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چکیده
سعدی از بزرگترین ادیبان ایرانی و مربیان بزرگ اجتماعی است که«بوستان» را در سال 655ه.ق
تألیف کرد .این اثر به دلیل آنکه حاوی حکایات و آموزههای اجتماعی و اخالقی فراوان است ،یکی
از بزرگترین منابع در زمینهی تعلیم و تربیت به شمار میرود.
هدف از پژوهش فوق بازگشت به منابع فرهنگی و ادبی گذشته و معرفی آراء سعدی به عنوان
یکی از مربیان دستپروردهی مکتب اسالم در زمینهی اصول اخالق اجتماعی میباشد که به منظور
دستیابی به هدف فوق با روش تحلیلی  -توصیفی به بررسی و تحلیل اسنادی اشعار و حکایات
وی در بوستان پرداختیم که در نتیجهگیری نهایی اصولی از قبیل عدالت ،تواضع ،حفظ زبان ،امر
به معروف و نهی از منکر ،خوی نیکو ،خدمت به خلق ،تغافل و احسان با ذکر ابیاتی از بوستان
دستهبندی و بررسی گردید.
واژه گان کلیدی :سعدی ،اخالق اجتماعی ،بوستان ،حفظ زبان.
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مقدمه
افصح المتکلمین ش��یخ مصلح الدین مش��رف الدین ش��یرازی متخلص به سعدی
بی تردید بزرگ-ترین ش��اعری اس��ت که بعد از فردوسی ،ادبیات فارسی را به نور
خیرهکنندهی نظم و نثر خویش روشن ساختهاست و این روشنی چنان با نیرو و قدرت
اس��ت که هنوز پس از گذشت هفت قرن ،تابناک و روشن باقی مانده است.سال تولد
او در شهر زیبا و نشاطانگیز شیراز بهدرستی مشخص نیست ،ولی تولد او را سال 606
هجری تخمین زدهاند.
مؤید ش��یرازی دربارهی او میگوید :س��خن از سعدی است؛ مرد هزار چهرهای که
هر کس از هر طبقهای و هر گروهی که باش��د ،از آش��نایی و الفت با او ناگزیر اس��ت.
ایرانی در کودکی با س��عدی راه میرود ،در جوانی همراه با او با عش��ق آشنا میشود،
در میانس��الی با ش��یوهی او به خانه و اجتماع میپردازد و در پیری با او پای به عالم
خردمندی و عبرت میگذارد .اگر اهل سیاست بودیم ،سعدی با ما به رایزنی میپردازد،
اگر س��پاهی بودیم ،به ما آیین سلحشوری میآموزد ،اگر کاسب بودیم با ما از دخل و
خرج میگوید و اگر صوفی بودیم ،با ما به چله نش��ینی و ریاضت می-نش��یند(.مؤید
ش��یرازی«.)1 :1376 ،ش��اید بتوان گفت س��عدی نه تنها در زبان فارسی بلکه در هیچ
زبان��ی از جه��ت فصاحت و بالغت و روایی و زیبایی و دلربایی و حکمت و معرفت،
مثل و مانند ندارد»(فروغی .)197 :1356 ،جاودانگی وی نه تنها به سحرانگیزی بیانش
مربوط اس��ت ،بلکه به محتوی پرمعنی و عالمانهی کالمش نیز وابستهاس��ت و به قول
ضیاء موحد«سعدی ،زبان فارسی است و جادوی زبان فارسی»(موحد.)22 :1374 ،
«بوستان» یا «سعدینامه» ،اولین اثر هنری سعدی است که از شاهکارهای بیرقیب
و ش��اید کاملترین منظومههای اخالقی اس��ت .سرودن این اثر در سال 655ه.ق .بوده
که در ده باب(عدل ،احسان ،عشق ،تواضع ،رضا ،ذکر ،تربیت ،شکر ،توبه ،مناجات) و

شماره  ،17پاییز 1392

141

در قالب مثنوی تنظیم گردیدهاست.
آثار س��عدی و از جمله بوستان به لحاظ محتوا شامل مضامین بلند تربیتی ،اخالقی،
اجتماعی ،سیاس��ی و ...اس��ت که تأمل در آنها داللتهای مهمی را برای تربیت خواهند
داشت .در حقیقت شاید بتوان گفت که وی بزرگترین شاعر اخالق و تربیت است که
از طبع خ ّ
الق و اطالعات وس��یع خود به نحو ش��ایستهای در این راه استفاده کردهاست.
وی شاعری است که تعلیم اخالق میدهد .تعلیم دهنده اخالق به معنی دقیق کلمه ،یعنی
مصنفی است که رسوم ،عادات ،افعال و خلقیات افراد جامعهی خویش را مطالعه میکند
ّ
و از همه مشاهدات و مطالعات ،اندیشهها و اصول عمومی را به دست میدهد که بیش
از هر چیز جنبهی عملی دارد.
در این مقاله درصدد پاس��خ به این س��ؤال هستیم که س��عدی در بوس��تان ،اصول
اخالق اجتماعی را چگونه ترس��یم نمودهاست ،تا افراد با رعایت آن اصول همزیستی
مسالمتآمیزی را در کنار یکدیگر داش��ته باش��ند .علت انتخاب کتاب بوستان در میان
کلیات س��عدی این اس��ت که وی جامعه آرمانی مورد نظر خویش را درکتاب بوستان
به تصویر کش��یده اس��ت .منظومه بوس��تان ،که زادهی خیال و جهان آرمانی و مطلوب
س��عدی اس��ت ،آکنده از نیکی و پاکی و ایمان و صفاس��ت؛ و او انسان را در این اثر
آنگون��ه که باید باش��د به مدینهی فاضله و آرمانش��هری از اخالق و فضیلت رهبری
میکند .سعدی در ابواب دهگانه «بوستان» ،سیمای یک انسان نمونهی آرمانی را ترسیم
میکن��د و انسانه��ا را به س��وی صالح هدایت ک��رده و به تروی��ج فضایل اخالقی و
اجتماع��ی می-پردازد(ریپکا .)67 :1369 ،بنا به گفتهی غالمحسین یوس��فی در مقدمه
بوس��تان «سعدی مدینهی فاضلهای را که میجسته در بوستان تصویر کردهاست .جهان
بوستان همه نیکی است و پاکی و دادگری و انسانیت؛ یعنی عالم چنانکه باید باشد و
به قول مولوی( ش��ربت اندر شربت)»(یوسفی .)17 :1384 ،از دیگر امتیازات«بوستان»،
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نتیجهگیری هنرمندانهی س��عدی است؛ چراکه او افکار عالی اخالقی و اجتماعی را به
صورت داستان بیان نموده و در هر حکایت هدف و غرض خاصی را دنبال میکند و
برای افزایش تأثیر کالم خود ،داستانهای اخالقی را در لباسی از هنر به جلوه میآورد
و با پایانی شایسته ،نتیجهی نهایی را به شیوایی میآراید(.حسنلی.)36 :1381 ،
«مطالب اخالقی و مالحظههای اجتماعی ،پندها و دستورالعملهای زندگانی و خالصه
آنچه بوستان را از حیث معنی بلند و گرانمایه میکند ،شاید خیلی ابتکاری نباشد و گویندگان
دیگر گفته باشند ،ولی سبک فصیح و بلیغ سعدی بر آنها لباس برازندهای پوشانیدهاست که
در هیچ یک از آثار استادان پیشین جلوه نمیکند .بوستان از حیث مطلب پرمایهترین آثار
س��عدی است.در خالل آن بلندی مقصد ،استواری فکر ،نشر فضایل روحی و اجتماعی و
بالجمله روح بزرگوار وی هویدا میشود»(دشتی ،بیتا.)287 :
ی اجتماعی
ضرورت پرداختن به موضوع فوق از این جهت اس��ت که انسان موجود 
است که بدون مشارکت با دیگران و ایجاد اجتماعات انسانی قادر به ادامهی زندگی و به
عبارتی ،پیشرفت و ترقی نخواهد بود .اما از یک سو تحقق این زندگی اجتماعی نیازمند
به شرایط خاصی است که بدون رعایت آنها ،دوام و بقای جوامع بشری با تنش و چالش
روبرو میشود و از سوی دیگر انسان دارای دو بعد جسمانی و روحانی است که در بعد
روحانی خود به طور ذاتی و فطری دارای تمایالت و گرایشهای اخالقی میباشد که این
گرایش��ها اگر به صورت صحیحی جهت دهی و تربیت شوند ،حیات فردی و اجتماعی
سعادتمندانهای خواهد داشت.
خداوند در سورهی جمعه به بیان اهمیت اخالق پرداخته میفرماید «:اوست خدایی
که در میان عرب بیسواد ا ّمی پیغمبری بزرگوار برانگیخت تا بر آنان آیات خداوند را
تالوت کند و از لوث جهل و اخالق زشت پاک سازد و کتاب و حکمت الهی به آنان
بیاموزد ،با آنکه پیش از این ،همه در جهالت و گمراهی آشکار بودند (».جمعه.)2/
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در نگرش اسالمی ،اخالق از برجستهترین عناصر تکوین شخصیت انسان محسوب
میشود و نقش و جایگاه ارزندهای در ساختار تربیت و فرهنگ اسالمی دارد ،تا جایی
بعثت التمم مکارم
که پیامبر(ص) هدف از رس��الت خویش را تتمیم اخالق میداند«:
ُ
االخالق»(حائری تهرانی.)35 :1373 ،
به دلیل اهمیت این موضوع ،ش��اعران برجستهی فارس��ی نی��ز ،بخش عمدهای از
چکیدهی احساس و اندیشهی خود را به اخالق اختصاص دادهاند.
بررسی پیش��ینه تحقیقات حاکی از آن است که علیرغم اهتمام سعدی به موضوع
اخالق اجتماعی در بوس��تان ،تقریب ًا میتوان گفت که هیچ پژوهش��ی بهطور مستقل به
این عنوان نپرداختهاست و تنها به صورت پراکنده ابیاتی حاوی این مضمون در برخی
مق��االت وجود دارد که تعداد آنها نیز چش��مگیر نیست و با توج��ه به این مسئله نیز،
ضرورت پرداختن به موضوع فوق بیشتر آشکار می-گردد.
بنابراین هدف در این نوشتار بازگشت به منابع فرهنگی و ادبی و کشف و استخراج
گنجینهه��ای به یادگار مانده از گذش��ته و معرفی آراء یکی از مربیان دس��تپروردهی
مکتب اسالم در زمینهی اخالق اجتماعی میباشدکه به منظور دستیابی به هدف فوق،
پس از معناشناس��ی واژهی اخالق اجتماعی ،نظری کوتاه به دیدگاه سعدی در این باره
میافکنیم و سپس به بررسی مهمترین اصول اخالق اجتماعی در نگاه و اندیشهی وی
میپردازیم .الزم به ذکر اس��ت که با توجه به تأثیرپذیری س��عدی از قرآن ،نهجالبالغه
و احادی��ث ائمه(آزادی )38 -33 :1373 ،هرجا که کالم اقتضاء نماید ،از آیات قرآن و
احادیث ائمه نیز در ذیل اصول استفاده شدهاست.
معناشناسی واژهی اخالق اجتماعی
«اخ�لاق» جمع «خلق» اس��ت و خلق به معن��ای صفات و ملک��ات نفسانی که به
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واسطهی آن ملکه ،فعل به آسانی از انسان سر میزند ،حال چه آن ملکه از رذایل باشد
و چه از فضایل ،ولی اگر اخالق به صورت مطلق ذکر ش��ود ،خلق نیکو و فضیلت از
آن فهمیده میشود(.طباطبایی.)618-619 :1376 ،
اخ�لاق فردی عبارت اس��ت از تهذیب و تزکیه نفس و آراس��ته ش��دن به فضائل
اخالقی و دوری از رذائل برای رس��یدن به کماالت نفسانی.در مقابل اخالق اجتماعی
عبارت اس��ت از آش��نایی و عمل به وظایف اجتماعی جهت دستیابی به یک زندگی
سعادتمند و لذتبخش (حائری تهرانی.)31 :1373 ،
به عبارت دیگر اخالق اجتماعي عبارت است از مسائل اخالقي كه محور آنها روابط
اجتماعي انسان با ديگران و موضوع آن ارزشهاي حاكم بر رابطه انسان با ديگران ميباشد.
محور اصلي اخالق اجتماعي ارتباط انسان با ديگران است و بر اساس معاشرت با افراد و
زندگي اجتماعي پديد مي آيد؛ مثل احسان به ديگران ،احترام يا توهين به ديگران (مصباح

یزدی.)24 : 1380 ،

بنابراین منظور ازاخالق فردی ،اصولی اس��ت که ص��رف نظر از حیثیّت اجتماعی

انسان ،به بیان ارزشهای اخالقی او میپردازد و اخالق اجتماعی به بیان اصول ارزشی
حاکم بر روابط اجتماعی انسان میپردازد.

اخالق اجتماعی از دیدگاه سعدی
ِ
مطلوب
از منظر س��عدی س��ازگاری اجتماع��ی و همزیستی مسالمت آمی��ز کمال
جامعهی آرمانی اس��ت .او مدینهی فاضلهای را ترس��یم میکند که این دو از بنیانهای
مستحکم ش��خصیت هر فرد از افراد آن جامعه است .بدین جهت در سراسر آثار خود
و خصوص ًا بوس��تان ،برای نش��ان دادن سیمای افراد آن جامعه ،از فضایل عالی و فروغ
انسانیت و آدمیت که بر آنان حاکم اس��ت س��خن میگوی��د و عدالت ،تواضع ،صلح،
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احس��ان ،انصاف ،همدل��ی و .....را به عنوان ویژگیهای افراد ای��ن جامعهی مطلوب و
عوام��ل پدیدآورندهی روحیهی س��ازگاری اجتماعی مطرح مینماید و در دلها ش��وق
س��اختن چنین جامعهای با این ویژگیها را پدید میآورد(بهش��تی و همکاران:1380 ،
 .)27هانری ماسه دربارهی او میگوید «:سعدی به جای آنکه تفرد خطرناکی را توصیه
کن��د ،آدمی را در جمع همنوعانش مورد نظر قرار میدهد .اجتماع در چش��م او مانند
موجودی اس��ت که همیش��ه در حال «ش��دن» است و به این س��بب سعدی نسبت به
روزگار خود پیشرفته مینماید» (ماسه.)205 : 1364 ،
« س��عدی به عنوان یک مصل��ح اجتماعی که همه جانبه هم��هی مصالح اجتماعی
را مط��رح ک��رده ،هیچ جهتی را به تنهایی نگرفته و قصدش واقع ًا یک تربیت س��ادهی
اجتماعی بودهاست»(اسالمی ندوشن.)101 :1381 ،
براین اس��اس ،بسیاری از ادیبان و نقادان س��عدی را معلم اخالق دانستهاند« معلم
حساس شورمند سر میکند ،منادی
اخالقی که در اعماق ضمیر شیخ در کنار یک شاعر ّ

اخوت انسانی و مبشر عدالت اجتماعی است و او این هر دو را الزمهی درک درست
از مفهوم انسانیت میداند» (زرین-کوب.)113 :1386 ،
در زیر به مهمترین اصول اخالق اجتماعی از دیدگاه سعدی میپردازیم.
اصول اخالق اجتماعی در بوستان

.1عدالت

سعدی باب اول بوستان را به عدل اختصاص داده و عالوه برآن در سراسر این اثر
هر جا که اقتضاء نموده ،باب سخن را دربارهی عدالت گشودهاست.
		
اال تـا نپیــچی ســـر از عدل و رأی

کـه مــردم ز دســتت نپــیچند پای
(سعدی)212 :1380 ،
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که در سایــهی عــرش دارد َمـــ َقر

(همان)231 ،

س��عدی بر این باور است که آنچه ظالم در ظلم و ستم میجوید ،همان را درعدل
به مردم مییابد:
		
گمــانش خطـا بود و تدبیر سست

که در عدل بود آنچه در ظلم جست
(همان)233 ،

		
تو هــرگز رسـیدی به فریاد کـس

که میخــواهی امــروز فریـادرس؟

		
اگــر بد کــنی چشم نیکــی مدار

که هرگـز نیـــارد گــز انــگور بـار
(همان)235 ،

ظلم و ستم پایدار نیست و برای ظالم به جز نام بد و لعن چیزی باقی نخواهد ماند:
		
چــو بـیداد کـــردی تــوقع مدار
		
نمــاند ســــتمکــارِ بــد روزگار

کــه نامـت به نیـکی رود در دیــار

ِ
لعــنت پـــایــدار
بمــانـد بــر او

(همان)244 ،

 .2تواضع و دوری از تکبر
از منظر س��عدی تواضع و فروتنی ،کمال واالی آدمی و عامل س��ازگاری اجتماعی
و زندگی مسالمت آمیز اس��ت .وی باب چهارم بوستان را به تواضع اختصاص داده و
دربارهی اهمیت تواضع و آثار بد تکبر و خود بزرگ بینی حکایتها و سخنان شیرینی
را بیان میکند .سعدی خلقت نخستین انسان را یادآوری نموده و نتیجه میگیرد که با
وجود چنین خلقتی دیگر جایی برای غرور وتکبر وجود ندارد:
زخــاک آفــریدت خـــداوند پاک		

پـسای بنده افـتادگی کن چو خــاک

		
نه در ابتـــدا بــودی آب مـــنی؟

اگــر مــردی ،از ســر بدر کــن منی

(سعدی)299 :1380 ،
(همان)367 ،
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سعدی تواضع در مقابل دیگران را باعث سربلندی انسان ،و غرور و تکبر را مایهی
محرومیت و هالکت او میداند:
		
تــواضع ســر رفــعت افرازدت

تــکــبر به خــاک انــدر انــدازدت

		
تـکبر نکــن چون به نعمت دری

کــه مـــحرومی آیـد زمـــستکبری

(همان)300 ،
(همان)374 ،

بی تردید برخورداری از روحیه تواضع ،موجب میشود که آدمی نقاط ضعف خود
را بپذیرد و در طریق استکمال و رفع عیوب خویش بکوشد:
		
یکــی قطـره باران ز ابری چکـید

خجـــل شد چــو پهنای دریا بدید

		
که جایی که دریاست من کیستم؟

گر او هــست حـقا که من نیــستم

		
چو خود را به چشم حقارت بدید

صدف در کنارش به جـان پــرورید

		
سپهـرش به جــایی رســانید کار

کــه شـــد نامــور لؤلؤ شـاهــوار

		
بلــندی از آن یافت کو پست شد

درِ نیــستی کوفــت تا هــست شد

		
بـه دولــت کســانی سرافراختند

کــه تـاج تکـــبر بیــنداخــتنــد

(همان)297 ،
(همان)312 ،

تکبر و خود بزرگ بینی مانع از آن میشود که انسان خویشتن را آنچنان که هست
مالحظ��ه و ارزیابی کند .به بیان دیگر ،بیماری خودبزرگبینی مانع از ش��ناخت«خود»
است و خود بین از شناخت خدا نیز محروم است(آزادی.)58 :1373 ،
		
بــزرگان نکــردند در خود نگاه

خـدابینی از خــویشتنبین مخواه

		
زمــغرور دنیــا ره دین مـجوی

خدابینی از خویـشتنبین مـجوی

(همان)300 ،
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.3حفظ زبان
س��عدی در جای جای بوس��تان و دیگر آثارش به برش��ماری آفتها و آسیبهای
ناش��ی از عدم حفظ زبان پرداخته و غفلت از این امر را سبب خدشهدار نمودن روابط
اجتماعی میداند.حفظ زبان در اندیش��هی س��عدی مقولهی بسیار گستردهای اس��ت و
شامل تأمل و اندیشه در سخن گفتن ،پرهیز از زیادهگویی ،پرهیز از عیبجویی کردن،
پرهیز از گفتن اسرار شخصی به دیگران و پرهیز از سخنچینی میباشد.
س��عدی در باب اول و هفتم بوس��تان ما را به تأمل و اندیش��ه در س��خن گفتن فرا
میخوان��د و این نکته را گوش��زد مینمایدکه فرد خردمند ابتدا میاندیش��د و س��پس
گفتاری را بر زبان میآورد ،زیرا کالمی که به زبان آمد ،دیگر قابل بازگشت نیست:
		
دل استای خردمند ،زندان راز

چــو گــفتی نیـاید به زنجیر باز

		
نظر کن چو سوفار داری به شست

نــه آنگه که پــرتاب کردی زدست

		
نبــاید ســخن گفت ناسـاخته

نــشاید بــریدن نیـــنداخـــته

		
تأمــل کنــان در خــطا و صواب

بــه از ژاژ خایــان حاضر جواب

بهنطق است و عقل ،آدمیزاده فاش

چو طوطی سخنگوی نادان مباش

(سعدی)218 :1380 ،
(همان)216 ،
(همان)345 ،
(همان)345 ،
(همان)347 ،

و کسی که بدون اندیشه سخن میگوید ،در نهایت انگشت مالمت به دندان میگزد:
		
به تندی سبک دست بردن به تیغ

به دندان ب َ َرد پشـت دست دریغ

(همان)221 ،
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همچنین در مورد پرهیز از زیادهگویی میگوید:
		
صـدف وار گوهـر شناسـان راز

دهـان جز به لـؤلؤ نکـردند باز

		
حـذر کن زنادان ده مـرده گوی

چو دانا یک گوی و پرورده گوی

(سعدی)345 :1380 ،

اما در گفتار حق و سخن سودمند نباید تعلل نمود:
کهای زنده چون هست امکان گفت

لب از ذکر ،چون مرده بر هم مخفت

بگوی آنچه دانی سخن سودمند

وگـر هیچــکس را نــیاید پسند

(همان)381 ،
(همان)357 ،

یکی از آفتهای زبان ،عیب جویی کردن از مردم است و سعدی در باب دوم ،سوم
و هفتم بوس��تان این صفت را از ویژگیهای بسیار بد در افراد دانسته ودلیل آن را غافل
بودن فرد از عیوب خویش میداند:
مکن عیب خلقای خردمند فاش

به عیب خود از خلق مشغول باش

منه عیب خلقای خردمند پیش

که چشمت فرو دوزد از عیب خویش

تو نیزای عجب هر که را یک هنر

ببیــنی ،به ده عیبـــش انـــدر گذر

(سعدی)348 :1380 ،

(سعدی)365 :1380 ،

س��عدی در ابیات فوق به این س��خن حضرت علی(ع) نظرداش��ته که میفرمایند:
خوش��ا ب��ه حال آن كسكه عي��ب خ��ودش ،او را از پرداختن به عيبه��اي مردم باز
دارد(علیبن ابیطالب.)85 :1379 ،
همچنی��ن در ج��ای دیگری میفرمایند :هر كه عيب خ��ود را ببيند ،از پرداختن به
عيب ديگران باز مي ايستد(همان.)423 ،
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س��خن چین��ی نیز از دیگ��ر نتایج عدم حفظ زبان اس��ت که ی��ک رذیلت اخالقی
محسوب ش��ده و آسیب جدی در روابط اجتماعی به وجود میآورد .سعدی در ابیات
زی��ر این ویژگی را مایهی ایجاد تفرقه و خدش��ه دار نم��ودن روابط افراد میداند و به
همین دلیل چنین افرادی را مورد نکوهش قرار میدهد:
		
ســخنچیــن کند تازه جــنگ قدیم

به خــشم آورد نیـــکمرد ســلیم

		
از آن همــنشین تــا تــوانی گــریز

که مر فتــنهی خــفته را گفت خیز

		
مـیان دو کس جنگ چون آتش است

سـخن چیــن بدبخــت هیزم است

(سعدی)355 :1380 ،

همچنین سعدی ما را به پرهیز از گفتن اسرار شخصی به دیگران هشدار میدهد و
این تأکید به دلیل ناتوانی از بستن زبان مردم است .وی در بوستان میگوید:
		
جــواهر به گنـــجینه دانــان سـپار

ولــی راز را خــویــشتن پاس دار

		
دل اسـتای خــردمنــد زنـدان راز

چــوگفتــی نــیاید بــه زنجیر باز

		
مــنه در مــیان راز بـــا هــر کسی

کـه جاسوس هم کاسه دیدم بسی

		
ضمــیر دل خــویش منـــمای زود

کـه هرگه که خواهی ،توانی نمود

		
ولیــکن چــو پیدا شـــود راز مـرد

به کوشــش نــشاید نهان باز کرد

		
به کوشش توان دجله را پیش بست

نــشاید زبــان بد اندیــش بست

		
سخن تا نگویی بر او دسـت هست

چو گفته شود ،یابد او بر تو دست

(همان)218 ،
(همان)254 ،

(همان)347 ،
(همان)363 ،

(سعدی)346 :1380 ،

حضرت علی(ع) نیز در اینباره میفرمایند « :سخن دربند تو گرفتار است ،مادام که
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لب بدان نگش��ادهای .هنگامی که دهانت را باز کردی تو در بند آن گرفتاری(».علیبن
ابیطالب.)430 :1379 ،
در سوره آل عمران نيز آمده است:
«اى كسانى كه ايمان آورده ايد محرم اس��رارى از غير خودتان انتخاب نكنيد ،آنها
شر و فسادى درباره شما كوتاهى نمى كنند( »...آلعمران.)118/
ازهرگونه ّ
 .4امر به معروف و نهی از منکر
در بخ��ش قبل ب��ه پرهیز از عیب جویی ب��ه عنوان یکی از اص��ول تربیت اخالق

اجتماعی از نگاه س��عدی اش��اره ش��د .اما اگر بیان عیوب دیگران اوالً با هدف اصالح
اف��راد ص��ورت بگیرد و نه به قصد ریختن آبروی آنه��ا ،و ثانی ًا به روش موعظه حسنه
انجام ش��ود ،نه تنها به عنوان یک صفت بد قلمداد نمیش��ود ،بلکه به یکی از فرائض
دین��ی تبدیل میگردد که در قرآن و روایات ائمهی اطهار توصیههای اکیدی دربارهی
آن وجود دارد .دربارهی فضیلت این فریضه در سورهی توبه آمده است که « :رحمت
الهی شامل کسانی است که امر به معروف و نهی از منکر کنند»(توبه.)71/
همچنی��ن حضرت علی (ع) در اینباره میفرمایند :همه كارهاى خوب و جهاد در
راه خدا در برابر امر به معروف و نهى از منكر چون دمیدنی اس��ت به دریای پر موج
پهناور(علیبن ابیطالب.)429 :1379 ،
بر این اس��اس یکی از مهمترین روشها برای اصالح جامعه ،جلوگیری از مفاسد
و تروی��ج فضای��ل ،امر به معروف و نهی از منکر اس��ت و خداون��د از طریق این دو
فریضه خواس��ته اس��ت که مردم را به انجام وظایف و ترک گناه ترغیب نماید .سعدی
ایج��اد روحیهی امر به معروف و نهی از منکر در افراد جامعه را یکی از اصول اخالق
اجتماعی دانسته و در بوستان به اصل تربیتی فوق اشاره می-نماید:
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نصــیحت که خــالی بــود از َغ َرض

چو داروی تلخ است دفع مرض

		
چه خوش گفت یک روز دارو فروش

شــفا بایــدت داروی تلخ نوش

		
به نـزد من آن کس نکو خـواه توست

که گوید فالن خار در راه توست

		
هــر آنگه که عــیبت نگــویند پیش

هنـر دانی از جاهلی عیب خویش

(سعدی)237 :1380 ،

(همان)246 ،

 .5خلق و خوی نیکو
گشاده رویی و خلق و خوی نیکو یکی دیگر از اصول مهم اخالق اجتماعی است
که پیدایش آن در افراد در س��ازگاری اجتماعی آنها و جلب دوس��تی دیگران و تداوم
رابطه با آنها تأثیر بسیار زیادی دارد .س��عدی در بوس��تان به این ویژگی مهم اخالقی و
اجتماعی پرداخته و معتقد اس��ت که با نرمی و درایت حتی دش��من را نیز میتوان رام
شر و بدی او را دفع نمود:
کرد و ّ

		
به نرمی ز دشمن توان کرد دوست

چو با دوست سختی کنی ،دشمن اوست

		
به اخـالق بـا هرکــه بیــنی بساز

اگـر زیــر دست اســت و گـر سر فراز

		
به لطــفی که دیده است پیل دمان

نــیارد همــی حــمله بـــر پیـــلبـان

(سعدی)308 :1380 ،
(همان)267 ،

س��عدی خوی زش��ت را عامل ورود انسان به دوزخ دانسته و اخالق نیکو را امری
بهشتی و آسمانی میداند.
		
ـرد مرد را خوی زشت
به دوزخ ب َ َ

که اخالق نیک آمدست از بهشت

(سعدی)309 :1380 ،
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 .6نوعدوستی و خدمت به خلق
خدم��ت خالصان��ه و صادقانه به خلق خ��دا از مهمترین ویژگیه��ای انسان ایدهآل
سعدی است .از نظر او نوعدوستی و احساس مسئولیت نسبت دیگران ،بدون کوشش
صادقانه برای رفع گرفتاریهای آنها بیمعنی اس��ت .س��عدی عبادت را تنها در نماز و
تسبیح و سجاده نمیداند ،بلکه خدمت صادقانه به خلق را نیز از بهترین عبادات تلقی
میکند(آزادی.)1373:64 ،
		
طریقت بجز خدمت خلق نیست

سجاده و دلق نیـست
بـه تسبیح و ّ

		
خنــک آنکه آسایش مرد و زن

گـزیند بر آســایش خــویـشـتن

		
نکـــردند رغبــت هـنر پروران

به شـادی خویـش از غم دیگـران

(سعدی) 226 :1380 ،

(همان) 255 ،

 .7تغافل
سعدی در ابیات زیر به یکی دیگر از اصول اخالق اجتماعی یعنی تغافل و بخشش
افراد اش��اره مینماید ک��ه در حفظ ع ّزت نفس و دور کردن آنها از کارهای زش��ت و
ناپسند و تداوم ارتباطات اجتماعی بسیار مؤثر است .لذا توصیه میکند که اگر از کسی
گناهی سر زد ،باید از خشم دوری کرد و در عقوبت آن تعجیل ننمود:
		
چو خــشم آیــدت بر گـــناه کسی

تــأمل کــنش در عقـوبت بسی

		
که سهل است لعل بدخشان شکست

شـکسته نــشاید دگـر بار بست

		
غـرض زین حدیث آنکه گفتار نرم

چو آب است بر آتش مـرد گرم

		
تواضــع کنای دوست با خـصم تند

کـه نرمی کنــد تیغ برنــده کند

(سعدی)215 :1380 ،
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بــدی را بــدی ســهل باشــد جزا

اگــر مــردی اَح ِسن ِالی َمن أسا

		
عجــب نایــد از ســـیرت بخردان

کـه نیــکی کننـد از کرم با بدان

(همان)274 ،
(همان)318 ،

س��عدی ما را از خش��م گرفتن به دیگران باز میدارد زیرا خشم بیش از حد روابط
اجتماعی را مخدوش مینماید و باعث دوری و گریز افراد میگردد :
		
تحـمل کند هــرکه را عقــل هست

نه عقلی که خشمش کند زیر دست

		
اگــر تنــد باشــی به یــکبار و تیز

جــهان از تو گیـــرند راه گریز

(همان)221 ،
(همان)346 ،

امام س��جاد (ع) در این باره میفرمایند :س��امان یافتن همهی امور زندگی و صالح
روابط اجتماعی چون محتوای پیمانهای اس��ت که دو س��وم آن زیرکی و یک سوم آن
تغافل است(.مجلسی.)289 :1385 ،
 .8دستگیری و احسان
احسان مفهوم گستردهای دارد؛ که یکی نیکی کردن به غیر است.در گستره احسان،
عناوین��ی چون انفاق ،دس��تگیری ،همک��اری و تعاون ،کمک به مؤم��ن و ...رخ نمائی
میکند.
از نظر س��عدی واالیی و ش��رافت آدمی به احسان و نیکوکاری است ،چنانکه اگر
کسی سودش به دیگران نرسد و از روحیهی انفاق و احسان برخوردار نباشد و تنها در
بند آس��ایش خویش باش��د ،از انسانیت بی بهره است .از اینرو باب دوم بوستان را به
احسان اختصاص داده ،میگوید:
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یکی زَهـرهی خرج کردن نـداشت

زرش بود و یارای خوردن نداشت

		
نه خـوردی ،که خاطر بر آسایدش

نه دادی ،کـه فــردا به کـار آیدش...

		
زر از بــهر خــوردن بـودای پدر

زبهــر نهــادن چه سنگ و چه زر...

		
بخــیل توانگـر به دیـــنار و سیم

طلــسمی اسـت باالی گنجی مقیم

		
خور و پوش و بخشای و راحت رسان

نـگه میچــه داری زبـــهر کسان

		
بـد و نیــک را بذل کن سیم و زر

که این کسب خیر است و آن دفع شر

		
ـــرم
وگـر پــرورانی درخـــت َک َ

بــ ِر نیــکنامی خــوری الجـــرم

		
ببــخشای پســر که آدمیزاده صید

به احسان توان کرد و وحشی به قید

(سعدی)276 :1380 ،
(همان)260 ،
(همان)259 ،
(همان)312 ،
(همان)266 ،

س��عدی انسانهای��ی را که فقط به دنب��ال منفعت خویش هستند و ب��ه دیگران نظر
ندارند ،با س��نگ خارا یکسان دانسته بلکه پستتر از سنگ میداند ،چراکه در سنگ و
آهن و روی نیز نفع و سودی وجود دارد:
		
اگـر نفع کس در نهـاد تو نیـست

چنین گوهر و سنگ خارا یکی است

		
غـلط گفتــمای یار شایسته خوی

که نفع است در آهن و سنگ و روی

(همان)234 ،

همچنین سعدی باب اول بوستان را با این بیت آغاز میکند که:
		
شــنیدم که در وقــت نـزع روان

به هـرمز چنیــن گفت نوشیروان

		
که خــاطر نگـهدار درویش باش

نه دربنــد آســایش خـویش باش

(سعدی)211 :1380 ،
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 .9اکرام به مهمان و غریب نوازی:
سعدی معتقد است که انسانهای بزرگ مهمان و مسافر را عزیز میشمرند و آنها
را از رحمت خویش ناامید نمیسازند:
		
بـزرگان مســافر به جــان پــرورند

که نـام نــکویی به عالــم برنــد

		
نکــو دار ضــیف و مســافر عــزیز

وز آسیبــشان بر حــذر باش نیـز

		
مگـردان غــریب از درت بی نصیب

مبـادا که گــردی به درهـا غریب

		
غریــبی که رنــج آردش دهـر پیش

بدار و دهـند آبش از شهر خویش

(سعدی)213 :1380 ،
(همان)256 ،
(همان)368 ،

نتیجهگیری
راز بزرگواری و ماندگاری س��عدی عالوه بر شیوهی سخنسرایی و نویسندگی او،
در امتزاج ارزش-های انسانی و اخالقی و اجتماعی است .هم ظرف ممتاز است و هم
مظروفها پربها .اخالق و تربیت اخالقی افراد جامعه ،محور اندیش�� ه و سخن سعدی
است.
س��عدی در «بوستان» ،تجربیات و اندیش��ههای خود را هنرمندانه و استوار با زبان
بسی��ار ش��یوا و روان و با بیانی متفکران��ه مطرح میکند و به نش��ر فضایل اخالقی و
اندیش��ههای اجتماع��ی

می-پ��ردازد .وی در این اثر مدینهی فاضلهای را ترس��یم

میکند که افراد آن جامعه ،از فضایل عالی و فروغ انسانیّت و آدمیّت برخوردارند و با

عمل نمودن به اصول اخالق جمعی در جهت نیل به سعادت واقعی میکوشند .آنچه
در این گفتار مورد بحث و بررسی قرار گرفت

اندیشههای سعدی در کتاب بوستان
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دربارهی اصول اخالق اجتماعی بود .در جمعبندی نهایی این اصول در هش��ت محور
ب��ا عناوی��ن عدالت ،تواضع ،حفظ زبان ،امر به مع��روف و نهی از منکر ،خلق و خوی
نیکو ،نوعدوس��تی و خدمت به خلق ،تغافل و دس��تگیری و احسان دستهبندی گردید.
اصل دوم یعنی حفظ زبان در اندیشهی سعدی مقولهی بسیار گستردهای است و خود
شامل تأمل و اندیشه در سخن ،پرهیز از زیادهگویی ،پرهیز از عیبجویی کردن ،پرهیز
از گفتن اسرار شخصی به دیگران و پرهیز از سخنچینی میباشد که در هر مورد برای
اجتناب از اطالهی کالم به ذکر چند بیت از بوس��تان بسنده ش��د .رعایت اصول فوق
از سوی افراد ،جامعه را به سوی سازگاری و همزیستی مسالمت آمیز سوق میدهد.
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