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 چکیده
 

یکی از ترین ارکان ادب فارسی است که شهرتی جهانی دارد. بوستان و گلستان او را  سعدی، یکی از مهم
های  بردن به آن بخش از نظرگاه این پی  اند. بنابر ها و باورهای مردم ایران دانسته اثرگذارترین متون بر ارزش

ترین محورهای  رسد. خدا، جهان و انسان اساسی اند، مهم به نظر می سعدی که در این دو اثر بیان شده
های سعدی  د، به توصیف دیدگاهشوند. پژوهش موجو دهنده به اندیشه و زندگی هر فرد محسوب می جهت
 ی این سه موضوع ، بر اساس متن  بوستان و گلستان اختصاص یافته است.  درباره

 این پژوهش، از پنج فصل تشکیل شده که در فصل اوَل به کلیّات پرداخته شده است. 
خدایِ  ی خدا اختصاص داده شده است. های آشکار و پنهان سعدی درباره فصل دوم، به توصیف نظرگاه

کند. سعدی نیز بر حضور دائمی و محوریت خداوند در  آشنایِ سعدی، همان خدایی است که اسالم معرّفی می
 تمامی امور تأکید کرده است. 

گذرگاهی برای رسیدن به منزلگاهی  ،ی جهان پرداخته و جهان های سعدی درباره فصل سوم به بیان نظرگاه
بستن به جهان امری  ی آخرت معرّفی شده است. باوجود آنکه دل شهابدی و فرصتی مغتنم برای اندوختن تو

 ناپسند دانسته شده، هرگز به ترک کامل جهان توصیه نشده است. 
از نظر سعدی، برترین مخلوق  ی انسان مطرح شده است. انسان های سعدی درباره در فصل چهارم نظرگاه

ان، عبادت خداوند است و راهِ عبادت خداوند، جدای از ی انس خداوند و آفریده شده از سرشتی پاک است. وظیفه
های مهم انسان است که  پذیری، تأثیر پذیرفتن از همنشین از ویژگی ها نیست. تربیت خدمت به دیگر انسان

گذاشتن نامِ نیک و نیز بر  گویی، نکویی با دیگران و سعی در بر جای سعدی به آن توجّه نشان داده و بر راست
ها است و در قیامت  ی انسان آزاری بسیار تأکید شده است. مرگ، سرنوشت محتوم همه دت و مردمدوری از حسا
ها رسیدگی خواهد شد و بهشت یا جهنّم منزلگاه ابدی آنان خواهد شد. سعدی انسان را برترین  به اعمال آن

ان و مسائل مربوط به او نشان ای به انس مخلوق خداوند و بسیار قابل احترام دانسته و به همین دلیل توجّه ویژه
 داده است. 

ی خداوند برای خدمت به  نامه اختصاص یافته است. سعدی، جهان را آفریده ی پایانلّفصل پنجم، به بیان نتایج ک
 ی انسان به جای آوردن سپاس و طاعتِ خداوند دانسته است.  ترین وظیفه انسان و مهم
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 پیشگفتار

 

ای که با  سعدی مطلبی بنویسد، اوّلین مسألهحافظ و  مولوی،ی بزرگانی چون  اگر کسی بخواهد درباره
این بزرگان است. برای انجام این ی  انجام شده درباره های پژوهش شود، گستردگی آن مواجه می

ی نام و  بحث درباره ها به  هایی گذشت که بیشتر آن ی پژوهش مطالعه نامه نیز، زمان زیادی به  پایان
 ی سعدی و معرّفی آثار او پرداخته بودند. نامه زندگی

  ی پیرامون همین مباحث و معرّفی منابع مرتبط با هر موضوع، برای مطالعه ،نامه فصل اوّل پایان
 بیشتر است. 

انجام شد که و گلستان از بوستان  یبرداری دقیق های بعدی، مطالعه و یادداشت برای تدوین فصل
کار و آشهای  نظرگاه با عناوینِبرگه(  0111ی بررسی بیش از  ها )نتیجه بندی موضوعی این یادداشت طبقه

های دو، سه و چهار  ترتیب در فصل به در بوستان و گلستان، ی خدا، جهان و انسان  سعدی دربارهپنهان 
 ی خدا، جهان و انسان، آمده است. نامه پس از بیانِ مقدّماتی درباره پایان

 و هدف این بوده است که از طریقها پرداخته شده  بندیِ نهاییِ این نظرگاه در فصل پنجم به جمع
 برده شود. است، پی  اندیشیده ی خدا، جهان و انسان می متن به آنچه که سعدی درباره

 
 نامه از این منابع استفاده شده است: ویرایش پایان برایِ

فرهنگ موضوعی دستور خطّ فارسی همراه با متن کامل دستور خطّ فارسی)مصوّب فرهنگستان  -

 .0831کوششِ مرتضی قاسمی، چاپ اوّل، تهران: سروش،   به  زبان و ادب فارسی(،
، تهیّه و تنظیم: امور پژوهشی مدیریت «نامه/ رساله دستور العمل نگارش و تدوین پایان» -

 .0831تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
 

 اند. رسی سخنی نگفتهالخط شعر فا ی رسم الزم به یادآوری است که این منابع در باره
 

 و...
که از  دکتر یعقوبیو جناب آقای  دکتر پورنامداریانجناب آقای  ،بزرگوارم استادان م ازسپاسگزار 

 ام.  مند بوده های ایشان بهره ی انتخاب موضوع تا به پایان رسیدن این پژوهش همواره از راهنمایی مرحله
ادبیّات، که  ی ، ریاست محترم پژوهشکدهدکتر رادفرو سپاسگزارم از استاد بزرگوارم جناب آقای 

 داوری این پژوهش را پذیرفتند و نکاتی بسیار ارزشمند را یادآوری فرمودند.
بزرگوارِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نیز دانشگاه  از تمامی استادانو سپاسگزارم 

 ام.  کردستان که به هر شکل مطلبی از ایشان آموخته
های خود، نقشی بسیار مؤثّر در انجام این  ها و همدلی که با همراهی ام خانوادهو سپاسگزارم از 

 اند. پژوهش داشته
 

 همتا است.   که پناه و یاریگری بی متعال خداوندِ هایِ و بیش از همه، سپاسگزارم از مهربانی
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 گلستان و ی خدا، جهان و انسان در بوستان های آشکار و پنهان سعدی درباره نظرگاه

    
 

 

 

 

 

 

 كليّات
 

 ات پژوهشكليّ .1-1
 

 ــ عنوان پژوهش

 .جهان و انسان در بوستان و گلستان، ی خدا های آشکار و پنهان سعدی درباره نظرگاه
 پژوهش ت و ضرورتاهميّــ 

جایگاه ، لیل اهمیّت این موضوع؟ دانسان چه دیدگاهی داشته استجهان و ، ی خدا سعدی درباره

جهان و  ،سه موضوع خدا، عالوه بر آن. جهان دارد ادبیّاتفارسی و  ادبیّاتنظیری است که سعدی در  کم

، های سعدی در این موضوعات از دیدگاه یافتن آگاهی، این  بنابر. اند بنیاد فرهنگ ما را رقم زده، انسان

 است.ادبی گذشته  بسیاری از متونِ ی درک بهترِ و فراهم شدن زمینه ایرانی  فرهنگِ بازخوانینوعی  به
 ــ نوآوری پژوهش

جهان و انسان هم در بوستان ، ی سه مفهوم کلیدی خدا های سعدی درباره مطرح شدن تفصیلی نظرگاه

 بود.چنین امکانی فراهم نشده ، و هم درگلستان که قبل از انجام این پژوهش
 ــ كاربرد پژوهش

 شوند. مند می دانشجویان( بهره به ویژه)ی فرهنگ و ادب مندان به حوزه تمامی عالقه، از این پژوهش
 موضوعی( -ــ قلمرو پژوهش)زمانی

سعدی  ازبوستان و گلستان(   یها )کتاب بر اساس دو اثر، جهان و انسان، موضوعی با محوریت خدا

 زیسته است. می شیرازی که در قرن هفتم هجری
 ــ روش انجام پژوهش

 های بوستان و گلستان سعدی است. کتاب بر مبنای مطالبِ، پژوهش. ای کتابخانه
 ــ نوع پژوهش

 بنیادی و توصیفی.

 های اصلی پژوهش ــ  تعریف مسأله و سؤال

تقلیدها و . اند از زمان تألیف توجّه مخاطبان بسیاری را به خود جلب کرده، بوستان و گلستان سعدی

بعضی از. ستا گواهی بر این مدّعا، انجام پذیرفته استهای بسیاری که از این دو اثر  ترجمه
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. اند ها و باورهای مردم ایران دانسته ترین متون بر ارزش اراثرگذبوستان و گلستان سعدی را ، پژوهشگران

جهان و انسان در ، ی خدا مستقیم درباره مستقیم و غیربه شکل بنابر این مطرح کردن آنچه که سعدی 

ی  ها و مقاالت بسیاری درباره اگرچه کتاب. رسد بسیار مهم به نظر می، ان کرده استبوستان و گلستان بی

در بوستان و گلستان نوشته  خدا، جهان و انسانی  امّا مطلبی به تفصیل درباره ، نوشته شده است سعدی

 از:های اصلی پژوهش عبارتند  سؤال. پرداختن به همین موضوع است، منظور از این پژوهش. نشده است

 کند؟ سعدی خدا را چگونه توصیف می .1

 دیدگاه سعدی نسبت به جهان چیست؟ .2

 اندیشد؟  ی انسان چگونه می سعدی درباره  .3

 های پژوهش ــ  فرضيه

بیان کرده همان توصیفاتی است که اسالم از خداوند ، کند میتوصیفاتی که سعدی از خداوند بیان  .1

 است.

جهان فرصتی  حضور در .داند ها می منزلگاه ابدی انسانگذرگاهی برای رسیدن به سعدی جهان را  .2

 ی آخرت است. مغتنم برای اندوختن توشه

فرمانبرداری از خداوند  اوی  ترین وظیفه انسان از دیدگاه سعدی، برترین مخلوق خداوند و مهم .3

    است.

 ی پژوهش و پيشينه ادبيّاتــ  

ها و مقاالت بسیاری  کتاب، گلستان و بوستان ویژهبه ، ی سعدی و آثار او نامه ی نام و زندگی درباره

جهان و انسان ، ی خدا های سعدی درباره کم و بیش به نظرگاه، نوشته شده است که در هریک از این منابع

 به ،ی سعدی و آثار و افکارش های انجام شده درباره یافتن از پژوهشبرای آگاهی . نیز اشاره شده است

تألیف  (1331،شناسی مرکزسعدی، شناسی بنیاد فارس: شیراز)(1031 -1011)پژوهی فرهنگ سعدی

  . توان مراجعه کرد می، لی کاووس حسن

 منابع مربوط به موضوع این پژوهش عبارتند از: ترین مهم

 :كتاب -الف

. چاا  اوّل . فرانسـه  ادبيّاتفارسی در  ادبيّاتتأثير : از سعدی تا آراگون. 1333. جواد، حدیدی  .1

 . شگاهیدانمرکز نشر : تهران

          الـدّین   اسـتاد سـ ن سـعدی)مروری بـر زنـدگی و آثـار مصـل        . 1333. مناوچهر ، پاژوه  دانش  .2

 . همشهری: تهران. چا  اوّل. زیر نظر علیرضا مختارپور .سعدی شيرازی(

 اساطیر.: تهران. چا  دوم. زیر نظر مهدی ماحوزی. قلمرو سعدی .1331. علی، دشتی .3
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 گلستان و ی خدا، جهان و انسان در بوستان های آشکار و پنهان سعدی درباره نظرگاه        

 

 
. ی سعدی ی زندگی و اندیشه درباره: حدیث خوش سعدی. 1331. عبدالحسین، کوب زرّین  .4

 سخن.: تهران. چا  چهارم

 . مرکز :تهران. چا  اوّل. سعدی شاعر عشق و زندگی. 1335. محمّدعلی)همایون(، کاتوزیان  .5

. یوسفیی محمّد حسن اردبیلی و غالمحسین  ترجمه .ی سعدی تحقيق درباره. 1314. هانری ، ماسه  .1

 توس.: تهران. چا  اوّل

 طرح نو.: تهران. چا  سوم. 3ویرایش. سعدی. 1333. ضیاء، موحّد .3

 

 اند: مقاالتی كه به شکل كتاب چاپ شدهاز مجموعه  هایی مقاله -ب

کوششِ کوروش  به. شناسی سعدی: برگرفته از. «زمانه و اوایل تولّد سعدی». 1333. عبّاس، اقبال .1

 .23 – 9صص، دفتر اوّل، ی فارس دانشنامه: شیراز. چا  اوّل. کمالی سروستانی

های گلستان و  ر غرب از روی ترجمهشناسی د سه قرن و نیم سعدی». 1333. عبدالغفور، فرهادی روان  .2

مناسبت بزرگداشت  ذكر جميل سعدی)مجموعه مقاالت و اشعار به : برگرفته از. «بوستان

: تهران. چا  پنجم. دوم جلد. یونسکو گردآوری .هشتصدمين سالگرد تولّد شيخ اجل ّسعدی(

 .191 – 135صص، وزارت ارشاد اسالمی

به کوششِ کوروش . شناسی سعدی: برگرفته از. «ممدوحین شیخ سعدی». 1333. محمّد، قزوینی  .3

 .91 – 25صص، ی فارس دانشنامه: شیراز. چا  اوّل. دفتر اوّل. کمالی سروستانی

. ثریّا نوائیان، با همکاری ژینا چوبه. «تسامح در آثار سعدیمفهوم تساهل و ». 1332. احمد، کتابی  .4

: سرپرست طرح .سعدی(با توسعه در فرهنگ و ادب فارسی ) شناخت مفاهيم سازگار: برگرفته از

: علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه: تهران. چا  اوّل. ژاله باختر: ویراستار. حمیدتنکابنی

 .133 – 39صص ، کمیسیون علوم اجتماعی و تربیتی، های علمی کشور شورای پژوهش

ی  مقاالتی درباره: برگرفته از. «نکاتی در سرگذشت سعدی». 1335. محمّد، طباطبایی محیط   .5

 .311 -343صص ، امیرکبیر: تهران. چا  اوّل. فسایی  منصور رستگار .زندگی و شعر سعدی

 
 اند: مقاالتی كه در مجالت به چاپ رسيده -ج

: (1334آذر و دی )41ی  شماره .ب ارا .«سعدی در سالسل جوانمردان». محمد رضا، کدکنیشفیعی  .1

93- 113. 

و 11ی  شماره، سال هفتم .تعليم و تربيت. «سعدی و سهروردی». ن)بدیع الزّمان(محمّد حس، فروزانفر .2

 .311 -133صص :(1311)بهمن و اسفند12
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 ــ  روش انجام پژوهش

به تصحیح محمّد علی  كليّاتِ سعدیبر اساس متن بوستان و گلستانِ ای و  کتابخانهاین پژوهش، 

ی دقیق این  ( انجام پذیرفته است. با مطالعه1331کوشش بهاءالدّین خرّمشاهی)تهران: دوستان،  فروغی، به 

بندی شده و  طبقه های دو و سه و چهار دو متن، مطالب مربوط به موضوعات خدا، جهان و انسان در فصل

 دست آمده پرداخته شده است.  در فصل پنجم به نتایج به

 ی نامه لغت ، توضیحات ازبیانِ توضیحی الزم بوده استدر بیان مطالب بوستان و گلستان، هرجا که 

 ( نقل شده است. 1315نامه،  ی لغت جلد. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه 51) دهخدا

ی، به تصحیح محمّد علی فروغ سعدی كليّاتِ متون، از توضیحاتِی تمامی عبارات عربی  در ترجمه

 ( استفاده شده است.1331تهران: دوستان، به کوشش بهاءالدّین خرّمشاهی)

وجود است. این روش ارجاع، به دلیل  آمدهنوشت در پایان آن فصل  هر فصل به شکل پی های ارجاع

 بسیار و برای پیشگیری از آشفتگی متن و سردرگمی خواننده  اتّخاذ شده است.  های ارجاع
 

 ــ  توضي  اختصارات:
 

 واژه                                واژه   رسَ

 

 باب                               ب      

 ی بیت ش                                     شماره

 حکایت                 ح                     

 ص                                    صفحه

 رجوع کنید.                                ر.ک
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 گلستان و ی خدا، جهان و انسان در بوستان های آشکار و پنهان سعدی درباره نظرگاه        

 

 
 و گلستان بوستان ی سعدی و معرّفی نامه یزندگنام و    .1-2

 رانای هب مغولی  هحمل با که دانست رانیا خیتار دوران نیتر یبحران توان می رای سعدی زندگ دوران

 رشد و کردند می   نابود را زیچ  همه گذشتند می کهی نیسرزم هر از خود راه سر در مغوالن». گشت همزمان

. دادی رو زین انیرانیای برا فاجعه نیا 1«.ختندسا می متوقّف درازی مانز تا را ها نیسرزم نیا مانمردی عیطب

 تا و شد شروعی هجر هفتم قرن لیاوا در ترکستان طرف از زیچنگی  هحمل با رانیا بر مغولی الیاست»

 2«.افتی ادامه، کردند میی ران حکم رانیا در ایلخانان نام  اب که، یهجر هشتم قرن اواسط

 توان می، کنند می مروری هجر هشتم و هفتم قرون در را رانیا خیتار کهیی ها کتاب  به گذرای نگاه با      

 یِرانیو و اریبسی ها انسان شدنِ کشته عالوه بر. ردب پی کردند لیتحم انیرانیا بر مغوالن کهی ا فاجعه عمق به 

ی قدر و قضای  هیروحی  هسلط، ها ارزش رفتن نیب از انیرانیای برا مغولی  حملهی معنو راثیم، ها یآبادان

 3.گذاشت ریتأثنیز  دوره نیا ادبیّات بر اوضاع نای هک بود عرفان و تصوّف فراوان رواج و

 و نددرآمد اطاعت و ریتدب رِدَ از ها آن با امّا گشتند مغولی الیاست دچار زین فارس اتابکان»

 4«.کردند حفظ قیطر نیدب را رانیا جنوب و رفتندیپذ را مغوالنی گزار خراج

های  به صورتی سعد نام. نهاد اتیحی  هعرصبه  پا فارس نیسرزم در، یا همانز نیچن دری سعد 

شیواترین )1المتکلّمین ملقّب به افصح، 5مصلح نیالدّ مشرف، تر مشهور همه از که شده ثبت مختلف

ن قابعضی از محقّ. 3تبوده اس در اواخر قرن ششم هجری یا اوایل قرن هفتم تولّدش. است( 3سخنگویان

 پیش او شهرت شروع و 115 – 111سالی حوال بر مقدّم»والدت سعدی  اند که تاریخِ به این نتیجه رسیده

بوده ی زنگبن سعدبن        بکر ابیبن  سعد از نامش تخلّص اریاخت و باشد تواند مین 155 – 151سال حدود از

  9«.است

 11«شتنو دوخای  نامه یزندگ» فیتأل به  سعدی اگر دیشا. میندار اش و خانوادهی زندگ ازی قیدق العاطّ

 به ویژه )آثارش ازی تر قیدق نقد، وَیی زندگ یِخیتار اتابهام ازی اریبس شدنِ روشن بر عالوه، داختپر می

 منابع دری سعدی  نامه زندگی به عنوان که آنچه بیشتر. شد می پذیر انجام( 11تاریخی نقدِی  هوزحر د

 :سعدی اینکهجمله از؛ شده است گرفتهبه ویژه  از بوستان و گلستان  و او آثار از، آمده مختلف

 است:دین والدت یافته  مانای از عال دهدر میان خانوااا 

  12«مرا معلّمِ عشق تو شاعری آموخت                                         دین بودند مانی من عال همه قبیله»

 پدرش را در کودکی از دست داده است:اا 

  13«رپد برفتم سر ازی طفل در که                                                         خبر طفالن دردِ از باشد مرا»

 مند بوده است: جوانی از نعمت مادر بهره تا سن اا

مگر : گفت و گریان همی، آزرده به کُنجی نشست دلْ. بانگ بر مادر زدم، وقتی به جَهل ِجوانی»

   14«کنی؟ خُردی فراموش کردی که درشتی می
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 : کند میتلخی یاد  به از این وصلت امّا، است کردهبا دختر یکی از رؤسای حلب ازدواج  اا

نس و با حیوانات اُ، دس نهادمسر در بیابان قُ. از صحبت یاران دمشقم ماللتی پدید آمده بود»

یکی از . ل بداشتندگِ به کاربا جهودانم ، و در خندق طرابلس. اسیر فرنگ شدمکه  وقتیتا . گرفتم

و با خود به حلب . دینار از قیدم خالص کردو به ده ، بر حالت من رحمت آورد. ..رؤسای حلب

 رویِ ستیزه مدّتی برآمد بدخویِ. به کابین صد دینار، و دختری که داشت به نکاح من درآورد برد

، تعنّت دراز کرده زبانباری . ..درازی کردن گرفت و عیش مرا منغّص داشتن زبان. بود ماننافر

بلی من آنم که به ده دینار از : خرید؟ گفتم که پدر من تو را از فرنگ باز یتو آن نیست: گفت همی

   15«و به صد دینار به دست تو گرفتار کرد.، قید فرنگم باز خرید

 :در صنعا فرزندی را از دست داده استاا 

   11«گذشت سر بر چه آنم کز میگو چه                                         گذشت اندری طفل درم صنعا به»

 بوده است: 13ی بغداد تحصیالتش در نظامیّه اا

  13«ودب تکرار و نیتلق روز و شب                                                              بود ادرار هیّنظام در مرا»

 است: مند گشته بهره 21و سهرودی 19بن جوزی ابوالفرج محضراز  اا 

و به خلوت و ، سماع فرمودی ترکِ، عَلَیه اهلل هرحم، بن جوزی ابوالفرج، جَلّاَ مرا شیخِ چندانکه»

رای مربّی  ناچار به خالفِ؛ و هوا و هوس طالب، عنفوان شبابم غالب آمدی، عُزلت اشارت کردی

 : یاد آمدی گفتمی شیخم و چون نصیحتِ، ی برگرفتمیو از سماع و مجالست حظّ، برفتمیمی قد

 خورد معذور دارد مست را  یمحتسب گر مَ                          د دست راشانبرفقاضی ار با ما نشیند 

و ، و در گوشا ی انگشت حریفان ازگاه. ..ممطربی دید برسیدم که در میان میتا شبی به مجمع قو

 به و شبی به چند مجاهده، یاران را موافقت کردم خاطرِ الجمله پاسِ فی. ..گهی بر لب که خاموش

بگشادم و پیش مغنّی ، و دیناری از کمر، ک دستاری از سرتبرّ بامدادان به حکمِ. ..آوردمروز 

سماع  بارها به ترکِم شیخ اَجَلّ آنکه علّت به. ..و بسی شکر گفتم، و در کنارش گرفتم، نهادم

همایون  میمون و بختِ امشبم طالعِ، ی بلیغ گفته و در سمع قبول من نیامده و موعظه، فرموده است

سماع و مخالطت  ردِبدین بقعه رهبری کرد تا به دست این توبه کردم که بقیّت زندگانی گِ

   21.«نگردم

 از سهروردى شنو، نه از سعدى                                              شنو مردى مردان به اتِممقا»

 بر روى آب دو اندرز فرمود                                                     مرشد شهاب داناىِ مرا شیخِ

 22«بین مباش خود، در نفس آنکهدوم                                            بین مباش بد، جمعیکى آنکه در 

 :کند یاد می «امام مرشد» با نامِ 23محمّد غزّالیامام و از اا 

: بدین منزلت در علوم؟ گفت پرسیدند چگونه رسیدی، اهلل عَلَیه هرحم، محمّد غزالی را، امامِ مرشد»

   24«چه ندانستم از پرسیدن آن ننگ نداشتم. هر کهبدان
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ی سفر چیه به ی سعد که معتقدندی برخ. پردازد می سفر و ریس به ، 25ی بغداد هینظام در لیتحص از عدب

   برداشت، مجموع   در 23.شده است انیبی سعدی ی سفرها همه دییتأ دری نظرات مقابل    در و 21است نرفته

 :که رسد میبه نظر  پذیرفتنی ∗پکایر انی

ی ا آموزنده و کننده سرگرم سخنان، سفرها نیا اتیّتجرب نقل در اامّ، است داشتهیی سفرهای سعد» 

 به را او مسافرت اامّ، استی قطع مصر و هیسور، مکّه به  سفرش. است افزوده ها آن به خود از زین

 23.«رفتیپذ  توان نمی کاشغر و هند

و به سرودن بوستان و تصنیف  گردد باز میسعدی دوباره به شیراز  ست کها سیر و سفرهابعد از این  

 :پردازد گلستان می

 کسی  هر سر بردم ایّام با به                                                               در اقصای گیتی بگشتم بسی»

 ای یافتم خرمنی خوشه زِ هر                                              ای یافتم                       گوشه  تمتّع به هر

 ندیدم که رحمت بر این خاک باد                                                   خاکی نهاد   ، چو پاکان شیراز

  29«برانگیختم خاطر از شام و روم                                                    بوم       تولّای مردان این پاکْ

، ها آن در شده انیب مطالب از توان مین و هستند  بیاد اثر دو بوستان و گلستان باید توجّه داشت کهالبتّه 

 ندمان یمعدود هایِ تاریخ در مگر؛ داشتانتظار  رای خیتار ومی عل یها کتاب مطالبِو صحّت  دقّت

 :کند می ثبت نیچن را آن، کتاب نیای  هباچید انِیپا دری سعدکه  گلستان اتمامِ خِیتار

  31«بود شش و پنجاه و ششصد هجرت ز                              بود خوش وقت را ما که مدّت نیا در»

 :بوستان سرودن دنیرس انیپابه  خیتار زین و

  31«گنج نامبردار نیا شد دُر پُر که                                                پنج و پنجاه بود فزون ششصد ز»

 در، ستونیب بکر بیابن  احمدن ب یعل. دارد رساله 22 از شیب نثر و نظم در و استیی توانا هنرمندی سعد

 -شیخ اجلّ خط و کتابت خودِ بر اساس -دیکلیّاتی از آثار سع بار برای نخستین، قمری یهجر 321سال

بهترین ، 34«ممتنع سهلِ». 33اند خوانده اَشعَر شِعرش در و، شاعر نثرش در رای سعد 32.ه استآورد فراهم

 35.است نثر و نظم در سعدیی  هژیو سبکِ انِیبی برا عبارت

ی سخنگو، 33استاد مسلّم سخن، 33شاعر نیتر  گرا انسان: 31اند هکرد  ادی یفاتیتوص نیچن با رای سعد

 اریبس زبان به  رای بشر لئمسا کلّ کهی رانیا فرد نیتر جامع، رانیا شاعر نیشادتر، 39یرانای گاهآ ریضم

 در رینظ کم، 41است گرفته یجا او آثار در رانیا فرهنگ و خیتاری  هفشردکسی که  و کرده مطرح ساده

 نیب خوش و پرستانه جمال و عاشقانهی  هدوستان انسانی ها شهیاندی دارا، 41تسامح و تساهل به  نهادن ارج

 انیم    در و رانیا دری عمل اخالق معلّم و  یبّمر نیتر متنفّذ، 43شناس مردم، 42جهان و انسان، خدابه  نسبت

 معتقد ها آنیی کارا حسب برها  هآموز زشربه ا کهی کسی معنا هب) گرا عمل، 44نانازب یفارسی  همه
                                                           
∗ 

 Jan Ripka 
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 اهل، 43عارف، 43ِ خدایِ تعالی شاعر، 41گرا مرگ وی منف نه و گرا یزندگ و مثبتی ا هیّروحی دارا، (45است

ی عملی سعد عرفان و 49آید می بشری ویدنی زندگ به کار که استی انتید، یسعد انتید) عرفان و نید

 و عرفان و شرع ازی فکر بییترکی دارا، (51داردکاربرد  دنیوی بشر یزندگی برا که آنچهی عنی است

 دریعنی ) نیب واقع، 52خاصی اجتماع وی فکر چهارچوب در گنجاندن قابل ریغ، 51فرصت اغتنامِ ویی بایز

 :و 55مردمییّت و انسانشاعر ، 54جوانمرد، (53آورد می شمار به رای نیع امکانات، مانرآ به دنیشیاند

 از و رددا می بر گام عتیشر خطر بی و میمستقی  هجاد در که صالح و ریخ و اعتدال اهلی خیش»

 اندرز و پند قیطر از را مردمی اخالق آموزش و تیترب و دگیر میبهره  مشروع و حاللهای  تلذّ

 گاه گهی  هاشار. نددا می خودی اجتماع وی انسان وی شرعی  هفیوظ، یور سخن و شعر لطف با توأم

به  تعلّق، باشدی باطن وی روح ژرف تأماّلت ازی ناش آنکه از شیب او آثار دری عرفان میمفاه به 

 51.«داردی اخالقفضائل  کسبِ و لیرذا نفیِ حدّ در نفسی  هزکیت و بیتهذ وی اخالقهای  جنبه 

تحت  هایش قضاوت بیشترکه وی در  توان گفت می 53 زن به  نسبتی سعدخاصّ  گاهدیددر بررسی و 

 ت:بوده اس 53ی زمان خود حاکم بر جامعه  ساالر تأثیر نظام مرد

 شد  آغاز اعراب تسلّط از بعدی رانیهای ا حکومت با کههایی  قرن طول در غالبی اجتماع فرهنگ»

 خانه از رونیبی های اجتماع تیّفعال در را زنان حضور، افتی ها ادامه قرن تا ترکان حکومت با بعد و

 آنانی های اجتماع ارتباط تیمحدود و مجامع در زنان حضور عدم وی دگیپوش. داد نمی رخصت

ی  چهره در، یخانوادگ روابطِ از رونیب را انسانیی بایز شاعران که شد می سبب خانه از رونیب در

 59«.کنند  مشاهده شاهان و رانیام بزمِ مجالس در وی دربار زانیکن و غالمان

 ی هدربار. شمارند می  بری سعدی برا که هستندیی ها یژگیو ازنیز  ییسرا حهیمد ویی گو تناقض

 ازی کی به عنوان که مدحبا  ارتباط  در امّا؛ شد خواهد بحث گلستانبه  پرداختن ضمنیی گو ناقضت

دوری از سخنان ، حق انیب در شهامتش لِیدلبه ی سعد، شود می محسوبی فارس شعری ها ریکیتا

 گریدی سو از  11.شود می زیمتما زورو  زر صاحبانِ ندگانِیستا گرید از نفس بهد اعتما داشتن و آمیز تملّق

 پسرش و یزنگبن  سعدبن  ابوبکر نیرالدّمظفّ اتابک چونی کسان، 11یسعد نیممدوح که داشت  توجّه دیبا

 در تنها نهی سعد 12.اند هبود مدحی  هستیشا و ارنیکوکیی ها انسان خود که هستندی نیجو برادران و سعد

 زین ممدوحبه  دادن اندرز و پندبه  بلکه، ده استنبر به کار را نیمتقدّمی ها یساز مضمون و اغراق مدح

 مدح در کهی اتیاب. 13«خدمت به جامعه و مردم است ونیکی ستایش ، مدح در اشعار سعدی». دازدپر می

 :است مدح به  نسبتی سعد گاهدید انگرِیب  خوبی به ، است آمده بوستانی ابتدا دری زنگبن  سعدبن  ابوبکر

 نبود پادشاهان مدحتِ رِسَ                                                            نبود خواهان نوع نیا از طبع مرا»

 نصاحبدال ندیگو باز مگر                                                                     فالن نامِ به  کردم نظمی ول

 ...بود سعدبن  بوبکر امیّا در                                                          ربود بالغت یِگو کهی سعد که
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 گلستان و ی خدا، جهان و انسان در بوستان های آشکار و پنهان سعدی درباره نظرگاه        

 

 
 ستوت امیّا دری سعد خِیتار که                                                 ستوت فرجامِ فرخنده بختِ از هم

 هست دیجاو ذکرِ دفترت نیا در                                              هست دیخورش و ماه فلک بر تا که

 گسترم، عادُ دستِ که هْبِ مانه                                                         کرم نیچند کرشُ از دممانفرو

 باد نگهدار نتیآفر جهان                                                                   باد اری فلک و کام به جهانت

 مباد غبارت دل بر شهیاند وز                                                            مباد روزگارت گردشِ از غم

 یمعالَ خاطرِ کند شان یپر                                                                   می غ پادشاهان خاطرِ بر که

 باد دوری ندگکپرا لکتمُ ز                                                         باد معمور و جمع کشورت و دل

 ستسُ، ریتدب چو دل را شیبداند                                               سترُدُ، نید چون وستهیپ باد تنت

 باد آباد متیاقل و نید و دل                                                                باد شاد حق دِییتأ به  ونترد

 باد وست  فسانه میگو هرچه دگر                                                    کناد رحمت تو بر نیآفر جهان

 14«دیمز بر بود رتیخ قِیتوف که                                                        دیمج کردگارِ از بس نتیهم

زبانِ دیگری  و بیش از هر شاعر فارسی بوده 15یاشعرمی کال مکتبِ رویپ و مذهب شافعی یِسنّ، یسعد

 . اند دانسته -13از نود تا یکصد و بیست سال -یطوالن را عمرش. 11خود شهرت یافته است در زمانِ

 اوی واقع مرگ» چه اگر؛ 13«است  کرده فوت 194 ای 191 ای 191سنوات ازی کی در او اینکه محقّق امرِ»

 خود نانکهچی سعد و 19«شود محو خاطرها از اوشان ن و فتدیب ها زبان سرِ از نامش که بود خواهدی مانز

 :دمان  خواهد زنده شهیهم، است  سروده

 31«ممانآخرالزِّ یسعد من                                                     بود شتنیخو مانزبه  کس هر»  

 انِیم دری سعد. هستند برخورداری ا ژهیو تیّمقبول از بوستان و گلستان، اتیّغزل، یسعد آثار انِیم از  

 . است پژوهش نیا بحث از خارج موضوع نای هب پرداختن که  31دارد همتا بی یجایگاه انیسرا غزل

 در متونترین  گذاراثر وترین  آفرین نقش را متون نیای اریبس که گفت دیبا گلستان و بوستانی  هدربار

از این  یاریبس های ترجمه و دهایتقل، ها و شرح 32ننددا می رانیا مردمی باورها وها  شارز بری فارس ادب

 33.دو اثر نگاشته شده است

  34.هستندی زنگبن  سعدبن  ابوبکر نیمظفرالدّ اتابک نام به  موشّح دو هر، بوستان و گلستان

 بحرِ و در 31یمثنو قالبِ در، )حدود چهار هزار و پانزده بیت(اثری منظوم، 35نامه سعدییا  بوستان

زبان  بندی در جمله اتتغییر ینکمتر، اشعار سعدی همانند دیگر، این ابیاتبندی  جملهدر . است 33متقارب

 با موضوعِ یهای باب، خداوند شیستا از بعد. از ده باب تشکیل شده است، بوستان. 33شود دیده می فارسی

توبه ، تیعاف بر شکرِ، تیترب عالمِ، قناعت، رضا، تواضع، شور وی مست و عشق، احسان، یرا و ریتدب و عدل

باب . است کتاب ختم و مناجات، قرار دارد که موضوع آن دهم باب، در پایان مطرح شده و صواب راه و
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 و مطمئن، مهربان و پدرانه، آرام بوستان دری سعد لحن». اند نامیدههم  39«یسعدی  هسوگندنام»، دهم را

 31«.است ضعف و التماس و اتمنّ ازی خال و حیصر

، این اثر. اند هنامید 31«یسعد شاهکارِ» آن مندرجات و مطالب نیز و انیبی پختگ لِیدلبه  را بوستان 

 را آن و 32«یبرون وی درون طب و یشناس جامعه و اخالق وی قرآن میتعال و فقه جامع است بی کتا»

 اوجِ انگرینما 35، گلستان  ریکتئو را بوستان. اند هخواند نیز 34او مطلوبِ و عالمِ 33یسعدی  هنام عرفان

ی اصل گاهدیدی  هدارند بر    در و 31یاجتماع وی روحهای  تلیفض مبلّغ و ندهیسرای شاعر وی پختگ

 و 33 اند هدانستی سعد یِواقع خودِ انگرینما و است سازگار زینی وبینی  جهان با که، یسعدی شناس ییبایز

 : اند هگفت

ی سعد عبارت دیگر هب . استگر  جلوه او آثار گرید از شیب بوستان دری سعد یوآرزوهاپسندها »

ی ایدن از مغز رپُ کتاب نیا در. است  کرده ریتصو بوستان درجسته  می که را ای فاضلهی  هنیمد

  –شقاوت وی تباه ریاس بیشتر و، یروشن وی ریکتا، ییبایز وی زشت ازاست   دهآگن که -یواقع

، عالمی عنی ؛تیّانسان وی دادگر وی پاک و استنیکی  همه بوستان جهانِ بلکهرود  می سخن کمتر

 33«.باشد دیبا نانکهچ

 سیرتِ با موضوعِ هایی باب، پس از دیباچه. است باب شتشامل یک دیباچه و ه، سعدی گلستان

 تربیت تأثیرِ، پیریو ضعف ، عشق و جوانی ، خاموشی فوائد، قناعت فضیلتِ، شان دروی اخالقِ، پادشاهان

 رِیتأث در» و «یجوان و عشق در» و «قناعت لتِیفض در» ابواب که گفت توان می. صحبت آمده است آدابِ و

 در آمده«تیترب عالمِدر » و «شور وی مست و عشقدر » و «قناعت در» ابوابِ متمّم ،گلستان در آمده «تیترب

 39.است بوستان

 آمده است گلستان باب هشت در قصاری  هکلم و تیحکا چهار و هشتاد و ستیدو حدود مجموع در

  91.رسد نمیبه نظر  متناسب باب آن عنوان با باب کی در آمده تیحکا گاه و

 :نثر سعدی عبارتند ازی ها ویژگی. است 91«مسجّع مرسل»نثر گلستان  

؛ خواننده مراعات حالِ، سوم ؛رجحان ضروری بر غیر ضروری، دوم؛ ترتیب و تناسب و تنوّع، اوّل»

؛ رعایت آهنگ کلمات، پنجم؛ دشانیک دیگری را نپو رعایت مناسبات نثر و نظم که هیچ، چهارم

 92.«نزاکت و ادبرعایت ، هشتم؛ رعایت الفاظ از حیث فصاحت و بالغت، هفتم

بدون آنکه سخنش از . اند هنر سعدی را بیرون آمدنش از سنگالخ تکلّف و تصنّع زمان خود دانسته

 93های مناسب خالی بماند. آرایه

 لیتکم ای دییتأ را مطلب مانه» کهآورد  می زین شعر، منثورشهای  تعبار ضمنِ گلستان دری سعد

 آن از یگریدی معن بگذارند گریدی جا در ای و بخوانند و تنها بردارند شیجا از را شعرآن  اگرو . کند می

 نیا از مطلب نیا. اند شده سروده 95قطعه قالب در اشعار نیا ازی ادیز تعداد 94«.کرد استنباط توان می
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