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 چکیده

 دیرباز از و میکنند ایفا اخالقی پرورش و رشد در را تربیت و تعلیم نقش حکمی مضامین و ها آموزه

 ای ویژه جایگاه متفکران، و دانشمندان نزد گرفته، شکل آن پیرامون كه مضامینی و حکمت از بحث

 پیرامون آن مباحث كه است حکمی های رساله مهمترین از یکی «ناصری اخالق». است داشته

 در نصیر خواجه و آمده فراهم مُدُن سیاست و منزل تدبیر اخالق، تهذیب بخش سه در عملی حکمت

 لقب المتکلمین افصح كه _ سعدی_ اجل شیخ. است رسانده پایان به را آن نوشتن ق.ه633 سال

 قالب در غیرمستقیم، و مستقیم تأثیر با است، برهان از نیاز بی و نمایان او سخنوری قدرت و داشته

 پژوهش این در. است بازنمایانده را اثر این حکمی گانه سه مضامین گلستان باب هشت  حکایات

 ها مؤلفه و مضامین این انعکاس چگونگی و میزان گفتار، سه و مقدمه یک در كه است آن بر سعی

 آنها، درک و مشترک مضامین این یافتن نماید؛ بررسی است، تعلیمی اثری كه سعدی گلستان در را

 میدهد نشان بررسی این. میکند شایانی كمک گلستان، در سعدی حکمی سخن فهم و خواندن به

 .است برده بهره اخالقی فضایل مصادیق از گلستان عمده قسمت در سعدی كه
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 مقدّمه -1

 كه چنان چیزها همه دانش حکمت»: میگوید ناصری اخالق در طوسی نصیرالدین خواجه

 كه كمالی به انسانی نفس تا استطاعت قدر به باید كه چنان كارها به نمودن قیام و هست

 مقدمه( ناصری، اخالق)« .برسد است آن متوجه

 همۀ دانستن حکمت علم چون»: استشده تقسیم دسته دو به كلی طور به حکمت

 آن حسب به میشود منقسم موجودات انقسام اعتبار به پس هست، كه چنان چیزهاست

 بشری اشخاص ارادی حركات بر موقوف آن وجود آنکه یکی قسمند؛ دو موجودات و اقسام

 موجودات به علم پس بود؛ جماعت این تدبیر و تصرف به منوط آن وجود آنچه دوم و نباشد

 قسم به علم دیگر و میخوانند نظری حکمت را آن و اوّل قسم به علم یکی: بود قسم دو نیز

 مابعدالطبیعه، علم اول: شود قسم سه به خود نظری حکمت. خوانند عملی حکمت را آن و دوم

 منزل تدبیر اخالق، تهذیب: دارد قسم سه نیز عملی حکمت. طبیعی علم سیم و ریاضی دوم

 همان()« .مُدُن سیاست و

 رذایل و فضایل و شرور و خیرات مفاسد، و مصالح به است معرفتی عملی حکمت بنابراین

 در خیر كارهای اشاعۀ شناختی، چنین ثمرة رو این از. آنها به بشر تخلّق برای بشر عموم

 است. آفات آن از نهی و شرور دفع و عالم

 هم و است صائب علم او محتوای هم كه است خداوند حکیم اسم مظهر هم كریم قرآن

 به را قرآن خداوند لذا است؛ محکم نیز او عملی شئون سایر و انزال هدف و نزول كیفیت

 الکتابِ  امِّ فی انَّه» و( 1:یس) «الحَکیم والقرآنِ یس»: فرمود چنین و ستوده «حکمت» وصف

 (4:زخرف) «حکیم لَعلیُّ لَدینا

 حکمت چه. فراگیر باشد، كه جا هر از را حکمت»: میفرماید البالغهنهج در( ع) علی حضرت

 است،شده واقع خود موضع غیر در كه جا آن از امّا هست؛ هم منافق و دور مردم سینۀ در

 سینه در و آید بیرون ناباب موضع آن از زبان وسیلۀ به تا است نگرانی در همیشه آن صاحب

 (168: شهیدی البالغه، نهج)« .گیرد جای است آن الیق كه مؤمن

 و استمیداده تشکیل را ایرانیان فرهنگ از مهمی بخش حکمی و اخالقی ادبیات بنابراین

 میکردند حک تاجهایشان و انگشتریها بر را آنها حکمی، مسائل این ماندن باقی برای شاهان

 آالت و شمشیرها روی ظروف، لبۀ ها،سفره كنار فرشها، لباسها، بر را آن نیز عادی مردم و

 مینگاشتند. منازل سردر بر یا و جنگی
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 جاحظ دارند؛ اذعان ایرانیان فرهنگ و ادبیات از تاثیرپذیری بر عرب اندیشمندان و بزرگان

 پیشینیان كه چیزی آن اگر و»: استگفته میرود، شمار به عرب ادبای متقدّمین از یکی كه نیز

 اقسام از نداشت، وجود اندبخشیده جاودانی عمر و اندكرده تدوین ما برای كتابهایشان در

 به بود غایب ما بر كه را آنچه آنها واسطۀ به كه طوری به سرگذشتها و تواریخ انواع و حکمت

 افزودیم خویش كمِ  به را آنها زیادِ گشودیم، بود بسته ما روی به كه دری هر و دیدیم چشم

 از ما بهرة صورت این در كردیم درک نبود، ممکن دركش آنها وسیلۀ به خبر كه را آنچه و

 (10: الحیوان)« .بود ضعیف بسیار معرفت و علم به ما راه و اندک بسیار حکمت

 ولی است،بوده یونانی آثار پیشینیان، از وی مقصود كه شود گمان چنین اوّل نظر در شاید

 تا» . رفت خواهد میان از گمان این اسالمی فرهنگ و تاریخ در تحقیق و تأمّل اندكی از پس

 بپذیرند، تأثیر آن از كه حد بدان تا یونانی فرهنگی و علمی آثار با مسلمانان هنوز زمان این

 ایران، فرهنگ)« .اندنکرده استفاده یونان ادبی آثار از هم تاریخی هیچ در و بودند نشده آشنا

 (121: محمدی

 پژوهش ضرورت -2
 پژوهش این اصلی موضوع كه ناصری اخالق حکمی مضامین بازآفرینی در سعدی توفیق

. میکند آشنا سعدی، وشاعری و نویسندگی درجه و قدرت با پیش از بیش را مخاطب است،

 ویژگی كه ممتنع و سهل نثر و خورده صیقل الفاظ با حکایات، قالب در دارد سعی سعدی

 از گونه حکایت و ساده زبانی با را حکمی مضامین و آفریند می شخصیتهایی اوست، سبکی

 میکند. روایت آنان زبان

 پژوهش شیوه -3
 آمده فراهم ای كتابخانه منابع از استفاده با واستنباطی و تحلیلی رویکردی با پژوهش این

 اخالق در عملی حکم های شاخه با سعدی حکایتهای مقایسه شد، اشاره پیشتر چنانکه. است

 هفتم سده حکمی شاعران ترین برجسته از یکی باید را سعدی كه است آن گویای ناصری،

 تأثیر ناصری اخالق حکمی های درونمایه از عملی، حکمت واژگانی باالی بسامد با كه دانست

 شماره ترتیب به نمودارها و متن در رفته كار به های شماره است ذكر به الزم. است پذیرفته

 میباشد. رهبر خطیب خلیل كوشش به سعدی گلستان از صفحه و باب

 پژوهش پیشینۀ -4
 غنی منابع از یکی نیز سعدی گلستان و گرفته صورت هاییپژوهش عملی، حکمت دربارة

 است.گنجانده حکایاتش در را بسیاری حکمی و اخالقی مضامین كه است فارسی زبان
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 سعدی گلستان در حکمت هایسرچشمه( 1390) نیافروغی آزاده و پورسبزیان وحید الف(

 این كه اندكرده بررسی را عربی و فارسی ادبیات در مشترک مضمون سه  طی ایمقاله در را

 ابن دمنۀ و كلیله و البالغهنهج در و داشته وجود اسالم از قبل ایرانیان فرهنگ در مضامین

 است.رسیده سعدی به تا یافته تبلور مقفّع
 تعلیمی حکمتهای ایمقاله در( 1393) مارانی فهیمه و الرسولابن محمدرضا سید ب(

 حکیمانۀ مضامین كه اندگرفته نتیجه و اندكرده مقایسه را سعدی و رودكی شعر در مشترک

 بیان شیواتر زبانی با را مضامین همین سعدی ولی دارد؛ وجود رودكی اشعار در بسیاری

 است.نموده
-نموده تبیین ایمقاله در را سعدی آثار در ایرانی حکمت تأثیر( 1390) پورج( سبزیان

 ..است
 حبیبه و مراد ندا تالیف(« 1395)سعدی گلستان حکمی اصطالحات فرهنگ» د( كتاب

 است.رسیده طبع به پرهیزكار انتشارات از نامهواژه صورت به اقدممیرزایی

 هفتم قرن حکمی شاخص اثر دو معرفی -5

 ناصری اخالق -5-1

 خواجه از عملی حکمت یا اخالق اصول در فارسی، زبان به است كتاب» ناصری اخالق

 واقع در اثر این. میرود شمار به هفتم قرن مهم متون از و( ق.ه672_597)طوسی نصیرالدین

 برآن ابوابی افزودن با خواجه و است مسکویه ابوعلی «االعراق طهاره» كتاب تحریر و ترجمه

 (11: طبری اآلثار، زبده)« .است نوشته را كتاب «منزل تدبیر» و «مدن سیاست» در

 سعدی گلستان -5-2
. است شده نوشته( ق.ه690_606) شیرازی سعدی متداول و مشهور و معروف بسیار كتاب

 همان كتاب سبک و رسانیده كمال مرحله به را مسجّع و فنّی نثر كتاب، این در اجل شیخ

 و عربی اشعار گاه و را خود فارسی اشعار نثر، اثنای در و است فارسی نویسی مقامه سبک

 (329: همان. )است آورده جای به جای را امثال و اخبار و احادیث و آیات

 نظری مبانی -6
 بطور تأثّر این های نشانه و بودند متأثر پیشینیان، های گفته از غالباً ادبی دوره هر شاعران

. میشود دیده دیگران آثار در پنهان و ناآشکار شکل به وزمانی آشکار نیمه گاهی و آشکار

 نبوده بیرون دوحال از دیگر ای نویسنده از ای نویسنده و دیگر شاعری از شاعری پیروی

 شیوه سه به كه میبرد كار به ساخته، دیگری كه را تركیبی یا و میگیرد را مضمونی یا: است



 297/ناصری اخالق مبنای بر ،سعدی گلستان در حکمی مضامین بسامدی شناسی سبک

 

 

 

 میگویند را آن( مستقیم)َآشکار تأثر و تأثیر. میپذیرد صورت ناآشکار و آشکار نیمه آشکار،»

 زمانهای در یا و زمان یک در است ممکن كه شاعر یا نویسنده دو اثر مطالعه از پس كه

 و همگونی به فکری كوشش و تالش بدون خواننده افتد، اتفاق آگاهی و مطالعه این مختلف

 سعدی، اشعار در گنجوی نظامی سخن تأثیر)« .ببرد پی لغوی تركیب دو یا عبارت دو شباهت

 (155: زنجانی برات

 به مشترک مطلب دریافت برای ذهن»( غیرمستقیم) آشکار نیمه طور به تأثر و تأثیر در

( 157: همان)« .نمیباشد روشن و كامل اول نوع مانند و است نیازمند تالش و فعالیت اندكی

 تأثر و تأثیر از نوع ترین پیچیده و دقیقترین» نیز( پنهان) ناآشکار طرز به تأثر و تأثیر در

 آشکار دوتصویر همانندی و هماهنگی و چگونگی تا میخواهد بسیار موشکافی و دقت كه است

 امکان این و است نیازمند هوشیارانه یابی نکته موشکافانه دقت و بیشتر فعالیت به ذهن. گردد

 (161: همان)« .ندارد وجود همه برای

 به ادبی پژوهشگران و دوستان ادب میان در سعدی كه است آن پژوهش این اصلی مساله

( طیبات و قدیم غزلیات بدایع، خواتیم،)عاشقانه غزلهای استاد و سخن ملک خداوندگار عنوان

 بوستان، و گلستان در ویژه به را او آثار از توجهی قابل بخش كه حالی در است؛ یافته شهرت

 را او ادبی خالقیت از دیگری بُعد متفاوت، رویکردی با كه میدهد تشکیل حکمی مضامین

 میتوان آن حکایات در تأمل با امّا است داستانی كتابی گلستان نخست وهله در. میکند نمایان

 سعدی اخالقگرای و تعلیمی ذهن. برد پی حکمی مضامین و مصادیق از فکری زنجیره یک به

 و بایدها اخالقی، مفاهیم از توجهی قابل حجم گلستان، در او حکایتهای تا شده سبب

 نکته این ذكر. دهد جای خود در را حکمی های آموزه و تربیتی نکات شرعی، نبایدهای

. است بوده هنرمندانه و موفق تأثیری ناصری اخالق از سعدی تأثیرپذیری كه نیست بیفایده

 حکمی گانه سه مضامین است توانسته و خوانده را نصیر خواجه حکمی اثر سعدی شک بی

 شکل به گلستان حکایتهای در( مدن سیاست و منزل تدبیر اخالقی، رذایل و فضایل)  را او

 سازد. متجلّی خوبی به پنهان، و غیرمستقیم

 اخالق تهذیب -7

 اخالقی دیدگاههای شناخت -7-1

 میکند تاریک را آن كه است ظلمتی و دود مانند زشت اخالق و روشن ایآینه همچون دل

 و میرسد دل به كه است نوری نیکو اخالق و شود محجوب و نبیند را الهی و درست راه تا
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 تُمحا اِتّبع»: میفرماید خدا رسول كه است همین برای. میکند پاک معصیت و ظلمت از را آن

 كند. محو را آن تا كن نیکویی زشتی پی از «الحسنه السیئه
 فکر رابه تاریخ اندیشمندان همواره اخالقی مباحث وطرح آدمی وسعادت كمال راه شناخت

 در تکامل به رسیدن منظور به دیدگاه و نظریه صدها ارائۀ آن حاصل و استواداشته تأمّل و

 دیدة به فطرتاً را اخالق همواره تاریخ طول در بشر. استبوده بشری زندگی مختلف ابعاد

 بیشترین. استكرده تلّقی خویش تعالی و كمال برای معیاری را آن و نگریسته احترام و تکریم

 است ادیان مهم اهداف از یکی كه اخالق است؛بوده موضوع همین به توجّه نیز ادیان اهتمام

 اند.دانسته اخالق همان را دین پژوهان، دین از بعضی كه استگرفته قرار توجّه مورد چنان آن
 انبیا بعثت هدف مهمترین نفس تهذیب و اخالق مسألۀ نیز اسالم بخش حیات مکتب در

 فإنِّ  االخالقِ بِمَکارمِ علَیُکم»: فرمودند( ص) اسالم گرامی پیامبر كه چنان. استشده شمرده

 (375 ،66ج مجلسی، بحاراالنوار،)  «بها بعثنی وَجلَّ عزَّ اهللَ

 اخالقی فضایل -7-2
 بیان چنین اخالق تهذیب در اوّل مقالت از دوم قسم از سیم فصل در "نصیرالدین خواجه"

 تهذیب از دوم و بود حکمت آن و نظری قوّت تهذیب از یکی بود چهار نیز فضایل»: میکند

 از چهارم و  بود شجاعت آن و بود غضبی قوّت تهذیب از سیم و بود عدالت آن و عملی قوّت

 سیم( فصل اول، مقالت: ناصری اخالق) «.بود عفّت آن و شهوی قوّت تهذیب
 شجــاعت عفــت، و حکــمت وی از پس             عــدالـت مدآ نیــــک خــــلق اصــول

 چـار بدین گردد متصــّف كـــو گفتار            كســی و است كــردار راســت حکــیمی

 (121: راز )گلشن

 بازگشت تحلیل و دقت با كه میدهد تشکیل را فاضله اخالق اصول اصل، چهار این مجموع

 فروع این. جنس به است نوع نسبت خود اصل به فروع این از هریک نسبت و میکند آن به

 زیبایی طرح فاضله، اخالق فروعات و اصول این مجموع از طباطبایی عالمه استاد بسیارند؛

 (525: 1ج طباطبایی، المیزان، تفسیر. ) است كرده تنظیم چهارشاخه درختی شکل به

 شجاعت، است؛ نوع سه اخالقی فضایل»: مینویسد اخالقی فضایل باب در رازی فخر امام

 (248 فرزانگان، دیدگاه از ارزشها مبانی)« .است عدالت فضیلت سه این مجموع و حکمت و عفّت

 شجاعت، حکمت، باب در عمده فضایلی گوناگون حکایتهای قالب در گلستان در سعدی

 ظنّ  حقشناسی، درستکاری، كرم، جوانمردی، هنر، باب در آن های زیرشاخه و عدالت و عفّت



 299/ناصری اخالق مبنای بر ،سعدی گلستان در حکمی مضامین بسامدی شناسی سبک

 

 

 

 خاموشی، رازداری، رویی، گشاده نیازی، بی صبر، قناعت، خوردن، كم ادب، بخشش، نیکو،

 .است آورده....  و تربیت

 بسامد فضایل اخالقی در گلستان سعدی -1جدول  

 بسامد گلستان اخالق ناصری

هركرا صبر نیست  39حکمت ص

 3/241نیستحکمت 

، 1/73، 40،دیباچه/36،دیباچه/30دیباچه/

2/185 ،1/135 ،2/261 ،2/176 ،2/185 

8/606 ،3/246 ،1/89 ،1/126 ،7/434 ،

8/606 ،8/554 ،1/65 ،1/50 ،1/95 ،8/552 ،

1/73 ،8/544 ،4/324 ،2/236 ،4/322 ،

1/134 ،2/226 ،5/399 ،1/116 ،5/352 ،

1/75 ،3/246 ،1/75 ،3/253 ،3/249 ،1/10 ،

1/89 ،2/246 ،3/249 ،3/292 ،3/297 ،

3/310 ،7/488 ،7/490 ،7/489 ،7/452 ،

7/446 ،2/230 ،2/176 ،1/112 ،1/109 ،

1/106 ،1/92 ،7/460 ،3/246 

 

 عفافاز دولت  عفت

محرومیت یافت. 

7/486 

5/406 ،5/338 ،7/440 ،7/497 ،2/223 ،

1/92 

 شجاعتاز سخاوت و  شجاعت

 2/236كدام بهتر؟ 

3/297 ،3/306 

راضی  عدلبه حکومت  عدالت

 7/502شدیم. 

، 1/105، 7/502، 4/329، 5/393، 17دیباچه/

1/134 
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 اخالقی رذایل -7-3

 حدّی را فضیلتی هر مستوفی بحث و مستقصی نظر حسب به» :گوید نصیرالدین خواجه

 تفریط و افراط_ تقصیر طرف در چه و غلو طرف در چه نماید تجاوز حد آن از چون كه است

 چهار به النظر بادی در نیز باشد رذایل اجناس كه را فضایل اضداد خواجه. كند ادا رذیلتی _

 است، شجاعت ضدّ كه جبن و است حکمت ضدّ كه باشد جهل آن و میکند تقسیم قسم

 كه را تحدیدی فضیلتی هر در هرگاه. است عدالت ضدّ جور و است عفت ضدّ كه( ولع)شره

 گردد؛ رذیلت فضیلت آن كنند رعایت است، معتبر كه قید هر یا و نماید اهمال است معتبر

 از پس. دایره و مركز: مانند اطراف؛ منزلت به رذایل و وسطاست مثابت به هرفضیلتی پس

 اطراف و بود محدود وسط چه. میباشد نامتناهی رذیلتهای هرفضیلتی ازای بر روی این

 انحراف مانند رذیلت؛ ارتکاب و مستقیم خطی بر بود حركت مانند فضیلت مالزمت و نامحدود

 نامستقیم، خطهای و بود نتواند یکی جز مستقیم خط دو میان كه است ظاهر و خط آن از

 و بود وسط فضیلت آن كه باشد رذیلت دوجنس هرفضیلتی ازای به پس بود؛ تواند نامتناهی

 رذایل اجناس پس است؛ چهار فضایل اجناس اند كرده بیان چون و دوطرف رذیلت دو آن

 حکایات قالب در گلستان در سعدی( پنجم فصل اول، مقالت ناصری، اخالق)« .باشد هشت

 جهل، آز، و حرص بدبینی، ناامیدی، شرک، كفر، ظلم، حسادت، چون رذایلی به گوناگون

 مورد، بی تعصب نفاق، ورزی، كینه چینی، سخن طمع، بدگویی، غیبت، خیانت، نادانی،
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 301/ناصری اخالق مبنای بر ،سعدی گلستان در حکمی مضامین بسامدی شناسی سبک

 

 

 

 آرزوهای كوركورانه، تقلید لجاجت، شکنی، پیمان غرور، و كبر بدخلقی، دنیاپرستی، هتّاكی،

 است. كرده اشاره... و گناه بر اصرار دهی، رشوه و خواری رشوه بخل، ریاكاری، دورویی، بلند،

 بسامد رذایل اخالقی در گلستان سعدی -2جدول 

اخالق 

 ناصری

اخالق  بسامد گلستان

 ناصری

 بسامد گلستان

 جهلوقتی به  جهل

 6/425جوانی...

1/136  ،8/562 ،

1/64 ،8/560 ،

8/550 ،8/532 ،

6/416 ،4/322 ،

8/587 ،8/554 ،

2/144 ،4/320 ،

4/327 ،7/500 ،

8/558 ،

 25دیباچه/

عالِم را نشاید  سفه

سفاهت...  

8/562 

7/488 ،

1/93 ،

4/319 

 ابلهیجالینوس،  بله   

 4/319را دید. 

8/543 ،

8/585 ،

1/137 ،

5/398 ،

5/365 ،

3/281 ،

1/53 ،

1/84 

سواران را گفتِن  تهوّر - - جُبن

زیادت  تهوّراو 

 1/55گشت. 

3/300  

و  بیمامید و  ترس   

راحت و رنج. 

1/125 

8/603 ،

8/604 ،

1/82 ،
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1/90 ،

1/78 ،

1/108 ،

5/405 ،

5/385 ،

7/445 ،

1/114 ،

3/301 ،

3/301 ،

3/307 ،

5/340 ،

7/448 ،

8/533 ،

1/92 ،

1/75 ،

1/125 ،

4/317 ،

1/57 ،

3/302 ،

3/303 ،

1/92 

 دگرباره گرد ولع

نگردی.  ولع

3/308 

 دیده شرهبدوزد  شره 2/155، 5/394

 3/259هوشمند.

7/493 

خمود    

 شهوت

جوان سخت 

میباید كه از 

 شهوت

 8/606بپرهیزد.

8/561 ،

8/539 ،

7/474 
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 جوربه  جور

زبردستان 

گرفتار آید. 

8/600 

8/521 ،1/71 ،

3/258 ،8/590 ،

6/418 ،3/305 ،

6/418 ،5/352 ،

7/504 ،7/465 ،

7/435 ،2/187 ،

1/69 ،5/350 ،

6/418 ،5/352 ،

1/100 ،5/352 ،

5/368 ،1/126 ،

3/251 ،5/354 ،

5/375 ،6/425 ،

6/418 ،7/436 ،

7/440 ،7/464 ،

7/502 ،8/555 

دمار از دماغ  ظلم

برآرند.  ظالم

8/521 

2/144 ،

1/118 ،

1/105 ،

1/131 ،

1/81 ،

1/69 ،

1/71 ،

1/72 ،

1/119 ،

1/115 ،

1/107 ،

1/126 ،

1/108 ،

1/107 ،

5/375 ،

1/81 ،

4/329 ،

1/118 ،

3/299 ،

7/500 ،

8/604 ،

1/105 ،

1/72 ،

8/521 ،

7/473 ،

2/177 

 - - انظالم   
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 برخوردار روابط حسن از میتوانند تربیت و تعلیم و اخالقی فضایل سایه در بشری جوامع

 به میتواند اخالقی فضایل. یابند دست است آدمی مقام شایسته كه موفقیتهایی به و گردند

... و اقتصادی اجتماعی، فردی، نیازهای و نماید مدد انسان روحانی و جسمانی ارتقاء و رشد

 اجتماعی چه و فردی حال در چه بشر زندگی امور تمام كه دانست باد و كند تأمین را انسان

 بوده، حاكم گلستان در سعدی كالم بر كه عاملی مهمترین. دارد ارتباط تربیت و تعلیم امر با

 سالم زندگی برای ضروری اصل یک كه اعتدال و روی میانه است؛ اخالقی فضایل به پایبندی

 خود اعتدال وی منظر از. است سعدی موردتوجه و مهم موضوعات از است، اجتماعی و فردی

 نیست. اصل این رعایت جز سعادت كسب راه و اخالق علم شالوده و میشود محسوب فضیلت

 خویش قــدرِ  كند نــازل كه ســستی نه            پیـــش خــردمــند نگـــیرد درشــتی

 هشتم( باب: )گلستان

 

 
 منزل تدبیر: دوم گفتار -8

 شناسی مفهوم -8-1
 مشترک احوال اعتدال علم»: استآورده چنین «منزل تدبیر» واژة ذیل دهخدا نامۀ لغت

 موضوع و است اعتدال از خارج امور كردن عالج و خدمتکاران و فرزند و زن و انسان میان

 شریک یکدیگر با منزل در كه جمعی مصالح به انتظام حیث از است مذكور اشخاص احوال آن

 (5732: 4دهخدا،ج لغتنامه)« .است منزل اهل مشاركت چگونگی شناخت آن فایدة و هستند
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 305/ناصری اخالق مبنای بر ،سعدی گلستان در حکمی مضامین بسامدی شناسی سبک

 

 

 

 مقدسترین خانواده و است( ص) اسالم گرامی پیامبر حسنه سنّت خانواده، تشکیل سنّت

 و عرف چارچوب در موازین رعایت شایستۀ نظامی چنین. است خداوند نزد اجتماعی نظام

 ركن و كانون این كنندة اداره. گردد استوار بنیانش و مستحکم آن هایپایه تا میباشد شرع

 آرامش و آسایش آوردن دست به برای نیز مردی هر و است( پدر) خانواده مرد آن اصلی

 شریک و مال در است مرد شریک صالح، زن». استشایسته و صالح همسری انتخاب به ناگزیر

 است آنجایی خانه( 215: ناصری اخالق)« .غیبت هنگام اوست جانشین و خانه ادارة در او

 و محیط. خانواده معنی به مقرّگاه و منزل با است مترادف كه میکند سکنا آن در آدمی كه

 یگانه خانواده. است مستعمل تبار و دودمان خاندان، معنی به خانواده. میرود كار به خاندان

 است؛ داشته وجود تاریخ ماقبل حتی امروزی برهای زندگی در دیرباز از كه است سازمانی

 خواستهای مهمترین برآورنده روابط، سایر از بهتر و بیشتر سازمان این در انسانی روابط زیرا

 و خانه پرمهر كانون است توانسته همچنان اجتماعی نهاد این جهت بدین. اوست حیاتی

 نشود. پراكندگی دچار و كند حفط را خود موجودیت خانواده

 نه موضع این در منزل این از مراد»: میگوید ناصری اخالق در طوسی نصیرالدین خواجه

 كه است مخصوص تالیفی از بلکه كنند، چوب و سنگ و گِل و خشت از كه است ای¬خانه

 از چه ایشان مسکن. افتد مال و متموّل و مخدوم و خادم و مولود و والد و زن و شوهر میان

 در كلی اصل و كوه و غار و درخت سایۀ از چه و خرگاه و خیمه از چه و بود سنگ و چوب

 به كه اعتدالی جهت از كند، نظر بدن حال در طبیب كه همچنان كه بود آن منزل تدبیر

 مصدر و بدن صحت مقتضی اعتدال آن و آید حاصل را تركیب مجموع اعضا تركُب حسب

 بود مفقود اگر و كند محافظت را آن بود موجود اعتدال آن اگر تا كمال وجه بر بود افعال

 عموم مصلحت عضو آن عالج در شود، حادث خللی اعضا از عضوی در چون و كند استعانت

« .بود واجب منزل اهل عموم صالح رعایت را منزل مدبّر نسق، این بر هم دارد؛ نگه اعضا

 تدبیرمنزل( دوم، مقالت: ناصری اخالق)

 سعدی گلستان در منزل تدبیر بسامد -3جدول 

 بسامد گلستان اخالق ناصری

را  پدر و مادرش والدین

 1/110بخواند. 

6/425 ،2/216 ،7/434 ،6/420 ،7/451 ،3/305 ،

8/39 ،8/530 ،1/110 ،1/103 ،4/317 ،1/130 ،

2/218 ،4/316 ،6/420 ،3/249 ،2/179 ،1/74 ،

2/216 ،7/434 ،8/530 ،3/283 ،3/284 ،1/72 ،
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3/289 ،3/292 ،3/293 ،3/306 ،2/288 ،7/509 ،

7/471 ،3/305 ،7/472 ،1/112 ،1/110 ،7/455 ،

7/453 ،7/436 ،7/442 ،1/65 ،2/229 ،2/203 ،

2/154 ،2/155 ،7/433 ،7/472 ،6/420 ،7/451 ،

 36، دیباچه/6/425، 1/130، 8/566، 1/131

 زنانمشورت با  زن

 8/552تباه است. 

1/40 ،7/445 ،2/203 ،6/417 ،8/560 ،1/91 ،

8/577 ،6/423 ،6/429 ،6/427 ،2/225 ،4/325 ،

5/369 ،2/230 ،2/215 ،2/218 

چه خوش گفت  فرزند

 فرزندزالی به 

 6/425خویش.

2/205 ،7/454 ،2/221 ،2/205 ،1/91 ،8/537 ،

2/218 ،7/434 ،7/442 ،6/420 ،8/528 ،8/591 ،

7/455 ،6/419 ،6/423 ،1/110 ،6/425 ،3/291 ،

، 2/161، 36، دیباچه/7/436، 7/443، 7/448

7/454 ،7/501 ،4/316 ،1/121 ،6/419 ،7/444 ،

7/496، 6/420 ،1/120 ،6/420 ،1/110 ،1/131 ،

6/394 ،7/407 ،4/317 ،7/376 ،7/346 ،7/342 ،

3/283 ،1/130 ،3/284 ،3/292 ،3/306 ،3/285 ،

3/289 ،1/110 ،7/467 ،6/448 ،7/451 ،3/305 ،

3/308 ،7/509 ،7/472 ،7/462 ،6/426 ،7/433 ،

7/454 ،7/455 ،7/453 ،6/420 ،6/448 ،6/435 ،

6/434 ،6/440 ،6/437 ،2/153 ،5/375 ،5/390 ،

 2/228، 2/202، 6دیباچه/

 گلستان در منزل تدبیر -8-2

 گلستان در زنان جایگاه -8-2-1

 هردو مرد و زن كه باشد، دوام و پرشور و گرم تواند می آنگاه خانواده و خانه پرمهر كانون

 هرجهت از را زندگی بار و باشند متصف اند،برشمرده سعدی جمله از بزرگانی كه صفاتی به

 اخالق، وارثان كه فرزندانی. دهند تحویل جامعه به و بپرورند نیکو فرزندان كشند؛ دوش به

 النَّبی نساءَ یا: است فرموده كریم قرآن در خداوند. باشند اجتماع و خانواده فرهنگ و تربیت
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 نیستید، زنان دیگر مانند شما پیغمبر زنان ای( 32 احزاب،... )اتَّقیتنَّ ان النِّسا من كاحَد لستُنَّ

 است. رفیعتر مقامتان بلکه
 «مِنها البدَّ اَنَّه مافیها شرٌّ و كلَّها شرٌّ المرأةُ» : اندفرموده باره این در نیز( ع)علی امام

 تمام( 238: محالتی معصومین، و خدا رسول اندرزهای و آمیز حکمت سخنان از گلچینی)

 زندگی نمیتوان او بدون)نیست.  او از ایچاره كه است این چیز بدترین و است شر زن وجود

 كرد(

 گرفته عاریت به ایرانی خانوادة در زن جایگاه تضعیف جهت در اعراب تفکر و نگرش

 در را آن و اندبوده جامعه نگرش این تأثیر تحت مدتها تا ایرانی نویسندگان و استشده

 جایگاه نزولی و انحطاط سیر كلی طور به نیز هفتم قرن در. اندكشانده ظهور منصۀ به آثارشان

 گلستان در زن ولی. میشود مشاهده اجتماع و خانواده در وی شخصیت تخریب موجب زن

 كردار زشت و بدخو یا و بوده مومن نظرو صاحب دانا، میتواند دارد؛ را خویش واقعی جایگاه

 دختری»...میکند:  معرفی خانواده نشاط و شور و عشق مظهر آرامش، مایۀ را زن سعدی. باشد

 شبهای بسته او در دل و دیده و نشسته او با خلوت به و آراسته گل به حجره و بودم خواسته

 نیز بد زن از سعدی ششم( ولی باب: )گلستان« گفتمی... هالطیفه و هابذله و نخفتمی دراز

 است:گفته سخن

 او دوزخ   عـــالمست دریــن  هـــــم             نکــــو مــــرد  ســرای  در  بــد  زن 

 النّــــار  عــــذاب ربّنـــــا   قِــــنا و             زنـهــــار  بد  قـــــرین  از  زینهــــار

 دوم( باب:  )همان

 خیانت مال در كه ناپارسا زن و بود اصل آن كه پارسایی؛»: استآمده سعادت كیمیای در

 نقصان از شود خاموش مرد اگر كند، خیانت آن در اگر و شود مشوّش بدان خدای كه كند

 (245: سعادت )كیمیای« بود... دین نقصان و حمیّت
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 فرزند تربیت -8-2-2
 در. اوست رشد و هدایت جهت ایوسیله و پیشرفت برای انسان نیاز ترین اساسی تربیت

 مورد معنوی و مادی مختلف ابعاد در تربیت و رشد مراحل روانشناسی علم و اسالمی منابع

 عهده بر را بشر هدایت و تعلیم رسالت كه الهی پیامبران بر عالوه. استقرارگرفته توجه

 خود از ارزشمندی آثار و تالیفات قرآن مدد به نیز شعرا و فالسفه دانشمندان، اند،داشته

 دارد. اسالمی بوی و رنگ همه كه اندنهاده برجای

 اصول. )هستند اینقره و طال معادن مانند مردم «الفضّۀِ و الذَّهَبَ كمعادنِ معادِنُ النّاسُ»

 «بود. خواهد بیهوده انسان زندگی نشوند شکوفا استعدادها این اگر كه( 177: كلینی كافی،

 برخـــاست او از فـــــالح بزرگــــی در            نکـنند ادب   خـــردیـش  در هــركـه 

 راست آتش به جــز خشــــک نشـــود            پیـچ خواهی كه چـــنان را تر چــــوب

 هفتم( باب: )گلستان

 مُدُن سیاست -9

 ناصری اخالق منظر از مدن سیاست -9-1

 و خوشایند تأثیرات از انسان بشری تمدّن تاریخ طول در كه نمود ادّعا توان می جرأت به

 :فرمود اسالم گرامی پیامبر. است نمانده دور آن به وابسته هایگزاره و سیاست ناخوشایند

 «رعیتِه عن مسئولٌ كُلُّکم و راعٌ كُلُّکم»

 از كه مفاهیمی و تعاریف همۀ و داشت خواهد نسبی ارزش سیاست از تعریف هرگونه»

 (9: عبدالحمید سیاست، مبانی)« .است حقیقت از ایپاره دربردارندة هست سیاست

 نوع وجود چون»: میگوید مُدُن سیاست دربارة ناصری اخالق در طوسی نصیرالدین خواجه

 بود محتاج بالطبع انسان نوع پس است، محال اجتماع بی معاونت و نبندد صورت معاونت بی

 موضع مدینه و بود مدینه از مشتق تمدن و خوانند تمدّن را اجتماع نوع این اجتماع؛ به

 چون و میکند بود تعّیش سبب كه تعاونی صناعتها و حرفتها انواع به كه اشخاصی اجتماع

 ضرورت به پس متنوع غایات به ایشان حركات به توجه و است مختلف مردم افعال دواعی

 خویش حق به و گرداند قانع باشد، آن مستحق كه منزلتی به را هریکی كه باید تدبیر از نوعی

 متکفّل كه شغلی به و كند كوتاه دیگران حقوق در تصرف و تعدّی از هریکی دست و رساند

 و ناموس به سیاست در و خوانند سیاست را تدبیر آن و كند مشغول تعاون امور از بود آن

 مدن( سیاست سیم، مقالت: ناصری اخالق)« .باشد احتیاج دینار و حاكم
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 گلستان در مدن سیاست بسامد -4جدول 

 بسامد گلستان اخالق ناصری

، 1/121، 7/434، 1/124 1/130را گفت. دولتاركان  اصحاب دولت

7/435 ،1/67 ،1/136 ،

8/553 ،8/521 ،

، 1/67، 1/53، 36دیباچه/

1/123 ،8/560 ،8/573 ،

1/75 ،8/573 ،1/71 ،

6/416 ،5/358 ،2/209 ،

2/198 ،5/359 ،5/347 ،

3/284 ،3/283 ،

 8/610، 2/195، 27دیباچه/

بهم برآمدند.  رعیتسپاه و  رعیت

2/196 

1/58 ،7/436 ،2/172 ،

1/123 ،1/110 ،1/106 ،

1/105 ،1/103 ،1/78 ،

8/600 ،1/75 ،1/129 ،

1/71 ،1/75 ،1/72 ،1/69 ،

، 1/80، 1/69، 41دیباچه/

1/72 ،1/140 ،7/477 

 گلستان در مدن سیاست -9-2
 میدهد تشکیل را هرمی و میگیرد شکل عنصر سه پیرامون حکومت اركان سعدی دیدگاه از

 و مدّاح سعدی. دارد قرار هرم این رأس در سلطان و است مملوک و مَلِک مدینه، شامل كه

 به تاریخ آموزعبرت حدیث عنوان به را پادشاهان داستانهای او نیست؛ پادشاهان ستایشگر

 میدهد. تذكّر ملّتها

 پادشاهان  ظلم تاثیر -9-2-1
 نیســت باالتر دسـت هیچ تو دســت وز             نیســت داور دگر كه نالـــم كه به تو از

 هشتم( باب: )گلستان
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 ما)و  «ظَلَموا لمّا َقبلِکُم مِن القُرونَ  اَهلَکنا وَلَقد»: میفرماید یونس سورة 13 آیۀ در خداوند

 سپردیم(. نابودی دست به ظلمشان كیفر سبب به را شما از  پیش قومی

 آید. گرفتار زبردستان جور به نبخشاید، زیردستان بر هركه»

 دست بشـکند را عـــاجزان مـــردی به             هست قــوّتی وی در كه هر بـــــازو نه

 «زورمـــندی جـــور به درمــــانی كـه            گـــزندی دل بر مکــــن را ضعیفـــان

 هشتم( باب: )گلستان

 و عدل و آورد صالح به را ستمها و جور و پریشانیها و نابسامانیها كه است برآن سعدی»

 امیران رسانیدن و رسیدن برای و میداند شاهان مصلح آوردة راه به را خود ببیند؛ برقرار را داد

: انوار متنبی، و سعدی)« .میکوشد كرم و جوانمردی و مردی و انصاف و عدل فاضله مدینه به

73) 

 پادشاهان بخششِ تاثیر -9-2-2
 هُوَ فَضله مِن اهللُ آتاهم ِبما یَبخَلونَ الّذینَ الیَحسبنَّ وَ»: میفرماید كریم قرآن در خداوند

 نکنید تصور و( )180 عمران، آل) «القیامۀِ یومَ به مابَخِلوا سیطوقون لَهم شرٌّ  هوَ بَل َلهُم خیراً

 داده آنها به خویش فضل به خدا كه مالی از را فقیران حقوق ورزی بخل روی از كه كسانی

 گردنشان زنجیر مال همان و است ضرر بلکه بود نخواهد آنها نفع به بخل این نمیکنند، ادا

 شد(. خواهد

 باش. سخاوتمند علی، ای «َسخیّاً كُن علیٌ، یا»: فرمود( ص) پیامبر چنانچه

  گذاشت نکــو نام كه نمــرد نوشــیروان            داشت گنج خانه چهل كه شد هالک قارون

 اول( باب: )گلستان

 هشتم( باب: همان)« .بنهد و نخورد كه عابدی از به بدهد، و بخورد كه جوانمرد»

 آزاد باش سـرو چو نیاید دســت به ورت            كریم باش نخــل چو برآید دست ز گرَت

 )همان(

 او بـاالی و شـــاخ فلـــک از گذشـــت            كـرد بیـــخ هركجــا كــــرم درخـــت

 )همان(
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 گیری نتیجه -10

 اصلی تاكید اینکه لحاظ به شد پرداخته اثر دو این حکمی مضامین مقایسه به كه حال

 این  شناسانه سبک برداشت چند ادامه در است، بوده سعدی كالم بر گفتار این در سخن

 میشود: بیان سخن ملک خداوندگار این اثر محتوای از پژوهش

 متون از هردو كه سعدی گلستان و ناصری اخالق در عملی حکمت بسامد مقال، این ( در1

 در تلویحیتر هرقدر مضامین این مصادیق شد وتأكید بررسی میباشند، هفتم سده شاخص

 داشت. خواهد بیشتری كاربردی جنبه و تأثیرگذاری شود، ارائه خواننده به متن

 نگه دور حکمی بزرگان از را خود او اوالً كه است این گلستان،گواه در سعدی ( تأثیرپذیری2

 نشانه -معاصرش حکیم-نصیر خواجه از او مضمونی و واژگانی تأثیرپذیری و است نمیداشته

 مضامین و خوانده را نصیر خواجه حکمی اثر سعدی میرسد نظر به. مدعاست این از ای

 گنجانده گلستان در و آورده دلنشین حکایات قالب در ساده زبانی به را او حکمی گانه سه

 است.

 خواجه كالم همانند گلستان، در سعدی حکمی كالم ظاهر، به و نخست وهله در  هرچند ( 3

 طور اوبه كالم از سعدی چون شاعری میگردد آشکار تأمّل با امّا نیست؛ ناصری اخالق در

 مضامین بیشترین و باالترین داشته، درنظر شیوه بدین و پذیرفته تأثیر پنهان و غیرمستقیم

 دهد. اختصاص خود ادبی كالم به را حکمی

 به عملی حکمت باب در ناصری اخالق در نصیر خواجه كه آنچه ثبت در سعدی ( توفیق4

 های شاخه است توانسته كه دارد او اندیشه تابناكی و طبع روانی از نشان زده دست آن

 گلستان حکایات دل در ای شایسته طور به را آن های زیرشاخه و عملی حکمت گانه سه

 بگنجاند.
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