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 چکیده

 

روشین   سعدی شیرازی، بی تردید بزرگترین شاعری است که بعد از فردوسی آسمان ادب فارسیی را بیه نیور هییره کننیده هیوی       

تامی  در   سعدی از جمله گویندگانی نیست که در زمان حیات هود از تمتع شهرت و قبول عیا  بیی نبییا مانیده باشید        .ساهت 

تعیداد زییادی از جمیالت و      تواند بود جهاننمودار نفوذ کال  سعدی در افواه و افکار مرد  فارسی هوان  گلستان و بوستان صفحات

مسلماً افسون واقعی سعدی و راز مقبولیت او نه در ثبات بلکیه در جمیاعیت     فته است  ابیات او به صورت مث  در آمده و شهرت یا

این تنها هبوصیت سعدی است که سخن  به سخن همه شبیه است و به هیچ کس شبیه نیست   این شیخ همیشیه    نهفته است 

و لطی  بییان ،قیدرت     ات و حسین ترکییا  لحاظ گزین  و زدودگی کلمی از  است ، پیر ترین و جوان ترین شاعر زبان فارسی  شابّ

سیعدی  مدارا و مهربانی که در سخن و اندیشه ی او نهفته موجا ماندگاری نا  وی شده است      قریحه ی سعدی شگفت آور است

را به شیدت  عطای آنان را در یافته ، امّا نه تنها ممدوح را به عرش اعلی نرسانده ، بلکه او  پادشاهان گشته و درِ شاعری است که گردِ

  سعدی ، با وجود آن که سال ها از وطن هود دور بوده ، به شدت عاشی  دییار هیود بیوده   سیعدی       از عواقا ظلم و ستم ترسانده

حفظ رعیت را از طرف قدرت حاکم فقط از ترفند های سیاسی و حکومتی نمی بیند، بلکه از منظر اعتقادی و باورمندانه به آن نگیاه  

ی را واجا می داند ، بلکه به نوعی شکر گذاری به درگاه هدا باور دارد و معتقد است در صورتی کیه حاکمییت   می کند   رعیت نواز

 از مشروعیت و مقبولیت عمومی در نزد ملت  برهوردار نباشد ، زمینه ای برای طمع ورزی دشمنان هارجی فراهم می شود

 

 ،  مدارا شجاعت ، حاّ وطن ،،  حاکمیتسعدی ،  واژگان کلیدی:
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This ever- young Sheikh 
 

Hossein Arefnyia 

, PhD student of Iranology Yeravan State University 

h.arefnia@gmail.com 

 

 

Abstract 
 

 Saadi-Shiraz is undoubtedly the greatest poet who could illuminate the world of Persian literature with 

his brightly shining light succeeding Ferdosi. Saadi is not among the poets who could not enjoy fame and 

popularity in his life time. A careful study of the pages in Golestan and Boostan reveals the influence of 

Saadi’s word in Farsi readers’ thought and language. Many of his sentences and verses have become 

popular as proverbs. Saadi's real charm and the secret of his acceptance by the public does not lie in his 

stability but rather in his comprehensive character. This is the only distinctive characteristic of Saadi. His 

word is similar and at the same time different from others’. This ever- youngSheikh, is the oldest and at 

the same time the youngest Persian poet. Saadi’s talent is remarkably wonderful regarding his diction 

and purity of words and also his beauty of synthesis and rhetoric. The tolerance and kindness residing in 

his words and thought has made his name everlasting. Saadi is a poet who has communicated a lot with 

the kings and awarded by them but he has not only stopped exaggerating their eulogy but he also has 

strongly warned them about the ramifications of tyranny and oppression. Saadi was in deep love with his 

homeland though he had been away from his country for ages. For Saadi, taking care of the common 

herd by the monarch is not just a political strategy but rather it is a matter of ideology for him. For him, 

it is quite necessary to serve the common herd. He believes that if the sovereignty lacks the public 

approval and legitimacy of his people, the enemies will find a way to penetrate into the territory. 
 

 Key words : Saadi , sovereignty , valor, patriotism , tolerance 
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   مقدمه :

سرزمین پارس پا فرا ترنهاده و عرصیه جهیان را از شیرا تیا دیرب در      هدف از این تحقی  معرفی سعدی و این که شهرت سعدی از 

نوردیده است و اشعار و سخنان وی به صورت مث  سایر در آمده است   و سعی کردیم نشان دهیم که مدارا و مهربانی در اشیعار وی  

هرگز لا به مداحی باز نمیی کنید   نمود بارز دارد و شجاعت و جسور در رگ وی ساری و جاری است و از هیچ قدرتی نمی هراسد و 

 و از طرف دیگر عش  به وطن را برای همه به اثبات می رساند و آنجا که الز  باشد لا به شکوه از زمانه باز می کند

عواط   اندیشه های بلند و« حد همین است سخنرانی و زیبایی را»صرف نظر از مقا  واالی سعدی در هنر شاعری و نویسندگی که 

کرده است که نیا  وی را در زمیره درهشیان تیرین      انسانی این متفکر بزرگ، آن اندازه در قلمرو زبان و ادبیات فارسی نفوذلطی  و 

در قلمرو شعر کهن فارسی، نخستین موضوعی که از لحاظ ارزشهای اهالقیی اسیال ، حیا ز     .چهره های ادبی جهان ثبت نموده است

اعتقاد به توحید است که دالبا با فروتنی عابدانه توسط گویندگان فرزانه و پاکدل ما اظهار یکتاپرستی و  اهمیت فراوان است، اندیشه

  .شده است  ستای  از صاحبان فضیلت و معرفت و در واقع بزرگداشت مکار  اهالقی و کرامت انسانی، هداپسندانه و هردپذیر است

نثر روان شیرین اوست که الح  با نظم  برابری می کند و پی  یکی از ویژگی های سعدی که او را پیشوا و بی همتا ساهته است 

از او کسی بدان شیوه نثر نساهته ، به هبوص که نثر استاد مسجع است و نمودار گران مدار آن همانا کتیاب گلسیتان است مسیلما     

لبی مطاب  ذوا هر عیالی و دانیی و   افسون واقعی سعدی و راز مقبولیت او نه در ثبات بلکه در جماعیت  نهفته است  در آثار او مطا

عامی وجود دارد این تنها هبوصیت سعدی است که سخن  به سخن همه شبیه است و به هیچ کیس شیبیه نیسیت   ایین شییخ      

 همیشه شاب ، پیر ترین و جوان ترین شاعر زبان فارسی ، معلم اول که هم هیبت یک آموزگار را دارد و هم مهر یک پرستار 

 

زّ و ج ّ که ما را یارای آن داد  تا با بضاعتی اندک ، در حد توان هوی  و نه در هور شیخ بزرگ دفتری گرد آورییم  منّت هدای را ع

 «چراغ پی  آفتاب پرتوی ندارد و مناره بلند در دامن کوه الوند پست می نماید  » پی  ک  او ، گرچه 

و تمثی  هیای سیاده ی هیوی  رهنمیودی اسیت بیر عیدالت و         شیخ بزرگ ، نیک گفتار ، نیک پندار و ژرف بین است و با حکایات

 دادگری ، ح  پذیری و انسان مداری :

 نخواهد که بیند هردمند ری               نه بر عضو مرد  نه بر عضو هوی 

 

 روشین  سعدی شیرازی، بی تردید بزرگترین شاعری است که بعد از فردوسی آسمان ادب فارسیی را بیه نیور هییره کننیده هیوی       

برجاسیت   ساهت و آن روشنی چنان بود که هنوز پس از گذشت هفت قرن از تیاثیر آن کاسیته نشیده اسیت و ایین اثیر تیا پارسیی        

 همچنان برقرار هواهد ماند 

عواط   اندیشه های بلند و« حد همین است سخنرانی و زیبایی را»صرف نظر از مقا  واالی سعدی در هنر شاعری و نویسندگی که 

کرده است که نیا  وی را در زمیره درهشیان تیرین      ی این متفکر بزرگ، آن اندازه در قلمرو زبان و ادبیات فارسی نفوذلطی  و انسان

  .چهره های ادبی جهان ثبت نموده است
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 شهرت سعدی

بیی  سعدی چنان که شواهد بسیار در دست داریم از جمله گویندگانی نیست که در زمان حیات هود از تمتع شیهرت و قبیول عیا     

 نبیا مانده باشد 

 این که هود فرموده است که:

 منم امروز و تو انگشت نمای زن و مرد        من به شیرین سخنی و تو به هوبی مشهور

 یا  

 2بی مقاالت سعدی انجمنی        هفت کشور نمی کنند امروز 

 

 مَثَل:

گلستان سعدی نموداری از فراز و نشیا هیای دنییا ، بیه    با تام  در گلستان سعدی قسمتی از سخنان وی به صورت مث  در آمده ، 

هبوص آن گونه که سعدی آن را لمس و تجربه کرده است تام  در این صفحات نمودار نفوذ کال  سیعدی در افیواه و افکیار میرد      

 فارسی هوان در ایران و افغانستان و آسیای صغیر و شبه قاره ی هندوستان تواند بود :

 سپند           آن چه کند دود دل دردمند آت  سوزان نکند با-

 آت  نشاندن و اهگر گذاشتن و افعی کشتن و بچه نگه داشتن کار هردمندان نیست-

 آن را حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟-

 با سیه دل چه سود گفتن وعظ          نرود میخ اهنی در سنگ -

 

 

 77اردیبهشت –دانشنامه فارس  –کوروش کمالی سروستانی  –سعدی شناسی -1

 همان -2

 

 

 

 

 

 

 

    تا تریاگ از عراا آورده شود ، مار گزیده مرده شود -

 توانگری به هنر است نه به مال   -
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 دوستان به زندان به کار آیند که بر سفره ، همه دشمنان دوست نمایند-

 دهنه سگ به لقمه دوهته به  -

 سگ ح  شناس به از آدمی ناسپاس       -

 مردی ات بیازمای و آن گه زن کن-

در باره نفوذ شکسپیر در زبان انگلیسی و مرد  انگلیسی زبان نوشته اند که بی  از چهار صد و پنجیاه جملیه از کلمیات او در مییان     

نکتیه را تاییید   عمو  مرد  راه یافته است  در زبان فارسی ، سعدی نظیر چنین مقامی را دارد  تام  در یکی از آثار او، گلستان ، این 

 می کند که تعداد زیادی از جمالت و ابیات او به صورت مث  در آمده و شهرت یافته است  

چه عواملی موجا می شود که سخنی به صورت مث  سایر در آید و مرد  آن را به کار برند؟ ابوالفض  احمد مییدانی مولی  کتیاب    

راهیم نظا  می نویسد که چهار صفت در مث  جمع میی شیود کیه در دیگیر     که در تالی  اثر هود از قول اب –معروف مجمع االمثال 

 انواع سخن به این حد نیست : ایجاز لفظ ، استواری و اصابت معنی ، حسن تشبیه ، جودت کنایه و این نهایت بالدت است 

ایجاز و رواج سخن در بین مرد  صفت اساسی مث  است به عالوه مث  ها انعکاس تجربه ی قیو  و بییان هیرد و حکمیت مشیترک      

 عمو  است که به یکدیگر منق  کرده اند  از این رو ولتر می گوید : 

 «مرد  دالبا در امثال هود محقند»

ها شبیه یکدیگر است، که از نوع اقتباس نیست بلکه نوعی تیوارد   در امثال مل  مختل  جهان مواردی دیده می شود که مفاهیم آن

 تواند بود نظیر:

 دوست آن دانم که گیرد دست دوست              در پریشان حالی و درماندگی

 رادا اصفهانی نیز می هوانیم :« محاظرات»که در 

 ی همه را اه  مراعات می یابی :دوست تو کسی است که در شدت و سختی مراعات احوال تو را کند ، در فراه» 

 فرانسویان هم می گویند:

Le Malheur La Pierre De touche de lamitie                                                              

 

طاب  ذوا هیر عیالی و   مسلماً افسون واقعی سعدی و راز مقبولیت او نه در ثبات بلکه در جماعیت  نهفته است   در آثار او مطالبی م

دانی و عارف و عامی وجود دارد و از اوراا او می توان از یک سو عقایدی درهور اکهارت یا توماس یا از دیگر سو شایان سیزار برژییا   

 گلچین کرد   

 های او ذره جهانی است از مشرف زمین همچون مناظر عالی و بسیار پلید آن و بی دلی  نیست که از ش   نوشته

 ها در دست نوآموزان جا گرفته است شود به عنوان نخستین کتابم پی  تا کنون زبان فارسی تدریس میقرن ونی

تیوان عقایید او را در   رو نمیی سعدی نه تنها در ادبیات فارسی بلکه در ادبیات جهان یکی از افراد محبوب و چند بعدی است   از ایین 

عری فعال و فیاض همراه با تضادهای گوناگون بود   هرگز قاطعییت نداشیت و   پارچه تلفی  نمود  او که شایک سیستم منسجم ویک
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بیشترین جاذبه او نیز احتماالً در تضاد عقاید متناقض  نهفته است   این عقاید وی اکثر اوقات عاری از لطافت است ولیی بیا چنیان    

 3زبان وبیان محکمی ابراز گشته که حتی برای فرد ساده نگری نیز قاب  فهم است 

 چنان که دالمحسین یوسفی در مقاله ی کادذ زر از زبان امرسن می گوید:

 «بشریت به سعدی عالقه مند است           سعدی شاعر دوستی ، محبت ، قهرمانی ، ایثار ، بخشندگی ، صفا و عنایت الهی است »

 د:در مقدمه ی گلستان وقتی سعدی از صیت سخن هود در بسیط زمین یاد می کند می نویس

  «رقعه ی منشآت  را چون کادذ زر می برند »

بعد ها آوازه ی سخن سعدی از مشرا به مغرب رفت ، قریا سیبد و پنجاه سال پی  بود که آندره دوریه ترجمیه ی گزییده ای از   

 4گلستان را به زبان فرانسوی انتشار داد 

کس شبیه نیست   این شیخ همیشیه شیاب ، پییر    این تنها هبوصیت سعدی است که سخن  به سخن همه شبیه است و به هیچ 

   ترین و جوان ترین شاعر زبان فارسی ، معلم اول که هم هیبت یک آموزگار را دارد و هم مهر یک پرستار 

و لط  بیان ،قدرت قریحیه ی سیعدی شیگفت آور اسیت ، میثالً در ایین جملیه         از لحاظ گزین  و زدودگی کلمات و حسن ترکیا

 مشهور:

 «اگر تیری در پهلو نشیند به که پیری زن جوان را»

 دارای دو معنی است :« پهلو»عالوه بر تقاب  و تضاد این دو ،  -که نمودار ناسازگاری جوان و پیر است

 نشیند نیز به معنی جلوس در جمله نیامده و به قرینه حذف شده است ، یعنی این هر دو مفهیو  «   کنار» و دیگری « تهیگاه»یکی 

 مذکور فهمیده می شود  این ایجاز فوا العاده  است  « در پهلو نشیند » ارت محذوف از عب

 

 نثر روان :

یکی دیگر از ویژگی های سعدی که او را پیشوا و بی همتا ساهته است نثر روان شیرین اوست که الح  با نظم  برابری می کند و 

پی  از او کسی بدان شیوه نثر نساهته ، به هبوص که نثراستاد مسجع است ونمودار گران مدار آن همانا کتاب گلسیتان اسیت در   

د صنعت سجع را داده عبارات  مانند آب روان و آهنگ جانان جاذب و شیرین و گیوش نیواز  و   این تالی   منی  است که سعدی دا

 دل فریا درآمد مانند این ها : 

 

 همان   -3

 1363دالمحسین یوسفی ، کادذ زر ، یادداشت هایی در ادب و تاریخ ، چاپ اول ، انتشارات یزدان ، تهران -4   

 

 

 نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر  -

 توانگری به هنر است نه به مال و بزرگی به عق  است نه به سال -
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 همه کس را عق  هود به کمال نماید و فرزند به جمال  -

 زمین را از آسمان نثار است و آسمان را از زمین دبار -

 

جوش  هود تا کنون در اول وص  او مانده ایم اما به قول شییخ  سخن سعدی زاییده ی فهم اوست و ما با همه ی کوش  و   گرچه

: 

 هزار سال به امید تو توانم بود            اگر مراد بر آید هنوز باشد زود

 5اگر مراد یابم مرا امید بس است          نه هر که رفت ، رسید و نه هر که گفت ، شنود

 

 مدارا و مهربانی:

 نا  و سخن او برای ما باقی بماند مدارا و مهربانی است که در سخن و اندیشه ی اوست  نکته نخستی که موجا می شود» 

اگر در سخن سعدی هشونت و قساوت بود او باقی نمی ماند  مدارا و مهربانی امری است که به زندگی انسان برای همیشه ی تیاریخ  

ها ، در گلستان ، در بوستان به شک  هیای مختلی  قابی      معنا و جهت می بخشد و البته این سخن در سراسر آثار سعدی ، در دزل

 بررسی است 

 یکی بربطی در بغ  داشت مست         به شا بر سر پارسایی شکست

 چو روز آمد آن نیکمرد سلیم               بر سنگدل برد یک مشت سیم

 که دوشینه معذور بودی و مست         تو را و مرا بربط و سر شکست

 

فر بایستی به لحاظ استحکا  اندیشه و مهم تر از آن پاالی  و تبفیه ی درون به اوجی برسد که از یک مست بیربط بیه   چقدر یک ن

دست، بربط  را بر سر پارسایی شکسته ، تابلویی ترسیم کند ، تابلویی ابدی برای همه ما، برای همیشه تاریخ ، برای فرهنگ اییران  

 زمین ، برای فرزندان و برای نس  ما  

نکته دومی که موجا بقای سعدی است ، رنج و مقاومتی است که در زندگی و در شعر او قاب  جستجو است  الز  نیست ییک نفیر   

برای رنج های هود صد قبیده بگوید   ممکن است یک بیت بگوید  الز  نیست کسی برای بیان سیختی هیا و صیعوبت هیای زمیان      

 جمله بنویسد هوی  صدها صفحه نثر بنویسد ، کافی است یک 

چه کسی توانسته است نقید  « پادشاهی ، پارسایی را گفت : هیچت از ما یاد می آید  گفت : آری ، وقتی هدا را فراموش می کنم » 

 6 قدرت سیاسی و ساهتار سیاسی را در آن روزگار با این جامعیت مطرح کند؟

د ، الزا  طبیعت شاعری است که در وجیود شییخ بیا او همخانیه     این که در کال  معلم اهالا گه گاه جدّ و هزل به هم در می آمیز»

است و البته به جالل و وقار تعلیم اهالقی او هم لطمه وارد نمی کند  از قرن ها قب  از سعدی هم بسیاری از صاحا نظران بیه ایین   

ی آورد که با کاربرد چوب و شیالا و  نکته برهورده بودند که معلم اهالا از طری  اعمال تفریح و طیبت ، گه گاه توفیقی به دست م

 توپ و تشر دست یابی به آن ، برای  ممکن نیست ، الجر  در تعلیم حکمت و الزا  به اهالا درشتی و نرمی به هم در به است 
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 ، 1379سعدی شناسی ، دفتر دو  ،کوروش کمالی سروستانی، بنیاد فارس شناسی شیراز، -5

 سید عطا اهلل مهاجرانی  -سعدی شاعر مدارا و مهربانی-6

به زشتی ها و زیبایی های  بیا تضیاد هیا و نیاهمواری هیایی کیه در آن       –سعدی در گلستان دنیا را چنان که هست تبویر می کند 

 7« هست  

اهالقیی کیه در   -النسیبه سیاسیی  بوستان و گلستان درگیر روشنگری اند آن یکی بیشتر در قلمرو مدنی و این یکی با چشم انیداز ب »

 بوستان نقد می شود و آنی که توصیه می شود ، هر دو هاستگاه اجتماعی دارند 

از این رو مبلغ ارزشی هاص ، به بهای ارزشی دیگر نیست  شایان توجه آن که ادلا دو سوی گفتگو و یا در گیری در دایت یکدیگر 

ی می جوید ، فضیلتی که مسّاح  امکانات اجتماعی و منبیه ی تیاثیرش نییز    را درک می کنند  بوستان مدنیت را در فضیلت فرد

 8« جماعت انسانی است  

 

 شجاعت سعدی:

عطای آنان را در یافته ، امّا نه تنها ممدوح را به عرش اعلی نرسیانده ، بلکیه او را    پادشاهان گشته و درِ سعدی شاعری است که گردِ

به شدت از عواقا ظلم و ستم ترسانده و حتی مناظر هولناکی را در برابر چشمان او گسترده و ناچار در یک مجلیس کیه گروهیی از    

–لم ، هر نوع سفاکی و هون ریزی از او انتظیار میی رود   بزرگان شهر حضور داشته اند هطاب به یک امیر مغولی که به دو دلی  مس

 این چنین گفته:–یکی مغولی بودن و دیگری امیر بودن 

 ای که روزی نطفه بودی در شکم              روز دیگر طف  بودی شیر هوار

 مدتی باال گرفتی تا بلوغ                                سرو باالیی شدی سیمین عذار 

 آن چه دیدی بر قرار هود نماند                وین چه بینی هم نماند بر قرار 

 دیر یا زود این شک  و شخص نازنین             هاک هواهد بودن و هاک  دبار

 سعدیا چندان که می دانی بگو                   ح  نشاید گفت الّا آشکار

 ز هتا باکی  نباشد و تتارهر که را هوف و طمع در کار نیست           ا

 و سر انجا  هود را با شاعران متمل  درباری می سنجد:

 پادشاهان را ثنا گویند و مدح           من دعایی می کنم دروی  وار

 9« یا رب الهام  به نیکویی بده           وز بقای عمر بر هوردار دار

 

 حبّ وطن:

هورند و الجیا حدیث  همچون شکر می صیت سخن  در بسیط زمین رفته و قبا» تا زبان و ادب فارسی برجاست ، به درستی: 

برند سخن بسیار رفته است   گروهی آن را نشانه بی عالقه بودن به زاد و بو  وشهر ودیار دانسیته  ی منشآت  چون کادذ زر میرقعه
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کننید و آن را  ود به ایین بییت سیعدی اسیتناد میی     در ترک شهر و دیار ه –هر چند اندک  -و ایرادها نوشته و گفته اند و برهی نیز

حیدیثی  » که سعدی نیز به آن توجه داشته و آن را « حا الوطن من االیمان »آورند در این جستار ، بی آن که به موضوعشاهد می

 داند ، تکیه کنیم و به این بیت در وزن و قافیه به دزل کلیم مانند است اشاره نماییم ،  می« صحیح 

 «  ن نگر که گ  چشم بسته ای       نتوان ولی زهار و هس آشیان گذشتحا الوط

دانند ، بیه همیین   می« دیدار عزیزان در وطن آمده، او را مجر » ها دوری به دانست که هنگامی که پس از سالسعدی به هوبی می

 نکنند « مالمت  » دلی  پی  دستی کرد

 هکار نگیرد چو ز در باز آیدجرمناک است مالمت نکنیدش که کریم      بر گن

 دهتر بکر ضمیرش به یتیمی پس از این      جور بیگانه نبیند چو پدر باز آمد

 

 

 سعدی ، شاعر و معلم اهالا ، عبدالحسین زرین کوب -7

 زمینه های هومانیسم اجتماعی در آثار سعدی ، محمود عبادیان  -8

 شجاعت اهالقی سعدی در آثارش ، ایرج وامقی  -9

 ، چو ارزد ، دو سه هر مهره که در پیله ی اوست    هاصه اکنون که به دریای گوهر باز آمدنی 

 چو مسلم نشدش ملک هنر چاره ندید      به گدایی ، به در اه  هنر باز آمد

 10 پای دیوانگی اش برد سر شوا آورد          منزلت بین که به پا رفت و به سر باز آمد

 

 شِکوه از زمانه:

هیا ونییز موضیوعات    را بیر اسیاس واژه   هیای سیعدی  هر کس آینه ی افکار ، احوال ، درونی ها و جهان بینی اوست وقتی دیزل زبان 

شود ، عواط  واحساسات او، ابعیاد و زواییای   -کنیم ، گویی زبان و ذهن او تا حدودی برای ما شفاف میگوناگون آن طبقه بندی می

گیرند های  و     همه در چشم ما رنگ میهای  ، مرادها و نامرادی   ، امیدها و ناامیدیهایگوناگون شخبیت  ، کا  ها و ناکامی

سیعدی را بشناسییم ، جامعیه اش را    زمانیه  میا بایید   « از دست زمانیه در عیذابم   » گوید:  باید دانست که چرا سعدی با صراحت می

کردنید و چیه   اش واق  شویم ، چه کسانی بیا او رفاقیت میی   یبشناسیم ، با اه  روز گارش آشنا شویم ، به موقعیت فردی و اجتماع

 های او بسیارند؟در دزل« مالمت »و « سرزن »، «عتاب»کسانی با دشمن بودند؟ چرا بسامد واژهای چون 

 گوید:کشد، میکنند ، او پای از طری  محبت نمیسعدی را هزار تعنت کنند و طعنه زنند ، از عش  اش منع  می

 یا گناهی است که اول من مسکین کرد               عش  بازی نه من آهر به جهان آورد   

 تو نبودی که من این جا  محبت هورد        این که پند  دهی از عش  و مالمت گویی    
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هورنید ، حسیادت   بطیه میی  کشد  بیه او د اش رنج میببر زمانهآید که از دست مرد  بیهای او چنین برمیها و دزلاز بسیاری بیت

کنند، بیا  کنند، از او سعایت میهوانند، سرزنش  میاش میدهند، دیوانهزنند ، نسبت دفلت و جهالت به میاش میورزند، طعنهمی

 گوید:کنند و    ولی سعدی آن نیست که ره انتقا  برگیرد   با هاطرآزرده میاو دشمنی می

 تا بگویی دل سعدی به چه جرمی آزرد          روز دیوان جزا دست من و دامن تو   

« فیراا نامیه   » های سعدی بگذارند، به نظر مین آن نیا    های سعدی همه داستان فراقند و اگر قرار باشد نامی بر مجموعه دزلدزل

 11 است 

ادعیا بیه وضیوح در دییوان     می توان سعدی شیرازی را سر آمد نظر بازان جهان نامید و این » استاد دکتر مرتضوی معتقد است که»

سعدی جلوه گر است که جهان آینه و منجالی جمال ازلی و در نظر مرد عارف هر یک از مظاهر وجود پلی است برای دیدار و درک 

جمال جانان و البته هرچه مظهر زیبا تر و کام  تر باشد ، در جمال جانان بی واسطه تر و کام  تر هواهد بود؛ ولی شرط جواز نظیر  

آن است که برای حبول نتیجه مذکور یعنی درک حقیقت از مجاز به عم  آید نه به اقتضای شهوت و دریزه و آن عارف کام   بازی

که قادر است در هر موجود جمال موجد را عیان بیند و در این زمینه گردن کج اشتران حجاز را با چهیره ی زیبیا و قامیت دلربیای     

 او فرقی نیست ، سعدی است :هوبان چگ  در برابر دیده ی جان بین 

 محق  همان بیند اندر اب            که در هوبرویان چین و چگ  

*** 

 گویند نظر به روی هوبان            عیا است نه این نظر که ما راست

*** 

 نظر هدای بینان طلا هوا نباشد           سفر نیازمندان قد  هطا نباشد

 

 آمده :در حکایتی از محمود و ایاز »

 یکی هرده بر شاه دزنین گرفت             که حسنی ندارد ایاز ای شگفت  

 

 

 سعدی و پیوند حاّ الوطن ، محمود روح االمینی  -10

 دزل ها و جهان بینی سعدی، مهشید مشیری  -11

ی نبرده است ؟سلطان پاسخ باهته که از زیبایی نبیب« ایاز»فردی بر سلطان محمود هرده می گیرد که از چه روی دل به معشوقی 

 می دهد:

 که عش  من از هواجه بر هوی اوست          نه بر قد و باالی نیکوی اوست
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آن صندوقی پر از تنگنایی از  روایتی نق  می شود که طی« پاک» آنگاه در اثبات وفاداری ایاز به شاه و سالمت و شفافیت این عش  

به قبد یغمای جواهر از اطراف او پریشان می شوند و در این میان فقط اییاز اسیت کیه     بار شتری می افتدو سواران و محافظان شاه

 شاه را رها نمی کند و به قول سعدی هدمت را به نعمت نمی فروشد :

 گرت قربتی هست در بارگاه            به هلعت مشو داف  از پادشاه  

تبور اکثر پژوهشگران این عش  یکسره زمینیی اسیت ، امیا بیه      با وجودی که دزل سعدی جوالنگاه عش  و شور شیدایی است و به

اندک تاملی جمال دوستی عرفانی و مادی را در جای جای دزل اوسراغ گرفت  با این همه نباید عش  سعدی را بیا عشی  سینایی و    

بیر دزنیوی نییز محلیی از     مقایسه کرد ؛ کما این که این قیاس با تغزل های انوری و دالا شعرای ع -و حتی حافظ–عطار و مولوی 

 اعراب نتواند داشت 

 عش  سعدی نه حدیثی است که پنهان داستانی است که بر هر سر بازاری است

در ادامه سخن برای آن که ادعای ما هالی از شاهد نباشد ؛ برهی از ابیات را که موید حاالت نظیر بیازی و جمیال دوسیتی عرفیانی      

 : ودیر آن در دزل سعدی است، نق  می کنیم

 روی تو هوش می نماید آیینه ما            کآیینه پاکیزه است و روی تو زیبا

با این حال وجود برهی دزل های سخت جسارت آمیز در میان اشعار سعدی همواره شیخ شیراز را بر لبه تیغ اتها  قرار داده است   

می درد که حتی شمع شاهد عشقبازی نیز از شر  معشوا سعدی گاه چنان گستاخ و بی پروا سینه چاک می کند و حجاب پیرهن 

 ، زبان به کا  می کشد :

 یک امشبی که در آدوش شاهد شکر                  گر  چو عود بر آت  نهند دم نخور 

     روان تشنه بر آساید از وجود فرات                  مرا فرات ز سر برگذشت و تشنه تر 

 نیست             به دیر شمع و همین ساعت  زبان ببر  سخن بگوی که بیگانه پی  ما کس

 میان ما به جز این پیرهن نخواهدبود                   اگر حجاب شود تا به دامن  بدر 

با این تباویر که در منظومه های عاشقانه و دنایی شعر فارسی از جمله هسرو و شیرین نظامی قاب  رویت است، البته الز  است که 

 ، رندانه در قفای مبون سازی موضع بگیرد:سعدی 

 چنان که در رخ هوبان حالل نیست نظر              حالل نیست که از تو نظر بپرهیزد

 12«تو قدر هوی  ندانی ز دردمندان پرس               کز اشتیاا جمالت چه اشک می ریزد 

 

 گذر عمر:

 نی ، میانسالی و پیری در کلیات شیخ است  مفتاح دیگر ، جستجوی باب های مختل  گذر عمر ، جوا

بی هیچ واهمه و تردید و تاهیر، می توان مدعی شد که در سراسر تالیفات سعدی و در آن کلیات کبیر ، هرگز شاعر از جیوانی و ییا   

باید ودزلییات و  میانسالی هوی  ، مگر به دریغ از گذشت آن یاد نکرده است  هیچ بیت و اشاره و صراحتی در گلستان و بوستان وق

قطعات و رباعیات نمی یابیم که در آن شیخ ما مدعی جوانی و یا حتی قدرت و توانایی شده باشد   درست بیه همیان انیدازه کیه در     
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هزلیات و مضاحک و هبثیات ، سعدی شنگول سیری ناپذیر مدعی هوش دلی و توان جسمی را می ییابیم ، در بخی  هیای دیگیر     

 نویم که سعدی درکار گله و شکایت از ضع  و سستی و پیری و گذشت عمر است کلیات به صدها زبان می ش

 دریغ  روز جوانی و عهد برنایی              نشاط کودکی و عی  هویشتن رایی

 سر فروتنی انداهت پیری ا  در پی         پس از درور جوانی و دست باالیی

 فلک ساعد توانایی              دریغ بازی سرپنجگی که بر پیچید           ستیز دور

 

 آت  بر پر جبریی  جان ، محمد قراگوزلو -12     

 *** 

 تنها ز همه هل  و نهان می گریم          چشم از دم دل به آسمان می گریم

 13طف  از پی مرغ رفته چونگریه کند؟       بر عمر گذشته آن چنان می گریم

Book5 

 

 سعدی و حاکمیت:

و قدرت حاکم می شود گفت که زمانه سعدی به هبوص دوران جوانی وی و پی  از این که او سیر و سیفر آدیاز   اما در باره سعدی 

سال طول کشید، با هجو  مغوالن به ایران و کشمک  هیای مییان هوارزمشیاهیان در     40یا  30کند ،سیر و سفری که بنا به قولی 

ر روح نا آرا  سعدی و شوقی که وی به جهانگردی و سیر و سفر داشته ، هطه فارس مقارن بوده است   برهی از پژوهشگران عالوه ب

پیدای  این جو هون ریز را دلیلی برای ترک زادگاه از طرف سعدی و آداز سیر و سفر طوالنی او می دانند  بنابر این سعدی جیور و  

 رد  ستم حکا  را با تما  وجود حسّ می کرد و بی عدالتی های حکومت ها را هم درک می ک

از یک طرف جان بی تاب سعدی تحم  این بی عدالتی ها را ندارد و از طرف دیگر ممکن است با کوچک تیرین بیی پرواییی ، زبیان     

 سره  سر سبز او را بر باد دهد

 سعدی حفظ رعیت را از طرف قدرت حاکم فقط از ترفند های سیاسی و حکومتی نمی بیند، بلکه از منظر اعتقادی و باورمندانیه بیه  

اشت  شکر توانگری صدقات است و شکر پادشاهی ، رعیت نوازی  رعییت نیوازی را   « هر نعمتی را شکری واجا  » آن نگاه می کند 

واجا می داند ، بلکه به نوعی شکر گذاری به درگاه هدا باور دارد و برای شکر این نعمت و قدرت ریشه و مبنای اعتقادی قای  میی  

ز حاکمیت را تضمین کننده امنیت ملی می داند  به عبارت دیگر سعدی معتقد است در صورتی شود سعدی رضایت مندی عمومی ا

که حاکمیت از مشروعیت و مقبولیت عمومی در نزد ملت  برهوردار نباشد ، زمینه ای برای طمع ورزی دشمنان هارجی فراهم می 

رونی به درستی مقاومت کنید ، اولین شرط ، ایجاد رضایت شود  اگر از دشمن برونی می ترسید و اگر می هواهید در برابر دشمن بی

مندی عمومی از حاکمیت است  مقبولیت و مشروعیت حکومت باید تضمین شده باشد ، در دیر این صیورت هیم دشیمن بیه طمیع      

ود که لطمه ای هواهد افتاد و هم در صورت بروز هجو  دشمن ، این مردمی که باید حامیان حکومت باشند ، یا بی تفاوت هواهند ب

 جدی به مملکت است و یا با دشمن همراهی می کنند که فاجعه است  سعدی می فرماید:
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 پادشاهی کاو روا دارد ستم بر زیر دست            دوستدارش روز سختی دشمن زور آور است

 با رعیت صلح کن وز جنگ هبم ایمن نشین         زان که شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است

در جامعه به جای احساس عدالت ، احساس بی عدالتی وجود داشته باشد ، شییرازه مملکیت از هیم میی پاشید و ایین در کیال         اگر 

 سعدی هویداست:

زمامداری در هر سطحی که باشد ، مستلز  صالحیت هایی است که نباید آن را دسیت کیم گرفیت؛چون میرد  مخاطیا حکومیت       

 ه دست حکومتگران داده می شود هستند ، بنابر این زما  مرد  است که ب

 رعیت نوازی و سرلشگری       نه کاری است بازیچه و سرسری

این بیت دقیقا  به صالحیت ها توجه دارد و این که اگر حاکمان و دولتمردان عزّتی دارند و احترامی دارند، به هاطر مرد  اسیت و در  

لکت ، ملت هستند برهورد نسنجیده با مرد  و ناهرسند کردن آن هیا  واقع آنان وامدار مرد  هستند   ریشه ی درهت حکومت و مم

و ناهشنود کردن آن ها مث  این است که تیشه به درهت ملّیت و حکومیت زده باشییم   مقابلیه بیا ملیت و افکیار عمیومی و عید          

 همراهی و همکاری با مرد  نتیجه ای جز بحران مشروعیت حکومت ندارد 

 14که شاه از رعیت بود تاجدار            برو پاس دروی  محتاج دار 

 

 

 دوران شناسی آثار سعدی ، ناصر پور پیرار -13

 سعدی و حکومت ، محمد ابراهیم انباری -14

 

 نتیجه گیری :

نتیجه ای که از این مقاله حاص  می شود  این است که سعدی شاعری نا  آور که پهنه سخن  فراگیر است و کران تیا کیران را در   

یده وسخنان  در افواه به شک  مث  در آمده است و آن جا کیه الز  باشید از روزگیار گلیه و شیکایت میی کنید و هرگیز تیر از          نورد

حاکمیت را به هود را نمی دهد و مداحی را برای کسا روزی سر لوحه هود قرار نمی دهد و همیشه گذر عمر را در سیخنان  ییاد   

 دهد آوری می کند و وطن را بر دربت ترجیح می 

 

 منابع:فهرست 

 ( کلیات سعدی ، به اهتما  محمد علی فرودی ، تهران ، موسسه انتشارات امیر کبیر1376سعدی شیرازی ، شیخ مبلح الدّین ،)-1

 ( گلستان ، به تبحیح دکتر دالمحسین یوسفی ، چاپ ششم ، تهران ، انتشارات هوارزمی1381سعدی شیرازی ، شیخ مبلح الدّین ، )-2
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