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فصلنامة علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج
شماره /30سا نهم /بهار 2351

آموزههای مرگاندیشی در اشعار سعدی


زهرا سلیمانی
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ورامین -پیشوا
تاریخ دریافت59/8/12 :

تاریخ پذیرش59/21/21 :

چکیده:
مرگ و پایان زندگی دنیوی یکی از مسائلی است که از دیرباز همواره ذهن بشر را به خود مشغوو نمغوده
است و البته در این میان ،نویسندگان و شاعران که از روحیه لطیفتری نسبت به دیگران برخوردار بودهانغد
بیش از سایرین به این موضوع پرداختهاند و در حقیقت یکی از دغدغههای دائمی ذهن و د آنان کاوش و
پردازش مسئله مرگ بوده است .مسئله مرگ ممکن است گاه به صورت موضوعی خوفناک و یا گغاهی بغه
صورت محاورات و اندیشه های گوناگون مطرح شود و این می تواند راهی باشد بغه سغوی ایدغاد شغادی و
رستگاری و زندگی متعالی و دوستیهای پایدار و زندگی سرشار از ایمان؛ و تمام اینها میتواند تلخی مرگ
و غم و اندوه آن را مبد به شادی و بصیرت سازد .سغعدی شغیرازی بغه عنغوان یکغی از بلنغد پایغهتغرین
چهره های شعر و نثر فارسی از نظر تدربه زندگی و آشنایی به اخالق مسغلمانی و انسغانی و نیغط ااالعغات
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ادبی و اجتماعی ،سیاسی و دینی و اعتقادی در ایران و جهان از جایگغاه خاصغی برخغوردار اسغت؛ در ایغن
نوشتار سعی شده است تا به اهمیت موضوع مرگ و ابعاد و زوایای آن از دیدگاه بغطرگ مغرد ادب پارسغی،
سعدی شیرازی پرداخته شود ،شاعری که حتی مرگ را نیط چون پلی برای رسیدن به آموزههای اخالقغی و
تعلیمی سخن خویش ساخت.

واژه های کلیدی :مرگ ،شعر فارسی ،آموزههای اخالقی ،آموزههای دینی ،سعدی.

مقدمه
مرگ یکی از موضوعات مهم غالب آثار ادبی (منظوم و منثور) را تشکیل می دهد ،موضوعاتی هغم
چون تهور و بی باکی ،زیبایی ،لغذت ،نیسغتی و نغابودی ،جغاودانگی ،حقیقغت انکارناپغذیر ،قغدرت
ال یتناهی ،آزادی روح و جان و ...ابعاد مختلف مرگ در نگاه شاعران است ،شاید بتوان گفت موضع
انسان نسبت به مرگ و ارز نگرش وی ،این مفاهیم را در شعر و نثر ادبی پیش کشغیده اسغت ،از
این رو مطرح بودن این قضایا در ادبیات بر کنار از زمان خاصی است و می تواند در همه زمغانهغا
مصادیق آن یافته شود.
مسئله مرگ و علل و عوامل آن همواره باعث نگرانی بشر بوده است ،سؤالی که نغه فقغع علمغای
دینی بلکه همه انسان ها از جمله شاعران را نیط به خود مشوو ساخته است و به اندیشیدن واداشته
است .سؤاالتی نظیر «چرا مرگ ،چگونگی وقوع آن ،و در چه شغرایطی و در چغه زمغانی و در چغه
مکانی رخ خواهد داد؟» تنها نمونهای از سؤاالتی است که همیشه پیرامون مرگ بوده است ولی آیا
واقعاً کیفیت رخداد مرگ مهم و کارساز بوده است؟ و یا اینکه انسان با چه توشه و بهرهای این دنیا
را ترک خواهد کرد مهم و کارگشا است.
انسان در او تاریخ لحظه ای از مبارزه با مرگ دست نکشیده و به همین علت در جایی که علم از
توضیح این شگفتی و گشودن این راز در می ماند ،متوسل به باورهای دینغی ،اعتقغادات مغذهبی و
آموزه های اخالقی می شود و همین باورها و اعتقادات گاهی او را به زندگی جاوید در سرای ابغدی
فرا میخواند و به نظر می آید در برابر سرگشتگی علوم و تکنولوژی در برابغر رازگشغایی «مغرگ»،
علوم انسانی در قالب علوم دینی و عرفانی و ادبیات تعلیمی و حکمی بهتر توانستهانغد بغه ابهامغات
ذهن بشر پاسخ دهند.
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موضوع مرگ و توجه به عالم پس از مرگ از مهغمتغرین موضغوعاتی بغوده اسغت کغه شغاعران و
نویسندگان بطرگ ،بدان توجه داشته و پیش از هر مضمون دیگری بدان پرداختهاند .سعدی شیرازی
به عنوان یکی از بلندپایهترین چهرههای شعر و نثر فارسی از نظر تدربغهی زنغدگی و آشغنایی بغه
اخالق مسلمانی و انسانی و نیط ااالعات ادبی ،اجتماعی ،سیاسی ،دینی و اعتقادی در ایران و جهان
از جایگاه خاصی برخوردار است؛ و به اقرار متقدمان پارسیزبان ،دیوانش «نمکدان شغعر» اسغت و
سخنش همگی «نمک و مطه و شیرینی و لطافت» است (صفا.)221-222 :2381 ،
«سعدی به عنوان یک مصلح اجتماعی همهجانبه که همهی مصالح اجتماعی را مطرح کرده ،هغی
جهتی را به تنهایی نگرفته و قصدش واقعاً یک تربیت ساده اجتماعی بوده است» (اسالمی ندوشن،
 )202 :2382و بدین جهت حتی موضوع مرگ را نیط ابطار و وسیلهای در جهت اصالحات اجتماعی
ساخته است.
و از آندا که «همه جا سعدی با قرآن است و قرآن با سعدی» (مؤیغد شغیرازی )31 :2331 ،بغدون
تردید از آن دسته شاعرانی است که به دلیل داشتن زمینههای اعتقادی و معنوی فغراوان و آگغاهی
عمیق از حقایق اسالم ،به ویژه آموزههای دینی پیرامغون مغرگ و قیامغت ایغن مسغئله را بغیش از
شعرای دیگر مدنظر داشته و چنین توجهی در اشعار وی به روشنی مشهود و قابل تأمل و پژوهش
است خاصه آن که تا به حا مورد بررسی واقع نگشته است؛ لذا در این نوشتار تالش بر این است تا
با تکیه بر روش تحلیلی و توصیفی و مطالعهی اشعار شاعر مسائلی چون عبرت از دنیا و خصغائ
آن ،غنیمت شمردن عمر ،حوادث بعد از مرگ و اندرزها پیرامون فنای دنیا و بقای آخرت ،در دیوان
شاعر م ورد کاوش قرار گیرد ،تا از یک سو روشن شود دیدگاه او به عنغوان یکغی از برجسغتهتغرین
شاعران ادب پارسی نسبت به مرگ و جهان آخرت چگونه است و از سغوی دیگغر زمینغهای بغرای
بیداری افکار و تنبه افراد فراهم شود تا در راستای مطالعه و دقت در شغعر ایغن شغاعر بغا موضغوع
«مرگ» راهی به سوی خودشناسی و خودسازی فراروی آنان باز گردد.

 -1مفهوم مرگ:
«مرگ» واژه ای فارسی است که در فارسی باستان از ریشه ضعیف ” “myو با افطودن مصغوت a
حاصل میشود و در فارسی دری به صورت «مرگ» درآمده است( .ابوالقاسمی)238 :2382 ،
واژه ی «مرگ» در لوت به معنای مردن ،فنای حیات ،نیست شدن زندگانی ،درگذشت و فغوت و...
آمده است .مرگ همین خوابی است که هر شب به سراغ شما میآید با ایغن اخغتالک کغه مغدتش
اوالنی است و انسان در این خواب بیدار نمیشود مگر در روز قیامت .یا به عبارت دیگر« ،مغرگ»
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واقعیتی گریطناپذیر در زندگی هر فردی میباشد و تلخترین تدربهای است که به ناچار هر انسانی و
یا بهتر بگوییم هر موجود زندهای در او زندگیاش ،آن را میآزماید ،همچنین «مغرگ» نیسغتی،
عدم ،فوت و واژه هایی از این دست است که در ذهن آدمی همواره دنیای اسرارآمیطی را تداعی می
کند که سراسر ناشناخته است و انسان فانی همانند کودکی که از هر ناشغناختهای هغرا دارد و از
نطدیک شدن به آن اجتناب میورزد از مرگ و نیستی مغیهراسغد ،غافغل از اینکغه «مغرگ» نیغط
مرحله ای از تکامل انسان است که گذر از آن برای رسیدن به خالق یگانه و علغو درجغات ،هماننغد
تولد و ورود به عرصهی گیتی الزم است.
«مرگ» فرایندی است ترسناک که نشان اتمام همه چیط است یا وحشتناکتغرین واقعیتغی کغه در
زندگی هر کسی رخ می دهد و راه گریطی از آن نیست و جاودانگی در این دنیا کیمیایی اسغت کغه
هرگط بدست نیامده و تمام جویندگانی که زندگی خود را صرک یافتن آن کردهانغد در پایغان نومیغد
بازگشتند و یا در بیابان های حیرت و سرگردانی جان سپردند چون تغالش در یغافتن جغاودانگی بغا
شکست مواجه شد( .حسینی اهرانی)210 :2335 ،
ادیان آسمانی به ویژه دین مبین اسالم و نیط مذهب جاودانهی شیعه به جهت اهمیت ایغن مسغئله،
بخش وسیعی از تعالیم خود را بدین موضوع اختصاص داده و بسیاری از حقایق و معغارک آن را بغا
استعانت از منبع وسیع وحی در اختیار بشر گذاشته اند به اوری که امروزه کمتر کسغی بغا مغرگ و
دنیای بعد از آن بیگانه می باشد.
از ویژگی های آدمی این است کغه فرجغامی دور از انتظغار و ناگهغانی در پغیدارد و اجغل آنچنغان
غافلگیرانه و ناگهانی در برابر انسان ظاهر میشود که فرصت اندام هی کاری را به او نمغیدهغد،
آن چنان که قرآن میفرماید مرگ لحظه ای است که قابل تقدیم و تأخیر نیست«:و لکل أمّه اجغل
فاذا جاء أجلهم الیستأخرون ساعه و الیستقدمون» (اعراک.)31 /
و از همین رو خیام نیط گفته است:
ز آن پغغغغیش کغغغغه از زمانغغغغه تغغغغابی بخغغغغوریم
برخیغغغغط ز خغغغغواب تغغغغا شغغغغرابی بخغغغغوریم
چنغغغدان ندهغغغد زمغغغان کغغغه آبغغغی بخغغغوریم
کغغغغغاین چغغغغغرخ سغغغغغتیطهروی ناگغغغغغه روزی
(خیام)11 :2338 ،
شاید اغراق نباشد اگر بگوییم شاعران عرصهی ادبیات فارسی ،اخالقیترین و مصلحترین شغاعران
در میان سرایندگان عالم هستند که به دلیل آشنایی با مبغانی اخالقغی و اصغو اعتقغادی اسغالم،
سازندهترین و گرانبهاترین اشعار و آثار را از خود برجای گذاشتهاند ،مسئلهی مرگ و معغاد از جملغه
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مسائلی است که همه آگاهان و اندیشمندان جهان در مقابل آن متحیر و سرگردان بوده و هیچکس
تاکنون نتوانسته است پرده از راز بطرگ مرگ و دنیای پس از مرگ بردارد.
مرگ پدیده ای است که افکار همه بشریت را به خود مشوو کرده است و سعدی نیط از این مسئله
مستثنی نبوده است و در بوستان و گلستان خویش و در غطلیاتش از مرگ یاد کرده و به بیاعتباری
دنیا پرداخته است و به همین دلیل است که حکایات بسیاری را در رابطه با این موضوع مطرح کرده
است.

 -2جلوههای تعلیمی مرگ در اشعار سعدی:
 -1-2ایمان به خدا و سازگاری با دنیا
ایمان به خداوند ،پاسخ سؤاالت فلسفی گوناگون بشر ،در مورد هستی را میدهد چون خداست کغه
به امر خود از عدم ،جهان را خلق کرده و کسی غیر از او نمیتواند از نیستی ،هسغتی پدیغد آورد .او
مخلوقات را می آفریند ،دوباره آنها را از هستی به نیستی میبرد و به این شغیوه هغم مغیتوانغد در
قیامت آنها را محشور سازد:
کغغغه دانغغغد جغغغطا و گغغغردن از نیسغغغت هسغغغت»
«بغغغه امغغغرش وجغغغود از عغغغدم نقغغغش بسغغغت
(سعدی)101 :2383 ،
تمام کائنات و مدموعه جهان هستی ،بر خدایی حضرت حق یکرأی و متحدالفکرند هرچند نتوان
پی به کنه ماهیت و حقیقت وجود او ببرند:
فغغغغغغرو مانغغغغغغده در کنغغغغغغه مغغغغغغاهیتش
«جهغغغغغغان متفغغغغغغق بغغغغغغر الهیغغغغغغتش
بصغغغغغغر منتهغغغغغغای جمغغغغغغالش نیافغغغغغغت
بشغغغغغر مغغغغغاورای جاللغغغغغش نیافغغغغغت
نغغغه در ذیغغغل وصغغغفش رسغغغد دسغغغت فهغغغم
نغغغه بغغغر اوج ذاتغغغش پغغغرد مغغغرغ وهغغغم
قیغغغغا تغغغغو بغغغغر وی نگغغغغردد محغغغغیع»
محغغغیع اسغغغت علغغغم ملغغغک بغغغر بسغغغیع
(همان)103 :
سعدی مسلمانی است که معتقد و مؤمن است و آنچه را که مورد اشاره قرآن کریم و حضرت رسو
اکرم (ص) و دین مبین اسالم است با جان د و بدون هی گونه شک و تردیدی مغیپغذیرد و بغه
حکم ضعف بشری اظهار عدط میکند و می گوید :در این کار ،و در این مسئله خغرد آدمغی حیغران
است و درک رازهای مرگ و آفرینش و هدک و غایت سرنوشت بشری برایش ناممکن و نامشخ
است:
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وی دسغغغت نظغغغر کوتغغغاه از دامغغغن ادراکغغغت»
«ای چشغغم خغغرد حیغغران در منظغغر مطبوعغغت
(سعدی)913 :2383 ،
و آنگاه که خود را از درک حقایق مرگ و زندگی عاجط می بیند از خدا میخواهد کغه او را هغدایت
فرماید و این راه ظلمانی را با چراغ توفیق نورانی سازد چرا که او را صاحب اختیار مغرگ و زنغدگی
افراد بشر و موجودات جهان هستی می داند و تنها او را رمطگشای خلقت و مرگ انسانها میداند و
از او مدد میجوید:
جغغرم بخشغغا یغغا بغغه تغغوفیقم چراغغغی پغغیش آر»
«چشغغم تغغدبیرم نمغغی بینغغد بغغه تغغاریکی جهغغل
(همان)2020 :
سعدی با کندوکاو بسیار دریافته است که اندیشه در اسرار جهان خلقت و راز مرگ و اسرار پیچیغده
جهان هستی اگرچه یک ارزش محسوب میشود ولی راه به جایی نمیبرد:
بدغغغغغغغط ملغغغغغغغک فرمانغغغغغغغده الیغغغغغغغطا »
«همغغغغغه تخغغغغغت و ملکغغغغغی پغغغغغذیرد زوا
(بوستان)19 :
او معتقد است اگر انسان به اسرار غیب ،آگاهی داشته باشد مرزهای میغان رب و مربغوب برداشغته
شده و زندگی انسان ها بر روی زمین تهدید میشود چون دیگر هی فغردی از جانغب افغراد دیگغر
آسودگی نخواهد داشت:
کغغس بغغه حغغا خغغود از دسغغت خلغغق نیاسغغودی»
«نعغغغوذ بغغغاخ اگغغغر خلغغغق غیغغغب دان بغغغودی
(سعدی)2052 :2383 ،
سعدی با پدیده مرگ ،مخالف نیست و می گوید :اگر انسان به غایت فرتوت و پیر گردد بغه دالیغل
گوناگون ،خود از خدا آرزوی مرگ میکند به عنوان مثا مرگ عطیطانش خاارش را مکدر میسازد
و ضعف و سستی بدن او را زمینگیر و سربار و مطاحم دیگران میسازد لذا از جانب خدا ،الب مرگ
میکند تا از چنین مشکالتی آسوده شود:
مغغغرگ خوشغغغتر کغغغه زنغغغدگانی تلغغغخ
«نشغغغغنیدی حغغغغدیث خواجغغغغه ی بلغغغغخ
نیسغغغغت پغغغغس از سغغغغپیدی اال گغغغغور»
مغغغوی گغغغردد پغغغس از سغغغیاهی بغغغور
(همان)2052 :
سعدی انسان ها را به انس گرفتن و مالوک شدن با خوب و بد روزگار ،دعوت میکنغد و مغیگویغد:
هرچند دنیا ناپایدار است ولی بهتر است انسان با سرد و گرمی روزگار و رنج و سختیها و خوشی و
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آسایش دنیا کنار بیاید و در برابر تقدیر و سرنوشت تسلیم باشد چون با بیصبری و اعتراض چیغطی
عوض نمیشود پس باید در برابر نامالیمات صبور و بردبار باشیم:
ضغغغغروری اسغغغغت بغغغغا گردشغغغغش سغغغغاختن»
«چغغغون نتغغغوان بغغغر افغغغالک دسغغغت آخغغغتن
(همان)311 :
 -2-2غنیمت شمردن فرصتهای دنیوی
کغغغغه از مردگغغغغان پنغغغغد آیغغغغد بغغغغه گغغ غوش»
«بکغغغغن پنبغغغغه غفلغغغغت از گغغغغوش هغغغغوش
(بوستان)11 :
کسانی که در این دنیا زندگی را آغاز میکنند ،باید متوجه این نکته باشند که همیشه بر روی زمین
نمی توان زندگی کرد ،فرصت آنها محدود است ،آدمی باید در این فرصت اندکی که دارد ،با انتخاب
مسیر درست زندگی و تالش الزم ،استعدادهای خود را شکوفا سازد و خود را به کماالت برساند.
توجه کنید که دنیا منط نقل و انتقا و جایگاه اندرز گرفتن از اتفاقات اسغت .روزگغار ،کمغانگیری
است که به هرکس تیر انداخت زخمش عالج ندارد و همهی زندگان را با تیر مرگ هدک میگیغرد
تا نسل های بشر یکی بعد از دیگری و متناوب زندگی را شروع کنند .افراد سالم و تندرست را بیمار
میسازد ،جوانان را پیر میگرداند و مرگ آنان را نمیتوان برگرداند:
چغغو دور عمغغر بغغه سغغر شغغد ،درآمدنغغد از پغغای»
«چغغه مایغغه بغغر سغغر ایغغن ملغغک ،سغغروران بودنغغد
(سعدی)510 :2383 ،
 -2-3گذر زمان و ناپایداری شادی و غم دنیا
واقع امر این است که زمان به عنوان مولود و زاییده حرکت با گذشتن و عبور ،همه چیط را در خغود
حل میسازد و توییر میدهد .هر روزی که از عمر ما آدمیان میگذرد ،جطئی از یک کل اسغت کغه
مثل برق می گذرد .این روزها را یکی یکی از مدموعه عمر ما برمیدارند و آنقدر ادامه میدهند تغا
دیگر چیطی از آن باقی نماند.
و کودکی به جوانی و جوانی به میانسالی و پس از آن کهنسالی در انتظار آدمی است .در آخغر هغم
مرگ جانشین هستی انسان میشود و به یک باره وجود انسان را نابود میکند .به عقیده سعدی اگر
از کوهی هم به مرور زمان قطعه قطعه بردارند  ،چیطی از آن باقی نمیمانغد و متالشغی مغیشغود.
خاک آنقدر اعضای پیکر آدمی را میپوشاند و از بین مغیبغرد کغه بغا خغاک یکسغان و یکنواخغت
میگردد:
کغغغه شغغغود خغغغاک و آدمغغغی یکسغغغان
«خغغغغاک چنغغغغدان از آدمغغغغی بخغغغغورد
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کغغه گغغذر مغغی کنغغد چغغو بغغرق یمغغان
هغغغغر دم از روزگغغغغار مغغغغا جطویسغغغغت
متالشغغغغی شغغغغود بغغغغه دور زمغغغغان»
کغغغغوه اگغغغغر جغغغغطو جغغغغطو برگیرنغغغغد
(سعدی)2052 :2383 ،
به عقیده سعدی دنیا پایدار نیست و مرگ نهایت زندگی دنیوی است و خاک جایگاه اصلی و ابغدی
انسان است و فرد خردمند باید این را بداند که روزگار ممکن اسغت گغاهی شغیرین و زیبغا شغود و
محبت خود را به او نشان دهد و گاهی نیط تلخ و سخت است .ممکن اسغت گغاهی بغا جلغوههغای
مختصری و تحقق اندکی از آرزوهایش وی را شاد سازد اما این را هم به خوبی باید در نظغر گیغرد
که آسایش روزگار قابل استمرار و دوام نیست و چراغ هیچکس تا آخر روشن نمیماند چون انسغان
از ترک دنیا در امان نیست:
کغغغه آزمغغغوده ی خلغغغق اسغغغت خغغغوی غغغغدارش»
«بغغغس اعتمغغغاد مکغغغن بغغغر دوام دولغغغت دهغغغر
(سعدی)512 :2383 ،
 -2-4دنیا ،سرای فانی
ز دنیغغغغغغغا وفغغغغغغغاداری امیغغغغغغغد نیسغغغغغغغت»
«جهغغغغان ای پسغغغغر ملغغغغک جاویغغغغد نیسغغغغت
(بوستان)19 :
یکی از مختصات زندگی مادی این جهان ،استحاله و دگرگونی است که در زمان و مکغان و تمغام
موجودات زنده و غیرزندهی آن مشاهده می گردد ،توییر حالت و دگرگونی چهغره ظغاهری در تمغام
مخلوقات و موجودات مخصوصاً آدمیان ،بیانگر ناپایداری و بیوفایی امور دنیاست ،روزگار این گونه
است و حرکت زمان و توالی روز و شب و ماه و سا به تدریج جسم ،جغان و عمغر انسغان را تبغاه
میسازد:
سبکسغغغغغغیر و بغغغغغغد عهغغغغغغد و ناپایغغغغغغدار»
«چنغغغغغغین اسغغغغغغت گردیغغغغغغدن روزگغغغغغغار
(سعدی)115 :2383 ،
سعدی میگوید :دنیا هر موجود زندهای را در پایان کار ،عاجط و درمانده میگرداند و با نوع بشغر در
حا دشمنی و بیوفایی است و در حقیقت کینهتوزی ،خیانت و جفا سرشت ابدی اوست:
کغغغغغغغه از دوران آدم تغغغغغغغاکنون اسغغغغغغغت
«نغغغه اکنغغغون اسغغغت بغغغر مغغغا جغغغور ایغغغام
نمغغغی دانغغغم حغغغدیث نامغغغه چغغغون اسغغغت

همغغی بیغغنم کغغه عنغغوانش بغغه خغغون اسغغت»
(همان)599 :
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 -2-2ناپایداری دنیا
سعدی این معلم اخالق و استاد پند و اندرز و عمل با ایمان محکمی که دارد دستورات قرآن کغریم
و حضرت رسو اکرم (ص) و دین مقد اسالم را با جان و د پذیرفته است ولی هنگام دقغت و
کندکاوی در نظام خلقت ،تمایل دارد به اسرار آن پی ببرد او نیط مثغل اندیشغمندان دیگغر در ایغن
عرصه اظهار عدط می کند و بی آن که یقین خود را آلوده به شک سازد ،میگوید :عقغل انسغان در
این زمینه دچار حیرت میشود و فهمیدن رازهای جهان برای بشر محا اسغت .از ایغن رو سغعدی
مخاابین خود را دعوت به سازگاری با گردش ایام می نماید .آدمی در برابر پنده نیرومنغد شغاهین
قضا و قدر ،سخت ناتوان ،سست و عاجط است و هنوز در برابر او مدهوالت فراوانی موج میزند:
برویغغغغغغغد گغغغغغغغل و بشغغغغغغغکفد نوبهغغغغغغغار
«دریوغغغغا کغغغغه بغغغغی مغغغغا بسغغغغی روزگغغغغار
برآیغغغد کغغغه مغغغا خغغغاک باشغغغیم و خشغغغت»
بسغغغغغی تیغغغغغر و دی مغغغغغاه و اردیبهشغغغغغت
(بوستان)281 :
شاعر فرزانه و جهان دیدهای همچون سعدی که سر تسلیم در برابر تقدیر فرود آورده است ،ضعف و
عدط بشر را در کشف اسرار و مصائب و بیکرانگی هستی به خوبی دریافته است ،میفرماید :حغاال
که ما نمی توانیم به گردش افالک مسلع گردیم و چرخ روزگار و گغردش ایغام ،بغدون آن کغه بغه
خواست انسان و انسان ارزش بنهد به پیش میرود پس بهتر است با ناخوشغیهغا و نامالیمغات آن
بسازیم وصبور و بردبار باشیم:
ضغغغغروری اسغغغغت بغغغغا گردشغغغغش سغغغغاختن»
«چغغغو نتغغغوان بغغغر افغغغالک دسغغغت آخغغغتن
(سعدی)311 :2383 ،

 -2-6بیرحمی حوادث روزگار
گردش روزگار و توالی شب و روز و شتاب بیامان زمان ،همه چیط را فرسوده و نغابود مغیسغازد .و
انسان نیط بین زمین و آسمان گرفتار است و فشار زندگی و چرخ زمان ،او را پیر و نابود مغیکنغد و
مثل سنگ های آسیاب که گندم را به آرد تبدیل میکند روزگار نیغط چغون آسغیابی مغردم را نغابود
میکند و هی نوع رحم و شفقتی ندارد:
«چغغرخ گغغردان بغغر زمغغین ،گغغویی دو سغغنگ آسیاسغغت

در میغغغغان هغغغغر دو روز و شغغغغب د مغغغغردم احغغغغین»

(سعدی)511 :2383 ،
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سعدی در ابیات دیگری همین مضمون را آورده است.
«ایغغغغن گرسغغغغنه گغغغغرگ بغغغغی رحغغغغم
ابنغغغغغغای زمغغغغغغان مثغغغغغغا گنغغغغغغدم

خغغغغود سغغغغیر نمغغغغی شغغغغود ز مغغغغردم
ویغغغن دو فلغغغک چغغغون آسغغغیاب اسغغغت»
(سعدی)580 :2383 ،
گاهی غفلت انسان و گاهی تقدیر و بد آوردن ،باعث میشود روزگار ضربهی کاری بغه آدمغی وارد
سازد که هی گاه جبران نشود .برای زخمهایی که دنیا ایداد میکند ،حقیقتاً مرهم و دارویغی پیغدا
نمیشود ،دنیا از دیدگاه سعدی بسیار خونخوار و کشنده است که خردمند از آن وفا جستدو نمیکند،
همان اور که از مار سمی انتظار عسل نباید داشت از این دنیا هم نمیتوان انتظار وفا و آرامغش و
آسایش و جاودانگی داشت:
کغغغغغه آن را تغغغغا قیامغغغغغت نیسغغغغغت مغغغغغرهم
«بغغغغه نیشغغغغی مغغغغی زنغغغغد دوران گیتغغغغی
محغغغغا اسغغغغت انگبغغغغین در کغغغغام ارقغغغغم»
وفغغغغغاداری مدغغغغغوی از دهغغغغغر خونخغغغغغوار
(همان)513 ،
دنیا خانهای است که اهل خود را میکشد و نابود میسازد و از نو عدهای دیگر در آن بیتوته میکنند
و به کاالهای آن فریفته می شوند ،آن ها نیط چون گذشتگان در حیرانی و سغرگردانی بغه هالکغت
میرسند ،زیرا دنیا ،سرای مرگ و میر است گویی کینهتوزی است که کارش جفا و کدی و خیانغت
است:
کغغغغغغغغه از دوران آدم تغغغغغغغغاکنون اسغغغغغغغغت
«نغغغه اکنغغغون اسغغغت بغغغر مغغغا جغغغور ایغغغام
همغغغی بیغغغنم کغغغه عنغغغوانش بغغغه خغغغون اسغغغت»
نمغغغی دانغغغم حغغغدیث نامغغغه چغغغون اسغغغت
(سعدی)599 :2383 ،
 -2-7ترک تعلقات دنیوی
اهل ایمان و خردمندان که دریافتهاند همه جهان هستی از اتغم تغا کهکشغان در تسغخیر و تحغت
فرمان خداوند بی همتاست ،بهترین د بستگی را جلب رضایت حق و تقویت ایمان خود میبیننغد،
بنابراین از لذت ها و تعلقات دنیوی ،خود را بینیاز میبینند ،د از تمامی آنها میکنند .سغعدی در
مورد د سپردن به دنیا نکوهش میکند و میگوید:
هرگغغغغط نبغغغغود دور زمغغغغان بغغغغی تبغغغغدیلی»
«د در جهغغان مبنغغد کغغه بغغا کغغس وفغغا نکغغرد
(سعدی)593 :2383 ،
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سعدی در همان ابتدای گلستان پرگل و پربارش بر عمر تلف شدهی خویش اشک حسرت و انغدوه
میریطد و در همان ابتدای کار سعی دارد مخاابش را آگاه کند کغه توشغههغای الزم را از زنغدگی
برگیرد که فرصت زیادی ندارد ولی نه تنها گلستان بلکه در جغای جغای غطلیغات و رباعیغات و در
اغلب حکایت های بوستان ،سعدی به مرگ و ناپایداری دنیا و فرصت اندک انسانهغا اشغاره دارد و
سعی دارد که پند و اندرزهای الزم را به خوانندهاش منتقل کند مانند ابیات معروک و مشهور ذیل:
چغغغون نگغغغه مغغغی کغغغنم نمانغغغد بسغغغی
«هغغغغر دم از عمغغغغر مغغغغی رود نفسغغغغی
مگغغغغغغر ایغغغغغغن پغغغغغغنج روز دریغغغغغغابی
ای کغغغغه پندغغغغاه رفغغغغت و در خغغغغوابی
کغغغو رحلغغغت زدنغغغد و بغغغار نسغغغاخت
خدغغل آن کغغس کغغه رفغغت و کغغار نسغغاخت
بغغغغغغغغازدارد پیغغغغغغغغاده را ز سغغغغغغغغبیل
خغغغغغواب نوشغغغغغین بامغغغغغداد رحیغغغغغل
رفغغغت و منغغغط بغغغه دیگغغغری پرداخغغغت
هغغغر کغغغه آمغغغد عمغغغارتی نغغغو سغغغاخت
ویغغغغن عمغغغغارت بسغغغغر نبغغغغرد کسغغغغی
وان دگغغغغر پخغغغغت همچنغغغغین هوسغغغغی
دوسغغغغغتی را نشغغغغغغاید ایغغغغغن غغغغغغغدار
یغغغغغغار ناپایغغغغغغدار دوسغغغغغغت مغغغغغغدار
خنغغغک آن کغغغس کغغغه گغغغوی نیکغغغی بغغغرد
نیغغغک و بغغغد چغغغون همغغغی ببایغغغد مغغغرد
کغغغس نیغغغارد ز پغغغس ز پغغغیش فرسغغغت
بغغغرگ عغغغیش بغغغه گغغغور خغغغویش فرسغغغت
انغغغغدکی مانغغغغد و خواجغغغغه غغغغغره هنغغغغوز
عمغغغغغر برفسغغغغغت و آفتغغغغغاب تمغغغغغوز
ترسغغغغغغمت پغغغغغغر نیغغغغغغاوری دسغغغغغغتار
ای تهغغغغغی دسغغغغغت رفتغغغغغه در بغغغغغازار
وقغغغت خغغغرمنش خوشغغغه بایغغغد چیغغغد»
هرکغغغه مغغغطروع خغغغود بخغغغورد ندویغغغد
(گلستان)91 :
سعدی در همین چند بیت تمام آنچه را که باید در مورد ناپایداری دنیا و اجل و مرگ بگوید به اور
خالصه و مفید بیان می کند و اندرز خویش را که باید در این جهان توشه حاصل کند را گوشطد می
کند و پند می دهد .تأمل در این ابیات سعدی نکات مبهم بسیاری را برای انسان روشن میسغازد و
نیط دوباره در البه الی حکایتهای بوستان آورده است که:
«بر ااق ایوان فریدون نبشته است:
د انغغغدر جهغغغان آفغغغرین بنغغغد و بغغغس
جهغغغغان ای بغغغغرادر نمانغغغغد بکغغغغس
کغغه بسغغیار کغغس چغغون تغغو پغغرورد و کشغغت
مکغغن تکیغغغه بغغغر ملغغغک دنیغغغا و پشغغغت
چغغه بغغر تخغغت مغغردن چغغه بغغر روی خغغاک»
چغغغو آهنغغغگ رفغغغتن کنغغغد جغغغان پغغغاک
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(بوستان)30 :
سعدی -علیه الرحمه -به اور مداوم دنیای ناپایدار و فرارسیدن مغرگ را بغا حکایغات و انغدرزهای
گوناگون به تصویر میکشد ،وی با توجه به اینکه آموزگغار اخغالق و ادب پارسغی اسغت قناعغت و
تواضع و عدالت و دوراندیشی و علغم انغدوزی و اااعغت از پروردگغار و عبودیغت را ،راه رسغتگاری
میداند که خداوند با سوق دادن انسان ها به سمت این اهداک سغعی دارد افغراد بشغر را متعغالی و
سعادتمند گرداند:
دگغغغغر کغغغغی بغغغغرآری تغغغغو دسغغغغت از کفغغغغن»
«کنونغغغت کغغغه دسغغغت اسغغغت خغغغاری بکغغغن
(همان)11:
ایام زندگانی پیوسته در حا سپری شدن است و عمغر گغرانمایغه در حغا گغذر اسغت و سغعدی
میگوید از این عمر گذرا و روزگار ناپایدار پندی بگیر و آن را در زندگی شخصی و اجتماعی به کار
بند چرا که مرگ به سراغ تو نیط میآید و تو نیط باید ترک دنیا کنی پس به فکر توشهی آخرت باش
و در این میان کسی باش که نام نیکو و زیبا آن چنان که شایسته و برازندهی یک انسان است از تو
باقی بماند تا به سر منط خوبیها و نیکی ها رهنمون شوی و بهشت برین جایگاه ابغدی تغو باشغد
وگرنه مرگ ونیستی عاقبت همهی انسان ها است پس برای مرگ دوست و یغا دشغمن خوشغحالی
مکن که مرگ تو را هم در مییابد بنابراین از این محل گذر به فکر توشهی راه باش و به سغعادت
ابدی بیندیش:
مگغغغر خفتغغغه بغغغودی کغغغه بغغغر بغغغاد رفغغغت
«بیغغغا ای کغغغه عمغغغرت بهفتغغغاد رفغغغت
بغغغغغغه تغغغغغغدبیر رفغغغغغغتن نپرداختغغغغغغی
همغغغغه بغغغغرگ بغغغغودن همغغغغی سغغغغاختی
منغغغغاز بغغغغه اعمغغغغا نیکغغغغو دهنغغغغد
قیامغغغغغت کغغغغغه بغغغغغازار مینغغغغغو نهنغغغغغد
وگغغغغغر مفلسغغغغغی شرمسغغغغغاری بغغغغغری
بضغغغاعت بغغغه چنغغغدان کغغغه آری بغغغری
تهیدسغغغغغغغت را د پراکنغغغغغغغده تغغغغغغغر
کغغغه بغغغازار چنغغغدان کغغغه آکنغغغده تغغغر
دلغغغغت ریغغغغش سغغغغرپنده غغغغغم شغغغغود
ز پندغغغغه درم پغغغغنج اگغغغغر کغغغغم شغغغغود
غنیمغغغت شغغغمر پغغغنج روزی کغغغه هسغغغت
چغغغو پندغغغاه سغغغالت بغغغرون شغغغد ز دسغغغت
بفریغغغغغغغاد و زاری فوغغغغغغغان داشغغغغغغغتی
اگغغغغر مغغغغرده مسغغغغکین زبغغغغان داشغغغغتی
لغغب از ذکغغر چغغون مغغرده بغغرهم مخفغغت
کغغه ای زنغغده چغغون هسغغت امکغغان گفغغت
تغغغو بغغغاری دمغغغی چنغغغد فرصغغغت شغغغمار»
چغغغو مغغغا را بغغغه غفلغغغت بشغغغد روزگغغغار

آموزههای مرگ اندیشی در اشعار سعدی
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(بوستان)281 :
نتیجه گیری
به اور کلی می توان گفت بطرگان ادب فارسی تنها شاعر نبودهاند بلکه هر یک از آنها حکیمان و
فیلسوفان دورهی خویش نیط بودهاند و اشعار ایشان حکمت آمیط و پندآموز بوده است .اگرچه آنها از
مرگ و نیستی در شعر خویش سخن به میان آوردهاند ولی انگیطه آنها بیغدار کغردن انسغانهغا از
خواب غفلت و هوشیار کردن آنان است تا در ظلمت و جهل این دنیا فرو نروند.
سعدی -علیه الرحمه -نیط در تمام آثار و کتب گرانسنگ خویش که سراسر حکمت و اخالق است
مسئلهی م رگ را ارح کرده است ،سعدی به جهان پس از مرگ اعتقاد دارد و از این رو همواره در
سخن خویش چه نظم و چه نثر آدمی را به نیکی و کردار و اخالق نیک ،گذشت ،احسان ،بخشش،
عدالت و انصاک ،مهربانی ،مدارا با دوستان و دشمنان ،زهد و تقوی ،عطت نفغس و قناعغت و ...فغرا
میخواند که ثمره آن انسان کما یافتهای است که فضیلتهای درونی خغویش را پغرورده تغا بغه
سعادت اخروی دست یابد؛ و به نظر سعدی اگر انسان ها مراقب کردار و رفتار و گفتار خویش باشند
نه تنها نام نیک از آن ها باقی میماند بلکه در سرای باقی نیط عاقبت به خیر میشوند.
سعدی همواره یادآوری میکند که انسان برای همیشه در این دنیا باقی نمیماند بنغابراین او را بغه
تسلیم بودن در برابر تقدیر خداوند و شکیبایی در برابر نامالیمات توصیه میکند و نصیحت و انغدرز
همیشگی او به آدمی این است که دچار خطا و اشتباه نشود چرا که این لوطشها ،گمراهغی او را در
این دنیا و نابودی آخرتش را در پیدارد.
چنان که گذشت از دیدگاه سعدی ،مرگ امری حتمی و قطعی است اما از آن جهت که او شغاعری
اخالقی و اجتماعی است ،زندگی در این دنیا را پلی برای رستگاری آن دنیا میداند و انسانها را به
سوی رستگاری فرا میخواند و زندگی کردن در چهارچوب اخالق و کردار نیک را تغوأم بغا مرگغی
شایسته و سعادتمند می داند و از این رو در سراسر اشعار خویش به انسان هشدار مغیدهغد و سغعی
می کند او را از خواب غفلت و جهل بیدار سازد تا در این آمدن و رفتن ،عمر را به تباهی نگذرانغد و
اسباب سفر آخرت را فراهم سازد و تا فرصت باقی است بهترین بهره را از دنیا برگیرد تا سراندام با
آراستگی به اخالق نیک و کردار شایسته ،سفری زیبا و راحت در وادی مرگ داشته باشغد و نغه بغا
تر و نادانی بلکه با بصیرت کامل دنیای فانی را به سوی دنیای باقی ترک کند:
چغغغو مغغغرگ انغغغدر آیغغغد ز خوابغغغت چغغغه سغغغود؟
اکنغغغغغون بایغغغغغد ای خفتغغغغغه بیغغغغغدار بغغغغغود
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تغغغو پغغغاک آمغغغدی بغغغر حغغغذر بغغغاش و بغغغاک

کغغغغه ننگسغغغغت ناپغغغغاک رفغغغغتن بغغغغه خغغغغاک
(سعدی)381-2 :2383 ،
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