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چكیده:
سعدی ،بزرگ ترين شاعر و نوي سندة قرن هفتم در تاريخ زبان و ادب فار سي و دوران ساز و تأثيرگذار در
تحوّالت ادبي و فرهنگي بوده اس ت د در وهوهح ضا،تتر ،تده شتتده از دنگری ديگر بر فرينحهای ادبي و
فکری ثار ستتعدی نگريستتتج و

وههای از رم ،تقصتتير و توبج در نها باز نموده ش تودد هدف اص ت ي نگاه

عرفاني بج اين دو،تو و بررستي ديزان دصتدان ن درنگاه عرفاني ستعدی بوده است د روه تحقيا در اين
وهوهح ،کتابخانج ای و تح يل دحتوا و واضد تح يل ،دضتتمون ضکايات يا دوزهها در ثارستتعدی بوده اس ت د
نتايج ن شان دي دهد کج تو ج بج رويکرد رم ،تق صيروتوبج بج وي شگاه الهي بانگاه عرفاني سعدی ،نمود فراوان
دا شتج و زيباترين و لطيفترين

وه های ن در بو ستان ديده و بج فراواني دورد تأکيد قرار گرفتج ا س

نتيجج ،با تو ج بج انديشج ا صدحگرايانج سعدی و دوزه های عم گرايانة وی ،توبج ،عاد ي دهم در
رم و تکرار ن و بازوروری دجرم ديتواند باشدد

کلید واژهها:
سعدی ،عرفان ،رم ،تقصير ،توبجد

 -1استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي ،واضد دهاباد ،دانشگاه زاد اسددي ،دهاباد ،ايراند نويسنده دسئول:
farhad_kakarash@yahoo.com

 -2استاديارگروه ف قج و ضقون زا ،واضد دراغج ،دانشگاه زاد اسددي ،دراغج ،ايراند

و در

وگيری از

پیشگفتار
سعدی عدوه بر ادبيات ،در ادعج شنا سي و رم شنا سي وي شگيرانج ايگاه ويههای دارد؛ ضتي
شخ صيتي هاني چون دولوی در اين دو ،و دانند سعدی بج زوايای فردی و ا تماعي ن ،تو ج
نکرده اس ت د دولوی دي گويد :از دحب

خارها گل ديشتتود؛ دحب

تأددت و تجربيات روضي و دعنوی خود را ن سب

بج دحب

را توصتتيف و دعرفي ديکند و

بازگو ديکند و در نتيجج برای دخاطب

راه تحصيل و درک ن در وردهای از ابهام قرار ديگيردد ادا سعدی وزشک داهری اس
بج ا تما ديبرد و از بطن ادعج و واقعي های انستتتاني گاه استتت

کج ادبيات را

و گاهانج بج تأدل ديوردازد و

زبان ادبي و دلچسب او ،ينة ا تما ديگردد؛ درد و رنج های دردم ،ور و زور ظالمان و ستمگران،
فقر و تهيدستي دسکينان ،ذکاوت و هشياری دانايان ،تأدل و اسرار روضي عارفان وددد را در بوستان و
گ ستتتان در اوه هنری و زيبايي بج تصتتوير ديکشتتدد رم و انحرافات ا تماعي را دنعکم ديکند،
عواقب وخيم و دردناک ن را گوشتتتزد ديکند ،در وي چاره و دردان بر دي يد ،در چاره وييهايح
در ه

اثبات ضکم ،بج قر ن و ضديث و تجربيات بزرگان و سعادتمندان گذ شتج دتو سل دي شود،

دوزه های فرهنگي ،ع مي و اخدقي را ارايج دي دهد و در نهاي

ضکم ويشگيری از رم و تکرار و

اصدح صادر ديکندد
راهکار ويهة دين وعرفان برای بازوروری و اصتتدح بعد از گناه و رم ،توبج اس ت د توبج ،يکي از
دو ،وعات دهم ا سدم ا س

کج در شريع  ،عرفان و قانون دجازات ا سددي ايگاه ويههای دارد و

در فقج زايي استتدم ،يکي از عوادل ستتقوف ،عفو و تخفيف دجازاتهای ضدی بج زء ضد قذف
دي با شدد توبج اگرچج در قانون ويح بيني شده ا س  ،چنان کج با نگرگاه شريع

و عرفان برر سي

شود ،نقح عم ي ن در اصدح ،بازوروری و رشد دعنوی انسان دجرم ،بيشتر نمايان ديسازد و با اين
نگاه و دعيارهای فقهي وعرفاني ،قا،تتي ستتانتر بج اضراز توبج و نداد

و اصتتدح دجرم ،دستت

دييابدد
ثار سعدی ،تاکنون هدف رويکردهای دخت ف وهوه شي قرار گرفتج ا س د در اين دقالج ،نگاهي
ديگر بر فرينح های ادبي و فکری ستتعدی داشتتتج و وه های از رم ،تقصتتير و توبج در نها باز
نموده شودد هدف ا ص ي تأدل در نگاه عرفاني سعدی بج توبج و گناه و تق صير بوده ا س د اين گونج
بررسي و تحقيا در نگاه عرفاني سعدی ،تا ايي کج نگارنده اطد دارد دسبون بج سابقج نبوده اس د
جرم و تقصیر
رم از نگر قر ن با دفاهيم ديگر چون گناه ،ستتيئج ،دعصتتي

وددد گاهي هم دعني استت د عفر
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ر شادتي در بحث رم و گناه ،در کتاب «وي شگيری از رم در قر ن ،بج  22دفهوم د شابج رم و گناه
در قر ن اشاره ديکند و از م ج( :ثم ،دنب ،سيئج ،خطيئج ،دعصي  ،فحشا ،تعدی ،ظ م ،فساد ،ضرام،
و دنکر)د کج بنگر ديرستتد دتأثر از تقستتيمبندیهای گناه از «گناه شتتناستتي» دحستتن قرایتي باشتتدد
(رشادتي)6 :1387 ،
وقتي سخن از رم ويح دي يد د صدان ن و سيعترازگناه ا س
دو،تو

تنها در دنگرقانون و قانونگذار

رم دصتدان های خاصتي و البتج وشتتوانج قانوني و ا رايي دارد هر چند کج از بعدی ديگر
عموم و خصتتوج دن و ج دارندد ادابج لحاظ

گناه ع م تراز رم استت ؛ بج تعبيری ديگر ،نستتب

دصدانهای عام ن در ادعج وديده دجردانج صرفا رنگ کيفری و ضقوقي ندارد يعني هم شادل رم
ديشتتود و هم انحراف وکجروید وم «دو،تتو

رمشتتناستتي طبا خرين برداش ت ها ،ع ل وديده

دجردانج اس »د (نجفي ابرند بادی)73 :1370 ،
نچج در وهوهح ثار سعدی قابل ت صديا اس

دفهوم عامتر رم يعني نابهنجاریهای ا تماعي

و انحرافات و کجرویهای رم و ناي های انساني و اخدقي و گناه و فساد اس

و سيب شناسي

بج اين دفهوم ريان داردد سعدی بيح از  90بار گناه و دفاهيم د شابج ن را در ثار خود ذکر ديکند
کج در قانون زای ا سددي ،رم دح سوب

کج در اغ ب دوارد هم دعني رم اخدقي و فقهي ا س

دي شود وبج ا صطدح ب سادد گناه و د شابج ن ،از ب سادد بااليي در ثار او برخوردار ا س
دغدغة ذهني و درون داية فکری وی نستتب

بج اين دضتتمون استت

و ن شان از

کج در اخدن رم دحستتوب

ديشودد
سعدی از واژة رم ،انحراف و تقصير هم بج دناسب

الزم بهره گرفتج وبيح از  60بار ک مج رم

ودجرم رابج کار برده استتت د گاه در دعنای دعمول ل،وی ،گاه در دعنای ضقوقي ادروزی و گاهي در
ترازوی برابر با گناه ،اين واژه سهمگين را بج زيبايي دي ورد؛ گويا رم با ددي سرشتج شده اس
خواننده شکوه و مال ن را ببيند:
گر خون دن و

م تتة عتتا لم تو بر يزی

اقرار بيتاريم کتج رم از طرف دتاستتتت
(سعدی ،غ/46ج)71:1374/1

با همج ردم اديد با همج خوفم ر استتت

گر درم دا دستتس ت

لطف شتتما کيمياس ت

(سعدی ،غ/48ج)74:1374/1

ز يتتتتزدان

دادار

داور

کريمي کتج وردت از نيستتتت

بتتتتختتتتواه

شتتتتب تتتوبتتج تتتقصتتتتيتتر روز گتتنتتاه

هستتتت

عجتتب گر ب ي ف تي ن گ يردت دستتتت

کج
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نيتتادتتد بر ا ين در کستتتتي عتتذر خواه

کتتج ستتتيتتل نتتداد ت

نشتتتستتتتح گنتتاه
(سعدی)194 :1379 ،

انجام گناه و رم ازنگر روضي ورواني قبل از هرکم ،دجرم وگناهکار را رنج ديدهد؛ بج ويهه
اگردر گناه و رم عدوه برضااهلل وضاالنفم ،رم ضا الناس هم در ديان با شدد گاهي گناهکار دچار
بيماری روضي و رواني دي گردد کج از درون او را فرستتتوده ديکندد نگاهي بج اعترافات دجردان در
دحاکم بج ويهه در زندان ها ،اين دستتتالج را بيشتتتتر نمايان ديکند کج هر چند دجرم عواقب دجازات
اعتراف را کادد درک ديکند ادا باز ن را بر انکار عذاب ور تر يح ديدهدد
توبه
توبج « در ل،

بج دعني بازگ ش

و در ا صطدح بازگ ش

بج خدا س

بج گ شودن عقده ،ا صرار از

ق ب و قيام بج ضقون ربد خدای تعالي فردود :تُوبُوا اِلَي اهللِ َميعاً ()32/24دددد» (سجّادی)37:1379 ،
غزّالي دعتقد ا س  « :توبج غاز راه سالکان و ک يد خو شبختي دريدان ا س دددد [توبج] دارای رکن
غاز و انجام استت د غاز ن ايمان استت

يعني نور دعرف

بر ق ب انستتان بتابد و کمال توبج وقتي

ضاصل دي شود کج انسان در ضال ضا،ر از گناه بپرهيزد و تصميم بگيرد کج در ينده هيچ گونج گناهي
را درتکب نشوددددد» (غزّالي)183 :1369 ،
خداوند دتعال در قر ن کتاب قانون ب شري

يکي از دهمترين راههای گريز از وري شاني و رادح

اين دنيا سعادتمندی ن دنيا وم از ارتکاب رم و گناه توبج دعرفي کرده اس

و در ای ای قر ن

کريم بج دناسب های گوناگون ،با تمثيلهای قر ني ،شيوة عم ي توبج را سفاره کرده اس د نخستين
گام توبج در زندگاني نخستين بشر يعني ضضرت دم و ضوا ديده دي شود کج از دستور الهي سرويچي
کردند و بج عذاب گرفتار شدند ادا خدای دتعال رم ضضرت دم را بج وسي ج وشيماني و توبج گريج
و زاری بخ شيد تا توبج سرد شا عم ي برای زندگاني ان سانها در طول ضيات با شدد يات دتعددی در
قر ن در بحث توبج هس

از م ج:

ُستتهِمْ ال تَقْنَطُوا دِنْ رَضْمَةِ ال َّجِ ِنَّ ال َّجَ يَْ،فِرُ الذبنُوبَ َمِيعًا ِنَّج ُ
قُلْ يا عِبادِیَ الَّذِينَ أ َْستترَفُوا عَ أ أَنْف ِ
هُوَ الَْ،فُورُ الرَّضِيمُ ( سورة الزدر :ية  )53بگو اى بندگان دن کج بر خوي شتن زياده روى روا دا شتج ايد
از رضم

خدا نوديد دشتتتويد در ضقيق

خدا همج گناهان را دأ درزد کج او خود درزنده دهربان

اس د
توبج بهترين وستتتي ج خودستتتازی و دردان و اصتتتدح وويشتتتگيری از تکرار رم برای انستتتان
گناهکارودجرم استت

و از چنان اهميتي برخوردار استت

کج دقنن در قانون دجازات استتددي ايران
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يکي از ابزارهای تخفيف دجازات را توبج دعرفي کرده اس د
بحث توبج در ادبيات عرفاني ستتابقة طوالني و در ثار بزرگان تاريخ تصتتوف استتددي بازتاب
گ سترده ای دارد و يکي از دو ،وعات و دقادات دهم ت صوف و عرفان ب شمار ديرودد در عرفان دو
اصطدح دعروف بج نام دقام وضال يا سير و س وک سالک و عارف هس د هر يک از ن دو را دراتبي
برای رسيدن بج ضاد دقادات عرفاني را دعموالً هف

و و جهايي اس
طريا ،توبج اس ت

دانستجاند و اولين دقام سالکان

کج برای ن دراتب وشتترايطي و،تتع کردهاندد «شتترايت توبج در عرفان عبارتند از:

تأستتف بر دخالف

و نافردانيهای خود ،ترک زل

و ل،زهها و عزم ناکردن و بازنگشتتتن بج گناهد»

(ضایری )29 :1386 ،سيری ا مالي در ثار د شايخ بزرگ بج و ،وح ن شانگر اين دعني ا س د از ثار
دي يد کج تقريبا همج اينها توبج را از دهمترين دقامهای ستتالک راه ضا

ارزشتتمند نان چنين بدس ت

ديدانستتتجاندد بعنوان نمونج در ثار دخت ف وير هرات از کشتتفاالستترار گرفتج ،دنازلالستتایرين و
صدديدان وددد اين دط ب با اهمي

خاصي طرح شده اس د دحييالدين عربي ،چهره بر ستج عرفان

ا سددي باب دف ص ي را در دايرة المعارف بزرگ خود (الفتوضات المکيج) بج اين ادر اخت صاج داده
استت د نجمالدين رازی در «درصتتادالعباد» دو دبحث بستتيار دهم در اين دورد داردد دولوی افزون بر
طرح دستتئ ج توبج در «دثنوی دعنوی» بج دناستتب های دخت في ،توبج نصتتوح را بطور الب ،ادع و
دشروح بيان فردوده اس د ب بل گ ستان شعر و عرفان ،ضافظ شيرازی در ضد قابل تو هي دسئ ج را
ددنگر دا شتج و در سي و دو بي

از ديوان خود بج بيان توبج ورداختج ا س  ،ابن فارض ،شب ستری و

نستتفي هر کدام بج نوبج خود بر اهمي

اين دو،تتو اصتترار ورزيدهاندد برای نمونج ،خوا ج عبداهلل

ان صاری را در ارزه واالی توبج ديگويد« :دددتوبج ن شان راه ا س

و ساالر بار و ک يد گنج و شفيع

وصال و ديانجي بزرگ و شرف قبول و سر همج شادید» (ضسيني« )1372 ،ابو نصر سرّاه» در کتاب
«ال ّمع» هف

دقام برای سالک در طريا س وک دعرفي ديکند و ازتوبج بج عنوان دقام اول نام ديبردد

( سجّادی ) 20 :1379 ،خوا ج عبداهلل ان صاری در اثر « صدديدان» ،صد درض ج برای سالکان تو صيج
ديکند کج ديدان اول ،توبج ا س

و « صاضب د صباح الهدايج  ،اولين دقام از دقادات را توبج نامگذاری

ديکندد» (همان)30 :
گاه توبج عرفاني را با شريع

يکي نميدانند؛ «زيرا کج توبج در شريع

بدون هيچ وا سطجای بين

بنده وضا اس

و دو،و ن وشيماني از نافرداني و بازگشتن بج دستورات ديني اس ؛ در ضالي کج

توبج در طريق

ن ترک دا ستوی اهلل

بج دست

وير و درشتد و دراد صتورتوذير است

و دو،تو

ديبا شدد» (ضایری )31 :1386 ،ادا اگر بخواهيم در کمترين و زيباترين عبارات ازاين دو ،و سخن
بگوييم ا شارات ابو سعيد ابي الخير ،وافي بج دق صود ا س د در ا سرار توضيد دده ا س

کج « وردهاند:
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ا ستاد ادام ابوالقا سم ق شيری قدس اهلل سره العزيز ،يک شب با خود اندي شج کرد کج فردا بج دج م
شيخ شوم و ازوی بپر سم کج شريع

و طريق

چي س

چي س ؟ تا چج گويدد ديگر روز وگاه بج

دج م ددم و بنشستمد شيخ در سخن دد ويح از نکج استاد ادام سوال کردید شيخ گف  :ای کسي
کج ديخواهي کج از شريع
وردهايم و ن بي

بي

از دو س

و طريق

و طريق

بپر سيد بدان کج دا م ج ع وم شريع

را بج يک

اين اس :

ويام دد کآرا ستج کن کار ،اينک شريع
دهر دل ويح ر و فضتتتول بردار ،اي نک طري ق !

ادام الحردين ابوالمعالي ويني گفتج اس ت  :هرچج دا در کتابها خوانديم و نوشتتتيم و تص تنيف
کرديم و بسياری رنج بج دا رسيد؛ ن س طان طريق

شيخ ابوسعيد در اين يک بي

بيان کرده اس د»

(ضایری)39 :1374 ،
با تو ج بج اينکج «عرفان نگاه هنری و مالشتناستانج نستب

بج الهيات و دين» است د (شتفيعي

کدکني ) 38 :1392 ،نچج در فقج و ضقون دجازات اسددي دنبعث از شريع
در دورد توبج قابل وذيره استتت

اسدم و قر ن و ضديث

همان دستتتألج در عرفان با نگاه هنری و عاطفي ،بج عبارت ديگر

تسادح و انعطاف بيشتری بج ديان دي يد و ،من نگاه مال شناسانج ،انسان ساز و وسي ج سعادتمندی
ب شری در دنيا و خرت ق مداد دي شودد « در واقع توبج انقدب ا س  ،انقدبأ درونأ ،ضرکتأ در ان
تا زاد گردد و بج ستتتوى ضا ستتتير کندد يعني از ديدگاه عارفان ،گناهان ،غف
اس

کج گوهر ان را زندانأ نموده ا س

و بر ن ضکود

ها وددد ضجابهايأ

دأکند و سالک بايد در نخ ستين گام

بيدار شود ،ع يج اين س طج بپاخيزد و با انقدبأ ازدرون ،ان را زاد کند تا بتواند بج سوى ضا ورواز
نمايد و اين همان توبج ا س

و چون ضجابها و وردهها ن سبأ و ت شکيکأ ا س  ،اين دعنا در همج

دراتب توبج و ود دارد ،چج ضجاب از ظ م

باشتتد و چج از نور ،بايد انقدب درونأ و تح نداد

ان را ب رزاند ،دتزلزلح کند و با يک دگرگونأ و زيرورويأ زدينج ستتتير روضانأ عارف را فراهم
وردد ان و روح توبج همانسوز ،درد ،انقدب درونأ و تح نداد

اس د» (ضسيني)1372 ،

ادام دحمد غزالي توبج را نتيجج ع م ديداندد يعني دعتقد استت

اول بايد ع م و گاهي نستتب

گناه و دعصي

داش

بج

بعد از ن ،وقتي دانستيم گناه دانع ديان گناهکار و خداس  ،وشيماني بج دعني

واقعي صورت ديگيردد
با اين تو،تتيح دختصتتر ،دي توان گف

در ديدگاه عرفاني توبجای کج انقدب روضي در تایب بج

و ود ورد نج تنها در دنيا دو ب ستقوف دجازات ديشتود ب کج در قياد

هم وستي ج رستتگاری و
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عفو و درزه الهي را بج دنبال داردد
توبه در نگاه سعدی
توبج در نگر سعدی ،از ايگاه دهم در تربي

عرفاني و ان سان سازی برخوردار ا س

و يکي از

بخحهای دهم «بوستتتتان» يا بابهای دهگانج ن (باب نهم) را «در توبج و راه صتتتواب» نادگذاری
دي کند و از همين عنوان تو ج دارد کج بهترين راه وراه درس

و صواب و سعادتمندی راه توبج اس

و شيخ ا ل در بوستان بابي دشبع از توبج و تعهد و ضکايات راه صواب دارد و چشمانداز سعدی در
و توبج و وشتتيماني از رم و گناه ،بيوفايي و کوتاهي عمر و زندگاني

دقددج ن بستتيار دوزه اس ت

وم از درگ را ياد ور ديشود و اين گونج دي غازد:
بيتتا ای کتتج ع مرت بتتج ه فتتتاد رف ت

د گر خ فتتتج بودی کتتج بر بتتاد رف ت ؟

قتتيتتادتت

کتتج بتتازار دتتيتتنتتو نتتهتتنتتد

دتتنتتازل بتتج اعتتمتتال نتتيتتکتتو دهتتنتتد

بضتتتتاع ت

بتتج چتتنتتدان کتتج ری بتتری

وگتتر دتتف ت ستتتتي شتتتتردستتتتاری بتتری

چو ون جاه ستتتا ل

برون شتتتد ز دستتت

کج ای ز نده چون هستتتت
چو دتتا را بتتج غ ف ت

اد کان گ ف

بشتتتتد روزگتتار

اگتر دترده دستتتتکتيتن زبتتان داشتتتتتتي

غنيم ت

شتتتمر ونج روزی کتتج هستتتت

لتتب از ذ کر چون درده بر هم د خف ت
تو بتتاری ددي چنتتد فرصتتتت

شتتتمتتار

بتتج فتتريتتاد و زاری بتتپتترداختتتتتي
(سعدی)182 :1379 ،

ابتدا ضکايتي با عنوان «ضکاي

ويردرد و تحستتر او بر روزگار واني» دي ورد و ويردردی را در

کنار وانان شوخطبع دطرح ديکند کج ضسرت واني را ديخورد کج در هنگام توانايي بر خطا رفتج
و از فرف وشيماني در انديشة گريج کودکانج اس
تتوانتتي فتترا رفتت

کتتج ای وتتيتتردتترد

بتر ورد ستتتتر ستتتتالتختورد از نتهتف ت
درا دي ببتتايتتد چو ط فدن گريستتتت
نتکتو گتف ت

لتقتمتتان کتتج نتتازيستتتتتتن

کج چند بي

ن اين اس :

چتج در کنج ضستتترت نشتتتيني بتج درد؟!
وا بح ن گر تتتا چتتج و يرانتتج گف ت :
زشتتترم گنتتاهتتان نتتج طفدنتتج زيستتتت
بتتج از ستتتتال هتتا بتترختتطتتا زيستتتتتتتن
(سعدی)183 :1379 ،

باز ضکايتي ديگر بج دنبال ن دي ورد و از زبان ويردرد ديگری کج و شيمان از گناه و تق صيرهايح
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اس  ،نکتجای بم ظريف اشاره ديکند و ديگويد:
دريتت،تتا کتتج فصتتتتل تتوانتتي بتترفتت

بتتج لتتهتتو و لتتعتتب زنتتدگتتانتتي بتترف ت

در ي،تتا کتتج دشتتت ،ول بتتاطتتل شتتتتد يم

ز ضا دور دتتانتتد يم و غتتافتتل شتتتتد يم

بتتا کودک دوزگتتار

کتتج کتتاری نتتکتترديتتم و شتتتتد روزگتتار

چتتج خوه گف ت

(سعدی)184 :1379 ،

باز ضکايتي ديگردارد و از درد گناهکاری سخن ديگويد کج ديخواهد وارد دسجد شودد در اين
هنگام ک سي ديگر بج شيوة تحقير ديزی وی را سرزنح ديکند کج د سجد ای واکان ا س د سعدی
ياد وری ديکند کج راه صواب ن اس

بج دسجد رود و اشک نداد

و وشيماني بريزدد چرا کج نمها

خداوند شاهد عيب ها و گناهان او بوده و در نزد او ب چشم بريزد:
دخستتتتب ای گنتتج کردة خ فتتتج ،خ يز

بتتج عتتذر گتتنتتاه ب چشتتتتمتتي بتتريتتز

چتتو ضتتکتتم ،تتتترورت بتتود کتتآبتتروی

بتتريتتزنتتد ری بتترايتتن ختتاک گتتوی

بتتج قتتهتتر ار بتترانتتد ختتدای از درم

روان بتتتزرگتتتان شتتتتتفتتتيتتتع ورم
(همان)191 :

سعدی در باب دهم بو ستان ،در «دنا ات و ختم کتاب» ،دتوا ،عانج د س

ت ضر بج درگاه خدا

برديدارد و رم را هم دعني گناه دي داند و بر انسان روا داشتج و بخشح ن را از خدا ديخواهد:
بتتيتتا تتتا بتتر ريتتم دستتتتتتتتي زدل

کتتتج نتتتتتتتوان بتتتر ورد فتتتردا زگتتتل

تتود

کتتج تترم دتتداز بتتنتتدگتتان در و تتود

گتتنتتاه يتتد از بتتنتتدة ختتاکستتتتتار

بتتج ادتتيتتد عتتفتتو ختتداونتتدگتتار

ختتدا بتتج عتتزت کتتج ختتوارم دتتکتتن

بتتج ذل گتتنتتج شتتتتردستتتتارم دتتکتتن

تودا ني کتتج دستتتت ک ين و ب يچتتارهايتم

فتتترو دتتتانتتتده نتتتفتتتم ادتتتارهايتتتم

کتتج بتتا نفم وشتتتيطتتان بر يتتد بتتج زور؟

دصتتتتاف وتت تتنتتگتتان نتتيتتايتتد زدتتور

دتتتران از درم

کتتج صتتتتورت نتتبتتنتتدد دری ديتتگتترم

فتتقتتيتترم بتتج تترم وگتتنتتاهتتم دتتگتتيتتر

غتتنتتي را تتترضتتم بتتود بتتر فتتقتتيتتر

ختتداونتتدگتتارا نتتگتترکتتن بتتج

ختتتدايتتتا بتتتج ذلتتت

(سعدی)197:1379 ،

شتتيخ ا ل در غاز گ ستتتان دهمترين گناه بشتتر را ناستتپاستتي دينادد و چون ديداند کج انستتان
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نميتواند در دقابل ن همج لطف و عناي
ياد وری ديکند کج تنها شيوه درس
عذرخواهي و توبج کندد ديفردايد :دن
اندره دزيد نعم
نفسي دو نعم

تو نعم

خداوندی سپا سگزاری شاي ستج با شد بنابراين

در دقابل خطا و تقصيرهايح اين اس

خدای را عزو ل کج طاعتح دو ب قرب

هر نف سي کج فرو ديرود دمد ضيات ا س
دو ود اس

از دستتتتت

کج بج درگاه ضا بنالد و
اس

و بج شکر

چون بردي يد دفرح ذات وم در هر

و بر هر نعمتي شکری وا بد

و زبتتان کتتج بتترايتتد

کتتج از عتتهتتدة شتتتتکتتره بتتج در يتتد

اعم وا ال داوود و شکرا و ق يل دن عبادی الشکور
ب نده بج ه مان بج کج ز تقصتتتير خويح
ورنتتتج ستتتتتزاوار ختتتداونتتتديتتتح
باران رضم

عتتتذر بتتتج درگتتتاه ختتتدای
کتتم نتتتتتوانتتد کتتج بتتج

بي ض سابح همج را ر سيده و خوان نعم

ورد

تتای ورد

بي دري،ح همج ا ک شيده ورده نادوس

بندگان بج گناه فاضح ندرد و وظيفج روزی بج خطای دنکر نبرد:
ای کتتريتتمتتي کتتج از ختتزانتتج غتتيتتب

گتتبتتر و تتترستتتتا وظتتيتتفتتج خ تور داری

دوستتتتتتتان را کتتجتتا کتتنتتي دتتحتتروم

تتو کتتج بتتا دشتتتتمتن ايتن نتگتر داری؟
(سعدی)49 :1373 ،

دق

در کدم دذکور ،خود گويای هدف استتت د در اين ا چون وزشتتتک با دهارت رواني و

انساني ،بج بزرگ ترين رم و بيماری بشری اشاره دارد و بعد در ادعة اسددي نسخج شفابخشح را
تجويز ديکند و اين تصوير را ويح وای خوانندگانح ديگذارد:
سعدی :وزشک
بيمار :بشري

سرگردان

بيماری :ناسپاسي وکفران نعم
نسخة شفابخح :توبج بج ويشگاه الهي
ستتعدی در ادادة همين ديباچج ،يکي از عرفانيترين اضاديث قدستتي در تو يج توبج و عناي
عطوف
ا اب

وروردگار ذکر ديکند« :هر گاه کج يکي از بندگان گنج کار وري شان روزگار د س

اناب

و
باديد

بدرگاه ضا ل و عد بردارد ايزد تعالي در وی نگر نکند بازه بخواند باز اعراض کند ،ديگر

باره بت ضر و زاری بخواند ضا سبحانج و تعالي فردايد يا ددیکتي قد ا ستحيي

دن عبدی و ليم
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لج رب غيری فقد غفرت ل ج دعوتح ا اب

کردم و ضا تح بر وردم کج از ب سياری دعا و زاری بنده

همي شرم دارمد»
ن گاه نتيجج گيری ديکند و دلداری ديدهد:
کتترم بتتيتتن و لتتطتتف ختتداونتتدگتتار

و او شتتتردستتتتا ر

گ نج ب نده کردهستتتت

(سعدی)50:1273 ،

«توبجکننده در واقع با خدای خويح ويمان ديبندد و ديداند کج نقض ويمان دجازات اخروی بج
دنبال دارد و از اين ه

توبج نوعي تعهد ا س

و ديتواند در وي شگيری از ارتکاب رم دوثر با شد

زيرا وقتي دثال توليد ديکندد» (توس ي و صادقي)68 :1394 ،
ادا ستتعدی در غزلياتح چونان عاشتتقي استت

کج بج ويشتتواز نهيها و ده کات ديرود و برای

رسيدن بج وصال يار از توبجها توبج ديکند کج لطف و ذابيتي خاصي در کددح نهفتج اس

و بياني

کادد ادبي و وارادوکسيکال و دتناقضنما دارد:
کردن

ه مج عمر تو بج کردم کج نگردم از د ناهي

دناگر چنان کج نهيس

نگر بج دوس

بج خدای اگر بج دردم بکشتتتي کج برنگردم

ک سي از تو چون گريزد کج تواه گريزگاهي
(سعدی ،غ)635

گر ن ساقي کج دستان راس

هشياران بديدندی

گرم با صالحان بي دوس فردا در بهش

رند

ز توبج توبج کردندی چو دن بر دس ت

خماران

ه مان بهتر کج در دوزخ کن ندم با گنه کاران
(سعدی ،غ)451

ستتتتاقي بيتار

ادي کز ز هد تو بج کردم

د طرب بزن نوا يي کز توبتتج عتتار دارم
(سعدی ،غ)451

سعدی در باب شور و عشا و واني بج اخدج در عشا اشاره ديکندکج طعنج زنان ريايي اورا
دنع ديکنند:
دتترا تتتوبتتج فتتردتتايتتيای ختتودوتترستتتت

تو را توبتتج ز ين گف ت

ب بخشتتتتای بر دن کتتج هرچتتج او کنتتد

و گر قصتتتتد خون استتتت

او لي ترستتتت
ن ي کو کنتتد

(سعدی)104 :1379 ،
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نتیجهگیری :
انديشج های سعدی ،دريای ورگوهر الالی اخدن ،دعرف  ،دين و گسترده ترين تج ي گاه بازتاب
دوزه های اخدقي ،ص ح و نوعدوستي بوده و نگريجهای انسان شناسي و ردانهای کمالگرايي را در
زيباترين بيان ،با زبان ردز وتمثيل بيان کرده استت د انديشتتجها و روههای تربيتي و دوزشتتي ،زبان،
ذابي های ستتخنوری وترفندهای دخاطب شتتناستتي در ستتعدی ،وی را در باالترين ايگاهها و
دعيارهای برتری و تحول فرين و دوران سازی شاعران ونگريجوردازان هان قرار داده ا س

و بحث

ويشگيری از رم در کدم او گويای بارز رابطة ضقون انساني و ادبيات اس د
يافتج های اين تحقيا بج طور دو ز و دفيد ،نشان دي دهد سعدی بسيار گاه اس

بر اينکج :انسان

بج واسطج رزوهای غريزی و فطری و نفم اداره و وسوسج های شيطاني و بج طور ک ي انسان بودن،
بروز خطا ،رم ،تق صير و گناه از وی ضتمي ا س

و البتج تداوم ن سقوف و هدک

و شقاوت هر

دو دنيا را بج دنبال دارد و تنها راه نجات و ر ستگاری و برگ شتن بج سعادت دين و دنيا ،توبج ا س

و

بمد بج همين دليل بج شيوه ها و دنا سب ضکايات و تمثيدت بج رم ،تق صير و توبج بج وي شگاه الهي،
اشتارات صتريح و ونهان دارد و با نگاه عرفاني ،ن را ت طيف کرده است د هر چند کج در گ ستتان و
غزليات بج ن تو ج داشتج ادا در بوستان شکارا و بج فراواني دورد تأکيد قرار داده اس د
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 -9سعدی ،دص ح الدين ،) 1373( ،گ ستان سعدی ،تصحيح و تو،يح :غددحسين يوسفي ،تهران ،خوارزديد
 -10شفيعي کدکني ،دحمدر،ا ،)1392( ،زبان شعر در نثر صوفيج ،تهران ،نشرسخند
 -11غزّالي ،ابوضادد دحمّد ،)1369( ،اربعين ،تر مة :برهان الدّين ضمدی ،نشر اطّدعات ،تهراند
 -12نجفي ابرند بادی ،ع ي ض سين ،) 1379( ،تقريرات درس رم شنا سي وي شگيری بج کو شح دحمد ع ي
بابايي ،دانشگاه تربي

ددرس ،نشر الکترونيکيد

