
  
  
  
  

   رفیعیاناسماعیلیاد استاد   زنده؛رفته به یاد دوست نازنین از دست

  نگاهی به گلستان سعدی
  

  حسن انوری
  فرهنگستان زبان و ادب فارسی

  
  

دارترین اثـر منثـور در زبـان فارسـی اسـت و چـون گـوهری                   گلستان نام 
 متمـادی کـه از    درخشد و در درازنـایِ قـرون        درخشان بر تارک نثر فارسی می     

ای   گذرد، نه پیش از آن و نـه پـس از آن، هـیچ نویـسنده                 عمر زبان فارسی می   
نتوانسته است اثری همانند آن به وجود آورد و در طـول قرونـی کـه از زمـان                   

بخش نویـسندگان بـوده و        زبانان و الهام    گذرد کتاب محبوب فارسی     سعدی می 
رسـد کـه      چنین بـه نظـر مـی      . ترین تأثیر را بر زبان فارسی گذاشته است         ژرف

سعدی در گشت و گذارهای دور و دراز خود ـ که جا به جا در گلستان و در  
شـنیده یـا    ای یا حکایتی مـی  کند ـ هر جا نکته  آثار دیگر خود به آنها اشاره می

یافته، آن را با نثر زیبا        ای دست می    های خود به تجربۀ تازه      خوانده یا از دیده     می
کرده اسـت یـا در بحـرِ         ای کوتاه یادداشت می     به صورت قطعه  انگیز خود     و دل 

، 655پس از آن که به شیراز برگشته، ظاهراً در سـال            . آورده  متقارب به نظم می   
را پدید آورده،   » بوستان«نخست به تنظیم قطعات و حکایات منظوم پرداخته و          

م های منثور خود دسـت زده و هنـوز سـالی از تقـدی               سپس به تنظیم یادداشت   
بایـست   هـا، کـه مـی    لغُری نگذشته بوده که ایـن یادداشـت    بوستان به پادشاه سَ   

های متمادی زیر سیطرۀ      ترین کتاب نثر فارسی باشد و نثرنویسی را قرن          پرآوازه
ق بـه   .   ه 656تأثیر بگیرد، صورت تصنیف یافته و گلستان نام گرفته و در سال             
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  .ولیعهد سعدبن ابوبکر تقدیم شده است
  

ــدت  ــن م ــود    دری ــوش ب ــت خ ــا را وق ــه م   ک
  

  

ــود      ــش ب ــاه و ش ــصد و پنج ــرت شش  ز هج
  

  

نویـسی نویـسندگان      یافتۀ نثر فنی و شیوۀ مقامـه        نثر گلستان صورت کمال   
یـک مقدمـه و   :  همانند بوسـتان اسـت   یبندی آن تا حدود     تقسیم. پیشین است 

اشـعار  . دهـد   ها را حکایـات تـشکیل مـی         بندی باب   استخوان. هشت باب دارد  
و عربی و آیات و احادیـث و اخبـار و امثـال نیـز جـای جـای در آن                     فارسی  

های نغز و     آمیز و لطیفه    عالوه بر حکایت، سخنان حکمت    . گنجانیده شده است  
  .ظریف نیز، بخصوص باب هشتم را آراسته است

. گلستان با وجود حجم اندکش از جهت تنوع موضوع دامنۀ وسـیعی دارد            
ختصاص آن به هـشت بـاب، دال بـر آن           ا. گوید  سعدی از همه چیز سخن می     

از غرایـز   . ها سخن رانده است     نیست که نویسنده فقط در موضوع عناوین باب       
پست آدمی تا صفات متعالی انسانی موضوع گلستان است و برخالف بوسـتان             

ها را در کنار      ها و پلیدی    که دنیایی آرمانی را به نمایش گذاشته، گلستان، زشتی        
هد، سندی است از زندگی و شیوۀ اندیشگی و رفتار مـردم      د  ها نشان می    زیبایی
کنـد و تنهـا بـه         در گلستان مفهوم اصطالحی پیدا می     » اخالق«رو    از این . عصر

تـوان    از رفتار ماکیاولیک نیز که نوعی اخالق است مـی         . معنی مثبت آن نیست   
 را  هایی یافت؛ اما باید گفت آنچه به گلستان ارزش داده و آن             در گلستان نشانه  

انگیـز نویـسنده در       پرآوازه ساخته، نه محتوای حکایات بلکـه مهـارت حیـرت          
  .هاست ها و جمله پرداخت نثر و القاء باالترین درجۀ رسانندگی و بالغ به واژه

تنهـا یکـی از       شـود کـه نـه       انگیز و بـدیع آغـاز مـی         ای دل   کتاب با دیباچه  
ه اسـت، بلکـه شـاید       هایی است که در زبان فارسی نوشته شد         زیباترین دیباچه 

ای است که در طول تـاریخ زبـان           االطالق زیباترین دیباچه    بتوان گفت که علی   
نویسنده نبوغ هنری خود را در پـرداختن        . فارسی به رشتۀ تحریر درآمده است     

هـای آهنگـین و       های مالیم و جمله     عبارات و التقاط نظم و نثر و آوردن سجع        
یش از خود یعنـی نثـر مرسـل و نثـر     های دو شیوۀ مشخص نثر پ    تلفیق ویژگی 

دیگـر و اسـتفادۀ بـه موقـع از      فنی و نزدیک کردن این دو شیوۀ متغایر بـه هـم      
هـای بـدیعی بـه     محاسن و مزایای هر یک از آن دو شیوه و به کار بردن آرایـه             
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صورت طبیعی در عین آسانی و سـادگی عبـارات و سـالمت و روانـی نثـر و                   
اشتن همۀ عناصر ادبـی و تـصاویر زیبـا بـه            رعایت حد اعتدال در کنار هم گذ      

  .خوبی نشان داده است
در این دیباچۀ زیبا، سعدی سخن را با ستایش خداوند و شـکر نعمـت و                

سـپس بـه شـهرت و    . کنـد  فراگیر بودن رحمت او و توحید و عرفان آغاز مـی    
آوازۀ خود در عالم سخنوری و مدح ابوبکر بن سعدبن زنگـی پادشـاه فـارس                

خواسـته اسـت      آورد که گویا می      و آنگاه این مطلب را به میان می        زند  گریز می 
نشیمن عزلت اختیار کند و دامن از صحبت مردم فراهم چیند تـا ایـن کـه بـه                   

کنـد و در ایـام بهـار بـا همـان              اصرار یکی از دوستان از این کار صرفنظر مـی         
رود و شـبی را در بوسـتان          دوست برای تفرج و گردش بـه بیـرون شـهر مـی            

گذرانند؛ شبی که برای زبان و ادبیات فارسی بسیار فرخنده بوده است، چـه        می
در فردای همین شب است که سعدی تصمیم تاریخی خود را بـا دوسـتش در                

کتاب گلستانی توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق           «که  . گذارد  میان می 
مبـدل  او دست تطاول نباشد و گردش زمان عیش ربیعش را به طیش خریـف               

گوید که یک فصل از کتاب گلستان را همان روز نوشته و هنوز               پس می . »نکند
پس از بیـان ایـن      . فصل بهار به پایان نرسیده، کتاب را به پایان برده بوده است           

پـردازد   سخن، دوباره به مدح پادشاه و پس از آن به مدح ابوبکر بن ابونصر می  
شود و     قلم پادشاه سخن جاری می     و در پایان سخن، عباراتی از سر تواضع، بر        

  .رسد دیباچه با بیان موضوع ابواب گلستان و تاریخ تصنیف کتاب به پایان می
های گلستان است     ترین باب   باب اول که در سیرت پادشاهان است، طوالنی       

ساخت . ها آغاز و پایان یکسان ندارند       حکایت.  حکایت آمده است   41که در آن    
هـا از     در همـۀ حکایـت    . افزایـد   ر زیبـایی کتـاب مـی      آنها متنوع است و همین ب     

» در سـیرت پادشـاهان    «موضوع واحدی پیروی نشده است و اگرچه عنوان باب          
رسد که در     به نظر می  . گردد  ها به سیرت پادشاهان برنمی      است ولی همۀ حکایت   

اغلب موارد قصد نویسنده بیان محاسن و معایب اجتماعی و اخالق بشری بوده             
هـا از جهـت    به اصالح جامعه توجه داشته است و البته در کل حکایـت   نهایتهًو  

یـک سیـستم    » سیاسـت مـدن   «نظام اجتماعی و امور کشورداری یا به قول قدما          
فکری تعقیب نشده است بلکه نظر نویسنده متوجه عمل و مورد بـوده و در هـر                 
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بـیح  در چند حکایت، مذمت و تق     . ای متناسب با حکایت گرفته است       مورد نتیجه 
 نظریۀ مهم سعدی در     28 و   10 و   6های    ستم و سفارش به عدالت و در حکایت       

شود و آن این است که تکیۀ پادشـاه بایـد بـر رعیـت      آیین کشورداری مطرح می  
شود از خطر دشمن در امـان اسـت    باشد و پادشاهی که از سوی رعیت تأیید می 

در . اعـت پادشـاه   و پادشاه برای پاس و نگهداری رعیت است نه رعیت برای اط           
این عبارات اگر به جای واژۀ پادشاه، حکومت بگذاریم این نظریۀ عالی که همـه               

حکومت بایـد   «شود که     وقت و در همه جا اعتبار خاص خود را دارد حاصل می           
. ها مایـۀ طنـز هـست    در برخی از حکایت» .برگزیدۀ مردم و متکی بر مردم باشد      

ای   گیـرد و بنـده      ای قرار مـی     زندهوزیری مغرض، موضوع طنز گ     23در حکایت   
انـدازد و     رهانـد، شـاه را بـه خنـده مـی            گرفتار با ظرافـت خاصـی خـود را مـی          

 گوینده که خود سعدی است      16در حکایت   . کند  ورزی وزیر را برمال می      غرض
داری    طنـز اجتمـاعی نـیش      متـضمّن کند کـه      بر اثبات نظر خود حکایتی نقل می      

...) گنه کرد در بلخ آهنگری    (ای است     شده  هموضوع اگرچه موضوع شناخت   . است
هـا    در برخـی از حکایـت     . اما بیان سعدی بدان تازگی و طراوت بخشیده اسـت         

در حکایـت سـوم     . شود  نتیجۀ اخالقی مندرج نیست بلکه صرفاً واقعیتی بیان می        
توانند در آن واحـد در        دو پادشاه نمی  (تابد    اینکه قدرت، قدرت دیگری را برنمی     

و در حکایت پنجم اینکه افراد شایسته و کارآمد مورد          ) انروایی کنند کشوری فرم 
حسد دیگران هستند و در حکایت هفتم اینکه قدر عافیـت کـسی دانـد کـه بـه                   

هـا    به فضای برخـی از داسـتان      . گیرد  مصیبتی گرفتار آید، موضوع سخن قرار می      
و  فکـر جبرگرایـی      24در حکایـت    . فکر روانشناختی حاکم اسـت    ) 8حکایت  (

اینکه افعال بندگان در تحت قدرت خداوند است و بندگان را از خود اختیـاری               
در حکایت چهـارم اگرچـه در       . نیست و تفکر اشعری مذهبی کامالً آشکار است       

ای کـه نویـسنده       زمرۀ اشخاص داستان، پادشاه و وزیر نیـز هـستند ولـی نتیجـه             
شـد    تم گنجانیده مـی   گیرد مربوط به عالم تربیت است و شاید اگر در باب هف             می

شود که تربیت در دگرگـون        در این حکایت این فکر مطرح می      . بود  تر می   مناسب
زاده   عاقبت گـرگ  «ساختن آدمی و تغییر سرشت وی اثری ندارد و بیت معروف            

ـ که بعدها به صورت مثل سایر به کار رفته است ـ برای تـسجیل   » ...گرگ شود
  .شود نظر نویسنده بیان می
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ــ ــاب دوم ش ــشان 47امل ب ــت اســت در اخــالق دروی ــخاص . حکای  اش
ها کسانی هستند چون زاهد، پارسا، صالح، عابد، گـدا، فقیـه، حکـیم،                حکایت

مرید، پیر، پیر طریقت و نیز صلحا، متعبدان، علمای راسخ، اخوان صفا، و اهل              
تواند بیانگر آن باشد که در نظـر سـعدی            این اسامی و صفات خود می     . تحقیق

 کسانی هستند و یا درویـشان را در زمـرۀ چـه کـسانی جـستجو                 درویشان چه 
کند و از آنجا که خواسته است گلستان نمایشی از اوضاع عصر باشد زشت                می

کند که الگـو و       و زیبا را در کنار هم قرار داده است، هم از کسانی صحبت می             
ی اند و هم از کسانی کـه بـه ریـا و تظـاهر در ز                 اسوه و نمونه واقعی انسانیت    
شود کمتر از آنچـه       اند؛ زاهدی مهمان پادشاهی می      صالحان و درویشان درآمده   

عابدی . گزارد  خورد و نماز را بیشتر از آنچه معمولش بوده می           عادتش بوده می  
. میرد  خورد و می     و الغر نشان دهد داروی کشنده می        برای آنکه خود را نحیف    

: نویـسد   گذارد و می     نمایش می  در مقابل اینان صالحان و پارسایان حقیقی را به        
طریق درویشان ذکر اسـت و شـکر و خـدمت و طاعـت و ایثـار و قناعـت و                     

ها موصوف است درویـش        صفت  توحید وتوکل و تسلیم و تحمل هر که بدین        
و جای دیگر گوید ظاهر حال درویـشان جامـۀ ژنـده            . است اگرچه در قباست   

  ...ردهاست و موی سترده و حقیقت آن دلِ زنده و نفسِ م
از دقـت نظـر در      .  حکایـت  29 باب سوم در فضیلت قناعت است شـامل       

تنها کم خوردن و    » قناعت«شود که مراد سعدی از        حکایات این باب معلوم می    
طلبـی و     کم پوشیدن نیست بلکـه بـر هـوای نفـس بنـد نهـادن و حـس جـاه                   

اندوزی را مغلوب کردن و عزت نفس داشتن و دست سئوال پیش دیگران               مال
و نیز در این باب حکایـاتی نقـل         .  و آبروی حفظ کردن نیز هست      نکردنز  درا
کند که اگرچه مستقیماً با موضوع قناعـت ربطـی نـدارد و بیـانگر حـاالت                   می

ورزی پیونـد     انسان در اوقات گوناگون اسـت ولـی نهایتـاً بـا روحیـۀ قناعـت               
بـود و   یابد، نظیر حکایت آن اعرابـی کـه در بیابـان تنهـا و گرسـنه مانـده                     می

ای یافت پنداشت که گندم بریان است، ذوق و شادی فرامـوش نکردنـی                کیسه
بدو دست داد چون باز کرد دید که مروارید است، ذوق و شادیش به تلخی و                

 گم شده بود و     بیابان حکایت آن درویش که در         درست نظیر . نومیدی بدل شد  
 گردید و راه بـه      بسیار. چند درم در کمر داشت    . قوت و قوتش به پایان رسیده     
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هـا پـیش      گروهی به وی رسـیدند دیدنـد درم       . جایی نبرد و عاقبت هالک شد     
 بیـانگر   حکایـت هر دو   . روی نهاده و ابیاتی مناسب حال بر خاک نوشته است         

ورزد   آوری زر و سیم حرص مـی        حال آدمی است که در اوقات عادی به جمع        
زر و سـیم سـود      و غافل است از آن که ممکن است گرفتار وضعی شـود کـه               

  .نتواند داشت
سـعدی در ایـن     .  آمده اسـت   بابترین حکایت گلستان نیز در این         مفصل

حکایت با توانایی تمام، عقیده و نظر پدر و پسری را کـه یکـی مـردی اسـت                   
دیده و معتقد به سرنوشت و دیگری جوانی است ورزشـکار و             آزموده و تجربه  

کند چنانکه    ده، از زبان آنان بیان می     دارای زور بازو و مغرور و امیدوار و کوشن        
ماند که سخنان پدر را بپذیرد یا پسر را و حق را بـه کـدام یـک                    خواننده درمی 

بـرد کـه پـدر محـقّ          و البته استاد سخن حکایت را طوری بـه پایـان مـی            . دهد
» خـواهی  فـزون «پـذیرد و   خاتمـه مـی  » قناعت«شود و قضیه به نفع  شناخته می 
  .گردد محکوم می
هـای حکایـات عبارتنـد از        موضـوع . چهارم در فواید خاموشی است    باب  

گویی، گفتگو نکردن با نادانان، دانستن آداب صحبت، انتقـاد            نگهداری راز، کم  
آوازی که قرآن را بـا صـدای        صدا و ناخوش    الصوت و مؤذن بی      کریه  از خطیب 

یکی دو حکایت هـم هـست کـه موضـوع آنهـا بـا خاموشـی            . خوانده  بلند می 
 حکایـت   14های گلـستان و شـامل         ترین باب   باب چهارم کوتاه  . باطی ندارد ارت

  .است
عشق، . است و بیست حکایت دارد    » در عشق و جوانی   «عنوان باب پنجم    

از . تردید او عاشقی راستین بـوده اسـت         زندگی و سرنوشت سعدی بوده و بی      
کـه  عالوه بـر این   . عهد جوانی تا روزگار پیری در خواهش عشق سرکرده است         

 بـابی را     سراسر غزلیات او وقف عشق است، هم در گلستان و هم در بوسـتان             
هایی هستند در حکمت      گلستان و بوستان کتاب   . به عشق اختصاص داده است    

یکی دنیا را آنچنان که هست ترسیم کرده و         . عملی و اخالق فردی و اجتماعی     
دبینی جـویی و خـو      به انسان خاکی که در چنگ غرایز و حـب ذات و قـدرت             

دهد که چگونه غرایز را رام سازد و زمام عقل و اعتدال              گرفتار است درس می   
را بر گردنش نهد و دیگری انسان آرمانی را در مقابل همان انسان خاکی برابـر          
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شـاید بـه نظـر کـسانی جـای          . شـود   نهد و او را به دنیایی برتر رهنمون می          می
. وح اسـت؛ امـا ایـن نیـست    شگفتی باشد که در هر دو کتاب بابی از عشق مفت      

پرستی را الزمۀ انـسان و        مگر آنکه سعدی در هر حال و مقامی، عشق و جمال          
انسان خاکی وابسته به غرایز به نحـوی در چنگـال آن            . داند  می» حس بشریت «

  .عشق انسانیتی نیست گرفتار است و انسان آرمانی را نیز ـ اگر یافته شود ـ بی
شق عرفـانی و شـیفتگی بـه جمـال          عشق سعدی، چگونه عشقی است؟ ع     

الیزال است؟ عشق حسی و طبیعی یعنی عشق مردی است به زنـی؟ عـشق و                
عالقۀ دوستی است؛ یعنی از نوع عالقۀ دو رفیق است به همدیگر؟ عـشق بـه                

های طبیعت است؟ عـشق بـه چهـرۀ زیباسـت؟ شـوریدگی و شـیدایی                  زیبایی
اینها در سـعدی هـست   خواهد باشد؟ باید گفت همۀ    است، معشوق هر که می    

کسی . و البته شور عشق او تجلی و تظاهر کامل خود را در غزلیات یافته است              
در . خواهد سعدی و عشق او را بشناسد بایـد غزلیـات را بررسـی کنـد                 که می 

باب پنجم فراتر از شوریدگی و حس زیباپرستی، اینکه گـاه منظـر زیبـا را در                 
آورد طبعاً بـا      ر باب تعشق به پسران می     یابد و یا حکایاتی د      چهرۀ نوجوانان می  

در این موارد خواننده حق دارد بپرسد       . اصول اخالق امروزی ما سازگار نیست     
آیا سعدی در این حکایـات، عـشق        . مراد سعدی از طرح این حکایات چیست      

را ـ که در نظر عارفان و در نظر خود او، چنانکه از بعضی از حکایـات دیگـر    
شـود ـ آن همـه تعـالی دارد، بـه ابتـذال        ت اسـتنباط مـی  همین باب و از غزلیا

پسندی به دست نـداده اسـت؟ ایـن نکتـه از چنـد                نکشیده و از آن چهرۀ نادل     
وقتی که عرفان عاشقانه    . دیدگاه شایستۀ بررسی است ازجمله از دیدگاه عرفان       

کاین کسی گفت که درعلـم      / شناسی ای دل    از بتان آن طلب ار حُسن     : گوید  می
، علم نظر گویا مجموعـۀ معـارفی باشـد کـه            )138حافظ قزوینی، ص    (نا بود   نظر بی 

به شناختن زیبـایی و جـستن       ) نگاه(= ناظر به شناخت زیبایی و گماشتن نظر        
هـای    هـای اوج تمـوج عـاطفی و تجربـه           سالکان در لحظه  . جوهر جمال است  

 های رهایی از خویشتن و غوطه خوردن در ضمیر بـا            ژرف عرفانی و در لحظه    
واردِ «یا  » حال«پردازان عرفان از آن به        زیباترین تصاویر دنیای درون، که نظریه     

کنند، با حـاالتی      تعبیر می » رویان بستانِ خدا    عکسِ مه «و موالنا از آن به      » غیبی
تواند   این تصاویر احتماالً می   . شوند  ناشدنی، رو به رو می      شدنی و وصف  ن درک
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رو عـارف اهـل ذوق و         از ایـن  .  انطباق یابد   جهان بیرون  زیباییبا نمودهایی از    
بیند و میان آنها،      های بشری، نشانی از جلوۀ درون را می         پرست، در چهره    جمال

ای از جمـال االهـی را         کند و در چهرۀ زیبا جلـوه        نوعی پیوند ذهنی برقرار می    
 ای از صوفیان ـ نامشان حُلمانیه ـ در این راه تا آنجا پیش   فرقه. کند مشاهده می

اند که هرگاه در کوی و برزن مرد یا زن یا کودک و نوجوان زیبـارویی                  رفته  می
زیباپرسـتی سـعدی چـه از       . اند  شده  کنان از کنارش رد می       تعظیم ،اند  دیده  را می 

نوع عرفانی یا به دور از حاالت عرفانی و صرفاً از نوع تلذذ از زیبایی و چهرۀ                 
 از متعلمان ـ که کمال بهجتی داشـته   زیبا مانند حکایت معلمی که او را با یکی

؛ یـا   )5حکایـت   (نامـد     ـ تعلق خاطری بوده و سعدی آن را حس بشریت مـی           
حکایت دوستی که ناگاه، میان او و گوینـده کـه خـود سـعدی باشـد جـدایی                   

کند که چرا قاصـد نفرسـتادی        آید و عتاب آغاز می      افتد پس از مدتی باز می       می
دیدۀ قاصد به جمال تو روشـن گـردد و مـن        گوید دریغ آمدم که       و سعدی می  

؛ صرفنظر از طیبت و مزاحـی کـه در ایـن دومـی هـست،                )8حکایت  (محروم  
وقتـی کـه    . شـود   روس افالطون مطرح می   دِیادآور تفکری است که در رسالۀ فِ      

جـنس بـه      گوید مقصودش عشق هـم      افالطون در این رساله از عشق سخن می       
انـد،    انی بـه بحـث و جـدل مـشغول         کسانی که در رسالۀ مهمـ     . جنس است   هم

تـر و     کننـد کـه عـشق میـان دو مـرد، شـریف              سرانجام بر سر این توافـق مـی       
شائبه هر نـوع    شاید از آن بابت که بی     . تر از عشق میان زن و مرد است         روحانی

  .شهوت و هوسی است
هـا    و اگر از دیدگاه اجتماعی و اخالقی به بعضی از حکایات یا حتی غزل             

 در  62یـا غـزل شـمارۀ       ) 19حکایـت   (ند حکایت قاضی همدان     نگاه کنیم مان  
چاپ فروغی، باید بگوییم سعدی ظاهراً در این موارد خواسـته اسـت اخـالق               

نویسان امروزی که مفاسد اخالقی       اجتماعی عصر خود را نشان دهد مانند رمان       
کنند اما از آنجا      ها آشکار می    های منفی داستان    و اجتماعی را در خلق شخصیت     

ه سعدی خود شیفتۀ جمال است یا به دالیلی دیگر که بر مـا مجهـول اسـت                  ک
هـای خـود را    دهد و شخصیت داسـتان  قُبح موضوع را چنان که باید نشان نمی 

در این داستان قاضـی، معـشوق را کـه          . کند چنان که قاضی همدان را       تبرئه می 
ت جـوان کـه از قـصد قاضـی آگـاه اسـ            . بیند  پسر جوانی است، در گذری می     
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این نشانۀ آن اسـت     . دارد که قاضی را بزند      دهد و سنگ برمی     پروا دشنام می    بی
که تعشق مردی را نسبت به خود خالف اخالق و یا برای خود مایـۀ رسـوایی                 

سعدی در این بخش از داستان، به طور غیرمـستقیم، قـبح موضـوع را               . داند  می
آیا .  جای سخن هست   کند  دهد اما این که سرانجام قاضی را تبرئه می          نشان می 

ـ خواهد قوت سـخن  یابد و می توان پذیرفت که سعدی موضوع جالبی می می   
سازی خود را در رد و قبول دو طـرف مـسئله نـشان دهـد و از                    وری و سخن  

تنگناهای کالم ـ که بیرون آمدن از آنها کار هرکسی نیست ـ سرافرازانه بیرون   
سـازی     و طنزپردازی و طیبـت     چون و چرای خود را در کالم        آید و چیرگی بی   

  نشان دهد؟
ضعف و پیری در کتابی کـه موضـوع         . باب ششم در ضعف و پیری است      

آن حکمت عملی و اخالق فردی و اجتماعی اسـت چـه معنـایی دارد؟ گویـا                 
مراد آن است انسان به هنگام توانایی، ضعف بشری را از یاد نبـرد، بـه هنگـام                  

به هنگام پیری، راه و رسـم زنـدگی را          جوانی حرمت پیران را به جای آورد و         
  .مطابق اقتضای آن بدارد

ترین ابواب گلستان است و از جهت         باب ششم پس از باب چهارم، کوتاه      
  .شمارۀ حکایت، دارای کمترین حکایت است یعنی نُه حکایت

باب هفتم گلستان شامل نوزده حکایت و یک مناظره است که بـا عنـوان               
  .آمده است» ان توانگری و درویشیجدال سعدی با مدعی در بی«

شناسی، بررسی آرای او در مسایل تربیتی جایگـاه خاصـی دارد             در سعدی 
اگر بخـواهیم از    . ها و مقاالت گوناگون انتشار یافته است        و در این زمینه کتاب    

موضوعاتی که سعدی از آنها صحبت کرده، به زبان امروز نام ببریم باید گفـت     
رثی و محیطی در پرورش و رفتـار فـرد، از اختالفـات             سعدی از تأثیر عوامل ا    

فردی، از اثر تنبیه و تشویق در رفتـار کودکـان از نقـش اولیـاء و مربیـان و از                     
مسایل دیگری نظیر اینها و نیز از برخی مسایل فلـسفی کـه در جنـب مـسایل                  

تنها در باب هفتم      آرای تربیتی سعدی نه   . گیرد سخن گفته است     تربیتی قرار می  
تان، بلکه در دیگر آثارش نیز انعکـاس دارد و بخـصوص یکـی از ابـواب                 گلس

برخـی از عقایـد و   . دهگانۀ بوستان را نیز بـه ایـن امـر اختـصاص داده اسـت              
  :توان چنین بیان کرد نظرات سعدی را در باب تربیت می
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ـ تربیت باید از اوان کودکی و پا به پای رشد کودک انجام گیـرد، هـر کـه در                    
  .نبیند در بزرگی روی رستگاری نخواهد دیدخردی تربیت 

داند، کودک را باید بـه موقـع بـه            ـ تربیت کودک را از وظایف مهم والدین می        
  .معلم سپرد و به موقع به تعلیم و تربیت او اقدام کرد

ـ معلمان باید در تعلیم و تربیت، نرمی و درشتی و تشویق و تنبیـه را بـه هـم                    
  . مطلوب را به دست آورندآمیزد تا بتوانند نتیجۀ درمی

  .ـ کودک را باید از همنشین بد دور نگاه داشت
اگـر اصـل   . ـ سعدی معتقد است که استعداد ذاتی باید باشد تا تربیت اثر بکند           

سرشتی قابل باشد تربیت در آن مؤثر خواهد بود، اگر قابلیت نباشد بـا تربیـت           
  .توان کاری کرد نمی

یر و شر و نور و ظلمت در کنـار هـم قـرار              ـ به عقیدۀ سعدی در نهاد آدمی خ       
دارد، انسان باید با خردورزی و تدبیر، بر نیروهای شیطانی درون خـود غالـب               

  .شود تا بتواند نور و خیر را آشکار سازد
ترین ابواب گلستان دانـست، هـم         توان زیباترین و درخشان     ـ باب هشتم را می    

ادآور کـالم انبیـاء و      از جهت محتوا که اغلـب حـاوی سـخنان حکیمانـه و یـ              
اولیاست و هم از جهت شیوایی و رسایی که نظیر آن را در زبان فارسی کمتـر                 

در این باب، خالف ابواب دیگر حکایت اندک اسـت و بیـشتر             . توان یافت   می
دهد و به شکل پند       نشان می های سعدی را      سخنانی است که تأمالت و اندیشه     
آنها را در طـول سـالیان ثبـت         دی  گویا سع . و اندرز و حکمت بیان شده است      

  .کرده و به هنگام تألیف گلستان، در یک باب در آخر کتاب جای داده است
  


