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  چكيده 
هاي انسان دوستانه،  استفاده از ظرفيت هاي فكري و فرهنگي كشور مي تواند كمك موثري در بهبود فعاليت :مقدمه 

موالنا، سعدي و حافظ به داليل مختلف از جمله نگاه جمعيت هالل احمر باشد؛ لذا هدف از اين مطالعه؛ بررسي نگاه، 
در اشعارشان توجه خاصي به مقوله صلح و آشتي  ومذهب ، مليت، فراتر از نژاد ي بشري و درك و جهان بيني گسترده

   .باشد مي
بشر دوستانه موضوعات بر حسب ز اطالعات مورد نياو در اين تحقيق از روش توصيفي كتابخانه اي استفاده : ها روش

  .دسته بندي شد
ديشه و سلوك عرفاني او بر مي گردد و عوامل توجه توجه موالنا به مقوله صلح را كه عمدتاً به وسعت ان  :ها يافته

سعدي به مقوله صلح را كه ريشه در اجتماعي بودن و نحوه ي زندگي و تربيت و نگاه بشري سعدي دارد و عوامل توجه 
  .تحافظ به مقوله ي صلح را كه ريشه هاي اجتمــاعي اثر كه در قالبِ رند تبلور يافته، به شيوه اي بديع و نو آورده اس

انديشه اي بشري و جهاني، و به دور از تعـصب و قشري نگري  –موالنا و سعدي و حافظ  –هر سه شاعر  :گيري نتيجه 
دارند و توصيه به صفات نيكي چون مدارا، بخشش، گذشت، احسان، بلندنظري، آزاد انديشي، عيب پوشي، تساهل و 

 .ر سه شاعر جايگاهي خاص داردتسامح كه زمينه ساز برقراري صلح و آشتي است، در آثار ه

  صلح، آشتي، صلح كل، مولوي، سعدي، حافظ :واژه ها كليد
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  مقدمه
، كشتار ، ار جنگـروز بيش از پيش گرفتـــبشر ام

خشونت و قرباني نزاع هاي سياسي طبقهي حاكمان 
فرهنگي و اجتماعي ، شده است؛ بحــران هاي اقتصادي

اند ؛  يت گرديدهي خود سبب تشديد اين وضع هم به نوبه
اينكه هر كشور براي استقرار صلح و آشتي در جهان 
بايد بكوشد، امروزه حكم يك ضرورت را پيدا كرده 
ي  است ؛ اما براي تحقق بخشيدن به اين مهم در وهله

نخست بايد صلح و آشتي در خود كشورها بر قرار 
گردد و فقر و بيكاري و تبعيض هاي نژادي و قومي و 

ت بربندند؛ آن گاه در يك تعامل جهاني ساير اي رخ قبيله
يكي از  .ملل به صلحي دائمي و پايدار دست يابند

سازمان هايي كه مي تواند در برقراري صلح و آشتي 
در تعامل جهاني به ما كمك كند جمعيت هالل احمر 

  است، 
يكي از اهداف اساسنامه ي اين جمعيت به موضوع 

اساسنامه اين  2اده صلح پايدار اشاره مي كند و در م
تالش براي تسكين آالم بشري ، تامين : گونه آمده است 

احترام انسانها و كوشش در جهت برقراري دوستي و 
ها ، همچنين  تفاهم متقابل و صلح پايدار ميان ملت

حمايت از زندگي و سالمت انسانها بدون در نظر گرفتن 
هيچ گونه تبعيض ميان آنها، پس ترويج اين اصل 

سي نهضت مفاهيمي چون، دوستي، احترام متقابل و اسا
صلح پايدار ميان ملت ها را به دنبال دارد و مي تواند در 
زمينه عملي و فكري شرايط را براي ايجاد صلح و آشتي 

در قدم بعدي مهمترين كار استفاده از  .برقرار كند
ود ــراي بهبــظرفيت هاي فكري و فرهنگي هر كشور ب

   .توجود اسـع مــوض
در اين ميان كشور ما ايران از ظرفيت هاي بالقوه و 

نظيري برخوردار است؛ و با ثبت نام هزاران عارف و  بي
شاعر و متفكر و فيلسوف در پيشينه ي فرهنگي خود در 
جايگاه ممتاز و منحصر به فردي در جهان ايستاده است 
؛ نگارش اشعار سعدي بر سردر سازمان ملل متحد ، پر 

ي  دن كتاب مثنوي معنوي در نيويورك ، عالقهفروش بو
شاعران بزرگ غرب نظير گوته به حافظ و استقبال 
گسترده از رباعيات خيام در غرب تنها بخش اندكي از 
اقبال و احترام عظيمي است كه جهانيان در حق مفاخر 
علم و ادب ايران مبذول داشته اند؛ ما بايد اين اقبال و 

م شمرده و با استخراج احترام جهانيان را مغتن
هاي موالنا ، سعدي و حافظ در خصوص صلح و  انديشه

آشتي و منظم و مدون كردن آنها بشر امروز را از 
اي كه در آن غوطه ور است رهايي  تباهي و سر در گمي

ي  بخشيم و اين امر با توجه به اعتماد و اعتقاد جامعه
محقق جهاني به اين سه شاعر بزرگ و جهاني ما كامالً 

  .و شدني است 
اين كه شاعران ما در هزاران سال پيش منادي صلح و  

مي تواند از عمده ترين  ،آزادي و حقوق انساني بوده اند 
داليل اقبال جهانيان به مفاخر ملي ما تلقي گردد؛ نشر 
ي  افكار اين سه شاعر در خصوص صلح و آشتي فايده

ه دين را تبليغات كساني ك پس ،ديگري هم براي ما دارد
ها مي دانند و دين اسالم را دين جنگ و  افيون توده

خشونت معرفي مي كنند تا حد زيادي خنثي و بي اثر 
مي كند ؛ چرا كه مباني فكري و عقيدتي شاعران عارف 

ي دين مبين اسالم و تعاليم انساني و بشر  ما بر پايه
دوستانه ي آن محكم و استوار شده است؛ با توجه به 

ق پژوهش و تحقيق در خصوص جلوه هاي مباحث فو
صلح و آشتي در اشعار موالنا، سعدي و حافظ 

هاي  بهرحال، استفاده از ظرفيت. ضروري مي نمايد
فكري و فرهنگي كشور مي تواند كمك موثري در بهبود 

هاي انسان دوستانه، جمعيت هالل احمر باشد؛ لذا  فعاليت
سعدي و هدف از اين مطالعه؛ بررسي نگاه، موالنا، 

حافظ به داليل مختلف از جمله نگاه بشري و درك و 
ي فراتر از نژاد، مليت، مذهب وتوجه  جهان بيني گسترده

 . باشد خاصي به مقوله صلح و آشتي در اشعارشان مي
  

   ها روش
در اين تحقيق از روش توصيفي كتابخانه اي استفاده 

بدين صورت كه بعد از تهيه ي طرح تحقيق ، . شده است 
كار مطالعه آغاز شده و در ادامه اطالعات مورد نياز 

سپس  تكميل و موضوعات دسته بندي شده اند؛
اطــالعات جمــع آوري شده در فصل هـاي مربوطه و 
زير شاخه هاي آن، به نگارش درآمده و طبقه بندي شده 

ها همراه با سند و مأخذ كنار هم قرار گرفته  و يادداشت
  .استو نتايج ، ذكر گرديده 

نگارنده در آغاز اشعار موالنا ، كليات سعدي و ديوان 
حافظ را يك بار از اول تا آخر مطالعه كرده و 
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هايي يادداشت نموده در آخر به خاطر مرتبط  گزيده
بودن برخي موضوعات جلوه هاي صلح و آشتي از 
ساير سخنان پراكنده و غير محوري صرفنظر كرده 

ساس سه كتاب فوق الذكر است و مبناي يافته ها را بر ا
و ساير منابع معتبر مرتبط با موضوع رساله قرار داده 

سعدي و  ،صلح و آشتي در مباني فكري موالنا. است
حافظ مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه عوامل توجه 
موالنا به مقوله صلح را كه عمدتاً به وسعت انديشه و 

عدي به سلوك عرفاني او بر مي گردد و عوامل توجه س
ي  مقوله صلح را كه ريشه در اجتماعي بودن و نحوه

زندگي و تربيت و نگاه بشري سعدي دارد و عوامل 
اعي ــهاي اجتم ي صلح را كه ريشه توجه حافظ به مقوله

اي بديع و  اثر كه در قالبِ رند تبلور يافته، به شيوه
  .نوآورده است

  ها يافته
والنا و جلوه هاي صلح و آشتي در مباني فكري م 

  اشعار او
موالنا در مثنوي معنوي و ديوان شمس در بيان جلوه 
هاي صلح و آشتي ، از تناسب و سازگاري اضداد 
موجود در عالم شروع كرده و به صلح و آشتي انسان 
ها با يك ديگر و با خداوند كه كاملترين و بارزترين 

آشتي اضداد در عالم .نمونه ي آن است اشاره مي كند 
امه ي حيات موجودات امري الزم و ضروري براي اد

البته آشتي اضداد نشانه ي نفي تأثير آنها نيست ، . است 
بلكه تمام اضداد در يك نظام هماهنگ به نام كائنات 

در مرتبه ي باالتر كه عالم وحدت و .حركت مي كنند 
الوهيت است ديگر نشاني از اضداد نيست و يكي رنگي 

  .حاكم است
ني است كه در بطن و متن جامعه جريان عرفانِ او عرفا

دارد، دليل تعامل و ارتباط تنگاتنگ طبقات جامعه با 
مولوي داراي «  .جا نشات مي گيرد موالنا هم از همين

سه شخصيت ممتاز بود ، مقصود سه شخصيت طولي 
نه عرضي ، يعني سه مرحله ي بزرگ علمي و عرفاني را 

گي و سوختگي كه خود او از آنها  به خامي و پخت
عبارت كرده است طي كرد تا به آخرين مدارج ممكن 

اصل  كمال بشري كه مرتبه ي اولياي خاص خداست و
  .گرديد

پس علّت اصلي گرايش موالنا به صلح و آشتي، تفكرات 
ي عرفاني است، تفكراتي كه به مرور و به  و انديشه

پدرش،برهان الدين (تدريج و تحت تربيت سه مرشد 
شكل گرفته است، شايد ) ي و شمس تبريزيمحقق ترمذ

اگر موالنا استادان ديگري داشت و در محيط ديگري 
تربيت شده بود، از اين روحيه ي تسامح و تساهل 

پس محيط اجتماعي هم نقش عمده . برخوردار نمي شد 
و تعيين كننده اي در استحكام مباني صلح و آشتي 

و ارتقاء  مولوي در خصوص تبدل احوال و نشو . دارد
كه بعضي آن را تناسخ تكويني و تناسخ ملكي گفته اند ، 

  : مي گويد 
  از جمــادي مـــُردم و نـــامي شـدم
ردم به حيوان بــــر زدم وز نمـــا مـ  
  مـــردم از حيـــواني و آدم شــــدم
  پس چـــه ترسم كي ز مردن كم شدم

  ديـگــر بمـــيرم از بشـــر ةحمــلـ
  رآرم از ماليـــك بــال و پــرتا بـــ

  وز ملـك هم بــايــدم جستـن ز جو
هجــهــك الـــّا وهـال كُــلُّ شَــيء  

  بــار ديـگر از مـلـك قــربـان شـوم
  آنچـه انــدر وهم نايد آن شــــــوم
  پس عـدم گــردم عـدم چون ارغنون
  گـويــــدم كــــانّا إِلَيــه راجــعون

  
ي به آخرين درجه ي اين مقام كه آن را در مولو

اصطالح عرفا مقام فناء في اهللا و بقاء باهللا مي گويند و در 
بدان اشاره » إنّا هللا و إنّا إِلَيه راجعون« آيه ي شريفه ي 

  ).1( ».شده است ، رسيده بود
  آشتي اضداد و يكي رنگي

  جــنگ هـاي خلق ، بهر خوبي است
  ن طوبي استبــرگ بي بــرگي ، نشا

  خشم هــاي خلـق ، بهـر آشتي است
  دام راحــت دايمــاً بـي راحتي است
  هــر زدن ، بهـر نــــوازش را بــُـود
  هــــر گـــله از شـكر آگــه مي كند
  جنـــگ ها مي آشتـي آرد درســـت
  مـــارگيـر از بهــر يــاري مار جست
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مطلوب هاي ستيزه هاي مردم براي دست يافتن به      
اما رهيدن از همه ي تعلّقات مادي و . مجازي است 

براي رسيدن به  وسعادت  ،دنيوي نشانه ي  نيك بختي
راحتي هماره در دلِ نـا آرامي قرار .صلح و آشتي است 

ستيزه هاي دروني و بروني انسان براي نيل به . دارد 
 آرامش روحي و بر پا ساختن مدينه ي فاضله است

موالنا در باب تضاد اين باشد ؛ جهان هر شايد منظور 
چه آكنده از پديده هاي متضاد است ، اما اين اضداد ، 
رو به تنافر و تفرقه نـدارند ، بلــكه در نتيجه راه وحدت 

چنان كه از ستيز عقل و نفس ، گوهر . و كمال مي پويند 
ايمان زاده مي شود واز پيكار فرشته خويان و ديو 

موالنا به . ي فاضله بر پا مي گردد سيرتان نيز مدينه
كرّات در مثنوي به اين حقيقت تصريح كرده كه اضداد 
در عين ضديت نهايتاٌ هماهنگ مي شوند تا كمالي را 

در خصـوص اختالف نظر و عقيده ي .  )2.( خلق كنند
عارف با حكيم و صوفي با متشرّع سخن بسيار شنيده 

د ، سطحي ، ظاهري همه ي آن اختالفات كه گفته ان. ايم 
و مربوط به اويل احوال سير و سلوك عرفاني و 
تحصيل حكمت و فلسفه است درحالي كه چنين انسان 
در تكامل علمي و روحاني به مقــامي مي رسد كه پيش 
او كتاب تكويني عوالم وجود ، با كتاب تشريعي انبياء و 
مبعوثان الهي ، جمله به جمله و حرف به حرف منطبق 

و در هميــن حـال و مقام است كه نه تنها  مي شود
صوفي و متشرع و عارف و فيلسوف با يكديگر آشتي 
مي كنند ، بلكه همه جنگها و خصومتها و دو رنگي ها كه 
مابين ارباب مذاهب و اديان و ملل عالم است ، به صلح 

از سخنان . و صفا و دوستي و يك رنگي بدل مي گردد
كه در اين باره گفته و از  بسيار عميق و پر مغز مولوي

  .اسرار مكتب عرفاني اوست ، ابياتي ذكر مي شود 
  صبغـــة اهللا هســت رنـــگ خم هو
  پيســه ها يــك رنـگ گـردد انـدرو

  
موالنا بيشتر به جلوه هاي عرفاني صلح و آشتي 
پرداخته كه شامل آشتي اضداد در عالم و آشتي 

مي شود، البته  سالكان با عقل كل و نظريه ي صلح كل
در بعضي از بخش هاي مثنوي هم به جلوه هاي اخالقي 
صلح و آشتي نظير مدارا با بدان و نيكي به خلق و 

  اهميت وفاداري به عهد و پيمان پرداخته است،
  

  تضاد و كشمكش در عرصه ي روان
حاالت روحي و روانيِ هر انساني با انسان ديگر در 

ست كه حاالت روحي و اختالف است و اين به اين دليل ا
رواني خود فرد هم وحدت و هماهنگي كامل ندارد؛ و 
چون اين اختالفات در احوال خود فرد رخ مي دهد 
چگونه ممكن است كه فرد بتواند با كس ديگري دم از 
سازگاري و صلح و آشتي بزند به اعتقاد موالنا اگر 
انسان به اشراق و روشن بيني برسد مي تواند اين زد و 

د را كه ميان احواالت مختلف روحي او صورت مي خور
پذيرد ببيند و ان چنان به نظاره ي آنها مشغول گردد كه 
از جنگ و دشمني با ديگران فارغ گردد ؛ پس تنها راه 
دستيابي به صلح و آشتي با ديگران تعديل احوال و 
دوري از افراط وتفريط است تا خشم و شهوت و ساير 

  .صحيح خود قرار گيرندصفات حيواني در مسير 
  هست احـــوالـم خــالف همـــدگر
  هر يــــكي با هـــم مخالـف در اثر

  چون كـــه هر دم راه خود را مي زنم
  با دگــر كس ســازگاري چون كنــم
  مــــوج لشــگرهايِ احـــوالم ببيـن
  هر يـــكي با ديگري در جنگ و كين
  مي نــگر در خود چنين جنگ گـران

  ـه مشغولي به جنگ ديگران ؟پس چـ
  

 نيكي به خلق و تاثير آن در آرامش روح 
از جمله عواملي كه باعث استحكام صلح و آشتي ميان 
طبقات اجتماعي مي گردد ، سرايت روح احسان و نيكي 
به كوچك و بزرگ است ؛ گذشته از اين كه فوائد اين 

  : نيكي به مضمون 
    تو نيكي مي كــن و در دجلــه انـداز
  كــه ايــزد در بيــابــانت دهــد بـاز

در ابتدا و كامالً به خود ما بر مي گردد ؛ اين نيكي نيكي 
فوائد بيشمار ديگري نظير قلع و قمع كينه ها و دشمني 
ها و حسادت ها و بخل ها و تنگ نظري ها براي ما به 
ارمغان مي آورد موالنا در اين خصوص در مثنوي 

  : معنوي مي فرمايد
  يــر كـــن بــا خـلق ، بهـر ايزدتخ

  يــا بـــرايِ راحــت جــان خـودت
  تــا هـمــاره دوســت بيني در نظــر
  در دلت نـايــد ز كين نـاخوش صور



 3

تو نيكي را براي رضاي خداي به جاي آور و اگر براي 
رضاي خدا به جاي نمي آوري ، حداقل براي راحت نفس 

خلق ، به آن مبادرت ورز ،  خود و در امان ماندن از شر
در آن صورت همه براي تو قوم و خويش و دوست و 
آشنا مي شوند و جان تو در اثر كينه ي خلق ، تصاوير 

  .موهش و وحشتناك نمي بيند
  اهميت وفاداري به عهد و پيمان

گاهي پيش مي آيد كه اهمال در به جا آوردن پيمان يا 
لسردي و بي قول و قراري باعث ايجاد كدورت و د

بنابراين يكي از . اعتمادي ميان افراد جامعه مي گردد 
مواردي كه مي تواند به صلح و آشتي پايدار كمك كند ، 
تعهد شخص و وفاداري هميشگي به عهد و پيمان است ، 

  :موالنا در مثنوي معنوي در اين خصوص مي فرمايد
  چون درخت است آدمي و بيخ ، عهد

  بايـــد بـه جهد بيـخ را تيــمــار مي
  عهـد فاسد ، بيخِ پوســــــــيده بود
  وز شمـار و لــطف ، بــبــريده بـُود
  شاخ و بـرگ نخل ، گر چه ســبز بود
  بــا فســاد بيـخ ، سبزي نيسـت سود
  ور نــدارد بـرگ ســبز و بيـخ هست
  عـاقبت بيرون كنـد صد برگ ، دست

  جو تـو مشو غـرّه به عــلـمش ، عهد
  علم چـون قشرست و عهدش مغزِ او

  
در اين ابيات موالنا وجود آدمي را به درختي تشبيه  

كرده است كه ريشه ي آن عهد و پيمان است ؛ اين 
ود ـريشه در صــورتي محكــم و استــوار مي ش

اضت و مجاهده در آن نفوذ كند و إلّا به ـكه آب ري
ـكني را او بدقولي و عهد ش. اندك زماني مي خشكد 

مانند ريشه ي پوسيده اي مي داند كه مانع از ميوه 
وقتي ريشه درخت فاسد . آوردن درخت مي گردد

باشد ، اگر شاخه و برگ درخت هم سبز باشد ، 
سرسبزي اش بي فايده است ؛ اما اگر درختي برگ 
سبز نــداشته بـاشد ولي ريشه اش سالم باشد ، 

راواني سرانجام آن ريشه ي سالم ، برگ هاي ف
فريب علم و دانشِ كسي را  فقطمبادا . روياند مي

بخورد ، بلكه بايد از او وفايِ به عهد انتظار داشته 
باشد زيرا علم مانند پوست است و وفاي به عهد 

  .مانند مغز

  سخاوت و بخشندگي تثبيت كننده ي صلح و آشتي 
موالنا در تفسير جـود و بخشش به حديثي از پيامبر 

تناد مي جويد و در دنباله ي حديث ، اس) ص(اكرم 
  :سخنان خود را در خصوصِ جود به نظم در مي آورد 

  گفت پيـــغمبــر كــه هر كه از يقين
  دانَـد او پـــــاداش خود در يوم دين
  كـه يـكي را ده عــوض مي آيــدش

  هـر زمان جــــودي دگرگون زايدش
  جــود جمــله از عوضهـا ديدن است

  ديدن ضد ترسيدن استپـس عـوض 
  پس سخــا از چشم آمد نـه ز دست

  ديـد دارد كــار جــز بيـــنا نَــرَست
  

پس بخشش و سخا بيش از آن كه ريشه ي بشري 
داشته باشد ريشه ي الهي دارد و بخشندگي از صفات 

موالنا در جايي ديگر از مثنوي به ماهيت . خداوند است 
امالً از جود و جود و بخشش الهي مي پردازد كه ك

در حالت مرسوم و معمول . بخشش بندگان ممتازست 
در اجتماع اين فقير و نيازمند است كه به دنبال جود و 
بخشش است و دست به سويِ ديگران دراز مي كندو 
درِاين خانه و آن خانه را مي زنداما در جودي كه از 
ناحيه ي حق تعالي است اين وجود وبخشش الهي است 

  : بال نيازمند ومحتاج مي رود كه به دن
  بـانــگ مي آمـدكه اي طالــــب بيا
  جــــود محتـاج گـدايـان چـون گدا
  جــود مي جويـد گــدايان وضعـاف
  همـچو خـوبـان كـĤينه جويـند صاف
  روي خــوبـان زآيـــــــنه زيبا شود
  روي احـــسان از گــدا پيـــدا شود

  ضحيپس از ايـن فــرمـود حق دروال
  بــانــگ كـم زن اي مـحمـد بـر گدا
  چــون گـدا آييــنة جـود است هـان
  دم بــــود بــر رويِ آييـــنـه زيــان
  آن يــــكي جــودش گـدا آرد پديد

  و آن دگــر بـخشـد گـدايـان را مزيد
  پس گـــدايان آيــت جـود حـق اند
  و آن كه با حقّنـد جـود مـطــلق انـد
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هاي صلح و آشتي در بوستان ، غزليات و جلوه 
  قصايد سعدي

اما در خصوص زمينه ها و عوامل توجه سعدي به 
مقوله ي صلح و آشتي از پرداختن به اجتماعيات سعدي 
ناگزيريم و اجتماعيات او بدون شناخت نحوه ي 

بغداد و (  زندگاني سعدي در جامعه ي زمان خود 
به شيراز براي  بازگشت  « امكان پذير نيست) شيراز 

سعدي ، در پايان سالها دوري و آوارگي ، بازگشت به 
بهشت گمشده يي كه يك سفر دراز . بهشت گمشده بود

اكنون . آهنگ ، وي را طي سالها از آن جدا كرده بود 
درين سالهاي پنجاه سالگي جستجوي آرامش و سكون 
، كه در خارج از شيراز همه جا جسته بود و همه جا از 

شيراز . روم مانده بود ، او را به شيراز مي خواند آن مح
در زمان بازگشت سعدي تحت فرمانروايي اتابك ابوبكر 
پسر سعد زنگي بود كه گاه با خليفه و گاه با مغول 
سازش مي كرد، اما به هرگونه بود فارس را به تدبير و 
عدالت از هرج و مرج و فتنه اي كه در آن ايام همه جا 

در  و  .مفرما بود ايمن نگاه داشته بوددر اطراف حك
همين احوال بود كه سعدي در پايان سي سال اقامت در 

  )3( » .ديار غربت به شيراز باز مي گشت 
آنچه سبب گرايش سعدي به صلح و آشتي شده بيش 
از آنكه ريشه هاي عرفاني داشته باشد ريشه هاي 
انساني دارد و بيش از آنكه فردي و شخصي باشد 

سعدي جهاني مي انديشد ، . اعي و فراگير است اجتم
فكر مي كند ، در انديشه ي بر پايي مدينه ي  يجهان

فاضله و جامعه ي آرماني است و آنچه را كه الزمه ي 
ساختن اين جامعه ي آرماني است از عدل و احسان و 
عشق و شفقت و مهرباني در اشعار خود و در حكايات 

حيه ي تعامل و تسامح خود بازگو كرده است ، اين رو
سعدي حاصل مسافرت هاي طوالني و گسترده ي او و 
آشنايي اش با اقوام و ملل و نحل گوناگون است ؛ او 
پس از اين مسافرت ها دريافته كه روحيات و دغدغه ها 
و آرمان هاي بشر يكي است هر چند محدوده هاي 
جغرافيايي و مرزهاي ظاهري آنها را از هم دور ساخته 

دي فضاي نشاط و شادابي و طنز و شوخي را در سع. 
حكايات بوستان مي گسترد تا هم به مردم درس حكمت 
بياموزد و هم روحيه ي ياس و سرخوردگي مردم 
شيراز و ديگر شهرهاي ايران را كه محصول حمله ي 
وحشيانه ي مغول است تا حدي زايل كند در اين زمينه 

نرمي را در  او درشتي و. تا حدود زيادي موفق است 
ا مردم و حاكمان در پيش مي گيرد ، نه ــرخورد بـب

جاذبه تنها را كافي مي داند و نه دافعه را هر دو را با هم 
 .الزمه ي تكامل شخصيتي افراد جامعه مي داند

سعدي در برخي ابيات بوستان و غزليات و قصايد به 
طور مستقيم لفظ صلح و آشتي را به كار برده است ، 

   :نظير 
  نـگـويم ز جنـگ بـد انـديش تـرس

 در آوازة صــلــح از او بيــش تـرس
  

  مـــن امـــروز كــردم در صلـح بـاز
  تــو فـردا مـكـن در بــه رويم فـراز

  
  كجـا سـر بــرآريم ازيـن عار و ننگ
  كـه با او به صلحيم و با حق به جنگ

  
  هنــوز ار سـر صلـح داري چـه بيم ؟

  اهـــان نبنــدد كـريمدر عــذر خــو
  

  ليــــكـن اگـر دور وصــالــي بــُود
  صــلـــح فـرامـوش كنــد مــاجـرا

  
آفات : نكات كليدي و محوري در اين ابيات عبارتند از 

صلح با بدانديش ، صلح مشروط توأم با استدالل منطقي 
، ذلّت صلح و آشتي با نفس ، آماده بودن خداوند براي 

ن در همه حال ، نقش صلح و آشتي در آشتي با بندگا
  .رفع كدورتهاي گذشته

به موجب پند سعدي هنگام صلح با بدخواهان بايد 
بيشتر هشيار و مراقب بود تا هنگام جنگ ، چرا كه 
دشمن چون از همه حيلتي درماند ، سلسله ي دوستي 
جنباند ، نكته ي ديگر آن كه صلح و آشتي بنده با خدا 

آشتي خدا با بنده در آخرت مي در دنيا به صلح و 
  .انجامد و هر دو الزم و ملزومند

سعدي به اين نكته نيز اشاره مي كند كه صلح تحت هر 
شرايطي كه باشد كدورت را رفع  مي كند ؛ در حالي كه 
صلحِ با حق ، كدورت ظلمت و حجاب بشري را كه مانع 
وصال عبد به معبودست رفع مي كند و صلحِ با خلق ، 

اينك به برخي از  جلوه هاي . كينه و عداوت را  كدورت
  . صلح و آشتي در اشعار سعدي مي پردازيم
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اما سعدي بيشتر به جلوه هاي اجتماعي و بشري و 
صلح و آشتي پرداخته، هرچند گه گاهي جلوه هاي 
عرفاني هم در آن ديده مي شود و اين جلوه هاي 

فتار مردم اجتماعي به گونه اي بازگو كننده ي اخالق و ر
انسان گرايي و حس نوع . در مدينه ي فاضله است

. دوستي در حكايات بوستان و گلستان موج مي زند
شايد به اين دليل كه سعدي خود را مسلمان بداند و مرد 
بپندارد، خود را انسان مي داند و اعتقاد راسخ دارد كه 

انسان به . زيربناي اخالق الهي، اخالق انساني است
ساني اش از حيوان ممتاز شده والّا چه فرق صفات ان

  .انسان و چه فرق حيوان
بر همين معنا ، احسان و عدالت و عشق ورزي به 
همنوع شكل مي گيرد و گه گاه خدمت به خلق بر عبادت 

هرچند اين نوعي افراط است، ولي . حق سبقت مي گيرد
سعدي در بوستان بيشتر از همه به دنبال اصالح روابط 

چرا كه هرگاه . ان با انسان است نه انسان با خدابين انس
رابطه ي انسان ها با هم اصالح شود و تفرقه و دشمني 
ميانشان نباشد قطعاً روابط آنها با خدا هم اصالح 

   .خواهد شد
جنبه هاي معلمي سعدي و نگاه بشري و انساني او 

ما در . انگيزه ي اصلي توجه او به صلح و آشتي است
بيان نگاه بشري و انساني سعدي در  اين راستا به

خصوص صلح و آشتي مي پردازيم، از جلوه هاي صلح 
و آشتي در زندگاني سعدي كه در بوستان آمده تا جلوه 
هاي صلح و آشتي در بوستان سعدي كه دربرگيرنده ي 
عقايد و افكار سعدي در خصوص صلح و آشتي است 

ارائه اما بهترين مطالبي كه در خصوص فرضيه ي اول 
شده مربوط به صلح و آشتي در مباني فكري سعدي 
است كه دورنماي سعدي از يك جامعه ي آرماني را به 

سعدي به بيان منافع صلح و آشتي و . تصوير مي كشد
جلوه هاي آن از منظر تعليم و تربيت مي پردازد، نگاه او 
در اين خصوص بشري و جهان شمول است، بارزترين 

ص، همان ابيات معروف گلستان نگاه او در اين خصو
  :است

  بني آدم اعضــاي يكديـــگرند
  كه در آفــرينش ز يك گوهرند

  چو عضوي به درد آورد روزگــار
  دگــر عضــوها را نمـاند قرار

البته گفتن اين نكته ضروري است كه سعدي در زمان 
فتنه ي مغول در شيراز نبوده و در بغداد ساكن بوده و 

زگشته است، پس خود اين قضيه مي سپس به شيراز با
تواند به استحكام مباني فكري سعدي در خصوص 
گسترش صلح و آشتي كمك كند مطمئناً اگر سعدي هم 
مانند مردم شيراز و ساير بالد ايران در زمان حمله ي 
مغوالن در شيراز بود، ديگر نمي توانست غزلهايي چون 

اشقم بر ع  به جهان خرم از آنم كه جهان خرم ازوست:
  همه عالم كه همه عالم ازوست

بسرايد و نغمه ي شور و شادي و نشاط سر دهد و 
  :تبختركنان بگويد

    و به سر بازآمد سعدي اينك به قدم رفت
  اب نظر بازآمدمفتي ملّت اصح

تعامل گسترده ي سعدي و موالنا با مردمِ زمانِ خود 
باعث شده تا عرفان آنها عرفان اجتماعي باشد و در 

امور (رفان اجتماعي هم طبيعتاً سخن از اجتماعياتع
به ميان مي آيد و ما مي دانيم كه صلح و ) اجتماعي

سعدي هرچند . از امور اجتماعي بشر است، آشتي هم 
آرمانگرا است ولي آرمان هايش بر پايه ي واقعيات 
است، او پيش از آنكه به بيان عرفان و الهيات بپردازد، 

ماعي كه الزمه ي تداومِ روابط به بيان مناسبات اجت
  .فردي ميان انسان هاست مي پردازد

در اين صورت آنچه مهم است نفع جامعه است نه نفع 
فرد، به همين جهت آشتي و صلح بايد ميان افراد جامعه 

امعه با ساير جوامع روابط ــبرقرار گردد تا آنگاه آن ج
صلح آميز داشته باشد، جامعه اي كه درون خود جنگ 

تفرقه و درگيري هاي سياسي دارد نمي تواند با  و
  .جوامع بيرون ارتباط مثبت برقرار كند

  منشأ آرامش و آسايش بودن براي ديگران
  نبيــنـــــي در ايـــام او رنجـــه اي
  كـه نــــالد ز بــيداد سر پنـــجه اي
  كس اين رسم و تـرتيب و آيين نـديد

  ين نديدفــريدونِ با آن شـــــكوه ، ا
  از آن پيش حـق پايگاهش قوي است
  كـه دست ضعيفــان به جاهش قوي است
  چنــان سايه گـــــــسترده بر عالمي
  كـه زالـي نــينديـــشـد از رســتمي

  در عهــد تو مي بينــــــم آرام خلق                         
  پـس از تـو نــدانـــم سر انجام خلق
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رِ اتابكانِ فارس در برقراري سعدي درآثار خودبه هن
صلح و امنيت و آرامش در ايران آن روز كه پايمالِ 
آشوبها و فتنه هاي مغول بوده ، بسيار اشاره كرده و 
بارها از اتابكان به دليل اين ايجاد صلح و امنيت نسبي 

هم چنين هدف سعدي از اين . قدرداني كرده است 
بكان تشويق سپاس گزاريها و تأكيد بر صفات مثبت اتا

  آنها به تقويت اين صفات نيز هست
  شنيـــدم كــه در وقــت نــزع روان
  بـه هـرمــز چنـين گفــت نوشيروان
  كــه خـاطر نــگهــدار درويش باش
  نــه در بـنـد آســايشِ خـويش باش
  نيــاســايــد انـدر ديــارِ تـــو كس
  چـو آســايش خـويش جويي و بس

  
  واني دل خـلـق ريشمكــن تــا تـــ

  و گــر مي كُنـي مي كَني بيخِ خويش
  صلح جويي

  جهــانـــديـده بعد از دو ركعت نماز
  بــه داور بـــر آورد دســـت نـيــاز
  كـه اي بــرفـرازنــدة آســــــــمان
  بــه جنگش گـرفتي به صلحش بمان

  
  اگــر پيــل زوري وگــر شيـر چنگ

 كه جنگبــه نــزديك من صلح بهتر 
 اگر صــلح خــواهد عــدو سر مپيچ
 وگــر جنــگ جــويد عنـان بر مپيچ

  
 نگــويم ز جنــگ بــد انديش ترس

 در آوازة صلـــــح ازو بيــش تـرس
 بسـاكـس بـه روز آيت صلـح خـواند
 چــو شـب شد سپه بر سر خفته راند

  
 كــه لشكر كشوفــان مغــفر شكـاف

 يـدا مصافنهـان صلـح جستنــد و پ
  

 من امـروز كـــردم در صـــلح بـــاز
 تو فردا مــكن در بــه رويم فــــراز
 خوشاوقت مجموع آن كس كه اوست
  پس از مرگ دشمن در آغوش دوست

سعدي در بوستان و غزليات خود معاني متنوعي از .
صلح و آشتي ارايه مي دهد و دايره ي آن را از صلح 

او . ده و خدا باال مي بردميان دو خصم تا صلح ميان بن
در داستان پادشاهي كه به بيماري رشته دچار شده بود 

و به ضعف جسماني مبتال ، از پيشنهاد نديم پادشاه 
براي بهبودي وضع او سخن به ميان مي آورد و مي 

  :گويد
  درين شـــهر مــردي مبارك دم است
  كــه در پــارسايي چو اويي كم است

  ره  ناصـواب  نــرفتــه اسـت  هرگز
  دلــي روشن و دعــوتــي مستجـاب
  بخــوان تــا بخــواند دعايي بريـــن
  كــه رحمــت رســــد آسـمان برين

  
پس از آمدن آن مرد پارسا و روشن ضمير به سراي 
سلطان و التماسِ دعايِ شاه و سايرين ، مرد پارسا در 

  :خشم مي آيد كه
  دعــاي منـــت كي شــود ســودمند
  اسيــران مـحتـاج در چـــاه و بنــد؟

  
پس پادشاه از سويي خشمگين و از سويي خجالت زده 

  : مي شود ولي دستور آزادي را صادر مي كند
  بفــــرمـــود تــا هـر كه در بند بود
  بــه فــرمــانـش آزاد كــردنــد زود

  
در اين لحظه است كه درِ صلح و آشتي باز مي گردد و 

اي خدايي كه : اب به خداوند مي گويد شخص پارسا خط
آسمانها را افراشته اي ، تو او را به درد و بيماري و 
عذاب مبتال كردي ، اكنون به واسطه ي اين عملِ خيرِ او 

ام سعدي ــپي. بابِ سالمت و عافيت را بر او بازگردان 
آن است كه صلح و آشتي با حق و دستيابي به سالمت 

آشتي با خلق ممكن نيست،  جسم و روح بدونِ صلح و
كسي نمي تواند با بندگان خدا بجنگد و اظهار دارد كه با 
خدا در صلح و آشتي است و مورد عنايت و توجه 

  .خداوند قرار دارد
سعدي صلح را تحت هر شرايطي بهتر از جنگ 
مي داند حتي وقتي انسان در نهايت قدرت و قوت و عده 

است، چون ) جنگي  آمادگي و ساز و برگ( و عدت 
ممكن است با اين صلح دشمنِ تو دوست تو گردد و 
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ممكن است  با جنگ تو دوست ِ تو در اثر آسيبهايي كه 
از جنگ ديده دشمن تو گردد ؛ اما يك اصل كلي را هم 
بيان مي كند كه اين صلح جويي به منزله ي هراس از 
دشمن نيست ، از روي مصلحت جويي و عاقبت انديشي 

  است
  همراهي و تساهل در دوستي

  بــدي را بـــدي سهــل بــاشد جزا
  اگــر مــردي أَحــسن إِلي مــَن أسا
  نيــارستم ار حــق دگــر هيـچ گفت
  كـــه حــق ز اهـل باطل ببايد نهفت

يكــي از جلوه هاي بارز و برجسته ي صلح و 
آشتي ، تساهل و مدارا با همنوعان و اصناف خلق است 

شانه هاي اهل مدارا مي توان به كم آزاري ، احترام ، از ن
متقابل ، كم بودن شاكي ، رعيت پروري و بنده نوازي ، 
مهمان نوازي ، زود آشنايي ، سخت نگرفتن بر زير 
دستان ، احسان ونيكي و تسليم در برابر تقدير حق 

به فرموده ي معصومين مدارا در برابر . اشاره كرد
به واسطه ي مدارا و باال رفتن . مردم نيمي از دين است

. آستانه ي تحمل هم فرد آسوده مي گردد و هم جامعه 
مدارا معلولِ عواملِ بيشمارِ اجتماعي است كه شخصيت 
و روانشناسي فردي تنها يكي از اين عوامل محسوب مي 

انسان مدارا كننده بيش از آن كه به منفعت خود . شود 
سعدي موافقت و  بينديشد به منفعت خلق مي انديشد

همراهي دوست را تكيه گاه بزرگ و سترگي مي داند ، 
كه با تكيه زدن به آن تحملِ جفا و بي مهري هاي خلق 
براي انسان سهل و هموار مي گردد ، چنان كه حافظ 

  :مي فرمايد 
  هــزار دشمنم ار مي كنند قصد هالك
  گـرم تو دوستي از دشمنان ندارم باك

و دوستي در اشعار سعدي بسامد كلمه ي دوست 
نمود قابل مالحظه اي دارد و هر بار كه سعدي سخن از 
دوست و دوستي به ميان مي آورد ، به بيان شرايط 
دوستي و محاسن وكماالت دوست مي پردازد و سخن 

(= معشوق . از ضعف خود و قوت دوست مي راند
سعدي در جايگاهي بس ممتاز و ويژه در عالم ) دوست 

، تا جايي كه هر چه بي مهري و جفا را بيشتر  قرار دارد
. مي كند ، سعدي بر دوستي و وفاي خود مي افزايد 

دوستي سعدي مانند رشته هاي زنجيري است كه چون 
به هم مي پيوندند ، ديگر از هم گسستن و باز كردنِ آنها 

قابل توجه است كه دشمني و بي . از هم ممكن نيست 
شق سعدي به او ايجاد مهري معشوق هيچ خللي در ع

نمي كند و اين برخاسته از عشق پرشور ، بي شائبه و 
  .بي چشم داشت سعدي است

اما عطوفت و مهرباني با خلق عمدتاً در اين 
راستا صورت مي گيرد كه همه ي ما انسانها عضو يك 
پيكره ي بزرگ بنام بني آدم هستيم ؛ راحتي ديگران ، 

  .د ماراحتي ماست و درد ديگران ، در
  بنــي آدم اعــضــاي يــك پيكــرند
  كــه در آفــرينش ز يـك گــوهـرند

  چـــو عضــوي به درد آورد روزگار  
  دگــر عضــوهــا را نمــانــد قــرار
  تــو كــز محنت ديــگران بي غــمي
  نـــشايد كــه نـــامد نهنــد آدمــي

  رفتار با حيوانات
آشتي در ميان صوفيان  يكي از جلوه هاي زيباي صلح و

و صاحبدالن رفتار مشفقانه با تمامِ موجودات از جمله 
هر چه عارف در سير و سلوك به پيش . حيوانات است 

رود ، به همان ميزان مهر و محبتش به مخلوقات حق 
تعالي بيش تر مي گردد ، حديث ألخَلقُ عيالُ اهللا  برايش 

هيچ مشهود مي گردد و در ديده ي شهوديش ميان 
موجودي با موجود ديگر فرق نمي گذارد و نگاه محبت 
آميز خود را از جماد و نبات و حيوان و انسان دريغ 
نمي دارد ، چرا كه او مهر و محبت خداوند را در حق 
خود مشاهده كرده و از جام مهر و محبت او لبريز 
گشته است و حال مي خواهد همين جام لبريز را نثار 

ي مي گويد چون آگاه گشتي كه خدا سعد .بندگانش كند
پس . كوهي را به كاهي مي بخشد و سريع الرضا ست 

طريق وفا پيش گير و جود و كرم پيشه كن انسانيت ، 
منحصر به مهرباني نسبت به آدميان نيست ؛ اين 
مهرباني همه ي موجودات جانداري را كه مي توانند از 

گيرد  تأثر و مراقبت ما برخوردار شوند در بر مي
خداوند تمام امور خير و شر را از پيش پا افتاده ترين تا 
مهمترين امور مشاهده مي كند و براي هر امر خيري 
پاداشي و براي هر شرّي عقاب و عذابي مقدر كرده 
است ؛ پس از اين منظر هيچ امر خيري پيش پا افتاده و 

چه كامِ انساني تشنه را تر كني ، چه . معمولي نيست 
  .گياه يا حيواني تشنه راكامِ 
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  صلح و آشتي در آرمانشهر سعدي
آشنايي سعدي با ملل و نحل گوناگون و مسافرت هاي «

گسترده يي كه به اقصا نقاط عالم داشته است باعث 
محدود و شده تا او جهاني بينديشد و از مقياس هاي 

تنگ مردمِ زمان خود در زمينه هاي سياسي و اجتماعي 
به جرأت مي توان گفت . و فرهنگي و مذهبي فراتر رود

كه تمامِ طبقات اجتماعي و تمامِ افراد جامعه بشري در 
صورت عمل به مواعظ او در بوستان از هر جنگ و 
دشمني فارغ خواهند شد و به صلــح و آشتي خــواهند 

ز آن جا كه اجتماع آن روزگار به وسيله ي ا گراييد
اربابانِ خودكامه اداره مي شد ، اساسي ترين نياز يك 
مدينه ي فاضله ، به نظر سعدي ، يك حاكم عادل است ، 
برقراري عدل ، نمايانگر يك اجتماعِ سالم و مرفّه است ، 
آنان كه مأمورِ اجراي عدالت هستند بايد مراقب باشند 

امي افراد جامعه را در بر گيرد ، به كه فوايد عدل تم
ويژه طبقات فقيرتر كه هيچ گونه دسترسي به درگاه 

  .حاكم ندارند
سعدي اخطار مي كند كه ملوك براي اين منظور هستند 
كه به هر نحوي كه ممكن است رفاه مردم را فراهم 
سازند و نبايد از آنان متوقّع باشندكه در خدمت حاكمان 

ملوك از « : سليم محض اختيار كنندباشند و اطاعت و ت
 )4( » .بهر پاسِ رعيت اند نه رعيت از بهر طاعت ملوك 

چوپان بايد بداند كه وظيفه ي او خدمت به گوسفندان 
  :است و نبايد توقّع خدمت از آن ها را داشته باشد 

  گوسفنـــد از بــرايِ چــوپان نيست
  بلــكه چــوپان بـراي خدمت اوست

  
به كار بردن تدبير سياسي بر قدرت  است سعدي معتقد

صلح همواره بايد بر جنگ مقدم . نمايي رجحان دارد
ي بر دشمن بايد از شيوه  هــراي غلبــدر آغاز ب. باشد

هاي ديگر استفاده كرد و زماني كه همه ي كوشش هاي 
صلح جويانه بي ثمر ماند، جنگ را مي توان آخرين 

كيد مي ورزد حتّي با اين همه سعدي تأ. چاره دانست
را باز » درِ صلح « زماني هم كه جنگ آغاز گشت بايد 

نگاه داشت و هيچ فرصت صلح آميزي را نبايد از دست 
  .داد

  همي تـا برآيد به تدبـــيـــر كــــار
  مــداراي دشــمن بــِه از كــــارزار
  اگــر  پيــل زوري و گـر شـير چنگ

  بــه نــزديك من صلح بهتر كه جنگ
  اگــر صــلح خواهد عــدو سرمپـيچ
  وگــر جنـگ  جويــد عنـان بر مپيچ

  طــريقي به دست آر و صلحي بجوي
  شفيــعي بـرانـگــيز و عذري بـگوي
  فـراشــو چوبــيني درِ صــلح بـــاز
  كـــه نـاگه در تــوبــه گـــردد فراز 

هنگامي كه سعدي صلح را توصيه مي كند ، هدف او اين 
كه صلح را به قيمت از دست دادن امنيت كشور نيست 

اغلب اتفاق مي افتد كه دشمن براي . بايد به دست آورد
صلح قدم پيش مي گذارد زيرا قصد سوء استفاده و 

بنابراين بايد نسبت به اين گونه . فريب را دارد
دشمن چو از همه « : پيشنهادهاي ِ صلح دقيق بود ، زيرا 

ي دوستي بجنباند، پس آنگه به حيلتي فرو مانَد سلسله 
« و نيز ) 4( » .دوستي كارهايي كند كه هيچ دشمن نتواند

فريــب دشمن مخـور و غــرور مـــداح مخر كـه اين 
  )4.  ( دام زرق نهاده است و آن كام طمع گشاده

هم در جنگ و هم در صلح ، كشور به نيروهاي نظامي 
را بر كف خود متّكي است ؛ نيروهايي كه جانِ خويش 

بنابراين كمترين . نهاده اند تا امنيت كشور را حفظ كنند 
كاري كه جامعه مي تواند در حقّ سربازان دلير خود 
انجام دهد ، اين است كه آنان را از مشغله هاي مادي و 

از سپاهي اي كه دغدغه .اقتصادي رها و آسوده سازد
ر ي تأمين معاش خانواده اش را دارد ، نمي توان انتظا

  .حفظ مرزها و امنيت يك كشور را داشت
احسان به مخلوقات خداوند واژه اي با بار 
معنايي گسترده است و به سختي معادلي در زبان 

انجام دادن « معني آن . انگليسي براي آن مي توان يافت 
از اين روي ، . است » هر گونه كار نيك بــراي ديــگران 

ايل يعني بخشندگي مي توان آن را مادرِ بسياري از فض
، خيرخواهي ، سخاوت ، قناعت ، هم دردي و دل سوزي 

. خواند...نسبت به ديگران ، دستگيري از ديگران و 
سعدي  اعتقاد دارد گسترش احسان از ويژگيهاي يك 

در چنين جامعه اي به احوال .جامعه ي آرماني است
دردمندان ، پيران و نيازمندان توجه بسياري مبذول مي 

   :گردد
  بــه حــال دلِ خستــگان در نـــگر

  كـــه بــاري تو دل خسته باشي مگر
  فــرومــانــدگان را درون شـــاد كن
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  ز روز فـــرومانــــدگي يـــــاد كن
  

توجه سعدي به احسان برخاسته از انديشه هاي انسان 
بدين معني كه انجام دادن كارِ . گرايانه ي او نيز هست 

. نظر به طبقه ، عقيده و رنگ باشد خير براي همه بدون
انسان دوستي مرزي از لحاظ مليت و مذهب نمي 

تمام انسانها به منزله ي يك پيكر واحدند و . شناسد 
نمي توانند در غم و شادي نسبت به يك ديگر بي تفاوت 

اگر يكي از اندام ها به درد آيد همه ي اندام هاي . باشند
شوند بنابراين ،  ديگر از درد و سختي آن رنجور مي

براي مثال يك مسلمان چگونه مي تواند نسبت به رنج و 
ك ـدرد يك غيرِ مسلمان بي تفاوت بماند يا ي

دپوست نسبت به يك سياه پوست و بر همين ــسفي
مسلمانان ، هندوان ، مسيحيان ، يهودان، بوداييان . قياس

يا كساني كه پيرو  –و پيروان همه ي مذاهب ديگر 
شكالت هم ديگر را ناديده نمي توانند م -ستندديانتي ني

بگيرند يك جامعه ي آرماني به نظر سعدي ، معتقد به 
حيات يك عطيه ي الهي . مقدس بودنِ حيات آدمي است 

در . اسـت ، از اين روي بايد حرمت آن حفظ گردد 
روزگار سعدي ، مغوالن ، خون انسان ها را به شيوه اي 

شكنجه و . مي ريختند  بسيار بي رحمانه بر زمين
ولي . كشتار و جنايت ، سنّت مرسوم آن روزگار بود

كه فرمانروايي تمام دنيا ارزش :  سعدي مي گويد 
ريخته شدن يك قطره خون را ندارد ، تا چه رسد به 

  )5(»كشتن يك انسان  
  بــه مــردي كه مـــلك سراسر زمين
  نيــرزد كــه خـــوني چـكد بر زمين

  )206: همان ( 
شگفت نيست كه پس از گذشت قرن ها شاعران و 
نويسندگان غربي سعدي را شاعري متعلق به خود 
ميدانند و اعتقاد دارند هنوز هم اندرزهاي انساني و 

ارنست . اخـــالقي او در دنيـاي امروز راهگشاست
نويسنده، مورخ و متفكر فرانسوي قرن نوزدهم   _رنان

ويسندگان خود سعدي درواقع يكي از ن«:مي گويد
مي  _نويسنده فرانسوي _گارسن دوتاسي) 6(».ماست
سعدي تنها نوسينده ايراني است كه نزد توده «: گويد

  ) 7(» .مردم اروپا شهرت دارد
درباره سعدي مي  _نويسنده فرانسوي _هانري ماسه

حتي وقتي آثار وي را از روي يك ترجمه مطالعه «: گويد

كه بين عقل و تخيل  مي كنند ارتباط دائمي و مناسبي
وجود دارد، آن فلسفه كه هر ذوق سليم مي پذيرد و آن 

وب اخالقي كه به اصلوب واحدي درآمده، همه اينها لاص
سعدي را در نظر خواننده فرنگي مانند يك شاعر جهاني 

  )7(» .جلوه مي دهد
فطرت مدارا پسند، فكر مثبت، طبيعت «در حقيقت بايد گفت

دل و سازشگر و مايل به انتظام، آرام و مستقر، طبع معت
خوي نرم و صلح جو، قيافه مسالمت آميز و خير انديش 
و روح منصف سعدي، حكمت معتدلي پرداخت كه در 

درحوزه  )8(» .شرق و غرب ستايشگر و دوست دار يافت
ي حقوق اجتماعي براي مردمان و مسئولين حقوق و 

ن و تكاليفي قائل است ؛ وظيفه ي مسئولين عدل و احسا
جود و بخشش و شفقت و مهرباني با جمله ي خلق از 

از آن سو وظيفه ي . هر صنف و رنگ و نژادي است 
مردم هم استوار كردن پايه هاي حكومت حاكمِ عادل و 
معاونت و مساعدت با عمال و كارگزاران دولتي براي 

  .بهتر و به سامان شدن اوضاع دولت و ملّت است 
كه ) حقوق فردي و اجتماعي ( در بطن اين اجتماعيات 

سعدي مطرح مي كند فضايل اخالقي نظير قناعت ، توكل 
، تسليم ، احسان ، عفّت و پاكدامني نمودي چشمگير 
دارند و اين فضايل از نظر سعدي براي ايجاد و ابقايِ 

  .جامعه ي آرماني كافي مي باشند
  :قنـاعت 

  اي شكــم خيــره بــه تــايي بســاز
  پشت بـــه خدمت دو تاتــا نــكني 

  
  قناعـــت كـــن اي نفس بــر اندكي

  كـــه سلطـــان و درويش بينـي يكي
  )319: همان ( 
  

  :عفــت
  عنـــان بـــاز پيچــانِ نفـس از حرام  
  بــه مـــردي ز رستم گذشتند و سام

  
  :احســان 

  درون فـــرومـــانـــدگــان شاد كن
  كــن ز روز فـــــرومـانـدگـي يــاد
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آن گـاه از بطنِ اين فضايل اخالقي و انساني است كه 
مدارا ، تعهد به عهد و پيمان ، ( جلوه هاي صلح و آشتي 

  .پديدار مي آيند...) عفو و بخشش و 
جلوه هاي صلح و آشتي در مباني فكري حافظ و 

  ديوان حافظ
به جرأت مي توان گفت كه در دنيا هيچ شاعري به «

شاعري . بوب خاص و عام نيست اندازه ي حافظ ، مح
كه خواص ، او را نهايت هنر شعر، بالغت ، تخيل و زبان 
مي دانند و او را در باالترين مرتبه ي شعر و شاعري 
قرار مي دهند و عامه ي مردم كالم او را آن قدر باور 
دارند كه به كتابش تفأل مي زنند و اين جايگاهي است 

  .كه هر شاعري آرزوي آن را دارد
حافظ بيش از هر سخني ، از عشق سخن گفته است و 
عشق عميق ترين و عمومي ترين خصلت انسان در همه 

حافظ از بي اعتباري .ي اعصار بوده است و خواهد بود
و ناامني دنيا ، از مرگ سخن گفته است و اين قديمي 
. ترين اضطرابي است كه همواره با انسان بوده است

، صفا، بي كينه بودن ، حافظ از مهرورزي ، دوستي 
قناعت و يك رنگي ، قلندري و ده ها مفهوم عميق انساني 
سخن گفته است و طبيعي است كه اين ها او را با هزار 

  ).9(  .»با ما ايراني ها  پيوند داده استرشته 
  :حافظ در فرهنگي پرورش يافته است كه به او آموخته 

  همه كس طالب يارند چه هشيار و چه مست
  جا خانة عشق است چه مسجد چه كنشتهمه 

  
  

  بنـــي آدم اعضـــاي يــك پيكرنــد
  كـــه در آفــرينش  ز يــك گوهرند

در فضاي فرهنگي اي پرورش يافته است كه به او گفته 
  :اند

  فريـــــدون فــــرّخ فرشـــته نبـود   
  ز مشـــك و ز عنبر ســـرشـته نـبود

  فرّهيبـــه داد و دهــش يـــافت او 
  تــو داد و دهش كــن فريـدون تويي

  
  :و در چنين فضاي فرهنگي اي است كه او مي گويد 

  جنـــگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
  چــو نـديدند حقيقت ره افسانه زدند

بنابراين فارغ از خودشيفتگي مي توان ادعا كرد كه « 
حافظ در گفتمان جهاني عصر خود ، به مراتب در 

او به گونه اي سخن . واالتري قرار داشته است جايگاه
گفته كه اهل تشيع او را شيعه مذهب ، و اهل سنّت او را 
سنّي ، اشعريان او را اشعري ، معتزله او را معتزلي و 
صوفيان او را صوفي مسلك مي توانسته بپندارند و مي 

آيا اين به معناي تناقض گويي و تناقض انديشي . پندارند
يست؟ پاسخ ، حتّي اگر هم مثبت باشد ، بيش در حافظ ن

. از آن كه مبتني بر تناقض باشد ، متكي بر تساهل است
خروج دين و الهيات از انحصار كليسا و انتقال مرجعيت 
آن از كليسا به درون قلب هاي آحاد مؤمنان از شاخصه 
هاي نوزايي انديشه هاي ديني در اروپــاي بعد از قرن 

فظ ، اين معنا را پيش از متفكران حا. چهاردهم است
غربي و همه ي معاصرانش در پهنه ي گيتي ، با 

  ) 9( » .صراحتي كم نظير بيان كرده است
شاعري كه . حافظ شاعر بود ، شاعري در اوج«

شاعري كه ما هنوز .هنوز هم عصاره ي فرهنگ ماست
هم ، صــرفـاً از غناي ادبي آثارش لذت نمي بريم ، بلكه 

ان الغيب همه ي رؤياها ، مرادها و نامرادي او را لس
آينه دار صادق تمام تضادها و . هاي خود  مي دانيم 

از همين . دان جمعيِ خود نيزــاي وجــاقض هــتن
روست كه هنوز هم مدام در او مي نگريم و خود اكنوني 
مان را در آن مي بينيم و خود آرماني مان را در آن مي 

  )9( » . جوييم
ر برخي ابيات ديوان خود به طور مستقيم لفظ حافظ د

  :نظير. صلح و آشتي را به كاربرده است
  شكـر ايزد كه ميان من و او صلح افتاد
  صوفيان رقص كنان ساغرشكرانه زدند

  
  چو يار بر سر صلح است و عذر مي طلبد
 تــوان گذشت ز جور رقيب در همه حال

  
 گفتـم دل رحيمت كي عزم صلح دارد

 ي با كس تا وقت آن درآيدگفتـا مگو
 

  شيـوه ي چشمت فريب جنگ داشت 
 مــا غلط كــرديم و صلــح انگاشتيم
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 بــرخاست بوي گل ز در آشتي درآي
  اي نــوبهــار مـا رخ فرخنده فالِ تو

  
 پيش بااليِ توميرم چه به صلح وچه به جنگ
 چـون به هر حال برازندة ناز آمده اي

  
: ن ابيات عبارتند از نكات كليدي و محوري در اي

شكرگزاري از آشتي ميان عاشق و معشوق ، بالتكليفي 
عاشق از آشتي كردن يا نكردن معشوق، صلح معشوق 
با عاشق ، جنگ معشوق را صلح انگاشتن، خواهش 
عاشق به معشوق براي صلح و آشتي ، تسليم محض 
بودن عاشق در برابر معشوق و به تبع آن صلح و جنگ 

شناخت عوامل توجه  را يكسان دانستن) مهر و قهر( 
حافظ به صلح و آشتي ، مستلزمِ شناخت عرفانيات 

اوست و شناخت عرفانيات حافظ هم ) غزلهاي عرفاني(
بدونِ شناخت مقامِ عرفانِي حافظ امكانپذير نيست و تنها 
كليدي هم كه مي تواند ما را به فتحِ باب مرتبه ي عرفاني 

نظريات او در خصوصِ حافظ برساند شناخت آراء و 
انسان آرماني يعني رند مي باشد، اين رندي كه حافظ 
تصوير كرده و فضيلت هايي كه براي او برشمرده، در 
حقيقت تصوير واقعيِ شخصيت معنوي حافظ است، پس 
اگر رند خود را اهل خوشدلي و خوشباشي، ميخواري، 
رند و نظرباز و خصمِ تزوير و ريا ، عاشق و قلندر مي 

امد، در حقيقت همان حافظ است كه خود را واجد اين ن
خصوصيات مي داند، پس زمينه و عامل اصلي توجه 
حافظ به صلح و آشتي عرفاني و شخصي است نه 
اجتماعي و تعليمي،طبيعتاً از آن رو كه عرفانِ حافظ 
ملهم از قرآن و انديشه هاي قرآني است، بايد اذعان كرد 

صلح، التزام به مذهب و  كه عامل اصلي توجه حافظ به
ي دارد، نه رنگ غير ديني دين است و صلح او رنگ دين

حافظ بيشتر به جلوه هاي مذهبي صلح  .و بشري 
التزام به عهد و پيمان و كم : پرداخته كه عبارتست از 

آزاري، ريشه ي عقايد حافظ در اين زمينه قرآني است 
بحث  بالطبع كه بحث اخالقي صلح را مطرح كرده اند،

عرفاني صلح هم كه تاويل آن مي باشد در درونش 
  .مطرح مي گردد

قسمتي ديگر از اين متفرعات را جهان بيني و هستي  
  :شناسي پيچيده ي حافظ در بر مي گيرد؛ نظير

  

  سهو و خطاي بنده گرش اعتبار نيست  
  معني عفو و رحمت آمرزگار چيست؟

  
كه مي  عفو رحمت باري تعالي از جمله ي مسائلي است

تواند زمينه ساز بازگشت خلق به حق و حقيقت و طريق 
اين عفو و رحمت خداوند يا به .عدل و انصاف باشد

شكل ظهور نعمات مادي و معنوي يا به صورت مهلت 
دادن به گنهكاران براي اصالح اعمال زشت و 
ناپسندشان ظاهر مي گردد و يا گاه به صورت نقمتي كه 

جلوه مي كند؛ در اين بخش  در باطن نعمت و لطف است،
به جلوه هاي صلح و آشتي  در ديوان حافظ كه تحت 
چند عنوان عهد و پيمان، عذرخواهي ، مدارا ، تساهل و 
تسامح ، آزار ندادن ديگران و انسان آرماني حافظ دسته 

  .بندي شده اند خواهيم پرداخت
  مهر ومدارا

يكي از درخشان ترين آيات قرآني خطاب به «
خداوند كريم . در توجه به ماليمت و مدارا استپيامبر 

لطف و رحمت الهي به آنان ارزاني كرديم « : مي فرمايد 
و اگر تندخو بودي ، بي شك از پيرامون تو پراكنده مي 
شدند ، پس از ايشان در گذر و برايشان آمرزش بخواه 

مداراي حافظ در )  . 11( ».و در كار با آنان مشورت كن
ود ــدين ، اخالق ، عرفان و سياست مشهچهار زمينه ي 

اب دين بايد گفت كه طبعاً خداوند در مركز ـدر ب. است
آن است ، خدايي است كه حافظ مي پرستد و مي ستايد 

خدايي عطا بخش و خطا پوش و . و معرفي مي كند 
  .غفور و غفار و آموزگار و بنده نواز و رحمان و رحيم 

  
  د زر و زور  پيــر دردي كشِ ما گرچه ندار

  خوش عطا بخش وخطا پوش خدايي دارد
  

يك جنبه ي نمايان و شايان از مداراي حافظ سر 
به سر گذاشتن طنزآميز او با مقدسات ظاهري است 
وقصد آن دارد كه اوالً با سست انديشي و ريا و تحجر 
مبارزه كند ثانياً به مدد طنز انتقاد خود را مؤثرتر ، 

در حالي كه ). 10. ( »بيان كندماندگارتر و دلنشين تر 
حافظ از آن جاكه غم و درد دين را دارد نمي تواند 
نسبت به خطر سوء استفاده از دين ومعرفي چهره اي 
ناخوشايند وتحريف شده از دين بي اعتنا باشد ودر 
برابر آن سكوت كند ، در دوره اي كه ارزشمند ترين 
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و مقدسات ، دست مايه ي تظاهر و رسيدن به پست 
حافظ به مبارزه با ريا و سوء استفاده از . مقام شده 

يكي از مباحث كليدي و محوري . مقدسات بر مي خيزد
در زمينه ي صلح و آشتي ، مبحث مدارا و تحمل در 

نسخه اي كه حافظ در اين زمينه ارائه مي . جامعه است 
دهد اين است كه با مدارا فرد به آسايش و آرامش 

رسد ؛ آن هم مدارا با دشمن نه دنيوي و اخروي مي 
دوست ، نسخه ي دوست ، نسخه اي ديگر است و آن 

بحث ديگري كه در اين . مروت و جوانمردي با اوست
خصوص در ديوان حافظ بازگو شده ، اين است كه 
معشوق غالباً اهلِ مدارا نيست زيرا معشوق از عاشق و 

  :عشق او مستغني و بي نياز است 
  استغناي معشوق است سخن در احتياج، و

  چه سود افسونگري اي دل كه دردلبر نمي گيرد
  

  ز عشق نـاتمام ما جمالِ يار مستغني است  
  به آب و رنگ وحال و خط چه حاجت روي زيبا را

  
پس عاشق بايد مدارا با يار را در پيش گيرد و ال به 

  :گري كند ، تا بلكه دل معشوق به مهر و نرمي گرايد 
  گريه دلش مهربان كنمگفتــم مگر به 

  گفتــم مگر به گريه دلش مهربان كنم
  

ديگر آن كه الزمه ي مدارا كردن ، شنيدن مالمت 
و سرزنش خلق است ، و كمالِ مدارا جز به بي تأثير 

  .دانستن مدح و ذم خلق حاصل نمي گردد
  

  تساهل و تسامح
  گفت آسان گير برخود كارها كز روي طبع

  دمان سخت كوشسخـت مي گيرد جهان بر مر
  

  همه كس طالب يارند چه هشيار وچه مست
  همه جا خانة عشقست چه كعبه چه كنـشت
  كمر كوه كم است از كــمر مور اينجا
  نااميد از درِ رحمت مشو اي باده پرست

  
  آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرفست
  با دوستان مروت با دشـمنــان مـدارا

  

ي تداوم  از ديگر مباحثي كه حافظ در زمينه
صلح و آشتي مطرح مي كند ، آسان گرفتن و پرورش 

او به اين مطلب اعتقاد . روحيه ي تسامح و تساهل است
راسخ دارد كه دنيا بر مردمان سخت كوش سخت مي 
گيرد و اين سخت گيري در طبيعت دنيا نهاده شده است 

با اين حال انسان با تقويت روحيه ي مدارا و سهل . 
. مش مي تواند با مشكالت مقابله كند گيري و حفظ آرا

حافظ در برخي ابيات به وحدت اديان اشاره مي كند و 
اعتقاد دارد پيروان تمامي اديان ، طالب و خواستار يار 

هستند ، پس دليلي ندارد بين آنها اختــالف و ) خداوند(
تعصب داشتن در طريق الي اهللا خامي . دشمني باشد

  .د و مطلوب مي گردداست و مانع وصول به مقصو
  آزار ندادن ديگران

  مبــاش در پي آزار و هـر چه خواهي كن
  كه در شريعت ما غير از اين گناهي نيست

  
  فـرض ايزد بگذاريم و به كس بد نكنيم
  و آنچـه گويد روانيست نگوئيم رواست

  
  من از بازوي خود دارم بســي شــكر
  كه زور مــــردم آزاري نـــــــدارم

  
  ناله ميازار و ختم كن حافــظ    دلش به

  كه رسـتگاري جاويددر كم آزاريست
  

از مواردي كه باعث جنگ و فتنه و دشمني ميان 
حافظ در دين و . دو طرف مي گردد ، اذيت و آزار است 

شريعت خود بزرگترين گناه را مردم آزاري و ضايع 
زير پا گذاشتن حق ديگران . كردن حقوق ديگران مي داند

ويي و ستم ، غيبت و تهمت و آبرو بردن همه حق ، زورگ
خداوند ممكن است از حق . الناس اند و امور اجتماعي

خود بگذرد و كوتاهي در انجام واجبات و ترك محرمات 
امت سخت ـه در روز قيــرا ناديده انگارد اما انسان ك

محتاج و نيازمند است ، ممكن نيست كه از حقّ خود 
ه ي مؤكّد حافظ اين است كه پس توصي. صرف نظر كند

اگر حق الناس را تضييع كنيم ، به تبع آن حق اهللا هم 
ضايع مي شود و عبادات و اذكار ما هم موجب 

  .اين دو الزم و ملزوم همند. رستگاري ما نخواهد شد
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  طنز حافظ و رابطه ي آن با صلح و آشتي
حافظ در زمانه ا ي كه  ريا ، تعصب ، خود بيني «

و سوء استفاده از دين در جامعه فرا گير  ، عيب جويي
شده بود ، به مبارزه و دفاع از دين بر خاست و از آن 
جا كه انتقاد طنز آميز تأثير گذار تر و ماندگارتر است ، 
حافظ از سالح طنز براي مبارزه با نابه ساماني هاي 

  )12( . »اجتماعي ، ديني و فرهنگي استفاده كرد
  ظ و مفتي و محتسب    مي خــور كه شيخ و حاف

  چون نيك بنگري همه تزوير مي كنند
  انسان آرماني حافظ

اب عوامل توجه حافظ به صلح و ـاوش در بــك
آشتي ، بدون توجه به ابيات عرفاني او امكان پذير 

اني و ـبحث درباره ي انديشه هاي عرف. نيست 
در » رند«افظ با مبحث انسان كامل يا همان ـاعي حـاجتم

رندي كه تمام جلوه هاي . افظ پيوند مي خوردشعر ح
صلح و آشتي از عدل و انصاف و كرامت و بخشش و 
گذشت و مدارا و بلند نظري را در خود متبلور و آشكار 

در قاموس حافظ رند كلمه ي پربار «. ساخته است
اين كلمه در ساير فرهنگها و زبانهاي . شگرفي است 

رند تا كمي پيش از . قديم و جديد جهان معادل ندارد 
حافظ و بلكه حتّي در زمانِ او هم معناي نامطلوب و 

معناي اوليه ي رند با سفله و اراذل و . منفي داشته است 
حافظ از آن جا كه نگرشِ مالمتي   .اوباش برابر بود

داشت و هر نهاد يا امرِ مقبولِ اجتماعي و همچنين هر 
قادي و ارزيابي نهاد يا امر مردود اجتماعي را با ديد انت

دوباره مي سنجيد ، با تأسي به سنائي و عطار ، رند را 
از زير دست و پاي صاحبان جاه و مقام ، و از صف 
. نعال بيرون كشيد و با خود هم پيمان و هم پيمانه كرد

را از عرفان پيش » انسان كامل« حافظ نظريه ي عرفاني 
الق از خود گرفت و آن را بر رند بي سر و سامان اط

رند چنان كه از . ناميد» ولي « كرد ، و رندان تشنه لب را 
متن ديوان حافظ بر مي آيد شخصيتي است به ظاهر 

رند اهل تساهل و مدارا . متناقض و در باطن متعادل 
  :است 

  آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرفست  
  بــا دوستــان مروت با دشمنان مدارا

. ماعي و حتي سياسي هم تساهل ديني و هم مداراي اجت
ضعف هاي بشري را مي بيند و مي پذيرد و حتي مي 

چه نه اهل . رند تظاهر به بزرگواري نمي كند. نوازد

بزرگواران . ظاهر و تظاهر است و نه مايل به بزرگواري
رند هنرمند است، اهل . را نيز چندان بزرگ نمي داند 

 مهمتر از. فرهنگ و فضل است ، اما فضل فروش نيست
در كنه سرشتش . آن بوالفضول نيست ، اما منتقد هست 

نوميديها و ناشادي هاي زندگي را . شاد و اميدوار است
با دل خونين ، لب خندان . نيز مي بيند و تحمل مي كند

وفا مي كند و مالمت مي كشد و خوش مي . مي آورد
مباش در پي آزار و هر چه « : باشد و بر آن است كه 

به فتواي خرد و به مدد عقل ورزي ،  رند. »خواهي كن
حرص را به زندان مي افكند و اين از لوازم آزادي و 

  )13.(»آزادگي اوست
پرداختن به مقوله ي صلح و آشتي حافظ بدون در نظر 
داشتن باورهاي رندانه ي او و نيز مسائل اجتماعي 
ممكن نيست، حافظ هم مانند سعدي به مدينه ي فاضله 

  :نوا با او مي سرايداعتقاد دارد و هم
  آدمي در عالم خاكي نمي آيد به دست

  ز نو آدميعالمي ديگر ببايد ساخت و 
 در عالم ديگري كه حافظ خواستار برپايي آن است، رند
الابالي و بي پروا حرف اول را مي زند، رندي كه عاشق 
و خوشدل و خوشباشي و از جان گذشته است، رندي 

و الهي است، تا زماني  كه واجد همه ي فضايل انساني
كه او زمامِ امور را به دست نگيرد، صلح و آشتي در 
جامعه و جهان برقرار نخواهد شد، اين رند در حقيقت 
همان منجي است كه ساير اديان ظهور او را خواستارند، 
عدل حقيقي فقط در زمان او تحقق مي يابد و احسان 

ام وجود و ساير ملكات انساني در زمان او ظهور ت
رند حافظ اهل مصلحت . وتمام خودرانشان مي دهند 

ومدارانيست تا اگر ظلمي شد چشم پوشي كند واگر 
خطايي رفت آنرا ثواب بپندارد؛ طبعاً رابطه رندي با 
مسائل اجتماعي اين است كه در زمان حافظ رندي 
مرادف وهم معني بازيركي بوده ، كساني اين زيركي را 

خود به كار مي برده اند  در راه منافع فردي وشخصي
وگروهي اين زيركي رادرراه منافع  اجتماعي خرج مي 

اهل ريا تظاهردرزمان حافظ ،جلوي متحسب . كرده اند 
وداروغه جا نماز پهن مي كردند و به عبادت ونماز مي 
پرداختند وپشت سر آنها به باده نوشي ونظربازي 

اين دسته وناسزا گوئي مي پرداختند ؛ حافظ راه مقابله با
را اتخاذ شيوه وطريقه رندي مي دانستنه، رندي كه 

  .پشت پرده ندارد وظاهر وبا طنش يكي است 
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اين رفتار اهل ريا باعث تشكيك وتر ديد مردم در اصول 
ومباني ديني مي شد وبا تضعيف اصول ومباني ديني ، 
طبعاًمسائل انساني واجتماعي هم تضعيف مي شد وبا 

واجتماعي امكان ارتباط بر قرار تضعيف مسائل انساني 
كردن اصناف خلق باهم واصالح روابطشان دشوار مي 

  .گرديد
  مشتركات موالنا، سعدي و حافظ در باب صلح كل

يكي از مشتركات عمده ميان موالنا و سعدي و 
حافظ مشابهت هايي است كه اين سه شاعر در باب 

معتقدان به صلح كل در صوفيه از عين . صلح كل دارند
القضات و عطار نيشابوري و موالنا و سعدي و حافظ 
بر اين طريقه استوارند كه نبايد قائل به تفكيك خلق به 

همه ي ملل و نحل و اصناف خلق . دوست و دشمن شد 
را به چشم دوست بايد ديد موالنا در مثنوي معنوي 
بارها به اين نكته اشاره مي كند كه هر موجودي به 

ستايش مي كند و با خدا ارتباط  زبان خــود خــدا را
براي مثال موالنا در داستان موسي و شبان به .دارد

پس از اين كه موسي . بيان مذهب صلح كل مي پردازد 
شبان را از خود راند و مورد عتاب حق قرار گرفت ، 

به ) ع(ان حضرت حق به موسي ـموالنا ابياتي چند از زب
سعه ي حق و رشته ي نظم كشيده كه نشان از رحمت وا

صلح كل بودن او و ابراز عشق و عالقه ي حق به تمام 
  :موجودات و مخلوقات دارد

  
  هــر كسـي را ســيرتي بنـــــهاده ام  
  هــر كــــسي را اصــطالحي داده ام
  در حـــق او مــدح و در حقّ تـو ذم  
در حــق او شهــد و در حـق تو سم  

  دحهنــــدوان را اصطـــالح هنـد م
  سـنديان را اصــطالح ســـند مــدح
  مـــن نگـــردم پـاك از تسـبيحشـان
  پــاك هم ايـشان شــوند و درفشـان
  ما زبـــان را نـنـــگريــم و قــال را
  مـــا درون را بنـــگريــم و حـال را
  نـــــاظـر قلبيـم اگـر خاشـع بـــود
  گـــرچـــه گفتــه لفظ ناخاضع رود

ا و اعتقاد به صلح كل در زندگاني روزمره ي اين مدار
وقتي : موالنا هم انعكاس داشته تا جايي كه مي گويند 

. »من با هفتاد و سه ملت سازگارم« : موالنا گفته بود
)14.(  

  :سعدي مي فرمايد 
  بنـــــي آدم اعـضاي يـك پـيـكرنـد
  كـــه در آفرينش ز يــك گــوهـرند

  وزگـار   چـو عضـوي بــه درد آورد ر
  دگـــر عضــوها را نمــانــد قـــرار
  تـــو كــز محـنت ديگران بي غــمي
  نشايــد كــه نــامــت نهنــد آدمـي

اين سخن سعدي بيش از آن كه بيانگر اخالق 
انساني و الهي باشد بيانگر نحوه ي نگرش سعدي به 
امور عالم مي باشد ، اين كه فردي كافر باشد يا مسلمان 

دين باشد يا ديندار ، نبايد مانع مهر و محبت و ، بي 
مردم ) ع(شفقت ما به او گردد زيرا به قول حضرت علي 

يا برادر ديني تواند يا در خلقت نظير « : دو دسته اند 
تأكيد سعدي بر نيازردن خلق هم در » وشبيه به تو

به مرتبه ي صلح . راستاي همين مذهب صلح كل است
  : خدايي است  كل الزمه اش تحصيل چشم

  نبينــد مــدعي جــز خــويشــتن را
  كــه دارد پــــردة پندار در پــيــش

  گـــرت چشم خـــدابيني ببخشنــد   
  نبيني هيچــكس عــاجزتر از خويش

پيروان صلح كل از منظر تحمل بدگويي و جفاي 
  :خلق به نوعي با مذهب و مرام مالمتيه مشتركاتي دارند

  و بــدت گويد خلقنيـــك بـــاشي 
  بــه كــه بـــد بــاشي و نيكت بينند

يكي از ويژگيهاي پيروان صلح كل ، دريادلي و 
شرح صدر آنهاست كه باعث مي شود تا از كالمي يا 

  :فعلي زود نرنجند و كنترل خود را از دست ندهند
  دريـــاي فــراوان نشود تيره به سنگ
  عارف كه برنجد تنك آب است هنوز

ا آن جا پيش مي رود كه طريقت و سير سعدي ت
  .وسلوك الي اهللا را فقط خدمت به خلق مي پندارد وبس

  طريقـــت به جز خدمت خلق نيست
  بــه تسبيح و سجــاده و دلـق نيست

البته اين مذهب ، مذهب صلح كل سعدي به اين 
معني نيست كه انسان با هر ظالم ستمكاري مدارا و 

ار ـردار و رفتـد بر كـتأيي مهرباني پيش گيرد و مهر
دي درباره ي محكوم كردن ـد سعـعقاي. دـاپسند او بزنـن
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ظالم و مردم آزار به هيچ وجه با صلح كل بودن او 
تعارض ندارد؛ چرا كه ظلم و ) احترام و احسان به خلق (

يكي از مهمترين . ستم است كه صلح را زايل مي كند
لح كل ، با مسائلي كه باعث مي شود پيروان مذهب ص

خلقِ عالم راه صلح و مدارا در پيش گيرند ، عدم اطالع 
افري در ـممكن است ك. از عاقبت نيك يا بد بندگان است

پايان مسلمان شود و مسلماني در پايان عمر كافر ؛ از 
اين منظر عارف نمي تواند مسلمان يا كافر را از خود 

جنگ  نكته ي ديگر اين كه پيروان صلح كل منشأ. براند
شخص عاقل كه برخوردار . را جهل و ناداني مي دانند 

از علم و بينش است صلح و آشتي را بر جنگ ترجيح 
صلح كل از نظر سعدي متضمن مصالح و . مي دهد

منافعي است كه هم منفعت فرد را در بر مي گيرد و هم 
مصلحت جامعه را و امنيت و آرامش را در مملكت دو 

مانند موالنا و سعدي به مذهب  حافظ هم.چندان مي كند
او همه كس را از هشيار . صلح كل معتقد و ملتزم است 

و همه جا را از كعبه و كنشت  مست،طالب يار مي داندو 
از  .ي عشق و جايگاه رازو نياز با خدا خانه)معبد يهوديان(

جلوه هاي ديگر صلح كل در ديوان حافظ اين بيت 
  :معروف خواجه است كه مي فرمايد 

  آســايش دو گيتي تفسيرِ اين دو حرفست
  بـــا دوستـان مروت با دشمنان ودار

حافظ هم بسان سعدي از مردم آزاري بيزار 
است و بي آزاري را از اركان صلح كل به شمار مي 
آورد، با اين تفاوت كه او طريقت خود را شامل دو 

و خدمت به خلق ) انجام فرايض( مقوله ي عبادت 
  :داند مي

  ض ايزد بگذاريم و به كس بد نكنيمفـر
  و آنچـه گويند روا نيست نگوييم رواست

اما مهمترين و كليدي ترين بيت حافظ در خصوص 
  : صلح كل اين بيت معروف اوست 

  جنـگ هفتاد و دو ملّت همه را عذر بنه  
  چــون نديدند حقيقت ره افسانه زدند

   بحث 
ني و نگاه موالنا به مقوله ي صلح ، نگاهي عرفا

صلح و آشتي در مثنوي معنوي از . اجتماعي است 
سازگاري و تناسب ميان اضداد عالم آغاز مي شود و تا 
وحدت اديان و صلح و آشتي ميان تمامي ابناء بشر 

پيش مي رود و در نهايت واالترين مرتبه ي آن كه 
  .رابطه ي ميان بنده و خداوند است ، مي رسد 

والنا ، تأثير او از زمينه هاي عرفاني انديشه ي م
عرفا، مسلماً در شكل گيري و تقويت ديدگاه هاي موالنا 

هم چنين . درباره ي صلح و آشتي مؤثر بوده است 
تأثير روزگار آشفته و پر جنگ و ستيزي را كه موالنا 
در آن به سر مي برد و جنگهايِ صليبي و حمالت مغول 

  .را نبايد از ياد برد
ت كه غالباً در بطن و عرفان مولوي ، عرفاني اس

حضور طبقات مختلف اجتماعي . متن جامعه جريان دارد
از پادشاه ، وزير ، صوفي ، غالم ، كنيز ، مطرب ، زرگر ، 

و از سوي ديگر ارتباط تنگاتنگ ... طبيب ، روستايي و
طبقات مختلف جامعه با مثنوي و موالنا بيانگر همين امر 

يد صلح و سعدي در بوستان و گلستان و قصا.است
آشتي را غالباً در معناي معمول و متداول سياسي و 

نگاه سعدي به صلح و آشتي ، .اجتماعي به كار مي برد
در روزگاري كه . نگاهي اجتماعي و بشري است 

جنگهاي صليبي ، دنيا را گرفتار فتنه و آشوب كرده و 
ايران در آتش حمله ي مغول مي سوزد ، سعدي از 

سانها در همه جاي دنيا سخن مي يگانگي و هم دردي ان
گويد و با به نظم در آوردن بوستان ، آرمان شهري را 

آرمان . طراحي مي كند كه مخاطب آن ، انسان است
شهري كه مرز زمان و مكان نمي شناسد و راهكارهاي 
اخالقي و اجتماعي آن فراتر از مرز نژاد و رنگ و مذهب 

  . و مليت است 
و جهان ) امانيستي( ه انديشه هاي انسان گرايان

وطني سعدي و تساهل و تسامح او ، جدا از قدرت درك 
و ديد وسيع و روح عاشق و لطيف سعدي،  برخاسته از 
مسافرت هاي طوالني  و گسترده ي اين شاعر جهاني و 
آشنايي اش با اقوام و ملل ديگر و نشست و برخاست با 

اين مسافرتها به . طبقات مختلف اجتماعي نيز هست
سعدي آموخته كه ريشه ي دغدغه ها و آرمانهاي بشر 
يكي است ، هر چند محدوده هاي جغرافياي و مرزهاي 
مذهب و مليت و نژاد و زبان ، ظاهراً انسانها را از 

  .يكديگر جدا كرده است
موالنا و  –در پايان بايد گفت هر سه شاعر 

انديشه اي بشري و جهاني ، و به دور  –سعدي و حافظ 
صب و قشري نگري دارند و توصيه به صفات از تعـ

نيكي چون مدارا ، بخشش ، گذشت، احسان ، بلندنظري ، 
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آزاد انديشي ، عيب پوشي ، تساهل و تسامح كه زمينه 
ساز برقراري صلح و آشتي است، در آثار هر سه 
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