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1. Introduction 

Tsurezuregusa (Essays in Idleness) is a Japanese didactic  book 

written in the 14th century, 80 years, after  appearance of Gulistan, 

(Rose Garden), the masterpiece of Iranian poet and writer, 

Muslihaldin Sa’adi Shirazi,  and has a strong resemblance both in 

content and structure with Gulistan. Kenko Yoshida , the author of 

Essays in Idleness, was a poet and writer who unlike  Sa’adi, had the 

life of a recluse, and retired  himself as a Buddhist monk, from  the 

public life. Although Sa’adi was a writer and poet who had trained in 

the School of Quran and Islamic wisdom and Yoshida was a believer 

of Buddhist mysticism, their attitude toward the world was quite 

similar.  Even so, Sa’adi’ s work, is far superior to Yoshida’s, from an 

aesthetic and rhetorical point of view. Warning about the instability of 

the world, the preciousness of contentment and importance of dignity 

in the old age are the common themes of two books. From a structural 

point of view, they are also similar; for example, both have used 

poems within prose as  a structural feature and both consist of 

narrative pieces. 
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2.Methodology 

This paper is based on the comparative study method in order to 

evaluate the content and aesthetic features of the two mentioned books 

and to determine the similarities and differences between elements 

within them. for this purpose, the researchers have tried, at first, to 

find elements within the two books that have some type of similarity, 

such as common themes. Then, the researchers have attempted to 

answer the following questions:   

1) Had Yoshida been familiar with Sa’adi ‘s book and inspired by it? 

2) Are the similarities between the two books made completely by 

coincidence?  

 
 3. Discussion 

Gulistan (Rose Garden) is widely regarded as a landmark of Persian 

literature and one of its most influential prose works. Written in 1258, 

it is one of the two of Saadi’s major works, which has been proved 

deeply influential in both the West and the East. Structured as a 

collection of poems and stories (metaphorically as different types of 

roses), the text features minimalist plots, expressed with precise 

language and psychological insight. It explores the many issues and 

tribulations faced by humankind, employing both an optimistic and a 

subtly satirical tone. The book is divided into an introduction and 

eight chapters, each dealing with a specific subject:                                                                                                                                      

chapter 1: Of the Customs of Kings                                                                                                                               

chapter 2: Of the Morals of Dervishes                                                                                                                      

chapter3: On the Preciousness of Contentment                                                                                                         

chapter 4:  On the Benefit of Being Silent                                                                                                                   

chapter5 :  On Love and Youth                                                                                                                                 

chapter 6: Of Imbecility and Old Age                                                                                                                             

chapter 7: Of the Impressions of Education                                                                                                                

chapter 8: Of the Duties of Society      

These chapters are composed of disjointed paragraphs, generally 

beginning with an aphorism or an anecdote and closing with an 

original poem of a few lines. Sometimes, these paragraphs are 

altogether lyrical. We are struck, first of all, by the personal 

characteristics of these paragraphs; many of them relate to the 

experience of the poet in some part of his travels, expressing his 

comment upon what he had seen and heard. His comments generally 
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take the form of practical wisdom, or religious suggestion. He gives us 

the impression that he knows life and the human heart thoroughly.   

On the other hand, Essays in Idleness is one of the classics in 

Japanese Literature, and is much read as a text book in Japanese 

schools. The original title of the book is derived from the opening 

word of the text ,Tsurezure (leisure) and Gusa, a compound variant of 

kusa, which means “grass”, a word sometimes used to designate 

anything not quite finished up, raw and rough as it were.  

Contrary to Sa’adi’s Gulistan, Tsurezuregusa does not have a 

precise order, although Yoshida had tried to separate the subjects of 

his book into sections, the book is, in fact, a collection of treatises on 

miscellaneous subjects written by a fourteenth century priest. these 

subjects are,  of course, very similar to Sa’adi’s Gulistan; for example, 

in  section 18 of the book, Yoshida notes:    

 “It is best  for a man to  be thrifty, to shrink from luxuries, not to 

accumulate great wealth, and not to covet the whole world. The great 

men of ancient times were seldom rich” (Yoshida, 1914, pp. 20-21). 

“In China once there was a man named Xu You, who owned nothing 

and even drank directly from his cupped hands. Seeing this, someone 

gave him a ‘singing gourd’ to use as a cup; he hung it in a tree, but 

when he heard it singing in the wind one day he threw it away, 

annoyed by the noise it made, and went back to drinking his water 

from his hands. What a free, pure spirit!” (Yoshida, 2001).                                                                                                                                            

Sa’adi  in  chapter 3 of Gulistan (On the Preciousness of Contentment) 

narrates a story with a similar theme as below:  

“A mendicant from the west of Africa had taken his station amidst a 

group of shopkeepers at Aleppo, and was saying: “O lords of plenty! 

had ye a just sense of equity, and we of contentment, all manner of 

importunity would cease in this world!” O contentment! do thou make 

me rich, for without thee there is no wealth. The treasure of patience 

was the choice of Lucman. Whoever has no patience has no wisdom ” 

(Sa’adi, 2019).   

On the Morals of Dervishes, Yoshida says:  

“Commendable is the man who, overwhelmed by calamity and 

sorrow, shaves his head but not because of some silly whim of his 

own. shuts his door so that none may know whether he is within or 

not, and lives from break of day to set of sun without any human 

desires ” ( Yoshida, 1914, p. 12).  
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Similar to this, is the following story in Gulistan:                                                                                 

“They tell a story of an abid, who in the course of a night would eat 

ten mans, or pounds, of food, and in his devotions repeat the whole 

Koran before morning. A good and holy man heard this, and said, 

“Had he eaten half a loaf of bread, and gone to sleep, he would have 

done a more meritorious act.” Keep thy inside unencumbered with 

victuals, that the light of good works may shine within thee; but thou 

art void of wisdom and knowledge, because thou art filled up to the 

nose with food” (Sa’adi, 2019).   

In section 51, Yoshida emphasizes the importance of hiring skilled 

persons for momentous jobs “A farmer of Oi was order to arrange a 

water – supply from the Oi River for the pond of the Kameyama 

Palace; so he constructed a water-wheel. He spend much money and 

worked hard for several at it, but there was something wrong with it 

and it would not go round. He tried all sorts of alterations, but as it 

still would not revolve he had at last to give it up. Thereupon a 

villager from Uji was sent for, who easily   fastened it and put it right, 

so that it revolved as it should have done and delivered the water 

satisfactorily. It is best in every case to employ those who are 

proficient at the business” (Yoshida, 1914, pp. 44-45). 

There is a similar story in Gulistan: “A fellow had a complaint in 

his eyes, and went to a horse-doctor, saying: “Prescribe something for 

me.” The doctor of horses applied to his eyes what he was in the habit 

of applying to the eyes of quadrupeds, and the man got blind. They 

carried their complaint before the hakim, or judge. He decreed: “This 

man has no redress, for had he not been an ass he would not have 

applied to a horse or ass doctor!” The moral of this apologue is, that 

whoever doth employ an inexperienced person on an affair of 

importance, besides being brought to shame, he will incur from the 

wise the imputation of a weak mind. A prudent man, with an 

enlightened understanding, entrusts not affairs of consequence to one 

of mean capacity. The plaiter of mats, notwithstanding he be a weaver, 

they would not employ in a silk manufactory” (Sa’adi).  

Regardless of the thematic similarities, Sa’adi  has used a  better 

artistic form  for  his stories. The plots of his stories are subtly and 

skillfully and fascinate the readers completely.in contrast, most of 

Yoshida’s stories, have poor plots.   

Employing an optimistic and a subtly satirical tone are the other 

valuable features of Sa’adi’s stories. 
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4. Conclusion 

Gulistan (Rose Garden), the masterpiece of the great Iranian poet 

and writer , Saadi Shirazi, has an astonishing resemblance to 

Tsurezuregusa (Essays in Idleness). In our view, Yoshida, as a 

reclusive Buddhist monk, had not been familiar with Gulistan, and  so 

the issue of plagiarism or adaptation is completely  ruled out. Then, 

why these two books are so similar? And because of this amazing 

similarity, it called “Japanese Gulistan”.                                                 

This study denotes that this similarity is based on three factors: 1) 

Sa’adi and Yoshida, lived nearly  in the same era; 2) Both were the 

wise men and Sufis of their time; with the difference that Yoshida was 

a recluse monk and Sa’adi, as a wayfarer , had roamed the world far 

and wide; 3) The resemblance between the two books is completely 

by coincidence.  

As we mentioned in this essay ,the similarities between  the two 

books, are not only in content, but both in content and structure; 

Tsurezuregusa , like Gulistan, Structured as a collection of poems and 

stories. But his stories are not as beautiful as Sa’adi’s. Sa’adi  has used 

a  better artistic form  for  his stories and the plot of his stories are 

subtly and skillfully. The poems of Gulistan are original and Sa’adi, 

as a poet, has composed all of them. Yoshida was also a poet, but in 

his book, he has handpicked the poems of the other poets.                                               

Employing an optimistic and a subtly satirical tone are the other 

valuable features of Sa’adi’s stories, that distinguish Gulistan from the 

book of Yoshida. as a result ,Gulistan is structured in more artistic 

style and this is the reason of  classifying it as a  internationally well-

known literary book.     
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 چکیده

 Tsurezuregusa or Essays in) یبارسبک امِیاهای یادداشت ایگوسا  زورهتسوره 

Idlenessدایوشیژاپن، کنکو  زدهمیو شاعر قرن س سندهی( اثر راهب، نو (Kenko Yoshida )

وا و ساختار شباهت لحاظ مضمون و محتنوشته شده است. به گلستاناست که هشتاد سال پس از 

 یاسندهیشاعر و نو یسعد کهیدارد. باوجود یرازیش یاجل سعد خِ یش کتاببا  یزیانگرتیح

 یراهب دایوشیبوده است و  یرانیـ ا یو حکمت و عرفان اسالم یقرآن یهامعتقد به آموزه

 کیه هم نزدچنان ب یدو به جهان و هست نیو نوع نگرش ا شهیاما اند ،ییعرفان بودا ۀافتیتیترب

شناسی، لحاظ زیبایی. البته با این تفاوت که بهانددهیک آبشخور نوشیهر دو از  ییاست که گو

 یگلستان سعدباری یوشیدا است. های ایام سبکنسبت سرآمدتر از یادداشتشیخ اجل به گلستان
راز اول ط یمختلفِ جهان ترجمه شده است و ادبا یهااست که به زبان یجهان یِشاهکار ادب

دو کتاب و  اتیاز حکا یتعداد یقیتطب یمقاله، ضمن بررس نی. در ااندرفتهیپذ ریاز آن تأث یاریبس

جهان، سخن  یداریبر ناپا ری. تحذمیاپرداخته زیها ناز آن یبه باز نمود برخ شان،یهاشباهت یبررس

دو اثر است؛  نیا ییاز مشترکات معنا یریو وقار پ یستیزبه ساده هیقناعت و توص لتیدر فض

 هاست.آن یساختار یهایژگینثر و شعر از و ۀزیو آم تیکاکه درج حهمچنان 
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 مهمقدّ .1
ن عرفا های معنوی در قالب حکایت و داستان از دیرباز میانشر تأمالت عرفانی و اندیشه

و حکما و اندیشمندان در نقاط مختلف جهان مرسوم بوده است. ادبیات کهن ایران 

الطیر ، اعم از عرفانی نظیر منطقاز متونی با محتوای قصه های فراوانینمونه دربردارندۀ

شیرازی و متون روزبهان بقلیمعنوی، خمسۀ نظامی و شرح شطحیاتِ شیخعطار، مثنوی

این متون،  نامه، گلستان و بوستان است. همۀیک شب، طوطیوهزار حکمی و تعلیمی نظیر

ها و منظور بیان اندیشهکارگیری اسلوب هنری قصه بهیک ویژگی مشترک دارند و آن به

تفکرات عارفانه و حکیمانه است. در این میان گلستان شیخ اجل سعدی شیرازی در حوزۀ 

سعدی تربیت را دارویی می داند که از طریق .ای داردادبیات تعلیمی فارسی جایگاه ویژه

 (.293: 1391و بختیاری،روزکند)نیکآن بدترین بیماریِ انسان یعنی نادانی را درمان می

هایی با ساختار مناظره را سعدی در گلستان ژانرهای مختلف ادبی از رمانس تا مقامه و قصه

 نویسی است.مهای مقاگونهبه خدمت گرفته است؛ اما حکایات او بیشتر 

 بیان مسئله . شرح و1-1

و محتوا دارد که یکی از لحاظ شکل به  ادبیات جهان  همتایانیسعدی در تاریخ گلستان

حق آن اثر راهب و شاعر ژاپنی، کنکو یوشیداست؛ کتابی که به ،آن ها تسوره زوره گوسا

را  گلستان ر اینکه یوشیدانامند. با این همه سند و مدرکی مبنی بمی« گلستان ادب ژاپن» را

خوانده و از آن تأثیر پذیرفته باشد، در دست نیست. دو دلیل نیز برای تأیید صحت این مدعا 

اینکه یوشیدا برخالف سعدی، فردی انزواطلب بود که سالیان  توان پیش کشید: یکیمی

و دوم اینکه دراز عمر خود را در گوشۀ دیر گذراند و کمتر با جهان بیرون در ارتباط بود 

سعدی تا آن زمان به ژاپن و دیری رسیده باشد که  گلستانای از رسد نُسخهبعید به نظر می

گذاریم که رابطۀ دو کتاب را زیسته است؛ بنابراین فرض را بر این مییوشیدا در آن می

 توان از نوع توارد یا تداول معانی در زمانۀ دو حکیم دانست. می

معنی است که دو شاعر یا نویسنده آثاری را آفریده این  به توارد در اصطالح ادبی

آنکه بحث سرقت ادبی در میان باشد یا حتی از هم تأثیر باشند که کامالً شبیه هم باشد، بی

را در یک دیباچه و هشت باب، به عدد هشت باب بهشت،  گلستانپذیرفته باشند. سعدی 
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ب دوم در اخالق درویشان؛ باب سوم در نگاشته است: باب اول در سیرت پادشاهان؛ با

فضیلت قناعت؛ باب چهارم در فواید خاموشی؛ باب پنجم در عشق و جوانی؛ باب ششم در 

ضعف و پیری؛ باب هفتم در تأثیر تربیت و باب هشتم در آداب صحبت. در مقابل، یوشیدا 

 ه است.پراکنده را بدون هیچ نظمی در پی هم آورد قطعۀ 243 گوسا زوره تسورهدر 

ر پایان د« جدال سعدی با مدعی»های نسبتاً بلندی همچون حکایات گلستان از قصه 

ویژه در باب هشتم در بسیار موجز )گاه در حد دو سطر( به های حکمیانۀباب هفتم تا اندیشه

ا به فحه رصۀ یوشیدا نیز هست. یوشیدا گاهی چند نامحکمتنوسان است. این ویژگی بارز 

موجز  خود را در حد یک تا دو سطر دهد و زمانی دیگر، اندیشۀصاص مییک قطعه اخت

ال رای مثب ؛کند؛ اما تفاوت در نوع پرداخت داستانی دو حکیم و نویسنده استبیان می

ه است. خوبی استفاده شدبه گلستانپیرنگ داستانی، غیر از باب هشتم، در بیشتر حکایات 

گشایی( مقدمه، میانه، اوج و گرهراماتیک )دار سعدی، ساختار ددر حکایات پیرنگ

خاص برخوردارند؛ ها از کششی دلیل نیز این قصههمین خوبی رعایت شده است و به به

هایی هایش صرفاً توصیف موقعیتاتفاق بخشبهیوشیدا در قریب نامۀحکمتآنکه حال 

معدود  یاردر آن بس بدون هرگونه فرازوفرود داستانی است و شمار حکایات دارای پیرنگ

ای طعهدن قآور گلستاناست. از سویی، هرچند هر دو اثر تلفیقی از نثر و نظم است، در 

مده، حال صورت یک ویژگی سبکی درآدر میانۀ یک حکایت منثور، به منظوم در پایان یا

یمۀ آنکه یوشیدا در تسوره زوره گوسا، هرجا ضرورت دیده شواهدی از شعر را ضم

ثر ا ستانگلمنثور خود کرده است. تفاوت دیگر این است که قطعات منظوم در  هاینوشته

را  دیگران نقولطبع خود سعدی است؛ اما یوشیدا با آنکه خود شاعر بوده، معموالً اشعار م

یزو آورده از قول کاهن یوشیم 67های خود کرده است. نظیر آنکه در قطعۀ ضمیمۀ نوشته

 است:

ــــــم ــــــلدر چش ــــــاانداز گُ  ه
 

ــــــــــــاب ــــــــــــیفته از مهت  ش
 

 روانآرام و روشـــــــــــــــــــن
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 ، در این خاکگویند که اینجامی
 

ــــــده اســــــت ــــــوارا آرمی  آری
 

 (60:  1914)یوشیدا،                      

                                                                                             تحقیق .پیشینۀ 2-1 

الورد نوشته ای که بر ترجمۀ خود از گلستان، با عنوان روضهدر مؤخرهی الفراتمحمد 

های او اعم از شعر و نثر، به جمیع زبانگیر است و آثارِ سعدی عالمیادآور شده که شهرتِ 

: 2007زندۀ دنیا ترجمه شده و موجب اعجاب و شگفتی مردم عالم گردیده است )الفراتی،

ای در مطالعات ادب جهانی است که آثار سعدی جایگاه ویژهدلیل همین اهمیت (. به311

                                             .است تطبیقی به خود اختصاص داده

ها ترین اشارهویژه گلستان در ژاپن موردتوجه بسیار قرار داشته است. قدیمیبهی، آثار سعد 

گردد که در دورۀ امپراتور ماساهوروُ برمی یوشیدا به سعدی در این کشور، به سفرنامۀ

شاه قاجار شده بود. او در سفرنامۀ خود دربار ناصرالدین عنوان سفیر روانۀمیجی به

در روزگار قدیم و در دورۀ میانه بسیاری نویسندگان و گویندگان نامور در »نویسد: می

آثار او در اروپا خواستار و اند. از اینان سعدی بسیار پرآوازه است و ترجمۀ ایران برآمده

(، Araki shigeru) روُ ( آراکی شیگه212ـ  211: 1373)ماساهارو، « خوانندۀ فراوان دارد

 اندیشۀ تاریخ ادبی ایرانژاپنی، نیز در کتاب خود با عنوان  شناسِادیب و زبان

(Perushiya Bunkakushiko) (1922 ) :شعر و سخن »دربارۀ سعدی نوشته است

زاده، )رجب« ه استعملی و آموزندسعدی، شاعر ایرانی، دارای حکمت دینالمشرف

 ( بهBara-en) ژاپنینخستین ترجمۀ گلستان را به « کوءشاشین»(. انتشارات 1386

-Bara-en,Shinko منتشر کرد 1922(، در Kato-Choka) کاتوء چوءکاهمت
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sha,Tokyo] ]،( نوشته 7-12رجمۀ خود )ای بر ت(. کاتوء در مقدمه225: 1363)مینوبو

 است: 

های بسیار دارد، با خارِ ؛ گُلیا باغِ گل در جهان ما نمادی از حقیقت زندگی استگلستان 

ن و جا سرزنش و هشدار، اما گلستان سعدی خار ندارد. سعدی در گلستان خود روح واال

ه مان زندر دلدته صافی خویش را نشان داده است... با خواندن گلستان، ایرانِ روزگاران گذش

ما را به  بوییم و پنداری که کالم سعدیشود و رایحۀ بهار ایران را به مشام جان میمی

ت که برد. سعدی در گلستان باغبانی قانع و فروتن اسوگذار سمرقند و شیراز میگشت

تان را جویی، گلسهدهد. او با مناعت و درویشی و نه از سَرِ نام و جاهای جان را پرورش میگُل

                                                        گیر یافت.به اهل دل ارمغان داشت. این اثر شهرتی عالم

 افزاید:کند و می]حکیم و شاعر بزرگ[ یاد می (Kasei« )کاسۀ»عنوان کاتوء از سعدی به   

و شارح  ، حکیم، مدرس(Kaibara Ekikenاندیشۀ سعدی همانند فلسفه کایبارائه کیکِن ) 

 در این اهنگیاست. این هر دو به لزوم و ارزش توازن و اعتدال و هم اخالقیات کنفوسیوسی،

طبعانه ی شوخاند. سعدی و کایبارا به زندگی با روحی زالل و نگاهکرده زندگی گذرا تأکید

              (. 225)همان: .نگریستندمی

 Sawaتبر گلستان به زبان ژاپنی، به همّت ساوایی زوء )اما اولین ترجمۀ کامل و مع      

Eizoو از سوی بنگاه نشر کتاب ایوانامی )- ( شوتِنIwanami-shoten  در سال )1951 

منتشر شد. این نخستین ترجمۀ گلستان به ژاپنی بود که از روی یک متن معتبر فارسی 

ترین تردید ماندنیبی شد؛ ولی )گلستان سعدی، تصحیح فروغی، چاپ بروخیم( انجام

( از این Gamo Rei-ichiایچی )ای است که گاموءرِیگلستان به ژاپنی، ترجمه ترجمۀ

 گاموء [. ترجمۀ1953توکیو،  Gai Dai، انتشارات Bara-enکتاب به دست داده است ]

 شود و بارها بازچاپ شدهترین ترجمۀ گلستان به ژاپنی شناخته میهنوز معتبرترین و دقیق

گرای ژاپنی گاموء روان، زیبا و بسیار شاعرانه است؛ هرچند سبک کُهنه است. زبان ترجمۀ
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دلیل همین وجود این، گیرایی آن بیشتر بهمعمولی را برماند. با  آن ممکن است خوانندۀ

بوستان و گلستان »خود نوشته است:  سبک آرکائیک آن است. وی در مقدمۀ ترجمۀ

از پیامی جهانی هستند و همین دلیل استقبال ملل گوناگون از آن  سعدی هر دو برخوردار

 « است.

 .چارچوب نظری و روش تحقیق3-1

ولک در تحقیق حاضر با تکیه بر مکتب امریکایی است که سرآغاز آن سخنرانی رنه

(است. از Thematologyشناسی)بود. یکی از شاخصه های این مکتب، مضمون 1985سال 

شناسی به پنج بخش تقسیم (، حوزۀ مضمون Siegbert S.Prawerور)نظر زیگبرت پِراِ

های طبیعی یا مشکالت همیشگی انسان و الگوهای شود: الف( بازنمایی ادبیِ پدیدهمی

های مکرر و نحوۀ ج( موقعیت ؛مکرر در ادبیات و فرهنگ عامههایمایهب( بُن؛ رفتاری

های ادبِی شخصیته( بازنمایی ؛هاادبیِ تیپ یید( بازنما ؛آن با مختلف نویسندگان برخورد

-208: 1398ای و سخنور، الدین قمشه، تاریخی یا کهن)محیایمعروف اساطیری، اافسانه

209 .) 

ای است. بدین متن پژوهی مستقیم وبه روش کتابخانه ۀشیو روش تحقیق نیز مبتنی بر

د، همچنین از آنجا که قصد مقابله، انشده مطالعهصورت که هر دو متن ابتدا بادرنگ کامل 

مقایسه و تطبیق در کار بوده است، دقایق زندگی، موقعیت جغرافیایی و وضعیت سیاسی 

روزگار هر دو نویسنده در نظر گرفته شده است. سرانجام در پایان مشابهات، مشترکات و 

حلیل شده آنان بوده است، بررسی وت ۀها در نگاه، بر حسب آنچه در نوشتآنتفاوت های 

 است.

 

 و بررسی بحث .2

ها پرداخته، همچون اخالق درویشان، فضیلِت به آن گلستانآنچه سعدی در هشت باب 

خود مدنظر  نامۀحکمتقناعت، فواید خاموشی، جوانی و ضعف و پیری... یوشیدا نیز در 

 قرار داده است.
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 . در وصف ناپایداری جهان 1- 2

 نویسد:  می در ناپایداری هستی و عمر آدمی گوسا زوره تسورهیوشیدا در حکایت هفتم 
 بودایی  آیین رابرب را مردگان کالبد کهجایی توریبه کوه از و نباشد ژالهبی گاههیچ آداشی زارسبزه 
 آورمالل چه ماندیم، روزگارمانمی همیشه دود و الله آن چون نیز ما اگر. برخیزد دود همواره سوزانندمی

 (.13: 1914 یوشیدا،). نباشد اعتبار را عمر که به همان! بود

 آورد:می گلستانسعدی در همین مضمون در بخشی از دیباچۀ 

ــــــی ــــــر م ــــــردم از عم ــــــی ه  رود نفس

ـــــت و در خـــــوابی  ای کـــــه پنجـــــاه رف

 کــار نســاختکــس کــه رفــت و آنخجــل 

ــــــل ــــــداد رحی ــــــین بام ــــــواب نوش  خ
 

ـــی  ـــه م ـــون نگ ـــیچ ـــده بس ـــنم نمان  ک

 مگــــــر ایــــــن پــــــنج روز دریــــــابی

 وس رحلـــت زدنـــد و بـــار نســـاخت کـــ

ــــــــبیل ــــــــاده را ز س ــــــــاز دارد پی  ب
 

 (19:  1388)سعدی،                         

 . در فضیلت قناعت2-2

 شود: یوشیدا در ادامۀ حکایت هفتم یادآور می  
 دراز عمر و است شنوباوگان و فرزندان دلبستۀ و شیفته باز باشد، نمانده چندان عمرش از اگرچه آدمی   
 یزانگغم چه این و تهی آدمیت از و شود پر آرزو از همه او. ببیند را نونهاالن برومندی و بارآمدن تا واهدخ

 . (13 :1914یوشیدا، ) است.

 ویکم سعدی در باب قناعت است: که یادآور حکایت بیست
 حجرۀ به مرا شکی جزیرۀ در شبی. خدمتکار بندۀ چهل و داشت بار شتر صدوپنجاه که شنیدم را بازرگانی

 به بضاعت النف و ترکستان به مزانبا فالن که گفتن پریشان هایسخن از نیارمید شب همه. درآورد خویش

 که دارم اسکندریه رخاط گفتی: گاه. ضمین فالن، را چیزفالن و است زمین فالن قبالۀ این و است هندوستان

  (273 - 270: 1388)سعدی،   ..است. شمشوّ  مغرب دریای که ،نه گفتی: یا است خوش هوایی

 تعلقیبی و زیستیساده در .3- 2

  :است آورده خود نامۀحکمت 18 قطعۀ در یوشیدا  
 و نیندوزد زیاد مال. بپرهیزد زیور و پیرایه از و کند پیشه قناعت و سادگی زندگی در آنکه بهتر را آدمی

(. 21: 1914)یوشیدا، . بودند تهیدست شتربی قدیم روزگار بزرگ مردان. نخواهد خود بهر را دنیا همۀ
که از دارایی دنیا هیچ نداشت. کسی با دیدن او که آب چشمه « هسویو»روزگاری در چنین مردی بود به نام 

قمقمه را به شاخۀ درختی آویخت و  ای  از پوست کدو به او داد. مرد نادار،نوشید، قمقمهبا کف دست می
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داد،آن را دور انداخت و باز برکف خورد و صدا میو و آن سو تاب میچون آنجا با وزش باد به این س

 ) یوشیدا،( دست از چشمه آب نوشید. راستی که اورا باید چه شوقی صافی در دل بوده باشد!

 خوانیم:نزدیک به همین مضمون را در حکایت یکم باب قناعت گلستان می 
اوندان نعمت، اگر شما را انصاف بودی و ما را گفت: ای خدخواهندۀ مغربی در صفِ بزازان حلب می 

 قناعت، رسم سؤال از جهان برخاستی:

 ای قناعـــــــــت تـــــــــوانگرم گـــــــــردان
 

 کـــــه ورای تـــــو هـــــیچ نعمـــــت نیســـــت 
 

 (241:  1388)سعدی،               

 . در عشق و جوانی 4- 2

 نویسد:یوشیدا از عشق چنین می
سر است این دل! عطر چیـزی اسـت زد و چه سبکچون عشق دل آدمی را شیدا نسا چیزهیچ زندگی در

جـان خـود بـر  ۀانگیز، هرچند که بوی خوشش تنها ساعتی بیشتر نماند، بـاز بـا همـناپایدار، اما یک عطر دل
قدیس که کرامات و مقاماتش را به بهای نگاهی به پاهای سـفید دخترکـی « ۀکوم»ها نشیند. مگر نه که مشام

 (.14: 1914)یوشیدا،  از دست داد؟شُست، که بر لب جوی رخت می

توانست خاطر کراماتش میزیست و بهحکایت کومۀ قدیس که حدودًا ده قرن پیش می

عطار است. از  ریالطمنطقدر « شیخ صنعان و دختر ترسا»در هوا پرواز کند، یادآور داستان 

 :سویی موتیف پروازکردن داستان کومۀ قدیس متناسب با این حکایت گلستان است
 و دیدی مالمت کهچندان. گفتار یارای نه و صبر طاقت نه گرفتار، شخصی محبت به دیدم را پارسایی  

 :گفتی و نگفتی صابیت ترک کشیدی، غرامت

 دســــــت دامنــــــت ز نکــــــنم کوتــــــه

ــــد ــــو از بع ــــال  ت ــــأیی و م ــــت ملج  نیس
 

ــــــود ور  ــــــی خ ــــــه بزن ــــــ  ب ــــــزم تی  تی

ـــــــو در هـــــــم ـــــــزم ت ـــــــزم ار گری  گری
 

 (339:  1388سعدی،)

 . در وقار پیری ۵ - 2

 نویسد: کردن نیز یوشیدا میدر پیری و سودای جوانی
 اما کرد؟ سرزنش را او شودمی چگونه کند، پیدا سروسرّی کسی با سالگیچهل از بعد مردی اگر
 و است ناشایست دیگران، عشقی ماجراهای از یا زنان با اشرابطه از گفتنفاش یا آن از گفتنسخن آشکارا

 (.92: 1914)یوشیدا،  .او سن برازندۀ نه

 سراید:سعدی در همین مضمون می
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ــدار ــت ب ــودکی دس ــدی ز ک ــر ش ــون پی  چ
 

ـــان بگـــذار  ـــه جوان ـــازی و ظرافـــت ب  ب
 

 ( 423: 1388) سعدی،                         

 «ریضعف و پی»(در باب 417نیز در پیوند با هیمن موضوع سعدی در گلستان)صفحه

 (.417 -413: 1388،)سعدیحکایت شیوایی دارد 

 . در اخالق درویشی6- 2

 نویسد: می گوسا زوره تسورهیوشیدا در حکایت پنجم 
 برآمدن از و نباشد خبر او از را کسی کهچنان ببندد، خویش روی به در اندوه، بارِگران که مردیآزرده

 جامۀ و تراشد سر قلندران چون تأملبی که تا است بهتر ببرد، سر به دل خواهش هیچ بی آفتاب، فروشدن تا

 (.12: 1914)یوشیدا،  پوشد کاهنان

 ست:از باب اخالق درویشان ا 22باری نزدیک به مضمون این حکایت، همان حکایت 
دلی احبعابدی را حکایت کنند که شبی ده من طعام بخوردی و تا سحر ختمی در نماز بکردی. ص

 «     تر بودیاز این فاضل شنید و گفت: اگر نیم نانی بخوردی و بخفتی، بسیار

 اندرون از طعام خالی دار

 درو نورِ معرفت بینی تا

 تهی از حکمتی به علّت آن 

 که پُری از طعام تا بینی

 (.185: 1388)سعدی، 
 . در فواید خاموشی7- 2

 نویسد: می 79کنکو یوشیدا در حکایت 
ام نادان خ اما ز دانش خود دم نزند؛داری است. مرد فرزانه ابهترین منش هرجا و در هرکار، خویشتن

 (.68)یوشیدا،  دانای هر راز است همواره خود را در هر سخن چنان پیش اندازد که پنداری

 آورد: سعدی نزدیک به همین مضمون می

 .جهلش معلوم کند ۀپای فضلش بدانند، ۀهرکه در پیش سخن دیگران اُفتد تا مای

 (177:  1388)سعدی،
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 کار به کاردان . در سپردن8 - 2

خویش در تأکید سپردن کارهای گران به مرد  نامۀحکمت 51کنکو یوشیدا در حکایت 

 نویسد:کاردیده می
 آب کامِدا کاخ استخر به ئوی رودخانۀ زا چاهی چرخ ساختن با تا کردند مأمور را ئوی مردم از زارعی

به پس کرد. رها را آن ناچار و رفتنمی پیش ارک اما ،کرد فراوان سعی زارع. دادند او به بسیار زر و برساند
 درست آسانیبه را چرخ او و فرستاد( بود معروف آبش هایچاه که) ئووجی مردم از روستایی یک دنبال

 . (54ـ 53: 1914) یوشیدا،  کرد روان استخر به را آب و گشت خوبیبه کهچنان انداخت، راه و کرد

ایت زیر از باب تأثیر تربیت گلستان دارد:                        قطعۀ باال شباهت آشکاری با حک
کند، در دیدۀ مردکی را چشم درد خاست، پیش بیطار رفت که دواکن. بیطار از آنچه در چشم چارپای می

اگر این، خر نبودی، پیشِ بیطار ؛ و هیچ تاوان نیستا بر او کشید و کور شد. حکومت به داور بردند، گفت:

منظور از این سخن آن است  تا بدانی که هرآنکه ناآزموده را کار بزرگ فرماید، با آنکه ندامت برد،  نرفتی.

 به نزدیکِ خردمندان به خفتِ رای منسوب گردد. 

ــــــــد ــــــــمند نده ــــــــن هوش   رای روش

 ســـــــتبافنده اگرچـــــــه بوریابـــــــاف
 

 خطیـــــــر کارهـــــــای فرومایـــــــه بـــــــه 

ـــــــدش ـــــــه نبرن ـــــــر کارگـــــــاه ب  حری
 

  ( 462-461: 1388)سعدی، 

 گیری .نتیجه3

کتاب تسوره زوره گوسا اثر کنکو یوشیدا تقریباً هشتاد سال بعد از گلستان سعدی 

انگیز است. این لحاظ مضمون و محتوا و ساختار حیرتها بهاما شباهت آن ،نوشته شده

رسد یوشیدا، شاهکار سعدی را دیده و از او تأثیر پذیرفته درحالی است که به نظر نمی

 باشد. 

هایی را برای اثر حیات و خصلت حکیمانۀ سعدی و یوشیدا همسانیزدیکی زمان ن -

طور تواند، بههای مشترک انسانی میها رقم زده است. مفاهیم ارجمند حیات و اندیشهآن

 تسورهکه فرانمود آن در دو اثر مایۀ حکیمانۀ آثار ادبی قرار بگیرد؛ چنانناخودآگاه، جان

 یداست؛ پ گلستانو  گوسا زوره
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های ودهترکیب نثر و نظم بر لطف هر دو اثر افزوده است، جز آنکه سعدی از سر –

ده ش درج کر، حال آنکه یوشیدا از شعر دیگران در کتاباستفاده نمودهها خود در حکایت

  است؛ 

اب، ها در متن کتبرداری از آندرنگ در چگونگی نقلِ حکایات و کیفیت بهره -

جمه از زبان دهد. اگرچه تروی را در هنرِ تأویل و تعلیق نشان می آگاهی سعدی و چیرگی

قدم و تهمه فضل اصلی شناخت ما از هنر یوشیدا در این امر را مخدوش کرده است، بااین

 تقدمِ فضل برای سعدی باقی است. 
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