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چكيده
بوستان ،به اتفاق همة دانشمندان يكي از شاهكارهاي آثار ادبي ايران و جهان؛ و از مهمترين اثر تعليمي منظوم در زباان اارساي
به شمار مي رود ،اين اثر در قالب مثنوي ،و در حدود چهار هزار بيت و در ده باب سروده شده است که در کل ابواب دهگاناة
اين اثر بيمانند ،حدود ( )581حكايت کوتاه و بلند وجود دارد .تعدد حكايتهاي موجاود ،در باابهااي او و چهاارم ،کاه
هرکدام حدود ( )88حكايت را شامل ميشود ،نسبت با ديگر بابها بيشتر است .آنچه در باب حكاياتهاا ،قابال تلمال اسات
مهارت و دقت سعدي در کاربرد هنرمندانه حكايت ،و تناسب آن با موضوع بابها غيرقابل انكار است؛ سعدي در انتخاب نوع
حكايتها و طريق گفتن آن در بيان وقايع و نقل تمثيالت چيرهدست؛ و در درياات ابيات تعليماي موااق باوده اسات؛ وجاود
طبقات مختلف اجتماع با هر رنگ و نژاد و زبان ،و با تنوّع حكايتها طبع پسنديدة انسان دوساتي را در انديشاههااي ساعدي
نشان ميدهد ،عالوه بر آن  ،جلوات هنري وي در نقل حكايت ،بر کسي پوشيده نيست .اين مقاله به روش توصيفي و تحليلي،
حكمت حكايات سعدي را مورد بررسي قرار داده ،و نكات قابل توجهي را از تفنن و کاربرد حكايتها بيان داشته است.
واژگان کليدي :سعدي ،بوستان ،حكايت ،باب.

 .1مقدمه
بوستان آميزه اي است از عراان و حكمت و اخالق و آئينهاي انساني ،و دستورات زندگاني در قالاب حكاياتهااي
زيبا بيان شده است و با زباني روشان و بيااني صاريح ،حكاياتهاا را جابابتار نماوده اسات ،ايان اثار از جملاه
شاهكاريها معروف جهان به شمار ميرود که شيخ شيرازي در سا ( 511ها .ق) به جامعة انساني اهداء کرده است.
شيخ اجل ،با خلق آثار بينظيرش به جامعة ايران خدمتي بينظير کرده است ،اين خدمت در آثارش به وياژه بوساتان
کامالً مشهود است .اين اثر«در رأس آثار منظوم سعدي يكي از شاهكاريهاي بالمنازع شعر اارسي به شامار مايرود
که در نسخ کهن کليات« ،سعدينامه» ناميده شده و بعدها به بوستان شهرت يااته است( ».صفا ،5651 ،ج )185 :6
بنا به احصاي حكايتها ،5در بوستان سعدي حدود ( )581حكايت کوتاه و بلند وجود دارد ،که از مجموع حكاياات
بوستان ،باب او (باب عد ) و باب چهارم (تواضع) به ترتيب هر کادام  88حكايات را در خاود جااي داده اسات،
حكايتهاي باب او به لحاظ تعداد ابيات ،طوالنيترين از ساير حكايتهاي ديگار اباواب اسات ،در بااب دوم (85
حكايت) و باب سوم ( 88حكايت) و بااب پانج( ( 56حكايات) و بااب ششا( 55( ،حكايات) و بااب هفات( (85
حكايت) و باب هشت( ( 51حكايت) و باب نه( ( 51حكايت) و باب ده( ،که پايان بخش ابواب است 6( ،حكايت)
وجود دارد .سعدي در ترکيب حكايتها شگردهاي خاصي را متناسب با درونماية هر باب باهکاار بارده طاوريکاه
 1شمارش حكايات براساس نسخة بوستان شرح دکتر خزائلي انجام پبيراته.
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جبابيّت آن را بيشترکرده ،به تعبير رِنِه «تناسب صحنهها يا نمايش با توصيف و روايت مستقي( در امر مايهبنادي باياد
وظيفه زيبا شناختي آن را اازايش دهد ،از اين رو ،شكلگرايان روسي حكايت را مجموع مايههاا مايدانناد»(ولا و
آوستن .) 851 :5688،سعدي همة اين حكايات را ،که مشحون از مسائل اخالقي است ،نه تنها در قالب حكاياتهااي
شيرين توأمان ساخته ،بلكه با ظراات خاص بياني و رعايت ايجاز در نقل آن بر ترکياب درونماياة حكايات ااازوده
است« .سعدينامه» ي منظومة اخالقي و اجتماعي است ،عادات و اخاالق و عواطاف و تماايالت و ديگار حااالت
روحي مردمان را متناسب با اوضاع اجتماعي بيان داشته است ،به تعبير ديگر ،اجتماعي که سعدي در بوستان به دنباا
آن است ،ي آرمانشهر است ،و همان«جهان مطلوب سعدي ،سراسر نيكاي و پااکي و دادگاري و انساانيت اسات»
(يوسفي )51 :5685 ،و در کالم سادهتر «جهانِ شربت اندر شربت» است( .مولوي :5611 ،د)51 /5
دربارة سعدي و اوضاع و احوا و ااكارش ،آثار و مقاالت زيادي از جمله ،ذکر جميل سعدي ،و مجموعة مقاالت ،و
شرح آثار بوستان و گلستان چاپ و انتشار يااته است ،اما تحقيق دربارة آثار شيخ هميشه تازگي داشاته و دارد و هار
کسي ميتواند با ديدي خاص از زاويهاي به آن بنگرد و پيرامون آن گفتگو کناد و در خاور معلوماات خاويش ،آثاار
شيخ اجل را به دوستداران ادب بشناساند ،مبحث حكايت گويي سعدي نيز يكي از اين زواياست که از ويژگيهااي
خاص برخوردارست ،اين مقاله ،سعي دارد تا نحوةکاربرد و ويژگيهااي حكاياتهااي ساعدي را در بوساتان نشاان
دهد.:
 .2مدخل بحث
حكمت حكايت گويي سعدي از انديشههاي بلند انسانگرايي او نشلت ميگيرد .او بيش از اينکه به خود بينديشد به
مردم و رااه حا آنها در جامعه ميانديشد تا خاطري از سات( پادشااهان نرنجاد ،از ايان رو حكايات را باه عناوان
وسيلهاي براي تنبّه حاکمان و مردم انتخاب کرده؛ سعدي از زاوية حكايت به تبين انديشة حود ميپردازد:
 -1-2تابلوي انديشه
حكايتهاي بوستان ،تابلويي از انديشه هاي انساني سعدي است و مربوط به دورة خاص نيست .او شاعر هماة ماردم
و همة ازمنههاست و حكايت هاي موجود در آثارش ،مربوط به همة اعصارست ،چون منبع اصالي ايان حكاياتهاا،
خود مردم و اجتماع عصرند ،اين اثر با بيان و زبان ساده و روشن ،که براي همة مردم قابل اها( باشاد؛ ساروده شاد؛
البته اين سادگي و رواني«که در بوستان به اوج کما خود رسيده است» (دشاتي ،)881 :5655 ،ناه تنهاا در بوساتان،
بلكه در تمام آثارش صدق ميکند؛ در بوستان حكايتهاي مطلوب ،مدت اعتبار خاصي ندارند ،به تعبيار رِنِاه «زماان
حكايت مربوط به کل دورهاي است که حكايت در آن اتفاق ميااتد»(ول و آوستن.)811 :5688،
«بوستان از حيث مطلب پرمايهترين آثار سعدي است در خال آن بلندي مقصد ،استواري اكر ،نشر اضايل روحي و
اجتماعي و روح بزرگوار سعدي هويداست» (دشتي .)881 :5655 ،سعدي در سياق اين قصهها و حكايات ،هميشاه
خود را در متن جامعه و در کنار مردم مي ديده ،مثل اينكه با همة طبقات خلق سر و کار داشته است ،به همين جهات
سخن او به همه جا راه يااته است ،از کاخ شاهي گراته تا مكتبهاي سرخانه ،و خانقاه درويشان جوالنگاه ساخن او
بوده است .حكايتهاي سعدي معرّف شخصيت اجتماعي مختلف است ،سعدي در صف درويشان قرار ميگيرد و از
ميان اين گروه و با زبان آنها با مردم سخن ميگويد ،گويا همة اجتماع را يكجاا در برابار خاود دارد .حكاياات در
بوستان با نهايت سليقه انتخاب شده و آن پيوند وي با همة مردم بودن ،با دستكاريها و نكتهپردازيهاي شيخ ،رنگاي
مطبوع و دلپبير يااته است .بنابراين دربوستان «حكايت» زمينه «يا مقدمهاي است براي نشر آراي اجتمااعي ساعدي و
در اين راه توايق بيمانند يااته است» (همان .)616 :بنابراين ابواب بوستان از جمله ،باب او تابلوي عد و دادگاري
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است و يا باب چهارم ،تابلوي تواضع و اروتني را نشان ميدهد ،ايالواقع ،همة بابها معرّف انديشة ساعدياناد کاه
در قالب حكايت نمودار شده است:
نگهباني خلق و ترس خداي
يكي باب عد است و تدبير و راي
دوم باب احسان نهادم اساس
(سعدي :5685ب )511
و يا بيت ذيل به تنهايي ي تابلوست:
اگر پيل زوري ،و گر شير چنگ
(همان)5118 :

که مُنع( کند اضل حق را سپاس

به نزدي

من صلح ،بهتر که جنگ؛

 -2-2تصاوير بياني در خدمت حكايت
تصاوير بياني موجود در حكايتها ،متناسب با موضوع حكايت است؛ اين تصاوير در حكايتهااي بوساتان ،زناده و
برجسته ترند و به عمق بخشيدن حكايت جايگاه ويژهاي داده است .به عنوان نمونه در حكايت «درويش و مرد نابينا»
مي بينيد که اصطالحات مربوط به نابينا ،که اهل احسان و کرم است ،ديده ميشاود ترکيبااتي مانناد :پوشايده چشا(/
نرگس شمع گيتي اروز /توتيا و  ...که شاعر در نقال اصاطالحات ،جاناب قهرماناان داساتان را مايگيارد تاا وجهاة
اجتماعي آنها خدشه دار نشود؛ در حكايت اوق تصوير پوشيده چش( را براي نابيناي ظاهري ،اشااره مايکناد ،و ياا
توتيا که «خود مادهاي براي تقويت روشنايي چش( است( ».ارهنگ معين،ذيل واژه) ،قرين ميسازد و آن را استعاره از
هماي سعادت و احسان ميگيرد؛
بپرسيدش از موجب کين و خش(
شنيدش يكي مرد پوشيده چش(
سحر ديده بر کرد و دنيا بديد
شب از نرگسش قطره چندي چكيد
همانا کزين توتيا غاالند
کساني که پوشيده چش( دلند
بگفت اين ستمكار آشفته روز
که برکرد اين شمع گيتي اروز
(سعدي :5685 ،ب )5511-6
 -9-2مدايح در حكايت
بعضي از حكايتها متضمّن مدايح اند ،مدايح در برابر اشعار سعدي اع( ،از غز  ،قصيده ،مثناوي و  ...کا( اسات ،او
ممدوح را ،به حق و انصاف و انساندوستي و خصلتهاي انساني دعوت ميکند ،و آنها را با مظااهر ديناي آشانا ،و
راه کما را به آنها نشان ميدهد؛ اکثر مدايح سعدي ،وسيله اي باراي بياان معااني عظاي( قرآناي و ديناي و اخباار و
احاديث و صفات انساني است ،تا ممدوحش را در عمل به آن تحريض کند؛ وي نه تنها در بوستان بلكاه در قصاايد
به اين امر توجهي ويژه داشته است .به عنوان نمونه قصيدهاي که در مدح اميار انكياانو آورده ،ايان ويژگاي مشاهود
است:
د به دنيا در نبندد هوشيار
بس بگرديد و بگردد روزگار
پيش از اين کز تو نيايد هيچ کار...
اي که دستت ميرسد کاري بكن
(سعدي)58 :5651 ،
يكي از ارقهايي که سعدي با ديگر شاعران همين است که در مدح به غلّو و مبالغه ميلي ندارد و کلمات رياکاراناه و
ظاهر اريب را بهکار نميبرد ،او مدح را وسيلهاي براي تلثيربخشي نصايح ميداند ،و از قالب قصيده به مثنوي تعليمي
کشانده؛ از ابتكارات او اين است که به تناسب موضوع و شخصيتهاي حكايت ،به مدح ممدوح ميپردازد به عناوان
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نمونه ،در باب دوم بوستان ،در ضمن حكايت حات( و رادمرديهاي او ،به مدح ابوبكر ساعدبن زنگاي حااک( شايراز
ميپردازد ،و در قالب تصاوير تشبيهي(از نوع تفضيل) ،شاه زمانه را بر «حات( طايي» تفضيل ميدهد.
زدورانِ گيتي نيامد مگر
چو حات( به آزاد مردي دگر
نهد همتش بر دهان سوا
ابوبكر سعد آنكه دست نَوا
به سعيت مسلماني آباد باد
رعيت پناها! دلت شادباد
(سعدي :5685 ،ب )5511-1
وي به بهانه نيكو ،شاه را به عد و داد و انجام کارهاي نيكو دعوت ماي کناد .مادح ساعدي باا ماداحي کاه در نازد
شاعران مداح درباري از جمله؛ عنصري ،ارخي ،عساجدي ،باه وياژه اناوري کاه قاز ارساالن باه پاياه خادا ماي-
رساند(انوري ) 51/5 :5615،و  ...رواج داشته ،ارق ااحشي دارد .مداحان دربار ،به قصد مادح در قباا صالههااي
گزاف ،شاه را تا حد خداوند مدح مي کردند ولي مدح سعدي ،مدح شاه نيسات ،سااده و بايپيراياه اسات ،در اصال
درخواست صله براي همة مردم است ،چرا که او خوب ميداند «(طريقت) اقط خدمت خلق است» (همان :ب )156
 ،او اهل مدح نيست ،درويش است.
وصيت همين ي سخن بيش نيست
تكلّف بر مرد درويش نيست
زتو خير ماند زسعدي سخن
که چندانكه جهدت بود خير کن
(همان ،ب )5515-8
 -4-2جنبه تعليمي
يكي ديگر از کاربردهاي حكايت در بوستان ،جنبه هاي تعليمي آن است ،اکثر حكايات بوستان جنباه تعليماي دارناد،
سعدي هر حكايتي را که نقل ميکند از آن نتيجهاي حكمي ،عرااني ،اخالقي ميگيرد؛ طرح حكايت و روايت داستان
وسيله اي براي بيان هدف اصلي و درياات نتيجه است« ،گاهي نتيجه را خود شاعر ذکر مايکناد و گااهي ها( خاود
خواننده ،مي تواند نتيجه را دريابد؛ حكايت سعدي بين نتيجه و داستان؛ و بين داستان و مطلبي ،که داستان براي تايياد
آن ذکر شده است ،ارتباط تنگاتنگ و منطقي دارد» (شميسا )866 :5611 ،با توجه اينکه حكايات سعدي کوتاه اسات
و شاخ و برگ اضااي ندارد ،نتايج تعليمي به راحتي حاصل ميشود؛ در حكايت «حات( اص(» ،کسي کاه خاود را باه
کري زد تا غيبت ديگران را در باب خود بشنود ،او با اين کارش اجازه داد تا ديگران به گماان اينكاه او کار اسات،
بديها و خوبيهاي او را در نزدش نقل کنند ،او از اين ارصت بهره ميگرات و اخالق بد خودش را که يااران آن را
مخفي ميکردند اصالح ،و دامنش را از آن عيب مُبري کند و تا دچار عُجْب و خودپسندي نشود:
که حات( ،اَص( بود؛ باور مكن
گر دمي بر آنند زاهل سخن
که در چنبر عنكبوتي اتاد
برآمد طنين مگس بامداد
(سعدي)8618 -5: 5685 ،
حات( اص( ،نگاه عاقالنه اي به مگس کرد و گفات اگار در بناد حارص و طماع گراتاار نشاده باودي اکناون باه دام
نميااتادي! يكي از شاگردانش گفت :شيخ چگونه چارخش باا مگاس را شانيده ،ولاي سار و صاداي اطرااياان را
نميشنود!
نشايد اص( خواندنت زين سپس
تو آگاه گردي به بانگ مگس
حات( پاسخ داد:
مرا عيبپوش و ثنا گسترند
کساني که با من به خلوت درند
بگويند ني و بدم هر چه هست
چو کاليو دانَندم اهل نشست
(همان)8618-8:
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در اين حكايت کوتاه و موجز ،خواننده در قالب داستان به اصل رضا و قضاا و قادر ،و تسالي( در برابار خادا را در
مييابد ،و يا باب هفت( به «عال( تربيت» اختصاص داده شد ،البته باب هفت( گلستان ه( در باب تربيت است ،سراسار
اين ابواب مشحون از نكات تربيتي و اخالقي است ،به عقيدة سعدي ،انساني که اطرتااَ شايساته اسات تربيات در او
موثر خواهد بود؛ در نهاد آدمي خير و شر توأمند انسان در سايه عل( و تدبير بر شرّ پيروز ميشود:
تو سلطانئ دستور دانا خرد
وجود تو شهري است پر ني و بد
هوا و هوس ،رهزن و کيسه بر...
رضا و ورع ني نامان حرّ
(همان)8881-6 :
 -5-2جبرگرايي در حكايت
در بعضي از حكايتهاي بوستان ،رگههاي انديشه ،مالمتي گونهي سعدي ديده ميشود ،باه تعبيار ساادهتار «اخاالق
سعدي ،اخالق اشاعره است( ».داوري  )85 :5616به عنوان مثا باب پانج( بوساتان کاه موضاوع آن «رضاا» اسات،
آورده:
طبيبي در آن ناحيت بود و گفت:
شبي کُردي از درد پهلو نخفت
عجب دارم ارشب به پايان برد
از اين دست کو آب رز ميخورد
به از نُقل ملکو ناسازگار
که در سينه پيكان تير تتار
همه عمر نادان برآيد به هيچ
گر ااتد به ي لقمه در روده پيچ
چهل سا از اين رات و زنده است کرد
قضا را طبيب اندر آن شب بمرد
(همان)8185-8 :
چنانكه اشاره گرديد در تعدادي از حكايتهاي سعدي ،نشانه جبرگرايي ديده ميشود ،حكايت «پيار صاالح در شاهر
شام» در باب سوم بوستان آمده ،وقتي در شهر شام آشوبي به پا گرديد ،در آن مياناه ساربازان ،پياري درسات کاار و
بي گناه را دستگير کردند ،پير از اين امر ناراحت نشد و آن خفت و خواري را پبيرات چون از سوي حق بوده:
که را زهره باشد که غارت کند؟
که گفت ارنه سلطان اشارت کند
که ميدانمش دوست بر من گماشت
ببايد چنين دشمني دوست داشت
(همان)5881-5 :
-1-2حسب حال (نوستالوژي)
يكي از مواردي که در باب حكايتهاي سعدي ميتوان نقل کرد ،گزارشي از زندگي خود شاعر است .سعدي بعاد از
پرورش هر موضوع و تنظي( حكا يت متناسب با همان باب ،در اثناي بعضي از حكايت به شرح حا زندگي خاودش
ميپردازد و خاطراتي را از دوران کودکي و جواني نقل ميکند و ابياتي چند را در باين ابياات حكايات ،متناساب باا
همان موضوع بيان ميکند؛ در حقيقت ،در اکثر حكايتها گريزي به زندگي خود ميزناد ،باه تعبيار ساادهتار «شاعر
سعدي بازگوينده زندگي سعدي است ،در ميان شعر سعدي و سعدي ،ي پيوند اساسي وجود دارد( ».رقابي ،حيادر
به نقل از ذکر جميل سعدي :5616 ،ج  )511 ،8به عنوان نمونه باب دوم بوستان به موضاوع "احساان" مايپاردازد،
هنگامي که سعدي از احسان به يتي( سخن ميگويد ،در اثناي حكايت خاطرات گبشته در ذهن او زنده ميشود و باه
زندگي خويش ميپردازد:
که سر بر کنار پدر داشت(
من آنگه سر تا جور داشت(
پريشان شدي خاطر چند کس
اگر بر وجودم نشستي مگس
نباشد کس از دوستان( نصير
کنون دشمنان گر برندم اسير
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که در طفلي از سر برات( پدر

مرا باشد از درد طفالن خبر
(همان :ب )5551-1
و يا در باب سوم،حكايت "شاهد سمرقندي "،ابياتي چند را مناسب حا خود دانسته و آورده:
که گفتي به جاي سَمَر ،قند داشت
يكي شاهدي در سمرقندي داشت
ترا تو ،به زين گفتن اولي ترست
مرا توبه ارمايي اي خود پرست
که زنده است سعدي که عشقش بكشت
مده تا تواني درين جنگ پشت
(همان)511-51 ،
وي در باب چهارم در ضمن حكايت «مرد مُنّج(» علت سفرش را بيان کرده ،که تهي مايه بوده و به سفر پرداختاه،
وقتي به شيراز برگشت پر از معرات بود:
ولي از تكبّر سري مست داشت
يكي در نجوم اندکي دست داشت
يكي حرف در وي نياموختي...
خردمند ازو ديده بر دوختي
تهي گرد و باز آي پر معرات
زهستي در آااق سعدي صفت
(همان)8861-6 ،
-7-2حكايتهاي اخالقي
با توجه به سابقة خانوادگي سعدي که همه عالمان دين بودند ،ايجاب ماينماود کاه ساعدي در کاار وعان و انادرز
اشتغا داشته باشد ،و از بيان آن دريغ نورزد چرا که حيف است« ،ذوالفقار علي در نيام؛ و زبان سعدي در کام بماند»
(سعدي )51 :5651 ،نتيجه اين اندرزگوييها ،به تاليف و تصنيف کتاب هاي اخالقي و تربيتي گلستان و بوستان خات(
گرديد ،هر چند سعدي در بوستان ،مبادي اخالقي را به طور مجرد و صِرف بيان نميکند ،بلكه در قالب حكايت خير
و مصلحت در خوبي کردن را به مردم نشان ميدهد .انديشه هااي اخالقاي در بوساتان همانناد گلساتان ،در قالاب
حكا يت زيبا بيان ،و هر حكايت براي هدف خاصي سروده شد ،او ي آزادة واقعاي اسات کاه تقكار خاودش را در
برابر پادشاه شيراز ،مستقي( و با شهامت تمام بيان کرده ،باب او که سخن از عد و تدبير است از قاو ارماناده اي،
سخن ميگويد:
که زينت کن( بر خود و تخت و تاج
نه از بهر آن ميستاي( خراج
نه از بهر آذين و زيور بود
خزائن پر از بهر لشكر بود
(همان :5658 ،ب )555-1
و علت اين دليري را سعدي يادآور ميشود:
نه رشوت ستاني و نه عشوه ده
بگو آنچه داني که حق گفته به
(همان :ب )6556
از اين رو ،بعضي از حكايتهاي بوستان از جنس پارابل ) (Parableاند؛ پارابال «حكاايتي اسات کوتااه ،و حااوي
نكات اخالقي؛ که وقايعي را به طور طبيعي بيان ميکنند( ».پورنامداريان)551 :5651 ،
-8-2حكايت در حكايت
يكي از ويژگيهاي ساختاري حكايتهاي بوستان ،اين است که در ضمن حكايتهاي اصالي ،حكاياتهااي ارعاي
قرار دارند ،به اصطالح حكايت در حكايت اسات ،هار چناد حكايات هااي بوساتان کوتااه اسات و باه گساتردگي
حكايتهاي مثنوي نيست؛ امّا تعدادي از اين حكايتها طوالنياند.
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حكايت «خواجة مغرور» که درويشي را نپبيرات و از سرايش بيرون کارد ،در عاوف ااردي نابيناا در آن شاب باه
درويش رانده شده از سراي خوا جه مغرور ،پناه داد ،نابينا با اين احساان کاه هرگاز باا طارح و نقشاه قبلاي و باراي
درياات مطامع دنيوي نبوده ،بينا شده و خواجة مغرور احسانش را براي اارادي خااص ،آن ها( باا طارح و نقشاه و
چش(داشت انجام ميداد؛ (سعدي : 5658 ،ب  )5581-5111نابينا و رسوا گردياد؛ در اداماة ايان حكايات ،حكايات
مل زاده که گوهرش گ( شده (همان :ب  )5155در ذيل و تكميل حكايت خواجة مغرور آمده اسات و ياا حكايات
"گدا زادة عاشق با شاهزاده" که در باب سوم بوستان آمده:
نظر داشت با پادشا زادهاي
شنيدم که وقتي گدا زادهاي
که شرکست با يار و با خويشتن
اگر ياري از خويشتن دم مزن
(همان :ب )5511
در ادامه ،حكايت عاراي که از مردم گوشه گراته نقل شده:
که شوريدهاي سر به صحرا نهاد...
چنين دارم از پير داننده ياد
(همان)5515 ،
يا در حكايت رئيس دِه (کدخدا) با پسرش که در کنار پادشاهي عبور کردند ،پسر کدخدا ،شاه را عظاي(تار از پادرش
ياات ،بر پدرش خرده گرات .که چرا پدرش آن شكوه و عظمت را ندارد:
گبشتند بر قلب شاهنشهي
رئيس دهي با پسر در رهي
پدر را به غايت ارومايه ديد
پسر کان همه شوکت و پايه ديد
(همان)5815-1 :
سعدي در تبيين اين حكايت« ،حكايت» کرم شب تاب را با «خورشيد» آورده ،که در ذيل حكايت اوق آمده:
بتابد به شب کرمكي چون چراغ
مگر ديده باشي که در باغ و راغ
چه بودت که بيرون نيايي به روزم...
يكي گفتش اي کرم ِ شب اروز
جواب از سر روشنايي چه داد
بدين کآتشي کرم ِ خاك زاد
ولي پيش خورشيد پيدا نِيَ(
که من روز و شب جز به صحرا نِيَ(
(همان)5816-5815 :
و يا نمونههاي ديگر را ميتوان در حكايت «خاصيت پردهپوشي و سالمتِ خوشاي» بااب هفات( بياتهااي  8111و
 6111و  6185و  ...ياات .بنابراين تعدادي از حكايتهاي سعدي براي گسترش معااني و تفهاي( مطالاب ،در ضامن
حكايتهاي ديگر آمده است.
-3-2نتايج عرفاني حكايت
بعضي از حكايتها به نتايج عرااني خت( مي شوند ،در باب عراان سعدي ،نظرات مختلفي ارائه گرديده ،بعضاي او را
عارف واصل ميدانند و بعضيها ،او را در مشرب عراان ميبينند که از تاثيرات تصوف و عراان بر کناار نباوده  ،5اماا
آثارش به ويژه غزليات رنگ و بوي عراان دارد ،خالصه اينکه در آثار او سوز و گداز خاصي مشاهده مايشاود ،اماا
« به لحاظ عراان و تلثير عقايد متصواه ،اگر او را با مولوي در مقام مقايسه برآئي( ،گمان نميرود بهرة شااياني نصايب
سعدي شود( .موتمن )811 :5615 ،هرچند اين مقا  ،خود مجا ديگري را ميطلبد ،امّا اين نكته روشن است کاه باا
وجود ابياتي چند ،در ي اثر نمي توان ادلة محكمي بر اثبات عارف بودن شخص باشد! باب سوم بوستان که به عشق
و شور و مستي اختصاص يااته است« ،تماماً اثر عاراانه و دربارة عراان و عرااست» (کاتوزيان )581 :5681 ،سعدي
1

 -ن ،به کتاب تجلي عراان در غز هاي سعدي ،ص  ،615از صدرالدين محالتي /و مقاله "عراان سعدي" از دکتر مژده ،ر.ك .به مجموعه مقاالتي در

باره سعدي (رستگار اسايي.)5611 ،
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در اين باب ،ابياتي را در باب عشق الهي سروده ،که نشانه سوز و گداز عاشقانة سعدي است:
اگر زخ( بيند و گر مرهمش
خوشا وقت شوريدگان غمش
به اميدش اندر گدايي صبور
گداياني از پادشاهي نفور
وگر تلخ بينند دم در کشيد
دمادم شراب ال( در کشند
(همان)5586-1 :
باب دوّم و سوم و چهارم و شش( و هفت( تئوري تصوف و درويشي است( .همان)555 :
-11-2مفاخره در حكايات
سعدي در ذيل بعضي از حكايت ها نام خود را آورده ،اگر حكايتها به دقت مطالعه شود ميتوان به اسالوب ساخن
گفتن وي پي برد طوريکه رگهها و نشانههاي ظريف مفاخره به چش( ميخورد .او از بيان انديشهها و نصيحتهااي
زيبا سخن گفته است ،و اعتقاد دارد که اگر کسي پند او را عملي نسازد ،ساعادتمند نمايشاود ،وي در بااب چهاارم
بوستان حكايت 58آورده:
که گردن زگفتار سعدي بتاات
سعادت نجست و سالمت نياات
يا در بيت زير ميارمايد:
که سعدي نگويد مثالي بر آن
نگفتند حراي زبان آوران
(سعدي :5651،ب )5818
سعدي از دنيا بهرهاي ندارد و تواضع را پيشه کرده و خود را مبري از هر تعلقات دانسته:
تهي گرد و باز آي پر معرات
زهستي در آااق سعدي صفت
(همان)8685 :
در اين شهر سعدي شناسي( و بس
يكي گفت ازين مرد شيرين نفس
حق تلخ بين تا چه شيرين بگفت
بر آن صد هزار آارين کاين بگفت
(همان)8581-5 :
-11-2تمثيالت در حكايت
يكي ديگر از ويژگي هاي حكايت بوستان ،وجود تمثيالت در حكايت است .وجود تمثيالت در حكاياتهاا؛ سابب
تلييد و روشني مفهوم کلي حكايت براي خوانندگان مي گردد .سعدي با تمثيالت ،ناگفتههاي خود را بيان ميسازد .به
عنوان مثا در حكايت «يكي شاهدي در سمرقند داشت» در توجيه عاشقي که به معشوق ،عشق مفارط داشات ولاي
معشوق توجهي به او نمي کرد (عشق ي طراه) ،تمثيل زيبا را در تلييد اين حكايت آورده و گفته کاه انساان عاشاق
ميبايست همچون غريق درياي عشق در عشق يار سيراب بميرد:
خُنُ  ،ني بختي که در آب مرد
يكي تشنه ميگفت و جان ميسپرد
چو مردي چه سيراب و چه خش لب
بدو گفت نابالغي کاي عجب!
که تا جان شيرينش در سر کن(
بگفت نه آخر دهان تر کن(
که داند که سيراب ميرد غريق
اتد تشنه در آبدان عميق
(همان)5161-8 :
در حكايت تمثيلي«من استادهام تا بسوزم تمام» پروانه تمثيلي از عاشق ،و شمع تمثيلي از معشوق است:
شنيدم که پروانه با شمع گفت...
شبي ياد دارم که چشم( نخفت
(همان)5151 :
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به تعبير دکتر يوسفي «اکثر ابيات بوستان به صورت مثل در آمده اسات» (يوسافي )856 :5611 ،در سراسار حكايات
بوستان مشاهده ميشود.
 -1نتيجه
بوستان ي اثر جامع تعليمي است با مضامين بلند اخالقي محك( و منسج( ،و در عين حا شيوا و روان ،که حاصال
تجربيات و آموخته هاي سعدي در زندگي است ،به واقع از هر گلزار گلي چيده و از هر مدرسه ،دانشاي آموختاه ،از
مجموع  581حكايت احصا شده ،اکثر آن ها به زندگي روزانه مردم توجه دارد که از هر ارقاه ،اعا( از اهال تقاوي و
اهل دنيا و از طبقات اميران و ارماندهان گراته تا لشكري و پير و جوان ،ميتاوان نموناهاي در آن يااات ،ساعدي در
سياق حكايات ،خودش را در متن جامعه و در د مردم ميديده ،حُسن انتخاب و سليقه درست و تنوع حكاياات باه
همراه ايجاز و در عين سادگي و رعايت حد و اعتدا در گفتار ،و از همه مهمتر ،مد نظر داشتن اها( و ادراك عاام و
خاص ،سخن او را مطبوع و دلپبيرتر نموده ،حكايت هاي او جنبه تعليمي دارند ،که در قالاب تمثيال و حسابحاا
و...بيان ميشود طوريکه گوينده نخست داستاني را روايت ميکند و بعد از آن نتيجهاي حكمي و عرااني و اخالقاي
مي گيرد ،از اين رو ،طرح داستان جنبه ثانوي دارد و هدف اصلي آن ،أخب و بيان نتيجاه اسات کاه باه عناوان «بيات
اصلي» ذکر ميشود ،حكايتهاي سعدي تابلويي از پند و اندرز و اخالق و حكمت عملي است.
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