
 
 

 

 «قرآني -هاي ادبيپژوهش»پژوهشي -علمي  فصلنامه

 1394 زمستان/ هارمچسال سوم/ شماره 

 بینامتنیت آیات و روایات در گلستان سعدی
 2و مسلم رجبي1دکتر احمد رضا یلمه ها

 

 چکیده

آثار قبل خود بوده و با بینامتنیت گویاي این امر است که هر متني در برهه اي از زمان ،تحت تأثیر 

.اگراین متن نوین را بشکافیم، مي توان به بخشیده است ي متنيتغییر و تحول آثار پیشین، به خود هویت

یم به عبارتي دیگر توضیح وضوح و البته با دقت و تأمّل، ارجاعاتي به آثار قبل آن دید.اگر خواسته باش

دهیم، این است که هر نویسنده اي در بنیان و اساس آرا و افکارش مي توان ،اندیشه ها و تفکّرات افکار 

دیگر نویسندگان و ادبا و شعرا را دید.همین دیدگاه بینامتنیت نام دارد که در سایه سار این نوع نگرش، 

ل خویش است. در این باره، بلوم مي گوید که هنرمند هر متني زاییده ي آرا و اندیشه هاي متون قب

متأخّر همیشه در اضطراب تاثیرگذاري از هنرمند پیشین است  که مبادا کارش به کپي برداري محض 

تمام اهتمام خود را در این کاربرد مضامین، افکار، حکایات،  تبدیل شود.بسیاري از شعرا و ادبا در حین

مي گیرند .یکي از این نویسندگان زبر و تراکیب و عبارات قرآني بهره  از الفاظمصروف مي دارند که 

دست ،سعدي شیرین سخن است که در حدّ وسیع از آیات وحي و احادیث اهل بیت علیهم السالم در 

این پژوهش با هدف نمایاندن  گلستان همیشه خوشش از قرآن و نهج البالغه استفاده کرده است.

لبالغه در گلستان صورت گرفته است تا در پایان بتوان با رنگ و روي قرآني و بینامتنیت قرآني و نهج ا

 سخنان موال علي ابن ابي طالب علیه السالم در گلستان سعدي بیش از پیش آشنا شد.  

 : قرآن کریم،روایات، بینامتنیت،سعدي،گلستان کلید واژگان
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   ستاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد دهاقانا1

 یات فارسی دانشگاه حکیم سبزواریدانشجوی دکتری زبان و ادب2
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 ه ممقد.1

از طریق شکل گرفت که ي انظریه 1967تا  1965بین سال هاي  -میالدي در اواخر دهه ي شصت

: 1987انجینو، ؛ 72: 1385مکاریک، ) ، باختینزبانشناس بلغاري در آثار بررسي هاي ژولیا کریستوا 

ضروري صحبت و  ارتباط وسیعاز ( پایه ریزي شد که بعدهابه بینامتنیت مشهور شد. بینامتنیت 101

؛پیوندي دوسویه و تنگاتنگ متن حاضر با سایر متون تون دیگر وجود داردکه بین یک متن یا م مي کند

باشد، ثمره اي شیرین هم چون معنا دهي متن جدید دارد  اگر نگرش ما به متن،از دیدگاه بینامتنیت

بینامتني یعني خواندن متن  که در سایه سار آن مي توان معاني متنوع و مختلفي براي متن متصوّر شد.

متون دیگر و مبتني براین اندیشه است که متن، نظامي بسته و مستقل نیست و هیچ متني  با توجه به

. بارت معتقد است که هر متن در آید و خواسته یا ناخواسته با متون دیگر ارتباط دارد در خأل پدید نمي

عالمت  حقیقت نقل قول هایي است از هزاران قائل بي نام ونشان، نقل قول هایي که در نگارش آن ها

(.اینک ما برآنیم تا بینامتنیت قرآني و نهج البالغه را در 359:  1378نقل قول را نگذاشته اند) شمیسا،

 گلستان همیشه خوش سعدي شیرین سخن به بحث و. بررسي بکشانیم.

هنوز پس از گذشت »سعدي شیرازي با خلق آثار خویش چنان در آسمان ادب پارسي درخشیده که

(.  3/585: 1351،صفا «. )این اثر تا زبان پارسي برجاست هم چنان برقرار خواهد ماندهفت قرن تمام  ، 

نظم و نثر فارسي به باالترین درجه ي فصاحت و بالغت خود »بنا به اقوال گویندگان  با ظهور سعدي

به راستي که سعدي با خلق آثارش،به حفظ و حراست از زبان فارسي (.77:  1377ي ، موحدّ« )رسیده

ک واالیي کرده است. در مورد نقش سعدي در ترویج زبان فارسي به غیر فارسي زبانان و مقبولیّت کم

او بر سر در رسمي ترین سازمان « بني آدم اعضاي یک پیکرندِ »جهاني وي همین بس که شعر زیبايِ 

ج آن در ترویو احیاي زبان فارسي ي و ،یعني؛ سازمان ملل متّحد منقوش شده و فریاد ایراني بودن و

از آن جایي که وي  مقرب درگاه  .براي همیشه ثبت و ضبط استتوسط او، میان غیر فارسي زبانان 

در آن عهد کساني بودند که در شیراز از نعمت »خاندان سعد بود، تخلّص خود را سعدي انتخاب کرد. 

ن نظامیّه ها در خاندان سعد مستفید مي شده اند و آنان را بندگان بني سعد مي نامیده اند.هم چو

سعدي از (.67:  1379زرّین کوب،   «)دوران خواجه نظام الملک که از بندگان او محسوب مي شده اند

قصب الجیب حدیثش را همچون  ،است که چه در زمان حیات و چه پس از رحلتشجمله نویسندگاني 

آفاق پويِ فراخ عیشِ  مرد»سعدي را برخي  شکر مي خورند و رقعه منشاتش را چون کاغذ زر مي برند .

این پژوهش سعي دارد تا به نقد و بررسي آیات نوراني (.328:  1384مي دانند) زرّین کوب، «لذّت جوي

وحي و روایات به ویژه سخنان دُرربار حضرت علي ابن ابي طالب علیه السالم در نهج البالغه 

 ه باشد. بپردازد.موضوع به جهت اهمّیت مي تواند نتایجي ارزنده در برداشت

 مسأله ی پژوهش.2

 الف( آیا سعدي در گلستانش آیات وحي را به کار برده است؟ 

 ب(آیا مي توان مضامین روایات اهل بیت علیهم السالم را در گلستان سعدي باز جست؟
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 ج(سعدي در نگارش گلستان،از دیدگاه بینامتنیت آیا به قرآن و روایات نظر داشته است ؟

 فرضیه ی پژوهش.3

چنین به نظر مي رسد که سعدي در گلستان همیشه خوشش ،هم  آیات کالم اهلل،را گنجانده است و 

هم از مضامین اخالقي نهج البالغه سود جسته است.چنین به نظر مي رسد که از دیدگاه بینامتنیت 

ابن ابي  شاید بتوان گفت که سعدي به بهترین وجه از قرآن و روایات و به ویژه نهج البالغه موال علي

طالب علیه السالم در کالم خویش استفاده کند. در ذیل به همه ي این پرسش ها و فرضیه ها پاسخي 

 روشن و دقیق داده خواهد شد.   

 پیشینه ی پژوهش.4

 اگرچه راجع به گلستان سعدي تحقیق هاي گسترده اي به قرار زیر صورت گرفته است :

ررسي گلستان سعدي با تکیه بر یافته هاي روان تحلیل ب(.1389 .) مرادي محمدهادي,رضاعي فرزین

ابن الرسول ،سیدان الهام ؛علوم اجتماعي و انساني -شعر پژوهي بوستان ادب ،فصلنامه گري

،فصلنامه نقد و بررسي عبارات بحث انگیز گلستان سعدي در ترجمه عربي آن(.1388 .) سیدمحمدرضا

بررسي (.1388 .)نژاد محمدرضا,شیرین زاده سیدعلیرضا پهلوان ؛(گوهر گویا)پژوهش هاي ادب عرفاني 

جنبه هاي شفاف سازي در برخي از ترجمه هاي فارسي به انگلیسي گلستان سعدي بر مبناي بافتي 

اشارات مدیریتي گلستان سعدي و  (.1389 .)سرمد غالمعلي ؛جستارهاي ادبير،فصلنامه متناظ

 .) نجفي ابوالحسن،سمیعي گیالني احمد؛ ت آموزشيفصلنامه تحقیقات مدیری، کاربردهاي آموزشي آن

نوح پیشه ،موسوي مصطفي؛نامه فرهنگستان ،پاره هاي موزون در گلستان سعدي(.1374

ي، فصلنامه مضامین مشترک در گلستان سعدي و امثال و حکم عرب (.1390.)سیدقاسم لیال،حمیده

خوانش گلستان سعدي (.1391 .)قدسیه ،یانرضوان ؛دانشکده ادبیات و علوم انساني، دانشگاه تهرانادبي 

  ؛دانشکده ادبیات و علوم انساني، دانشگاه تهران ،دب فارسي،فصلنامه ابر اساس نظریه تقابل هاي دوگانه

و... ولي، به پژوهشي که گلستان را از دیدگاه بینامتیت قرآن و روایات مورد بحث و بررسي قرار دهد،  ؛

 .اهمیت موضوع ما را به انجام این پژوهش ترغیب و تحریض نمود. کمتر اقبال نشان داده شده است

 بینامتنیت آیات و روایات در گلستان سعدی.5

کریم و اهل بیت علیهم السالم دو حصن حصیني هستند که چنگ زدن و تمسّک به آن انسان را  قرآن

و برتر  داراي شخصیت واالانسان را به سرمنزل مقصود رهنمون مي سازد. این دو یادگار ارزشمند نبوي،

ممکن است همین انسان که کمال از منظر قرآن کریم .و هدف غایي و نهایي خلقت معرّفي مي نمایند 

 ،کندذاتى خود را به تدریج یا به سرعت و یا به کندى از راه به دست آوردن استعدادهاى تازه کسب مى

از کمال برسد که مافوق حدى باشد که  در اثر آن استعدادهاى حاصله به مقامى از قرب و به حدى

 ايگستردههم چون قرآن کریم ،تأثیر  البالغهنهج اند. رسیده اندر ابتداى وجودش شانمالئکه با نور ذاتی

 و سخنوران و گویندگان و دانشمندان در نزد ادیبان و نیز. است گذاشته و فارسي عربي بر ادبیات

 هايرشته و استادان و فرزانگان حکمت و اهل و بر مورخان است بوده هو پر آواز شناخته توانمند
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 گذاشته، تأثیر مينویس و پارسي گوي تا فارسي گرفته زبان ، از عرباسالمي و معارف علومگوناگون

ین دو لذا انسان صاحب کمالي هم چون سعدي بعید به نظر مي رسد که در نگارش گلستانش به ا .است

منبع روحاني و معنوي نظر نداشته باشد.سعدي با نوشتن گلستان نه تنها در نثر فارسي مبدع شد ،بلکه 

(.حتّي نویسندگان 18:   1369ادب فارسي را بلند آوازه کرد و دیگران را به پیروي وا داشت )خزائلي، 

و «  دانته»و « شکسپیر»ار سعدي را در کن« امرسن»خارجي، زبان به تصحیح او مي گشایند، از جمله؛ 

(.طرز بیان سعدي در گلستان اندیشه 24: 1381قرار داده و ستوده است )قمشه اي، « هومر»

راجع به وي « ارنست رونان(.»253:   1364 ،ماسه هانريشاعر رومي را فرا یاد مي آورد )«لوکرس»ي

گفته: در شعر « امرسن(.»179:  1371مي گوید:سعدي واقعًا یکي ازگویندگان ماست ) زرّین کوب،

و در نهایت این که امرسون ،کتاب (.23:  1374سعدي خورشیدها طلوع و غروب مي کنند ) یوسفي ، 

 هـ. ق 656 سال بهار(.227:  1344گلستان را یکي از کتب مقدسّه ي دیانتي جهان مي داند )دشتي، 

 کتابي نگاشتن به دست شیراز يفرزانه زیراشیخ رود؛ مي شمار به ایران ادبي تاریخ در جدیدي سرفصل

 نگفته گزاف به سخني ،است نظیر بي فارسي ادب تاریخ در اگر، بگوییم که ،«گلستان» عنوان با زند مي

کتابي که از عجائب نوشته هاي زبان فارسي و از نوادر کتب حیرت انگیز ادبي جهان است )وصال، .ایم،

(.گلستان، نسبت به بوستان، عمق مطالبش کمتر، ولي، نبوع و مضمون هایش بیشتر است   160: 1349

این کتاب داراي شیوه ي مختلطي از نثر مُرسل با نثر موزون مسجّع است  (. 278 :1368حقیقت ،  )

« موزون مُرسل و موزون فنّي»(. که در حقیقت روش نگارش آن،سبک بینابین  155:  1370رزمجو ،  )

 و رفته بسیط زمین در که سخنش ، و صیت است افتاده عوام افواه در که سعدي جمیل ذکر  .آرياست

وفور برند. مي زر کاغذ چون کهمنشآتش يرقعه و خورند شکر مي چون هم که حدیثش الجیب قصب

براي تهذیب نفس و مضامین اخالقي درگلستان همیشه خوش سعدي باعث شده است که ادب دوستان 

و نهج ، قرآن پژوهشر این زدودن غبار از دل خویش ،دل به موعظه هاي این کتاب بسپارند.اینک د

و نهج البالغه به عنوان متن حاضر و روابط بینامتني قرآن گلستان سعدي به عنوان متن غایب و البالغه 

 ي بینامتنیت واژگاني،معنایي وکه به بررس به عنوان عملیات تناص محسوب مي شودگلستان سعدي با 

... مي پردازد.در قالب نظریه بینامتنیت ضمن تبیین و تفسیر روابط  حوادث و شخصیتهاي قرآني

بینامتني گلستان سعدي  با آیات قرآن و نهج البالغه، میزان کارکرد و تأثیر این مفاهیم در شعر وي 

 مورد تحلیل و بررسي قرار گیرد.

 ی .بینامتنیت واژگان1-5

 کِراماً  مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِذا .1-1-5

 باطل به شهادت که کسانى و : کِراماً مَرُّوا ِباللَّغْوِ مَرُّوا إِذا وَ الزُّورَ یَشْهَدُونَ  ال الَّذینَ وَ متن غائب :

 کنند، برخورد بیهودگى و لغو با که هنگامى و ؛(کنندنمى شرکت باطل مجالس در و)دهندنمى

 (72  / الفرقان). گذرندمى آن از بزرگوارانه

 متن حاضر:



  1394 زمستان هارم/چ شماره/ سوم سال( / اراك دانشگاه) قرآني -ادبي هايپژوهش پژوهشي -علمي فصلنامه            74

 

 حال آن در و گذر کرد وي بر عابدي ، رفته دست از اختیار زمام و بود خفته مست راهي سر بر یکي 

 1374)سعدي، کِراماً مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِذا گفت: و سربرآورد مستي خواب از جوان . کرد را نظر او مستقبح

:220 .) 

 عملیات بینامتني:

( مراد از مروا کراما ،همان در کِراماً مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِذاچنان که مالحظه مي شود در آیه ي فوق) 

گذشتن از خطا و اشتباه مي باشد که سعدي شیرازي از آن برداشتي ادبي کرده است و گذشتن عابد و 

آیه جواب مي دهد تا به نوعي او را دعوت به چشم پوشي و عفو وي حیران ماندن او را با این 

 عمل فالن از فالنى بگوییم اینکه معناى: است گفته "کراما "کلمه معناى در البیان مجمع صاحبنماید.

 منزه آن امثال به آلودگى از را خویش نفس و است، منزه عملى چنین از: که است این ،دارد تکرم زشت

 (338 /15 : 1374)موسوي، داردمى

 تُطِعْهُما فَال عِلْم   بِهِ لَکَ لَیْسَ ما بي لِتُشْرِکَ جاَهداکَ إِنْ وَ .2-1-5

 متن غائب:

 مَرْجِعُکُمْ  إَِليَّ تُطِعْهُما فَال عِلْم  بِهِ َلکَ لَْیسَ ما بي لِتُشْرِکَ جاهَداکَ ِإنْ وَ حُسْناً بِوالِدَیْهِ الْإِنْسانَ وَصَّیْنَا وَ

 آن اگر و کند، نیکى مادرش و پدر به که کردیم توصیه انسان به ما: تَعْمَلُونَ کُنْتُمْ بِما فَأُنَبِّئُکُمْ

 پیروى آنها از ندارى، علم آن به که شوى قائل همتایى من براى که کنند تالش( و باشند مشرک)دو

 )!ساخت خواهم خبر با دادیدمى انجام آنچه از را شما و است، من سوى به شما بازگشت! مکن

 (. 8  / العنکبوت

 متن حاضر: 

 و خویش مقدم دارد مصالح بر یاران خاطر مراد آنکه : گفت صفا اخوان سیرت از پرسیدم را بزرگي»

 است   خویش نه و برادر نه ، اند برادر که در بند خویش است است گفته حکما

 قربي مودت از بهتر رحم تقوي/قطع و دیانت را خویش نبود چون

 قطع از کتاب مجید در تعالي حق : گفته و بود کرده اعتراض من قول بر بین این در مدعي که دارم یاد

 که کردي غلط گفتم . مناقض آنست گفتي تو چه این و فرموده القربي ذي مودت به و کرده نهي رحم

 به که توصیه کردیم را آدمي ُتطِعْهُما فَال عِلْم   بِهِ لَکَ لَیْسَ ما بي لُِتشْرِکَ جاهَداکَ إِنْ وَاست  قرآن موافق

 آگاهي بدان که چیزي آندو بکوشند که تو براي من شریک آوري در اگر و کند نیکي مادرش و پدر

 « مکن اطاعت دو آن از نداري

 ( 228:  1374)سعدي،

 

 

 عملیات بینامتني:
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( را که در حقیقت براي تُطِعْهُما فَال عِلْم   بِهِ لَکَ  لَیْسَ  ما بي لِتُشْرِکَ جاهَداکَ إِنْسعدي شیرازي آیه ي )

شرک ورزیدن والدین بوده است، براي اداي مقصود و کالم خویش بر مي گزیند و در سیرت اخوان صفا 

 آن را گنجانده و از آن کارکردي ادبي طلبیده است. 

 فُواتُسْرِ ال وَ اشْرَبُوا وَ  کُلُوا وَ .3-1-5

 متن غائب:

 ( 31:   األعراف) نکنید اسراف ولى بیاشامید، و بخورید: تُسْرِفُوا ال وَ اشْرَبُوا وَ کُلُوا وَ

 متن حاضر:

نگهدار  اندازه : سیري مردم را رنجور کند  گفت که خوردن بسیار از کرد همي نهي را پسر حکما از یکي

 ( 249:  1374)سعدي، تُسْرِفُوا ال وَ اشْرَبُوا وَ کُلُوا وَ

 عملیات بینامتني:

چنان که مالحظه مي شود، آیه ي فوق براي پرهیز از اسراف و تبذیر آمده است و سعدي شیرازي این 

فراز از آیه ي نوراني را در کالم خویش ،در همین مضمون به کار برده است .و نتیجه ي عدم این کار را 

 ناب از اسراف است.  رنجوري تن و مریضي دانسته و خواهان اجت

 األصوات انکر . ان4-1-5َّ

 : الْحَمیرِ لَصَوْتُ الْأَصْواتِ أَنْکَرَ إِنَّ صَوْتِکَ مِنْ اْغضُضْ وَ مَشْیِکَ في اقْصِدْ وَ متن غائب :

 صداها ترینزشت که( مزن فریاد هرگز و)بکاه خود صداى از کن؛ رعایت را اعتدال رفتن،راه در!( پسرم)

 ( 19  / لقمان. )است خران صداى

 نعیب برداشتي،گفتي بیهده فریاد و پنداشتي آواز خوش را خود الصوت کریه متن حاضر:خطیبي

 (325: 1374)سعدي، او شأن در األصوات انکر انَّ آیت یا اوست الحان پرده در البین غراب

 عملیات بینامتني :

سعدي آیه ي زشت ترین صداها را که به حیوان نسبت داده شده را به ناخوش آوازي نسبت مي دهد 

 که  گویي آیه ي انکر االصوات در ذم وي نازل شده است. 

 . کظم غیظ  5-1-5

 ( 135:  1380)دشتي،  ِعندَالمَقدِرَة وَتَجاوَز الغَیظَ متن غائب: وَاکظِمِ 

 (249: 1374)سعدي، میازار ودلش مکن جورش  / بسیار خشم مگیر متن حاضر : بربنده

 عملیات بینامتني :

سعدي شیرین سخن ،کظم غیظ در کالم موال علي ابن ابي طالب علیه السالم را براي اداي مقصود 

خویش بر گزیده و  مي گوید که بر فرودست نباید سخت گرفت و وي را دل آزرده کرد.چرا که عدم 

 شم ،صدمات جبران ناپذیري به بار خواهد آورد. کنترل خویش در هنگام خ

 .بینامتنیت معنایي2-5

 .شکر و سپاسگزاري از خداوند متعال1-2-5
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 و حمد که سزاست را خداوندى ستایش : ِبالشُّکرِ  وَ النِّعَم الحَمدِ بِالنِّعَم الواصِلالحَمدُ لِلّهمتن غائب :

 ستایش آنگونه هایشنعمت بر را خداى! داد پیوند شکرگزارى به را هانعمت و ها،نعمت به را ستایش

 (. 221:  1380)دشتي،بالهایش بر که کنیممى

 متن حاضر:

فرو  که ، هر نَفَسيمزید نعمت شکر اندرش و به است قُربت موجب طاعتش  کهرا عزّوجل خداي منّت

و بر هر  موجود است دو نعمت در هر نفسي . پساتذ آید مفرّحبر مي و چون استرود مُمِّد حیاتمي

 (20: 1374)سعدي،در آید؟ به شکرش کز عهده /بر آید که و زبان از دست.واجب شکري نعمتي

 عملیات بینامتني:

در قرآن کریم  و به تبع آن موالي متقیان حضرت علي ابن ابي طالب علیه السالم بارها به موضوع شکر 

از اینجا مي توان پي برد که سپاس و شکرگزاري ها چه جایگاه  خداوند، اشاره شده است. نعمتدر برابر 

قرآن با توجه به روحیات آدمي به این نکته اشاره مي  .و ارزش و اعتباري در آموزه هاي وحیاني دارد

ت کند که آدمي نسبت به نعمت و نعمت دهنده شکرگزار نیست و به جاي این که سپاس گزار نعم

به عنوان  ،شکر و سپاس. نیک مي دانیم که دهنده باشد و یا کفران نعمت نکند، ناسپاسي مي کند

مي توان جلوه هاي است. به خصوص سعدي شیرازي  فضیلتي اخالقي مورد تایید و تاکید عقل و عقال 

بي طالب شکر و سپاسگزاري از نعمات الهي در کالم سعدي را در حدیث نوراني فوق از آقا علي ابن ا

 علیه السالم به وضوح دید.

 . اجل و روزي2-2-5

 (31 : 1380دشتي، ) بِمَحروُم مُجمِلال کُل ق و بِمَرزُوَ طالب کُلفَلَیس متن غائب :

 متن حاضر :

 و نهاده نرسد دست نانهاده به، نمیرد در خشکي اجل بي و ماهي نگیرد ماهي در دجله روزي صیاد بي

 (335: 1374)سعدي،برسد  هر کجا هست

 عملیات بینامتني:

گذر عمر حقیقتي است که آدمي را شاید به طمع و حرص جمع آوري مال دنیا بیتشر ولوع و حریص 

کند چرا که به گمان ناقص خویش شاید روزي را در تالش و سعي بیشتر دانسته باشد.ولي سعدي با 

علي ابن ابي طالب علیه السالم به خوبي پرده از روي این حقیقت برداشته اشاره به حدیث نوراني موال 

 که هر کس اجلي و روزي معیّني دارد.  

 . رابطه ي زبان و فضل و هنر 3-2-5 

 ( 546:  1380: )شناخت( انسان در زیر زبانش نهان است)دشتي،  لِسانِهالمَرءُ مَخبُوء  تَحتمتن غائب :

 (219: 1374)سعدي،باشد نهفته و هنرش یب/ ع باشد نگفته خنتا مرد سمتن حاضر : 

 عملیات بینامتني :
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همگان معتقدند که زبان آدمي را فضیحت و رسوا مي کند.سعدي معتقد است که از طرز سخن گفتن 

آدمي ،توان به فضل و هنر افراد پي برد.لذا به خوبي مي توان در سخن سعدي شیرازي، رنگ وروي 

 ت علي ابن ابي طالب علیه السالم را دید. کالم  حضر

 . هر سخن وقتي و هر نکته مکاني دارد4-2-5

  متن غائب :

 با کسى ندارد دوست :خداوند عَلیماً سَمیعاً  اللَّهُ کانَ وَ  ظُلِمَ  مَنْ  إِالَّ  الْقَوْلِ مِنَ بِالسُّوءِ الْجَهْرَ اللَّهُ یُحِبُّ  ال

 شنوا، خداوند. باشد شده واقع ستم مورد که کس آن مگر؛ کند اظهار را( دیگران ى)بدیها، خود سخنان

 .(148نساء/ )داناست و

 متن حاضر: 

 (135: 1374)سعدي، .خاموشي وقت به و گفتن گفتن وقت به فروبستن ؛ دماست عقل دو چیز طیره 

 عملیات بینامتني :

است که شیخ سخن گستر شیراز به خوبي  سخن گفتن و به قول خود سعدي دُر سفتن یکي از مواردي

بر آن وقوف کامل داشته و معقتد است که باید در سخنوري و وعظ موقعیت را سنجید .مي توان در 

 آیینه ي کالمش  اشاره اي گذرا به آیه نوراني فوق را دید.  

 . گشاده رویي 5-2-5

 متن غائب :

با گشاده رویى و :و َبَسطِ الوَجهِ یَحسُنُ مَوقِعُ البَذلبِالبِشرِ علیه السالم: علي ابن ابي طالب قَالَ » 

 (.2/232: 1366)خوانساري،خوشرویى، بخشش ارزش پیدا مى کند

 سعدي در مذمت تند خویي و دعوت به خوش رویي حکایتي آورده است:متن حاضر : 

قیاس، اگر بر حاجت تو واقف گردد، درویشي را ضرورتي پیش آمد. کسي گفت: فالن نعمتي دارد بي»

همانا که در قضاي آن توقف روا ندارد. گفت: من او را ندانم. گفت منت رهبري کنم. دستش گرفت تا به 

منزل آن شخص درآورد. یکي را دید لب فروهشته و تند نشسته. برگشت و سخن نگفت؛ کسي گفتش: 

 چه کردي؟ گفت: عطاي او را به لقایش بخشیدم

 که از خوي بدش فرسوده گردي                   مبر حاجت به نزد ترشروي

 که از رویش به نقد آسوده گردى              اگر گویى غم دل با کسى گوى

 (255: 1374)سعدي، 

 عملیات بینامتني 

هاي احتماعي، موجب جلب محبت مي شود و در که در معاشرت  از برجسته ترین صفت هایيیکي 

 ،حسن خلق است. حسن خلق و گشاده رویي ،اثربخشي سخن فرد بر دیگران، اثري شگفت انگیز دارد
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افزون بر آنکه داراي پاداش اخروي است، آثار دنیوي فراواني نیز براي انسان به همراه دارد. خوش 

.که گوییا در پرده و کنایه وار سعدي شیرین سخن، دخلقي، پیوندهاي دوستي را محکم و پایدار مي کن

 گوشه ي چشمي به حدیث نوراني علوي داشته است.

 . مناعت طبع 6-2-5

 متن حاضر :

 حضرت محمّد ابن عبداهلل صلي اهلل علیه و آله و سلّم:

الْحَوائِجِ اِلَى النَّاسِ مَذَلَّة  َو هُوَ الْفَقْرُ الْحاضِرُ؛کم قِلَّةُ طَلَبِ الْحَوائِجِ مِنَ النَّاسِ هُوَ الْغِنَى الْحَاضِرُ وَ کَثْرَةُ 

نیازى حاضر و زیاد خواهش کردن از مردم، خوارى و فقر حاضر خواهش کردن از مردم، بى

  (.11/ 74:  1380مجلسي،«)است

 سعدي این موضوع را در حکایتي دلنشین بیان کرده است :متن غائب :

اي؟ گفت: بلي، روزي چهل شتر اي یا شنیدهتر در جهان دیدهاز تو بزرگ همت حاتم طایي را گفتند:» 

قربان کرده بودم امراي عرب را؛ پس به گوشه صحرایي به حاجتي برون رفته بودم، خارکني را دیدم 

 پشته فراهم آورده. گفتمش: به مهماني حاتم چرا نروي که خلقي بر سماط او گرد آمده اند؟ گفت:

 منّت حاتم طائى نبرد  /  نان از عمل خویش خورد هر که     

 (259: 1374)سعدي ، « من او را به همت و جوانمردي از خود برتر دیدم.

 عملیات بینامتني :

داشتن همّت بلند و به تعبیري بلند نظري، یکي از صفات و سجایاي نیک اخالقي است که سعدي به 

است . گوییا وي اشاره اي در این حکایت به این سخن خوبي در قالب حکایتي تأثیر گذار بیان کرده 

ارزش مرد به اندازة همت نوراني موال علي ابن ابي طالب علیه السالم داشته است ،آن جا که فرمود:

 ... .و  اشاوست و صدق او به مقدار جوانمردى

 .افشا نکردن اسرار  7-2-5

 متن غائب :

آن که راز خود را نهان داشت ، :کََتمَ سِرَّهُ َکانَتِ الْخِیَرَةُ بِیَدِهِ : مَنْحضرت علي ابن ابي طالب علیه السالم 

 (.391: 1380،  دشتياختیار را به دست خویش گذاشت)

سعدي نیز همین مضمون را در گلستان آورده است : رازي که نهان خواهي با کس در متن حاضر : 

 میان منه 

 ي گفتن و گفتن که مگويبا کس           خامشي به که ضمیر دل خویش

 که چو پر شد نتوان بستن جوي             اي سلیم آب ز سرچشمه ببند

 (67: 1374) سعدي،  

 عملیات بینامتني : 
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و رازداري  شده است، که بسیار بر آن تأکید اخالقيي صفات پسندیده یکي از اسالم  دین مبین  رد

اموري وجود دارد که فاش  ،فردي و اجتماعي انساندر زندگي .است پوشیدن راز خویش از دیگران 

اندازد و مخاطراتي نه تنها منافع فرد را به خطر مي،شدن آنها و در نتیجه، آگاه شدن دیگران از آنها 

آورد، بلکه ممکن است اشخاص مرتبط با وي را نیز متأثر کند. گاهي نیز فاش شدن برایش به همراه مي

روي بلکه کند و خود شخص را درگیر نمي صرفاً شود،وان راز نام برده مياین امور که از آنها به عن

چنان که مشاهده مي شود، سعدي علیه الرحمه در قالب حکایت ،کالم  گذارد.تأثیر مينیز دیگران 

 خویش را به سخن موالي متقیان مي آراید و تأثیر کالمش را مضاعف مي کند. 

 .بینامتنیت شخصیت3-5

 د ابن عبداهلل صلي اهلل علیه و آله و سلم :.حضرت محم1-3-5

 متن غائب: 

 : تَسْلیماً سَلِّمُوا وَ عَلَیْهِ صَلُّوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا النَّبِيِّ عَلَى یُصَلُّونَ مَالئِکَتَهُ وَ اللَّهَ إِنَّ

 سالم و فرستید درود او بر اید،آورده ایمان که کسانى اى فرستد؛مى درود پیامبر بر فرشتگانش و خدا

(.متن حاضر : در خبر است که سرور کاینات و  56  / األحزاب ).باشید( او فرمان)تسلیم کامالً  و گویید

مفخر موجودات و رحمت عالمیان و صفوت آدمیان و تتمه دور زمان محمد مصطفي صلي اهلل علیه و 

 سلم 

 شفیع مطاع نبي کریم /قسیم جسیم نسیم و سیم

 چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان امت را که دارد چون تو پشتیبان/ چه غم دیوار

 ( 21:  1374بلغ العلي بکماله کشف الدجي بجماله / حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله)سعدي،

 عملیات بینامتني : 

خویش، نام  سعدي شیرین سخن در گلستان نگارین خویش ،در همان دیباچه براي تیمّن و تبرّک کالم

نامي حضرت محمد ابن عبداهلل صلي اهلل علیه و آله و سلّم را مي آورد و این گونه درود بر ساحت 

 مقدّس نبوي مي فرستد که حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله ، که اشاره به آیه ي فوق مي باشد.

 .یوسف:2-3-5

 متن غائب:

 وَ لَیُسْجَنَنَّ  آمُرُهُ ما یَفْعَلْ لَمْ لَئِنْ وَ فَاسْتَعْصَمَ نَفْسِهِ عَنْ راوَدْتُهُ لَقَدْ وَ  فیهِ لُمْتُنَّني الَّذي َفذلِکُنَّ قالَتْ

 سرزنش مرا او( عشق)بخاطر که است کسى همان این: »گفت( عزیز همسر): الصَّاغِرینَ مِنَ لَیَکُوناً

 انجام دهممى دستور را آنچه اگر و! کرد خوددارى او و کردم؛ دعوت خویشتن به را او من( آرى،! )کردید

 (32یوسف / !« )شد خواهد ذلیل و خوار مسلّماً و افتاد؛ خواهد زندان به ندهد،

 متن حاضر:

 و آوردند حاضر تا بگفتندش ... : بگفتند او حال شورش و لیلي مجنون حدیث ، عرب ملوک از را یکي

 : گفت ... گرفت کردن مالمت
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  بدیدندي دلستان اي رویتجستند/  من عیب که کاش آنان

 ( 387:  1374بریدندي )سعدي، دستها خبر نظرت/ بي در ترنج بجاي تا

 عملیات بینامتني:

سعدي شیرازي با عنایت به ماجراي ترنج و بریدن دست در ماجراي حضرت یوسف ،گوییا اشاره اي به 

 بیان مي کند.آیه ي فوق داشته و از این داستان ماجراهایي را در مورد لیلي و مجنون 

 .یونس3-3-5

 که حالى در بلعید، را او عظیمى ماهى و( افکندند دریا به را او: ) مُلیم  هُوَ وَ الْحُوتُ َفالْتَقَمَهُمتن غائب :

 (142/ الصافات! )بود سرزنش مستحقّ

 ( 410:  1374شد)سعدي، ماهي دهان اندر شد /یونس سیاهي در خورشید متن حاضر:قرص

 بینامتني:عملیات 

سعدي شیرین سخن که از حضرت یونس سخن به میان مي آورد،  در تشبیهي بلیغ فرو رفتن این 

پیامبر الهي را در دهان ماهي ،هم چون غروب خورشید در دل ظلمات مي داند که به درستي آن را در 

سعدي آن  کالمش گنجانده است.چنان که مالحظه مي شود  آن چه گلستان را نگارین و به قول خود

را همیشه خوش کرده است،مي توان از دیدگاه بینامتنیت استفاده ي فراوان سعدي از آیات و روایات به 

خصوص سخنان موال علي ابن ابي طالب علیه السالم در نهج البالغه دانست که چنین سخنش را 

قرآن و نهج البالغه در شیرین و تأثیر گذار کرده است.نمودار زیر برخي از مضامین و واژگان بینامتنیت 

گلستان را نشان مي دهد که بیشترین مورد آداب سخن گفتن را به خود اختصاص داده است،چرا که 

سعدي خود یک سخنور است و سعي دارد هم چون حکیمي فرزانه، به تربیت و تعلیم مخاطبان خویش 

 بپردازد. 
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 .نتیجه 6

بر  تأثیر گذار هم و پیشین خود بوده متأثّر از متون هم ، واحد آن متني در هراز دیدگاه بینامتنیت 

بدون شک  .بینامتني یعني خواندن متن با توجه به متون دیگر .در حقیقت بود خواهد بعد از خود متون

سعي مي کند تا در کتب دیني تأثیر پذیرفته است  که از دین مبین اسالم وو مسلمان  شاعر و ادیبهر 

در البه الي اشعار و سخنان خویش،الفاظ و عباراتي از آیات کالم اهلل و روایات اهل بیت علیهم السالم را 

سعدي شیرازي است یکي از این نویسندگان زبر دست،  متجلّي و منعکس مي سازد .ي خویش  نوشته

د وسیعي از آیات نوراني قرآن کریم  و به تبع آن روایات و به ویژه نهج البالغه حضرت علي ابن که در ح

ابي طالب علیه السالم استفاده کرده است. این مورد را مي توان یکي از رازهاي طراوات  و ماندگاري 

شاعر و عارف در سخنان این ت قرآني و نهج البالغه بینامتنی گلستان همیشه خوشش  به حساب آورد.

و  واژگان از وي است.  هم چون واژگان و معنا و شخصیت جلوه گر شدهبزرگ، در اشکال مختلفي 

است.مي توان در کالم خویش استفاده نموده  طور گسترده ايبه و مضامین نهج البالغه  عبارات قرآني 

ند و ارتباط یکي از رازهاي مانایي و نیز جذّاب بودن گلستان همیشه خوش سعدي را در پیو

 ناگسستنیش با آیات و روایات اهل بیت علیهم السالم دانست. 
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