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4ـ خوشرفتاري با اسیران و به خصوص 
سردارانشان، آنها را نرم و جذب مي كند و در 
نهايت اين كار از چند حمله شبانه ناگهاني نیز 

مؤثرتر است.
اگر سر نهد بر خطت َسروري

چو نیكش بداري، نهد ديگري
اگر ُخفیه ده دل به دست آوري

از آن بْه كه صد ره شبیخون بري
)1097ـ 1098(

 هشتم(  گفتار اندر حذر از دشمني كه 
در طاعت آيد

در اين فصل سعدي به شش موضوع كلي 
مختلف مي پردازد:

1ـ از خويشان دشمن كه اظهار دوستي 
مي كنند، برحذر باش: »دشمني ضعیف كه در 
طاعت آيد و دوستي نمايد، مقصود وي جز 
اين نیست كه دشمني قوي گردد. و گفته اند كه: 

بر دوستِي دوستان اعتماد نیست تا به تملق دشمنان چه رسد!« 
)گل، ب8( و »دشمن چو از همه حیلتي فرو مانَد، سلسله دوستي 
بجنباند، وانگه به دوستي كارهايي كند كه هیچ دشمني نتواند.« 

)همان(
گرت خويِش دشمن شود دوستدار

ز تلبیسش ايمن مشو زينهار
كه گردد درونش به كین تو ريش

چو ياد آيدش مهِر پیونِد خويش
بدانديش را لفِظ شیرين مبین

كه ممكن بَود زهر در انگبین )بو، 1199ـ1101(
دشمن اگر دوست شود چند بار

صاحب عقلش نشمارد به دوست
مار همان است به سیرت كه هست

ورچه به صورت به درآيد ز پوست )صاحبیه، 750(
2ـ كسي از شر دشمن ايمن است كه نهايت احتیاط را دارد 

و حتي به دوستان هم كاماًل اطمینان نمي كند.
كسي جان از آسیب دشمن ببُرد

كه مر دوستان را به دشمن شمرد
نگه دارد آن شوخ در كیسه ُدر

كه بیند همه خلق را كیسه بُر )بو، 1102ـ1103(
در گلستان هم حكايت عربي را مي آورد كه مي ترسید 
دزدان پولش را ببرند. پس دوستي را آورد تا تنها نباشد و از 
قضا او تا موضوع را فهمید، پول را دزديد! سپس به حضور 
پهلواني اشاره مي شود كه قول نگهباني از كاروان را داده بود؛ 
اما پیر دانايي گفت: »چه دانید اگر اين هم از جمله دزدان است 
كه به عیاري ]=زيركانه[ در میان ما تعبیه شده است تا به وقت 

فرصت، ياران را خبر دهد...«
هرگز ايمن ز مار ننشستم 

كه بدانستم آنچه خصلت اوست
زخم دندان دشمني بتر است

كه نمايد به چشم مردم، دوست )ب3(
3ـ لشكريان عاصي دشمن را نبايد به خدمت گرفت؛ چون 
اگر وفادار بودند، به فرمانده خود خیانت نمي كردند. پس بايد 

امانشان داد و مخفیانه جاسوساني بر آنها گمارد.
سپاهي كه عاصي شود در امیر

ورا تا تواني، به خدمت مگیر
ندانست ساالر خود را سپاس

تو را هم ندارد، ز غدرش هراس
به سوگند و عهد استوارش مدار

نگهباِن پنهان بر او برگمار )1104ـ1106(
4ـ بر سپاهیان تازه كار نبايد زياده از حد سخت گرفت، 
بلكه بايد فرصتي داد تا تعلیم ببینند؛ اما نه تا حدي كه بي بند و 

بارشان كند.
نوآموز را ريسمان كن دراز 

نه بگسل كه ديگر نبینیش باز )1107(
5ـ سرزمین مفتوحه دشمن را بهتر است به زندانیان همان 
ديار سپرد؛ زيرا نسبت به مردم آنجا خودي  محسوب مي شوند 
و در عین حال با فرمانرواي دشمن مخالفند، در نتیجه كار را به 

خوبي پیش مي برند.
چو اقلیم دشمن به جنگ و حصار

گرفتي، به زندانیانش سپار
كه بندي چو دندان به خون در برد

ز حلقوم بیدادگر خون خورد )1108ـ 1109(

6ـ سرزمین به دست آمده را بايد بهتر از قبل اداره كرد؛ 
به طوري كه اگر كار به درگیري ديگري با همان دشمن كشید، 

بومیان در حمايت از فاتحان به جنگ با آنها برخیزند.
چو بركندي از چنگ دشمن ديار

رعیت به سامان تر از وي بدار
كه گر باز كوبد در كارزار

برآرند عام از دماغش دمار )1110ـ1111(
اما اگر برعكس رفتار شود، بومیان به دشمن مي پیوندند 
و در اين صورت نیازي نیست كه دروازه شهر را ببندي؛ چون 

دشمن در خود شهر است!
و گر شهريان را رساني گزند

درِ شهر بر روي دشمن مبند
مگو دشمِن تیغ زن بر در است

كه انبازِ دشمن به شهر اندر است )1112ـ1113(
نهم(  گفتار اندر پوشيدن راز خويش

سعدي در اين بخش يك اندرز نظامي و يك اندرز اخالقي 
مي دهد و آيین نامه جنگي )يا آداب حرب( و نیز باب اول 

بوستان را به پايان مي برد:
1ـ اسرار و اهداف نظامي بايد كاماًل پوشیده باشد و در 

برخي اقدامات بايست وارونه نمايي كرد.
به تدبیِر جنگ بدانديش كوش

مصالح بینديش و نیت بپوش
منه در میان راز، با هر كسي

كه جاسوِس همكاسه ديدم بسي
سكندر كه با شرقیان حرب داشت

درِ خیمه گويند در غرب داشت
چو بهمن به زاولستان خواست شد

چپ آوازه افكند و از راست شد
اگر جز تو داند كه عزم تو چیست

بر آن راي و دانش ببايد گريست )1114ـ 1118(
)توضیح درباره بیت سوم: در قديم رسم بود درِ خیمه را 
به جانبي باز مي كردند كه قصد حركت به آن سمت داشتند. از 

تعلیقات مرحوم دكتر يوسفي در بوستان سعدي، ص271.(
شیخ اجل در همین راستا توصیه هايي كرده است؛ از جمله: 
»هر آن سّري كه داري، با دوست در میان منه؛ چه داني كه وقتي 
دشمن گردد. و هر بدي كه تواني، به دشمن مرسان، كه باشد 
وقتي دوست گردد. رازي كه پنهان خواهي، با كس در میان منه، 
و گرچه دوست مخلص باشد كه مر آن دوست را نیز دوستان 

مخلص باشند، همچنین مسلسل.«
خامشي بْه كه ضمیِر دل خويش

با كسي گفتن و گفتن كه: مگوي
اي سلیم، آب ز سرچشمه ببند

كه چو پر شد، نتوان بستن جوي )گل، ب8(
هرچه در اين موضوع احتیاط كرد، باز كم است و سعدي 

آن را به موارد غیرنظامي هم تعمیم مي دهد:
در سخن با دوستان آهسته باش

تا ندارد دشمن خونخوار گوش
پیِش ديوار آنچه گويي، هوش دار

تا نباشد در پس ديوار، گوش )گل، ب8، ش12(
2ـ اندرز اخالقي سعدي در اين بخش، همان چیزي 
است كه بارها در جاي جاي آثارش بدان پرداخته: تا كاري با 
لطف و مهرباني برمي آيد، درشتي نبايد در پیش گرفت و با به 
دست آوردن دلها مي توان بر جهان دست يافت و دعاي مردم 

مستضعف از لشكر جنگاور مؤثرتر است.

كرم كن، نه پرخاش و كین آوري
كه عالَم به زير نگین آوري

چو كاري برآيد به لطف و خوشي
چه حاجت به تندي و گردنكشي؟

نخواهي كه باشد دلت دردمند
دل دردمندان برآور ز بند

به بازو توانا نباشد سپاه
برو همت از ناتوانان بخواه

دعاي ضعیفان امیدوار
ز بازوي مردي بْه آيد به كار

هر آن كاستعانت به درويش بُرد
اگر بر فريدون زد، از پیش برد 
)1119ـ1124(

اين باب مهم بوستان با اندرزي كه آمد، 
تمام مي شود؛ اما افزون بر آنچه خوانديم، سعدي 
مطالب ديگري هم در اين موضوع دارد كه در 
البالي آثارش پراكنده است و از آن میان مي توان 

به موارد زير اشاره كرد:
1ـ دشمن را نبايد حقیر شمرد: »ضعف رأي خداوند مملكت 
آن است كه دشمن كوچك را محل ننهد.« )نصیحه الملوك، 
ص812( و »از دشمن ضعیف انديشه كن كه در وقت بیچارگي 
به جان بكوشد. گربه اگر چه ضعیف است،  اگر با شیر در افتد، به 
ضرورت بزند و به چنگال چشمانش را بركند.« )همان، ص815( 
»دشمن را خرد نبايد داشت، اگرچه خرد باشد، تا بر او پیروز 
شوي. و به دوري راه و بسیاري لشكر فريفته نبايد شد. كه هر 
كه دشمن را خرد دارد و میان او و از آِن خويش دور داند و به 
بسیاري سپاه فريفته شود، او غافل باشد و دست از حزم بداشته 

باشد.« )آداب الحرب و الشجاعه، ص301(
داني كه چه گفت زال با رستم ُگرد:

دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد
ديديم بسي كه آِب سرچشمه ُخرد

چون بیشتر آمد، شتر و بار ببرد )گل، ب 1(
يكي نصیحت درويش وار خواهم كرد

اگر موافق شاه زمانه مي آيد:
اگرچه غالبي، از دشمن ضعیف بترس

كه تیر آه سحر با نشانه مي آيد )صاحبیه،761(
عدو را به كوچك نبايد شمرد 

كه كوه كالن ديدم از سنگ خرد
نبیني كه چون با هم آيند مور

ز شیران جنگي برآرند شور؟
نه موري، كه مويي از آن كمتر است

چو پُر شد، ز زنجیر محكم تر است )بو، 595ـ 597(
2ـ »ضعف راي خداوند مملكت آن است كه: دوست را 
چندان پايه بدهد كه اگر دشمني كند، بتواند.« )نصیحه الملوك، 
ص812( »حكما گفته اند: دوست را چندان قّوت مده كه اگر 

دشمن گردد، بر تو غالب شود.« )گل، ب1، ح27(
بندگان را ز حد به در منواز

اين سخن سهل تُستري گويد
كان كه با خود برابرش كردي

بیم باشد كه برتري جويد )صاحبیه، 761(
سفله را قّوت مده چندان كه مستولي شود

گرگ را چندان كه دندان تیزتر، خونخوارتر
)مفردات، 790(

3ـ بر ناتواني دشمن دل مسوزان: »بر عجز دشمن رحمت 
مكن كه اگر قادر شود، بر تو نبخشايد.«

دشمن چو بیني ناتوان، الف از بروت خود مزن
مغزي است در هر استخوان، مردي است در هر پیرهن« 
)گل، ب8(

و تا اندازه اي مرتبط با همین موضوع گويد: »هر كه بدي را 
بكشد، خلق را از بالي او برهاند و وي را از عذاب خداي.«

پسنديده ست بخشايش، ولیكن
منه بر ريِش خلق آزار مرهم

ندانست آن كه رحمت كرد بر مار
كه آن ظلم است بر فرزند آدم )همان، ش 16(

4ـ »دشمن از خردي مگذار كه بزرگ شود، و پیاده شطرنج 
رها مكن كه به سر رود.« )نصیحه الملوك، ص815( تا حدودي 
مؤيد همین مطلب است: »نسل فساد اينان منقطع كردن اولیتر 
است، و بیخ و تبار ايشان برآوردن؛ كه  آتش وانشاندن و اخگر 
گذاشتن، و افعي كشتن و بچه نگاه داشتن، كار خردمندان 

نیست.« )گل، ب1(

  جنگ و صلح  از ديدگاه سعدي
حميد يزدان پرست

ادامه دارد


