
 
 
 
 
 

 گردشى در بوستان
  

 حبيب يغمايى

  

 ها:كليد واژه

 اگر خوانى او را خداى سخن

 سزاى وى است و سزاى سخن

 

جه نخستين كتابى كه شيخ اجلّ سعدى شيرازى پرداخته و مورد اقبال و تو

 نامه است.عوام و خواص واقع شده بوستان سعدى يا سعدى

د و بيسوت  بوه ق ود سعدى در آغاز جووانى  اوااراد در وودود ش  و 

 اواى توقّود در آن شو ر تح يل از شيراز به بغداد رخت بربسته و پس از مدت

وريه براى تكميل نفس  و سير انفس و آفاق به ديار مغرب روى آورده و شام و س

ز اور و عربستان و ممالك شمالى افريقا را به قدم سير و سوياوت در نورديوده  ا

اواى وووىنى كوه يافته  و پس ازين مسافرت اىگوشه تمتّعى و از خرمن خوشه

اواى تخوخ و سى  سال يا بي تر مدت گرفته در موقع بازگ وت  نتيهوه آزمواي 

 ه است:شيرين زندگانى را فراام و به ارباب معنى و دوستان وون به ارمغان آورد

                                                 
.  452-241  صص 1342  ش ريور 6  شماره 16يغما  سال. 
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 دريغ آمدم زان امه بوستان

 دست رفتن بر دوستانت ى

 بدل گفتم از م ر قند آورند

 وستان ارمغانى برندبر د

 

 تر از قند استااى شيرينسخنمرا گر ت ى بود از آن قند دست

اا  سعدى  وور  دو كتواب مقودو بوسوتان و گخسوتان را درين مسافرت

ولوى  ريخته  و شايد قسمتى از اشعار و داستان اى اين دو را ساخته بووده اسوت 

 شواره كوهاذيرفته  چه ازين تنظيم و تبويب اين دو گنج نامبردار در شيراز انهام پ

 «ف وخى دو در اموان روز اتفواق بيوات افتواد»در ديباچه گخستان شده است كه 

ز اشود مسوّدات اوراق گخستان واضر بوده كه در يك روز دو ف ل آن معخوم مى

 سواد به بيات آيد.

يافتوه موجوب شوىفتى و اعهواب ار قسمت كه از آثار سعدى انت ار موى

انود  و خوانودهانود  و موىبوردهو مردم دست بوه دسوت موىشده عموم واقع مى

ه نظور بوانود كوه ايون آثوار را گويانى نيز بوودهاند  و درين ميانه پراكندهستودهمى

 اند:نىريستهوسادت و به چ م خ م مى

 پراكنده گويى وديثم شنيد

 گويى وريقى نديدجز اوسنت

 ام از خبث نوعى در آن درج كرد

 يزد ز دردكه ناچار فرياد خ
 

گويان جز از وسودان بودخواه كوه در آغواز ا وور نوابوغ از و اين پراكنده
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ن ند ممكن است زاادنمايان و ستمىران بووده باشوند چوه رشك به خود رنج مى

پوروا سوخن گفتوه  درى و گوشمالى اين دو وايفه دليور و بوىشيخ اجلّ در پرده

 فرمايد:ىچنانكه در خطاب به اتابك ابوبكربن سعد ت ريح م

 ترا عادت اى پادشه وق روى است

 گوى ازينها قوى استدل مرد وق

 عهب نيست گر االم از من بهان

 برنهد  كه دزدست و من پاسبان

  

گير شده و مخالفوان و وسوودان بعد از انت ار بوستان ش رت سعدى عالم

تان اند و ايون نكتوه از مقايسوه بوسوتان و گخسونيز به عظمت مقام او تسخيم شده

 كند  و اسورار ع وق وبخوبى آشكار است  اگر در بوستان جاى جاى فروتنى مى

ا رپيچد  در گخستان بوه ووق و ان واا باراوا خوود اى زيبا مىجوانى رادر لفافه

سووتوده و در بوواب ع ووق و جوووانى آشووكاراتر سووخن گفتووه اسووت. در بوسووتان  

 (655سال )فرمايد: مى

 قبا گر وريرست و گر پرنيان

 ر و وش بود در ميانبناچا

 تو گر پرنيانى نيابى مهوش

 كرم كار فرما و عيب  بپوش

 امانا كه در فارو ان اى من

 چو م ك است بى قيمت اندر ختن
 

 (656گويد: )اما در ديباچه گخستان مى
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اشود گخستانى توانم ت نيد كردن كه باد خزان را بر ورق او دست تطاول نب...»

 ه وپ  خريد مبدّل نكندو گردش زمان عي  ربيع  را ب

 بچه كار آيدت ز گل وبقى

 از گخستان من ببر ورقى

 گل امين پنج روز و ش  باشد

 «وين گخستان امي ه خوش باشد...

خورند و رقعه من آت  كه چوون الهيب وديث  كه امچون شكر مىق ب.. »

  «برند...كاغذ زر مى
       

افرت بسويار كورده  دانند كه سوعدى عمورى وووىنى داشوته  مسوامه مى

اند  با اور اايى در زندگانى ديده كه ديىران آن توانايى و تحمل را نداشتهسختى

وران  و صند و ار وبقه از عرفا  و دان مندان  و سوطوين  و صودور  توا پي وه

ى بوه كاروانيان  و دروي ان  و مسكينان آميزش و معاشرت داشته. از ايوام كوودك

ه. ت گماشته  به تزكيه نفس و ت فيه اخطق پرداختتح يل و بحث و مطالعه ام

يوب  دل  آموزگوار  آميزگوار  نهمردى بوده است متديّن  م ربان  متواضع  سواده

نظور  شواعرى اندى  خيرخواه  عالمى عارا  عارفى عالم  وكيمى صواوبچاره

اسوت  زبان... و وقاد و عقطد چنين كسى كه توالى پيغوامبران و برگزيودگانشيرين

 تواند و سزاوارست كه تربيت و ادايت قوم را به ع ده گيرد.ىم

ا رسعدى اين وايفه را به خوبى انهام داده. اصول عمخى اخطق و تربيوت 

يوان با استدىل عقخى و نقخى  با بيوانى سوحرانىيز و آسومانى در بوسوتان خوود ب

تاب ا كز ديىر شب ه ار كس متن بوستان  را راانماى خود قرار داد افرموده كه بى

 نياز و در اصط  امور معاشى و معادى رستىار و سعادت يار خوااد بود.بى

وهم پرمغز  جذاب  تموام دقوا ق و اسورار زنودگى ن فتوه درين كتاب كم
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وقوت ك نوه است. ار بيتى از آن دستورى اسوت اخطقوى و اجتمواعى كوه اوي 

 پيروى است.شود  و امي ه و در ار زمان و براى ار كس شايسته نمى

ن ا با شعراى عارا عالى مقام ما  به اواار زندگانى چندان توجه ندارند. آ

دانود  بيان سحرآميز خود رو  را به پرواز در آورده در عوالمى ديىور سوير موى

 عالمى كه در آن تعخق و بستىى نيست  و رو  مهرّد بهوايى ك وه فراتور مهوال

ه كوكند و رسد آدمى به جوايى ول مىماند قطع مرانيست و فرشته از سير باز مى

شوود  و در اور بهز خدا نبيند  ولى سعدى در جز يات امور زندگانى ما وارد مى

ا بواوا  و غمخووارترين پودراا ترين مربّىداد  و مانند م ربانموضوع دستور مى

داد و بكوار نبسوتن آن ن وايح را بوه مطيموت كمال اخطص و دلسوزى پند مى

 كند:مطمت مى

 زين به ن حيت نىويد كستا

 اگر عاقخى يك اشارت بست

 دريغ است ازين روى برتافتن

 كزين روى دولت تان يافتن
 

مانود. تربيوت رو  و با توجه دادن به معاد  از تح يل معواش غافول نموى

  كند. ت ويق به زناشويى و استحكام اساو خانوادگىجسم ار دو را سفارش مى

ه شوار نسبت بوه عيوار  تربيوت فرزنود  وايفه زن نسبت به شوار  وايف

وانوات  آميزش با مردم  اوسان با نيك و بد  صدق دادن به مسكينان  تروّم به وي

ر را دورى از ومع و توقع  ت ويد به كسب و كار... و ازاران رموز و نكات ديى

ا موبوه  وكه امي ه محلّ بحث و مورد توجه عخماى اجتماع بوده و خوااد بود  و

 .آموزدمى
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د و نانى فرا چنگ آرفرمايد: شخص بايد به كدّ يمين و عرق جبين  لقمهمى

خوود آيد بسازد  چ م ومع به اين و آن ندوزد  توقوع را ازبا آن چه به دست مى

  رنوج براند تا رانده ن ود  نان از عمل خوي  خورد و منّت از واتم ووا ى نبورد

 وادن نبزرگى را درگرد كردن و  برد و راوت رساند  پيدا كند و ببخ د  بخندى و

ان واا و نداند  شير درنده باشد و خود را چو روباه شول نينودازد... چقودر بوى

 كنند!خبرند آنان كه منظور سعدى را از قناعت به گدايى تعبير مىبى

در بحبووه نفوذ رووانيت و توجه خخق به ااار مذاب  وقيقت وريقوت 

ز ايون درى زاادان ريايى اگويد. در پردهمىو مذاب را با سادگى و شيرينى تمام 

 توان گفت؟تر چه مىتر و روشنساده

 سپيد و سيه جامه بردوخته

 به سالوو و  پن ان زر اندوخته

 سوى مسهد آورده دكان شيد

 كه در خانه كمتر توان كرد صيد

 ره كاروان شيرمردان زنند

 ولى جامه مردم  اينان كنند

 

ن ود. عبوادت را بهوز ارسوا پيوران برتورى موىشير و راازن را بر فاسق پ

شومارد  و ت وريح داى مىداند  و كرامت را جوانمردى و نانخدمت خخق نه مى

 فرمايد كه منظور اصخى از روزه گرفتن آن است كه چاشوت خوود را بوه فقورامى

 داند:

 خورنده كه خيرش برآيد ز دست

 الدّار دنيا پرستبه از صا م
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 ه داشتمسخّم كسى را بود روز

 اى را داد نان چاشتكه درمانده

 وگرنه چه ىزم كه سعيى برى

 ز خود بازگيرى و ام خوود خورى

 

داند كه شخص خود را چنوان تربيوت سعدى  وقيقت مردمى را درين مى

  و بوه كند كه براى ديىران مفيد واقع شود  و وجود خود را ارجمند و نافع سازد

بورد كوه ىاستدىل اين نكته لطد بيانى به كار مديىران خير و فايده رساند  و در 

 تر بايد كه متأثر ن ود. اين است تربيت سعدى:دلى از سنگ سخت

 اگر نفع كس در ن اد تو نيست

 چنين گوار و سنگ خارا يكى است

 غخط گفتم اى يار شايسته خوى

 كه نفع است در آان و سنگ و روى

 چنين آدمى مرده به ننگ را

 ود سنگ را!كه بر وى فضيخت ب

  

ر اى است كه روزگار در شعر و ادب پرورانده و اگوترين نابغهسعدى كامل

رت فوپدر پير فخك بسيار ام صبر كند مادر گيتى چنو فرزنود نتوانود زاد! و بور 

ه چومحال اگر ام فرزندى به كمال زايد سعدى خوااد بود  مىر فكرو مغز آدمى 

 قدر تحمّل و استعداد دارد؟

رگ دنياسوت و بوسوتان او ب تورين كتواب  در بوسوتان  سعدى شاعر بوز

 گردشى كنيد تا اين وقيقت را دريابيد.
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