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 چکیده

های همنوع است. یک پدیده، در گرو سنجش و مقایس آن با پدیده شناخت تخصّصی

 یت و به تعالی رساندن مخاطبهای اخالقی خود درصدد هدامولوی و سعدی با آموزه

نش دو راه های اخالقی ایشان مبیّن وجوه اساسی افتراق و گزیخویشند؛ امّا مقایسۀ توصیه

گذاری بر متفاوت در فراخوان اخالقی است. هر كدام از این دو راه در جذب مخاطب و تأثیر

ی از روشهای ردن بخشبنابرین پژوهش در این امر، عالوه بر آشکار ك .او اقبالی كمنظیر دارند

یسه در پرتو مقا -هنری و مؤثّر وعظ اخالقی، به شناخت بهتر سبک شخصی مولوی و سعدی

 كمک میکند.  -
ذكر شواهد،  های اخالقی مستخرج از آثار موالنا و سعدی واین پژوهش با استناد بر توصیه

ۀ خاص تدالل تکیبه این مهم دست مییازد كه سعدی در فراخوان اخالقی خود، بر عقل و اس

بهره  -های مهم سبکی اوست كه از ویژگی -دارد و در این راستا از یک شیوۀ تقابلی ویژه 

ل و اصول عرفانی های اخالقی، بر شرع و نَقكه اتّکاء موالنا در توصیهمیبرد؛ این درحالی است 

یوی نیز دنهای است. از منظری دیگر، سعدی بر منبر وعظ، حضوری پررنگ دارد و از انگیزه

ق، پنهان برای ترغیب مخاطب، به كسب فضایل بهرۀ وافی میبرد؛ امّا موالنا پشت نام معشو

ا برای او رقم رمخاطب را به تخلّق به اخالقی نیکو، كه آخرتی بهتر   ،به دنیا ااعتناست و بی

 میزند، فرا میخواند. 
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Descriptiv-Contrastive Analysis of Ethical Versed Advices of 

Moulawi and Sa'di 

Somayeh Soleymani,1Abulqasem Qawam2 (corresponding author) 

 

Abstract 

The professional recognition of a phenomenon depends on the 

measurement and comparison of the phenomenon with phenomena of the 

same type. Moulavi and Sa'di are seeking to guide and elevate their 

audience through their moral advices. But comparing their ethical 

recommendations reveals two substantial different ways of moral 

provocation. Both provocation ways are considerably welcomed in 

impressing the audience. Therefore, meanwhile revealing some of the 

artistic and effective methods of moral preaching, the research helps to 

better understanding of the personal styles of Moulavi and Sa'di through 

contrasting their works.  

Based on the ethical recommendations extracted from the works of 

Moulavi and Sa'di, and reference to the evidence, the research argues  that 

Sa'di, in his moral provocation, relies specifically on wisdom and 

reasoning, and in this regard he uses a special contrasting method, that 

essentially features his style. Moulavi, however, relie s heavily on religion 

and mystical principles for ethical advice. From another point of view, 

Sa'di focuses on preaching, making use of worldly motives for persuading 

the audience to acquire virtues, while Moulana is hidden behind the name 

of the beloved, and disrespectful to the world, calls the audience to good 

morality that leads to a better Hereafter. 
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 مقدّمه -1

د نفس را مقتضی وَای بُملکه» است و خُلق چنین تعریف شده است:« لقخُ»جمع  ،اخالق

 ص :)اخالق ناصری، خواجه نصیر« .احتیاج به فکری و رویّتیفعلی از او، بی سهولت صدور

بنابراین، به مجموعۀ  شود.( این ملکه در اثر ممارست و الفت گرفتن با یک عمل ایجاد می101

 انسان، اخالق گفته میشود.  ملکات نفسانی و عادات و صفات

ای گونهنظامهای اخالقی با ادیان پیوند محکمی دارند. در دین اسالم، این پیوستگی به

است كه نمیتوان مجرّد از دین، تصویری از اخالق ایجاد نمود. پیوند اخالق با فرهنگ ملل 

ه مضامین اخالقی داشته عالقۀ وافری ب ایرانیانباستانی نیز انکارناپذیر است؛ به عنوان نمونه، 

، لبۀ آالت و ها، كنارۀ سفرهها، حاشیۀ فرشهاو پندها و اندرزهای اخالقی را در تزئین لباس

( بنابراین، 201ص :7جاعوانی،  ،)اخالق اند.نوشتهگوهرها می رویا و هسر درِ خانه ،ظروف

اری از خردمندان بسی»استوار بین آثار هنری و مفاهیم اخالقی وجود دارد؛ حتّی  ایرابطه

اند كه هنر باید تابع و پیرو اخالق باشد و اگر از حدود اخالق تجاوز كند، گذشته برآن بوده

گونه، عرضۀ اخالق ( بدین67كوب: ص )آشنایی با نقد ادبی، زرّین« بد و ناپسند خواهد بود.

 در قالب هنر، بر زیبایی هر دو میفزاید.

ای وسیع دارد. پیش از اسالم گستره -یکی از هنرها  به عنوان -نفوذ اخالق در ادبیّات 

)تاریخ ادبیّات ایران پیش از « هد.ترین بخش ادبیّات پهلوی را تشکیل مید، مهماخالقیّات»

( آیین نامکهای گوناگون این دوره، كه حاوی اخالق، فرهنگ و آداب  180ص :اسالم، تفضّلی

( بعد از اسالم نیز 186و  79صص :1، بهار جای از این بخشند. )سبکشناسیاند، نمونهبوده

 .اندبسیاری از شاعران و نویسندگان در آثار خود به بیان و ترویج اصول اخالقی همّت گماشته

( در این طریق، هر شاعر 19 ص :رزمجو )شعر كهن فارسی در ترازوی نقد اخالق اسالمی،

اركان شعر فارسی، به تبیین و شیوۀ خاصی برگزیده است كه در ادامه در آثار دو ركن از 

 ای پرداخته میشود.مقایسۀ این شیوه، به روش كتابخانه

 بیان مسئله -1-1

اخالق، یکی از موضوعات اصلی آثار موالنا و سعدی است، امّا با وجود اشتراک این موضوع 

ه چشم های اخالقی آنها بو همانندی دین، زبان و دورۀ این دو شاعر، دو شیوۀ مجزّا در توصیه

میخورد كه مبیّن اختالف سبکی این وصایا، علیرغم اشتراک موضوع است. این پژوهش به 

های اخالقی موالنا و سعدی چگونه است و این دنبال پاسخ این سؤال است: شیوۀ بیان توصیه

 با هم دارند؟  هاییدو شیوه چه تفاوت

، ضمن استخراج و بنابراین پژوهش حاضر، با تکیه بر آثار منظوم موالنا و سعدی

های اخالقی این دو شاعر پرداخته بندی شواهد شعری، به مقایسۀ شیوۀ بیان توصیهطبقه
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نظران، مطالعه است. در این راستا با طلب هدایت فکری و استنادهای معقول، دیدگاه صاحب

 و در جای مناسب ذكر گردید.

 ضرورت و اهمّیّت تحقیق -2 -1

ازع شعر فارسیند و اخالق، یکی از موضوعات اصلی آثار آنها موالنا و سعدی دو ركن بالمن

عالوه  –به عنوان دو قطب شعر فارسی  -است. بنابراین بحث در نوع فراخوان اخالقی ایشان 

بر روشنتر نمودن سبک شخصی آنها در پرتو مقایسه، بخشی از هویّت ادبیّات فارسی را 

 مشخّص میسازد. 

 پیشینۀ تحقیق -1-3

النا و سعدی آثار بسیاری نگاشته شده است، تا آنجاكه در این باب كتابنامه نیز دربارۀ مو

منتشر شده است. همزمانی این دو شاعر و بعضی از اشتراكات فکری باعث شده است كه 

نویسان و محقّقان، جمالتی در مقایسۀ آنها بیان كنند. برای نمونه، اسالمی ندوشن در تذكره

سبکشناسی »و شمیسا، در « با كاروان حلّه»كوب، در ، زرّین«انچهار سخنگوی وجدان ایر»

اشاراتی مفید در این باب دارند؛ امّا از منظری كه این مقاله پرداخته است، پژوهشی « شعر

 به چشم نیامد.

 بحث -2

موالنا در رستۀ عارفان شاعر جای دارد و شعر او محملی برای طرح عقاید عرفانی اوست؛ 

كه همایی، افکار و عقاید او جای آثارش مشهود است؛ چنانه اخالق نیز در جایامّا توجّه او ب

 -را به چهار دسته تقسیم میکند: آداب اخالقی و اجتماعی، مسائل مذهبی، اصول كالمی 

مایۀ اصلی آثار تعلیمی سعدی نیز، ( بن25فلسفی و عقاید عرفانی. )مولوی نامه، همایی: ص

نیافتنی و بیتکرار ر حوزۀ اخالق، با اوست كه به كمالی دستاخالق است و شعر تعلیمی د

 ( 253میرسد.) در سایۀ آفتاب، پورنامداریان: ص

اند؛ حتی حکایاتی نیز مبنی بر دیدار آنها با هم سعدی و موالنا در یک دوره میزیسته

بیان شده است. اگرچه این دیدار مورد تردید است، ولی در اینکه شعر سعدی در هنگام 

حیات موالنا در روم شهرت داشته و خود نیز با غزلیّات موالنا آشنا بوده است، تردیدی نیست. 

( با وجود همزمانی و همزبانی این دو 330و  248كوب: صص )پله پله تا مالقات خدا، زرّین

های اخالقی آنها، حکایت ایرانی، غور در توصیه -شاعر و بهره بردن از فرهنگ مشترک اسالمی

جوه اساسی افتراق دارد. سعدی مصلحی اجتماعی و مسلمانی معتدل است. او هم به دنیا از و

نظر دارد و هم به آخرت میندیشد. در كمال خود میکوشد و از اصالح جامعه نیز غافل نیست. 

او سایه افکنده است.  ایدر مقابل او، موالنای عارف است كه عرفان بر تمامی افکار و دیدگاهه

ر میدارد و نگاهی خاص به آخرت دارد. او بیش از آنکه به اصالح جامعه، برای دنیا را خوا

زندگی بهتر دنیوی بیندیشد، ارشاد اعضای اجتماع را برای دستیابی به كمال اخروی در نظر 
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دارد. این تفاوت دیدگاه بر سبک اخالق مطرح در آثار ایشان تأثیری عمیق گذاشته است؛ بر 

های اخالقی این دو شاعر را بررسی و در چهار حوزه، توصیه همین اساس، پژوهش حاضر

 مقایسه كرده است:

 های اخالقی.گاه نقلی و عقلی توصیهتکیه - 1

 نتایج ماورائی و عینی صفات اخالقی. - 2

 های اخالقی.دنیا و آخرت در توصیه - 3

 غیبت و حضور واعظ اخالقی.   - 4

 ی اخالقیهاگاه نقلی و عقلی توصیهتکیه -1 -2

 مولوی: تکیه بر نقل -

گو ضمن یادگیری لغت و ادب، قرآن و كتب حدیث را از روزگار كهن، شاعران پارسی

اند و از قدیمیترین عهد، تأثیر مضامین قرآن و احادیث در شعر فارسی خوانده و حفظ كرده

ضی از ( با این وجود، استناد بع 10آشکار است. )احادیث و قصص مثنوی، فروزانفر: ص 

شاعران به آیات و احادیث، به نسبت دیگران بسامد بیشتری دارد. به این ترتیب اگرچه 

اقتباسهای متعدد سعدی از آیات و احادیث، مشهود و انکارناپذیر است، اما جایگاه مولوی از 

با سعدی تفاوت فاحش دارد. در واقع آنگاه كه سعدی با تکیه بر  -كمّی و كیفی  -این حیث 

لهای عقالنی و تمثیلهای ملموس، در اقناع مخاطب و دعوت او به اخالق نیکو میکوشد، استدال

 مولوی با تکیه بر شرع، كالم خود را استوار میکند. 

شک نقش تربیتی آثار موالنا مبیّن حضور همیشگی خداوند در جان و فکر اوست و بی

ناپذیر است؛ در تورّق اجمالی كتاب ولد، در انتقال عشق خداوند به او انکارپدر وی، بهاءالدّین

ای كه تکرار بیشمار آن نگاه هر مخاطبی را جلب میکند، لفظ جاللۀ بهاءولد، واژه« معارف»

است. در كنار این امر ارجاعات مکرر به آیات و احادیث نیز كالم او را زینت بخشیده « اهلل»

ن موالنا موروثی بوده، به ( این سنّت كه گویی در خاندا456است. )معارف، بهاءولد،: ص 

مقاالت ( »317 -326فرزند وی، سلطان ولد، نیز منتقل میشود. )معارف، سلطان ولد: صص 

 مقاالت شمس تبریزی،نیز حاكی از توجّه خاص شمس به قرآن و حدیث است )« شمس

( امّا تأثیرپذیری موالنا از قرآن شدّت بیشتری دارد. 963 – 974الدّین تبریزی: صص شمس

اند تفسیر عرفانی و شاعرانه از قرآن دانسته»یوند مثنوی و قرآن تا آنجاست كه آن را نوعی پ

كه آگنده است از مطالب و نکات آیات و احادیث. خود شاعر ظاهرا از همین روست كه آن را 

( عالمه جعفری در این 234كوب: صزرّین با كاروان حلّه،« )فقه اللّه االكبر خوانده است.

اگر آن مقدار از محتویات مثنوی را كه مطابق مضامین آیات قرآنی است در »گوید: یرابطه م

نظر بگیریم، به طور اطمینان میتوان گفت دو سوم آیات قرآنی مورد استشهاد و استناد موالنا 

بوده است؛ به همین جهت است كه مرحوم حکیم حاج ملّا هادی سبزواری در هنگام توصیف 
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، جعفری: ص بینیهامولوی و جهان« )نوی، آن را تفسیر قرآن مینامد.و تمجید از كتاب مث

55 ) 

هره بردن بنکتۀ قابل تأمّل در این باب این است كه اثرپذیری مثنوی از قرآن منحصر به 

اثرپذیری  -1از معانی قرآن نیست بلکه پیوند مثنوی با قرآن در وجوه زیر دیده میشود: 

 ونفوذ الفاظ  -3شتهای موالنا دربارۀ قرآن. آراء و بردا -2صورت و ساختار مثنوی از قرآن. 

 (9 -14خرّمشاهی: صص  قرآن و مثنوی،معانی آیات قرآن در ابیات مثنوی. )

گفت »، « در حدیث آمد»عالوه بر آیات قرآن در اثنای مطالعۀ مثنوی تعابیری از قبیل 

شانی از استفادۀ فراوان موالنا نیز به كرّات به چشم میخورد كه ن« مصطفی فرمود»و « پیغمبر

را به نگارش « احادیث مثنوی»را برآن داشت تا كتاب « فروزانفر»از حدیث است. این امر 

ه اقتباس توان گفت ك( به این ترتیب می14درآورد. )احادیث و قصص مثنوی، فروزانفر: ص 

بازنویسی چندین موالنا از قرآن و حدیث، تا آن حد گسترده است كه بیان شواهد آن مستلزم 

 1اكتفا میشود: كتاب است. جهت حفظ اختصار، در ذیل به بیان دو نمونه

ی: دفتر در حدیث آمد كه: تسبیح از ریا / همچو سبزۀ گولخن دان ای كیا )مثنوی، مولو

 (1017دوم، بیت

ست / وین مرض در نفس هر مخلوق هست )مثنوی، مولوی: ی بُده« أنا خَیر»علّت ابلیس 

 (3222ل، بیتدفتر او

 استداللسعدی: تکیه بر عقل و  -

ز این ااگرچه سعدی نیز در جای جای آثارش به آیات و احادیث تمسّک جسته است، امّا 

یۀ او بر عقل و منظر، به لحاظ آماری و بسامد تکرار، از موالنا فاصلۀ بسیار دارد؛ در عوض تک

« تقابل»ش مؤثّر در این راستا از دو رو استدالل و آوردن مثالهای ساده و انکارناپدیر است. او

 بهره میبرد:« تساوی»و 

 تقابل: -الف

یکی از بارزترین ویژگیهای سبکی سعدی، اقناع مخاطب از طریق به كارگیری چهار واژۀ 

كلیدی با رابطۀ همنشینی و جانشینی مناسب در یک بیت است. او ترازویی دو كفّه میسازد 

هم، یک كفّۀ آن را تشکیل میدهند. به این ترتیب مخاطب آشنا كه هر كدام از دو واژۀ كنار 

با سبک و سیاق سعدی، با دیدن یک كفّۀ ترازو در مصراع نخست، منتظر مواجهه با كفّۀ 

ها با منطقی كه بین او و سعدی مشترک دیگر در مصراع دوم است و البتّه یکی از این كفّه

                                                      
ــواهد دیگر: مولوی،   -1 ــص. 1386برخی از شـ : 1، ج.1378و مولوی،  1033و   892،  658،  332، 15: صـ

، 320، 312، 303، 300، 274، 242، 208، 190، 186، 134، 133، 104، 69، 59، 55، 54، 25، 22صص.  

ــص. 2، ج.1378و مولوی،   599، 574، 551، 550، 543، 500، 495، 488، 448، 427، 387، 328 : صـ

 .909و  862،  832، 819، 740، 722، 689، 684، 676
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ب میماند و ترازویی ساده و انکارناپذیر. وی است، پر شده و پایین میرود؛ بدین شکل مخاط

شریک سعدی میشود؛ بیت او را حفظ میکند تا به وقت ضرورت از آن استفاده كند و به این 

 ترتیب یک مَثَل متولّد میشود.
ه از مصراع حقیق در این چهار واژه، گویای آن است كه هر واژه از مصراع اوّل با یک واژ

رح در مصراع دوگانه در بیت وجود دارد. در تناظر اوّل، واژۀ مط دوم نسبت دارد و دو تناظر

آید و یا لفظی متضاد با ای مترادف با آن میاوّل، یا عینا در مصراع دوم تکرار میشود، یا واژه

را بیان  ست كه مطلب اصلی بیتآن بیان میشود. تناظر دوم نیز مشتمل بر دو واژۀ كلیدی ا

 اند:ر واژۀ كلیدی مشخّص شدهد. در شواهد ذیل چهاکننمی

)كلیات، ســعدی: قصــیده    بیارزیبا  ســیرتای برادر /  هیچ نیســت ظاهری زیباصــورت 

 (16،بیت28

 ر از كفّۀزیبا، ســنگینت« ســیرت»در دو مصــراع تکرار شــده و كفّۀ « زیبا»در این بیت، واژۀ 

 زیبا است.« صورت»

ــب فانیطلب  ــاحب عقلنکند  منص ــت كه انا آن عاقل/  ص ــه كند س   )كلیات، را پایاندیش

 (3، بیت3سعدی: غزل

ش    «عاقل»و « صاحب عقل »در اینجا نیز  ست كه اندی یدن به   ، مترادفند و مقصود كالم این ا

 است.« منصب فانی» تر از طلبو سرانجام كار، مهم« پایان»

ــیده  حماردر كالبد دارد  جانورنه  / باید در بدن عقلرا  آدمی ــعدی: قص ،  18)كلیات، س

 (18تبی

 شود، ، متضادند و آنچه وجه تمایز انسان از حمار معرفی می  «حمار»و « آدمی»در این مثال، 

 1داشتن.« جان»داشتن است، نه « عقل»

 تساوی: -ب

در مورد قبل، سخن از ترازویی بود كه یک كفّۀ آن پایینتر از دیگری قرار داشت و بر آن 

اند و است كه از مواردی ناهمگون پر شده هغالب بود، امّا در اینجا صحبت از تساوی دو كفّ

آور و تفکّر برانگیز است؛ به بیانی دیگر در شعر سعدی به موارد بسیاری برابری آنها تعجّب

برمیخوریم كه یکی از مصراعها دلیل و مثالِ مصراع مقابل است. در بیشینۀ این موارد، اوّل 

میشود و در موارد اندكی نیز مَثَل بر ادّعا مقدّم  آید و بعد از آن مثال یا مَثَلِ آن بیانادعا می

جای دو مصراع با دو بیت مواجهیم. این مسئله، نمودی از مبحث است. در مواردی نیز به

های آن در در سبک هندی است كه ریشه« پیش مصرع و مصرع برجسته»یا « مدعا مَثَل»

                                                      
ــعدی،    -1 ــص.1385نیز ر.ک. به سـ ،  283، 261، 259، 250، 248، 246، 238، 219، 217، 198، 191: صـ

284 ،314 ،319 ،320 ،323 ،329 ،335 ،358 ،384 ،402 ،482 ،752 ،753 ،781 ،817 ،822 ،823 ،

 .895و  894، 872، 866، 857، 855، 848، 830، 826
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 -281شعر، شمیسا: صص  )سبکشناسی خورد.آثار سعدی و شاعران پیش از او به چشم می

با به كار گرفتن كلمات و تركیبات رایج »یوسفی معتقد است كه سعدی ( در این مورد 276

كس فهم، توانسته است نکاتی بسیار ظریف را مفهوم و مشهود كند. و تمثیلهای ساده و همه

پسند در این زمینه حتّی بسیاری از مسائل پیچیده و دقیق فکری به مدد ذوق لطیف و ساده

)مقدمۀگلستان، ،یوسفی: « صورتی محسوس و روشن در پیش چشم تجسّم مییابد.سعدی به

( اگرچه شاعران دیگر سبک عراقی نیز گاهی از شیوۀ مدعا و مَثَل استفاده 41و  40صص 

، اما به قرینۀ شواهد موجود كاربرد این شیوه در شعر سعدی بسیار گسترده است. در اندكرده

 1از این دست بیان میشود: ادامه دو شاهد

)بوستان، سعدی:  ستا خر ار جل اطلس بپوشد خر / ستا نه منعم به مال از كسی بهتر

 باب چهارم (

)كلیات، ســـعدی:  كز صـــحبت دیگدان ســـیاهی خیزد /با مردم زشـــتنام همراه مباش

 (   15رباعی

 نتایج ماورائی و عینی صفات اخالقی -2-2

 راییتگان و عوامل ماومولوی: دخیل كردن خدا و فرش -

شنایی مولو « العارفینمناقب»افالكی در كتاب  ی با عالم  در حکایتهای متعدّدی دربارۀ آ

ــحّه می   ــخن میگوید. آثار موالنا نیز بر این امر صـ گذارد و غیب، آن هم از دوران كودكی سـ

شعر،        سرایش  شی در  سئله و باور به بیخوی ی را از ثنوم»گویی خودِ او نیز با وقوف بر این م

ــت میپندارد و آن را قولی تلقّی میکن « وحی دل»نوع  ــوفیّه، خاص اولیاس د كه با  كه نزد ص

ست كه منطق چنین  آشکار ا  (38كوب: ص زرّین سرّ نی، )« كالم عادی انسانی تفاوت دارد. 

خنوران، س كه بسیاری از  رو در حالیشعری نیز با منطق معمول، فاصلۀ بسیاری دارد. از این   

ی و تجربی ه ســعدی، برای ترغیب به یک كار یا بازداشــتن از كار دیگر، به نتایج عیناز جمل

سته مینمایند، مولوی به    شاره میکنند و روابط علّی و معلولی را برج شاره به  آن كار ا جای ا

خاص د         های معلول عینی، از معلول جام عملی  با ان كه  ید  ــخن میگو ماورائی سـ ر الهی و 

ــت؛        لارتباطند؛ همچنین معلو   برای  هایی را بیان میکند كه مذهب آنها را تعریف كرده اسـ

 و را نبرد: اروی نکند تا خداوند آبروی نمونه او از مخاطب میخواهد كه در گناه كردن زیاده

وی: )مثنوی، مول حق همی دید آن ولی ستّارخوست / لیک چون از حد بَری غمّاز اوست

 دفتر ششم(

                                                      
، 402، 375، 374، 329، 325، 321، 314، 298، 282، 269: صص: 1385همچنین ر.ک. به سعدی،  -1
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معلولها منوط به اعتقادات مذهبی و حتی عرفانی خاصی  گونه ازاز آنجا كه پذیرش این

ضعف آن است؛ اما از جانب دیگر مخاطب است، هر مخاطبی را قانع نمیکند و این نقطه

خاصی كه این منطق را میپذیرد، با معلولی قدرتمند روبرو میشود كه از نوع معلولهای 

هایی از این دست د. در ذیل به نمونهتکراری، معمولی و رایج نیست و تأثیر ژرفی بر او میگذار

 1اشاره میشود:

 گوشتهای بندگان حق خوری / غیبت ایشان كنی كیفر بری 

 هان كه بویای دهانتان خالق است / كی برد جان غیر آن كو صادق است؟ )مثنوی،

 (109مولوی: دفتر سوم، بیت

 گر ضعیفی در زمین خواهد امان / غُلغُل افتد در سپاه آسمان

: دفتر دندانش گزیم، پرخون كنی / درد دندانت بگیرد چون كنی؟ )مثنوی، مولوی گر به

 ( 1008و  1007اول، ابیات

 سعدی: یادآوری مکرّر مکافات عمل -

در شعر و فرهنگ ایرانی رواج تام دارد. اگرچه موالنا نیز همچون « مکافات عمل»اندیشۀ 

چون: این جهان كوه است و فعل ما ندا / دیگر شاعران نگاهی به این امر داشته و بر تمثیلی 

سوی ما آید نداها را صدا )مثنوی، مولوی، دفتر اول( تأكید كرده است، اما استفادۀ فراوان 

سعدی از این اندیشه، او را از موالنا متمایز ساخته است. از نگاه سعدی، رفتاری خاص با یک 

یا دیگری. او در موارد متعدد برای  فرد، علتی است برای دریافت همان رفتار از طرف آن فرد

 2ترغیب و ترهیب، تصویر مکافات را ترسیم میکند:

 كه جو كشته گندم نخواهی درود/  مگوی آنچه طاقت نداری شنود

 بود حرمت هركس از خویشتن/  ست این مثل برهمنچه نیکو زده

اب  ندروی )بوسـتان، سـعدی: ب   خویشـتن  ۀجز كشـت هب/  چو دشـنام گویی دعا نشـنوی  

 هفتم(

 كه هرگز نیارد گز انگور بار/  اگر بد كنی چشم نیکی مدار

اب  )بوســتان، ســعدی: ب كه گندم ســتانی به وقت درو/  نپندارم ای در خزان كشــته جو

 اول(

                                                      
، 1378و مولوی،  1320و  892، 817، 608، 228، 177، 70: صص. 1386ی از شواهد دیگر: مولوی، برخ -1

و  590، 564، 562، 541، 495، 387، 274، 190، 186، 178، 176، 143، 104، 69، 51، 22: صص. 1ج.
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 های اخالقیدر توصیه دنیا و آخرت -2-3

 و یاد آخرت  مولوی: ترک شهوات، پرهیزكاری -

ــعدی، مردی آفاقپوی، فراخ   ــرورت،  و بود، امّا موالنا از زندگی به    عیش و لذّتج سـ قدر ضـ

ست    سیر روحانی خویش میدان پله . )تمتّع میبرد و بیش از آن را موجب دور افتادن از خط 

لذات معنوی را كه فانی نیست بر »مولوی رو ( از این328كوب: ص زرّین پله تا مالقات خدا،

ــمانی كه دوام و بقا ندارد، ترجیح میدهد. ( 241كوب: ص زرّین كاروان حلّه،با « )لذات جس

ــباب خانه» اند كه:حتّی دربارۀ او گفته و مربوط ااش تا آنجا كه به شــخص لباس و غذا و اس

البا از نان غمیشد ساده بود. ... غذای او مخصوصا در مواردی كه با اهل خانه همسفره نبود،       

( 328كوب: ص زرّین خدا،پله پله تا مالقات « )و ماســت یا ماحضــری محقّر تجاوز نمیکرد.

ــعدی بی  بنابراین در حالی   ــپرده از عیش و كامرانی و بهره بردن از مال دنیا    كه سـ خن سـ

ــور و زیبایی دلش را به لرزه درمی        را از  آورد و عنان طاقت   میگوید و اذعان میکند كه شـ

اری و یزك( در شعر موالنا، تأكید بر ترک لذایذ دنیوی، پره 249دستش میرباید، )همان: ص  

 یاد آخرت است:

 ترک شهوترانی -

جویی نیست، منتهی لذّت را به حقیقی و مجازی تقسیم میکند كه موالنا مخالف لذّت

ها را نیاز بخش است و دومی رو در نشیب دارد. از سوی دیگر، او سرچشمۀ خوشیاوّلی تعالی

میناگر را از بین میبرد. ) ها عمال لذّت تأمین آنهادرونی میداند، كه افراط در پرداختن به آن

 1( شواهد زیر از تأكید او بر ترک شهوات میگوید:23زمانی: ص  عشق،

 فتر اول(نار بیرونی به آبی بفسُرَد / نار شهوت تا به دوزخ میبرد )مثنوی، مولوی: د

 ترک شهوتها و لذّتها سخاست / هركه در شهوت فرو شد برنخاست )مثنوی، مولوی:

 ( 3704دفتردوم،بیت

 ابتدای كبر و كین از شهوت است / راسخیّ شهوتت از عادت است )مثنوی، مولوی:

 (2377دفتردوم، بیت

 پرهیزكاری -

عوت به پرهیزكاری، لقلقۀ زبان موالنا نیست، بلکه شیوۀ زندگی اوست. او میتوانست 

ی همچون مفتیان وقت، دست به اموال ایتام و اوقاف و صدقات جاری بیاالید و زندگی مرفّه

را سامان دهد، امّا آلودن به تعلّقات را حجاب راه و مایۀ كدورت و پریشانی دل میدانست. 

                                                      
: صـــص. 1، ج.1378و مولوی،  1253و   869،  658،  312، 39: صـــص. 1386همچنین ر.ک. به مولوی،  -1
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از اینجاست كه كالم او در باب پرهیزكاری از  (328كوب: ص زرّینپله پله تا مالقات خدا، )

 1سیرۀ او مایه میگیرد:

یوان شمس، خا )دلب را تو به هر بوسه و هر لوت میاال / تا از لب دلدار شود مست و شکر

 (1، بیت 96مولوی، غزل 

 دل و جان را در این حضرت بپاال / چو صافی شد رود صافی به باال

ولوی، اگر خواهی كه ز آب صاف نوشی / لب خود را به هر دردی میاال )دیوان شمس، م

 (2و1ابیات  ، 103غزل  

 زآنک خاریدن فزونیِّ گر است / احتماها بر دواها سرور است

ابیات  ول،اصل دوا آمد یقین / احتما كن، قوّت جانت ببین )مثنوی، مولوی، دفتر احتما ا

 (2916و2915

 یادآوری مبدأ و مقصد -

اگر موالنا را عارف و مرشد راه حق بدانیم، سعدی مصلح اجتماعی است؛ به همین ترتیب، 

ش به اخالق هایی كه سعدی برای گرایدر مقایسۀ نسبیِ سعدی و مولوی میتوان گفت: انگیزه

های موالنا اخروی و الهی. موالنا به خوب ارائه میدهد بیشتر دنیوی و اجتماعی است و انگیزه

قیامت، »آخرت توجّه تام دارد؛ البتّه او مفهومی وسیع از قیامت را در نظر دارد. از نگاه او 

)میناگر  «حقیقتی عام و فراگیر و دائمی است و هر لحظه در كلّیّت هستی قیامتی برپاست.

( او انسان كامل را تحقق عینی قیامت میداند كه از اوصاف بشری 136عشق، زمانی: ص 

میمیرد و به صفات الهی زنده میشود. به عقیدۀ موالنا هر صفتی كه در آدمی، خوی غالب 

( اما یادكرد آخرت به 140شده باشد، حشر او نیز بر همان صورت خواهد بود. )همان: ص 

ان، توأم با یادآوری مبدأ و خاستگاه آدمی و مقام برجستۀ اوست. از شواهد عنوان مقصد انس

   2این بخش به بیان دو مورد اكتفا میشود:

ی، سیرتی كان در وجودت غالب است / هم بر آن تصویر حشرت واجب است )مثنوی،مولو

 ( 1419دفتر دوم، بیت

 پس پیمبر گفت بهر این طریق / باوفاتر از عمل نبود رفیق

تر پنجم، ر بود نیکو ابد یارت شود / ور بود بد در لحد مارت شود )مثنوی، مولوی: دفگ

 (1052و1051ابیات
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 -بهره بردن از مال، كامرانی و زندگی خوب اجتماعیسعدی:  -

موالنا از ترشرویی بیزار است و در دیوان او وجد و طرب موج میزند، ولی توجّه او معطوف 

درگیر لذّتهای دنیوی نیست؛ امّا سعدی داستان دیگری  به معشوق و حضرت حق است و

سرشتی »او در عین حال كه مسلمانی معتقد است از لذّات دنیوی نیز غافل نیست؛ دارد. 

شاد دارد كه همواره مالزم پیروزی است و با حساسیتی كه نسبت به شادی و توانی كه در 

)ادبیّات كالسیک فارسی، « رها میشود. آسانی از دام رویدادهای ناگوارستیز با غم دارد، به

سعدی عالوه بر آنچه »اسالمی ندوشن نیز دربارۀ او میگوید: ( 210آربری، ترجمۀ آزاد: ص 

اسالمی  چهار سخنگوی وجدان ایران،)« هست، تقریبا شادترین شاعر ایران هم هست.

دیبخش شا»صفات « سعدی»نیز در شعر معروف خود با عنوان « امرسن( »101ندوشن،ص 

 چشمۀ روشن،را دربارۀ او به كار میبرد. )« آفرین و شاد و سرخوششادی»و شاعر « دل آدمی

( بنابراین در میان محقّقان گوناگون، نام سعدی قرین شادی و كامجویی 240: صیوسفی

است. این امر گویای آن است كه از نگاه او دنیا فقط وسیلۀ كسب آخرت نیست، بلکه جایی 

های اصلی او، اصالح اجتماع است یکی از دغدغهرو خوب و شاد نیز هست. از اینبرای زندگی 

 و جمع این تفکّرات در موارد ذیل دیده میشود: 

 كامرانی و بهره بردن از مال -

كه بسیاری از شاعران، گاه گرایانۀ سعدی به مسئلۀ ثروت، ستودنی است. آننگاه واقع

مخاطب خود را  -آرام و مطمئن  -سؤال میبرند، سعدی متعصّبانه اصل مال و ثروت را زیر 

  1به استفاده از مال و خرج كردن منطقی آن فرا میخواند:

دی: )بوستان، سع نگه می چه داری ز بهر كسان؟/  خور و پوش و بخشای و راحت رسان

 باب دوم(

عدی، س)بوستان،  بخور پیش از آن كت خورد كرم گور/  پس از بردن و گرد كردن چو مور

 باب دوم(

 نامجویی -

كه گذشتن از نام و ننگ، یکی از شرطهای سلوک است، طلب نیکنامی و دوری در حالی

شدّت مورد توجّه است؛ در واقع یکی از ابزارهای سعدی از نام زشت، در آثار اخالقی سعدی به

نامی و ، بیان این مسئله است كه اتّصاف به فضایل اخالقی موجب خوشدر فراخوان اخالقی
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ارتکاب رذایل اخالقی مسبّب بدنامی است. توجه او به اهمیت نام نیک، در ابیات ذیل آشکار 

  1است:

 بهتر ز نام نیک نکردند حاصلی/  از مال و جاه و منصب و فرمان و تخت و بخت

شت      شیروان گذ سال كه نو لیات،  )ك ست عادلی هو هنوز كه بودا گویند از/  بعد از هزار 

 (59سعدی: قصیده 

 نصیحت شاه و تأكید بر وظایف او -

وستان، ببخشی از نصایح سعدی اختصاصا متعلّق به شاهان و امیران است. رسالتی كه در 

است؛ باب « در عدل و تدبیر و رای»ای خاص دارد: باب اوّل بوستان گلستان و قصاید او جلوه

ر خالف روش معمولِ ب -سیر میکند؛ در قصاید نیز « در سیرت پادشاهان»اوّل گلستان 

. نگارش رسالۀ دپروا شاهان و امیران، نصیحت میشوناه با زبانی تند و بیگ -شاعران مدّاح 

 نیز حکایت از توجّه خاص سعدی به این امر مهم دارد. « الملوکهنصیح»مستقل 

سعدی، واسطۀ انسانهای محروم و حکومت است. او تقاضای مردم را به اطالع           

اسالمی  چهار سخنگوی وجدان ایران،نفوذ میرساند )یا وزیران یا افراد صاحب حاكمان

( این امر در فضایی است كه دفاع از مظلومان و اندرز دادن ملوکِ گرفتار 111ندوشن: ص 

در فضای دهشتناک حکومت جباران مغول، شهامتی نادر میطلبد. )ادبیّات كالسیک فارسی، 

وب سعدی، عدالت و دادگستری است. او فرمانروایی را ( اساس عالم مطل214آربری: ص 

گزار. )مقدمۀ بوستان، گذار باشد و شب، خداوند را بندۀ حقمیپسندد كه روز، مردمان را حکم

روست كه او شاهان را به عدالت فراخوانده، به زیردستنوازی ترغیب ( از این20یوسفی: ص 

 2كرده و از ستمگری بر حذر میدارد:

ب اول( )بوستان، سعدی: با به آزار كس دكه راضی نگرد/  ین ملک پیرایه بسملک را هم

 ( 35)كلیات، سعدی: مثنوی خواهد، نه مراد خاطر خویش/  سلطان باید كه خیر درویش

 ول ( ا)بوستان، سعدی: باب  حذر كن ز نالیدنش بر خدای/  اگر زیردستی درآید ز پای

 طلبی و بخشودن دیگرانصلح -

طلب است، امّا صلح او نیز بیش از آنکه اجتماعی باشد، ناظر به اعتقادات ردی صلحموالنا، ف

درونی و احترام به عقاید دیگران است؛ در واقع این امر در سلوک راه حق نقشی مؤثّر دارد. 

امّا صلحی كه سعدی از آن سخن میگوید، در مقابل جنگ و خونریزی است. او از خشونت 
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از تنبیه ظالمان میگوید در جهت كوتاه كردن دست آنها و جلوگیری  بیزار است و اگر گاهی

جو است؛ زیرا تا وقتی با تدبیر كار صلح»از ستم بیشتر است. بنابراین شاهی كه او میطلبد 

آید، الزم نمیبیند كه دست به شمشیر برد. جنگ هم اگرچه وقتی از تدبیر كار برنمیبرمی

ورت آن وقتی است كه برای حفظ صلح و امنیت جنگ ناپذیر است، لیکن ضرآید اجتناب

طلبی سعدی در دعوت او به سازگاری، نمود صلح (260كوب: ص)با كاروان حلّه، زرّین« كنند.

دوست است. حتی رعایت حال به تمام معنا انسان»او مدارا و مالیمت نیز مشهود است. 

كه حافظ یا بعضی از عارفان دیگر  گونهحیوانات را از یاد نمیبرد. حالت عصیانی ندارد، آن

اسالمی  چهار سخنگوی وجدان ایران،)« دارند؛ یعنی آنکه نسبت به بنیاد حرف داشته باشند.

 1به شواهدی چند اشاره میشود:( در ادامه 147ندوشن: ص 

 به پیکار خون از مشامی میار/  نرمی دیاره چو شاید گرفتن ب

 ول(ا)بوستان، سعدی: باب ه خونی چکد بر زمیننیرزد ك/  به مردی كه ملک سراسر زمین

  )بوســتان، ســعدی: باب به نزدیک من صــلح بهتر كه جنگ/  زوری وگر شــیرچنگاگر پیل

 اول(

 كاریاحتیاط، محافظه -

شجاعت و باک نداشتن از خطر، از شرطهای سلوک است. بنابراین در آثار موالنا و دیگر 

وب نیست؛ اما زندگی سالم در اجتماع انسانی، كاری چندان محبعرفا، احتیاط و محافظه

بینی را میطلبد، به بدبینی هم نیاز دارد. بنابراین سعدی به عنوان مصلحی قدر كه خوشهمان

و گلستان جای داده جای بوستان كاری را در جایاجتماعی، توصیه به احتیاط و محافظه

  2است:

 باید كردكه ندانی كدام /  مر تو را چون دو كار پیش آید

 آنت بر خود حرام باید كردخطر است /  ۀهرچه در وی مظنّ

 (3، بیت 63)كلیات، سعدی: قطعه  كرد به همانت قیام باید/  خطر باشدخوف و بیوانکه بی

 ول ()بوستان، سعدی: باب ا كاسه دیدم بسیكه جاسوس هم/  منه در میان راز با هركسی

 اعتدالگرایی -

روی كه از لذایذ حالل بهره میبرد ت. او شیخی است اهل میانهسعدی، انسانی معتدل اس

و  76پورنامداریان: صص  در سایۀ آفتاب،و در جادۀ مستقیم و بیخطر شرع گام برمیدارد. )
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ای است كه حزم و دوراندیشی یک راه او، راه میانه»دربارۀ وی میگوید:  كوب( زرّین77

روی كه سعدی و درماندگی میرهد. ... بی این میانهخردمند جهاندیده برمیگزیند و از گمراهی 

« كه شایستۀ مقام آدمیّت است وارسته و آزاد بماند.توصیه میکند انسان البتّه نمیتواند چنان

 1( در شواهد ذیل اعتدالگرایی او مشهود است:258كوب: ص زرّین با كاروان حلّه،)

 ندازه كمز ا از اندازه بیرون و/  مگوی و منه تا توانی قدم

 كه مر قیمت خویش را بشکنی/  نباید كه بسیار بازی كنی

 جهان از تو گیرند راه گریز/  وگر تند باشی به یک بار و تیز

 هفتم ( )بوستان، سعدی: باب نه زجر و تطاول به یکبارگی/  نه كوتاه دستی و بیچارگی

 وگر خشم گیری شوند از تو سیر/  چو نرمی كنی خصم گردد دلیر

دی:  )بوستان،سع   نه است اح و مرهمچو رگزن كه جرّ/  هم در به است ه و نرمی ب درشتی 

 باب اول(

 واعظ اخالقی    غیبت و حضور -2-4

 مولوی: غیبت خود، حضور معشوق -

ای دارد، های اخالقی موالنا و سعدی، نمود برجستهیکی از ابعادی كه در مقایسۀ توصیه

ر این دنا پشت نور شمس است. والم روشنِلِ سایهحضور پررنگ سعدی در متن اثر، در مقاب

القۀ او به عراستا تهی بودن موالنا از خویش و پر بودن او از مرشد و حق آشکار است. قصّۀ 

ر كتاب نقل سلطان ولد، فرزند موالنا، د ای نغز از آن،الشمس است. نمونهشمس، اظهر من

الدین را دیدم. سا یکی خبر آورد كه موالنا شمموالنا قدّس اللّه سرّه العزیز ر»است: « معارف»

ف است، این موالنا هرچه پوشیده بود به وی بخشید. به موالنا گفتند كه دروغ میگوید و خال

گر راست همه را به وی چرا بخشیدی؟ موالنا فرمود كه: این مقدار را جهت دروغش دادم، ا

 ( 130ص)معارف، سلطان ولد، مایل هروی: « گفتی جانها دادمی.

در »وضوح در شعر او آشکار است. بیگمان از كسی كه به قول خودش تجلّی این عالقه به

« هر تار موی او صد هزار شمس تبریزی آونگان است و در ادراک سرّ سرّ او حیران.

( تکرار نام شمس دور از انتظار نیست كه البتّه به 102، ص 1العارفین، افالكی: ج)مناقب

های به تصویرها و استعاره»كه او خورشید و آفتاب و نور مینجامد؛ چنانعدول از شمس به 

مربوط به نور و صوت بسیار توجّه دارد. مفهوم خدا در تمثیل خورشید درخشان، كه جهان 

ای شفّاف و تابان است، همه شرار است و روح كه آیینهسایۀ اوست، عشق كه آتشی عظیم

مورد  ( شمیسا نیز در این217وشن، یوسفی: ص )چشمۀ ر« مظاهری از این گونه است.

زندگی غریب او با شمس تبریزی، اساس وجوه سبکی در آثار اوست و باعث شده »میگوید: 
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است كه منظومۀ فکری موالنا، در كهکشان نور باشد. مثال از آنجا كه شمس تبریزی، خورشید 

ی جز در موالنا در آثار است، دشمنان او دشمن خورشیدند، كه گمان نمیکنم چنین تعبیر

( تركیب این مسئله با لزوم 222)سبکشناسی شعر، شمیسا: ص « كس دیگری آمده باشد.

گذر از نام و ننگ در عرفان، باعث شده است كه در آثار موالنا حضور وی ذیل نام شمس و 

مه تنها كه در دیوان او، تکرار نام شمس، نمود بسیار دارد. در ادامظاهر آن رنگ ببازد؛ چنان

 دو شاهد از توجّه به نور ذكر میگردد:

تر كوی نومیدی مرو اومیدهاست / سوی تاریکی مرو خورشیدهاست )مثنوی، مولوی: دف

 (724اول، بیت

ر بعد نومیدی بسی امیدهاست / از پس ظلمت بسی خورشیدهاست )مثنوی، مولوی: دفت

 (2950سوم، بیت

 سعدی: حضور پررنگ خویش -

جای آثارش مشهود است. این حضور در مواردی چون: مخاطب حضور سعدی در جای

سخن،  های شخصی، مفاخره و تصریح به پندآمیز بودنقرار دادن خود به اسم، بیان تجربه

 برجسته است كه شرح و شواهد مربوط بیان میگردد:

 با ذكر تخلّص مخاطب قرار دادن خود در موعظه -

ه مخاطب را برای صفتی زشت، نکوهش پرده سخن میگوید و چه بسیار كسعدی بی

میکند. او برای همراهی با شنونده، گاه خود را به اسم پند میدهد و حتّی آماج سرزنش 

 1میسازد:

صالح     سخندان و م ست   /  گوییسعدیا گرچه  سخندانی نی ت،  )كلیا به عمل كار برآید به 

 (15، بیت7سعدی: قصیده

سعدیا   را خواهی همچنان بیگانه را و خویشگر ن/  آنچه نفس خویش را خواهی حرامت 

 (10،بیت 2)كلیات، سعدی: غزل

 مفاخره -

اگرچه سعدی از حضور فعّال در داستان و حتّی به گردن گرفتن بعضی از اشتباهات در 

جهت موعظۀ مخاطب ابایی ندارد، امّا در نقطۀ مقابل نیز، گاه شاهد مفاخرۀ او حین 

در كنار هم نشانی از شخصیّتی بزرگ، با اعتماد به های اخالقی هستیم. این دو امر توصیه

مفاخره در شعر »نفسی كافی است كه نه اسیر نام است و نه هراسان از ننگ. در كتاب 

نام سعدی در موارد گوناگون از جمله مفاخره به بلندهمّتی، سخنوری، بعضی از « فارسی

                                                      
ــعدی،  -1 ــص. 1385نیز ر.ک. به س و   849، 841، 833، 831، 825، 821، 818، 784، 548، 402، 379: ص
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سعدی را بیش از هر چیز،  صفات پسندیده و زادگاه نیک تکرار میشود. خمیرمایۀ مفاخرات

سخن، دانش و حسب حال تشکیل میدهد. )مفاخره در شعر فارسی، امیری خراسانی: 

( البته موالنا نیز در چندین موضع از ارزش و هدایتگری مثنوی سخن گفته است، 247ص

اما این امر از خودستاییهای معمول شاعرانه فاصله دارد؛ زیرا او مثنوی را انعکاس خطاب 

( شواهدی از 65و  40،  38، 34كوب : صص زرّین سرّ نی،میپندارد، نه اثر خویشتن. ) الهی

 1مفاخرات سعدی:

ــخن گوی ورنــه خموش /  زبــان دركش ار عقــل داری و هوش  ــعــدی سـ  چو سـ

 )بوستان،سعدی: باب هفتم (

ــت   ــیم و زرت چیز نیسـ ــت؟    /  گرفتم كه سـ ــت نیز نیسـ بان خوشـ عدی ز ــ  چو سـ

 ( )بوستان،سعدی: باب چهارم

 های شخصی و یا ادّعای آنبیان تجربه -

سعدی در بسیاری از حکایات وارد میشود و شخصی از اشخاص داستان  میشود. این امر 

های او میبخشد و بر تأثیرگذاری اگرچه مطابق واقعیّت نیست، امّا صمیمیتی خاص به نوشته

ریا از ی صادق و بیحکایات او میفزاید. به این ترتیب خواننده احساس میکند كه دوست

اشتباهات خود نیز اعتراف میکند تا ثمرۀ تجارب گوید و حتّی به سرگذشت خویش سخن می

( بنابراین حقیقتنمایی و ورود 35خویشتن را با وی در میان نهد. )مقدمۀگلستان، یوسفی: ص

ماد سعدی به حکایات متعدّد، تنها شگردی ادبی و داستانی را دنبال میکند و از اینرو اعت

به اطالعات مبتنی بر حکایات سعدی برای نگارش زندگینامۀ او ور از « ماسه»افرادی چون 

( در شواهد ذیل حضور 198احتیاط و منطق است. )ادبیّات كالسیک فارسی، آربری: ص 

 2سعدی ملموس است:

ــتا ادبه یاد دار كه این پندم از پدر ی       /  تو پاک باش و مدار ای برادر از كس باک      سـ

 تان،سعدی: باب اول ()گلس

 تر از غیبت استسامانهكه دزدی ب/  كسی گفت و پنداشتم طیبت است

: باب ... )بوستان،سعدی شگفت آمد این داستانم به گوش /هوشبدو گفتم ای یار آشفته

 هفتم(

 

                                                      
 .850و  768، 341: صص. 1385نیز ر.ک. به سعدی،  -1

، 784، 768، 752، 357، 349، 323، 316، 284، 237، 232: صص. 1385همچنین ر.ک. به سعدی،  -2
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 اشاره به پند -

ودن بخشی از اعالن حضور سعدی در آثار خویش، متأثّر از اشارۀ مستقیم او به پندآمیز ب

خودآگاهی او به نصیحت، بیان مخاطب برای پندشنوی است.  یک مطلب و اتمام حجّت به

 1وگوی صمیمی است كه پس از قرنها هنوز زنده و پویاست:نشانی از یک گفت

 ست در دماغكین باد بارنامه نه چیزی/  گر خاک مرده باز كنی روشنت شود

ات،  )كلی جز بالغهر رسول نباشد ب  گفتیم و ب/  گر بشنوی نصیحت وگر نشنوی به صدق    

 (9و8، بیت 39سعدی: غزل

ــرط بالغ  ــت با تو میگویم ا من آنچه شـ ــخنم پند گیر و خواه مال /  سـ    لتو خواه از سـ

 (2، بیت 36ۀ)كلیات، سعدی: مواعظ، قصید

 

 نتیجه – 3

 حاصل پژوهش حاضر نتایج ذیل است:

 ای دارد. گویی مخاطب اوبرجسته در فراخوان اخالقی موالنا نمود« نَقل»ستناد به ا -1

ه وعظ میدهد؛ این در حالی است ك« تذكّر»فردی معتقد است كه مولوی پیامبرگون به او 

ا از اخالقی سعدی مبتنی بر عقل و استدالل است. او مخاطب عام را در نظر دارد و جد

 اعتقادات دینی، با منطق و برهان او را به حسنِ خلق فرا میخواند.   

وت است. در ایجی كه مولوی و سعدی برای صفات اخالقی بیان میکنند، متفانت -2

ا در كه سعدی توجّه مخاطب را به معلولهای عینی صفات اخالقی جلب میکند، موالنحالی

ند؛ بنابراین موارد متعدّد، از معلولهای ماورائی سخن میگوید كه در باورهای دینی ریشه دار

یگذارد. ماست و اثری ژرف و انقالبی بر مخاطب خاصِ معتقد كالم او گاه با شگفتی همراه 

ا متأثّر و در مقابل، كالم سعدی، با تکیه بر نتایج عینی و ملموس، آرام و منطقی، عموم ر

 مجذوب میکند.

های اخالقی رایش شدید موالنا به عرفان و تمایل سعدی به اصالح اجتماع، بر توصیهگ -3

ندان نظر چست. موالنا اگرچه عارفی معتدل است، ولی به دنیا آنها تأثیر مستقیم گذاشته ا

رزشی ذاتی اندارد و در مواعظ اخالقی خود، آخرتی بهتر را میجوید؛ امّا سعدی، برای دنیا 

شرایط جامعه  قائل است؛ بر كامرانی و بهره بردن از لذایذ دنیوی تأكید میکند و برای بهبود

 تالش میکند.
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ظ اخالقی كامال مشهود است و این امر بر نزدیکی او به مخاطب حضور سعدی در مواع -4

كه تهی بودن موالنا از خویش، حضور او را در وصایای اخالقی، میفزاید؛ این در حالی است 

 زیر سایۀ معشوق، محو نموده است. 
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