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***

سعدي با آنکه عاشق زیبایی و هنر و صلح و دوستی است و به انحاي گوناگون می گوید: «عاشقم 

بر همه عالم که همه عالم از اوست» و آشکارا بیان می دارد: «به نزدیک من صلح بهتر ز جنگ» 

و سلطه جویی  زیاده خواهی  با  و  است  آگاه  نیک  آدمی  از خلق و خوي  ولی چون  (بو، 1006)، 

قدرتمندان آشناست و می داند که: «غوغا بود دو پادشه اندر والیتی» (طیبات، 555) و بلکه «ده 

درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند... ُملک اقلیمی بگیرد پادشاه/ همچنان 

در بند اقلیمی دگر» (گل، ب1، ح 3)، پس به ناچار از جهان مطلوب به جهان موجود تنزل می کند 

و به موضوع جنگ می پردازد و از ضرورت داشتن نیروي نظامِی کارآزموده و مصاف دیده غفلت 

بدان و  اما از شّر  و تجاوز نباشند،  تهاجم  نیکان اهل  نمی ورزد؛ چه، خوب می داند که هرچند 

دست درازي و تعدي ایشان در امان نیستند و لذا ناگزیرند که سپاهیانی توانمند و آماده داشته 

باشند و در مواقع ضروري به جنگ و دفاع برخیزند.

     در اینجا اشاره به نکته اي شاید پر بیراه نباشد که ضمناً گویاي روحیه صلح جویانه و شاعرانه 

سعدي نیز هست و آن اینکه او بسیاري از واژگان و اصطالحات مرتبط با رزم و جنگاوري را 

ـ گاه با بسامد باالـ به کار می برد؛ اما کمابیش از همگی در خدمت مفاهیم عاشقانه و عارفانه 

سود می جوید؛ کلمات و ترکیباتی چون: آماج، برگستوان، باللک (بالرك، پالرك)، پیکار، پیکان، 

پیلک، پیشانی کردن (مقابله کردن)، تبرزین،  افکندن، پهلوان، پهلوزدن (مقابله کردن)،  پنجه 

ترکش، تیر، تیرباران، تیغ، تیغ آختن، تیغ زن، تیغ نهادن، جراحت، جنایت، جنگ، جنگجو، جنگی، 

جنگ آزماي، جنود، جوشن، چالش، چوبه، حرب، حصار (محاصره کردن)، خدنگ، خسته (مجروح، 

زخمی)، خشت، خشم، خفتان، خود (کالهخود)، خون، خون بها، خونخوار، خونی، خونین، دشمن، 

دشنام، دشنه، ُرمح (نیزه)، زخم، زره، زره پوش، زوبین، زه (وتر کمان)، ساطور، سپاه، سپر، سپه، 

سنان،  سالح  دار،  سالح،  سرلشکر،  سرهنگ،  سرپنجه،  سخت بازو،  ستیزه بران،  ستیزه،  و  ستیز 
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غازي، فتنه،  سوفار، شکار، شمشیر، شهید، شیراوژن، شیرگیر، ضرب، طعن، عدو، غارت، غزا، 

قبضه، قاتل، قتل، قتال، قّتال، قتیل، کارزار، کشته، کشتن، کمان، کماندار، کمند، کمین، کنداور، 

گندآور، لشکر، لشکرکش، لشکرگاه، مجروح، مردافکن، مرداوژن، مصاف، ناوك، نبرد، هزیمت، 

هزبر، هیجا، یزك (دیده بان) و ....

(طیبات، 476)  تیغ می برد»  به  اگر دست  نمی کنم  می گوید: «جنگ  اما همین کسی که       

و «دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی» (مواعظ، 696) و سوگند می خورد: «به مردي که ُملِک 

سراسر زمین/ نیرزد که خونی چکد بر زمین» (بو، 477) و «به جان زنده دالن سعدیا، که ملک 

واقعیت  از  چون  همین کس  آري،   ،(476 (طیبات،  بیازارند»  خود  ز  وجودي  آنکه  نیرزد  وجود/ 

جهان موجود و آزمندي و غرور و بدخویی و دژمنشی بسیاري از انسان ها و به ویژه زمامداران 

آگاه است و می داند که دیو و نفس بیکار ننشسته اند و هر لحظه خواهشی را در دل مردمان و 

خاصه قدرتمندان و حکمرانان پدید می آورند که گسترش قلمرو از آن جمله است، بخش مهمی 

از آثارش را به خصوص در بوستان، به موضوع جنگ و صلح اختصاص داده است و در ضمن 

آن، عالوه بر ضرورت وجود تشکیالت نظامی و نحوه برخورد با سپاهیان در زمان جنگ و صلح، 

هم به موجبات و انگیزه هاي جنگ طلبی اشاره می کند، هم از روش هاى حفظ صلح و اهمیت و 

ارزش آن و راه هاى دستیابی به آن می گوید، و هم به تدبیرهاي نظامی و شیوه هاي جنگ و گریز 

می پردازد و آخر سر نیز از قوانین و مقررات جنگی (یا به قول خودش: آداب حرب)1 یاد می کند 

و مطالبی می گوید که در هر زمان و مکانی کاربرد دارد. سخنان سعدي در این باب را می توان 

در چند مقوله کلی جاي داد: ضرورت برخورداري از لشکریان آماده، اهمیت و روش هاى حفظ 

یا ایجاد صلح، موجبات فردي و جمعی جنگ، تدابیر جنگی، و اخالق جنگ. از آنجا که سعدي 

خود در بوستان 130 بیت پیوسته را به صلح و جنگ اختصاص داده و طی نُه گفتار جداگانه به 

تفکیک امور مربوطه پرداخته، بهتر این است که با محور قرار دادن همین مجموعه و گنجاندن 

مطالب مشابه یا پیرامونی از سایر آثار او، به بررسی دیدگاهش بپردازیم و بجاست که نخست از 

«ضرورت وجود ارتش آماده» بگوییم.

     شیخ اجل با وجودي که در آثارش اهمیت فراوانی به عقل و درایت می دهد و به خصوص 

شاه و دولت مردان را به رایزنی و تأمل فرامى خواند، آن را همراه با نیرومندي و توانایی می خواهد؛ 

به طوري که اندیشه و تدبیري را که از قدرت برخوردار نباشد، حیله و نیرنگ به شمار می آورد: 

به رستم درآموزم آداب حرب (بو، 2577) 1 . من آنم که در شیوه طعن و ضرب  
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«راِي بی قّوت، مکر و فسون است و قوت بی راي، جهل و جنون. تمییز باید و تدبیر و عقل، 

وانگه ُملک/ که ملک و دولت نادان، سالح جنگ خداست.» (گل، ب 8، ش 57) او کارکرد اصلی 

وجود شاه و نظامیان را نگهبانی از مردم و جلوگیري از ستم زورمندان می داند: «پادشاهان و 

لشکریان از بهر محافظت رعیت اند تا دست تطاول قوي را از ضعیف کوتاه گردانند. چون دست 

قوي کوتاه نگردانند و خود درازدستی روا دارند، مر این پادشاه را فایده نباشد، الجرم بقایی نکند.» 

(نصیحة الملوك، ص 812)

     یک نکتۀ مهم در این مقوله، پرهیز از کشورگشایی و جهانگیري است که در طول تاریخ، 

یکی از موجبات آغاز جنگ بوده است و سعدي این کار را نه تنها پسندیده نمی داند، بلکه در 

نقدش هم سخن ها دارد: «مردي نه جهانگیري است، بل جهانداري است. دانا جهان بگیرد و 

بدارد و نادان جهان بگیرد و بردارد.» (نصیحة الملوك، ص814) در مدح ابوبکر بن سعد نیز می گوید: 

به تیــغ و طعنه گرفتنــد جنگجویان ملک

چو همت است، چه حاجت به گرز مغفرکوب؟

 دیار مشــرق و مغرب مگیر و جنگ مجوي

تو بّر و بحر گرفتی به عدل و همت و راي

چو دولت است، چه حاجت به تیر جوشن  خاي؟

بزداي خاطري  زنگ  و  کن  به دست  دلی 

 (مواعظ، 688)

و باز گویا در مدح همو گوید:

شــکوه و لشکر و جاه و جمال و مالت هست

خــداي، ســلطنتت بــر زمیــن دنیــا داد

به نیــک و بد چو بباید گذاشــت، این بهتر

پس از گرفتــن عالم چو کــوچ خواهد بود

جهان ســتانی و لشکرکشــی چه مانندست

ولــی بــه کار نیایــد بــه جز نکــوکاري

ز بهــر آنکــه در او تخــم آخــرت کاري

که نام نیــک به دســت آوري و بگذاري

رواســت گر همه عالــم گرفتــه انگاري

بــه کامرانــی درویــش در ســبکباري؟

(مواعظ، 693)

     در همین زمینه داستان یکی از شاهان عرب قابل ذکر است که در بستر مرگ خبر پیروزي 

لشکرش و فتح دیاري را به گوشش رساندند و او به جاي شادي، افسوس خورد: «یکی از ملوك 

عرب رنجور بود، در حالت پیري و امید از زندگانی قطع کرده، که ناگه سواري از در درآمد و مژده 

آورد که: فالن قلعه را به دولت خداوند گشادیم و دشمنان اسیر شدند و سپاه و رعیت آن طرف، 

به جملگی مطیع فرمان گشتند. ملک را نفسی سرد از سر درد برآمد و گفت: این مژده مرا نیست، 

دشمنانم راست؛ یعنی وارثان مملکت!» (گل، ب1،ح9).
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     یکی دیگر از موجبات جنگ، تحریک دشمن یا به طمع افکندن اوست؛ از هر دو باید پرهیز 

کرد؛ چنان که خود به «یکی از ملوك عرب که به بی انصافی معروف بود» و از او التماس دعا 

می کرد «که از دشمِن صعب اندیشناکم»، گفت: «بر رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوي 

زحمت نبینی» (گل، ب1، ح10).

پیــکار کلوخ انــداز  بــا  کــردي  چــو 

انداختــی در روي دشــمن چــو تیــر 

ســر خــود را بــه دســت خود شکســتی

نشســتی آماجــش  کانــدر  کــن   حــذر 

(گل، ب1، ح 23)

صلح با دشمن اگر خواهی، هر گه که تو را

ســخن آخر به دهن  می گــذرد موذي را

کن تحسین  نظرش  در  کند،  عیب  قفا  در 

کن شیرین  دهنی  نخواهی،  تلخ  سخنش 

   (گل، ب1، ح 24)

     اینک به گفتارهاي نه گانه سعدي برگردیم و مطابق تقسیم بندي او پیش برویم.

یکم، گفتار اندر راي و تدبیر ُملک و لشکرکشی

شیخ در این بخش بوستان، ضمن 39 بیت به اهمیت چاره اندیشی در امور، همزیستی و سازگاري 

با همگان، حفظ جان و جاه با بذل مال، دلجویی از دشمنان زورمند و فرصت جویی و کامکاري، 

پرهیز از جنگ طلبی و زورگویی به ضعیفان می گوید و اینکه تا می شود، باید صلح و آشتی را 

پاس داشت و از جنگ و نبرد کناره گرفت؛ اما این صلح جویی نباید به زبونی و ستم پذیري کشیده 

شود، بلکه در وقت ناچاري، باید استوار ایستاد و دلیرانه جنگید و دمار از دشمن برآورد؛ ولی در 

همان هنگامه نیز نباید همه راه هاى آشتی را بست و اگر دشمنی درخواست صلح کرد، ضمن 

تداوم هشیاري و آمادگی رزمی، بهتر است آن را پذیرفت. پس: 

1. تا می شود با بذل مال و اظهار لطف مهربانی، باید از جنگ پیشگیري کرد.

کار تدبیــر  بــه  برآیــد  تــا  همــی 

چو نتــوان عــدو را به قوت شکســت

گــر اندیشــه باشــد ز خصمــت گزند

عــدو را بــه جــاي خســک، ُدر بریز

چــو دســتی نشــاید گزیــدن، ببوس

کارزار از  بــْه  دشــمن  مــداراي 

بســت فتنــه  در  ببایــد  نعمــت  بــه 

ببنــد زبانــش  تعویــِذ  احســان  بــه 

کــه احســان کنــد کْنــد دنــدان تیــز

که بــا غالبان چــاره زرق اســت و لوس
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بنــد بــه  درآیــد  رســتم  تدبیــر،  بــه 

عــدو را بــه فرصت تــوان کند پوســت

کمنــد از  نَجســت  اســفندیارش  کــه 

پــس او را مــدارا چنان کن که دوســت

(بو، 994 ـ 1000)

     این دستورالعمل را ابوبکر بن سعد بن زنگی، فرمانرواي فارس (حکومت 623 - 658 ق) 

که سعدي بوستان را به او تقدیم کرده، به کار بسته بود. وي نتیجه اش در آن دوران پرآشوب 

تاخت وتاز مغوالن، امنیت و آسایش مردم خطه فارس بود و با تقدیم اندکی باج سالیانه، مانع 

ورود مغوالن به فارس و دست اندازي ایشان به جان و مال و ناموس مردم شده بود؛ چنان که 

سعدي خطاب به او می گوید:

ســنگ و  روییــن  دیــواِر  بــه  ســکندر 

تــو را ســّد یأجــوِج کفــر از زر اســت

تنــگ یأجــوج  راه  جهــان،  از  بکــرد 

نــه روییــن چــو دیوار اســکندر اســت

(155 ـ 156)

در گلستان نیز می گوید:

کــن نکویــی  هــم  بداندیــش  لقمــه دوختــه بــْهبــا  دهــن ســگ بــه 

(ب1، ح33)

نشــاید ناکــس  بــا  گرچــه  نکویــی 

تیز ســگ درنــده چــون دنــدان کنــد 

بــه عرف اندر جهان از ســگ بتر نیســت

کــه گــر ســنگش زنــی، جنــگ آزماید

ببایــد گه گــه  مصلحــت  بــراي 

تــو در حــال، اســتخوانی پیــش او ریز 

نکویــی بــا وي از حکمت به در نیســت

پایــد گلّــه  تیمــاردارى،  ورش 

(مثنویات، 781)

و  برسد  نظر  به  ناپسند  و  ماکیاولی وار  اخالقی صرف،  از منظر  است  ممکن  این مطالب       

سیاست پیشگان می دهد؛  به  چرا دستاویزي  که  برنجند  اجل  شیخ  از  اخالق گرایان فضیلت  گرا 

مّر  پایبند  می خواهد  که  او  و  است  همین  پادشاهی  و  سیاست  عالم  که  است  این  واقعیت  اما 

اخالقیات معمول باشد، باید یکی از این دو را انتخاب کند و شاید براي همین است که سعدي 

این توصیه ها را در باب سیرت پادشاهان می آورد، نه مثًال در اخالق درویشان که جاي صدق 

و صفا و یکرنگی است. هر گروه و طبقه اجتماعی اخالقیات ویژه خود را دارد و فارغ از نگرش 

آرمانی، سیاست یعنی همین بندبازى ها و چندپهلویی ها. مواردي از این دست است که فاصله 

اخالق فضیلت محور را از اخالق نتیجه گرا و غایت نگر، آن هم در مقام عمل نمایان می سازد.
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ــان؟ ــس ــال ان ــم ــَود ک ــ ــه ب ــی چ ــ دان

را  ــان خـــدا  ــتـ غــمــخــواري دوسـ

احسان و  لطف  ــت،  دوس و  دشمن  با 

ــدارا ــ ــان مـ ــنـ ــمـ دلــــــــداري دشـ

(مثنویات، 782)

     باز هم در توجیه مدارا می گوید: در برابر ستیزه جویان، نرمی و مهربانی در پیش گیر که 

ابریشم نرم را تیغ تیز نمی بّرد، بلکه:

بیار  تحمل  بــیــنــی،  ــاش  ــرخ پ ــو  چ

ستیز بینی  کــه  آنــجــا  کــن  لطافت 

َخوشی و  لطف  و  شیرین زبانی  به 

ــارزار ــ ک دِر  ــدد  ــن ــب ب ســهــلــی  کــه 

تیز ــغ  ــی ت را  ــرم  ــ ن َقــــِز  ــّرد  ــبـ نـ

کشی مــویــی  ــه  ب پیلی  ــه  ک ــی  ــوان ت

 (گل، ب3، ح28)

     جاي دیگر گوید: «تا دفع مضرت دشمن به نعمت می توان کرد، خصومت روا نباشد که خون 

از مال شریف تر است و عرب گوید: السیُف آخُر الحیل؛ یعنی مصاف وقتی روا باشد که تدبیر دیگر 

نماند. به هزیمت پشت دادن، بْه که با شمشیر مشت زدن.» (نصیحة الملوك، ص812) در گلستان 

نیز می گوید: «تا کار به زر برمی آید، جان در خطر افکندن نشاید؛ عرب گوید: آخُرالحیل السیف.

حالل اســت بردن به شمشــیر، دست»چــو دســت از همه حیلتی درگسســت

  (گل، ب8، ش14)

     این روش را در برابر دشمن نادان نیز توصیه می کند: «با دشمن،  دوست وار می باید بود» 

(رباعیات، 776) و «با دوست و دشمن طریق احسان پیش گیر که دوستان را مهر و محبت بیفزاید 

و دشمنان را کین و عداوت کم شود» (نصیحة الملوك، ص807).

رفق پیش آر و مدارا و تواضع کن و جودخواهی از دشمن نادان که گزندت نرسد

(صاحبیه، 758)

کوس  ناله  بــدرد  شیران  زهــرة  چون 

بساز کرد،  نتوان  خصومت  که  آن  با 

فسوس به  گرامی  جــان  مــده  ــاد  ب بر 

ببوس برد،  نتوان  دندان  به  که  دستی   

(صاحبیه، 777)

2. سعدي در ادامه همان مبحث بوستان، از دشمن تراشی و جنگ افروزي بر حذر می دارد و بر 

تبدیل دشمن ـ حتی اگر ضعیف باشد ـ به دوست تأکید می ورزد:

 کـــه از قطـــره ســـیالب دیـــدم بســـیحــذر کــن ز پیــکار کمتــر کســی 
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گــره  ابــرو  بــر  توانــی،  تــا  مــزن 

بــود دشــمنش تــازه و دوســت ریش

که دشــمن اگــر چه زبــون، دوســت بْه

کســی ِکش بود دشــمن از دوســت بیش 

(1001 ـ 1003)

     در گلستان هم در نفی جنگ افروزي گوید:

ــزن ــارة حـــصـــار م ــ ــر بـ ــگ بـ ــن ــد س ــگ آی ــن ــار س ــص ــَود کــز ح ــ کــه ب

(ب3، ح28)

     با این همه آنگاه که نرمش ها و چاره گري ها و تدبیرها سود نمی بخشد و ناگزیر کار به جنگ و 

درگیري می کشد، در نزد خدا و خلق عذري نمی ماند و باید محکم ایستاد و مردانه جنگید؛ چون 

با کینه توز نمی شود مهربانی کرد و عقب نشینی در برابر فرومایه، او را گستاخ تر می کند؛ اما به 

استقبال جنگ نباید رفت و با زورمندتر از خود نباید درگیر شد. به  همین ترتیب تاختن به ناتوان 

نیز از جوانمردي به دور است: «از جمله حسن و تدبیر پادشاه یکی آن است که با خصم قوي 

در نپیچد و بر ضعیف جور نکند که پنجه با غالب افکندن، نه مصلحت است و دست ضعیفان 

بر پیچیدن، نه مروت.» (نصیحة الملوك، ص810) و «ضعیفی که با قوي دالوري کند، یار دشمن 

است در هالك خویش. 

آن ــت  ــاق ط ــه  چ را  ســـایـــه پـــرورده 

می فکند جــهــل  ــه  ب بـــازو  ســســت 

قــتــال؟ ــه  ب ــارزان  ــبـ مـ ــا  ب رود  ــه  ک

چنگال» آهــنــیــن  ــرد  مـ ــا  ب پنجه 

(گل، ب8، ش46)

«پنجه با شیر انداختن و مشت بر شمشیر زدن، کار خردمند نیست.

مست ــا  ب مکن  زورآوري  و  پیــش ســرپنجه، در بغــل نْه دســت» جنگ 

(گل، ب8، ش45)

تیز  ــده  ــ درن ــن  ــاخ ن ــداري  ــ ن ــون  چـ

کرد پنجه  ــازو  پـــوالدبـ ــا  ب ــه  ک ــر  ه

ــش بــبــنــدد روزگـــار  ــت ــا دس ــاش ت بـ

ستیز گیري  کم  که  بــْه  آن  ددان  با 

کرد رنجه  را  ــود  خ مسکین  ساعد 

بــرآر مغزش  دشمنان  ــام  ک بــه  پــس 

(گل، ب1، ح21)

     در غزلیات نیز گوید:

نیستهر چه خواهی، کن که ما را با تو روي جنگ نیست فرهنگ  انداختن،  زورآوران  با  پنجه 
(خواتیم، 403)
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کــه خواهــد پنجــه کــردن بــا عقابیهــالك خویشــتن می خواهــد آن مــور

(بدایع، 552)

جاي دیگر گوید: «مگسی کجا تواند که بیفکند عقابی؟» (بدایع، 551) پس:

نکنی ــر  دگـ تــا  ــفــس  ن اي  ــد  ــای استش سیمین  کــه  ســاعــدي  بــا  پنجه 

(بدایع، 391)

هزار  تو  خصم  و  باشد  صد  تو  خیل  چون 

ــار  دم خصم  از  بـــرآور  ــی،  ــوان ــْت ب ــا  ت

هش دار  می سپاري،  هالك  به  را  خود 

مدار  عیب  آشتی  نــدانــی،  جنگ  چــون 

(صاحبیه، 777)

ــز  ــرآوی ــن ب ــم ــد: بــا دش ــن ــوی ــرا گ مـ

ریخت؟ خویشتن  خون  بیهوده  کسی 

هست ــگــی  ــردان م و  ــی  ــاالک چ گــرت 

مست؟ دیــوانــگــی  چنین  هرگز  کند 

(صاحبیه، 747)

3. با قوي تر از خود نباید جنگید:

بیشتر ــود  خـ ز  ــاهــی  ســپ ــا  ب ــزن  مـ

نــبــرد در  تـــوانـــاتـــري  زو  گـــر  و 

چنگ شیر  ــر  گ و  زوري  پیل  اگــر 

درگسست حیلتی  همه  از  دســت  چو 

نیشتر ــا  ب انــگــشــت  زد  ــوان  ــت ن ــه  ک

کرد زور  ــوان  ــات ن ــر  ب ــت  ــردي س م ــه  ن

جنگ  که  بهتر  صلح  من  نزدیک  به 

دست شمشیر  بــه  ــردن  ب اســت  ــالل  ح

(1004ـ1007)

4. با این حال اگر دشمن از در صلح درآمد،  مخالفت و لجاجت روا نیست؛ چرا که هم از خونریزي 

و آسیب بیشتر جلوگیري می شود و هم ارزش و شکوه طرف مقابل افزایش می یابد: «با آن که دِر 

صلح زند، جنگ مجوي» (گل، ب8، ش14).

مپیچ ســر  عـــدو،  خــواهــد  صلح  ــر  اگ

ــارزار ــ ک در  ــدد  ــن ــب ب وي  گــر  کــه 

برمپیچ ــان  عــن ــد،  ــوی ج جــنــگ  وگـــر 

هــزار یــک  ــود  ش هیبت  و  ــدر  ق را  تــو 

(1008 ـ 1009)

 5. در غیر این صورت باید با قدرت تمام به جنگ ادامه داد؛ چون در پیشگاه خداوند معذور است 

و هم دیگران که ضرب شصت جانانه ببینند، به تاخت وتاز راغب نمی شوند. 

رکاب  در  آورد  جنــگ  پــاي  او  ــابور  ــو داور حس ــر از ت ــه حش ــد ب نخواه
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خاست کینه  چون  باش  را  جنگ  هم  تو 

َخوشی  و  لطف  به  گویی  سفله   با  چو 

ــردان مــرد  ــ ــازي و م ــان تـ ــب ــه اس ب

خطاست مهربانی  کــیــنــه ور  ــا  ب ــه  ک

گردنکشی و  کبر  ــرددش  گـ ــزون  فـ

ــرد گ بــدانــدیــش  ــاد  ــه ن از  ـــرآر  بـ

(1010 ـ 1013)

     لشکرکشی و کارزار آیین و قوانینی دارد که رعایتشان در نتیجۀ پیکار مؤثر است. سعدي در 

این زمینه حرف ها دارد و البته پیش از او مبارکشاه (یا فخر مدبر) می نویسد: «پادشاه و لشکرکش 

چنان باید که لشکر را بر آب و گیاه فرود آرد. در صحرا و بر لشکر خصم راه نگیرد و از کمینگاه ها 

غافل نباشد. و اگر لشکر بسیار نباشد، جیحونی و یا رودي و یا دامن کوهی فرود آرد. و جایی 

فرود آرد که گاو و اسپ و هیزم نزدیک باشد و در پیش لشکرگاه لور و کندها و غفچها1 باشد 

تا لشکرگاه از شبیخون ایمن باشد و همچنان که روز مصاف تعبیه لشکر باشد، لشکر هم بر آن 

جمله فرود آرد تا هر کسی جایگاه خویش بداند» (آداب الحرب و الشجاعه، ص282).

ورد  برگستوان  و  نیزه  و  بیار  جوشن 

نیکمرد و  هشیار  و  باشی  بردبار  گر 

گرد بــه  کنم  معّفر  آفــتــاب  روي  تــا 

نبرد  از  بترسیدي  که  برد  گمان  دشمن 

(صاحبیه، 752)

     و گاه باید که پیشدستى هم کرد و فرصت را مغتنم شمرد و بدون تأخیر و دودلی، دخل 

دشمن را آورد:

«هر که را دشمنی پیش است، اگر نکشد، دشمِن خویش است.

سنگ بر  سر  ــار،  م و  دســت  بر  درنــگ»سنگ  قــیــاس و  بــود  ــی  ــره  رای ــی خ

(گل، ب8، ش50)

ــوان کشت ــی ت ــروز بــکــش، چــو م امـ

را  ــان  ــم ک ــد  ــن ک زه  کــه  مــگــذار 

سوخت جهان  ــد،  ش بلند  چــو  کآتش 

دوخــت ــوان  ــی ت م تیر  بــه  کــه  دشمن 

(گل، ب8، ش11)

مقابلــت نکنــد بــا حجــر به پیشــانی

کس این خطا نپسندد که دفع دشمن خود

نادانی  مگر کســی کــه تهور کنــد بــه 

نتوانــی و  توانــی و نکنــی، یــا کنــی 

(صاحبیه، 772)

1. گندمزار، خندق و آبگیر.
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6. با این همه، باز در حین جنگ نیز اگر مسئله با لطف و تدبیر قابل حل است، نباید به کین توزي 

و پیکار ادامه داد.

وگــر مــی  برآیــد بــه نرمــی و هوش

چو دشــمن بــه عجز انــدر آمــد ز در 

بــه تنــدي و خشــم و درشــتی مکوش

دگــر جویــی  پرخــاش  کــه  نبایــد 

 (بو، 1014 ـ 1015)

7. هرگاه دشمن تقاضاي صلح و آشتی کرد و امان خواست، باید پیشنهادش را پذیرفت؛ اما الزم 

است هشیار بود و احتیاط کرد؛ زیرا چه بسا تقاضاي صلح، طرحی براي غافلگیري باشد. در این 

موارد باید نظر پیران کارآزموده را جویا شد که تدبیرشان با نیروي جوانان دالور برابري می کند 

و بلکه از آن برتر است.

کن پیشه  ــرم  ک خــواهــد،  زنــهــار  چــو 

بــرمــگــرد ــن  ــه ک ــر  ــی پ ــِر  ــی ــدب ت ز 

ــاي  پ ز  رویــیــن  ــاِد  ــی ــن ب درآرنـــــد 

ببخشــاي و از مکــرش اندیشــه کــن1

ســالَخورد بــَود  آزمــوده  کار  کــه 

ــه راي  ــران ب ــروي و، پی ــه نی ــان ب جوان

(1016 ـ 1018)

 1شیخ شبیه این مطلب را در ابیات بعدي بوستان مشروح تر بازگو می کند. در گلستان  نیز 

می گوید: «فریب دشمن مخور و غرور مداح مخر، که این دام َزرق نهاده است و آن دامن طمع 

گشاده» (ب8، ش28)

8. نتیجه جنگ یا پیروزي است یا شکست؛ بنابراین شاه در مقام فرمانده سپاه می بایست به چند 

اصل مهم (یا تدبیر جنگی) توجه کند:

یک: چون پایان کار پیدا نیست، شاه باید در میدان نبرد، گریزگاهش را هم در نظر بگیرد.

مفر ــا،  ــج ــی َه قــلــب  در  ظفر؟بــیــنــدیــش  باشد  کــه  را  ــران  ک ــی  دان چــه 
(1019)

دو: هنگامی که لشکریان شکست خوردند و پراکنده شدند، شاه (فرمانده سپاه) نباید به تنهایی 

جنگ را ادامه بدهد و خود را به مهلکه بیفکند.

داد دســت  هم  ز  لشکر  که  بینی  بادچو  ــه  ب شیرین  ــان  ج ــده  م تنها  ــه  ب
(1020) 

سه: اگر شاه در کنارة میدان نبرد است، به وقت شکست باید بگریزد و اگر در وسط معرکه است، 

1. اندیشه کردن، ترسیدن
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باید لباس دشمن را به تن کند تا خود را مخفی سازد.

ــه رفــتــن بکوش ب ــاري،  ــن ک ــر  ــر ب بپوش اگ دشمن  لـِـبــِس  مــیــان،  در  ــر  وگ
(1021)

چهار: حتی اگر لشکر شاه انبوه تر هم باشد، نباید شب در دیار دشمن ماند. 

دویست دشمن  و  ــزاري  ه خــود  گر  و 

کمین  از  ســـوار  پنَجه  ــره،  ــی ت شــب 

مایست دشمن  اقلیم  در  شد،  شب  چو 

زمین بـــدّرد  هیبت  ــه  ب پانصد  ــو  چ

(1022ـ 1023)

پنج: در حرکت شبانه، مراقب کمینگاه ها باید بود.

ــا کمینگاه ها چــو خــواهــی بــریــدن بــه شــب راه ه از  نخست  ــن  ک حـــذر 
(1024)

شش: به اندازه یک روز باید از دشمن فاصله گرفت تا هنگامی که سر رسیدند، آنها خسته باشند 

و لشکر آسوده.

راه روزه  یــک  چــو  لشکر  دو  میان 

ــدار م ــم  غ کــنــد،  پیشدستی  او  ــر  گ

راند روزه  یک  چو  لشکر  که  ندانی 

زن ــده  ــان م لشکر  ــر  ب ــوده  ــ آس ــو  ت

جایگاه ــر  ب خیمه  ــزن  بـ ــد،  ــانَ ــم ب

ــرآر ب مــغــزش  اســـت،  ــاب  ــراســی اف ور 

ــدش نــمــانــد ــ ــن ــ ــجــۀ زورم ــن ــر پ سـ

خویشتن ــر  ب ــرد  ک ستم  ـــادان  ن ــه  ک

(1025ـ 1028)

هفت: پرچم لشکر شکست خورده را سرنگون کن تا دوباره گردش جمع نشوند.

بــه هم چــو دشــمن شکســتی، بیفکــن َعلَــم بــازش نیایــد جراحــت  کــه 
(1029)

هشت: فرمانده سپاه نباید در تعقیب لشکر شکست خورده، چندان پیشروي کند که تنها بماند؛ 

چون ممکن است تله باشد و گیر بیفتد.

مــران ــمــت  ــزی ه ــاي  ــف ق در  ــســی  ب

میغ  ــو  چ هیجا  گــرد  از  بینی  هــوا 

ــاوران یـ از  افــتــی  دور  ــه  ک نباید 

تیغ و  ــیــن  زوب ــه  ب ــردت  ِگـ بگیرند 

(1030ـ 1031)

نه: سپاه پیروز نباید در پی کسب غنیمت، پشت شاه (فرمانده) را خالی کند؛ چه، محافظت از او، 

مهم تر از شرکت در نبرد است.
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سپاه نــرانــد  ــارت  ــ غ دنــبــال  بــه 

ــار ــری ــه ش ــی  ــان ــب ــه ــگ ن را  ــه  ــپ س

شاه پشت  ــس  پ بماند  خــالــی  ــه  ک

کـــارزار حلقه  در  جــنــگ  از  ــْه  بـ

(1032 ـ 1033)

دوم) گفتار اندر نواخت لشکریان در حالت امن

سعدي در این بخش طی ده بیت ضرورت دلجویی از نظامیان در زمان صلح را گوشزد می کند 

تا به هنگام نبرد انگیزه کافی براي دفاع از کشور و حکومت را داشته باشند؛ بنابراین: 

یک: پس از جنگ، باید از کسانی که شجاعت به خرج داده اند، قدردانی نمود و بر درجاتشان 

افزود:

نــمــود ــور  ــه ت ــاري  ــ ب کـــه  دالور 

ــر هــالك ب دگـــر دل نــهــد  بـــار  ــه  ک

ــزود ــه مــقــدارش انـــدر ف بــبــایــد ب

ــاك ب یــأجــوج  ــاِر  ــک ــی پ ز  نــــدارد 

(1034 ـ 1035)

دو: باید به نظامیان در زمان صلح رسیدگی کرد و گرامی شان داشت.

ــدار ب ــوش  خ ــی  ــودگ آس در  سپاهی 

ببوس جنگی  ــرداِن  مـ دســت  کنون 

برگ به  نباشد  ــارش  ک که  سپاهی 

کار ــه  ب ــد  آی سختی  حــالــت  در  کــه 

کوس فروکوفت  دشمن  که  آنگه  نه 

مــرگ؟ بــه  دل  نهد  هیجا  روز  ــرا  چ

(1037 ـ 1038)

دشمن  ورود  مانع  و  می کنند  نگهبانی  کشور  مرزهاي  از  که  هستند  مرزداران  و  نظامیان  سه: 

می شوند. پس باید پیوسته آسوده  خاطر و برخوردار باشند که انوشیروان گفت: «کشور به سپاه 

استوار گردد، و سپاه به دارایی، و دارایی به خراج...»

بــدِســگــال ــف  ک از  ــک  ــل ُم ــی  ــواح ن

چیر دســـت،  ــدو  ع ــر  ب بُـــود  را  َمــلــک 

مال به  لشکر  و  نــگــه دار  لشکر  به 

سیر  و  باشند  ــوده  آس دل  لشکر  چو 

(1039 ـ 1040)

جــان پــرورى به  لشکر  که  ــْه  ب ســروريهمان  کند  لشکر  به  سلطان  که 
(گل، ب 1، ح 6)

بلکه خون بهاى خویش را پیشاپیش دریافت می کنند؛  نیستند،  و سربار  نظامیان ُطفیلی  چهار: 

بنابراین بر شاه است که «لشکریان را نکو دارد و به انواع مالطفت، دل به دست آرد که دشمنان 

در دشمنی متفق اند، تا دوستان در دوستی مختلف نباشند» (نصیحة الملوك، ص  808).
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ــورد ــی خ ــن م ــشــت ــاي ســـر خــوی ــه ب

ــغ دری از ســپــاهــی  گــنــج  ــد  ــ دارن ــو  چ

کـــارزار ــف  در ص کــنــد  مـــردي  ــه  چ

برد سختی  ــه  ک بــاشــد  ــاف  ــص ان ــه  ن

ــه تیغ ــت بـــردن ب دریـــغ آیـــدش دس

زار؟ ــار،  ک و  باشد  تهی  دستش  که 

(1041 ـ 1043)

     در گلستان نیز گوید: «یکی از پادشاهان در رعایت مملکت سستی کردي و لشکر به سختی 

داشتی. الجرم دشمنی صعب روي نمود، همه پشت دادند. چو دارند گنج از سپاهی دریغ / دریغ 

آیدش دست بردن به تیغ... و سلطان که به زر با سپاهی بخیلی کند، به سر با او جوانمردي 

نتوان کرد.

زر بــده مــرد ســپاهی را تــا ســر بنهد

بَطشــاً  َیصــوُل  ــی  الَکمُّ َشــبَِع  اذا 

عالم در  بنهد  سر  ندهی،  زر  وگــرش 

بالفراِر» یَبطُش  البطِن  ــاوي  خ و 

(گل، ب1، ح14)

یعنی: هرگاه مرد دالور سیر شود، سخت حمله می آورد و آن که شکمش خالی است، سخت رو 
به فرار می نهد.1

نــهــادن ــاري  ــی ی ــم ن ــف  ک ــر  ب زر  ــو  دست؟ت کف  بر  سر  نهد  چــون  سپاهی 

(صاحبیه، 748)

سوم) گفتار اندر تقویت مردان کارآزموده

در این فصل، سعدي ضمن بیست و پنج بیت در اهمیت رایزنی با پیران خردمند و مجرب و 

لزوم پیروي جوانان از راي و  عقیده ایشان می گوید و اینکه کارهاي بزرگ را نباید به فرومایگان 

سپرد. همچنین نسبت به فراریان از میدان جنگ باید سختگیري کرد. خالصه اینکه: 

فرست دلــیــران  دشمن،  پیکار  به   .1

کن ــار  کـ ــان  ــدگ ــان دی ــه ج راي  ــه  ب

شــمــشــیــرزن ــان  ــوانـ جـ از  ــرس  ــت م

فرست ــران  ــی ش آورد  ــه  ب ــران  ــزب ه

کهن گــرگ  آزمـــوده ســـت  صید  ــه  ک

فن ــار  ــســی ب پـــیـــران  ز  کـــن  ـــذر  ح

(1044 ـ 1046)

ــت ور ــخ ب ــۀ  ــســت شــای ــان  ــوانـ جـ سر2.  نــپــیــچــنــد  ــران  ــیـ پـ ــار  ــت ــف گ ز 
(1049)

1. گلستان سعدي، تصحیح و توضیح مرحوم دکتر غالمحسین یوسفی، ص271.
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3. تنها فرد مجرب و بزرگ را به فرماندهی برگزین.

ــکــت بـــایـــد آراســـتـــه ــل ــم ــرت م ــ گ

کسی جــز  ــیــشــرو  پ مــکــن  را  ســپــه 

ــت ــار درش ــاي کـ ــرم ــف ـــردان م ــه خـ ب

نوخاسته بــه  مــعــظــم  ــار  کـ ــده  مـ

بسی بــاشــد  بـــوده  جنگ ها  در  ــه  ک

مشت... به  شکستن  نشاید  ِسندان  که 

(1050 ـ 1052)

4. «ناز پرورِد تنعم» اهل جنگاوري نیست و نباید به میدان برود، چه رسد که فرمانده هم باشد!

ناز و  خیش  و  ــرورده  ــ پ گــرمــابــه  ــه  ب

زین پشت  ــر  ب نشانند  ــردش  مـ دو 

بــاز جــنــگ  دِر  بیند  ــو  چ ــرنــجــد  ب

زمین!  ــر  ب ــودکــی  ک ــد  زن کــش  بـــَود 

(1058 ـ 1059)

ــود ب بـــایـــد  ــرد  ــ م قـــزاگـــنـــد1  ســود؟در  چــه  جنگ  ــالح  س مخنث  ــر  ب

(گل، ب 2، ح 5) 

کدام زن  و  است  کدام  مرد  که  شود  پیدا 

مردي درون شخص چو آتش در آهن است

جنگ روز  به  مــردان  حلقه  تنگناي  در 

به سنگ نیاید از آهن مگر  و آتش برون 

(صاحبیه، 764)

5. گریزنده از میدان جنگ را باید سخت تنبیه کرد تا کسی در آوردگاه سستی نکند.1

بُکــش گــر عــدو در مصافش نکشــتیکــی را کــه دیــدي تو در جنگ پشــت

(1060)

نه خــود را کــه نــام آوران را بکشــت... ســواري کــه بنمــود در جنگ پشــت

(1060 و 1064)

«سپاهی که از صف کارزار دشمن بگریزد، بباید کشت که خون بهاى خود به سلف خورده است.

سپاهی را که سلطان نان می دهد، بهاي جان می دهد. پس اگر بگریزد، خونش شاید که بریزند.» 

(نصیحة الملوك، ص 808) چون او دیگران را هم به کشتن می دهد:

روز میدان، وان که بگریزد، به خون لشکري آن که جنگ آرد، به خون خویش بازي می کند

(گل، ب1، ح3)

7. همرزماِن دوست و یکدل، شجاعانه می جنگند و نمی گذارند یکی از جمعشان به اسارت بیفتد؛ 

بنابراین باید میان رزمندگان انس و الفتی برقرار کرد. در غیر این صورت چاره اي جز گریز از 

1. قزاگند: لباسی که در آسترش پنبه و ابریشم می گذاشتند و زیر زره می پوشیدند.
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معرکه نیست.

یــار دو  زان  مگــر  نیایــد  شــجاعت 

همزبــان همســفرة  همجنــِس  دو 

کــه ننگ آیــدش رفتــن از پیــش تیر

چــو بینــی کــه یــاران نباشــند یــار

کارزار حلقــۀ  در  افتنــد  کــه 

جــان، بــه  هیجــا  قلــب  در  بکوشــند 

اســیر دشــمن  چنــگال  بــه  بــرادر 

شــمار غنیمــت  میــدان  ز  هزیمــت 

(1065ـ 1068)

دوســتاِن ســخت پیمان را ز دشمن باك 

نیست صد هزاران خیط یکتو را نباشد قوتی

نگسلد یارش  پیونِد  کز  است  آن  یار  شرط 

نگسلد اسفندیارش  برتافتی،  هم  به  چون 

(صاحبیه، 755)

چهارم) گفتار اندر دلداري هنرمندان

سعدي پس از بیان این مطالب و لزوم مجازات گریزندگان از میدان جنگ، گفتار حاضر را می آورد 

و به شاه توصیه می کند که دو گروه را مورد توجه و حمایت و عنایت خاص قرار دهد: قلم زن یا 

اهل دانش و راي (دبیران و نویسندگان) و شمشیرزن (نظامیان) را.

کشورگشاي: ــاه  ش اي  ــرور  پ تــن  دو 

برند ــت  ــ دول ــوي  گـ نــــــام آوران  ز 

تیغ و  ــد  ــورزی ن را  قلم  ــو  ک آن  هــر 

شمشیرزن و  دار  ــکــو  ن ــم زن  ــل ق

راي ــل  اهـ دوم  ــازو،  ــ ب ــل  اهـ یــکــی 

ــد ــرورن پ ــرزن  ــشــی ــم ش و  ــا  ــ دان کـــه 

ــغ دری اي  مــگــو:  بــمــیــرد،  ــر  گ او  ــر  ب

زن ز  نیاید  ــردي  مـ ــه  ک مــطــرب  ــه  ن

(1069ـ1072)

     در همین راستا می توان به حمایت از خانواده و بازماندگان نظامی مقتول اشاره کرد که بر 

شاه است:

«لشکریان را که در جنگ عدو کشته شوند، برگ و معاش از فرزندان و متعلقان او دریغ ندارد» 

(نصیحة الملوك، ص810).

است دولــتــان  صاحب  رســم  و  طریق 

داد بقا  خـــداونـــدان  ــا  ب چــون  دگــر 

ــو را ــک ن ـــردان  ــ ــد مـ ــه بـــنـــوازنـ کـ

را او  ـــدان  ــرزنـ ــ ف ـــــد  دارنـ ــو  ــک ن

(صاحبیه، 746)

پنجم) گفتار اندر حذر کردن از دشمنان

در این فصل کوتاه یک نکته امنیتی که پیشتر بدان اشاره اي شده بود، مشروح تر بیان می شود 
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که چیزي نیست جز رعایت اصل احتیاط. پیشتر (ابیات 1016ـ 1018) آمد که به دعوت صلح 

دشمن باید پاسخ مثبت داد؛ اما احتیاط را در نظر داشت و اینجا نیز بر همین نکته تأکید می شود 

که ممکن است فراخوان صلِح دشمن، ترفندي براي غافل گیري باشد.

تــرس ــش  ــدی ــدان ب جــنــگ  ز  نــگــویــم 

خواند صلح  ــت  آی روز  بــه  کــس  بسا 

ــان  ــ ــرداوژن ــ ــوش خــســبــنــد م ــ ــ زره پ

ترس بیش  او  از  صلح  آوازة  در 

راند خفته  سر  بر  سپه  شــد،  شب  چو 

کـــه بــســتــر بـــود خــوابــگــاه زنـــان

(1075ـ1077)

     نکته بعدي این است که احتیاط نه در زمان جنگ یا آتش بس، بلکه در زمان صلح و آشتی 

هم الزم است و باید همواره گوش به زنگ تازش دشمنان بود و نظامیان و وسایل جنگی آماده 

درآید،  ناگاه  اگر  در است که  بر  نشیند که گویی دشمن  باید «پیوسته چنان  داشت. پس شاه 

ناساخته نباشد.» (رساله انکیانو، ص821) در جاي دیگر هم عیناً خطاب به شاه می گوید: «پیوسته 

چنان نشین که گویی...» (نصیحة الملوك، ص816) و شاه «در همه حال از مکر و غدر ایمن ننشیند 

و اندیشه کند تا حاسدان فرصت غنیمت شمارند» (همان، ص807).

ساختن را  ــگ  ــن ج ــان  ــه ن ــد  ــای ــب ب

ــردان کــارآگــه اســت ــ حـــذر، کـــار م

تاختن آورد  ــان  ــه ن ــن  ــم دش کــه 

است لشکرگه  ــِن  ــی روی ســد  ــَزك،  ــ یَ

(1079ـ 1080)

ششم) گفتار اندر دفع دشمن به راي و تدبیر

سعدي در این فصل هشت بیتی، تقریباً به چهار موضوع مرتبط و به هم پیوسته می پردازد که در 

کل، انداختن دشمنان به جان هم و پیشگیري از اتحادشان است:

1. دور از خرد است که در میان دو دشمن ضعیف، احساس امنیت کرد؛ چون اگر آنها با هم یکی 

شوند، کار دشوار می گردد.

ــت ــاه دس ــوت ک ــواِه  ــدخـ بـ دو  ــان  ــی م
راز1 سگالند  هــم  بــا  دو  هــر  گــر  کــه 

نشست ایــمــن  بــاشــد  فــرزانــگــی  ــه  ن

دراز ــان  ــش ای ــاه  ــوت ک دســـت  شـــود 

(1081ـ 1082)

2. در یک زمان نباید با دو دشمن جنگید. پس یکی را بفریب و با دیگري بجنگ.1

1. سگالیدن: فکر کردن. راز سگالیدن: با یکدیگر همراز و متحد شوند. از تعلیقات دکتر یوسفی بر بوستان، ص269.
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دار مشــغول  نیرنــگ  بــه  را  ــاریکــی  دم هــســتــی  ز  بــــرآور  را  ــر  دگـ

(1083)

اما «دشمنان متفق را متفرق نتوانی گردانیدن، مگر بدان که با بعضی از ایشان دوستی به دست 

آري» (نصیحة الملوك، ص815).

3. بنا بر یک اصل کهن: دشمِن دشمن من، دوست من است!

ســتیز گیــرد  پیــش  دشــمنی  اگــر 

دشــمنش بــا  گیــر  دوســتی  بــرو 

بریــز: خونــش  تدبیــر  بــه شمشــیِر 

کــه زنــدان شــود پیرهــن بــر تنش

(1084ـ 1085)

     به همین قیاس، دوستی که با دشمن آشتی می کند، دشمن محسوب می شود: «هر که با 

دشمنان صلح می کند، سر آزار دوستان دارد.» 

کــه بــا دشــمنانت بــود هم نشســت بشــوي اي خردمند از آن دوســت دست

(گل، ب8، ش13)

4. از چنددستگی در لشکر دشمن استقبال کن: «چو بینی که در سپاه دشمن تفرقه افتاد، تو جمع 

باش و اگر جمع شوند، از پریشانی اندیشه کن.»

بنشــین  آســوده  دوســتان  بــا  بــرو 

وگــر بینــی کــه بــا هــم یک زبان اند

چــو بینــی در میــان دشــمنان جنگ

کمــان را زه کــن و بــر باره بر ســنگ

(گل، ب8، ش22)

چــو در لشــکر دشــمن افتــد خــالف

چــو گــرگان پســندند بــر هــم گزند

چو دشــمن بــه دشــمن بود مشــتغل

تــو بگــذار شمشــیر خــود در غــالف

گوســفند میــان  انــدر  برآســاید 

تــو بــا دوســت بنشــین بــه آراِم دل

(بو، 1086ـ 1088)

بیشتري هم دارد؛ از جمله       سعدي در ادامه همین موضوع، در جاهاي دیگر توصیه هاي 

انداختن دشمنان به جان هم: «دشمن به دشمن برانگیز، تا هر طرف غالب شوند، فتح از آن 

تو باشد.» (نصیحة الملوك، ص815) «سر مار به دست دشمن بکوب که از اِحدي الُحسنین خالی 

نباشد: اگر این غالب آمد، مار ُکشتی و اگر آن، از دشمن َرستی» (گل، ب8، ش24).
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را دانــا  لطیــف  خــداي  دار  ســپاس 

همیشــه بــاد خصومت جهود و ترســا را

کــه لطف کرد و به هم برگماشــت اعدا را

که مرگ هــر دو طرف تهنیــت بود ما را 

(صاحبیه، 746)

 هفتم)  گفتار اندر مالطفت با دشمن از روي عاقبت اندیشی 

در این فصل کوتاه شیخ اجل ضمن ده بیت، به سه موضوع مهم می پردازد که هنوز هم قابلیت 

اجرا دارد:

1. در حین جنگ و به اوج رسیدن دشمنی نیز نبایست راه آشتی را به کل بست؛ اما البته این را 

باید از چشم رزمندگان دور داشت؛ زیرا آنها را در رزم سست می کند.

برداشــتی پیــکار  شمشــیِر  چــو 
ِمغفرشــکاف1 لشکرکشــوفاِن  کــه 

ــی آشــت ره  ــان  ــه ــن پ دار  ــه  ــگ ن

مصاف پیدا  و  ُجستند  صلح  نهان 

(1089ـ 1090)

2. در حین جنگ نیز می توان در میان رزمندگان و حتی سرداران دشمن نفوذ کرد و برخی از 
آنها را به سوي خود کشانید.1

بجوي ــهــانــی  ن ــدان  ــی م ــرد  مـ گوي دل  چو  افتد  پایت  در  که  باشد  که 
(1091)

 این کار به ویژه در وقت محاصره شهر و دژ دشمن بسیار مؤثر است و می توان آن را با 

جنگ روانی ـ به اصطالح امروز- همزمان انجام داد: «اندر حصار گرفتن، حیلت آن است تا دل 

حصاریان به سوي خویش آري به رقعه درون انداختن و پیغام فرستادن و سخن نیکو گفتن و 

وعده هاي خوب کردن به هر وجهی که بتوان. و دیگر اخبار اراجیف انداختن؛ چنان که گویند: 

منجنیق ها خواهند نهاد، و خرکها تراشند تا زیر دیوار نهند، و مترسها می سازند و دیوارها سوراخ 

خواهند کرد، و استون خواهند نهاد در او آتش زد تا دیوارها فرود آید، و نفت و آتش خواهند 

انداخت در حصار تا همه بسوزند، و فالن لشکر فردا خواهد رسید و فالن لشکر به فالن جاي 

رسیده است و شب از لشکرها تفاریق بیرون می روند... و رقعه هاي دروغ نویسند به هر کسی از 

مقّدمان حصار؛ یعنی شما بر ما یارید موافق و آنچه نوشته بودید، معلوم گردانیده، بر آن وقوف 

افتاد و تدبیر آن کرده می شود و منت داشته می آید و چون کار حصار کرده شد، تشریف فاخر و 

1.لشکرکشوف: لشکرگشا. مغفر: کالهخود
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صلت و انعام خواهیم داد! تا ایشان دو گروه شوند و حصار را هیچ چیز بدتر از دوگروهی نیست. 

و رقعه ها نویسند بر وجه شفقت، یعنی دوستداري نوشتمت که: فالن سرهنگ اینجا بساختست 

و فالن در بخواهد داد و دربان و پاسبان را سر بگردانیده و ایشان فریفته شده...» (آداب الحرب و 

الشجاعه، ص421 ـ 423).

3. از اسیرکشی بایست پرهیز کرد و آنها ـ به  ویژه سرانشان ـ را براي زمان مبادله نگاه داشت. 

ضمن اینکه رعایت حقوق اسیران کاري است انسانی و خداپسندانه.

چنگ به  افتد  دشمن  از  ــاالري  س چو 

ســروري هم  نیمه  ــن  ای کز  افتد  که 

را ریـــش  ــدِي  ــن ب ایـــن  کشتی  اگـــر 

درنگ باید  کــرد  ــَرش  بَ کشتن  به 

چــنــبــري در  ــار  ــت ــرف گ ــد  ــان ــم ب

را ــش  ــوی خ ــدي  ــن ب ــر  دگـ نبینی 

(1092ـ1094)

4. خوش رفتارى با اسیران و به خصوص سردارانشان، آنها را نرم و جذب می کند و در نهایت این 

کار از چند حمله شبانۀ ناگهانی نیز مؤثرتر است.

ــروري ــر خــطــت َسـ ــر نــهــد ب اگـــر س

آوري ــت  دس بــه  دل  ده  ُخفیه  ــر  اگ

دیگري نهد  ــداري،  ــ ب نیکش  ــو  چ

بري شبیخون  ره  صد  که  بْه  آن  از 

(1097ـ 1098)

هشتم)  گفتار اندر حذر از دشمنی که در طاعت آید

در این فصل که پانزده بیت است، سعدي به شش موضوع کلی مختلف می پردازد:

1. از خویشان دشمن که اظهار دوستی می کنند، بر حذر باش: «دشمنی ضعیف که در طاعت 

آید و دوستی نماید، مقصود وي جز این نیست که دشمنی قوي گردد. و گفته اند که: بر دوستِی 

دوستان اعتماد نیست تا به تملق دشمنان چه رسد!» (گل، ب8، ش11) و «دشمن چو از همه 

حیلتی فرو مانَد، سلسله دوستی بجنباند، وانگه به دوستی کارهایی کند که هیچ دشمنی نتواند» 

(همان، ش23).

دوســتــدار  ــود  ش دشمن  خــویــِش  ــرت  گ

ریش تــو  کین  بــه  درونـــش  ــردد  گ کــه 

مبین شــیــریــن  ــفــِظ  ل را  ــش  ــدی ــدان ب

زینهار مــشــو  ــمــن  ای تلبیسش  ز 

خویش پیونِد  مهِر  ــدش  آی ــاد  ی چو 

انگبین در  ــر  زه ــَود  بـ ممکن  ــه  ک

(بو، 1199ـ 1101)

جنگ و صلح از دیدگاه سعدي ❖ 613



دشــمن اگر دوســت شــود چنــد بار

مار همان اســت به ســیرت که هست

صاحــب عقلــش نشــمارد به دوســت

ورچه بــه صورت بــه درآید ز پوســت 

(صاحبیه، 750)

2. کسی از شر دشمن ایمن است که نهایت احتیاط را دارد و حتی به دوستان هم کامًال اطمینان 

نمی کند.

کســی جــان از آســیب دشــمن بُبرد

ُدر کیســه  در  شــوخ  آن  دارد  نگــه 

که مر دوســتان را به دشــمن شــمرد

کیســه بُر را  خلــق  بینــد همــه  کــه 

(بو، 1102ـ 1103)

     در گلستان هم حکایت عربی را می آورد که می ترسید دزدان پولش را ببرند. پس دوستی را 

آورد تا تنها نباشد و از قضا او تا موضوع را فهمید، پول را دزدید! سپس به حضور پهلوانی اشاره 

می شود که قول نگهبانی از کاروان را داده بود؛ اما پیر دانایی گفت: «چه دانید اگر این هم از 

جمله دزدان است که به عیاري [=زیرکانه] در میان ما تعبیه شده است تا به وقت فرصت، یاران 

را خبر دهد...»

ننشستم ــار  مـ ز  ــن  ــم ای ــز  ــرگ ه

است بتر  دشمنی  دنـــدان  زخــم 

اوســت خصلت  آنچه  بدانستم  کــه 

دوســت مـــردم،  چشم  بــه  نماید  کــه 

(ب3، ح28)

خود  فرمانده  به  بودند،  اگر وفادار  به خدمت گرفت؛ چون  نباید  را  لشکریان عاصی دشمن   .3

خیانت نمی کردند. پس باید امانشان داد و مخفیانه جاسوسانی بر آنها گمارد.

امیر در  ــود  ش عــاصــی  کــه  سپاهی 

سپاس را  خـــود  ـــاالر  س ــســت  ــدان ن

مــدار ــوارش  ــت اس عهد  و  سوگند  بــه 

مگیر خــدمــت  ــه  ب ــی،  ــوان ت ــا  ت ورا 

هــراس ــدرش  غ ز  ــدارد،  نـ هــم  را  تــو 

برگمار او  ــر  ب پــنــهــان  نــگــهــبــاِن 

(1104ـ 1106)

4. بر سپاهیان تازه کار نباید زیاده از حد سخت گرفت؛ بلکه باید فرصتی داد تا تعلیم ببینند؛ اما 
نه تا حدي که بی بند و بارشان کند.1

دراز ــن  ک ــان  ــم ــس ری را  بازنـــوآمـــوز  نبینیش  دیــگــر  کــه  بگسل  ــه  ن

(1107)

1. بوستان سعدي، برگرفته از معناي راهگشاي مرحوم دکتر یوسفی در ص271.
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5. سرزمین مفتوحۀ دشمن را بهتر است به زندانیان همان دیار سپرد؛ زیرا نسبت به مردم آنجا 

خودي  محسوب می شوند و درعین حال با فرمانرواي دشمن مخالف اند، در نتیجه کار را به خوبی 

پیش می برند.
حصار1 و  جنگ  به  دشمن  اقلیم  چو 

برد در  خون  به  ــدان  دن چو  بندي  که 

سپار ــش  ــان ــی ــدان زن بــه  ــی،  ــت ــرف گ

ــورد خ خـــون  ــر  ــدادگ ــی ب حــلــقــوم  ز 

(1108ـ 1109)

6. سرزمین به دست آمده را باید بهتر از قبل اداره کرد؛ به طوري که اگر کار به درگیري دیگري 

با همان دشمن کشید، بومیان در حمایت از فاتحان به جنگ با آنها برخیزند.

دیــار دشمن  چنگ  از  برکندي  چــو 

ــارزار ــ ک در  ــد  ــوب ک ـــاز  ب گـــر  کـــه 

ــدار ب وي  از  ــر  ــان ت ــه ســام ب ــت  رعــی

دمــار ــاغــش  دم از  ــام  عـ بـــرآرنـــد 

(1110 ـ1111)

     اما اگر برعکس رفتار شود، بومیان به دشمن می پیوندند و در این صورت نیازي نیست که 

دروازه شهر را ببندي؛ چون دشمن در خود شهر است!

گزند ــی  ــان رس را  شــهــریــان  ــر  گ و 

است  در  ــر  ب ــغ زن  ــی ت ــِن  ــم دش مگو 

مبند دشمن  روي  بر  شهر  دِر 

است اندر  شهر  به  دشمن  انباِز  که 

(1112 ـ1113)

نهم)  گفتار اندر پوشیدن راز خویش

سعدي در این بخش یک اندرز نظامی و یک اندرز اخالقی می دهد و آیین نامه جنگی (یا آداب 

حرب) و نیز باب اول بوستان را به پایان می برد:

1. اسرار و اهداف نظامی باید کامًال پوشیده باشد و در برخی اقدامات بایست وارونه نمایی کرد.

کوش بــدانــدیــش  جنگ  تــدبــیــِر  ــه  ب

کسی ــر  ه ــا  ب راز،  ــان  مــی در  منه 

داشت حــرب  شرقیان  با  که  سکندر 

شد خواست  زاولستان  به  بهمن  چو 

چیست تو  عــزم  که  ــد  دان تو  جز  اگــر 

بپوش نــیــت  و  بیندیش  مــصــالــح 

بسی ــدم  دی هم کاسه  جــاســوِس  که 
داشــت2 ــرب  غ در  گویند  خیمه  دِر 

شد ــت  راس از  و  افکند  آوازه  چــپ 

گریست بباید  ــش  دان و  راي  آن  بر 

(1114ـ 1118)
1. حصار: محاصره کردن

2. در قدیم رسم بود دِر خیمه را به جانبی باز می کردند که قصد حرکت به آن سمت داشتند. از تعلیقات مرحوم دکتر یوسفی 

در بوستان سعدي، ص271.
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     شیخ اجل در همین راستا توصیه هایی کرده است؛ از جمله: «هر آن سّري که داري، با دوست 

در میان منه؛ چه دانی که وقتی دشمن گردد. و هر بدي که توانی، به دشمن مرسان، که باشد 

وقتی دوست گردد. رازي که پنهان خواهی، با کس در میان منه، و گرچه دوست مخلص باشد 

که مر آن دوست را نیز دوستان مخلص باشند، همچنین مسلسل.»

خامشــی بــْه کــه ضمیــِر دل خویش

ببنــد سرچشــمه  ز  آب  ســلیم،  اي 

با کســی گفتــن و گفتن کــه: مگوي

کــه چو پر شــد، نتــوان بســتن جوي

(گل، ب8، ش10)

 هرچه در این موضوع احتیاط کرد، باز کم است و سعدي آن را به موارد غیرنظامی هم تعمیم 

می دهد:

در ســخن بــا دوســتان آهســته بــاش

پیــِش دیــوار آنچــه گویی، هــوش دار

تــا نــدارد دشــمن خونخــوار گــوش

تــا نباشــد در پــس دیــوار، گــوش

(گل، ب8، ش12)

2. و اما اندرز اخالقی سعدي در این بخش، همان چیزي است که بارها در جاى جاى آثارش 

بدان پرداخته: تا کاري با لطف و مهربانی برمی آید، درشتی نباید در پیش گرفت و با به دست 

آوردن دل ها می توان بر جهان دست یافت و دعاي مردم مستضعف از لشکر جنگاور مؤثرتر است.

کین آوري و  پرخاش  نه  کــن،  ــرم  ک

خوشی و  لطف  به  برآید  ــاري  ک چو 

ــت دردمــنــد ــه بــاشــد دل نــخــواهــی ک

ــد ســپــاه ــاش ــب ــا ن ــه بــــازو تـــوانـ بـ

ــان امـــیـــدوار ــف ــی ــع دعـــــاي ض

بُرد درویــش  به  کاستعانت  آن  هر 

آوري نگین  زیـــر  ــه  ب ــم  ــالَ ع ــه  ک

گردنکشی؟ و  تندي  به  حاجت  چه 

بند ز  بــــرآور  دردمـــنـــدان  دل 

بــخــواه ــان  ــوان ــات ن از  هــمــت  بـــرو 

کار ــه  ب ــد  آی ــْه  ب مـــردي  ــازوي  بـ ز 

برد پیش  از  زد،  ــدون  ــری ف بــر  ــر  اگ

(1119ـ 1124)

     این باب مهم بوستان با اندرزي که آمد، تمام می شود؛ اما افزون بر آنچه خواندیم، سعدي 

میان  آن  از  و  است  پراکنده  آثارش  البه الي  دارد که در  این موضوع  در  هم  دیگري  مطالب 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. دشمن را نباید حقیر شمرد: «ضعف رأي خداوند مملکت آن است که دشمن کوچک را محل 

ننهد.» (نصیحة الملوك، ص812) و «از دشمن ضعیف اندیشه کن که در وقت بیچارگی به جان 
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بکوشد. گربه اگر چه ضعیف است،  اگر با شیر در افتد، به ضرورت بزند و به چنگال چشمانش 

را برکند.» (همان، ص815) «دشمن را خرد نباید داشت، اگرچه خرد باشد، تا بر او پیروز شوي. 

و به دوري راه و بسیاري لشکر فریفته نباید شد. که هر که دشمن را خرد دارد و میان او و از 

آِن خویش دور داند و به بسیاري سپاه فریفته شود، او غافل باشد و دست از حزم بداشته باشد» 

(آداب الحرب و الشجاعه، ص301).

دانــی کــه چه گفــت زال با رســتم ُگرد:

دیدیــم بســی کــه آِب سرچشــمۀ ُخرد

دشــمن نتــوان حقیــر و بیچاره شــمرد

چــون بیشــتر آمــد، شــتر و بــار ببــرد

(گل، ب 1، ح 4)

کرد خواهم  درویــش وار  نصیحت  یکی 

بترس ضعیف  دشمن  از  غالبی،  اگرچه 

می آیــد: زمانــه  شــاه  موافــق  اگــر 

کــه تیــر آه ســحر بــا نشــانه می آیــد

(صاحبیه،761)

شــمرد نبایــد  کوچــک  بــه  را  عــدو 

نبینــی کــه چــون بــا هــم آینــد مور

نه مــوري، که مویــی از آن کمتر اســت

کــه کــوه کالن دیــدم از ســنگ خــرد

شــور؟ برآرنــد  جنگــی  شــیران  ز 

چو پُــر شــد، ز زنجیــر محکمتر اســت

(بو، 595 ـ597)

2. «ضعف راي خداوند مملکت آن است که: دوست را چندان پایه بدهد1 که اگر دشمنی کند، 

بتواند» (نصیحة الملوك، ص812). «حکما گفته اند: دوست را چندان قّوت مده که اگر دشمن گردد، 

بر تو غالب شود» (گل، ب1، ح27).

ــواز مــن در  ــه  ب ــد  ح ز  را  ــان  ــدگ ــن ب

ــردي ــرش ک ــراب ــا خـــود ب ــه ب کـــان ک

گوید ــري  ــســت تُ ســهــل  ســخــن  ایـــن 

ــري جــویــد ــرتـ ــه بـ ــم بــاشــد کـ ــی ب

(صاحبیه، 761)

گرگ را چندان که دندان تیزتر، خونخوارتر سفله را قّوت مده چندان که مستولی شود 

(مفردات، 790)

3. بر ناتوانی دشمن دل مسوزان: «بر عجز دشمن رحمت مکن که اگر قادر شود، بر تو نبخشاید.»

1 . در نسخۀ مرجع «ندهد» آمده که به نظر درست نمی رسد.
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مغزي است در هر استخوان، مردي است در هر پیرهن دشمن چو بینی ناتوان، الف از بروت خود مزن

( گل، ب 8، ش 15)

 و تا اندازه اي مرتبط با همین موضوع گوید: «هر که بدي را بکشد، خلق را از بالي او برهاند 

و وي را از عذاب خداي.»

ولیکــن بخشــایش،  پسندیده ســت 

ندانســت آن کــه رحمت کــرد بر مار

ــق آزار مــرهــم ــ ــل ــ ــر ریــــِش خ ــه بـ ــن م

آدم ــرزنــد  ف ــر  ب ــت  اسـ ــم  ظــل آن  ــه  ک

(همان، ش 16)

4. «دشمن از خردي مگذار که بزرگ شود، و پیادة شطرنج رها مکن که به سر رود.» (نصیحة الملوك، 

ص815) تا حدودي مؤید همین مطلب است: «نسل فساد اینان منقطع کردن اولیتر است، و بیخ 

و تبار ایشان برآوردن؛ که  آتش وانشاندن و اخگر گذاشتن، و افعی کشتن و بچه نگاه داشتن، کار 

خردمندان نیست» (گل، ب1، ح4).

خون دار اگر چه دشمن خرد است، زینهار

تا کعــب کودکی بود آغاز چشمه ســار

مهمــل رهــا مکن کــه زمانــش بپرورد

چــون پیشــتر رود، ز ســر مــرد بگــذرد

 (صاحبیه، 752)

5. برخالف اندرز دشمن رفتار کن: «نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست، ولیکن شنیدن رواست، 

تا به خالف آن کار کنی که عین صواب است.»

کن آن  گوید  دشمن  زآنچه  کن  حذر 

تیر چــون  ــت  راس نماید  ــی  راه گــرت 

تغابن ـــت  دس ــی  زنـ ــو  ــ زان بــر  کــه 

گیر چــپ  ــت  دس راه  و  ــرگــرد  ب او  از 

(گل، ب 8، ش17)

6. تجاوز به کشورهاي دیگر جرم است و موجب مرگ مردم بی گناه.

گــران لشکر  و  ــت  اس ــد  ــن زورم تنت 

بلند ــزد  ــری گ حــصــاري  ــر  ب وي  کــه 

ــران م دشــمــن  اقلیم  در  ولیکن 

گزند را  بی گنه  ــوري  ــش ک رســد 

(بو، 450 ـ451)

7. اگر چاره اي جز فتح سرزمین دیگر نیست، تا می شود باید از خونریزي پرهیز کرد.

چــو شــاید گرفتــن بــه نرمــی دیار

به مــردي کــه ملــک سراســر زمین

فرخ سرشــت جمشــید  کــه  شــنیدم 

بــه پیــکار، خــون از مشــامی میــار

نیــرزد کــه خونــی چکــد بــر زمین

به سرچشــمه اي بر به ســنگی نبشت:
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بــر این چشــمه چون ما بســی دم زدند

زور و  مــردي  بــه  عالــم  گرفتیــم 

برفتنــد چــون چشــم بــر هــم زدند

ولیکــن نبردیــم بــا خــود بــه گور

(بو، 476 ـ480)

8. از اخالق پیروزي، یکی هم این است: «چون دست یابی، آن کن که اگر دست دیگري باشد، 

به  اگر  است که عفو کنی و  (نصیحة الملوك، ص814) «کرم آن  توان کردن.»  تحمل مثل آن 

ضرورت انتقام خواهی،... نه چندان که انتقام از حد بگذرد که آنگه ظلم از طرف تو باشد و دعوي 

از قَِبل خصم» (گل، ب1، ح34).

دسترس ــاشــدت  ب دشمنی  ــر  ب ــو  چ

پیرامنت ســرگــشــتــه  زنـــده  ــدو  عـ

بس غصه  همین  را  کو  مرنجانْش 

گردنت در  گشته  او  خــون  از  ــْه  ب

(بو، 481ـ 482)

9. از مرگ دشمن شادي مکن: «یکی مژده آورد پیش انوشروان عادل که: «خداي تعالی فالن 

دشمنت برداشت، گفت: هیچ شنیدي که مرا فروگذاشت؟» 

کــه زندگانی ما نیز جاودانی نیســتاگــر بمرد عدو، جاي شــادمانی نیســت

(گل، ب1، ح 37)

 «به هالك دشمن کسی شادمانی کند که از هالك خویش ایمن شده باشد» (نصیحةالملوک، 

ص815).

مــرد تــو هــم از مــرگ جــان نخواهــی بردشــادمانی مکــن کــه دشــمن 

(مفردات،790)

مطلــب  آن  وراي  فرصــت  هیــچ 

ناکامــی  بــه  یکــی  نمیــرد  تــا 

تــو هــم ایمــن مبــاش و غره مشــو 

شــادکامی مکــن کــه دشــمن مــرد

بینــد دشــمنان  مــرگ  کســی  کــه 

ننشــیند دوســتکام  دیگــري 

نگزنیــد دوســت  هیــچ  فلــک  کــه 

چینــد یکان یــکان  دانــه  مــرغ، 

(صاحبیه، 757)

کســی  مــرگ  بــه  شــادمانی  بسیمکــن  وي  از  پس  نمانَد  ــرت  ده که 

(بو، 3722)

10. پیروزي و شکست به خواست خداوند است و سعی و تالش بندگان و راي و تدبیرشان تا 
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جایی که موافق تقدیر است، به کار می آید؛ بنابراین باید تسلیم ارادة حق و خشنود به آن بود 

(البته در این موضوع از نگرش اشعري وار سعدي نباید غافل بود).

دست  ــه  ب نباشد  چــون  ظفر  کلید 

مــرد جــهــد  پنجۀ  آورد  زور  ــه  چ

شکست ــوان  ــت ن فــتــح  دِر  بـــازو  ــه  ب

ــازوي تــوفــیــق یـــاري نــکــرد؟ ــ ــو ب چ

(بو، 2549 و 2559)

     این بحث همچنان ادامه دارد «که بی بخت، کوشش نیرزد دو جو» (بو 2566) و: 

رايجهد و مردي نهد آنچه دهد دولت و بخت و  همت  کند  آنچه  نکند  لشکر  و  گنج 

(مواعظ، 689)

دَرد ــوشــن  ج ــزه  ــی ن ـــل،  اج روز  ــه  ب

قفاست در  اجــل  قهر  تیغ  را  ــه  ک

پشت ــر  ده بـــود،  یـــاور  بخت  ورش 

ــذرد ــگ ن ــل  ــ اج ــی  بـ ــِن  پـــیـــراهـ ز 

الست چند  جوشنش  ــر  اگ برهنه ست 

کشت ــور  ــاط س ــه  ب نــشــایــد  بــرهــنــه   

(بو، 2580 ـ 2582) 

دوست و  دشمن  ــالِف  خ دان  خــدا  از 

ــذرد گ هــمــی  کــمــان  از  تــیــر  ــرچــه  گ

ــت  اوس تــصــرف  در  دو  ــر  ه دل  ــه  ک

ــرد خ ــل  ــ اه ــد  ــن ــی ب کـــمـــانـــدار  از 

(گل، ب1، ح24) 

11. به همین حساب و قیاس، آنگاه که شکست و نابودي مسجل است، کاري از دست هیچ 

کس بر نمی آید. 

جان ستان  ــِن  ــم دش ــس  پ ز  آیــد  ــو  چ

رسید پیاپی  دشمن  کــه  دم  آن  در 

دوان ــرد  ــ م ــاي  ــ پ ــل  ــ اج ــدد  ــن ــب ب

کشید ــد  ــای ــش ن ــی  ــان ــی ک کـــمـــان 

(گل، ب3، ح25)

ــت؟ ــخـ ــِد وارون بـ ــنـ سختچــه کــنــد زورمـ بـــازوي  کــه  ــْه  ب بخت  بـــازوي 

(گل، ب 2، ح28)
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