
 
 
 
 

 *در سخن سعدي« هنر»
 

 جعفر شعار

 
 دـر هنرمنـرم و گـهنر بيـگ

 لطف است اميدم از خداوند

 «سعدي»

 

رو بود و عاشق سخن سعدي، از اين« شناسسعدي»مرحوم حبيب يغمايي 

 در سـخن سـعدي اـراه « هنـر»مطلب كوتاهي را كه به مناسبتي دربارة كـاربرد 

 دارم.آورده بودم، تقدي  مي

هنـر هـاي هنرمنـد و بيم شرح غمنامـ  رسـت  و سـبراه بـه وا هبه هنگا

 هاي برخوردم كه در بيت

 اگر تندبادي برآيد ز كنج

 به خاك ااكند نارسيده ترنج

 ستمكاره خوانيمش ار دادگر

 هنر...هنرمند دانيمش ار بي

                                                           

.119تا  116، صص 32يغما، شمارة *.   
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هنر اسـت. يعنـي ؟ـهي ايـن امـر آمده است. روزگار با تندباد حادثه هنرمند يا بي

هاي كبن اارسـي و كاربرد آن در متن« هنر»جانب دربارة وا ة ة پژوهش اينانگيز

 كن .گرديد كه اينك به اختصار مطرح مي

ر ، امروز در معاني لياقت، استعداد، قابليّت، دليـري، جاـار ، قـد« هنر»

رود، و در تداول مردم گاهي به معني جاار  همراه كار ميمبار  و مانند آنبا به

 شود: االني واقعاً هنري كرد )يا هنري به خـر  داد  كـهو ذوق ديده ميبا ابتكار 

خواهد در گيرودار تنگناي مالي توانات تحصيال  خود را ادامه بدهد، يا هنر مي

ر گر خود را نجا  دهد، يا هنرش را داري كه دكه آدم از شرّ مردم رياكار و حيله

 شبر پرازدحامي مانند تبران زندگي كنيي 

كاري است، يعني هنر ديگر هنر داناتن ؟يزي توأم با ظراات و ريزهمعني 

ذهني نه عيني، تركيبا  و مشتقّاتي ازقبيل هنرجوي، هنرمند، هنرپيشه، هنرسـتان، 

هنر، هنرنمايي و جز آن،در شعر و نثر اارسي نيز به همين معني هنركده، باهنر، بي

نوياـي، معمـاري، ري، داستانبه نوياندگي، شـاع« هنر»كار راته است. اطالق به

هنر »گويد: سازي، طرّاحي، نقّاشي، تئاتر از همين قبيل است. تولاتوي ميمجاّمه

يك عضو حيا  اناانيّت است كه شعور منقـول اناـانبا را بـه حـوزة احاـاس 

داند، نـه آنكـه را امانت ويژة خدا به اناان مي« هنر»دكتر شريعتي «. كندمنتقل مي

، تفنّن، تخدير، شـگفتي، صـرا انر يبـاي متـراك  در بـدن و وسيل  كاب لذّ 

هنر قل  صنع »گويد: عاملي در خدمت جنايّت و سياست و سرمايه باشد. وي مي

صانع جبان است كه آن را به اناان داده است، تا جباني ديگر بيااريند و ببشـتي 

زمين و آسـماني ها و روحبا و رسالتبا، و ها و انديشهها و زندگيديگر، و زيبايي

هنـر بـر نـوعي احاـاس مـذهبي، بـر اشـتياقي ثابـت و »گويـد: ديگر. گوته مي
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ناپذير استوار است، و بـه همـين دليـل اسـت كـه بـه سـبولت بـا مـذهب تبديل

  145)سيري در ادبيّا  غره، ص شود. آميزد و با آن متحد ميدرمي

ــا ؟هاين ــه تعبيره ــهگون ــك اســت ب ــدر نزدي ــدي در تف ق اــير آنچــه ميب

را ؟نـين ترجمـه « هـل لـك الـي ان تزكّـيي»االسرار آورده است. وي آي  كشف

)هنري = تزكيه شده ، و ؟نـد جـا ايـن « اواتت كه پاك و هنري شويي»كند: مي

ربارة دو زكّي تكرار كرده است، و در همين كتاه  ةو زكو« تزكّي»معني را براي 

  513، ص 10)  « هنريد پاكدين و بالل مالمان بو»گويد: بالل حبشي مي

تـوان در سخن نوياندگان و سخنوران ايران نيز ايـن مفبـوم را مكـرّر مي

ياات، خاصه در سخن سـعدي كـه سراسـر اخالقـي و حكمـي اسـت. بـه ن ـر 

پردازان ديگـر  همـان در آثار سعدي )و نيـز سـخن« هنر»جانب كاربرد غالب اين

 نامي . مي« اضيلت»است كه آن را 

 غت به معني برتري و صفت نيكو مقابـل رذيلـه آمـده، مـالّدر ل« اضيلت»

شـمارد، و هاي اصلي را شـجاعت،عفّت و حكمـت مياضيلت« اسفار»صدرا در 

ختر خود منيژه را دشاهنامه، ااراسياه اند. در را ه  بر آن اازوده« عدالت»بعضي 

عفّـت و )بي« هنـربي»باتر شده است، كه پنباني برخالا رس  و آيين با بيژن ه 

 ناميده:« ناپارسا

 هنر دخترمنبيني كزين بي

 ؟ه رسوايي آمد به پيران سرمي!
  31، ص 5)؟اپ ماكو،   

 حال به اين ؟ند شاهد از سعدي توجّه كني :

 .)گلاتان « روري نيايدپرور هناز نفس»
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 دنخردمند مردم هنر پرور

 پروران از هنر الغرندكه تن

 دارندة دانش و حكمت است.« هنرپرور»كه ظاهراً مراد از 

 گويد:شمرده است، آنجا كه مي« هنر»حااظ ه  تقوي و دانش را 

 تكيه بر تقوي و دانش در طريقت كااري است

 راهرو گر صد هنر دارد، توكل بايدش

 داند:را مردمي و راستي مي« هنر»جاي ديگر، اردوسي در 

 هنر مردمي باشد و راستي

 ز كژّي بود كمّي و كاستي
 )به نقل از امثال و حك  دهخدا 

 داند:و در جاي ديگر آن را دليري و اضيلت مي

 هنر نزد ايرانيان است و بس

 ندادند شير  يان را به كس

 شناساند و يزدانهمه يكدالن

 ندارند از بد هراسبه نيكي 

 در حكايتي از گلاتان سعدي ؟نين آمده:

اي را بر در سراي اغلمش ديدم كه عقل و كياسـتي و ابـ  و زادهسرهنگ»

اند: توانگري به هنر اسـت نـه بـه اراستي زايدالوصف داشت... و خردمندان گفته

ني دلير را در مع« هنرمند»در جاي ديگر « مال، و بزرگي به عقل است نه به سال...

اي كـه اراسـت و بيـنش دارد و در جنـگ زادهكار برده و دربارة ملكو شجاع به

دهد، و آنگاه كه به توطئ  برادران و ماموم كردن طعام متوجّـه شجاعت نشان مي
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هنـران جـاي ايشـان محال است كـه هنرمنـدان بميرنـد و بي»گويد: شود، ميمي

 «بگيرند.

 تقوي و ناپاك آورده:ر بيرا براب« هنربي»باز در حكايتي 

 گر اريدون شود به نعمت و ملك

 كس مشمارهنر را به هيچبي
  95، باه سوم، ص 1316)گلاتان، ؟اپ اروغي، 

بـار ؟« آيين مردم هنري»و نيز مؤيّد اين معني است شعر انوري كه در آن 

گويي، و صفت داناـته شـده: سـخاو ، نيـازردن دل دوسـتان، پرهيـز از زشـت

 گناه كاي كه بدي كرده است.بخشودن 
  738، ص 2)ديوان انوري،   

را  « هنــري»)تــيليف در اواخــر قــرن پــنج  هجــري  وا ة « نوروزنامـه»در 

 كار راته:يابي  كه در معني دلير بهمي

 سام نريمان را پرسيدند كه آرايش رزم ؟ياتي گفت: اـرّ ارجمنـد شـاه،»

 «دانش سپببد با رأي و مبارز و هنري
 نامه ل از لغت)به نق 

هاي اصـلي تقريباً در مفبـوم اضـيلت« هنر»شود كه سان مالح ه ميبدين

كار راته است. از سوي ديگر در كالم سعدي هنر بـا عيـب تقابـل دارد، مذكور به

 ازجمله:

 ظراات بايار هنر نديمان است و عيب حكيمان.

 اي هنرها گراته بر كف دست

 عيببا برگراته زير بغل...

 و نيز:
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 داري و هفتاد عيب يگر هنر

 دوست نبيند بجز آن يك هنر

 و همچنين:

 عوام عيب كنندم كه عاشقي همه عمر

 كدام عيبي كه سعدي همين هنر دارد

 در سخن ديگر شاعران و نوياندگان نيز ؟نين است:

 در همه ؟يزي هنر و عيب هات

 عيب مبين تا هنر آري به دست
 )ن امي 

شـود، و مناسـبتي پيـدا نزديـك مي« حُاـن»م به مفبو« هنر»در اين موارد 

 با و قشنگ است. )هنر  در ساناكريتي كه به معناي زي Sundaraكند با وا ة مي
 )حاشي  برهان 

 

 

 

 


