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 چکیده:

در میان شاعران بزرگ ایران، سعدی از جمله شاعرانی است که از خویش سخن گفته است. امّا با    

شناسایی شخصیت، افکار و آثاار  رماز و رازیاای بییاتری     یابیم که ل در آثار وی درمیاندکی تأمّ

عیا  و   ویاه  در زمینا   یایش باه یای سعدی در نوشتهنسبت به شاعران دیگر دارد. یمچنین گفته

ثیر تحات تاأ  رساد ایان باوریاا و افکاار     از سوی دیگر به نظار مای   عرفان، با نوعی ابهام یمرا  است.

ی بغاداد باه فاهاله     غزالی بود  است. این متفکران در نظامیّ یا، عقاید و تفکرات امام محمّداندییه

م گلستان به طور مستقیم اشاار   یک قرن از یکدیگر به تعلیم و تعلّم پرداختند. سعدی در باب ییت

مساتقیم و   اثرپاییری های غزالی و و یمچنین نظر به تدریس کتاب« بود مرا در نظامیه ادرار»کند می

میتوان بدین نتیجه رسید که سعدی با ینرمندی تمام این تأثیرپاییری   مستقیم از وی درنهایتغیر

یایش منعکس کرد  است. افزون بار  رات و عقاید غزالی را بسیار ادیبانه و ینرمندانه در نوشتهاز تفکّ

عرفاان   متکلّمی متمایل به تصاو  و  شافعی با مسلک اشعری و این، غزّالی یمانند سعدی یک فقیه

یاای  از نظریهجایگا  عرفانی سعدی و غزالی  بیانضمن بر آن یستیم تا  این نوشته بود  است. ما در

رفاان و  الای در موضاوع ع  د غزّتطبیقی به بررسی تأثیرپییری سعدی از اماام محمّا   یاتمطرح در ادب

   تصو  بپردازیم.
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 مقدمه:

تارین  کاه اخاالع عرفاانی از مهم    در جهان اسالم رویکردیای اخالقی مختلفی مطرح شاد  اسات    

ساه ناوع    ،اخاالع  ویه  قرآن اسات. در واوز   دینی بههاست. این رویکرد اخالقی منبعث از اخالع آن

 .یساتی باا جهاان   با خداوند و درنهایت ، خویشانسان با  رابط ؛ برای انسان تعریف شد  است رابطه

 رد. عرفا با در نظر گرفتن رابط تکیه دا وندانسان و خدا الع عرفانی به طور خاص به رابط اخدرواقع 

 ،د طاولی اسات و یاد  اخاالع عرفاانی     های متعادّ بر این باورند که نفس دارای ساوتانسان با خدا 

زیرا انسان تنها با گایر از ایان عاوالم     ؛های نفسانی استبخیی به تمام این ساوتتشکوفایی و فعلیّ

الع عرفاانی را در  کاه اخا   گردد. این نوشتار در هدد استنی است که به کمال وقیقی نایل مینفسا

الی بررسی کند. رو  این پهویش انتخاب محوریاایی اسات کاه بتاوان بار      غزّ نظام فکری سعدی و

پس به کمک این دان را ترسیم کرد، ساساس آن ابتدا تصویری روشن از اخالع عرفانی این اندییمن

نظر ما نیسات،   در این راستا تنها اخالع عرفانی مدّ پرداخت. هاهای فکری آننظام محوریا به مقایس 

ای برای ورود باه مباانی عرفاانی متبلاور شاد  در آرا       بلکه اخالع عرفانی و اهل کلی اخالع مقدمه

رین بخش این نوشته باشد که در ادامه باه  تیاهلست که این بخش از تحقی  شاید سعدی و غزالی ا

تحقی  و جستجو در اقوال و اووال عارفان و ایل سلوک از غزالی گرفته تاا    آن پرداخته خواید شد.

سعدی و دیگر عرفا، یکی از مفیدترین کاریای ممکن برای درک مضامین مربوط به عرفان و تصاو   

و در فهام بهتار کتااب     ویل آیات قرآنی گام برداشاته در کیف رمزیای دینی و تأ معموال عرفا است.

  و در بسایاری ماوارد موجا     اند. از سوی دیگر، واکمان را نصیحت و اهاالح نماود  خدا مؤثر بود 

بارز آن یساتند.   ران نمون اند که این متفکّظلم و جور وکام نسبت به مردمان فرودست بود کاستن 

ها با ابتکار و مین عرفانی در آثار آنگونه است. مضاص یمینعملکرد سعدی و غزّالی نیز در این خصو

 ابی به ایدا  پهویش یعنی مقایس گر شد  است. در یمین راستا برای دستیینرمندی خاهی جلو 

 کنیم.ی و سعدی، ابتدا از سعدی شروع میعرفان غزّال

 فرضیه و ضرورت تحقیق 1-1

رسد نتایج این پهویش بیانگر آن است که وجو  اشتراک و افتراع فاراوان میاان ایان دو    به نظر می  

ریزی شد  اسات.  منابع دینی پی عرفانی بر پای . وجه تیابه آنها اینست که اخالع دارددیدگا  وجود 

ی در ای به اخالع فلسفی داشتند؛ اما از آنجاا کاه غزالا   ه ویه ویه  غزالی در آثارشان توجّسعدی و به

عرفانی خود،   - اواخر عمر  درمییابد که تنها را  سعادتمندی بیر عرفان است، در اثر مهم اخالقی

الدین، به تفصیل به اخالع عرفانی پرداخته است. سعدی نیز تعاالیم عرفاانیش بار اسااس     اویا علوم

-د بییاتر مای  هاا باه ایان ماور    ست که در ادامه با ذکر شاید مثالاخالع، شریعت و تربیّت اسالمی ا

-رد فلسفه از طری  کتا پردازیم. اگر ما بپییریم امام محمّد غزالی بعد از گرایش به تصو  و عرفان و

الضالل، دارای میرب عرفاانی بار اسااس مکتا  معاامالت      الفالسفه و المنقی منهایی چون تهافتب
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نفاوذ   از سایطر   از جمله سعدی مسلکیاز این منظر ییچ هوفی عار  و شاعر هوفی ،گردید  است

 تر عرفاانی خاارن نماناد  اسات.    ، تعلیمی، دینی و نیز از یمه مهمافکار غزالی چه در جهات اخالقی

کرد. شاید بتاوان گفات   الدین تدریس میها اویا  علومبیهود  نیست که سعدی در نظامی  بغداد مدّت

قی در غزلیات، شاکل  بخش وسیعی از گلستان، تمثیالت موجود در بوستان و معانی و مضامین اخال

باا ذوع   یای اخالقی، دینی و عرفانی امام محمّد غزالی یساتند، کاه ساعدی   جدید و ینری از آموز 

ظهاور رسااند  اسات. و ایان      یباترین لباس فاخر ادبی به منصا  ها را با زادبی خارن از وهف خود آن

ر ذکار میازان اثرپاییری    تا  تبیین آرا  هوفیانه و عارفان  ساعدی و از یماه مهم  جستار در هدد اوال

 سعدی از افکار غزّالی است.

 پیشینه پژوهش: -1-3

بررسای آرا  ساعدی و    هاای متعاددی در زمینا    یاا و کتاب نامهاخیر مقاالت، پایان اینکه در سد  با  

یای غزالی از سوی پهوییگران این عرهه در داخل و خارن کیور و یمچنین افکار، باوریا و اندییه

تألیف و تحریر گردید  است، اما اکثر این تألیفات فقط به یکی از این دو بزرگ و باه  در جهان عرب 

یایی کاه  یای یر یک از آنها اختصاص یافته است و تاکنون با وجود بررسیبررسی بخیی از اندییه

ا ، اثر و مقاله یا کتابی که این جنبه از موضوع را به چالش بگیرد و پیرامون آن مقاله یا ههورت گرفت

کتابی پهوییی تألیف نماید بدست نیامد و لیا از این ویث این مبحث و این پهویش یعنی بررسای  

ا  در نوع خود منحصر باه فارد   عرفان غزالی و اثرپییری سعدی از عرفان وی و دیگر افکار هوفیانه

رفت ارباب مع ون عبدالکریم سرو  که با کتاب قص است. وتی این موضوع در آثار هاوبنظرانی چ

یای بلندی در شناساندن سبک فکری و عرفانی غزالی برداشته اسات نیاز میااید  نیاد. امیاد      گام

پهوییهای تطبیقی یا عرفاان تطبیقای باشاد. توضای       مندان در عره است این اثر ریگیای عالقه

لای و یاا ذکار جمیال     زبان از دکتار وسان  یای منتیر شد  از قبیل سعدی آتشاینکه در مجموعه

از مرووم استاد محیط طباطبایی و یا در فهرست مقاالت فارسای مرواوم ایارن افیاار نیاز      سعدی 

 چنین پهوییی با این این عنوان یافت نگردید.

 زندگی، آثار و احوال سعدی و غزالی

یاا و  عصران خود از آثار، نوشتهزیسته، مانند دیگر یماز غزالی می یزمانی اندک  سعدی که با فاهل  

رساد کاه در   می ایمرولاه باه   یاای وی و اندییاه  غزّالیمتأثر گردید  و وتی در شناخت  ویافکار 

عاث  ایان مهام با  ورزد. الدین مبادرت میاز جمله اویا علوم  بغداد به تدریس برخی از آثار نظامی 

بسایاری   ادیبان ای که ما به وضوح شاید بازتاب به گونهنضج بییتری بگیرد یود تا افکار سعدی می

 و سعدی گفت توانبه ضرس قاطع می یستیم. ، شاعر قرن یفتم،یای غزالی در آثار سعدیاندییه از

یای میترک و نزدیک باه یام دارناد    اندییه ،عرفانخصوص یای اخالقی و بهاز لحاظ اندییه غزالی
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گیاری باه   در قسامت تحلیال و نتیجاه    که مهمترین آن اخالقی بودن عرفان این اندییمندان است.

 میپردازیم. بدان ترجزئی هورت

بغاداد تحصایل کارد  و پاس از آن باه کاار تادریس         ی شاعر درباری نباود. وی در نظامیا   سعد   

پرداخت. کار او تفسیر و وعظ بود؛ بدین منظور به بسیاری از نقااط جهاان سافر کارد و از هاوفیان      

( کس  فیض نمود و 632الدین ابووفض )وفات ( و شهاب656بزرگی چون ابوالفرن بن جوزی )وفات

 یالدین سهروردی نیز بهر  بارد ، و با آنان به بحث و مناظر  پرداخت. سعدی از مجلس شیخ شهاب

خواناد  اسات.   « شایخ داناا  »ارادتای تماام داشاته و در بوساتان، او را     اییان را پیر خود دانسته، به 

 .  (631، ص 3، ج3123)حاکمی،  

 ماااارا پیاااار دانااااای مرشااااد شااااهاب   

 

 آبوی رباااااار اناااااادرم داد  پنااااااد دو
   ()باب دوم، وکایت سوم

( بغاداد  اندن آثار و کت  غزالی و تدریس آنها در نظامی خو از طری )البته سعدی به طور مستقیم   

واسطه تحات تاأثیر شااگردان او از    ی سعدی بیته است. وتّیر پییرفتأث غزّالی یایو اندییه از افکار

که در باب  بود ، ادعایی ادعای او مبنی بر اینکه شاگرد ابن جوزی فقیه بود  است.جمله ابن جوزی 

زیرا ابن جوزی قبل از تولد سعدی از دنیا  ذکر شد ، مورد تردید است؛ ،ت بیستمدوم گلستان، وکای

ابان جاوزی کاه شاهرت کمتاری نسابت باه         ، این گفته در مورد ناو  مال قویرفته بود. اما به اوت

: 3ن )تاریخ ادبیاات ایاران، هافا،   م سعدی بود  است. پدربزرگ خود داشته، هادع است، زیرا او معلّ

ز اهال  این داساتان ا  ،باشدابن جوزی یم بود   نو سعدی شاگرد وتی اگر  لُو فُرِضالبته . (535ص

الای  غزّای این ادعا را تقویت میکند. بلکه به گونهکند، الی چیزی کم نمیغزّرپییری سعدی از افکار اث

مقام علمای او یماین باس کاه لقا        ران اسالم است. در عظمت ویکی از بزرگترین عالمان و متفکّ

علمی، فلسافی و دینای بار آینادگان از جملاه       ووز  االسالم یافته است. تأثیر این دانیمند دروجه

 قابل انکار است.دی و دیگران غیر عطار، مولوی، سعسنایی، 

ای اسات در بااب شاعر.    رمزی شاعرانه که قص »رسال الطیر است:  ،دیکی از آثار عرفانی امام محمّ  

یای عرفانی بیان میکناد  م غزالی را در ابداع قصه( این نکته تقد156ّص  ،کوبزرینفرار از مدرسه، )

   (155صاندازد. )یمان، یای فلسفی او میسینا و قصهو آدمی را به یاد ابن

در  .زناد سیر انفسای در آثاار وی ماون می   ، بلکه سیر آفاقی نداشتهتنها  های سعدیسیر و سیاوت    

-ت که در آثار  به وضوح جلاو  گردید  اس یو اوردیای ارزشمندی از عرفان نصی این زمینه دست

رپاییری  ساعدی وکایات از اث  رنگ آن در آثاار  پر تردید سیر آفاقی و انفسی و جلو بی .گری میکند

ساله، باه   الطیر و افکار غزالی بود که سعدی را به مسافرتی سیخودآگا  و ناخودآگا  سعدی از رساله

های طوالنی در اواخر ین دلیل بعد از انجام این مسافرتمنظور سیر و سیاوت آفاع وا داشت. و به یم

از دیگر مسائل و  ساختهخود   را پیی خلوت و ریاضتسعدی عمر به موطن اهلی خود باز میگردد. 
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الی به شام و تأثیری که ایان مساافرت در   های غزّو این چقدر شبیه مسافرت .پیرامونش کنار  میگیرد

الای  رسد شاید خوانادن سرگیشات غزّ  به نظر میبرجای نهاد ، دارد.  فکریشتحول رووی و میرب 

شااعری  اولاین   اویای سعدی برای انجام آن سفریای طوالنی آفاقی بود  باشاد.  یکی دیگر از انگیز 

در آثاار دیگار   یرچند که این مطلا   پردازد؛ یم زایدان و واعظان ریاکار به افیایاست که در غزل 

خاود سااخته    اوست کاه یمگاان را شایفت    بیان  و شیو ی ا سبک سعدیود. امّشاعران نیز دید  می

 است. 

 محتساااا  در قضااااای رناااادان اساااات  

 

 غافااااااال از هاااااااوفیان  شاااااااایدباز 

 (521ص: کلیات سعدی)

 رود از خانقااه یکاای یوشاایار  باارون نماای 

 

 که پیش شحنه بگوید کاه هاوفیان مساتند   
 (534ص ، )یمان

الانفس )تهایی  نفاس(،    علم عملای را دارای ساه بخاش میداناد: علام      و البته از دیگر سو غزّالی،  

داند؛ چرا کاه اگار تهایی     یسیاست منزل، سیاست مدن. وی تهیی  نفس را سرآمد این سه علم م

با  ر رفتار اجتماعی او و در رفتار وینفس دست دید و خرد به اعتدال در کردار برسد، این اعتدال د

افتد و اگر تهیی  نفس فرایم نیاید و فارد در سیاسات موفا  نیاود، نمیتواناد      خانواد  نیز مؤثر می

افراد را در سط  خانواد  و جامعه ادار  کند. انسان ناگزیر از درافتادن با آن است و بایاد آن را مهاار   

روح  هواقع هوفیان بدر«. جنبیکاعدی عدوک نفسک التی بین »اند: کند؛ پیامبر اکرم )ص( فرمود 

(. 5ت، ص: المجلد الثالا 1346؛ غزالی، 21-22: ص 1361نهاد، گویند. )کیائیویوانی انسان، نفس می

و بسیار میموم است. و در تصور نمیگنجاد کاه باه ساوی خادا باازگردد.        این نفس از وزب شیطان

 (5، المجلد الثالث، ص1346)غزالی، 

    غزالی: از دیدگاه سعدی ونفس مراقبه و تزکیه  -3

 .دارد از نگا  غزالی که سعدی کامال تحت تأثیر اوست؛ در خصوص مراول مراقبت از نفس دیدگایی

محاور  درواقع سعدی است که این دیدگا  را از غزالی گرفته؛ بناابراین یاردو شاریعت    به نظر میرسد

است. عقل بازرگاان را   ط در نفس میارطت جهت مراقبت و تسلّ از دیدگا  وی مقام اول دریستند. 

طلباد و باا او   ری مینفس است. عقل در این تجارت از نفاس یاا   آخرت است و سود او در گرو تزکی 

رستگاری را عمل باه شاروط   شرطهای زیادی میبندد و وظایفی را برای او تعیین میکند. رسیدن به 

در مراقبات اسات.   دوم  مقاام  کند.را بر سلوک در این مسیر ترغی  میداند و یمینطور او وظایف می

و در نهایت سرزنش  بعدی مجاید  مرول چهارم عقوبت نفس،  مرتب  نفس است. مقام سوم محاسب 

 غزالای، العمال،  )میازان  گایارد. متعاقبا بر روی بادن نیاز تاأثیر می   باشد. این هفات و عتاب نفس می

ها و نتاایجی را  ودود آن ای نفسانی و اخالع نکویید  میگردد وهض تمامی بیماریالی متعرّغزّ (65ص

ی بارای درماان یریاک از ایان بیماریهاای      اهای ویه وی رایدید. خیزد را توضی  میز آن برمیکه ا
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یار   ( شیو  دیگر در دفع رذیلت اینست؛354، ص2ن، و غزالی سیاستر.ک: ) دید.نفسانی نیان می

غزالای،  الادین،  ویاا  علاوم  اعملی را که نفس دوست دارد و بدان مایل است، ضد آن را انجام دید. )

ای رذیله مانند هغزالی آن را جامع هفت نفس، باب معنای هوفیان  در (.66: المجلد الثالث، ص1345

نیرویای ویوانی انساان اسات و مقابال و ضاد عقال       غض  و شهوت میداند. این نفس در بر دارند 

 .(5الثالث: ص، المجلد1346غزالی، الدین، اویا  علوم؛ 33ص غزالی، غزالی، اخالع عند الاست. )

عبیر وکما، یکی از مرات  وجود در سیر نزولی مجردات است. نفس پس از عقل اسات و  نفس در ت  

عقال   ودی نیز یرکه میخوایاد باه مرتبا    . در سیر هعیای دیگر از نفس به وجود آمدندپدید  یم 

أعادا عادوّک نفسَاکل الّتای باین       »بنا باه وادیث    هعود نماید، باید وتما از مرات  نفس عبور کند.

باه نافرماانی از امیاال نفساانی      و توهیه شیخ بزرگترین دشمن یرکس را نفس او میداند،« جلنبلیک

 میکند:

یاک. گفات: باه وکام آن کاه یار       نبلک ..... جلعدا عدوّأ بزرگی را پرسیدم در معنی این ودیث که:  

مگر نفس را که چندان مادارا بایش کنای امخالفات      دشمن که با وی اوساس کنی دوست گردد 

 زیادت کند.  

 ال  سااارپنجگی و دعاااوی ماااردی بگااایار

 

 عاجز نفاس فرومایاه، چاه ماردی چاه زنای      

 (115)گلستان، باب دوم، ص 

ینار ساروری را   پارور یناروری نیایاد و بای    از نفاس »بزرگی و سروری نیست:  پرور شایست نفس   

تارین مباواث   ( جنگ و تعارض عقل و نفس یکی از پررناگ 146باب ییتم، ص گلستان، « )نیاید.

یاای  متون عرفانی و ادبی ماست، که در اشعار سعدی نیز نمود پیدا کارد ؛ ساعدی قادرت وسوساه    

داند که عقل در دست نفس چنان گرفتاار اسات کاه    ی فریبکار میچون ویله و نیرنگ زننفسانی را 

زن عقل در دست نفس چنان گرفتار است که مرد عاجز در دسات  »آورد.: مرد عاجز را از پای درمی

 (147)یمان، باب ییتم: ص« گُربَز

از آن ند، پرور  نفس و تبعیّت افکها را به غفلت کیاند  و به یالکت میمهمترین عاملی که انسان  

ف ر وِمل اهللُ »گوید: اند و وضرت علی )ع( میباشد که در شرع مبین مبارز  با آن را جهاد اکبر گفتهمی

البالغاه، خطباه   )نهاج « رجَال ن ز عل علن ش هولت هِ، و ق ملعل یلولی ن فسِهِ، ف إنَّ ییِ ِ النَّفسل أبعلدل شای  منزععاا  

و پرور  آن را به مثل مردی میداند که گرگای   ته( و سعدی یم نفس را دشمن انسان دانس5/176

 ت گرگ وی را خواید درید:یپرورد و در نهارا می

 باااه نااااز و طااارب نفاااس پااارورد  گیااار  

 یااا کااه در نفااس ماساات   فغااان از باادی 

 

 باااه ایّاااام دشااامن قاااوی کااارد  گیااار   

 کاااه ترسااام شاااود ظااان ابلااایس راسااات

 (3772 -3767)کلیات سعدی، ابیات 
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تاوجّهی باه خداوناد    که دارد بی پروری و تبعیّت از آن کمترین آسیبیدید که این نفسو ادامه می  

و به دشمن وی خانه شود بدون شک از خدا دوری کرد  باشد و معتقد است که کسی با نفس یممی

 فرماید:  روی آورد  است و می

 نظااار دوسااات ناااادر کناااد ساااوی تاااو   

 گااارت دوسااات بایاااد کاااز او برخاااوری   

 روا دارد از دوساااااااااات بیگااااااااااانگی

 

 چااااو در روی دشاااامن بااااود روی تااااو   

 نبایااااد کااااه فرمااااان دشاااامن بااااری   

 خاااانگی کاااه دشااامن گزیناااد باااه یااام  

 (3775 -7)یمان، 

 رویای خیااار  هااافایی باااه دسااات آور  

 طریقاااای طلاااا  کااااز عقوباااات ریاااای

 

 ی تیااااار ، روی کاااااه ننمایاااااد آییناااااه

 ناااه ورفااای کاااه انگیااات بااار وی نهااای  

 (3232-3یمان، )

ونه بیان میکناد: وارد شادن در   گ، مقدمات و شروط مجاید  را این«النفسریاضت»غزالی در کتاب   

ها؛ وجاب ماال، تقلیاد و   این وجابهاست. اولین آن برداشتن وجاب ی دارد کههایسیر و سلوک شرط

 ،الادین علاوم  در مراول بعد باید به قطع عالی  دنیوی و نفسانی مبادرت کند. )اویا  معصیت است.

هافات   ال  در ربع سوم و چهارم باه عناوان  چینش مط نحو  (41-45، المجلد الثالث، هص الغزالی

دید که غزالی در سیر و سلوک ابتدا به تخلیه و بعد به تحلیاه  نیان میلکات و منجیات در اویا ، مه

باه   ساپس ها و اوها  نکویید  و رذایل پاک گردانید و یعنی باید ابتدا نفس را از وجابمعتقد است؛ 

س شش مروله را باه ترتیا    الدین در مراقبت از نفعلومیا اوها  نیکو مزین گردد. غزالی در در او

ارطه، مراقبه، محاسبه، عقوبت نفس، مجاید ، و در نهایت سرزنش و عتاب نفس. دید: میتوضی  می

غزالی، رباع چهاارم،   الدین، اویا  علومربع دوم؛  ، غزالی،)برای اطالعات بییتر ر.ک: کیمیای سعادت

 (575 -547ربع دوم، هص ؛ یمان، 675-733هص 

الملوک بوستان، گلستان، مواعظ، نصیحتشایان ذکر است که سعدی در البه الی اشعار  چه در   

بنابراین در این قسمت ضرورت دارد  .پردازدمسئل  عبادت و اخالص میو وتی قصاید و غزلیاتش به 

 یم.یتا قدری این مباوث از نگا  آن دو بررسی، تحلیل و مقایسه نما

 اخالص: .6

الادین و  العلاوم تاب اویاا  اخالص از نظر غزالی بسیار ارزشمند است به طوری که در یک باب از ک  

عتست چون نمااز و  بدان که یر چه طا» عادت در این رابطه سخن گفته است:طور کیمیای سیمین

از آن ثاواب یاباد یام    اما آنچه مباوست اگر خواید که  ،اخالص اندر وی واجبست و ریا ورامروز ، 

اناد  خل  را نفرماود  »گفت: خدای تعالی  (537ص ، مجموعه رسائل، الغزالی.« )اخالص واجبست... 

یمچناین دوری از    (755)یماان، ص  « و دین خالص خادای راسات و باس    -صاال عبادت به اخال

اخالص است. ریا آن باشد که از عبادت دست بدارد از بیم نظر خل ، اما چون عبادت  ریاکاری نیان 



 

 

 

 

 

 

 33 زمستان-26شمار  پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/136

باشد که با وی گویی  این نه زیدست که این ریاست، پس طری  آن... کند برای خل  آن شرک بود 

بلکه دیادن و نادیادن خلا     ت بگفتن به سب  اییان یم ریاست، دل با خل  داشتن و به ترک طاع

رباع چهاارم،    غزالی، ،الدینعلوم )برای اطالعات بییتر ر.ک: اویا  و نیز (544)یمان، ص برابر است

 ( 143 -217؛ 513 -553، هص 2نغزالی، ؛ کیمیای سعادت، 623 -722هص 

گفتا: دریغا که خلقان در میگیرناد و خوشاترین چیازی    » فرماید:شیخ اجل در فضیلت اخالص می  

فَاادععووا اللهاه     )گفتند: آن چیز کدامست؟ گفت: یاک ذر  اخاالص کاه او میفرمایاد:      اند.ناچیید 

  اخالص چیاید  باودی پاروای کاونین و عاالمین و      درویش اگر یک ذرّ بند  (موخْلِصینَ لَهو الدِّینَ

 اعراض و اعتراض نداشتی. جوانمردا، رقم قبول بادان طاعات کیاند کاه اخاالص مقاارن وی باود.        
در معتقدات مییبی او ریا جایی ندارد و عبادتی که از اخاالص  یمچنین  (317ص سعدی، )کلیات، 

؛ زیرا که در قیامت چیزی جاز خساران نصای     اعتبار میداندارز  و بیخالی باشد نزد پروردگار بی

 هاوبش نمیکند:

 کلیاااااد در دوز  اسااااات آن نماااااااز  

 اگاار جااز بااه واا  ماای رود جاااد  ات    

 تااو یاام پیاات باار قبلااه ای در نماااز     

 گااارت بااایخ اخاااالص در یاااوم نیسااات 

 

 در چیاااااام مااااااردم گاااااازاری دراز   

 در آتااااااش فیااااااانند سااااااجاد  ات 

 گاااارت در خاااادا نیساااات روی نیاااااز  

 محااروم نیسااتازیاان باار کساای چااون تااو 
، 684و نیاز )کلیاات، صاا     684کلیاات، ص  

681،232) ، 
به این مسئله یام  عالو  بر عرفان اندییی خاص خود با این تفاوت که سعدی با ریزبینی و ظریف    

 .نگارد مینیاز بادان   اجتماعی و فردی  از جنب به عنوان یک ادی  شریعتی و یم  و اخالقی از جهت

 البته باه دلیال اجتنااب از اطالا      در این خصوص خالی از لطف نیست.دی ذکر شواید و نظرات سع

 کنیم. پوشی میکالم فعال از آن چیم

 عرفان و اخالق از نگاه سعدی و غزالی جایگاه و رابطۀ -6

اگرچاه اخاالع عرفاانی     امعه جدا نیسات. میتوان گفت از نظر سعدی و غزالی عرفان و اخالع از ج  

فی اسات؛ باا ایان واال     عقالنی و فلسیای مختلف یموار  متأثر از جنبهغزالی و به تبع آن سعدی، 

تمام مباوثی که در بوستان، گلساتان، اویاا  و دیگار آثارشاان     روح فراگیر اخالع آنهاست. تصو ، 

های ایان  اخالقی آمد  و تقریبا  تمام بخی شناسی و اخالع اعم از فضایل و رذایلذیل مباوث انسان

اخالع و تهیی  نفس  طعا اشاع اند، نیان از این دارد که سلوک فردی قداد کت  را بدان اختصاص 

-در سط  جامعه؛ اعتقاد به عمومیّات عرفان فردی  طرح مسئل آورد. را در سط  جامعه به دنبال می

اقیار جامعه و تأکید اییان به کارگزاران وکومتی مبنی بر  تهیی  نفس برای یم  بخیی از مسئل 

های دینی و ... یمگی نیان عرفان اجتماعی سعدی و غزالی ی در جهت تحق  ارزشخودسازی اخالق
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ساعدی و   الملاوک ها در نصایحت یای سعدی در ماواعظ و پناد و نصایحت   دارد. و این کامال در اندرز

 ،بوستان و گلستان پیداسات  ،یمچنین یمانگونه از تمام فصول اویا علوم الدین. نمایان است غزالی

یاای ایان دو ماون    وکایاات و گفتاه  یموار  اخالع و تعلیمی که متأثر از شریعت است در البه الی 

لی خاود در نهایات باه عرفاان خاتم      زند. زیرا اخالع در تفکر سعدی و غزالی در مسیر رشد و تعامی

د یود. ید  غزالی از مجموع تعالیم اخالقی، تربیت هوفیانه است. در این نظاام اخالقای، رویکار   می

غزالی در  تر از رویکرد فلسفی است. او از عرفان تعابیر متنوعی دارد؛دینی و عرفانی به مرات  پررنگ

رباع مهلکاات، وی از اعماالی    ربع سوم و چهارم کتاب اویا ، ییأت باطنی انسان را مدّ نظر دارد. در 

و جا ، بخال   ها موج  زیان و یالکت نفس است؛ یمچون و ّ مالسخن میگوید که پرداختن به آن

بارای اطالعاات   »کناد.  و در ادامه را  ولهایی را برای درمان ایان رذایال پییانهاد می    . و وسد و ...

پاردازد  ع منجیات به آن دساته از فضاایل می  در رب« الدین، ربع سوم و چهارمبییتر ر.ک: اویا  علوم

ه، هبر، شاکر، خاو  و رجاا،    ها وابسته است که عبارتند از: توباز نظر وی نجات واقعی انسان بدانکه 

فقر و زید و ... و این دقیقا مطاب  یمان چیزی اسات کاه ساعدی قریا  یاک قارن بعاد از وی در        

یام در بوساتان و یام در    ویه  بوستان و گلستان آورد  و بسیار جال  نظر اسات کاه وی   آثار  به

و چاه مصاداقی      اسات. ا  را با یمین عناوین ناام نهااد  گانهگانه و ییتگلستان بابها و فصول دی

اساتاد یماایی نیاز در کتااب      .باشاد وااکی از اثرپاییری ساعدی از غزالای      میتواند تر از اینبدیهی

الی تأثیر پییرفته است. د غزّیود که سعدی از امام محمّبه هراوت متیکر می «جستجوی تصو در»

الای نیاز در   غزّ اسات. ها پیونادی عمیا  خاورد     از مهمترین محوریا و در اندیی  آن خالع و عرفانا

 .ع( نظر داشته و یمانطور  521االخالع ابوعلی مسکویه )م اخالع به آثار گیشتگان از جمله تهیی 

کتا  متصاوفه    د ، علم تصو  را از طری  مطالعا  خود  در کتاب المنقی من الضالل اشار  کرکه 

ع(،  253محاسابی )  هاای واار    .ع( و کتاب 346 -345طال  مکّی )القلوب ابویمچون کتاب قوت

ع( کس  کارد  اسات.   261ع( و بایزید بسطامی )355شبلی )  .ع(،327آثار برجای ماند  از جنید )

 هاایش کتابو این در والی است که سعدی به شدت تحت تأثیر استاد، افکار و آثار وی بود  اسات. و  

 (56: 1362وند، )آیینه کرد  است.را در نظامیه تدریس می

عقالنای و  یاای مختلاف   یماوار  متاأثر از جنباه   گرچه اخالع عرفانی غزالی و به تبع آن سعدی، ا  

هاست. تمام مباوثی که در بوستان، گلساتان،  ن وال تصو ، روح فراگیر اخالع آنفلسفی است؛ با ای

یل و رذایال اخالقای آماد  و    شناسی و اخالع اعام از فضاا  اویا  و دیگر آثارشان ذیل مباوث انسان

ن دارد که سالوک فاردی قطعاا    اند، نیان از ایهای این کت  را بدان اختصاص داد قریبا تمام بخیت

بوستان و گلستان چنین   از مطالع .آورداخالع و تهیی  نفس را در سط  جامعه به دنبال می اشاع 

وجاود  ا باا  امّا  ،پساندید  عتقاد داشته و میارب عرفاانی را می  یود که سعدی به تصو  ااستدالل می

-تاوان او را یام  دروییان، باز یام نمی   بوستان و گلستان دربار ،اتت لطیف عرفانی او در غزلیّااشار
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قبول داشت کاه در جهات پییابرد ارزشاهای     ردیف با هوفیان قرار داد. او تعالیم هوفیان را تا آنجا 

 یو .ل نادارد از جامعاه را قباو   گیاری عرفاا  عزلات و کناار    ،داشتند. سعدیاخالقی جامعه قدم برمی

ی پاییر یمه وکایات از تأثیر  و این داندو معاشرت با مردمان را برای پاکسازی عقول الزم می آمیز 

چاون ساعدی یمانناد غزالای باه عرفاان و تصاو          .از غزالی در جهات مختلف فکری استسعدی 

باه نعال   دید. گویی سعدی در یمین زمینه نیز نعال  خالقی، دینی و زید عالقه نیان میاجتماعی، ا

هاا در  بارای مثاال تعاالیم آن    تحت تأثیر میرب عملی غزالای اسات.   ،شواید  بدون ذکر دلیل با ارائ

آمیز    نحو بیه و نزدیک به یم است و دربار العاد  شالملوک در این خصوص فوعمواعظ و نصیحه

 که به دلیال دوری از اطالا    اند افراد در جامعه و معاشرت و برخورد آنان بسیار سخن ر با و برخورد

در بااب  ، ساعدی  ر.ک: بوساتان برای اطالعات بییاتر:  کنیم. )نظر میآن هرفهبیان کالم در اینجا از 

 الملوک غزالی(الملوک سعدی، نصیحه، نصیحهسعدی خالع دروییان و آداب هحبت؛ مواعظا

 تجلی و جایگاه شریعت در افکار و عرفان سعدی و غزالی: -1

گا  عرفاان را جادا از   ای به شریعت داشتند به طوری که ییچه ویه در عرفان توجّ غزالیسعدی و    

که شرط ورود به عرفان و تصو ، ظاوایر و آداب شارعی   دارد ین اظهار مین. یمچدنپییرشریعت نمی

از ایمیات بسایاری    هاا آن، باطن شریعت برای انسان واهال شاود. عباادت نازد     انجام آناست تا با 

ساعدی نیاز دقیقاا    و کند. م اسالم تأکید میپیغمبر مکرّ و سیر  یاالی نیز بر آموز است. غزّبرخوردار 

 کناد. اخالقی و عرفانی کارساز معرفی میکند و این گونه رو  را در جهت رشد یمین گونه عمل می

خود از آن سود جسته، شریعت است. غزالی در آثاار    نبعی که غزالی در اخالع عارفان ترین ممهم

کارد  اسات و پیاامبر )ص( را نمونا  کامال در      به طور مکرّر از آیات قرآن و اوادیث نبوی استفاد  

المی را زند  نگاه دارد  خواید شریعت و اهول اسعره  مکارم اخالقی میداند، او در عین وال که می

ها تنهاا باا پیاروی از شارع باه کماال و       ی بر آن است که انساان بر تجرب  عرفانی نیز تأکید میکند. و

یاود  غزالای یاادآور می  ( 63رباع دیام، ص   تصحی  اوماد آرام،  سعادت میرسند. )کیمیای سعادت، 

پاییر  کاان تبعیات از شارع ام   و اینها به واسط نفس است  عالم  سعادت نفس در تعلیم و تربیت قو 

بایاد و   –د ینجاریای شرعی را پاس داشات و باه اوامار الهای     عامله نیز بای برای تربیت قو  ...است 

 –تهیی  نفس  –   عاملهدر تربیت قوّوی  گردن نهاد و به تهیی  و تأدی  نفس پرداخت. –نبایدیا 

شرع است تعادیل ایان نیرویاا و     آنچه خواست های غیر شرعی و کیتن نفس اعتقاد ندارد. به افراط

هاص   اندییه اجتماعی متفکاران مسالمان، آزاد ارمکای:   )هاست. در پاسخ دادن به آن رعایت اعتدال

داناد و در عاین   دی شرط ورود به تصاو  را شاریعت می  الی نیز مانند سعغزّیمچنین  (264 - 233

گری منهاای  هاوفی . یری شرعی را میزانای در آداب هاوفیگری میداناد   وال تمام قواعد و اوکام ظا

از یم   –طب  بیان غزالی  –نفس کلی . فزونتری نسبت به نفس کلی استشریعت انحرا  و بدعت 

از نگاا    (33، 51 – 54دنیاه، هاص   اللّباشاد. )ر.ک: رسااله  تر میتر و شاریف یا عزیزتر و لطیفآفرید 
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ه در قالا  شارع اسات کاه باه      نیینی البتهای پرور  و تهیی  نفس، خلوتسعدی نیز یکی از رای

شایخ اجال، ساعدی، خردمناد را کسای      کند. برای مثاال در گلساتان   باطن و نفس کمک میتزکی  

های گوید و تن به جا  و مقاام و منصاب   داند که به کنج عافیت نییند، به عبادت و  پردازد، ذکرمی

ابرکت  هاحبت اییاان در او   یکی از وزرا معزول شد. باه ولقا  دروییاان درآماد.    »دنیوی ندید: 

فرماود.  د. ملک ابار دیگر  با وی دل خو  کرد و عمل سرایت کرد و جمعیت خاطر  از دست دا

  «.ابه نزد خردمندان ، به که میغولیقبول نکرد و گفت: معزولی،

 آناااان کاااه باااه کااانج عافیااات بنیساااتند

 شمارسااااتبااااه دریااااا در منااااافع باااای

 

 دنااادان ساااگ و دیاااان ماااردم بساااتند   

 وگااار خاااوایی ساااالمت بااار کنارسااات    

 (71)گلستان، باب اول، ص

 بخید:در دامهای نفسانی ایمنی میگزیدن و پنا  به خدا بردن، انسان را از گرفتاری خلوت   

 بزرگااااای دیااااادم انااااادر کویسااااااری 

 چااارا گفاااتم باااه شاااهر انااادر نیاااایی    

 رویااااان نغزنااااد بگفاااات آنجااااا پااااری 

 

 کاااارد  از دنیااااا بااااه غاااااری  قناعاااات

 کااااه باااااری، بناااادی از دل برگیااااایی  

 چاااون گااال بسااایار شاااد پااایالن بلغزناااد

 (152)باب پنجم، ص 

توان در اون مکنت و دارایی بود و آید، بلکه مین در خلوت بدست نمیسعدی لزوما هفای باط عقید 

امتیاز اشعار سعدی، خصوها غزلیات شیخ بر قادما  » ست.و برخال  آن نیز هادع ا دل با خدا داشت

کند. هفات و شئون شاید مطل  عی  مجازی ادا می  که تصو  و عی  وقیقی را در پیرایآن است 

خوار، پیر خراباات  رند باد به عنوان  عرفا و میایخ  ؛ ازآوردخال و ل  و دندان می ورا در زلف و خد 

دیاد. مادارن و   نغمه و د  و چنگ و سماع نیان می را به شکل شراب وها عمال آنبرد و ا... نام می و

« دید.، تسلیم و توکل و قناعت را عنوانهای دیگر قرار میمقامات سلوک و دروییی یعنی هبر و رضا

هاا هاورتی ماوجز از اباواب     و این (156، صچند نظر تربیتی و اخالقی و مییبی سعدینهاد، )دبیری

باا ایان تفسایر و توضایحات     رساد ساعدی   باه نظار می  الی یستند. ین غزّالدمفصل کتاب اویا علوم

گر سو خاود را  به ر  بکید. و از دی غزّالیط و دلبستگی خود را به کتاب اویا  و افکار خواید تسلّمی

های امام محمد بداند. با ایان وسااب داساتان ساعدی و اثرپاییری او از افکاار       عامل به این دیدگای

حااد  ای از اتّرپییری هر  داشته باشاد گوناه  تقلید و اث نکه جنب الی بییتر از ایعرفانی و اخالقی غزّ

 ؛ورزیدعالم عی  می  وار  در جستجوی وقیقت بود، به یمیم سعدی گیارد.فکری را به نمایش می

 دید:گر میجا خدا را جلو چیز و یمهچون در یمه

 که جهان خرم از اوست به جهان خرم از آنم

 

 اوعاشااقم باار یمااه عااالم کااه یمااه عااالم از 

 (573ص ، سعدی )کلیات

 در آثار عرفانی سعدی و غزالی ها و روایاتآیات، احادیث، داستان -4
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روایات و رویدادیای تاریخی و میاایدات و   ،اوادیث ،مندی از آیات قرآنالو  بر بهر ع سعدیآثار   

ایان نیاان    وین به سخنان بزرگان تصو  و عارفان برجساته نیاز یسات.    مزّ ،یای خود شاعرشنید 

یاای عرفاان و تصاو  را در آثاار     جلاو  ت. دید که عرفان وی کامال در جهت تعلیم و اخالع اسا می

بقیاه در  چهارم که هارفا ادبای اسات،     که جز مورد بندی نمودتوان تقسیمرو  میسعدی در چهار گ

مسایل تربیتی و فضایل اخالقی و خصوهاا   گیرد که شواید فراوانی ازسبک و رو  اخالقی جای می

 :خوردبه چیم می الدیناحیاءعلومآن در  ی عرفانیاهطالوات ویه 

 و ...اهطالوات تصو  و نقل قول: پیر، دل ، خرابات، ذکر، سالک، هوفی، طریقت، عار ، کمال،  -1

یا مانند شبلی، کرخی، بایزید بساطامی،  نام عرفا و میایخ بزرگ هوفیه و نقل وکایات و آرا  آن -2

 واتم اهم و ...

طرح مسایل تربیتی و اخالقی از دیدگا  عرفان مانند ذکر، جاود، ساماع، رضاا، تسالیم، تواضاع،       -3

 شکر، توبه و مناجات و ...

یاای عرفاان در آثاار    جلاو  ) ...«  بر آب افکندن و تلمیحات به کار رفته در بوستان مانند سجاد -5

 (233 -311واکمی، هص منظوم سعدی، 

    آیا سعدی هوفی و عار  است؟

گیارد و بر آن اسات  ار و مولوی از سوی دیگر تفاوت میسو و عطادوارد براون که میان سعدی از یک

نیمی ناساوتی  عرفانی نیست بلکه نیمی الیوتی و  یمگی که سخنان سعدی یمچون مولوی و عطار

یاای ساعدی   نوشته  عمد  بیش از عرفان خصیص ،توان گفت که خرد دنیاییاست و بدون تزلزل می

  لأعرفان سعدی اظهار کرد باابی در مسا  توان در خصوص مهمترین دلیل که می» دید.را تیکیل می

و شهود نیسات. بلکاه بییاتر     گرایش او به سوی کیف  دیندکتاب بوستان است که نیان عی  در

  گی فعاالنه و متعادل به خدمت تاود نظر  بود  است. عرفان او در را  تیوی  به زند زید و تقوا مدّ

  (111 -111هاص   تاریخ ادبیات ایران در زمان سلجوقیان و مغوالن، ریپکاا،  )« مردم درآمد  است.

توان گفت او نیز مانند عرفا و میایخ تصو  بارای سایر و   می یای سعدی در آثار با توجه به گفته

ورع، فقر، زیاد   ت از نظر سعدی عبارتند از: توبه،سلوک قایل به مقام و مراتبی بود  است. این مقاما

  .(352، صذکار جمیال ساعدی، ماهد     )« ذکر، شکر، تسلیم، توکال، رضاا، ایثاار، عیا  و توویاد     

الای  مقامات عرفانی و اهاطالوات ذکار شاد  در ساعدی و غزّ     تر ذکر کردیم بسامدیمانطورکه پیی

ا طلباد. امّا  ای جداگانه با یمین عنااوین را می ها مقاله  آنبسیار فراوان است به طوری که بحث دربار

پاردازیم.  الی بررسی کرد  و بدان میرا در سعدی و غزّ «زید»فراوانی اهطالح  شکل تصادفیفعال به 

نمونه در بوستان و مواعظ و کیمیای سعادت و اویا  غزالی بدین بادین   ح زید به طور.بسامد اهطال

، 114 ، 156 ،126، 111، 113، 34 ،35 ،32، 43-44، 42، 65 بوستان، سعدی: هاص )شرح است: 

 ،35-33، 13، 11: 1321 مواعظ سعدی، تصحی  فروغی: هص؛ 143، 163، 165-166، 163، 174
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کیمیای سعدی، تصاحی   ؛  226 -225 ،175، 173، 171 ،155، 155، 111 ،113، 112 ، 55، 37

 (الدین، ربع منجیاتیمچنین ر.ک: اویا  علوم 323 -371خدیوجم، ربع منجیات: هص 

کناد.  یگیری از خل  را نکاویش م و کنار  گیریعرفان سعدی یرگونه تزویر و ریا و عزلت و گوشه   

روی آن در خاود فرورفتگای و تاک    ،ساازد گاردان می روی گریتوان گفت آنچه سعدی را از هوفیمی

هاص  یخامنیی، وکمت ساعدی،  )« میباشد. که در این دوران به هورت عامل چیر  درآمد  است.

 نماید:و در مورد عالم و عابد چنین اظهار می (52 -53

 هااااوبدلی باااه مدرساااه آماااد ز خانقاااا »

 بااودو عابااد چااه فاارع   گفااتم میااان عااالم 

 بارد ز ماون  گفت آن گلیم خویش به در مای 

 

   بیکساات عهااد هااحبت ایاال طریاا  را    

   تاااا اختیاااار کاااردی از آن ایااان فریااا  را 

   «کنااد کااه بگیاارد غریاا  راویاان جهااد ماای

 (115ص سعدی،  )گلستان
گیرد و از را به باد سخر  می فرو دان جلو بینیم سعدی از یک طر  عابدر باب دوم گلستان می    

؛ و 45... .( )یماان، ص  زایدی مهمان پادشایی بود. » کند:دیگر به تبایی تصو  نیز اشار  میطر  

پیارو تصاو  عابداناه    در برخای از غزلیااتش    نیزگلستان  و سعدی در بوستان»  (35، 33نیز هص 

ی دستوریای دینای قارار   بر پایهسیر و سلوک را  ؛دین و عرفان را با یم آشتی دید دکوشاست و می

-گونه آثار سعدی آن جو  و خرو  و وسعت فکر سنایی و مولاوی را نمای  دید و از این رو در این

 (  25ص تحلیلی از اندییه و ینر سعدی، دستغی : ) «توان دید.

 اثرپذیری سعدی از غزالی  

و در وادود چهال ساالگی     ؛فن خال  و مناظر  بود ،اهول کالم ،در جوانی غرع مسائل فقه غزّالی  

یاا برگزیاد. بزرگتارین راینمایاان وی در     طریقاه  یآیین تصو  را بر یماه  . و درنهایته گیتمتنبّ

 -511، هاص  فارار از مدرساه، تصاحی  یماایی    )بودناد.   «ابوبکر نسان»و  «ابوعلی فارمدی»تصو  

نظریاات   شیو  و منش وی در عرفان بار پایا     غزالی بودمکت  از آنجا که سعدی یم شاگرد  (333

نمایاا انتقااد   استاد  بود  است. یر دو عرفانی اسالمی دارند و به شهود عرفانی معتقدند و از هوفی

القلاوب ابوطالا    الی نخست برای فراگرفتن معار  هوفیه به خوانادن کتااب قاوت   غزّ او امّ میکنند.

یای وار  محاسبی نوشته ، (565متوفی )و رساله قییریه امام ابوالقاسم قییری  346مکی متوفی 

 ویبایزید بساطامی و امثاال آنهاا پرداخات،      ،و تعلیمات شبلی (234متوفی )مزنی  ،( 253متوفی )

رسید و تصاو  را باه   کیف و شهود وقای  عرفانی  کوشش را از دست نداد. تا به مرتب کار و  دنبال 

و نمایا انتقااد فرماود   نمایا مانند عالماز هوفییمانند سعدی الی گر ساخت. غزّای نوظهور جلو گونه

الادین و المنقای و   )ر.ک: اویاا العلوم ساابقه باود.   مطالبی تاز  پیش آورد که در کت  پییینگان کم

نیز  موالنا و عطارسنایی، وی یمچنین تأثیر فراوانی بر  (511نامه ص الطالبین به نقل از غزالیروض 

دی کنیم، ساع صوص گلستان )باب ییتم( میاید  میخیمچنان که در آثار سعدی به گیاشته است.
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الی، استاد و راینما و پیار و مرشاد   دید که غزّخطاب میکند. و این نیان می« شیخ مرشد»غزّالی را 

  سعدی بود  است.

عاار   خود را مریاد ایان    او فیض کرد. کس الدین عمر سهروردی شیخ شهاباز مجلس سعدی    

باشاد، ارادتای   های بزرگ ایل تصو  میالدین کبری که از قطبیمچنین به نجم دانسته است.بزرگ 

از بند تعصبات اشااعر   فراوان سعدی را  ،ثیر عرفانأطور که قبال اشار  شد تتمام داشته است. یمان

بینی سعدی را ثیر عرفان بر جهانأت آن دوران ریا ساخته است. ع ط بر جاممسلّ یای قیریو اندییه

ثیر یکی از عوامل بسیار مهام  أتوان گفت این تنی به طور دقی  نمیتوان تعیین کرد. اما میاز نظر زما

در عیا  و   ،باب سوم بوستان  سعدی در مقدم باشد.یای او میاندییه و تضاد در گفتهدر دگرگونی 

قدم و عارفاان کاوی   ان هاو شناسبه طور کامل آنچه را از سالکان طریقت و طریقت ،مستی و شور

دسات باا قلام عیا  باه      چیر این قطعه به مانند تابلویی است که نقا  عی  میداند بیان میکند و 

و نیاز گلساتان، بااب پانجم، هاص       1655 -1654ابیاات  تصحی  فروغی، )بوستان، .کیدتصویر می

هاص   ربع چهاارم، خدیوجم، اویا  علوم الدین، تصحی  ؛ 155-156، 151 ،133 -137، 135-135

   (547-575، ربع دوم، هص 677-433

   های سعدی  تمایالت عرفانی و صوفیانه در غزل ۀجلو    

و رناگ تناد    باا محتاوا   غزلیاات عارفاناه  های سعدی، درهد از کل غزل 71فراوانی ودود از لحاظ    

غزلیات ساعدی در ردیاف بهتارین غزلهاای وی و قسامت       این دسته از اهطالوات عرفانی یستند.

یای سعدی نه مقید باه  غزل(»113ص  ، سعدی در غزل،ومیدیان) دانند.سرایی او میاهلی ینر غزل

خصلت هرفا تغزلی است و نه در بند عرفان. یم نقد این است و یم نقد آن و ضمنا یم این اسات و  

 (112تکوین غزل و نقش سعدی: ص)عبادیان، « یم آن و نه این است و نه آن.
-برجساته قاید و افکار راسخ اوسات و عرفاان،   عتووید، منیأ  توان گفت؛در باب قصاید سعدی می   

اشارات توویدی و عرفانی و ساخنان   ،)رجاییتوان شناخت. ین ویهگی است که سعدی را بدان میتر

غزالی نیز یرچند شاعر نیست اما از معدود ابیاتی که باه طاور پراکناد  از      (71ص هوفیانه سعدی،

اواخر عمر  ویه  درکند، وی بهش یمانند سعدی عمل میوی به جا ماند  و یمچنین در آرا  و تفکرات

 ای بینابین برگزید  است.طریقتی( شیو  -را برگزید  و یمانند سعدی )شریعتی  عارفانه رو 

 غزالی روزگارتصوف در 

یاا و  نضج و ترقی کامل تصو  است. تیکیالت هوفیه و خانقا  یدور  ،غزالی قرن پنجم یا روزگار  

معنویت داشته و دانیمندان ایان فرقاه در   گفتن میایخ در این زمان بیش از یر دور  روان مجلس 

الملاک در  اند. خواجاه نظاام  )خراسان( بسیار بود  ویه  موطن غزالیهممالک اسالمی خاهه ایران و ب

، ص 3نتا: بیسبکی،  ،الیافعیهطبقات)عهد غزالی خود هوفی میرب و بزرگترین وامی تصو  بود 

پرداخات.  از جماعت هاوفیه باه دیگار طبقاات نمای      چهارمقالههاو   یو به نوشته (137، 151
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ثابات نماود کاه تنهاا را  نجاات بیار از       فاراوان  ه و شواید غزالی با ادلّ  (111، ص 1365)یمایی، 

یا راینما  (112ص  یمایی، نامه،.)غزالیتصو  و باقی یمه ضاللت است یای مییبی طریق گمرایی

یمچناین ر.ک:  )به اهطالح پیر طریقت غزالی در آغاز امر ابوعلی فضال بان محماد فارمادی باود.      

را طریقات خاود   الی شایخ  غزّ طرای  الحقای  و تیکر  دولتیا  سمرقندی( ؛سبکی ،طبقات الیافعیه

انی أخاذت الطریقاۀ مان ابای علای      » .بارد نام میاز وی فاتش لّمؤداند و در می ابوعلی فارمدی

عباارت مزباور را   « الفارمدی و انتصلت ما کان یبشر به من وظایف ....  حصلت ما کنت اطلبه.

اما وی به یمان انداز  که از  (112از غزالی نقل کرد  است. )یمان، ص  منتظمابن جوزی در کتاب 

یار به کار برد تا جایی که وقاای   استاد دریافته بود قناعت نکرد و خود در سیر و سلوک کوشش بس

ظهاور و  یدایت در این طریقاه اسات و باس.     ی بر او کامال مکیو  شد و به یقین پیوست که سرما

مانند فلسفه  ی عظیم به وجود آورد. و این فن نیزفات غزالی در عالم تصو  انقالبلّنیر تبلیغات و مؤ

  ساد  لای در ااز شااگردان غزع  (115به خود گرفات. )یماان ، ص    یاز عصر غزالی به بعد رنگ دیگر

الادین ساهروردی   شیخ شاهاب  و دیگری( 535 -531متوفای)است. سنایی غزنوی یکی شیم 

شاود کاه   بارادر غزالای )خاطرنیاان مای     521متاوفی   الیامام احمد غزّو االشراع( لف وکمتؤ)م

-دیگار عاین  ثیر پییرفته است.( و یردو تأ ردوی آنها بود  است. و ازیمکت  سعدی شیرازی شاگرد 

و باه   (115ص  ،1365،یماایی ) باشد که البته یرکدام جداگانه جای بحث دارد.القضات یمدانی می

آگا  تبادیل  و دل ی وارستهیم و فقیه بود که سرانجام به هوفغزالی عالمی متکلّ»قول استاد یمایی: 

  .(13ص پهو ، ، تلخیص دانشغزالی )کیمیای سعادت« شد.

 های عرفانی سعدی و غزالی:ینی توحیدی در اندیشهبمعرفت دینی و جهان

یاای خداشناسای و تاالی آن    پایاه  پرستی، تووید و توکل بار خداوناد کاه از   در سخن غزالی یکتا  

پاس بایاد   »گوید: خداشناسی و اهل ایمان می رد نظر است. در ربع منجیات دربار باشد بسیار مومی

آن را در اهل زبان، ایمان خوانند، چه ایمان تصدی ، و کنیم که اهل است و « علم»که آغاز از بیان 

تصدی  دل، علم بود و چون قوی شود آن را یقین گویند. و لیکن ابواب یقین بسیار است، و ما از آن 

، الادین اویاا  علاوم  ).«  ... توکل بر آن است، و آن تووید اسات   جمله به چیزی محتاجیم که بنای

-515، یمچنین برای اطالعات بییاتر ر.ک: یماان، هاص    533ربع چهارم، ص تصحی  خدیوجم، 

انگر یماین  نیاز بیا   غزالیعرفانی   یای وویانی و عبادات و یکتاپرستی در اندییجایگا  آموز  (515

ظایر از باطن جدا نیسات،   دآمیز است و از آنجا کهکامال متیرعانه و تعبّ مطل  است که عرفان وی

مقام مراول سایر و سالوک    جدایی عرفان از شریعت را نوعی انحرا  و بدعت و التزام به شرع را در

رباع  تصحسا  آرام،  و نیاز کیمیاای ساعادت،     33، 51-54اللدنیه، هص)ر.ک: رساله.داندضروری می

 (63دیم، ص
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 عرفانی در حکایات بوستان سعدی از لحاظ بسامد: ۀدرونمای

، در ماورد  بوساتان درهاد وکایاات    31/17نگارند  در وادود   یایی که انجام شد،طب  بررسی    

ظوم سعدی در بوساتان  های عرفانی است. برخی از ویهگیهای خاص وکایات منموضوعات و شخصیت

یاد  بایز»یا، مانناد  ذکر نام عرفا و بزرگان هوفیه و بیان اووال آن -1 با درونمای  عرفانی عبارتند از: 

بااب چهاارم،   تصحی  فروغای،   ،سعدی )بوستان ...«  بسطامی، واتم اهم، ذوالنون مصری، جنید و 

 (135-135، 132،  123 -131، 116هص 

داری، زند استفاد  از القاب و اهطالوات هوفیانه، مانند پیر، هاوبدل، پارسا، عار ، ش   -2

، بااب  115 -116)یمان، باب ساوم، هاص     .سجاد  بر آب افکندن، رضا، تواضع، شکر، اوسان و ... 

؛ 127 -124، هاص  115؛ بااب چهاارم، ص   113؛ باب ساوم، ص  45، باب دوم، ص 157شیم، ص

 .(    176باب ییتم، ص 

 حکایات عرفانی در گلستان سعدی از لحاظ بسامد: ۀدرونمای     

درهد وکایات گلستان از موضوعات عرفانی، القاب و اهطالوات هوفیانه؛ مانند  12/26سعدی در   

، ص 35، ص 32، بااب دوم، ص سعدی )گلستانپارسا، عابد، درویش، قناعت و ... بهر  جسته است.  

 (115، باب سوم، ص 117، ص  111

  :تحلیل

« اماام مرشاد  »را  هاراوت در گلساتان او  الی بود  و باه  غزّمکت  با توجه به اینکه سعدی شاگرد   

بغاداد   اساتاد نظامیا   در مقاام  یار دو   ،خواند ، طب  شواید و استناداتی که در ذیل مقالاه آوردیام  

اشاعری و در فاروع    ،در اهول میی کردند؛ )مهمترین مرکز علمی جهان اسالم( تعلیم و تدریس می

از الی بود  و چون یک قرن بعاد  ت که سعدی شاگرد غزّمیتوان به ضرس قاطع گف .آن شافعی بودند

شک تحت تأثیر استاد  ، بیدر نظامیه تدریس میکرد  د راو کتابهای امام محمّکرد  غزالی زندگی 

عتقادات دین مبین اسالم میباشاد.  ابزرگ ان یمنداین اندیرات و تفکّ  آبیخور اهلی آرا بود  است.

 ر از دیان مباین اساالم و سایر     ، متأثّهاآنبر این اساس افکار مییبی، اخالقیات و گراییهای عرفانی 

الی در آثارشان باعث شد  که در نگاا  اول باه   متفاوت بیان سعدی و غزّ . اما شیو استپیامبر )ص( 

و  یر دو در عرفاان، اخالقای و تربیتای اسات.     واقع ری افکار و عقایدشان پی نبریم. درعم  نزدیک

 و توجاه باه شاریعت آن میباشاد،     دین اساالم یای این دو نویسند ، آبیخور اندییهبدین دلیل که 

اخالع دینی و مبانی تربیتی در تعالیم عرفانی آنها مون میزناد. پاس میتاوان گفات کتااب       بنابراین

الی مفااییم عرفاانی را    است که غزّ ار  بزرگ دینیالمعدایر الدین خود در وکم ارزشمند اویا علوم

قال  اوکام شرعی آیات قرآن ریخته؛ روایات و داستانهایی از زندگی بزرگان و عرفا را در جهت شرح 

و عرفاانی وی   اهلی بییتر ساخنان وکیماناه    توان گفت که یستآورد. مییایش میو تفسیر گفته



 

 

 

 

 

 

 141/یای غزالییای سعدی و اثرپییری او از اندییهجایگا  تصو  و عرفان در اندییه 

بازرگ   مندی از این گنجینا  ... از شریعت دین است که با بهر  اعم از توبه، ورع، فقر، تسلیم، رضا و

 -المتکلماین  دست گیته و وکمتهای زیبا و دلنیین بر زبان جاری میساازد. در مقابال افصا    قوی

ای بسیار ینرمنداناه باا   شاگرد خلف غزالی، یمین سخنان را نه بدین هورت بل به شیو   –سعدی 

ل  شعر و نثری شیوا، سهل و ممتنع ریخته است؛ تا یم به قداست زبانی لطیف، گویا، دلنیین در قا

آثاار  و ورمت شعر خود افزود  و یم نیان خردورزی و دانیمندی او باشد. دیاوان او نیاز یمچاون    

نیاینی را نکاویش   یردو عزلات و گوشاه   استاد  غزالی سرشار از مضامین اسالمی و عرفانی است.

هاا  تصاو  را در خادمت اخاالع میدانناد. عرفاان آن     و  بیزارناد گری قیری در مفهوماز زید و کرد  

مراوال سایر و    باه  طای   آناان باشاد.  مبانی و تعالیم تربیتی اسالم می دینی و برگرفته از –اخالقی 

واقع غزالای فقیاه و مرجاع    . درمعتقدندو ...  ورع، فقر، شکر، تسلیم، توکل، رضاسلوک از جمله توبه،

م، شاعر و اندییامندی مسالمان   سعدی نیز به عنوان متکلّ  شاگردزمان خود و در اهول اسالم با 

گوناه تصاو  کاه    از ناوع آن  واقع عرفان غزالی تلفیقی است بین شریعت و طریقتدر. اشتراک دارد

و در عین وال به عرفان فردی و اجتمااعی و   کردند.، محاسبی و امثال قییری تعلیم میامثال جنید

در تحلیل نگر  سعدی و غزالی از این جنبه میتوان گفت  پردازند.الملوکیان مییاسی در نصیحتس

اند. بسیاری از عرفا چاون نتوانساتند   که در عرفان آنها ملک و ملکوت به خوبی با یکدیگر جمع شد 

د و ادار  دنیا و امور سیاسای و اجتمااعی را باه ایلاش     بین این دو جمع قائل شوند، انزوا پییه کردن

الملوک و بوستان و گلساتان و غزالای   واگیار کردند. در والیکه میبینیم سعدی در مواعظ و نصیحت

الملاوک چگوناه در اون عرفاان، زیاد و پارساایی، ریباری سیاسای و        الدین و نصیحهدر اویا  علوم

الت در جامعه را یم به مردم و تیکیل وکومت اساالمی  اجتماعی و تال  برای برقراری قسط و عد

الملاوک بادین نتیجاه    را به واکم زمان گوشزد میکنند. درواقع با غور و تأمّال در ماواعظ و نصایحه   

میرسیم که تعلیمات آنها جنب  عملی یم دارد و تنها در واد تئوریهاای نظاری و علمای نمیباشاد.      

هت بهبود وضعیت سیاسی را با امور معنوی و عرفاانی در  سعدی و غزعّالی نصای  واکم و تال  در ج

تزاوم نمیدیدند، بلکه این امور را از وظایف عرفان مثبت و راستین میدانناد. کمتار کسای توانساته     

یای عرفانی را در سط  جامعه اشاعه دید و بعد از سالوک فاردی باه طاور جادی در هاحن        آموز 

-مسئل  عرفان فردی در سط  جامعه، اعتقاد به عمومیات اجتماع نقش تأثیرگیار داشته باشد. طرح 

بخیی مسئل  تهیی  نفس برای یم  اقیاار جامعاه و کاارگزاران وکاومتی مبنای بار خودساازی        

 –اخالقی، یمگی نیان از عرفان سیاسای و اجتمااعی غّزالای و باه تباع نیاان از عرفاان سیاسای         

 و معتقدناد  کناد یای فردی تکیاه نمی بهجن تنها بهنیز یمچون سعدی  غزالی اجتماعی سعدی دارد.

به هورت فردی و چه به هورت اجتماعی کاامال آزاد اسات و    چهانسان در انتخاب رو  زندگی  هک

م تعلّدر اجتماع فرهت تعلیم و انسان زیرا اضافه میکند زندگی اجتماعی برتر از زندگی فردی است؛ 

( باابی مخصاوص درباار     1الدین )ناویا العلومدر کتاب  .یابدمی استترین تکالیف دینی که از مهم
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م نوشت و غرض اهلی او بریم زدن اوضاع ناینجار زمان خویش باود.  علم و علما و آداب تعلیم و تعلّ

الی ثابت کرد که تنها علوم و معار  اکتسابی برای تکمیل انسان کافی نیست و یمانطور که برای غزّ

زم است. برای اخالع و معار  وقیقای و کماال معناوی نیاز     فراگرفتن این علوم معلم و راینمایی ال

اسالمی ما بسیار نماود دارد.(   –)اعتقاد به پیر و مرید که در ادبیات عرفانی شیخ و مربی الزم است. 

فضای عالم علوی پارواز نتواناد کارد.    مرغ جان را دو پر باید، یکی علم و دیگری عمل. مرغ یک پر به

غزالای  )ت.اسا که مقصود  از این سخنان بریم زدن اساس دین و میی   اما مخالفان غزالی گفتند

الدین و کیمیای ساعادت و رسااله ایهاالولاد و    ؛ به نقل از اویا العلوم337 -334هص  نامه، یمایی، 

ر.ک: و نیاز   ؛ 35ص،  131-133: هاص  2خادیوجم، ن اویا ، تصحی   ؛ یمچنینالضاللالمنقی من

از   (155، 173، 156گلساتان، ص  ، 3167-3171بوساتان، ابیاات    ؛151-25هص اول، اویا ، ربع 

انساان  های زیادی را برای خدمت باه خلا  در اختیاار    زندگی در اجتماع فرهتالی غزّ نظر سعدی و

جمله اعمالی است که در متون دینی به آن سفار  شاد  و فضایلت   دید. خدمت به خل  ازقرار می

ایان  . یاود در انازوا واهال نمی   هاهاالح دیگاران فارایم اسات کا       بسیاری دارد. در جامعاه زمینا  

زیرا اعماال دینای باه     ؛اندییمندان معتقدند که ویات اجتماعی نسبت به زندگی فردی برتری دارد

یات  بهترین وجه در ساوت اجتماع قابلیت بروز و اشاعه را داراسات. عرفاان نااب باه اعتادال و رعا     

الع کناد، افاراد را از باات   تزکی  درونی و طهارت باطن توجاه می  که بهیا توجه دارد و ضمن آنواقعیت

و در جهات  نیاز بایاد دینای    ها سیاست آنریاند. اضافه بر این از نگا  معاهی و مفاسد و دنیازدگی می

ایان   کنناد. ز دولتمردان خود پیروی میزیرا مردم در هالح و فساد ا. کند تأمین مصال  مردم ورکت

اند که در اینجاا باه   الملوک به تفصیل بدان پرداختهنصیحت در ویه بهه است ک مفاییم دقیقا یمان

. از آنجایی که وکومت در مظایر بیرونی و درونی خود نظر میکنیمکالم از ذکر آن هرفه اطال دلیل 

در کناار آن باه مناابعی چاون عقال و اجمااع       است، یای شرعی اعم از اخالقی و عرفانی تابع آموز 

امور اجتماعی از جمله وظایف سیاسی و وکومتی در تضاد یا تقابل باا اماور    درواقع .ویدتمسک میج

و این ویهگی  داد  بی پیوندرفان و ساوات مختلف اجتماع را یه خومعنوی و عرفانی نیست. اییان ع

  اند.ظهور رساند   را به نحو اوسن به منص

 گیری:نتیجه

یاای مختلاف عقالنای و فلسافی     اخالع عرفانی غزالی و به تبع آن سعدی، یموار  متاأثر از جنباه    

 الدیناست، با این وال تصو  روح فراگیر آنهاست. تمام مباوثی که در بوستان، گلستان، اویا علوم

قریباا  شناسی و اخالع اعم از فضاایل و رذایال اخالقای آماد  و ت    و دیگر آثارشان ذیل مباوث انسان

 این دارد که سلوک فردی قطعا اشاع اند، نیان از تمام بخیهای این کتابها را به خود اختصاص داد 

اخالع و تهیی  نفس را در سط  جامعه در پی دارد. در این خصوص، ساعدی تحات تاأثیر میارب     

آنهاا در   عملی غزالی است. آنها تهیی  نفس، اخالع و اجتماع را از یکادیگر جادا نمیدانناد. تعاالیم    
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ای باه  بسیار نزدیک به یم است. آنان در عرفان توجه ویه الملوک آنها تمامی کت  از جمله نصیحت

شریعت دارند؛ به طوری که ییچگا  عرفان را جدا از شریعت نمیپییرند. یمچنین اظهار میدارد کاه  

یعت بارای انساان   شرط ورود به عرفان و تصو ، ظوایر و آداب شرعی است تا با انجام آن، باطن شر

ترین ویهگای اسات کاه ساعدی و     واهل شود. تووید منیأ عقاید و افکار آنهاست و عرفان برجسته

غزالی را میتوان بدان شناخت. اخالع دینی و مباانی تربیتای در تعاالیم عرفاانی آنهاا ماون میزناد.        

اسات کاه غزالای    المعار  بازرگ دینای   در وکم دایر  الدینمیتوان گفت کتاب ارزشمند اویا علوم

باه   اماا گونه مفاییم عرفانی را در قال  اوکام شرعی آیات قرآن ریخته و به تبع او سعدی نیز یمین

یاای  ای بارای موفقیات در جنباه   یای فردی عرفان مقدمهپرداختن به جنبه میکند. بیانزبان ادبی 

یماین تفکارات   و کالم ساعدی در بوساتان و گلساتان دقیقاا شااید عینای       اجتماعی عرفان است. 

و این یمان تفکرات سعدی و  زیرا مردم در هالح و فساد از دولتمردان خود پیروی میکنند. میباشد.

 میباشد. آنها الملوکغزالی در نصحیت

 کتابنامه:

( مقااالتی  1371، رجاایی، خلیال،)  «اشارات توویدی و عرفاانی و ساخنان هاوفیانه ساعدی    » -1

 تلخیص ی شعر و زندگی سعدی، با تصر  ودربار 

(. الطبع  االولی، الجز  1346، الغزالی، االمام ابی وامد محمد بن محمد.)«اویا  علوم الدین» -2

 الثالث، بیروت: دارالکت  العلمیه 

(، ترجمه مویدالدین خوارزمی، به کوشاش وساین   1365، غزالی، محمد )«اویا العلوم الدین» -3

 خدیوجم، تهران: علمی و فرینگی، چاپ دوم.

 سرو  :چاپ دوم، تهران (1376.)، آزاد ارمکی، تقی«اجتماعی متفکران مسلمانی اندییه» -5

وودی، ترجماه و تنظایم وساین دا   ( 1376)الزمانفر، بدیعفروزان، «اوادیث و قصص مثنوی» -5

 تهران، امیرکبیر، چاپ اول

 (. مصر، المطبع  الرومانی .1325، مبارک، زکی.)«االخالع عند الغزالی» -6

، فایض کاشاانی، مالمحسان، تهاران، دفتار انتیاارات       «تهیی  االویاا   المحجه البیضا  فی» -7

 اسالمی

( ترجماه محماود   1357، ماونتمگمری، وات ) «امام محماد غزالای متفکار بازرگ مسالمان     » -4

 اهفهانی زاد ، تهران، فرانکلین، چاپ اول.

 (، تهران: امیرکبیر، چاپ دوم.1363کوب، عبدالحسین )، زرین«با کاروان اندییه» -3

 (، )مجموعه مقاالت نقد ادبی(، تهران.1362کوب، عبدالحسین )، زرین«اروان ولهبا ک» -11

( تهاران، انتیاارات   1342، )الادین ، به تصحی  محمد علی فروغی، ساعدی، مصال   «بوستان» -11

 فراوی
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 د ترابی، تهران، انتیارات فردوستلخیص از محم (1374)اهلل، هفا، ذبی ، «ادبیات ایرانتاریخ» -13
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 یعقوب آژند، نیر گسترد .

زاد ، تهران: ، ترجمه محمود رضا افتخار «تاریخ تصو  اسالمی(. »1375بدوی، عبدالرومن.) -15

 انتیارات معار  اسالمی

، ماسه، یانری، ترجمه غالمحسین یوسفی و محمد وساین اردبیلای،   «تحقی  دربار  سعدی» -16

 .1365تهران، انتیارات طوس، چاپ اول، 

 ولبی  گویی فیلسوفان(، ترجم، )تناقض______________، «الفالسفهتهافت» -17

(. وققه قسطنطنین، زری ، 1336محمد.) ، المسکویه، علی بن اومد بن«االخالعتهیی » -14

 الجامع  االمیریکی 
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 ( زیر نظر مهدی ماووزی، تهران، انتیارات اساطیر1341، دشتی، علی، )«درقلمرو سعدی» -23

(. چند نظر تربیتی و اخالقی و مییبی 1365اهلل.)، دبیرنهاد، بدیع«ذکر جمیل سعدی» -25
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 .تهران، نیر قطر (، 1343ومیدیان، سعید )، «سعدی در غزل» -26

 .، تهران: امیرکبیری المنقی من الضاللترجمه (1362) وند، هادع،آیینه، «شک و شناخت» -27

(، تهاران، ساازمان چااپ و    1342، محمادی ایقاانی، کااظم)   «وقیقات غزالی در جستجوی » -24

 انتیارات وزارت فرینگ و ارشاد اسالمی، چاپ اول

 (،تهران، امیرکبیر، چاپ ییتم.1345کوب، عبدالحسین )زرین« فرار از مدرسه» -23
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