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چکیده
تعریف از راههای مهم پرورش مطالب است .بخشهای بزرگی از تعلیمات اخالقی و عرفانی
سعدی در بوستان و گلستان از راه تعریف ارائه میشود .در این تعاریف ،سعدی با تفکر انتقادی
و تیزبینانه و مستدل ،ضمن درک و فهم و تفسیر مسائل پیچیده و حکمتآمیز و تشخیص و
تحلیل سؤالها و بکارگیری منطق با نتیجهگیری معقول از اطالعات حاصل از منابع معتبر
کتبی و شفاهی توانسته مخاطب را از نقصها و کجرویهای موجود جامعه عبور دهد و او را
برای ورود به مدینۀ فاضلۀ خود رهنمون شود.
اگر هدف از تعریفِ منطقی ،ارائۀ تصور واضح از معرَّف و متمایز ساختنِ آن از دیگر مفاهیم
باشد ،سعدی در بوستان و گلستان با استفاده از «تعریف به مثال» و آوردنِ ضدهای معرَّف
توانسته ضمن رسیدن به اهداف تعریف ،به الگویی کلی در مبحث تعریف در متون ادبی دست
یابد.
در این تحقیق پس از مطالب مقدماتی دربارۀ تعریف ،مبحث اصلی به بررسی و تحلیل
تعاریف عرفانی و اخالقی در هر دو کتاب بوستان و گلستان اختصاص دارد.
کلمات کلیدی :تعریف ،مفاهیم اخالقی ،مفاهیم عرفانی ،بوستان ،گلستان.
 -1دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی ()kh.asadollahi@gmail.com
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 -1مقدمه
منشأ برخی از نزاعها و کشمکشهای علمی و غیر علمی و همچنین در پارهای از مشاجرات
سیاسی ،الفاظ مبهم و مجملی است که بین طرفهای درگیر رد و بدل میشود؛ اگر در اینگونه
گفتگوها ،مرزها و حدود مفاهیم الفاظ روشن و مشخص بیان نشود و معانی و مقاصد ،بدرستی
بین طرفها منتقل نشود ،در اینصورت ،هر کدام از طرفهای بحث به سوی معنایی که به
ذهنش خطور میکند ،متمایل میشود .گاهی نیز ممکنست یکی از طرفین مشاجره ،تصویر
روشنی از معنی در صفحۀ ذهنش نداشته باشد ،لذا در اثر سهلانگاری یا ضعف اندیشه به
بیان همان تصاویر سست ذهنی اکتفا میکند و بدین وسیله موجب کجفهمی و سوء برداشت
طرف مقابل میشود که البته تداوم چنین وضعیتی در مباحثات علمی و غیر علمی و یا عالم
سیاست خوشایند نخواهد بود.
سادگی زبان و واژهها و تعبیرات سعدی در شعر و نثر زبانزد خاص و عام است .در طول
تاریخ زبان و ادبیات فارسی ،هیچ شاعر یا نویسندهای به اندازۀ سعدی بر زبان و طرز تعبیر و
تحریر فارسیزبانان حکومت نداشته است .وی با سادگی زبان و گوارایی و سبکروحی بیان
و سرعتِ القا ،بسیاری از مسائل پیچیده و دقیق فکری و اندیشههای حکیمانه را بصورتی
ساده و محسوس و روشن در پیش چشم مخاطب مجسم میسازد (چشمۀ روشن ،یوسفی،
 244و .)245
تعریفهایی که سعدی از مفاهیم و اصطالحات عرفانی و اخالقی در گلستان و بوستان
بدست میدهد ،چنان رسا ،موجز و ساده است که خواننده با وجود پیچیدگیها و ابهامهایی
که در مفاهیم انتزاعی و اصطالحات عرفانی و اخالقی وجود دارد ،براحتی مراد سعدی را از
معرَّف درمییابد.
برای بیان مطالب و مقاصد ،تنها داشتن نظر و ایده کافی نیست؛ بلکه برای پرورش معانی
و مطالب ،باید بدنبال راه و شیوۀ بیان آن نظر و ایده بود .برای پروردن مطالب و مقاصد ،راهها
و الگوهایی هست که نویسنده مطابق مقتضیات و ذوق خود ،یک یا چند از آن راهها را برای
پرورش معانی برمیگزیند .الگوهای رایج عبارتند از :تعریف ،توصیف ،استدالل ،بررسی علل و
نتایج ،استشهاد و تمثیل و ارسال مثل ،مقایسه ،تقسیمبندی ،مکالمه و مناظره .آنچه در این
مقاله در پی آن هستیم ،یافتن و ارائۀ دقیق تعریفهای عرفانی و اخالقی سعدی است که با
کاویدن دو کتاب ارزشمند گلستان و بوستان میتوان تا حد بسیاری به این امر مهم دست
یافت .مثالً میخواهیم بدانیم که نیکبخت و بدبخت از منظر سعدی به چه کسی اطالق
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میشود؟ یا دوست واقعی کیست؟ بیتردید ،تعریفهای سعدی با تعریفهای فرهنگنامهای
متفاوت و دارای رنگ و بوی خاصّ عرفانی و اخالقی و گاهی اجتماعی خواهد بود.
 -2پیشینۀ تحقیق
غیر از کتاب «آیین نگارش و ویرایش» احمد سمیعی که بصورت مختصر راههای پرورش
معانی را توضیح داده است در باب تعریف در گلستان و بوستان تاکنون بطور مستقل اثر
خاصی وجود ندارد.
 -3روش تحقیق
در این مقاله ضمن استخراج مصادیق و شواهد تعاریف مختلف عرفانی و اخالقی از گلستان
و بوستان و بررسی و تحلیل آنها تالش شده است تعاریف خاص عرفانی و اخالقی سعدی و
نحوۀ نگرش وی نسبت به معرفها نشان داده شود.
 -4ضرورت تحقیق
سعدی در شناساندن معرفهای خود روش و نگرش و مهارت خاصی دارد و میتواند در
زمینۀ نحوۀ تعریف معرف مخاطبان را یاری کند تا آنها بتوانند معرفهای خود را روشنتر و
قابل فهمتر برای شنوندگانشان ارائه کنند .این امر در دوری انسانها از هرگونه اختالف و
دشمنی در امور گوناگون بسیار کارساز است.
 -5تعریف
یکی از راههاى پرورش معانى ،تعریف و بیان نتیجۀ آن است .در بعضى از علوم و فنون و
معارف ،باقتضاى سرشت و خصلت آنها ،مطلب از تعریف آغاز میشود .تعریفی که از یک چیز
ارائه میشود ،ویژگیهایی را که آن چیز را از بقیه جدا میکند ،بیان میکند .در فرستادن یک
پیام (چه کلمه ،جمله یا دستهای از نشانهها) اگر دو طرف گیرنده و فرستندۀ پیام از نشانههای
پیام برداشتهای متفاوتی داشته باشند یا بعبارتی معنای اصطالحهای بکار رفته در پیام در
بین دو طرف برابر نباشد ،پیام بدرستی منتقل نخواهد شد .در این وضعیّت نیاز است که
اصطالح بکار رفته در پیام تعریف شود« .با تعریفِ مفهومى از مفاهیم ،قصد ما این است که
آنرا بشناسانیم و حدّ و مرز آنرا روشن سازیم ،بطورى که همۀ مصداقهاى آن مفهوم را شامل
گردد و جز آنرا در برنگیرد» (آیین نگارش و ویرایش ،سمیعى.)105 :
تعریف از اعمال ذهنی مربوط به مفاهیم و تصورات است که در علم منطق مورد بحث قرار
میگیرد و تعریف آن در منطق به اینصورت آمده« :تعریف یک شىء عبارتست از بیان حقیقت
آن یا روشن ساختن مفهوم آن» (آشنایی با علم منطق ،شیروانى.)50 :
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هدف از تعریفِ یک شیء ،ارائۀ تصوری واضح و صحیح از معرَّف و نیز جداساختن آن از
امور دیگر و شناساندن مفهوم آنست .نویسنده با این الگو ،خود معنایی را که در ذهن دارد،
بگونهای ارائه میکند که آن معنا ،بهمان صورت ،توسط خواننده فهمیده میشود (منطق ،مظفّر:
171؛ منطق  ،2منتظریمقدم.)118 :
 -6منابع تعریفهای سعدی در گلستان و بوستان
تعریفهایی که از مفاهیم اخالقی و عرفانی در گلستان و بوستان برای تعلیم مخاطبان ارائه
میشود ،از منابع معتبر نقل میشود؛ همان کسانی که در زمینههای مختلف عرفان و اخالق
صاحبنظر و مطلع هستند .نمونهها:
در گلستان :سعدی (کلیات سعدی ،گلستان ،دیباچه و باب دوم)؛ پیر طریقت (همان ،باب
دوم)؛ حکما (همان ،باب اول)؛ پادشاه (هارونالرشید) (همان باب)؛ دوست سعدی (همان،
دیباچه) ،بزرگی (همان ،باب هشتم) یکی از مشایخ شام (همان ،باب دوم).
در بوستان :سعدی (کلیات ،بوستان ،باب دوم؛ همان؛ باب سوم؛ باب ششم؛ باب هشتم؛
همان؛ همان)؛ بزرگ (پدر) (باب سوم)؛ مرد صاحبنیاز (فقیر) (باب دوم)؛ حکیمان (باب اول)؛
فرمانده دادگر (همان)؛ دانای روشننفس (همان)؛ ایاز (باب سوم).
 -7تعاریف در گلستان
 -1 -7تعریفهای عرفانی در گلستان
برخی از تعریفها در حکم شرح اسم هستند و بیشتر شبیه مترادفند .تعریف مفاهیم عرفانی
از این قبیلند؛ زیرا با این نوع تعریف نمیتوان مفاهیم عرفانی را شناخت و شناخت آنها به
تجربۀ عرفانی نیاز دارد .از آنجا که اینگونه تجارب فردیست ،در هرکس آن مفهوم بنوع و
رنگ و بویی دیگر مصداق پیدا میکند (آیین نگارش و ویرایش ،سمیعی.)106 :
 -1 -1 -7مُوحّد
چه شـمشــیر هـندی نهـــی بر سـرش
موحـد چـه در پــــای ریـــزی زرش
بر اینسـت بنیـاد تـوحــــــید و بـــس
امیـد و هــراسـش نباشــــد ز کـــس
(کلیات سعدی ،بوستان ،باب هشتم)
دو بیت باال ،در تعریف و شناساندن انسان موحّد برای خواننده یا شنونده بیان شده است.
سعدی برای این منظور ،معتقد است :هر کس از دو عنصر و عامل گمراهی از توحید بر کنار
بماند و جز حق تعالی ،از کسی ترس و بیم و نیز امید نداشته باشد ،موحّد واقعی است .سپس
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در مقام نتیجهگیری از این توضیح ،ترس از خدا و بیپروایی از غیر خدا را پایه و اساس توحید
معرفی میکند.
 -2 -1 -7تصوّف
«یکی را از مشایخ شام پرسیدند که حقیقت تصوف چیست؟ گفت :از این پیش طایفهای
در جهان بودند بصورت پراکنده و بمعنی جمع و این زمان قومی بصورت جمعند و بدل
پراکنده( »...کلیات ،گلستان ،باب دوم).
سعدی در تعریف تصوف از زبان یکی از مشایخ شام ،ضمن انتقاد و اشاره به یکی نبودن
ظاهر و باطن متصوفۀ روزگار خود ،حقیقت تصوف را در تصورهای نظری و اکتسابی (یکرنگی،
صفای دل و حضور قلب و همدلی) دانسته است که البته این ادراکها از راه فکر کردن و
اندیشه معلوم میشوند.
 -3 -1 -7خرقه
«خرقۀ درویشان جامۀ رضاست .هرکه در این جامه تحمل بیمرادی نکند ،مدّعیست و
خرقه بر وی حرام» (همان ،همان باب).
در این تعریف ،برای شناساندن مفهوم خرقه ،آنرا به «جامۀ رضا» که یک تصور نظری و
اکتسابی است ،تعبیر میکند .سعدی پس از شناساندن خرقه ،بعنوان جمعبندی مبحث
خاطرنشان میکند که درویش راستین کسی است که بر بیمرادیها رضا دهد؛ در غیر
اینصورت ،مدّعی نام دارد و خرقه نیز بر او حرامست.
 -4 -1 -7اخوانالصفا
«بزرگی را پرسیدم از سیرت اخوان صفا .گفت :کمینه آنکه مراد خاطر یاران بر مصالح
خویش مقدم دارد ( »...همان ،همان باب).
پرسش از سیرت اخوانالصفاست و پاسخ ،ذکر یکی از مشخصههای اصلی اخوانالصفا (ایثار)
است .سعدی با وجود اطالعات اندک دربارۀ گروه اخوانالصفا و اشاره به ویژگی اخالقیِ ایثار
این گروه ،توانسته است مفهوم گنگ اخوانالصفا )1(1را در ذهن و اندیشۀ مخاطب روشن و
قابل فهم کند .این قوم با یکدیگر به صداقت ،طهارت و یکرنگی به سر میبردند (فرهنگ

 - 1شایان ذکر است که گروه اخوانالصفا که در قرن چهارم بقصد توجیه معتقدات دینی مسلمانان بوجود
آمدند ،مسائل مذهبی را با اقوال حکما منطبق میکردند و برای تزکیۀ باطن و صعود به مدارج کمال به فلسفه
و دین متوسّل میشدند.
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فارسی ،معین ،ج  .)107 :5ضمناً این نگرش سعدی نسبت به گروه اخوانالصفا با جانبداری
و بینش مثبت همراه است.
این تعریف که مختصر و مبهم بیان شده است ،حاکی از نداشتن اطالعات کافی از گروه
اخوانالصفاست که در کتب مربوط نیز به کمبود اطالعات دربارۀ فلسفه ،اندیشه و اندیشمندان
این گروه اقرار شده است .این گروه تصمیم گرفتند برای نشر علوم عقلی و نزدیک کردن دین
و حکمت ،رساالت مختصر و سادهای بدون ذکر نام مؤلف بنویسند و منتشر کنند (همان).
 -5 -1 -7درویش (عارف)
«ظاهر حال درویشی جامۀ ژنده است و موی سترده و حقیقت آن دل زنده و نفس مرده.
و گر خـالف کـنندش به جـنگ برخـیزد
نه آنکـه بر در دعــوی نشیند از خــلقی
نه عارفسـت کـه از راه سـنگ برخـیزد»
اگـر ز کـوه فروغلطـــد آسـیا ســـنگی
(کلیات سعدی ،گلستان ،باب دوم)
سعدی در سه سطر فوق ،با برشمردن پارهای از مؤلفههای عارفان ،به تعریف و شناساندن
ظاهر و باطن آنان میپردازد .وی عارف را کسی میداند که با وجود ژندهپوشی و ستردگیِ
موها ،دارای دلی زنده و نفسی مرده است .همچنین وی ،بعنوان نتایج تعریف فوق و نیز تعیین
حد و مرز عرفان ،عارف را از هر گونه کنارهگیری از مردم ،ادّعا و ستیزه و خصومت با خلق
مبرّا میداند و معتقد است :آنکه در برابر خواست و مشیّت الهی تن به رضا و تسلیم ندهد،
عارف حقیقی نیست.
«طریق درویشان ذکرست و شکر و خدمت و طاعت و ایثار و قناعت و توحید و توکل و
تسلیم و تحمل .هرکه بدین صفتها که گفتم ،موصوف است بحقیقت درویشست اگرچه در
قباست؛ اما هرزهگردی بینماز ،هواپرست ،هوسباز که روزها بشب آرد ،در بند شهوت و شبها
روز کند ،در خواب غفلت و بخورد هرچه در میان آید و بگوید هرچه بر زبان آید ،رند است
وگر در عباست» (همان ،همان باب).
سعدی در بند فوق ،درویش راستین را کسی میداند که به ویژگیهای ذکر ،شکر ،خدمت،
طاعت ،ایثار ،توحید ،توکل ،تسلیم و تحمل آراسته باشد؛ اگرچه جامۀ گرانبها پوشیده باشد.
برای اینکه چنین درویشی در نظر خواننده برجستهتر و نمایانتر باشند ،نقطۀ مقابل او (رند)
و مشخصههای او (هرزهگردی ،بینمازی ،هواپرستی ،هوسبازی ،غفلت ،شکمبارگی ،یاوهگویی

بررسی تعریفهای سعدی در گلستان و بوستان29/

و خرقهپوشی) را بازگو میکند .در واقع در تعریف باال ،توصیف و مقایسه در خدمت تعریف و
شناساندن مفهوم درویش راستین به کار گرفته شده است.
 -6 -1 -7نفس
«بزرگی را پرسیدم در معنی این حدیث که :أعدی عَدوُّک نَفسُک الّتی بَینَ جَنبَیکَ .به
حکم آنکه هر آن دشمنی که با وی احسان کنی دوست گردد ،مگر نفس را که چندانکه
مدارا بیش کنی مخالفت زیادت کند.
و گـر خـورد چو بهایم بیوفــتد چو جماد
فرشـتهخوی شـود آدمی به کم خـوردن
خالف نفس که فرمان دهد چو یافت مراد»
مراد هـرکه برآری مطـیع امـر تو گشـت
(همان ،باب هفتم)
در گفتوگوی باال ،سعدی قصد دارد نفس را از طریق مقایسۀ آن با دشمنان بیرونی برای
خواننده بشناساند و وی را از شرّ این دشمن خطرناک درونی آگاه کند .مخالفت نفس با
آدمی ،اصلیترین دلیل «اعدی عدو» بودن نفس شمرده شده است.
سادگیِ نثر سعدی حتّی به حوزۀ عرفان نیز میرسد .در گلستان ،عالیترین مباحث توحیدی
و عرفانی بصورت ساده ،صریح و دور از هرگونه پیچیدگی طوری مطرح میشود که در عین
اینکه این اندیشۀ پی بردن به راز هستی و سرچشمۀ وجود ،فراتر از حدّ و اندازههای بسیاری
از عارفان و حکیمان است ،حتی برای افراد عادی و کمساالن هم قابل فهم است .عبارتهای
زیر گویای حمل بار معنایی عالی و غنی در قالب الفاظی ساده ،روشن و دور از تکلّف است:
«یکی از صاحبدالن سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده.
حالی که از این معاملت باز آمد ،یکی از دوستان گفت :از این بوستان که بودی ما را چه
تحفه کرامت کردی؟ گفت :بخاطر داشتم که چون به درخت گل رسم ،دامنی پر کنم هدیۀ
اصحاب را .چون برسیدم ،بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت ( »...همان،
دیباچه).
 -2 -7تعریفهای اخالقی در گلستان
 -1 -2 -7دوست
دوسـت مشـمــار آنکـه در نعــمت زنـد
دوست آن دانم که گیـرد دسـت دوسـت

الف یــاری و بــرادرخــــــوانـدگــــی
در پریشــان حــالی و درمــــاندگــــی
(کلیات سعدی ،گلستان ،باب اول)
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سعدی در دو بیت باال که در حکم تعریف و شناساندن دوست حقیقی است ،ضمن رد این
سؤال که «آیا کسی را که در نعمت و رفاه الف یاری و برادری میزند ،میتوان دوست خواند؟»،
با دیدگاهی اخالقی ،دوست واقعی را کسی میداند که در پریشانحالی و درماندگی ،از دوستش
دستگیری کند و او را تنها نگذارد .در این تعریف که از تشویق و ترغیب مخاطب بر امر
اخالقیِ کمک و یاری به دوستان و همنوعان خالی نیست ،ضمن برشمردن اوصاف دوست،
حد و مرز آن را از مدعیِ دوستی ،جدا و مشخص میکند تا این تعریف نیز در نوع خود جامع
و مانع باشد.
 -2 -2 -7مرد
کــه با پیــل دمـــان پیکــــار جــوید
نـه مردسـت آن بنـزدیـک خـردمــــند
کـه چون خشـم آیدش باطـــل نگــوید
بلی مرد آنکســست از روی تحـقیــق
(همان ،همان باب)
از آنجا که گلستان ،متنی اخالقی و تعلیمیست ،سعدی ،مردی را در زورمندی و دالوریهای
حماسی نمیبیند؛ بلکه جوانمردی را در گرو فرو خوردن خشم و مبارزه و غلبه بر رذیلتِ
خشم میداند .پس طبق تعریف فوق ،مرد حقیقی کسیست که در میدان ستیز با رذایل
اخالقی پیروز شود .در این تعریف نیز ضمن دروننگری ،حد و مرز مردانگی حقیقی از مردانگی
ظاهری ،مشخص و تعیین شده است.
 -3 -2 -7عالِم
هــرچه گـوید نگــــیرد انــــدر کــس
عالِـمی را کــه گفـت باشــد و بـــــس
نـه بگوید به خـــلق و خـــــود نکـــند
عـالِم آنکـس بــــود کــه بـــد نکــند
(کلیات سعدی ،گلستان ،باب دوم)
برای کسی که عالِم راستین برایش مبهم است و ویژگیهای او را نمیداند ،با ذکر عنصر «صدق»
چنین انسانی را معرفی میکند .سعدی با تکیه بر آیۀ شریفۀ «یا ایّهاالّذین آمنوا لم تقولون ما
التعملون» (الصفّ )2 ،معتقد است که آدمی هر قدر علم و دانش داشته باشد ،اگر در گفته-
هایش صادق نباشد ،سخنان وی در کسی اثر ندارد؛ در واقع ،چنین کسی عالم نیست .در
این تعریف ،سعدی از تصورات نظری و اکتسابی برای پی بردن بتصوّر مجهول (عالِم) استفاده
کرده است.
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 -4 -2 -7بلوغ
«طفل بودم که بزرگی را پرسیدم از بلوغ .گفت :در مسطور آمده است که سه نشان دارد:
یکی پانزده سالگی و دیگر احتالم و سیُم برآمدن موی پیش؛ اما درحقیقت ،یک نشان دارد
و بس :آنکه در بند رضای حق جلّ و عال بیش از آن باشی که در بند حظّ نفس خویش و هر
آنکه در او این صفت موجود نیست بنزد محقّقان بالغ نشمارندش» (همان ،باب هفتم).
در تعریف بلوغ ،ضمن استفاده از ویژگیهای قرآنیِ بلوغ (پانزده سالگی ،احتالم و برآمدن
موی پیش) ،از منظر عرفانی هم به آن توجه شده است .طبق دیدگاه عرفانی ،بالغ راستین
تنها کسیست که در بند رضای حق تعالی باشد؛ نه در بند نفس خویش .در این تعریف ،هم
از منابع قرآنی و هم از منابع عرفانی استفاده شده است.
 -5 -2 -7آدمی و آدمیت
بـصـورت آدمـی شــد قطـــــرۀ آب
و گر چـل سـاله را عـقـل و ادب نیسـت

هـمیـن نقـش هـیوالنــی مپــــندار
بتحقیقـــش نشـاید آدمـــــی خــواند
(همان ،همان باب)

جوانمـردی و لطـــف اســت آدمـیـت
هنر باید که صورت مــیتوان کـــرد
چـو انسان را نباشد فضــل و احـســـان
بدست آوردن دنیــا هـــــنر نیســت

هـمین نقـــش هـــیـوالنـی مـپندار
به ایـوانــها در ،از شـنگـــرف و زنگـــار
چـه فـــــرق از آدمی تا نقـــش دیــوار
یکـی را گر توانــــــی دل بدســــت آر
(همان ،همان باب)

نه مـردسـت آنکه در وی مردمـی نیست
اگر خود بردرد پیشـــــــانی پیـــل
اگر خـاکــــی نباشــد آدمی نیست
بنـیآدم سرشــت از خــــــاک دارنــد
(همان ،باب دوم)
در این تعریف و معرفی انسان ،ضمن اشاره به پیدایش او از قطرۀ آب ،آدمی را در صورت و
ظاهر و چهل سالگی خالصه نمیکند ،بلکه ویژگیهایی همچون عقل ،ادب ،جوانمردی ،لطف،
هنر ،فضل ،احسان و بدست آوردن دل را برای کمال انسانیت ضروری و شایسته میشمارد.
از اینطریق ،آدمیت بمفاهیم فوق تجزیه و تحلیل شده است .همچنین داشتن زور بازو و توان
نبرد با زورآوران را برای انسانیت کافی نمیداند و با حسن تعلیلی معتقدست :چون آدمی از
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خاک خلق شده ،شایسته است متواضع و افتاده باشد .سعدی در این طرز تلقی از انسان،
اخالقی میاندیشد.
 -6 -2 -7توانگر و درویش
«هرکه بطاعت از دیگـران کـم اسـت و بنعمـت بـیش ،بصـورت تـوانگر اسـت و بمعنـی
درویش» (همان ،باب هفتم).
در پاسخ به این سؤال که «توانگر کیست؟» میگوید :هرکس از نظر طاعت و عبادت کمتر
از دیگران باشد و تنها مال و نعمت بیشتری داشته باشد ،بظاهر توانگر ولی در باطن فقیر و
درویش است .در این تعریف از توانگر و درویش ،مالک توانگری طاعات و عبادات است و
هرکس بیشتر از دیگران ،از دستورهای خدا پیروی کند ،توانگر و ثروتمند حقیقی است .پس
ثروت حقیقی و ماندگار ،طاعات و عبادات است.
 -7 -2 -7مقرّب
«مقربان حضرت حق جلّ و عال توانگرانند درویشسیرت و درویشانند توانگرهمت و مهین
توانگران آنست که غم درویش خورد و بهین درویشان آنست که کم توانگر گیرد و مَن یَتَوَکَّل
عَلَی اهللِ فَهُوَ حَسبُهُ» (همان ،همان باب).
سؤالها اینست که «مقرّب» درگاه الهی کیست؟ و «مهینِ توانگران» و «بهین درویشان»
چه کسانی هستند؟ بعبارت دیگر اینان ،چه ویژگیهایی باید داشته باشند؟ سعدی در پاسخ
این پرسشها معتقدست که مقرب درگاه حق ممکنست توانگری باشد که سیرت درویشان
دارد و نیز ممکنست درویشی باشد که توانگرهمت است .پس تقرب تنها اختصاص به توانگر
یا درویش ندارد .از منظر سعدی «مهینِ توانگران» کسی است که غمخوار فقیران و نیازمندان
باشد .همچنین «بهینِ درویشان» کسی است که نعمتهای توانگران را نادیده بگیرد و بر داشتۀ
اندک خود قناعت کند.
همانگونه که میبینیم سعدی در برخی آثار خود ازجمله گلستان و بوستان ،سیمای
خردمند دنیادیدهای دارد که در فکر سالمت جامعه است و میخواهد مردم را بشاهراه صالح
و حسن اخالق رهنمون شود (در قلمرو سعدی ،دشتی.)217 :
 -8 -2 -7نیکبخت و بدبخت
«عــاقلی را پرســیدند :نیکبخــت کیســت و بــدبخت چیســت؟ گفــت :نیکبخــت آنکــه
خورد و کشت و بدبخت آنکه مرد و هشت» (کلیات سعدی ،گلستان ،باب هشتم).
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سعدی در این پرسش و پاسخ قصد دارد انسان نیکبخت و انسان بدبخت را از بُعد اخالقی
و اجتماعی برای مخاطب بشناساند .بر این اساس ،سعدی با سعادتمند شمردنِ افراد بخشنده،
تالش میکند انسانهای توانگر و مُحسِن را به احسان و جودِ بیشتر تشویق و ترغیب کند و
همچنین با بدبخت دانستن انسانهای مالاندوز و مُمسک ،افراد بخیل و ثروتاندوز را از
وضعیت نابهسامان زندگی به اوضاع مساعد تغییر دهد.
 -9 -2 -7زبان
کـلید در گــــنج صـــــاحب هـنر
زبان در دهان ای خـردمند چـــــیست؟
کـه جــوهر فــــروش است یا پیـــلهور
چو در بسـته بــــاشد چه داند کسی
(همان ،دیباچه)
با توجه به اینکه سعدی در حکم معلّم خردمندی است ،گاهی صالح میداند مطالب سودمند
اخالقی و اجتماعی را برای مخاطب عرضه کند؛ بر این اساس ،پرسشی طرح میکند و سپس
به آن پاسخ میدهد و هدف در آن تعریف و شناساندن زبان و فایده و ضرر آن است .وی ابتدا
میپرسد :زبان چیست و به چه کار میآید؟ سپس خود به این پرسش پاسخ میدهد .در این
تعریف ،زبان بواسطۀ «کلید در گنج صاحبهنر» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از این
راه شناسانده شده است .در ادامه ،بعنوان بررسی نتایج شناساندنِ زبان میگوید :اگر کسی
بواسطۀ زبان سخن نگوید ،عیب و هنرش نهفته میماند.
 -10 -2 -7مشک
«مشک آنست که ببوید نه آنکه عطار بگوید» (همان .)201 :سعدی در تعریف مشک ناب
میگوید :مشک آنست که با بوی خود ،اصالت و مرغوبیت خود را معرفی کند و نیازی به
تعریف و تبلیغ عطّار نداشته باشد .در این تعریف «مشک» بواسطۀ مفاهیم «خوشبویی» و
«مرغوبیت» شناسایی و تجزیه و تحلیل شده است .چنین دیدگاهی از آنجا ناشی میشود که
سعدی کمال معنوی را بر آرایشهای ظاهری برتری مینهد (دیداری با اهل قلم ،یوسفی ،ج
.)282 :1
 -8تعاریف در بوستان
 -1 -8تعریفهای عرفانی در بوستان
 -1 -1 -8طریقت
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به تسـبیـح و سـجّـاده و دلـــــق نیست
طـریقــــت بجـز خــدمت خـلق نیست
(کلیات سعدی ،بوستان ،باب اول)
سعدی در تعریف اول ،طریقت را با مفهوم «خدمت به خلق» تجزیه و تحلیل میکند و آن را
برای خواننده میشناساند و سپس نتایج مترتب بر این تعریف را چنین باز میگوید که اهل
طریقت نباید تنها با تسبیح و سجاده و دلق (امور ظاهری) خود را صوفی بشناسانند و به این
وسیله از خدمت به خلق غافل بمانند.
طریقـت هـمین است کـــاهل یقین

نکــوکـــــار بودنــــد و تقصـــیربیــن
(شرح بوستان ،خزائلی)170 :

تمــنا کننـد از خـــــدا جـــز خــــدا
خـالف طــریقــت بــود کــاولیا
(کلیات سعدی ،بوستان ،باب سوم)
سعدی در تعریف دوم ،طریقت را بموجب روایت «ما عَرَفناکَ حَقَّ مَعرِفَتِکَ»« ،اقرارِ اهل
یقین به تقصیر عبادت» تعریف میکند و سپس برای جامع و مانع بودنِ این تعریف ،آنچه را
غیر آنست ،از آن نفی میکند و میگوید :اگر اولیا از خدا غیر معرفتِ او را بخواهند ،از طریقت
دور افتادهاند؛ یعنی این عملِ اولیا ،خالف طریقت است.
 -2 -1 -8حقیقت
هـوا و هـــــوس گــــــــرد برخـاسته
حــقیـقـت سـراییـســت آراســــــته
(همان ،همان باب)
حقیقت بواسطۀ تشبیه به سرایی آراسته و پاکیزه تعریف و هوا و هوس نیز به غبار متصاعد
تعبیر شده است .در این تعاریف ،بموجب قاعدۀ «وَ بِضدّها تَتَبیَّنُ األشیاءُ» (تمهیدات ،عین-
القضات )187 ،ضمن استفاده از نقطۀ مقابل حقیقت (هوا و هوس) و ویژگی آن (غبار
متصاعد) ،مفهوم حقیقت و حد و مرز آن از هوا و هوس روشنتر شده است .این تعریف ،از
نوع تعریف به مثال است که در شمار تعریف به رسم محسوب میشود و به ذهنها نزدیکتر
است.
 -3 -1 -8دوستی و شرک
اگـر یــاری از خــــویشتن دم مــــزن

کــه شِـــرکست با یــــار و با خـویشتن
(همان ،همان باب)
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سعدی یار راستین را کسی معرفی میکند که از خویشتن دم نزند و معتقد است که هرکس
در عین وصال از خویشتن دم زند ،مرتکب شِرک شده است .وی در این تعریفِ عرفانی ،عشقِ
راستین را از دامن ناپاک شِرک مبرّا دانسته است تا ضمن مشخص کردن مفهوم یاری
(دوستی) ،حد و مرز آن را روشنتر سازد .آوردن نقطۀ مقابل دوستی (شرک) باعث شده است
تا هم تصوّر واضحی از مفهوم انتزاعیِ «دوستی» ارائه شود و هم این مفهوم از دیگر امور ،از
جمله «شِرک» در ذهن مخاطب متمایز گردد.
 -4 -1 -8ولی
کـــرم شیـوۀ شـاه مردان علیــــــست
جـوانمـرد اگر راســت خــواهی ولیست
(کلیات سعدی ،بوستان ،باب دوم)
در بیت فوق ،بنا به گفتۀ سعدی «ولی» کسی است که بواسطۀ جوانمردی و وارستگی این
نیرو را بدست آورد؛ مانند امام علی (ع) که همۀ جوانمردان ،صوفیان ،زاهدان ،سخنوران،
جنگجویان و عادالن اسالمی حقاً او را سرسلسلۀ خود میشناسند .در این تعریف ،مؤلّف برای
آسان ساختن مفهومِ ولیّ برای مخاطب ،یکی از افراد و مصادیق ولی (علی ع) را بعنوان مثال
ذکر کرده است .این قبیل تعریف در علم منطق ،با نامِ «تعریف با مثال» در ردیف تعریف به
«رسم» جای میگیرد.
 -5 -1 -8عبادت تقلیدی
خــنک رهــــروی را که آگــــاهیـست
عـــــبادت بتقـلیـد گمـــــراهیــست
(همان ،باب هشتم)
سعدی در این بیت ،ضمن شناساندنِ عبادت راستین بواسطۀ عنصر «آگاهی» ،هرگونه عبادت
کورکورانه را گمراهی و انحراف میداند .ذکر ضد عبادت راستین (عبادت تقلیدی) به روشنتر
شدن مفهوم عبادت حقیقی کمک میکند.
 -6 -1 -8گدایی (فقر)
گــدا را نبـــــاید کـه باشــــد غــرور
گـداییــست تسـبیح و ذکـــر و حضـور
(همان ،همان باب)
گدایی (فقر محمّدی) با مشخصههایی همچون :تسبیح ،ذکر و حضور دل برای مخاطب
شناسانده شده است .همچنین با نفیِ ویژگی غرور ،مفهوم عرفانیِ گدایی روشنتر شده است.
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 -7 -1 -8دیدۀ آدمی
که بگــشوده بر آسمــان و زمـــــیست
درِ معــرفـــت دیـــــدۀ آدمـــــیست
(کلیات سعدی ،بوستان ،باب هشتم)
دیدۀ آدمی از آنرو که بر آسمانها و زمینها گشوده است و آدمی بواسطۀ آن ،آفاق و انفس را
ادراک میکند ،به دروازۀ معرفت تشبیه شده است؛ دیدۀ آدمی بواسطۀ این تشبیه برای
مخاطب قابل شناسایی و درک شده است .این نوع تعریف ،همان تعریف به مثال است که
اهل ادب و روانشناسان از آن ،برای شناساندن و مشخص کردن مفاهیم مورد نظر به مخاطبان
استفاده میکنند.
 -8 -1 -8درون و باطن
تو پنـداری از بهـر نانســـــــت و بــس
درون جـای قوتــست و ذکــر و نفــس
(همان ،باب ششم)
سعدی برای فرد شکمباره و مادیگرا که شکم را تنها جای پر کردنِ غذا و مادیات میداند،
درون آدمی را عالوه بر محل مناسب غذا و نفس کشیدن ،جای ذکر و تسبیح پروردگار نیز
معرفی میکند .دیدگاه جامع مادّی و معنویِ سعدی در این تعریف ،دیدنی و خواندنیست.
 -9 -1 -8دل
چــــو گفــتی نیــــاید به زنجـــیر باز
دلســـت ای خردمــــند زنـــــدان راز
(همان ،باب اول)
سعدی خطاب بمخاطب خردمند ،دل را از آنرو که باید رازدار باشد ،زندان راز معرفی میکند
تا وی را بر اهمیت دل (توان و ظرفیتِ دل) آگاه سازد و درحقیقت ،مخاطب ،دل و اهمیّت
آن را بهتر بشناسد .از آنجا که تعریف با مثال بویژه در نزد اهل ادب ،به ذهن نوآموزان نزدیکتر
است و مخاطب را بآسانی با مفهوم یک شیء و امتیاز آن از سایر اشیا آشنا میکند ،سعدی
نیز در تعریف دل ،از تعریف به مثال که از جملۀ تعاریف «رسم» محسوب میشود ،استفاده
کرده است.
 -10 -1 -8تعلّق ،وصول
تعـّـــق حجــاب اسـت و بیحــــاصـلی

چـو پیــــوندها بگســــلی واصـــــلی
(همان ،باب سوم)
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در این بیت ،تعلّق از آنرو که مانع رسیدن بحق تعالی است ،به پرده مانند شده است .همچنین
داشتن تعلّق بغیر حق ،به کار بیحاصل تعبیر شده است .در این تعریف ،تعلّق که مفهومی
انتزاعیست ،بوسیلۀ مفاهیم «حجاب» و «بیحاصلی» برای خواننده تجزیه و تحلیل و شناسانده
شده است .سعدی در نتیجهگیری از این تعریف میگوید :وقتی عارف ،همۀ تعلّقات و پیوندهای
مادّی را پاره سازد ،بوصل نائل میشود.
 -11 -1 -8انسان بهشتی و سعادتمند
کـه معـــنی طـلب کرد و دعـوی بهشت
قیـامـت کســی بینــــی انـدر بهـــشت
دم بیقـدم تکــیه گاهـیســت ســــست
بمعـنی تــوان کرد دعـــــوی درســت
(کلیات سعدی ،بوستان ،باب دوم)
سعدی فرد سعادتمند و بهشتی را کسی معرفی میکند که ضمن ردّ هرگونه ادّعا ،معنی و
عمل را مالک میداند .وی برای تکمیل این تعریف میگوید :بواسطۀ معنی و عمل است که
ادعا ثابت و فهمیده میشود که گفتار بیعمل قابل اتکا نیست .در این تعریف نیز دروننگری
سعدی آشکار است.
 -2 -8تعریفهای اخالقی در بوستان
 -1 -2 -8کرامت ،مردِ کرم
مقـاالت بیهــوده طــــــبل تهیـــست
کـرامـــت جـوانمـــردی و ناندهیـست
وزو بگــذری هیــــــزم کــــوهســـار
درخـتیست مـرد کـــــــرم بــــاردار
(همان ،همان باب)
سعدی در نگاهی اخالقی ،کرامت را عبارت از جوانمردی و ناندهی میداند و معتقد است که
اگر سخنان بیهوده و ادعاهای دروغین همراه نان دادن و جوانمردی نباشد ،بیحاصل است و
کرامت نیست .در تعریف مرد کرم (انسان کریم) ،آن را در حکم درختِ باردار معرفی میکند
و بر این اعتقاد است که اگر انسان کاری غیر از کرم و بخشندگی انجام دهد ،نه تنها کریمش
نمیخوانند ،بلکه درواقع چنین شخصی هیزمی بیش نیست.
 -2 -2 -8رعیّت
رعــیت درختــــــست اگــر پـــروری

بکــام دل دوســــــتان بــرخـــــوری
(همان ،باب اول)
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در تعریف فوق ،سعدی از طریق تعریف به مثال و تشبیه ،رعیت را با تشبیه به درخت ،تعریف
میکند تا با ذکر مصادیقی از آن مفهوم ،ذهن مخاطبان از میان مصادیق ،به تعریفی که
حدود و مرزهای مفهوم مورد نظر را مشخص و نمایان سازد ،برسد.
 -3 -2 -8مادر و فرزند
بهشــت است و پستان درو جــوی شیر
کـنار و بر مـــــــادر دلپـــذیـر
ولـد میـــوۀ نـــــازنین بـر بـرش
درختـیست بـاالی جــــــــان پـرورش
(کلیات سعدی ،بوستان ،باب هشتم)
در این دو بیت مادر ،ضمن تلمیح به آیۀ  15از سورۀ محمد (ص) به بهشتی مانند شده است
که جویهایی از آن روان است و همچنین مادر ،درخت بهشتی و فرزند نیز درحکم میوۀ این
درخت تلقّی شده است .در این تعریف که یادآور حدیث «الجنّهُ تحتَ اَقدامِ االُمّهات» (نهج-
الفصاحه ،شیروانی )204 ،است ،مفاهیمی را که دارای شباهت با مفهوم مجهول است ،ذکر
کرده تا تصویری از مفهوم را ارائه دهد و به این وسیله محدوده و مرزهای مفهوم مادر و
متعلّقات او برای مخاطبان روشن شود.
 -9تعریف از راه توصیف
اهمّیّت تعریف در انواع مجادله و مناظره باندازهای است که با روشن شدن مفهومهایی که
کلیدی و مهم هستند ،موردی که دربارۀ آن مجادله پیش آمده ،برطرف و اختالف نظرها
روشن میشود .بعضى از تعریفها ،اسمى را شرح میدهند و شبیه مترادفها هستند و نمیتوانند
مفهومى را بروشنى به ما بشناسانند؛ امّا تعریفهایى هستند که با برشمردنِ اوصاف چیزى یا
عبارتی مفهومى را میشناسانند( .آیین نگارش و ویرایش ،سمیعی )90 -89 ،برای مثال در
عبارت زیر سعدی با برشمردن اوصافی ،توانگران را چنین معرفی میکند« :ای یار توانگران
دخل مسکینانند و ذخیرۀ گوشهنشینان و مقصد زائران و کهف مسافران و محتمل بار گران
از بهر راحت دگران؛ ( »...کلیات سعدی ،گلستان ،باب هفتم).
در تعریف بخشی از مستمعان وعظ خود ،چنین میگوید« :افسردۀ دلمرده راه از صورت به
معنى نبرده( ».همان ،باب دوم) یا در تعریف رند با آوردن صفاتی مینویسد« :امّا هرزهگردی
بینماز ،هواپرست ،هوسباز که روزها بشب آرد در بند شهوت و شبها روز کند در خواب غفلت
و بخورد هرچه در میان آید و بگوید هرچه بر زبان آید ،رندست اگرچه در عباست» (همان،
همان باب) وی در تعریفِ فردِ حریص و قانع و عالم ناپرهیزگار ،موجزترین عبارتها را بکار
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میگیرد« :حریص با جهانى گرسنه است و قانع به نانى سیر( ».همان ،باب هشتم)؛ «عالم
ناپرهیزگار کورِ مشعلهدارست ،یُهدى بِهِ وَ هوَ ال یَهتَدى( ».همان ،باب هشتم)
زمانى هم بینش و نگرش نویسنده در تعریف بازتاب مییابد و در آخر ،نویسنده خود نتیجه-
گیرى میکند (آیین نگارش و ویرایش ،سمیعی .)90 ،سعدى نیز در تعاریفى که در گلستان
آورده است ،بیشتر نظر شخصى خود را در آن دخالت داده و عقاید خود را از طریق این
تعریفها به نمایش گذاشته است .مثالها« :دانا چو طبلۀ عطّار است خاموش و هنرنماى نادان
چو طبل غازى بلندآوازه و میانتهى (کلیات سعدی ،گلستان ،باب هشتم).
تعریفی که از تهیدستان ارائه میدهد بدین قرار است« :تهیدستان را دستِ دلیرى بسته
است و پنجۀ شیرى شکسته» (همان ،باب سوم) .همچنین در تعریف هنر و هنرمند میگوید:
«هنر چشمۀ زاینده است و دولت پاینده و اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در
نفس خود دولت است؛ هرجا که رود قدر بیند و بر صدر نشیند و بیهنر لقمه چیند و سختى
بیند» (همان .)160 :وی در جایی ،عمر را با توسّل به تشبیه و طنز چنین تعریف میکند:
انــدکى مـاند و خـــــواجه غــرّه هنوز
عمــر بـرف اسـت و آفــتاب تمــــــوز
(کلیات سعدی ،گلستان ،دیباچه)
گاهى دیده میشود که نویسنده با آوردن طنز ،تعریف را از خشکى منطقى دور میکند و به
تعریف ،روح میبخشد و به آن لطافت میدهد (آیین نگارش و ویرایش ،سمیعى .)92 -91 ،در
همین معنا ،بعنوان مثال در تعریف فرد لئیم و خسیس میگوید« :ظاهر حالش به نعمت دنیا
آراسته و باطنش بخیل و بخل آگنده چنانکه نانی به جانی از دست ندادی ...
مرغ از پـسِ نان خوردنِ او ریزه نچیدی»
درویـش بجـز بوی طعــامش نشــنیدی
(کلیات سعدی ،گلستان ،باب سوم)
در تعریف فوق که فرد لئیم را برای مخاطب میشناساند ،با استفاده از اوصافی ،همزمان طنزی
قوی نیز بکار برده است و با این کار به نوشتۀ خود تحرّک بخشیده است .در تعریف زیر،
ضمنِ طنزی ،عقیدۀ خود را نسبت به قاضیان اینگونه بیان میکند« :همه کس را دندان به
ترشى کُند گردد مگر قاضیان را که به شیرینى» (همان ،باب هشتم)
 -10نتیجهگیری
گلستان و بوستان دو اثر تعلیمی هستند و سعدی میخواهد بوسیلۀ این آثار ،پارهای از
تعلیمات اخالقی و عرفانی را برای مخاطب بیان کند .تعریف ،یکی از راههای مهم و مؤثری
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است که سعدی در ارائۀ تعلیمات و آموزههای اخالقی و عرفانی خود بکار میگیرد .این تعریفها
که از منابع موثّقی نظیر برخی مشایخ و یا خود مؤلف نقل میشود ،یا در پاسخ سؤال مستقیم
مخاطب و یا در پاسخ سؤالهای مقدّری بیان میشود که سعدی با طرح و پاسخ به آن پرسشها،
رفع دخل مقدّر میکند.
سنجش و محک زدن تعاریف سعدی با تعریفهای علم منطق ،نشان میدهد که در تعریف
و شناساندنِ مفاهیم انتزاعی ،تعاریف منطقی نظیر انواع حدّ کارساز نیستند ،بلکه بهترین نوع
تعریف در عالم ادبیات و روانشناسی ،همان «تعریف به مثال» است که به ذهن مخاطب
آشناتر و روشنتر است و بسادگی و روانی قابل بیان است .از آنجا که اغلب معرَّفها در گلستان
و بوستان ،اخالقی و عرفانی و مفاهیم انتزاعی هستند ،سعدی برای ایضاح و روشن کردن
مطالب ،به «تعریف به مثال» که در علم منطق از جملۀ «تعریف به رسم» محسوب میشود،
متوسّل میشود؛ گاهی نیز مفاهیم انتزاعی و معقول را از راه ارائۀ مفاهیم متضاد و ویژگیهای
آن ضد تعریف میکند تا خواننده با شناخت ضد ،به شناسایی معرَّف برسد.
سعدی در تعریفهای خود ،عالوه بر شناساندن مفاهیم و اصطالحات اخالقی و عرفانی به
مخاطب ،از کسانی که عنوان این مفاهیم را بدون عمل با خود دارند ،انتقاد میکند .تعاریف
قابل فهم و سادۀ مفاهیم و اصطالحات دشوار عرفانی از هنرها و شگردهای خاص سعدی در
گلستان و بوستان بشمار میآید.
سعدی در پارهای از تعریفها ،ضمن تعریف مفاهیم مورد نظر ،نگرشهای مثبت یا منفی خود
را هم دربارۀ معرَّف بازتاب میدهد .دیدگاه دروننگرانه و ترجیح درون بر ظواهر نیز در اغلب
تعریفهای سعدی دیده میشود.
برخی از تعریفهای اخالقی و عرفانی سعدی در گلستان و بوستان با تکیه بر قرآن و احادیث
صورت میگیرد .با توجه به اینکه بین سعدی و مخاطب منابع معتبر و غنیی همچون کالماهلل
مجید و احادیث ،نوعی اتحاد و اشتراک ایجاد میکند ،تعاریفی که وی بر این اساس ارائه
میدهد ،در نزد مخاطب ،استوارتر ،واضحتر و اقناع کنندهتر است.
سعدی در ارائۀ اغلب تعاریف ،به اهداف خود که همان ارائۀ تصوّری واضح از معرَّف و جدا
ساختن آن از امور دیگر و نیز شناساندن مفاهیم و تعیین حدّ و مرز معرَّف است ،رسیده است.
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