
 
 
 
 
 
 

  طنز سياسي در كالم سعدي
  ) ( گلستان و بوستان

  نژاد حسين صفري
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت

  چكيده 
شيخ مصلح الدين سعدي ، چهره هاي متفاوتي از خود ، در ادب فارسي نمايانده است . گاه شاعري است كه 
با روش سهل و ممتنع به وعظ و اندرز مي پردازد و گاهي در چهره ي يك عارف لب به سخن مي گشايد . 

تي بي پرده پوشي ، زماني با شور و حرارت ، چونان عاشقي دلسوخته و پاكباز در باب عشق و شور و مس
صريح و خوشايند ، رازهاي عاشقي خويش را برمال مي كند و در جايي ديگر همانند جامعه شناسي آگاه و 

پردازد و با به تصوير كشيدن اعمال و رفتار حاكمان ،  متعهد به بيان بازتابهاي سوء اجتماعي عصر خود مي
جاي آثار خود نقاب از چهرة دروغين شان  آنان در جايزاهدان و... مردم فريب با افشاي قصد و انديشه پليد 

دارد و چون مصلحي اجتماعي با درد عامه مردم همدردي مي كند. در اين مقاله كالم سعدي را از منظر  بر مي
  منتقد اجتماعي عصر خويش ، مورد بررسي و باز بيني قرار مي دهيم .       

  ، نقد . سعدي ، طنز ، سياست ، اجتماع  كليد واژه :
 

  مقدمه 
همه نظريه پردازان ادبي بر آنند كه هرگونه آثار و كالمي در جامعه به واسطه عوامل و تأثيرات زمان ايجاد 

ي عصر او را بر خود نداشته  شود و هيچ نويسنده ، شاعر و هنرمند راستيني نيست كه اثرش مهر و نشانه مي
دقيقي براي ايجاد و خلق آثار مختلف دانست. از سويي ديگر  توان اجتماع را بستر مناسب و باشد. درواقع مي

اين خود ، عامل مهمي است تا بتوان از آثار ادبي يا تاريخي و ... هر دوره به اوضاع اجتماعي ، فرهنگي حتي 
هاي پادشاهي ، تاريخ غارت و  اقتصادي آن دوران پي برد . تاريخ سرزمين ايران از دوران نخستين سلسله
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اقوام مختلفي بوده است . هم آناني كه به عنوان پادشاه هم ميهنان خود را زيردستان و اين خاك پرمهر قتلهاي 

گناه و  دانستند و هم اقوام بيابانگرد وحشي و نيمه وحشي كه كشتار مردمان بي را ميراث بالمنازعه خود مي
هاي حماقت آور ، در دفتر سياه  جوييهاي واهي و برتري  هاي چند هزار جلدي را به بهانه سوزاندن كتابخانه

اش را ضعيف ، فقير و  نمودند ؛ همه و همه سرزمين ايران و فرهنگ غني افتخارات قومي خود ثبت مي
كه بيقين انتقاد بزرگترين جرم محسوب  يي مردمان آن را به اقوامي عقب مانده تبديل نمود. در چنين هنگامه

دانسته و به معرفت و روش بيني واقعي  معه و راهنمايان مردم ميجا شود ؛ گروهي كه خود را مصلحان مي
نمود ؛ بنابراين  ديدند اين امور براي آنان مضحك جلوه مي  رسيده بودند؛ چون امور را مطابق با واقعيتها نمي

كردند و  و شوخي را چاشني كالم خود مي 1براي افشاي ستمِ ستم پيشگان و نشان دادن چهره كريه شان طنز
گرفتند . سعدي يكي از اين بزرگان است كه از يك سو به  مين و زمان دنياي دروغين را به باد تمسخر ميز

واسطه سير آفاق و انفس و ژرف نگري در احوال اقوام و ملل مختلف در طي سفرها و از سوي ديگر به 
مردان سياست مي پردازد  شناسي آگاه ، به تحليل اعمال هاي ديني و اخالقي همچون جامعه جهت تأثير آموزه

  و دردهاي اجتماعي را به ميدان نقد مي كشاند .
  عصر سعدي  

يي كه همة موازين  سالطين مستبد و فرمانروايان خودكامه تاريخ سرزمين ايران پرست از داستانهاي دلخراش
انساني را به خاطر مقاصد شوم نفسانيِ خويش زير پا نهاده و هوسهاي بيكرانة آنان براي كسب قدرت و 

آن گرديده است. با مطالعة هاي ساكنان  شان ، سبب بسياري از شوربختي ارضاي آتش سوزانِ سلطنت جويي
توان دريافت كه حكومتهاي حاكمه در آن تا انقالب اخير عموماً حكومت  پيشينة تاريخي اين سرزمين مي

معني كه شخصي به عنوان مالك الرقاب به وسيلة  بود. بدين» ارباب ـ رعيتي«استبدادي و مبتني بر نظام 
انند ولي نعمتشان ياراي تحمل حقيقت شنوي و حقيقت اطرافيان و هواداران خويش كه در بيشتر موارد هم

گونه  هاي مهم و بارز اين پرداخت. رعب و وحشت كه از ويژگي اند ؛ به ادارة امور مي جويي را نداشته
گرديد كه كس را مجال مخالفت و اعتراض با پادشاه نباشد . اوضاع اجتماعي عصر  حكومتها بود، باعث مي
ان ، احوال و افكار و روحيات و معتقدات مردم ، رسوم جامعه و طـرز تفكّر طبقات سعدي ، رفتار عمال ديو

مختلف در آن روزگار را در خالل حكايات و روايات  متعدد مي توان به خوبي دريافت . مثالً در باب اول 
سي كه ديـدندش گريزان و بي خويشتن ، افتان و خيزان . ك« گلستان سعدي از روباهي سخن مي رود : 

شتر را بسخره مي گيرند . گفتند  [شنيدم ]گفتش : چه آفت است كه موجب چنــدين مخافت است ؟ گفت : 
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با تو چه مناسـبت و تو را با او چـه مشابهت ؟ گفت : خاموش ! كه اگر حسودان  [را]: اي شيفتة اليعقلْ شتر 
(گلستان ،  2»[تا تفتيش حالِ من كند؟] كه را غم تخليص من باشد [و گرفتارآيم ] به غرض گويند شــترست 

  : يوسفي ) 70 -71
در چنين اوضاع نابسامان اجتماعي كه روشن بينان و آگاه انديشان بيم جان دارند ؛ تنها راه نجات در برابر اين 

هاي آنان بود ؛ درست به همين روشني كه در اين  خودكامگان ، سكوت و تن دادن به اوامر و خود رايي
كردند و هر يك رأيي  وزراي نوشيروان در مهمي از مصالح مملكت انديشه همي« خوانيم :  حكايت مي

زدند و ملك همچنين تدبيري انديشه كرد . بزرجمهر را رأي ملك اختيار آمد . وزيران در خفيه پرسيدند  همي
وم نيست و انجام] كارها معل]چه مزيت ديدي بر فكر چندين حكيم؟گفت: بموجب آنكه [ را]كه رأي ملك

آيد يا خطا . پس موافقت رأي ملك اولي ترست تا اگر خالف صواب  است كه صواب رأي همگان در مشيت
  آيد بعلت متابعت از معاتبت ايمن باشيم .

  بـه خون خويـش باشد دست شُستن    ان رأي جـستـن ـخالف رأي سـلـط
  )80(همانجا : » و پروينببايـد گفتن آنك مـاه     اگر خود روز را گويد شب است اين 

،از يك سو بازار تملّق و ستايش در پذيرفتن اعمال و رفتار سالطين در نزد نزديكان او كه  اي در چنين جامعه
اي الهي و  يافت تا آنجا كه به خيالي پوچ، حضورش را معجزه مي مشتي اخّاذ و چاپلوس بودند ؛ افزايش

  پنداشتند . مش جهانيان بر زمين ميوجودش را سايه خدا ـ ظل اهللا ـ و مايه آرا
  كايـزد زكرامتش سرشته است    اين شاه نه آدمي فرشته است «

  كـز خــوي ددان ددي بريـده ...    شاهيـش به غايتــي رسيـده 
  »   آهو بره شيـــرِ شيـــرخورده     سگ با خرگوش صلح كرده

  : نظامي ) 167( ليلي و مجنون ، 
راي هرگونه نقد از اعمال دولتيان نامناسب نموده ، دست تجاوز و تعدي آنان را بر و از سوي ديگر فضا را ب
كردند ؛  گشاد و آنانكه در قيمتي كالمشان را به پاي پادشاهان خوك صفت نثار نمي خلق مظلوم و بي دفاع مي

  گرديدند .  پيوسته با مرگ يا جالي وطن روبرو مي
  : مينوي ـ محقق)  325(ناصرخسرو ، » كه بر كُهسارهاي شامخات  جز  عاقالن را در جهان جايي نماند « 

اي به  تاريخ ايران شاهد راستيني است از سرنوشت مردان پاكي كه به جهت فساد دربار به طرز ناجوانمردانه
هـ. ق) ، خواجه  425(مقتول  اند. بزرگاني چون بزرگمهر، حسنك وزير قتل رسيده و يا به آوارگي تن داده
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فراهاني   ق) و... در ادوار گذشته و ابوالقاسم 481(متوفي  هـ .ق) ناصرخسرو 485ـ مقتول  408( الملك نظام

هـ .ق) و ... در عصر امروز، كه هر يك از  1222ـ  1268( 3هـ . ق) و ميرزا تقي خان اميركبير. 1251-1193(
سترش فرهنگ و حفظ استقالل اين آنان با تدبير علمي و قدرت سياسي خويش گامي ارزشمند و استوار در گ

اند كه  اند ؛ اما سرانجام قرباني استبداد حاكمان زمان و توطئه چاپلوسان و متملّقاني گرديده سرزمين برداشته
  اند.  ديده تنها ادامه حيات خود را در گرو از دم تيغ گذراندن بيگناهان و پاكان مي

  
  طنز سياسي

، داراي محدوديت مشخصي نيست و چون به زندگي و اجتماع  قلمرو طنز به سبب گستردگي مضامين آن
رو  گزيند. از اين گنجد ؛ براي بيان خود بر مي افكند ؛ هر آن چه را كه در دايره اين دو مقوله مي نظر مي

گري نمايد . اما در  تواند به انواع مختلف و صورتهاي گوناگون اعم از تربيتي ، اخالقي ، سياسي و... جلوه مي
، به عنوان   ميان تزوير و ريا هميشه يكي از موضوعات محوري آن است؛ خاصه وقتي كه اركان جامعه اين

مناديان خير و سعادت دنيا و آخرت ، خود متعهد به معيارهاي نامناسب رفتاري كامالً متفاوتي باشند . از 
مصلحان جامعه و هدايتگران رو در ميان بسياري از شاعران و نويسندگان گروهي كه خود را به عنوان  اين

دانستند ؛ به سبب تسلط حاكمان ستمگر بر سرزمين ايران و گماشتن امراي مزور و ظلم و ستم بر  مردم مي
هاي پادشاهي به خاطر روحيه  عدالتي در طي دوران سلسله مردم و آزار انديشمندانِ آزاده و رواج فسق و بي

اند .  پرداخته مي ات رنجيده و به انتقاد از اين اوضاع نابسامان گونه اجحاف حساس و انديشه دقيقشان از اين
ـ در گنجينة ادب طنزپردازي ايران تا پيش از عصر  4گرچه نقد اعمال و رفتار عمال حكومت ـ طنز سياسي

شود ؛ اما  ترين گناه محسوب مي مشروطه به سبب استبداد پادشاهان و اختناق حاكم بر جامعه ، نابخشودني
ي از سخنگويان ادب گذشته فارسي ـ چه آزاده و چه مداح ـ در كالم خويش گاه در پوشش كنايه، بسيار

استعاره، ايهام و گاه روشن ، صريح و حتي با يادآوري اعمال گردنكشان پيشين و تذكر مكافات الهـي و 
ه سرنوشت عبرت آميز اند صاحبان زر و زور را متـنبه و آنـان را متوج تـكيه بـر عجز انـسان ، تـوانسته

  از زوال پذيري قدرتهاي فناپذيرشان سخن به ميان آوردند . 5ديگران ساخته،
  سخــن گفت بـا عــابدي كلّــه اي    شنيـــدم كه يكبــار در حلّـه اي « 

  به ســـر بــر كـــاله مهي داشتــم    كه مــن فــرّ فرمانـــدهي داشتـم 
  گرفتـــم به بـــازوي دولــت عراق    سپهـــرم مدد كرد و نصـرت وفاق 
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  كه ناگـه بخوردنـد كرمـــان ســرم    طمع كـرده بودم كه كـرمان خـورم 
  : يوسفي) 62بوستان ، »( كه از مردگان پندت آيد به گوش     بكَن پنبه غفلـت از گوشِ هــوش 

  و يا
  كش بي مهرگان بيني كه اين آن نوبهاري نيست  بدين زور و زر دنيا چو بي عقـالن مشـو غرّه« 

  »برو تا هم كنـون  در گل تن الب ارســالن بيني  سر الب ارسالن ديدي ز رفعت رفته برگردون 
  : شفيعي كدكني) 231هاي سلوك ،  (تازيانه

  سعدي و طنز 
سعدي با اينكه تحصيالت خود را در نظاميه بغداد ، يعني آموزشگاهي به سبك حوزه هاي علميه امروزي با 

هاي ديني و مذهبي گذرانده بود ، بر خالف فقيهان و زاهدان متعصب و عبوس ، روحي گشاده و آموزش 
شمار آمده است . ه طبعي ظريف داشت و از نظر اكثر پژوهشگران زندگي و آثار او لطيف و شوخ طبعانه ب

ي شوخ و بذله سـعدي در عين وعظ و حكمت و هدايت خلق ، شاعر« ذبيح اهللا صفا در اين باره مي گويد :  
گو و شيرين بيانست و در سخن جد و هزل خود آنقدر لطايف بكار مي برد كه خواننده خواه و ناخواه 

يان ريپكا ( ) . صفا :  610/  3/  1تاريخ ادبيات در ايران ، ( »مجذوب او مي شود و ديگر او را رها نمي كند.
ما سعدي را يكـي از «  سعدي مي نويسد :ميالدي ) ايران شناس چك دربارة طنزپردازي  1886 – 1968

محبوب ترين شعراي اخالقي ادبيات فارسي و يكي از مشهورترين شعراي ايران ، نه به صورت يك نفر مربي 
» مي دانيم.   خوش مشرب با كورسويي از بذله گويي شيطنت آميز،  بلكه به صورت شخصي بشاش ،  عبوس ،

ميالدي ) ايران شناس  1969 – 1886هانري ماسه ( ). ريپكا :101، ...ادبيات ايران در زمان سلجوقيان و (
ماسه ، ( » سعدي شخصي جدي بود و در عين حال از مطايبه خودداري نمي نمود«  :فرانسوي معتقد است

نويسندة هلندي   ميالدي ) 1536ـ  1467(  6و در جائي ديگر او را با اراسم ) 335:تحقيق دربارة سعدي 
گاهي سعدي به سبب نحوة زندگي و طنز شيرين خود به وي شباهت پيدا مي « كرده و مي نويسد : مقايسه 

ـ  1494(  8حضور ذهن طنز آميز را بله« مترجم فرانسوي بوستان نيز :  7باربيه دومنار ) 345 : همانجا ( »كند. 
  )345 : همانجا ( »ميالدي ) نويسندة قرن شانزدهم فرانسه را در او مي ديد.  1553

غالمحسين يوسفي كه ضمن تصحيح بوستان و گلستان سعدي ، دربارة ويـژگيهاي اين دو كتاب نوشته ، در 
در گلستان همه سخن جد نيـسـت . طنز و طيبت نيز « مورد طنز در آثار سعدي بويژه گلستان مي نويسد : 
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رِند نكته بين بسيار موضوعات  در كتاب راه جسته و بر لطف سخن افزوده است . به عالوه سعدي هوشمند و

   )يوسفي:  42گلستان ، (» دلنشين از اين قبيل يافته و در خالل حكايات آورده است.
  همچنين در بوستان گفته : 

  يوسفي)     : 167بوستان ، » ( كه دارد پس پرده چندين جمال  در اوقات سعدي نگنجد مالل «     
نمك كالم « دربارة اشخاص گوناگون ديده مي شود . سعدي هزل را در آثار سعدي انواع طنز از هزل و هجو 

بي سبب نيست كه دو اثر جاويدان خود را گلستان و بوستان نـام  ) : فروغي 1سعدي ،  (كليات 9.مي داند» 
مي گذارد كه ياد آور نشاط و خنده و شور گل است از هم اين رو نثر و نظم در اين دو اثـر جاويدان در 

ست كه يكي از ا ط و طرب به چشم مي آيد ، مي شكوفد و مي خنداند و راه مي برد . حقيقت اينحالت نشا
تا  ؛ ويژگي طنز سعدي از اين منظر بخوبي برجسته و نمايان است .ويژگيهاي بارز سبك سعدي ، طنز اوست 

مناسبات آن عصر حدي كه از اين راه مي توان اوضاع و احوال اجتماعي دوران سعدي و فـرهنگ و روابط و 
را به روشني دريافت . روزگار و زمانه اي با زاهدان سالوس صفت و روي در مخلوق ، پارسايان ريائي ، 
درويشان عوام فريب ، حاكمان جبار ، سالطين ظالم ، قاضيان رشوت خوار ، عالمان بي عمل ، مردمان مزور 

ن و انسانيت ستم روا داشته و بر گردة مردم عامي و مزدور و خالصه آدمياني كه با ظاهر انساني ، به انسا
زحمتكش سوار مي شدند و از دسترنج شان استفاده مي كردند ، اينها همه به وسيلة طنز و هجو گزنده سعدي 

در غالب آثار سعدي ، بويژه در  عريان و رسوا مي شدند و در آئينه آثار او چهرة كريه شان نمايان مي شد .
شـخصيتها يا عناصر داستاني به گونه اي انتخاب و پرورده مي شوند كه فضاي اثر را براي  گلستان و بوستان ،

خلق طنز مهيا مي سازند ، سعدي در اينگونه موارد بيشتر از عنصر تضاد كمك مي گيرد و دو قشر متضاد از 
وان ، غني و فقير و ... سلطان و درويش ، عاقل و ديوانه ، پير و ج  اقشار جامعه را مانند : پادشاه و رعيت ،

مقـابل هم قرار داده و از برخوردها و گفتگوهاي شان زمينه اي مناسب براي پرورش و ايجاد طنز استفاده مي 
  براي نمونه مي توان به موارد زير اشاره كرد .نمايد . 

  )يوسفي : 190گلستان ، (» همه كس را دندان به ترشي كُند گردد مگر قاضيان را كه به شيريني.« 
  )117:  همانجا» ( نكند گرگ پوستين دوزي    از بدان جز بدي نياموزي: «  و يا 

  )71:  همانجا» ( دوستان درزندان به كار آيند كه بر سفره همة دشمنان دوست نمايند.« و يا : 
  )102:  همانجا» ( ده درويش در گليمي بخسبند و دو پادشاه در اقليمي نگنجند.« و يا : 
  )60:  همانجا» ( محال است كه هنرمندان بميرند و بي هنران جاي ايشان بگيرند. « و يا :
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  سعديگلستان و بوستان در سياسي مضامين طنز 

   شاهان و امرا ـ 
برخي از ساده انديشان و ناآگاهان كه با آثار سعدي آشنائي كاملي ندارند ، گمان مي كنند كه او نيـز همانند 
شاعران مداح جبين بـر آستان شاهان و اميران جبار و ستمگر نهاده است . در اينكه شيخ فرمانروايان و صدور 

ا چيزي كه از خالل اين مدايح آشكار است ، عصر خود را ستوده و آنان را مـدح گفته ترديدي نيست ، ام
اين مسئله باعث مي شد كه او بي پروا و با شجاعت پادشاهان ظالم .پاي بندي شيخ به مـوازين عقيدتي است 

ان بايد در رعايت عدالت در كشور داري و توجه به خلق همت خود را به پادشاه.  و ستمگر را انتقاد كند 
  د :نبر خود ستم مي كن نخست ر درجة، د كارگيرند زيرا با  ظلم

 ]يكي از ملوك عجم حكايت كنند كه دست تطاول به مالِ رعيت دراز كرده بود و جور و اذيت آغاز كرده «  
كم رعيت . چون  [و از كُربت جورش راه غربت گرفتند ]خلق از مكارِه ظلمش به جهان برفتند  [تا جايي كه 

  و خزينه تهي ماند و دشمنان زور آوردند . شد ارتفاع واليت نقصان پذيرفت
  گو در ايام سالمت به جوانمردي كوش  هركه فريادرسِ روزِ مصيبت خواهد

  لطف كن لطف كه بيگانه شود حلقه بگوش  بنده حلقه بگوش ار ننوازي برود
ر ملك را كتاب شاهنامه مي خواندند در زوال ِ مملكت ِ ضحاك و عهد فريدون . وزي ،در مجلس ِ او  ،باري 

هيچ توان دانست فريدون كه گنج و ملك و حشَم نداشت چگونه بر وي مملكت مقرر شد ؟ گفت ]  پرسيد :
و پادشاهي يافت . پس گفت : اي  [و تقويت كردند  ]خلقي بر او بتعصب گرد آمدند  [: چنان كه شنيدي 

ملك، چون گرد آمدنِ خلقي موجبِ پادشاهي است تو مر خلق را پريشان براي چه مي كني ؟ مگر سرِ 
  پادشاهي كردن نداري ؟ 

  كه سلطان به لشكر كند سروري     همان به كه لشكر بجان پروري 
دشه را كرم بايد تا بر او رعيت گرد آيند و ملك گفت : موجبِ گرد آمدن سپاه و رعيت چه باشد ؟ گفت : پا

   [و تو را اين هر دو نيست  ]در پناه دولتش ايمن نشيند  [رحمت تا  ]
  كه نيـايـد زگـرگ چـوپاني    نـكـند جـور پيـشه سلطاني 

  لك خويش بكندپاي ديوار م    پادشاهي كه طرح ظلم افـكند
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از اين سخن درهم كشيد و به زندانش فرستاد. بسي برنيامد كه  ملك را پند وزيرِ ناصح موافقِ طبع نيامد. روي

  بني عمش بمنازعت برخاستند و ملك از تصرّف اين بدر رفت و بر آنان مقرر شد . 
  دوستدارش روزِ سختي دشمنِ زورآورست     پادشاهي كو روا دارد ستم بر زيردست 

  » ه عادل را رعيت لشكرستزان كه شاهنشا  با رعيت صلح كن وز جنگ خصم ايمن نشين 
  يوسفي) : 64 – 63( گلستان ،

كه به اراضي ديگران دست تخطّي دراز و  آنندفــرمانروايان جاه طلب و خودكامگان همواره در صدد 
آرزوهاي وسعت طلبي خود را ارضا كنند . اين تضـاد عـجيب در ميان مردان صلح و صفا و خودكامگان 

  ترسيم شده است : زيبا بسيارطالب جاه توسط سعدي 
  ده درويش در گليمي بخسبند و دو پادشاه در اقليمي نگنجند .« 

  بذل درويشان كند نيمي دگر    نيم ناني گر خورد مرد خداي
  )60:  همانجا»(همـچنان در بـند اقليمي دگر    ملك اقليمي بـگـيرد پادشـاه

  .آيد  زماني كه دست ظلم درازگردد بر لبان مردم خنده نمي
  : يوسفي ) 56( بوستان ، »نبيني لب مردم از خنده باز    يد ظلم جايي كه گردد دراز «

تاريخ ايران پر از داستانهاي دلخراش سالطين مستبد و فرمانروايان خودكامه يي است كه همة موازين انساني 
ت ، سرچشمه و آنان براي كسب قدر را براي خاطر مقاصد نفساني خودشان زير پا نهاده اند . هوس بيكرانة

در سيرت پادشاهان و نيز باب اول  علّت همة شور بختي هاي آدميان بوده است .باب اول گلستان سعدي ؛
بوستان؛ در عدل و تدبير راي سرشار است از حكايات شاهان ستمگر كه جز نفرين خلق و بد نامي ابدي 

  چيزي براي خود باقي نگذاشته اند .
در بغداد پديد آمد . حجاج يوسف بخواندش و گفت : دعاي خيري بر من بكن درويشـي مستجاب الدعوه « 

جملة  . گفت : خدايا جانش بستان . گفت : از بهر خدا اين چه دعاست ؟ گفت : دعاي خيرست تو را و
  مسلمانان را .

   گرم تا كي بماند اين بازار ؟    اي زبـردسـت زير دست آزار
 : يوسفي ) 67( گلستان ، »ت به كه مردم آزاريمردن    به چه كار آيدت جهانداري ؟

مچنين در حكايتي در بوستان پادشاهي بيمار مي شود و از پارسائي مي خواهند تا در حق پادشاه دعا كند ، ه
  جواب پارسا داراي طنزي تلخ و گزنده است :
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  اسيران محتاج در چاه و بند ؟      دعاي منت كي شود سودمند« 
  كجـا بيني از دولت آسايشي ؟      ايشيتو نا كرده بر خلق بخش

يوسفي :  64بوستان ، »( دعاي ستمديدگان در پيت؟       كجا دست گيرد دعاي ويت 
(  

ست كه در خواب ا و يا در حكايتي ديگر پارسائي به پادشاهي توصيه مي كند كه بهترين عبادت براي تو آن
وي تا مردم را كمتر بيازاري .ر  
گفت : تو را خواب نيمروز تا  پارسايي را پرسيد كه از عبادتها كدام فاضل ترست؟ يكي از ملوك بي انصاف « 

  در آن يك نفس خلق را نيازاري .
  گفتم اين فتنه ست خوابش برده به    ظالمـي را خـفـته ديـدم نيـمــروز
 : يوسفي ) 67( گلستان ، »آن چنان بد زندگاني ، مرده به     وان كه خوابش بهتر از بيداري است

سعدي معتقدست كه در عرصه سياست گام نهادن ، بويژه خدمت اميران كردن به اصطالح شاعر در عمل 
از تلون طبع پادشاهان بر حذر بايد « : پادشاهان بودن در عين حال كه سودمندست بس خطرناك نيز است . 

ر نديمان است و عيب به سالمتي برنجنبد و به دشنامي خلعت دهند و ظرافت بسيار هن [وقتي  ]بود كه  
  )69همانجا : »( حكيمان . 

بر دوستي پادشاهان اعتماد نتوان كردن و بر آواز خوش كودكان كه آن به خيالي مبدل شود و اين به « و يا : 
  ) 171 :همانجا » ( خوابي متغير گردد. 

  لسم بميريعمل پادشاه چون سفر درياست خطرناك و سودمند ؛ يا گنج برگيري يا در ط« ويا :  
 )72همانجا : »( يا موج روزي افكندش مرده بر كنار   يا زر به هر دو دست كند خواجه در كنار 

باب اول بوستان عمدتاً دربارة نصيحت به پادشاهان و اميران و حاكمان پيرامون رعايت عدل و داد و حقوق 
داوند نهد ، روز بندگان را رعيت و مردم است . وي سلطاني را مي پسندد كه روي اخالص بر درگاه خ

  خداوندگار باشد و شب خداوند را بندة حقگزار.
روح عدالت خـواهي سعدي در همان حكايت اول بوستان جلوه گر است ، آنجا كه كسري انوشيروان در 

  هنگام نزع به فرزندش هرمز دربارة روش مملكت پند و اندرز مي دهد :
  هـرمــز چنـين گـفت نوشيـروانبه     شـنيـدم كه در وقـت نـــزع روان« 

  نه در بـنـد آسـايـش خويـش بـاش    كه خـاطــر نـگهـدار درويش باش
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  چو آسـايـش خويـش جـويـي و بس    نـيـاســايـد انـدر ديـار تـو كـس
  شـبان خـفـته و گـرگ در گـوسـفند    نيـايـد بـه نـزديـك دانـا پـسـند

  شــاه از رعـيـّت بــود تـا جداركه     بــرو پـاس درويـش محـتـاج دار
  درخت ، اي پسر ، باشد از بيخ سخت    رعيت چو بيخند و سلطان درخت
  كه دلـتـنـگ بـيـنـي رعيـّت ز شـاه    فراخي در آن مرز و كشـور مخواه
ت نشـايـد به بيـداد كُـشـت كه مــر سلـطـنت را پنـاهند و پشت    رعيـ  
  »مــزدور خوشـدل كند كار بـيـش كه    مراعات دهقان كن از بهـر خويش

  يوسفي ) : 42 -43( بوستان ، 
  بدين ترتيب سعدي قدرت فرمانروايان را ناشي از تأييد افراد ملت مي داند .

  كه معـمار ملك اسـت ، پرهيزگار    خـدا تــرس را بــر رعيـّت گـمـار« 
  كه نـفع تـو جـويـد در آزار خلق    بد انديش تست آن و خونخوار خلق
  كه از دستشان دستها بر خداست   رياست به دسـت كـساني خطاسـت
  از فربهي بايدش كند پوست چه    مـكـن صـبـر بـر عامل ظلم دوست
  )43: همانجا »(نه چون گوسفندان مردم دريد    سـر گــرگ بـايـد هـم اول بـريد

مانند فرماندهي   ود مي باشند ،روش حكومت پادشاهاني را مي پسندد كه هميشه به فكر زيردستان خبنابراين 
   دادگر كه هميشه لباسي ساده مي پوشيد و براي تبديل آن ، تصرف در خزانه را مجاز نمي شمرد :

  قبـا داشـتـي هـر دو روي آسـتـــر    شنـيـدم كه فـرمـانـدهــي دادگـر« 
  ز ديـبـاي چـيـنـي قـبـايـي بـدوز     يكـي گـفتـش اي خـسرو نيـكـروز

  وزيـن بـگذري زيب و آرايـش است    ين قدر ستر و آسايش اسـتبگفت ا
  كه زينـت كنم بر خود و تخت و تاج    نـه از بهــر آن مـي سـتانـم خـراج
  به مـردي كجـا دفـع دشـمن كنـم؟    چو همـچون زنان حلّه در تـن كنـم
  وليـكـن خـزيـنـه نه تنـهـا مراست     مـراهـم زصـد گـونه آز و هـواسـت
  ) 52 همانجا :»(نـه از بـهــر آذيـن و زيــور بـود    خـزايـن پــر از بـهـر لشـكـر بـود

زيرا چون در كشوري امنيت نباشد دانشمندان نيز پادشاه بايد امنيت اقتصادي را براي بارزگان فراهم نمايد ، 
  : از آنجا مهاجرت خواهند كرد
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  و لشكر ببست در خير بر شهر    شهنشه كه بازرگانان را بخست« 
  ) 43: همانجا » ( چو آوازة رسم بد بشنوند ؟      كـي آنجا دگر هوشمندان روند

كه يكي از عوامل مهم آن ايجاد امنيت است را بدين گونه مطرح مي  را سعدي حتي مسئله جلب جهانگرد
  كند :

  كه نام نكــويي به عالم برند      بزرگان مسافر بجان پرورند« 
  كز او خاطر آزرده آيد غريب      عن قريبتبه گردد آن مملكت 

  )44: همانجا » ( كه سياح جلّاب نام نكوست    غريب آشنا باش و سياح دوست
  لطف و رحمت پادشاه شامل حال زندانيان نيز بايد باشد :

  ) 51: همانجا » ( كه ممكن بود بي گنه در ميان      نظر كن در احوال زندانيان« 
ايد از شاه خوشنود باشند تا بتوانند از مملكت و تاج و تخت شاه پاسداري و همچنين سپاهي و لشكري نيز ب

  حمايت كنند :
  ) 52: همانجا » ( ندارد حدود واليت نگاه    سپاهي كه خوشدل نباشد ز شاه« 

سربازي كه در غم نان خود يا فشار فاقة خانوادة خويش باشد ، نمي تواند با دشمن شجاعانه بجنگد. 
نه را ببخشد تا سپاهي نيز جان خود را ببخشند. ولي اگر سپاهي گرسنگي بكشد ، ممكن حكومت بايد خزا

   است بر ضد دستگاه حاكم بشورد زيرا كه :
  »دريغ آمدش دست بردن به تيغ  چو دارند گنج از سپاهي دريغ« 
  سلطان كه به زر با سپاهي بخيلي كند به سر با او جوانمردي نتوان كرد .« و 

   يوسفي ):  68گلستان ، »( المعو گرش زرندهي سر بنهد در     سپاهي را تا سر بنهدزربده مرد 
   از مداحي شاعران مجيزگوي بر حذر مي دارد و مي گويد : پادشاهان راوي 

فريب دشمن مخور و غرور مداح مخر كه اين دام زرق نهاده است و آن دامن طمع گشاده . احمق را « 
  كه در كعبش دمي فربه نمايد . ستايش خوش آيد ، چون الشه
  كه انـدك مـايه نفعي از تو دارد    اال تا نشـوي مدح سخنگوي
 ) 175(همانجا: »دو صد چندان عيوبت بر شمارد    كه گر روزي مرادش برنياري

  وظيفة خود مي داند كه شاهان و اميران را به عدل و انصاف رهنمون شود : از اين رو
  چو تيغت به دست است ، فتحي بكن  خندليـر آمدي سـعديـا در سـ« 
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  نه رشـوت سـتـانـي و نه عـشـوه ده    بگو آنچه داني كه حق گفته به

  : يوسفي ) 53( بوستان ، »طمـع بـگسل و هـر چه دانـي بگوي  و دفتر زحكمت بشوي طمع بند

 ـ شحنه و محتسب و قاضي

در قلمرو حكومتهاي بظاهر اسالمي ،  در ادبيات كالسيك ايران از شحنه و محتسب و قاضي و نقش آنان
جهت اجراي احكام شرعي حكايات و روايات بسياري نقل شده است ، سعدي نيز همانند حافظ شيرازي و 
عبيد زاكاني گهگاه از كارها و اعمال و ظلم و ستم ناحق و رشوه خواري ها و فسق پنهان و آشكار شان در 

  شواهدي اشاره مي شود :جاي جاي آثار خود ، سخن رانده است كه به 
شاه از بهر دفع ستمگاران است و شحنه براي خونخواران و قاضي مصلحت جويي طرّاران . هرگز دو خصم « 

  : يوسفي ) 189گلستان ، » ( به حق راضي پيشِ قاضي نروند . 
و فاسق از  و حكما گفته اند : چهار كس از چهار كس بجان به رنجند : حرامي از سلطان و دزد از پاسبان،« 

  ) 70همانجا : » ( غماز و روسپي از محتسب . 
  همه كس را دندان به ترشي كُند گردد مگر قاضيان را كه به شيريني .« 

  )190همانجا : »( قاضي كه به رشوت بخورد پنج خيار               ثابت كند از بهرِ تو ده خربزه زار 
و قاضي و محتسب و شحنه رشوه خوار باشند، وضع طوري وقتي در جامعه اي عدل و داد حكمفرما نباشد 

  مي شود كه بقّال از دزد شبرو نيز مي دزدد . به طوري كه دزد نيز از بيداد زمانه به فغان مي آيد :
  بـه دروازة سيـستان برگذشت    شنيدم كه دزدي در آمد ز دشت« 

  انـگ:بــرآورد دزد سـيهـكار بـ    بـدزديـد بقّـال از او نيـم دانـگ
 : يوسفي ) 161بوستان ، »( كه ره مي زند سيستاني به روز    خدايا تو شبـرو به آتـش مسـوز

  ييزاهدان ريا ـ
سعـدي با اينـكه خود داراي عقـايد مذهبـي استواري بوده و در نظاميه دروس ديني آموخته و اطـالعـات 

ا اين همه در جـاي جاي آثار خود نقاب از عميقي از قرآن و تفسير و احاديث داشته و واعظي پارسا بود ، ب
چهرة دروغين زاهدان ريائي و پارسايان روي در مخلوق و وعاظ السالطين، برداشته و به روشني نشان داده 

  كه اين گروه دين به دنيا فروشان چگونه با آتش زهد ريائي شان خرمن دين و ايمان را مي سوزانده اند .
ف ديني خود نام احكام شرعي نهاده و قواعد متقَن آن را به سود خود و به دين فروشاني كه بر اعمال خال

  اقتضاي هوي و هوسهاي دنيوي خويش مسخ و تعبير و تفسير مي كردند .
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ي در ادبيات فارسي فقط در آثار سعدي خالصه نمي شود و پيش يبايد دانست كه انتـقاد و هجو زاهـدان ريـا
سـرو ، خيام ، سنائي و خاقاني، مولوي ... و بعد از او حافظ و عبيد و خواجو ، از او شاعراني مانند : ناصـر خ

. اما چون بحث ما به طور اخص در نظر و  اندقاآني و ... از اين قشر متظاهر و رياكار در آثارشان سخن رانده 
  اهيم داشت .ديدگاه سعدي دربارة آنان است ، از ميان شواهد فراوان در آثار او به مواردي اشاره خو

، مگر اعتقادي كه در  [تا ضعيف شوم ] عـابـدي را پـادشـاهي طلب كرد . عابد انديشيد كه دارويـي بخورم« 
  حقّ من دارد زيادت شود . آورده اند كه داروي قاتل بخورد و بمرد .

  پوست بر پوست بود همچو پياز    آن كه چون پسته ديدمش همه مغز
  يوسفي ):  93گلستان ، »( پشت بـر قبـله مي كنـند نمـاز    وقپـارســـايـان روي در مـخـل

عـابد ريا كار به جاي اينكه زهد خود را با خلوص نيت به خالق خود ثابت كند، با وانمود كردن ضعف و 
ي كـشنده قصد آن يالغري ، كه به فكر سخيف خود ، نشانه اي از زاهدي مي پنداشت ، با خوردن دارو

ديگري يعني پادشاه زهد ريائي اش را نشان دهد ، اما جالب اينجاست كه قبل از آنكه به داشت كه به بندة 
هدف اش برسد ، در اثر خوردن دارو مي ميرد و داستان مرگ مسخره اش به صورت سوژه طنزي در مي آيد 

   و نيز در حكايتي ديگر قريب به همين مضمون در باب دوم گلستان:
. چون به طعام بنشستند كمتر از آن خورد كه ارادت او بود و چون به نماز  زاهدي مهمان پادشاهي بود« 

  برخاستند پيش از آن كرد كه عادت او بود تا ظنّ صالح در حق او زيادت كنند .
  كاين ره كه تو مي روي به تركستان است    ترسم نرسي به كعبه ، اي اعرابي

اي پدر ،  كند . پسري داشت صاحب فراست. گفت: چون به مقام خويش باز آمد سفره خواست تا تناولي 
باري به دعوت سلطان طعام نخوردي ؟ گفت : چيزي نخوردم كه بكار آيد ، گفت : نماز را هم قضا كن كه 

  چيزي نكردي كه بكار آيد .
  عيـب ها بـر گـرفته زير بغل    اي هنـرهـا نهـاده بـر كف دسـت
   )88ـ  89( همانجا : »اندگي به سيم دغل ؟روز درم    تا چه خواهي خريدن ، اي مغرور،

 آن طنزي زيبا آفريده كه هدف» قضا « و » غذا « سعدي در اين حكايت از زبان پسر و با بازي با دو كلمه 
افشاي سالوسي زاهد رياكار بوده است ، چرا كه خواندن نماز براي تقرب به درگاه حضرت حق است نه 

  در بوستان :نزديكي به پادشاه . به قول سعدي 
  كه در چشم مردم گزاري دراز    كلـيـد در دوزخ اسـت آن نمـاز« 
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   يوسفي ):  143بوستان ، »( در آتـش فشـانـند سجاده ات     اگر جز به حق مي رود جاده ات 

دزد بي « تا اينكه  »تني چند از روندگان متّفق سياحت بودند ... « و نيز در حكايت پنجم باب دوم گلستان : 
  فيق ابريق رفيق برداشت كه به طهارت مي روم و خود به غارت مي رفت .تو

  يوسفي ) : 88گلستان ، » ( جامة كعبه را جل خر كرد    پـارسا بيـن كه خـرقه در بر كرد
نشان دادن ماهيت عنصري متظاهر به عنوان پارسا و الگوي تشبيه به حيوانات  باسعدي در اين حكايت 
  . به نمايش مي گذاردارسايان دروغين را استفاده كرده و چهرة پ

يكي از صالحان بخواب ديد پادشاهي را در بهشت و « باب دوم گـلـستان:  15همچنين در حكايت شمارة 
ندا آمد كه اين پادشاه به  ...پارسايي در دوزخ . پرسيد كه موجب درجات اين چيست و سبب دركات آن ؟ 

  تقرّب پادشاهان در دوزخ .ارادت درويشان در بهشت است و اين به 
  خود را از عملهاي نكوهيده بري دار    دلقت به چه كار آيد و تسبيح و مرقّع؟
  )92:  همانجا»(درويش صفت باش و كاله تتري دار    حاجـت به كاله بــركي داشتنت نيست

ر با ارادت در اين حكايت سعدي به طنز با يك تير دونشان مي زند، هم به پادشاهان هشدار مي دهد كه اگ
باشند و دين پرور و درويش دوست ، جايشان در بهشت است و هم پارسايان طماع را آگاه مي سازد كه جاه 
طلبي و قرب پادشاه نه به جهت هدايت او به راه راست ، بلكه طلب حرص و آز در آخرت مأوايي جز دوزخ 

  نخواهد داشت .
روغ دادن ، قتل نفس و صفات مذمومي از اين قبـيل كه حرام خوارگي ، شكم پرستي ، زنبارگي ، گواهي به د

اگر در طبقة روحاني كه پرچمداران امر به معروف و نهي از  در همة اديـان زشـت شمـرده شده است ،
باب  21منكرند گمان بــرده شود ، اعجاب و نفرت اهل معرفت را بر مي انگيزد . سعدي در حكايت شمارة 

  ين گونه زاهدان را نشان مي دهد :دوم گلستان نمونه اي از ا
عابدي را حكايت كنند كه شبي ده من طعام بخوردي و تا سحر ختمي بكردي . صاحبدلي بشنيد و گفت « 
  اگر نيم ناني بخوردي و بخفتي بسيار از اين فاضل تر بودي . :

  تا در او نور معرفت بيني      اندرون از طعام خالي دار
  )95 :  همانجا» (پري از طعام تا بيني كه       تهي از حكمتي بعلّت آن

  آمده كه : 32نظير چنين حكايتي در حكايت شماره 
  .. »…يكي از متعبدان شام چند سال در بيشه اي زندگاني كردي و برگ درختان خوردي « 
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شود ،  بعد ازآنكه پادشاه وقت سراغش مي رود، از او مي خواهد تا به شهر بيايد اما با امتناع زاهد روبرو مي
در نهايت با اصرار وزير زاهد راضي مي شود . در شهر جايي خوش ، غذايي لذيذ و غالم و كنيزي زيبا و 

  تميز به او داده و زاهد به آنها مشغول مي گردد .
  پادشاه بعد از مدتي به مالقات زاهد مي رود و مي بيند كه :

و بر بالش ديبا تكيه زده و غالمي پري پيكر با  ...از هـيأت نخستين بگرديده و سرخ و سپيد و فربه شده « 
  » ...مروحة طاووسي باالي سرش ايستاده . ملك بر سالمت حالش شادماني كرد

  »من اين دو طايفه دوست مي دارم ، يكي علما و ديگر زهاد « سپس  گفت : 
را چنين بيان مي كند كه : وزير جهانديده او دانائي فيلسوف بود و با طنزي شيوا شرط دوستي با اين دو طبقه 

اي پادشاه ، شرط دوستي آن است كه با هر دو طايفه احسان كني : علماء را زر بده تا ديگر بخوانند و زهاد « 
  )101ـ  102: همانجا »  ( را چيزي مده تا زاهد بمانند 

  سعدي در حكايت ديگر در حق اين گونه زاهدان گويد :
  »اهدتر از او كسي بدست آرز     زاهد كه درم گرفت و دينار« 

  ) 102: همانجا » ( آن كه زاهد ست نمي ستاند و آن كه مي ستاند زاهد نيست « چرا كه: 
هيچ از سخنان متكلّمان  فقيهي پدر را گفت :«   همچنين در حكايتي ديگر دربارة واعظان بيهوده گو مي گويد :

  اري موافق گفتار .در من اثر نمي كند . سبب آن كه نمي بينم از ايشان كرد
  خويشتن سيم و غلّه انـدوزند      ترك دنيـا به مـردم آمـوزند
  نه بگويد به خلق و خود نكند.       عالم آن كس بود كه بد نكند

  و خويشتن گم ات، كه را رهبري كند؟    عالم كه كامراني و تن پروري كند
ـ  104همانجا : »(كـند بيدار؟ خـفـتـه را خـفـتـه كي    باطل است آنچه مدعي گويد :    زيرا كه:

103(  
  ) 173: (همانجا » پادشاه بي حلم و زاهد بي علم  دو كس دشمن ملك و دينند : « و يا : 
  ) 183: همانجا » ( زاهد بي علم ، خانة بي در است « و نيز 

  مي كند : ريش احساس خودپسندي مي كنند بدين گونه ياد و در جاي ديگر از زاهداني كه به وسيلة دستار و
  كدو سـر بـزرگ اسـت و بي مغز نيز    كس از سر بزرگي نباشد به چيز« 

  يوسفي ) : 120بوستان ، »( كه دستار پنبه ست و سبلت حشيش    و ريش ميـفـراز گـردن به دستار
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  سعدي كمربستن به خدمت پادشاه را بتر از گناه كردن در لباس عبا مي داند :

ر وجود آيد ناپسنديده است و از علما نا خوب تر كه علم ، سالح جنگ معصيت از هر كه د« زيرا كه : 
  شيطان است و خداوند سالح را چون به اسيري برند شرمساري بيشتر برد .

  بـه ز دانـشـمـنـد نـاپـرهـيـزگار       عـام نـادان پـريشـان روزگار
  يوسفي ): 181گلستان، »(دوين دو چشمش بود و در چاه اوفتا      كان به نابيـنائي از راه اوفتاد

بوستان ، »( به از فـاسـق پـارسـا پـيـرهــن      به نزديك من شبرو راهزن«   و نيز : 
  يوسفي ) : 143

  هر كس كه دم از عالم روحانيت زند ، چون به مسائل دنيا بپردازد ، همچون مگس پايش در عسل مي ماند :
  ان پـاك نـفـسوز زبـان آور    مريد هر كه هست از فقير و پير و« 

  يوسفي ) : 101گلستان ، »( به عسل در بماند پاي مگس    چون به دنـيـاي دون فــرود آيد
  زاهدان ريايي در ميان مردمان نيز منفورند:

  زان ميان گفت شاهدي بلخي      زاهـدي در سـماع رندان بود« 
  ) 140 :همانجا » ( كه تو هـم در ميان ما تلخي      گر ملولي زما ، ترش منشين

  سعدي در جاي ديگر اينگونه چهرة حقيقي زاهدان ريائي را ترسيم مي كند .
  پـلـنـگان درنـــدة صــوف پـوش  كه زنـهـار از ايـن كــژ دمـان خموش« 

  گر صيدي افتـد چو سـگ در جهندو    كه چون گربـه زانـو بـه دل بـر نهنـد
  ـمتـر توان يافـت صيدكه در خـانه ك  ســوي مـســجـد آورده دكّـان شـيــد
  ولـي جـامـة مـــردم ايـنـان كـنـند     ره كـاروان شـيـــــر مــــردان زنـند
  جهـانـگـرد شـبكـوك خــرمن گداي    زهـي جــو فـــروشـان گـنـدم نمـاي
  كه در رقـص و حالت جوانند و چست    مبـين در عبـادت كه پيـرند و سـست

  چـو در رقـص بر مي توانند جـسـت؟    شـسـتچــرا كـرد بـايـد نـمـاز از نـ
  بـظاهـــر چـنـيـن زردروي و نــزار  عـصـاي كلـيــمـنــد بـسـيـار خــوار
  همين بس كه دنيا به دين مي خرند  نـه پــرهـيــزگـار و نـه دانـشـــورنـد
  به دخـل حـبـش جـامة زن كـنـنـد  عبـائـــــي بـلـيـالنـه در تــن كـنـند

  چو زنبـيـل در يـوزه، هـفـتـاد رنـگ    تـا سـر آكـنده از لقـمه تنـگشـكـم 
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  مگــر خـواب پيـشيـن و نان سـحـر     ز سـنّـت نـبـيـنـي در ايشـان اثــــر
 :126بوستان ،»(كه شنعت بود سيرت خويش گـفـت    نخواهم در اين وصف از اين بيش گفت

  يوسفي)
باب هفتم  12سعدي در انتقاد از زاهدان ريائي ، از حاجيان بي معرفت نيز غافل نمي ماند ، و در حكايت 

گلستان طي داستاني سفر آنان را به مكه شرح داده و با استفاده از اصطالحات شطرنج و تشبيه به حيوانات به 
ج افتاده بود و داعي در آن سفر هم پياده سالي نزاعي ميان پيادگان حجا« استهزا و نكوهش آنان مي پردازد : 

بود . انصاف در سر و  روي هم افتاديم و داد فسوق و جدال بداديم . كجاوه نشيني را ديدم كه با عديل 
يا لَلْعجب، پيادة عاج چون عرصة شطرنج بسر مي برد فرزين مي شود يعني بِه از آنان مي   خويش مي گفت :

  باديه بسر بردند و بتر شدند .شود كه بود و پيادگان حاج 
  كو پـوسـتين خلق به آزار مي درد  از من بـگـوي حـاجـي مـردم گـــزاي 
 :159گلستان ، »(بيچاره خار مي خورد و بار مي برد     حاجي تو نيستي شترست از براي آنك

  يوسفي )
  صوفيان و درويشان ـ

د كه سعدي عقيده به تصوف داشته و مشرب از مطالعة بوستان و بعضي حكايات گلستان مي توان مي فهمي
عرفان را پسنديده و استاداني كه در معارف و عرفان نام برده از بزرگان صوفيه مي باشند مانند: شيخ شهاب 

هجري. قمري) ، عبدالقادر گيالني  261ـ  62قمري ) ، بايزيد بسطامي (فوت  623الدين سهروردي ( فوت 
هجري. قمري ) ، ليكن در حقيقت سعدي را  200ـ  206خ كرخي ( فوت هجري. قمري ) ، شي 471ـ  561(

سعدي در گلستان دربارة حقيقت تصوف و صوفي حقيقي مي  نمي توان يك صوفي مطلق يا مقيد دانست .
  گويد :

طريق درويشان ذكرست و شكر و خدمت و طاعت و ايثار و قناعت و توحيد و توكّل و تسليم و تحمل . « 
صفتها موصوف است بحقيقت درويش است اگر چه در قباست ، اما هرزه گردي بي نماز ، هوا هر كه بدين 

پرست ، هوسباز كه روزها به شب آرد در بند شهوت و شبها روز كند در خواب غفلت و بخورد هر چه در 
  ميان آيد و بگويد هر چه بر زبان آيد ، رندست اگر چه در عباست .

  كز برون جامة ريا داري      اي درونـت بـرهنه از تقوي
  ) يوسفي:  107گلستان ، »( تو كه در خانه بوريا داري      پــردة هفت رنگ در مگذار
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  و در جاي ديگر دربارة اخالق حقيقي و واقعي عارفان مي گويد :

  چو روي در خلق است اين قدر بس ،    ظاهـر حـال عــارفـان دلــق اســت« 
  تاج بــر سـر نـه و عـلـم بـــر دوش    در عمل كوش و هـر چه خواهي پـوش
  پارسـايـي ، نه تـــرك جامـه و بـس    ترك دنيـا و شـهـوت اسـت و هــوس
  )88:  همانجا»(بـر مخـنّـث سـالح جنگ چه سـود؟  در قـــــزاگـنــد مـــرد بـايـد بــود 

  و در انتقاد از ايشان گويد :
 »وف چيست ؟ گفت : از اين پيش ، طايفه اي در جهان يكي را از مشايخ شام پرسيدند كه حقيقت تص

 96ـ  97: همانجا ».( پراكنده بودند بصورت و بمعني جمع و اين زمان قومي بصورت جمعند و به دل پراكنده
(  

در جواب درويش كه به حديث الفقر فـخري استناد ... و نيــز در باب هفتم در داستان جدال سعدي با مدعي
خاموش كه اشارت خواجه عليه السالم ، به فقر طايفه اي است كه مرد ميدان رضايند و « : مي كند، مي گويد 

  تسليم تير قضا ، نه اينان كه خرقة ابرار پوشند و لقمة ادرار فروشند .
  بي توشه چه تدبير كني وقت بسيج؟    اي طبلِ بلند بانـگ در بـاطن هيچ
  )  163: همانجا »( تسـبيـح هـزار دانه بـر دست مپيچ    روي طمع از خلق بپيچ ، ار مردي
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   و نيز در حكايتي در باب سوم :
درويشي را ديد از برهنگي به ريگ در شده ، دعا كرد تا خداي، عزّوجل ، مر او را  موسي ، عليه السالم، « 

گفتند :   چه حالت است ؟ اين را نعمتي داد . پس از چند روز ديدش گرفتار و خلقي بر او گرد آمده . گفت :
  ) 114: همانجا »  ( خمر خورده است و عربده كرده و خون كسي ريخته ، قصاصش همي كنند. 

سـعدي عزلت و كناره گيري از اجتماع را مردود شناخته و معاشرت را براي تهذيب عقول امري ضـروري 
اشرت با اغيار است مذموم و دور از دانسته و عبادت مطلق و تعصبات خشك را كه بهانة دوري از خلق و مع

  فهم مي داند و مي گويد :
  يوسفي):  55بوستان ، »( به تسـبيـح و سـجاده و دلق نيست  طـريـقت بـجـز خدمـت خـلـق نيست « 

  سعدي از ميان فرَق صوفيه نفرت خود را بيشتر نسبت به قلندران ابراز مي كند :
  )165،  همانجا»( در گو زخيرش فروشوي دست      پسر كو ميان قلندر نشست«

عابدان نيم سير خورند... اما قلندران چندان كه در معده جاي نفس «   و در جاي ديگر دربارة آنان مي گويد :
  ، يوسفي )178گلستان ، »(نماند و بر سفره ، روزي كس 

يكي از پادشاهان پارسايي را ديد ، «   در مقابل اينها ، سعدي از صوفيان پاكباز نيز سخن مي گويد ، مثالً :
 ) 92( همانجا : »بلي ، هر وقت كه خداي را فراموش مي كنم.  گفت : هيچت از ما ياد مي آيد ؟ گفت :

  اما با اين همه سعدي مقام عالم را در برابر درويش نماها و برتري مدرسه را از خانقاه چنين تصوير مي كند :
  بشـكست عهد صحبت اهل طريق را  خـانقـاهصـاحبـدلي به مـدرسـه آمـد ز«

  تا اختـيار كردي از آن، اين فريق را ؟     گفتم : ميان عـالم و عـابد چه فـرق بود 
 104: همانجا »( وين جهد مي كند كه بگيرد غريق را    آن گليم خويش بدر مي برد زموج گفت :

(  
  نتيجه : 

و خلقيات آنان سبب شده كه وي چون جامعه شناسي حشر و نشر سعدي با انواع اشخاص و تأمل در رفتار  
منتقد و دقيق در كالم خود، تصويري انتقادي و طنزآميز مطابق با معيارهاي طنز عصر امروز از رفتارهاي آنان 
ارائه نمايد. به عقيده شيخ اجل در دست يابي به جامعه صالح ، آرماني و پويا بويژه اعمال پادشاهان و تأثير 

دين و دنيا در رأس هرم حكومتي از اهميت ويژه ايي برخوردارست . بدين سبب كالم خود  صاحب منصبان
را جايگاه مناسبي براي بيان اعتقادات انتقادي خويش قرار مي دهد ؛ چنانكه اگرچه عصر مشروطه را دوره 
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از بنيانگذاران اين  ظهور طنز و انتقاد سياسي نسبت به دولتمردان مي دانند ؛ اما بيقين سعدي را مي توان يكي

  نوع شيوه سخنوري در قرن هفتم به شمار آورد .      
  پي نوشتها

  Satireـ1

، در سيرت پادشاهان ، به تصحيح غالمحسين يوسفي ، تهران ، خوارزمي ،  70 -71،  گلستانـ سعدي ،  2 
، به تصحيح مدرس  701/ 2،  ديوان، اين قصه را انوري نيز با تفاوتهايي نظم كرده . رك : انوري ،  1374

مولوي نيز روايتي ديگر از اين داستان ديده مي شود .  مثنويدر  1364رضوي ، تهران ، علمي و فرهنگي ، 
 .1375، به تصحيح رينولد نيكلسون ، تهران ، توس ، 163/ 5،  مثنويرك : مولوي ، 

- 806/ صص 8، ج شاهنامه القاسم ،ـ براي نمونه براي خواندن  سرنوشت بزرگمهر ر.ك. فردوسي ، ابو 3
، به كوشش دكتر  2/472، ج  تاريخ بيهقي، همچنين ، بيهقي ، ابوالفضل ،  1378، تهران ، ققنوس ، 1799

، ج  تاريخ بيهقي. سرگذشت حسنك وزير بيهقي ر.ك. ابوالفضل ،  1375خطيب رهبر ، تهران ، مهتاب ، 
،  904-8صص  /2، ج  تاريخ ادبيات در ايرانذبيح اهللا ، . سرگذشت ر.ك. خواجه نظام الملك صفا،  1/173

، با مقدمه 7-39، صص ديوان . سرگذشت ناصرخسرو ر.ك. ناصرخسرو ، 1367تهران ، انتشارات فردوس، 
، صص  هاي قزويني يادداشت. سرگذشت ابوالقاسم فراهاني ر.ك.   1375زاده، تهران ، نگاه ،  سيدحسن تقي

. زيرنظر  2/520المعارف تشيع ، ج . سرگذشت اميركبير ر.ك. دايره1363رج افشار ، ، تهران ، چاپ اي 8-278
 . 1368المعارف تشيع  احمد صدر حاج سيدجوادي و ... ، تهران ، سازمان دايره

  Political satrie’s ـ 4
طنز و حسين ، هايي از آن ر.ك. بهزادي اندوهجردي ،  ـ براي اطالع بيشتر از اين شيوه طنزپردازي و نمونه 5 

  .1378(طنز وتاريخ) ،تهران، صدوق ،  72-96، صص  طنزپردازي در ايران
  Erasmeـ  6
  Barbier   Demeynard ـ 7

    Rablais ـ 8 
  : شوخي در سخن مانند نمك در غذاست .الهزل في الكالم كالملح في الطعام  ـ 9
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  فهرست مراجع
  ، ترجمه يعقوب آژند ، تهران ، نشر گستره .1366يان رپيكا ،ـ ادبيـات ايران در زمان سلجوقيان و مغوالن ، 

  ، به تصحيح دكتر غالمحسين يوسفي ، تهران ، خوارزمي.1375ـ بوستان ، مصلـح الدين سعدي شيرازي ، 
  . ، تهران ، انتشارات فردوس  1367ـ تاريخ ادبيات در ايران ، دكتر ذبيح اهللا صفا، 

 ،  به كوشش دكتر خطيب رهبر ، تهران ، مهتاب  . 1375،  ـ تاريخ بيهقي ، ابوالفضل بيهقي

 ، تهران ، آگاه  .1372هاي سلوك (گزيده سنايي) ، شفيعي كدكني ،  ـ تازيانه

، ترجمه دكتر غالمحسين يوسفي و دكتر محمد حسن مهدوي  1369ـ تحقيق درباره سعدي ، هانري ماسه، 
  اردبيلي ، تهران ، انتشارات توس ، چاپ دوم.

  ، تهران ، انتشارات نگاه. 1376ديوان انوري ، با مقدمه سعيد نفيسي،  ـ
  ، به اهتمام مينوي ـ محقق ، تهران  .1368ـ ديوان ، ناصرخسرو ، 

  زاده، تهران ، نگاه  . ، با مقدمه سيدحسن تقي1375ــــــــ ، ناصرخسرو ، 
المعارف تشيع  ، تهران ، سازمان دايره 1368المعارف تشيع، زيرنظر احمد صدر حاج سيدجوادي و ... ،  ـ دايره

. 

  ، ابوالقاسم ، تهران ، ققنوس  .1378ـ شاهنامه ، فردوسي ، 
  پمحمد علي فروغي ، تهران ، نشر محمد.  ،  1379ـ كليات سعدي، 

  .، به تصحيح غالمحسين يوسفي ، تهران ، خوارزمي1374ـ گلستان سعدي ، 
 ، (طنز وتاريخ) ،تهران، صدوق.1378ي اندوهجردي ، حسين ، ـ طنز و طنزپردازي در ايران ، بهزاد

  ، به تصحيح رينولد نيكلسون ، تهران ، توس. 1375ـ مثنوي مولوي، 
، به كوشش منصور رستگار 1354ـ مقاالتي درباره زندگي و شعر سعدي ( مقاالت كنگره سعدي و حافظ) ، 

  فسايي ، شيراز ، انتشارات دانشگاه ، چاپ اول.
  ، تهران ، چاپ وحيد دستگردي  . 1363و مجنون ، نظامي گنجوي،  ـ ليلي

 ، تهران ، چاپ ايرج افشار. 1363هاي قزويني ،ايرج افشار،  ـ يادداشت
   
    

 




