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 ی فکری مرتضی مطهری ی سعدی در منظومهجایگاه و کارکرد شعر و اندیشه
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 چکيده 
 راز،  حافظ در آثاري چون تماشاگه  با  پیوند  در  غالباً  را  مرتضی مطهري  ادبی  هايفعالیت

بیشترصورت  تحقیقات  مبنا،برهمین   شناسند.می   حافظ  عرفان  و  جام  آیینه   به   گرفته، 

 ي دهنده نشان  آثار،  سایر  در  تعمق  اما  معطوف است؛  مطهري  فکري  نظام  در  حافظ  جایگاه

  شیرازي   سعدي   اخص  صورتبه   و  فارسی  ادبیات  و  زبان   بزرگان  به   مطهري   يویژه   توجه

  در   سعدي   آثار  کارکرد  متقابالً،  و   سعدي  از  مرتضی مطهري  هايبرداشت   يمطالعه .  است

  ادبی   غیر  آثار  منظور  بدین.  حاضر است   تحقیق  اصلی  يمسئله   مطهري،  ي فکريمنظومه 

  صورت به   کند،می  برقرار  فارسی   ادبیات  با  نسبتاً ضعیفی  پیوند  نخست  نگاه  در  که  مطهري

همچنین،  بررسی  دقیق است.  شده   یا   مستقیم  صورتبه   که  هاییگزاره   محتوایی 

و    فکري  هايشاخصه  بهباتوجه   کند،می  متبادر  ذهن  به  را  سعدي  هاياندیشه   غیرمستقیم،

  که   دهدمی  نشان  هاشده است. یافته  تحلیل  و  بنديطبقه   مطهري،  فلسفی  هايگیريجهت 

  از   ایدئولوژیک،  و  اجتماعی  سیاسی،  مباحث  ترینبنیادي  و  ترینجدي   اثناي  در   مطهري

بااین   استفاد  شیرازي  سعدي   ياندیشه   و  شعر است.  آراي سعدي و  کرده  تبلور  حال، 

معناي پذیرش مفاهیم و معانی بازتاب اندیشگانی محتواي آثار او در سخن مطهري، به 
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با شرح پذیرفته تأیید منطبق  از  ي آن نیست، بلکه در پارهشدهمورد نظر سعدي و  اي 

معمول را از    هايموارد، با انتقادهاي جدي همراه است. بر این اساس، مطهري دریافت

اي مخالف به چالش کشیده است. در تحلیل نهایی، برایند حاصل از تأیید سعدي  زاویه

ي او، بیش از هر چیز ناظر بر پویایی، اثربخشی  یا انتقاد به برخی از ابعاد شعر و اندیشه 

 اجتماعی استاد سخن در دوران معاصر است. و کارکردهاي سیاسی
 .گلستان، سعدي، مرتضی مطهري، بوستانایدئولوژي،   کليدی:های  ه واژ
 

 . مقدمه 1

اي که  گونهمرتضی مطهري، یکی از اندیشمندان تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران است؛ به

ترین مبانی نظري انقالب اسالمی ایران را از بطن و متن  ي مهمتوان عصاره و فشردهمی

معناي  عبارت دیگر، شناخت مضامین فکري مطهري بهنظام اندیشگانی او استخراج کرد. به

هاي نظري و فکري  مهمی از فرهنگ معاصر و درک و دریافت بنیانشناخت بخش بسیار  

به مطهري  از  اسالمی،  انقالب  رهبر  است.  ایران  اسالمی  »ثمرهانقالب  عمر  عنوان  ي 

»پشتوانه محکم حوزهخویشتن«،  و  ي  ملّت  »خدمتگزار سودمند  و  علمی«  و  دینی  هاي 

می یاد  میزکشور«  و  جایگاه  اهمیت  بر  تأکید  این  و  روحانی  کنند  این  تأثیرگذاري  ان 

(.  1390؛ دوانی:  1388برجسته، به تواتر و در مواضع مختلف بیان شده است )رک. ستوده:  

کردگان و  ي مخاطبان، شامل روحانیت و مراجع، تحصیلازطرفی توجه به طیف گسترده

هاي مطهري را در ي مردم، ضریب انعکاس و تأثیر اندیشهدانشگاهیان و در نهایت توده

ي ایشان در  گذارد و بر نقش برجستهخوبی به نمایش میمناسبات اجتماعی و سیاسی به

 کند.  تحوالت معاصر داللت می

مقدمه     مناسبات  با چنین  در  مرتضی مطهري  اثرگذار  نقش  و  اهمیت  بر  ناظر  که  اي 

ي مکتوب  فرهنگی معاصر است، اهمیت پرداختن به آثار )آثاري که غالباً نسخهسیاسی

بهسخنرانی او  فکري  محتواي  و  است(  ایشان  میهاي  درک  آثار  خوبی  مجموعه  گردد. 

اندازهاي مختلف و  مانده از مطهري، فرصت ارزشمند تحقیق و پژوهش از چشمجايبه

رغم تمامی تحقیقات و  با رویکردهاي متفاوت را فراهم کرده است. در این میان، علی

اي که در عین شایستگی و اهمیت،  ترین جنبهگرفته، مهمهاي ارزشمند صورتپژوهش
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مثابه  ي ادبیات، بههاي مرتضی مطهري دربارهشده است، تبیین دیدگاهکمتر بدان پرداخته 

ي دقیق آثار مطهري، است. از این منظر، مطالعهبخش عظیمی از میراث فکري و فرهنگی  

ري هشیارانه و با فراست  ي ادبیات است. مطه بیانگر توجه خاص ایشان به اهمیت مقوله

امر یک  ادبیات  که  است  پیش  تفنّنی  اي،حاشیه  دریافته  حامل  و  بلکه  نیست،  افتاده  پا 

هاي اجتماعی و در وجه دیگر،  ترین واقعیتي عمیقدهندهها و بازتابترین بصیرتژرف

درک عمیق  انداز، مطهري با  هاست. از این چشمها و نسبتاي از حقیقتي پارهکنندهتولید

ادبیات، به کننده که بخش عظیمی از هویت  مثابه یک امر بسیار مهم و تعییناز ماهیت 

جامعه آیینی  میملی/  بر  در  را  ایران  همهي  قراردادن  مدنظر  با  و  و  گیرد  امکانات  ي 

هاي آن، با این مقوله مواجهه داشته است. در این میان، جایگاه سعدي شیرازي در  ظرفیت

طهري ممتاز و درخور تأمل است. درحقیقت، نوشتار حاضر ضمن تالش  نظام فکري م 

هایی که با ادبیات  براي زدودن ساحت ادبیات از اتهام انتزاع و انفعال و عبور از دیدگاه

میبه برخورد  انتزاعی  الگوهایی  بهعنوان  متن  فهم  پی  در  مجموعهکنند،  از  مثابه  اي 

ین رهگذر، با تحلیل ارتباط ادبیات و جامعه، جایگاه هاي پویا و اثرگذار است تا از امؤلفه

سیاسی معاصر  ي سعدي شیرازي را در مناسبات اجتماعیمتن و در اینجا شعر و اندیشه

 تبیین نماید.

توان بررسی  ي سعدي در سخن مطهري، در دو ساحت کلی میکاربست شعر و اندیشه

انتقادي مطهري دربرابر برخی از س خنان سعدي و دیگر رویکرد  کرد: نخست رویکرد 

با هدف بسط و اشاعه با پذیرش،  بنابراین، ساختار  تأییدي همراه  ي مفاهیم مورد نظر. 

 گیري ترسیم و ارائه خواهد شد. ي این دو جهتبحث اصلی این مقاله بر پایه
 

 . پيشينه پژوهش 1.1

ارزشمند بسیاري  هاي رفیع سنت ادب فارسی، تحقیقات  عنوان یکی از قله ي سعدي به درباره 

به تحقیقات    پژوهی، فرهنگ سعدي (، در کتاب ارزشمند  1380لی ) صورت گرفته است. حسن 

لی و اکبري  ي سعدي پرداخته است. کتاب مهم دیگر در این زمینه، حسن شده درباره انجام 

 اند.  به نگارش درآورده شناسی  راهنماي موضوعی سعدي (، با عنوان  1393) 
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آث و  اندیشه  بهازطرفی،  نیز  از شخصیتار مرتضی مطهري  یکی  اثرگذار  عنوان  هاي 

توجه پژوهشگران بوده است؛ در این میان برخی از تحقیقاتی که  معاصر، همواره مورد 

ي  اند، عبارت است از: رسالهي مطهري را در پیوند با ادبیات بررسی و تحلیل کردهاندیشه

فان از منظر امام خمینی و شهید مطهري، مبانی عر(، با عنوان  1386دکتري تیجانی سماري )
که به اقتضاي پیوند عرفان و ادبیات، به بازتاب برخی از مسائل ادبیات در اندیشه و آثار 

خود    ينامه(، در پایان1393پور شیرجوپشت ) مطهري اشاره شده است. همچنین، موسی

جایگاه زبان و ادبیات عربی را در    مطهري،  مرتضی  استاد  آثار  در  عربی  ادبیاتبا عنوان  

 اي از آثار مطهري بررسی کرده است.  پاره

(، در  1391دل )در قالب مقاله نیز آثار اندکی در این زمینه وجود دارد؛ ازجمله رحم

ي  ي شعر و اندیشههاي مطهري دربارهراز«، به دیدگاه تماشاگه به گذرا ي »نگاهی مقاله

 اسالمی از تمدن انحطاط ي »علل (، در مقاله1395یزدي )زاده  و حسین  حافظ پرداخته

  تمدن   انحطاط  عوامل  «،راستان داستان کتاب  محتواي تحلیل  بر  تأکید  با  مطهري استاد منظر

برشمرده است. در این میان، آثار   راستان  داستان  يشدهرا با تکیه بر کتاب شناخته  اسالمی

ي  هاي کوتاهی به رابطهي تحریر درآمده است که تنها اشارهبسیار محدودي نیز به رشته

  جدال با سعدي در عصر تجدد، (، در کتاب  1391اند: عابدي ) سعدي و مطهري داشته

  دیگران را از جانب مطهري   خیزمنفعت  دروغ  و  سعدي  آمیز مصلحت  میان دروغ  تفاوت 

راهنماي  خصوص با استناد به  شده و بههاي گفتهي نمونهبه مطالعهبیان کرده است. باتوجه
سعدي سعديموضوعی  فرهنگ  و  رسیدهپژوهی،  شناسی  نتیجه  این  تاکنون  به  که  ایم 

ي موضوع موردنظر انجام نگرفته  گونه کتاب، رساله و تحقیق مستقل و مدوّنی دربارههیچ

 کند. خوبی تأیید میه، لزوم انجام پژوهش حاضر را بهاست و اهمیت این مسئل
 

 . بحث و بررسی 2

خصوص از دوران مشروطه  عبارتی، جدال با سعدي، بهنقد و بررسی شعر سعدي و به

پورداوود، شریعتی، آغاز می آخوندزاده، رفعت، کسروي، دشتی،  کرمانی،  آقاخان  شود؛ 

چهره از  بلندي  لیست  و  سارتون  جورج  شیمل،  ماري  آنه  ماسه،  شاخص  هانري  هاي 
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چشم از  هریک  معاصر،  به  فرهنگ  خاص  سعدي  اندازي  آثار  و  زندگی  مختلف  ابعاد 

پرداخته نیز در زمره251  ،128  ،89  ،86:  1391ند )رک. عابدي،  اشیرازي  ي  (. مطهري 

ي سعدي را نقد و بررسی  نظرانی است که با نگاهی عمیق و موشکافانه، اندیشهصاحب

برخی مواضع    هاي انتقادي در کند، دیدگاه . آنچه جایگاه او را از سایرین متمایز می کرده است

ارائه  به و  که  از سخن سعدي است  قرائتی متفاوت  منجر  اي شالوده گونه ي  مفهومی  شکنی 

براین می  مقابل  شود.  در  را  خود  اجتماعی  یا  فلسفی  مطلوب  با  همسو  برداشت  اساس، 

 کند که شایان توجه است. ي دیگران عرضه می شده هاي معمول و پذیرفته برداشت 
 

 های سعدی ه شعر و اندیشه. رویکرد تأیيدی ب1.2

بندي  طورکلی در صورتها و بهمنظور تبیین و تفسیر دیدگاهدر این ساحت، مطهري به

 نظام فکري خود، به شواهد شعري سعدي توسل جسته است. 

 . سعدی در تقابل با ماکياوليسم1.1.2

ي سعدي  یشههاي ماکیاولی، به یک اعتبار با شعر و اندطورکلی نسبت ادبیات با اندیشهبه

ترین محققانی که  (. از نخستین و برجسته1399در پیوند است )رک. فسایی و بالغی،  

اند، ادوارد براون و جورج سارتون هستند؛ نسبت بین سعدي و ماکیاولی را بررسی کرده

مکتب ماکیاولی بزرگ  یکی از آثار  را    لستانگ  تاریخ ادبیات،ادوارد براون، در جلد دوم  

مقدمه  (. جورج سارتون در کتاب  210-209:  1386داند )رک. براون،  میدر زبان فارسی  
ي  به همین نکته اشاره کرده است: »اشعار سعدي، برخالف اشعار صوفیانه بر تاریخ علم،

: 1355ي دنیوي و عملی دارد و گاهی ماکیاولیستی است« )سارتون،  موالنا و عطار، جنبه

هاي فکري رایج در غرب دارد که از  (. مطهري نیز نقدهاي جدي به سنت2122-2121

ماکیاولی آغاز شده و از رهگذر نیچه به اوج رسیده و تا حدّ تفکر غالب درآمده است.  

ي سعدي و ماکیاولی، از سنخ دیگري است؛  ي شعر و اندیشهاما نگاه مطهري به رابطه

اندیشه نقد  براي  ماکیاولیستیمطهري  محسوب    هاي  معاصر  دوران  بزرگ  چالش  که 

منظور تأیید مطالب مدنظر خود، شعر سعدي را در دهد و بهشود، به سعدي ارجاع میمی

گوید اجتماع فقط براي این  کند. »نیچه میي ماکیاولیستی نیچه علم میتقابل با اندیشه
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براي اقویا بارکشی    است که اقویا به نوایی برسند و ضعفا حکم چهارپایان را دارند که باید 

 گوید:ي او، اینکه سعدي میکنند. به عقیده

 راي چوپان نیستـــ گوسفند از ب

 

اوست  براي خدمت   بلکه چوپان 

 ( 27: 1387)سعدي،            

)مطهري،   است«  چوپان  براي  گوسفند  اصالً  نیست،  چنین  258:  1382درست  با   .)

گیرد و شعر او در جهت  ي بحث قرار میمیانهتمهیدي، سعدي در یک نسبت بینامتنی، در  

اندیشه با  کار میتقابل  به  آن  تضعیف  و  ماکیاولی  اندیشههاي  به  نگاه  نوع  این  ي  افتد. 

هاي ماکیاولیستی رایج از رهگذر آن، در نوع خود تازگی دارد و این سعدي و نقد دیدگاه

   بق است.برداشت از سعدي با مبانی فکري اسالمی و ایرانی بیشتر منط

 ی نسبيت اخالق. سعدی و نظریه2.1.2

به مسئلهمطهري  توضیح  مناقشهمنظور  نسبیي  )برانگیز  اخالق   Moralگرایی 

Relativismمطلق و   )( اخالق  مقولهMoral Absolutismگرایی  میان  و (،  اخالق  ي 

انداز، قرائت خاصی از این مفاهیم ارائه  شود و از این چشمفعل اخالقی تمایز قائل می

با روح قوانین و می این اطالق  و  ثابت و مطلق است  امر  این قرائت، اخالق  در  دهد. 

القی  بودن اخالق، فعل اخهنجارهاي اسالمی ارتباط درونی تنگاتنگی دارد. در مقابل مطلق

پدیده که  دارد  برایند  قرار  و  محصول  چیز  هر  از  بیش  بلکه  نیست،  ثابت  و  مطلق  اي 

مناسبات اجتماعی است. مطهري این امر را با اصطالح فقهی عناوین اولیه و عناوین ثانویه 

خود یک عنوان و نام  خوديدهد؛ »مقصود این است که هر چیزي خودش بهتوضیح می

کند. ولی گاهی اوقات یک عنوان ثانویه بر آن عارض  دق میدارد؛ یعنی صفتی بر آن ص

خواهیم  کند. گاهی میاش پیدا میشود؛ یعنی یک صفت دیگري غیر از صفت اولیهمی

روي فعل حساب کنیم و گاهی روي خصلت؛ اگر بخواهیم روي خصلت حساب کنیم، 

ي اخالق جز پند  گویند معیاري برادر مبناي هگل یا در مبناي سارتر و اشخاصی که می

عنوان یک  شود. اخالق به و انتخاب انسان وجود ندارد، اخالق و خوي، امري نسبی می
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ب:  1374توان امر ثابتی شمرده، اما فعل اخالقی را نه« )مطهري،  خصلت و خوي را می

151-150.) 

ه  آید کزند و در مقام دفاع از نظر سعدي برمیگریزي می  گلستانمطهري در اینجا به      

ي خویش است. »راستی از آن جهت که راستی است،  در واقع، مؤید و ناظر بر نظریه

خوب است و باید راست گفت و دروغ از آن جهت که تحریف است، بد است و نباید  

جا گفتنش حرام  توان گفت و دروغ در همهجا میدروغ گفت. ولی آیا راست را در همه

اي به  است و چیز عجیبی است که اخیراً عده  گفتن واجباست؟ یک جاهایی قطعاً دروغ

انگیز. بسیار  آمیز به از راست فتنهکنند که او گفته است: دروغ مصلحتسعدي حمله می

گوید، البد مصلحتی را در  که دروغ میگویند کسیاي میحرف درستی است؛ ولی عده

منفعت دروغ  نه  دارد،  مصلحتنظر  دروغ  از  غیر  راست  آمیز  است.  چرا  آمیز  انسان  را 

برخالف  می چون  گفت؟  نباید  چرا  را  دروغ  اجتماع.  مصلحت  براي  بگوید؟  خواهد 

مصلحت اجتماع است؛ ولی اگر یک جایی همان دروغ به مصلحت اجتماع و فرد باشد،  

هاي مختلف  (. بنابراین، از یک طرف سویه114بدیهی است که باید آن را گفت« )همان،  

درپی مبرّا  شود و ازطرف دیگر، سعدي از نقدهاي پیمیي نسبیت اخالق روشن  نظریه

بسیار مفصلی صورت  می مباحث  از سعدي،  پیرامون همین جمله  اینکه  توضیح  گردد. 

جمله دشتی  علی  است؛  مصلحتگرفته  »دروغ  فتنهي  راست  از  به  راآمیز    براي   انگیز« 

 و  تیمور  و  چنگیز  ياستبداد  هايي حکومتپایههم  ي ایرانی،جامعه  اخالق  کردنمسموم

دشتی،  )داند  می  بداخالق  و  خودخواه  سالطین  آلودفجایع  دربارهاي  سایر :  1304رک. 

نثري،  156 )رک.  است  شده  مطرح  زمینه  این  در  بسیاري  مباحث  او  از  پس  ؛  1304(. 

اي را بیان  ي دفاع از سعدي، مسئله(؛ مطهري در ادامه1307؛ درخشان، 1350زاده، جناب

بدان اشاره شده است: »خیلیمی کمتر  از جمله موسیو جوردن، رئیس کالج  کند که  ها 

آمیز به از راست  ي که چرا گفته است دروغ مصلحتاند به سعدها، حمله کردهآمریکایی

کنند به سعدي که چرا این جمله را گفته  ها حمله میطور زرتشتیانگیز است. همینفتنه

ها آمدند،  اي نوشته بود که در هند وقتی انگلیسیاست. محیط طباطبایی یک وقت مقاله

ها هم آن را  و زردشتی  هایی که تدریس آن را در مدارس ممنوع کردنداز جمله کتاب
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کند، زیرا گفته است  ها را فاسد میسعدي بود؛ چراکه اخالق بچه  گلستانتأیید کردند،  

دانستند  ها میانگیز است و بعد اضافه کرده بود که آنآمیز به از راست فتنهدروغ مصلحت

 ست:که این کار علت دیگري دارد و آن این است که در اوایل این کتاب، حرف دیگري ا

 ي غیبی که از خزانهــاي کریم

 ا کی محرومـــان را کجــدوست

 

 خور داريا وظیفهـر و ترســـگب 

 ه با دشمنان نظر داريــو کـــت 

 ( 1: 1387)سعدي،            

شود که گبر و زردشتی و نیز ترسا دشمن خدا هستند و  گونه القا میدر ذهن بچه این

خواستند آن جمله گفته نشود، چیز دیگري را بهانه کرده بودند و اال کدام  ها چون میاین

شرایطی،   یک  در  که  نفهمد  و  بفهمد  را  دروغ  و  راست  معنی  که  دنیا  در  است  عاقل 

 (. 115-114:  ب1374تر است« )مطهري، گفتن از هر جنایتی باال راست

نیز بیان شده    فلسفه اخالقهمین صورت و با اندک تغییرات، در کتاب  این مسئله به    

است و مطهري در آنجا نیز با استفاده از شعر سعدي، به انتقاد از اخالق کانتی پرداخته  

 (.1362است )رک. مطهري، 

 . سعدی در تقابل با زیگموند فروید 3.1.2

ي بیستم در غرب، زیگموند فروید، پرداخته  شناسان مطرح سدهمطهري به یکی از روان

دیدگاه بر  بسیار جدي  نقدهایی  پارهو  نظر  در  وارد کرده است.  او  از محققان، هاي  اي 

همین اعتبار، این دو را در کنار هم  نسبتی معنادار میان فروید و سعدي برقرار است و به

  جلوگیري   و  ساخته  خاطرنشان  را  جنسی  يغریزه  قدرت  فروید  و  اند؛ »سعديقرار داده

 :1347کامیار،  )  اند«دانسته  غیرممکن  تنبیه  و  با توبیخ   را   شهوانی   و  جنسی   انحرافات   از

براین17 رابطه(.  ایجاد  میاساس،  فروید،  با  سعدي  میان  تقابل  ضمنی ي  واکنش  تواند 

سعدي و فروید هستند. به باور مطهري، هایی باشد که ناظر بر قرابت  مطهري به دیدگاه

کرده کسانی»اشتباه  معلول  اند  تنها  را  شهوانی  احساسات  و  اماره  نفس  طغیان  که 

عقدهمحرومیت و  محرومیتها  از  ناشی  دانستههاي  محرومیتها  که  طور  همان  ها  اند. 

  گردد، پیروي و اطاعت و تسلیم مطلق نیز سبب ورشدن شهوات میسبب طغیان و شعله
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اند و گردد. امثال فروید آن طرف سکه را خواندهورشدن آتش شهوات میطغیان و شعله

 اند.از این طرف سکه غافل مانده

 گوید: سعدي می

کمفرشته به  آدمی  شود   خوردن خوي 

 مراد هرکه برآري مطیع امر تو گشت 

 

 ورد چو بهایم، بیوفتد چو جماد ـــوگر خ 

 یافت مراد«خالف نفس که فرمان دهد چو  
 ( 119-118 ب:1376 مطهري،؛ 102: 1387)سعدي، 

دهد و معتقد است که  ي آثار تربیتی بالیا ارجاع میمطهري از این رهگذر، به مسئله

هاست. به باور وي،  ي ملتکننده و بیدارکنندهسختی و گرفتاري بیش از هر چیز، تربیت

آفریند و در این فرایند، از  بوغ می»اکسیر حیات دو چیز است: عشق و آن دیگر، بال که ن

آید. در اینجا نیز مطهري  فروغ، گوهرهاي تابناک و درخشان به وجود میمواد افسرده و بی

ي بحث، در تقابل با نظریات فروید قرار  دهد که در زمینهبه شعري از سعدي ارجاع می

 گرفته است: 

 ی کشیده است سعدي ـ»همه عمر تلخ

 

زبانی«  د به شیرینــــ برآمش  ــــ که نام 
 ( 156:  الف1374مطهري،  ؛  716:  1387)سعدي،  

کند: »در این زمینه،  مطهري در ادامه نیز قرائن و شواهد بیشتري از سعدي بیان می

گوید: از عارفی معنی این حدیث را پرسیدند که چرا پیغمبر فرمود:  می  گلستان  سعدي در

طور جواب داد: براي اینکه اگر تو به هر دشمن  اعدي عدوّک نفسک؟ آن مرد عارف این

خواهد به او بدهی، با تو دوست گردد، ااّل نفس که هرچه بیشتر  نیکی کنی و آنچه می

 گردد: تر میهایش را به او بدهی، با تو دشمنخواسته

 ان همه راحت طلب کنند  ــــدیدگکوتاه

 بگذار هرچه داري و بگذر که هیچ نیست

آدم کشتهـــهر  که   شمشر عشق شد  ی 

 از دست دوست هرچه ستانی شکر بود

 

اوست   بالي  در  او  راحت  که  بال،   عارف 

 این پنج روز عمر که مرگ از قفاي اوست 

 بهاي اوست خونگو غم مخور که ملک ابد  

 اوست«خودمطلب چون رضاي سعدي رضاي 
 ( 217: 1382مطهري،  ؛695: 1387)سعدي،  
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دیگر می در جایی  »آنان که میمطهري  تربیتگوید:  بالها  آدمی کنندهدانند  روان  ي 

روند، بلکه  ها میها خشنودي دارند و با آغوش باز به استقبال آنتنها دربرابر آناست، نه

آفرینند. آنان دریا و گرداب اندازند و براي خود حادثه میاحیاناً خود را در چنگ بال می

 گوید:کنند تا در آن شنا کنند و خود را ورزیده سازند. سعدي میایجاد می

قیمتــگوه آرندـــر  نهنگان  کام  از   ی 

 

که او را غم جان است، به دریا نرود« هر 
 ( 159:  الف1374مطهري،  ؛  408:  1387)سعدي،  

 . سعدی و تأیيد احکام فقهی4.1.2

اي از احکام شرعی رایج در آیین اسالم اشاره  عنوان عالم مسائل دینی، به پارهمطهري به

بهمی میان،  این  در  و  و مشروعیتکند  تأیید  و  منظور  قرائن  به  بدان،  بخشیدن مضاعف 

کند که جایگاه سعدي در این میان بسیار برجسته شواهد خارج از متون فقهی اشاره می

از احکام شرعی  دمهاست. ذکر شعر زیر، مق  الزام یکی  به  اشاره  براي  استاد مطهري  ي 

 برانگیز در گفتمان اسالم است؛  مناقشه

 گ تیز دندانـ ر پلنـــ م بـــترح

 

 ر گوسفندانـود بـــستمکاري ب 

 ( 114: 1387)سعدي،           

مجازات او  داري زنا کند،  ي بسیار مهم حکم سنگسار است: »اگر مرد زناین مسئله

در اسالم سنگسارکردن است و اگر زن شوهرداري زنا کند، مجازات او نیز سنگسارکردن  

المومنین«؛ حتماً  ها را مجازات کنید. »ولْیَشهَد عذابَهُما طائفهٌ منگوید ایناست. قرآن می

گروهی از مؤمنین حاضر باشند و در مراسم اعدام آنان شرکت کنند. اینجا، جایی است  

بسا وقتی ببینند دو  گیرند، چهوس ضعیف که مصالح عالیه اجتماع را در نظر نمیکه نف

ها  شوند، عواطفشان تحریک شود و بگویند چه خوب است به اینانسان دارند اعدام می

«؛  ي فِی دِینِ اللَّهِوَ اَل َتأْخُْذکُمْ بِهِمَا رَأْفَهگوید: »رحم کنید و این کار را نکنید. قرآن می

موقع مجازات الهی است و قانون الهی براساس مصالح عالی و کلی بشریت تنظیم    اینجا

فلسفه  (. در کتاب  281:  1382رحمی نیست« )مطهري،  شده است و جاي رأفت و دل 
به شعر سعدي    اخالق ارجاع  با  و مطهري  تکرار شده است  دقیقاً چنین ساختاري  نیز 

قطع نظر از منطق، مصلحت و عقل و   گوید: »ترحم بر یک پلنگ، از نظر عاطفی، بامی
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بود، این کار  اراده، کار غیرصحیحی است. آري اگر در دنیا موجودي غیر از پلنگ نمی

تر و دورتر را ببیند، عاطفی، کار درستی بود؛ اما اگر انسان چشم را باز کند و افق وسیع

ا گوسفند«  خواهد فهمید که ترحم بر این پلنگ، مساوي است با قساوت و ستم بر صده

 (.  31- 30:  1362)مطهري، 

بسیاري از قوانین اسالمی، ریشه در قرآن و فقه دارند. مطهري عالوه بر استناد به این      

متون، به سنت ادبیات فارسی نیز توجه دارد. این مسئله بسیار با اهمیت است که شعر و  

اي از قوانین و هنجارها،  ره منظور مستندساختن پا هایی هستند که به ادبیات، واجد چنان ظرفیت 

انداز، بیش از هر چیز، کارکردهاي اجتماعی و سیاسی  شود. از این چشم ها ارجاع داده می بدان 

 شود. ي سعدي، نمایان می و ایدئولوژیک ادبیات، در اینجا شعر و اندیشه 

 . سعدی و توضيح مفهوم صعود و نزول روح 5.1.2

با به مفهوم روح،  براي پرداختن  ارجاع به حدیث نبوي مندرج در بحاراالنوار    مطهري 

کند:  مجلسی، شعر سعدي را براي تأیید و تأکید بیشتر بر صحت اقوال خویش بیان می

التّی  »او تدومونَ علی بِها لصافحَتْکُمُ المالئِکَةُ وَ مَشَیْتُم علیوَالحاله  الماء.  صَفْتُم انفُسکم 

باقی به آن حالتی که پیش من هستید،  بینید  بمانید و از آن حال خارج نشوید، می  اگر 

توانید راه بروید، بدون کنند و شما به روي آب میآیند و با شما مصافحه میمالئکه می

اینکه فرو بروید. آن حالت، حالتی نیست که براي همیشه براي شما باقی بماند. اگر آن 

به برایتان  مقامحالت  این  به  بماند،  باقی  ملکه  یک  بهمی  ها صورت  این  رسید.  من  نظر 

صورت دیگري مطلب را  ي همین حدیث است؛ ولی بهي معروف سعدي، ترجمهقطعه

 گوید: از زبان یعقوب می

 کرده فرزند مـــد از آن گـــ ی پرسیـیک

 ن شنیدي ـــوي پیراهــرش بـــ ز مص

 رق جهان استــــوال ما بـــبگفت اح

 نشینیمی  ـــ ارم اعل ـــر طــــ ی بـــگه

 

 ر خردمند ــــ گهر پینــــه اي روشــــک 

 دي؟ ــ ش ندیـــاه کنعانــــرا در چـــچ

 ان است ــر دم نه ــــدا و دیگـــ ی پیــدم

 اي خود نبینیم«ـت پ ـــ ر پشــــی بـــگه
 ( 183- 182:  1382 مطهري، ؛37  :1387  )سعدي،
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 ی شناخت . سعدی و توضيح مسئله6.1.2

ي مفیدبودن  در ذیل عنوان حق و باطل، با ایجاد تردید در گزاره  شناخت،مطهري در کتاب  

بودن و مفیدبودن ي حق(، مسئله147ب:  1361عنوان عامل شناخت راستین )مطهري،  به

بودن و مفیدبودن از یکدیگر  گوید: »در مسائل کلی، حقداند و میرا از یکدیگر جدا می

وانفکاک نیستند؛  حقپذیر  جزئی،  مسائل  در  انفکاک  لی  یکدیگر  از  مفیدبودن  و  بودن 

ي سعدي: پادشاهی را شنیدن به کشتن اسیر فرمان داد. بیچاره در آن پذیرند. آن نظریهمی

گوید؟ گفت  گفتن. پادشاه گفت چه میدادن گرفت و سقطحالت نومیدي ملک را دشنام

یري دیگر گفت: امثال ما را نشاید که در الناس. وزالغیظ و العافین عنگوید: الکاظمینمی

گویی که دارد  دهد و تو میحضور پادشاهان دروغ بگوییم. این دارد به پادشاه فحش می

کند. بعد آن پادشاه گفت که دروغ این شخص،  خواند و تقاضاي عفو میي قرآن میآیه

راست تو جانی  کند و از  از راست تو بهتر است. از دروغ این یک، جانی نجات پیدا می

(. این  149- 148انگیز است« )همان،  آمیز، به از راست فتنهافتد. دروغ مصلحتبه خطر می

  تعلیم و تربیت در اسالمسخن سعدي در جاي دیگري نیز با کارکردي مشابه در کتاب  

 (.  115- 114ب: 1374ذکر شده است )رک. مطهري،  

 انسان روح ی آزادگی و بردگی . سعدی و توضيح مسئله7.1.2

هاي دیگر که  مطهري در بحث مهم اجتماعی با عنوان بردگی روح انسان دربرابر انسان

کتاب   معنويدر  به  آزادي  براي  انسان  ذلّت  به  است،  اشاره  دستآمده  مادیات  آوردن 

 گلستانکه حاضرند/ حاضر نیستند تن به ذلّت بدهند. در اینجا داستانی از کند؛ کسانیمی

ي آزادي معنوي است؛ »سعدي  که از منظر او، مصداق آشکار گزارهکند  سعدي ذکر می

دو برادر بودند، یکی توانگر و دیگري درویش. توانگر به قول او در    گوید:می  گلستاندر  

خدمت دیوان بود، خدمتگزار بود ولی آن درویش یک آدم کارگر بود و به تعبیر سعدي،  

نان می بازوي خودش  زور  بخورد. میاز  درویش  گوید  برادر  به  روز  توانگر یک  رادر 

کنی تا از این مشقت برهی؟ تو هم بیا مثل من در خدمت  گفت: برادر! تو چرا خدمت نمی

شکنی، از این کارهاي  دیوان تا از این رنج و زحمت و مشقت، از این کارگري، از این هیزم
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تو چرا کار  بسیارسخت رهایی یابی. می برادر درویش جواب داد:  تا از  نمیگوید  کنی 

همه مال و ثروت و توانایی که دارد، ولی چون ذلّت خدمت برهی! او خدمت را با آن 

شدن پیش غیر است، ذلّت تشخیص  خدمت است، چون سلب آزادي است، چون خم

اند که نان خود خوردن و نشستن، به که کمر زرین  گوید خردمندان گفتهدهد. بعد میمی

 تادن.بستن و در خدمت دیگري ایس

 ت آهن تفته کردن خمیرــبه دس

 

 ش امیر«  ـــ ت بر سینه پیــ ه از دســب 

 ( 26- 25:  1395مطهري،    ؛30:  1387)سعدي،  

 این مسئله در جاي دیگري نیز با همین مضمون ذکر شده است:

 ه در خردیش ادب نکنندـــهر ک

 که خواهی پیچنچوب تر را چنا

 

 برخاست الح از او  ــزرگی فـــدر ب 

خش راست ـــنشود  آتش  به  جز   ک 
 ( 79ب:  1374 مطهري، ؛95:  1387)سعدي،  

 ی تشيع . سعدی و نظریه8.1.2

برانگیز است؛ برخی او را اهل سنت و برخی دیگر باورمند  مذهب سعدي از مسائل مناقشه

کرده قلمداد  تشیع  بهبه  مطهري  تشیع،  اند.  مکتب  مروجان  و  باورمندان  از  یکی  عنوان 

این  مبه تقویت  هدف  با  و  اسالم  دیانت  از  شاخه  این  در  مطروحه  مطالب  تأیید  نظور 

ي سعدي، این  نظیر ادبیات، با ارجاع به شعر و اندیشهگفتمان، با اشراف بر ظرفیت بی

نخستین مطلبی است    ي عدالت حضرت علی )ع(،کار گرفته است. مسئلهها را بهظرفیت

ي  و مسئله  البالغهبه نهجمطهري بدین منظور، با ارجاع    شود؛که در اینجا بدان پرداخته می

 گوید:شده در آن می»منع احتجاب« مطرح

 وي ناله دادخواه ـی بشنـــو کـــ»ت 

 د فغانت به گوشـچنان خسب کای

 

 رت کله خوابگاه؟ــــ وان بـــ ه کیـــب 

 رآرد خروش«ـ ی بـــواهــر دادخـــاگ
 ( 22: الف1361مطهري، ؛ 53:  1387)سعدي،  

صورت ضمنی به معناي اعتقاد  پیوند برقرارکردن میان شعر سعدي و گفتمان تشیع، به

این رابطه را مستحکم ادامه  آیین تشیع است. مطهري در  به  تر نشان  به گرایش سعدي 
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دهد و معتقد است: »علی ارزش دنیا و ملک را پایین نیاورده، ارزش حق و عدالت را  می

قیمت  ید دنیا و آنچه در زیر آسمان است چون خیلی بیخواهد بگوباال برده است. نمی

خواهم؛ بلکه  است، من آن را در ازاي یک عمل کوچک که ظلم به مورچه است، نمی

ترین ظلم که  قدر بزرگ است که تمام ملک دنیا با کوچکخواهد بفرماید که ظلم اینمی

 د:گویکند. سعدي در همین مضمون میظلم به مورچه است، برابر نمی

 ان کنی دلی ـــدنیا نیرزد آنکه پریش 

 

 ست عاقلی ار بد مکن که نکردهــزنه 
 (667: 1387)سعدي،              

کرن دل  ارزش است که به یک پریشانقدر کمخواهد بگوید که دنیا اینسعدي هم نمی

قدر مهم است که  کردن دل، آن خواهد بگوید پریشانارزد؛ میکه چیز کوچکی است نمی

 (. 63-62: الف1361به بهاي تمام دنیا هم نباید قبول کرد« )مطهري، 

ي پیوند سعدي با گفتمان تشیع  کنندهاي از مسائل دیگر نیز که تقویتمطهري به پاره    

اشاره می و سختیکند؛ وي میاست،  قهرمان میگوید: »شدائد  که  نبوغ  هاست  آفریند، 

صورت أخص شخصیت  جا به ماجراي کربال و به(. نویسنده از این 135بخشد« )همان،  می

گوید: »حوادث کربال بود که  پردازد و می زینب کبري )س( و تحمل شدائد توسط ایشان می 

چنان خطابه غرّا و آتشینی در مجلس یزید جاري کرد که همه  زبان زینب کبري را به آن 

 شمارد: و سپس شعر سعدي را مؤید و مفسر این دقیقه می   ( اید« )همان شنیده 

 »قول مطبوع از درون سوزناک آید که عود 

 

 شود«چون همی سوزد جهان از وي معطر می  
 ( 135  : الف 1361  مطهري،   ؛ 412:  1387)سعدي،  

  

 . سعدی و تفسير قرآن 9.1.2

داند  بخش آثار او میآورد و قرآن را الهاممطهري سعدي را شاگرد مکتب قرآن به شمار می

کند. سلسله مباحث آشنایی با قرآن  و در بسیاري از مباحث خود به این رابطه اشاره می

گیرد، محمل مناسبی براي استفاده از شعر  صورت مستقل، تفسیر قرآن را در بر میکه به

در تفسیر قرآن است. مطهري در فصلی با عنوان عقل از دیدگاه قرآن،  ي سعدي  و اندیشه

گونه افراد را  گیرند و ایني خویش سود نمیداند که از اندیشه»الیعقلون« را کسانی می
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شمرد و به نام چهارپایان خطاب  ها نیست، در سلک حیوانات میي آنکه نام انسان زیبنده

کند؛ »سعدي در این بیت  عري از سعدي را بیان میکند. براي توضیح این گزاره، شمی

 همین عنوان را بیان کرده است: 

 ت از دواب ـــ ر اسـی بهتـبه نطق آدم

 

  ر نگویی صواب«ـــگ  و بهـــ دواب از ت  

 ( 49:  الف1377مطهري،    ؛246:  1387)سعدي،  

اعلی  ي  ي حمد، آیه »حمد مخصوص خداوند است«، به درجهمطهري در تفسیر سوره

تواند ادعا کند. کس نمیگوید: »البته این درجه را همهکند و میستایش و حمد اشاره می

  وجدتک   بل  جنتک  فی  الطمعاً  و  نارک  من  خوفاً  عبدتک  ما  الهی  گوید:طالب میابیبنعلی

 فعبدتک. به قول سعدي:  هللعباد اهالً

 ت بر احسان اوست ـگر از دوست چشم

 ود کاولیاء ــــت بـــــالف طریق ــــخ

 

 و در بند خویشی نه در بند دوستـــت  

کننــــتمن از خــــ ا   دا، جز خدا«ـــ د 
 ( 91- 90:  الف 1377مطهري،  ؛203:  1387)سعدي،  

« نیز  وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِي »ي الرحمن و آیهمطهري همچنین در تفسیر سوره

 دهد:  به سعدي ارجاع می

 ده یادــ ر داننــــن دارم از پی ـــ»چنی

 در در فراقش نه خورد و نه خفتــپ

 از آنگه که یارم کس خویش خواند 

نمودـــبه حق تا حق جمالم   ش که 

 

 ر به صحرا نهادــــ اي سدهــ که شوری 

مالمـــپس را  گفتــر  و  بکردند   ت 

 نماند آشنایی م ــــا کســــر بــــدگ

 ه دیدم خیالم نمود«ــــر هرچــــدگ
 ( 72د: 1377مطهري،   ؛197:  1387)سعدي،  

جاي آثار خود از ظرفیت شعر سعدي براي تفسیر و شرح و تأویل مطهري در جاي

)رک. مطهري،  عنوان نمونه بیان شده است  قرآن بهره جسته است و موارد فوق تنها به

 (. 58د: 1377؛ مطهري،  56ج: 1377
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 . رویکرد انتقادی مطهری به سخن سعدی 2.2

برانگیز در سخن سعدي که  موارد و موضوعات مناقشهبراي فهم بهتر این رویکرد، برخی  

اي از آن ارائه شده  صراحت در کالم مطهري موردتوجه بوده است و برداشت معترضانهبه

 است، بررسی خواهد شد: 

 . سعدی شيرازی در کشاکش نقد مارکسيسم و سوسياليسم1.2.2

فلسفی  هاي فکريگسترده بر نظامشده در آثار مطهري، نقدهاي  یکی از مباحث مهم مطرح

اند؛ نقد مکتب  هایی از تاریخ تا سطح تفکر غالب نیز پیش رفتهمعاصر است که در برهه

  قاجار   دوران  اواخر  از  ایران  در  که   در این میان اهمیت درخور توجهی دارد  مارکسیسم

)رک. کرد    موجودیت  اعالن  جدّیت  با  و  رسمی  صورتبه   بیست،  دهه  در   و  برآورد  سر

هاي فکري معاصر،  ي گسترش نفوذ این اندیشه در جریانب(. در دوره1377مطهري،  

(. حسین 141-140:  1387مطهري به ابعاد مختلف آن توجه کرده است )رک. مطهري،  

به اشعار سعدي،  با ارجاع  قائل است و  تمایل شعر سعدي به سوسیالیسم  به  فرهودي 

(. اما مطهري از  1332رده است )رک. فرهودي،  هاي سوسیالیسم را برشمبرخی از مؤلفه

دهد. دیدگاه  کند و خوانش دیگري از آن ارائه میشعر سعدي عملکرد دیگري طلب می

رود؛ وي با  سمت انتقاد از سعدي پیش میمارکسیسم بهمطهري در خصوص سوسیالیسم

فهوم کلیدي  ي اصلی و جایگزین معنوان گزینهي زهد مثبت را بهارجاع به سعدي، مسئله

کند: »علی  گونه بیان میکند و حکایت سعدي را با تغییراتی جزئی اینمالکیت مطرح می

گذشت، قصاب چشمش به علی )ع( که افتاد، عرض کرد از جلوي یک قصابی می  )ع(

آوردهامروز گوشت اگر میهاي خوبی  ندارم.  ایم،  بخرید. حضرت فرمود: پول  خواهید 

گویم صبر کند. می  ]خود[کنم. فرمود: من به شکم  صبر می قصاب گفت: من براي پولش 

کنم که این مقدار مقروض و مدیون تو نباشم« )مطهري،  من شکمم را وادار به صبر می

ي نقدهاي صریحی بر مارکسیسم  مایه(. از این پس، شعر سعدي دست314-313:  1382

دهد که  گونه توضیح میني اشتراک و مفهوم طبقه را ای قرار گرفته است؛ مطهري مسئله

هاي انسانی در این مکتب معطوف است به اینکه »من« تبدیل به »ما« بشود تمام ارزش
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است که »من« آن  هاي رایج در این مکتب، معتقد  (. وي با نقد دیدگاه319)رک. همان،  

ه  شود که پیش از آن تبدیل به »او« شده باشد. راطور حقیقی تبدیل به »ما« میوقت و به

ها«، »او« بشوند؛ یعنی ایمان به خدا پیدا شود  ها« این است که اول »من»ما« شدن »من

هاي  . مطهري در جاي دیگر، با جرح و تعدیل برخی مؤلفه(160  :الف1361)رک. مطهري،  

سوسیالیسم معتقد است: »سوسیالیسم مذهبی و اسالمی آن است که بر اساس عاطفه باشد،  

جبر« و  زور  اساس  بر  ج1381)مطهري،    نه  از  150:  3،  نوع  این  توضیح  براي  او   .)

 دهد: سوسیالیسم، به ابیات زیر ارجاع می

 ش محتاج دارــــاس درویـــ »برو پ

 ت چو بیخند و سلطان درختــرعی

 ی در آن مرز و کشور مخواهــفراخ

 

 دار ت بود تاجـــ اه از رعیــــ ه شـــک 

 د از بیخ سخت ـــ درخت اي پسر باش

 ی رعیت ز شاه«ـــــتنگ بینه دل ــــک
 ( 150:  3،ج1381مطهري،   ؛139:  1387)سعدي، 

تفسیر می را  ابیات  این  پادشاه،  مطهري  و  کند و معتقد است که در صورتی رعیت 

تنه و  اسالمی  ي درخت محسوب میریشه  اخوت  و  اخالقی  تکامل  آن  ابتدا  که  شوند 

الزمانی عدالت به وقوع پیوندد. مطهري  ي آخر ي آن، وعدهحاصل شده باشد تا در سایه

سوسیالیسم مکتب  ابعاد  به  پرداختن  براي  ادامه،  را  در  سعدي  از  اشعاري  مارکسیسم، 

 آورد: گزیده است و از اینجا نقدهاي جدي خود را بر سعدي و مارکسیسم وارد میبر
 د ــــرنـــاي یکدیگـــآدم اعض»بنی

آورد روزگار ـــچ به درد   و عضوي 

 غمیت دیگران بیــ ز محنــــ و کـت 

 

آفرینـــــک  در  گوهرند ــــه  یک  ز   ش 

عضـــــدگ قرار ــــ وهـــر  نماند  را   ا 

 ت نهند آدمی«ـــــه نامـــــد کــنشای 
 ( 323- 322:  1382مطهري،   ؛15:  1387)سعدي،  

داند؛ منتها به تعبیر وي، کمی ناقص:  ي حدیث نبوي میمطهري این ابیات را ترجمه    

  لَهُ   َتدَاعَى  عُضْوٌ   مِنْهُ   اشْتَکَى  إِذَا  الْجَسَدِ  مَثَلُ  وََتعَاطُفِهِمْ  وََترَاحُمِهِمْ  َتوَادِّهِمْ  فِی  الْمُؤْمِنِینَ  »مثَلُ

آدم  وَالْحُمَّى«. نقصان شعر سعدي دربرابر حدیث نبوي، در مفهوم بنی  بِالسَّهَرِ   الْجَسَدِ  سَائِرُ

فرماید: مَثَلَ المومنین، مثل یک پیکر  و مؤمنین است؛ به باور مطهري: »پیغمبر وقتی می

ي  خواهد. یک روح باید وجود داشته باشد تا همهاست، توجه دارد که پیکر، روح می
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یک عضو  « شده باشند. آیا اگر جسد مرده باشد و شما اعضا را »او« کرده باشد و بعداً »ما

کند؟ نه، چون روح وجود ندارد. این روح است که  قطعه کنید، سایر اعضا حس می را قطعه 

اند و با  ها در آن روح یکی هستند، »ما« شده ي مؤمنین را یکی کرده است. چون این همه 

   (. 323- 322  : 1382  یکدیگر همدردي دارند. آن روح ایمان است« )مطهري، 

توانند باشند  آدم هرگز اعضاي یک پیکر نمیاست بنیبا چنین استداللی، مطهري معتقد      

ها و  گوید: »آیا آمریکاییو نیستند و این مسئله از اساس یک دروغ بزرگ است. وي می

آدم  ها بنیآدمند و آمریکاییها بنیآدم هستند یا نیستند؟ اگر بگوییم ویتنامیها بنیویتنامی

بنی دو  هر  نه  نیست.  درست  که  بالعکس  یا  بنینیستند  که  است  دروغ  ولی  آدم  آدمند؛ 

ها حاکم شد، یعنی وقتی  آدم هرگاه یک روح و یک ایمان بر آن اعضاي یکدیگرند. بنی

ایمان حل شد، و »من« بر ایشان باقی  که من هاي ایشان در یک »او« حل شد، در یک 

 ردي دارند. در آن وقت است که: نماند، با یکدیگر همد

 ه درد آورد روزگارــــچو عضوي ب

 

عضــــدگ  نمانــــ ر  را  قرار«ــــوها   د 
 ( 323- 322:  1382  مطهري،  ؛15:  1387)سعدي، 

مشخص است مطهري نسبت به سعدي، به اعتبار همسویی با مواضع سوسیالیسم و  

توان نقد مطهري را ناشی از اختالفات موجود  مارکسیسم موافقت ندارد. در این میان، می

در دو پارادایم کامالً متفاوت دانست. سعدي متعلّق به عصري است که مفاهیمی از قبیل  

ی وجود ندارد و تلقی از انسان، با تمامی مختصات  طورکلملت مدرن، بهطبقه و دولت

هاي عصر مدرن قرار ندارد و سنتی آن همراه است. انسان سعدي در چارچوب مرزبندي

انسانی مناسباتی  دنبال  به  اساس، سعدي  همین  اخالقیبر  و  از  تر  مطهري  اما  است.  تر 

ملت، مفهوم  ، مفهوم دولتنگرد. در این پارادایمي دنیاي مدرن به انسان و هستی میدریچه

بینی مارکسیستی اهمیت بنیادین دارد، موضوعیت دارند. بر همین اساس،  طبقه که در جهان

سرمایهدوگانه استعمارشونده،  استعمارگر/  قبیل  از  و... هایی  ویتنام  آمریکا/  کارگر،  دار/ 

در این فرمول، اند. قراردادن سعدي  هبندي کرداي را صورتمطرح هستند که مناسبات تازه

هاي ساختاري و تغییرات پارادایمی است. اما جداي  انگاشتن تفاوترسد نادیدهنظر میبه

مسئله تأییدنکردن شعر سعدي،  یا  تأییدکردن  ویژهاز  توجه  مهم  بسیار  به  ي  مطهري  ي 
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زمینه در  سعدي  اهمیت  و  جایگاه  و  ادبیات  و    و  سنت  جدي  مباحث  از  یکی  بافتار 

 وقت است.برانگیز مناقشه

   ی اومانيسم غربی. نقد بر سعدی از دریچه2.2.2

عنوان  ي خودآگاهی بهمسلکی یا اومانیسم و نیز کلیدواژهي مفهوم انسانمطهري درباره

از شاخصه باور مطهري: »خودآگاهی  یکی  به  بیان کرده است؛  را  آن، مطالبی  هاي مهم 

ها مجموعاً یک واحد واقعی به شمار  انسانانسانی بر این اصل و فلسفه استوار است که  

گرایی  مندند. احساس انسان دوستی و انسانآیند و از یک وجدان مشترک انسانی بهرهمی

 ي افراد انسان موجود است. به قول سعدي:در همه

 اي یکدیگرند ـــــآدم اعضیــــ»بن

 و عضوي به درد آورد روزگارـــچ

 غمیبیز محنت دیگران  ـــ و کـــت 

 

 ش ز یک گوهرندــ ه در آفرینـــــک 

ـ ا را نمانــــ ر عضوهـــــدگ  د قرارـ

 ه نامت نهند آدمی«ـــــد کــــ نشای 
 ( 51-50تا: مطهري، بی ؛ 15: 1387)سعدي،   

کند و شده در فلسفه و فرهنگ غرب را نقد میمطهري اساس مفهوم اومانیسم مطرح    

دلیل عدم شناخت و درک ابعاد انسان، در ترویج انسانیت  هگرایی غربی، بمعتقد است انسان

(. در این میان، سعدي  175:  1359و حقوق انسانی شکست خورده است )رک. مطهري،  

و   آرا  به  اومانیسم،  به  او  گرایش  که  است  گرفته  قرار  نقد  مورد  اعتبار  بدین  شیرازي 

ري: »افرادي که مانند  هاي آگوست کنت و راسل و نیچه شبیه است. از نظر مطه اندیشه

وجوي دین انسانیت بوده و هستند، این اندیشه را در مغز خود  آگوست کنت، در جست

ي رایج زمان ماست. اومانیسم انسان را در ماوراي  وبیش فلسفهپرورانند که اومانیسم کممی

ملیت فرهنگطبقات،  مذهبها،  رنگها،  خونها،  نژادها،  بهها،  واحد  ها،  یک  صورت 

(. مطهري به  51-50تا:  کند« )مطهري، بیبیند و هرگونه تبعیض و تفاوت را نفی میمی

دهد: »پس تنها  موازات انتقاد از اومانیسم، بار دیگر شعر سعدي را مورد بحث قرار می

هاي بارورشده هستند  هاي ماهیت انسانی یافته، انسانهاي به انسانیت رسیده، انسانانسان

 فرماست:ها حکمپیکرند و روح واحد بر آن  که واقعاً اعضاي یک
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 چو عضوي به درد آورد روزگار 

 

قرار«ــر عضوهــــدگ  نماند  را   ا 

 (54تا: مطهري، بی ؛15: 1387سعدي، )

مطهري معتقد است: »آنچه سعدي گفته است، ایدئال است نه واقعیت؛ بلکه ایدئال هم     

پیکر فرعون، ابوذر همدرد معاویه باشد؟« )مطهري، نیست. چه جهتی دارد که موسی هم

 (.54تا: بی

ي نقد مطهري بر اومانیسم یا  مایهدر جایی دیگر نیز یکی از اشعار سعدي، دست      

 راسل و سارتر قرار گرفته است: مسلکی انسان

 »عبادت)طریقت( به جز خدمت خلق نیست 

 

 ح و سجاده و دلق نیست«ـــ ه تسبیــــب 
 ( 289-288:  1382مطهري،؛151:  1387)سعدي، 

هاي قاطع و مسلّم انسان که اسالم آن را صد درصد  گوید: »یکی از ارزشمطهري می

خدمتگزار خلق خدا بودن است. اما یک دفعه  کند و واقعاً ارزش انسانی است،  تأیید می

جز خدمت خلق نیست. همین یکی است و بس. گوید: عبادت بهانسانی مثل سعدي می

خواهند ارزش عبادت، زهد، علم، جهاد را نفی کنند. مخصوصاً  اي با این سخن میعده

ند. اسم  اکنند به یک منطق خیلی عالی دست یافتهفکران امروز خیال میبعضی از روشن

 (. 47:  1382گذارند« )مطهري، گرایی میآن منطق را انسان

هایی از مکتب محبت نیز که ارتباط درونی تنگاتنگی با اومانیسم دارد،  مطهري بر سویه

ي سعدي با مکتب  (. وي با مدنظر قراردادن قرابت اندیشه288: همانکند )رک. انتقاد می

هاي  ارزش انسانی دارد که در مسیر ارزش  گوید: »خدمت به خلق خدا آنجامحبت، می

هاي انسانی قرار نگیرد،  دیگر انسان قرار گیرد. اگر خدمت به خلق در مسیر سایر ارزش

 (. 302  -302ي یک پول هم ارزش ندارد« )همان، به اندازه

اهمیت شمردن ارزش  کس پوشیده نیست که منظور مطهري از این انتقاد، کم البته بر هیچ   

برخی  خدمتگز مطهري،  سخنان  این  با  مقارن  ایام  در  اما  است.  نبوده  خلق  به  اري 

خصوص پافشاري حزب توده با تبلیغات رسمی و غیررسمی  هاي مارکسیستی و بهگرایش

عنوان مانیفست اخالقی و مسلکی خود مدام  ها تالش براي خلق را بههمراه است. آن

دي با درنظرگرفتن وضعیت آن روز  کردند؛ درنتیجه تحلیل و تفسیر سخن سع مطرح می
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جناح  جامعه از  انتقاد  در جهت  و  سیاسی جاري  مواضع  با  متناسب  برداشتی  ایران،  ي 

 مخالف است. 

 . نقد بر سعدی از رهگذر تحليل مکتب قدرت  3.2.2

ي نقد بر سعدي شده است، موضع و جایگاه سعدي در ظرف  مایه هایی که دست یکی از مؤلفه 

ي روابط اجتماعی و سیاسی است. اینکه سعدي را برخی از  نیز در صحنه مناسبات قدرت و  

برشمرده  فرهنگ گذشت  مروج  بازنگري است؛ وي  منتقدان،  نیازمند  مطهري  منظر  از  اند، 

اند و اساسًا کمال انسان را در ضعف او  گوید: »بعضی در حد افراط، قدرت را تحقیر کرده می 

امل، یعنی انسانی که قدرت ندارد؛ زیرا اگر قدرت داشته باشد،  ها انسان ک اند. از نظر این دانسته 

 گوید: کند. سعدي خودمان چنین اشتباه بزرگی کرده است، می تجاوز می 

بمالندـــمن آن م   ورم که در پایم 

 ر این نعمت گزارم ـــ کجا خود شک

 

 م بنالندــــ ه از نیشـــه زنبورم کــــن 

 دارم«ـــــآزاري نردمـــه زور مــــک
 ( 133: 1382مطهري،   ؛765:  1387)سعدي،  

مطهري در شرح این ابیات آورده است: »نه آقاي سعدي! مگر امر دائر است که انسان     

گویی من از میان موربودن یا زنبوربودن، موربودن را  یا باید مور باشد و یا زنبور که می

کنم. نه مور باشد که زیر دست و پا له شوي و نه زنبور باشی که به کسی نیش  انتخاب می

 گفت:طور باید میبزنی. سعدي این

 م بمالندــــه در پای ـه آن مورم کـــن

نعمــــچگون این  شکر  گزارمـه   ت 

 

زنب ـــن  کــه  بنالندــ ورم  نیشم  از   ه 

نـــک آزاري  و  زور  دارم   دارم«ــــه 
 ( 133: 1382مطهري،  ؛ 765:  1387)سعدي،  

داشته باشد و آزاري  گوید: »اگر آدم زور  ي نقد بر سعدي میمرتضی مطهري در ادامه

شود که شاخ ندارد  نداشته باشد، جاي شکر دارد و اال اگر زور نداشته باشد، مثل این می

اي. سعدي در جاي  زند. اگر شاخ داشتی و شاخ نزدي، آن وقت هنر کردهو شاخ هم نمی 

 گوید: دیگر می
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 دم اندر کوهساريـــی دیــــبزرگ

 ر اندر نیاییــــ م به شهــــچرا گفت

 رویان نغزندا پريــــت آنج ـــبگف

 

 رده از دنیا به غاريــــ ت کــــقناع  

 ه باري، بندي از دل برگشایی؟ـــک

 و گل بسیار شد، پیالن بلغزندــــچ

 ( 83: 1387)سعدي،          

ماشااهلل به این کمال! آدم برود خودش را یکجا حبس کند، اینکه نشد کمال آقاي  

 (.134- 133: 1382سعدي« )مطهري،  

صورت مستقیم، اعتقاد خویش به مفیدبودن نصایح سعدي اذعان  مطهري که بارها به    

(. این  1362زعم ایشان، از متن اسالم سرچشمه گرفته است )رک. مطهري،  دارد که به

روش از  برخی  و  اخالق  در  »افراط  مصداق  را  نصایح  از  مالمتی صوفیانه«  بخش  هاي 

(. الزم به ذکر است که سخن سعدي در مقام و جایگاهی که  89: 1362داند )مطهري،  می

گفته شد، هرچند قابل نقد دانسته شده است، باید دید در اصل این دو بیت در چه بافتاري  

قرارگرفته و چه عاملی سخن سعدي را به چنین معنایی کشانده است. ضمن احترام به  

ي  ي مور و زنبور آمده است، در مناظرههدیدگاه مطهري، باید گفت که دو بیتی که دربار

در فضیلت قناعت. این دو برادر که یکی    گلستان،دو برادر است در حکایتی از باب سوم  

باهم مناظره می برادر  فقیه و دیگري عزیز مصر است،  کنند. در حکایت آمده است که 

ند و برادر فقیه،  کتوانگر به چشم حقارت به برادر فقیه خود نظر کرده و او را شماتت می

کند که آنچه به دست آورده، علم است که میراث پیامبران است.  در پاسخ خدا را شکر می

در مقابل میراث برادر توانگر که از فرعون به او رسیده و سپس این دو بیت در تأیید این  

 آید که خوش نشسته و منافاتی با کرامت انسانی ندارد. مهم می

ي عزلت گرفته تا از  طعه شعر دوم و عابدي که در کوهسار، گوشهي قهمچنین، درباره   

گلستان  آسیب زیبارویان و لغزش گناه مصون بماند، باید گفت این حکایت در باب پنجم  
کند،  صورت خاطره تعریف می»عشق و جوانی« آمده است. ازجمله حکایاتی که سعدي به

س از آشنایی با سعدي، درصدد  آموخت و پ در توصیف زیبایی شاگردي است که نحو می

سفري با او بود؛ اما سعدي با استناد به این ابیات و توسل به »اتقوا من مواضع التهم«،  هم

 دارد. او را از همراهی باز می
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 ی انتقاد از عرفان . نقد بر سعدی از دریچه4.2.2

  مطهري درخصوص تصوف و عرفان، مباحث نسبتاً مفصلی را مطرح کرده است؛ وي که 

جستسرچشمه اسالم  در  را  عرفان  میي  مطهري،  وجو  )رک.  نگاه 98:  1381کند   ،)

نسبت روشنی درخصوص عرفان  اي به این مقوله دارد. در آثار مطهري، تصویر بهنقادانه

(؛  1363اسالمی ترسیم شده است که ناظر بر تأیید عرفان اسالمی است )رک. مطهري،  

ي تضاد و  جوانب عرفان نیز انتقاد کرده است. مسئلهها و  حال، از برخی سویهاما بااین

تقابل عقل و عشق، یکی از مواردي است که مطهري بدان اشاره کرده است؛ او براي نقد  

کند و کند، دیدگاه سعدي را نقد میاین جنبه از عرفان که عقل را »حجاب اکبر« تلقی می

رجا پا گذاشت، عقل را از  گوید: »عشق بیش از هر عامل دیگري »ضد عقل« است. ه می

عنوان دو کند. این است که عقل و عشق در ادبیات عرفانی، بهمسند حکومتش معزول می

گردند. رقابت فیلسوفان با عرفا که آنان به نیروي عقل و اینان به نیروي  رقیب معرفی می

مواره در  گیرد. در ادبیات عرفانی، هعشق اّتکا و اعتماد دارند، از همین جا سرچشمه می

 گوید: این میدان رقابت، عقل محکوم و مغلوب شناخته شده است. سعدي می

 د ــکننحت میــم نصیــــخواهاننیک

 غالب است   وتـــر ق ــشوق را بر صب

 

دریــخش  بر  بیــت  زدن  استا   حاصل 

بــعق  ق دعوي باطل است«ـ ر عشـل را 
 ( 61-60:  الف1376مطهري،؛334:  1387)سعدي، 

ستیزي در سنت عرفانی، از مسائل مورد مناقشه است. پرواضح است که مطهري  عقل

کند و این مسئله، در امتداد  کلی نفی نمیستایشگر عرفان نیست و ازطرفی نیز آن را به

صورت اخص از  برخوردهاي انتقادي وي با سنت است. برداشت مطهري از عرفان را به

توان استنباط کرد. آنچه مسلم است،  ( می1360)   رازشاگه  و تما (  1372)  آیینه جام کتاب  

ستیزي عرفانی قرار دارد و انتقاد  دلیل گرایش به گفتمان اشعري، در امتداد عقلسعدي به

 ستیزي سعدي، بیشتر به اعتبار آشنایی وي با مبانی فلسفه است.  مطهري از عقل
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 . نقد بر سعدی از رهگذر نقد بر حاکيمت دوران 5.2.2

ي  آمده است، قرائت عمیقی از اندیشه  حماسه حسینیمطهري در مباحثی که در کتاب  

می ارائه  )ع(  حسین  واقعهامام  و  حماسهدهد  را  عاشورا  و  ي  انهدام  جهت  در  اي 

میواژگون معرفی  اموي  و  عباسی  اهریمنی  نیروهاي  با  کردن  را  مسئله  این  وي  کند. 

قیامستیهندگی و  پیوند  ها  مسلحانه  بهمیهاي  را  شیرازي  سعدي  سپس  و  دلیل  زند 

طورکلی، سکوت و سازش با حاکمیت دوران، مورد شماتت  کارانه و بههاي محافظهدیدگاه

 گوید: ي خالفت میدهد: »سعدي در مرثیهگونه ادامه میدهد و اینو نقد قرار می

 آسمان را حق بود گر خون ببارد بر زمین

 

 رالمومنینل مستعصم امی ــراي قتــــاز ب 
 (675: 1387)سعدي،                   

می تحتمعلوم  هم  سعدي  است«شود  بوده  خالفت  مقام  روحانی  جالل    تأثیر 

 (.  64:  1388)مطهري، 

بحث در چیستی گرایش مذهبی و لزوم تقیه یا مدح خلفا در شعر سعدي، از موضوعاتی     

مسلمان  سعدي  است،  مسلم  آنچه  است.  شده  بحث  مختلف  مقاالت  در  که  است 

ها درس شرع و فقه خوانده است؛  مذهب و ادیب اریبی است که در نظامیه سال اشعري

، نه مذهب و نه شرعیات که سخنوري و انداز کردهي شهرت اورا طنینولی آنچه آوازه

اش  ي افراد قبیلهاش در دنیاي شاعري است. معلم عشق، راه او را از همهکمال اندیشه

کاري سعدي  جدا کرده است. اگر در این بیت و ابیات مشابه، سکوت و سازش و محافظه

می میاستنباط  که  دارد  وجود  نیز  بسیاري  نقض  موارد  انگارهشود،  و    يتواند  سازش 

به سازد.  مخدوش  را  میسکوت  استناد  آن  به  مطهري  که  بیتی  مقابل  در  کند،  عبارتی، 

دهد  شماري را مثال زد که با قوت و صالبت به حکام وقت هشدار میتوان ابیات بیمی

 دارد.ها برحذر میها را از ظلم و ستم بر تودهو آن 
 

 گيری . نتيجه3

هاي پژوهش حاضر، نگاه مرتضی مطهري به سعدي در دو ساحت جداگانه  مطابق یافته

ي سعدي در جهت تحکیم  گیرد؛ در ساحت نخست، مطهري از شعر و اندیشهقرار می
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فکري براینمبانی  است.  کرده  استفاده  خود  با  فلسفی  تقابل  در  سعدي  شعر  اساس، 

بته این مسئله نیز مورد مناقشه است(،  هاي غالب درخصوص ماکیاولی و نیچه )الدیدگاه

ي سعدي، کارکردي ایدئولوژیک  گرفته است. درحقیقت، شعر و اندیشهمورد استفاده قرار

عنوان ابزاري براي انتقاد از ماکیاولی و نیچه استفاده شده است. بر همین  یافته است و به

اندیشه و  شعر  میسیاق،  مطرح  نیز  دیگر  بافتارهاي  در  سعدي  کارکردهاي  گري  و  دد 

کند؛ انتقاد از آراي فروید، یکی دیگر از مواردي است که شعر سعدي در  دیگري پیدا می

گرایی اخالق، شرح و گرایی و مطلقجهت تضعیف آن قرار گرفته است. توضیح نسبیت

ي  اي از قوانین و اصول فقهی، تفسیر و تأویل قرآن کریم، توضیح و شرح مسئلهبسط پاره

ي گفتمان تشیع، ازجمله مسائل دیگري است که در این ساحت  ط و اشاعهشناخت، بس

به مطهري  بنابراین،  است.  گرفته  ظرفیتقرار  از  اندیشهخوبی  و  شعر  سعدي،  هاي  ي 

مند شده است. این  منظور تقویت و استحکام مبانی فکري و مسائل مدنظر خود بهرهبه

ي سعدي است و وجوه مثبت آن ساحت مشحون از تأییدات مطهري بر شعر و اندیشه

ي انتقادهاي جدي مطهري  شود. ساحت دوم برخالف ساحت نخست، عرصهگوشزد می

هاي رایج در مکاتب فکري  بر سعدي است؛ این انتقاد غالباً همراه با انتقاد از برخی اندیشه

هاي غربی است. مطهري، در کشاکش انتقاد از مارکسیسم/ سوسیالیسم، و فلسفی در سنت

  نقد   میتوان  میان،  این  سازد. درزند و نقدهاي خود را وارد میبه شعر سعدي گریز می

انداز، از این چشم.  دانست  متفاوت  کامالً  پارادایم  دو  اختالفات طبیعی  از  برآمده  را  مطهري

مدرن و سایر    ملت دولت  طبقه،   ازجمله  مفاهیم جدید،  که  عصري است  به  متعلق   سعدي

  با  انسان و اجتماع،  از  تلقی  و  مطرح نیست  اساساً  اجزاي گفتمان مارکسیسم،ها و  مولفه

  هاي مرزبندي  چارچوب  در  سعدي  انسان  در واقع،  .است  همراه  آن  سنتی  مختصات  تمامی

  تر اخالقی  و  تر انسانی  مناسباتی  دنبال به  سعدي  اساس،  همین  بر   و  ندارد  قرار   مدرن  عصر 

  در  سعدي  قراردادن.  نگردمی  هستی  و  انسان  به  مدرن  دنیاي  يدریچه  از  مطهري  اما.  است

.  است  پارادایمی  تغییرات  و   ساختاري  هايتفاوت  انگاشتننادیده  رسدمی  نظربه  قالب،  این

بهاز موارد مهم دیگري که مطهري، سعدي را مورد نقد قرار می انتقاد از او  دلیل دهد، 

از    مطهري  منظور  اند کهسطور نشان دادهقرابت با اومانیسم غربی است. نویسندگان این  
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 نبوده   روزي  کسب   براي   تالش  و  خلق  به  خدمتگزاري  ارزش  شمردن  اهمیتکم  انتقاد،  این

کمونیستی، مطهري کلیت    هايگرایش  و رواج برخی  به اعتبار مقتضیات زمان،  ولی.  است

ر، انتقاد از  این نقد را در جهت تضعیف گفتمان معارض به کار گرفته است. از موارد دیگ

سعدي به اعتبار همسو شدن با گفتمان غالب سیاسی عصر است. گفتنی است این نوع  

ناپذیر  دلیل اینکه ناگزیر با منطق گزینش و انتخاب توأم است، اجتنابمواجهه با ادبیات، به

بر  می جدي  نقدهایی  جسور،  و  متهوّرانه  دیگر،  مواضع  در  سعدي  اینکه  کما  نماید؛ 

غگفتمان میهاي  مضاعف  اهمیت  آنچه  نهایی،  تحلیل  در  است.  آورده  وارد  یابد،  الب 

صورت اخص هاي ادبیات فارسی و بهي مطهري به امکانات و ظرفیتنخست عنایت ویژه

هاي شعر سعدي و کارکرد آن در مناسبات  ي سعدي شیرازي و دیگر ظرفیتشعر و اندیشه

 سیاسی و اجتماعی معاصر است. 
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 .126 - 99  صص ،7  يشماره، 4يدوره ایرانی،  اسالمی پیشرفت

  ، (  یغمایی  حبیب  یادنامه)  دوم، وسی  یغماي سعدي«.    از   (. »دفاع1370مهدي. )  درخشان،
 . 135تهران: ایران، ص  روشنی، اهللهمکاري قدرت با افشار ایرج گردآوري
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 . تهران: صدرا. نقدي بر مارکسیسمب(. 1377.. )ــــــــــــ 

 . تهران: صدرا.(3آشنایی با قرآن )ج(. 1377.. )ــــــــــــ 

 تهران: صدرا. (.6آشنایی با قرآن )د(. 1377.. )ــــــــــــ 

 . تهران: صدرا.کلیات علوم اسالمی(. 1381.. )ــــــــــــ 

 تهران: صدرا.    انسان کامل.(. 1382.. )ــــــــــــ 

 . تهران: صدرا.آینده انقالب اسالمی ایران(. 1387.. )ــــــــــــ 

 صدرا.  :. جلد دوم، تهرانینیحماسه حس(. 1388..  )ــــــــــــ 

 . تهران: صدرا. آزادي معنوي(. 1395.. )ــــــــــــ 

. (ره)مطهري  مرتضی  استاد  آثار  در  عربی  ادبیات(.  1393پور شیرجوپشت، سمانه. )موسی

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن. پایان

 . 376- 370صص   ، 6  ي شماره   ، 1سال   ، آینده   آمیز«. مصلحت   (. »دروغ 1304نثري، موسی. ) 
 


