
 
 
 
 
 

 نظري به شخصيّت سعدي

 *و بعضي عوامل مؤثر در آن
 

 محمود صناعي

 
 مقدمه

دربارة وقايع مهم زندگي سعدي ـ مثل سخنوران بزرگ ديگر ايـران ماننـد 

دانيم مگر آنچه او در دو اثر بزرگ خود يعني بوسـاان فردوسي ـ چيز زيادي نمي

ها گاه آنچه سعدي از ديده كند. ولي در بوساان و گلساان،و گلساان از آن ياد مي

پردازي است و هميشه وقايع واقعـي گويد به اقاضاي داساانهاي خود ميو كرده

در  605و  600دانيم در سالهاي اول قرن هفام يعني بين سـال تاريخي نيست. مي

شيراز به جهان آمده و از خاندان اهل علم بوده است )همه قبيلة من عالمان ديـن 

اند پـدر  الدين بوده است. نوشاهالدين يا مشرّف يا مصلحرّفبودند(. نامش مش

از مالزمان سعدبن زنگي اتابك فارس بوده است و شايد به اين مناسبت تخلـ  

سعدي را براي خود اناخاب كرده و شايد هم پدر، يا اتابك فارس اين لقب را به 

 يو را نيـا. در اواخر دوران كودكي پـدر  فـوش شـده اسـت و ا(1)او داده باشد

براي ادامة تحصيالتش به مدرسـة  620مادريش بزرگ كرده است. درحدود سال 

                                                           

  .586ـ559نامه، سال سوم، ص ايران* 
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نظاميّة بغداد رفاه و در آنجا مقرّري تحصيلي داشاه اسـت. پـا از آن، سـالها در 

و شايد هندوساان و خراسان به سير و سفر پرداخاه و چند بار به  شعراق و شاما

به سخنوري و شـاعري معـروف شـده  سفر حج رفاه است. در اين سير و سفرها

به شيراز برگشاه و بوساان را بـه نظـم درآورده و بـه اتابـك  655است. در سال 

عد، پسر و جانشين سعد بن زنگي، تقديم كرده و سال بعد گلساان را سابوبكر بن 

نوشاه است و بعد سفري ديگر به مكة معظمه كرده و در بازگشت به تبريز رفاه و 

گشاه و تا پايان عمر در آنجا زيساه است. وفـاش او درحـدود سـال به شيراز باز 

 اتفاق افااده است. 690

اگر دربارة وقايع زندگي سعدي اطالع زيادي در دست نداريم، شخصـيّت 

شناسيم زيرا سعدي در سخنش زنده اسـت و باماسـت و خوب مي نسبةً او را 

 مهمارين جنبة شخصيّت او همان سخن اوست. به قول صائب:
 

 در سخن پنهان شدم مانند بو در برگ گل  

 ميل ديدن هركه دارد در سخن بيند مرا  
 

ز از لحاظ شعر رواياي و وصفي، در زبان فارسي فقط يك تـن را بزرگاـر ا

از لحــاظ قصــيده، ســعدي همســر . تــوان نشــان داد و او فردوســي اســتاو مي

انـوري و خاقـاني و ودكي و فرخي و عنصري و رسرايان ازقبيل بزرگارين قصيده

انـد ناصرخسروست. از لحاظ غزل مسلماً سرآمد كساني است كه پيش از او آمده

و در سراسر ادبياش فارسي همسر او فقط حـاف  اسـت. نثـر فارسـي گلسـاان او 

ي سرمشق نثرنويسان پا از او بوده است و بر روي هم چنان كه مرحوم محمدعل

 گوييم.ن سعدي سخن ميفروغي گفاه است، ما پا از سعدي به زبا
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 . عوامل فطري1

گويند، مجموعة صـفاش و خصـائلي آنچه روانشناسان امروز شخصيّت مي

دهد و او را از افراد ديگر مشخ  و ممااز است كه هويت يك فرد را تشكيل مي

سازد. عواملي را كه در امر ايجاد شخصيت آدمي مؤثرند به دو دساة ارثي )يـا مي

توان تقسـيم كـرد. شخصـيّت آدمـي محصـول ا محيطي( ميفطري( و اكاسابي )ي

توان گفت شخصيّت آدمي مساحت كنش و واكنش اين دو دساه عوامل است. مي

مربع مساطيلي است كه يك ضلع آن را عوامل فطـري و ضـلع ديگـر را عوامـل 

ضرب طول اين دو ضلع در يكـديگر دهد و شخصيّت حاصلمحيطي تشكيل مي

 است.

سازندة شخصيّت يكي عاملي است كه روانشناسي جديـد از عوامل فطري 

رف عام، و اخيراً روانشناسان، در پيروي از ع (2)اساعداد كلي عقالني خوانده است

اند. شاعر ما آن را جوهر دانايي خوانده و از آن كار بردهكلمة هو  را براي آن به

 گويد:وصف دقيقي كرده است آنجا كه مي

 ايي استهركه در او جوهر دان  

 بر همه كاريش توانايي است  

اوش اين اساعداد كلي عقالني، فطري است و ميزان آن در افراد مخالف ماف

م توان كرد. معازله، كه عقال و فالسفة اسـالاست و با تربيت آن را كم و زياد نمي

بودند، و پا از آنها روسو و جفرسون و كمونيسـاهاي ماعصـب و شـايد هنـوز 

ن بـه اقادشان اين بوده است كه افراد بشر با اساعدادهاي يكسـادولت شوروي، اع

كنـد. علـم امـروز ايـن آيند و محيط است كه در آنها ايجاد تفـاوش ميجهان مي

 گويد:نظريه را ابطال كرده است. مولوي در اعاراض به اعاقاد معازله مي
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 اين تفاوش هست در عقل بشر  

 كه ميان شاهدان اندر صُور  

 رأي اهل اعازالبرخالف   

 كه عقول از اصل دارند اعادال  

گاه اين عامل فطـري فكر و سخن ـ كه نمايندة فكر است ـ مهمارين تجلّي

ر و عقالني است. كسي كه اين عامل كلي عقالني در او قوي است، ادراكش دقيقا

 وسيعار است، ارتباط بين چيزهـا را از شـباهت و تضـاد زودتـر و روشـنار در 

گيري از مدركاش خـود سـريعار و دقيقاـر اسـت و در اسادالل و نايجهكند ـ مي

به  تواند مدركاش خود را به لف  بهار و دقيقار بيان كند. در سعدي اين تواناييمي

دهد كه جوهر دانايي در او به ميزان زيـاد شود و نشان ميكاملارين وجه ديده مي

مـه هرد. اين كـه خانـدان او هست و از اين نعمت و موهبت ارثي بهرة فراوان دا

الدين شيرازي فيلسوف و ماكلم معروف دايـي او اند، و شايد قطباهل علم بوده

ده شـبوده است، مؤيد اين نكاه است كه در خانداني هوشـمند و بااسـاعداد زاده 

 است.

يكي از مالكهاي تشخي  هنرمند اصيل و اسـااد، از هنرمنـدنماي مقلّـد و 

لت، آن است كه در هنرمند اصيل، نحوة ادراكي خاص خود بهره از اصاپيرو و بي

بينيم و نحوة بياني كه از ديگري به عاريت نگرفاه است. ترديـد نيسـت كـه او مي

اغلب هنرمندان اسااد ـ براي اينكه در زمان خود مورد قبول واقع شوند، بسـياري 

قدر صـادق اسـت اند و اين در شعر و نثر هماناز موازين هنر پيشينيان را پذيرفاه

شخصيّت خود كه در نقاشي و موسيقي. ولي در محدودة اين موازين، مُهر خاص 

اند. سعدي بسياري از تشبيهاش و اساعاراش خود را از شاعران را بر هنر خود زده
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كار برده و در مـوارد بسـياري گذشاه گرفاه است ولي آنها را به صورش نويني به

ظاهر ناشي از ادرا  خود اوست. كماـر حادثـة بـة بيندآنچه از تشبيه و تضاد مي

اهميت و كوچكي است كه در طبيعت يا اجاماع از نظر او پنهـان بمانـد. مـثالً بي

اند. سعدي اسـت خواهد پريد همه ديدهدويدن كودكي را از پي گنجشكي كه مي

 جانبة خود را به معشوق وصف كند:كند تا محبت يككه از اين واقعه اسافاده مي

 فايده كردمبا در طلبت كوشش بي  

 چون طفل دوان در پي گنجشك پريده  
 

برنـد و كار ميو يا ديده است كه براي بيرون آوردن خاري حقير از پا سوزني بـه

 كند:سعدي از اين وسيله براي بيان عظمت و هنر غم عشق اسافاده مي

 غم عشق آمد و غمهاي دگر پا  ببرد  

 برآرد خاريسوزني بايد كز پاي   
 

شود در تشبيهاش و اساعاراتش تنها احساس اولي كه در ذهن برانگيخاه مي

 :آورد، مهمار است. مثالًمهم نيست. تموّجاش ثانوي كه تشبيه او در ذهن پديد مي

 باز آ كه از فراق تو چشم اميدوار  

 دار بر اهللُ اكبرستچون گو  روزه  
 

آيد اين اسـت كـه عشـق او، ر ذهن پديد ميموجي كه از افكار و تأثراش ثانوي د

دار بودن، امري مقدس و روحاني است. معشوق غذايي نيست كـه مـرد مثل روزه

 دار گرسنه مناظر آن باشد بلكه امري مقدس است مثل نداي اهلل اكبر كه روحروزه

دهد. درمورد ديگر باز آمـدن معشـوق بـه نـزد او مثـل خيمـه زدن را نواز  مي

 بضاعت:در فضاي حقير درويشي بيسلطاني است 
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 باور از بخت ندارم كه تو مهمان مني  

 خيمة سلطنت، آنگاه فضاي درويش  

 و از اين قبيل.

گويـد مجـاب كنـد، بـه را از درسـاي مطلبـي كـه مي براي اين كه مسامع

پـردازد. بـه تشـبيه و تمثيـل اسادالل منطقي، كه تأثير  در ذهن كم اسـت، نمي

 شود:ماوسل مي

 تر كنچو دخلت نيست خرج آهساه  

 گويند مالحان سروديكه مي  

 اگر باران به كوهساان نبارد  

 روديبه سالي دجله گردد خشك  

بحث تفصيلي از هنر سعدي خارج از موضوع اين گفاار است. علم بالغت 

شناسيم، در شـناخت هنـر سـعدي و سـخنوران ازقبيل معاني و بيان، چنان كه مي

 ناق  است و بايد علم بالغت نويني به وجود آيد. طراز اول ما

هاي مهم شخصيّت آدمي است. جنبة مهم ديگر نيروي عقالني يكي از جنبه

را بـراي  شور پذيري است. شايد باوان كلمـة شخصيّت جنبة عاطفي يا انگيز 

كار بـرد. غـرض از عواطـف )يـا پذيري بهعواطف و شورمندي را براي انگيز 

آيـد و وجود مياست كه بر اثر عوامل خارجي يا داخلي در ما به شور( جنبشهايي

كند. ايجاد رغبت و نفرش، غم و شادي، ترس و دليري، مهر و كين و امثال آن مي

اند عوامـل اساسـي در اين مورد مهـم تحقيـق روانشناسـان جديـد، كـه كوشـيده

طفي در آدمي شخصيّت آدمي را بيابند، به اين نايجه رسيده است كه عامل كلي عا

كـا تواند از لحاظ شدش و ضعف در افراد مافاوش باشـد. آنوجود دارد كه مي
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كه در او اين عامل قوي اسـت، هـم انـدوهش شـديدتر و عميقاـر اسـت و هـم 

ا ، هم مـيلش شـديدتر اسـت و هـم شاديش، هم مهر  عميقار است هم كينه

يف اسـت. اگـر قبيل و در بعضي همة ايـن عواطـف بسـيار ضـعنفرتش و از اين

منزلـة توان گفـت نيـروي عقالنـي بهشخصيّت آدمي را به ساعاي تشبيه كنيم، مي

چرخهاي ساعت است و نيروي عاطفي به منزلة فنري كه چرخهـا را بـه حركـت 

اي كه قدما براي كساني كه نيروي عـاطفي در آنهـا قـوي اسـت آورد. كلمهدرمي

، بخصـوص چنـان كـه از غزلهـاي او بود. در سعدي« رشديدالاأث»بردند كار ميبه

كند و هم شديدتر حا ميآيد، نيروي عاطفي بسيار قوي است. هم عشق را برمي

كند. كند كه در ديگران نميفراق را. زيبايي در او حا بهجت و نشاطي ايجاد مي

شود كه براي فـرد عـادي قابـل از بدي و پرخاشگري مردمان چنان اندوهگين مي

 ربارة عشق به اين ابياش توجه فرماييد:در  نيست. مثالً د

 كا را مگر اين عشق نباشد كه مراستهيچ  

 نگرم بر دگري ظاهر نيستكانچه من مي  
  و:
 هر كسي را هوسي در سر و كاري در پيش  

 من بيچاره گرفاار هواي دل خويش  
  و:
 ست مراهاندرون با تو چنان انا گرفا  

 آيدكه ماللم ز همه خلق جهان مي  
  و:
 چه ميان نقش ديوار و چه آدمي كه با او  

 سخني ز عشق گويند و در او اثر نباشد  
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توان گفت سراسر غزلهاي او پر از عواطف رقيق و شديد اسـت و در ايـن و مي 

ر بـه غزلهاست كه سعدي مافكر و فقيه و دانا و اندرزگو كنار رفاه و سعدي شاع

اـه اسـت. جلـوة عواطـف لطيـف را بـه بهارين وجه زمام سخن را به دست گرف

 توان در غزلهاي او ديد.بهارين وجه مي
 

 . عوامل محيط2

وجود جوهر دانايي فطري هرچند قوي باشد، براي اين كه علـم و هنـر بـه

ر دآورد، نيازمند محيط مساعد، يعني تربيت اسـت. اگـر باهـوون و بـوعلي سـينا 

جا مانده بودند يكي ممكن بود در مده و همانآاي در صحراي نجد به جهان قبيله

حيط مطبل يا نقاره زدن سرآمد گردد و ديگري در شناخان انواع شار و سوسمار. 

زد و اتريش قرن هجدهم ميالدي الزم بود تا از اساعداد سرشار يكي باهوون بسـا

يگري محيط مناسب فرهنگي و سياسي خراسان در زمان سامانيان الزم بود تا از د

ه وجـود آورد. سـعدي در محـيط مامـدن و بـا فرهنگـي، در ميـان بوعلي سينا ب

ا تربيـت شـد. بـه ايـن عامـل تربياـي نجآاي اهل علم به جهان آمد و در خانواده

ن مناسب يعني محيط شيراز، بايد سير و سـفر طـوالني او را در قسـماهاي مامـد

ر ثيكشورهاي اسالمي آن روز، يعني عراق و شام و فلسـطين نيـز افـزود. نيـز تـأ

محيط را همچنان بايد ازلحاظ پـرور  عواطـف درنظـر گرفـت. اينكـه نيـروي 

عاطفي او ماوجـه رأفـت و محبـت بـه همنوعـان خـود شـد نـه پرخاشـگري و 

 دهد.خونريزي و جنگ، نيز تاحدي تأثير محيط فرهنگي خاص او را نشان مي

تأثير بعضي عوامل محيط را در او ـ تاحدي كه بـه پـرور  شخصـيّت او 

گوييم دهيم و هم در آغاز بحث بگوييم آنچه ميوط است مورد توجه قرار ميمرب

ل مـاسانباط است كه پا از هشاصد سال، با نداشان اطالعاش دقيق، دربـارة عوا
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گوييم بايد همه با قيد كنيم ـ و پيداست آنچه ميمؤثر در او از راه آثار خود او مي

نين اوضاع و احـوال دانـش مـا ذكر گردد و طبيعي است كه در چ« محامل است»

 قطعي و يقيني نيست.
 

 محيط طبيعي كودكي او

محيط طبيعي كودكي او يعني شيراز در سعدي اثـري پايـدار كـرده اسـت. 

 زيبايي باغهاي شيراز، هواي مطبوع و ماليم آن، اخاالف محسوس فصـول، همـه

ركا به محيط اند. اصوالً ههاي خود را برجاي گذاشاهدر روح تأثرپذير او نشانه

كند و اين دلبساگي به شدش نيروي عاطفي مربوط كودكي خود دلبساگي پيدا مي

شود و بـا آن نسـبت مسـاقيم دارد، خـاطراش خـو  از دوران كـودكي ايـن مي

كاهـد. كماـر شـاعر يـا كند و خاطراش تلخ از دلبساگي ميدلبساگي را بيشار مي

دلبساه باشد. الباه دوري مماد  طنشوگوي است كه تا اين حد به نويسندة پارسي

هرحال در او از وطن، شوق و شور او را براي بازديدن شيراز بيشار كرده است. به

تـوان قصـيدة او را دربـارة كند. براي مثال ميهمة آثار او ساايش شيراز جلوه مي

 شيراز مورد توجه قرار داد:

 دمي باشد آن كه بينم بازخوشا سپيده  

 هللُ اكبر شيرازرسيده بر سر ا  

 بديده بار دگر آن بهشت روي زمين  

 كه بار ايمني آرد نه جور قحط و نياز  

 فرمايد:تا آنجا كه مي

 گفتسعدي در حق شيراز روز و شب مي  

 كه شهرها همه بازند و شهر ما شهباز  
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 در غزل زيبايي كه هنگام بازگشت به شيراز سروده اسـت از مـردم شـيراز

 ه مدتي از آنها دور بوده است:خواهد كعذر مي

 سعدي اينك به قدم رفت و به سر باز آمد  

 مفاي ملّت اصحاب نظر باز آمد  

 سالها رفت مگر عقل و سكون آموزد  

 تر باز آمدتا چه آموخت كه زان شيفاه  

 خا  شيراز هميشه گل خوشبوي دهد  

 الجرم بلبل خوشگوي دگر باز آمد  

 يد  كه كريمجُرمنا  است مالمت مكن  

 مدكار نگيرد چو به سر باز آز گنه
 

 كودكي خانوادگي او درمحيط 

ر روانشناسان جديد ـ بخصوص پيروان مكاب فرويد ـ تـأثير خـانواده را د

داننـد. از شخصيّت او بسـيار مهـم ميسالهاي ابادائي عمر كود  از لحاظ تشكل 

بـت مـادر و حـق او ز محادانيم جز ايـن كـه رابطة سعدي با مادر  چيزي نمي

گويـد و ظـاهراً از ايـن نسبت به فرزند، در آثار خود با لطـف خـاص سـخن مي

دانيم برادر و خواهر داشاه است يا نه. اگر نداشـاه مند بوده است. نميمحبت بهره

 گويد:همة محبت خانواده ماوجه او بوده است. دربارة رابطة مادر و فرزند مي

  كنار و بر مادر دلپذير  

 بهشت است و پساان در او جوي شير  

 پرور درخاي است باالي جان  

 ولد ميوة نازنين در بر   
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 بينيم. بر اثردر گلساان و بوساان اشاراش زياد به دلبساگي او به پدر  مي

 دكي مؤمن و پرهيزكار بار آمده است:وتربيت پدر، ك

« يـزهـد و پرهياد دارم كه در ايام طفوليت ماعبّد بودمي شبخيز و مولـع ز»

بينيم كه پدر  ذهـن روشـن و سـعة )گلساان، باب دوم(. و در همين داساان مي

 ه بهانـةبصدر داشاه و او را از تعرّض به ديگران و عيبجويي از آنان ـ حاي وقاي 

ن امر به معروف باشد ـ برحذر داشاه اسـت. از دسـت دادن پـدر در اواخـر دورا

مـة هتحسّر و تأثري پايدار كـرده اسـت كـه كودكي و اوايل نوجواني در او ايجا 

 كند:عمر از آن ياد مي

 مرا باشد از درد طفالن خبر  

 كه در خردي از سر برفام پدر  

 و:

 من آنگه سر تاجور داشام  

 كه سر در كنار پدر داشام

 شايد به اين دليل، حساسيت خاص نسبت به يايمان پيدا كرده است چنـان

 دهد:ان ميكه اين ابياش از بوساان نش

 چو بيني يايمي سر افكنده پيش  

 مده بوسه بر روي فرزند خويش  

 يايم ار بگريد كه ناز  خرد  

 وگر خشم گيرد كه بار  برد  

 به رحمت بكن آبش از ديده پا   

 به شفقت بيفشانش از چهره خا   
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 اي خود برفت از سر اگر سايه  

 تو در ساية خويشان پرور   

ه ت او را ـ شايد زير نظر اتابك سـعد ـ نيـايش بـر عهـدپا از پدر، تربي

گرفت و پيداست كه در تربيت او قصـوري نرفاـه اسـت. سـعدي در بزرگـي از 

 كند:سخاگيري و توجه خاصي كه در تربيت او شده است با سپاسگزاري ياد مي

 نداني كه سعدي مراد از چه يافت؟  

 نه هامون نوشت و نه دريا شكافت  

 خورد از بزرگان قفابه خردي ب  

 خدا داد  اندر بزرگي صفا  
 

 محيط تربيتي او در نوجواني

ت. سالگي سعدي در شيراز تربيت ياف 20تا  16يعني تا سنين  620تا سال 

ة بـه درجـ در نظامية بغداد علوم ديني را كه در شيراز شروع كرده بود ادامه داد و

هـان در ايـن نيسـت كـه او فقاهت رسيد. ليكن اهميت سعدي براي ما و براي ج

ي خطيب و محدث و مفسر قرآن و عارف و پارسا بوده است. اهميت او در شيرين

ت سخن و قدرش سحرآساي او در بيان فارسي است. و ماأسفانه دربارة اين قسم

اند زبان فارسي را از كه آموخـت و ذوق دانيم و ننوشاهمهم از تربيت او هيچ نمي

گـار تقويت كرد و به كـدام شـاعران و نويسـندگان روز شعر را كدام اسااد در او

او  پيش عالقه داشت. آنچه خواهيم گفت، حدسهايي است كه از مطالعة آثار خود

 وده باشد.بآيد و دربارة آن بايد گفت احنمال دارد چنين دست ميبه

كند، كه براي فردوسي ـ خداونـدگار از آثار او پيداست، و خود اذعان مي

سـازد، تنها بوسـاان را در وزن شـاهنامه ميـ حرماي فراوان دارد. نـه زبان پارسي
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 كند:ليكن شعر فردوسي را، با اظهار ادب مسبت به او، تضمين مي

 چه خو  گفت فردوسي پاكزاد  

 كه رحمت بر آن تربت پا  باد  

 كش استميازار موري كه دانه»  

 «كه جان دارد و جان شيرين خو  است  

 باشد و سنگدل اندرونسيه  

 كه خواهد كه موري شود تنگدل  

برد توان كذد كه به توانايي فردوسي در سخنوري رشك ميحاي پنهان نمي

 كند:آنجا كه از قول عيبجويي )شايد فرضي(، چنين نقل مي

 شبي زيت فكرش همي سوخام  

 افروخامچراغ بالغت مي  

 گويي حديثم شنيدپراكنده  

 ي نديدجز احسنت گفان طريق  

 هم از نوع خبثي در آن درج كرد  

 كه ناچار فرياد خيزد ز درد  

 فكر  بليغ است و رايش بلند»كه   

 ولي در ره زهد و طاماش و پند  

 نه در خشت و كوپال و گرز گران  

 «كه اين شيوه خام است بر ديگران  

 نداند كه ما را سر جنگ نيست  

 وگرنه مجال سخن تنگ نيست  
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خن سآثار سعدي اشاره به قهرمانان شاهنامه فراوان است. وقاي در سراسر 

پروري است ـ جـز در يـك مـورد كـه از عمـربن از عدل و دادگساري و رعيت

كند ـ ديگر سخن از بزرگـان شـاهان و خردمنـدان عبدالعزيز خليفة اموي ياد مي

د ايران باساان اسـت، از فريـدون و جمشـيد و كيخسـرو و دارا و انوشـيروان يـا

كند. آنجا كه صحبت از دليري و مردانگي است ذكر رسام و اسفنديار و زال و مي

ن بآيد. حاي در مقدمة بوساان خود را با پيامبر اسالم و بوبكر سياو  به ميان مي

 گويد:كند و ميسعد را با انوشيروان دادگر مقايسه مي

 سزد گر به دور  بنازم چنان  

 كه سيّد به دوران نوشيروان  
 

الملك العادل يعنـي در و اين نكاه اشاره به حديث نبوي است كه ولدش في زمن

 دوران پادشاه دادگر )انوشيروان ساساني( زادم.

خواند و پيداست كه سرا، عنصري زا شاه سخن مياز شاعران بزرگ قصيده

 با اشعار او آشنا بوده است:

 آوريمرا خود چه باشد زبان  

 صريچنين گفت شاه سخن عن  
 

هاي معروف ايران باساان ازقبيل خسرو و شيرين و ويا و رامـين با قصه

 باشد. آشناست و بعيد نيست كه آثار منظوم نظامي و فخرالدين گرگاني را خوانده

 گويد:با اشعار ظهيرالدين فاريابي آشناست و به تعريض مي

 چه حاجت كه نُه كرسي آسمان  

 نهي زير پاي قزل ارسالن  
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 اي عزش بر افال  نهمگو پ  

 بگو روي اخالص بر خا  نه  

ه بـاشنا كردن حكمرانـان زمـان آ سعدي قصيده را مثل تازيانة عبرتي براي

ظاهر آن قصـيده در رد و حاي وقاي بـهبكار ميانسامي و اسالمي خود به وظايف

 ساايش ممدوحي ساخاه شده است، درحقيقت منظور از آن تبليغ فضائل اخالقي

ه از او شاعراني ازقبيل ناصرخسـرو و سـنائي ايـن كـار را آغـاز كـرد است. پيش

 (3)رسد افكار سنائي در سعدي تأثير كرده باشد.بودند. به نظر مي

كنـد از مافكران ديني پيش از خود، سعدي از غزالي با حرمت تمام ياد مي

و  صـد و با توجه به اين كه او مهمارين اساادي بوده است كه در نظاميـة بغـداد،

دي چند سال قبل از دوران سعدي تدريا كرده است و با توجه به ارادتي كه سع

 اشد.نمايد كه آثار عربي و شايد فارسي غزالي را نخوانده ببه عرفان دارد، بعيد مي

رسد نثر مسجع خواجه عبداهلل انصاري در او تأثير در نثر فارسي به نظر مي

بيـان  پيش از او اين نوع نثر را برايكرده باشد ولي رجحان سعدي بر كساني كه 

 كند.اند اين است كه سعدي مطلقاً معني را فذاي لف  نميكار بردهمنظور خود به

بينيم حاكي از اين است كه از هرحال كمالي كه در شعر و نثر سعدي ميبه

 ميراث پرارز  گذشاگان در شعر و نثر بهره كامل يافاـه اسـت و بـه ايـن علـت

يشار پاه است با بهارين آنان همسر شود و درمواردي حاي از آنان است كه توانس

ه در رود. با اين حال تأثر سعدي از شاعران و نويسندگان گذشاه ميداني است كـ

 نند.آن كار ناكرده بسيار است و بر محققان آينده است كه در اين راه كوشش ك
 

 سعدي و فقاهت

ق مـذهب شـافعي تـدريا در مدرسة نظاميه در بغداد علـوم دينـي را طبـ
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كالم و فلسفه و علوم عقلي و علوم طبيعي در آنجا و مـدارس رسـمي  كردند.مي

قبيـل علـوم يـا نشـانة اي به اينشد و در آثار سعدي هم اشارهديگر تدريا نمي

بينيم. حكمت يا فلسفه و علـوم عقلـي مـدتها بـود زيادي از اطالع او از آنها نمي

اقع شده بود و نهضت عظيمي، كه مدش كوتاهي در مهري اصحاب دين ومورد بي

اوايل خالفت عباسيان در اين علوم، كه از منشأ يوناني و ايراني و هنـدي بودنـد، 

رونق گرفاه بود، با شيوع تعصّب اشعري كه بر اسـالم عالـب شـده بـود، رو بـه 

 روي از فقيهان و اصحاب حديث بـهخاموشي رفاه بود. حاي شاعران نيز به دنباله

تاخاند )ازقبيل خاقاني و سنائي و ديگران(. تربيت دينـي سـعدي علوم يوناني مي

در بغداد ادامه يافت و در زبان عربي اسااد شد و به درجة فقاهت رسيد. در بـاب 

« جامـة تنگدسـتفقيهي كهن»شود چهارم بوساان در داسااني كه چنين شروع مي

بدانجا وارد شده و در بحث  كند كه ناشناسسعدي وصف مجلسي از فقها را مي

بند پاي»فقهي بر فقيهان غالب شده است ولي از پذيرفان دساار قاضي چون آن را 

دانساه ابا كرده است. آثار ماشرّع بودن سـعدي را مكـرّر در گلسـاان و مي« غرور

بينيم و گاه تعارض بين نحوة تفكر فقيه و نحوة تفكر عارف و صـوفي بوساان مي

 كنيم.ده ميرا در او مشاه

از دانشمنداني كه محضر آنان را در بغداد در  كرده است، از ابوالفرج بن 

برد كه نواده فقيه معروفاري به همين نـام اسـت و سـابقاً در بغـداد جوزي نام مي

كرده است و ازجمله ماكلمين عهد خود در مذهب حنبلي بوده است. تدريا مي

حاسب بغداد نيز بوده است ـ سـعدي در دربارة ابوالفرج بن جوزي ـ كه زماني م

چندان كه مرا اسااد اجل ابوالفرج »شود: گلساان داسااني دارد كه چنين شروع مي

ظاهراً نصيحت اين اسـااد زيـاد در سـعدي « بن جوزي به تر  سماع فرمودي...
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مؤثر نبوده است و سعدي به تر  سماع نگفاه اسـت و حاـي در آن داسـاان بـه 

 گويد:ااد خود ميتعريض دربارة اس

 قاضي ار با ما نشيند برفشاند دست را  

 محاسب گر مي خورد معذور دارد مست را  

مند شده اسـت ديگر از بزرگاني كه سعدي از مصاحبت آنان در بغداد بهره

الدين ابوحف  عمر بن محمد سـهروردي اسـت كـه از مشـايخ بلندپايـة شهاب

 مي عالي داشاه است و صاحب كاابتصوف بوده و در فقه و حديث و عرفان مقا

 نويسد:اد فروزانفر ميچنان كه اسا است.« المعارفعوارف»

الدين معاقد بـود كـه كمـال در ماابعـت از شـريعت اسـت و شيخ شهاب»

عدول از جادة شريعت هرگز روا نيست و هرچند آدمي به آخرين درجة تمكـين 

 .«و صدق برسد بازهم بايد ابجدخوان دبساان شرع باشد

رسد اعاقاد او در سعدي مؤثر بوده است چه بـا آن كـه سـعدي به نظر مي

كنـد چنـان كـه در بوسـاان سرسپردة عرفان است همين نظـر را مكـرّر بيـان مي

 گويد:مي

 خالف پيمبر كسي ره گزيد  

 كه هرگز به منزل نخواهد رسيد  

 مپندار سعدي كه راه صفا  

 توان رفت جز در پي مصطفي  

 گويد:پذيرد آنجا كه ميصالبت و شدش رفاار شرع را مي و سعدي حاي

 نه بر حكم شرع آب خوردن خطاست  

 اگر خون به فاوي بريزي رواست  
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الدين نيز در سعدي مؤثر بوده اسـت. بـاز بـه تعليماش عرفاني شيخ شهاب

 نقل از اسااد فروزانفر:

اند شـدهالدين و كلية مشـايخ كـه ماصـدي امـور رباطهـا ميشيخ شهاب»

اند ... شـناخاهخدمت خلق و بندگي مردان را اصـلي اصـيل و ركنـي اسـاوار مي

 سعدي قدم باالتر نهاده و طريقت را در خدمت خلق منحصر شمرده است:

 جز خدمت خلق نيستطريقت به  

 (4)«به تسبيح و سجاده و دلق نيست  
 

 سعدي و مسألة جبر و اختيار

د مي را از قرن دوم بـه بعـد بـه خـواز مسائل مهمي كه ذهن مافكران اسال

مشغول كرده است اين است كه آيا جريان امور عـالم و بخصـوص افعـال آدمـي 

اي، تعيين شده است يا اين كه آدمي را در كنش نوشاهطبق سرنوشت ازلي و پيش

خود آزادي و اخاياري اسـت. اگـر آدمـي را اخايـاري نيسـت چگونـه بـا عـدل 

رج ي را براي ارتكاب گناهي كـه از اخايـار او خـاگار است كه آدمزخداوندي سا

 بوده است كيفر دهد و جاويدان به دوزخ بفرساد.

در قرآن مجيد آياش فراواني هست كه از قدرش مطلـق خداونـد و زبـوني 

اهلل وما رميت اذا رميت ولكن ان»كند ازقبيل بشر در مقابل اين قدرش حكايت مي

 لُ مـنذّ، مـن تشـاو و تُـعـزّتُ»وند انداخت، و ، تير را تو نينداخاي بلكه خدا«رمي

كند و هركا را بخواهد ذليل. از طرف خداوند هركا را بخواهد عزيز مي« تشاو

دهد كه چه بكنند و چـه نكننـد ديگر اين كه خداوند پيوساه به آدميان دساور مي

 (5)بايد ناشي از اين باشد كه براي آدميان اخاياري قايل است.

منحصر به اسالم نبوده است. طرح اين مسأله نايجة اعاقاد  اصوالً اين بحث
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به توحيد و نايجة اعاقاد به علم و قدرش مطلق خداوند و نايجة اعاقاد به خلقـت 

آدم و شيطان است چنان كه نخست در توراش و بعد در قرآن آمـده اسـت. ايـن 

و در  مسأله در ميان عالمان دين موسي و عيسي قبل از اسالم مطرح بـوده اسـت

سراسر قرون وسطي كليساي عيسوي دچار اين بحث بوده است و هركا در اين 

بـرون نبـرده « ره زيـن شـب تاريـك»يك رسد هيچباب چيزي گفاه و به نظر مي

است. درمقابل دينهاي سامي، زردشت و پا از او مـاني، مسـأله را چنـان طـرح 

ي را اهـورامزدا و اند كه چنين بحثي پيش نيامده است. زردشـت منشـأ نيكـكرده

سرچشمة بديها را اهريمن دانساه است و معاقد است جهان ميدان جنگ و نبـرد 

ميان نيكي و بدي است و آدمـي در ايـن ميـدان اخايـار دارد كـه بـه يكـي از دو 

نيروهاي مانازع بپيوندد. بنابراين هر فرد آدمـي در پيـروزي نهـايي اهـورامزدا بـر 

مهم بر عهده دارد و نيـز مخـالف دادگـري اهريمن وجودي مؤثر است و سهمي 

اهورامزدا نيست اگر آدمي را، كه راه خود را با علم و اخايار اناخاب كرده اسـت، 

 در جهان ديگر پادا  يا كيفر دهد.

اميه كه اعراب به كشورگشايي و در زمان خلفاي راشدين و دوران اول بني

ايگان مشغول بودند، نـه آوري غنايم و برقراري سلطة خود بر همسغارش و جمع

به تبليغ اسالم توجه زيادي داشاند و نـه ذهـن آنهـا بـا مسـائل عقلـي و فلسـفي 

مشغول بود. وقاي سلطة آنان بر ملل مامدن آن روز ازقبيل اهل سوريه و شـاماش 

و ايران برقرار شد و علوم عقلي يوناني و فرهنگ ايراني بـه عربـي ترجمـه شـد، 

جمله بحث از جبـر ن مسلمانان پديدار گشت و مننهضت علمي و فلسفي در ميا

و اخايار نيز بازاري گرم يافت. در ميان ماكلّمان اسالمي، معازلـه، كـه فالسـفه و 

آزاديخواهان اسالم بودند، قائـل بـه اخايـار شـدند و پيـروان حـديث و سـنّت و 
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بخصوص قشرياني كه در دوران سعدي پيرو مذهب اشعري بودنـد و بـر بغـداد 

 ريان، حديثي جعل كرده و به پيـامبر اكـرمشاشاند، به جبر معاقد بودند. قتسلط د

يعني پيروان اخايار « االّمةالقدريةًمجوسًهذه»دادند كه نسبت مي

. شيعيان كه در اقليّت بودند، با اسـاناد بـه رواياـي از امـام *زردشايهاي اين اماند

ا پذيرفاـه بودنـد يعنـي االمـرين رجعفر صادق)ع( به تفصيل قائل شده و امر بين

 معاقد بودند هم جبر در كار است و هم اخايار.

تنها در كالم اسالمي بلكه در ادبيـاش پارسـي هـم، مسألة جبر و اخايار، نه

ق خود تأثير عميق بر جاي گذاشاه است. قشريون معاقد بودند خداوند با علم مطل

هـم از آن زمـان سـي گنـاه خواهـد كـرد و كدانساه است چه هم از روز ازل مي

ت دوزخي و بهشاي بودن هر فرد تعيين شده است. در اعاراض به اين عقيده اسـ

 گويد:كه عمر خيام مي

 دانستمي خوردن من حق ز ازل مي  

 گر مي نخورم علم خدا جهل بود  

 گويد:ظاهر كفرآميز ميعقيدة جبريون سخناني بهو يا شاعر ديگري در اعاراض به

 فانه از توست خدايا راست گويم  

 ولي از ترس ناوانم چخيدن  

 اگر ريگي به كفش خود نداري  

 چرا بايست شيطان آفريدن  

الدين مولوي بلخي، قسمت مهمي از كااب مثنوي را به بحـث موالنا جالل

                                                           

 شيخ شبساري گويد: * 

 نبي فرمود كو مانند گبرست غير جبرست هر آن كا را كه مذهب 
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در جبر و اخايار اخاصاص داده است و در ادبيـاش فارسـي بهاـرين و زيبـاترين 

 ان است كه او كرده است.بحثي كه در اين مسأله شده است هم

رسد ذهن سعدي ازلحاظ فلسفي گرفاار اين مسأله نشده است و به نظر مي

دانسـاه اسـت. شايد هم از هوشمندي خود بحث از ايـن مسـأله را خطرنـا  مي

رسد نظر اشعريان را پذيرفاه است و در ابياتي از ايـن قبيـل بـه جبـر و نظر ميبه

 محاوم، معاقد است: ابل سرنوشتاخاياري و زبوني انسان در مقبي

 ستقضا به تلخي و شيريني اي پسر رفاه  

 تو گر تُرُ  بنشيني قضا چه غم دارد  

 و:

 اي خشنوداگر خداي نباشد ز بنده  

 شفاعت همه پيغمبران ندارد سود  

 مقدر است كه از هر كسي چه فعل آيد  

 قل نه خرما دهد نه شفاالوددرخت مُ  

 و:

 بخاي قلمنيك به بدبخاي و  

 بگرديد و ما همچنان در رحم  

 آور است اين است كه سعدي عمـري را صـرف انـدرزليكن آنچه شگفت

دادن و خطابت و موعظه كرده است و اصوالً براي خود رسالاي قائل است كه در 

تربيت و راهنمايي ابناو نوع، از شاه گرفاه تا گدا، بكوشد. بنابراين ضمناً هم براي 

تـوان كنـد. ميار قائل است و هم براي ديگران كه آنها را راهنمـايي ميخود اخاي

گفت كه يا ماوجه اين تناقض ذهني خود نشده است و يا اعاقاد خود را بـه جبـر 
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ب اشـعري، در  از اين لحاظ بيان كرده است كه از آسيب فقيهان قشـري و ماعصـّ

 امان بماند.
 

 جبر و اختيار و مسألة تربيت

يني و فلسفي مشكل جبر و اخايار ذهن سعدي را بـه خـود اگر از لحاظ د

كند، از لحاظ تربياي مسأله براي او به صـورش ديگـري ـ يعنـي بـه مشغول نمي

 صورش علمي و نه فلسفي مطرح است. در اين زمينه آنچه علـم امـروز پذيرفاـه

اقـد است با آنچه سعدي بدان معاقد است، اخاالف چنداني ندارد. علم امـروز مع

پذيري آدمي هم عامل ارثي )ژنايك( مطرح است و هـم عامـل ت كه در تربيتاس

 اكاسابي.

ا از لحاظ ژنايك و عامل فطري، آنچـه معازلـه بـدان معاقـد بودنـد و آن ر

دانساند ـ كـه افـراد بشـر بـا اسـاعدادهاي نايجة اعاقاد خود به عدل خداوند مي

 اند ـ صحيح نيست.همسان و مساوي خلق شده

هاي اوليـه ران جديد كساني مثل روسو و جفرسون و كمونيسـتدر روزگا

ط چنين اعاقـادي داشـاند و تفاوتهـاي ميـان افـراد بشـر را ناشـي از تـأثير محـي

مؤسـا مكاـب  (J.B. Watson)كـايي واتسـن دانساند. حاـي روانشـناس امريمي

ز مروآميز دربارة تأثير محيط داشت ولي چنين اعاقادي ارفاارگري، اعاقادي مبالغه

 مورد قبول روانشناسان نيست.

شـود: آيـا ممكـن تري بيان كنيم چنـين ميوقاي مسأله را به صورش ساده

است از تخم خربزه، درخت گردو برويد؟ پيداست جواب اين اسـت كـه ممكـن 

انـد ـ و نـوزاد ميمـون را بـا نيست. همة كوششي كه دانشمندان روانشناس كرده

كه باوانند به نوزاد ميمون سخن گفان اند بلادهنوزاد آدمي در يك محيط پرور  د
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اي نرسيده است. مخاصـر آن كـه روانشناسـي جديـد تفـاوش بياموزند، به نايجه

فاحش ميان افراد را در هو  و ديگر اساعدادها پذيرفاه اسـت و ايـن تفـاوش را 

 داند. اعاقاد سعدي نيز چنين است و آن را مكرّر بيان كرده است:فطري مي

 اگر آب زندگي باردابر   

 هرگز از شاخ بيد بر نخوري  

 و:

 خر به سعي آدمي نخواهد شد  

 گرچه در پاي منبري باشد  

 و آدمي را كه تربيت نكنند  

 تا به صد سالگي خري باشد  
 

و « تربيـت يكسـان اسـت و طبـايع مخالـف»ليكن با آنكه به قول سعدي 

كا نيسـت كـه نيسـت، هـيچدرنايجه اثر تربيت يكسان در روي افـراد يكسـان 

مند نشود و حاي گِل سرشور كمال همنشين را كسب تاحدودي از اثر تربيت بهره

كند )گِلي خوشبوي در حمام روزي ...( چه رسد به فرزند آدمي، ليكن تربيت مي

 براي اين كه مؤثر واقع شود بايد در خُردي شروع شود:

 ا  ادب نكنندهركه در خردي  

 از او برخاستدر بزرگي فالح   

 چوب تر را چنان كه خواهي پيچ  

 نشود خشك جز به آتش راست  

دهد ـ بخصوص بـه با اين حال پند و اندرزي كه سعدي به بزرگساالن مي

 دهد كه از اثر تربيت در بزرگساالن هم بكلي نوميد نيست.پادشاهان ـ نشان مي
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 چنين است:در باب هفام بوساان نصيحت او به پدران در تربيت فرزند 

 چو خواهي كه نامت بماند به جاي  

 پسر را خردمندي آموز و راي  

 خردمند و پرهيزكار  برآر  

 گر  دوست داري به ناز  مدار  

 به خردي در  زجر و تعليم كن  

 به نيك و بد  وعده و بيم كن  

 و تحسين و زه حنوآموز را مد  

 ز تنبيه و توبيخ اسااد به  

 گاهي كه هستمكن تكيه بر دسا  

 كه باشد كه نعمت نماند به دست  

 چه داني كه گرديدن روزگار  

 به غربت نگرداند  در ديار  

 اي باشد  دسارسچو بر پيشه  

 كجا دست حاجت برد پيش كا  

 به پايان رسد كيسة سيم و زر  

 ورنگردد تهي كيسة پيشه  
 

 ف در سعديتأثير تصوّ

ماجانسي نيست و مثل هـر جريـان تصوف اسالمي جريان فكري واحد و 

تحوالتي پذيرفاه است. صورش ساده و ابادايي آن در قرن دوم، چنان  فكري ديگر

توان اين هـردو با صورش پيشرفاة آن در قرن هفام اخاالف دارد كه به اشكال مي
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را به يك نام خواند. تصوّف با مبالغه در زهد و پارسايي، تـر  لـذاش دنيـوي و 

آزار، تقليد از جامـة شروع شد. پوشيدن جامة پشمي خشن و تناعراض از جهان 

بيني خـود راهبان عيسوي در ديرهاي عراق بود و تصوّف ابادايي شايد در جهـان

( پارسـايي و 200نيز از اين راهبان تأثير گرفاه باشد. طريقت معروف كرخـي )م 

يـا و عبادش و ترس از خدا با توجه كامـل بـه اعمـال و رسـوم شـرع و تـر  دن

( كه شاگرد معروف كرخي بـود، شـفقت و 253ماعلقاش آن بود. سرّي سقطي )م 

محبت به خلق و خدمت به مردمان را بر آنچه اسااد گفاه بـود افـزود. وقاـي بـه 

بينيم مبالغه را در تر  دنيا و زهـد رسيم ميجنيد بغدادي شاگرد سرّي سقطي مي

خداونـد و توحيـد اسـت. در او  شمرد و بيشار توجهش بـه عشـق بـهجايز نمي

كنيم. وقاي به حسين بـن مقدماش فكر تجلي خداوند را در مخلوقاش مشاهده مي

بينيم چنان در اعاقاد به وحدش وجـود پـيش رسيم مي( مي302منصور حالج )م 

شـود و بـراي دهد، ماهم بـه شـر  و كفـر ميرفاه است كه نداي اناالحق سر مي

( تأثير فكر بـودايي ديـده 261ود. در بايزيد بسطامي )م راعاقاداتش بر سر دار مي

اهلل او از نظر به نيرواناي بودا تأثير گرفاه است. بايزيد نيـز شود و شايد فناو فيمي

لـيا فـي جبّاـي »رود كه مثل حسين بن منصور در وحدش وجود چنان پيش مي

وحـدش گويـد. شـايد نظريـة ، در جامة من جز خدا كسي نيسـت، مي«سوي اهلل

وجود او از تفكر هندي تأثير گرفاه باشد. با اناشار فلسفه و علوم عقلـي، فلسـفة 

شـود و نظريـة افالطون و بخصوص نوافالطونيان در ميـان مسـلمانان مناشـر مي

الـدين كـه عـاليارين شود. در تفكـر موالنـا جاللفلوطينوس معرفي مي« صدور»

شـود چنـان كـه در ز ديـده ميصورش تفكر عرفاني است تأثير نوافالطونيـان نيـ

 (6)شنويم.ترين وجهي از موالنا ميدر مثنوي آن را به فصيح« بشنو از ني»داساان 
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االسالم ابوحامد محمد غزالي كوشيد تا ميان شرع و تصوّف تـأليف حجت

. (7)دايجاد كند يا به صورش ديگر بگوييم كوشيد تا به شرع از نظـر عرفـان بنگـر

ي ن تعليماش ديني، در مقابل قشـري كـه مـورد نظـر فقهـاتأكيد او بر روح و جا

تر كـرد. تصـوّف تر و انسـانيظاهربين اهل سنّت بود، تعبير او را از ديـن لطيـف

كوشد تا ميان طالب حق و خدا كه معبود و معشـوق اوسـت، رابطـة مسـاقيم مي

برقرار كند. خداي صوفي مظهر محبت و گذشت و بخشايش است و در تصـوّف 

هاي قدرش و قهر و غضب خداوندي مورد توجه قـرار گرفاـه اسـت. بهكمار جن

گـاه زيبـايي و خـوبي خداونـد اسـت و درنايجـه جهان وجود براي عارف جلوه

 صوفي با جهان وجود در صلح و صفاست. براي وصول به خداوند از راه صلح و

از  نظري برايشگري و تنگرود و بنابراين تعصّب و سايزهصفا و محبت پيش مي

 بيني است.طور كلي، اين نوع جهانبيني سعدي، بهموانع راه است. جهان

ليكن تصوّف و عرفان هم مثل هر فكر و عقيدة ماعالي ديگـر بـه صـورش 

بـه  دساگاه و تشكيالش درآمد و دروغزنـان و شـيّادان در آن راه يافانـد. سـعدي

 ي خانقـاهي راتصوّف تشكيالتي ماعلق نيست. سرسپردة هيچ پيري نشده و زندگ

كنند و ينپذيرفاه است. حاي آن عده از صوفيان را كه در زهد و پارسايي مبالغه م

كننـد و بـراي اينكـه در معـرض براي رساگاري شخ  خود، جهـان را رهـا مي

كند و از قول يكي از آنان چنين برند، سرزنش ميوسوسه نباشند به خانقاه پناه مي

 گويد:مي

 د به خانقاهصاحبدلي ز مدرسه آم  

 بشكست عهد و صحبت اهل طريق را  

 گفام ميان عابد و عالم چه فرق بود  

 تا اناخاب كردي از آن اين فريق را  
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 برد ز موجگفت آن گليم خويش بدر مي  

 كند كه بگيرد غريق راوين سعي مي  

سعدي ـ برخالف اين پارسايان تـار  دنيـا ـ بشـر را بـا تمـام عيـوب و 

بينـد ولـي از آن اعـراض دارد ـ جامعه را با تمام معـايبش مي نقصهايش دوست

تنها بـه خواهد در ميان جامعه باشد و آن را از درون اصالح كنـد. نـهكند. مينمي

 آدمي و اجاماع او دلبساه است بلكه همه جهان را دوست دارد:

 به جهان خرم از آنم كه جهان خرّم از اوست  

 عالم از اوستعاشقم بر همه عالم كه همه   

ي در نظر عارفان، طبيعت آدمي از نيكي و بدي، فرشـاه و شـيطان، نيروهـا

 اهورايي و نيروهاي اهريمني، سرشاه شده است. غزالي در كيمياي سـعادش )ص

 هر آدمي را شيطاني است»كند كه در آن پيامبر اكرم فرمود: ( حديثي را نقل مي17

چ وي تصرف داد تا مقهور گشت و هـيو مرا نيز هست ليكن خداي تعالي مرا بر 

توانـد نيز در نظر عرفا آدمي چنـان مقـامي دارد كـه دل او مـي«. شر ناواند فرمود

كا نباشـد هـيچ(: »23رمايد )ص ففرودگاه الهام باشد. غزالي در همان كااب مي

ه ن در راكه ورا فراساها و خاطرهاي راست، برسبيل الهام، در دل نيامده باشـد و آ

ر نظـر دبدين ترتيـب «. باشد بلكه در دل پيدا آيد و نداند كه از كجا آمدحواس ن

 عارفان ميان افراد عادي بشر و پيامبران فرق فاحشي نيست. سعدي فرمايد:

 جز خدا نبيندرسد آدمي به جايي كه به  

 بنگر كه تا چه حد است مكان آدميّت  

قول نزديك گردد، بـه آدمي بايد بر آن چيره شود تا به خداياما شيطاني كه

غزالي و سعدي، شهوش و غضب است كـه موجـب آزار و سـلب حـق ديگـران 
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انجامـد. بـراي انسـان خويي يك فرد نسبت به افراد ديگـر ميشود و به درندهمي

 خويي خود نيست:اي مهمار از مبارزه با درندهمبارزه

 خويي ز طبيعات بميرداگر اين درنده  

 ه روان آدميّتهمه عمر زنده باشي ب  

ه در نظر سعدي تبهكاري ـ كه راه و رسم اهريمن است ـ آزار رسانيدن بـ

ديگران است. عبادش و طريقت جز نيكوكاري و خدمت به مردمان نيست. حاف  

 همين معني را به عبارش ديگر بعد از سعدي بيان كرده است:

 مبا  در پي آزار و هرچه خواهي با   

 اين گناهي نيست كه در طريقت ما غير از  

 فرمايد:و سعدي مي

 دالن سعديا كه ملك وجودبه جان زنده  

 نيرزد آن كه وجودي ز خود بيازاري  

 اب اديان وحشايد سعدي در سير و سفرهايش ـ كه مسلماً در طي آنها اص

ر ايـن دمذاهب ديگر را ديده است ـ از تعليماش انجيل نيز ملهم شده باشد مـثالً 

 ابياش:

 رحم بر بيچارگان آوردن است آدميت  

 كادمي را دل بلرزد چون ببيند ريش را  

 راساي كردند و فرمودند مردان خداي  

 گوي نفا خويش با اي فقيه اول نصيحت  

 آنچه نفا خويش را خواهي، حرامت سعديا  

 گر نخواهي همچنان بيگانه را و خويش را  
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 نيز در اين ابياش: و

 دانشمندي دلداري و چيست داني سر  

 بر تو رود بپسنديگر آن روا دار كه   

 و:

 ياد دارم ز پير دانشمند  

 تو هم از من به ياد دار اين پند  

 هرچه بر نفا خويش نپسندي  

 نيز بر نفا ديگري مپسند  
 

 سعدي و موسيقي

اصطالح قدما، سماع، در ميـان صـوفيان مقـامي بلنـد داشـاه موسيقي يا به

اند ولـي نظـر ري سني اشعري بـا آن نظـر مـوافقي نداشـاهاست. اكثر فقيهان قش

دانيم امـام االسالم امام محمد غزالي در اين خصوص معـروف اسـت. مـيحجت

 اند اگـر پيـامبريمحمد غزالي چنان مقامي نزد مسلمانان داشت كه دربارة او گفاه

 امبه رسول خدا)ص( خام نشده بود، هرآينه غزالي در رديـف پيـامبران بـود. امـ

دهد كه وقاـي موسـيقي شـخ  را بـه ارتكـاب منـاهي شـرعي غزالي فاوي مي

بكشاند، حرام است و وقاي چنين نباشد مباح است ولـي درمـورد اهـل دل مهـم 

 ت و: سا
لطيف كه از باشد كه اثر آن از بسياري خيراش رسمي بيش بود ... و آن احوال »

وجد گويند و باشد كـه عالم غيب به ايشان پيوسان گيرد به سبب سماع، آن را 

نقره را چون در آتـش نهـي، و آن سـماع  هصافي شود ك ودل ايشان چنان پا  

و باشد كه به بسـياري رياضـت  و همة كدورتها از دل ببرد يآتش اندر دل افكن
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ماع حاصل آيد. و سـماع آن سـرّ مناسـبت را كـه روح سآن حاصل نيايد كه به 

ا بود كه او را به كليّت از اين عالم بسااند آدمي را هست با عالم ارواح بجنباند ت

 (.374، ص كيمياي سعادش)« خبر شود...تا از هرچه در اين عالم رود بي

 

ثنوي ماست كه « بشنو از ني»زيباترين بيان در ادبياش فارسي دربارة سماع 

 فرمايد:گردد. در اينجاست كه موالنا ميموالنا با آن آغاز مي

 اي و نيست بادآتش است اين بانگ ن  

 هر كه اين آتش ندارد نيست باد  

 فرمايد:و در جاي ديگر در مثنوي مي

 ايمما همه اجزاي آدم بوده  

 ايمها بشنودهدر بهشت آن لحن  

 گرچه بر ما ريخت آب و گل شكي  

 يادمان آيد از آنها اندكي  

 پا غذاي عاشقان آمد سماع  

 كه از آن باشد خيال اجاماع  

 گونه است و مكرّر بيان شده است:سعدي نيز هماناعاقاد 

 تو را سماع نباشد كه سوز عشق نبود  

 گمان مبر كه برآيد ز خام هرگز دود  

 و: 

 اي سماع را عيب كنند و عشق راطايفه  

 اي بيار خو  تا بروند ناخوشانزمزمه  

 : و
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 از هزاران در يكي گيرد سماع  

 زان كه هركا محرم پيغام نيست  

 آشنايان ره بدين معني برند  

 در سراي خاص جاي عام نيست  

با  اصوالً غزل يعني توأم كردن كلماش با موسيقي و غزل براي سروده شدن

آيد و سعدي در زبان فارسي خداوند غـزل اسـت. در وجود ميالحان موسيقي به

رود و اينجاست كه ديگر سعدي فقيه و خطيب و حكيم و اندرزگو بـه كنـار مـي

بيان ترينترين عواطـف و شـيرينترين ادرا  و لطبـفشاعري كه صاحب دقيـق

آينـد اسـت و در كند. نغمة او چنان به گوشها خو سرايي مياست براي ما نغمه

زبانان را مسـحور شود كه هفاصد و پنجاه سال است كـه فارسـيدلها پذيرفاه مي

دل و صـاحبان ذوق كرده است و تا زبان فارسي برجاست همدم و همـراز اهـل 

 خواهد بود.
 

 سفرهاي سعدي

كـه بـه  655كه سعدي از شيراز به بغداد رفاه است تـا سـال  620از سال 

شيراز برگشاه سي و پنج سال در خارج از شيراز اقامت داشاه است كه چند سال 

ي بسـيار اهگذشاه است. در ايـن سـير و سـفرها تجربـه در بغدادصيل آن به تح

مان از هر نوع معاشر بوده است. شايد از راه وع  و خطابـت و اندوخاه و با مرد

شنويم كه در جـامع كرده است. از خود  مياز راه اقامت در خانقاهها اعاشه مي

خوانيم كـه در و نيز مي (گلساان)باب دوم بعلبك در شام به وع  مشغول بوده است 

آيد و از او مي جامع دمشق معاكف بوده است و در آنجا يكي از ملو  عرب نزد

كند. در اين سفرها . مكرّر به سفر حج اشاره مي(گلساان)باب اول خواهد او اندرز مي
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شود. گاه او را در خندق طرابلا با اشخاص از صنوف و حرف مخالف آشنا مي

كار آب و گل مشغول است و گـاه در حضـور بازرگـاني در كـيش بينيم كه بهمي

زن از مشـتدهـد. گـاه ي ماليخوليايي او گـو  ميهاكنيم كه به قصهمشاهده مي

هاي ها بـراي قصـهگير و به هرحال همة اين تجربهگويد و گاه از كشايسخن مي

كنند. سعدي در نظامية بغداد در زبان عربي اسااد شده بود ـ چنان او تهية مواد مي

به  ود نيست كه مجالا وع  و خطابت ايكه از قصائد عربي او پيداست ـ ولي بع

زبان فارسي هم بوده باشد زيرا زبان پارسي را در خارج از قلمـرو ايـران آن روز 

الدين مولـوي در قونيـه مثنـوي و نوشاند چنان كه موالنا جاللگفاند و مينيز مي

غزلهاي خود را سرود و همچنين بود سيف فرغاني شاعري كه از فرعانه به آقسرا 

الدين سهروردي )شـيخ د و شيخ شهابشهر كوچكي در آسياي صغير گريخاه بو

اشراق( كه در شام ساكن بود رساالش زيباي خود را به فارسي در آنجا نوشت. به 

اغلب احامال هم در اين مدش سعدي به شاعري نيز معروف شده بـود ـ شـايد 

بسياري از غزلهاي خود را در اين دوران گفاـه باشـد و ممكـن اسـت قصـايد و 

 بوسـاانمخالف اخالقي داشاه كه بجا نمانده است ـ در  مثنويهايي هم در مسائل

 شود.اي به اين مطلب ديده مياشاره

 
 سعدي و ناايمني زمانه

سعدي نوجوان بود كه مغوالن بر خراسان حملـه كردنـد و شـهرهاي آبـاد 

خراسان را با خـا  يكسـان كردنـد و مسـلمانان را از زن و مـرد از دم شمشـير 

نظيـر بـود. ر تاريخ ايران و در تاريخ جهان تا آن روز بيگذراندند. فاجعة مغول د

مصون مانـد ولـي  نسبةً شيراز با حسن سياست اتابكان فارس از آسيب مغول 
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نظير آنان در سراسـر عـالم اسـالم آن روز پيچيـده خبر كشاار مغول و توحش بي

ي بود. اين كه در آثار سعدي بخصوص در قصايد او اين همه اشاراش به ناپايـدار

 (8)شود تاحدي معلول وقايع زمان اوست.وفايي جهان ديده ميو بي

ري تسلط مغول بر كشورهاي اسالمي صرفاً به علت لياقت و كارداني و دلي

 ژيمي كهرجانشينان او نبود. تاريخ نشان داده است كه هر قوم يا طبقه يا چنگيز و

ت فسـادي علـ و در درجـة اول بـهاشود، شكست مقهور قوم يا طبقة ديگري مي

مي است كه از درون ـ مثل موريانه ـ آن اجاماع را خـورده اسـت. اجامـاع اسـال

 زمان مغول نيز از اين قاعده مساثني نبـود. تسـلط اعـراب بـر كشـورهاي بـزرگ

 امـن و آسـايش و خرسـندي ممالـك مقهـور را همـراه گـاهروزگار آن روز هيچ

ي نـه آزاد 656اد در سـال نداشت. از زمان خلفاي راشدين تا سقوط خالفت بغد

 بر اين ممالك حكومت كرد نه مساواش نه حكومت مردمي.

عباس جز در دورانهاي كوتاهي ـ حكومت سلطناي اميه و بنيحكومت بني

ب و ظلـم عربـي.  به بدترين صورش آن بود همـراه بـا خشـونت، غـارش، تعصـّ

گونه دخالاي خالفت پا از علي)ع( ارثي شد و در اناخاب خليفه، مسلمانان هيچ

عباس را در رفااري كه با فرزندان پيغمبر اميه و بنينداشاند. تباهكاري خلفاي بني

بن يوسف يكي از عمّال خليفة اسالم در ايـران بـود و توان ديد. حجاجكردند مي

 المثل است.سامكاري او تا امروز ضرب

 نعمت خود يعني ابومسلم خراساني را كه حكومـتعباس نخست وليبني

ترين وضعي برانداخاند. فقهاي قشري آنان را نظم و برقراري بخشيده بود به فجبع

سنّي، آزادگان و مافكران را گاه به بهانة آينكه معاقد بودنـد قـرآن حـادث اسـت 

كردند و گاه به بهانة اينكه معاقد بودند قرآن قديم است. گـاه اعاقـاد بـه نابود مي
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گاه اعاقاد به اخايار، الجرم در ششصد سال شد و جبر موجب نابودي مافكران مي

صورش نظامي تسلط خلفاي شام و بغداد، ايران پيوساه با طغيانهاي ضد عربي ـ به

با به صورش فكري و فلسفي ـ دست به گريبان بـود و جـز دوران كوتـاه تسـلط 

سامانيان و تسلط آل بويه كه شيعي ايراني بودند ـ روزگار امن و آسايش به خـود 

 .نديد

از مدتها پيش از سعدي، خالفـت بغـداد حاـي تسـلط مـادي خـود را بـر 

يعني  ـت داده بود. مدتي خالفت بغداد را ايرانيان شيعي سكشورهاي اسالمي از د

كردند و پا از آن نوبت به اميـران تـر  رسـيد و از حكمرانان آل بويه اداره مي

 كار ديگـري سـاخاهتركان جز قساوش و غارش و ترويج انواع فسادهاي اخالقي 

نبود. وقاي خبر نابودي همة ممالك اسالمي توسـط مغـول پـيش آمـد ـ خليفـة 

خـواهي شخصـي، تنها براي جهاد با كفار اقدام نكرد بلكه بـراي كينمسلمانان نه

ز د به سرزمينهاي سلطان محمد خوارزمشاه حمله كند. چنگيـرچنگيز را دعوش ك

اد باقي نگذاشت. وقاـي هالكـو بـه بغـد چيزي از آثار تمدن و اسالم در خراسان

نزديك شد ـ در آن شهر چنان كشمكش بين اصحاب مذاهب مخالف در جريـان 

بود و المساعصم چنان جبون و زبـون بـود كـه بـه هالكـو نامـه نوشـت و او را 

يـن اد و به را از زلزله و ساير بالياي زميني و آسماني ترساني شاهنشاه خواند و او

شرفت مغوالن جلـوگيري كنـد. هالكـو هـم وقاـي بغـداد را طريق خواست از پي

شود!  و زمين انقالب ايجاد گرفت خون خليفه را به زمين نريخت مبادا در آسمان

 رد.كاي كرد و با لگدكوب هال  او را در كيسه

هم حكمرانان قدرش مطلق داشاند و به قانون  پا پيش از روزگار سعدي

وجهي نداشاند و قاـل و غـارش راه و تيغمبر اساسي اسالمي يعني قرآن و سيرة پ
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 رو  حكومت آنان بود.

كنـد اي از ظلم و خودكامگي عرضه ميسعدي در آثار  گاه تصاوير زنده

گـذارد. مـثالً بدون اين كه توضيحي بدهد و گرفان نايجه را بر عهدة خواننده مي

 شود:اي كه چنين شروع ميدر قصه بوسااندر باب اول 

 از يكي نيكمرد حكايت كنند  

 كه اكرام حجاج يوسف نكرد  

بينيم آن حاكم عرب مسلمان صرفاً به علت اين كه كسـي بـه او اكـرام نكـرده مي

افاـد و دهد خون او را بريزند و شفاعت پسـر  هـم سـودمند نمياست امر مي

كنـد و از داساان اين كه او چهار فرزند صـغير دارد نيـز در دل سـنگش اثـر نمي

 نويم كه:شسعدي مي

 شنيدم كه نشنيد و خونش بريخت   

 ز فرمان داور كه داند گريخت  

بينيم فقيهي بزرگارين منكري را كه در داساان قاضي همدان مي گلسااندر 

كننـد و او در اسالم مجازاتش اعدام است مرتكب شده است. سلطان را خبـر مي

فـان قيـه صـرفاً بـا گدهـد و فشان فقيـه ميكند و امر به كماجري را مشاهده مي

 برد.خنداند جان سالم از تعزير اسالمي بدر مياي كه سلطان را مينكاه

گريخت چون كند از روباهي كه مينقل مي گلسااناي را در باب اول قصّه

گرفاند و وقاي از او پرسيدند تو بـه شـار چـه شـباهت داري گفـت شارها را مي

است و گرفاار آيم كه غـم تخلـي  خامو  اگر حسودان به غَرَض گويند شار »

 اين درحقيقت داساان حزين زندگي فرد است در اجاماعي كه قـدرش« من دارد؟

 كند.مطلق خودكامگان را هيچ چيز محدود نمي
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ن و براي مبارزه با خودكامگي ارباب قدرش و براي هدايت آنان به راه ديـ

و  گلساانداند. ود ميرا رسالت خ كند و اين امرآدميّت سعدي مردانه قد علم مي

 هايي از بيداد و دادگساري از زشاي و زيبايي است تـا خواننـدهپر از قصه بوساان

ظاهر در ساايش صاحب قدرتي را از بد و خوب بياگاهاند. قصايد او ـ هرچند به

اي براي آنـان اسـت. سـعدي از قـدرش و سروده شده باشد، درحقيقت اندرزنامه

ت ه و عالم دين، خطيب و سخنور، عارف و مرد طريقحرمت خود ـ به عنوان فقي

اعاباري كند تا راه كج و راه راست را به اربابان قدرش نشان دهد. از بياسافاده مي

گويد تا از شهوش دنياپرساان بكاهد. از سـيرش پادشـاهان عـادل جهان سخن مي

وارد گويد تا سرمشق خوب در مقابل فرمانروايان قرار دهـد. در همـة مـقصه مي

كند كه سرچشمة قدرش آنان مردمند ـ مردم ريشة درخاند حكمرانان را ماوجه مي

ه كـو آنان شاخة آن. شاهي كه از درد و رنج رعيت آگاه نيست مثل شباني اسـت 

اند ـ مثل سفيهي است كه بـر خفاه باشد درحالي كه گرگان به گلة او حمله كرده

اي خـود او را نه از بيـان شـيووچند نمبرّد. شاخ نشساه است و شاخ را از بُن مي

 بشنويد:

 شنيدم كه در وقت نزع روان  

 به هرمز چنين گفت نوشيروان  

 كه خاطر نگهدار درويش با   

 نه در بند آسايش خويش با   

 برو پاس درويش محااج دار  

 كه شاه از رعيت بود تاجدار  

 رعيت چو بيخند و سلطان درخت  

 بيخ سختدرخت اي پسر باشد از   
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 و:

 به نقل از اوساادان ياد دارم  

 كه شاهان عجم كيخسرو و جم  

 ز سوز سينة فريادخوانان  

 چنان پرهيز كردندي كه از سم  

 مقاماش از دو بيرون نيست فردا  

 بهشت جاوداني يا جهنم  

 ناميبكار امروز تخم نيك  

 كه فردا بر خوري واهلل اعلم  

  ااخنه هركا حق تواند گفت گس  

 سخن ملكي است سعدي را مسلّم  

 بانان را نشايد روز و شبملك و:

 گاهي اندر خمر و گاهي در خمار  

 كام درويشان و مسكينان بده  

 تا همه كارش برآرد كردگار  

 ديشه كنناز درون خساگان ا  

 وز دعاي مردم پرهيزكار  

 هركه دد يا مردم بد پرورد  

 دماردير و زود از جان برآرند    

 اي كه داري چشم و گو  و عقل و هو   

 پند من در گو  كن چون گوشوار  
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 داني بگوسعديا چندان كه مي  

 حق نبايد گفان االّ آشكار  
 

 گويد:خطاب به بوبكر بن سعد اتابك فارس مي بوسااندر 

 جهان اي پسر ملك جاويد نيست  

 ز دنيا وفاداري اميد نيست  

 ه و شامنه بر باد رفاي سحرگا  

 السالمسرير سليمان عليه  

 كسي زين ميان گوي دولت ربود  

 كه در بند آسايش خلق بود  

 سرايان نه يار تواندساايش  

 مالماگران دوسادار تواند  
 

سعدي آگاه اسـت كـه سـامگري در انحصـار صـاحبان شمشـير نيسـت. 

ي كننـد. و توانند بر مـردم سـامگراصحاب دين اگر قشرگرا و ماعصّب باشند مي

كه  ن باشندشايد بُوَد كه در لباس فقيه و خطيب و زاهد، منافقان و فاسقان و شيادا

 نهـي از دين را حربة پرخاشگري به مردمان قرار دهند و به بهانة امر به معروف و

جويي كنند و به قول فردوسي زيان كسـان از پـي منكر بخواهند بر مردمان سلطه

اعانايي فقيه را به غرور فقاهت و بي«. ر آرند پيشو دين اند»سود خويش جويند 

 بوسااندر باب هشام « مساي گذشتفقيهي بر افااده»گرفااري دردمندان، در قصة 

گويد ـ ولي روي سـخنش بـا فقيهـان بيان كرده است. نيز جاي ديگر به خود مي

 است:
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 آلوده را حدّ زنمچرا دامن  

 چو در خود شناسم كه تر دامنم  

 د در اين مورد از داساان زن زانيه در انجيل آگاه بوده است:و شاي

 كند:جاي ديگر به فقيه چنين خطاب مي

 برو اي فقيه دانا به خداي بخش ما را

 تو و زهد و پارسايي، من و عاشقي و مساي

 جاي ديگر رندان و مساان مخل  را بر خطيبان و فقيهان رياكـار رجحـان

 دهد:مي

 ان دوست دارممن اين رندان و مسا  

 خالف پارسايان و خطيبان  

 دنبهل تا در حق من هرچه خواه  

 بگويند آشنايان و غريبان  

يـره چو نيز در باال اشاره كردم كه وقاي در بحث علمي بر فقيهان انجمنـي 

كنـد و خواهند دساار فقيه را به او بدهند از پذيرفانش خـودداري ميآيد و ميمي

 خواند.مي« بند غرورپاي»آن را 

نيز سعدي از پرخاشگري مردمان عادي نسبت به يكديگر خوب آگاه است 

 داند وقاي شمشير در كف آنها نباشد از زبان براي حمله به ديگران اسـافادهو مي

اي است كه سعدي تا اين حد آن را نكوهش كند كنند. شايد كمار صفت رذيلهمي

ز اپـر  گلسـاانو  بوسـاانردم، و كه غيبت و بدگويي از ديگران و عيبجويي از مـ

 هايي در اين باب است.قصه
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 تصويري كلي از شخصيّت سعدي

آيد، صرفاً مباني بر آثار دست مينما يا تصويري كه از شخصيّت سعدي به

انـد. كار آيـد، نگفاهاوست زيرا ديگران راجع به او چيز زيادي كه از اين لحاظ به

توانـد قطعيـت داشـاه احامالي است و نميطبيعي است كه اين تصوير تقريبي و 

 باشد.

جوهر دانايي ـ يا هوشمندي كلي ـ در او بسـيار قـوي اسـت و همچنـين 

 است ذوق و توانايي كالمي. نيز عواطف در او شـديد و عميـق اسـت و از آنچـه

 شود.بيند زود ماأثر ميمي

مند رهدوران كودكي او ظاهراً دوراني خو  بوده و از محبت پدر و مادر به

 شود تـا خـاطراتي كـه از مـادربوده است. ليكن ياد پدر در آثار او بيشار ديده مي

واني داشاه است و اين شايد بدان علت باشد كه پدر خود را در كودكي ـ يا نوجـ

مندي او در كودكي از محبت، موجب شـده اسـت از دست داده است. شايد بهره

 سد.كه دلبساة عشق و محبت باشد و از آن نهرا

ه روانشناسان به پيروي از يونگ روانشناس سويسي، اشخاص را به دو گرو

گرايان بيشـار توجهشـان بـه جهـان كنند. برونتقسيم مي« گرادرون»و « گرابرون»

گرايان بيشار بـا آميزند و از آنان هراس ندارند، و درونخارج است. با مردمان مي

كشـند. در جهـان خـارج كنـار مي فكر و عالم درون خود مشغولند و خـود را از

 با آنهـا از هـر گرايي كامالً نمايان است و از ديدن مردمان و آميخانسعدي برون

 برد.صنف و طبقه لذش مي

رسد نسبت به فلسـفه بر علوم ديني زمان خود احاطه دارد ولي به نظر نمي

سـت اي داشاه است. حاي آگـاهيش از ملـل و نحـل زيـاد نييا علوم عقلي عالقه
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بي برهمن و مغ را باهم اشاباه مي بوساانچنان كه در  كند و شايد اين نايجة تعصـّ

باشد كه در نظامية بغداد به او تلقين شده است. آشنايي او با نظـم و نثـر پارسـي 

توانســت در ســخن همســر بزرگاــرين حــد كمــال باشــد واالّ نميت بهســبايمي

 ن، مثالً در غزل، از همه بگذرد.گويندگان پيش از خود باشد و در بعضي فنون آ

ي بيني او اسالم و توحيد و ارادش به پيامبر اكرم و خاندان او مقامدر جهان

خاص دارد و معاقد است قوام جامعه در اين است كـه شـريعت اجـرا شـود. در 

رجـة دخداشناسي، از نحوة تفكر صوفيانه تأثير گرفاه است. خداوند بـراي او در 

وق شـعم است ـ رابطة انسان و خدا براي او رابطة عاشق و ماول الرحمن و الرحي

 است نه غالم و صاحب او.

 دست حاجت چو بري پيش خداوندي بر  

 كه كريم است و رحيم است و غفورست و ودود  

جاي بـه اعاقاد به خدا و شود:تكليف آدمي براي او در دو چيز خالصه مي

 :اي همة مخلوقاش زندة خداوندآوردن شكر او و نيكويي كردن به مردمان ـ ح

 شرف مرد به جود است و كرامت به سجود  

 هركه اين هردو ندارد عدمش به ز وجود  

دمي شريعت و طريقت، در نظر او، در اين امر مافقند كه مهمارين تكليف آ

 پا از خداپرساي خدمت به خلق است:

 جز خدمت خلق نيستطريقت به  

 تبه تسبيح و سجاده و دلق نيس  

 و بزرگارين گناه آزردن مردمان است.

* 
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برخورد است. با همه صنفي خو و خو در رابطة با مردمان، سعدي خو 

دهد و گاه كشد. گاه به پادشاهان اندرز ميكا روي درهم نميآميزد و از هيچمي

رود يا بـه آرزوهـاي دور و دراز بازرگـاني در جزيـرة گيران ميبه تماشاي كشاي

دهد. فروتن است و ماحمّل، جـز در مـواردي كـه پـاي دفـاع از كيش گو  مي

وقت همة فنون جدلي را كه در مدرسـه آموخاـه اسـت آيد، آناي پيش ميعقيده

برد )نزاع سعدي با مدعي دربارة تـوانگري و درويشـي(. فـروتن اسـت كار ميبه

اين مورد كند ـ زيرا در شناسد و آن را خوار نميليكن قدر علم و هنر خود را مي

 خود او مطرح نيست ـ دفاع از علم و هنر مطرح است:

 گفان سعدي دگرستهمه گويند و سخن  

 همه دانند مزامير نه همچون داوود  

گويـد كـه نحوي سـخن ميبا آن كه در همه نوع سخن گفان تواناست، به

 براي همه قابل در  باشد. شعر او بخصوص غزلهايش چنان است كه از نوجوان

فهمند و عواطف خـود را در شـعر خوانند و ميده ساله تا پيرمردان، همه ميچهار

برند. الجرم سعدي بيش از هـر شـاعر بينند و از گفاار  لذش مياو منعكا مي

ز هـر ديگري توانساه است راه نفوذ در دلهاي مردمان را، از هر سـن و سـالي و ا

 شاعر مردم بشود.طبقه و قشر اجاماعي كه باشند، پيدا كند و درحقيقت 

نحوي كه آنـان او تواند با مردمان كوچه و بازار صحبت كند بهكسي كه مي

معلم  كند، با آنان مثلرا از خود پندارند ـ در مقابل پادشاهان و اميران تعظيم نمي

 كند كه:يمگويد. به پادشاه خطاب و فقيه سخن مي

 به درگاه فرمانده ذوالجالل  

 ر بنالچو درويش پيش توانگ  
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كند و چون از كسـي چون از قدر و مقام خود آگاه است خود را ذليل نمي

كنـد. بارهـا بـه فرمانروايـان بيم و اميدي ندارد پيش ارباب قـدرش قـد خـم نمي

 كند كه:يادآوري مي

 به قومي كه نيكي پسندد خداي  

 دهد خسرو عادل نيك راي  

 چو خواهد كه ويران شود عالمي  

 نجة ظالمينهد ملك در پ  
 

اعابـاري جهـان نيـك آگـاه اسـت. ايـن سعدي از زودگـذري عمـر و بي

كشد تا آنها را از خواب گران بيدار كند. لـيكن اعاباري را به رخ ارباب دنيا ميبي

اي بنشـيند شود كه اندوهگين در گوشهاعاباري جهان موجب نميآگاهي او از بي

هاي مباح آن دل بساه است. از شيو مناظر عزرائيل باشد. برعكا به جهان و خو

ــاغ و صــداي خــو  و ســخن شــيرين و زيبايي ــرد. از هــا لــذش ميبهــار و ب ب

ها جهاني روگردان نيست به دو شرط: اول ايـن كـه ايـن خوشـيهاي اينخوشي

ها بـراي مخالف شرع نباشند و او را از خدا غافل نكنند و دوم اين كه اين خوشي

ست. به گي در او بسيار قوي البنند. شور و شوق به طديگران ايجاد درد و رنج نك

 اين ابياش توجه فرماييد:
 

 زماني درس علم و بحث تنزيل  

 كه باشد نفا انسان را كمالي  

 زماني شعر و شطرنج و حكاياش  

 كه خاطر را بود دفع ماللي  
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 همالشخداي است آن كه ذاش بي  

 نگردد هرگز از حالي به حالي  

 و بساان داد طرب از دنيا ساقي بده و:

 پايدماند وين عهد نميكاين عمر نمي  

 زمان باد بهار است داد عيش بده و:

 رود كه برق يمانكه دور عمر چنان مي  

 تو گر به رق  نيايي عجيب جانوري  

 ست در جوالناز اين هوا كه درخت آمده  

 سعدي ار عشق نبازد چه كند ملك وجود و:

 ه عمر به باطل برودحيف باشد كه هم  

سخنوري سعدي دو جنبه دارد: اول مربي و معلم اسـت و شـاگردان او از 

قصايد خود  و بوساانو  گلساانشود. پادشاه تا گدا، شامل همه افراد نوع بشر مي

يگـر را بيشار به عنوان كسي كه معلم و مربي است نوشاه و سروده است. جنبة د

تـوان بـه را بيشـار در غزلهـاي او ميسخنوري سعدي شاعري اوسـت و ايـن جن

گويد ـ يافت. مثل اين است كه در غزلهايش سعدي منحصراً براي خود سخن مي

در اينجا سعدي شاعر خال  است ولـي چـون عواطـف او از عشـق و انـدوه و 

 اشاياق در همة افراد بشر مشار  است و چون هنرمندي او چنان است كـه همـه

ا با چنگ و ربـاب هفاصـد و پنجـاه بق كنند، غزل او رتوانند خود را با او منطمي

 اند و تا زبان فارسي پابرجاست خواهند خواند.سال است در هر محفلي خوانده
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 يادداشتها:
از  در فارس حكومت كرد و پا از او پسر  ابوبكر بن سـعد 623تا  599از  اتابك سعدبن زنگي .1

وز زنـده ن ابوبكر بود كه پا از پدر دوازده رحكمراني كرد. وليعهد او پسر  سعد ب 658تا  623

اقدنـد حكم راند. بعضـي از دانشـمندان معاصـر مع 660تا  658بود و بعد از او محمد بن سعد از 

د ـ سعدي تخلّ  خود را از نام سعد بن ابوبكر گرفاه است كه در مـدح او ـ وقاـي وليعهـد بـو

 الشـعراةتـذكرر و دولاشـاه د السيرحبيبدر قصايدي دارد. ليكن نويسندگان قديم مانند ميرخواند 

معاقدند تخلّ  سعدي به علت ظهور سعدي است در روزگار سعدبن زنگـي. مرحـوم قزوينـي و 

، وقاي شما قيا رازي در شيراز كااب 630كنند كه اگر سعدي در سال مرحوم اقبال اسادالل مي

كـرد. اد مي. مؤلف به اشعار او اسانرا نوشت، به شاعري معروف بود المعجم في معائير اشعارالعجم

خوانيم كه قبل از دانيم در خارج از ايران بود و در آثار خود او ميسعدي در اين تاريخ چنان كه مي

صورش شاعري نبود. شهرش جهاني داشاه است و شهرش او تنها به 655بازگشت به شيراز در سال 

فقهـا در  بود )چنان كه داساان مباحثـة او بـابه عنوان عارف و فقيه و خطيب به نام سعدي معروف 

دهد(. پذيرفان نظر مرحوم قزويني و اقبال مسـالزم ايـن اسـت كـه معاقـد شـويم نشان مي بوساان

سعدي به  نخساين اثر سعدي است و قبالً چيزي نسروده و ننوشاه است. با توجه به اين كه بوساان

ا نمايد غزلهاي عاشقانه را پـه اين كه بعيد مياظهار خود  قبالً شهرش جهاني داشاه و با توجه ب

رسد كه سـعدي از بازگشت به شيراز يعني بعد از سنين پنجاه سالگي گفاه باشد به نظر ما چنين مي

ا خـود اين لقب يا تخلّ  را يا خود ـ به احارام سعد بن زنگي اناخاب كرده است يـا پـدر  و يـ

 به عنوان ـباشند. سعدي صرفاً تخلّ  شعري او نيست  سعد بن زنگي اين نام يا لقب را به او داده

شـده حدّي كه جز به اين نام شناخاه نميعارف و فقيه و خطيب هم بدين نام معروف بوده است به

 است و دربارة نام او مشرف يا مصلح اين همه اخاالف روايت هست. مؤيـد ايـن حـدس رواياـي

را  ه است و پا از فوش پدر سعد بن زنگـي اواست كه پدر سعدي از مالزمان سعد بن زنگي بود

ط اتابـك لد يا پا از آن اسم سعدي هم توسوزير حمايت خود گرفاه. بنابراين بعيد نيست هنگام ت

 ـ يا توسط پدر  به احارام اتابك ـ به او داده شده باشد.

 تـوان بـه دو منبـع زيـر رجـوع كـرد: محمـودبراي ديدن بحث روانشناسي جديد از شخصيت مي .2

 340ــ316صناعي: خوي از نظر روانشناسي ـ در كاـاب آزادي و تربيـت، چـاو سـوم، صـفحاش 

هـارم (. و محمود صناعي )مارجم( اصول روانشناسي، تأليف مـان، چـاو چ1354)اميركبير، تهران 

 ( و كاب ديگر در روانشناسي علمي جديد.1345)بنگاه نشر انديشه، تهران 
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تي دربـارة رجوع كنيد به گفاار دكار عبئـالقيوم قـويمي در مقـاالبراي ديدن تأثير سنائي در سعدي  .3

 زندگي و شعر سعدي.

 نامه نقل شده است.از گفاار ايشان در سعدي نظر اسااد فروزانفر .4

 المعـارفةدائـربراي ديدن بحث كلي از جبر و اخايار در ميان ماكلمان اسـالمي رجـوع كنيـد بـه  .5

ث مطرح شده ، دكار صفا اين بحتاريخ ادبياشنيز در « ازلهمع»و « قدر»و « قضا»زير كلماش  اسالمي

چاو نيكلسـون رجـوع  مثنوي توان به كااب اولاست. در باب نظر مولوي دربارة جبر و اخايار مي

ي از )ترجمه احمد محمدي و احمـد ميرعاليـ عرفان مولويكرد. دكار خليفه عبدالحكيم در كااب 

تي . نيز رجوع كنيـد بـه مقالـة دكاـر محقـق در مقـاالانگليسي( بحث مفيدي در اين خصوص دارد

 دربارة زندگي و شعر سعدي )ادياور: دكار رساگار(.

ر آثار و احوال بحث د»توان به براي ديدن بحث روشن و مفيدي از تحول فكر تصوف در اسالم مي .6
رد. تأليف دكار قاسم غنـي رجـوع كـ «حاف : تاريخ تصوف در اسالم از صدر اسالم تا عصر حاف 

كوب دربارة تصوف اسالمي نيز بسيار قابل اسـافاده اسـت. مقـاالش مخاصـر ولـي آثار اسااد زرين

( زيـر كلمـة )به زبان انگليسي دين و اخالق المعارفةدائرو  اسالمي المعارفةدائرمفيدي نيز در 

رج:  دست دهد. براي ديدن نظر افالطونيان جديد،منابع اصلي را هم بهتصوف چاو شده است كه 

 ، تأليف مرحوم فروغي، جلد اول.سير حكمت در اروپا

 نقل شده است. كيمياي سعادشجا در اين گفاار از كااب فارسي او االسالم غزالي همهنظر حجت .7

رج:  دكار صفا وصف مخاصر ولي سودمندي از حملة مغول و آثار شوم آن هست. تاريخ ادبياشدر  .8

 جلد سوم، بخش اول.
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 .1316، تهران فرهنگ

. 1350 رساگار، دكار منصور )ادياور(: مقاالتي دربارة زندگي و شـعر سـعدي، دانشـگاه پهلـوي شـيراز

م دكاـر عبـدالقيوشود و قابل اسافاده است: مقاالش زير در اين كااب به موضوع گفاار ما مربوط مي

آن با  قويمي: سعدي و سخنوران افغانساان؛ دكار محمدجعفر محجوب: دربارة زبان سعدي و پيوند

در؛ ؛ دكار مهدي محقق: سـعدي و قضـا و قـگلساانزندگي؛ دكار جالل مايني: اشخاص داساان در 

 محمد مژده، عرفان سعدي.دكار علي
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اد . اسـا1358ول، چاو سوم، دانشگاه تهـران الد سوم، بخش اهلل: تاريخ ادبياش ايران، جصفا، دكار ذبيح

كند. نيـز جريانـاش سياسـي، اجامـاعي و صفا همة منابع اصلي را مربوط به زندگي سعدي ذكر مي

دهد. براي اطـالع از مـذاهب اسـالمي، پيـدا ديني مؤثر در ذهن سعدي را نيز مورد بررسي قرار مي

ر ث در مسـائل كالمـي ازقبيـل جبـر و اخايـار، بحـث دشدن و انحطاط علوم عقلي در اسالم، بح

ر تصوف و تاريخ مخاصر سياسي دورانهاي پيش از سعدي بـه مجلـداش اول و دوم ايـن اثـر بسـيا

 ارزشمند رجوع شود.

يح احمـد آرام، چـاو چهـارم، ، تصحكيمياي سعادشاالسالم ابوحامد محمد: غزالي طوسي، امام حجت
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نامه، ضميمة مجلة تعليم و تربيـت، وزارش فرهنـگ، الزمان: سعدي و سهروردي، سعديفروزانفر، بديع

 .1316تهران 

نامه، ضـميمة مجلـة تعلـيم و تربيـت، وزارش قزويني، عالمه ميرزا محمد: ممـدوحين سـعدي، سـعدي

 ت.. مقالة عالمه قزويني بهارين مبحث موجود در اين موضوع اس1316فرهنگ، تهران 

نامه، ضـميمة مجلـة تعلـيم و تربيـت، ، سـعدي«حد همين است سخنداني و زيبـايي را»همايي، جالل: 
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