
 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

 

 حقوق دانشگاهي اصالت اثر و رعایت تعهدنامه

هايِ ناشی از انجام حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوريتمامی 

نقل مطلب از این اثر، با رعایت . باشدمی دانشگاه محقق اردبیلیاین پژوهش، متعلق به 

 .مقرّرات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است

  

 گرایش زبان و ادبیات فارسی يمقطع کارشناسی ارشد رشته يآموختهدانش اسماعیل حکمتی منامن: اینجانب

در   که  9411164107 ي دانشجوییدانشگاه محقق اردبیلی به شماره علوم انسانیي ادبیات و دانشکدهمحض 

بررسی احوال و مقامات عرفانی در بوستان «: ي تحصیلی خود تحت عنواننامهاز پایان  26/6/1396 تاریخ

  :شوم کهام، متعهد مینمودهدفاع  »سعدي

گونه مدرك تحصیلی یا به عنوان هرگونه فعالیت پژوهشی در سایر  نامه را قبالً براي دریافت هیچاین پایان) 1

  .امها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننمودهدانشگاه

 .گیرمی خود را بر عهده میي تحصیلنامهمسئولیت صحت و سقم تمامی مندرجات پایان) 2

  .باشدنامه، حاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب میاین پایان) 3

ام، مطابق ضوابط و مقرّرات مربوطه و با در مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران استفاده نموده) 4

را در متن و فهرست منابع و مآخذ ذکر رعایت اصل امانتداري علمی، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن 

  .امنموده

از این ... برداري اعم از نشر کتاب، ثبت اختراع و چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا هر گونه بهره) 5

  .نمایمي معاونت پژوهشی و فنّاوري دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي الزم را اخذ نامه را داشته باشم، از حوزهپایان

ها و انواع ها، سمینارها، گردهماییها، کنفرانسنامه در همایشي مستخرج از این پایاني مقالهدر صورت ارائه) 6

  .ذکر نمایم) دانشجو و اساتید راهنما و مشاور(مجالت، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در کنار نام نویسندگان 

، منجمله ابطال مدرك تحصیلی(ق ثابت شود، عواقب ناشی از آن چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فو) 7

دانم با اینجانب مطابق ضوابط و پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میرا می...) طرح شکایت توسط دانشگاه و 

 .مقرّرات مربوطه رفتار نماید

 

  اسماعیل حکمتی منامن :نام ونام خانوادگی دانشجو

  امضا

  تاریخ



 

 

 

 

 
  

  

 علوم انسانیادبیات و ي دانشکده

 گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

  

 

  ي کارشناسی ارشد نامه براي دریافت درجه پایان

  گرایش محض زبان و ادبیات فارسیي در رشته

  

  :عنوان

  تان سعدیبررسی احوال و مقامات عرفانی در بوس

  

  

  :د راهنماتااس

  دکتر عسگر صالحی

  

  

  :د مشاوراستا

  ئی دکتر شکراله پورالخاص نوکنده

  

  : پژوهشگر

  اسماعیل حکمتی منامن

 

  

  

  1396تابستان 



 

 

 

 

 

  

  انسانی علومادبیات و ي دانشکده

  زبان و ادبیات فارسی آموزشی گروه

 

  ي کارشناسی ارشد نامه براي دریافت درجه پایان

  ادبیات فارسی گرایش محض زبان و  يدر رشته 

  

  :عنوان

  بررسی احوال و مقامات عرفانی در بوستان سعدی 

  

  

  :پژوهشگر

  اسماعیل حکمتی منامن

  

  ...........................ي  نامه با درجه ي کمیته داوران پایان ارزیابی و تصویب شده

  امضاء  سمت  ي علمی مرتبه  نام و نام خانوادگی

    تاد راهنما اس  استادیار  عسگرصالحیدکتر 

    استادمشاور  دانشیار  دکترشکراله پورالخاص نوکنده ئی

    داور  دانشیار  دکتر خدابخش اسدالهی

  

  1396 شهریور ماه

 



 

 

 

  

ی تقدیم به خانواده 

، به خصوص عزیزم

  همسر مهربانم

  :به مهربانانی که

لحظات ناب باور بودن، لذت و 

غرور دانستن، جسارت خواستن، 

سیدن و تمام عظمت ر



 

 

های یکتا و زیبای زندگیم،  تجربه

  .هاست مدیون حضور سبز آن

  

  

  

  

  

  

  

  تقدير و تشکر

شکر و سپاس ازآن ذات پاک کریمی 

که بزرگترین امید و یاور در  است که

 .لحظه لحظه زندگیست

  



 

 

هاي استاد راهنماي  وسيله از راهنمايي بدين

بزرگوارم جناب آقاي دکتر عسگر صالحی که 

 مرایاری کردندحل مختلف اين تحقيق در مرا

استاد فرزانه  ی های ارزنده و از مشاوره

ئی و  جناب آقای شکراله پورالخاص نوکنده

های همکار  همچنین از مساعدت و راهنمایی

ارجمندم جناب آقای فرشید دوستی 

گورانسراب کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن 

نامه نهايت لطف را که در انجام اين پايان

- سبت به بنده داشتند تشکر و قدرداني مين

  . کنم
  

  

  

  

 

 

  

  

  



 

 

 اسماعیل: نام  حکمتی منامن: نام خانوادگی دانشجو

 بررسی احوال و مقامات عرفانی در بوستان سعدي :نامه عنوان پایان

  دکتر عسگر صالحی: استاد راهنما

 ئی دکتر شکراله پورالخاص نوکنده: استاد مشاور

  ارشدکارشناسی : مقطع تحصیلی

   محض: گرایش       ادبیات فارسی: رشته

    علوم انسانیادبیات و: دانشکده       محقق اردبیلی: دانشگاه

  122: تعداد صفحه      26/6/1396: التحصیلی تاریخ فارغ

 :چکیده

برابر معرفت  سوي جهان غیب یا نوعی معرفت قلبی و اشراقی در اي به عرفان را نگاهی هنري به دین و الهیات، یا دریچه       

هان طرفداران اند، هرچه باشد این شیوه در میان مردم ج عقلی و فلسفی و یا سیر و سلوك و تزکیه و تهذیب نفس دانسته

در بوستان . هاي شعري که شیخ سعدي در آن، اثري ادبی ـ تعلیمی خلق کرده، بوستان است یکی از عرصه .زیادي دارد

ها، حتی به مفاهیمی عرفانی دست یافت که اتفاقاً مورد  القی را دید و با تأمل در بیتهاي اخ توان روح تعالیم و آموزه می

کند و در برخی از  سعدي در ضمن بیان حکایت، به مضامین و لوازم عرفان اشاره می. ستایش و تأکید خود شاعر هم است

سلک، اصالت حقیقی را از آن معنی، و عزت را او همانند شاعران عارف م. دارد حکایات، یک یا چند مفهوم عرفانی را بیان می

نامه کوشیده است با بررسی احوال و مقامات عرفانی در بوستان، ضمن  نگارنده در این پایان. خواند می» در طریق حق بودن«

  .ار سعدي به ویژه بوستان بپردازدتثبیت این مهم که سعدي شاعري عارف مسلک است، به تبیین مراتب عرفانی در آث

 

  حال، مقام، سعدي، بوستان، عرفان و تصوف: هاکلید واژه
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  بیان مسأله - 1- 1

شناسی  ، دیناز طرفیاي است که بیشتر در میان پیروان ادیان رواج دارد،  عرفان، گرایش معنوي گسترده

هاي مختلف است که  ها و فرقه اي دارد که بارزترین آن صلح و سازش میان گروه برجستههاي  عرفانی ویژگی

  .حتی شاعران بسیاري را به این مقوله جذب کرده است

آورد، دیگر  به شماري اهل معرفت و ذوق و وجد  ي سعدي هرگاه بپذیریم که او را باید در جرگه درباره

انداز فلسفه و اخالق فلسفی جستجو کرد، بلکه  رش را از چشمتوان مبادي اخالقی و عرفانی موردنظ نمی

دانیم که  می وبیش کمویژه فتوتیان به کندوکاو پرداخت و  جاي آن باید در فرهنگ اسالمی، عرفانی و به به

هم از طریق مشاهده و  اهللا است، آن مقصود چنین فرهنگ و اخالقی درنهایت نیل به حقیقت مطلق و لقاء

که بر تعلیم و تعلّم متکی باشد، بر عنایت الهی و ذوق و  همه بیش از آن و بینش درونی و این ي فردي تجربه

در این مقام نسبت شریعت به معارف کشفی،  .ي باطن و شناخت و تصفیه نفس استوار است حال و تزکیه

ودي که با متن و که هر دریافت شه بدین معنیهاي فلسفی خواهد بود؛  همچون نسبت منطق به تفکرات و یافته

 .دار و نادرست و شایان بازنگري است داستان و هماهنگ نباشد، خدشه هاي شریعت هم آموزه

عرفان ي  سخن گفتن درباره .عرفان عملی است که حاالت خوشی و آسانی را در خود دارد، عرفان سعدي

سهل ، شفاف و زیبا بودنش با همه، مانند سخنش، چرا که مکتب عرفانی او؛ سعدي هم دشوار است و هم آسان

؛ شایسته نگاهی عمیق و ژرف اندیش است، عرفانی اوهاي  پرداختن به عرفان سعدي و نگرش. و ممتنع است

  .)103: 1389داراب پور،(مورد سنجش قرار داد ، و آثارشها  بنابراین عرفان وي را باید در کنار اندیشه

ي موردنظر  سازد که چند محور عمده اینجا رهنمون می ما را بهو بار سعدي،  پربرگدقت و درنگ در آثار 

وي را  .زیبایی، تعلیم و تربیت، عشق و شادي که در گفتارش بسیار نمایان و پرجلوه است: او عبارتند از

کوشد؛ شادي معنوي  گرا دانست که در جهت حصول شادي می پرستی عاشق و اخالق توان جمال راستی می به

 به شمارشناختند و محصول تحقق کامل فضیلت  ها می اه که از قدیم آن را بدترین خويي گن پیراسته از شائبه

اگر خوي واعظی را هم که تا پایان عمر شیخ دوام یافت بر  .)93: حمید عنایت: ارسطو، ترجمه(آورند  می
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ژگی در کمتر این وی .ها پرداخته است که او در طول زندگی به تکرار همین درس بینیم میها بیفزاییم،  این

  .او نمود و درخشش دارد ي اندازه بهشاعري 

خوبی او نتوانسته توأمان عشق و  سعدي و به همچوندر فرهنگ ایرانی و زبان فارسی هیچ آموزگاري 

اي بود که به  جامه«همه گویی  و این .اخالق و زیبایی و شادي را درس بدهد و با موفقیت تام از پس آن برآید

 .خواند توزي فرامی چیز، آدمی را به اندوه و بیم و نفرت و کینه هم در عصري که همه ؛ و آن»دقامت او دوخته بو

حائز » نیت«ویژه انگیزه و  و به» نتیجه«ي  دو جنبه» عمل«که در نظام اخالق اسالمی، افزون بر  اینجاستنکته 

ولی ( )ل و نتیجه را دربر داردنیت، عم(عامل  هر سهاي که فعل اخالقی درواقع  گونه اهمیت بسیار است، به

  .)16: الدین مجتبوي ي سید جالل السادات، ترجمه ي کتاب جامع  مهدي نراقی، ترجمه

در این مقوله  فردي منحصربهي تازه یا  هاي سعدي حقیقت امر آن است که او نکته ي آموزه و اما درباره

ی، عرفانی و نصایح پیشینیان، خصوصاً در آثار اخالق وگریخته جستهگفته، همانی است که  آنچه .ندارد

بستگی  هنر او در این است که توانسته به زیبایی و لطافت تمام و البته عقیده و دل .توان دید ها می اندرزنامه

و آهنگین در یک نظام و دستگاه فکري منسجم گردهم  نشین دلي پند را به صورتی  تمام، مرواریدهاي پراکنده

هاي متعدد، ملموس و محسوس کند و با افزودن طعم عشق و محبت، که خود را از  داستان ها و بیاورد و با مثال

تلخ «خود از کالمش با عنوان  چنانچهبسا گزندگی گفتار را بپوشاند،  آن سرشار بود، خشکی و تلخی و چه

  :کند یاد می» دارو

ــ ــر شـــ ــودمنداگـــ ــدت ســـ   ربتی بایـــ
  

ــعدي   ــتان ز ســ ــد     ســ ــخ داروي پنــ تلــ
  

  .)926 :بوستان( 

و نهان و بیان حکایات و ماجراهاي متنوعی که  آشکارنظیرش و چاشنی طنز  او با فصاحت و بالغت کم

ي پندیات داده،  هایش هم باشد، رونق دیگري به مقوله ها و شنیده ي تجارب شخصی و دیده شاید نتیجه

با همین روش توانست از زمان خلق آثارش تاکنون، بر  .هاي اوست از سرودهثال سائره مکه بسیاري از ا طوري به

ترین  عنوان بزرگ فرهنگ و زندگی اخالقی و عرفانی چند نسل متوالی تأثیري شگرف بگذارد و پس از غزالی به

قناعت، : کوشید مؤلف در اخالق سنتی ظهور کند؛ اخالقی که او سخت بدان پایبند بود و در ترویجش می

خویی،  ردباري، پاکدامنی، فروتنی، دستگیري از مستمندان، احسان، بخشش، مهربانی به همه، آزرم، مدارا و نرمب

، اخالص، پارسایی، عبودیت و بلندهمتیگمانی،  نوازي، خوش وفاداري، پایبندي به عهد و پیمان، میهمان
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چینی، دشنام، ریا،  دروغ، غیبت، سخن همچون(نیازي، پرهیز از هر نوع گناه  بندگی، شکیبایی، شکرگذاري، بی

چرانی، حسد، ارتشا،  آزاري، دزدي، هرزگی، چشم بدزبانی، بددلی، برخواهی، بدگویی، ترشرویی، قتل، مردم

، پرهیز از پرگویی و )...توزي و تابی، عجب و خودپسندي، کینه فروشی، خیانت، فریفتن، غفلت، ناسپاسی، بی کم

اندوزي، اصرار بر انجام تکالیف شرعی و دیگر مواردي که متخلفان  گی و مالزد پرخوري، اجتناب از شتاب

  .اند  بدان پرداخته

رغم چیرگی طرز  کند و در اهمیت آن همین بس که به ي اخالقیات حکایت می همه از گستردگی دامنه این

نفی جبرگرایی است و معناي   به تا حديفلسفی  به لحاظتفکر اشعري بر عموم دانشوران مسلمان، علم اخالق 

تواند در مسیر سعادت و کمال گام بردارد و حتی اگر به مقصود نهایی نرسد، باري در راه  که آدمی می اثبات این

ي ایفاي  نیز نوعی اساسنامه رفتار فردي و جمعی است که شخص را آماده اجتماعینیل بدان بکوشد، و ازلحاظ 

  .کند درست نقش خود در خانه و جامعه می

توان ابعاد عرفانی را در آثار سعدي جستجو کرد و از مراحل و مسالکی که سعدي از  ر همین اساس میب

  .کند تجربه کسب کرد سوي حقیقت و درستی صحبت می عنوان نیل به ها به آن

اي دارد که بارزترین آن صلح و سازش میان پیروان ادیان و مدارا  هاي برجسته  شناسی ویژگی از طرفی، دین

  .دوستی حتی با مخالفان فکري و دینی استو 

ها و کمرنگ شدن مرزهاي  در دنیاي امروز که عصر ارتباطات فرهنگی و دینی است و به علت مهاجرت

آمیز به این نگاه سخت  کنند، انسان براي همزیستی مسالمت جغرافیایی، پیروان ادیان در کنار هم زندگی می

  .به همدلی و صمیمیت بیشتر بین پیروان ادیان منجر شودتواند  نگاه عرفانی می .نیازمند است

هاي مختلف بر  ي فکري هست که به شکل در فرهنگ ایران بعد از اسالم تا قرن هشتم، چند جریان عمده

: اند از این چند جریان فکري و فرهنگی عبارت .ي تفکر ایرانی و نیز به شعر فارسی تأثیر گذاشته است نحوه

اما جریان فکري مسلّط در ایران پس از  .عتزال، جریان اشعریت و عرفان و حیرت خیامیجریان عقالنیت و ا

پس از قرن پنجم و تغییر سیستم حکومتی ایران و روي کار آمدن  .اسالم، جریان اشعریت و عرفان است

، ردپاي ي دینی، تفکر غالب در ایران به مدت چندین قرن، تفکر اشعري است هاي غیر ایرانی با صبغه حکومت

سنایی و عطار و فخرالدین : شود این اندیشه در تمام آثار عرفانی پس از قرن پنجم به تفاوت مراتب دیده می

دیگر تمام بزرگان متفکر و اندیشمند ایرانی  عبارت به ...عراقی و نظامی و خاقانی و مولوي و سعدي و حافظ و
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اي  ها، چنین اندیشه ي مسلط پس از این دوره تا قرناند و فضاي فکر پس از قرن پنجم از این اندیشه برآمده

اي است  ي اوج چندین تفکر و اندیشه کرده که دوره سعدي نیز در قرن هفتم و در عصري که زندگی می .است

گونه مفاهیم و  تنها فضاي فکري مسلط در آثار سعدي، تفکر اشعري و عرفانی است، بلکه کاربرد این و نه

  .اي است که نشانگر اعتقاد وي به این مفاهیم نیز هست گونه ي بهها در آثار سعد آموزه

  پژوهشروش  -2- 1

اي، در سبک این اشعار به  شناسانه اشعار سعدي با رویکرد تحلیل انتقادي به روش الیه با بررسی سبک

کشف  هاي سبکی، منجر به اي که پرداختن به نقش یا کارکرد ویژگی گونه ها به بندي ویژگی توصیف و طبقه

رویارویی با این چالش، نگارنده را به این نتیجه رساند که بهترین  .گردد ي قدرت و ایدئولوژي در متن می رابطه

اي  ي الیه با این استدالل که شیوه .اي است سعدي با اهداف مذکور، روش الیه ي سبک اشعار روش در مطالعه

الیه و با توجه به ارجاعات بیناگفتمانی  تی به عنوان کالنهاي متنی در ارتباط با بافت موقعی ي خردالیه و مطالعه

هاي سبکی منجر  ي قدرت و توصیف معنادار ویژگی و بینامتنی به کشف ایدئولوژي متن، بررسی رابطه

عنوان  ي آوایی، نحوي، کاربردشناسی، ایدئولوژیک و بالغی به بنابراین بافت متن را در پنج الیه .گردد می

هاي سبکی برآمده از این پنج الیه را با توجه به بافت موقعیتی متن  ه کرده و کارکرد ویژگیها تجزی خردالیه

ها، دیگر  الیه هاي سبکی ضمن توجه به کالن ي هریک از مولّفه که در تجزیه طوري تجزیه و تحلیل گردید؛ به

اي دیگر را حمایت نموده،  ه، الیههاي هر الی درنتیجه در تحلیل .ها پرداخته شد الیه ها در بستر کالن الیه خرد

  .هاي سبکی گردید درنهایت منجر به معناداري ویژگی

  ي پژوهش پیشینه - 3- 1

عالوه بر حجم انبوه  .سعدي همواره مورد توجه ناقدان و پژوهشگران شعر کالسیک ایران بوده است

ش در بسیاري از مناطق ایران مورد اند، شعرهای ي اشعار وي نگاشته ي دانشگاهی که درباره کتاب، مقاله و رساله

هاي مستقل زیادي چاپ شده  شناسی عرفانی مقاله و کتاب ي سبک درزمینه .عنایت و توجه قرار گرفته است

  :ها اشاره کرد نتوان به برخی از آ یبراي نمونه م .است

به » بوستان و گلستان ي سعدي در گرایانه هاي واقع برخی از اندیشه«اي باعنوان  دکتر پریسا داوري در مقاله

 دیگري با عنواني  در مقاله. فقر و توانگري پرداخته است، تشریح موضوعاتی چون بخشش، قناعت

دکتر علی حیدري ابعاد مختلف باب اول بوستان » علمی و عملی حاکم در باب اول بوستان سعديهاي  ویژگی«
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قرار داده است و دکتر فرح نیازکار  مورد تحلیلشناسی را  است و جامعهسی، فلسفه، شناسی اعم از دیدگاه روان

، ضمن بررسی اختالف نظرها در تعریف سماع» سماع اهل تصوف و رویکرد سعدي بدان« اي با عنوان در مقاله

دکتر منوچهر جوکار و خانم سیما فاضلی در  .دهد دیدگاه سعدي را در این مقال مورد بحث و بررسی قرار می

» بر مینوي خرد کیدأبا تسعدي و باورهاي زروانی هاي  سی شباهت برخی از اندیشهبرر« اي با عنوان مقاله

پور ملکشاه و  دیگري از دکتر احمد غنیي  در مقاله. سعدي را بررسی کرده استي  جبرگرایانههاي  اندیشه

هاي  مایه» رعطاي  نامه آن با مصیبتي  عرفانی در قصاید سعدي و مقایسههاي  مایه« سبکیه اسفندیار با عنوان

زیادي در باب عرفان و هاي  و مقالهها  کتابها  ایني  با همه. عرفانی را در قصاید سعدي تحلیل نموده است

  .معذور استها  کالم نگارنده از پرداختن به آني  تصوف و احواالت عرفانی تألیف شده است که به علت اطاله

ب مستقلی احواالت و مقام عرفانی در بوستان سعدي اما یادآوري این نکته بسیار مهم است که در هیچ کتا

  .ی به تبیین این مقوله بپردازدهای کوشد با آوردن نمونه مورد تحلیل قرار نگرفته است که نگارنده می

  سعديي  نامه زندگی  - 4- 1

نامِ کاملِ او  .است ایرانینامدار  گوي پارسیي  نویسندهو  شاعر) هجري قمري 606ـ690( سعدي شیرازي

ترین  که مهمـ  دنظامیه بغدااو در  .استاو سعدي  تخلصالدین مصلح بن عبداهللا بن مشرّف و  ابومحمد مشرف

به  خطیبعنوان  تحصیل نمود و پس از آن بهـ  آمد در آن زمان به حساب می جهان اسالممرکز علم و دانش 

، برگشت و تا پایان عمر در شیرازوي سپس به زادگاه خود،  .سفر کرد حجازو  شاممناطق مختلفی از جمله 

زندگی وي همزمان با  .، قرار داشتسعد بن ابوبکر، بویژه اتابکان فارسوي تحت حمایت  .آنجا اقامت گزید

 .بود تابکان فارساو  عباسیان، رزمشاهیانخواوقت نظیر هاي  و سقوط یکایک حکومت حمله مغول به ایران

 .)26: 1374 ،کوب زرین( معروف است سعدیهآرامگاه وي در شیراز واقع شده است که به 

 زبان فارسیکه شباهت قابل توجهی بین  طوري است؛ به گذاشته زبان فارسیثیر انکارناپذیري بر أسعدي ت

عنوان منبع آموزش زبان و  به ها خانه مکتبو  ها مدرسهها در  آثار او مدت .امروزي و زبان سعدي وجود دارد

 .است  رایج در زبان فارسی از آثار وي اقتباس شده هاي المثل ضربو بسیاري از  شده تدریس می ادبیات فارسی

 را در پیش گرفت و توانست ایجازو نویسی  وي بر خالف بسیاري از نویسندگان معاصر یا پیش از خود، ساده

اهل ادب به او لقب استاد سخن، پادشاه سخن، شیخِ اجلّ  .شهرت زیادي بدست آوردـ  حتی در زمان حیاتشـ 

 .اند طور مطلق، استاد داده و حتی به
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 غزلیاتو نیز  بوستان، کتاب گلستاناست؛ هرچند که کتاب  گردآوري شده کلیات سعديوي در کتاب  آثار

شناخته  اخالقیهاي  عنوان کتاب هاي گلستان و بوستان به کتاب .اند وي به صورت مستقل نیز منتشر شده

حال،  بااین .اند ثیرگذار بودهأنیز ت گوتهو  ولتره زبانان، بر اندیشمندان غربی از جمل شوند و عالوه بر فارسی می

و  عاشقانهغزلیات سعدي، اغلب  .اند را مطرح کرده نقدهاییهاي اخالقی وي  برخی از منتقدان نسبت به آموزه

  .است  نیز سروده نهو عارفا پندآموزکننده عشق زمینی است؛ هرچند که وي غزلیات  توصیف

هجري شروع شد و  543این سلسله از سال  .زیست می اتابکان فارسسعدي در زمان حکومت حکومت 

این  اتابکششمین و مشهورترین  .هجري به پایان رسید 686ل بعد؛ یعنی در سال نزدیک به صد و پنجاه سا

سعد بن پدر وي،  .سال حکومت کرد 35هجري به امارت رسید و  623بود که در سال  ابوبکر بن سعدسلسله 

 .از بین رفتند حمله مغول به ایرانرا پذیرفته بود؛ اما خوارزمشاهیان با  سلطان محمد خوارزمشاهعیت تب زنگی

با تصرف کل  هجري 656آغاز شد و در نهایت، در سال  چنگیزتوسط  هجري 616حمله مغول در سال 

و  ها کتابخانه، سوزاندن شهرهااین هجوم با ویران کردن  .به سرانجام رسید هالکوتوسط  عراقو  ایرانسرزمین 

 .به سبب تدبیر ابوبکر بن سعد از تجاوز مغول در امان ماند فارساما منطقه  .و کشتار مردم همراه بود غارت

، امپراتور مغول اوگتاي خانرا از جانب ) لیغیر( وي با پذیرفتن اطاعت خان مغول، اجازه سلطنت در فارس

 656وي در سال  .، هم حکومت وي را بر فارس تأیید کردایلخانان، سرسلسله هالکوخانبعداً،  .دریافت کرد

حمله هالکو به بغداد  .گسیل کرد بغدادکمک به هالکوخان در تسخیر  اي از سپاه خود را براي هجري، عده

 در سعد، بن ابوبکر اما .شد عباسی،ي  ه، آخرین خلیفو کشته شدن مستعصم حکومت عباسیانمنجر به انقراض 

هم در راه بازگشت از اردوي ایلخان در منطقه  سعد بن ابوبکردرگذشت و پسرش  شیرازهجري در  658 سال

 خودي  هنشاند ممالک فتح شده را بین پسران و امراي مطیع دست هالکو )355: 1368 ،صفا( درگذشت تفرش

  .را فرماندار مغول در فارس کرد انکیانو امیر و کرد تقسیم

 د و کودکیولت - 1- 4- 1

در  میالدي 1210خورشیدي و  589برابر با حدود  هجري قمري 606سعدي به احتمال زیاد در سال 

 هجري قمري 585را در حدود سال  تولد وينظران،  با این حال، برخی از صاحب .است  زاده شده شیراز

ر دو است، ه  که هیچ منبع تاریخی مستقلی در مورد زادروز سعدي گزارشی نداشته با توجه به این  .دانند می

 .است  نظران از آثار خود سعدي به دست آمده تاریخ ذکر شده، بر اساس استنباط صاحب
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، سعد بن زنگیپدر او مالزم دربار  .اش اقتباس شد نام کوچک سعدي، مصلح، از نام پدربزرگ پدري

سعدي در کودکی پدرش را از دست داد و تحت  .نیز اشتغال داشت علوم دینی، بود و همزمان به اتابک فارس

در دوران کودکی، مقدمات علوم ادبی و  .تکفل پدربزرگ مادري خود، مسعود بن مصلح الفارسی، قرار گرفت

سعد بن زنگی در فارس بود،  اتابکیدوران کودکی و نوجوانی سعدي همزمان با  .را در شیراز آموخت شرعی

و  محمد خوارزمشاهاوضاع نابسامان ایران در پایان دوران سلطان  .مصادف شد حمله مغول به ایرانکه با 

هجري  620که در سال (به شیراز  الدین خوارزمشاه جالل، برادر الدین خوارزمشاه غیاث سلطان ي هویژه حمل به

  .)370: همان( برود بغدادرا ترك کند و به  شیرازسعدي را بر آن داشت که در روزگار جوانی ) قمري واقع شد

 تحصیل و سفر - 2- 4- 1

 459در سال  مدرسهاین  .یل شدمشغول به تحص بغداد مدرسه نظامیهدر  قمري 623سعدي حدوداً از سال 

در این مدرسه که  .بود  سیس شدهأت سلجوقیانالملک طوسی، وزیر مشهور دربار  به دستور خواجه نظام هجري

، اصول، حدیث، فقه، قرآن، صرف و نحو عربیشد، دانشجویان دروسی ازقبیل  اداره می روزي شبانهصورت  به

اهل  محدثو  فقیهو  قاضیسیس مدارس نظامیه، تربیت أهدف اصلی ت .گرفتند را فرا می نجومو  فلسفه، طب

ثیر وي در محتوا و نظام آموزشی، أکرد و ت در آن تدریس می هجري 484از سال  امام محمد غزالی .بود سنت

ترین  یکی از مهم الدین احیاء علومکه کتاب  پایدار بود؛ چنان) حتی در زمان تحصیل سعدي(در درازمدت 

بود و  اشعري کالمو  شافعی فقهاین مدرسه و سایر مدارس نظامیه مروج  .رفت شمار می هاي درسی آن به کتاب

 .کرد عمل می اسماعیلیهعنوان سدي در برابر تفکر  به

منظور ابن ( نام دوران خود از جمله سبط بن جوزيسعدي در مدت تحصیل در بغداد از حضور استادان ب

به استناد یکی از  .بهره برد الدین عمر سهروردي شهابو ) مشهور است ابن جوزيجوزي دوم، نواده 

عدي پس از تحصیل در س .است  کرده او در این دوره از مدرسه نظامیه شهریه دریافت می هاي سعدي، سروده

با توجه  .کند که مستلزم سفر به مناطق مختلف و ارائه خطابه و ارشاد مردم است پیشه می واعظینظامیه، شغل 

مانند  شامعدي مدتی را در شهرهاي مختلف منطقه به شواهد متعددي که در گلستان و بوستان وجود دارد، س

 م، شاحجازمسلم است که سعدي به  .است  سر برده و به کار تدریس و موعظه مشغول بوده به بعلبکو  دمشق

، آذربایجان، غزنین، ترکستان، هندوستانهایی از سفر به  حال، نشانه بااین .است  سفر کرده آسیاي صغیرو 

رسد که بعضی از این  نظر می اما به .شود هاي وي یافت می هم در سروده و آفریقاي شمالی یمن، چین، فلسطین
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این جهانگردي به روایتی سی سال به  .و اخالقی داشته باشند نمادیني  پردازي باشند و منطقاً پایه سفرها داستان

کند که در ضمن مردي دنیادیده است و  همتا توصیف می سعدي را شاعري بی داریوش شایگان .طول انجامید

  :گوید طور می خود سعدي درباره سفرهایش این

ــی   ــر کسـ ــا هـ ــام بـ ــردم ایـ ــر بـ ــه سـ   بـ
  

                           در اقصــــاي عــــالم بگشــــتم بســــی     
  

  یــــافتم اي نــــی خوشــــه ز هــــر خرم
  

ــه     ــر گوشــ ــه هــ ــع بــ ــافتم تمتــ                            اي یــ
  

 درباره سعدي آمیز هاي خیالی یا مبالغه داستان - 3- 4- 1

هاي گلستان و بوستان را به عنوان بخشی از  داستانـ  غالباً بدون گفتگوـ  تر، عادت بر این بود که پیش

هنري توان به  اند می نظرانی که چنین رویکردي داشته ترین صاحب مایند؛ از معروفسرگذشت سعدي قلمداد ن

دهد که برخی از این حکایات جنبه  ان میاما مطالعات نش .اشاره کرد محمد خزائلیو  اصغر حکمت علی، ماسه

عنوان  ها را به توان این داستان بنابراین نمی .است  کم در بیان آن مبالغه شده تخیلی دارد و واقعی نیست یا دست

 .سرگذشت واقعی سعدي پذیرفت

است  نویسی مقامهاي از  است که نمونه» ...سومناتبتی دیدم از عاج در «ها، حکایت  یکی از این سرگذشت

داستان از این قرار است که سعدي در  ..است نداشته هندوستانو واقعیت ندارد؛ سعدي اصوالً سفري به 

ها دست خود را براي ستایش  شد صبح بیند، که ادعا می ، مردم را در حال پرستش بتی میسومنات خانه بت

شود و با کشیدن  در درون بت پنهان می برهمنیابد که یک  سعدي درمی .کند سوي آسمان دراز می خداوند به

پس  .است یابد که سعدي متوجه موضوع شده ، برهمن هم درمیمتقابالً .دهد ریسمانی، دست بت را حرکت می

  .گریزد می حجازبه  یمنکشد و از راه هندوستان و  از بیم جان، برهمن را می

کند و سر به  گیري می ها کناره خود، از آنعلت دلگیري از دوستان  ، بهدمشقسعدي در مدت اقامت در 

در این اثنا، آشنایی  .شود به کار اجباري گماشته می طرابلسشود و در شهر  می فرنگیاناما اسیر  .گذارد بیابان می

برد و دختر خود را به عقد وي  می حلباین شخص سعدي را به شهر  .خرد بیند و از صاحبانش می او را می

ضیاء  .است  سفر کرده اروپابه استناد این حکایت، برخی معتقدند که سعدي اسیر فرنگیان شده و به  .آورد درمی

 اروپا، فرنگداند، اما بر این عقیده است که منظور سعدي از  اصل داستان اسارت را قابل رد یا اثبات نمی موحد

بودند،   به وجود آورده شامرا در منطقه  استحکاماتی، فرنگیان هاي صلیبی نگجنیست؛ چون در آن دوران، طی 

 .بود  ها درآمده بود و سعدي نیز به اسارت محافظان یکی از همین قلعه  که به اَفرَنج یا اَفرَنجیه شهرت یافته
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تا  1248هاي  به احتمال زیاد بین سالـ  البته در صورت واقعیت داشتنـ  کند که این اتفاق موحد برآورد می

 .باشد  واقع شده هاي صلیبی هفتمین مرحله از جنگمیالدي طی  1254

 ختابا  محمد خوارزمشاهدر سالی  کاشغرکند راجع به سفر خود به  سعدي در گلستان حکایتی نقل می

وي در این سفر با پسري  .بوده است هجري 610بنا بر شواهد تاریخی این رخداد در سال  .صلح اختیار کرد

کند شعري از  ي درخواست میشود، که از و کالم می هم صرف و نحو عربیزیباروي که درحال یادگیري 

سر پ .خواند ابتدا شعري عربی و سپس شعري فارسی براي او می البداهه فیسعدي برایش بخواند و سعدي هم 

کند که مدت بیشتري در آنجا  شود این شخص، همان سعدي است، از او تقاضا می نحوي بعداً که متوجه می

سعدي در این سال، سن کمی داشت و  .پذیرد رغم میل باطنی، تقاضاي او را نمی اقامت کند؛ اما سعدي علی

رو سفر به کاشغر  ازاین .باشد  به این درجه رسیده ترکستان شرقیاش در شهر کاشغر در  غیرممکن بود که آوازه

  .و مالقات با پسر نحوي، احتماالً تخیلی است

 بازگشت به شیراز - 4- 4- 1

سعدي  .اکن شدس ابوعبداهللا بن خفیف خانقاهو در  بازگشت شیرازبه  قمري 655سعدي در حدود سال 

رفت و  درباربه ـ  مانند پدرـ  بسیار نزدیک شد و ابوبکر بن سعد زنگی، اتابک فارسدر این زمان به حاکم 

در این  .است  وده، معتقد است که اشتغال سعدي در دربار، به عنوان شاعر درباري نباهللا صفا ذبیح .آمد پیدا کرد

 .پردازد دوران سعدي به تدوین و تصنیف اشعار و رسائل خود می

زگشت از سفر تصمیم گرفت که وجود دارد، سعدي در با بوستانبا توجه به شواهدي که در کتاب 

قمري نوشت و به  655تر از قند به سوغات آورد و بدین جهت کتاب بوستان را در سال  هاي شیرین سخن

، منتقد ادبی، با توجه به محمدعلی همایون کاتوزیان .، حاکم وقت شیراز، تقدیم کردابوبکر بن سعد زنگی

شد و با این فکر که  سردگیاف، معتقد است که سعدي پس از نگارش بوستان دچار نوعی گلستانشواهدي در 

عمر خود را به بطالت گذرانده و به ایام پیري رسیده است، دست از کار کشید؛ اما دوست یا دوستانی او را به 

را کمتر از یک سال بعد از تدوین بوستان،  گلستانسعدي نگارش کتاب  .نوشتن کتاب جدیدي مصمم کردند

شروع کرد و هنوز از گلِ بوستان بقیتی موجود بود که نگارش آن را به  هجري 656سال  اول اردیبهشتدر 

 شبیه بهـ  به نظر همایون کاتوزیانـ  بنابراین کتاب گلستان در مدت پنج یا شش ماه نوشته شد که. پایان رساند

 .کند بروز میـ  موقتاًـ  تواند نشانی از فرح و انبساطی باشد که پس از یک دوره افسردگی معجزه است و می
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تقدیم کرد و ابراز امیدواري نمود که  فارسجوان  ولیعهدسعدي این کتاب را تلویحاً به سعدبن ابوبکر زنگی، 

 .)366: 1368 ،صفا( مورد پسند وي واقع شود

دوستی و  عطاملک جوینیو  الدین محمد جوینی شمسزمان خود یعنی  ایلخانیسعدي با دو وزیر دربار 

سعدي پس از  .هایی داشتند سعدي مکاتبات و مالقات این دو اهل سخن و شعر بودند و با .مراوده داشت

، به دیدار این دو برادر آذربایجانرود و در بازگشت، از مسیر  می سفر حجبازگشت به شیراز، یک بار به 

خواهد که او را  عدي میبرند و او هم از س ، پادشاه وقت ایلخانی میاباقاخانها او را به دیدار  آن .رود می

  .نصیحتی کند

 درگذشت - 5- 4- 1

اما  .اند هجري قمري ذکر کرده 695تا  690هاي  تاریخ درگذشت سعدي را در منابع گوناگون، یکی از سال

و در همان خانقاهی که اقامت  رگذشتههجري د 690سال  ذیحجهد اعتمادترین روایت این است که وي در مور

  .است بود، به خاك سپرده شده  گزیده

 مذهب - 6- 4- 1

فقه سیس مدارس نظامیه، پرورش افرادي بود که أت است و هدف از تحصیل کرده نظامیه بغدادسعدي در 

همچنین تفکر اشعري در زمان و جغرافیاي زندگی سعدي، متداول  .کنندرا تدریس  کالم اشعريو  شافعی

مذهب بودن او   عريهاي اعتقاد سعدي به اشاعره، در آثار او قابل تشخیص است و شکی در اش نشانه. است بوده

  را ستوده خلفاي چهارگانهو سپس  پیامبردارد که در آن نخست  اي قصیدهطور مثال، سعدي  به .گذارد باقی نمی

هایی از ارادت وي به خاندان  با این حال، نشانه .است استفاده کرده اهل سنتو در آن از ادبیات و تعبیرات 

قلمداد  شیعهوي را  قاضی نوراهللا شوشتريهمین دلیل، برخی از علما مانند   شود و به مشاهده می پیامبر اسالم

نکته قابل توجه در بررسی مذهب سعدي این است که او اصراري به تبلیغ مذهب خود و زیر سؤال  .اند کرده

  .پردازد عنوان یک شاعر به انعکاس و تبیین اصول اخالقی می کند و بیشتر به هب نمیبردن سایر مذا

 آثار -7- 4- 1

از بین آثاري که در این  .است دهآوري ش جمع کلیات سعديدر کتاب  نثرو  شعرهمه آثار سعدي اعم از 

و بوستان به نظم توسط سعدي  نثر مسجعو  نظمگلستان به  .مستقلند کتابدو  گلستانو  بوستانکتاب آمده، 

سایر آثار سعدي که  .اند صورت مستقل به چاپ رسیده به نیز هزلیاتعالوه بر این، غزلیات و  .لیف شده استأت
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و  رباعیات، صاحبیه، ترجیعات، ملمعات و مثلثات، مراثیقصاید، : است، عبارتند از در کتاب کلیات آمده

 .مفردات

است  بیتهاي عربی در حدود هفتصد  قصیده .است سیفارهاي  و قصیده عربیهاي  یدهقصاید، شامل قص

و مدح  توحیدو  موعظههاي فارسی نیز داراي مضامین  قصیده .است مدحیا  غناییو عموماً داراي مضامین 

 .است

، آخرین خلیفه مستعصمچند تن از رجال معاصر سعدي از جمله  مرثیهدر  قصیدهمراثی، مشتمل بر چند 

 .است) اتابک فارس( سعد بن ابوبکرو  )ساتابک فار( ابوبکر بن سعد بن زنگی، عباسی

 .فارسی و عربی است قطعاتاي از  صاحبیه، مجموعه

الملوك، رساله عقل و عشق و  هسعدي، عالوه بر گلستان، آثار دیگري نیز به نثر دارد، که عبارتند از نصیح

 .گانه مجالس پنج

کتاب شعر دیگري با نام کریما به سعدي نسبت داده شده  هندو  پاکستانهاي چاپی  همچنین در نسخه

اصالت این انتساب با توجه به قوي نبودن  .سروده شده است بحر متقاربت و در اس مثنوياین کتاب  .است

 .اشعار و موجود نبودن اسناد خطی از آن، محل شک است

که این  است؛ چنان  ورزیده آوري و تدوین آثارش مبادرت می خود، نسبت به جمع سعدي، در زمان حیات

اي که از کلیات سعدي در دست است،  اما نخستین نسخه .امر در مورد گلستان، بوستان و طیبات مسلم است

قمري؛ یعنی کمتر از سی سال پس از درگذشت سعدي توسط علی بن احمد بن ابی بکر بیستون  718در سال 

ترتیب  .اند حرف آخر ابیات مرتب شده الفبايترتیب  در این نسخه، غزلیات سعدي به .است  ردآوري شدهگ

 .است  قتباس شدههاي بعدي نیز کم و بیش از این نسخه ا قرار گرفتن فصول مختلف کلیات سعدي در نسخه

است که در  محمدعلی فروغیترین نسخه تصحیح شده از کلیات سعدي، تصحیح  در حال حاضر اصلی

از  .است غالمحسین یوسفیهاي مشهور این کتاب، تصحیح  یکی دیگر از نسخه .است  منتشر شده 1320سال 

  .را نام برد حسن انوريتوان  فی نیز میترین مصححان کلیات سعدي پس از یوس مهم

 بوستانـ 1ـ7ـ4ـ1

 آمریکاي  هایاالت متحددر  کانزاس سیتیواقع در  اَتکینز نلسون هنري  هموزاین اثر ارزشمند امروزه در 

 .شود نگهداري می
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هاي  این کتاب در نسخه .آید شمار می از آثار منظوم سعدي و یکی از شاهکارهاي ادب فارسی به بوستان

نوشته شده و مشتمل ) شعر(بوستان به نظم  .تان شهرت یافتشد اما بعدها به بوس نامه نامیده می قدیمی سعدي

فعولن ( بحر متقاربدر  شاهنامه فردوسیو همانند  مثنويقالب شعري آن  بر حدود چهار هزار بیت شعر است

 شهر اخالقی و آموزشی است و سعدي آرمانبوستان، کتابی  .است  شده  سروده) فَعول/ فعولن فعولن فَعل

 . ه 655است، نگارش آن را در   که سعدي خود اشاره کرده چنان .است  مطلوب خود را در آن به تصویر کشیده

 .است  تقدیم کرده ابوبکر بن سعد زنگین برده و به به پایا .ق

، بیان دلیل پیامبر اسالمکه در حمد خداوند، ستایش  شود بوستان با یک مقدمه نسبتاً طوالنی شروع می

این  .است  شده  ، سرودهفارس، حاکمان وقت سعد بن ابوبکرو  ابوبکر بن سعد زنگینگارش کتاب و مدح 

، »تواضع«، »عشق«، »احسان«، »عدل« :است که عبارتند از  نوشته شده) اصطالحاً ده باب(کتاب در ده فصل 

جز باب  ها متفاوت است و به حجم این باب .»مناجات و ختم کتاب«، و »توبه«، »شکر«، »تربیت«، »ذکر«، »رضا«

هایی است که  هر باب مشتمل بر حکایت .شوند اول و پنجم، همگی با یک مقدمه نسبتاً کوتاه شروع می

موعاً بر اساس نسخه تصحیح شده غالمحسین یوسفی، با احتساب دیباچه، مج .شوند درپی نقل می صورت پی به

 .حکایت در این کتاب نقل شده است 183

تري  هاي بوستان از نظر پیچیدگی و ساختار یکسان نیستند؛ برخی از ساختار داستانی پیچیده حکایت

که برخی دیگر ساده و درحد  گیرند، درحالی برخوردارند و حوادث و اشخاص متعددي را دربر می

  .اند واره حکایت

 گلستان - 7-2- 4- 1

 .است  ، نوشتهبوستانهجري قمري، یعنی یک سال پس از نگارش  656را در سال  گلستانسعدي کتاب 

هشت  .است  نوشته شده) اصطالحاً هشت باب(و در هشت فصل  نظمو آمیخته با  نثر آهنگیناین کتاب به 

، سیرت پادشاهان، اخالق درویشان، فضیلت قناعت، فوائد خاموشی، عشق و جوانی: باب گلستان عبارتند از

 ادبیات فارسیهاي نثر در  گلستان، یکی از تأثیرگذارترین کتاب .ضعف و پیري، تأثیر تربیت، و آداب صحبت

 .است

ن گزارش سعدي از جامعه زمان خود دانست که در آن اوضاع فرهنگی و اجتماعی توا کتاب گلستان را می

 .است  مردم به صورت واقعی به تصویر کشیده شده
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اما هنر  .هاي قصار است هاي مستقل و حاوي اندرزها و جمله اي از حکایت این کتاب، مجموعه

سعدي در  .ی آن باعث ماللت خواننده شودگردد که وجه تعلیم گویی و ایجاز نگارنده، مانع از آن می داستان

ط به زندگی و منش کند و صرفاً به بیان امور مربو پرهیز می نویسی و تذکره نگاري تاریخگلستان، از پرداختن به 

 .پردازد مخاطبان می

هاي خیالی  ها، شخصیت در برخی از حکایت .شود هاي گلستان، فراخور موضوع، کوتاه یا بلند می حکایت

 .ها، نگارنده حاضر و ناظر است کنند؛ اما در برخی از حکایت یا واقعی ثالثی وجود دارند و ایفاي نقش می

 .قعی زندگی او و برخی صرفاً رخدادهاي تخیلی استبرخی از این رخدادها، رخدادهاي وا

رغم این که دشوارنویسی و  حال، علی بااین .گیرد جاي می مقاماتلحاظ سبک و سیاق در زمره  این کتاب به

و تا سرحد امکان نزدیک به زبان  موجزهاي نویسندگان قبلی متداول بود، حکایات گلستان،  در مقامه اطناب

 .است  عامه نوشته شده

کند؛ اما دچار تکلف و  هاي لفظی و داستانی استفاده می سعدي در نگارش نثر آهنگین گلستان، از تقارن

همین دلیل، این  رود و به کار نمی هاي پیچیده و دور از ذهن در گلستان به ها و ترکیب کلمه .شود تصنع نمی

 .تر است تر و روان ساده و تاریخ جهانگشاي جوینی ، تاریخ وصافمقامات حمیديهایی مانند  تاب از کتابک

است، که از حیث سادگی نگارش، به   ي خود را برگزیدهسعدي در گلستان، سبک شخصی و فرد

ر موزون نظران، گلستان را اوج آمیزش دو سبک نث برخی از صاحب .نزدیک است سبک خراسانیهاي  ویژگی

 .دانند می و قاضی حمیدالدین حمیدي بلخی خواجه عبداهللا انصاري

از شاعران و نویسندگان پس از سعدي با الهام از کتاب گلستان و یا به تقلید از آن، آثاري را خلق  بسیاري

نگارستان معینی  ،منشآت قائم مقام فراهانی ،قاآنی پریشان، بهارستان جامی توان به ازجمله این آثار می .اند کرده

ار نتوانستند به یک از این آث حال، هیچ بااین .و بسیاري آثار دیگر اشاره نمود روضه خلد مجد خوافی جوینی،

 .موفقیت و جایگاهی مانند گلستان برسند

تا قبل از گلستان، هیچ کتاب  .میالدي به چاپ رسید 1822در سال  تبریزکتاب گلستان نخستین بار در 

خورشیدي  1316در سال  یمحمدعلی فروغ .منتشر نشده بود دستگاه چاپه از با استفاد زبان فارسیدیگري به 

هاي مختلفی از  ها و تصحیح ها، فرهنگ پس از آن شرح .طور علمی تصحیح کرد گلستان را براي اولین بار، به
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است، که در سال  غالمحسین یوسفیها، تصحیح دکتر  ترین آن ترین و دقیق گلستان منتشر شد که یکی از مهم

  .عرضه گردید 1368

 غزلیات - 7-3- 4- 1

اکنون چندین تصحیح از سروده و ت غزل قالب در سعدي که ست شعرهاییي  همجموع غزلیات سعدي

ي در سرایش سعد .غزل دارد 700سعدي حدود  .است  منتشر شده زبان و ادب فارسی استاداني  هیلوس هها ب آن

اند که غزل در  ران بر این عقیدهنظ بسیاري از صاحب .است  توجه ویژه داشته انوريو  سناییغزلیات، به زبان 

 .است  به اوج رسیده حافظاشعار سعدي و 

اش از ابتدا  هاي عاشقانه سعدي از معدود شاعرانی است که غزل .است عشقهاي سعدي،  محور بیشتر غزل

سعدي  .اند شهره بودن زمینی و خلوص سادگی، به سعدي،ي  ههاي عاشقان غزل .ماند نه باقی میتا انتها عاشقا

انگیز مانند فَعالت فاعالتُن فَعالت فاعالتُن  طرباوزان (دوري  هاي وزنهمچنین در سرایش غزلیات خود، به 

 .است  اي نشان داده توجه ویژه) یا مفتَعلُن مفاعلُن مفتَعلُن مفاعلُن

فروغی در تدوین  .است هاي پندآموز نیز سروده فانه و غزلهاي عار هاي عاشقانه، سعدي غزل عالوه بر غزل

 وان مواعظ آوردهها جدا کرده و در فصلی مجزا با عن هاي پندآموز و عارفانه را از بقیه غزل ، غزلکلیات سعدي

 .است 

غزلیات قدیم  .است  غزلیات سعدي در چهار کتابِ طیبات، بدایع، خواتیم و غزلیات قدیم گردآوري شده

خواتیم مربوط به در دوران کهنسالی سعدي  .را سعدي در دوره جوانی سروده و سرشار از شور و شعف است

اند؛  بات، مربوط به دوران میانسالی و پختگی سعديبدایع و طی .و دربرگیرنده زهد و عرفان و اخالقیات است

لحاظ هنري نیز به دو بخش  طیبات و بدایع به .گیرند هم شور و شعف جوانی و هم زهد و عرفان را دربر می

 .دیگر برتري دارد

ي  هگون چیده و باالیی بهره دارد، بهحال که سبک شعريِ سعدي از توانِ تخیل و تصویرآفرینی پی درعین

، نرم، موجزي  شیوهي  هاي که حاصل و زایید سادگی و روانی است؛ روان و ساده آمیزي نبوغ و انگیز تشگف

  .نشین بیان اوست آرام، و دل
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 هزلیات - 7-4- 4- 1

شود که به مجموعه  هاي مطایبات، مضحکات و خبیثات دیده می ا نامدر مجموعه آثار سعدي، سه رساله ب

ها از  است که در نگارش آن جنسیهاي  ها و داستان اي از لطیفه مطایبات، مجموعه .شود گفته می هزلیاتها  آن

اي  گونه ها به بافت کالم و تسلط زبانی در سرایش آن .است  پروا استفاده شده الفاظ جسورانه و بیان عریان و بی

اند و در نسخه  نوشته شده نثرخبیثات و مضحکات به  .ها سعدي است مینان یافت شاعر آنتوان اط است که می

محمدعلی و  غالمحسین یوسفیلرد گرینوي، که سی سال پس از درگذشت سعدي نوشته شده و نسخه اساس 

رغم این که این دو مجموعه درحال حاضر از آثار  به همین علت، علی .ها نیست نیز بوده، اثري از آن فروغی

ها  نظران نسبت به اصالت آن شوند و در کتاب کلیات هم وجود دارند، اما برخی از صاحب سعدي شناخته می

  .تردید دارند

 ها سبک و ویژگی - 8- 4- 1

سبک هایی از  حال، نشانه بااین .حساب آورد به سبک عراقیبایست از شاعران  لی، سعدي را میطورک به

توسط سخنوران رواج  هاي ادبی آرایهاي که استفاده از انواع  وي در دوره .شود در آثار وي مشاهده می خراسانی

  .است  روي آورده فردوسیو  رودکیسادگی زبان  بود، به  پیدا کرده

 سهل ممتنع - 9- 4- 1

هاي آثار سعدي، سهل و ممتنع بودن  ترین ویژگی یکی از مهم .یعنی محال ممتنعیعنی آسان و  سهل

شود و در ظاهر نگارش چنین جمالت یا ابیاتی ساده  سادگی دریافته می معنی و مفهوم آثار سعدي به .هاست آن

دلیل بروز این ویژگی  .شود اما در عمل، تقلید یا پدیدآوردن آثار مشابه دشوار یا غیرممکن می .رسد ینظر م به

است؛ با این ترفند  زبان فارسیحال تسلط کامل او بر  در آثار سعدي پرهیز وي از تکلف و تصنع و درعین

برخالف ـ  سعدي .ترین شکل ممکن بیان کند است مطالب پیچیده و دشواري را به ساده  سعدي توانسته

وفور استفاده  از اصطالحات و عناصري که مردم در زندگی روزمره با آن سروکار دارند بهـ  نویسان مصنوع

اول در زبان هاي متد زبان سعدي به زبان محاوره در روزگار خود بسیار نزدیک است و حتی از مثل. است کرده

 .است  فارسی نیز بهره برده

است؛ هریک از  دایره واژگانیشود وسیع بودن  یکی دیگر از عواملی که باعث سهل بودن آثار سعدي می

حال از واژگان دشوار و مهجور  وي درعین .اي مفهوم دارداي در الق برد نقش ویژه کار می کلماتی که سعدي به
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را در جاي  جملهگذشته از حسن انتخاب کلمات، سعدي عموماً ارکان  .است  ترین استفاده ممکن را نموده کم

رعایت چنین  .شود مین دلیل فهم جمالت وي در قالب شعر یا نثر آسان میدهد و به ه اصلی خود قرار می

، کار دشواري است که سعدي بندي مصراعو  ردیف، قافیه، وزناي، با توجه به ضرورت شاعر در رعایت  قاعده

 .است  خوبی از عهده آن برآمده به

عدي، عموماً نزدیک س مجازهايو  ها استعاره .است  زیاده روي نکرده هاي ادبی آرایهسعدي در استفاده از 

براي اشعار خود نیز به ساده  وزنوي در انتخاب  .شود به ذهن است و باعث ایجاد زیبایی و رعنایی در شعر می

  .خورد چشم می ندرت به هاي ثقیل و پیچیده در اشعار او به که وزن است؛ چنان ن بودن آن توجه داشتهو روا

 ایجاز -10- 4- 1

ن سعدي، ادبیات فارسی به اطناب در دورا .یعنی کوتاه کردن سخن و گفتن معنی بسیار در لفظ کم ایجاز

، استفاده از جمالت معترضهمنظور هنرنمایی، با افزودن  بود و نویسندگان و شاعران به  متمایل شده) درازگویی(

کاربردن  هاي سبک سعدي، به یکی از ویژگی .کردند و شگردهاي دیگر، کالم خود را طوالنی می واژگان مترادف

دهد، از دادن  واننده قرار میکه اطالعات ضروري براي فهم موضوع را در اختیار خ سعدي درحالی .ایجاز است

ها از  هاي متعددي وجود دارد که در آن در گلستان و بوستان حکایت .کند جد اجتناب می اطالعات اضافی هم به

 .است  چینی و تفصیل غیرضروري اجتناب شده و مطلب صرفاً در چند بیت یا چند جمله کوتاه بیان شده مقدمه

اي که  گونه است؛ به جملهکارگیري ایجاز، حذف کردن بخشی از ر بههاي اصلی سعدي د یکی دیگر از تکنیک

  .شود کند و متوجه کمبود آن در جمله نمی شده را درج می ذهن خواننده، ناخودآگاه بخش حذف

 طنز - 11- 4- 1

، غزلیاتدر آثار گوناگون او اعم از  .اوست طنازيدانی و  طبعی، نکته ز سعدي، شوخهاي بار یکی از ویژگی

وي مفاسد و  .توان یافت سنجی و طنز سعدي می جا آثاري آشکار یا پنهان از نکته و غیره، همه گلستان، بوستان

  .کند کشد و از آن انتقاد می معایب جامعه خود را با طنز مالیمی به تصویر می

 تخلص -12- 4- 1

از آن  )غزلخصوص در  به(گزیند و در اشعار خود  نام هنري است که شاعر براي خود برمی تخلص

واسطه  لص خود را بهسعدي تخ .بسیاري از شاعران، ازجمله سعدي، با تخلص خود مشهورند .کند استفاده می

  سعدي در استفاده از تخلص . است داشت، انتخاب کرده شیراز، فرزند حاکم وقت سعد بن ابوبکرارادتی که به 
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       Mysticism is defined as an artistic viewpoint to religion or a sort of window on the 
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soul, and acquisition of the soul’s virtues. However, as ever this method is, it has always 

been gravitated by many adherents in all over the world. On the other hand, one of the 

poetical fields by Sheikh Saadi, composing a didactic-literary work is Boostan saadi. The 

spirit of moral teachings and principles can be seen in the Boostan Saadi, and mystical 

concepts can be achieved by comprehending the lines that are praised and emphasized by 

the poet himself. Besides expressing the narrative, Saadi refers to mysticism’s concepts, and 

he expresses one or more mystical concepts in some anecdotes. Like the mystic poets, he 

believes in Man’s original nature and regards Man’s dignity as “being in the path of truth”. 

In this paper, the author has tried to explain mystical statues in Saadi’s works particularly 

Boostan by  studying mystical status and states in Boostan as well as regarding Saadi as a 

mystic enraptured poet.  
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