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Abstract  

 

Culture and Literature have different manifestions sometimes written express ions such as 

poetry and stories and sometimes oral expressions such as sonfs proverbs songs beliefs 

customs and traditions  

Which are the biological norms of the society that Lives with this conventional culture  

And the analysis and research of these works will Lead the researcher to the knowledge in 

the study of historical and biological sociology 

It helps him to better understand the culture of his predecessor and their in Fluence in today 

Life 

Saadi’s acguaintance wich different classes of people and speaking with reflection and 

attention to the behavior and thoughts of the people led to the comprehensiveness of his 

works and his works are important in terms of social studies of his time  

Protrayed man with all his advantages disadvantages contradictions and contradictions and 

described the world as it is  

And in his graden he imagined the world of his human desires and with the help of his 

sound taste high thoughts and deep thinking he presevted the moral social Principles to the 

woral social principles to the world in the guise of various xarrations and anecdotes and in 

Fact he made man one A prosperous spiritual Life is invited  

There Fore the author of this research has decided to examine the works and analyze the 

beliefs of the customs and beliefs of similar cases that are reflected in these two valuable 

works and his lyric poems  

A corner of history and social culture and the world to express the human aspirations of 

the people of this borderlan in the language of the most popular Persian Language speaker  

Because he speaks of the presence of fact and his words and poetry have always  been 

composed in the present  

And the extract is all the words that have been expressed on the basis of the moral sciences 

of psychology and education 

And its purpose is to express the trath and to persuade people to moderate wisdom goodness 

and trath  

Biological norms of saadi culture in Golestan Bustan 
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 جامعه ی ایرانی در آثار سعدی فرهنگی-هنجارهای زیستی

 1اکرم السادات برقعی ثابت

 2زادهعبدالرضا مدرس

 3اصغر دادبه

 چکیده

شفاهی چون آوازها، مثل ها و  ستان و گاه  شعر و دا فرهنگ و ادب نمودهای متفاوتی دارند گاه نمودها مکتوبند همچون 

سوم می  ترانه ها ست که با این فرهنگ مر ستی جامعه ای ا سوم که همان هنجارهای زی و باورها و اعتقادات و آداب و ر

زیند و تحلیل و تحقیق این آثار محقق را در مطالعات جامعه شناسی، تاریخی و زیستی به آگاهی هایی رهنمون می سازد 

 اری آنها در زندگی امروزیش یاری می نماید.و او را در شناخت بهتر و بیشتر فرهنگ پیشینیان و تاثیرگذ

آشنایی سعدی با طبقات مختلف مردم و سخن گفتن با تأمّل و توجه به رفتار و اندیشه های مردم جامعیت آثارش را در 

 پی داشته و آثارش از لحاظ مطالعات اجتماعی عصر او حائز اهمیت است.

معایب و تضادها و تناقض هایی که دارد به تصویر کشیده و جهان را چرا که او در گلستان انسان را با تمامی محاسن و 

سلیم و افکار  سانیش را تصور کرده و با کمک ذوق  همانگونه که هست توصیف کرده و در بوستانش جهان آرزوهای ان

ــ اجتماعی را در کسوت روایات و حکایات گوناگون به جهانیان عر ه ک رده و واال و ژرف اندیشی اش اصول اخالقی ـ

 در حقیقت انسان را به یک زندگی معنوی مرفه دعوت نموده است.

بنابراین نگارنده این پژوهش بر آن شده تا با بررسی آثار و تحلیل باورها، اعتقادات، آداب و رسوم و موارد مشابه که در 

آرزوهای انسانی مردمان این  این دو اثر گرانقدر و غزلیاتش انعکاس یافته گوشه ای از تاریخ و فرهنگ اجتماعی و جهان

سرای زبان فارسی بیان نماید چرا که او از حضور واقعیت ها سخن می گوید  مرز و بوم را از زبان محبوب ترین سخن 

ست که بر مدار علوم اخالقی روان  سخنانی ا صاره همه  ست و ع شده ا سروه  شعرش همواره در این و اکنون  و کالم و 

شده و  سی و تربیتی بیان  ست و هدفش بیان حقایق و ترغیب شنا سته ا ش هرگز غبار بی اعتنایی بر دامان نام و آثار او نن

 آدمیان به خردورزی، اعتدال،مدارا و نیکی و راستی است.

 کلید واژه ها: هنجارهای زیستی، فرهنگ، سعدی، گلستان، بوستان    
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 مقدمه

 درامد 

سعدی شاعری است که بر بادپای سخن نشسته ومرزهای جغرافیایی را شکسته وفراتر رفته وسخنانش اینه ای است که 

سعدی ص سخنوری زیرکانه در قلمرو  شد میتواند خود را در ان ببیند ) برات زنجانی   30هر کس از هر ملت ونژاد که با

ستگی واعتدال عقل و تخیل وجود دارد او ست  ( در اثار او پیو شی ا صحی فاقد جاه ومقامو برخوردار از نعمت دروی نا

 اوحکیمی است که به جامعه اخالق اندرز می دهد منطبق بافرهنگ تعلیم متداول ومعتبر صاحب نظری است 

سی تربیتی  شنا سخنانش بر مدار علوم اخالقی و روان  سانیت ومردمی که  شاعر ان ستدالل و منطق وصاحب ذوق   اهل ا

 حال باید دانست که  دفش بیان حقایق و ترغیب ادمیان به خرد ورزی و اعتدال و مدارا و نیکی و راستیاستوار شده وه

 ایا میراث مکتوب سعدی راهگشای انسان امروزی هست 

 براورد تاثیر  افکار این شاعر  گرانقدر در زندگی و افکار ایرانیان امروز تا چه حد است                    

 نسخه شفابخشی برای کسانی هست که خود را در آینه سخنانش میبینند یا اثار سعدی 

 پیشینه تحقیق:

شرح و برگزیده در مورد مولوی در  شاعران از طرف جامعه محققان نامدار ایران چندین  هم اکنون در روند توجه به آثار 

ــمندند و مولفان هر کدام از این اثار از زا ــر وجود دارد که هر یک ارزش ویه تخصــو و عالقه و عقیده خود به بازار نش

 شرح و گزارش آنها پرداخته اند. 

 به عنوان مثال:  

 شرح بوستان  و گلستان به کوشش دکتر غالمحسین یوسفی

 گلستان سعدی تصحیح ذکاالملک فروغی و استاد قریب 

 گلستان سعدی  شرح لغات و حواشی به اهتمام دکتر مشکور و محمد جواد اقبال 

 مقاالت کنگره جهانی سعدی  و هحچنین مقالتی از دکتر جالل متینی    ویا مجموعه

 روش پژوهش 

 کتابخانه ایی و از طریق فیش برداری از کتابها و منابع معتبر جامع بوده است و اسنادیست

 

 مبانی
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ست او سعدی از برجسته سالم ا شحون از معارف و دانش و فرهنگ ایران و ا سخن او م ست،  ترین ادبای زبان فارسی ا

فرمانروای بالمنازع ملک سخن است. اغلب سخنان او حکم مثل سایر را یافته او حکیمی است که به جامعه اندرز اخالق 

هدف اومی تداول و معتبر و  نگ تعلیم م با فره طابق  هد م خداجویی،  د به  یان  یب آدم قایق و ترغ یان ح ثارش ب در آ

ست.  سندی ا ستی و مهرورزی و ترک خودبینی و خودپ و  اطلبانیاو ناقد زراندوزان و دنخردورزی، مدارا و نیکی و دو

 قیعم یهاشــهیو اند یپردازتا باهنر ســخن میپرگهر آثار او بزن یایو ســتمگران اســت بر ماســت که دل به در اکارانیر

 یاز ذوق و عاطفه و منطق و استدالل است بوستان سعد یقیکه سخنش تلف ی. هنرمندمیو عاشقانه او همراه شو یسانان

ست و دربردارنده دن یجهان آرزوها شت ییایاو شونت زندگ ایدن نیتا در پرتو ا نییآبه سان فارغ از ظلم و خ پر از  یان

شد د شته با صفا دا صداقت و مهر و  شق و  ست اثر دیبا هنر او را گریع ش شا ن ستان به تما که  یممتاز و ابتکار یدر گل

ــتان یاجتماع ،یعرفان ،یاخالق ،یبلند حکم یمعان یحاو ــت گلس ــعد ینمانه تمامییکه آ یاس ــت با همه  یروزگار س اس

 .یانسان یها ندیو ناخوشا هایو زشت هایبائیها و ز ندیخوشا

سخن م او سترده دارد در لغت یکه مفهوم یفرهنگ دیگویاز فرهنگ  شامل ادب، تربنامهگ دانش،  ت،یها مفهوم فرهنگ 

و  سازندیم یکه ادراکات ما را از هست ییهاست. باورها نشیو باورها و آفر نیفلسفه و د ات،یعلم و معرفت و هنر و ادب

 ای یمتفاوت از زندگ یسخن فرهنگ روش گریو به د دهندیرا شکل م نیسرزم یکمردمان  تیاند که هو یتکرار یاعمال

 یهاهاند و شاخص خیو تار یشناختو روان یستیز طیمح ،یشناختستیاز عوامل ز یاز مردم است که ناش یگروه یزندگ

، ۱390، یباشد. )بهمرد یهر ملت نیو د یهنر، معمار ،یااسطوره یهاتیشخص ،یمل یهاجشن تواندیفرهنگ م نیمهم ا

 (80صفحه 

شترک زندگ قتیو درحق سان در  شهیاند ،یراه م ست که همان هنجارها یکو کنش ان موجود در جوامع را در  یجامعه ا

ــوم و توانا نیکه قوان ردیگیبرم ــودیجامعه م ایگروه  ایافراد  یهاو عادت هاییو آداب و رس در  یکه گاه ییهنجارها ش

 و قاعده و روش و رفتار است. طرز، راه و گشتنمفهوم 

 فروماند گنج اندرون مرز و بوم  دیگر درآمد به روم ز هنجار

 )نظامی(

 یا

 ور به راه آدمی چون آدمت هنجار کو  چیستی؟ مرغی ستوری آدمستی بازگو

 )سنایی(

 بحث

 فرهنگی در کلیات سعدی  -هنجارهای زیستی 

ــ وقف اموال: ندیدم چنین گنج و ملک و سریر      که وقفست بر طفل و درویش و پیر     )گلستان باب اول ص ۱  95ـ

– 96) 
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 ( 97ـ بخشش بر سپاه و رعیت در حکایت ملک زاده ایی گنج فراوان از پدر میراث یافت      )گلستان باب اول ص 2

« گروهی حکما در خضرت کسری به مصلحتی سخن می گفتنددر حکایت »ـ مشورت کردن با خواص در امور مملکتی4

 ( ۱06)گلستان باب اول ص 

ـ تسلط اتابکان فارسی بر بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای مکران عمان )در ماجرای توقف سعدی در جزیره کیش(  5

 ( ۱4۱) گلستان باب سوم ص 

ـــ بیان رونق تجارت بین ایران )جزیره کیش( و هندوچین و ر 6 وم و یمن در حکایت )بازرگانی را شنیدم صد و پنجاه ـ

 ( ۱4۱بار شتر داشت(   ) گلستان باب سوم ص 

ـــ در گلستان سعدی سخن از پیری صد و بیست ساله در شام که هنگام نزع فارسی سخن می گفت نشان می دهد که 7 ـ

 حنبلی ایران بوده است.  دمشق در ربع سده هفتم زیر نفوذ فرهنگی و مذهبی و سیاسی طایفه سعدی شیرازی

 ( ۱73) گلستان باب ششم ص 

 ـ استفاده از تعبیرات تمثیلی مثل آتشم در هیزم تر اثر نمی کند. 8

 دهل زیر گلیم از خلق پنهان نشاید کردن 

 افعی کشتن و بچه اش را نگاهداشتن کار خردمندان نیست

 در پس دیوار گوش بودن 

 جو فروش گندم نمای

 ( ۱92امدن    ) گلستان باب هفتم ص از گرگ چوپانی نی

 مورد در مثلثات ۱8ـ استفاده از لغات عربی یک مورد در گلستان و 9

 عشق مقرّی شخی و بونی چشن روشن  پرهفتاثله جونی مکنه 

 ( ۱77یعنی پیر هفتاد ساله جوانی می کند و قاری کور به خواب هم چشم روشن نمی بیند    ) گلستان باب ششم ص 

 رسوم اجتماعی در شعر سعدیآداب و 

 چو کم بینند خاطر بیش خواهد   ز بسیار آمدن عزت بکاهد 

 برابر محلی آن

 502که صحبت هم مالل آرد بش از بش    مثلثات ص   عزیزی کت من اش هر دم مالوبش 

 وشاقبدر، خان،  مثل کلمات سکّه، زر، طال، اکدش، یرنحو، 8و  7ـ استفاده از لغات ترکی در قرن ۱0
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 ـ استفاده از کلمات عربی مثل تعنت، طعنه۱۱

ـ استفاده از لغات انتقادی مثالً موی زنگی را برای آشفتگی او اع زمان انتخاب می کند و یا گرگان و پلنگان را برای ۱2

 آشوب گران

 وجودم به تنگ آمد از جور تنگی    شدم در سفر روزگاری درنگی

 ( 479جهان درهم افتاده چون موی زنگی  ) قصاید فارسی ص      برون جستم از تنگ ترکان چو دیدم  

در حکایت توانگرزاده ای را دیدم »ـ استفاده از مطایبات و هزلیات در کالم برای بیان انتقادهای اجتماعی زمان خویش۱3

 ( ۱86گلستان باب هفتم ص «  ) بر سر گور پدر نشسته

ن و عارفان و بزرگان و سخن سنجان است و نیز خود که از خاندان دین و ــــ استفاده از آیات قرآن چنانکه رسم ادیبا۱4

 ایمان و آشنا به علوم و معارف اسالمی است چنانکه می فرماید

 ( 700مرا معلم عشق تو شاعری آموخت   ) بدایع ص   همه قبیله من عالمان دین بودند 

 مه مردم آنها را درک کنند همچون دیگر سخنواران.ـ آوردن احادیث نبوی در کالم و اشعار خود به طوری که عا ۱5

 ـ اعتقاد به ساکن بودن زمین همانگونه که قدما به آن معتقد بودند۱6

 زمین لگد خور از گاو و خر بدان علت

 ( 32۱که ساکن است نه مانند آسمان دوّار ) بوستان باب چهارم ص 

سعدی  -۱7 سی چرا که  سوگ خلفای عبا سرودن در  شاهان، وزیران و مرثیه  ست ودر آن زمان  سلمان قرن هفتم ا م

دانشمندان هم خلفای عباسی را جانشین پیامبر می دانستند ودلیل دیگر آنکه سعدی به طور غیرمستقیم فجایع قوم مغول 

سته و  صم را نمونه ای از فجایع بارز حمله مغول دان سته بیان کند و قتل معت سلمان می خوا مرثیه را برای بیداری ملل م

 ( 488برای آن سروده.            ) مراثی ص 

ــ در تمام ادوار پادشاه داری ایرانیان پادشاه خود را سایه خدا می دانسته اند و حکمش و حرفش قانون بوده است و ۱8  ـ

 خوب و بد ندارد و چون وچرا نسبت به فرمان های او جایز نیست از فجر تاریخ ایران تا دوران مشروطه.

ن ظلم و جور پادشاهان گاه با زبان طنز و گاه با زبان جد به صورت نصیحت )پادشاه غور که خر مردم را به زور ـ بیا۱9

 ( 254می گرفت( ) بوستان باب اول ص 

ـــ عدم امنیت شغلی وزیران از طرف پادشاه به خاطر خشمش20 در حکایت یکی از وزرا پیش ذوالنون مصری آمد و -ـ

 ( ۱03 - ۱02ول ص همت خواست ) گلستان باب ا

ـــ نقد مردم عادی به خاطر حرص و آزمندیشان )داستان روباه که می گفت شیر را به سخره می گیرند.. )به صورت 2۱ ـ

 ( 92طنز(    ) گلستان باب اول ص 
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شد بامدادی پگاه شنیدم که  شاه  ستان )یکی پر طمع پیش خوارزم ششم ص )     …در بو ستان باب  یا  (          345بو

 ( ۱۱2ی که مهمان پادشاهی بود چون به طعام نشستند.. ) گلستان باب دوم ص زاهد

 نقد زاهدان ریاکار: اندرون از طعام خالی دار تا درونور معرفت بینی یا  - 22

 ( ۱26زاهد که درم گرفت و دینار      زاهد تر از او کسی بدست آر     ) گلستان باب دوم ص 

 ا زرده تا دیگر بخوانند زاهدان را چیز مده تا زاهد بمانندنقد قا یان، عابدان، )عالمان ر

ـــ نذر کردن برای شفای بیماران مثل ختم قرآن یا قربانی کردن گوسفند 23 در حکایت توانگری بخیل را پسری رنجور »ـ

 ( ۱77تا  ۱76گلستان باب ششم ص «  ) بود نیکخواهان گفتنش

به مردم،  24 بان  ـــ کاس یه دادن  ـــ ـــــ قرن دادن و نس ندرم»ـ به رنج ا چه کنم کز خالیق  فت پیر را  یدی گ «                               …مر

 (  ۱32) گلستان باب چهارم ص 

 «یکی در صنعت کشتی گرفتن سرآمده بود»در حکایت« کشتی گرفتن»ذکر یکی از ورزش های باستانی   -25

 ( ۱0۱) گلستان باب اول  ص 

 «حکایت جدال سعدی با مدعی»موجود در جامعه توانگران و درویشان در ـ آگاهی کامل از اندیشه دو طبقه  26

 ( ۱92 - ۱87) گلستان باب هفتم ص 

دو کس دشــمن ملک و « »ملک از خرمندان جمال گرد و دین از پرهیزکاران کمال یابد»چگونگی او ــاع حکومت - 27

 « خداترس را بر رعیت گمار در حکایت که معمار ملکست پرهیزکار« »دین اند، پادشاه بی حلم و زاهد بی علم

 ( ۱96) گلستان باب هشتم ص 

ـــ  - 28 ـــایی بر یکی از خداوندان نعمت گذر کرد که بنده ای را رفتار خداوندان نعمت با بندگانش ان: در حکایت پارس

 ( 203دست و پای استوار بسته عقوبت میکرد         ) گلستان باب هفتم ص 

 ورا تا توانی به خدمت مگیر  سپاهی که عاصی شود در امیر 

 رعیت به سامانتر از وی بدار   چو برکندی از دست دشمن دیار

 زتبلیس ایمن مشو زینهار  من شود دوستدارگرت خویش دش

 ( 267تا  266که عالم بزیر نگین آوری  ) بوستان باب اول ص  کرم کن نه پرخاش و کین آوری

نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست ولیکن شنیدن رواست تا بخالف »احوال و افکار و روحیات و معتقدات مردم  -29

 یش از حد گرفتن وحشت آورد و لطف بی وقت هیبت ببرد یا خشم ب« آن کار کنی که عین صواب است

 ( ۱98) گلستان باب هشتم ص 
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هر که در حال « »اگر زدست بال رود بد خوی زخوی بد خویش در بال باشد»ـــ طرز تفکر طبقات مختلف در آن عهد30

معصـیت از هر که « »رآیدکارها به صـبر برآید و مسـتعجل به سـر د« »توانایی نکویی نکند در وقت ناتوانی سـختی ببیند

 ( ۱97گلستان باب هشتم ص « ) صادر شود ناپسند است

 ( 26۱مکن نام نیک بزرگان نهان  ) بوستان باب اول ص   چو خواهی که نامت بود جاودان 

ــود ناشــی از محیط ناامن  -3۱ بیان روحیه محافظه کاری و احتیاط که در بســیاری از حکایت های گلســتان دیده می ش

شتم ص  جامعه و ستان باب ه ستیزد خون خود ریزد ) گل ست مثل هر که با بزرگان  شتن داری مردم ا جلوه ای از خوی

۱98 ) 

ـــ رفتار خشوت آمیز برخی از اربابان با بندگان در حکایت پارسایی بر یکی از خداوندان نعمت گذر کرد که بنده ای  32

 ( 203م ص را دست پای استوار بسته عقوبت میکرد ) گلستان باب هفت

 جمله و بیت از گلستان در زبان فارسی حکم مثل پیدا نموده )به گفته دکتر غالمحسین یوسفی( 235  - 33

 استفاده از داستان های قرآنی )قصو( برای بیان افکار و اندیشه مثل -34

 رویت ای دلستان بدیدندی  کاش آنان که عیب من جستند 

 ( ۱68بی خبر دست ها بریدندی   ) گلستان باب پنجم ص              تا به جای ترنج در نظرت 

 ( 30۱یا در داستان شیفتگی مجنون به لیلی   ) بوستان باب سوم ص 

بیان طنز آلود برای ابراز افکار و اندیشه در حکایت های همسر بدخوی سعدی یا به رقو آمدن شتر عابد از زمزمه  -35

 ( ۱20( ) گلستان باب دوم ص  ۱7۱های جوانان ...( ) گلستان باب پنجم ص 

 ـ خواندن شعر توسط مسافران در کاروان ها در حکایت )به رقو درآمدن شتر عابد از خواندن شعر توسط جوانان(36

 ( ۱72تا  ۱7۱) گلستان باب پنجم ص 

 « اظره می کرد...توانگر زاده ای بر سر گور پدر با درویش بچه ای من»تفاخر بین مردم به داشته های خود در حکایت  -37

 ( ۱86) گلستان باب هفتم ص 

 ( ۱86رواج مناظره در بین عامه مردم )حکایت توانگر زاده ای بر سر گور پدر(  ) گلستان باب هفتم ص  -38

 بیان ازدواج بین مردان ثروتمند و دختران جوان فقیر در حکایت )دختری خواسته بود و حجره به گل آراسته( -39

 ( ۱74م ص ) گلستان باب شش

شته -40 شده و مقرری دا شغل محسوب می  در حکایت ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن »بیان این مو وع که موذنی 

 ( ۱56گلستان باب چهارم ص « ) همی خواند
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در گلستان دیانت به شکل آرام و مجزا از امور سیاسی در وجود افراد باقی می ماند و با همه پابستگی بدان گویی با -4۱

شــاهد بازی و معاشــرت با ارکان دولت و حتی ســتایش مغوالن بی ایمان که خالفت عباســی را از بین برده اند منافاتی 

ستان باب پنجم ص  ندارد. در حکایت در عنفوان جوانی چنان که افتد (  یا در حکایت یاد دارم  ۱62تا  ۱6۱و دانی ) گل

ستان باب پنجم ص  شتم به کویی و نظر به رویی ) گل (  و یا در حکایت قا ی همدان را  ۱65که در ایام جوانی گذر دا

 حکایت کنند 

 (   ۱68) گلستان باب پنجم ص 

 به از راست فتنه انگیز می دانستند و به آن عمل می نمودند بیان این مو وع که مردم گاه دروغ مصلحت آمیز را -42

 ( ۱39) گلستان باب سوم ص 

 «مگر وقتی که پایم برهنه بود …هرگز از دور زمان ننالیده بودم»بیان شکرگزاری در هر حالتی در حکایت   -43

 ( ۱40) گلستان باب سوم ص 

سعدی افکار عرفانی در هوای ایران موج می  -44 صر  صی در حوزه ادبیات پیدا کرده بود و عرفان در ع زد و منزلت خا

 از نظر عمومیت و اداره اخالقی و تربیتی مردم تقریباً جای مذهب را گرفته بود

 چو گردش گرفتند دزدان به تیر  چه خوش گفت بازرگانی اسیر 

 ( 227چه مردان لشکر چه خیل زنان  ) بوستان باب اول ص   چو مردانگی آید از رهزنان 

ــوم بوده هر کاروانی چند مردم جنگجو به عنوان محاف  -45 ــاره دارد به اینکه در قدیم مرس ــعدی اش در این حکایت س

 استخدام می کردند تا کاروانیان را در مقابل حمالت احتمالی راهزنان حف  کنند

 که هرگز نیاید ز پرورده غدر  قدیمان خود را بیفزای قدر 

 حق سالیانش فرامش مکن  چو خدمتگزاریت گردد کهن 

تو را بر کرم همچنان دسـت هسـت ) بوسـتان باب اول ص   گر او را هَرَم )پیری( دست خدمت ببست 

228 ) 

شاره دارد به اینکه متموالن خدمتگزاران قدیمی و از کار افتاده خویش را فراموش نمی کردند -46 سعدی ا در این ابیات 

 ادگی تأمین می کردند.و زندگی آنان را در پیری و از کار افت

 مرسوم بوده است که امور حسابداری را به توانگران می سپردند نه فقرا.-47

 ( 227امین کز تو ترسد امینش مدار  ) بوستان باب اول ص   خدا ترس باید اما نت گزار 

 ( 228که مفلس ندارد ز سلطان هراس  ) بوستان باب اول ص   عمل گردهی مرد منعم شناس 
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ــمتی از اموال خود را صــرف امور خیریه و عام المنفعه می  در  -48 ــت که قس ــوم بوده اس بین ملوک و ثروتمندان مرس

کردند مثل پل و مسجد و مدرسه به امید ثواب و ماندن نام نیکو از آنان و صدقه جاریه در دنیا و داشتن مقام و منزلت در 

 آخرت

 بر رواندمادم رسد رحمتش   وز آن کس که خیری بماند روان 

 گر امیدواری کز و برخوری  اال تا درخت کرم پروری 

 ( 24۱منازل به مقدار احسان دهند  ) بوستان باب اول ص   کرم کن که فردا که دیوان نهند 

ستند و برای رفع  49 ستجاب الدعوت ه شتند که آنان م شته مردم به افرادی چون ولی معتقد بودند و اعتقاد دا ـــــ در گذ

 آنان متوسل می شدند.مشکالتشان به 

 که بیماری رشته کردش چو دوک   یکی را حکایت کنند از ملوک 

 که ملک خداوند جاوید باد              ندیمی زمین ملک بوسه داد 

 که در پارسایی چنویی کم است   در این شهر مردی مبارک دم است 

 ( 250فس    ) بوستان باب اول ص که مقصود حاصل نشد در ن                نبردند پیشش مهمات کس 

 ( 250دلی روشن و دعوتی مستجاب     ) بوستان باب اول ص   نرفته ست هرگز بر او ناصواب 

سختی و جنگ با -50 ست تا هنگام  صلح نظامیان را از هر نظر تأمین می کرده ا شاه در هنگام  ست که پاد سوم بوده ا مر

 انگیزه باشند و به کار آیند 

 بباید به مقدارش اندر فزود                   دالور که باری تهوّر نمود 

 ندارد ز پیکار یأجوج باک  که بار دگر دل نهد بر هالک 

 ( 263که در حالت سختی آید به کار     ) بوستان باب اول ص   سپاهی در آسودگی خوش بدار 

 نوخاسته مده کار معظم به              گرت مملکت باید آراسته 

 ( 264که در جنگ ها بوده باشد بسی    ) بوستان باب اول ص    سپه را مکن پیشرو جز کسی 

این ابیات بیانگر این مو وعند که کارهای مهم را به بی تجربگان نمی سپردند و فرماندهی لشکر را هم در جنگ ها -5۱

 به سپاهیان با تجربه می سپردند

 یکی اهل بازو و دوم اهل رای           دو تن پرور ای شاه کشورگشای   

 هر آنکو قلم را نورزید و تیغ           بر او گر بمیرد مگو ای دریغ
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 ( 264قلم زن نکودار و شمشیر زن          نه مطرب که مردی نیاید ز زن                 ) بوستان باب اول ص 

  مانت کردن افراد آزاده از زندانیان  -52

 کفافش بقدر مروّت نبود  بود و قوت نبود یکی را کرم 

 که ای خوب فرجام نیکو سرشت برش تنگدستی دو حرفی نبشت 

 که چندی است تا من به زندان درم   یکی دست گیرم به چندی درم 

 که ای نیک نامان آزاد مرد  به خصمان بندی فرستاد مرد 

 ( 275تا  274ن بر منش    ) بوستان باب دوم ص وگر می گریزد  ما              بدارید چندی کف از دامنش 

 حیوان دوستی و عدم آزار رساندن به حیوانات و ناپسند دانستن در حکایت -53

 برون از رمق در حیاتش نیافت  یکی در بیابان سگی تشنه یافت 

 چو حبل اندر آن بست دستار خویش  کله دلو کرد آن پسندیده کیش 

 ( 276تا  275سگ ناتوان را دمی آب داد  ) بوستان باب دوم ص   اد به خدمت میان بست و بازو گش

 و همین طور نجات مورچه از سرگردانی به وسیله شبلی و برگردان آن به جای اصلیش

 که رحمت بر آن ترتب پاک باد  چه خوش گفت فردوسی پاک زاد 

 که جان دارد و جان شیرین خوش است  میازار موری که دانه کش است 

 ( 278که خواهد که موری شود تنگدل   ) بوستان باب دوم ص   اندرون باشدو سنگدل  سیاه

در گذشته مرسوم بوده است که هر کس در خانه اش کوزه ای داشته به نام چشمار و در آن سکه می انداخته ووقتی  -54

اخته تا بشکند و هر رهگذری پر می شده شب چهارشنبه سوری آن را برای دفع چشم زخم از پشت بام به پایین می اند

 از آن نصیبی ببرد

 ( 288که از بام پنجه گرافتی به زیر   ) بوستان باب دوم ص   چو چشمار و آنگه خورند از تو سیر 

ــــ در گذشته هم مردم اعتقاد داشتند که صدقه دفع بال می کند و این مو وع را شیخ اجل در این حکایت ذکر کرده  55

 که جوانی پول کمی به پیری داده بود و وقتی آن جوان را به جرمی گرفتند وبه پای دار آوردند آن پیر او را نجات داد 

 آورده بودتمنای پیری بر  جوانی به دانگی کرم کرده بود 

 ( 288فرستاد سلطان به کشتنگهش ) بوستان باب دوم ص   به جرمی گرفت آسمان ناگهش 
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 توا ع و فروتنی نزد همه صفتی پسندیده به شمار می رفته است -56

 ( 309پس ای بنده افتادگی کن چو خاک   ) بوستان باب چهارم ص   ز خاک آفریدت خداوند پاک 

شیطان می  -57 صفت  ضرت تکبر را  شیخ این را در حکایت مالقات ح ست و  ستند ودر نزد همگان مذموم بوده ا دان

 عیسی با شخو گمراه و عابد بیان نموده که به عبادت خود مغرور شده بود

 ( 3۱2نمی گنجد اندر خدایی خودی   ) بوستان باب چهارم ص   چو خود را نیکان شمردی بدی 

 لس علما و فقهاو همچنین در حکایت دانشمند گمنام در مج

 توبه کردن از گناه با نصیحت کردن شخو پاکدل در حکایت -58

 ( 3۱5که دور از تو ناپاک و سرپنجه بود  ) بوستان باب چهارم ص   یکی پادشاه زاده در گنجه بود 

این  مردم برای دفع زخم چشــم باغ خود ســر حیوانات مرده را بر درختان باغ خود آویزان می کردند و ســعدی در -59

 مو وع حکایتی را بیان کرده

 علم کرد بر تاک بستان سرش  یکی روستایی سقط شد خرش 

 چنین گفت خندان به ناطور دشت   جهان دیده پیری بر او بر گذشت 

ـــتان باب پنجم ص   که این دفع چوب از سر و گوش خویش  نمی کرد تا ناتوان مرد و ریش   ) بوس

338 ) 

 اخالقی در کلیات سعدی-انسانیبیان باورهای 

 پرهیز از تجسس در احوال مردم در حکایت یکی را از علما پرسیدند که با ماهرویی در خلوت نشسته  -60

 ( ۱63) گلستان باب پنجم ص 

 اعتدال در تعلیم و تربیت دانش آموزان از نظر اخالقی    در حکایت معلم کتابی دیدم در دیار مغرب  - 6۱

 ( ۱80تا  ۱79هفتم ص  ) گلستان باب

ست و  -62 شمه زاینده ا سران را پند همی داد..... که هنر چ سب     در حکایت حکیمی پ ست نه ن صالت ا هنر باعث ا

 ( ۱78دولت پاینده    ) گلستان باب هفتم ص 

 علم میراث پیامبران است و حکومت میراث پادشاهان    در حکایت دو امیر زاده در مصر بودند – 63

 ( ۱33ستان باب سوم ص ) گل 
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در پایان بیان این مو وع حائز اهمیت است که گلستان او حاصل دریافت ها وبرخوردهای گوناگون مردی اندیشمند و 

 ژرف بین است با دنیا و دشواری های حیات آدمی و بوستانش تجلی گاه جهان آرزوهای او به عنوان مصلح بشریت.

 ( 506باغ ارم، که باغ مینوست   ) ترجیعات ص نه   این خرمن گل نه گل که باغ است 

 

 زیستی در غزلیات سعدی -هنجارهای فرهنگی 

 ـ مبنای آفرینش انسان و هستی از دیدگاه خداوند صورت و سیرت زیباست و عشق بر همین پایه بنیان گذاشته شده.۱

 اکبر و اعظم خدای عالم و آدم 

 ( 5۱8صورت خوب آفرید و سیرت زیبا  ) غزلیات ص 

 ـ عشق مجازی بر پایه صورت و عشق حقیقی  بر اساس سیرت زیباست.2

صورتند و تو جانی )طیبات ص   ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی ست  جهان و هر چه در او 

685) 

 ـ روزی هر کس از پیش تعیین شده است3

 (5۱8ات ص روزی خود می برند پشّه و عنقا )طیب  قسمت خود می خورند منعم و درویش 

 اعتقاد به بی نیازی خداوند و مهر خداوند نسبت به انسان ها -4

 (5۱8از همه عالم نهان و بر همه پیدا   )طیبات ص    از همگان بی نیاز و بر همه مشفق 

 ـ اعتقاد به اینکه همه اعضا و هستی به ذکر خداوند مشغولند5

 (5۱8ند که موی بر اعضا   )طیبات ص خود نه زبان در دهان عارف مدهوش     حمد و ثنا می ک

 (553خالی از ذکر تو عضوی چه حکایت باشد     سر مویی به غلط بر همه اندامم نیست   )طیبات ص 

 (55۱سر موییم نظر کن که من اندر تن خویش     یک سر موی ندانم که تو را ذاکر نیست   )طیبات ص 

 همراه دارد و گرفتاری در دوزخ نهایت آن استبیان این مو وع که گناه خشم و غضب الهی را  -6

 (465عنایت تو چو با جان سعدی است چه باک     چه غم خورد گه حشر از گناه سنجیدن   )طیبات ص 

 سوگند خوردن به دوستی از سوگندهای مرسوم بوده است -7

 به دوستی که حرام است بعد از او صحبت     که هیچ نطفه چنو آدمی نخواهد بود
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 (520دوستی که اگر زهر باشد از دستت              چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را   )طیبات ص به 

ـــ اشاره این بیت به یک رسم درباری است که غالمان فدایی و پیش مرگ در دربارها بودند که قبل از غذا خوردن و 8 ـ

 شربت باعث مسمومیت و مرگ پادشاه شود.نوشیدن پادشاه مسئول خوردن و نوشیدن غذا بودند تا مبادا غذا و 

 (520نگفتمت که به یغما رود دلت سعدی        چو دل به عشق دهی دلبران یغما را   )طیبات ص 

 (52۱تو همچنان دل شهری به غمزه ای ببری      که بندگان بنی سعد خوان یغما را     )طیبات ص 

 آنجاست و بهشت را بی دوست نمی خواهدـ اعتقاد به این مو وع که بهشت آنجاست که دوست 9

 (52۱دوست ما را همه نعمت فردوس شما را   )طیبات ص   گر مخیّر بکندم به قیامت که چه خواهی 

 ( 644گرم با صالحان بی دوست فردا در بهشت آرند            همان بهتر که در دوزخ کنندم با گهنکاران   )طیبات ص 

 (595هر کجا خیمه زنی اهل دل آنجا آیند   )طیبات ص   هشت می ندانم خطر دوزخ و سودای ب

 (607بی دوست خاک بر سر جاه و توانگری   )طیبات ص   با دوست کنج فقر بهشت است و بوستان 

 (353با خاک کوی دوست برابر نمی کنم    )طیبات ص   باغ بهشت و سایه طوبی و قصر حور 

 

مهر گاز  اصلی ترین مضامین و درون مایه های  اساطیری ایده های مربوط به گیاهان می باشدچرا که انسان اولیه   ـــ۱0

گیا ه خوار بوده است  و تقدوس گیاهان تنها از جهت باروری و تامین غذای بشری نیست بلکه جاندار انگاری انهاست  

شه علمی در مورد درک علی سان اولیه که فاقد اندی ت امور و پدیده های جهان پیرامون خود بود چنین میپنداش که هر ان

سته بدین پدیده خدایی با احترام  ست  از این رو پیو صیتی مافوق طبیعی پنهان ا شخ ست ان  ست که زیرپو گیاه خدایی ا

ان نمادین و (تفسیر و تحلیل گیاه۱398(  )جهان ارا فضل اهلل )۱389:249می نگریست یا ان را ستایش می کرد )یاحقی  

 اساطیری  در حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه سنایی غزنوی(

 ۱90-۱63صو 4۱شماره ی  ۱۱فصل نامه ی علمی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی )دهخدا( دوره 

کس که باشد مهرگیاه، گیاهی است شبیه آدمی که معتقد بودند هر که آن را بکند در دم هالک می شود و این گیاه با هر  

جلب دوستی و محبت کند و در اساطیر کهن آمده است که پس از مرگ کیومرث دو گیاه به شکل )دیباس یا ریواس( از 

 زمین رویید به نام مشی و مشیانه که به اعتقاد مرحوم استاد بهار همین مهرگیاه است. )برهان قاطع و فرهنگ اساطیر(

 (684ور تو درخت دوستی از بن و بیخ برکنی   )طیبات ص      مهرگیاه عهد من تازه تر است هر زمان   

 (523از مایه بیچارگی قطمیر مردم می شود          ما خولیای مهتری سگ می کند بلعام را   )طیبات ص 

 (52۱به سر تربت سعدی بطلب مهرگیا را   )طیبات ص   مهربانی ز من آموز وگرم عمر نماند 
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شی  -۱۱ سعدی به دو تلمیح توا ع و فروتنی رو ست در این بیت  ست و تکبر و غرور باعث خوی حیوانی ا سانی ا ان

ستند او را برانند نرفت و در  صحاب کهف که هر چه خوا سگ ا شاره دارد که همگان به آن معتقدند در طول تاریخ، اما  ا

 (649ص  5پایان به سخن آمد و به وحدانیت خداوند شهادت داد )کشف االسرار جلد 

ر بلعم باعور که امام شهر اریحا بود و مردی مستجاب الدعوت که علیه موسی و قوم او به وسوسه زنش نفرین کرد و دیگ

سی گفت خدایا  ست دعایش را درباره او اجابت کند. پس مو سی هم از خداوند خوا شد و مو سی در بیابان گرفتار  و مو

 سوره اعراف( ۱75)آیه بهترین چیز که به او داده ای )ایمان( را از او باز ستان 

 (699غالم آن لب  حاک و چشم فتانم         که کید  سحر به  حاک و سامری آموخت   )بدایع ص 

ـــ در این بیت سعدی به فریبندگی معشوق اشاره دارد و کالم را تا آنجا ادامه می دهد که فریبایی معشوق قادر است ۱2 ـ

 قت این بیت به باورهای اسطوره ای و تاریخی دینی اشاره دارد. سحر را به  حاک و سامری هم یاد بدهد و در حقی

ـــ این بیت سند زندگی شیخ اجل سعدی است که ادیبان و صاحبان تذکر استناد بدان می کنند که سعدی از خاندانی ۱3 ـ

 اهل علم و فقاهت بوده است و سپس به وادی عشق وشعر عاشقانه کشیده شده.

 (700مرا تعلم عشق تو شاعری آموخت   )بدایع ص   د همه قبیله من عالمان دین بودن

شگفتی آفرینی ۱4 شعر به دلیل  ست و  سالم حرام ا سحر در ا شد که  شته با شاره دا ــــ این بیت به این باور می تواند ا

 « انّ لمن الشعر سحراً»ساحری نامیده اند و شعر را سحر حالل گفته اند 

 (700مست تو دیدم که ساحری آموخت    )بدایع ص  که چشم  مرا به شاعری آموخت روزگار آنگه 

شاره دارد که ۱5 ــــ این ابیات بر این باورها ا ستا آمده که پیروان ۱ـ ( پریان با زیبایی خویش آدمی را می فریبند و در او

ستوران ( پریان در زمره سپاه اهریمن هستند و بر  د زمین و آب و گیاه و 2مزدیسنا را از راه راست منحرف می سازند. 

 ( نیز باعث آشفتگی و دیوانگی آدمیانند. )حاشیه برهان، ذیل پری(3و آتش در کارند. 

 (700من آدمی به چنین شکل و قد و خوی و روش      ندیده ام مگر این شیوه از پری آموخت   )بدایع ص 

 (537ست   )طیبات ص آن پری کز خلق پنهان بود چندین روزگار      باز می بینم که در عالم پدیدار آمده ا

 (763عذر سعدی ننهد هر که تو را نشناسد            حال دیوانه نداند که ندیده است پری   )بدایع ص 

ـ این بیت اشاره دارد به این رسم گدایان که بر سر راه بزرگان می نشستند و از آنها تقا ا می کردند و یا مردم بر سر ۱6

 شهری وارد می شدند می نشستند تا آنها را ببینند.راه بزرگان و پادشاهان که به 

 (529غم آن نیست که بر خاک نشیند سعدی    زحمت خویش نمی خواهد بر رهگذرت    ) طیبات  ص 

 

 ـ این ابیات به نکاتی و باورهایی اشاره دارد۱7
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المان در خرید و فروش آنان ان که نوع مو و نظافت و خوبرویی غدار ( خرید و فروش غالمان با توجه به سالیق خرید۱

 اثر داشته.

سر مواد خوشبویی یا گُل را با گل سرشوی آمیخته می کردند و بعدها بوی زلف از این طریق وارد 2 ( برای شستشوی 

 عرصه شغر فارسی شد.

 (53۱چنان به موی تو آشفته ام به بوی تو مست      که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست   ) طیبات  ص 

 (759نفحات صبح دانی ز چه روی دوست دارم         که به روی دوست ماند که بر افکند نقابی    ) بدایع ص 

 (540مگر نسیم سحر بوی زلف یار من است            که راحت دل رنجور بی قرار من است    ) طیبات  ص 

 ( این ابیات بیانگر چند مو وع اعتقادی هستند۱8

 (53۱4وش بازآید             کسی که خورده بود می ز بامداد الست    ) طیبات  ص نماز شام قیامت به ه

 ( 2۱8مگر بویی از عشق مستت کند             طلبکار عهد الستت کند    ) دیباچه بوستان ص 

 ( 293الست از ازل همچنانشان به گوش           به فریاد قالوا بلی در خروش  ) بوستان باب سوم ص 

 ( 296فان خلوت سرای الست                به یک جرعه تا نفحه صور مست    ) بوستان باب سوم ص حری

ست تا قیامت در ۱ صل ال ضور خود در دنیا را حد فا شام قیامت، دنیا قرار دارد و عارفان حد ح ست و  صبح ال ( میان 

سعدی در این بیت دیدگاه عرفا سر می برند و در حقیقت  ستی و خماری به  شاره به آیه 2نی خویش را بیان کرده؛ م ( ا

و گواه کرد ایشان را برایشان آیا من خدای شما « و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم، قالوا بلی»سوره اعراف دارد  ۱72

 هستم. گفتند آری که در روز ازل خداوند از بندگان در عالم ذر پیمان گرفت و آنها به بندگی خود اقرار کردند.

ست   ) طیبات ص   وزند یا گل می دهد در بوستان عود می س شک تاتار آمده ا ستان یا کاروان م  59دو

) 

 

ست ۱9 ست ۱( بیت بیانگر این مطالب ا ستقبال از کسی ا شاندهنده ا سوزاندن که ن شاره به آمدن فصل بهار با 2( عود  ( ا

ستان  ستان به ایران که گاهی نی3دمیدن گل ها در بو شک از تاتار شک غالمان را از ( آوردن م ز این کاروان ها به جای م

 شرق به ایران می آوردند.

 ( 553مثل صورت دیوار که در وی جان نیست  ) طیبات ص   چشم بر کرده بسی خلق که نابینااند 
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ست   ) طیبات ص    تا مرا با نقش رویش آشنایی اوفتاد  شمم نقش دیوار آمده ا  537هر چه می بینم به چ

) 

 ها بیانگر آرایش چهره با هفت قلم آرایش )حنا، وسمه، سرخاب و سفیدآب، زرک، غالیه و سرمه( ( بیت ۱( 22

( نقش کردن دیوار با خاک ســرخ یا مواد رنگی که امروز هم هنوز مرســوم اســت که یا با گچ ســفید می کنند و یا 2( 23

 رنگ می زنند.

 ( 64دگانی از آن حون کوثر است   ) طیبات ص این بوی روح پرور از آن خوی دلبر است          وین آب زن

( خوشــبویی عرق بدن ریشــه در اســاطیر و باورهای مذهبی و اســالمی دارد و به چکیدن قطره ای عرق از بدن مطهر 24

پیامبر اکرم )ص( در شــب معراج باز می گردد که از آن یک قطره عرق گل ســرخ )محمدی( از خاک رویید که در این 

 شده.بیت بدان اشاره 

 ( 64این قاصد از کدام زمین است مشکبوی          وین نامه در چه داشت که عنوان معطر است   ) طیبات ص 

( متن نامه را دبیر برای بندگان و یا پادشاه می نوشته و شاه یا بزرگان بر ۱( این بیت نیز حاوی دو رسم دیوانی است 25

 ( خوشبو کردن مرکب با مواد خوشبو که نامه خوشبو می شد.2اساس جایگاه مخاطب عنوانش را تعیین می کردند 

 ( ۱۱۱تا همه خلق بدانند که زناری هست  ) طیبات ص   ع به درآیم روزی من از این دلق مرق

ــتند تا با 26 ــتیان( روی لباس بر کمر خود می بس ــیحیان یا زرتش ــته ای که اهل کتاب )مس ــعدی در این بیت به رش ( س

 شوند اشاره شده استمسلمانان فرق نهاده 

 ( 226کسان که در رمضان چنگ می شکستندی          نسیم گل بشنیدند و توبه شکستند   ) طیبات ص 

 ( این بیت بیانگر تعصبات مذهبی است که در همه ادوار یکی از مشکالت اجتماعی بوده است27

 ( 579گفتارند   ) طیبات ص  سعدی اندازه ندارد که چه شیرین سخنی         باغ طبعت همه مرغان شکر

 قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن             مسلم نیست طوطی را در ایامت شکر خایی

 ( 50۱منم امروز و تو انگشت نمای زن و مرد               من به شیرین سخنی تو به نکویی مشهور  ) طیبات ص 

صری           سخن که قند م سعدی نه  ست از این حالوت که تو در کالم داری   ) بدایع ص    سخن لطیف  خجل ا

765 ) 

 ( این ابیات نوعی مفاخره شاعرانه و خودستایی است که هنوز هم در بین شاعران مرسوم است.28

 ( 263دلی که سنگ بباید سر راه وداع                تا تحمل کند که آن روز که محمل برود  ) طیبات ص 

 ( 644چون ابر در بهاران             کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران   ) طیبات ص  بگذار تا بگریم
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 ( شیخ اجل در این ابیات به رسم مشایعت و خداحافظی همراه با غم و اندوه مسافران اشاره دارد29

 ( 263رود  ) طیبات ص گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریش درون         پنهان نمی ماند که خون بر آستانم می 

( اشاره به این مطلب که مرسوم بوده است وقتی در خانه قربانی می کردند آستانه خانه خون رنگ می شد و همه می 30

 فهمیدند که صاحبخانه قربانی کرده است

 263یبات ص او می رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان            دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رود   ) ط

) 

شیدند که پایین 3۱ ضی از بزرگان لباس آنچنان بلندی می پو شی و تکبر دارد که بع شاره به فخرفرو شاعر ا ( در این بیت 

لباس بر خاک کشیده می شد و چون پارچه گرانبها و نایاب بود از سر فخر و تکبر خاک آلوده شدن دامنشان مهم نبود و 

 ی کرد.مفهوم تکبر و فخرفروشی را بیان م

 ( 308تا نبارد فضل باران عنایت بر سرم               البه بر گردون رسانم چون جهودان در فطیر   ) بدایه ص 

شروع 32 سان  شامگاه روز چهاردهم نی صح یا عید فطیر از  سم مذهبی جهودان می کند که فطیر عید ف شاره به یک مرا ( ا

شود و هفت روز ادامه دارد ودر روز پانزدهم شود )از قول ابوریحان  می  سحا نامیده می  آن را فطیر خوران خوانند که ف

سته نمی دانند که خمیر نزد خود نگهدارند و در دو شب نخستین عید اغذیه خاصی  شای بیرونی( و در این روز یهودیان 

سرائیل هنگام خروج  سرائیل مصرف می شود در این ایام به نشانه آنکه بنی ا از مصر چنان شتاب به نشانه مصائب بنی ا

 (333داشتند که فرصت برآمدن خمیر نداشتند نان فطیر صرف می کنند )فرهنگ اساطیر ص 

 ( 608چون برآمد ماه روی از مطلع پیراهنش          چشم بد را گفتم الحمدی بدم پیرامنش   ) طیبات ص 

ـــ بیان خواندن سوره فاتحه الکتاب یا سوره های دیگر و دمیدن به کسی ب33 رای رفع زخم چشم که هنوز هم مرسوم ـ

 است.

 

 ( 6۱3عجایب نقش ها بینی خالف رومی و چینی             اگر با دوست بنشینی ز دنیا و آخرت غافل   ) طیبات ص 

ــهور تاریخ و 34 ــاره دارد که همچنان در این زمینه ها مش ( این ابیات به تبحر نقش نگاری چینیان و هنرمندی رومیان اش

 .امروزند

 ( 37۱ظاهر آن است که با سابقه حکم ازل                   جهد سودی نکند تن به قضا در دادم   ) طیبات ص 

 ( دراین بیت شیخ اجل به نفی اختیار آدمی و به قضا و سرنوشت جبری محتوم از روز ازل توجه نموده است35

 ( 639لقه ایم با تو و چون حلقه بر دریم    ) طیبات ص ما با توایم و با تو نه ایم اینست بولعجب               در ح
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ـــ این بیت متضمن دو مو وع است 36 شتند برای تفاوت در زدن میان زن و مرد که هر ۱ـ ( درهای قدیمی حلقه ای دا

شاره به مجالس درس و سماع است که حضار حلقوی و به دور هم می نشتند 2کدام یکی را می زدند  ( در حلقه بودن ا

 ن سنت پیامبر )ص( بوده است برای از بین بردن صدر و ذیل مجلس.و ای

 ( 658شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن           تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی    ) طیبات ص 

 ( 688ت ص شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی            غنیمت است چنین شب که دوستان بینی   ) طیبا

( روشن کردن شمع از 2( روشن کردن شمع در محفل و مهمانی ها ۱ـ این ابیات در بردارنده این مو وعات هستند  37

اسباب و لوازم طرب و شادی و همنشینی بوده و در غیر این صورت مردم با تاریک شدن هوا و انجام کارهای شخصی 

 کردند. می خوابیدند و برای صرفه جویی شمع را خاموش می
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 نتیجه

ستانش  ست و بو ستوار ا ستان او ا سال بر گردن ما ایرانیان حق معلمی دارد چرا که نثر امروز ما بر پایه گل صدها  سعدی 

تابلوی روشنگری از جهان تضادها و تناقض هاست او با ذکر حکایات و روایت ها  رب المثل ها و تمثیالت نشان می 

سائل روزمره و احتیاجات عادی مردم متو جه بوده و خواننده را برای یک زندگی معنوی مرفه تر دعوت می دهد که به م

ست که از هر کس از  سخنش آینه ای ا شکسته و فراتر رفته و  شسته و مرزهای جغرافیایی را  سخن ن کند. او بر باد پای 

سترس  شفابخش که در د ست  شد می تواند خود را در آن ببیند و بند و اندرزش دارویی ا همه می هر ملت و نژاد که با

 باشد و پیامش جهانی است 

سنده ای خالق و  شاعر زمانی در لباس نوی سوت  سوت های متفاوت و متعددی عرن وجود کرده گاهی در ک او در ک

روزی عارفی کامل و روزی دیگر در کســـوت مربی و معلم تا به کمک فکر بلند و ژرف نگریش اصـــول مهم اخالقی، 

سعدی  سخن  سی و تربیتی اجتماعی را به ما بیاموزد  شنا ست که بر مدار علوم اخالقی و روان  سخنانی ا صاره تمامی  ع

بیان می شود و سخن و شعرش از حضور واقعیت ها می گوید و اساس توفیق آدمی را در معنویت و تربیت صحیح می 

 داند.
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