
 

تاریخی است لذا با مطالعه این آثار    ۀنمای زندگی فردی و اجتماعی در هر دورتمام  ۀادبیات آیین

نامه و گلستان  قابوستوان تا حد زیادی با سبک زندگی و مقتضیات آن در ادوار مختلف آشنا شد.  می

لذا انجام یک  اند.  محّققان بودهمطالعۀ  عنوان دو اثر ارزشمند ادب تعلیمی همواره مورد توجه و  به

توان به ارائه الگوی تاریخی مناسب از زندگی فردی  ر میبررسی تطبیقی از سبک زندگی در این دو اث

تحلیلی به بررسی تطبیقی معیارهای سبک    - با روش توصیفیو اجتماعی دست یافت. پژوهش حاضر  

های فاخر تربیتی و اجتماعی شناور در این دو اقیانوس چراکه پیام  ؛ پردازدزندگی در این دو اثر می

خواهان تکامل باشد. فاصله نسل فعلی از زندگی باثبات    ،ان و جامعهگشای هر انس تواند راهحکمی می

های فردی،  آمده میان آداب و مهارتعملدهد. با مقایسه بهو آرام ضرورت این امر را بیشتر نشان می

دهند که ضمن  شده در قابوسنامه و گلستان، نشان میفرهنگی، سیاسی و اقتصادی ارائه  - اجتماعی

تأثیر شرایط  دبودن    یأرهم تا چه حدّی  زندگی  نویسنده در خصوص معیارهای مختلف سبک  و 

اجتماعی و نوع دیدگاه دو نویسنده توانسته است در ارائه متفاوت برخی معیارهای سبک زندگی در  

 آثارشان مؤثر باشد.

 : اهداف پژوهش
 بازشناسی سبک زندگی در قابوسنامه عنصرالمعالی و گلستان سعدی.  .1

فردی و اجتماعی در تصاویر نسخ مصور قابوسنامه عنصرالمعالی و گلستان  زندگی  سبک  استخراج    .2

 سعدی.

 :سواالت پژوهش
هایی نمود داشته  . الگوی سبک زندگی اصیل ایرانی در این دو اثر ارزشمند تعلیمی در چه حوزه1

 است؟

ارائه  .2 زندگی  یکدیسبک  با  تا چه حدی  تعلیمی  اثر  دو  این  در  در چه  گر همشده  و  بوده  راستا 

 هایی با یکدیگر متفاوتند ؟ حوزه
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 مقدمه 

سزایی در ارتقای مفاهیم ناب ادب  هکه هر یک نقش ب  هستند  بزرگ ادبیات تعلیمی  ۀدو نویسندسعدی و عنصرالمعالی 

های زندگی است که این دو نویسنده بزرگ در ارائه آن و ترویج  آداب و مهارت  ، اند. از جمله این مفاهیمفارسی داشته

ایرانی   اصیل  زندگی  نسل  – سبک  به  ویژهاسالمی  اهتمام  آینده  داشتههای  یک ای  از  چون    اینویسنده  ،سواند. 

های  عمومی و آسیب  اند و به اوضاع، در مسند قدرت و حکومت بوده(اسکندر )  عنصرالمعالی که گویا خود و پدرش

واقف  اوضاع  است.    اجتماعی جامعه  و  نکرده است  تجربه  را  دیگر سعدی است که چندان جایگاه حکومتی  از طرف 

های  عنصرالمعالی در بیان مهارت  .استساختهکار  پریشان عصر او حتی او را در مواجهه با حکومت و مردم کمی محافظه

امور زندگی    بالً صریح است و نثری شیوا، ساده و روان دارد. او به همه جوانهای بعد کامزندگی به فرزندش و نسل

الشعرای بهار آن  رو، ملک های سیاسی و اقتصادی. از اینتوجه دارد؛ از آداب میهمانی گرفته تا آداب استحمام و مهارت

)بهار،    ۀرا »مجموع است  نامیده  مغول«  از  پیش  اسالمی  نیز  .(113:    1337تمدن  او در عین    سعدی  است،  زیرک 

بیان مطالب خود، گلستان خود را آیینه به  از رویدادهای جامعه خویش معرفی میشجاعت نسبت  )اسالمی  کند  ای 

اش را که حاصل حدود سی سال سفرهای پیاده و سواره  ای از تجربیات فراوان زندگیاو جلوه  .(102:  1381ندوشن،  

بها بیان  های مختلف مردم دنیا بوده، در قالب این کتاب گرانرسوم و فرهنگ   به اقصی نقاط جهان و مشاهده آداب و

شود، در اصول نیست؛ بلکه در شیوه بیان و  نامه و گلستان مشاهده میهایی در قابوس. لذا  اگر گاهی تفاوتکرده است

و گلستان سعدی با هم شبیه و  امه عنصرالمعالی  سن. »بسیاری از مفاهیم تعلیمی و مضامین اخالقی در قابواست  لفظ 

ها و رجبی ،  شود در اثر تفاوت لفظ و واژه است« )یلمهشود و اگر تفاوت اندکی دیده میای اوقات یکی میدر پاره

1393  :27) . 

از منظر عنصرالمعالی و سعدی، بررسی  را اش های هر فرد در قبال خود و جامعهآداب و مهارتبرآن است پژوهش این 

شود، تعاریف گوناگونی دارد. »نظام واره  سبک زندگی که درواقع در حوزه علوم اجتماعی از آن بحث می  د.کنو ارائه  

(  و جیمز 28:  1391خاص زندگی است که به یک فرد، خانواده یا جامعه با هویت خاص اختصاص دارد« )شریفی،  

صورت رفتارهای  داند که بهها و باورهای مشترک یک گروه یا جامعه میالگویی برآمده از ارزشکی، سبک زندگی را  مک 

که در تعریف سبک زندگی بیان شد، سبک زندگی افراد  گونههمان.  (205:  1386کنی،شود )مهدویمشترک ظاهر می

ت. لذا برای شناخت بهتر سبک زندگی  ها و فرهنگ هر فرد و جامعه متفاوت اسبا توجه به موقعیت جغرافیایی، ارزش

مه عنصرالمعالی و گلستان  سناقابو  ، ای جز رجوع به ادبیات تعلیمی ایران نیست. در این میاناسالمی چاره–اصیل ایرانی  

 ترین این منابع ذکر کرد.  توان از مهمسعدی را می

ای  سوی دورهد به دنیای پست مدرن، بهجای ورو ضرورت طرح و بررسی این موضوع از آن روست که امروزه جهان به

گرفتن  (  و فاصله30: 1382)گیدنز،  اند تر از پیش شدهتر و جهانیایدارد که در آن پیامدهای مدرنیته ریشهمیگام بر

نگارندگان را برآن    .استنسل جوان از معیارهای اصیل سبک زندگی که موجب سرگردانی آنان در هدف و وسیله شده

با نگاهی مقایسهداش قابوسنامه و  ته است که  ادبیات تعلیمی:  ارزنده  اثر  به بررسی و تحلیل سبک زندگی در دو  ای 

تواند معیارهای سبک زندگی اصیل ایرانی را با زبان  ترین منابعی که میچراکه باید گفت: یکی از غنی  ؛ سعدی بپردازند
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ویژه ادبیات تعلیمی ایران است که قابوس دهد، بستر ادبیات و به  و بیان جذاب و اثرگذار برای نسل جوان امروز ارائه

به بارز آن  نیز نمونه  ایرانی  شمار مینامه و گلستان  بر آداب و رسوم کهن  این کتاب اشتمال آن  رود. »ارزش خاص 

نابع دیگر دیده  هایی از تمدن کهن ایرانی است که جز در قابوسنامه در مرفتن، غذاخوردن و ...( و ذکر گوشه)مهمانی

 .(54: 1381شود« )شمیسا، نمی

است که هیچ پژوهش مستقلی با رویکرد بررسی تطبیقی سبک زندگی در   ذکراین موضوع نیز الزم به  ۀدر باب پیشین

نمونه اند. برای  صورت گذرا اشاراتی به آن داشتهامّا برخی از پژوهشگران به   ؛استنگرفته  نامه و گلستان صورتقابوس

مقاله  (1389)  اسعدی قابوسنامه »عنوان    با   ایدر  از منظر جامعه«خانواده در  تعریف خانواده  ارائه  از  شناسان،  ، پس 

های ازدواج و تشکیل خانواده و وظایف اعضای خانواده مورد بررسی قرار  عنصرالمعالی را درخصوص مهارت  ۀ دیدگاه ویژ

کند  بررسی می،  «امهسنبررسی دیدگاه تربیتی ایرانیان باستان در قابوبا عنوان »ی  ادر مقاله  (1392)  پور سبزیان.  دهدمی

ای  در مقاله  ( 1389)  نژادصفری.  استخوانی داشتههای تربیتی قوم ایرانی همامه با آموزهسن دستورهای تربیتی در قابوکه  

ویژه طنزهای انتقادی،  سعدی با طنز بهۀ  رابط، پس از تحلیل  «های سیاسی و اجتماعی سعدیبررسی اندیشهبا عنوان »

عدالتی را شاهان و امرا و نماد ریا  عنوان دو چالش مهم سیاسی و اجتماعی عصر او دانسته و نماد بیعدالت و ریا را به

 اند.  نماید که هیچ کدام از طنزهای گزنده سعدی در امان نبودهو سالوس را شحنه و محتسب و قاضی معرفی می

 رفی نسخ خطی قابوسنامه عنصرالمعالی و  گلستان سعدی مع .1

امیر عنصننرالمعالی    ۀترین کتب فارسننی در اواخر قرن پنجم هجری اسننت. این کتاب نوشننتقابوسنننامه یکی از مهم

. این خاندان در  اسنت  بن وشنمگیربن زیاد از شناهزادگان و امرای دانشنمند خاندان زیاریبن اسنکندربن قابوسکیکاوس

ویژه در گرگنان، طبرسنننتنان، گیالن، دیلمنان، روینان، قومس، ری و جبنال  چهنارم و پنجم در شنننمنال ایران بنهقرن  

ترکمانان سنلجوقی بر ایران، حکومت مسنتقلی    ۀخصنوص پس از غلببعد از منوچهربن قابوس و به  .کردفرمانروایی می

طبرسنننتان باقی ماندند. پدر عنصنننرالمعالی    ای ازعنوان امیرزادگان و مقتدرین محلی در نواحینداشنننتند و فقط به

ای داشننت ولی این امارت  گونهاسننکندر دارای امارت بود و کیکاوس او را امیر ماضننی خوانده بود. او خود نیز امارت

شند. وی دختر سنلطان محمود غزنوی را به همسنری بسنیار ضنعیف و محدود به قسنمتی از گرگان و طبرسنتان می

بار به نبرد در هندوسننتان و   را در خدمت سننلطان مودود گذراند و همینین چند  گرفت و هشننت سننال از عمرش

سنرحدّات روم رفت؛ سنپس چند سنال در گنجه در خدمت ابوالسنوار شناووربن فضنل پادشناه سندادی به سنر برد و مدّتی  

ت، اما با قدرت  را هم در سنفر حج گذرانید. با توجّه به اشنارت او در قابوسننامه، دسنتگاهی در سنرزمین اجدادی داشن 

گرفتن سننلجوقیان و گسننترش نفوذ باوندیان، به احتمال فراوان برای او و سننایر افراد خاندانش دسننتگاه سننلطنت و 

آورده اسنت. او مردی  پسنرش گیالنشناه به رشنته تحریر در  عنصنرالمعالی کتاب قابوسننامه را به نام  حکومت باقی نماند.

و همین وسعت اطالعات سبب شد تا او بتواند در کتابش مباحث مختلف   دانشمند و آگاه از غالب متون عصرخود بود

را با بیانی سناده و روان بیان کند. وی این کتاب را بدان نیّت نگاشنته اسنت که فرزندش بعد از او، حکومت خود حفظ  

  امن(؛ نقش دینی   ۀجامع ها وکشنور، ارزش  ها را عملی نماید.کند و یا اگر ناگزیر به انجام امور دیگر گردید، بتواند آن



 

 بررسی تطبیقی سبک زندگی در تصاویر نسخ خطی قابوسنامه عنصرالمعالی و گلستان سعدی 

 رجبعلی رضانژاد، رضا فرصتی جویباری، حسام ضیایی 

 

182 

)شنننهرونند مطلوب و مشنننارکنت در امور   ی ترویج آن( و بناالخره نقش اجتمناعیهنای دینی و نحوه)ینادگیری آموزه

  .(11: 1390)روحانی،  «باشدی خانواده و والدین میاجتماعی( از کارکردها

عنوان نصایحی که  الحکایات آن را بهمحمد عوفی هم در جوامع  .یده بودنامه« نامالمعالی، این کتاب را »نصیحتعنصر  

امه« بعدها بر این اثر نهاده شد. او قصد خود را از نگارش،  سنکند و نام »قابوده بود، ذکر میکیکاوس به فرزند خود کر

معالی کیکاوسبن  الاین کتاب امیر عنصر  ۀکنند»چنین گوید جمع   کند:ای برای پسرش ذکر مینامهبرجای نهادن وصیت

بن وشمگیربن زیاد، مولی امیرالمومنین با فرزند خویش گیالنشاه که بدان ای پسر... چون نام خویش  اسکندربن قابوس

روزگار و  ای در نکوهش  گذشتگان دیدم، مصلحت چنان دیدم که پیش از آنکه نامه عزل به من رسد، نامه  ۀ در دایر

مند کنم بر موجب مهر پدری تا پیش از آنکه دست  نامی یاد کنم و تو را از آن بهرهای از نیک سازش کار پیش از بهره

یابی و نیکنامی هر دو جهان حاصل کنی. ... و بدان ای  زمانه تو را نرم کند، به چشم عقل اندر سخن من فکر و فزون

 (. 3: 1378الی، )عنصرالمع نامه و این کتاب شریف را در چهل و چهار باب نهادم« پسر که این نصیحت

شیرین سخنی است که همگان به عظمتش در شعر و ادب مقر و معترفند.    ۀسعدی شیرازی، شاعر زبردست و نویسند

کسی چون او نیست که در زمینه پند و اندرز، داروی تلخ نصیحت را به شهد شیرین لطافت و ظرافت کالم بیامیزد و  

ونگارش در هر بابی  نقش  المش التیام بخشد. وی در گلستان پر چون معجونی شفابخش، دل هر ادب دوستی را با ک

به و  رانده  قابوسسخن  به  گرانسنگ  کتاب  این  نگارش  در  گویا سعدی  است.  داده  آن  در  را  داد سخن  نامه راستی 

ت.  اسثیر پذیرفتهأبن اسکندر نظر داشته و در بیان بسیاری از مسائل حکمی و اخالقی از آن تعنصرالمعالی کیکاووس

قابوسنامه بنگریم، به گنجینه ای سرشار از مواعظ مشترک و حکم  اگر از درییه ادبیات تعلیمی به کتاب گلستان و 

تواند سرلوحه زندگی علمی و عملی بشر قرار  مشابه و نکات ارزشمند تربیتی یکسان برخواهیم خورد که هر یک می

 (1: 1393ها، رجبی، )یلمه  گیرد

 در قابوسنامه و گلستان سعدی  های فردیمهارتآداب و   .2

اش حائز اهمیت است و غالباً نتایج آن  هایی که برای هر فرد در زندگی شخصیدر این بخش به برخی آداب و مهارت

 گردد و در سرنوشت او مؤثر است، اشاره خواهد شد. به خودش برمی

 انجام تکالیف دینی . 2- 1

که از منظر عنصرالمعالی و سعدی التزام به آن برای هر فرد سعادت دنیوی و اخروی او    هایی از جمله آداب و مهارت 

لذا، عنصرالمعالی که قرار است این    را رقم خواهد زد، توجه به فرائض و تکالیف دینی از جمله نماز ، حج و ... است.

گزیند: »اما بدان که روزه طاعتی  را برمی های آینده توصیه کند، زبان نرم و مالیمیمهارت را به فرزند دلبندش و نسل

ندارند«   روا  خویشتن  از  تقصیر  چنین  خردمندان  و  کردن  تقصیر  بود  نامردمی  باشد،  یکبار  سالی  به  که  است 

 .(18: 1390)عنصرالمعالی، 
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نسبت به دین  بیند که آرام آرام به دالیل مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی  ای را میسعدی اما در مقابل خود جامعه

فرایض دینی کم میل شده بیو  و  تند  لحنی  فلذا،  انسان »بیاند.  و  دارد  اعتماد معرفی  تعارف  غیرقابل  فرد  را  نماز« 

 کند:  کند؛ البته به زیبایی فلسفه این نوع برداشت خود را در بیتی بیان میمی

 

بی آنکه  مده  استوامش   نماز 

    

است  باز  فاقه  ز  دهنش   گرچه 

 

نمی خدا  فرض   گزاردکو 

    

ندارد   غم  نیز  تو  قرض   از 

 

 .(181: 1377)سعدی،  

بردن به کنج عبادت ندارد:  ای جز پناهداند و معتقد است پیر چارهاو عبادت و بندگی را در سنین جوانی با ارزش می

نشین شیرمرد راه خداست/  گوشهپیر از نابکاری چه کند که توبه نکند و شحنه معزول از مردم آزاری. جوان    ۀ»قحبه

عنصرالمعالی نیز طبق رسالتش در بیان فلسفه تربیتی برخی    .(190ای برخواست« )همان،  که پیر خود نتواند ز گوشه

ترین کاری در روزه آن است که چون نان روز به شب افکنی آن نان را  گوید: »و بدان که بزرگواجبات نظیر روزه می

او در جای دیگر   . (19:  1390داشتی به نیازمندان دهی تا فایده رنج تو پدید آید« )عنصرالمعالی ،که نصیب روز خود 

»این  .  (23)همان،  گوید صرف عبادت شرط نیست؛ بلکه اصل در عبادت »لزوم عبودیت محض« استنیز عالمانه می

نی است که با فرهنگ اسالمی روزگار او  ای از فرهنگ ایرادهد که روح و فرهنگ عنصرالمعالی آمیزهقرائن نشان می

که    در تصویر زیر  .(54:  1392پور،  چنان درهم تنیده شده است که تبیین حد و مرز آن دو ساده نیست« )سبزیان

 مربوط به نسخه مصور قابوسنامه است به موضوع عفو و بخشایش اشاره شده است. 

 

 ( 40:  1395)نصیری،  منبع:.  قابوسنامه: نگاره آیین و عقوبت عفو کردن در کتاب  1تصویر
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 خردورزی و دانش اندوزی  . 2- 2

ای در تکامل انسان دارد، انجام کارها همراه  العادههای فردی که از نگاه این دو ادیب بزرگ اهمیت فوقاز دیگر مهارت 

قدرت واقعی انسان را در میزان  با خرد و تدبیر و همت واال در کسب دانش است. عنصرالمعالی و سعدی هر دو، ثروت و  

اند: توانگری به هنرست نه به مال و بزرگی به عقل است نه به  دانند نه مال و سال و جاه . »حکما گفتهخردورزی او می

گوید: »اگر به مال درویش گردی جهد کن تا به خرد توانگر باشی که  ( و عنصرالمعالی می63:    1377سال« )سعدی،  

( اما باز تفاوتی که در لفظ عنصرالمعالی نسبت به  26:  1390توانگری مال بهتر باشد« )عنصرالمعالی،    توانگری خرد از

گونه و پدرانه عنصرالمعالی در تبیین این مطلب است نسبت به لحن تمسخرآمیز  شود، لحن نصیحتسعدی مشاهده می

ها را افرادی  داند؛ اما آنه اهمیت این موضوع میویژه حاکمان را عالم بو منتقدانه سعدی. گویا سعدی مردم زمان به

کید فراوان  أتازد و از تها میرو بر آناند. از اینهای انسانی ترجیح دادهبیند که عیش و نوش دنیایی را بر کسب ارزشمی

باب از نیروی عقل و دانش  سعدی در مقدمه و  به لزوم استفاده مدیر  اول و دوم گلستان نسبت  در تصمیمات  های 

برداشتی رسیدمی به چنین  امیرزاده    ؛(99:    1389)سرمد،    توان  از دو  قالب حکایتی  مثالً در باب سوم گلستان در 

گیرد که آن که علم آموخت میراث پیامبران  بود و دیگری مال اندوخته. در پایان نتیجه میمصری که یکی علم آموخته

 . (109: 1377ون و هامان )سعدی، یافت و آن که مال و ملک یافت میراث فرع

خواهد جوانانی چون فرزندش را که تازه قدم در  های حکومتی، میعنصرالمعالی، پدری است که به دور از قیل و قال

آموزی و  اند، راه و رسم درست زیستن را بیاموزد. لذا، بیش از بیست مورد از آداب علممسیر پرتالطم زندگی گذاشته

کید دارد که کسب دانش  أاو همینین ت  .(158:    1390)عنصرالمعالی،  داردن را برای طالبان علم بیان میفواید و آثار آ

: »پس آموختن را وقتی پیدا مکن،  دخواهد و باید همیشه در پی آن بواز واجباتی است که زمان و مکانی خواص نمی

سعدی      .(34و نگذرد تا دانش نیاموزی...« )همان،  چه در هر وقت و در هر حال که باشی، چنان باش که یک ساعت از ت

دانش و  خردورزی  بر  فراوان  تاکید  ضمن  »پرسشنیز  عملاندوزی  و  علم  گری  طالب  مهم  شاخص  دو  را  گرایی« 

اهلل، پرسیدند که چگونه رسیدی بدین منزلت در علوم؟ گفت: بدان  شمرد: » ... امام مرشد محمدغزالی را، رحمهبرمی

گرایی عالم  و جمله معروف سعدی در عمل.  (184:    1377ندانستم از پرسیدن آن ننگ نداشتم« )سعدی،  که هرچه  

 (.184« )همان، عسلعمل به که ماند؟ گفت: زنبور بیاین که : »یکی را گفتند: عالم بی
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 (37:  1395)نصیری،  نامه. منبع:. نگاره درباره اندیشه کردن در قابوس2تصویر

 

 . کردن، در گلستان سعدی، نسخه موزه لندن: نگاره مربوط به مشورت 3تصویر

سزایی قائل  هکردن و تفکر اهمیت بمقولۀ مشورت رایایرانی ب  گونه که در تصاویر باال مشخص است هر دو ادیبِهمان

 بوده اند.

 آداب تغذیه   . 3-2

یکی از نیازهای اساسی انسان تغذیه است که زمان، مکان، مقدار، کیفیت و ... در تغذیه هر یک آدابی دارد. اگر به    

ناپذیری را برای فرد خواهدداشت. عنصرالمعالی  های جبرانهای تغذیه صحیح توجه نشود، گاهی خسارتآداب و مهارت
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به سه گروه بازاری، سپاهی و محتشم تقسیم نموده و محاسن و معایب    شان با نگاهی کلی مردم را از نظر عادات غذایی

البته در پایان بهترین روش تغذیه را معرفی میهریک را تشریح می (.  65و    64:    1390د )عنصرالمعالی،  کن کند و 

های  ی توصیهعنصرالمعالی که تالشش بر آن است جهت اثرگذاری بیشتر کالم در هر مورد دالیل و فلسفه تربیتی و علم

است :»پس باید که چون نان  در این مورد نیز از ذکر دالیل علمی و پزشکی تغذیه درست غافل نشده  ،خود را بیان کند

کار بری. پس اگر تشنه نگردی مقدارِ سه  خورده باشی، در وقت، نبید نخوری تا سه بار تشنه شوی یا آب یا فقاع به

آنکه معده اگر چه درست و قوی باشد و اگرچه بی اسراف طعام خوری، به  ساعت پس از نان خوردن، توقف کنی از  

هفت ساعت هضم کند، به سه ساعت بپزاند و به سه ساعتِ دیگر قوتِ طعام بستاند و به جگر رساند تا جگر قسمت  

باید که خالی    اعضای مردم، از آنکه قسام اوست و ساعتِ دیگر آن ثفل را که بماند به روده رساند، هشتم ساعت   کند بر

    .(68شده باشد. هر معده که نه بر این قوت باشد آن کدوی باشد نه معده ... « )همان،

شمرد که البته خالی از کنایات گزنده هم نیست: »حکیمان که دیر دیر  سعدی نیز شش گروه را در عادات غذایی برمی

ان تا طبق برگیرند و پیران تا عرق ]بکنند[ اما قلندریان  سیر خورند و زاهدان که سدّ رمق و جوانخورند و عابدان که نیم

ترین مهارت  محوری   .(178:  1377چندان بخورند که ] در [ معده جای نفس نماند و بر سفره روزی کس« )سعدی،

و  داند  ها و مشکالت انسان میتباهی  ۀ تغذیه از نگاه سعدی در گلستان »عدم پرخوری« است. او این ویژگی را مایه هم

افراد پرخور و فربه را شماتت می به کنایه  باب سوم گلستان حکایت دو درویش  در حکایات متعددی  کند. مثالً در 

کرد و دیگری قوی  کند که با یکدیگر به سیاحت رفتند؛ یکی ضعیف که یک شب در میان افطار میخراسانی را نقل می

در زندان آنکه بسیارخوار بود طاقت نیاورد و    .وسی گرفتار آمدندخورد. هر دو بر در شهری به جاسکه روزی سه بار می

توان گفت بدترین تیرهای انتقاد سعدی در  می  .(111داری کرد )همان،  مرد و آن که ضعیف بود، طبق عادت خویشتن

کند که  می  خوردند. مثالً عابدی را حکایتپرخوری نصیب عابدان و زاهدان دروغین زمان است که نان به نرخ روز می

»شبی ده من طعام بخوردی و تا سحر ختمی بکردی. صاحبدلی بشنید و گفت: اگر نیم نانی بخوردی و بخفتی بسیار  

فاضل این  ت   .(95تر بودی« )همان،  از  برای  کید میأاو  نه زندگی  برای زندگی بهتر و عبادت است  کند که خوردن 

 (.  111و معتقد که زیستن از بهر خوردن است« )همان، خوردن: »خوردن برای زیستن و ذکر گفتن است/ ت

سعدی در حکایتی دیگر از طبیب حاذقی که به خدمت پیامبر )ص( رفته بود و در طول یک سال کسی به او مراجعه  

دارد.  نکرد، رمز سالمتی اهالی شهر را دست کشیدن از غذا قبل از سیری و دست بردن به آن هنگام گرسنگی بیان می

ای نان و قدحی سیکی کمتر خور  : »پس لقمهکندکید میأچنانیه عنصرالمعالی نیز بر این نکته دقیق ت.  (110،  )همان

 .(69:  1390تا از فزونیِ هر دو ایمن باشی« )عنصرالمعالی،

 آداب و مهارت های اجتماعی و فرهنگی  .3

با دیگران و رشد اجتمااست  انسان موجودی اجتماعی   برای تعامل مناسب  به  و  نیازمند  های  مهارتکسب  عی خود 

  ی تک اعضاء نسبت به یکدیگر وظایفی بر عهده دارند و رفتار هر یک بر دیگرخاصی است. در یک جامعه موفق تک 

اثرگذار خواهد بود. قطعاً برای رسیدن به جامعه مطلوب هر فردی باید تالش کند تا ابتدا خود و در ادامه افراد جامعه  
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تا آداب و    در  ؛ را اصالح کند بر آن داشته  فرهیخته نظیر عنصرالمعالی و سعدی را  ادبای  بزرگ  واقع همین رسالت 

انتقال دهند. چنانخویش و نسل  ۀهای الزم را در قالب کتاب مدون به جامعمهارت گوید:  که سعدی میهای آینده 

   .(106:  1377)سعدی، اند: برادر که در بند خویش است نه برادر نه خویش است«  »حکما گفته

 مهارت دوست یابی . 1-3

یابی و تداوم دوستی است. هر انسانی در مسیر زندگی اجتماعی  مهارت دوست  ، های اجتماعیترین آداب و مهارتاز مهم

گزیند، چه بسا شخصیت او را در آینده شکل  یر از یافتن دوست است و نوع دوستانی که برای خود برمیزخویش ناگ

های تعطیل شده و به هم خورده را دوباره  هم دوستی  ؛داشتن یافتن هنر است و هم دوست نگهداد. »هم دوست  خواهد

جا است که خداوند متعال در قرآن کریم  اهمیت این موضوع تا آن   .(175:  1389پیوندزدن و برقرارساختن« )محدثی،

ُفلَانًا خَلِیلًادارد: »ان میهای جهنمیان را همراهی با دوستان ناشایست بیاز جمله حسرت أَتَّخِذْ  لَمْ  لَیْتَنِی  وَیْلَتَى  «  یَا 

تأثیر دوستان خوب در یکدیگر را سعدی در قالب شعری از زبان »گِل خوشبوی« در دیباچه گلستان بیان  .  (28)فرقان/  

ینی روغن کنجد با گل  نشعنصرالمعالی نیز درخصوص تأثیر دوست خوب، آن را به هم  .(51:  1377دارد )سعدی،  می

نام  »صحبت جز با مردم نیک  گیرد:خود مینشینی او هم نام گل بهزند که به برکت این اختالط و همو بنفشه مثال می

اش باز  که روغنِ کنجد از آمیزش با گل و بنفشه که به گل و بنفشهنام شود؛ چنانمکن که از صحبتِ نیکان، مرد نیک 

های دوست خوب  یابی، ویژگیاو پس از بیان لزوم دوست  .(36:  1390بت ایشان« )عنصرالمعالی،خوانند از اثر صحمی

نیز  برمی دانا و بیاندیش و نیک نام، نیک شمرد: نیک را  باخرد و  بودن،  طمع  آموز، شریک در غم و شادی، هم کُف 

 است. اشاره کرده یابی تصویر زیر مربوط به قابوسنامه به اصل دوست .(142-140و  29)همان، 

 

 . (42:  1395امه. منبع: )نصیری،سن در قابو  دوستی  ۀگار ن-4تصویر
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دوستان نسبت به یکدیگر وظایفی دارند و باید رد پریشان حالی و درماندگی    : سعدی همانند عنصرالمعالی معتقد است

کار آیند که بر سفره همه دشمنان  اند: دوستان در زندان بهنیز به کمک هم بشتابند. »قول حکما درست آمد که گفته

روی  شترک است، میانهاز دیگر آداب دوستی که در نگاه عنصرالمعالی و سعدی م .  (71:  1377دوست نمایند« )سعدی،  

در دوستی است. هر دو بر این باورند که نباید همه رازها را به دوست گفت؛ چراکه ممکن است زمانی جدایی روی دهد  

دار ... دوست را به دوستی چیزی میاموز که اگر وقتی دشمن شود  »با مردمان دوستی میانه  و آن روز رازها برمال شود.

گیر را بیان  سعدی نیز حکایت استاد کشتی   . (142:   1390نی سود نکند ...« )عنصرالمعالی،ترا آن زیان دارد و پشیما

شود  آموزد و هنگام ادعای شاگرد، با آن یک فن بر او پیروز میکند که همه فنون غیر یک فن را به شاگرد خود میمی

 (.79:  1377)سعدی، 

بررسی   با  که  است  دوستی  در  استمرار  دیگر  خواهد شد؛  نکته  حاصل  او  معایب  تحمل  و  دوست  انتخاب  در  دقیق 

در همین راستا به نکته ظریفی    .(107:    1390)عنصرالمعالی، شمردعنصرالمعالی برهم زدن دوستی را کار کودکان می

کند و آن این است که در صورت ایجاد دشمنی و قطع ارتباط با دوست، روزنه امیدی برای دوستی مجدد  اشاره می

ها برای آشتی بسته شود. »پس اگر اتفاق افتد که با کسی جنگ  شکنی نکنیم که همه راهای حرمتگونهگذاریم و بهب

     . (79کنی، هر چه بدانی و بتوانی گفت، مگوی، جنگ چنان کن که آشتی را جای بود« )همان،

 . آداب سخنوری 2-3  

ویژه ارتباط کالمی مناسب است.  مهارت ارتباط صحیح و بهیکی از مشکالت مردم در تعامالت اجتماعی، عدم کسب  

عنصرالمعالی و سعدی شیرازی    لذا، وجوه مختلف این امر مهم را از منظر این دو ادیب بزرگ ایران بررسی خواهیم نمود.

سعدی    مثالً به جهت اهمیت این موضوع هم عنصرالمعالی و هم   ؛های مشترکی دارندهر دو در این موضوع خاص دیدگاه

اند. این نشان از ارزش و جایگاه واالی کالم در تعامالت  فصلی مجزا را به آداب سخنوری و فواید خاموشی اختصاص داده

: 1390گوید: »اما سخن را بزرگ دان که از آسمان سخن آمد«)عنصر المعالی،  اجتماعی افراد دارد. عنصرالمعالی می

تأنی و تفک.  (45 اندیشمند  نگاه هر دو  از گفتن مورد تأکید است. سعدی طی حکایتی میاز  گوید: »... وقتی  ر قبل 

]حکمای هندوستان[ در فضیلت بزرجمهر سخن گفتند و به آخر جز این عیبش ندانستند که در سخن گفتن بطیء  

که چرا  کردن که چه گویم به از پشیمانی خوردن  کند ... بزرجمهر بشنید و گفت: اندیشهاست؛ یعنی درنگ بسیار می

نیز همین  . (56:  1377گفتم« )سعدی،   و همیشه  عنصرالمعالی  مگوی  اندیشیده  نا  بگویی  دارد: »هرچه  اشاره  گونه 

: 1390اندیشه را مقدم بر گفتار دار تا بر گفته پشیمان نشوی که پیش اندیشی دوم کفایت است...« )عنصرالمعالی،

47.) 

گویی و تالش برای تقویت صمت و سخن  ند، عدم زیادهکن ن تأکید میاز دیگر نکاتی که در آداب سخنوری هر دو بر آ 

گفتن به جاست. هر دو بر این باورند که در خاموشی و صمت فوایدی است که در سخن گفتن نیست، مانند رازداری،  

دان  باش نه کمگوی  کند: »بسیار دان و کمعدم آزار دیگران و ... . در همین راستا عنصرالمعالی به فرزندش توصیه می

گوی اگر چه خردمند  خردی، از آنکه بسیاراند که خاموشی دوم سالمت است و بسیار گفتن دوم بیبسیار گوی که گفته
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خرد کسی باشد، چون خاموش باشد، مردمان خاموشی  خردان شناسند و اگر چه بیباشد، مردمان عامه او را از جمله بی

کند:  ها را به آموختن سکوت از حیوانات سفارش میسعدی نیز باز با طعنه، انسان  .(47ن،او را از جمله عقل دانند« )هما

پر واضح است که این همه اشاره از     .(177:  1377)سعدی، »نیاموزد بهایم از تو گفتار / تو خاموشی بیاموز از بهایم« 

جامعه فرهیخته بشری در طول تاریخ از    ها و البتهسوی این دو بر خاموشی و کنترل زبان به جهت رنجی است که آن

انتقادی تند نسبت به افرادی که برای ابراز وجود در میان کالم  زبان کشیدهگویِ هرزهافراد زیاده اند. مثالً سعدی با 

گفت: هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکند؛ مگر  گوید: »یکی از حکما را شنیدم که میگویند، میدیگران سخن می

لذا، همو توصیه    .(130دیگری در سخن باشد ]همینان[ تمام ناگفته، سخن آغاز کند« )همان،    ی که چونآن کس

ال نشد و شرایط سخن فراهم نیست بهتر ان است که لب به سخن نگشایی: »مجال سخن تا  ؤکند که تا از تو سمی

ای را به فرزندش دارد:   عنصرالمعالی نیز چنین توصیه(    68  نبینی ز پیش/ به بیهوده گفتن مبر قدر خویش« )همان،

فروش و اگر نه آن سخن  نگر تا سخن ترا خریدار است یا نه؟ اگر مشتری چرب یابی همی»با هر که سخن گویی همی

 .(49: 1390بگذار و آن گوی که او را خوش آید تا خریدارِ تو باشد« )عنصر المعالی، 

تکلف نکات آموزشی  یابد که باید شفاف و بیینیم عنصرالمعالی که درواقع خود را معلمی میبدر این موضوع هم باز می

کند و در پایان برترین نوع کالم  در بخشی کامل سخن را به چهار قسم تقسیم می .خود را در اختیار دیگران قرار دهد

تنی، یکی هم دانستنی و هم گفتنی و یکی  د. »سخن از چهار نوع است: یکی نه دانستنی است و نه گفکن را معرفی می

نادانستنی و دیگر دانستنی است و ناگفتنی. اما ناگفتنی و نادانستنی؛ سخنی است که دین را زیان دارد.  گفتنی است و  

و آنکه گفتنی است و نادانستنی؛ سخنی است که در کتاب خدای تعالی و در اخبارِ رسول )صلی اهلل علیه و سلم( باشد  

علما که در تفسیر او تقلید بود و در تأویلِ او تعصب و اختالف ... و آنکه هم گفتنی است و هم    هایِ علوم و کتابو اندر  

دانستنی؛ سخنی بود که صالح دین و دنیا در آن بود ... و از گفتن و شنودن آن گوینده ]وشنونده[ را نفع بود. و آنکه  

تشمی یا عیبِ دوستی تو را معلوم شود یا از طریق عقل یا از کار جهان  دانستنی است و ناگفتنی؛ چنان بود که عیبِ مح 

تو را تخایلی بندد که آن نه شرعی بود چون بگویی ... اما از این چهار نوع که گفتم بهترین آن سخنی است که هم  

 (.    43دانستنی  است و هم گفتنی« )همان، 

خود با آن مواجه است، دیدن اشکالت    ۀب دغدغه در قبال جامعلی که هر انسان صاحئ . آداب انتقاد: از جمله مسا3-2

داند و از سوی دیگر روش  در افراد و روش صحیح نقد آن است. چون از سویی خود را در مسیر کمال جامعه مسؤل می

از این  شناسد. البته باید دانست که مسؤلیت خطیر و سنگینی  ها را جهت اثرگذاری بیشتر نمیبیان اشکاالت و آسیب

کردن است؛ یعنی وادارکردن مردم به  هاست. »اولین مسؤلیت حکومت نسبت به مردم نصیحتناحیه بر دوش حکومت

لذا،   ؛(2/178:    1375مکارم اخالق و جهت دادن آن ها به اموری که برای زندگی و آخرتشان مفیدتر باشد« )بحرانی،  

است و هر یک به نکات ضروری در این  ن دو ادیب توانا پنهان نماندهبین ایآموزش این مهارت اساسی نیز از نگاه باریک 

کفایت زمان قرار داده است.  اند. در بسیاری از موارد سعدی هدف تیرهای نقد خود را پادشاهان بیکردهرابطه اشاره  

ر و ساختارهای  کند و همین موضوع در کنار عناص»سعدی هم بوستان و هم گلستان را با اندرز به شاهان آغاز می

ها  (. البته آن154:    1392ها شبیه ساخته است« )نورایی و یاور،  الملوکها را به نمونه نصیحهدرونی این دو کتاب، آن
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جویی جداست؛ دومی مغرضانه  جویی و تخریب فاصله زیادی قائل بودند. »زبان انتقادانه با زبان عیبمیان انتقاد و عیب

 (.     49: 1391اما انتقاد، دوستانه است و آثار مثبت دارد« )مکارم شیرازی،  است و آثار منفی دارد؛ 

گوید: »عالِم را نشاید که سفاهت عامی به حلم درگذرد که هر  سعدی درخصوص اهمیت انتقاد در سازندگی جامعه می

ها را  ر بر بیان آسیب(. او اصرا181:  1377دو طرف را زیان دارد؛ هیبت این کم شود و جهلِ آن مستحکم« )سعدی،  

بود، هرچند تکلیفی اجتماعی برمی بیان اشکاالت و تکرار آن خود سازنده خواهد  شمرد و معتقد است گاهی صرف 

 فایده است:  گمان کنیم بی

بگوی  نشنوند  که  دانی  چه   گر 

 

نیک   ز  دانی  پند هرچه  و   خواهی 

 

خیره که  باشد  بینی زود   سر 

     

پای    دو  بندبه  اندر   اوفتاده 

    

 . (157)همان،  

البته او نیز مانند عنصرالمعالی بر این باور است که اصل اساسی در انتقاد، پذیرش از سوی مخاطب است و اگر         

کند از لقمان حکیم که در میان کاروانی بود  میاو حکایتی را نقل  ،گونه نباشد گاهی نگفتن بهتر. در همین راستااین

دست راهزنان افتاده و مردم از او خواستند تا موعظه و حکمتی را به راهزنان بگوید تا شاید اثر بگذارد و اموالشان  بهکه  

را پس دهند. لقمان در پاسخ افرادی که گفتند: »دریغ است چندین مال که ضایع شود. گفت: دریغ کلمه حکمت باشد  

کند: »تا نخواهند، کس را نصیحت مگوی و پند  میفرزندش توصیه  عنصرالمعالی نیز به.  (93با ایشان گفتن« )همان،  

اند: ]النصح عند المالء  و بر سرِ مالء هیچ کس را پند مده که گفته  مده، خاصه کسی را که پند نشنود که او خود افتد

رگذاری نصیحت  ویژگی دیگری که هم عنصرالمعالی و هم سعدی آن را در اث.  (29و  28:    1390تقریع[« )عنصرالمعالی،

سعدی قالب حکایت را برای بیان نصایح خود در    ،رودانند، نحوه بیان و ارئه غیرمستقیم کالم است. از اینکارساز می

کرد، سخنش چندان که باید  ها را طرح نمیحکایت  ،گیرد. »... اگر سعدی در گلستان برای بیان پند و اندرزنظر می

ن پندها در اغلب حکایات خطابی است و این مسئله زیبایی بیشتری را به سخن سعدی  گرفت. لحمورد توجه قرار نمی

آبباریکی،   و حسینی  )پرنیان  است«  راستا  .(162:  1391بخشیده  همین  کتاب    ، در  خاموشی  فواید  باب  در  سعدی 

  و به دیدارش رفته و کند که یکی از خطبای آن دیار برای انتقاد از صدای اگلستان، خطیبی کریه الصوت را حکایت می

یابد  الصوت از این خواب او در میگوید که او را در خواب دید در حالی که آواز بسیار خوش داشت. آن خطیب کریهمی

طور مستقیم در »خاتمه  او حتی به   .(131:  1377که او را آوازی ناخوش است و خلق از نفسش در عذاب« )سعدی،  

د  کن خود را مالیم و »داروی تلخ نصیت« خود را آمیخته با »شهد ظرافت« معرفی میالکتاب« گلستان، روش اندرزگویی  

گوید: »سرد سخن مباش که سخنِ  عنصرالمعالی نیز به پسر می  .(191تا »طبع ملول« صاحبدالن آن را بپذیرد )همان،  

کننده  کند که نقدمیوصیهاو با نگاهی ظریف ت  .(47:  1390)عنصرالمعالی،    سرد تخمی باشد که از او دشمنی روید« 

نباید خود را بری از اشتباه پندارد، لذا او نیز باید اشتیاق نسبت به شنیدن نقد را به دیگران نشان دهد. »از یاران ِمشفق  
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پذیرنده باش و با ناصحان خویش هر وقت به خلوت باش؛ ازیرا که فایده تو از ایشان به وقت خلوت  و آزموده نصیحت

 . (38 باشد« )همان، 

بستند  با توجه به فضای غبارآلود زمان سعدی که هم مردم به خاطر مصالح مادی خود چشم بر جور و ظلم حاکمان می

او دو نکته محوری را به مردم    .کردندافتادند و در امور شخصی افراد دیگر تجسس میو هم گاهی از آن طرف بوم می

که کسی حق تجسّس در امور شخصی افراد  اند سمّ مهلک باشد. اول آنتوای میکند که برای هر جامعهگوشزد می

جویی است. »مردمان را عیب نهانی پیدا مکن که مر ایشان  ندارد؛ چراکه این نصیحت و خیرخواهی نیست، بلکه عیب

ائر است.  دوم شجاعت در انتقاد حتی نسبت به حاکمان ج   ؛(177:  1390اعتماد« )سعدی،  را رسوا کنی و خود را بی

البته سعدی خود در این    .(189»نصیحت پادشاهان گفتن کسی را ]مسلّم [ است که بیمِ سر ندارد یا امیدِ زر« )همان،  

ای تصویر و طراحی شده است گونه به  ؛زمینه پیشگام و عامل است. »نسبتی که سعدی میان شاه و درویش متصور است

کند. در نتیجه مرتکب  شود و تکالیف خویش را در باب دادگری فراموش میکه در آن معموالً حاکم دچار غفلت می

ترین چشمی به حکومت داشته باشد، در مقام فردی  که کوچک )مرد دانا( بدون آنشود و در مقابل، حکیم  جور می

خود تکالیف شاه را به او گوشزد کرده، او را از خواب غفلت بیدار    ۀکنندباتجربه، دانا، مرشد و اندرزگو با سخنان آگاه

 (.     166: 1392کند« )نورایی و یاور، می

ورزی جوانان و ازدواج و تشکیل  ناپذیر اجتماعی، عشقاده: از دیگر اموری اجتنابورزی و تشکیل خانو. آداب عشق4-2

بنیان مهم اجتماعی یعنی؛ خانواده است. این بخش از جمله مباحثی است که تقریباً دو اندیشه متفاوت از عنصرالمعالی  

کند و معتقد  نون خانواده ذکر میتوان مشاهده کرد. مثالً سعدی عاشقی را الزمه استحکام کاو سعدی را در آن می

است عاشق باید در عاشقی ترک جان گوید: »شرط مودت نباشد به اندیشه جان، دل از مهرِ جانان برگرفتن« )سعدی،  

گوید : »شبی یاد  آید که او خود نیز عاشقی کرده است. مثالً در جایی میگونه برمی(. از کالم سعدی این134:  1377

او حتی    .(138شد« )همان،زیز از در درآمد؛ چنان بی خود از جای برجستم که چراغم به آستین کشتهدارم که یاری ع

سمت زیبایی را اقتضای »حس بشریت«  کند و این کشش بهمیعشق مرد به مرد را به عنوان امری عادی، آزادانه بیان

در رابطه با مرگ همسر صاحب جمال، مابقی    جز یک نمونه در مورد عشق مجنون به لیلی و دیگریداند. »... بهمی

شده و پسر یادشده، معلم و متعلم، قاضی همدان و پسر نعلبند، جوان پاکباز  اشعار از نوع عشق محمود و ایاز، مرد از دل

باشد« )متینی،  عنوان یکی از اشخاص قصه معرفی کرده است ... میرو یا دو حکایتی که سعدی خود را بهو جوان پاک

(. در مقابل عنصرالمعالی است که با نگاهی شرعی و پدرگونه در حال نصیحت است و عاشقی را سراسر  250:  1375

برمی محنت  و  منعرنج  آن  از  بسیار  و  ارزد...«  میشمرد  نه  فراق  رنجِ  ساعت  یک  به  وصال  راحتِ  سال  »یک  کند. 

ق تفاوت جدی وجود دارد: »... دوستی دیگر است همینین معتقد است میان دوستی و عش  .(81:  1390)عنصرالمعالی،  

البته او نیز مانند سعدی »نگاه« را در این امر مؤثر    .(82و عاشقی دیگر؛ در عاشقی کس را وقت خوش نه بود« )همان،  

ن  داند. »... اگر به دیدار اول خویشتن نگاه داری، چوبازی میدانسته و مراقبت از چشم را مانع سقوط در ورطه عشق

سعدی نیز در حکایتی در باب فقیهی که    .(82دل تقاضا کند خرد را بر دل موکل کنی تا بیش نامِ وی نبرد ...« )همان،
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روی نابینا به«  رو داشت و او را به عقد فردی نابینا درآورد، اشاره به همین نکته دارد: »... شوی زن زشتدختر زشت

 (. 107: 1377)سعدی ،

اعتمادی را میان زن و شوهر  دیده است و نوعی حس بیفضای خانه و خانواده را خاکستری می  ،یسعدی گویا به دالیل

از کنایهیا فرزندان نسبت به والدین را در زندگی خود تجربه کرده زند که زن او با  ای که به منجمی میاست. مثالً 

نی چیست؟ / که ندانی که در سرای تو کیست« )همان  »تو بر اوج فلک چه دا  گوید: دلی به او میدیگران بوده و صاحب

توان فهمید. یا از اشاره او در بوستان که »چو زن راه بازار گیرد بزن. تنها به این جرم که زن از خانه بیرون  ( می131،

پیری، از  جا که در باب ضعف و  و یا آن  ؛(82:  1386رفته و به تعبیر سعدی راه بازار پیش گرفته است ... « )کدیور،  

کند که پدر پای درختی به دعا و تزرع از خدای فرزند خواست و پسر  وفایی فرزند نسبت به پدر پیرش حکایت میبی

توان این نگاه خاص سعدی به خانواده گویا می  .(151:  1377به دنبال آن درخت تا برای مرگ پدر دعا بکند )سعدی،

به دلیل خیانت مکرر همسران و  جنسمای دانست که در آن هآشفته  ۀرا حاصل جامع بنیان خانواده  افول  گرایی و 

کند  حرمتی به مادرش را مطرح میبار تجربه بیشد. مثالً خود سعدی در گلستان، یک فرزندان در آن عادی مشاهده می

گفت:  ن همیدل آزرده به کنجی نشست و گریا  ،که حتی مادرش گریست: »وقتی به جهلِ جوانی بانگ بر مادر زدم

تواند شکست عاطفی خود  دلیل دیگر آن هم می  .(152کنی؟« )همان،  ای که درشتی میمگر خُردی فراموش کرده

صورت اجباری بوده است، باشد. »از  سعدی در زندگی طی ازدواج او با زنی بدخو و همینین ازدواج مجددش که به

ن به دو ازدواج وی علم پیدا کرد ... ازدواج ناموفق سعدی و روایات  تواحکایات و اشعار سعدی در بوستان و گلستان می

  .(80:  1386دست یکی از بزرگان حلب و ازدواج اجباری نامناسبش با دختر او« )کدیور ،بازخرید او از صلیبیون به

ن با دختران جوان  توان فهمید، ازدواج پیراهای خانوادگی در زمان سعدی که با اشارات او میهمینین از جمله آسیب

 .(150: 1377»زن جوان را اگر تیری بر پهلو نشیند به که پیری« )سعدی،  .و عدم همتا گزینی بود

آل و یک داماد  های زن ایدهعنصرالمعالی پسرش را به کانون گرم خانواده تحریض نموده و برای او ویژگی،  در این میان

عنصرالمعالی برخالف سعدی که حتی مشورت با زنان  .  (129-138:  1390)عنصرالمعالی،شمرد  یک برمیبهخوب را یک 

دهد. »از نظر  برای زن جایگاهی ویژه قائل است و کمالت زن را مدنظر قرار می  ،(179  :1377داند )سعدی،را تباه می

ز از زیبایی بهره دارد یا نه؟ پیش از این،  که دانسته نیست متقابالً دختر نیعنصرالمعالی، داماد باید زیبا باشد، در صورتی

آل، مصالح دختر را به شایستگی  امه در انتخاب داماد ایدهنپسر را از طلب غایت زیبایی زن باز داشته بود. صاحب قابوس

ن  کند که با خویشاوندان وصلت نباید کرد؛ دالیل او ایعنصرالمعالی توصیه می. (39: 1389گیرد« )اسعدی،در نظر می

یابد و در هنگام بروز  سازد و خانواده فرد گسترش میاست که اگر با بیگانگان وصلت کند، بیگانه را قوم و خویش می

دهی و اگر دختر را به شوی دهی، با خویشاوندان خویش  مشکل یاوران او بیشتر خواهندشد. »اما اگر پسر را زن همی

.   است شناختیالبته این نوع اندیشه دارای یک تحلیل جامعه .(136ان، وصلت مکن و زن از بیگانگان خواه که ...« )هم

انسانی، در همه اعصار و مناطق، در همه ادیان و نژادها و در کلیه مراحل تمدن، از ازدواج با    ۀعنوان عضو جامع»فرد به

گویند«  را »برون همسری« میای از خویشان و نزدیکان منع شده است، این اجبار به ازدواج خارج از دایره معین  عده

 .(166و  165: 1372االمینی،)روح
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های اساسی انسان در زندگی مهارت اقتصادی است. با تحلیل درست  های اقتصادی: از جمله مهارت. آداب و مهارت3

ی صحیح  شود که عامل اصلی آن عدم وجود نظام اقتصادگونه برداشت میهای خانوادگی و اجتماعی اینبرخی چالش

نامه و گلستان در خصوص  های حکمی عنصرالمعالی و سعدی در قابوسدر خانه و جامعه بوده است. یکی از وجوه پیام

 د.   کر اسالمی کمک شایانی خواهد  - های اقتصادی است که در رسیدن به سبک زندگی ایرانیآداب و مهارت

کار و  وهای مهارت اقتصادی فردی و اجتماعی موفق، تکیه بر کسبشاخصانداز: از  . فرهنگ کسب و کار و پس1-3

انداز است. این شاخص در فرهنگ دینی و سبک زندگی انبیا و امامان معصوم نیز  مهارت پس  ،تولید و در عین حال

عقالً و در    ای نیست در استحباب اکتساب و طلب رزق حالل و رجحان آن شرعاً و دارای پشتوانه محکمی است. »شبهه

آیات عدیده و اخبار متواتره امر بر آن شده و آن عمل پیغمبران و اوصیاء ایشان است، چه آنکه وارد شده که حضرت  

 . (397 :1389اند« )مامقانی ،آدم و لوط و امیر مؤمنان زراعت کن و ادریس خیاط و ... بوده

خورد. ابتدا  چشم میانداز بهوکار و پسهنگ کسبدر این دو اثر ارزشمند تعلیمی نیز نکات مشترکی در خصوص فر

است. »رنج بردار باش از آنیه چیز از رنج گرد شود  آنکه در هر دو بر لزوم تالش و مشقت برای کسب روزی توصیه شده

شده  گونه اشاره  در گلستان این  .(104:  1390که از رنج فراز آید از کاهلی برود« )عنصرالمعالی،نه از کاهلی و چنان

عنصرالمعالی و سعدی اساس    .(186:  1377هنر سروری را نشاید« )سعدی،است: »از نفس پرور هنروری نیاید و بی

را در پس زندگی  داشتهآرامش  به  نسبت  قناعت  و  میانداز  پارسازادهها  سعدی در حکایت  مثالً  نعمتِ  دانند.  ای که 

گوید: »ای فرزند، دخل آب روان است  اسراف و مبذّری برآن گشاد می  دست او رسید و دستکران از تَرَکه عمّان بهبی

کند: »اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی  ( یا در جای دیگر اشاره می156و خرج آسیای گردان ...« )همان،

داند:   بیشتر بهتر می  وقفه برای کسب سودانداز را از تالش بیاز دیگر سو عنصرالمعالی نیز پس  .(181گردد ...« )همان،  

: 1390سخت داشتن به از سخت جستن و اگرچه کم مایه چیز بود، نگاه داشتن واجب دان ... « )عنصرالمعالی،    »...

شمرد: »... و بدان چه داری قانع باش که قانعی دوم  او قناعت و عدم نیاز به دیگران را از کرامت انسانی برمی  .(103

    .(104ترین حال مردم نیازمندی است« )همان،دنیازی است ... که ببی

زمینه مهارت کسب نظریات مشترک عنصرالمعالی و سعدی در  به شغل دولتی و خدمت  از دیگر  اعتماد  وکار، عدم 

جهت عدم  های رفتاری فراوانی را در پادشاهان سراغ دارند که بهپادشاهان است. این بدان خاطر است که این دو آسیب

های قرآنی،  های سعدی به تبع آموزهکنند. »در اندیشهبه زیردستان متغیر عمل میاپیشگی هر لحظه نسبتتقیّد و پرو

  ،ترین بنیان در حکومت و مدیریت، اصالح نگرش و رابطه خود با خداست. پرواپیشگی اگر بر حاکم مستولی باشدمهم

ی را که  أثباتی پادشاهان در رلذا، سعدی این بی ؛(206:   1392زاده،کند« )عادلدر مرزهای اطاعت از خدا حرکت می

در قالب حکایت شانزدهم از باب اول   .(69: 1377»وقتی به سالمی برنجند و وقتی به دشنامی خلعت دهند« )سعدی،

آن  دارد: »... اگر آنیه حُسن سیرتِ توست به خالف تقریر کنند و در معرضِ خطابِ پادشاه افتی که را در  بیان می

قناعت را حراست کنی و ترکِ ریاست گویی« )همان،  حالت مجالِ مقالت باشد؟ پس مصلحت آن می بینم که مُلکِ 

داند: » ... از  عنصرالمعالی در این زمینه کمی نرمش دارد و خدمت پادشاه را با رعایت جوانب احتیاط مناسب می .(71
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ه از نزدیکی پادشاه دوری خیزد و از خدمت پادشاه نزدیکی  باش؛ اما از خدمت گریزان مباش کنزدیکی وی گریزان

   .(198:  1390«)عنصرالمعالی،

گردد،  نظر عنصرالمعالی ورود به آن از خردمندی به دور است و کار خطرناکِ سودمند معرفی می  از دیگر مشاغلی که به

نین مخاطره کسی کند که چشمِ خرد دوخته  شد: » ... چتجارت و بازرگانی است که بیشتر از راه دریا نیز انجام می

 سعدی نیز چنین نگاهی دارد که در واقع برگرفته از روحیه قناعت پیشگی اوست:    .(166باشد« )همان، 

تاجری روزی  که  شنیدستی   آن 

 

ستور   از  بیافتاد  بیابانی   در 

 

را دنیادار  تنگ  چشمِ   گفت: 

    

گور   خاکِ  یا  کند  پر  قناعت   یا 

 

 (117: 1377)سعدی،

از جمله معامالتی که در فرهنگ گذشته ایران رواج فراوان داشت، خرید و فروش غالم و اسب بود که عنصرالمعالی         

به جهت رسالت خاص آموزشی خود، آداب خرید و فروش در این دو زمینه را نیز در فصلی مجزا مطرح نموده است  

 (.111-129: 1390)عنصرالمعالی، 

گرا، وجود فرهنگ انفاق و احسان در  مهم دیگر یک جامعه رو به کمال و آرمان  ۀانفاق و احسان: شاخص. فرهنگ  2-3

ترازی معیشت رخ دهد،  ای انفاق و احسان و یاری دیگران در جهت بهبود شرایط افراد و همآن است. اگر در جامعه

دانند: »پیشوایان دینی ما برای شناخت شیعیان،  شهری خواهیم بود که همه یکدیگر را اعضای یک پیکر بشاهد آرمان

رو،  از این.  (112ق :1409اند: ... و سوم مواسات مالی با برادران مؤمن« )عاملی،  سه نشانه را در اختیار مردم قرار داده

شمرد: »اگرچه  برمیها را جزو وظایف مهم اقتصادی افراد  عنصرالمعالی توجه به فقرا و نیازمندان و کمک مالی به آن

سعدی نیز چنین دیدگاهی دارد: »جوانمرد که    .(104:  1390چیز عزیز است، از سزاوار دریغ مدار ...« )عنصرالمعالی،  

در نگاه سعدی انفاق جامعه را نجات خواهد داد.   .(180:  1377بخورد و بدهد بِه از عابدی که نخورد و بنهد« )سعدی، 

ت اقتصادی جامعه با احسان و بخششِ صاحبان ثروت از بین خواهد رفت و در این صورت  »از نظر او بسیاری از مشکال

   .(159: 1391جامعه آرمانی به وجود خواهد آمد ... « )پرنیان و حسینی آبباریکی، 
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 . : نگاره سبک زندگی در بوستان سعدی، نسخه چستربیتی لندن5تصویر  

صرالمعالی که همیشه سعی داشته است فلسفه تربیتی هر مهارتی را بیان کند، به فلسفه انفاق از نگاه دینی به عنوان  عن

کننده  کند. او معتقد است انفاق ابتدا موجب رشد و کمال در انفاقمیآزمایشی الهی نسبت به صاحبان نعمت اشاره

ی تعالی تقدیر کرد تا گروهی درویش باشند و گروهی توانگر و توانا شود و بعد گشایشی برای نیازمند. » ... و خدامی

بود بدان که همه را توانگر کردی  و لکن دو گروه از آن کرد تا منزلت و شرفِ بندگان پدید شود و برتران از فروتران  

ی، بنگر که در وقت خوبی  مردمِ صدقه ده پیوسته در امنِ خدای تعالی باشند ... و چون تو با کسی خوبی کن   پیدا شود ...

او   .(29-22:    1390کردن هم چندان راحت که بدان کس رسد در دل تو خوشی و راحت پدید آمد« )عنصرالمعالی،  

با نگاهی انسانی و اخالقی بر این باور است که انفاق نسبت به دشمن نیازمند هم جایز است؛ چراکه شاید این امر موجب  

جنسی از تو را شغلی اوفتد، ناچار از بهر او بکوش، رنج تن و مال دریغ مدار؛  هم  مودت در دل دشمن گردد: »و اگر

 .(40اگرچه دشمن و حاسد تو باشد...« )همان،

او وارد شد   ۀی است. او با بیان حکایتی درمورد پارسایی که دزد به خانأسعدی نیز در این مسئله با عنصرالمعالی هم ر

گوید: »... پارسا را خبر شد. گلیمی که در آن خفته بود، برداشت و در راه دزد  وجو چیزی نیافت، میو پس از جست

داند. لذا، در حکایت  البته سعدی الزمه انفاق را مکنت مالی منِفق می  . (87:  1377انداخت ]تا محروم نشود[« )سعدی،  

کند: »... اگر قدرتِ جود است و گر  جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی از باب هفتم گلستان، تاکید می

.  (163شود که مالِ مزکّی دارند و جامه پاک و عِرضِ مصون و دل فارغ ... « )همان،  قوّت سجود، توانگران را بِه میسّر می

های اقتصادی و اجتماعی سعدی دارد؛ اما باید گفت او برای انفاق  هرچند بسیاری از حکایات گلستان نشان از دغدغه

داند. »البته،  حساب و کتاب را هم صحیح نمی( بخشش بی67سان نیز آدابی قائل است و با دیدگاهی قرآنی )فرقان/و اح
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های سعدی در مورد بخشش و احسان مانع از آن نیست که در مورد آداب احسان هم هشدارهایی  باید گفت که توصیه

احسان هم مثل همه کارها آداب دارد »ولیکن نه شرط است با    زیرا او معتقد است  ،اش( بدهدنگری)بنا بر همان روشن

داند ... این اعتدال شامل خرج کردن هم  هر کسی«. او با گداپروری مخالف است و مصلحت جمع را بر فرد ترجیح می

   .(76و75: 1388تر کن ... « )داوری ، شود : چو دخلت نیست، خرج آهستهمی

تواند انسان را در مواقع خطر  : بصیرت مواجهه با رویدادها و شرایط جامعه و جهان میهای سیاسی. آداب و مهارت4

ای نابود خواهد سازد تا در دام هر صیادی گرفتار نیاید. گاهی با عدم سیاست و تدبیر شایسته، شخص یا جامعهایمن

مقال این  در  لذا،  است.  مطلب  این  مؤیّد  خود  نیز  تاریخ  که  اساس   هشد  محور  مهارتدو  در  منظر  ی  از  سیاسی  های 

 عنصرالمعالی و سعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  

ها و جامعه بشری بوده و خواهد بود. شناخت درست دشمن و  شناسی: دشمن همیشه در کمین انسان. دشمن1-4

 تواند در مواجهه و مقابله ما با آن کمک شایانی کند.   های او میویژگی

از دشمن تراشی بی افراد را  از دشمن، همه  بر لزوم تشخیص دوست  با تأکید  مورد و تهییج  عنصرالمعالی و سعدی 

کند:   میدارند و در واقع نگاهی انعطافی در این زمینه دارند. مثالً عنصرالمعالی به فرزندش توصیهدشمن برحذر می

تنگ مشو که هر که را دشمن نباشد، دشمن  شد، مترس و دل»جهد کن ای پسر تا دشمن نیندوزی، پس اگر دشمنت با

آورد که وقتی از او در  حکایتی از اسکندرِ رومی می  ،سعدی نیز در این راستا  .(144:  1390کام باشد...« )عنصرالمعالی،  

، هر مملکت را  گونه پاسخ داد: »گفت: به عَونِ خدای، عزّوجلّهایش در کشورگشایی سؤال شد، اینمورد دلیل موفقیت

 .(85: 1377که بگرفتم، رعیتش را نیازردم و نام پادشاهان جز به نیکی نبردم« )سعدی،

های مشترک میان عنصرالمعالی و سعدی در این زمینه، عدم کوچک شمردن دشمن و اعتماد به او و سخنان  از دیدگاه

»...اوست. عنصرالمعالی سفارش می آن    کند:  یابی  از دشمن شکر  بیاگر  با دشمن ضعیف  را   ... گمان شرنگی شمر 

کند: »دشمن  (  سعدی نیز توصیه می144:  1390همینان دشمنی کن که با دشمن قوی کنی ... « )عنصرالمعالی،

اند: بر دوستی دوستان  ضعیف که در طاعت آید و دوست نماید، مقصودِ وی جز این نیست که دشمنی قوی گردد و گفته

اشاره دارد: »دشمن چو از همه    ،( و در جایی دیگر171:  1377ملّقِ دشمنان چه رسد« )سعدی،اعتماد نیست تا به ت 

لذا، تأکید    ؛ (174حیلتی فروماند، سلسله دوستی بجنباند و آنگه به دوستی کارهایی کند که هیچ دشمن نتواند« )همان،

برخی اشارات سعدی موجب تشکیک در  نشینی است. البته گاهی هر دو بر شجاعت در رویارویی با دشمن و عدم عقب

گویند: »دستی که  گونه نیست. »مثالً وقتی میاذهان شده است که او تناقضاتی در این زمینه دارد؛ اما باید گفت این

شناسی کنید تا مبادا به نابودی شما تمام شود.  نتوان برید، باید بوسید« منظور آن است که در مورد دشمن باید موقع

گیرد. این یک تفکر انعطافی  میالعمل شما بر حسب اقتضای زمان شکلکرد تا زمانش برسد. بنابراین عکسباید صبر  

البته    .(119:  1381ایرانی ناشی از تاریخ پرماجرای اوست که سعدی هم سخنگوی آن است ... « )اسالمی ندوشن،  

عین صالبت و قدرت، زبان گفتگو و مذاکره نیز    ناگفته نماند گاهی این انعطاف در نگاه عنصرالمعالی نیز است که در 

گوی باش که  کش باش ... و با دوست و دشمن گفتار آهسته دار و با آهستگی چربنیاز است: »... با گردن کشان گردن

 .(149: 1390گویی دوم جادوی است ...« )عنصرالمعالی،چرب
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موقع با دشمنان تأکید دارد: »پس گفت: ای ملک،    چه گفته شد سعدی بر تقویت دوستان جهت مقابله بهطبق آن

کنی؟ ... با رعیت صلح کن و ز جنِگ  چون گرد آمدنِ خلق موجب پادشاهی است، تو مر خلق را پریشان برای چه می

سعدی بیشترین اشارتش به    (.64:  1377نشین / زان که شاهنشاهِ عادل را رعیت لشکر است« )سعدی،  خصم ایمن

کنند. او سیاست و تدبیر در  میتدبیر خود حتی دوستان را به دشمنان بدلکسانی که گاهی با سوءپادشاهان است.  

       .(196: 1390بخشی،داند)افتخاری و علیبرخورد با دشمنان را از وظایف اصلی حاکمان می

که خطر دشمن درونی    و براین باور متفق  ؛عنصرالمعالی و سعدی معتقد به وجود دو دشمن بودند: درونی و بیرونی

گیر همه ابنای بشر  بیشتر است. گاهی از این دشمن درونی به دوستان نزدیک و خانواده و گاهی به »نفس« که گریبان

: 1390شود. »از دشمن خانه ترس که بیگانه را آن دیدار نیفتد در کار تو که او را ... « )عنصرالمعالی،است، تعبیر می

(     14ه قرآنی نیز نزدیک است: »یا ایها الذین آمنوا إنَّ مِن ازواجِکم و اوالدکم عدوّاً لکم ...« )تغابن/البته این به نگا  (.147

کند که از تشویش لوریان در دست برد به دِرَمهایش، از دوست  سعدی نیز باز هم در قالب حکایتی، اعرابیی را روایت می

او باشد تا از وخود تقاضا می که همان دوست دِرَمهاش »ببرد و  حشت تنهایی برهد، غافل از آنکند که در صحبتِ 

یا در جایی دیگر که خود از بزرگی در معنیِ حدیث »اعدی عدوّکَ نفسک    .(124:  1377بخورد و سفر کرد« )سعدی،

به حکمِ    دارد: »گفت:پرسد که آن بزرگ با نگاهی ظریف، فلسفه این حدیث را اینگونه بیان میالّتی بین جنبیک« می

که هر آن دشمنی که با وی احسان کنی دوست گردد مگر نفس را که چندان که مدارا بیش کنی ] مخالفت[ زیادت  آن

   .(162کند« )همان،

های سیاسی از نگاه عنصرالمعالی و سعدی، آداب جهاد و مبارزه با  . فرهنگ جهاد و مبارزه با ظلم: از دیگر مهارت2-4

های او، تأسی به فرهنگ جهاد و شناخت آداب آن امری ضروری  ت دقیق دشمن و حربهظلم است که پس از شناخ

. جایگاه واالی جهاد و ایستادگی در برابر جور جائران و ایثار جان در این راه از منظر دینی نیز دارای اهمیت  است

ژرفای جایگاهی است که    ۀدهندسزایی است. »محل قرارگرفتن مبحث جهاد در کتب فقهی و حدیثی نیز خود نشانهب

از عبادات و فرایض، در  اند. در بسیاری از این، مبحث جهاد بهعالمان جهان اسالم برای جهاد قائل بوده عنوان یکی 

رو چه عنصرالمعالی و  از این. (77: 1392نیا، پور و ستودهاست« )جانیردیف عباداتی چون نماز، روزه و حج قرار گرفته

دانند. »اما چون در کارزار باشی، آنجا سستی و درنگ  چه سعدی وجود فرهنگ جهاد و مبارزه با ظلم را ضروری می

سعدی نیز  .  (98:  1390که تا خصم بر تو شام خورد تو بر او چاشت خورده باشی« )عنصرالمعالی،شرط نباشد، چنان

داند: »هر که را دشمن پیش است اگر نکشد دشمن خویش است«  به خود می اهمال در از بین بردن دشمن را خیانت

به شرایط زمانش( پادشاهان بیاز نظر سعدی بی.  (179:  1377)سعدی، افراد )با توجه  ثبات  کفایت و بیدادگرترین 

رالمعالی مرگ در  عنص  (.74هستند: »غافلی را شنیدم که خانه رعیت خراب کردی تا خزینه سلطان آباد کند« )همان،  

کند: »... و اندر آن جای، مرگ بر دل خویش خوش کن و البته  مسیر نابودی دشمن جامعه را مرگی مقدس معرفی می

توان در خصوص مبارزه با دشمن  از منظر  (. از نکات اخالقی که می99:  1390مترس و دلیر باش ...« )عنصرالمعالی،

در جنگ و عدم اقدام عجوالنه است. »اندر حرب دلیر مباش که از دلیری    نی و هر دو کتاب به آن دست یافت، صبر و تأ

(.  223دل مباش که از بددلی خویش لشکر خویش منهزم گردانی« )همان،  خویش لشکر خویش بر باد دهی و نیز بد
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(.  و باز به بیانی  172:  1377« )سعدی،  آید، جان در خطر افگندن نشاید ...کند: »تا کار به زر برمیمیسعدی نیز توصیه

 : جان کرد / کشته را باز زنده نتوان کردکند: »نیک سهل است زنده بیمیدر قالب دو بیت اشاره ،دیگر

تیرانداز صبرِ  است  عقل   شرطِ 

 

باز   نیاید  کمان،  از  رفت  چو   که 

 

 (. 179)همان،  

دانند تا در  حاکمان را تأمین معیشت لشکریان میعنصرالمعالی و سعدی به جهت اهمیت این امر، یکی از وظایف مهم  

دار، اگر خواهی  خوش  زمان حادثه از بذل جان دریغ ندارند و صحنه را خالی نگذارند.  »... لشکر خویش را همیشه دل

پیشین  سعدی نیز یکی از پادشاهان  .  (226:  1390که جان از تو دریغ ندارند، تو نان از ایشان دریغ مدار« )عنصرالمعالی،

داری سستس داشت: »یکی از پادشاهان پیشین در رعایتِ مملکت سستی کردی و  کند که در مملکترا حکایت می

البته عنصرالمعالی در    (.68:  1377سختی داشتی. الجرم دشمنی صعب روی نمود، همه پشت دادند« )سعدی،لشکر به

مهارت و  آداب  از  برخی  مجزا  کارزارسطوری  و  نظامی  مهم  می  های  بیان  است  را  توجه  قابل  خود  نوع  در  که  دارد 

در تصویر زیر که مربوط به قابوسنامه است سلطان محمود غزنوی در کنار درباریان    (.  223-226:  1390)عنصرالمعالی،

 به تصویر کشیده شده است و نوعی گفتگو در مجلس جریان دارد.

 

 .(44:  1395،  )نصیری منبع:   امه.سنپادشاه در قابو  ۀ: نگار 6تصویر
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 . مربوط به پادشاه و مالقات با افراد جامعه، گلستان سعدی، نسخه موزه لندن  ۀر : نگا7تصویر

 گیری  تیجه ن

های  نامه و گلستان را برای تعالی جامعه خویش و نسلعنصرالمعالی و سعدی با هدف تعلیمی و خیرخواهانه قابوس

توان در قالب چهار مهارت کلی زندگی خالصه کرد:   شده در هر دو اثر را میارائهآینده تألیف نمودند و سبک زندگی  

( آداب و  2اندوزی و آداب تغذیه است.  های فردی که شامل انجام تکالیف دینی، خردورزی و دانش( آداب و مهارت1

ورزی و تشکیل  قاد و آداب عشقوری، آداب انت یابی، آداب سخنهای اجتماعی و فرهنگی که شامل مهارت دوستمهارت

انداز و فرهنگ انفاق و احسان است.  های اقتصادی که شامل فرهنگ کسب و کار و پس( آداب و مهارت3خانواده است.  

های  های سیاسی که شامل دشمن شناسی و فرهنگ جهاد و مبارزه با ظلم است. آداب و مهارت( آداب و مهارت4

هایی باشد در نوع بیان و لفظ و نیز  های نزدیکی با یکدیگر دارند و اگر تفاوتو گلستان شباهت  نامهشده در قابوسارائه

ورزی و تشکیل خانواده که به دالیل خاص اجتماعی و  نظیر آداب عشق  ،گاهی به جهت مقتضیات خاص زمانی است

از آن است، مربوط می اثر با بنی ارائههاشود. بسیاری از مهارتفردی که زندگی سعدی متأثر  های  مایهشده در دو 

اخالقی و آیات قرآن و احادیث اهل بیت نزدیک است که مواردی از آن در متن اشاره شد. عنصرالمعالی به جهت رسالت  

است. اما سعدی  مند مطرح شدهصورت نظامهایش بهکند و توصیهمیآموزشی خود زبانی مالیم، ساده و پدرانه اتخاذ

های گلستان به هشت باب؛ در  بندی موضوعی بابد و انتقادی در قالب ارائه حکایات دارد که در عین تقسیمزبانی تن

 صورت پراکنده در گلستان جاری است.  های او بهموارد متعددی حکایاتش انسجام موضوعی ندارد و گاهی دغدغه
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 منابع 

 ها کتاب

 تهران: قطره. .سخنگوی وجدان ایران(. چهار 1381اسالمی ندوشن، محمدعلی. )

، مشهد:  2اصغر نوایی، جمیثم(، قربانعلی محمدی مقدم، علی(. ترجمه شرح نهج البالغه )ابن1375علی. )بنبحرانی، میثم

 های اسالمی آستان قدس رضوی.بنیاد پژوهش

 ، تهران: امیرکبیر. 2ج .شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی(. سبک 1337بهار، محمدتقی. )

تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم    .1357شناسی ادبیات فارسی از آغاز تا سال  (. جامعه1390پارسانسب، محمد. )

 ها.انسانی دانشگاه

 . چاپ دهم، قم: اسرا .الحیاه(. مفاتیح1391) . جوادی آملی، عبداهلل

   : آگه.تهران .(. قلمرو سعدی1388) .دشتی، علی

 .تهران: نشر آگاه .(. نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی1394). االمینی، محمودروح

 .عطار :  تهران .شناسی(. مبانی انسان1372) . .................................

 .تهران: علمی .(. با کاروان حله1343) .کوب، عبدالحسینزرین

 .تصحیح و توضیح غالمحسین یوسفی، تهران: خوارزمی .(. گلستان1377)  .، محمدسعدی شیرازی

 .تهران: میترا .شناسی نثر(. سبک 1381) .شمیسا، سیروس

 البیت االحیاء التراث. سسه آلؤقم: م .الشیعهق(. وسائل1409حسن. )عاملی، محمدبن

 به اهتمام غالمحسین یوسفی، تهران: علمی و فرهنگی. .(. قابوسنامه1390عنصرالمعالی، قابوس. )

 ناصر موفقیان، تهران: نشر نی. .(. تجدد و تشخص )جامعه و هویت شخصی در عصر جدید(1382گیدنز، آنتونی. )

 الشریعه؛ تحقیق و ویرایش علی فضلی، قم: شاکر.الشیعه فی آداب(. سراج1389)  .مامقانی، عبداهلل

 مقاالتی درباره زندگی و شعر سعدی، داستان اشخاص در گلستان. تهران: امیرکبیر.  (.1375متینی، جالل. )

 قم: بوستان کتاب.  .(. اخالق معاشرت1389محدثی، جواد. )

 قم: صفحه نگار.   .(. آداب معاشرت در اسالم1391مکارم شیرازی، ناصر. )

 مقدمه کتاب، تهران: خوارزمی. .(. گلستان1377یوسفی ، غالمحسین. )

 مقدمه کتاب، تهران: علمی و فرهنگ.  .(. قابوسنامه1390یوسفی، غالمحسین )
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 .مجله بوستان ادب، دور دوم، شماره دوم .«خانواده در قابوسنامه»(. 1389).  الساداتاسعدی، مریم
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   .59 -90 صسه، ص

نامه علمی پژوهشی رفاه  ، فصل«زندگی و هویت اجتماعی جوانان سبک»(. 1385) .آقابخشی، حبیب؛ رحمت آبادی، الهام

 . 235-253 ص، ص20اجتماعی، شماره 

 . 7-46، صص59نامه راهبرد، شمارهاجتماعی«. فصل ۀ(. »سرمایه خانواده، سنگ بنای سرمای1390روحانی، حسن. )

نامه ادبیات تعلیمی، شماره  پژوهش  .«قابوسنامهبررسی دیدگاه تربیتی ایرانیان باستان در  »(.  1392).  پور، وحیدسبزیان

 .51-86، ص17

غالمعلی آن»(.  1389)  .سرمد،  آموزشی  کاربردهای  و  سعدی  گلستان  مدیریتی  فصل«اشارات  مدیریت  ،  تحقیقات  نامه 

 . 95- 120 صص ،  3آموزشی، شماره

نامه تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه  ، فصل«های سیاسی و اجتماعی سعدیبررسی اندیشه»(. 1389) .نژاد، حسینصفری

 .216 -239 ص ، ص28آزاد مشهد، شماره 

- 207صص، 27وری، شماره مدیریت بهرهنشریه  .«بررسی جایگاه رهبری در گلستان سعدی»(. 1392). پروانه زاده، عادل

199 . 

نگاه سعدی )در بوستان و گلستان(» (.  1386)  .کدیور، جمیله از  فارسی دانشگاه سیستان و  «زن  ادبیات  ، مجله زبان و 

 .73-95 صص،  3شبلوچستان، 

،  1فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره    .«سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی»(.  1386)د. کنی، محمدسعیمهدوی

 .22-33صص

بر روند طراحی و نگرش هنرمندانه (. »واکاوی عوامل مؤثر  1395نصیری، فاطمه؛ اعظم زاده، محمد و محمودی، فتانه. )

 . 34- 49، صص38نگره، شماره .امه«سنپردازی تصاویر قابودر چهره

،  18شماره  تعلیمی،   نامه ادبیات پژوهش.  «سعدی  ۀنسبت اخالق و سیاست در اندیش»  (.1392).  یاور، مجتبی  ؛نورایی، الیاس

 . 145-170صص

نامه  پژوهش  .«امهسنهای تعلیمی قابوپذیری گلستان سعدی از آموزهتأثیر»(.  1393)  .ها، احمدرضا و رجبی، مسلمیلمه

 .1-28ص ص ، 21ادبیات تعلیمی، شماره 

 


