سعدی .خاموشی و كم گفتن ولی، هم چون دُر سنجیده و سخته،بسیار ممدوح و ستایش شده است

  الًاوّ ؛مورد دو در جز .دارند  لب بر  اوقات  اغلب در  خاموشی

 دوماً(.443: 4914سعدی،)   خموش نبیند تا  سخن نگوید

 (.31: 4914سعدی،) زاید  خلل  ناگفتنش ز  كه .../آغاز  حکیم كند  گه  آن  سخن

  موضوع   درباره چند هر ،كند اختیار  خاموشی  بزرگ افراد  سخنان برابر رد باید  انسان :گوید  می  شیرازی  سعدی  هم دیگر  طرفی از و

 : بداند بهتر  شخص  آن از  بحث مورد

   مکن  اعتراض  دانی  به  چه گر/  سخن  به  تویی از مهتر آید در چو

 (.436: 4914سعدی،)  خطاست  گرفتن  بزرگان بر خطا  /رواست  كردن  بحث  سخن هر در  نه

 (.213: 4914سعدی،)« بشناسند جهلش  ی پایه ،بدانند  فضلش   مایه تا »:بگوید  سخن مورد  این در ،اگر زیرا

 :گوید  می  بلکه، داند  نمی  كافی را تدبیر و  اندیشه تنها  این بر  عالوه و

 :یکدیگرند  ملزوم و  الزم ، قدرت و تدبیر   خصیصه دو  این زیرا ؛باشد  همراه  قدرت با باید تدبیر 

 (.214: 4914سعدی،)   جنون و  جهل  رای  بی  قوت و  است  فسون و مکر  تقوّ  بی  رای

-صحیح به نظر می«زاید  خلل  ناگفتنش ز  كه»كم سخن است و زمانی لب به سخن می گشاید  ،عقیده ی سعدی كه انسان حکیم

درست  ن حکیمانِ كم سخن،رسد و از طرفی دیگر اظهار فضل در برابر آن ها و ادّعا كردن به فضل و دانایی در مقابل ای

 .   سخنان سعدی چون از شعر و حکمت برخوردار است ،زیباست.نیست

 نیکی كردن5-10.

ظر سعدی چنان نیکی در من.نیکی كردن یکی از اصول اساسی و بنیانی گلستان است كه به طور گسترده به آن پرداخته است

حضرت على ابن ابی طالب علیه  .فرا می گیرد... بخشش و  دوستی، اعمال، اخالق، برجسته است كه همه صفات نیک را در حوزه

با نیکوكاران قرین شو تا از آنان باشى و از : نوشته است( علیه السالم)السّالم در ضمن نامه خود به حضرت امام حسن مجتبی 

 (419:  4963فلسفی ،).بدكاران دورى كن تا از آنها جدا شوى

  خوشبخت  اندازه  همان  به  ،كنیم  نیکی بیشتر قدر هر و  دارد وجود  وشبختیخ عنصر  یک ،افراد  حق در  كردن  نیکی در گوید می  سعدی

 زیرا؛  شد  خواهیم تر

 .(434: 4914سعدی،) بیند  سخت  ناتوانی  وقت در / نکند  نکویی  توانایی  درحال  كه هر

  رنج  كسی ،اگر  ولی . است آورده  جایه ب را  نیکی  حق  دیگران  ی درباره خود  كه  است  نیکی سزاوار  اندازه  همان به  انسان دیگر  عبارت  به

  نیکی  آنان  به و دریابد را  دیگران  نهانی  دردهای  توانست خواهد  ذهن  توحدّ  فراست  به ، چشیده را روزگار  گرم و سرد و باشد  كشیده

 سعدی  قول  به اامّ.بخشد  التیام  حدودی تا را  آنان  درونی درد و  غم تا ،كند

 (.219: 4914سعدی،) درماند  خویش  احوال  به  كه /داند  كسی  درماندگان  حال
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 گویی این عقیده از سعدی بیت

 وی را با بیت این اندیشه. را تداعی می كند«گلكه نتوان برآورد فردا ز/ بیا تا برآریم دستی زدل»

 .كنیمتصدیق می« زد در بیابانت دهد بازكه ای/ اندازتو نیکی می كن و در دجله »

 :گفته است  و امّا در باره ی این سخن سعدی كه

  می، دارد  آگاهیاز در دل مردمان  سعدی كه  جایی  آن از باید متذكّر شد، «درماند  خویش  احوال  به  كه /داند  كسی  درماندگان  حال»

   :گونه  این سراید می  بیتی و اندیشد

 (23: 4914سعدی،)نگریست  كس او بر  كه آمد  لب  به  جان  بس  /كیست  كه  ندانست  كس و  خفت  گرسنه  سب

   :است  بیت  این  به  عارفوی 

 .(214: 4914سعدی،)چیست  گرسنه حال  كه داند  چه او /  زیست  متنعّ و  راحت در  كه  آن  

 :فقر  و درویشی.44-3

-اوند در هر مالی كه مردم بدست میخد .كه هر جامعه ای را تهدید می كند، مسئله اساسی فقر می باشدترین معضالتی از مهم

لی از جمله این حقوق ما. آورند، مقداری را به عنوان حقوق فقیران معین كرده تا از سوی مومنان دارا و ثروتمند پرداخت شود

حضرت علی علیه السالم در مورد علل  .اشاره كرد( 69نساء،  411و  93، بقره)توان به حق احسان فقیران در اموال بی نیازان می

هُمْ جَدُّهُ سَائِلُ]بِهِ غَنِیٌّ وَ اللَّهُ تَعَالَى  إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِی أَمْوَالِ الْأَغْنِیَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِیرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ :فقر می فرمایند

همانا خدای سبحان روزی فقرا را در اموال سرمایه داران قرار داده است، پس فقیری گرسنه نمی ماند جز به كامیابی  عَنْ ذَلِک

صلی )در حدیث است كه حضرت محمد .(399:  4931دشتی،)توانگران و خداوند از آنان درباره گرسنگی گرسنگان خواهد پرسید

؛ 63:  4916؛خرمشاهی و انصاری ،91/ 63:  4931مجلسی،)« الْفَقْرُ فَخْرِی وَ بِهِ أَفْتَخِر » :رمایندمی ف( اهلل علیه و آله و سلّم

اگر، بخواهیم فقیر واقعی .(241:  4424؛ مشکینی،441: 4963؛محدث قمی ، 619/ 4: 4931؛حکیمی و آرام، 444: 4413شعیری،

اشاره كرد كه « جدال سعدی با مدعی »می توان به باب هفتم  ،سیمبشنا و حقیقی را كه راضی به رضای خدایند از دیگر افراد باز

 :از شیخ شیراز از زبان مدعی می گوید

در این جا سعدی فقیران حقیقی را مورد ستایش و افراد به ظاهر درویش .«الفقر فخری:گفت-علیه السالم –نشنیدی كه پیغمبر » 

به فقر طایفه ای است كه مرد -علیه السالم –گفتم خاموش كه اشارت سید » :را مورد نکوهش قرار می دهد و چنین زیبا می نگارد

 .(243: 4914سعدی،)«ادرار فروشند رار پوشند و لقمهن كه خرقه ی ابمیدان رضایند و تسلیم تیر قضا نه اینا

 زیرا ؛باشند  آالیش  بی و  ساده چیز هر از  بیش باید  درویشان  كه گوید  می  سخن  گونه  این  ، درویشان مورد در شیراز  نامی سخنور

  درویش و باشد  ساده و  صاف كامالً نیز  باطن در باید  بلکه، باشند  داشته  آالیش  بی  ظاهری تنها  نه  كه  است  این  درویش  اصلی  خصیصه

 :كند  زندگی دمجرّ  است بهتر  درویش  كه گوید  می  ادامه در و باشد  مرده  نفسی و  زنده  دلی  دارای باید ،  كالم  یک در

 (.19: 4914سعدی،)ملکوت در سیر ز دارد باز/ وقوت  جامه و  نان و فرزند  غم

 غروركامالً و  نخوت و رتکبّ از  سادگی  عین در  درویش باید گوید  می و داند  می رتکبّ و غرور از پرهیز را  آالیشی  بی و  سادگی  این  الزمه و

 زیرا،  گردد تر  پست كار  توبه  عامی  شخص از  یحتّ  كه كند پیدا  لتنزّ  ای  پایه  به رمتکبّ عابد  كه شود  می  باعث رتکبّ زیرا،  باشد  پاک

 او .رود  می  میان از تظاهر و ریا اثر  كمترین  سادگی  این با و(216: 4914سعدی،) «دارد سر در  كه ازعابد  به ،بردارد  دست  كه  عاصی»

 و شکر و  ستاذكر  درویشان  طریق» : است  درویش حقیقت  به،  بود دارا را ها این  كسی ،اگر  كه شمارد  می بر را  درویشان  اصلی  وظایف

 از ،را«  لتحمّ»  ،وظیفه  آخرین  میان  این در و( 32: 4914سعدی،)«لتحمّ و  تسلیم و  توكل و توحید و قناعت و ایثار و  طاعت و  خدمت

در مورد این كالم سعدی باید گفت كه درویش  .آالیش و به دور از تکبّر استسعدی عقیده دارد كه درویش بی .داند می تر مهم  همه

 (32: 4914سعدی،) «هنوز  است  آب  نکتُ» باشد رنجور  كه  درویشی نه گر و كند  لتحمّ را  مشکالت خدا  راه در كه وظیفه دارد

 :دل  نبستن به دنیا.42-3

علت این كه انسان زندگی دنیا را دوست دارد، عالقه به جاودانگی و نیز علت . های انسان دنیادوستی استیکی دیگر از ویژگی

آن چه از برخی از فرازهای . دیگر، نقد بودن و مشهود بودن كارآیی های دنیا در گستره زندگی انسان و بر آوردن نیازهای او است

ت نباید به صورت ایده آل و كمال مطلوب درآید، محبتی كه مذموم است این صحیفه به دست می آید، این است كه دنیا و مادیا
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 و نماند خاطرها بر كدورتی كه بود مراقب باید پس نیست آن از گریزی و است مرگ خالیق، تمام سرانجام گونه محبت است چون

و نهم نهج البالغه در مورد مذمت دنیا  موال علی ابن ابی طالب علیه السالم در خطبه نود .بست دل دنیا این به نباید همچنین

سازد، گر چه شما جدایى از  كنم كه شما را رها مى اى بندگان خدا، شما را به ترک دنیایى سفارش مى»:پرستی چنین می فرمایند

 كند با اینکه دوست دارید همواره تازه و پاكیزه هاى شما را كهنه و فرسوده مى آن را دوست ندارید، دنیایى كه بدن

دنیا و .  او را از اصل می اندازد. دنیا طلبی و چشم داشت به زخارف دنیوی حجاب راه سالک است.(439: 4931دشتی،.)«بمانید

زخارف آن در نظر امام سجاد علیه السالم مذموم است و پست و این گونه از عدم دل بستن به زخارف دنیا و حطام اندک آن سخن 

 ستایش به و گویم تو جمیل ذكر كه ده توفیق حال همه در مرا و بفرست درود خاندانش و محمد بر خدایا، بار»: به میان می آورند

 خود خوف. نخورم اندوه تو منع به و نباشم دلخوش اى داشته ارزانى من بر دنیا مال از آنچه به تا بگزارم، سپاست و خیزم بر تو

 تا دار، مشغول خود فرمانبردارى به آورد، روى من به چه هر از مرا و پسندى مى تواش كه برگمار كارى به را تنم و گردان دلم شعار

  نامی سخنور.(441:  4913آیتی،)«نگیرم خشم است آن در تو رضاى كه چیزى از و نگیرم دوستى به آورد خشم به را تو كه چیزى

  چیزهای از  یکی خود دنیا  آنکه  حال و باشد  نمی  بستن  دل  شایسته ، نیست پایدار  چه هر دارد اعتقاد ،پرداز  سخن  سعدی، شیراز

 رو  این از( 44: 4914سعدی،)«  ییبقا  بینم  نمی را  گیتی  كه» :گوید  می زیرا،  داند  نمی  بستن  دل   شایسته را دنیا او . است ناپایدار

  می بر را  سعدی  بتعجّ ،مورد  این  ولی .كرد نخواهد و  نکرده وفا دنیا  كسی  به زیرا ، بکشد  جهان از  دست  كه كند  می  دعوت را  خواننده

 را  سعدی  كه  موضوع  این! ؟ اند كرده خوش دل  آن  به چرا ، ناپایدار و  است  فانی دنیا  این، دانند  می بشر افراد  كه حالی عین در  كه انگیزد

 :دارد وامی رتفکّ  به را  ای  خواننده هر  كه زیبا  چنان ،بگوید  بیت دو در را خود  حرف تمام  كه شود  می  باعث، است  واداشته  بتعجّ  به

   بندیم  پای  هرشمِ  به باشد گر و/ دردمندیم نباشد دنیا اگر

 (.11: 4914سعدی،) نیست ور  هست ار  ستاخاطر  رنج  كه/ نیست تر  آشوب  جهان  زین  ییبال

 اند  فانی  همه،  دارد وجود  آن در  چه هر و دنیا و ندارد حاصلی،   گفت  ترک را  آن باید  لحظه  یک در  كه دنیا  اندک  مال  این  به  بستن  دل

   انسان  ای  كه ها انسان  به كند  می  توصیه و  است  باقی خدا تنها و

 (. 3: 4914سعدی،) غدار این نشاید را  دوستی/ مدار  دوست ناپایدار یار

  سعدی (219: 4914سعدی،)  « عدم دو  میان  وجودی دنیا و  است  دم  یک  حمایت در  جان»  كه چرا گوید  می دیگر  جایی در و

   :گفت می و كرد  می گفتگو خدا با  كه  كسی  جواب در،   جهاندیده

 (34: 4914سعدی،) آید؟  می یاد  بنده از  هیچت/ نکنم  فرامشت هرگز  كه  ای

 : است  كرده تو  به  عنایاتی  چه  آفرینش  هنگام در  كه  تعالی باری خداوند  به بنگر  انسان  ای  كه دهد  می  جواب  ابجذّ و زیبا  صورتی  به

   مدهوش  مدفون   نطفه  بودی  هك/  حال  آن در ایزد نکرد  فراموشت

   هوش و  فکرت و  رای و  نطق و  جمال/ ادراک و  طبع و  عقل و داد  روانت

   دوش بر  ساخت  بمركّ  دوبازویت/ كف بر كرد  بمرتّ  انگشتت دو

 (.463: 4914سعدی،)  فراموش  روزی  كردنت خواهد  هك/  تهمّ ناچیز  ای  پنداری  كنون

 را دنیا  كه دنبند می  دل دنیا   فرومایه  مال  به  جهت  آن از  ها انسان و  است  كوتاه و  فانی ،دنیا  زندگانی و دنیا :گوید  می  شیرازی  سعدی

 ها آن و دنكن  می  احساس  كمیاب را دنیا اشیاء و دنده  می  شانن  عالقه  آن  مال و دنیا  به بیشتر وجود  این با .دنكن  یم  احساس زودگذر

 و  است بار  یک دنیا در  كردن  زندگی  كه آن  حکم  به و «عزیز  آنست از آید  بدست دشخوار  لعل»  ؛مثال  عنوان به .دندان  می بها گران را

دنیا مداران ودلیل دل بستنشان به  ما این عقیده سعدی را درباره و دهد  می  نشان  آن  به  زیادی  بستگی دل  پس ، كوتاه  هم آن

 .زخارف دنیا، تصدیق می كنیم

 :احتراز از حسد.  3 -49

زیل :4914دهخدا،.)«رشک و زوال نعمت كسی را تمنّی كردن بدخواستن، بدخواهی،»:دهخدا آمده ذیل واژه حسد  در لغت نامه

حسد در آیات قرآن و روایات نقل شده  .حسد یکی از نیکوترین افعال شیطان و یکی از زشت ترین اعمال انسان است (.حسدواژه 

در قرآن پنج مرتبه تکرار  حسد به اتفاق مشتقّاتش واژه. انداسد ناپسند، شمرده شدهاز حضرات معصومین علیهم السالم مذموم و ح

شده است و بارزترین معنای قبیح آن فلق است آن جا كه خداوند متعال خطاب به رسول خدا حضرت محمد ابن عبداهلل صلی اهلل 
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از حضرت علی ابن ابی طالب در روایات وارده (.3/فلق) حَسَدَ إِذا حاسِدٍ شَرِّ مِنْ وَ... الْفَلَقِ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ :علیه و آله و سلّم می فرماید

 سه از: فرمود اله و علیه اللَّه صلّى خدا رسول .(441: 4931 ، جعفرى) .علیه السالم نقل شده كه حسد ایمان انسان را از بین می برد

 را شیطان تکبر كه زیرا كنید دورى سركشى و تکبر از زینهار. گناهانست تمام سرآمد خصلت سه این كه زیرا بپرهیزید خصلت

 كه شد سبب آز و حرص كه زیرا بپرهیزید آز و حرص از زینهار و كرد نفرین و راند را او خدا پس نکند سجده آدم بر كه كرد وادار

 برادرش كشتن بر كرد وادار حسد را قابیل كه كه بپرهیزید حسد از زینهار و شد بیرون بهشت از و خورد و بخورد درخت آن از آدم

 حسد كه آمده  اكرم رسول و دوباره از(.944 /4 :   4911،رضائى).خداوند بقضاى خشمگین و است منکر حسود شخص و هابیل

 (.644/ 2: 4931مجلسی، .)نورزید حسد پس ،خوردمی را هیزم آتش كه چنانآن خورد می را انسان نیک كردار

 آن .رسد  می حسود  به  ضررش چیز هر از  بیش  بلکه،  نیست  دیگران  همتوجّ بیشتر  آزارش  كه  است  دردی  ،اجل  شیخ نظر در حسد

  معنی  این و بود خواهد  دلتنگ و رنجور  همواره ،برساند  رنجی  دیگران به نتواند ،اگر زیرا؛  ندارد  درونی  آرامش ،ورزد  می حسد  كه  كسی

 :كند می  خالصه زیر  ابیات در زیبا  چه را

   بالست در خود  برگشته  بخت  آن  كه/حسود بر بال  نخواهی تا اال

روی آرامش را   هرگز حسود :ویدگمی و(.216: 4914سعدی،)  قفاست در  دشمنی  چنین را او  كه /دشمنی  كنی  وی با  كه  حاجت  چه

 «. رست  نتوان  مرگ  به جز  آن  تمشقّ از  كه» یابد  رهایی  حسادت  تِمشقّ و  رنج از تواند  می حسود ، مرگ  هنگام فقط و دینب نمی
 :رسد آری این عقیده سعدی صحیح به نظر می. ل را در رنج داردبخل و حسد از نظر سعدی بالیی است كه جان بخی (.21: 4914سعدی،)
 بالست در خود  برگشته  بخت  آن  كه/حسود بر بال  نخواهی تا اال

 (.439: 4914سعدی،)  قفاست در  دشمنی  چنین را او  كه /دشمنی  كنی  وی با  كه  حاجت  چه

 عفو و بخشایش.44-3

  انمنامرد و  ناكسان مورد در او  كه چرا ،است  شگفتی موجب، كند  می  تراوش سعدی  ادوقّ  طبع و سرشار  ذهن از  بخشایش   كلمه  وقتی

  سعدی  كه كرد  فراموش نباید اامّ .داند می مطرود را  آنان  به  نسبت  بخشایش و  رحم  گونه هر و نماید  می سفارش را  انتقام آشکارا طور  به

  :است شده  ملحوظ  دهنكن عفو سود، عفو  این در  كه چرا ؛پذیرد می را عفو ،شودمی رمتصوّ را  نفعی  كه  وقتی ، اجتماعی  دراخالقِ

 .(249: 4914سعدی،)آید گرفتار  زبردستان جور  به/ نبخشاید  دستان زیر بر  كه هر

و حتّی ائمّه علیهم  .ها، ظلم به هنگام قدرت استپستی ترینِ پستدرمورد این كالم از سعدی باید گفت كه ما در روایات داریم كه  

« نفرین مسلمان مظلوم مستجاب است»چراكه .السالم ما را از ظلم كردن به افرادی كه پناهی جز خداوند ندارند، منع كرده اند

شوند و تاوان آن همه ظلم زبردستی گرفتار میبه جور  ،نفرین مظلومان و آه درون دلریشانبا  پس ظالمان،(314: 4931جعفری،)

 .را پس می دهند

 های پژوهشنتایج و یافته.6

در برانگیختن سجایای نیک اخالقی، تعلیم كه در میان سایر انواع ادبی  های اخالقیای است از آموزهگنجینهادبیات تعلیمی 

یکی  .تأثیر بسزایی برخواننده و مخاطب خود داشته است... ، مضامین پند واندرزی وآموزش اخالق، تببین مسایل تربیتیحکمت و 

ان كتاب در این می .سعدی شیرازی است های ادبیات تعلیمی است،تی آثارش از بهترین نموها و جلوهاز نویسندگانی كه به راس

 در حقیقت گلستان، .ادبیات تعلیمی از دیگر آثار سعدی ربوده است وی، گوی سبقت را در زمینه« لستانگ»همیشه بهارش 

پرهیز از  دنیاگریزی، مسائلی هم چون قناعت، .ای است سرشار از مضامین حکی و اخالقی و دقایق تعلیمی و اندرزگونهگنجینه

های ادبیات تعلیمی است كه در گلستان بدان پرداخته از جمله مؤلّفه... و شکیبایی و  صبر بخشایش،عفو و  نیکی كردن، حسادت،

سعدی را به آشکارا  اندیشه ورزی حکمی و پند گونه در حقیقت در آیینۀ گلستان می توان مضمون پردازی اخالقی و.شده است

ها ده و مفید است و این آموزهدر حوزة تعلیم و تربیت بسیار ارزنگلستان از دیدگاه ادبیات تعلیمی دارای قواعدی است كه . دید

 .وجود دارد تعلیم و تربیت گشای مسائلی باشد كه در حوزهرهتواند گمی

 :منابع و مآخذ

 قرآن كریم

 .سروش: ترجمه صحیفه سجادیه ،تهران(.4913.)آیتی،عبدالصمد
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 . جامعه مدرسین: قم اهلل علیه و آله و سلّم، لی تحف العقول عن آل الرسول ص(. 4414).ابن شعبه حرانى

 .فرهنگ سبز: تهران ،(ترجمه جامع أحادیث الشیعۀ)منابع فقه شیعه  (. ق 4931).بروجردى، آقا سید حسین  

 . دانش: تهران ،(مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى اهلل علیه و آله)نهج الفصاحۀ (.4969.) پاینده، ابو القاسم

 . تبلیغات دفتر: قم ، الکلم درر و الحکم غرر تصنیف (. ش 4966).الواحد عبدآمدى،  تمیمى

 .اسالمیه: ناشر :تهران ،العقول تحفترجمه  (.4931).ادزبه ، جعفرى

 . دفتر فرهنگ اسالمى: ناشر:الحیاة ،تهران(.4931.)احمد ،آرام اخوان؛ ،حکیمی

  .سخن: تهران، فرهنگ شاعران زبان پارسی .(4963).فیع، عبدالرّحقیقت

 .منفرد:تهران ،مبر صلی اهلل و علیه و آله وسلّمپیام پیا (.4916.)مسعود انصاری، ،بهاءالدین خرمشاهی،

 .جاویدان: شرح بوستان، تهران .(4963).محمّد خزائلی،

  تهران دانشگاه: ،تهران الحکم غرر بر خوانسارى الدین جمال آقا شرح (. ش 4966).الدین جمالسید ، خوانسارى

 .اساطیر: تهران ،قلمرو سعدی (. 4944. )علی دشتی،

 .امیر المؤمنین: ترجمه نهج البالغه،قم (.4931.)دشتی، محمد

 .امیر كبیر :تهران لغت نامه، (.4911.)دهخدا،علی اكبر

 .اسالمیه ناشر :تهران ،القلوب ارشادترجمه  (.4911).الحسین عبد سید ،رضائى

 .پدیده: گلستان چهار زبانه ، تهران .(4964).رمضانی، محسن

 .سخن:  حدیث خوش سعدی، تهران .(4913).زرّین كوب، عبدالحسین

 .امیر كبیر: پلّه پلّه تا مالقات خدا، تهران .(4934).زرّین كوب، عبدالحسین

 .اساطیر:  یاد داشت ها و اندیشه ها ، تهران .(4914).زرّین كوب، عبدالحسین

  .آستان قدس: مشهدانواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی ،  .(4911).رزمجو ، حسین

 .ناصر : قم ،القلوب ارشاد ترجمه(.4916).على ، نهاوندى سلگى

 . كتاب فروشى علمیه اسالمیه: اصول كافى،قم(. ق4411.)شیخ كلینی

 . رضى: األخبار،قم جامع(.  ق 4413).الدین ، تاج شعیرى

 . مدرسین جامعه: األخبار،قم معانی(.  ق 4419.) صدوق

 . تهران  دانشگاه  چاپ:تهران ، 9ج ،  ایران در  اتادبیّ  تاریخ  .(4934).هللا  ،ذبیح صفا

 .عطارد:مشکاه االنوار،تهران(.4914.)عطاردی،عزیزاهلل

 . دفتر نشر فرهنگ اسالمى: ، تهران روایات تربیتى -الحدیت(. 4963.) فلسفى، محمد تقى 

 . نشر سخن: روز با سعدی، تهران 963 .(4934).حسینقمشه ای، 

 .علمی:فرافکنی در فرهنگ و ادب فارسی، تهران (.4939.)كتابی،احمد

 .جاویدان: بحاراالنوار، تهران (.4914).مجلسی ، محمد باقر 

 . البیت آل: الشریعۀ،قم مسائل تحصیل إلى الشیعۀ وسائل تفصیل(.  4931.) عاملى محدث

 .اسالمیه: ،تهرانالجواهر معدن ترجمۀ فی النواظر نزهۀ (.4963.)محدث قمی

 . الهادى: العددیۀ،قم المواعظ تحریر(. 4424.)، على مشکینى

 .هدار الکتب اإلسالمی ،تهران ، تفسیر نمونه.(4914).ناصر ،مکارم شیرازى

 .نوین :سخنوران ، تهران سلسله .(4911).د رضای ، محمّموحدّ

 .نشر جاویدان  :، تهران  یوسفی و غالمحسین  اردبیلی مهدوی  حسن دمحمّ  ترجمه  سعدی، تحقیق در باره .(4964). ماسه  هانری

 . فقیه مکتبه: قم ،(الخواطر تنبیه)ورام مجموعۀ(. 4914.) فراس ابى ابن ورام

 .پدیده: معجزات شعر و سخن پارسی، تهران .(4943.)وصال،حسین

  .نشر سخن:  در آرزوی خوبی و زیبایی، تهران .(4914.)یوسفی ، غالم حسین
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