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1. Introduction 

Didactic literature is a significant part of Persian literature, with 

edification and ethics playing a key role in all elements of ancient 

literary genres. 

Theological-educational literature grew and enriched in Islamic 

times as a result of writings influenced by the Holy Quran, hadiths, 

and other Islamic sources, and the bulk of these works were 

influenced by each other, sometimes directly, sometimes indirectly, 

and intertextually. In their respective artistic ways, great writers and 

orators have profited from these pure and transcendent principles. 

Most didactic and moral texts, as well as their themes, influenced 

Sheikh Ajal Sa'di, and he was innovative in integrating the 

perspectives of the past with the needs of his time. Many artists tried 

to imitate Sa’di's eloquence. 
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As one of the most effective followers of Sa’di's school of 

thinking, Abdullah Ravanbod Pishini has duplicated didactic and 

moral notions and topics that existed before Sa’di's period and then 

surfaced in this talented poet's works in plain language. 

 

2. Methodology 

This article is based on the French school of comparative 

literature. The researcher's job in this school is to identify sources of 

inspiration and thinking, as well as subjects and ways of expression, 

along with schools and literary genres. Historiography, differences in 

language and literature, and the existence of a historical relationship 

between the two types of literature are the principles of the French 

school. This research examines the extentto which Ravanbod was 

influenced from Sa'di, particularly in Boustan and Golestan, and the 

similarities between the poems of the two orators based on the 

"French School of Comparative Literature," while looking at the 

degree to which Sa'di's wisdom is reflected in Ravanbod's Balouchi 

poetry. 

3. Discussion 

Sa’di  

The wisdom poems, which are the result of Sheikh Ajal Sa’di’s 

personal meditation gained from his journeys, are the most prominent 

poetry in Boustan and Golestan. In these two writings, Sa’di strives to 

describe a civilisation founded on humanism, compassion, justice, and 

reality. Kindness and fairness, he believes, are the most important 

virtues. The Qur'an, Nahj al-Balagha, ancient Iranian memoirs 

(Andarz-nameh), Kelileh va demneh, Qabousnameh, Nasirean Ethics 

(Akhlaq-i Nasiri), and the Alchemy of Happiness (Kimiay-e-Sa’adat) 

have all been suggested as sources and foundations for Sa’di's moral 

point of view. Many scientific theories have affected him as a result of 

his many trips and education in Baghdad's Mustansiriyah and 
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Nezamiyeh; yet, the wisdom and ideas of ancient Iran and Islamic 

wisdom form the foundation of his thoughts. 

Ravanbod 

In addition to wisdom, law, philosophy, theology, and religious 

sciences, Maulana Mohammad Abdullah Ravanbod Pishini (1926-

1988) possessed a comprehensive command of literary sciences such 

as the science of prose, rhyme, innovation, and expressiveness, which 

he considered essential for every poet. He is the most well-known 

contemporary poet in Iran's Baluchistan province.  

Despite his wide understanding of Persian, Arabic, Urdu, and 

Baluchi literature, his manner of speech is basic and unpretentious. 

Ravanbod has been dubbed "Sa’di of Balochistan" by several critics 

and fans of his poetry. This term is usually attributed to him because 

his poetry influences Baluchi literature and language, as well as its 

simplicity. 

Ravanbod's Baluchi poems are the most essential, brilliant, and 

numerous of his poems. Baluchi poetry is written in the manner of 

traditional and classical Baluchi poetry or in the genres of Qasideh 

(ode), Qazal (lyric), and Mosammat, which are influenced by Persian 

poetry. 

The following are some of the most prevalent instructional 

concepts shared in the works of the two orators: 

God’s power, God’s transcendence of human intellect and 

imagination, purposefulness in the system of creation and the need to 

pay attention to every single being in the universe, humility due to 

being created out of the soil, God’s generosity to all human beings, the 

humans’ inability to thank God for all blessings, belief in fate and 

predestination, advising patience, seeking happiness in both worlds, 

avoiding worldy attachments, warning the harmful effects of 

persecution and scolding, criticizing the world, making the most of 

time in life, emphasizing the deeds rather than origin, highlighting the 
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role of being a good person as an enduring legacy, not neglecting 

comeuppance, not belittling the enemy and sin, the immutability of the 

wicked principle, standing up to oppression and living and dying with 

honor rather than degradation and disgrace. 

  

4. Conclusion 

The presence of common and similar topics in the works of Sa’di 

and Ravanbad suggests that both poets are interested in religious and 

didactic writing, according to this study. Wisdom and ethics are 

practically present in the lives of characters and heroes in both orators' 

works, to the point where many educational notions and moral themes 

in Ravanbad's and Sa’di's writings are similar, and in some cases 

merge into one. If there is a little discrepancy in interpretations or 

words, it is due to language differences, which have the same 

semantic relationship and message in any case. The majority of the 

subjects on which the two orators have voiced and agreed are related 

to how one obtains both earthly and otherworldly bliss. In order to 

attain happiness and salvation in the two worlds, the ideal human 

being, in Sa’di and Ravanbad’s terms, must "give up bad and 

reprehensible habits and thoughts, and adorn oneself with good morals 

and good deeds"; that is, one must purify his existence of 

reprehensible attributes.  

  The usage of verses and hadiths, myths and religious figures can 

be noticed with the use of similes and allegories in order to objectify 

the message in both orators’ poems. Ravanbod's poems in the Balochi 

language are known for their simplicity, earning him the title “Sa’di of 

Balochistan,” due to following Sheikh Ajal Sa’di Shirazi's statement. 

 

Keywords: Sa’di, Ravanbod, comparative literature, practical 

wisdom. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 0011پاییز و زمستان، پنجمو  بیستشمارة  ،سیزدهمسال 
 

 یمولو یبلوچ اشعار در یسعد گلستان و بوستان یعمل حکمت بازتاب
 روانبُد عبداهلل

  4 هادی اربابی ،  3(مسئول سندهینو)هوشنگ محمدی افشار

 چکیده

های ایرانیان باستان، فلسفۀ یونان و های اصلی ادبیات حکمی و تعلیمی عبارتند از: اندیشهسرچشمه

اند، تمدن اسالمی پرورش یافتهحکمت و کالم اسالمی. نویسندگان و سخنورانی که در دامان 

لیمی را در آثار های حکمی و تعمند گردیده و اندیشهکدام به اندازۀ توان خود از این منابع بهرههر

اند. در قرن هفتم این نوع ادب در تعالیم حکمی و اخالقی با استاد سخن، خویش متبلور ساخته

ه.ق( در نظم و نثر به اوج خود رسید. مولوی عبداهلل روانبُد  220-202شیخ اجل سعدی شیرازی )

ضامین حکمی و شاعران معاصر بلوچ زبان است که در اشعار خود از م ازجملهه.ش( 3105-3122)

اسالمی و حکمت و فصاحت سعدی به نشر  -های ایرانیتعلیمی بهرۀ کافی برده و زیر تأثیر اندیشه

آثار و اشعار خود به زبان بلوچی پرداخته است. هدف از این پژوهش، معرفی جایگاه واقعی مولوی 

تان و گلستان شیخ پذیری وی از بوسو بررسی کیفیّت تأثیر« بلوچستان سعدی»روانبُد، به عنوان 

دهد که عالوه بر موضوعات مشترک میاجل در حوزۀ حکمت عملی است. این پژوهش نشان 

جامعه بشری، اشعری بودن دو سخنور، سفرهای تحصیلی و شرایط اجتماعیِ تقریباً مشابه، سبب 

یرد. شیوۀ است که روانبُد بیشتر از دیگر شعرای بلوچ زبان از اندیشه و بیان سعدی تأثیر پذشده 
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تحلیلی  -گرای فرانسوی به روش توصیفیتحقیق در این مقاله برمبنای مکتب ادبیّات تطبیقی تاریخ

های بنیادین روانبُد برای گونه است که اندیشههای پژوهش بدیندست آمده از یافتهاست. نتایج به

یز در تشبیه و توجیه مشیّت و حکمت خداوند در آفرینش جهان و مضامین حکمی و تعلیمی و ن

 پردازی به سعدی شباهت دارد.تمثیل

 .یعمل حکمت ،یقیتطب اتیادب روانبُد، ،یسعد: های کلیدیواژه

 مهمقدّ .0
 .شرح و بیان مسئله0-0

ای برای مهار حیوان حَکمَه یا حُکم مشتق شده و وسیله»از واژه ( Wisdom)حکمت 
ندۀ آن را از ارتکاب به اخالق سواری و جلوگیری از سرکشی آن است؛ زیرا حکمت، دار

ناپذیری، استواری و استحکام است، خواه این حکمت مالزم با خلل؛ بنابرداردیبازمپست 
( و حُکم 242 -242: 3122)راغب اصفهانی، « .مربوط به علم باشد، خواه مربوط به عمل

ی و ستمگریعنی تمییز حق از باطل و بازداشتن از  ؛کردن به عدل و داد را گویندداوری
رفته چون داوری عمدتاً مستلزم علم، آگاهی، عقل، دوراندیشی و بصیرت است، رفته

گونه معانی در حکمت جمع و سخنان پندآمیز و آنچه سبب افزایش بینش و خرد این
گوید: خواجه نصیر می .(302: 3123میرفخرایی، ر.ک:شد )نامیده« حکمت»گردید، 

و قیام نمودن به کارها چنانکه باید،  زها چنانکه باشدحکمت عبارت بوَد از دانستن چی»
: 3152)خواجه نصیر، « .، برسدآن استتا نفس انسانی به کمال که متوجه  استطاعت قدربه
توان حکمت را به درک و تشخیص واقعیت یا امر حق تعبیر کرد که در رو می( ازاین12

اند که تقسیم کرده« عملی»و « رینظ»ۀ دستو دبه طور کلی حکمت را به آن باطلی نیست. 
ها منظور از حکمت عملی مجموعه کارهایی است که وجود آن خود شامل اقسامی است.

به حرکات  موقوف آن وجود آنچهامّا حکمت نظری  ،منوط به تصرّف و تدبیر انسان است
 .(12)همان:  شدنبا ی اشخاص بشریاراد
اند. افالطون ان یکی از طبقات ممتاز مورد توجه بودهعنودر ایران باستان همواره دانایان به   

دادند و حتی ها فلسفه را درس میها پیش از یونانیو ارسطو معتقدند که مغان ایرانی، قرن
ای از محقّقان بر این همچنین عده ؛استتر از مصر دانستهارسطو فلسفه را در ایران، قدیم

های پژوهشگران ا آگاهی از فلسفه و اندیشهطالس، فیثاغورث و دمکریتوس ب»باورند که 
در فلسفۀ ( 31: 3122)سامی، « .اندگذاری کردهشرق باستان، عقاید فلسفی خود را پایه

 ۀمئینیو و انگره مئینیو( است. به عقید زرتشت جهان تقابل دو نیروی خیر و شر )سپنتَ
گان کالسیک یونان، رود. نویسندی کمال پیش میسوبهزرتشت جهان کامل نیست، ولی 
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اند، وی از دیدگاه دوگانگی روان و تن و نیز فیثاغورث را شاگرد مکتب زردشت دانسته
بعد از فیثاغورث کسانی چون  .(22: 3122)مهر،  کردی میدارجانبتناسخ روان 
با سفرهایی که به سرزمین بابل  (Xanthus)و خانتوس  (Democritus)دیموکریتوس 

اند )گیگر و همکاران، وسیله مغان زرتشتی شدههای زرتشت بهآموزهداشتند، متأثر از 
عالم او در معرض ستیز »گویند: می (Empidoklēs)دربارۀ امپیدوکلس .(102 -421: 3124

ما را به  شدتبه( این موضوع 315: 3125)دوشن گیمن، « .و نزاع عشق و نفرت قرار داشت
را ناشی  نیز این شباهت« کوممون»و « بیز»اندازد. یاد ایران و فلسفه زردشت و زروانیان می

دانند. همچنین واسطه فیثاغورث میگیری و تأثیرپذیری امپیدوکلس از ایرانیان، البته بهاز وام
ت آتش متأثّر از مغان محوریّ ۀلئهراکلیتوس را عالوه بر مسأله تضاد در هستی، در باب مس

  .(352: 3122دانند )دورانت، می
یعنی صور مثالی و »است؛ نظر زرتشت، آفرینش نخستین جنبۀ مینوی و مثالی داشته در   

ماده توسط صورت مینوی و مجرده از روحی همۀ چیزها در جهان روح و روشنایی به
بعد خداوند با خواست خود،  (،425: 3124)گیگر و همکاران، « شده اهورامزدا آفریده

است. بنابراین مُثُل و جهان صور نخستین که به نام ها را در قالب صورت پدید آوردهآن
)پانوسی،  گرددیبرمافالطون شهرت دارد، به جهان فروهری در حکمت ایران باستان 

3123 :22). 
در فرهنگ اسالمی نیز، ماهیت و چیستی حکمت بیشتر بر محوریت علم و معرفت است.    
داند می« شیا  الکلیه بحقاققهاعلم األ»نخستین فیلسوف مسلمان، حکمت را « الکِندی»

اما معتقد به  بیشتر به مکتب نوافالطونی تمایل داشت،« فارابی» .(322.: ه 3122)الکندی، 
جدایی مکتب افالطونی از مکتب مشاقی نبود. وی کوشید بین آرای متضاد افالطون و 

ی شرح و جابهینا ساست. ابن« سیناابن سیالرقخیش»ارسطو آشتی بدهد. وارث آثار فارابی، 
به فیلسوف مشاقی  کهباآنسینا ابن»اسالمی پرداخت.  ریزی فلسفهتفسیر کتب ارسطو به پایه

، ولی به متون درآوردهمعروف است و کتاب معروف خود شفا را به شیوۀ مشاقی به نگارش 
حکمت اشراقی ترجمه شدۀ اسکندرانی نیز دسترسی داشته و احتماالً از میراث کهن 

ای، )خامنه« استت ایرانی بهرۀ بسیار یافته و سرانجام کتاب حکمت مشرقیین را نوشتهحکم
ترین معنای حکمت در فرهنگ اسالمی بنابراین، علم به حقیقت اشیا  متداول (.412: 3120
 است. 

است و در عالوه بر این، در فرهنگ اسالمی معرفت از نگاهی متعالی در نظر گرفته شده   
معرفت وجود »( یا 124: 3231)فارابی، « معرفت وجود حق»اریف حکمت را برخی از تع

اند. در قرن هفتم هجری، باوجود جوّ ضد فلسفه، ( معنا کرده40: 3202سینا: )ابن« واجب
سینا و شاگردان ۀ ابنفلسفو حکمای پیش و پس او هرگز از تدریس کتب « خواجه نصیر»
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این حکیم بزرگ در زمان خود باالترین مرتبه را  او و حتی کتب شیخ اشراق غافل نبودند.
است که هم مشاقی، حکمت اشراقی، علم کالم، علوم فقه و حدیث داشته فلسفهدر منطق و 

ای از این سه نسل ها را باهم آمیخت و آمیزهسبب بقا و اعتالی این مکاتب گردید و هم آن
مؤسس  -توان الگوی مالصدرااو را می کهیطوربه ؛های بعدی گسیل داشترا به نسل

 دانست. -حکمت متعالیه
دهد و تعلیم و اخالق در ای از ادبیّات فارسی را تشکیل میادبیّات حکمی، بخش عمده

 آید.همۀ اغراض و انواع ادبی کهن از عناصر اساسی به شمار می
ها در نامهدهد. اثر این اندرزها بخش مهمی از ادبیات دورۀ ساسانی را تشکیل میاندرزنامه

ادبیات اسالمی کامال مشهود است. اندرزهای پهلوی در طول سه یا چهار قرن اوّل هجری 
ویژه جاودان خرد های معروف بهها در کتابهایی از آنبه زبان عربی ترجمه شد که بخش

-روجقتیبه، مابن االخبارعیونمنسوب به جاحظ،  التاج ثعالبی، کتاب غررابن مسکویه، 

 (32: 3122)مشرّف،  .استسعودی و آثار ابن مقفّع نقل شدهم الذهب
در روزگار اسالمی، آثارمتأثّر از قرآن کریم، احادیث و دیگر منابع اسالمی باعث پرباری و 

تعلیمی گردید و اغلب این آثار، گاه به صورت مستقیم و گاه  -تر شدن ادبیّات حکمیغنی
افکار حکیمان و اندیشمندان ایرانی »گردیدند. غیرمستقیم و بینامتنی از یکدیگر متأثّر 

ویژه در دورۀ به ،هم پیوستۀ افکار و عقاید هایی است از زنجیرۀ بههریک در حکم حلقه
اعتالی تمدّن اسالمی، پیوستگی رشتۀ فکر از عصری به عصر دیگر به شکلی بارز و برجسته 

( نویسندگان و 352)همان:  «.کنددار و اصیل حکایت مینمایان است و از سنّتی ریشه
های ناب و سخنوران برجسته هرکدام با سبک و شیوۀ هنری خاص خویش از این اندیشه

های حکمی و به عنوان مثال، شیخ اجل در آثار خود، از غالب کتاب ؛اندمتعالی بهره گرفته
ای عصر های گذشتگان را با نیازهها تأثیر پذیرفته و اندیشههای آناخالقی و درونمایه

است. پس از سعدی، بسیاری از هنرمندان به خویش پیوند زده و به آفرینشگری پرداخته
 تقلید از شیوۀ سخنوری وی پرداختند که از موضوع مقاله بیرون است.

های مولوی عبداهلل روانبُد پیشینی یکی از پیروان موفّق مکتب سعدی است. وی اندیشه
ی را که در آثار پیش از روزگار سعدی وجود حکمی و اخالقی و موضوعات و مضامین

المتکلمین با زبان سهل و ممتنع مجال بروز و ظهور یافته، داشته و در آثار و اشعار  افصح
این پژوهش قصد دارد ضمن بررسی میزان بازتاب حکمت سعدی  است.تقلید و بیان کرده

ژه در بوستان و گلستان و ویدر اشعار بلوچی روانبد، کیفیت تأثیرپذیری وی از سعدی، به
 وجوه اشتراک اشعار دو سخنور را بررسی و تحلیل کند.
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 پژوهش. روش 0-0
های تالقی ادبیّات در زبان»شود که به های تطبیقی، اغلب به آثاری اطالق میپژوهش

طورکلّی، اراقۀ نقشی  مختلف، یافتن پیوندهای پیچیده و متعدّد ادب در گذشته تا حال و به
های اصول فنّی در انواع است، چه از جنبهیوندهای تاریخی در تأثیر و تأثّر داشتهکه پ

( توجّه دارد. 14: 3120)غُنیمی هالل، « های فکریمکاتب ادبی و چه از دیدگاه جریان
تحلیل و بررسی تعامالت ادبی و فرهنگی میان آثار ادبی در دو مکتب مشهور از مکاتب 

ب آمریکایی و مکتب فرانسوی بیشتر معمول است. روش تحقیق ادبیّات تطبیقی، یعنی مکت
 در این مقاله بر اساس مکتب فرانسه است.

المللی میان بررسی تاریح روابط بین»ادبیّات تطبیقی از دیدگاه صاحبنظران این مکتب 
رود ( و بخشی از تاریخ ادبیّات به شمار می42-45: 3121)ندا، « های گوناگون استادبیّات
های های اندیشه و الهام و مضامین و اسلوبظیفۀ محقّق در این مکتب، یافتن سرچشمهو و

 ها و انواع ادبی است.بیان و مکتب
ترین ویژگی آن است؛ دیگر: گرایی که مهماصول مکتب فرانسوی عبارتند از: تاریخ

انسه، تنها در مکتب فر»تفاوت در زبان و ادبیّات و وجود رابطۀ تاریخی میان دو ادبیّات. 
لذا  ؛نمایدزبان است که شخصیّت یک ادبیّات را قابل مقایسه با شخصیّت ادبیّات دیگر می

: 3121نیا، )محسنی« ادبیّات تطبیقی فقط در حوزۀ دو زبان و دو ادبیّات متفاوت امکان دارد
گی هایی که رابطۀ تاریخی و فرهن( و به وجوه مشترک و مشابه میان آثار ادبی ملّت22-22

های زیباشناختی است. همچنین در این مکتب به جنبهاند، توجّه نکردهو ادبی باهم نداشته
 .(330)همان:  استآثار ادبی کمتر توجّه شده

 ضرورت، اهمیّت پژوهش 0-2

جایگاه مولوی عبداهلل روانبُد در شعر و ادب بلوچی مانند سعدی در زبان و ادب فارسی 
و  کند که به بررسی حکمت در اشعار سعدیه ایجاب میضرورت مسئل روازاین ؛است

 شود. نشان دادهر تأثّ بازتاب و کیفیت تأثیر و اشعار بلوچی روانبد پرداخته و نیز علل
 های پژوهشپرسش .0-3
 های زیر پاسخ دهد:این پژوهش درصدد است به پرسش   

و چگونه در شعر هایی است مفاهیم مشترک حِکمی بین دو شاعر در چه زمینه -الف
 ؟استها نمود یافتهآن

کیفیت تأثیرپذیری روانبد از سعدی و وجوه اشتراک مولوی روانبد با سعدی در  -ب
 چیست؟
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 پیشینۀ پژوهش.0-0
تاکنون مقاالت پژوهشی و آثار تحقیقی بسیاری به تحلیل و بررسی ابعاد گوناگون 

و همچنین مقایسه و تطبیق با  های شیخ اجل سعدی شیرازی و حکمت ویافکار و اندیشه
از:  عبارتندترین این تحقیقات است. از برجستهدیگر نویسندگان و شاعران انجام گرفته

)ابراهیمی « حکمت نظری و عملی در آثار سعدی»(، 3151هخامنشی: ) «یسعدحکمت »
 پور:)سبزیان« تأثیر پندهای انوشیروان و بزرگمهر در گلستان سعدی»(، 3124دینانی: 
ها و رجبی: )یلمه« نامههای تعلیمی قابوستأثیرپذیری گلستان سعدی از آموزه»(، 3122
« مقایسه و بررسی گلستان سعدی و اخالق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی»(، 3121
های ع( با حکمت) یعلمقایسه اشعار حکمی منسوب به امام »(، 3123نژاد بچاری: )حسن

بررسی گلستان سعدی و کیمیای سعادت از »( و 3121یاری، )دولت« گلستان و بوستان سعدی
(. همچنین دیوان اشعار فارسی، عربی و بلوچی مولوی 3121)احمدی: « نظر فکری و زبانی

وسیلۀ عبدالرؤف  (، دیوان بلوچی وی به3122عبداهلل روانبُد توسّط عبدالغفور جهاندیده )
( تصحیح و منتشر 3122الغفور جهاندیده )( و منظومۀ مکّران نیز توسّط عبد3122ملّازهی )
( بخشی را به معرّفی 3122است و نوراهلل کرد در تذکرۀ شاعران معاصر بلوچستان )گردیده

؛ استو مقاالتی نگاشته شده نامهاست. دربارۀ روانبُد نیز پایاناین شاعر اختصاص داده
فقیه »(، 3122نی و نیکبخت:)دها« دعوت به خداشناسی در دیوان موالنا روانبُد»ازجمله: 

نامۀ ( و پایان3122)رعایت اهلل روانبد: « بزرگ، سعدی بلوچستان، علّامه موالنا روانبُد
توسط علی اکبر بکران چرخ به صور خیال در دیوان موالنا روانبُد کارشناسی ارشد 

ش (. اما تاکنون پژوه3125راهنمایی محمود عبّاسی در دانشگاه سیستان و بلوچستان )
تطبیقی میان اشعار بلوچی روانبُد با بوستان و گلستان سعدی در موضوع حکمت عملی 

 است.انجام نگرفته
 

 یبررس و بحث .2
 سعدی .2-0  

معلمان  نیتربزرگش.( از جمله  220 -202الدین سعدی شیرازی )شیخ اجل مصلح
که  اخالقی استهای اخالق زبان فارسی است. کالم وی در نظم و نثر سرشار از اندیشه

که حاصل تأمّل  اشعار حکیمانه .(522: 3122، 1)صفا، ج  دهندحکمت او را تشکیل می
 د. سعدی در اینان و گلستان بیشترین جلوه را دارشخصی او در سفروحضر است، در بوست

ی، نیکوکاری، عدالت و مدارانسانای دارد که بر محور دو اثر خود سعی در ترسیم جامعه
شمارد )هخامنشی، ها میترین فضیلتبچرخد. وی نیکوکاری و عدالت را عمده بینیواقع
اخالقی سعدی را منابع گوناگونی نظیر قرآن،  منشأ و اساس دیدگاه .(341 -22: 4515
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صری و کیمیای نامه، اخالق ناودمنه، قابوسهای ایران باستان، کلیله، اندرزنامهالبالغهنهج
سفرهای فراوان و تحصیالت او در مدارس  .(22 -42: 3121دی، )آزا اندسعادت ذکر کرده

های علمی فراوانی قرار بگیرد؛ است تحت تأثیر اندیشهسبب شده مستنصریّه و نظامیّۀ بغداد،
 دهد.های ایران باستان و حکمت اسالمی شکل میامّا مبنای تفکّرات او را حکمت و اندیشه

 
 روانبُد.2-2

در روستای باهوکالت از توابع »ش( 3122-3105)نی، یروانبُد پیشد عبداهلل موالنا محمّ
رشناس منطقه بود. یحیی از روحانیون س محمّد شهرستان چابهار به دنیا آمد. پدر وی قاضی

را « پیشین»سال سکونت در شهرهای باهوکالت و راسک، سرانجام شهر قاضی پس از چند
 مات علوم را آموختمادر زاهد خود مقدّدر محضر پدر روحانی و  اوبرای اقامت برگزید. 

پس از مدت زمان کوتاه توانست علوم معمول آن زمان مانند فقه و فلسفه و کالم و اصول  و
  (45-41: 3122)روانبُد، « .و ریاضیات و علوم ادبی را بیاموزد

. برای تکمیل تحصیالت خود در مدرسۀ دینی  بزرگ ش 3110روانبد در سال 
از محضر استادان بزرگی چون موالنا روانه کشور پاکستان شد و « چیمظهرالعلوم کرا»
گردید. پس از  مندبهرهی، موالنا فضل احمد، موالنا قاری رعایت اهلل و... سند دمحمّیعل

دریافت درجۀ ممتاز از آن مرکز علمی معتبر و بازگشت به ایران با از دست دادن پدر، 
 -52: 3122عت و پیشوای مردم برگزیده شد )روانبد، و جما جمعهامامعنوان ی وی بهجابه
20). 

های ادبی ازجمله: علم عروض، قافیه، بدیع و بیان وی عالوه بر علوم مذکور، در دانش
دانست. برخی آثار ها را برای هر شاعری الزم میتسلّط کامل داشت و دانستن این دانش

-لنّحو، النهرالفاقض، نثرالفراقد فی شرح نظمترازوی قلم، تجویدامانده از او عبارتند از: جابه

العروض والقوافی، مجموعۀ القواعد و الفواید، قطوف دانیّه فی انواع ثمانیّه، النهرالصّافی فی
 غزلیّات و قصاید فارسی و عربی، مجموعه اشعار بلوچی و اشعاری پراکنده به زبان اردو.

ستی او سبب شد خانۀ وی جایگاه آمد زینوازی و ساده، رفتار نیک، مهمانردانش بسیا 
د عالوه بر وظیفۀ راهنمایی و رهبری در امور دینی و شرعی، و شد عام و خاص گردد. روانبُ

آموزان و نوآموزان آن شغل معلمی را در مدارس پیشین بر عهده گرفت و به تربیت دانش
بلوچستان ایران  ترین شاعر معاصر بلوچ، درد، سرشناسمولوی روانبُ. ت گماشتدیار همّ

ویژه خاندان مادری ـ تا چندین نسل رایج و معمول بوده هاست. شاعری در خاندان وی ـ ب
 .است

 العات وسیعی از ادب فارسی و عربی و اردوکه از اطّبا وجود این ویشیوۀ گویندگی 
 گفتن ساده وپیرایه است. بدون شک منظور او از سخنو بلوچی برخوردار بود، ساده و بی
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د ادان و دوستداران شعر روانبُهایش را دریابند. بسیاری از نقّآسان این بوده که همگان گفته
اند. نسبت دادن این لقب به او بیشتر برگرفته از تأثیر شعر لقب داده «سعدی بلوچستان»به او 

او بر ادب و زبان بلوچی و حالت سهل و ممتنع بودن آن است، همچنان که آثار سعدی در 
های بارز و زبان فارسی بسیار تاثیرگذار بوده است و سهل و ممتنع بودن از ویژگی ادب

شعر اوست و از جهتی دیگر شعر او نسبت به شعر دیگر شاعران کالسیک بلوچستان 
 .تر و در مرحلۀ باالتری قرار داردفصیح

م اشعاری د به سه زبان فارسی و بلوچی و عربی شعر گفته و به زبان اردو همولوی روانبُ
ترین و بیشترین اشعار ترین و عالین سروده است. مهمها را از روی تفنّپراکنده دارد که آن

دهند که شهرت و آوازۀ شاعری او مدیون د را شعرهای بلوچی او تشکیل میروانبُ
تی و کالسیک بلوچی است یا د یا به سبک شعر سنّهای اشعار بلوچی روانبُآنهاست. قالب

، با 3122)روانبُد، ط هستند تأثیر شعر فارسی، به صورت قصیده و غزل و مسمّ که تحتاین
 (.42-41تلخیص از مقدّمۀ مصحح: 

که جااست.  از آن« بند»واحد شعر در قالب سنّتی زبان بلوچی، مصراع یا در اصطالح 
را تواند قافیه کند میدراین قالب محدودیّت قافیه وجود ندارد و شاعر هرجای شعر اراده

وی  .(52: 3121)ر. ک. روانبد، در زبان فارسی شباهت نزدیک دارد تغییر دهد، به مثنوی
؛ امّا تخلّص اصلی او در اشعار فارسی و استبرده کاربهدر اشعار خود  چندین تخلّص

: 3122نام و نام خانوادگی او هستند )روانبد،  درواقعاست که « روانبُد»و « عبداهلل»بلوچی 
های عرفانی، اخالقی، حِکمی، موضوعات ی اندیشهطورکلّبهی اشعار او را محتوا .(20

ی و عشق به سرزمین بلوچستان دوستوطنعصر شاعر،  احوال و اوضاعمذهبی، انعکاس 
 دهد.تشکیل می

 مفاهیم حکمی مشترک سعدی و روانبُد.2-3
 در بیان قدرت خداوند.2-3-0 

دانند و توانـایی ترک فعل را قـدرت می اشاعره قدرت را منحصر بـه وقوع فعل    
 الدّینجرجانی از قول قاضی عضد( میرسیّد شریف 22و  25: 3205وری، )سیّ .دانندنمی

پس او  ،عقیدۀ اشاعره این است که خدای را صفاتی زاقد بر ذات است»نویسد: ایجی می
. سعدی در (325 و 322: 3121، 2ج جرجانی، ال« )عالم به علم و قادر به قدرت و... است

گوید است. وی میبیان قدرت حق به توانایی انجام عمل خداوند تأکید فراوان کرده
در عمل و توانایی انجام بر فعلی بسیار قدرتمند است و آفرینش تحت  بلندمرتبهخداوند 

عصارۀ تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل »سلطۀ اوست که: 
 (.2: 3125)سعدی، « استباسق گشته 

 می یسو یاد قطرهز ابر افکنَ
 

 در شکم یالب افکند نطفهز صُ 
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 الال کند یاز آن قطره لولو
 

 سرو باال کند یصورت ن،یوز ا 
 

 (102: 3125 ،ی)سعد     

 اتیجزقدر تشریح  کهنیای در انجام فعلی عظیم جز تعالحقروانبد در بیان قدرت    
پروردگار »ت، با سعدی در تصویرسازی مشترک است. وی معتقد است: تر اساندکی دقیق

پرورد و تبدیل به نخلی جوان با میوه، تنه، شاخه و خوشه خود هستۀ خرما را می باقدرت
  3«.کندمی

شود. چکد مروارید درست میاز قطرۀ بارانی که از آسمان می»گوید: همچنین می   
کند یا قطرۀ آبی ست که در صدف، گوهرسازی میدرواقع دست قدرت پروردگار دانا ا

که با قرار گرفتن در رحم مادر به حکمت و قدرت خداوند بعد از مدتی تبدیل به نوزاد 
 4«.گرددمی

 فراتر بودن خداوند از عقل و وهم انسان.2-3-2

شیخ اجل معتقد است که فهم، وهم و اندیشه و عقل انسان در شناخت کُنه ذات 
 (:3البالغه/خطبه ناتوان هستند )نیز: ر. ک. نهجخداوند سبحان 

 د مـر  وهـم  نه بر اوج ذاتش پرَ
 

 وصفش رسد دست فهم لینه در ذ 
 

 دنه ادراک در کنـه ذاتـش رسـ   
 

 دنه فکـرت بـه غـور صـفاتش رسـ      
 

 ستین هیدگر مرکب عقل را پو
 

ــانش بگ  ــعن ــتح ردی ــه ب ریّ  ســتیک
 

 (2و  1: 3152)سعدی،          

است گمان را به اسبی تیزگام تشبیه کرده»در ناتوانی انسان از شناخت خداوند روانبُد    
که در میدان شناخت پروردگار از تک افتاده و لنگ است و عقل در شناخت حکمت و 

است که در اسرار الهی به پیروزی نخواهد رسید. عقل و فکر را به مرغی زیرک تشبیه کرده
گر است. وهمِ حیلهفکر در این راه، بال و پرش ریختهراه شناخت خداوند به سبب زیادی ت

است. چشم ظاهری مکر و نیرنگ، چیزی جز سرگردانی و خشکی نصیب نبرده همه آن با
. باطن خداوند در خیال داده است دست ازعقل و خرد نیز در این راه، بینایی خود را 

 1«گنجد.ها نمیانسان

تعالی دیدگاهی انسان از شناخت کنه ذات حق سعدی و روانبد در بیان ناتوانی   
جایی، برعکس شیخ اجل، گمان را به یکسان دارند. روانبد در تصویرسازی با اندکی جا به

 است. ریخته تشبیه کرده وپربالفکر را به مر   اسب، و
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 رزّاقی خداوند و عام بودن روزی بندگان .2-3-3

رساند. کفر و ایمان دلیلی برای قطع می روزی درهرصورتسعدی معتقد است خداوند 
 کردن روزی بندگان نیست:

 خداونـــد بـــاال و پســـت کنیولـــ
 ج

ــه عصــ   ــت   درِ انیب ــس نبس ــر ک  رزق ب
 

ــاد ــ می ــام اوســت ۀســفر ن،یزم  ع
 

 چه دشمن چه دوست غمایخوان  نیبر ا 
 

 چنــان پهــن خــوان کــرم گســترد 
 

ــ   ــه س ــورد   مر یک ــمت خ ــاف قس  در ق
 

ــمه ــو  یروز اکنِیّــ ــار و مــ  رمــ
 

 و زور نــدیو پا دســتیاگــر چنــد بــ   
 

 (1 -3: 3125)سعدی،                  

است و خداوند سفرۀ بزرگ روزی را برای همۀ کاقنات گسترده»روانبد معتقد است: 
بخشد به یا خداوندی که رزق می 2کند.ها را قطع نمیگناه و عصیان، روزی آن وجود با

موجودات روزی عطا  کلبهمر ، مور، ماهی و مار؛ یعنی چنین به انسان، مومن و کافر و هم
 5«.کندمی

 همۀ کائنات بههدفمندی در نظام آفرینش و لزوم توجّه  .2-3-0

های تدبیر که در فرمایند: این خداست که با نشانهمی )ع( منین علیوچنانچه امیرالم
سعدی نیز  .(324ه/ خطبه )نهج البالغ استها آشکار شدهشود، بر عقلش دیده مینآفریدگا

کند و ها و انسان اقرار میبه وجود نظام و نظم در کاقنات و رابطۀ علّی و معلولی بین پدیده
 ست:اشده خلقمعتقد است که همۀ موجودات برای انسان 

 و فلـک درکارنـد   دیابر و باد و مـه و خورشـ  
 

 ینخـور  غفلـت ه و بـ  یبه کف آر یتا تو نان 
 

ــو سرگ   ــر ت ــه از به ــان هم ــته و فرم  رداربُش
 

 یشرط انصاف نباشـد کـه تـو فرمـان نبـر      
 

 (2: 3125)سعدی،                           

قلم سرنوشت بر روی صفحه کون و مکان، رخدادها و حاالت »گوید: روانبد می  
مختلف را نوشت و خداوند با طناب نظم همه این وقایع را در مجموعه عالم به هم محکم 

رشید و ماه را برای سیر و گردش فرمان داد و بر روز و شب که چون اسبی ابلق گره زد. خو
 2«.ها بستهای خود، بر آنهستند زینی محکم از احکام و فرمان

 سبب آفرینش از خاک ناچیزبه تواضع .2-3-5

. بسیاری شودسبب برتری آدمی میکه  انسان است ۀهای برجستویژگی فروتنی یکی از
شیخ اجل داشتن تواضع را در گیرد. آدمی از تواضع سرچشمه می از خصوصیات نیک

ها دانسته و آن را شرط رسیدن معنی، پذیرفتن نقاط ضعف و کوشش در رفع و اصالح آن
(. وی در این اشعار تا حدودی ازآیۀ 52: 3121است )آزادی، به مقام انسانیت تلقّی کرده
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 2)سجده/ « ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَۀٍ مِنْ مَا ٍ مَهِینٍ مِنْ طِینٍ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ»ذیل متأثّر است: 
 (.2و 

 خداوند پاک دتیز خاک آفر
 

 کن چو خاک یبنده افتادگ یپس ا 
 

 و جهان سوز و سرکش مباش صیحر
 

 آتش مباش دندتیز خاک آفر 
 

 (201: 3125)سعدی،               

که تمثیلی بر آن تفاوتسعدی دارد، بااینع تصویری مشابه با روانبُد برای بیان تواض   
ای انسان تو از خاک خلق شدی، پس مانند خاک افتادگی کن و چون آتش »افزوده است. 
ای کوچک(، پرندهچرتک )»بند دوم تمثیلی است بر بند اول که گوید: « .سرکشی نکن

 2«.قلید زیبندۀ تو نیستدهد، و این گونه ت، فاخته( سر میمیکرای) یشاتلآواز 

 ناتوانی بنده در شکر انعام خداوند.2-3-6

ندارد؛ بنابراین، آن بندگی که  را خدا هاینعمت همه شکر توان کسچیه شک بدون
که در قرآن کریم هم کس مقدور نیست. چنانشایسته بارگاه الهی باشد برای هیچ

؛نک: 32)النحل/« نّ اهللَ لَغفورٌ رحیمٌوَ اِن تعدّوا نعمةَ اهللِ التُحصوها اِ» فرماید:می
 (. پس بهتر این است که بر ناتوانی خود در شکرگزاری از حق معترف باشیم.12ابراهیم/

 زد از شکر دوست ارمینینفس م
 

 اوست ندانم که در خوردِ یکه شکر 
 

 از او برتنم یاست هر مو ییعطا
 

 کــنم؟ یشــکر یچگونــه بــه هــر مــو 
 

 (225: 3125 ،یعد)س               

 
ــه برآ ا ــان ک ــت و زب ــز دس  دی

 

 دیــکــز عهــده شــکرش بــدر آ    
 

 (1: 3125)سعدی،              

های کس ادا نخواهد شد. نعمتشکر انعام حق به دست هیچ»گوید: روانبد نیز می 
ها عاجز است. اگر بنده هزار سال با چنان زیاد هستند که زبان در حساب کردن آنالهی آن
صد شکر یک نعمت خداوند را از  بازهمن بر هر سر موی که دارد شکرگزاری کند صد زبا
 2«تواند ادا کند.نعمت او نمی هزار

 قضا و قدر.2-3-7

مانند هزاران فقیه، محدث، راوی، مقری، ادیب و متکلم و فیلسوف و خطیب »سعدی 
رو مکتب کالمی بودند پیهای تمدن اسالمی تربیت شدهواعظ که در مدارس و معاهد حوزه

اشعری است و یکی از اصول مهم این مکتب عقیده به قضای محتوم و قدَر ازلی و سعادت 
قضا عبارت است از حکم »( اشاعره معتقدند، 22: 3121)محقق، « .و شقاوت ذاتی است
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( 22)همان: « .چه که بنده انجام دهد؛ اعم از کارهای نیک و کارهای بدخداوند به آن
روانبُد نیز افکار و عقاید مشترکی در زمینۀ قضا و قدَر با سعدی دارد.  مولوی عبداهلل

های کالمی مشترک و پیروی روانبُد از سعدی، یقیناً از نوع نگاه و دیدگاه اشعری او اندیشه
 گیرد. در ادامه چند مورد از مشترکات سعدی و روانبُد دربارۀ قضا و قدَر بیانمی سرچشمه

 گردد:می
 نوشت محتومسر.2-3-7-0

حال عقل است: خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از وقت دو چیز مُ»سعدی: 
 (422: 3125)سعدی، « م.معلو

کند. آدمی را نمایی میگونه قدرتتقدیر الهی را تماشا کنید که چ هاای انسان»روانبد: 
ور؛ یعنی مراد رزق و روزی( و دیگر خاک گدانه )و  برد: یکی آبمی زور بهدو چیز 

 2«ها گزیر و گریز نیست.ند و از آنها همراه انسان هستاین

 تدبیر در تغییر تقدیر سودمند نیست.2-3-7-2
 و گردن به بنـد  گفتیکه م دمیشن

 

 ر ســودمندنباشــد حــذر بــا قــدَ 
 

 اجل چون به خونش بر آورددست
 

 ببست نشیب کیقضا چشم بار 
 

 (215: 3125)سعدی،         

آید، ی که قضای الهی مانند تیری به سمت شخص میهرزمان»بد معتقد است: روان      
وَ اهللُ اَلعبدُ یُدَبِّرُ»اشاره است به این سخنان مشهور:  30«خواهد گشت. اثریب ریتدب وپنجهدست
 (.24)همان: « اذا جاءَ القضاءُ ضاقَ الفضا»(؛ 24: 3122)دهخدا، « یُقَدِّرُ

 شیرین دارد ةوصبر تلخ است ولی می.2-3-8

انجامد و آدمی باید از این خیال واهی صبر بر تلخی و رنج به شفا نمیهیچ دارو بی
ی به امید شفا، تن به رنج باید داد و ناچار یاز رو، دیآشیپطمع ببُرَد. زمانی که بیماری 

 .(313: 3120، 4، بیماری تن را به هالکت کشد و رنج بیشتر خواهد شد )غزالی، ج اگرنه
سعدی که گویا متأثر از اندرزهای منسوب به انوشیروان باشد که معتقد است: الصّبرُ کَاِسمهِ 

(. وی در این باره 22: 3120و دباشی،  545: 3122و عاقبتهُ العسلُ )راغب اصفهانی، 
 گوید:می

 کـه صـبر   امیترش از گردش ا نیمنش
 

 ددار نیریبر ش کنیتلخ است ول 
 ج

 (23: 3125)سعدی،           

درمان درد از دست دادن کسی، چیزی جز صبر نیست. اگرچه تلخ »گوید: روانبُد می 
 33«رنگ است.است ولی ثمرش شیرین، آبدار و خوش
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 کوشش.2-3-9
است که در قرآن های انسان سعادتمند بودهکوشش و تالش ازجمله مؤثرترین ویژگی

وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا »است. صریح شدهکریم و مبادی فرهنگ اسالمی به این مسئله بسیار ت
( سعدی به تبعیت از قرآن عامل پیروزی در جنگ و دشواری را سعی و 12)نجم/ « مَا سَعَى

شمارد. وی معتقد است که انسانِ باالتر از زور بازو می داند و همچنین آن راتالش می
 هایش خواهد رسید:ساعی همواره به خواسته

 یپســر گــر کســ یار اتوقــع مــد
 

 یرسـ  ییهرگز به جـا  یسع یکه ب 
 

 (122: 3125)سعدی،   

 
 شـور  هندهیبه همـت بـرآر از سـت   

 

ـ  یکه بازو   ت بـه از دسـت زور  همّ
 

 (111: 3125)سعدی،               

پس ای  ؛و کوشش است کار درختِسعادت و رستگاری میوۀ »روانبُد معتقد است:   
شوید که زمان در دست  کاربه دستی محکم ااراده با .ریدمردم! شما اکنون فرصت دا

 34«شخص دارد. شماست؛ زیرا که انجام گرفتن هرکار، بستگی به توانایی و ارادۀ

خواهید میوۀ انبه کامیابی، ثمرۀ کار و کوشش است. چگونه می»فرماید: که مییا این
( ارزشیبریز و  نخلی با ثمرۀکروچ )درخت خرمای  کهیدرصورتبرداشت کنید 

یا اگر  دیفروبروخواهید، باید در اعماق دریا می بهاگرانو  باارزشاید؟ اگر گوهر کاشته
را از هم  سختهای بهای لعل را طالب هستید، از کاهلی دست بردارید و کوهسنگ گران
 31«بشکافید.

 پرهیز از تعلّقات نفسانی .2-3-01

ز موانع رشد آدمی و گاه از عوامل بسیار های نفسانی ااز دیدگاه اسالم خواسته
اِنَّ النفسَ »است. خطرناک است که مانند دشمنی پنهان ولی درونی در کمین انسان نشسته

(. سعدی معتقد است که پیروی از نفس اماره، 51)یوسف/« الَمّارةٌ بالسوء الّا ما رحم ربّی
ای جز تش دوزخ چارهکند. پس برای دوری از آآتش دوزخ را بر تن آدم ضروری می

است که پرهیز از نفس اماره نیست. سعدی احتماالً  به این سخن انوشیروان هم نظر داشته
کند: اگر خواهی که از پشیمانی دراز ایمن گردی به ابوالمعالی از او در قابوسنامه نقل می

 (.52: 3125: عنصرالمعالیهوای دل کار مکن )
 زیـ بپره یکه شهوت آتـش اسـت از و  

 

 زیبه خود بَر آتش ِ دوزخ مکُن ت 
 

 (420: 3125)سعدی،        
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کسانی که پیرو نفس و هوی و هوس، درو ، دزدی، زنا، مسخره »گوید: روانبد می  
کردن، غیبت، ستم، زورگویی، تکبر، ربا و رشوه، کینه و حسد، فسق و فجور و بدعت 

البته این باور در میان همۀ  23«.بودند در روز قیامت گرفتار رنج و سختی خواهند بود
 معتقدان به ادیان توحیدی رایج است.

 زباناثر آزار و زخمِ .2-3-00

ها باشد، نیز تواند منشأ بهترین اندیشهکه می طورهمانرسانی است و زبان ابزار پیام
های زبان است ها شود. زخم زبان یکی ازجمله آفتتواند سرچشمه بسیاری از دشمنیمی

داند که در دل آدم گردد. سعدی آزار زبان را همیشگی میث کدورت درون میکه باع
« .و آزار در دل بماند دیدرآپیکان از جراحت به »فرماید: میماند. وی در گلستان می

توان عالوه بر قرآن و مبادی فرهنگ اسالمی، متأثّر از ( سعدی را می322: 3125)سعدی، 
هر تیر که  از گشاد زبان به دل رسد برآوردن »دمنه نیز دانست: ومقفع در کلیلهاین سخن ابن

 (402: 3153)منشی، « .آن در امکان نیاید و درد آن ابدالدهر باقی ماند
ماند: کند که دا  زخم زبان تا روز قیامت همراه انسان میهمچنین روانبد اشاره می

 35«ن تا روز قیامت درمان نخواهد شد.زخم زبا»

 کوهش دنیادر ن.2-3-02

ی به دنیا و تعلّقات آن بستگدلتقریباً همۀ سخنوران حکیم کمابیش در ذمّ و نکوهش 
اند. اند و دنیادوستی را موجب تباهی انسان و سرچشمۀ همۀ گناهان برشمردهسخن گفته

شیخ اجل و روانبُد هم متأثّر از مبادی فرهنگ اسالمی، در ناپایداری و افسونگری دنیا 
قبل  .و از آن دل بردارند رندیپندپذاند تا عبرتی شود برای کسانی که زیبا گفته سخنان بسیار

(، رودکی )ابن 5: 3125از سعدی کسانی چون عنصرالمعالی در قابوسنامه )عنصرالمعالی، 
(، امیرالمومنین در 22: 3124(، ابن وردی )ابراهیمی، 332و  302: 3121رسول و مارانی، 

( دربارۀ 25: 3122نیا، دمنه )فروغیومقفع در کلیله(، ابن2 -2: 3123البالغه )طهماسبی، نهج
های گوناگون بیان اند و سعدی نیز این مضمون را به شیوهناپایداری دنیا سخن بسیار گفته

است. در ادامه چندین مورد از مضامین و تصویرهای مشترک سعدی و روانبد دربارۀ کرده
 گردد:دنیا بیان می

 دل نبستن به دنیا .2-3-02-0
 د بـه کـس  برادر نمانَـ  یجهان ا

 

 بنـد و بـس   نیآفـر دل اندر جهان 
 

 (32: 3125)سعدی،            

کس از نظر مال، مقام، قدرت، جوانی، زیبایی و سپاهیان هیچ»گوید: روانبد می 
نگر کس نباید به  زندگی این جهانی دل ببندد؛ زیرا دنیای افسوهمچون فریدون نبود. هیچ

 32«ان کس دیگری پایدار نخواهد ماند.خداوند سبح جزبهکند و به کسی وفا نمی
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 دیپاینمدنیا به کس  . 2-3-02-2
 منــــاز اقامــــت روزه پــــنج نیبــــد

 ج

 بســـاز  رفـــتن  رِیتـــدب  شـــه یاند بـــه 
 

ــ ــه را دانـ ــم یکـ ــروان عجـ  از خسـ
 

ــد ز  ــفر عه ــحاک و دونی ــم و ض  ج
 

 زوال؟ امـد یکه بر تخت و ملکـش ن 
 

 تعـــال زدیـــا ملـــک جـــز بـــه نمانـــد 
 

 (113: 3125)سعدی،               

دنیا پنج و شش روزی بییش نیست همۀ روزها چه خوش و چه ناخوش »روانبد:  
. هر موجود پوستاهیسماند و نه حبشی می دپوستیسفشوند. نه تُرک سرانجام سپری می

 32«سرانجام طعم مرگ را خواهد چشید. ایزنده

 در ساحری همچون زنی افسونگر استدنیا .2-3-02-3
 ای اسـت منه بر جهان دل که بیگانه

 نــه الیــق بــود عــیش بــا دلبــری     
 ج

 است یاچو مطرب که هرروز در خانه 

ــوهری   ــود شـ ــدادش بـ ــر بامـ ــه هـ  کـ
 

 (121: 3125)سعدی،                     

 32«ر است.و ساح بازرنگینپیرزنی مکّار و هاروت بابلی  ماننددنیا »گوید: روانبد می  
بپرهیزید از دنیا »فرمایند: ص( است که میخدا )روانبد در این تصویر متأثر از سخن رسول 
( اصل تصویر از 312: 3120، 4)غزالی، ج « .که وی جادوتر است از هاروت و ماروت

( و در دورۀ اسالمی پیش از همه امام علی)ع( در 22:3122حضرت مسیح)ع( است )محقق،
)نهج .« یادنیا یا دنیا غُرّی غیری قد طلَّقتُکِ ثالثاً الرجعۀَ فیها»غه فرمودند: نهج البال
 (351البالغه/

 دنیای زودگذر . 2-3-02-0
 روزگــار یمــا بســ یکــه بــ غــایدر

 

 گـــل و بشـــکفد نوبهـــار   دیـــبرو 
 

 بهشــتیو ارد مــاهیو د ریــت یبســ
 

 و خشـت  میکه ما خاک باشـ  دیبرآ 
 

 (222: 3125)سعدی،              

گذرد مرگ او را بعد از مدتی از دورۀ زندگی کسی می کهیهنگام»گوید: روانبُد می  
رود و خاک گور او را برای و بعد از مردن اسم و آوازه آن شخص از بین می ردیگیفرام

یش خانه و کاشانه کنند و خشتِ خاکِ مرده را زینت و آراساخت خشت به گل تبدیل می
 32«کنند.دیگری می
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 شمردن عمر و بهرة نیک بردن از روزگارغنیمت.2-3-03
اغتنام فرصت از مضامین شایع در ادبیات جهان است که اغلب سخنوران دربارۀ آن 

اند. سعدی و روانبد نیز مانند بیشتر سخنوران دربارۀ اغتنام فرصت و بهرۀ مطالبی نقل کرده
که اند. ازآنجاییر را توصیه کردهنیک بردن از روزگار مطالبی را بیان و فرصت شمردن عم

انسان در دنیا مثل یک رهگذر است. بنابراین، توشه سفر آخرت را باید هرکس به همراه 
 کس به یاری او نخواهد شتافت.خوار خویش باشد؛ زیرا بعد از مرگ هیچداشته و غم

 عمـر  شـمار  مـت یغن و فالن یا کن یریخ
 

 نمانـد  فـالن : دیـ برآ بانـگ  که شتریپ زآن 
 

 (32: 3125)سعدی،                         

ای مردم! آگاه باشید که شما در این دنیا مثل رهگذری هستید؛ پس »گوید: روانبُد می  
ای برای آخرت خود بفرستید؛ تک لحظات خود باشید و توشهتا زنده هستید به فکر تک
 40«شما نخواهد بود. خوارغمزیرا که بعد از مرگ کسی 

 ی اصل و نسبجابهتأکید بر اعمال .2-3-00
ثُمَّ  بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِینٍ»فرماید: دربارۀ اصل و نسب خداوند در قرآن کریم می

کس معنی این آیه را درک کرد (. هر2و  2سجده/ ) «.مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ هٍجَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَ
سعدی معتقد است در محضر پروردگار اعمال  دیگر به نسب خود فخر نخواهد ورزید.

کند: نقل می باره نیا درگردد. سعدی نسبش به چه کسی برمی کهنیاآدمی مهم است نه 
یا بُنَّی اِنَّک مسئولٌ یومَ القیامةِ ماذا اکتَسَبتَ و ال گفت اعرابیی را دیدم که پسر را همی»

« .ته عملت چیست نگویند پدرت کیسیعنی تو را خواهند پرسید ک ؛یُقالُ بمن انتسبتَ
 (422: 3125)سعدی، 

آید نه به کار آدم می کند که در روز قیامت اعمال صالحروانبد نیز چنین تأکید می  
عمل نیک انجام »کند: برای همین همواره انسان را به عمل نیک توصیه می اصل و نسب؛

 43«ی.گرفهیطاری و آید نه اصل و نسب یا سردابدهید که عمل نیک به کار می

 نام نیک به عنوان میراثی جاودانه.2-3-05
گوید: در این سرزمین قبل از ما کسان زیادی زندگی کردند که جز نام سعدی می
بنابراین با ؛ آینداست و بعد از ما نیز دیگران میها چیزی به یادگار نماندهنیک یا بد از آن

 کی یاد کنند. عدل و انصاف زندگی کنید تا از شما به نی
 که بازماند یدیو بد چه شن کیجز نام ن

 

 از دور ملک دادگران و ستمگران 
 

 اندکن که به عالم نبرده اریعدل اخت
 

 بضاعت مسافران ک،یبهتر ز نام ن 
 

 (302: 3125)سعدی،         
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می عقیده است و بر این باور است که از کل وجود انسان جز ناروانبد نیز با سعدی هم  
آدمی »گوید: گردد. وی میباقی نخواهد ماند و این تن خاکی دوباره به خاک برمی

ی دوباره در خاک پنهان ماند و جسم خاکمیرد و از او نام نیک یا بد به یادگار میمی
 44«خواهد شد.

 نبودن از مکافات عملغافل.2-3-06
باشد و هیچ کاری  است که هر کنشی، واکنشی داشتهزندگی بر این  در دنیا بنای

(. با توجه به این 32فاطر/«)التزِرُ وازرةً وِزرَ اُخری»فرماید: نماند. قرآن کریم می پاسخیب
ی بدرفتاری کنیم، بدرفتاری باکسدیدگاه، ما مسئول رفتار دیگران علیه خودمان هستیم. اگر 

ودمنه در کلیلهی کنیم، از ثمرۀ آن برخوردار خواهیم شد. رفتارخوشخواهیم دید و اگر 
ار خویش چشم هر چی کرده شود، مکافات آن از نیکی و بدی بر اندازه کرد»است: آمده
: 3153)نصراهلل منشی، .« شک برداردکه تخمی پراکند ریع آن بیباید داشت، چه هرمی
112) 

 شنود یندار طاقت آنچه یمگو
 

 درود ینخواه گندم شتهکِ جو که 
 

 (255: 3125)سعدی،            

کس ضامن اعمال دنبال وساوس شیطانی نرو؛ زیرا هرکند که به روانبُد توصیه می  
روید و کند چون گندم از گندم میدرو می است کاشتهخود در این دنیا است. هرچه که 

سورۀ مدثر دارد که  12 ۀاشاره به آی 41بیند.(ی نتیجه اعمال خود را میهرکسجو از جو. )
  «.نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهِینَةٌ کُلُّ» فرماید:خداوند می

 کوچک نشمردن گناه و دشمن.2-3-07
آدمی نباید از  درهرحالبنابراین ؛ اشتباهی کوچک گاهی عواقب بسیار سنگین دارد

آن غافل باشد؛ زیرا تاوان سنگین خواهد داد. مضمون خطر دشمن  هایدشمنان و خطر
از پندهای منسوب به انوشیروان است که کوچک در ایران باستان بسیار رایج است. 

سعدی در  (332: 3112)مستوفی، .« دشمن را اگرچه خرد بوَد، خوار مدارید»گوید: می
دارد، بدان مانَد که آتش اندک را هرکس دشمن کوچک را حقیر می»گوید: گلستان می
 (422: 3125)سعدی، .« گذارَدمهمل می

کند: فساد هرچند اندک، اینگونه توصیه و تأکید می روانبُد نیز برای پرهیز از فتنه و  
زیر و رو  ور شود عالمی راذرّۀ آتش اگرچه کوچک و ناچیز است اما زمانی که شعله

های چون آتش را به دیده سهل ننگرید که ممکن است وقت فتنهپس هیچ ؛خواهد کرد
 .42جهانی را به آتش بکشد
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 تغییرناپذیری اصل بد.2-3-08
است که اصل و ذات تجربه ثابت شده بر اساسو سرشتی دارد.  عتیطبا کس چیز یهر

ناپذیر است. دربارۀ این موضوع در ادبیات فارسی رییتغ همبشر حتّی در شرایط متفاوت 
اندر شورستان تخم مکار »گوید: اند. برای نمونه، نویسندۀ قابوسنامه میسخنان بسیار گفته

یعنی که با مردان ناسپاس، مردمی کردن چون تخم بوَد که  که بر ندهد و رنج بیهوده بود؛
 گوید:( سعدی مشابه این سخن، می42: 3125)عنصرالمعالی، « .به شورستان افکنی

 یاز آهـن بـد چـون کنـد کسـ      کین ریشمش
 

 کـس  میحکـ  ینشـود ا  تیناکس به ترب 
 

 سـت یباران که در لطافـت طـبعش خـالف ن   
 

 خـس  و در شوره بـوم  دیدر با  الله رو 
 

ــ ــر ن   نیزمـــ ــنبل بـــ ــوره ســـ ــشـــ  اردیـــ
 

ــا   ــل ضـ ــم و عمـ ــردان عیدر او تخـ  مگـ
 

 (42: 3125)سعدی،                    

 

بهای همچون گوهر خود را در پیش مردم نادان شعرهای گران»گوید: روانبُد می  
است که هرگز با ی بزرگ و سیاه سخت شدههاسنگتختههای ایشان مانند میَفشان؛ زیرا دل

گاه گیاهی مرتفع هیچ شوند. بر روی زمینهای بارانِ تو نرم نمینان چون شبنم و قطرهسخ
 45«روید.ها هرگز گل و گیاه نمییزهو سنگر زارشورهسبز نخواهد رویید و بر سطح 

شود، امّا رنگ و اگرچه آب یکی است که بر روی خاک جاری می»گوید: یا می  
 42«فاوت است.گل و گیاه در بوستان متبوی هر 

 زندگی کردن به عزّت و سرافرازی. 2-3-09
نیازی او از مردم است. البته این بدان معنی نیست که کرامت نفس و عزّت مؤمن در بی

نیاز از یکدیگر هستند و کسی را به کسی حاجتی نیست، بلکه به این معنی است ها بیانسان
تیاجات و رفع نیازها انسان به حفظ که در مناسبات اجتماعی، در برخوردها، در طلب اح

شدن کرامت و عزّت انسان، عزّت خود بکوشد و تن به استرحام ندهد؛ زیرا به دنبال شکسته
تن به درخواست و تقاضا  کهآنشود؛ یعنی ها میها و ناراستیشخص پذیرای همۀ کجی

ار خود ذلّت را کند. سعدی و روانبد هم در اشعدهد خود را پذیرای امور دیگری نیز میمی
دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و »گوید: پذیرند. ازجمله سعدی در گلستان مینمی

باری این توانگر گفت درویش را که: چرا خدمت نکنی تا  .زور بازو نان خوردیدیگر به
گفت: تو چرا کار نکنی تا از مذلّت خدمت رهایی یابی که  ؟یرهبت کار کردن از مشقّ

.« ناند نان خود خوردن و نشستن به که کمر شمشیر زرّین به خدمت بستهخردمندان گفت
 (22: 3125)سعدی، 
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که جان خود را برای  استمانده جایاز پیشینیان پند و اندرزی به»گوید: روانبد می  
کسب عزّت فدا کن؛ زیرا که زندگی در مذلّت و خواری از مرگ هم بدتر است. ای انسان 

  42«و تحقیر قرار بگیری. ه مثل جانوران ذلیل و خوار و مورد اهانتشایسته تو نیست ک
های اصلی حکمت عملی قبل از سعدی، در این موضوع به عنوان یکی از درونمایه

مبادی حکمت یونان و ایران باستان و فرهنگ اسالمی به اشکال گوناگون و به وفور بیان 
از گرسنگی بمردن »است: قابوسنامه آمده به عنوان مثال، شبیه به این مضمون در ؛استشده

 (54: 3125)عنصرالمعالی، .« به از آن که به نان فرومایگان سیر شدن
 دست از جان شستن و آزادگی.2-3-21

بیند و مصلحت خود را به د نمیای پیش روی خوآید که انسان هیچ چارهگاه پیش می
دارد و دیگر پروای آزار مید پرده برکه نباید بگوی هرچهپذیرد و از جانش می دادندستاز

گوید. سعدی در دل دارد می زیچجان خود را ندارد؛ به همین سبب هر  دادندستیا از 
جان دادن افتند که شخصی ترس از وقایع زمانی اتفاق می نیتربزرگمعتقد است که 

قلّه الحیلهِ: اقدام به  فعل الشر من»است: . که گویا متأثر از این کالم اردشیر بودهنداشته باشد
 (212: 3152)ابن منقذ، .« کار بد، به سبب ناچاری است

 فیمشـو زخصـم ضـع    مـن یبه روز معرکه ا
 

 برآرد چـو دل ز جـان برداشـت    ریکه مغز ش 
 

 (422: 3125)سعدی،                        

دار باشد شتنمرد هر اندازه خوی»گوید: کند و میروانبد نیز بر این موضوع تأکید می  
زمانی که مورد ستم واقع شود و زیر بار بدنامی و اتهام رود، در این هنگام ترس و بیمش از 

جنگ و  ۀوقت فرصتی برای او پیش بیاید آمادشود و هربیزار می زیچهمهرود و از بین می
 42«شود.می خوارخونگردد و همانند اژدها برای از بین بردن دشمنانش نبرد می

 
 گیریتیجهن. 3

های شیخ اجل، تعالیم و حکمت ایران های اصلی الهام و اندیشهبا توجه به این که سرچشمه
باستان و فلسفه و حکمت و کالم اسالمی است و این بستر فکری برای همۀ هنرمندان و 

ترین پیروان سعدی، سخنوران مشترک است، به طبع مولوی عبداهلل روانبُد که از جمله موفق
نظر کالمی ، هم از نظر فصاحت در زبان بلوچی است، بیشترین تأثیر را از استاد هم از 

 سخن پذیرفته است. 
در این پژوهش، وجود مضامین مشترک و مشابه در آثار سعدی و روانبد نشان از توجه 
هر دو شاعر به ادبیات حِکمی و تعلیمی دارد. حکمت و اخالق در آثار هر دو سخنور به 

که است، تاجاییها و قهرمانان حضور و نمود پیدا کردهزندگی شخصیتشکل عملی در 
بسیاری از مفاهیم تعلیمی و مضامین اخالقی در آثار روانبُد و سعدی شبیه به هم و در برخی 
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سبب تفاوت در به شود ها دیده میشوند. اگر تفاوت اندکی در لفظ یا واژهموارد یکی می
عنایی و پیام یکسانی دارند. ازجمله مضامین مشترک در پیوند م درهرصورتزبان است که 

، اجل محتوم و رزق پند گرفتنعبرت و »توان به مواردی چون آثار سعدی و روانبُد می
به دنیا،  دل نبستنمعلوم، اغتنام فرصت و ایام جوانی را قدر دانستن، رهایی از بند تعلّقات و 

های مشترک ه کرد و ازجمله تصویرسازیاشار...« صبر در برابر مشکالت، شکرگزاری و 
تشبیه عمل به بذر، تشبیه زخم زبان به تیر، تشبیهاتی که برای ناپایداری دنیا و »دو سخنور: 

بیان شد، اشاره کرد. البتّه تصویرهای نامبُرده مختصّ سعدی نیست و « ی به آنبستگدلعدم 
فارسی و عربی  شایع و تکرار  غالباً ازجمله مضامینی است که پیش از روزگار وی در ادب

است؛ امّا با توجّه به تأثیر فراوان شیخ اجل بر اندیشه ها گاه جزو سنّت ادبی بودهو بسآمد آن
توان اذعان کرد وی بیشتر مضامین و تصاویر فوق و شیوۀ سخنوری موالنا عبداهلل روانبُد، می

ور بیان کردند و در آن است. بیشتر مضامینی که دو سخنرا از طریق سعدی اخذ کرده
نظر بودند در باب چگونگی رسیدن یک انسان به سعادت دنیوی و اخروی بود. هم

از عادات و  دنیدست کش»راهکاری که برای رسیدن به این گونه سعادت بیان داشتند 
های ناپسند و مذموم، و آراستن خویشتن به سجایای نیک اخالقی و اعمال و افعال اندیشه

یعنی انسان آرمانی سعدی و روانبُد باید وجود خود را از صفات مذموم و  ؛«حسنه بود
 نکوهیده پاک کند تا به سعادت و رستگاری در دو جهان دست یابد. 

ی کالم در اشعار هر دو سخنور، استفاده از آیات و احادیث، اساطیر و بخشتینیعبرای   
های ورَد. دوگانگی در آموزهخهای مذهبی به یاری تشبیه و تمثیل به چشم میشخصیت

اخالقی هر دو سخنور نشان از تفکّر روشن ایشان دارد؛ ازجمله این دوگانگی: محتوم بودن 
قضا و قدر و در برابر آن دعوت به تالش برای به دست آوردن رزق و روزی است. 

است که وی را همچنین سهل و ممتنع بودن اشعار روانبُد در زبان بلوچی موجب شده
تواند بنامند که به سبب پیروی از نوع بیان شیخ اجل سعدی شیرازی می« دی بلوچستانسع»

های عمدۀ سعدی و روانبُد این است که اشعار بلوچی روانبُد با وجود اما از تفاوت باشد.
های داستانی است که حکمت او شامل ابیاتی مشترکاتی که با اشعار سعدی دارد، منظومه

های داستانی وی نمود دارد، امّا فتار و رفتار بسیاری از شخصیتپراکنده است که در گ
شیخ اجل به طور عمده به آفرینش آثار تعلیمی و تربیتی اقدام کرده و حکمت عملی 

 است.داستان و حکایت بیان شده صورتبهسعدی در سراسر آثار او، گاه 
 

 هایاداشت
3. 

ــدَّگ َ رود ــگ ــا نی ــ  تی ــدا، نخل ــوان ب یخ ــج تی  
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ر ُ کنــــت ُ کنتـــگ ُ لُـــتّ ُ کــــوکر َ  گـــون بـــ    

(21 :3122)روانبد،   
 

4. 
ــ ــکّ ا  یترمپ ــه چ ــک ــور ب  تی ــدف ج ــدُر ص تی  

 

ــا انــت دَر صــدف ســاز ا  گــوهر َ تیــدســت  ِ دان  
از پشــــت ِ پــــدر  تیــــکــــه جه یقطــــره  ِ آپــــ   

بطــــــــن ِ مــــــــادر َ تیــــــــبرقــــــــرار آرام ِ گراِ  
(24 :3122)روانبد،   

 

1. 
نگمـــا نیزگـــامیتـــه َ ت دان ِیـــم یلنـــگ انـــت ا  

 

ــت چــه فکــر َ ز  ــرتــک ان ــر  نیرکی ــال ُ پ ــر  َ ب م  
گـــر لـــهیکـــت اِتـــک وهـــم ِ ح ران َیـــخشـــک َ ح  

ــب ــاقیب رگ َیـــ ــرد ب نینـــ ــگیخـــ ــ تّـــ ــر یبـــ بصـــ  
رهگــــــذر االتــــــانیبنــــــداِنت پــــــر انســــــان ِ خ  

(222 :3122)روانبد،   
 

2. 

ــ ــکـــــش اِ شیپـــ ــر َ نیرزق ِ پـــــراه تیـــ پَتّـــ  

هــــچ بَـــــر َ  تیــــ پــــر گنــــه نــــان َ نــــه بُرّاِ      

(421 :3122)روانبد،   

 

5. 

بـــــه مـــــومن ُ کفّـــــار تیـــــرزق بخـــــش اِ  

مـــــار ،یمـــــردم ُ مـــــر  ُ مـــــور ُ مـــــاه     

 )روانبد، 3122: 422(
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)در مباحث علمی و فلسفی کالمی و فرق  نخستین بیست گفتار(. 3121محقق، مهدی. ) -

مقدّمۀ ژوزف فان اس. چاپ اوّل.تهران: مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه مک اسالمی(. با 
 گیل کانادا با همکاری دانشگاه تهران.

. چاپ اوّل. تهران: مؤسسه مطالعات اسالمی دومین بیست گفتار(. 3122محقّق، مهدی. ) -
 دانشگاه مک گیل با همکاری دانشگاه تهران.

 . به اهتمام عبدالحسین نوایی. تهران: امیرکبیر. گزیدهتاریخ (. 3112مستوفی، حمداهلل. ) -
. چاپ اوّل. تهران: سخن و جستارهایی در ادبیّات تعلیمی ایران(. 3122مشرّف، مریم. ) -

 دانشگاه شهید بهشتی.
 )فلسفۀ زرتشت(. چاپ هفتم. تهران: جامی. دیدی نو از دینی کهن(. 3122مهر، فرهنگ. ) -
«. های پهلوی در ادب و حکمت ایرانی اسالمیبازتاب اندرزنامه(. »3123میرفخرایی، مهشید. ) -

، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال سوم. شمارۀ اول، نامۀ ادب پارسیکهن
 .332 -302، صص 3123بهار و تابستان 

 . ترجمۀ هادی نظری منظّم. چاپ اوّل تهران: نی.ادبیّات تطبیقی(. 3121ندا، طه. ) -
 . به تصحیح و توضیح مجتبی مینوی. تهران: دانشگاه تهران.ودمنهکلیله(. 3153) منشی.صراهلل ن -
 . چاپ دوم. تهران: امیرکبیر.حکمت سعدی(. 4515هخامنشی، کیخسرو. ) -

 منابع مجازیب.

-Books https:// literaturelib.com 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%88%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1


 ...بازتاب حکمت عملی بوستان و گلستان سعدی در اشعار بلوچی                        422

-Http://molavi lbserkan.bloogfa.com

http://molavi/


 

 

 


