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  چکیده
، گاه هنرنمایی و نمایش میزان اسـتعداد  غالباً جوالن ،چه نثرو چه نظم  ،دیباچه و مقدمۀ هر اثري

بـه ادیـان   به طور معمول شاعران و نویسندگان معتقد . دانش و مذهب سراینده و نویسندة اثر است
خداوند بزرگ را به جهت ، بر خود فرض دانسته، زنی خود الهی به ویژه مسلمانان از همان آغاز قلم

گزاري نمایند و از آن جهت که اوج تحمید و توصیف خداوند در  هاي بی کرانش شکر اعطاي نعمت
سعدي . اند قدر داشته ترین اقتباس را از این اثر گران بیش، البالغه به ویژه خطبۀ اول موجود است نهج

بلکه در ؛ سخنور نامی ایران که آوازة شهرت او جهان را در نوردیده است از این امر مستثنی نیست
البالغه با کیمیاگري هم به لفظ و هم به معنـاي   صدر نویسندگان و شاعرانی است که با تأثیر از نهج

ي از سخنان و ابیات سعدي که مستقیم در این مقاله سعی شده است تعداد. نا بخشیده استغ، اثر خود
  .البالغه تأثیر پذیرفته بیان شود یا غیر مستقیم از نهج
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  مقدمه
یـابیم جـداي از داشـتن     در مـی ، کنـیم  وقتی راز ماندگاري متون گذشته را تحلیل و بررسی می

هاي مشترك انسـانی بسـیاري از    صمیمیت و بیان دغدغه، ابداع، گستردگی، پایندگی، مقبولیت عام
تـأثیر  هـا   از آنها بر گرفته از آثار بزرگان دینی است کـه مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم       مطالب آن

قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی است . ها است قرآن کریم در صدر این تأثیر گذاري. اند پذیرفته
جوشد و کام تشـنگان   هیم آن  به صورت مستقیم از سرچشمۀ الیزال الهی میمعانی و مفا، که الفاظ

شاعران و نویسندگان از همان آغاز  مجذوب فصاحت و بالغت و مطالب . کند حقیقت را سیراب می
، مسلمانان بـا خوانـدن آیـات الهـی دیگـر      ۀها دریافتند که ذوق و سلیق آن، جامع شمول آن شدند

بنابراین کوشیدند براي غنی کردن و افزودن اعتبار اثر خود آن را ، تابد نمیمضامین هر کتابی را بر 
  .هاي ناب قرآن بنمایند سرشار از اندیشه

ایـن  . البالغه است نهج، مایۀ شاعران و نویسندگان گردید هاي آن دست دومین کتابی که آموزه
قی اسـت کـه هـر انسـان و     ترین منبع فکري اسالم و مملو از تعالیم اخال جامع ،نآکتاب پس از قر

البالغه از زمان جمع آوري و حتی قبـل آن    نهج. جامعۀ خواستار تکامل  از خواندن آن ناگزیر است
 .و ادبیات فارسی تأثیر گذاشته اسـت  یتوأمان بر ادبیات عربو  آبشخور مؤلفین و سرایندگان بوده 

 – مانند خالقشالبالغه  نهج. ده استتر به صورت ضمنی و معنوي بو این تأثیر در ادبیات فارسی بیش
و خاص به تاریخ ادبیات ما بخشیده است و کمتر شـاعر   یهویت -که الگوي یک انسان کامل است

اثـر   )ع(موال علی هاي شخصیتی  جلوهالبالغه و  نهج در ادبیات فارسی سراغ داریم که از اي  نویسنده
عفو دشمن در اوج خشم و شـهادت  ، دن در خیبرداستان کن،  انگیز غدیر شگفت ۀواقع. نپذیرفته باشد

مسعودي که حدود یک قـرن   .دهند هاي بلند ادبیات ایران را تشکیل می همه فراز ،ایشان در محراب
الذهب نوشته است مردم بالغ  زیسته در جلد دوم مروج می -البالغه گرد آورندة نهج-قبل از سید رضی

ابن ) 2/419: 1409، مسعودي. (ؤمنین را از حفظ داشتنداندي از خطب امیرالمو بر چهارصد و هشتاد 
که در فن نویسندگی ضرب المثـل اسـت و در اوایـل قـرن دوم      -حدید از عبدالحمید کاتبالابی 

را حفـظ   )ع(هـاي علـی    هفتاد خطبه از خطبه: کند که گفت نقل می -زیسته است هجري قمري می
  )1/24 :1377 ،ابن ابی الحدید. (کردم و پس از آن ذهنم جوشید که جوشید
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شخصـیت   و البالغه در درجۀ اول اهمیـت قـرار دارد   نهج، بعد از قرآن و احادیث پیامبر اسالم«
توان  داراي دو خاصیت برجسته و ممتاز است که در هیچ یک از قهرمانان بزرگ تاریخ نمی )ع(علی

عـالم علـم الهـی و    ، دارد در عین حال که عنـوان قهرمـانی و امـام    )ع(نخست آن که علی، یافت
ق او را پیشـواي خـود   فـر  تمـام  ،خاصـیت دوم ، ترین خطباي صدر اسالم به شمار می رفت فصیح

تـرین خطیـب قـرن اول     ترین و بلیغ فصیح، مسلماً) ع(به اتفاق آراي عموم مسلمین علی. دانستند می
براي هـیچ ادیبـی    به حقیقت باید گفت شرایط سخنوري) 333: 1388، یزدان پرست. (»اسالم است

  . شود بالغت شمرده می ۀترین نمون زیرا بعد از قرآن کالم او بزرگ ،مانند علی جمع نشده است
البالغه را بخواند و  دانی عرض اندام کند باید نهج واضح است هر ادیبی که بخواهد در میدان سخن

عرب و ایرانی انجام داده  کاري که بیشتر ادیبان. کند )ع(و اثرش را سرشار از کالم علی حفظ کند 
استاد مسلم و بالمنازع عرصۀ سخنوري کـه آوازة او  ، در ایران عنوان استاد سخن از سعدي است. اند

که آثارش توانسته در  سدة هفتم استسعدي یکی از شاعران و نویسندگان  .جهان را در نوردیده است
  .طی قرون و اعصار حفظ نماید عمق جان و دل خوانندگان نفوذ کند و این نفوذ معنوي را در

ادیبان ، این شاعر بزرگ که با نوشتن گلستان سبکی جدید از نثر را در ادبیات فارسی رواج داد
هدف از : گوید سنگش می گونه که خود در دیباچۀ اثر گران همان. زیادي را مشتاق شیوة خود نمود

. )54: 1384سعدي، ( بالغت افزاید تصنیف کتاب آن است که متکلمان را به کار آید و مترسالن را
در ) ع(علی،  بی تردید هنر نویسندگی سعدي خود متأثر از کالم آهنگین و پر محتواي امیر المؤمنین

ـ   هاى نهج مشترك در خطبه ىیهاى لفظى و معنا تناسب .البالغه است نهج  اریالبالغه و آثار سـعدى بس
  .گسترده و درخور توجه است

البالغه به ویژه در دیباچۀ  هاي او از نهج ایم با آوردن تلمیحات و تضمین هدر این مقاله سعی کرد
نشان دهـیم تـا مشـخص     در رگ جان کالم شاعر را عشق اتیآب ح انیاز جر ىا گوشه ،گلستان

دهی شیوة  البالغه توانسته است در جهت گردد عالوه بر ارزش دینی این کتاب مقدس چه مقدار نهج
  : میآور از آن روى مى ىیها به ذکر نمونه اینک. قع شودنگارش گلستان مؤثر وا
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 البالغه میحات و تضمین سعدي از نهجی از تلیاه نمونه -1

کـه  ) ع(امیرالمؤمنین . آوردن تحمیدیه در آغاز کتاب از زمان نزول قرآن بین مسلمانان رواج یافت
آیند و شاید به همـین دلیـل    شمار می از اولین ایمان آورندگان به این کتاب آسمانی و از حافظان نیز به

حمد و سپاس خداوند را در آغاز ، خوانی به شیوة قرآن در خطبه، قرآن با جان و روحشان آمیخته شده بود
. مدح و نعت ایشان را  نیـز افزودنـد  ) ص(کالم قرار دادند و در ادامه به دلیل ارادتشان به حضرت رسول 

خطبۀ اول جایگاهی ویژه دارد کـه  ، ها شود که در بین آن دیه آغاز میالبالغه با تحمی هاي  نهج اغلب خطبه
البالغـه بـر آن    آوري نهـج  مطلبی که سید رضی نیز هنگام جمـع . شود نوعی براعت استهالل محسوب می

اي که در خطبۀ اول می بینیم بعد از قرن چهارم بین نویسندگان و شعرا مورد تقلید قـرار   شیوه. واقف بود
نگاهی دقیق به خطبـۀ  . ی مثل سعدي در دیباچه توانستند به خوبی از عهدة این تقلید بر آیندگرفت و بعض
  .هاي اول دیباچه صحت این مطلب را مسلم می دارد اول و قسمت

  نمونۀ اول: 1-1
همین  ،اند تر ایرانیان به خاطر سپرده جمالت آغازین گلستان را به علت زیبایی لفظ و محتوا بیش

 .یابیم ز در کالم آغازین خطبۀ اول میمضامین را نی

هـر  ، که  طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت، عز و جل، منت خداي را«
پس در هر نفسـی دو نعمـت   . نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات

  .موجود است و بر هر نعمتی شکري واجب
 شکرش به درآید ةکز عهد  ز دست و زبان که برآیدا

  إعملُو آلَ داود شُکرَاَ و قَلیلٌ من عبادي الشَّکُور
  اي کریمــــی کــــه از خزانــــۀغیب
ــی  محــروم    ــا   کن ــتان را  کج   دوس

  

ــور  داري     ــه خ ــا  وظیف ــر  و  ترس   گب
  »تو کـه بـا دشـمنان ایـن نظـر داري؟     

  )50: 1384 ،سعدي(                         
لَـا   والْحمد للَّه الَّذي لَا یبلُـغُ مدحتَـه الْقَـائلُونَ    «: ل می فرمایددر خطبۀ او) ع(امیرالمؤمنین علی 

سپاس خداى را کـه سـخنوران در سـتودن او    «» یحصی نَعماءه الْعادونَ و لَا یؤَدي حقَّه الْمجتَهِدونَ
 ،شـهیدي ( ».دگان حق او را گزاردن نتوانندو کوشن انندهاى او ند بمانند و شمارگران شمردن نعمت

1372 :2(  



 البالغه هاي سعدي در نهج تلمیح و تضمین

 

57 

 

  نمونۀ دوم: 1-2
ابر بهاري را فرموده تا بنات نبـات در   ۀفراش باد صبا را گفته تا فرش زمردین بگسترد و دای«

درختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم . مهد زمین بپرورد
تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی بـه   ةعصار. شکوفه بر سر نهادهکاله ] ربیع[ موسم

 )50: همان، سعدي(» .تربیتش نخل باسق گشته

  : باز در دیباچه در مشخص بودن وظیفه هر کس می گوید
بر هریک از سایر بندگان و حواشی خدمتی متعین است که اگر در اداي برخی از آن تهـاون و  

  )55: همان( .در معرض خطاب آیند و در محل عتابتکاسل روا دارند 
 : اول  می فرماید ۀحضرت امیر در خطب

» ا ...أَنْشَأَ الْخَلْقَ إِنْشَاءهفَاتخْتَلنَ میب ملَاء هر طبیعت را اثرى بداد  ...آفرینش را آغاز کرد و« .»و
  )3 :همان، شهیدي( ».و آن اثر را در ذات آن نهاد

  منمونۀ سو: 1-3
  او ز مــن پرســد گرکســى وصــف

  دـان وقـمعش انـگـکشت انـاشقـع
  

ـ چـه گو  نشان بى  دل از بى     بـاز   دی
ــ ــ  رـب ــ د زـنیای   آواز انـکشتگ

  )50: همان، سعدي(                   
ود      «: حضرت امیر در خطبۀ اول می فرماید جـوم ت لَـا نَعـ و ودد حـم د حـ هفَت صـل سي لَیالَّذ «

  )2 :همان، شهیدي( .امدنىیبه وصف درن ناشدنى است و  فیهاى او تعر صفت
   میا و خوانده  میدیاند و شن گفته  ز هرچهو  و وهم  و گمان  اسیو ق  الیبرتر از خ  يا

   میا مانده  تو  وصف   اول  در  چنان ما هم  رعم دیرس آخر   به  و  گشت  تمام  مجلس
  )51: همان، سعدي(

که پـاى   ىیخدا« ».الَّذي لَا یدرِکُه بعد الْهِممِ و لَا ینَالُه غَوص الْفطَنِ...«: فرمایند حضرت علی می
 ».معرفتش بـر سـنگ   ىیاو لنگ است و سر فکرت ژرف رو به در ىیدر راه شناسا زگامیت شهیاند
  )2: همان، شهیدي(
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  : خوانیم می 155و باز در خطبۀ 
عظَمتُه الْعقُولَ فَلَـم تَجِـد مسـاغاً إِلَـى      ذي انْحسرَت الْأَوصاف عنْ کُنْه معرِفَته و ردعتالْحمد للَّه الَّ«

هلَکُوتۀِ ملُوغِ غَایو ، ها در رسیدن به حقیقت شناخت او رخت اندازد سپاس خدایى را که وصف« »ب
  )153: همان( ».افتندیاو ن  ملکوت  تینها  به  یراه،  و سرانجام بزرگى او خردها را طرد سازد

  : است  قرار داده دیمعنا را مورد تأک  نیهم گریبار د،  در بوستان
ــان ــق     جه ــر     متف ــاله    ب   تشی
ــر ــاورا  بش ــش  ي م ــتین    جالل               اف

             وهــم  پـرد مـرغ    ذاتــش  بـر اوج   نـه 
ــه  ــه  ادراك  ن ــش  در کن ــ   ذات   دیرس

  

   تشیماه      کنه     از     مانده    فرو  
   افتین      جمالش     ي منتها    بصر 

   فهم   دست رسد    وصفش  لیدر ذ  نه
  دیرس    صفاتش  غور   به    فکرت  نه

  )35-34: 1384، سعدي(               

  چهارمنمونۀ : 1-4
  ن به وقت خاموشیبه وقت گفتن و گفت  دم فروبستن؛ دو چیز طیره عقل است

  )51: 1384، سعدي(
فی الصمت عنِ الْحکْمِ کَما أَنَّه لَا خَیرَ فی  لَا خَیر«: می فرماید 471در حکمت ) ع(حضرت امیر

چنانکه نیکو نیسـت گفـتن کـه    ، جا که سخن گفتن باید نیکو نیست خاموشى آن«» الْقَولِ بِالْجهلِ
  )388: همان، شهیدي(» . نادانسته آید

  مپنجنمونۀ : 1-5
  کنونت کـه امکـان گفتـار هسـت    
  که فردا چـو پیـک اجـل در رسـد    

  

ــی      ــف و خوش ــه لط ــرادر ب ــو اي ب   بگ
ــی     ــان درکش ــرورت زب ــم ض ــه حک   ب

  )53: همان، سعدي(                         
زبـان   آدمى نهفته در زیر« »الْمرْء مخْبوء تَحت لسانه«: فرماید می148در حکمت ) ع(امام علی 
  )388: همان، شهیدي ( ».خویش است
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  مششنمونۀ : 1-6
  حکمت محض است اگر لطف جهان آفرین

  
ــام را    ــلحت ع ــده اي مص ــد بن ــاص کن   خ

  )55: همان، سعدي(                          
نَافعِ الْعباد فَیقرُّها فی إِنَّ للَّه عباداً یخْتَصهم اللَّه بِالنِّعمِ لم«: می فرماید 425در حکمت  )ع(امام علی

مرِها إِلَى غَیلَهوح ثُم منْها مها نَزَعوهنَعا فَإِذَا مذَلُوها بم یهِمدهمانا خدا را بندگانى است که آنان «» أَی
نهـد   ها را در دست آنان وا مـى  پس آن نعمت. براى سودهاى بندگان، ها مخصوص کند را به نعمت

ـ   و چون از بخشش باز ایستند نعمت، ندان که آن را ببخشندچ ه ها را از ایشان بستاند و دیگـران را ب
  )388: همان، شهیدي ( ».ن مخصوص گرداندآ

  تمفنمونۀ ه: 1-7
  سـت یاز تو به که نـالم کـه دگـر داور ن   

  نکنـد  کسى گـم    که تو ره دهى را   آن
  

  سـت ین   باالتر    دست  چیتو ه  وز دست  
  ستین   رهبر  ا که تو گم کنى کسىوان ر

  )188: همان، سعدي(                           
إِنَّه لَا یضلُّ منْ هداه و لَا یئلُ منْ عاداه و لَا یفْتَقرُ منْ «: در خطبۀ دوم می فرماید)ع(حضرت امیر

ناه نباشد و آن را که او کارگزار شدو دشمنش را کسى پ، هر که را راه نماید گمراه نباشد«» کَفَاه ،
  )8: همان، شهیدي ( ».نیازى به مال و جاه نباشد

  مشتنمونۀ ه: 1-8
ـ   فاقـه   ستم  بار  که  شیدرو  مرد   دیکش

  زیست وانکه در دولت و در نعمت و آسانى
  

  دیآ    سبکبار   که   همانا  مرگ   در    به  
  دیکه دشوار آ ستیهمه شک ن نیمردنش ز

  )162: همان، سعدي(                           
  .در بوستان همین تلمیح کالم موال را  دوباره به کار گرفته است

ــ     ســتین شیمگـو جــاهى از سـلطنت ب
  رونـد     تـر  سـبک ، مـردم     بار سبک

  

ـ از ملـک درو  تـر  منیکه ا     سـت ین شی
  دالن بشـنوند  اسـت و صـاحب   نیحق ا

  )61: 1384، سعدي(                         
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» فَإِنَّ الْغَایۀَ أَمامکُم و إِنَّ وراءکُم السـاعۀَ تَحـدوکُم َخَفَّفُـوا   «: می فرماید) ع(امام علی  21در خطبۀ
 ».منزلگاه آخرین پیشاپیش شماست و مرگ سرود خوانان در پس سبکبار باشید تا زودتر برسـید «
  )21: همان، شهیدي (

  همننمونۀ : 1-9
ـ ) ع(تلمیحـی دارد بـه سـخن امـام    ، در آداب صحبت،  گلستانباب هشتم در   يسعد او ، 32 ۀدر خطب

  .زنند  او مثل ۀواقع  به  انینیپس  که شتریپ  زان، رندیپند گ  انینیشیپ  و امثال  تیحکا  به  کبختانین«: نویسد می
  اندر بند ندیب  دگر مرغ  چون  فراز  دانه  يسو  نرود مرغ

  »ز تو پند گرانید رندیتا نگ  دگران  بیااز مص ریپند گ
  )187: همان، سعدي(

» و اتَّعظُوا بِمنْ کَانَ قَبلَکُم قَبلَ أَنْ یتَّعظَ بِکُم منْ بعدکُم«: فرمایند می 32در خطبۀ ) ع(حضرت علی
  )33: همان، شهیدي ( ».رندیگ  از شما عبرت  ندگانیآ  از آنکه  شیپ. دیریخود پند پذ  از گذشتگان«

  نمونۀ دهم: 1-10
  : گوید می ،شنوند دي که پند نمیادر باب هفتم سعدي در بارة پشیمانی افر

  بگـوى      نشنوند     که   دانى    گرچه
  نـى یب     سـر   رهیخ    که     باشد   زود

ـ در   که  زند  مى    دست بر   دست    غی
  

ــى ز ن    ــه دان ــواهىیهرچ ــد کخ   و پن
ــه  ــاى   دو ب ــا پ ــدر ده اوفت ــد  ان   بن

ــن ــد      دمینشـ ــمند     ثیحـ   دانشـ
  ) 157: همان، سعدي(                     

فَإِنَّ معصیۀَ النَّاصـحِ الشَّـفیقِ الْعـالمِ الْمجـرِّبِ تُـورِثُ      «: فرمایند می 35در خطبۀ ) ع(حضرت علی
و پشیمانى به ، دریغ خوردن آرد، داناى کاردان ،نافرمانى خیرخواه مهربان«» الْحسرَةَ و تُعقب النَّدامـۀَ 

  )36: همان، شهیدي ( ».دنبال دارد

  ازدهمینمونۀ : 1-11
بدان ماند که گاو ، هر که علم خواند و عمل نکرد: دیگو مى نیچن گلستانباب هشتم سعدى در 

  )177: همان، سعدي( .فشاندیراند و تخم ن
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ذي  و «: می فرمایند 110در خطبۀ ) ع(حضرت علی إِنَّ الْعالم الْعاملَ بِغَیرِ علْمه کَالْجاهلِ الْحائرِ الـَّ
هلهنْ جیقُ متَفسکـه از  ، چون نادانى اسـت سـرگردان  ، همانا عالم که علم خود را کار نبندد« »لَا ی
  )107: همان، شهیدي ( ».بیمارى نادانى نرهد

  زدهمدوانمونۀ : 1-12
دام زرق  نیمخر که ا حادشمن مخور و غرور مد بیفر: گوید مىن ستاگلباب هشتم  سعدى در

   .نهاده است و آن دامن طمع گشاده
  ســـخنگوى مـــدح   نشـــنوى اال تـــا 

  ارىیــبرن  کــه گــر روزى مــرادش  
  

ــدك ما   ــه ان ــک ــو  هی ــى از ت   دارد  نفع
ــدان ع ــد چن ــتیدو ص ــر وب ــمارد ب   ش

  )177: همان، سعدي(                        
لَیس لواضعِ الْمعرُوف فی غَیرِ حقِّه و عنْد غَیرِ أَهله منَ «: فرمایند می 142در خطبۀ ) ع(حضرت علی

، نیکى کننده در آنجا که نشاید و بر آن کس که نباید«» اللِّئَامِ و ثَنَاء الْأَشْرَارِ محمدةُالْحظِّ فیما أَتَى إِلَّا 
  )138: همان، شهیدي ( ». و درود شنیدن از ناکسان، جز ستایش خسان، دارداى ن در آنچه کند بهره

  دهمسیزنمونۀ : 1-13
  : گوید مىن  گلستاباب سوم  سعدى در

  منعم به کوه و دشت و بیابان غریب نیست
  وان  را  که بر مراد جهان  نیست  دسترس

  

  هر جا که رفت خیمه زد و خوابگاه سـاخت   
  و ناشـناخت  در زادبوم خویش غریب است

  )120 :همان، سعدي(                           
» الْغنَى فی الْغُرْبۀِ وطَـنٌ و الْفَقْـرُ فـی الْـوطَنِ غُرْبـۀٌ     «: فرمایند می 56در حکمت ) ع(حضرت علی

 ».در غربـت بـه سـر بـردن    ، توانگرى در غربت چون در وطن ماندن است و درویشى در وطـن «
  )370: همان، شهیدي (

  دهمچهارنمونۀ : 1-14
  : در باب هشتم سعدي  دربارة ترحم نابه جا نوشته است

  .جور است بر درویشان، ستم است بر نیکان و عفو کردن از ظالمان، رحم آوردن بر بدان
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  به دولت تو گنه می کند به انبازي  خبیث را چو تعهد کنی و بنوازي
  )171: همان، سعدي(

  : می فرمایند، اند خطاب به مالک اشتر نوشتهکه  53در نامۀ ) ع(حضرت علی
ء عنْدك بِمنْزِلَۀٍ سواء فَـإِنَّ فـی ذَلـک تَزْهیـداً لأَهـلِ الْإِحسـانِ فـی         و لَا یکُونَنَّ الْمحسنُ و الْمسی«

ات  و مبادا نکوکار و بد کردار در دیده« »لْزَم نَفْسهالْإِحسانِ و تَدرِیباً لأَهلِ الْإِساءةِ و أَلْزِم کُلا منْهم ما أَ
و در باره ، و بد کردار را به بدى وادار نماید، که آن رغبت نکوکار را در نیکى کم کند، برابر آید

  )358: همان، شهیدي ( ».دار باش که او بر عهده خود گرفت هر یک از آنان آن را عهده

  انزدهمپنمونۀ : 1-15
  : گوید مت  قضاوت نادرست قاضیان بر اثر همنشینی با نااهالن میسعدي در مذ

  قاضی ار با ما نشیند  بر فشاند دست را
  

  هـر کــه   را   بـر  بســاط  بنشســتی  
  

  همه کس را دندان به ترشی کُند گردد 
  

  معذور دارد مست را، محتسب گر می خورد  
  )94: همان، سعدي(                            

ــ    د   بـه  خــدمتش   برخاســت واجـب   آم
  )126: همان، سعدي(                           

ــیرینی  ــه شـ ــه بـ ــیان را کـ ــر قاضـ   مگـ
  )190: همان، سعدي(                           

بـر صـفحه    -نقش مهتـرى   -نتوان هم« »لَا تَجتَمع عزِیمۀٌ و ولیمۀٌ«: فرمایند می) ع(حضرت امیر
   )638: 1387، آمدي( ».نشست  -آسوده  -خوان مهمانى و هم بر، اندیشه بست

جلَس بینَ النَّاسِ قَاضیاً ضَامناً لتَخْلیصِ ما الْتَـبس علَـى غَیـرِه فَـإِنْ     «: فرمایند می 17باز در خطبۀ 
ـ «» نَزَلَت بِه إِحدى الْمبهمات هیأَ لَها حشْواً رثا منْ رأْیِه ردم بـه داورى نشـیند و خـود را    پس میان م

چند از رأى خـود   هاتیاى نزد او ببرند تر و اگر کار سربسته. دار گشودن مشکل دیگرى بیند عهده
  )19 : همان، شهیدي ( ».و آن را صواب داند، آماده گرداند

 دهمشانزنمونۀ : 1-16

 35اي کـه   سعدي بر خالف همشهري خود حافظ اهل سیر و سیاحت و جهانگردي بود به گونه
  : کند او علت ترك وطن را این گونه مطرح می. سال از عمرش خارج از شیراز گذشت
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  سعدیا حب وطن گر چه حدیثی است صـحیح 
  دلم  از   صحبت  شیراز  به    کلی   بگرفـت  

  

  نتوان مرد به سختی که من این جا زادم   
  وقت آن است که  پرسی خبر از بغـدادم 

  )216: 1386، حلبی(                        
 » لَیس بلَد بِأَحقَّ بِک منْ بلَد خَیرُ الْبِلَاد ما حملَک« : فرماید می 442در حکمت )  ع(حضرت امیر

 ».بهترین شهرها آن بود که در آنت آسایش زندگى اسـت . شهرى تو را از شهر دیگر بهتر نیست«
  )440: همان، شهیدي (

  دهم فنمونۀ ه: 1-17
  : گوید مىن دربارة تأثیر همنشین  گلستاباب دوم  عدى در س

  به که با بیگانگان در بوستان  پاي در زنجیر پیش دوستان
  )100: همان، سعدي(

  : در باب ششم مشابه همین مطلب را آورده است
ــذاب  ــدر ع ــوختن ان ــرا س ــو م ــا ت   ب
ــوبروي    ــن  خ ــاز  از ده ــوي  پی   ب

  

  به که شدن   با  دگـري در  بهشـت    
  یقت که گـل از دسـت زشـت   به بحق

  )151: همان، سعدي(                    
  : گوید نشین می و دربارة اثر هم

  گلـــی خوشـــبوي در حمـــام روزي  
ــري    ــا عبی ــکی ی ــه مش ــتم ک ــدو گف   ب
ــودم     ــاچیز   ب ــی  ن ــن  گل ــا  م   بگفت
ــر  کــرد   ــن اث ــر م   کمــال همنشــین ب

  

ــتم     ــه دس ــدومی ب ــت مخ ــید از دس   رس
  مســتم؟ کــه  از  بــوي  دالویــز  تــو   

ــیتم   ــل   نشس ــا  گُ ــدتی  ب ــیکن   م   ول
  و گرنه مـن همـان خـاکم کـه هسـتم      

  )51: همان، سعدي(                        
و احذَر صحابۀَ منْ یفیلُ رأْیه و ینْکَرُ عملُه فَإِنَّ الصاحب معتَبـرٌ  « : رمایند  69حضرت امیر در نامۀ 

بِهاحکه هر کس را از آن که ، کارش ناپسند بود بپرهیز یش سست وأشینى آن که راز همن«  »بِص
  )354: همان، شهیدي ( ».دوست اوست شناسند
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  دهمهجنمونۀ : 1-18
  : گوید سعدي در تاسف گذار بیهودة عمر و نیندوختن توشه در دیباچه می

  هر   دم   از    عمر     مـی رود   نفسـی  
  خـوابی    اي که  پنجاه   رفـت   و   در  

  خجل آن کس که  رفت و  کار نسـاخت 
  خواب      نوشـین      بامـداد    رحیـل   
  یار      ناپایـدار     دوسـت        مـدار   
  نیک   و   بد   چـون     ببایـد      مـرد   
  برگ عیشی به  گـور  خـویش   فرسـت   
  اي  تهی   دسـت   رفتـه    در     بـازار   

  

  چون   نگه  مـی کـنم   نمانـد   بسـی      
  ر    ایـن     پـنج    روز   دریـابی   مگ

  کوس رحلت زدنـد  و  بـار  نسـاخت   
ــبیل  ــاده   را   ز   س ــاز     دارد   پی   ب
  دوســتی  را   نشــاید     ایــن    غــدار
  خنک  آن کس که گوي نیکی   بـرد 
  کس نیارد ز پـس ز   پـیش   فرسـت   
  ترسـمت     پــر     نیــاوري    دســتار 

)              52: مانه، سعدي(                        
فَاتَّقُوا اللَّه عباد اللَّه و بادروا آجالَکُم بِأَعمالکُم و ابتَاعوا ما «: فرمایند می 64حضرت امیر در خطبۀ 

فَقَد تولْموا لدتَعاس و بِکُم دج لُوا فَقَدتَرَح و نْکُمزُولُ عا یبِم قَى لَکُمبی     بِهِـم ـیحمـاً صکُونُوا قَو و أَظَلَّکُم
م عبثاً و لَم یتْرُکْکُم سـدى و  فَانْتَبهوا و علموا أَنَّ الدنْیا لَیست لَهم بِدارٍ فَاستَبدلُوا َإِنَّ اللَّه سبحانَه لَم یخْلُقْکُ

خدا بپرهیزیـد و   -نافرمانى -بندگان خدا از«» وِ النَّارِ إِلَّا الْموت أَنْ ینْزِلَ بِهما بینَ أَحدکُم و بینَ الْجنَّۀِ أَ
 -.رود بخریـد  نچه از دستتان مىه آب، ماند آنچه را براى شما مى. پیش از رسیدن اجل به کار برخیزید

 -گذارند این خانه نمى شما را در  -بار بربندید که  -دنیا را واگذارید و کردار نیک را با خود ببرید
و سایه خود بر شما افکنده  -که آینده است  -دارند آماده مرگ باشید پى در پى به رفتن از آن وامى

دنیا را ناپایدار دیدند و از سـر آن  ، چون مردمى باشید که بانگ بر آنان زدند و بیدار گشتند. است
چه خداى سبحان شما را به بازیچـه  . ندو جهان فانى را هشت -آخرت جاویدان را گرفتند -، گذشتند
میان شما تا بهشـت یـا    -تا هر چند که خواهید در دنیا به سر برید  -و به خود وانگذاشت، نیافرید
  )49: همان، شهیدي( ».جز رسیدن مرگ نیست -فاصله اندکى است که -دوزخ
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  گیري نتیجه
به جهت فصاحت و بالغت کالم و  دانند البالغه فارسی می کلیات سعدي را نهج، بعضی از ادیبان

دانسته که  تـا سـخن    سعدي براي ماندگار کردن اثر خود می. شمولی که در هردو وجود دارد جهان
ننماید و از آبشخور ایـن سرچشـمه جوشـان الهـی      ) ع(بار امیرمؤمنان  خود را سرشار از کالم گهر

که ذره اي غبار کهنگی و فراموشـی  ها نفوذ کند و بدون آن  تواند  تا عمق جان سخنش نمی، ننوشد
نگاهی مختصر ، آن چه در این کوتاه اشاره شد. هاي طوالنی را پشت سر گذارد زمان، بر آن بنشیند

بود که در هر موضوع که سخن گفته گوي سبقت ) ع(بود براي نمایاندن شخصیت فرا بشري موال 
  .دار خود ساخته است را از همگان ربوده و همه را وام
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