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  تأثير پذيري سعدي  از نهج البالغه

  سيد محمد رضي مصطفوي نيا    
 استاديار دانشگاه اصول الدين قم       

 شهرام جمالي  شيركوهي                                                                                                   

  دانشجوي ارشد زبان و ادبيات عرب دانشكده اصول الدين قم      
  چكيده 

تأثير فرهنگ قرآني واسالمي بر ادبيات فارسي ، از جمله گلستان سعدي ، امري روشن  
تمام نماي ي  ت، در اين خصوص تأثيرنهج البالغه ، كه آئينهكه بي نياز به بحث واثبات اس

، توجه است .نگارنده در اين مقاله وحي وقران است ، بر گلستان سعدي بسيار قابل تأمل و
ي ها ((آموزه با مقايسه مضامين و تعابير نهج البالغه با گلستان با محوريت موضوع

دهد سعدي،  عالوه بر تأثير  مي شاني گوناگون دست يافته كه نها اخالقي)) به شباهت
، حتي برخي از عبارتهاي اين كتاب را در گلستان خود ذيرفتن از خطوط  كلي نهج البالغهپ

ترجمه كرده است . با اينكه مردم كتاب گلستان را يك أثر ادبي  وسعدي را از شاعران 
دهد  مي لبالغه نشانآورند ولي تأثير پذيري گلستان از نهج ا مي واديبان أهل سنت به شمار

كه كالم علي (ع) تنها تعلق به شيعه ندارد ،بلكه متعلق به جهان اسالم و، ازجمله،سعدي 
ي ها است .يكي از داليل توجه مردم به گلستان، محتواي اين أثر ادبي برگرفته از حكمت

 اسالمي نهج البالغه است.
  دي: نهج البالغه،  علي (ع) ، گلستان سعدي، سعها كليد واژه
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 مقدمه 1

نهج البالغه مجموعه سخنان حضرت علي (ع) را در موضوعات مختلف علمي، ديني، 
گيرد و بسيار فصيح و ادبي گفته شده اخالقي، اقتصادي،سياسي و اجتماعي را در برمي

رود و تأثير آن بر هاي عربي به شمار ميترين كتاباست. در واقع، اين كتاب، يكي از ادبي
  ) .17و  16: 1383عربي بسيار است ( راثي،  ادب فارسي و

اي كه همه عالمان دين ي نخستين قرن هفتم هجري قمري در خانوادهسعدي در دهه
بودند، متوّلد شد. وي از همان كودكي به تحصيل علوم ديني و عربي پرداخت. پس از 

تادان برگزيده چندي به نظاميه بغداد رفت و به دليل هوش و ذكاوت سرشار، به دستياري اس
  د ). –مقدمه خطيب رهبر : الف 1387شد (سعدي ، 

عشق وي به پيامبر، حضرت علي (ع) و زهراي مرضيه (س) و ائمه اطهار(عليهما 
معارف نهج  ") در كتاب 3: 1370السالم) از خالل اشعار و آثار وي نمايان است (سعدي، 

نها مربوط به سعدي است ( دشتي ، گرد آوري شده كه برخي از آ "البالغه در شعر شاعران 
يي با موضوعات ها ، پندها و اندرزها، اشعار و قطعهها ).گلستان سعدي شامل حكايت1374

هاي پژوهشگران نشان داده باشد. بررسياخالقي، عرفاني، ديني، حكومتي و اجتماعي مي
  البالغه بوده است . است كه اين كتاب به شدت تحت تأثير نهج

البالغه به - چشم از جهان فرو بست.امام علي (ع) در نهج 694يا  691ل سعدي در سا
دهد كه از كند و با ذكر رذايل اخالقي به انسان هشدار ميداشتن فضايل اخالقي توصيه مي

آنها دوري كند. سعدي نيز به پيروي از امير المؤمنين (ع) تالش كرده است تا مفاهيم بلند 
ا در قالب حكايتها و اشعار براي مردم فارسي زبان ناآشنا با زبان البالغه را با زباني شيونهج

و رذايل اخالقي، تالش شده است تا ها عربي بيان كند .در اين مقاله با تقسيم بندي فضيلت
  اشاره شود.  ها به برخي از آن

  فضايل اخالقي 1- 2
   رذايل اخالقي                                                  1 - 2
 بخشش مال     - 2-1-1  
انساني، سخاوت و بخشش مال به ديگران است. توصيه به ي  از جمله اخالق پسنديده  
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اين رفتار انساني و خداپسند، در تمام اديان الهي آمده است. حضرت علي (ع) نيز در اين 
  باره فرموده اند:

.قال الرضى و معنى ذلك  هعطَ بِالْيد الطَّوِيَلي هو َقالَ عليه السالم: منْ يعط بِالْيد الْقَصيرَ«
أن ما ينفقه المرء من ماله فى سبيل الخير و البر و إن كان يسيرا فإن اهللا تعالى يجعل الجزاء 

الرب تعالى  هالعبد و نعم هعن النعمتين ففرق ع بين نعم ههنا عبارها عليه عظيما كثيرا و اليدان
ألن نعم اهللا أبدا تضعف على نعم  هو هذه طويل هتلك قصير فجعل هو الطويل هذكره بالقصير

  »إليها ترجع و منها تنزع  هإذ كانت نعم اهللا أصل النعم كلها فكل نعم هالمخلوق أضعافا كثير
(  آن كس كه با دست كوتاه ببخشد او را با دست دراز ببخشند) مى گويم: معنى آن اين 

نيكى و نيكوكاري بخشد، هر چند اندك بود، خدا  است كه آنچه آدمي  از مال خود در راه 
در اينجا دو نعمت است و امام [عليه  "دو دست"پاداش آن را بزرگ و بسيار دهد، و 

السالم] ميان نعمت بنده و نعمت پروردگار فرق گذارد، نعمت  بنده را دست كوتاه و نعمت 
هاي آفريدگان فراوانتر است هاي خدا همواره از نعمتخدا را دست دراز نام نهاد، چه نعمت

هاي ها است و هر نعمتي را بازگشت به نعمتهاي خداوند اصل نعمتو افزون چراكه نعمت
 )       223؛ ق  399: ص1378البالغه ، خداست و برون آمدن آن از آنجاست.  (نهج

 سعدي شيرين سخن در همين معنا آورده است :
  با خلق خدا كن نكويي                   خواهي كه خدا بر تو ببخشد           

107:ص 1387سعدي ،  ) )   
 پرسيدن براي فهميدن                               1-2 -2  

موضوعاتي است كه براي انسان ي  يكي ديگر از خصلتهاي خوب، پرسيدن درباره
مسائل ناشناخته و مجهول مانده است. پرسش بهترين راهي است كه انسان را به حلّ 

 شود. مي سازد و موجب نجات او از جهل و ناداني مي رهنمون
   فرمايد: مي حضرت علي (ع) 

سلْ َتَفقُّهاً و لَا َتسأَلْ تَعنُّتاً َفإِنَّ الْجاهلَ اْلمتَعلِّم  هلسائلٍ سأَلَه عنْ معضَل«قالَ عليه السالم: 
مالإِنَّ الْع مِ والبِاْلع نِّت  شَِبيهَتعلِ اْلماهبِالْج شَبِيه فستَعاْلم« 

و به كسي كه از او مشكلي را پرسيد فرمود:  (براى دانستن بپرس نه براى آزار دادن  
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كه نادان آموزنده همانند داناست و داناى برون از راه انصاف، همانند نادان پر چون 
 )320، ق  419: ص1378وچراست.) (نهج البالغه ، 

 ي بيتي با همين مضمون دارد :سعد
 «بپرس هرچه نداني كه ذلّ پرسيدن           دليل راه تو باشد به عزّ دانائي »          
( 582: 1387سعدي،  )                                                                    

 خوش رويي     3-   1  -  2
گردد، داشتن رويي خوش  مي شدن انسان از جمله خصوصيات انساني كه موجب عزيز

است كه در اسالم به آن سفارش بسيار شده است؛ چنان كه حضرت علي (ع) در اين باره 
   :فرموده اند 

« إِنْ متُّم معها بَكوا علَيُكم و إِنْ عشْتُم حنُّوا إِلَيُكم هو َقالَ عليه السالم: َخالُطوا النَّاس مَخالََط » 
ا مردم چنان بياميزيد كه اگر مرديد بر شما بگريند و اگر زنده مانديد به شما مهرباني ب

  )10؛ ق362:ص1378ورزند) (نهج البالغه ، 
 سعدي نيز در مذمت تند خويي و دعوت به خوش رويي حكايتي آورده است :

ت قياس، اگر بر حاجدرويشي را ضرورتي پيش آمد. كسي گفت: فالن نعمتي دارد بي« 
تو واقف گردد، همانا كه در قضاي آن توقف روا نداردگفت: من او را ندانم. گفت منت 
رهبري كنم. دستش گرفت تا به منزل آن شخص درآورد. يكي را ديد لب فروهشته و تند 
نشسته. برگشت و سخن نگفت؛ كسي گفتش: چه كردي؟ گفت: عطاي او را به لقايش 

  بخشيدم))
 كه از خوي بدش فرسوده گردي                 مبر حاجت به نزد ترشروي  

 گر گويى غم دل با كسى گوى              كه از رويش به نقد آسوده گردى    
( 255: ص1387سعدي،  ) 

  : در جايي ديگر
 

 «اگر حنظل خوري از دست خوشخوي         به از شيريني از دست ترشروي »
 2-1-4 داشتن همت:  -
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داند ؛ زيرا همت انسان  مي سي را متناسب با همت اوحضرت علي (ع) ارزش هر ك
 گردد . مي موجب بي نيازي او از غير خدا

» ُتهاعشَج و هترُوءرِ ملَى َقدع قُهدص و هتمرِ هلَى َقدلِ عالرَّج رقَالَ عليه السالم: َقد و
رِ غَيلَى َقدع فَّتُهع و هرِ أََنفَتلَى َقدعهرَت«  

اش  و دليري او به همت اوست و صدق او به مقدار جوانمردى هارزش مرد به انداز
ميزان ننگى است كه از بدنامي دارد و پارسايى او به مقدار غيرتي كه آرد (نهج البالغه، 

 )   47؛ق 369: ص1378
  سعدي اين موضوع را در حكايتي دلنشين بيان نموده است :

اي؟ گفت: بلي،  اي يا شنيده تر در جهان ديده : از تو بزرگ همتحاتم طايي را گفتند»
روزي چهل شتر قربان كرده بودم امراي عرب را؛ پس به گوشه صحرايي به حاجتي برون 
رفته بودم، خاركني را ديدم پشته فراهم آورده. گفتمش: به مهماني حاتم چرا نروي كه 

 خلقي بر سماط او گرد آمده اند؟ گفت :
 نان از عمل خويش خورد                       منّت حاتم طائى نبرد هر كه   

  )259: ص   1387(سعدي ،  من او را به همت و جوانمردي از خود برتر ديدم.
 رازداري                -1-5- 2

شود: يكي آن كه راز خود انسان است و از فاش  مي رازهاي انسان به دو دسته تقسيم
و ديگر آن كه راز ديگران را كه به انسان گفته اند، همانند راز خود در  شدن آن بيزار است؛ 

دارد. حضرت علي (ع)  معتقد است كه با پنهان كردن راز، اختيار آن به دست سينه نگه مي
  ماند.  مي شخص باقي

« بِيده هو قَالَ عليه السالم: منْ كََتم سرَّه كَاَنت اْلخيرَ  » 
را نهان داشت ، اختيار را به دست خويش گذاشت . (نهج البالغه ، آن كه راز خود 

 ) 162؛ ق391: ص1378
رازي كه نهان خواهي با كس در «سعدي نيز همين مضمون را در گلستان آورده است : 

 )523:ص     1387سعدي ، » ( ميان منه.
  خامشي به كه ضمير دل خويش           با كسي گفتن و گفتن كه مگوي     
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 اي سليم آب ز سرچشمه ببند             كه چو پر شد نتوان بستن جوي     
627:ص 1387سعدي،  )  )   

 سخن سنجيده گفتن :6 -1 - 2
خداوند زبان را در دهان انسان به وديعه نهاد و انسان بايد با گفتن سخنان نيكو و 

  فرمايد : مي آگاهانه امين اين امانت باشد. حضرت علي (  ع)
« »لِ  وهلِ بِالْجى الَْقورَ فلَا َخي ا أَنَّهْكمِ َكمنِ الْحع تمى الصرَ فقَالَ عليه السالم: لَا خَي 
فرمود: آنجا كه گفتن بايد خاموشى نشايد، و آنجا كه ندانند ، به كه خاموش مانند.) (

  )182؛ ق  393: ص1387(نهج البالغه، 
 سعدى گويد  : 

قل است: دم فرو بستن به وقت گفتن و، گفتن به وقت خاموشى.  دو چيز طيره ع    
 )26: 1387(سعدي، 

 شكر گزاري:     -1-7- 2
شكر نعمت بر هر كسي واجب است  و شكر زينت توانگري است. چنانكه امير   

  المؤمنين (ع) فرموده است :
  )    68اْلغَنى(حكمت    هكْرُ زِيَناْلَفقْرِ و الشُّ هو قَالَ عليه السالم: الْعَفاف زِيَن          

: 1378(نهج البالغه ، »  پارسايي زينت درويشي است، و سپاس زينت توانگري« 
 ) 371؛ ق   371ص

...در هر نفسي دو نعمت موجود است و « گلستان آورده است : ي  سعدي نيز در ديباچه
 )2:  ص    1387سعدي ، .» ( بر هر نعمتي شكري واجب 

 شكيبايي  :          2-1-8  
حضرت علي (ع) بارها درنهج البالغه از شكيبايي سخن گفته و آن را ستوده است؛ 

 : ايمان معرفي نمودهاست  :ي  چنان كه شكيبايي را معادل شجاعت و  پايه
و نعم الَْقرِينُ  هو الْورع جنَّ هو الزُّهد َثرْو هو الصبرُ َشجاع هو قَالَ عليه السالم: اْلعجزُ آَف«

 »الرِّضَى
ثروت و پرهيزكارى سپري   -ناتوانى آفت است و شكيبايى شجاعت و ناخواستن دنيا(
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 ()4:ق     361: ص1378)  (نهج البالغه ، - و يار –و رضا نيكو  همنشين -نگهدار –
دعائم علَى الصبرِ و الْيقينِ و سئلَ عليه السالم: عنِ اْلإِيمانِ َفقَالَ اْلإِيمانُ علَى أَربعِ «

َفمنِ الْعدلِ و الِْجهاد و الصبرُ مْنها علَى أَربعِ شُعبٍ عَلى الشَّوقِ و الشََّفقِ و الزُّهد و التَّرَقُّبِ 
جتََنب الْمحرَّمات و منْ زهد فى سلَا عنِ الشَّهوات و منْ أَْشَفقَ منَ النَّارِ ا هاشَْتاقَ إِلَى الْجنَّ

رَاتإِلَى الْخَي عارس توالْم تَقَبنِ ارم و اتيبصانَ ِبالْمَتها اسنْيالد...« 
و او را از ايمان پرسيدند، فرمود: ايمان بر چهار پايه استوار است؛ بر شكيبايي، و يقين 

شاخه است. آرزومند بودن، و ترسيدن، و پارسايي و و عدل و جهاد. و شكيبايي را چهار 
ها را از دل زدود، و آن كه از دوزخ چشم اميد داشتن. پس آن كه مشتاق بهشت بود، شهوت

ها بروي آسان گزيد، و آن كه ناخواهان دنيا بود، مصيبتترسيد، از آنچه حرام است دورى 
ك پا پيش گذاشت.) (نهج البالغه، نمود؛  و آن كس كه مرگ را چشم داشت، در كارهاي ني

 )31؛ ق      364: ص1387

با ُتحمرٌ عبص و ا تَْكرَهَلى مرٌ عبرَانِ صبرُ صبَقالَ عليه السالم: الص و   
شكيبايى دو گونه است: شكيبايى بر آنچه خوش نمى شمارى و شكيبايى از آنچه آن را 

 ) 55، ق        370: ص1378داري. (نهج البالغه ، دوست مى
يبصرِ اْلملَى َقدرُ عبنْزِلُ الصَقالَ عليه السالم: ي هو  ْندع هذلَى َفخع هدي نْ َضرَبم و

لُهمِبطَ عح هتيبصم  
(شكيبايي با اندازه  مصيبت فرود آيد، و آن كه به هنگام مصيبت دست بر رانهايش زند 

 )   144؛ق 386: ص1378.) (نهج البالغه، ثوابش به دست نيايد
  و َقالَ عليه السالم: لَا يعدم الصبور الظََّفرَ و إِنْ طَالَ بِه الزَّمانُ . 

، 1378شكيبا  پيروزى را از كف ندهد اگرچه روزگاراني بر آن بگذرد) (نهج البالغه ، 
  )153؛ق 390ص

  
  
  

  آورده است  : ها حرامو  ها سعدي درباره  صبر در مقابل شهوت
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 شهوت آتشست از وي بپرهيز              بخود بر ، آتش دوزخ مكن تيز«
 در آن اتش نداري طاقت سوز               بصبر آبي برين آتش زن امروز 

539: 1387سعدي ،  ) )  
 همچنين وي صبر را گنجي بزرگ دانسته است  :  

  ه را صبر نيست حكمت نيستگنج صبر، اختيار لقمان است         هر ك
242: 1387سعدي ،  ) )  

 عدالت در رفتار        1-9- 2
شود كه جامعه به سمت خوبيها   مي عدالت در رفتار و برخورد عادالنه با ديگران موجب

 وسالمت حركت كند. چنان كه ،حضرت علي (ع)، به مالك اشتر  فرمودهاند  :
 ي ءسالم نُ وحسال يكوننَّ الم نزِلوبِم كندأهلِ   هعتَزهيداً ل فإنَّ في ذلك ، واءس

   هعلَي اإلساء هاإلحسان في اإلحسانِ، و َتدريباً لأهلِ اإلساء
كم   آن رغبت نكوكار را در نيكي  ات برابر آيد، كهو مبادا نيكوكار و بدكردار در ديده

 ) 53      ، ن328: ص 1378بالغه ، وادار نمايد.) (نهج ال  بدي  به  كند، و بدكردار را مي
امير المؤمنين (ع) را   فرموده  اين  ، مضمون گلستان  حكايت  از يك  در بخشي  سعدي

  است:  آورده  چنين
بر   ، جور است از ظالمان  و عفو كردن  بر نيكان  است  ، ستم بر بدان  آوردن  رحم« 

  درويشان
(سعدي ، »  انبازي  كند به مي  تو گنه  دولت  به      و بنوازي  را چو تعهد كني  خبيث

1378 :521    ( 
 قناعت               - 1-10- 2

موال اميرالمؤمنين (ع) در نهج البالغه بسيار از قناعت سخن گفته است و سعدي نيز آن 
چنان تحت تأثير مفهوم قناعت قرار دارد كه بابي را به آن اختصاص داده است. كه، به دو 

  شود:  مي ن اشارهمورد آ
َقالَ عليه السالم: َكَفى بِالْقَنَاع الَى  هوتَع هلنْ قَولَ ع عئس يماً ونِ اْلُخُلقِ نَعسبِح لْكاً وم

   ه)فََقالَ هي الْقَنَاع33( هطَيب هَفلَُنحِيينَّه حيا
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(و حضرتش را و فرمود: قناعت دولتمندى را بس و خوى نيك نعمتي بود در دسترس. 
پرسيدند، فرمود: (آن)  قناعت است . (نهج البالغه،  "هطيب هَفلْنُحيينه حيا"  -معني–از

 )    229، ق       399: ص1378
َقالَ عليه السالم: الَْقنَاع هو  ْنَفدالٌ َلا يم  

  )57، ق370: ص1378قناعت مالي است كه پايان نيابد)  (نهج البالغه ، 
                           د  :گوي مي سعدى 

 اي قناعت، توانگرم گردان                 كه وراي تو هيچ نعمت نيست
 )           241: 1387( سعدي ،           

 )538توانگري به قناعت به از توانگري به بضاعت (همان:            
  مدارا با دوست و دشمن    -2-1-11        

مدارا كردن با دوست و دشمن ي  و زندگي زيبا، هيچ چيز به اندازه براي داشتن آرامش
  فرمايد : مي مؤثر نيست . چنان كه امام علي (ع)

 ضغأَب ا وماً موي يَضكغُكونَ بى أَنْ يسا عناً موه كبِيبح بِبَقالَ عليه السالم: أَح و
   يبك يوماً مابغيَضك هوناً ما عسى أَنْ يكُونَ حِب

(دوستت را چندان دوست مدار، مبادا روزى دشمنت شود، دشمنت را چندان كينه مورز 
 )268، ق    410: ص1378كه بود روزي دوستت گردد.)  (نهج البالغه، 

هر آن سرّي كه داري با دوست در ميان منه؛ چه «عدي نيز در همين راستا آورده است: 
و هر  گزندي كه تواني به دشمن مرسان كه باشد كه وقتي داني كه وقتي دشمن گردد 

 )522:   1387(سعدي ، » دوست شود.
ميانه روي  : - 21 - -1-2 

شود،  مي اقتصادي در سطح خانواده و جامعه مطرحي  يي كه در حوزهها يكي از اخالق
ي و ميانه روي در زندگي است. با ميانه روي راه براي ايجاد پس انداز براي مواقع ضرور

 همچنين  دست يابي به منابع مالي بيشتر براي سرمايه گذاري جهت  زندگي بهتر باز
 شود . در نهج البالغه آمده است: مي

  ُكن سمحاً و لَا تَُكن مبذِّراً و ُكن مَقدراً و ال تَُكن مقَتِّراً
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، 1378،  بالغهبخشنده باش نه با تبذير و اندازه نگه دار و بر خود سخت نگير) (نهج ال
  )33؛ ق 366ص

«دنِ اقَْتصالَ ما عقَالَ عليه السالم: م و » 

  )140؛ق386: ص1378آن كه ميانه روى گزيد درويش نگرديد) (نهج البالغه، (
 در گلستان آمده است :

  گويند مالحان سرودي مي دخلت نيست خرج آهسته تر كن                 كه
  ارد                           به سالي دجله گردد خشك رودياگر باران به كوهستان نب  

)444: 1387سعدي،  )   
 همراهي علم و عمل :      -  13- 1 -2   

اطهار (س) و به ي  همواره پيامبران بزرگ الهي كه درود خداوند بر آنها باد و ائمه
اند. چنان كه  پيروي از آنها  بزرگان دين و دانش به همراهي علم و عمل اصرار داشته

   فرمايد : مي اميرالمؤمنين (ع)
»ايْقلَ رِعع وهُتمعمرَ إِذَا سلُوا اْلَخبقَقالَ عليه السالم: اع هو ايْقلَ رِوا هلَا عولْمِ  هَفإِنَّ رالْع

  » كَثيرٌ و رعاتَه َقليلٌ
 
نه بشنويد و روايت كنيد  (و فرمود: چون حديثي را شنيديد آن را فهم و رعايت كنيد ،  

، 376: ص1378كه راويان علم بسيارند  و به كار بندان آن اندك در شمار) (نهج البالغه ؛ 
 )98ق  

بي معرفت، مرغ بي پر و عالم ي  تلميذ بي ارادت، عاشق بي زرست و رونده«سعدي : 
 ) 575:   1387سعدي ، »  بي در.ي  بي عمل ، درخت بي بر و زاهد بي علم ، خانه

:    1387سعدي، » ( عالم بي عمل بچه ماند ؟ گفت : به زنبور بي عسل.«يكي را گفتند : 
577( 
(سعدي ، » هر كه علم خواند و عمل نكرد ، بدان گاو ماند كه گاو راند و تخم نيفشاند.« 

1387 :546(  
ياري دوستان گرفتار: - 14    - - 1  -2 
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چه اخالقي بايد داشته باشد؟ حضرت  سؤال بسياري از انسانها اين است: دوست واقعي
 علي (ع) در جواب اين پرسش فرموده اند :

 هتبغَي و هتى نَْكبف ى َثلَاثف َفظَ أَخَاهحتَّى ييقاً حديقُ صدكُونُ الصَقالَ عليه السالم: لَا ي و
 هفَاتو و 

ا در سه چيز نپايد: هنگامي دوستي برنيايد تا برادر خود ري  و فرمود: دوست از عهده
: 1378كه به بال گرفتار شود، هنگامي كه حاضر نبود، هنگامي كه درگذرد.) (نهج البالغه ، 

  )134؛ ق  385ص
 سعدي نيز گفته است: 

  دوست مشمار آن كه در نعمت زند                الف ياري و برادر خواندگي
 پريشان حالي و درماندگي  دوست آن باشد كه گيرد دست دوست          در 

95: 1387سعدي ،  )  )  
رذايل اخالقي  -  2 

ورزيدن    بخل  - 2     -1-1 
آيد. بخيل نه  مي بخل بدتر از حسادت و از بدترين و ناپسنديده ترين خصلتها بشمار

برد و نه حاضر است لذّت بردن ديگران را تحمل كند. اين خصلت،  مي خود لذّتي از زندگي
شود.  مي قر دنيوي را به دنبال دارد، بلكه در آخرت نيز از بخيل سخت حسابرسينه تنها ف

  چنانكه جانشن پيامبر اسالم (ص) فرموده اند :
«نَْقصنُ مباْلج و ارْخلُ عَقالَ [عليه السالم] الْب هو  و هتجنْ حنَ عاْلَفط خْرِساْلفَْقرُ ي و

 « دتهاْلمقلُّ َغرِيب فى بْل
زيرك در برهان ، و  –زبان ي  (بخل ننگ است و ترس نقصان. و درويشي كندكننده 

 )3، ق   361: ص 1378تنگدست بيگانه در ديار خود بر همگان) (نهج البالغه، 
غنَى الَّذى و َقالَ [عليه السالم] عِجبت للْبخيلِ يسَتعِجلُ اْلفَْقرَ الَّذى منْه هرَب و يفُوتُه اْل

  حساب اْلأَغْنياء ) هإِياه َطلَب فَيعيش فى الدنْيا عيش اْلُفقَرَاء و يحاسب فى الĤْخرَ
 

از بخيل در شگفتم: (به سوى فقرى مى شتابد كه از آن گريزان است، و توانگريي از 
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درويشان زيد، و در آن دستش مى رود كه آن را خواهان است،پس در اين جهان چون 
 )  126؛ ق 383: ص 1378جهان چون توانگران حساب پس دهد.) (نهج البالغه،

 
هذَا ما بخلَ بِه اْلباخلُونَ و روِي فى خَبرٍ  هو َقالَ [عليه السالم] و َقد مرَّ بَِقذَرٍ علَى مزْبَل

 سونَ فيه بِاْلأَمسِآخَرَ أَنَّه َقالَ هذَا ما ُكنُْتم تَتََناَف
 

و بر پليدي كه در پارگين بود گذشت و فرمود: اين چيزي  است كه بخيالن به آن بخل 
مى ورزيدند ! و رد روايت ديگرى است كه فرمود:  اين چيزى است كه ديروز بر سر آن 

 )195همچشمي مى كرديد. (ق 
   سعدي در نكوهش بخل چندين حكايت آورده است، از آن جمله: 

جوانمردي را در جنگ تاتار جراحتي هول رسيد كسي گفت فالن بازرگان نوشدارو «
  »دارد اگر بخواهي، باشد كه دريغ ندارد. گويند: آن بازرگان به بخل معروف بود. 

جوانمرد گفت اگر خواهم دارو دهد يا ندهد و گر دهد منفعت كند يا نكند باري «
المثل به آب  اند آب حيات اگر فروشند في تهخواستن ازو زهر كشنده است و حكيمان گف

  )252:   1387(سعدي، » روي دانا نخرد كه مردن به علت، به از زندگاني به مذلت.
 
مال داري را شنيدم كه به بخل چنان معروف بود كه حاتم طايي در كرم. ظاهر حالش «

كه ناني به به نعمت دنيا آراسته و خست نفس جبلي در وي همچنان متمكن تا به جايي 
اي ننواختي و سگ اصحاب الكهف را  جاني از دست ندادي و گربه بوهريره را به لقمه

 »استخواني نينداختي. في الجمله خانه او را كس نديدي در گشاده و سفره او را سرگشاده. 
شنيدم كه به درياي مغرب اندر راه مصر برگرفته بود و خيال فرعوني در سر حتي اذا 

 كَهرالغَرَقُ بادي مخالف كشتي بر آمداَد 
اي كهن به  اند كه در مصر اقارب درويش داشت ببقيت مال او توانگر شدند و جامه آورده

مرگ او بدريدند و خز و دمياطي بريدند هم در آن هفته يكي را ديدم ازيشان بر بادپايي 
  روان و غالمي در پي دوان
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  وارثان را ز مرگ خويشاوند           رد ميراث سختتر بودي                     
  بخور اي نيك سيرت سره مرد                 كان نگون بخت گرد كرد و نخورد

( 274: 1387سعدي،  ) 
 پيروي كردن از نفس         -2-2- 2

شود به همين دليل، بزرگان دين اين  مي پيروي از نفس موجب بدبختي دنيا وآخرت
   نان كه در كتاب نهج البالغه آمده است :موضوع را متذّكر شده اند . چ

»رَى الرَّغْبا أَسَقالَ [عليه السالم] ي ا إِلَّا  هوْنهم هرُوعا لَا ينْيلَى الدع رِّجعرُوا فَإِنَّ اْلمأَقْص
ا وهيبَتأْد ُكمنْ أَْنُفسا ملَّوتَو ا النَّاسهَثانِ أَيدابِ الْحأَنْي رِيفص نْ ضَرَاوا علُوا ِبهدا  هاعهاتادع« 

  
 
دنيا را آن هنگام بيم فرا آيد كه بالهاي روزگار ي  (اى اسيران آز! باز ايستيد كه گراينده 

كه بدان  ها دندان  به هم سايد، مردم! كار تربيت خود را خود برانيد و نفس خود را از عادت
 )359، ق     434: ص1378حريص است باز گردانيد) (نهج البالغه،

  سعدي در نكوهش تبعيت از شهوت و نفس سروده است :
 شهوت آتشست از وي بپرهيز              بخود بر ، آتش دوزخ مكن تيز 
 در آن اتش نداري طاقت سوز               بصبر آبي برين آتش زن امروز

539: 1387سعدي ،   )  )     
 

 حسادت   -2-3- 2      
شود،  مي آرامش از زندگي انسان و ضربه زدن به سالمتي انساني  جب دورحسادت مو

  و حسود هميشه در رنج است .
« حَقالَ [عليه السالم] ص لَّ هونْ قم دسهالْج دسالْح   » 

  )256، ق403: ص1378حسد چون كم بود، تن درست و بي غم بود) (نهج البالغه، 
 بي گناه را دشمني  حقّ بخيلست و بنده حسود از نعمت:«سعدي فرموده است 

 )  573: 1387سعدي، »  ( دارد. مي
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  اال تا نخواهي بال بر حسود                    كه آن بخت برگشته خود در بالست
 چه حاجت كه با او كني دشمني               گه او را چنين دشمني در قفاست

 ( 575: 1387سعدي ،  )
 
 حرص وطمع -2-4- 2

-و طمع موجب خواري و ذلّت انسان است. حضرت علي (ع) در اين رابطه ميحرص 

 فرمايد :
  » نْ ُضرِّهع نْ كَشَفبِالذُّلِّ م يضر و عرَ الطَّمَتشْعنِ اسم هى بَِنْفسرقال عليه السالم: أَز

ها و  انَهسا لهلَيرَ عنْ أَمم هَنفْس هلَيع َنت«  
ه طمع را شعار خود گرداند خود را َخرد گرداند، و آن كه راز سختى خويش ( آن ك 

برهركس گشود ، خويشتن را خوار نمود، و آن كه زبان را بر خود فرمانروا ساخت خود را 
  ، ق ) 361: ص1378از بها بينداخت.) (نهج البالغه، 

ذَا اْلإِنْسه اطيلِّقَ ِبنع قَالَ [عليه السالم] لََقد وْضعهانِ ب  و الَْقلْب كذَل و يها فم بجأَع يه
ْكمنَ الْحم ادوم أَنَّ لَه كإِنْ هذَل و عالطَّم أَذَلَّه اءالرَّج لَه نَحا فَإِنْ سهلَافنْ خاداً مأَْضد ها و ج
 ...رْصالْح َلكَهأَه عالطَّم بِه  

دل اين آدمي گوشتپاره اى آويزان است كه شگرف تر چيز كه  ىها به رگ«و فرمود: 
بود از حكمت   ها در اوست ، و آن قلب اوست آن است ، و آن دل است زيرا كه دل را ماده

و ضدهايى مخالف آن پس اگر  در دل اميدى پديد آيد ، طمع آن را خوار گرداند ، و اگر 
 )108؛ ق  378، ص1378هج البالغه ، (ن» طمع بر آن هجوم آرد، حرص آن را تباه سازد

«دؤَبرِقٌّ م عقَالَ [عليه السالم] الطَّم و » 
( 180، ق392: ص1378آزمندبودن، جاودان بندگي نمودن است) (نهج البالغه،  ) 

حريص با جهاني گرسنه است و قانع به ناني سير. حكما گفته «سعدي نيز نوشته است: 
  )   538:    1387(سعدي ،»  توانگري به بضاعت.اند: توانگري به قناعت به از 
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شود، تكبر است. از آن جا  مي يي كه موجب طرد شدن اطرافيان از انسانها از خصلت
خوب نيز از اين خصلت بيزارند. فاتح ي  ها كه خداوند متكبرها را دوست ندارد، انسان

   خيبر(ع)  در اين باره فرموده اند : 
 
و الاحتمالُ قَبرُ  هالْمود هحباَل هو َقالَ [عليه السالم] صدر اْلعاقلِ صْندوقُ سرِّه و الْبشَاَش«  

اربى اْلعَقالَ ف أَنَّه وِير وبِ ويأََل هالْعسضاً اْلمنَى أَيعذَا الْمنْ هنْ  هعع يضنْ رم وبِ وياْلع اءبخ
  »ْفسه كَُثرَ الساخطُ علَيه َن

(سينه خردمند صندوق راز اوست و گشاده رويى دام دوستى ، و بردبارى ، گور   
زشتيهاست . يا كه فرمود : آشتي كردن نهان جاي زشتيهاست، و آن كه  از خود خوشنود 

 )6، ق   361: ص1378باشد ناخشنودان او بسيار شود) (نهج البالغه، 
و عجِبت لمنْ َشك فى اللَّه  هو يكُونُ َغداً جِيَف هبت لْلمَتكَبرِ الَّذى كَانَ بِاْلأَمسِ ُنْطَفو عِج»

 هأَو هو يرَى َخْلقَ اللَّه و عجِبت لمنْ نَسي الْموت و هو يرَى اْلموتَى و عجِبت لمنْ أَنْكَرَ النَّْش
 «.اْلأُولَى و عِجبت لعامرٍ دار اْلفََناء و َتارِك دار الْبقَاء هو هو يرَى النَّْشأَاْلأُخْرَى 

( و از متكبرى در شگفتم كه ديروز نطفه اى بود و فردا مردار است؛ و از كسي در  
ي خدا در چشمش آشكار است؛ و از كس در ها كند و آفريده مي شگفتم كه در خدا شك

تم كه مردن را از ياد برده مردگان در ديده اش پديدار،  و از كسي در شگفتم كه زنده شگف
بيند، و در شگفتم از آن كه به  مي پذيرد و زنده شدن بار نخستين را نمي شدن آن جهان را

: 383؛ ص1378كند) (نهج البالغه ،  مي جاودانه را رهاي  پردازد و خانه مي آباداني ناپايدار
 )126ق  

   فرمايد :  مي عدي س
  نشايد بني آدم خاك زاد                    كه در سر كند كبر و تندي و باد
   تو را با چنين گرمي و سركشي                   نپندارم از خاكي از آتشي

( 531: 1387سعدي،  ) 
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ي درون خود نيانديشد و ها شود كه انسان به عيب مي عيب جويي از ديگران موجب .
   فرصتي براي اصالح خود نداشته باشد

رِهبِ غَيينْ عاشْتََغلَ ع هبِ َنْفسيى عنْ َنَظرَ فَقالَ [عليه السالم] م و  
آن كه به عيب خود نگريست، ننگريست كه عيب ديگري چيست....) (نهج البالغه، (

  )349: ق423: ص 1378
 

اين واقعيت است . آن هنگام ي  د در گلستان نشان دهندهداستان سعدي از كودكي خو
ياد دارم كه در ايام طفوليت متعبد بودمي و شب خيز و مولع زهد و پرهيز، «گويد:  مي كه

شب ديده بر هم نبسته و مصحف ي  شبي در خدمت پدر رحمه اهللا عليه نشسته بودم و همه
را گفتم از اينان يكي سربرنمي دارد كه  عزيز بر كنار گرفته و طايفه اي گرد ما خفته، پدر

دوگانه اي بگذارد، چنان خواب غفلت برده اند كه گويي نخفته اند كه مرده اند، گفت: جان 
 پدر، تو نيز اگر بخفتي، به از آن كه در پوستين خلق افتي .

  پندار در پيشي  نبيند مدعي جز خويشتن را                           كه دارد پرده
  ت چشم خدابيني ببخشند                       نبيني هيچ كس عاجز تر از خويشگر

( 156: 1387سعدي،  ) 
 همنشيني با انسانهاي بد -2-7- 2

يكي از مواردي كه در زندگي تأثير گذار است، همنشيني است. پدر امام حسن مجتبي 
  (ع) به  فرزند خود نصيحت كرده است :

» َقالَ [عليه السالم] ل عاً لَا وبأَر عاً وبنِّى أَرَفظْ عاح نَيا بنِ [عليه السالم] يسالْح هناب
اْلعجب و  هيضُرُّك ما عملْت معهنَّ إِنَّ أَغَْنى الْغنَى الْعْقلُ و أَكْبرَ اْلَفقْرِ الْحمقُ و أَوحش اْلوحَش

اْلأَحمقِ َفإِنَّه يرِيد أَنْ يْنفَعك َفيضُرَّك و  هيا بَني إِياك و مصادَقأَكْرَم الْحسبِ حسنُ اْلُخُلقِ 
رِ َفإِنَّه  اْلَفاجِ هالْبخيلِ َفإِنَّه يقْعد عْنك أَحوج ما تَكُونُ إِلَيه و إِياك و مصادَق هإِياك و مصادَق
هبِالتَّاف كبِيعَق يادصم و اكإِي هو  كلَيع دعبي و يدعالْب كلَيع َقرِّبرَابِ يَكالس الَْكذَّابِ َفإِنَّه

. الَْقرِيب *«  
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

  مق-1393، پاييز همايش ملي بينامتنيت (التناص)، 5براي چاپ، جبرگزيده  مقاالتمجموعه /  813 

به فرزندش امام حسن[عليه السالم] فرمود: ( پسركم! چهار چيز از من به ياد دار و 
- از كردهي خود زيان نبري: گرانمايهكنى ها كار چهار ديگر به خاطر سپار  كه چند بدان

ترين تنهايى خردى است، و ترسناكترين درويشي بىنيازى خرد است، و بزرگترين بى
ترين حسب خوي نيكوست.پسركم! از دوستى نادان بپرهيز، چه خودپسندى است و گرامى

يز، چه او خواهد كه تو را سود رساند ليكن دچار زيانت گرداند، و از دوستى بخيل بپرهاو 
آنچه را كه سخت به آن نيازمندى از تو دريغ دارد؛ و از دوستى تبهكار بپرهيز، كه به اندك 
بهايت بفروشد، و از دوستى دروغگو بپرهيز كه او سراب را ماند:( دور را به تو نزديك، و 

 38؛ ق367: ص1378نماياند) ) (نهج البالغه، –نزديك را به تو دور 
 
» َفَلا يُلومنَّ منْ أَساء بِه الظَّنَّ  هالسالم] منْ وَضع َنْفسه مواضع التُّهمو قَالَ [عليه «  

 )159(حكمت 
آن كه خود را در جاهايي كه موجب بدگماني است نهاد، آن را كه گمان بد بدو برد 

  )  159: ق 391: ص1378سرزنش نكناد (نهج البالغه، 
  گويد : مي از همنشين ناشايست اشاره كرده، سعدي نيز بسيار به  دوري جستن

  )546:     1387(سعدي ، » هر كه با بدان نشيند نيكي نبيند.« 
  طلب كردم زدانايي يكي پند              مرا فرمود با نادان نپيوند

 ( 584: 1387سعدي ،  ) 
متهم گردد هر كه با بدان نشيند ، اگر نيز طبيعت ايشان درو اثر نكند، بطريقت ايشان «  

  )   584: 1387سعدي ، »   ( و گر بخراباتي رود بنماز كردن ، منسوب شود بخمر خوردن
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  نتيجه
مورد از اخالق ناشايست  مورد بحث  7مورد از فضايل اخالقي و 14در اين مقاله 

وبررسي قرار گرفت . نتيجه آن كه شباهت تفّكر سعدي در موضوعات اخالقي با سخنان 
دهد كه وي در بيان نكات اخالقي بسيار تحت تأثير نهج البالغه  مي ) نشانحضرت علي (ع

  بوده است.
 الزم به ذكر است كه موارد تأثير پذيري سعدي از نهج البالغه به قدري زياد است كه

  تواند در سطح موضوعات گوناگون بررسي شود. مي
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 منابع 
   ضرت علي (ع) ، ترجمه شريف، تهران.حي  ، نامه و حكمتها ها ) ، خطبه1378نهج البالغه ( 

انتشاراتي امير ي  ) ؛ معارف نهج البالغه در شعر شاعران ، قم : مؤسسه1374دشتي ، محمد (
  المؤمنين.

) ، تأثير نهج البالغه و كالم حضرت امير المؤمنين بر شعر فارسي، تهران 1383راثي، محسن ( 
   : انتشارات امير كبير.

) كليات ، به كوشش محمد علي فروغي و اقبال آشتياني ، 1370ن (سعدي ، شيخ مصلح الدي
   تهران : انتشارات فروغي.

گلستان ، به كوشش خليل خطيب رهبر ، تهران : انتشارات  (1378 ) ______________
   صفي عليشاه

  عالئم اختصاري
  ص: صفحه

  ق: كلمات قصار
  ن: نامه
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