تأثیرپذیری تعلیمی نزاری قهستانی در دستورنامه از بوستان سعدی

چکیده
بوستان سعدی یکی از جامعترین آثار تعلیمی در حوزۀ ادب فارسی محسوب میشود .شاعر در
این اثر دنیای آرمانی مبتنی بر اخالق خود را به تصویر کشیده است .هنرمندی سعدی در تحقق این
امر ،باعث شد دهها چهرۀ ادبی آثاری به سبک و سیاق بوستان پدید بیاورند و به تقلید و تتبع از موازین
آن بپردازند .در این بین ،حکیم نزاری قهستانی آنگونه که خود نیز ،اشاره کرده ،در دستورنامه تحت
تأثیر بوستان سعدی بوده است .یکی از جنبههای اصلی تأثیرپذیری ،موضوعات اخالقی و تعلیمی است.
از این رو ،در مقالۀ حاضر ،به روشی توصیفی – تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهای ،مهمترین وجوه
مشترک تعلیمی در دو اثر مذکور ،بررسی و کاویده خواهد شد .به نظر میرسد نزاری در طرح و شرح
مباحث تعلیمی همچون توکل به خدا ،مهماننوازی ،عفو کردن گناهکاران ،بخشندگی و سخاوت،
ستایش فروتنی و نکوهش غرور ،خلوص نیت ،رازداری ،احترام به دیگران و نکوهش عیبجویی به
سعدی عنایت داشته است.

کلیدواژگان :سعدی ،بوستان ،نزاری قهستانی ،دستورنامه ،تعلیم و اخالق.

مقدمه
در حوزۀ ادبیات تعلیمی فارسی چهرههای برجستهای ظهور کردهاند و با آثاری درخور و شایسته
اعتبار و روایی ویژهای به این حوزه بخشیدهاند .در این بین ،سعدی اگر اغراق نباشد ،شاخصترین
چهره محسوب میشود .او در بوستان ریاحین آموزههای اخالقی را به مشام جان مخاطبان خود رسانیده
و در این زمینه از بهترین سبک و سیاق و روانترین زبان بهره گرفته است .در این اثر« ،تعلیم اخالقی
شیخ ،ناظر به تربیت نفوس و اصالح احوال جامعه است»( .زرینکوب )67 :1931 ،به این اعتبار،
«سعدیشناسان و دوستداران او ،همواره بوستان را در جایگاه یک کتاب اخالقی و آموزشی نگریسته و
آن را جهان مطلوب سعدی دانستهاند»( .حسنلی )13 :1931 ،یکی از عوامل اصلی در خلق این منظومه،
امنیتی بوده است که در اثر درایت اتابکان سعد در شیراز وجود داشت .در چنین فضای نسبتاً آرامی
«سعدی از فضایل اخالقی و رو به زوال رفتن قفس و کالبد آدمی سخن به میان میآورد و بدون شک،
اگر سعدی در غیر از شیراز نشو و نما مییافت ،ادب تعلیمی بازتابیافته در بوستان و گلستان به لونی
دیگر بود»( .یلمهها )31 :1931 ،تفوق و کامیابی سعدی در اثر مذکور باعث شد تا بسیاری از شاعران
و اهالی کوی ادب در فکر پیروی از روش او برآیند و بکوشند اثری همتراز با بوستان خلق کنند .نزاری
قهستانی یکی از آن چهرههاست .او دستورنامه را بر وزن بوستان سعدی یعنی مفاعیلن مفاعیلن فعولن
سروده است .در حوزۀ محتوا نیز ،این تأثیرپذیری به خوبی هویدا است ،چنانکه مصفا میگوید« :ذهن
او از شیوههای کالمی و موضوع و مضمون شاعرانی چون سنایی و نظامی و عطار و موالنا و سعدی
آکنده است و هرجا مناسب دیده است یا مقهور محفوظ ذهن شده است ،این تأثرها آشکار گردیده
است  ...شیوۀ گفتار سعدی با صفت سهل ممتنعِ شگفتی که در بیان شیخ است و تقارن و تقارب
معجزآسایی که با زبان محاوره دارد ،همهجا بر کالم نزاری سایۀ لطیف خود را گسترده داشته است».
(نزاری قهستانی :1961 ،مقدمه )319 /دستورنامه منظومهای تعلیمی است که شاعر در شصت و پنج
سالگی سرود .این اثر «پیش مستعدان و ظرفا قدری دارد» (دولتشاه سمرقندی )391 :1913 ،و شاعر
«در آداب معاشرت منظوم ساخته [است] در بحر بوستان»( .اوحدی بلیانی )3934 /6 :1933 ،چنانکه
مالحظه میشود ،دستورنامه در سالهای پختگی و کمال شخصیتی نزاری سروده شده و شاعر سعی
کرده است با طرح و شرح مضامین تعلیمی ،همداستان با بوستان سعدی ،حاصل تجربههای دور و دراز
خود را به مخاطبانش انتقال دهد .به این اعتبار ،مقالۀ حاضر با استناد به منابع کتابخانهای و روشی
توصیفی – تحلیلی ،در پی پاسخ دادن به این سؤال است که مهمترین وجوه تأثیرپذیری تعلیمی نزاری
قهستانی در دستورنامه از بوستان سعدی کدام است؟

پیشینه تحقیق :
در پیوند با جنبههای تعلیمی بوستان پژوهشهایی صورت گرفته است:
گذشتی و اردستانی رستمی ( ،)1933در مقالۀ خود با عنوان «سنجش اندرزهای فردوسی در
شاهنامه و سعدی در بوستان» ،نشان دادهاند شعر فردوسی نه تنها مورد تقلید حماسهسرایان ،بلکه معلمان
اخالق ،نظیر سعدی نیز ،قرار گرفته است .اگر بر آن باشیم که در ادب فارسی ،متنی شبیه به شاهنامه را
از جهت توجه به پند و اندرز بیابیم ،احتماالً نخستین انتخاب ما بوستان سعدی خواهد بود.
نیکروز و بختیاری ( ،)1931در مقالۀ خود با عنوان «مقایسۀ اندیشههای تربیتی و آموزشی سعدی
و جان دیویی» دریافتهاند که در مواردی چون رغبت در آموزش و پرورش و هدف آموزش و پرورش
همانندیهایی در نظریات سعدی و دیویی وجود دارد ،اما در مواردی مثل روش تدریس ،طبیعت
کودک ،مراحل تربیت ،نقش معلم و تربیت دینی عقایدی مخالف همدیگر دارند.
طهماسبی ( ،)1931در مقالۀ خود با عنوان «مضامین اخالقی در بوستان و مقایسۀ آن با نهجالبالغه»
به این نتیجه رسیده است که سعدی آرمانشهر خود را به تأثیر از دستورهای انسانساز اسالم طراحی
کرده است که در این بین ،قرآن و نهجالبالغه کاملترین الگوها بودهاند .مهمترین وجوه مشترک مضامین
اخالقی در بوستان و نهجالبالغه عبارت است از :اخالص در عمل ،بیارزشبودن دنیا ،حرص و طمع،
خودبینی ،شکر و سپاس ،ستم ،دادگری ،قاضیبودن انسان ،قناعت ،نکوکاری و همدردی با یتیمان.
نظری و اسدی ( )1933در مقالۀ خود با عنوان «مقایسۀ آموزههای تعلیمی در شاهنامۀ فردوسی
با بوستان سعدی» به این نتیجه رسیدهاند که فردوسی در سراسر اثر ارزشمند حماسی خود ،از هر
فرصتی برای بیان آموزههای تعلیمی همچون خردورزی ،نامخواهی ،دوری از آز ،دادگری ،رعایت
اعتدال و  ...استفاده کرده است و دو سده بعد ،سعدی با توجه به مقتضیات جامعۀ ایرانی ،با نیمنگاهی
به شاهکار فرزانۀ توس ،در بوستان به مسائلی چون احسان ،تواضع ،دادگری ،رعایت اعتدال ،نامخواهی،
اغتنام فرصت ،نفی آز و  ...پرداخته است.
محمدی کلهسر و ابدالی ( ،)1931در مقالۀ خود با عنوان «ساختار روایی بوستان سعدی؛ اخالقی
یا عرفانی؟» نشان دادهاند که الگوهای روایی غالب در بوستان ،همان الگوهای مرسوم در حکایتهای
تعلیمی فارسی ،یعنی خطا و پاداش است .در این میان ،حکایتهایی با مضامین و مؤلفههای عرفانی نیز
وجود دارد که گاه از الگویی شبیه به الگوهای تأویلی روایتگری عرفانی پیروی میکند ،اما نوع تفسیر
و خوانش این نمونهها چنان است که غلبۀ الگوهای تعلیمی بر روایتگری بوستان را نشان میدهد.

نوروزی داودخانی ( ،)1931در مقالۀ خود با عنوان «بررسی و تحلیل رویکرد سعدی در رهایی
انسان از درد و رنج (با تکیه بر قصاید و بوستان)» به این نتیجه رسیده است که سعدی چون روانشناسی
اجتماعی با تأمل در روح و روان جامعه همواره تالش میکند با برجستهسازی امور نیک و طرد کردن
امور بد ،پایههای جامعۀ سالم و آرمانیاش را بنا نهد .او با ارزشمند دانستن خدمت به خلق بر آن است
که اعضای جامعه به ویژه حاکمان قدرت را به سوی خدمترسانی به مردم تشویق کند و بدینسان
بخشی از آالم و دردهای بشری را درمان نماید.
در پیوند با جنبههای تعلیمی شعر نزاری پژوهشهایی صورت گرفته است:
قادری و رجبی ( ،)1933در مقالۀ خود با عنوان «بازتاب مضامین اخالقی در اشعار نزاری قهستانی
(در پرتو آیات و روایات)» به این نتیجه رسیدهاند که نیکوکاری ،عدم مصاحبت با نااهالن ،تالش برای
صلح و دوستی ،اجتناب از طول أمل ،قناعتورزی ،احتراز از ریاکاری ،فقر و درویشنوازی ،توبه،
تهذیب نفس ،حس نوعدوستی ،احتراز از دنیادوستی مهمترین آموزههایی هستند که شاعر تحت تأثیر
متون اسالمی در شعر خود بازتاب داده است.
ذبیحی و چمنآرا ( ،)1933در مقالۀ خود با عنوان «بررسی ادب تعلیمی در دستورنامۀ حکیم
نزاری قهستانی» نشان دادهاند که مهمترین مسائل تربیتی در این اثر عبارت هستند از :پرهیز از مصاحب
ناجنس ،ضرورت حفظ اعتدال در زندگی ،رعایت آداب ،نگهداشتن حدود در گفتار و رفتار و آیین
بادهنوشی.
رحیمی و عربپور محمدآبادی ( ،)1933در جستار خود با عنوان «بررسی و تحلیل برخی
آموزههای اخالقی در دیوان حکیم نزاری قهستانی» نشان دادهاند که موضوعاتی چون تواضع ،قناعت،
میانهروی و حفظ اعتدال ،توصیه به فراگیری علم و دنبالهروی از انبیا و اولیا ،بازگشت از بدیها به
خوبی ها (توبه) ،نیکوکاری ،امید و ایمان راستین ،دعوت به وحدت و دوری از تفرقه ،ستایش و شکر،
خاموشی و سکوت و حسن خلق (خوشرویی و خوشخویی) در جهانبینی تعلیمی شاعر اهمیت
دارد.
زندوکیلی و طبسی ( ،)1933در مقالۀ خود با عنوان «جلوههایی از آموزههای اخالقی در ادبنامۀ
نزاری قهستانی» به این نتیجه رسیدهاند که اثر مذکور در بیان چگونگی رفتار وزیران ،منشیان و دیگر
درباریان در برابر شاه است و در جایجای آن میتوان توصیههای اخالقی را به تماشا نشست .او در
این ارتباط همچون سعدیِ اندرزگو که در آن سالها فردی سالخورده بود ،عمل کرده است.

بیکی ،نوروزی و بهنامفر ( ،)1933در مقالۀ خود با عنوان «مضامین اخالقی در غزلیات حکیم
نزاری» ،بیان کردهاند بررسی نصایح شاعر حاکی از قدرت باالی او در مردمشناسی و درک روحیات
زمان خود است .نزاری پس از تشخیص دردهای اجتماع ،راهکارهای تعلیمی خود را ارائه داده که
عبارت است از :احسان ،استغنا و زهد ،بخشش ،دوری از هوای نفس ،تواضع ،توبه ،توکل ،حسن خلق،
ذکر ،شکر ،صبر ،عدل ،عیبپوشی ،فروبردن خشم ،قناعت ،وفا به عهد دوستی.
با وجود این تحقیقات ،تطبیقی میان رویکردهای تعلیمی دو شاعر و تأثیر و تأثر آنها بر یکدیگر
صورت نگرفته که هدف مقالۀ حاضر تحققبخشیدن به آن است .بدین منظور ،دیدگاههای تعلیمی
مشترک سعدی و نزاری بررسی و مقایسه خواهد شد.

 -1دیدگاههای تعلیمی مشابه سعدی و نزاری
 -1-1توکل به خدا
انسانها از آنجایی که موجودی ضعیف هستند ،میبایست خود را به نیرویی برتر متصل کنند تا
بتوانند در مسیر پویایی و رشد گام بردارند .نوع بشر به دلیل محدودیتهایی که دارد ،همواره نیازمند
توسل و توکل به قدرت مطلق است که در فرهنگ ایرانی-اسالمی چنین خصیصهای برای حق تعالی
تصور شده است .به این اعتبار ،بزرگانی چون سعدی که معلمان اخالق جامعه هستند ،در سرودههای
خود از نقش مثبت خدامحوری در تکامل شخصیت معنوی انسانها سخن گفتهاند« .سعدی موحدی
است مخلص که اعتقادش به وحدانیت خداوند به صفا و نورانیت آراسته است  ...و در دیباچۀ بوستان
و در سراسر آن ،ابراز این اخالص لطیف خداپرستانه تار جان آدمی را میلرزاند»( .امامی/1 :1966 ،
 )133بر این پایه ،سعدی عقیده دارد که همه باید در برابر حق فرمانپذیر باشند و کالم وی را با جان
و دل نیوش کنند .خداوندی که پیش از هر چیزی بوده است و پس از هر چیزی خواهد بود« .روح
توکلی که سعدی در انسان میدمد ،تکیهگاهی است بزرگ در مصائب حیات»( .سعدی :1913 ،مقدمه/
 )31سعدی برجستهترین صفتی را که برای معرفی حضرت دوست در نظر گرفته ،رحمت و لطف
اوست .نکوکار نیکیپسندی که همواره از بندگان خوشسیرتش پشتیبانی میکند و در تنگناهای زندگی
از هیچ حمایتی دریغ نمیورزد .از نظر شاعر ،سعادت حقیقی در بخشیدهشدن بنده از سوی داور راستین
است و با زور و زر دنیایی نمیتوان کاری از پیش برد .از اینرو ،به جوانان که بیشتر از الیههای دیگر
اجتماعی در معرض غفلتورزی قرار دارند ،پند میدهد پیش از آنکه قوای جسمی آنها تحلیل برود

و دچار رخوت شود ،طاعت از حق تعالی را در پیش گیرند و گوی سعادت را در این سنین خطیر
بربایند.
نه مستغنی از طاعتش پشت کس

نه بر حرف او جای انگشت کس

قدیمــی نکوکــار نیکــیپسـند

بـه کلـک قضـا در رحم نقشبند
(سعدی)13 :1933 ،

سعـادت به بخشایـش داورست

نه در چنگ و بازوی زورآورست
(همان)196 :

جوانـا ره طـاعــت امـروز گیـر

کـه فـردا جـوانی نیایـد ز پیر

فراغ دلت هست و نیــروی تـن

چـو میدان فراخست گویی بـزن
(همان)136 :

نزاری هم ،مانند سعدی به این مقوله توجه نشان داده است .شاعر «بر این باور است کسانی که
به خدا توکل دارند ،از مردم بدخواه پروایی ندارند؛ چون درگاه خداوند مانند قلعهای استوار است که
عاجزان و خصمان دونپایه را بدان راهی نیست»( .بیکی ،نوروزی و بهنامفر )3437 :1933 ،نزاری انسان
را موجودی ضعیف و نیازمند اتکا به نیرویی برتر میداند .در نتیجه از خداوند درخواست میکند که
سایۀ نگاه و عنایتش را از روی بندگانش برندارد و در پیچ و خم سختیها حامی آنها باشد .نزاری در
برابر گناهانی که از او سرزده ،از حق تعالی پوزش میخواهد و درخواست میکند مورد لطف الهی قرار
گیرد .او خداوند را پناه بیپناهان میداند و به دستگیری و پایمردی حق در روز مبادا امیدوار است .در
مجموع ،توصیفاتی که شاعر ارائه کرده است ،تبیینکنندۀ این مضووع اخالقی است که انسان باید همواره
خود را نیازمند به رحمت الهی بداند و از سرکشی و توسنی دوری گزیند تا به سعادت دست یابد.
عنــان عنایـت ز مــا بـرمپیــچ

که ما جمله هیچیم و کمتر ز هیچ

مرا ای همه تو ،ز مــن دور دار

وگر زلتــی رفــت ،معــذور دار

خالصم ده از ورطۀ حرص و آز

مران بر زبــانم محــال و مجـاز

ببخشای بر عجــز و بیچـارگیم

بـرون آور از خـود بـه یکبارگیم

مکن بینصیبم ز فضــل عمـیم

ز خلقم امان ده به امید و بیـم ...

کهام من چه دارم تو داری تویی

الـهــی پنــاه نــزاری تــویــی

تویـی پایمـرد و تویـی دستـگیر

ببخشای و رحمت کن و درپذیـر
(نزاری قهستانی)374 :1961 ،

 -2-1مهماننوازی
نیکورفتاری با غریبه ای که به ما پناه آورده و یا نواختن مهمانی که به دیدار ما آمده است ،یکی
از بدیهیترین آموزههایی است که در همۀ فرهنگها نمود دارد .در میان ایرانیان نیز ،مهماننوازی اصلی
پذیرفتهشده است .در نگاه سعدی ،تعریف مهمان مفهومی فراخ دارد و تنها به دوستان و آشنایان محدود
نمیشود .او کسانی را که از شهرها و کشورهای دیگر به مکانی جدید آمدهاند ،در حکم مهمان میداند
و مخاطبان خود را به لزوم حظ حرمت این افراد سفارش میدهد؛ چرا که آنها میتوانند نام نیک
میزبانان خود را در جهان پراکنده کنند و بر قدر و مرتبت مردمی که از ایشان پذیرایی کردهاند ،بیفزایند.
سعدی که در سرودههای خود بارها بر مقولۀ نیکنامی تأکید کرده است ،مهماننوازی را یکی از راههای
رسیدن به این فضیلت میداند .اهمیت برخورد با مسافران و غریبهها در نظر شاعر به قدری ضرورت
دارد که او اضمحالل یا تعالی یک مملکت و مردمش را در گرو نوع برخورد آنها با مهمانان میداند.
«کسانی که دانشمند و خواهان نام نیکاند ،مسافر و تاجر را به جان پرورند و در رفاه حال و راحت و
فراغ بال ایشان غایت جهد و سعی را مبذول دارند .باید غریبپرور و مهماننواز و سیاحدوست بود».
(سعدی :1933 ،مقدمه )39 /سعدی توصیه میکند که حتی مهمان فتنهانگیز را نیازارند؛ زیرا «در این
صورت تجارت رو به نقصان گذارد و ثروت و فراخی معیشت از آن کشور رخت بربندد»( .همان:
مقدمه )39 /در نتیجه ،تنها بیرونکردن آن فرد از شهر ،راهکاری است که سعدی توصیه میکند.
بـزرگان مسافر به جــان پرورند

کــه نام نکــویی به عالــم بـرند

تبه گردد آن مملـکت عـنقریب

کزو خاطــر آزرده آید غریــب

غریبآشنا باش و سـیاحدوست

کــه سیاح جَـالب نـام نکوست

نکـودار ضیـف و مسـافـر عزیز

وز آسیبشـان بـرحذر باش نیز ...

غریبی که پرفـتنه باشـد سـرش

میازار و بیـرون کـن از کشورش
(سعدی)39 :1933 ،

همانطور که بیان شد ،مهماننوازی یکی از اصلیترین نمودهای فرهنگ باستانی و دینی ایرانیان
به شمار میرود .بنابراین ،بدیهی است که در دستورنامۀ نزاری همسو با دیدگاه سعدی به این امر توجه
شده باشد .شاعر در سفارشهای خود به فرزندان (در گسترۀ خُرد) و خوانندگان (در گسترۀ کالن)
نکتههایی را در باب شیوۀ برخورد با مهمان بیان کرده است که دوریگزینی از تکلف از آن جمله است.
ساده و صمیمی برگزار کردن پذیرایی از مهمان و اسراف نکردن در تهیۀ خوراکهای رنگارنگ یکی از
توصیههای تعلیمی شاعر است .همچنین ،اصرار میزبان را در حق مهمان نسبت به تناول خوراک و
نوشیدنی نکوهش میکند .برای نزاری آنچه که اهمیت دارد ،روح مهماننوازی است و او برای تبیین
اندیشۀ خود با زبانی ساده و همهکسفهم مخاطبان را از گرفتار شدن در ظواهر برحذر میدارد.
چو در خانه مهمان بری از پگاه

حجــاب تکلــف برافگـن ز راه

نخست از تر و خشک و شیرین و شـور

حدیث سلیمان شنــیدی و مـور

بنـه ماحضر پیـش بـیعذرخواه

به میـل حریفـان کـن اول نگـاه

کسی را که رغبت بود ،مـی بـده

ابـا کـرده را لـقمـهای پیـش نـه
(نزاری قهستانی)369 :1961 ،

 -3-1عفو کردن گناهکاران
بخش عمدهای از توصیههای تعلیمی سعدی متوجه شاه و درباریان است؛ زیرا به باور شاعر،
زندگی ،دارایی ،ناموس و  ...رعیت در دستان شاه و اطرافیان او بوده است .در نتیجه ،بروز هرگونه
اشتباهی در تصمیمگیریها منجر به خسارات جبرانناپذیری میشد .یکی از محورهای توصیههای
سعدی در ارتباط با بخشودن خطای بزهکاران تجلی مییابد .او معتقد است اگر سلطان فردی را از مقام
و رتبهای عزل کرد ،نباید در تعیین مجازات شتابزده عمل کند ،چراکه ممکن است گذر زمان حقایق
تازهای را نمایان کند که نشاندهندۀ بیگناهی فرد معزول است .افزون بر این ،سعدی توصیه میکند که
شاهان در قبال خطاکاران ،به جای سیاست کیفردهی ،بخشودگی در پیش بگیرند و در صورتی که فرد
گناهکار امان خواست ،به حاجت او پاسخ مثبت بدهند .بردباری و خویشتنداری در زمان تعیین مجازات

و اجرای آن ،میتواند منجر به برقراری دقیقتر عدالت شود .در مجموع ،از دید سعدی« ،نتیجۀ تربیت
درست  ...درگذشتن از خطاها» (خزائلی :1919 ،مقدمه )19 /است.
نظـر کـن در احـوال زنـدانیــان

کـه ممکـن بود بیگنه در میان
(سعدی)91 :1933 ،

یکـی را کـه معزول کردی ز جاه

چـو چندی برآیـد ببخشش گناه

گنــهکــار را عــذر نسیان بنـه

چـو زنهـار خـواهنـد زنهـار ده

(همان)33 :

(همان)31 :
بخشیدن در اوج قدرت و اقتدار ،آموزهای پسندیده و درخور است که در صورت متخلق شدن
به آن ،میتوان به شخصیتی کمالیافته دست یافت .نزاری که به اهمیت این آموزۀ اخالقی پی برده
است ،در شعرهای خود عفو کردن بزهکاران را امری همراستای خردورزی میخواند و بخشش دیگران
را یکی از مقامات آسایش معرفی میکند« .نزاری بخشش را حتی بر کافر نیز ،توصیه میکند و بخشندگی
را در کنار نیکنامی ارج مینهد»( .پیدا و دانش )373 :1933 ،شاعر میان دو مقولۀ بخشودگی و
بخشندگی ارتباط برقرار کرده است تا به مخاطبان خود نشان دهد که سخاوت تنها در دهش مال و
دارایی نیست و میتواند شامل درگذشتن از خطای افراد هم شود .در مجموع ،دستآوردهای معنوی
انجام این آموزه ،رسیدن به آرامش روانی و بهرهمندی از فیوضات رحمانی است .عواملی که برای
رسیدن آدمی به سعادت دنیایی و اخروی بسنده و کافی به نظر میرسد.
پسندیـدۀ عقـل بخشـودن اسـت

که بخشوده در بخشش افزودن است

مقامات بخشـش ،آسایـش است

که بخشش هم از فیض بخشایش است

(نزاری قهستانی)331 :1961 ،

 -4-1بخشندگی و سخاوت
سعدی این ویژگی اخالقی را با دو صفت جوانمردی و خوشخلقی همراه کرده است تا به
مخاطبان خود نشان دهد که فرد بخشنده تا چه میزان از بالندگی شخصیتی برخوردار است« .سعدی

آزادگی را در  ...بخشندگی میداند .از اینرو به حاتم طایی به عنوان نمادی از آزادی و بخشندگی
توجهی ویژه دارد»( .نظری و اسدی )173 :1933 ،سعدی اهل سخی را جامع غالب نیکوییها میداند
و باور دارد عمل آنها با فعل حق تعالی قابل مقایسه است .در این بخش نیز ،حضور و بروز نیکنامی
به چشم میخورد .به این معنی که شاعر سخاوتپیشگان عالم را در زمرۀ نیکنامان آورده است .کسانی
که داد و دهش میکنند و دیگران را از معمتهایی که در اختیار دارند ،بهرهمند میسازند ،خوشنامان
حقیقی هستند ،نه کسانی که تنها به داشتههای مادی و دنیایی خود میبالند .ثروت راستین در نظر سعدی
از آنِ انسانی است که میبخشد ،نه آنکه جمع میکند.
جوانمرد و خوشخوی و بخشنده باش

چو حق بر تو پاشد ،تو بر خلق پاش

نیامد کس اندر جهـان کو بماند

مگــر آن کـزو نـام نیکو بمانـد

نمرد آنکه ماند پس از وی بهجای

پل و خانی و خان و مهمانسرای

هر آن کـو نمانـد از پساش یادگار

درخــت وجـودش نیـاورد بـار

وگـر رفـت و آثار خیرش نماند

نشاید پس مرگش الحمد خواند
(سعدی)33 :1933 ،

سعدی بهترین زمانِ بخشندگی را در زمان حیات فرد میداند .اگر پس از مرگ ،فرزندان و
بازماندگان داراییهای او را به نیازمندان واگذار کنند ،کارشان آنگونه که باید اعبتار و روایی ندارد .نکتۀ
دیگر آنکه ،در زمان حیات ،اختیار اموال هر کس به دست خود اوست ،اما این اختیار پس از مرگ از
دست میرود و اگر هم فرد خواهان دهش باشد ،دیگر توانی برای اعمال خواستهاش ندارد .در بخش
دیگری ،سعدی سخاوت را یکی از نتایج مثبت خردورزی دانسته است؛ زیرا فرد بخشنده با عمل خود
هم در دنیا نیکنامی خود را تضمین میکند و هم ،کولهباری بایسته برای روز بازپسین فراهم مینماید.
از سوی دیگر ،دونهمتان و انسانهای بداندیش تنها به زندگی اینجهانی خود فکر میکنند و بخشندگی
را خالی از سود و فایده میپندارند.
زر و نعمت اکنون بده کان تُست

که بعد از تو بیرون ز فرمان تُست
(همان)63 :

کرم ورزد آن سر که مغزی دروست

که دونهمتانند بیمغز و پـوست
(همان)63 :

سخاوت یکی از نشانههای انسانهای آزاده است .کسانی که از مادیات دل کندهاند و دارایی خود
را وقف تأمین نیاز مستمندان کردهاند .نزاری هم ،بر انجام این مقولۀ تعلیمی تأکید ورزیده است .از نظر
او ،این عمل نیک تنها باید در زمان هوشیاری انجام بگیرد؛ زیرا بخشش در گاه مستی این حس را در
بینندگان ایجاد میکند که خارج شدن از حالت طبیعی باعث شده است فرد چنین عملی را انجام دهد
و «چنین بذل و بخششی را به می منسوب میکنند و اجر عمل ضایع میماند» (ذبیحی و چمنآرا،
 )933 :1933و ارزش کار فرد سخی پایین خواهد آمد .نزاری بخشندگان را در زمرۀ پاکیزهخویان
میآورد و توصیه میکند که این عمل تنها زمانی صورت بگیرد که فرد بخشنده از لحاظ مالی در وضعیت
مناسبی باشد و مطمئن باشد که در صورت بخشیدن قسمتی از دارایی خود ،در روند تأمین هزینههای
زندگی اختاللی ایجاد نمیشود.
چـو هشیار گشتی ببخش و بـده

نگـه دار سـر و بـر سر هــم منه

چو دستت دهد پایمردی نکوست

کرم کن ،کرم کار پاکـیزهخوست

وگـر تنگدستـی ز خـرج فـراخ

حذر کن مبر شیشه در سنگالخ ...

کسی کو گـهردار باشـد چو تیـغ

چه نقصانش از بـخشش بـیدریغ

بود راست چون کوزۀ خرج گـر

تهی شد یکـی پـر شـود ده دگـر
(نزاری قهستانی)331-333 :1961 ،

 -5-1ستایش فروتنی و نکوهش غرور
سعدی فروتنی را یکی از بایستههای اخالقی فرد عاضق معرفی میکند و میگوید کسی که خود
را هیچ میپندارد و از پندارهای خودبینانه دوری میگزیند ،گام در مسیر روشنایی مینهد و به بقای
جاودانی میرسد« .سراسر بوستان سعدی از فروغ انسانیت و ایثار و جوانمردی نورانی است و دلگشا.
در اینجا با اشخاصی روبهرو میشویم که توانستهاند بر خودخواهی خویش فایق آیند و به مطالبی برتر
از خود و سود خود بیندیشند»( .سعدی :1913 ،مقدمه )94 /سعدی محبت را چون اکسیری میداند که

آدمی را متواضع و فروتن میکند .در نقطۀ مقابل ،غرور و تفاخر وجود دارد که گوی عافیت را از آدمی
میرباید و او را در ورطۀ هالک و نابودی میاندازد؛ زیرا انسانی که به طور ناشایستی متوجه خود باشد،
از توجه به حق تعالی بازمیماند و در نتیجه ،فرجام راهش به ترکستان هالک ختم خواهد شد .بر این
پایه ،از عابدان و دینمحوران میخواهد در میدان شریعت گدایی (فروتنی) پیشه کنند و از شاهی (غرور)
برحذر باشند؛ چراکه از تسبیح ،ذکر و حضور بدون تواضع طرفی حاصل نمیشود.
اگـر مرد عشقی کم خویش گیر

وگـرنـه ره عـافیت پیـش گیر

مترس از محبت که خاکت کند

کـه باقـی شوی گر هالکت کند
(سعدی)146 :1933 ،

گداییست تسبیح و ذکر و حضور

گـدا را نبایـد که باشد غرور
(همان)133 :

برای اثبات اهمیت فروتنی در جهانبینی تعلیمی سعدی همین بس که او باب چهارم بوستان را
به شرح و تبیین این آموزۀ اخالقی اختصاص داده است .از نظر شاعر ،آدمی از خاک آفریده شده است.
در نتیجه ،باید همچون گِلی که از آن سرشته شده است ،افتادگی پیشه کند ،نه آنکه همچون ابلیس
آتشینطبع ،سرکش و جهانسوز باشد و از سوی باری تعالی لعن و طرد شود .از نگاه شاعر ،عاقبت
آتش علیرغم اینکه در آغاز به اوج میرود ،بر زمین افتادن و برای همیشه خاموششدن است .سعدی
در نکوهش فرد مغرور ،از مصاحبان این افراد میخواهد تا وقتی که «خواجه را از خویشتن پُر میبینند»،
از همکالمی با وی پرهیز کنند .بدیهی است که چنین فردی از چشم همگان خواهد افتاد و به شخصیتی
منزوی و از خلق جداافتاده تبدیل خواهد شد.
ز خـاک آفـریدت خـداوند پاک

پس ای بنده افتادگی کن چو خاک

حریص و جهانسوز و سرکش مباش

ز خـاک آفـریدندت آتش مباش

چو گـردن کشید آتـش هولنـاک

به بیچارگی تـن بینداخت خاک
(همان)111 :

مریـز ای حکیـم آستیـنهـای دُر

چو میبینی از خویشتن خواجه پر

به چشـم کسـان درنیایـد کسـی

کـه از خـود بزرگی نماید بسی
(همان)193 :

غرور که گونهای از خودبزرگبینی کاذب است ،آثار مخرب فردی و اجتماعی گستردهای برجای
میگذارد .از اینرو ،میبینیم که نزاری هم بر دوریگزینی از خودبینی و گرایش به فروتنی تأکید ورزیده
است .در نقطۀ مقابل ،او «تواضع و فروتنی را مایۀ بزرگی دانسته  ...است»( .پیدا و دانش)371 :1933 ،
نزاری با بیان تقابل میان آتش و خاک ،آدمی را به اصل و منشأ خود ارجاع میدهد و از وی میخواهد
در زندگی همچون ابلیس آتشین عمل نکند و فرجام کار خود را به تیرگی و ادبار نکشاند .او راه
برونرفت از رذیلۀ غرور را «از خود برون آمدن» «نظر در پیشگررفتن» میداند و معتقد است کسانی
که چنین میکنند ،هرگز در بند حجابهای نفسانی قرار نمیگیرند و سراسر وجودشان سرشار از نور
محض الهی میشود .طبق این توضیح ،نزاری فروتنی را راهی برای رسیدن به تکامل معنوی و شخصیتی
میداند .انسان متواضع جانی زالل و پاک خواهد داشت که از مقولههای جسمانی اینجهانی برحذر
است و بستر مناسبی برای هبوط انوار و فیوضات رحمانی خواهد بود .در نقطۀ مقابل این نگاه ،خودرایی
و خودپرستی ترسیم شده است که آدمی را به قهقرا فرو میبرد.
به فکر و به قول و عمل پاک باش

تفاخر به آتش مکن ،خاک بـاش

گر از خود برون آمدی باک نیست

که در بیخودی آتش و خاک نیست

همه نور محضی همـه جـان پـاک

نه آبی نه آتش ،نه بادی نه خاک
(نزاری قهستانی)371 :1961 ،

نظـر پیش گیر و سـرافکنده بـاش

به هر کس که پیش آمدت بندهباش

(همان)367 :

به خــودرایی و خـودپرستـی مرو

که هستی به یک جام مستی گرو
(همان)361 :

 -6-1خلوص نیت
سعدی خلوص درونی را یکی از ویژگیهای اصلی انسانهای به کمال رسیده میداند و «رمز
تکامل روحی آدمی را چونان عارفان صاحبدل و روشنضمیر در تهذیب نفس و زدودن زنگارهای
درونی و صفای قلب میشناسد»( .ویکنز )31 :1931 ،خلوص نیت در مقولۀ عبادت نیز ،اهمیت ویژهای
دارد .به طوری که از نگاه سعدی ،عبادت پوسته و اخالص مغر آن است .با این تمثیل شیرین درمییابیم
که میوۀ بدون مغز روایی و اعتباری ندارد و این مغز است که بدان ارزش میبخشد .با این توضیحات،
ریاکاری عاملی منفی در بیارجشدن امور عبادی است .کسانی که از بهر خوشآیند خلق دلق ریا بر تن
میکنند و زنار بر میان میبندند ،به واقع هیچ بهرهای از عبادات خود نمیبرند و زیانکاران حقیقی
خواهند بود .سعدی بر این باور است که هر انسانی باید خود را آنگونه نشان دهد که هست ،یعنی بود
و نمود او باید یکی باشد .چنین فردی از دید سعدی مرد حقیقی است و ریاکاران که نمود و بودشان
تفاوت دارد ،مخنثانی بیش نیستند.
عبادت به اخالص نیت نکوست

وگرنه چه آید ز بیمغز پـوست؟

چه زنار مـغ در میانت چـه دلـق

که درپوشی از بهـر پنـدار خلـق

مکن گفتمت مردی خویش فاش

چو مردی نمودی مخنـث مباش

بــه انـدازۀ بـود بـایـد نـمود

خجالت نبرد آنکه ننمود و بود ...

اگـر کـوتـهی پـای چوبین مبند

کـه در چشم طفـالن نمایی بلنـد
(سعدی)133 :1933 ،

سعدی جایگاه معنوی انسان نیکوسیرتی را که ظاهرش عاری از تکلف است ،بسی برتر از
شخصیت ظاهرالصالحی میداند که چون به خلوت میرود ،آن کار دیگر میکند .بنابراین ،سعدی با
صراحت کسانی را که به پوسته بیشر از مغز اهمیت میدهند ،نکوهش میکند و درونپروران را بر
بیرونپرستان برتری میدهد و در تأیید باور خود ،شبرو راهزن را بهتر از فاسق پارساپیرهن معرفی
میکند .این رویکرد سعدی به معنای تأیید راهزنی نیست ،بلکه او میخواهد با این مقایسه ،تفاوت میان
فاسد و أفسد را به مخاطبان خود نشان دهد و این مقوله را تبیین کند که زیانآوری ریاکاران ظاهرالصالح
بسیار بیشتر از کسانی است که به گناه و بزه شهرهاند.

نکـوسیــرت بـیتکلــفبــرون

بــه از نیکنـام خـراباندرون

بـه نزدیـک من شــبروِ راهــزن

بـه از فـاسـق پـارسـاپیـرهـن
(همان)136 :

نزاری همچون سعدی خلوص نیت را یکی از بایستههای اخالقی میداند و به مخاطبان خود
توصیه میکند نقاب دورویی را از پیش دیدگان جان خود بردارند و در زندگی یکرنگ رفتار کنند .در
این صورت ،افقهای تازهای برای فرد خالص نمایان میشود و او خود را در دنیایی سراشار از موازین
معرفتی جدید حس خواهد کرد که تا پیش از این ،برای او ناپیدا بود ،اما اگر این نقاب همچنان بر
وجودش سایه بیفکند ،از چهارچوب دنیای مادی پای فراتر نخواهد گذاشت و از حد حیات بهیمی
فراتر نمیرود .نزاری متخلق بودن به خلوص نیت را عاملی مهم در برآمدن روشناییها و بررفتن
تاریکیها میداند و باور دارد چنین فردی در سدرهالمنتهی که جایگاه مقدس و مورد احترام مسلمانان
است ،جای خواهد گرفت.
مـن و تـو غمامیم و نفس آفتاب

تــو از پیش باری برافکن نقاب

ببین تـا چـه بینی به چشم عیان

اگــر تــو نباشی ولـی در میـان

همــه نفس باشی نباشـی غـمام

همــه نــور بیـنی ،نبـینی ظـالم

چـو از خـویشتن بـازپـرداخـتی

مکــان سـدرهالمنتهـی سـاختی
(نزاری قهستانی)371 :1961 ،

 -7-1رازداری
سعدی سخن را برتر از گوهر ذیقیمت میداند که باید در حفظ و نگهداری آن کوشا بود .کسی
که در این امر ،کوتاهی و قصور کند ،با خسارتهای جبرانناپذیری روبهرو خواهد شد .او معتقد است
اگر گوهر برای در امانماندن از سرقت به گنجینهدار سپرده میشود ،ولی برای حفظ و نگهداری راز،
تنها منبع موثق صاحب همان راز است .سخن تا زمانی که در دل محبوس باشد ،مطیع ماست و بر آن
مسلط هستیم ،اما هنگامی که بر زبان جاری شد و به سمع دیگری رسید ،ما بنده و مطیع سخن خواهیم
شد .به این اعتبار ،سعدی به مخاطبان خود توصیه میکند که هرگز نهنبن از سرِ چاه دل برنگیرند و راز

خود را فاش نکنند؛ زیرا برگشتنی در کار خواهد بود .اهمیت این مقوله زمانی بیشتر عیان میشود که
بدانیم افشای راز ممکن است جان صاحب راز را به خطر بیندازد.
جواهــر به گنجـینهداران سپــار

ولـی راز را خـویشتـن پـاس دار

سخن تا نگویی برو دست هست

چو گفته شود ،یابد او بر تو دست

سخن دیـوبندسـت در چــاه دل

بــه باالی کــام و زبانــش مهـل

تو دانی که چون دیو رفت از قفس

نیــاید بــالحول کـس بازپــس
(سعدی)113 :1933 ،

رازداری در جهانبینی تعلیمی نزاری به قدری اهمیت دارد که او این خصیصه را مهمترین صفت
یک دوست و امین نیکو برمیشمرد .از نظر شاعر ،اگر انسان صدها یار و همدم داشته باشد ،کسی که
رازدار و امین باشد ،نسبت به دیگران برتر و ارجح است .چنین همنشینی از همۀ آالیشهای دنیایی و
شرکها و نفاقها دور است و در اثر مصاحبت با آن ،میتوان به بالندگی و تعالی معنوی رسید.
اگـر صـد حـریفت بود همنشین

یکـی رازدارت ببـایـد امـیـن

زده امتحانش چـو زریـر محـک

شده پاک از آالیش شرک و شک
(نزاری قهستانی)363 :1961 ،

 -8-1احترام به دیگران
سعدی بر کرنش در حق قدیمان تأکید ویژهای دارد و معتقد است کسی که به خوبی پرورش
یافته باشد ،هرگز از این اصل عدول نمیکند .افزودن بر قدر و اعتبار بزرگان وظیفهای است که دیگران
باید به عنوان یک فریضه به انجامش پایبند باشند.
قـدیمـان خـود را بیفـزای قـدر

که هـرگز نیایـد ز پـرورده غـدر

چو خدمتگزاریت گـردد کهـن

حـق سـالیانـش فرامُـش مکـن
(سعدی)39 :1933 ،

نزاری معتقد است که باید با دوستان و پیرامونیان برخوردی همراه با شفقت و مهربانی داشت؛
زیرا در این صورت است که میتوان آنها را به عنوان یاران و حامیان خود حفظ کرد .تندخویی و
بیاحترامی در حق دیگران ،موجب سأمت و دلزدگی و در نتیجه ،دوری آنها خواهد شد .شاعر که به
اهمیت و روایی این موضوع پی برده است ،به مخاطبان خود توصیه میکند با «لطف عمیم» و «لفظ
شریف» ،حد حرمت اطرافیان را نگه دارند.
بـه لطف عمیم و بـه لفظ شریف

نگـه دار حـد نـدیـم و حـریـف
(نزاری قهستانی)373 :1961 ،

 -9-1نکوهش عیبجویی
سعدی عیبپوشی را امری خردمندانه و عیبجویی را عملی جاهالنه میداند و به مخاطبان خود
توصیه میکند برای دوریگزینی از این رذیلۀ اخالقی ،تنها سرگرم پیدا کردن و اصالح کاستیهای
رفتاری خود باشند .در این صورت ،عیوب دیگران از یادشان خواهد رفت .سعدی معتقد است بدگویی
از اغیار ،حتی اگر مبنایی درست داشته باشد ،باز هم عملی شایسته نیست و تنها فرومایگان چنین رفتار
میکنند .سعدی دو چشم را ابزاری برای دیدن آفرینش باری تعالی و تعمق در چیستی و چرایی میداند،
نه آنکه همواره در پی دیدن و بازگو کردن نقصان و کاستیهای اخالقی دیگران باشد .دلیل اصلی تأکید
سعدی بر رعایت آموزۀ عیبپوشی از آنروست که فرد متخلق به این رذیله آنگونه که باید نمیتواند
کم و کاستیهای خود را تشخیص دهد و در جهت اصالح آن گام بردارد .در نتیجه ،از رسیدن به
قلههای کمال و معرفت بازمیماند.
مکن عیب خلق ای خردمند فاش

به عیب خود از خلق مشغول باش

(سعدی)171 :1933 ،
بـه بدگفتن حلق چـون دم زدی

اگر راست گویی سخن هـم بدی
(همان)173 :

منه عیب خلق ای فرومایه پیـش

که چشمت فرودوزد از عیب خویش

(همان)163 :

دو چشم از پی صنع باری نکوست

ز عیب برادر فروگـیر و دوسـت
(همان)133 :

نزاری هم ،بیان عیب و نقص دیگران را نکوهش کرده است .از دید او ،کسانی که چنین میکنند
در زمرۀ الفزنان و مالمتگویان هستند .شاعر با چنین توصیفی قصد دارد مخاطبان عوام و خواص
خود را نسبت به عواقب منفی متخلق شدن به این ویژگی منفی اخالقی آگاه کند و به آنها هشدار دهد
که بیان عیب این و آن مانعی بزرگ در رسیدن به شخصیتی کمالیافته است؛ زیرا عیبجویان همواره
سرگرم پیدا کردن نقص دیگران هستند و زمانی برای یافتن و اصالحکردن نقاط ضعف خودشان ندارند.
نزاری به قدری بر درویگزیدن از این رذیله تأکید دارد که میگوید عیب مستان و بادهنوشان را هم،
نباید بازگو کرد ،چه برسد به مردم دیگر.
مزن الف و گـرد مـالمت مـپوی

بـد و نیک مستان میاور به روی
(نزاری قهستانی)367 :1961 ،

نتیجهگیری
پرداختن به مقولههای تعلیمی بخش عمدهای از ادبیات فارسی را تشکیل میدهد که در این بین،
سعدی با اثر نامیاش ،بوستان سهمی مهم دارد .او معلم اخالق و مصلح جامعه است .از اینرو ،همواره
میکوشد از تعلیم و تربیت فردی و اجتماعی سخن بگوید .هنرمندی سعدی در بوستان بسیاری از
شاعران را بر آن داشت تا اثری به تقلید و تتبع از اثرش پدید بیاورند که دستورنامۀ نزاری قهستانی از
آن جمله است .بررسی دو منظومه نشان از آن دارد که نزاری افزون بر مقولههای ساختاری در مقولههای
محتوایی و به ویژه تعلیم و تربیت نیز ،به بوستان عنایت داشته است که مهمترین وجوه مشترک آن
عبارت است از :توکل به خدا ،مهماننوازی ،عفو کردن گناهکاران ،بخشندگی و سخاوت ،ستایش
فروتنی و نکوهش ،غرور ،خلوص نیت ،رازداری ،احترام به دیگران و نکوهش .دو شاعر بر آن بودهاند
تا با شرح و تبیین موازین اخالقی در ابتدا زمینههای الزم را برای اصالح افراد و در گام بعدی ،جامعه
بردارند.
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 -3ذبیحی ،رحمان و چمنآرا ،فاطمه« ،)1933( ،بررسی ادب تعلیمی در دستورنامۀ حکیم
نزاری قهستانی»  ،مجموعه مقاالت همایش ملی نقد و تحلیل زندگی ،شعر و اندیشۀ حکیم نزاری
قهستانی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند ،صص .963-933
 -3رجبی ،مسلم و قادری ،فائزه و رجبی ،علی« ،)1933( ،بازتاب مضامین اخالقی در اشعار
نزاری قهستانی (در پرتو آیات و روایات)» ،مجموعه مقاالت همایش ملی نقد و تحلیل زندگی ،شعر
و اندیشۀ حکیم نزاری قهستانی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند ،صص .993-936

 -14رحیمی ،مهدی و عربپور محمدآبادی ،علی« ،)1933( ،بررسی و تحلیل برخی آموزههای
اخالقی در دیوان حکیم نزاری قهستانی» ،مجموعه مقاالت همایش ملی نقد و تحلیل زندگی ،شعر و
اندیشۀ حکیم نزاری قهستانی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند ،صص .713-793
 -11زرینکوب ،عبدالحسین ،)1931( ،سخن خوش سعدی ،چاپ پنجم ،تهران :سخن.
 -13زندوکیلی ،ملیحه و طبسی ،حمید« ،)1933( ،جلوههایی از آموزههای اخالقی در ادبنامۀ
نزاری قهستانی»  ،مجموعه مقاالت همایش ملی نقد و تحلیل زندگی ،شعر و اندیشۀ حکیم نزاری
قهستانی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند ،صص .1173-1163
 -19سعدی ،شرفالدین مصلح بن عبداهلل ،)1913( ،بوستان سعدی (سعدینامه) ،تصحیح و
توضیح دکتر غالمحسین یوسفی ،چاپ اول ،تهران :انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی.
 ،)1933( ، ______________________ -13بوستان (سعدینامه) ،به تصحیح استاد
عبدالعظیم قریب و دکتر یحیی قریب ،تصحیح و تطبیق متن از آزاده فهیمهاشمی ،چاپ اول ،تهران:
روزبهان.
 ،)1933( ، ______________________ -11بوستان ،بر اساس نسخۀ تصحیحشدۀ
محمدعلی فروغی ،چاپ سوم ،تهران :مهرآمین.
 -17طهماسبی ،فریدون« ،)1931( ،مضامین اخالقی در بوستان و مقایسۀ آن با نهجالبالغه»،
پژوهشنامۀ ادبیات تعلیمی ،سال چهارم ،شمارۀ  ،17صص .133-313
 -16گذشتی ،ممدعلی و اردستانی رستمی ،حمیدرضا« ،)1933( ،دو خورشید در یک آسمان؛
سنجش اندرزهای فردوسی در شاهنامه و سعدی در بوستان» ،مجلۀ مطالعات نقد ادبی (پژوهش
ادبی) ،شمارۀ  ،34صص .11-39
 -13نزاری قهستانی ،)1961( ،دیوان ،به جمع و تدوین و مقابله و تصحیح و تحشیه و تعلیق و
دیباچۀ مظاهر مصفا ،چاپ اول ،تهران :علمی.
 -13نظری ،نجمه و اسدی ،آذر« ،)1933( ،مقایسۀ آموزههای تعلیمی در شاهنامۀ فردوسی با
بوستان سعدی» ،پژوهشنامۀ ادبیات تعلیمی ،سال هفتم ،شمارۀ  ،37صص .116-134

 -34نوروزی داودخانی ،ثوراله« ،)1931( ،بررسی و تحلیل رویکرد سعدی در رهایی انسان از
درد و رنج (با تکیه بر قصاید و بوستان)» ،پژوهشنامۀ ادبیات تعلیمی ،سال هشتم ،شمارۀ  ،94صص
.119-164
 -31نیکروز ،یوسف و بختیاری ،تهمینه« ،)1931( ،مقایسۀ اندیشههای تربیتی و آموزشی
سعدی و جان دیویی» ،نشریۀ ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،سال سوم ،شمارۀ  ،7صص
.333-911
 -33ویکنز ،جی.ام ،)1931( ،مقدمۀ بوستان سعدی ،ترجمۀ محمود کریمی ،تهران :قلم.
 -39یلمهها ،احمدرضا« ،)1931( ،بررسی خاستگاه ادبیات تعلیمی منظوم و سیر تطور و تحول
آن در ایران» ،پژوهشنامۀ ادبیات تعلیمی ،سال هشتم ،شمارۀ  ،33صص .71-34

