خصلت زيركانۀ سعدي
تراب جنگی قهرمان
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[الزم است] بدانیم از جهان چه میخواهیم و در پی چه هستیم
و معنی جهان و زندگی را چنانکه میباید بددانیم و تدا اینهدا را
ندانیم گفتگو از نیک و بد نخواهیم توانست» .
احمد کسروی

چکیده
سعدی شیرازی در مقایسه با شاعران و نویسندگان دیگر ،یک ویژگی منحصر به فرد دارد که او را از بقیه
جدا و ممتاز میسازد .این ویژگی عبارت از نگاه واقعگرا وآگاهانده اسدت بده دنیدا کده سدعدی آن را در
گلستان به نمایش میگذارد .نگاه سعدی در گلستان به دنیای خود از نوع زمینی و واقعی آن است نه از
نوع نگاههای دنیاگریزانهی دینی و عرفانی که آن را عمال گذرگاهی تنگ و تاریک و پر خطر مدیبینندد
که باید چشم ها را به آن بست و با بی اعتنایی از آن گذشت .نویسنده در این نوشته میکوشد بدرخال
تصور کسانی که دوست دارند سعدی را فقط به عنوان یک عار یا یک واعظ دینی بشناسدند ،چهدرهی
دیگری از او را که با دنیای حقیقی او در ارتباط است و به قدر کافی زمینی هم میباشد به تصویر بکشد.
تیپ شناسی افراد انسانی در گلستان ،توجه به مقتضیات طبع بشری ،حس دنیاخواهانه ،توصیف جزئیات
زندگی =( ،واقعه گویی) ،طنز و مطایبه گویی ،تجربه گرایی در اخدال و مسدائا اجتمداعی و نیدز بحد
حضور عقا معاش از جمله مواردی است که در این مقاله برآن ها تأکید شده است.
كلمات كلیدي  :سعدی ،گلستان ،دنیایی ،زمینی

 .1استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ghahreman207@gmail.com .
تاریخ پذیرش مقاله 1921/19/11 :
تاریخ دریافت مقاله 1921/11/92 :
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 -2مقدمه
سعدی سالهای زیادی را خارج از شیراز و در مسافرت ها گذرانده است .بیشتر اطدرا و
اکنا سرزمینهای اسالمی را زیر پا گذاشته و به سیاحت پرداخته است  :از بغداد ،حلب
و دمشق گرفته تا بیابان قدس و طرابلس که اسیر فرنگ شد و از کاشغر و بلخ بامیان تدا
سفر به هندوستان و دیدن بتخانۀ سومنات .دستاورد سعدی از ایدن سدیر آفدا و انفدس
کسب مهارتهایی بود که به او اجازه میداد به جای آن که فقط دنیای خود را بشناسدد،
بتواند آن را هم ببیند .زیرا دنیای زیبای سعدی بیشتر از آنچه نیاز بده شدناختنش باشدد
شایستهی دیدن و نگریستن است .این دنیا واقعیتی ملموس است که هم خدوب اسدت و
هم بد .گاهی زشت مینماید گاهی زیبا .واقعیت دنیای سعدی حقیقتی تک بعدی نیست
بلکه توأمانی از روشنیها و تاریکی هاست .خط و محدوری دو سدویه اسدت کده در یدک
سمت آن زیبایی و در سمت دیگر زشتیها ادامه دار میشود .در این محور مرد از ندامرد،
سیاه از سفید ،فقر از توانگری جدا نیست .از جهان سعدی و از گلسدتان او ،نبایدد انتادار
یک مدینهی فاضله داشت .بلکه مدینه ایسدت ماالمدال از واقعیدتهدا ،اتفاقدات و تعامدا
انسانی با خصلتها و ویژگیهای زمینی ،نده کدم نده بدیش .بندا بدراین انسدان گلسدتانی
میتواند در اوج مرتبهی انسانی باشد و اگر به مرتبهی فرودین نیز سقوط کندد نبایدد آن
را غیر مترقبه و دور از انتاار دانست .در واقع این نوع نگرش به انسان که فقدط متندا ر
به امور و وجوه زمینی اوست نگاهی دنیایی و این جهانی تلقی میشود .بی سبب نیسدت
که گفتهاند گلستان سعدی تلفیقی است از «خصلت زيركانه نیمه ديندار و نیمه دنیا
دار ايراني» ( .براون) 912 ،1931 ،
مصادیق جنبههای دنیایی هدم در حدول الگوهدای فدردی و هدم اجتمداعی مشداهده
میشود .بنا بر این ارائهی تصویر جامعهی انسانی و تیپ ها و در کندار آن اقتضدای طبدع
بشری ،حس دنیاگرایی ،مصلحت اندیشی بشر ،توجه خاص به متن زندگی و جزئیات آن،
مالحاهی عقا معاش در امور دنیایی و نیز طرح موضوعات اجتماعی همچون فقر مدادی
و اشاره به آسیبهای آن از مواردیست که باید به آنها پرداخته شود.
 -1بحث و يافتههاي تحقیق
 -1-2تیپ افراد انساني در گلستان

نوع افراد انسانی در حکایتهای گلستان ،غالبا کسانی هستند که بیشتر چهره و سیمایی
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زمینی داشته و دنیاوی شناخته میشوند .صاحبان قدرت ،اها بدازار ،زندان و عاشدقان از
پیر و جوان ،نار بازان و رندان ،معلم و کودکان و غیره از ایدن دسدت در دنیدای زمیندی
بیشترین سهم خود را دارند :از پادشاهان و امیران گرفته که با تکیه بر تاج و تخت خدود،
ماهری از دارندگی و برازندگی تلقی میشوند تا آن پیر کهنسالی که پیرانده سدر خیدال
دخترکی خوبروی ،گوهر نام در سرداشت که رمزی از تعلق و توجه انسان به زیندتهدای
ُُ ُ
المُقُ ُنطُ ُرُةُ
دنیائیست به اعتبار « زین للناس حب الشهوات من النساء و البنین و القناطیر ُُ
ُ
الفُضُ ُةُ» (آل عمران .)11/آن مستی هم که بر سر راهی خفته بود و « زمدام
من الذهب و ُُ ُ
اختیار از دست رفته » آن چنان از دنیا و مافیهدا پرداختده کده بده اعتدراب عابددی کده
قبیحانه در او نار کرده بود میگوید:
متداب ای پارسدا روی از گنهکددددار
اگر مدن ناجوانمدددردم بده کددددردار

ببخشایندگدددی در وی ناددددر کن
تو بر من چون جوانمردان گدذر کدن
(سعدی)111،

از این رو در حکایات سعدی هم با مردک کفشدوز و دخترک پیرمدرد ،بقدال واسدط،
خواهندهی مغربی در حلب ،بازرگدان مالیخولیدایی و دیگراندی رو بده رو مدیشدویم کده
ویژگی های دنیایی شان بر غیر آن میچربد .یکی از خواندنیترین حکایتهدای گلسدتان
محاجهی دزدی با گدائیست بر سر یک سکهی سیم :
دزدی گدایی را گفت  :شرم نداری که از برای جوی سیم دست پیش هدر لیدیم دراز
کنی؟ گفت:
دست دراز از پی یک حبه سدیم

بده کدده ببرنددد بده دانگددی و نددیم

بهر حال گلستان تصویری کاما از تمام عصر سعدیسدت .فقیهدی از رفتدار متکلمدان
زمانه انتقاد میکند و نشان میدهد که حتی معلمدان اخدال نیدز بده سدوی دنیدا مایدا
شده اند:
تدددرک دنیدددا بددده مدددردم آموزندددد

خویشدددتن سدددیم و غلددده اندوزندددد
( سعدی) 119 ،

عددالم کدده کددامرانی و تددن پددروری کنددد

او خویشتن گم است که را رهبری کند؟
(سعدی)111،
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 -1-1توجه به مقتضیات طبع بشري

این از ماهیت روانی انسان ها ریشه میگیرد :همانگونه که خوش بیندی ندزد آنهدا وجدود
دارد از بدبینی هم بی نصیب نیستند .اگدر احسداس همندوعی و ترحمدی در آنهدا دیدده
میشود متقابال از انگیزههای خشم و کینه پروری خدالی نیسدتند .همدان کسدی کده بده
شدت دوستی میورزد از دشمنی نیز فاصلهی زیادی ندارد .اما آنچه تعیین میکندد چده
رفتاری از او سر میزند بستگی به عادت انسان ها دارد.
سعدی از شیادی نقا میکند که با گیسوان بافته علوی وار ،به همراه قافله حجاز بده
نشانهی حاج ،نزد ملک رفته و با بستن قصیدهای از آن انوری به خود ،مورد اکدرام ملدک
قرار میگیرد اما غافا از آن که در نهایت ،کذب ادعای او بر همگان روشن میشدود و در
برابر مؤاخذه و عتاب امیر که چرا چندین دروغ درهم به گزا بافته است ،چندین پاسدخ
میدهد :
غریبدددی گدددرت ماسدددت پد دیش آورد
گددراز بنددده لغددوی شددنیدی بددبخش

دو پیمانه آب است و یک چمچده دوغ
جهاندیدددددده بسیددددار گویددددد دروغ

(سعدی)31،
معلوم است سعدی طی این ابیات ،حتی دروغ پردازی شیاد را از مایههدای زمیندی و
دنیایی انسانها -که عموما به دنبال سود و منافع خود هستند و بعضا از آن گریدزی هدم
ندارند  -تلقی کرده ،آنرا توجیه مینماید.
در حکایت پادشاهی که به کشتن اسیری اشارت میکندد ،سدعدی هدر چندد سدخن
دروغ وزیر نیک اندیش را بر گفتهی راست وزیر بداندیش ترجیح میدهد امدا مؤیدد ایدن
نکته است که دروغ بجا و بصالح هم میتواند نجات بخش یک انسان باشد :
«[ملک ] گفت :مرا آن دروغ پسندیده تر آمد از این راست که تو گفتدی کده روی آن
در مصلحتی بود و بنای این بر خبثی و خردمندان گفته اند :دروغی مصلحت آمیدز بده از
راستی فتنه انگیز( ».سعدی)83،
این مصلحت اندیشی که در جای خود به نوعی محافاه کاری در امدور مدیانجامدد و
حتی جنبههای ماکیاولی به خود میگیرد برداشتی زمینی از مسائا زنددگی بشریسدت و
بیشتر از نوع شرقی آن .از این نمونه است حکایت فقیهی که دختدری بدینهایدت زشدت
روی داشت .این دختر که با وجود جهاز و نعمت کسدی بده ازدواج بدا او رغبدت از خدود
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نشان نمیداد ،به حکم ضرورت به عقد ضریری درآمد .از اتفا حکیمی که چشدم نابیندا
روشن میکرد از سرندیب آمده بود .فقیه از جانب مصلحت حال به معالجت داماد راضدی
نشد که مبادا داماد کور ،بینا شود و دختر را طال دهد چه گفتهاند  « :شدوی زن زشدت
روی ،نابینا به( » .سعدی)111،
خویشتن داریها و مصلحت اندیشیهای کاذب چه بسدا بده ریدا و اهرسدازی خدتم
می شود .از جمله عابدی به خدمت پادشاهی رسید .لیکن بده گمدان آن کده بدا خدوردن
دارویی،الغرتر از آنچه بنماید تا اعتقاد پادشاه در حق وی زیادت مدیشدود ،از قضدای بدد
داروی کشنده ای بود که با خوردن آن به هالکت میرسد:
آن که چون پسته دیدمش همه مغز
پارسایدددددددان روی در مخلدددددددو

پوست بدر پوسدت بدود همچدو پیداز
پشددت بددر قبلدده مددیکننددد نمدداز

(سعدی)29،
زاهدی هم که در مهمانی پادشاه وانمود میکرد از طعام جدز انددکی نمدیخدورد .در
حالی که در نماز بیش از آن میکرد که عادت وی بود؛ نمونهی دیگری است که هر چند
منفی ،اما نشان از گرایش طبیعی انسان ها به سمت دنیاست اگر چه عابد و زاهد باشدند.
از این رو به مذا سعدی این خصلتهای دنیایی ناخوشایند و بیهوده به نار رسدیده آن
را بر نمی تابد تا آنجا که میگوید:
ای هنرهددا نهدداده بددر کددف دسددت
تا چده خدواهی خریددن ای مغدرور

عیددب ها برگرفتددده زیدددر بغدددا
روز درمانددددگی بددده سدددیم دغد دا

(سعدی)32 ،
 –1-1حس دنیاخواهانه

یکی دیگر از تجلیات دنیا مداری در گلستان سعدی ،میا و گرایش انسدانهدا بده دنیدا و
مااهر آنست تا حد حرص آوری و طمع تمام نشدنی .چندان کده کسدی مانندد سدلطان
محمود غزنوی هم با تمامی ثروتهای فراوانش ،باز چشم طمعی به آن داشت حتی بعدد
از مرگ ،آنگونه که سعدی میگوید یکی از ملوک خراسان ،محمدود غزندوی را درخدواب
میبیند ،به هیأتی که از او جز خاک ،چیزی برجای نمانده بود مگر چشمان محمود کده
همچنان به اطرا می نگریست و تماشا میکرد « :حکما از تأویدا آن فدرو ماندندد مگدر
درویشی که بجای آورد و گفت :هنوز نگران است که ملکش با دگران است».
(سعدی)82،
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هم چنین است داستان آن بازرگان که صد و پنجاه شتر بار داشدت بدا چهدا بندده و
خدمتگار و انباز که در ترکستان بود و بضاعتی در هندوستان داشت .با این حال در طلب
مال افزون ،آرام و قراری نداشت و فکر سفر از پارس به چین و از چین بده روم و از آنجدا
تا دیگر اکنا عالم ،در سر داشت .تا آن اندازه که سعدی شنیدن سخنان مالیخولیدای او
را طاقت نمیآرد و میگوید:
آن شنیدستی که روزی تداجری
گفددت چشددم تنددگ دنیددا دار را

در بیابدددانی بیفتددداد از سدددتور
یا قناعت پرکند یدا خداک گدور

سعدی تعلق ابنای بشر به زندگی را از زبان پیر صد و پنجاه ساله که در حالدت ندزع،
همچنان بر حیات دنیا تأسف میخورده است چنین نقا میکند :
دمی چندد گفدتم بدرآرم بکدام
دریغا کده برخدوان الدوان عمدر

دریغددا کدده بگرفددت راه نفددس
دمی خورده بودیم ،گفتند :بس
(سعدی)112،

از بهترین نمونههای دنیاگرایی در گلستان ،متعبدی از دیار شام بود که سالها بده دور
از خالیق در بیشهای زاهدانه زندگی میکرد و تناول او از برگ درختان بود .اما در نهایت
عابد داستان در سر دوراهی دین و دنیا ،قرار را بر اغتنام فرصدت و بهدرهگیدری از هرچده
هست ،مینهد .به هر حال چند روزی که به خواهش غیر مسدتقیم پادشداه بده شدهر در
آمده ،در سرابستان خاص و دلگشای ملک که گا سرخش چو عارب خوبدان و سدنبلش
همچو زلف محبوبان بود ،مقام میکند .ملک ،بالفور کنیزکی پیش او میفرستد:
از این مده پدارهای ،عابدد فریبدی
که بعد از دیدنش صورت نبنددد

مالیک صدورتی ،طداووس زیبدی
وجدددود پارسدددایان را شدددکیبی

پس آن کنیزکان ،غالمی لطیف االعتدال که زور بازوی جمالش پنجه تقوی شکسدته
بود و دست قوت صاحبدالن بر کتف بسته:
دیده از دیدنش نگشتی سدیر

همچنان که فرات مستسدقی
(سعدی)111 ،

عابد در فرصتی اندک آن چنان به تمتع از طعام لطیدف و کسدوت نایدف و نادر در
جمال غالم و کنیز از هیأت نخستین برگشته و پای عقا را به زنجیر زلف خوبدان بسدته
بود که گرفتار آمد و دولت جمعیت خاطرش رو به زوال:
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در سرکار تو کردم دل و دین با همده داندش

مرغ زیرک بحقیقت منم امدروز و تدو دامدی
(سعدی)111،

گاهی جنبده هدای دنیداگرایی در حکایدات ،جنبده هدای ماکیداولی و محافاده کداری
فو العاده ای پیدا میکند :درویشی از دست مردم آزاری ،سدنگی بدر سدر خدورده بدود و
مجال انتقام نداشت .سنگ را با خود نگاه داشت تا در زمان مقتضی تالفی کندد « .ملدک
را بر آن لشکری (= مردم آزار) خشم آمد و او را در چاه کرد .درویش درآمد و سنگش در
سر انداخت .گفتا توکیستی گفت من فالنم و این همان سنگ است...گفت چندین وقدت
کجا بودی؟ گفت از جاهت میاندیشیدم اکندون کده در چاهدت دیددم فرصدت غنیمدت
شمردم( » .سعدی)18 ،
هم از این دست است داستان هرمز پسر انوشیروان ساسانی که به او گفتند از وزیران پددر
چه خطا و گناهی دید که آنها را به بند و به زنددان ببدرد .گفدت « :خطدائی معلدوم نکدردم و
لیکن دیدم که مهابت من در دل ایشان بیکران اسدت و بدر عهدد مدن اعتمداد کلدی ندارندد.
ترسیدم ازبیم گزند خویش قصد هالک من کنند .پس قول حکما را کار بستم که گفتهاند:
ازان کز تو ترسد بتدرس ای حکدیم
ازان مدددار بدددر پدددای راعدددی زندددد

و گر با چنو صد بر آیدی بده جندگ
که ترسد سرش را بکوبد به سدنگ
(سعدی)58 ،

همچنین است با اندیشههای ماکیاولی ،داستان بازرگانی که هزار دیندار بده خسدارت
افتاد .بازرگان به پسر میگوید که این سخن زیان در تجدارت بدا کسدی نگویدد بده ایدن
مصلحت که« :مصیبت دو نشود :یکی نقصان مایه ،و دیگر شماتت همسایه.
مگوی انده خویش با دشدمنان

که الحول گویند شادیکنان».
(سعدی)193،

در باب هشتم گلستان چندین نکته با نگرشهای ماکیاولی دیدده مدیشدود.میگویدد
دشمن را به دشمن بسپار  « :سر مار به دست دشمن بکدوب کده از احددی الحسدنیین
خالی نباشد ،اگر این غالب آمد مار کشتی و اگر آن ،از دشمن رسدتی( » .سدعدی)111 ،
خیانت کسان را برمال مکن مگر به شرطی « :پادشاه را بر خیاندت کسدی واقدف مگدردان
مگر آنگه که بر قبول کلی واثق باشی ،وگرنه در هالک خود همی کوشی ،و خبر ناگوار را
تو ا هار نکن و ا هار خبر ناگوار به دیگری واگدذار ( » .سدعدی ) 118 ،همچندین آورده
است «:خبری که دانی ولی بیازارد تو خاموش تا دیگری بیارد( ».سعدی)111 ،
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 -1-1توصیف جزئیات زندگي (= واقعه گويي)

دقت سعدی در مسائا زنددگی افدراد و بیدان جزئیدات آن ضدمن آنکده بداب تدازهای در
محتوای نثر فارسی به روی مخاطبان میگشاید -موفق میشود به نوعی واقدع گدویی در
ادبیات دست یابد.
بیان واقعیت شداما مدوارد مختلفدی از زنددگی انسدان هاسدت .از حکایدت عشدق و
درماندگی ها گرفته تا کم بهرگی از رز و روزی .فرقی هم ندارد که داستان پیدر مدردی
با یک دختر باشد یا محبت معلمی به متعلم خود.
از جملهی این حکایتها ،شرح حال پیری است که دختری خواسته بود و به خلدوت
با او نشسته .چه شبهای درازی که نخفته ،بذله و لطیفه گفته ،باشدد کده دختدر جدوان
مؤانست پیر بپذیرد و وحشت او به انس بدل گردد .اما نه مهربانی ها و نه خوش زبانی ها
در دل سرکش محبوب اثر نمی کند .درد پیری واقعیت تلخ زندگیست کده هدیج جدوانی
آن را در نمی یابد .سرانجام کار به مفارقت کشید به حکم آنکه گفتهاندد « :زن جدوان را
اگر تیری در پهلو نشیند به که پیری»
زن کددز بددر مددرد بددی رضددا برخیددزد

بس فتنه و جنگ از ان سرا برخیزد
ریدددددددددددددددددددددددددددددددزد
(سعدی)181-181،

نادره آنکه چون مدتی برآمد ،یار نامهربان به نکاح جوانی درآمد بس تند و بددخوی.
اما از آنجا که طبیعت بشر است شکر نعمت میگفت که از عذاب الیم رهیدد و بده نعدیم
مقیم رسید:
بددا تددو مددرا سددوختن اندددر عددذاب
بدددوی پیددداز از دهدددن خدددوبروی

به که شدن بدا دگدری در بهشدت
به بحقیقت که گا از دست زشدت

شاید یکی از داستانهدای قابدا تأمدا ،حکایدت پیدری از دیدار بکدر بدا تنهدا فرزندد
خوب روی خود که در شبی که سعدی ،مهمان او میشود در میان میگذارد:این پیر کده
فرزند خود را بعد از مدت هدا و از طریدق دعدا و توسدا بده درختدی در وادی زیارتگداه،
حاجتش روا گشته بود به طور ناروایی طعنهی پسر را در حق خود به گوش میشنود که
آهسته بارفیقان چنین میگفت « :چه بودی گر من آن درخت بدانستمی کجاست تا دعا
کردمی و پدرم بمردی...
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نکنددی سددوی تربددت پدددرت
تا همان چشم داری از پسدرت

سالها بدر تدو بگدذرد کده گدذار
تو بجای پدر چه کدردی خیدر؟

(سعدی)181 ،

اما بیان کدام واقعیت ،برای آدمی ملموس تر و همگانیتر از حکایت آن جوان چسدت
و لطیف و خندانی است که در حلقهی عشدرت ،نده غمدی در دل داشدت و نده خندده از
لبانش کنار میرفت .سعدی میگوید چون روزگاری برآمدد ....« :دیددمش زن خواسدته و
فرزندان خاسته و بیخ نشاطش بریده و گا هوس پژمریده .پرسدیدمش چگوندهای و چده
حالت است؟ گفت  :تا کودکان بیاوردم دگر کودکی نکردم...
که دگر ناید آب رفته به جدوی
نخرامد چنان کده سدبزه ی ندو

طددرب نوجددوان ز پیددر مجددوی
زرع را چددون رسددید وقددت درو
***
دور جوانی بشدد از دسدت مدن

آه و دریددآ آن زم دن دلفددروز »
(سعدی)189،

بیان واقعیات در گلستان فقط بده مسدائا پیدری و جدوانی افدراد مربدوط نمدیشدود.
عشقهای رنگارنگ و متنوع ابنای بشر ،جاذبههای خاص خود را دارد .از عشق محمود به
ایاز گرفته تا قاضی همدان با پسر نعلبندان و نار بازی سعدی با جوان کاشدغری و غیدره
از این قبیلند.
سعدی در بیان عشق محمود به ایاز به این نکته اشاره میکند که پایهی محبدت ،نده
به جمال بلکه بر اصا دل آدمیست حتی در عشق مجازی:
« حسن میمندی را گفتند سلطان چندین بندۀ صاحب جمال دارد که هر یکی بدیع
جهانی اند ،چون است که با هیج یک میا و محبتی ندارد چنان که با ایاز [ که ] زیدادت
حسنی ندارد؟ گفت :هرچه در دل فرو آید در دیده نکو نماید( » .سعدی)199 ،
از نمونههای عشق مجازی ،حکایدت قاضدی همددان اسدت کده « بدا نعلبندد پسدری،
سرخوش بود و نعا دلش در آتش» .چون نشان میدهد که باطن و ضمیر افدراد تدا چده
اندازه ناشناخته و عجیب میتواند باشد یکی از نمونههای قابا تأما از واقعیتهای عشق
زمینی است ،هرچند که از باب عشق مذکر نیز مذموم و ناپسندیده مینماید .با این حدال
مؤید آن است که غالبا انسان ها تعاما با دنیای خود را به هر شکا ممکن خدوب یدا بدد
دنبال میکنند و عادات طبیعی و دنیوی را به فراموشی نمیسپارند .قاضدی بده اعتبدار «
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هر که راز ،در ترازوست زور در بازوست» ،شاهد دست نیافتنی را با نثار نعمت بدیکدران،
فرا چنگ آورده ،تسلیم خود میکند:
هر که زر دید سدر فدرود آرد

ور ترازوی آهنین دوش است

سرانجام شبی خلوت حاصا میشود و قاضی که همه شب از « تنعم نخفتی و بتدرنم
بگفتی :
امشب مگر به وقت نمیخواند این خدروس
یک دم که دوست فتنۀ خفته ست ،زینهار

عشا بس نکدرده هندوز از کندار و بدوس
بیدددار بدداش تددا نددرود عمددر برفسددوس»
(سعدی)115 ،

هر چند که قاضی در نهایت مسند قضاوت را بر سر شب خلوت بدر بداد مدیدهدد تدا
معلوم شود هواهای نفسانی تا چه اندازه مانع از وصول به کمال بشری هم میتواند باشد.
گاهی ثبت وقایع ،مربوط به نگرانیها و تلخیهای راه زندگی است .چگدونگی کسدب
روزی همواره یکی از دغدغههای بزرگ بشری در زندگی روز مرهی او بوده است .داستان
صیاد بد روز و خالی ماندن دست او از سفرهی روزی ،یکی از نمونه هدای قابدا بدارزی از
دورههای دردآور گذشته است:
« صیادی ضعیف را ماهیی قوی در دام افتاد .قدوت ضدبط آن نداشدت[ مداهی بدر او
غالب آمد و ] دام از کفش در ربود و برفت.
شد غالمی که آب جدوی آرد
دام هددر بددار مدداهی آوردی

آب جوی آمدد و غدالم ببدرد
ماهی این بار رفت و دام ببرد
(سعدی)113 ،

حکایت متضمن این باور قدیم است که اگر روزی ،مقدر نباشد مداهی بده صدید و بده
تالش به دست نمیآید.
در حکایت مشت زن بد اقبال نیز همان معنی حاصا از بداور بده جبدر زمانده دنبدال
میشود .آنجا که مشت زن کم روزی شکایت از دهدر مخدالف ،ندزد پددر مدیبدرد و از او
اجازهی سفر میخواهد شاید که « :به قوت بازو کفافی بدست آرد ».اما پدر ،سعی پسر را
بیهوده میپندارد به اعتبار آنکه بزرگان گفتهاند « :دولت نه به کوشیدن است ،چداره کدم
جوشیدن است».
پسر به اعتبار آنکه رز مقسوم را نیز باید به اسباب حصدول آن کسدب کدرد ،پددر را
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وداع گفته ،به طلب روزی به راه می افتد .لکن در این سفر با مخاطراتی روبهرو می شدود
و اگر بطور اتفا  ،اقبال مالقات با ملکدزاده دسدت نمدیداد تشدنه و بیندوا در بیابدان بده
هالکت میرسید و نار پدر محقق می گشت که می گفت :تهیدسدتان را دسدت دلیدری
بسته است و پنجۀ شیری شکسته.
چه خوش گفت آن تهیدست سلحشور
:

جدددوی زر بهتدددر از پنجددداه مدددن زور
( سعدی)198 ،

سعدی با بیان جزئیات داستان ،به این واقعیت میپردازد کده آدمدی بدا وجدود تمدام
شداید و سختی ها ،همچنان به پیرامون و دنیای خود با امیدد و آرزوهدا نگریسدته ،میدا
دنیوی در دل او به فراموشی سپرده نمی شود.
 -1-1طنز و مطايبهگويي

یکی دیگر از اشکال توجه سعدی به جنبههدای دنیدائی ،طندزآوری و ایدراد مطایبدات در
گلستانست .از جمله منجمی که به خانه در آمد و بیگانه ای را دید با زن او بهم نشسدته،
دشنام داد و سقط گفت .صاحبدلی بر آن وقو یافت و گفت:
« تو براوج فلک چه داندی چیسدت

که ندانی که در سرای تو کیست؟»
(سعدی)191 ،

در حکایت دیگر ،صاحب مسجد سنجار که امیدری نیکوسدیرت بدود بده مدؤذنی کده
مستمعان از آواز او نفرت داشتند بدا مهربدانی مدیگویدد « ای جدوانمرد ،ایدن مسدجد را
مؤذنانند قدیم ،هر یکی را پنج دینار می دهم ،تو را ده دینار بدهم تا جایی دیگدر روی».
بر این اتفا کردند بعد از مدتی نزد امیر باز آمد و گفت «ای امیر بر من حیف کردی که
به ده دینارم از آن بقعه روان کردی که این جا که رفتهام بیست دینارم می دهند .امیدر
بخندید و گفت  :زینهار تا نستانی که به پنجاه دینار راضی گردند:
به تیشه کدس نخراشدد ز روی خدارا گدا

چنان که بانگ درشت تو مدیخراشدد دل
(سعدی)191 - 199 ،

سعدی طی حکایت دیگری دربارهی خود و اینکه در عقدد بیدع سدرایی متدردد بدوده
است که بخرد یا نه ،بدا جهدودی آشدنا مدیشدود کده در آن محلدت خانده داشدت .ایدن
همسایگی با جهود کافی بود تا سعدی را از خرید خانه منصر کند[ :جهود] گفت بخدر
که من کدخدای قدیم این محلتم و نیک و بد این خانه چنان که من دانم دیگری نداندد.
هیج عیبی ندارد .گفتم بجز آن که تو همسایۀ منی.
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خانه ای را که چون تو همسایه ست
لددددیکن امیدددددوار بایددددد بددددود

ده درم سددددیم کددددم عیددددار ارزد
کدده پددس از مددرگ تددو هددزار ارزد
(سعدی)191 ،

سعدی در این مطایبات از توانگری بخیا حکایت می کندد کده پسدرش رنجدور بدود.
دوستانش گفتند که شاید مصلحت باشد که ختم قرآن کند یا بذل قربان .تدوانگر از روی
خست گفت :مصحف دستور اولی ترست که گلۀ دور .صاحبدلی بشنید و گفدت :خدتمش
بعلت آن اختیار آمد که قرآن بر سر زبان است و زر در میان جان.
دریغددا گددردن طاعددت نهددادن
به دیناری چو خر در گا بمانندد

گرش همراه بدودی دسدت دادن
ور الحمدی بخواهی صد بخوانند
(سعدی)189،

-1-1تجربهگرايي در اخالق و مسائل اجتماعي

سعدی را «معلم اخال » گفته اند .اما معلمی که علم اخال را نه فقط به صورت نادری،
بلکه بر اساس تجربیاتی که در مراحا مختلف زندگی خود آنها به طور اکتسدابی حاصدا
کرده است .به همین دلیا ،پند و اندرزهای او عالمانه میشود و به دل مینشیند .دنیدای
سعدی بدون هنر و مهدارتهدای زنددگی معندایی نددارد .سدعدی از زبدان حکیمدی بده
فرزندانش ،چنین توصیه میکند « :جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیدا اعتمداد
را نشاید و سیم و زر به محا خطرست یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه بتفداریق بخدورد.
اما هنر چشمۀ زاینده است و دولت پاینده و اگر هنرمند از دولت بیفتدد غدم نباشدد کده
هنر در نفس خود دولت است ؛ هر جا که رود قدر ببیند و [ بر ] صدر نشیند...
سخت است پس از جاه ،تحکم بردن

خو کرده بنداز ،جدور مدردم بدردن »
(سعدی)181 ،

جای دیگر اعرابیی به پسر توصیه می کرد و می گفت « :یدا بندی اندک مسدؤول یدوم
القیامه ما ذا اکتسبت و الیقال بمن انتسبت ،یعندی تدو را خواهندد پرسدیدن کده هندرت
چیست  ،نگویند که پدرت کیست.
جامۀ کعبه را که مدیبوسدند
با عزیزی نشست روزی چندد

او نه از کرم پیلده ندامی شدد
الجرم همچدو او گرامدی شدد
( سعدی) 183 ،
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سعدی دربارۀ خشم و لطف ،اعتدال رفتار را سفارش می کندد« :خشدم بدیش از حدد
گرفتن وحشت آرد و لطف بی وقت هیبت ببرد ؛ نه چندان درشتی کدن کده از تدو سدیر
گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند.
درشددتی و نرمددی بهددم در بدده اسددت

چو فاصد که جراح و مرهم نه اسدت
( سعدی) 119 ،

و در جای دیگر اشاره می کند که دوکس بهرۀ کافی از دنیا نمدیبرندد :دوکدس رندج
بیهوده بردند و سعی بی فایده کردندد :یکدی آن کده انددوخت و خدورد ،و دیگدر آن کده
آموخت و نکرد.
علم چندان کده بیشدتر خدوانی

چون عما در تو نیسدت ندادانی
( سعدی) 111 ،

«آسایش در زندگی» یکی از اهدا سعدی در دنیاست و تمامی تالشهای زنددگی و
ماحصا آن در خدمت بهروزی انسانست « :مال از بهر آسایش عمرست نده عمدر از بهدر
گرد کردن مال .عاقلی را پرسیدند  :نیکبخت کیست و بدبخت چیست؟ گفت  :نیکبخدت
آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مرد و هشت.
مکن نماز بر آن هیج کس که هیج نکدرد

که عمر درسر تحصیا مال کرد و نخورد
( سعدی) 152 ،

گاهی سعدی تجربیات خود را به طور غیر مستقیم از زبان اشخاص و به قصد آگداهی
و تجربه اندوزی مطرح میکند ،مطالبی که توجده خداص او را بده کسدب مهدارت هدای
زندگی به مناور بهره بردن کافی از دنیا به انسان ها یادآور میشود.
در داستان مذکور مشت زن ،آنجا که پسر فواید سفر را از نزهت خاطر و جر منافع و
دیدن عجایب و غیره بر میشمارد ،پدر در پاسخ میگوید[ « :سدفر] لدیکن مسدلم پدنج
طایفه راست :نخستین بازرگانی که با وجود نعمت و مکنت ،غالمدان و کنیدزان دالویدز و
شاگردان چابک دارد ،هر روز به شهری و هر دم در کنار نهری و هر ساعت به تفرجگاهی
و هر لحاه بر سر راهی ،از نعیم دنیا متمتع .دوم عالمی کده بده منطدق شدیرین و مایدۀ
بالغت و قوت فصاحت هر جا کده رود بده خددمتش اقددام نمایندد و اکدرام کنندد .سدوم
خوبرویی که درون صاحبدالن به مخالطت او میا نماید .که حکما گفتهاند :اندکی جمال
به از بسیاری مال ...چهارم خوش آوازی کده بده حنجدرۀ داودی آب از جریدان و مدرغ از
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طیران باز دارد...یا کمینه پیشه وری که به سعی بازو کفافی حاصا کندد( .سدعدی191 ،
و )191
به طور یقین بخش «جددال سدعدی بدا مددعی» بندا بدر موضدوع فقدر و تدوانگری از
مهمترین مباح اجتماعی دنیای سعدی در گلستان به شمار می رود و همانجدا فدارغ از
هر ناری که مطرح میشود ،میتدوان سدعدی را یکدی از معمداران اندیشدهی اقتصدادی
جامعه در ادبیات فارسی قلمداد کرد .نار سعدی دربارهی فقر ایدن اسدت کده آسدایش و
فراغت با فقر میانه و ارتباطی ندارد « :فراغت با فاقه نپیونددد و جمعیدت در تنگدسدتی
صورت نبندد یکی تحرمۀ عشاء بسته و دیگری منتار عشاء نشسته ،هرگز این بدان کدی
ماند؟
خداوند مکنت به حق مشتغا

پراگنددده روزی ،پراگنددده دل
(سعدی)159،

راه دوری نیست فقری که به کفر ختم میشود :درویش بی معرفت نیارامد تا فقدرش
به کفر انجامد ،کاد الفقر أن یکون کفرا» (سعدی)151 ،
سعدی معتقد است بیشتر جرایم و مشکالت اجتماعی در فقر ریشده دارد  « :هرگدز
دیدی دست دغایی بر کتف بسته یا بینوایی به زندان در نشسته یا پردۀ معصومی دریدده
یا کفی از معصم بریده اال بعلت درویشی؟ »(سعدی)158 ،
فقر تبعات اجتماعی ناگواری هم داشته و باع واکنشهای منفی در جامعه مدیشدود:
« این که یکی[را] از درویشان نفس اماره مرادی طلب کند ،چون قوت احصدانش نباشدد
به عصیان مبتلی گردد .درویشی را با حدثی بر خبثی بدیدند .با آن کده شرمسداری بدرد،
بیم سنگساری بود .گفت :ای مسلمانان قوت ندارم کده زن کدنم و طاقدت نده کده صدبر
[کنم] چه کنم ؟ (سعدی)158 ،
فقر و نداری عفا و پاکدامنی افراد را خدشه دار و آلوده میسازد :اغلدب تهیدسدتان
دامن عصمت به معصیت آالیند و گرسنگان نان ربایند.
چون سگ درنده گوشت یافدت ،نپرسدد

کاین شدتر صدالح اسدت یدا خدر دجدال
(سعدی)155 ،

سعدی فقر جامعه را عاما بیچارگی ،بدبختی ،محرومیت از بهرههای دنیوی ،فسداد و
تبهکاری ،کفر و جها و شرارت میداند .او در پایان نتیجه مدیگیدرد کده فقیدر در تیدره
بختی خواهد مرد و این توانگر است که هم دنیا و هم آخرت از آن اوست:
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مکن زگردش گیتی شدکایت ای درویدش
توانگرا ،چو دل و دسدت کامراندت هسدت

که تیره بختی ،اگر هم بر این نسق مردی
بخور ،ببخش کده دنیدا و آخدرت بدردی
(سعدی)153 ،

 -1-1حضور عقل معاش

عقا معاش ،الزمهی زندگی مناسب در دنیاست .حکمت عملی که موجدب خوشدبختی و
بهروزی انسانهاست ،ادامهی عقا معاش اندیش آدمیست.
باب هشتم گلستان که بده آداب صدحبت مدیپدردازد سرشدار از بیدان هدا و مفداهیم
حکمت و پر مغز سعدی است خطاب بده انسدانها ،از جملده « :کارهدا بده صدبر برآیدد و
مستعجا بسر در آید( » .سعدی)115 ،
به چشم خویش دیدم در بیابان
سمند بادپای از تدگ فدرو ماندد

که آهسته سبق بدرد از شدتابان
شتربان همچنان آهسته می راند

به تعبیر دیگری نیز میفرماید  « :هر چه زود برآید دیر نپاید» .
خاک مشر شنیده ام که کنند
صد به روزی کنند در مردشدت

به چها سال کاسده ای چیندی
الجددرم قیمددتش همددی بینددی
(سعدی)115 ،

گاهی توصیه می کند که نباید با بدان هم نشین بود که فایده ای در برندارد :
گددر نشددیند فرشددته بددا دیددو
از بدددان جدددز بددددی نیددداموزی

وحشدت آمددوزد و خیاندت و ریددو
نکندددد گدددرگ پوسدددتین دوزی
( سعدی) 111 ،

از باب تذکر یادآور می شود که نباید عقا را گرفتار نفس کرد «:عقا در دست نفدس
چنان گرفتارست که مرد عاجز در دست زن گربز ( » .سعدی)131 ،
یا  « :دوستی را که به عمری فراچنگ آرند نشاید که به یک دم بیازارند ( » .سدعدی،
) 131
و نیز می فرماید « :هر که بر زیر دستان نبخشاید به جور زیردستان گرفتار آید.
نه هر بازو که در وی قوتی هسدت
ضددعیفان را مکددن بددردل گزندددی

به مردی عاجزان را بشکند دسدت
کده درمدانی بده جدور زورمنددی»
( سعدی) 133 ،
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 -1نتیجه گیري
سخن سعدی در گلستان با مطالب و نمونههایی که ارائده شدد بدر خدال دیگدر آثدارش
بیشتر جنبههای دنیائی و زمینی دارد .همین امر سبب شده است کده او نگداهی کدامال
واقع بینانه به دنیایی که در آن زندگی میکند داشته باشد.
از سوی دیگر سعدی به عنوان یک روشنفکر برای نسا بشدری ،حدر هدای تدازه ای
دارد به طوری که جدا دارد در بداب سدخن و اندیشدههدای او مطالعدات و پدژوهشهدای
جدیدی انجام پذیرد.
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