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  مقدمه .1
 آنان بين از سخن  خوش شاعران از بسياري و ندا آفاق شهرة سخنوري به كه ،اعراب

 از فروتر پله يك را )ع( علي امام سخنان دارند، جهانگير شهرتي ادب عالم در و   اند برخاسته
 دست سخنوري و بالغت در كه نيز، ايرانيان. دانند  مي آدميان كالم از فراتر پله صد و قرآن
 سعدي اند،  زده تكيه سخنوري عرصة صدر بر همواره آنان شعراي و ندارند اعراب از كمي
 مانند و برسد او پاية به است توانسته شاعري تر كم فارسي ادبيات در كه دانند  مي سخنوري را
 پارسي ادب اعجوبة اين نداند كه هست كسي تر  كم همه، اين با. بسرايد پرمعنا و مختصر او
 را هايش  نوشته و اشعار بديع مضامين اعظم قسمت داشت، كالم پهنة در كه مهارتي تمام با

 فرزانة آن وصي و جانشين پرمغز و نغز سخنان و) قرآن) (ص( خاتم نبي معجزة دار وام
 به سعدي توجه و مندي  عالقه). 40: 1380 بيگي،  حسن ←( است)) ع( علي امام( بزرگ
 و امام از حكايتي تواضع، در چهارم، باب در كه دريافت توان  مي جا اين از را متقيان موالي
  .است حضرت آن افكار از شاعر تأسي بيانگر كه كند  مي نقل ايشان پاك سيرت

 سعدي انحصار در فقط )ع( علي حضرت مانند اي  فرهيخته گهربار سخنان به استناد
 البالغه  نهج صاحب بالغت و فصاحت خرمن از نيز ايراني سخنوران از بسياري ؛نيست
 از استفاده بزرگان اين از بسياري كالم و نام ماندگاري راز و اند  كرده متعدد هاي  چيني  خوشه
 اثرپذيري دربارة راستگو .است هايشان  نوشته و ها  سروده در هدي ائمة سخنان و الهي كالم

  :نويسد  مي حديث و قرآن از شاعران
 آن گستردة ايران سراسر در تقريباً رسد، مي بلوغ به فارسي ادب و زبان كه ،روزگار آن در

 ريشه گستردگي و ژرفي به بود، حديث و قرآن از برخاسته خود كه اسالم فرهنگ روز،
 كه بود روزگاران همين از .بود شده سو و سمت هم ايراني خوي و روح با و بود دوانده

 سخت چرخيد،  مي حديث و قرآن پاية بر كه ،آموزي  علم و اندوزي  دانش بازار كم  كم
 درس محور عربي هاي  مدرسه همين در گوي  پارسي شاعران از بسياري .گرفت رونق

 حديث و قرآن معارف با بالغت، و نحو و صرف و لغت بر افزون و بودند خوانده
 بوي و رنگ خود هاي  سروده به جوشان چشمة دو اين از و شدند آشنا بايستگي به

  ).4 :1376( بخشيدند

  .گزيدبر را اي  عالمانه شيوة چنين سخنوري در نيز ،سعدي سخن، استاد
 كمك با و كرد استفاده البالغه   نهج در )ع( علي امام كالم از شكل بهترين به حقيقت در وي

 بـه  تـازه  بيـاني  بـا  و كرد پرداخته و ساخته را ها  آن خوبي به ادبي، باشكوه قريحة و استعداد
  ).124 :1390 نژاد،  گودرزي( داد ارائه خويش مخاطب
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 به باشد بايد كه گونه آن را دنيا كه است ارزشمندي اجتماعي مثنوي سعدي بوستان
 به عمل كه است شده مطرح بوستان در گوناگوني ساز  انسان مضامين .است كشيده تصوير

  .كند  مي آماده آرماني جامعة اين در حضور براي را او و رساند  مي سعادت به را فرد ها  آن
 و دردها به آشنا حال عين در و خالق اي  انديشه و فكر داراي كه توانا انديشمند اين سعدي
 شناسي  مردم و شناسي  جامعه در كه شناس  روان يك مانند بوده جامعه و ها  انسان اتيروح
 ها  آن براي و شناخته را بشري آالم و دردها و جامعه هاي  آسيب است، متبحر نيز
  ).190 -  189 :1391 طهماسبي،( است كرده نهاد پيش كارهايي راه

 البالغـه  نهج هاي  آموزه و است آزاده هاي  انسان براي كاملي الگوي و اسوه نيز) ع( علي امام
  .است بشريت هدايت براي راهنما بهترين

 كه دهد  مي نشان انسان به را راهي همان و دارد خدا كتاب با خاصي پيوستگي البالغه   نهج
 تبيين خود مخاطبان براي را شماري  بي حقايق كه نظيري كم اثر .است كرده معرفي قرآن
 متعددي موضوعات .آموزد  مي ها  آن به را اسالمي بخش  نجات مقررات و قوانين و نمايد  مي

 و مختلف مسائل و ،سياست مديريت، آداب و اصول اجتماعي، و فردي رفتارهاي مانند
 از سرشار كه دريايي .است شده تبيين خوبي به ديني و ،اقتصادي اجتماعي، متعدد
  ).191 :همان( گردد  مي باز آن از شادان و پر دست با غواصش و است فراوان هاي  نعمت

 براي است مناسبي الگوي ،است شيدهك تصوير به البالغه  نهج در امام كه اي  فاضله مدينة
 .بكشند تصوير به را شهري آرمان خويش آثار در ايشان از بعد خواستند مي كه كساني
 كه گونه آن را جهان بوستان در كه است كساني شهورترينم از يكي فارابي از پس سعدي

 طراحي اسالمي ساز  انسان هاي  آموزه از متأثر را خود شهر  آرمان او .است خواسته ،باشد بايد
 و الگو بهترين و ترين  كامل البالغه نهج آن تبع به و كريم قرآن ،بين اين در كه است كرده

  .دندبو او سرمشق
 در اخالقي هاي  نكته از گيري  بهره و حكمي و ،تعليمي ،معرفتي مضامين به توجه
 رهنمون كمال ةمرتب به را فرد كه است مطمئني وسايل جمله از اجتماعي و فردي رفتارهاي

 ادب ةعرص نويسندگان و سخنوران از بسياري كه است يرسالت مثابة به حقيقت اين .دكن  مي
 جمله از نيز سعدي .كنند توجه اخالق و عملي حكمت ةمقول به تا داشت آن بر را فارسي

 كه پيداست ناگفته .پرداخت مهم بدين ويژه رويكردي با كه است نويسندگاني و سخنوران
 هاي  بهره شگفتي سبب به شاعران ديگر بر او داشتن مقدم و سعدي انتخاب پژوهش، اين در

 محتوايي هاي  شباهت گستردگي و علي حضرت هاي  انديشه با شتفكر هارموني و هنري
 محققان از بسياري كه جايي تا .است البالغه نهج در علي امام سخنان و بوستان در شكالم
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 مثابة به نيز سعدي بوستان از اند،  دانسته زبانان فارسي قرآن را مثنوي كه  آن موازات به
  .اند  كرده ياد انزبان فارسي البالغة  نهج

  
  بحث پيشينة   .2
 شـده  انجام زمينه اين در فراواني هاي  پژوهش ادبي، آثار در ديني متون تأثير تاهمي سبب به
 اما .است آمده ميان به سخن آن گوناگون كاركردهاي و تأثيرپذيري اين انواع از ها  آن در كه

 انـد  پرداختـه  بوسـتان  در البالغه   نهج تأثير به موشكافانه و اًدقيق كه هايي  پژوهش و آثار شمار
 كـه  كرد ياد است نگاشته )1391( طهماسبي كه اي  مقاله از توان  مي ،ارهب اين در .است اندك
 مقايسه البالغه   نهج در مضامين همان با را سعدي بوستان تعليمي و اخالقي مضامين از برخي
 هـاي   آموزه از بسياري ترسيم در سعدي كه است رسيده نتيجه اين به پايان در و است كرده

 دامنـة  ؛اسـت  داشته خاصي توجه البالغه   نهج به بوستان در خود تعليمي و ،حكمي اخالقي،
 دارد وجود البالغه   نهج و بوستان بين فراواني اشتراكات و است گسترده بسيار تأثيرپذيري اين
 در تـري  بيش بررسي كه دارد جا و كند  مي زده  شگفت را خواننده ها  شباهت اين كه جايي تا

  ).216 :همان ←( پذيرد انجام زمينه اين
 در متني  هم يا تناص هاي  گونه بررسي به اي  مقاله در نيز )1391( ديگران و فسنقري

 پژوهش نگارندگان .اند  پرداخته البالغه   نهج از اثرپذيري هاي  شيوه بر يهتك با گلستان و بوستان
 اند  كرده اذعان آن، مرز و حد دادن نشان و تناص بنيادين مفهوم كردن روشن از پس مذكور

 تربيتي، هاي  انديشه مضمون و روح تأثير از فارسي ادب در حكمي آثار از بسياري كه
 و ها  گونه كه دارند  مي ابراز پايان در آنان .نيستند بركنار البالغه   نهج فرهنگي و ،اجتماعي

 سعدي هنرنمايي و احاطه از و است جامع بسيار البالغه   نهج از سعدي اثرپذيري هاي  شيوه
 تري بيش هاي  گونه سعدي آثار در تناص است ممكن .دارد حكايت گستره اين در

 آيد  مي شمار به نهادي پيش پژوهشي و طلبد مي را پژوهندگان توجه لزوم كه باشد داشته
  ).159 :همان ←(

 موضـوع  ايـن  پنهـان  زوايـاي  از ديگـري  بخش كردن روشن منظور به نيز حاضر مقالة
 اسـت  گفتنـي  .است پرداخته بوستان در البالغه   نهج از سعدي تأثيرپذيري مسئلة به اًاختصاص
 و تعـاريف  در فسـنقري  و طهماسـبي  هـاي   مقاله و حاضر پژوهش بين است ممكن اگرچه
 فقـر  شناخت با حاضر پژوهش نگارندگان اما باشد، داشته وجود نسبي ييها  شباهت كليات

 كـه  انـد   پرداخته البالغه   نهج و بوستان در مشتركي مضامين بررسي به زمينه، اين در پژوهشي
  .است نيامده ميان به سخني ها  آن از مذكور مقالة دو در
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  البالغه   نهج و بوستان معنايي هاي  قرابت و مشترك مضامين   .3
 و مفاهيم اين كه است شده موجب بوستان در البالغه   نهج مضامين از بسياري تكرار
 و ،تعليمي اخالقي، مشترك مضامين .شوند ظاهر نظم آراستة لباس در ديگر بار ها  آموزه

 شگفتي به را مخاطب كه جايي تا اند شبيه هم به بسيار البالغه   نهج و بوستان در حكمي
 و اسالمي ناب انديشة به سعدي انديشة و فكر نزديكي نشانة ها  شباهت اين .دارد  وامي

 انديشة كه داشت اذعان چنين توان  مي .است البالغه   نهج در )ع( علي امام خواهانة  عدالت
 تر كم شايد كه جا آن تا است داشته عميقي تأثير شيراز شيخ زبان و ذهن در علي موال
 اشتراك و برده راه اميرالمؤمنين قدر  گران اثر به تعمق و توسع اين با اي  نويسنده يا شاعر
 اين توجه شايان نكتة .است كشيده تصوير به هنرمندانه چنين اين ،آن با را خود انديشة
 خويش سبكي تشخّص ،)ع( علي امام هنر و انديشه به رويكرد عين در سعدي كه است

 جان آن به و كرده بيان خويش كالم در نيز را )ع( موال فكر و است كرده حفظ نيز را
  ).177 :1379 جهانتيغ،   خليلي ←( است بخشيده

  
  عدالت 1.3
 هاي خواسته ترين  مهم جزء همواره و دارد بشر تاريخ درازاي به قدمتي عدالت از بحث
 در .است آمده  شمار به نظر ةحوز در فكري التمتأ نخستين جزء و عمل ةحوز در انسان
 همين به .شود  مي محسوب مفاهيم ترين  اصلي از دادگستري و عدالت نيز سعدي شهر آرمان
 سعدي نظر از .است داده اختصاص موضوع اين به را بوستان اول باب سعدي سبب

 و حكومت ،دهد قرار خويش هاي  برنامه سرلوحة را دادگستري و عدالت كه حاكمي
 سعدي .رود  مي پيش سعادت سوي به آدمي سرنوشت آن در كه سازد  مي آرماني اي  جامعه
 نخواهد سرپيچي او فرمان از كس هيچ نپيچد سر خداوند درگاه از كه حاكمي است معتقد
  :كند حكمراني انصاف و عدالت با كه داند  مي كسي را آفاق فرمانرواي مندترين  بهره و كرد

ــااَال  پــاي نپيچند دستـت زمـــردمكه   رايوعــدلازســرنپيچــيت
 زيسـت  انصـاف  به رانيملكدركه   كيسـت؟آفــاقدرورتربهرهآناز

  )43 :1381 سعدي،(

 و عـدالت  خـوب  فرجـام  و سرنوشـت  از را مخاطـب  قيامـت  روز بـه  اعتقاد با سعدي
  :كند  مي آگاه تأثيرگذار و مناسب اي  شيوه به دادگري



 سعدي بوستان و البالغه  نهج در حكمي و اخالقي مشترك مضامين بررسي   6

  

 مقـــر دارد عـرش سايةدركه   دادگرتنمـحشــرروزخُنُك
  )59 :همان(

 از خداونـد  رضـايت  هـاي   نشـانه  از يكـي  را پيشه عدالت پادشاه سعدي ديگر، سوي از
  :داند  مي خود بندگان

 راينيــك و عــادل خســرويدهــد   خـدايپسـنددنيكـيكـهقوميبه
  )59 :همان(

 رفتـار  و حضرت كلمات به نظر با انسان كه است استوار چنان )ع( علي نگاه در عدالت
 )ع( علـي  غـم  و هـم  تمـام  و است عدالت خلقت غايت و هدف تمام كند مي تصور ايشان
 از جلوگيري و جامعه در عدالت برقراري اسالمي حاكم ةوظيف اولين .است عدل ةاقام براي
 خـالف  بـر  و آورد مـي  حسـاب  به الهي يتكليف را آن حضرت كه امري ؛است ستم و ظلم

 برقـراري  و حـق  ةاقامـ  بـراي  را مردم تقاضاي و اصرار ،داشت خالفت قبول از كه كراهتي
 بـر  و امر سختي بر حضرت مكرر، بيانات مطابق كه حالي در ،شد پذيرا ظلم دفع و عدالت

  .)102 :1390 ،البالغه   نهج ←( بود آگاه روي پيش مشكالت
 شـهرهاي  و فارس به عباس   بن عبداهللا جاي به را ابيه   ابن زياد )ع( علي امام كه هنگامي

 و كـرد  نهـي  نابهنگـام  ماليـات  گـرفتن  از طوالني دستورالعملي در را او فرستاد، آن پيرامون
 و كشـاند  آوارگي به را رعيت ستم كه كن پرهيز ستمكاري از و بگستران را عدالت« :فرمود

  ).531 :همان( »انجامد  مي شمشير و مبارزه به بيدادگري
  :خواند  مي فرا انصاف و عدالت برقراري به را مصر فرماندار اشتر، مالك 53 نامة در حضرت آن

 را آنان كه خود رعيت از افرادي با و نزديك خويشاوندان و زيردستان با و مردم و خدا با
 به كه كسي و يا هداشت روا ستم ،نكني چنين اگر كه كن رعايت را انصاف داري دوست
 خدا كه را آن و بود خواهد او دشمن بندگانش جاي به خدا دارد، روا ستم خدا بندگان
  ).405 :همان( دارد جنگ سر خدا بازيرا  ،نپذيرد را او دليل شود، دشمن

  
  ستم و ظلم 2.3
 كه كارى به است سزاوار كه كارى از عدول و عدالت ةجاد از انحراف از است عبارت ظلم

 او عـدالت  بـه  كـه  دكنـ  اقـدامى  كسـى  هر پس ؛است عدل مقابل ةنقط ظلم .نيست سزاوار
 امور از ظلم زيرا ؛است ظالم ،دارد بر در كه آثارى و فعلش تناسب به ،سازد وارد اى خدشه
  .دارد يگوناگون مراتب كه است نسبى
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 را آن عاقلي و منصف هيچ كه است غيرانساني و ناپسند شيوة و روش ستم و ظلم
 جامعة در .داد خواهد پاسخ شكل شديدترين به را بندگان به ظلم خداوند و پسندد  نمي

 به خود نه باشد، مراقب كامالً بايد او .است ستم و ظلم با مبارزه حاكم وظيفة آرماني
 خداوند تا دارند روا ستم مظلومي حق در ديگران دهد اجازه نه و دارد روا ستم زيردستانش

  ).201 :1391 طهماسبي،( گرداند رفيع را او حكومت پاية

 سـاماني  هناب و پادشاهي تخت و تاج براندازي موجب ستم و ظلم سعدي فكري نظام در
  :شود  مي مملكت اوضاع

 پادشـاه  مملكـت ازاندازدبر   دادخـــواهخـــاطرپريشـــاني
  )54 :1381 سعدي،(

 حق در داشتن روا ستم و رعيت آزردن كه كند  مي زد گوش حاكمان به بوستان در سعدي
 رعيـت  مراعـات  و انـد  سـلطنت  پناه و پشت رعيت زيرا ؛شود  مي كشور تباهي موجب آنان

  :كنند دفاع خويش مملكت كيان و پادشاه از تري بيش رغبت با آنان تا شود  مي موجب
ــي ــدناميوخرابـ ــدبـ ــورزآيـ  غــور به را سخن اين بينپيشرسـد   جـ
 پشــت  و پنــاهند  را سلطنتمـركـه   كشــتبيـدادبـــهنشايـــدرعيــت
 بـيش كـار كنـد  دل خوش مزدوركــه   خـويشبهـرازكـندهقـانمـراعات

  )43 :همان(

 و ظلـم  از جلـوگيري  در خـويش  بهـاي   گـران  و پرثمر عمر تمامي در نيز )ع( علي امام
  .بود كوشا مظلومان حق به تجاوز

 و عـدالت  آن اصـلي  محـور  كـه  اسـت  بشردوسـتي  الگوهاي ترين  كامل از يكي البالغه   نهج
 گواراي و زالل سرچشمة از سيرابي ثمرة سعدي بشردوستانة هاي  ديدگاه .است ستيزي  ظلم

  ).124 :1388 پور،  سبزيان( است البالغه   نهج و اسالمي فرهنگ

 حـق  رعايـت  و ظالمـان  ستم از جلوگيري به فراواني موارد در البالغه   نهج در علي موال
 خطبـة  در كاري ستم از پرهيز و نكوهش در ايشان رو،   اين از .است   كرده سفارش مظلومان

 باشيد برحذر ستم و سركشي كيفر و عقوبت در تعجيل از !را خدا !را خدا« :فرمايد مي 192
  ).279 :همان( »بترسيد ستم و ظلم دردناك آيندة از و

  :پردازد  مي ستم و ظلم اقسام معرفي به نيز 177 خطبة در امام
 و مانـد   نمـي  مجازات بدون كه ظلمي و است نابخشودني كه ظلمي :است قسم سه بر ظلم

 خـداي  به شرك ،است نابخشودني كه ظلمي اما .است شدني جبران و بخشودني كه ظلمي
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 روا خويش حق در گناهان با بنده كه است ستمي ،است بخشودني كه ظلمي .است سبحان
 است ديگر بعضي بر بندگان از بعضي ستمگريِ ،نيست مجازات بدون كه ظلمي و دارد مي
  ).241 :همان( ... است سخت جا آن در قصاص كه

 164 خطبة در باره اين در ايشان .است ستمگر حاكم خدا نزد مردم بدترين امام اعتقاد به
 ديگران گمراهي ماية و گمراه خود كه است ستمگر رهبر خدا نزد مردم بدترين« :فرمايد مي

  ).221 :همان( »گرداند زنده را شده ترك بدعت و بميراند را پذيرفته سنت كه ، آناست
 را حـق « :كنـد   مي سفارش )ع( حسين امام و حسن امام به وصيت در و 47 نامة در ايشان
  ).399 :همان( »باشد ستمديده ياور و ستمگر دشمن و كنيد عمل الهي پاداش براي و بگوييد
  
  فروتني و تواضع 3.3
 بـه  و اخالقـي  ةحسن صفات از يكي تواضع .است تواضع اخالقي ةبرجست صفات جمله از

 خود از بهتر را ديگران بلكه ،نبيند ديگران از باالتر فقط نه را خود انسان كه است آن معناي
 انسـان  روحي تعالي و رشد در تواضع .باشد راضي دردا قرار آن در كه جايگاهي به و دبدان

 نيـل  مسـير  هـاي   پرتگاه از يكي كه ،غرور دام در غلطيدن فرو از را او و دارد ييسزا هب نقش
  .كند مي حفظ است، كمال به انسان

 و مهـم  اخالقـيِ  هـاي   آمـوزه  از يكـي  فروتني و تواضع كه دهد  مي نشان بوستان مطالعة
 در موضـوع  ايـن  دربارة را خود ديدگاه و دارد تأكيد آن بر سخت سعدي كه است محوري

  .دهد  مي ارائه بوستان چهارم باب
ــاكز ــدتخ ــدآفري ــاكخداون  خاك چو كن افتادگي بندهايپس   پ

  )115 :1381 سعدي،(

  :است افتادگي و تواضع انسان رسيدن عزت به و سربلندي هاي  راه از يكي سعدي انديشة در
 انــدازدت انـدر خــاكبـهتكبــر   افــرازدترفعــتسـرتـــواضع

  )116 :همان(

 بـدين  ؛كنـد   مـي  زد گـوش  مخاطب به را بزرگي عين در افتادگي ديگر جاي در سعدي
  :كند فروتني بزرگي و قدرت عين در كه است كسي مردم بهترين كه معني

ــه ــرگوشــهكل ـــانب ـــرينآسمـ  زمـين  بـر  سـرش  تواضعازهنـوز   ب
 نكوســت تـــواضع فــرازانگــردنز   اوسـتخويكندتواضعگرگــدا



 9   نورايي الياس و آرتا محمديدس

  

ـــردست   خاستچهبيفتدزيــردستياگــر بخداســت مـــرد افتــادهز 
  )38 :همان(

 اخـالق  و دسـتان   تهـي  برابر در اغنيا فروتني و تواضع ضرورت دربارة نيز )ع( علي امام
 مسـتمندان،  برابـر  در تـوانگران  فروتني نيكوست چه« :فرمايد  مي 406 حكمت در توانگران

  ).521 :1390 ،البالغه   نهج( »... الهي پاداش آوردن دست به براي
  :داند  مي خدا ياوليا و پيامبران ويژگي از را فروتني و تواضع 192 خطبة در امام

 امامان و پيامبران از خود مخصوص بندگان به حتماً فرمود،  مي اجازه را كردن تكبر خدا اگر
 ودانست  ناپسند آنان بر را خودپسندي و تكبر سبحان خداوند كه صورتي در .داد  مي اجازه
 نددگذار  مي زمين بر چهره ، پيامبران فروتنانهبنابراين .پسنديد آنان براي را فروتني و تواضع

  ).275 :همان( دنردك  مي فروتني مؤمنان برابر در و نديدمال  مي خاك بر صورت و
 ،27 نامة در ايشان .است امام محوري هاي  انديشه ديگر از اسالمي جامعة حاكم فروتني

 :كرد دعوت مردم برابر در تواضع به را او فرستاد، بكر  ابي بن محمد مصر، فرماندار براي كه
  ).363 :همان( »... باش خندان و رو گشاده باش، مهربان و خو نرم باش، فروتن مردم با«

  
  خرسندي و رضا 4.3
 .برسد رضا مقام به كه كسي .است الهي قضاي از خشنودي معناي به و نفساني حالتي رضا
 و ايمان ةنتيج رضا .است خشنود آن از بلكه كند،  نمي اعتراضي پروردگار قضاي به فقط نه

  .اوست محبت و خداوند به يقيني معرفت
 موضوع اين به را بوستان پنجم باب سعدي كه است خرسندي و رضا اهميت سبب به

 هرگاه است معتقد سعدي. است پرداخته آن دربارة نظر اظهار به و است داده اختصاص
 مندي  رضا و سازگاري جز راهي باشد، خارج انسان ارادة و قدرت از سرنوشت تغيير و غلبه

  :ندارد وجود
 سـاختن  گردشش با استضروري   آخـتندستافالكبرنتــوانچو

  )136 :1381 سعدي،(
 گيـر  خـويش  ره سـواره يـكوگر   گــيرپيشرضــابنديپاياگـــر

  )231 :همان(

 قسـمت  از ها  آن بودن ناراضي را بندگان از خداوند نبودن خشنود داليل از يكي سعدي
  :است كرده ررمق ناشبراي خداوند كه داند  مي سرنوشتي و
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 نيسـت  خداونـد  قسم بهراضيكه   نيسـتخرسـندبندهآنازخداوند
  )149 :همان(

 وجود در مهم ويژگي اين به البالغه   نهج گوناگون هاي  بخش در نيز )ع( علي حضرت
 .پردازد  مي زندگي در آن مثبت نتايج بيان و خرسندي اهميت سبب به و كند مي اشاره انسان
 نشين هم چه« :فرمايد مي و كند  مي قلمداد خوب نشين هم را خرسندي 4 حكمت در ايشان
  ).445 :1390 ،البالغه   نهج( »!خرسندي و بودن راضي است خوبي
 »هستم او فرمان تسليم و راضي خدا هاي  خواسته برابر در« :فرمايد  مي 37 خطبة در

  ).63 :همان(
 كسي حال به خوشا« :فرمايد  مي خداوند خواست از خرسندي دربارة 44 حكمت در و
 راضي خدا از و ،كند زندگي قناعت با كند، كار قيامت حسابرسي براي باشد، معاد ياد به كه

  ).451 :همان( »باشد
  
  عتقنا ستايش 5.3

 باز دنيا مال به افراطي بستگي دل از را انسان كه گونه همان قناعت ارزشمند صفت
 و دريوزگي از مواردي در كند، مي زنده انسان در را تعاون و ايثار ةروحي و دارد مي

 تا دارد  مي آن بر را سعدي قناعت اهميت .دارد مي باز نيز ديگران نزد كردن دراز دست
 سعدي منظور كه است گفتني .دهد اختصاص مهم موضوع اين به را بوستان ششم باب
 صفت منظورش بلكه نيست، دنيا ترك و عمل و سعي از دوري و گيري  گوشه قناعت از

 و مستقل چنين هم و آن به نشدن تسليم و دنيا برابر در نيازي  بي و استغنا انساني نيكوي
 ويژگي اين سعدي نظر به ).211 - 210 :1391 طهماسبي، ←( است زيستن وارسته
  :كند  مي توانگر را انسان

 نكـرد  قناعـت  روزي و بختبركه   نكــردطاعــتوندانســتراخــدا
ـــاعت ــوانگرقنـ ــدت ـــردكن  راجهـانگرد حـريص كــنخـبـر   رام

  )145 :1381 سعدي،(

 در طبقـاتي  فاصـلة  شـدن  تـر  كم يا رفتن بين از سعدي ديدگاه از قناعت فوايد از يكي
 درويـش  و سـلطان  يا فقير و ثروتمند ،پيشه  قناعت شخصِ نزد در كه جا آن تا است جامعه

  .برابرند هم با
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 يكــي  بينـي  درويـش  وسلطانكه   انـدكيبـرنفسايكــنقنــاعت
 خسـروي  طمع، نهاديسويكچو   رويخـواهشبهخسروپيشچرا

  )146 :همان(

 پيروان و است  كرده تأكيد امر اين بر فراوان موارد در البالغه   نهج در )ع( علي امام
 .برسند سعادت به بتوانند تا است دهكر سفارش ،پايان  بي گنج اين قناعت، به را خويش
 از بهتر ساختن اندك به و دادن ذلت به تن از بهتر مرگ« :فرمايد مي 396 حكمت در ايشان
  .)519 :1390 ،البالغه   نهج( »است داشتن مردم سوي به نياز دست

 كه است مالي قناعت« :كند  مي قلمداد پايان  بي ثروتي را قناعت 475 حكمت در امام
  ).531 :همان( »پذيرد  نمي پايان

  :فرمايد مي )ع( حسن امام به هجري 38 سال در ،31 نامة در امام
 چه آن داري نگه و است پذير  امكان آن دهانة بستن محكم با ،است مشك در چه آن داري نگه
 نااميدي و تلخي و بخواهي ديگران از چيزي كه است آن از بهتر من پيش ،داري دست در
  ).380 :همان( است مردم از كردن درخواست از بهتر

  
  طمع و حرص 6.3
 و است وسيع بسيار بشر ناپسند و گوناگون هاي خواست و ها، طلبي افزون توقعات، ةدامن

 احساس دائماً و رددا وجود هميشه ها انسان در نشدني اشباع و ،ناپذير سيري پرنياز، ةروحي
 كننده هالك ةروحي اين داشتن با ها انسان اگر كه كرد توجه مهم ةنكت اين به بايد .شود مي

 و جهان تمام اگر كه ورزند مي طمع و حرص قدر آن نكنند، اصالح و كنترل را خودشان
 هفت اگر« :قولي به و نشيند نمي فرو عطششان هرگز بدهند، آنان به را است آن در هرچه
  .»ندديگر اقليمي بند در هم باز ،دهند قرار ها  آن نگين زير را اقليم

 دل گوشِ ،است آكنده طمع و حرص از آدمي وجود كه زماني تا شيراز شيخ انديشة در
  :نيست غيب اسرار شنيدن به قادر او

ــد   بـازحـرصازباشـددهنتاراتو ــهنياي ــوشب ــب از دل گ  رازغي
  )108 :1381 سعدي،(

 شخصـيت  تخريـب  موجـب  كـه  دانـد   مي خروشان رودي را طمع ديگر جاي در شاعر
  :شود  مي  آدمي
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 آز لـــقمه يــك بـــه نشــيند بــازشكــه   بــازاسـتدهـــانچنـداننهرا طمع
 بست خشت يك به نشايد جيحونكـه   دســتخشــتزيــنفرومايــهاي بـدار 

  )187 :همان(

 ةپسنديد هاي صفت و نيك خصال از جا  بي توقعات از دوري و طمع از پرهيز
 معرفت منظور به .دارد  مي حذررب كاري طمع از را متقين )ع( علي امام و است پرهيزكاران

 و سوء عواقب و ورزي طمع و حرص زشت صفت هاي زيان و ضرر به بردن  پي و تر بيش
 ايشان عملي ةسير و  آموزه به نيز و يرالمؤمنينام بلند هاي انديشه به بايد آنانگيز فساد

  :فرمايد مي 49 نامة در امام .دكر مراجعه
 از چيزي دنياپرستان .دارد  بازمي چيزها ديگر از وكند  مي سرگرم خود به را انسان دنيا همانا
 آنانشيفتگي  آتش و گشوده رويشان به حرص از دري كه آن جز آورند،  نمي دست به دنيا

  ).400 :1390 ،البالغه   نهج( گردد  ميورتر  به دنيا شعله

 :فرمايد مي 219 حكمت در طمع و حرص رواني خطرات دربارة علي حضرت
  ).483 :همان( »هاست  طمع برق زير ها  انديشه گاه قربان«

 را آن طمع آيد، پديد اميدي دل در اگر« :است آمده البالغه   نهج 108 حكمت در چنين هم
  ).463 :همان( »سازد تباه را آن حرص آورد، هجوم آن بر طمع اگر و گرداند خوار
  
  گزاري سپاس و شكر 7.3

 حداقل ودارد  ضرورت الهى مداوم و مستمر هاى نعمت و بركات برابر در شكرگزارى
 به حتى و ناسپاسيم الهى هاى نعمت از بسيارى برابر در ها انسان ما .است بندگى شرط

 در بنگريم، نيك و كنيم لتأم اندكى اگر .نداريم توجه الهى هاى نعمت اين از بسيارى
 بر نيز ،خداوند شاكر بندة ،سعدي .ناتوانيم شكرگزارى از الهى بيكران هاى نعمت برابر
 داده اختصاص موضوع اين به را بوستان هشتم باب و دارد فراوان توجه مهم امر اين

  :گويد  مي و  است
 سپـــاس  ميخ به نعمــتبــدوزند   شنـــاسمنّــتطبعــانخــردمند

  )173 :1381 سعدي،(
 بسو است زبان كار نهشكرشكه   نفـسبـرنفـسبايدگفتجانبه

  )174 :همان(
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 هـيچ  به برآري سر پسينروزكــه   مپـيچمـنعمشـكرازگـردنمكـن
  )173 :همان(

 آن بر )ع( علي امام كه است توجهي قابل بسيار امر خداوند هاي  نعمت سپاس و شكر
 دارد وظيفه انسان است، كرده طراحي بزرگوار آن كه شهري آرمان در .رددا فراوان تأكيد

 هاي  نعمت دوام و افزايش باعث شكرگزاري زيرا ؛باشد يكتا خالق هاي  نعمت شكرگزار
 به و شوند دور انسان از ها  نعمت كه شود  مي باعث ناسپاسي ،امام اعتقاد به .شود  مي خداوند
 و كند  مي شكر هايش  نعمت سبب به را خداوند البالغه   نهج دوم خطبة در ايشان .برسند زوال
 »دهد   نيكو پاداش او بهحضرتش  ،گويد سپاس راخدا  كه هر« :فرمايد مي 90 خطبة در
 عهدة بر خدا كه داند  مي مهم امري را شكرگزاري 241 خطبة در و )109 :1390 ،البالغه نهج(

  ).338 :همان ←( است گذاشته بشر
 و بالها حتي بلكه كند،  نمي ستايش هايش  نعمت سبب به فقط را خداوند علي امام
  .دارد  مي وا حق شكر به را او هم مصائب

  
  بخشندگي 8.3

 و دين بزرگان سخن در كه رود  مي شمار به اخالقي ليفضا جمله از بخشش و سخاوت
 در كه  آن بر عالوه بخشش و سخاوت خصلت .است شده سفارش آن به بسيار انديشمندان

و شود مى بينوا مردم مندى بهره موجب ،است كريمه اخالق و خصال از خود ذات حد 
 بوستان در فراواني ابيات در سعدي .كند  مي تر كم جامعه در حدي تا را طبقاتي فاصلة
  :است كرده تشويق مندي سخاوت و بخشش به را ها  انسان

ــد ــذلرانيــكو ب  شر دفع آن و است خير كسباينكه   زروســيمكــنب
  )82 :1381 سعدي،(

 زرچـه و سيم چــه نهادنبهــرز   پسـرايبودخــوردنبهــراززر
  )95 :همان(

 نيكبخت اي مــاند اين توكزبــده   تخـتوديهـيمنـهداردپـايكرم
  )72 :همان(

 و دانـد   مـي  خـدا  راه در انفـاق  و بخشش را توانگران وظايف از يكي نيز )ع( علي امام
  :داند  مي آنان توانگري و نعمت زوال موجب را سخاوت از ها  آن خودداري
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 بخشيده آنان به خاصي هاي  نعمت ديگران به رساندن سود براي كه است بندگاني را خدا
 از گـاه  هـر  و گـذارد   مـي  بـاقي  دستشان در را ها  نعمت ،دارند بخشنده دست كه گاه آن تا

 داد خواهـد  ديگـران  دسـت  بـه  و گرفتـه  دستشـان  از را هـا   نعمـت  ،كننـد  دريغ بخشش
  ).523 :1390 ،البالغه   نهج(

 .دانـد   مي تر كم آن از را كردن محروم زيرا كند،  مي توصيه نيز را اندك بخشش حتي امام
 تـر  كـم  آن از كردن محروم كه مدار شرم اندك بخشش از« :فرمايد مي 67 حكمت در ايشان
  ).455 :همان( »است

 بخشـش  در اعتـدال  بـه  را ديگـران  ،كند  مي نهي نيز را بخشش در روي زياده ايشان البته
 زنـدگي  در نكـن،  روي زيـاده  اما باش بخشنده« :فرمايد  مي 33 حكمت در و ،كند  مي توصيه

  ).449 :همان( »مباش گير  سخت اما باش حسابرس
  
  ندامت و توبه 9.3
 هاي  لغزش گرفتار و شدند فراواني هاي  نشيب و فراز خوش  دست ها  انسان بشري، جوامع در

 توبـه  بـه  اگـر  ،انـد   شـده  منحـرف  الهي مسير از كه يا جامعه چنين افراد شوند؛  مي بسياري
 اهميـت  .شد خواهند دچار سخت عاقبتي به و يافت خواهند زوال شك  بي ،دننورز مبادرت

 سـعدي  .دهـد  اختصـاص  موضـوع  ايـن  به را بوستان نهم باب سعدي تا شده موجب توبه
  :گويد  مي و خواند  مي فرا الهي درگاه به ندامت اظهار و توبه به را كار گناه

 كـريم  نبنـدد  عـــذرخــواهاندرِ   بـيم؟چـهداريصلحسرارهنوز
ـــزدانز ـــواهداوردادارِيــ  گنـــاه  روز تقــصير  تـــوبهشب   بــخـ

 ببـار  حسـرت  آب شرمسـار گرو   بـرآرحاجـتدستايبندهاگــر
 گنـاه  نشُسـتش  نـدامت سيلكــه   عـذرخواهكسـيدراينبـرنيامد
 بسي   چشمش آب گناه،ريزدكــه   كـــسيآبــرويخــداينـريزد

  )194 :1381 سعدي،(

 به پرش سكوي بهترين و ليرذا بردن بين از براي گام مؤثرترين و وسيله بهترين توبه
 در و دارد فراواني توجه توبه مسئلة به )ع( علي امام كه روست   اين از .هاست  فضيلت سوي

 خير كس دو براي جز دنيا در .خواه آمرزش خدا از كردي بد اگر :فرمايد مي 94 حكمت
 كند شتاب نيك كار در كه نيكوكاري ديگر و كند جبران توبه با كه كاري  گناه يكي :نيست

  .)459 :1390 ،البالغه   نهج(
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 اسـتمرار  و نـزول  موجـب  را خداوند از خواستن آمرزش و توبه ،143 خطبة در ايشان
  :داند  مي روزي

 بسـتن  و بركات نزول از جلوگيري و ها  ميوه كمبود با كارند  گناه كه را خود بندگان خداوند
 از دل كـار   گنـاه  و بـازگردد  اي  كننـده  توبـه  كه آن براي كند،  مي آزمايش خيرات هاي  گنج درِ

  ).187 :همان( ... بكند معصيت

 را پـوزش  آدم فرزنـد  از خدا كه عمري« :فرمايد  مي توبه پذيرش مهلت دربارة حضرت
  ).505 :همان( »است سال شصت ،پذيرد  مي

  
  نكوكاري 10.3
 مفـاهيم  جملـه  از و اسـالمي  ةجامع در ها  ارزش اساسي اصول از يكي نيكوكاري و احسان

 احسـان  .اسـت  شـده  سـفارش  و توجه آن به اسالم دين هاي  آموزه در كه است ارزشمندي
  .نيكي جبران و متقابل پاداش انتظار بدون ديگران به رساندن نيكي و نفع يعني
 خـدا  خلـق  بـر  كـردن  نيكي است، كرده ترسيم بوستان در سعدي كه يآل  دهيا يايدن در
 و نمـاز  ركعـت  هـزاران  از ديگـران  بـه  احسان حتي و دشو  مي پروردگار خشنودي موجب
  :است برتر عبادت

 سـخت  تـو  بـر  خدا نگيردفرداكه   بخـتنيكايكننيكيخلقباتو
 زيــردست  شـوي  روزيكـهمبادا   شكسـتنبـايدزيـــردستــاندل

  )86 :1381 ،سعدي(
ــه ــانيب ــودهاحس ــردنآس ــيك  منزلـي  هـر  بـه  ركعـت الـفازبه   دل

  )84 :همان(
 الگـوي  مبنـاي  بـر  و كنـد   مي ترسيم البالغه   نهج در )ع( علي امام كه آرماني اي  جامعه در
 دينـي  بـرادران  هاي  گرفتاري و نيازها برابر در تواند  نمي مسلمان ،است گرفته شكل اسالمي
 خواهـد  آنان مشكالت رفع و كمك پي در مسئوليت احساس با بلكه باشد، تفاوت بي خود
 و ،هـا   نامه ها،  خطبه در امام و است شده توجه بسيار اريكوكن اهميت به البالغه   نهج در .بود

 بهتـرين  را نيـك  نام 23 خطبة در امام .است   كرده اشاره مهم انساني اصل اين به ها  حكمت
 رواج مـردم  ميـان  در شخصـي  از خدا كه نيكي نام« :فرمايد  مي و داند  مي انسان براي ميراث
 در را مضمون همين و )47 :1390 ،البالغه   نهج( »بردارد ديگري كه است ميراثي از بهتر ،دهد
  .كند  مي يادآوري نيز 123 خطبة
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 :كنـد   مـي  تشـويق  و سفارش نكوكاري به را خويش پيروان 237 خطبة در امام چنين هم
  ).337 :همان( »... دهيد انجام نيكو عمل پس برقراريد، و زنده كه حال«

 :دانـد   مي فراوان و بزرگ ،باشد كوچك و خرد قدر هر را نكوكاري نيز 422 حكمت در
 آن كوچـك  زيـرا  نشـماريد،  كوچك باشد كه مقدار هر را آن و آوريد جاي به را نيك كار«

  ).523 :انهم( »... است فراوان آن كم و بزرگ
  
  ربتك و غرور 11.3
 اي  كشنده درد همان و است آدمي نفس به شيطان ورود هاي  راه  شاه از يكي تكبر و غرور
 اين دربارة كاشاني فيض محسن مال .كشيد فرو زمين به آسمان از را ابليس كه است
 آب و نفاق آن سرزمين و كفر آن دانة كه است گياهي خودبيني« :نويسد  مي رذيله صفت

 فيض( »خداست لعنت اش  ميوه و گمراهي برگش و ناداني هايش  شاخه و ستمگري آن
 و غرور از را مخاطب و دارد توجه نكته اين به نيز سعدي ).118 :1369 كاشاني،  

  :دارد  مي برحذر خودپسندي
 منـي  كـن  بـدر  سـر  از مـردياگـر   منـــي؟آببـــوديابتـــدادرنـــه

  )171 :1381 سعدي،(

 و خـودبرتربيني  از بايـد  رسـيد،  نعمـت  و ثروت به آدمي گاه هر سعدي فكري نظام در
 و محروميـت  باعـث  مسـتكبري  و غرور زيرا ،باشد نعمت اين شكرگزار و كند دوري تكبر
  :شود  مي نعمت زوال

ــه   درينعمـتبـهچـونمكـنتكبر ــيك ــد محروم ــتكبري ز آي  مس
  )176 :همان(

 رسيدن هاي ه  را از يكي كه شود  مي يادآور مخاطب به را نكته اين سعدي ،ديگر جاي در
 تـاج  و كنـد  بيـرون  خـويش  وجـود  از را غـرور  انسـان  كه است اين سربلندي و عزت به

  :بردارد سر از را خودبيني
ــر  تـــاجكـــه   افراختنـدســـركسانيدولــتبه بينداختنـد  تــكبـ 

  )126 :همان(

 داند،  مي كمال و سعادت به انسان رسيدن مانع را بشري ناپسند صفات كه ،)ع( علي ماما
 در خودپسندي و غرور از پرهيز در ايشان .دارد  مي برحذر خودپسندي از را خويش پيروان
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 ارزش  بي را خودپسندي هر و سازد  مي خوار را سركشي هر خداوند« :فرمايد  مي 53 خطبة
  ).405 :1390 ،البالغه   نهج( »كند  مي

 را فخرفروشي« :دارد  مي برحذر فخرفروشي و تكبر از را ها انسان نيز 398 حكمت در
 و غرور امام ).519 :همان( »باش مرگ ياد به و كن رها را خودبيني و تكبر بگذار، كنار

 :فرمايد  مي 167 حكمت در و داند  مي انسان رشد و رفت پيش مسير در مانعي را خودبيني
 از يكي نيز 282 حكمت در ايشان .)475 :همان( »است فزوني و رشد مانع خودپسندي«

 از اي  پرده پندپذيري و شما ميان« :كند  مي معرفي آدمي ناپذيري پند را غرور شوم عواقب
  ).499 :همان( »دارد وجود خودخواهي و غرور
  
  راز كردن پنهان و رازداري 12.3

 شده ستايش اسالم در كه است  اخالقي ةپسنديد صفات از ديگران از خويش راز پوشيدن
 آن، بر عالوه .است اخالقي ةپسنديد و نيك صفت رازداري .دارد بر در فراواني آثار و است
 ةگنجين تا زنند لب بر خاموشي هرم افراد كه كند مي اقتضا اجتماعي و فردي داليل برخي

 سفارش و تأكيد اسالم در رازدارى به كه اندازه همان به .ماندب دور ديگران چشم از اسرارشان
 انسان براى نامطلوبى بسيار پيامدهاى زيرا ؛است شده نكوهش سخت راز افشاى است شده
  .است شده ياد خيانت منزلة به آن از روايات در كه ييجا تا داشت، خواهد دنبال به

 ديگران و خود راز كردن افشا از را شمخاطب و است داده سخن داد باره   اين در سعدي
  :نيست آن كردن پنهان امكان ديگر شود، آشكار انسان راز اگر زيرا ؛است داشته برحذر

ــمير ــويشدلض ـــايخ  نمـود  تـواني  خواهي كهگههركه   زودمنم
 كـرد  بـــاز  نهان نشايـدكوششبه   مــردرازشــودپيــداچــوليـــكنو

 نگفـت  نبــودش  سر بركاردتاكه   نهفـتنيكـوچـهسـلطانسرِّقلم
  )155 :1381 سعدي،(

ــه ــاندرمن ــارازمي ــرب ــيه  بـــسي  ديـدم  مكاس جاسوسكه   كس
  )78 :همان(

 را خـود  راز كـه  كـس  آن« :فرمايد  مي رازداري دربارة 162 حكمت در نيز )ع( علي امام
 48 حكمـت  در چنـين  هم ).475 :1390 ،البالغه   نهج( »اوست دست در آن اختيار دارد پنهان
 صـحيح  كـارگيري  بـه  در دورانديشـي  و دورانديشي در پيروزي« :فرمايد مي رازداري دربارة
  ).453 :همان( »است رازداري به صحيح انديشة و انديشه
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 يـان م در را اسـرار  ها آن با كه داند  مي آن شايستة را رازدار افراد فقط 175 خطبة در امام
 »سپارم  مي خود اطمينان مورد و رازدار ياران به را بها گران اسرار اين من كه باشيد آگاه« :نهد

  ).237 :همان(
  
  خاموشي فضيلت و گفتن سخن در 13.3
 با آن عمل  سرعت ،عالوه هب .دارد قرار انسان اختيار در كه است اي  وسيله ترين  ساده زبان
 و زبان .بود آن مراقب شدت به بايد سبب همين به ؛نيست مقايسه قابل ديگري چيز هيچ
 ديگري براي را يكي هاي  انديشه و كند  مي حكايت انسان درون از كه ستا اي  وسيله بيان

 بايد هم نكته اين به .است انسان تيشخص و انديشه و عقل ترجمان زبان .كند مي روشن
 و عبادات از يممه قسمت ،شود  مي انجام زبان با گناهان تر بيش كه طور  همان داشت، توجه
 و ،منكر از نهي و معروف به امر ت،بيتر و تعليم مردم، ارشاد خدا، ذكر قبيل از نيك اعمال
 زبان رو،   اين از ).79 :1386 شيرازي،  مكارم ←( شود مي انجام زبان و گفتن سخن با جهاد
  .دارد منفي و مثبت بعد دو

 به توجه با نيز و شود  نمي آشكار او هنر و عيب ،نگويد سخن انسان تا كه  اين به توجه با
 سفارش سكوت به معرفت و دين بزرگان آثار و ديني فرهنگ در غالباً ،پرگويي معايب
 و خاموشي اهميت در و است نمانده جا بزرگان قافلة از نيز سعدي. است شده فراوان
  :است گفته سخن سكوت

 شـكوه  در بگـذرد  آسـمان زسرت   كــوهچــوآريدامـندرپــاياگـر
ــان ــشزب ــردايدرك ــياردانم  زبـان   بـي  بـر  نيست قلــمفـرداكه   بس

ــدف ـــوهرشناسانوارصــ  بـاز نكردنـد  لؤلـؤ  بـه  جــزدهـان   رازگــ
ـــد ـــايد   ناســاختهگفــتسخـــننبـايـ ـــدننش ـــته بــريــ  نينـداخـ

 مكـن  نـاقص  ،گفتـار  بهراخودتو   سـخنانسـاننفسدراستكمال
ــادانزكــنحــذر ــردهدهن  گـوي   پـرورده  و گوي   يكيداناچو   گــويم

  )154 -  153 :1381 سعدي،(

 از را فرزنـدش  ،31 نامة در ايشان .دارد تأكيد اخالقي مهم نكتة اين رب نيز )ع( علي امام
 از را آن گرچـه  بپرهيـز،  آور  خنـده  و ارزش  بي سخنان از« :كند  مي نهي بيهوده سخنان گفتن

  ).383 :1390 ،البالغه   نهج( »باشي كرده نقل ديگري
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 :فرمايد  مي سكوت و سخن جايگاه شناخت دربارة باد، او بر خدا درود كه ،حضرت آن
 سـخن  ماند، خاموش بايد كه جا آن و ندارد سودي خاموشي گفت، سخن بايد كه جا آن در«

  ).531 :همان( »داشت نخواهد خيري ناآگاهانه گفتن
 را نابهنگـام  سـخن  و نعمت جلب موجب را حكيمانه سخن نيز 381 حكمت در ايشان
 چـون  و باشي نگفته را آن تا توست بند در سخن« :فرمايد مي و داند  مي نعمت طرد موجب
 داري،  مي نگه را خود نقرة و طال كه چنان دار  نگه را زبانت پس .هستي آن بند در تو گفتي،
  ).517 :همان( »كند طرد يا جلب را نعمتي كه سخني بسا چه زيرا

 و انديشـه   بي و مؤمن انسان نشانة را گفتن سخن از پيش انديشيدن 176 خطبة در ايشان
  .شمرد  برمي منافق انسان ويژگي را گفتن سخن تفكر
  
  غيبت نكوهش در 14.3
 ها  بدي كردن فاش .است دهش نكوهش همواره ها  آن غيبت و ديگران هاي  زشتي كردن بازگو

 ينذالّ نّا« :است شده نهي همواره و بوده نادرست خداوند نظر از مسلمانان هاي  زشتي و
 ةدربار ها  زشتي دارند دوست كه  كساني :يمال عذاب لهم آمنوا ينِذالّ يف الفاحشة يعتش ان ونحبي

  .)19 :نور( »بود خواهد انتظار در بزرگ عذابي ايشان بر ،كند پيدا اشاعه منانؤم و مسلمانان
 شدت به را فاضله مدينة اعضاي سعدي كه است غيبت بودن نادرست و زشتي سبب به

 در اگر حتي ديگران از كردن غيبت هنگام در كه است معتقد سعدي .دارد  مي برحذر آن از
 بدي عمل كننده غيبت شخص هم باز آيد، زبان بر هم راست سخن آنان هاي  زشتي بيان
  :است نادرست و زشت نفسه في غيبت زيرا ؛است داده انجام

 خودسـت  پوستين در كهدانچنان   بدستكسفالنگويدكههرراتو
 بـدي  هـم  سخن گويي راستاگـر   زديدمچــونخــلقگفتنبدبه

  )158 :1381 سعدي،(
 حالل غيبت و است حرامطيبتنه   حــالشــوريدهيــاربــرپــردهمــدر

  )159 :همان(
ــيشمكــن ــوارپ ــتدي  كسـي  دارد گـوش  پسشكزبــود   بســيغيب

  )154 :همان(

 آنـان  ضـعف  را غيبـت  به آدميان آوردن روي داليل از يكي ،461 حكمت در علي امام
  .)529 :1390 ،البالغه   نهج ←( كند  مي معرفي فرد ناتواني نشانة را غيبت و داند  مي
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  :كند  مي نهي غيبت شنيدن از را مردم 141 خطبة در بزرگوار امام آن
 را رسـم  و راه و درسـتي  و ديـن  در اسـتقامت  و اطمينان برادرش از كه كس آن مردم، اي

 گوينـد   مي چيزي كسي دربارة گاهي ... ندهد گوش او دربارة مردم گفتة به بايد ،دارد سراغ
  ).185 :همان( است شدني تباه باطل گفتار و ندارد واقعيت كه

  
  دنيا وفايي  بي و ناپايداري 15.3

 ديگر دنياي بودن باقي و مادي جهان بودن فاني بر همواره دار دين دانشمندان و حكيمان
 البالغه   نهج در علي امام و بوستان در سعدي مانند شهرها  آرمان طراحان .اند كرده تأكيد

 را خود آرماني جامعة ساكنان كردند، بنا تقدس و معنويت پاية بر را خود جامعة كه هنگامي
 گناه دام در را انسان و است انحرافات و خطاها تمام منشأ كه دنيا دام در شدن گرفتار از

 .)194 :1391 طهماسبي،( اند  داشته نگه دور زاست،  آسيب فاضله مدينة براي و كند  مي اسير
 آن وفاداري به توان  نمي و نيست پايدار دنيا اين كه كند  مي زد گوش بوستان در سعدي
  :بود اميدوار

 نيسـت  اميــد وفـــاداريدنيـــاز   نيسـتجاويدملكپسرايجهان
  )65 :1381 سعدي،(

ـــدردل ـــيادالرامانــ ــددن  برنكند دل كه كس باننشستكه   مبن
  )189 :همان(

 ناپايــدار و بدعهــد و ســيرســبك   روزگـــارگرديـــدناســـتچنـــين
  )67 -  66 :همان(

  :گويد  مي )ع( حسن امام فرزندش به دنيا وفايي  بي و ناپايداري دربارة 31 نامة در امام
 آگاه گرديدنش دست به دست و نابودي و گوناگونش تحوالت و دنيا از را تو من !پسرم
 بي سرمنزلي در كه است مسافراني چونان آزمود را دنيا كه كس آن داستان همانا ... كردم
 جا آن در كه دارند را سرزميني به كردن كوچ قصد و دارند اقامت دشوار و علف و آب

  ).375 :1390 ،البالغه   نهج( است فراهم رفاه و آسايش

 دهـد،   مي فريب دنيا« :كند  مي آگاه دنيا بودن گذرا و فريب از را مردم 415 حكمت در و
 نكرده بارانداز هنوز كه باشند كارواني چون دنيا مردم همانا ... گذرد  مي تند و رساند  مي زيان

  ).521 :همان( »برانند و بندند بار تا دهد  مي سر كوچ بانگ ساالر  كاروان
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  اخالص 16.3
 يختهآم آن با يگرد يزچ يچه و باشد خدا براي فقط اطاعت و تالش كه است آن اخالص
 اهميت اسالم دين در .است يآلودگ گونه هر از بودن صاف يمعنا به اخالص .نشود

 از اخالص .ندا هدانست اعمال قبولي و عبادات قبولي شرط را آن كه است حد آن تا اخالص
 براي را اصلي چنين رعايت سعدي كه است توجهي قابل انساني و اخالقي اصول
 عبادت كه كند  مي توصيه خود مخاطب به شاعر ،رو   اين از .داند  مي ضروري خود شهر  آرمان
  :باشد اخالص با قرين بايد همواره

 پوسـت  مغـز  بـي  ز آيـد چهوگرنه   نكوسـتنيـتاخـالصبهعبادت
  )142 :1381 سعدي،(

ــرو ــاجــانب ــيچاخــالصدرباب  هـيچ  بـه  رسـتن  خلق ازنتوانيكه   پ
ــهكســاني ــتك ــدپســنديدهفعل  انـد ديـده بـرون  نقـش  توازهنـوز   ان

  )142 :همان(

 در كليد ،نباشد پروردگار خشنودي و رضا براي و خالصانه كه را عبادتي و نماز سعدي
  :داند  مي دوزخ

ــه   نمـــازآناســـتدوزخدركليـــد ــيشدرك ــردم پ ــزاري م  درازگ
  )143 :همان(

 عمل گرداندن خالص و اخالص داشتن هب خويش كالم جاي جاي در )ع( علي امام
 اخالص با آن كردن توأم خداوند جانب از را عمل و ايمان پذيرش شرط و كند مي توصيه

 ايمان دربارة و ستايد  مي را صالح عمل و ايمان خويش گهربار سخنان در ايشان .داند  مي
 كرده نابود را شك آن يقين و زدوده را شرك آن اخالص كه ايماني« :فرمايد  مي حقيقي
  ).155 :1390 ،البالغه   نهج( »است
 با دعا در« :كند  مي سفارش چنين ،)ع( حسن امام خويش، فرزند به 31 نامة در امام آن

  ).370 :همان( »اوست اختيار در كردن محروم و بخشيدن كه بخوان را پروردگارت اخالص
  
  غفلت عدم و فرصت اغتنام 17.3

 از صـحيح  اسـتفادة  و ها  فرصت شمردن غنيمت به را آدمي خردمند، انديشمند اين سعدي،
 افسـوس  گذشته رفتة دست از هاي  فرصت بر انسان اگر سعدي، نظر از .كند  مي دعوت ها  آن
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 هشـدار  مخاطـب  بـه  بنـابراين،  .داد خواهد دست از نيز را روي پيش زمان اندك در بخورد،
  :درياب را عمر ماندة باقي اوقات شد، سپري غفلت به عمرت و روزگار اگر كه دهد  مي

 رفـت  بــاد  بر كه بوديخفتـهمگر   رفــتهفتـادبـهعمرتكهايبيا
 نپرداخـــــتي رفتــن تدبيـربــــه   سـاختيهمـيبـودنبـــرگهمه
 هسـت  كه روزي پنج شمرغنيمت   دسـتزشدبرونسالتپنجاهچو
 شـمار  فرصـت  چند دميباريتـو   روزگـاربشـدغفلـتبهرامـاچو

  )183 :1381 سعدي،(
 فسي الوقت و عزيزستفرصتكه   حيفوافسوسبهضايععمرمكن

  )185 :همان(

 به مردم، اي« :شمارند غنيمت را فرصت كه خواهد  مي مردم از 230 خطبة در نيز امام
 تير يا شود مانع بيماري يا پذيرد، پايان عمرتان كه اين از پيش بشتابيد، نيكو اعمال سوي
  ).333 :1390 ،البالغه   نهج( »دهد قرار هدف را شما مرگ
  :فرمايد  مي 237 خطبة در و

 آماده توبه راه و گشوده ها  پرونده زيرا دهيد، انجام نيكو عمل پس برقراريد، و زنده كه حال
 فرا اجل وبد يا پايان فرصت وشود  خاموش عمل چراغ كه اين از پيش كنيد عمل ... است
  ).337 :همان( كنند پرواز آسمان به فرشتگان ويد آ بسته توبه در و رسد

 گذرنـد؛   مـي  سـرعت  بـه  كه كند  مي تشبيه ابرهايي به را ها  فرصت 21 حكمت در ايشان
 گذرند،  مي ابرها چون ها  فرصت« :كند  مي سفارش ها  فرصت از استفاده به را مردم ،رو   اين  از

  ).447 :همان( »شماريد غنيمت را نيك هاي  فرصت پس
  

  گيري  نتيجه .4
 به است؛ شاعر خيال آفريدة كه است شهري آرمان عبارتي به يا فاضله مدينة سعدي بوستان
 ،باشد بايد كه گونه  آن بلكه هست، كه گونه  آن نه را هستي جهان و انسان شاعر ،سبب همين
 كه است شده مطرح آن در گوناگوني ساز  انسان مضامين رو، اين از .كند  مي تصوير و ترسيم
 آماده آرماني جامعة اين در حضور براي را او و رساند  مي سعادت به را فرد ها  آن به عمل
 آن در و است كرده ترسيم البالغه   نهج در را خويش آرماني شهر نيز )ع( علي امام .كند  مي

 ها  آن به عمل كه ،است كرده سفارش اخالقي و انساني اصول به بندي  پاي به را مخاطب
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 متون و آسماني كالم با سعدي .است سعادت و كمال قلّة به انسان رسيدن شروط از يكي
 .است بوستان در البالغه   نهج مضامين تجلي آن از اي  نمونه و داشت عجيب انسي اسالمي

 هاي  نعمت از شكرگزاري لزوم نوعان،  هم به ستم و ظلم از پرهيز عدالت، اصل به بندي  پاي
 حق در نيكويي و احسان عمل، در اخالص داشتن ها،  نعمت افزايش منظور به خداوند

 و خودبيني از پرهيز خود، دسترنج به قناعت طمع، و حرص از گرفتن فاصله ديگر، يك
 و مضامين از دست اين از مسائلي و تواضع بر تأكيد است، انسان خواري باعث كه ،غرور
 اشاره پايان، در .شود  مي ديده اثر دو هر در كه است مشتركي اساسي و محوري هاي  آموزه

 است، سنت اهل بزرگان و شعرا از سعدي كه اين وجود با كه است ضروري نيز نكته اين به
 به فقط )ع( اميرمؤمنان كالم كه دارد آن از حكايت البالغه   نهج از او شديد تأثيرپذيري اما

  .هاست  مرام و مذاهب تمام به متعلق بلكه ندارد، تعلق شيعيان
  
  نامه كتاب
  .كريم قرآن
 ،»هـا   زبان فارسي ةالبالغ   نهج ،يسعد ياتكل :اميرمؤمنان كالم از شاعران چيني  خوشه«. )1380(. م بيگي، حسن

  .82 ش ،»قرآن گلستان« ،يثحد و قرآن علوم نشرية
 از سـعدي  تأثيرپـذيري ( دوسـت  كـوي  سـر  خـاك  اسـت  مـن  حيـات  آب«. )1379( مريم جهانتيغ،   خليلي
  .36- 33، ش زمستان و بهار ،فرهنگ ،»)البالغه   جنه

  .سمت :تهران ،فارسي شعر در حديث و قرآن تأثير. )1376( سيدمحمد راستگو،
  .1س  ،تابستان ،اسالمي علوم نامة فصل ،»سعدي گلستان در البالغه   نهج تأثير«. )1388( وحيد پور،  سبزيان

  .خوارزمي: توضيح غالمحسين يوسفي، تهران ، تصحيح وبوستان). 1381(الدين مصلح بن عبداهللا   سعدي، مشرف
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