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 مقدمه

 هاي سعدي مثال است و پند سخن«
 

 به كار آيدت گر شوي كار بند 
 

 گري نيابي به از او نصيحت
 

 »ببر زين درخت اي برادر بري 
 

اي از فروغ  سعدي شخصيتي نيكخواه و اندرز گوست، سراسر سخن سعدي در هاله
يشي قرار دارد و اين سجايا را در زربافتي از ك�م دلنشين كه از دل نيكخواهي و خير اند

 كند: نشيند و بر سبيل هدايت و ارشاد به ديگران اهدا مي برخاسته و لجرم بر دل مي
 كندگرنكند چه نصيحت است سعدي خوي«

 

 »مشك دارد نتواند كه كند پنهانش 
 

قالب امثال و حكم و حكايات و اين نصايح خير خواهانه كه گاه خطايي و گاه در 
دهد،  دلپذير ادا شده است و توصيه به عدالت و احسان استخوان بندي آنها را تشكيل مي

حاصل تجربه اندوزي در سفرهاي مكرر و ممتد او به نقاط مختلف جهان آن روز و 
ز مصاحبت با مردمان، از طبقات گوناگون و آشنايي با عادات و افكار و تماي�ت آنان و ني

هاي علمي و مذهبي دنياي  ها و حوزه ثمرة كسب معرفت و علم آموزي در دانشگاه
 گويد: باشد به طوري كه خود او مي اس�مي آن عصر مي

 در اقصاي عالم بگشتم بي«
 

 بسر بردم ايام با هر كسي  
 

 ايي يافتم تمتع ز هر گوشه
 

 »اي يافتم ز هر خرمني خوشه 
 

انگيزي برخوردار است و قدرت تأثير آن در  شگفتك�م سعدي از صفت زيبايي و 
ادب فارسي نظير ندارد، به همين جهت سخن وي در هر مقام و مبحثي سخت به دل 

 سازد. نشيند و خاص و عام را مجذوب و شيفتإل خود مي مي
اما نبوغ و اشتهار سعدي تنها بواسطإل فصاحت ك�م و شيوايي سخن گرم و لطيف وي 

و  بلكه از آن جهت نيز هست كه آثار او بويژه دو كتاب گلستان در نظم و نثر نيست،
 سراسر مشحون از نكات اخ�قي و اندرزها و مواعظ پر مغز است. بوستانش
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جهت نيست كه سعدي نصيحت را  سعدي داراي احساس تعهد و مسئوليت است، بي
اين  ها و گويد زيرا اين نصيحت كردن مي» گستاخ«شمارد و حق را  خود مي» خوي«

ها لزمإل احساس وظيفه و احساس مسئوليت اوست كه در اين كتاب فراوان  گستاخ گويي
و نيز به » چه كند گر نكند«آمده است و از قيام به آنها ناگزير است و به قول خودش 

 صراحت گفته است: 
 اگر بيني كه نابينا چاه است

 

 »اگر خاموش بنشيند گناه است 
 

رايندگان پارسي از آن است كه قدر سخن را نشكسته و شرف سعدي بر بسياري از س
 آن را دست مايإل تقرب و ارتزاق نساخته است.

تكلف و شفاف سعدي امتياز مهم اين آموزگار بزرگ مردمي و محبت  شيوة سخن بي
هيچ  كند و بي است. ك�م او چون جوي آب زللي، ذره ذرة جان مستمع را سيراب مي

بسيارند آنها كه در قلمرو نظم و نثر، سمند فصاحت نشيند.  غبار تصنع، بر دل او مي
اند، اما فقط سعدي است كه شعري روان چون نثر و نثري آهنگين چون شعر پديد  تاخته

آورده و آميزة شگفت آوري از مضمون و تركيب و معني و لفظ در هر دو عرصه، فراهم 
ايي به وجود آورده پر از ساخته است و با چاشني پند و اندرز و موعظه و حكمت دني

 خرمي و صفا و صداقت و صميميت كه به راستي بايد گفت: 
  اگر در سراي سعادت كسي است«

 

 »گفتار سعديش حرفي بس است ز 
 

 حميد ثنائي

 1382تابستان 
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 همراه با عناوين كلي
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 ت هر چيز كمياب عزيز اس
 آبگينه همه جا يابي، ازآن قدرش نيست

 

 لعل دشخوار بدست آيد، از آنست عزيز 
 

 دود دل 
 آتش سوزان نكند با سپند

 

 آنچه كند دود دل دردمند 
 

 سرافرازي در نداشتن طمع است
 آز بگذار و پادشاهي كن

 

 طمع بلند بود گردن بي 
 

 و آخرت استمندي در دنيا  خير و كرم رساندن به مردم موجب بهره
 كس كه به دينار و درم خير نيندوخت آن

 

 سر عاقبت اندر دينار و درم كرد 
 

 عقبيو خواهي كه ممتع شوي از دين
 

 با خلق كرم كن چو خدا با تو كرم كرد 

 داند  احوال گرسنه را گرسنه مي
 آنكه در راحت و تنعم زيست

 

 او چه داند كه حال گرسنه چيست؟ 
 

 داند ندارد، ميارزش مال را آنكه 
 آنكه را دستگاه و قدرت نيست

 

 شلغم پخته مرغ بريان است 
 

 نصحيت ناپذيري
 آهني را كه موريانه بخورد

 

 نتوان برد ازو به صيقل زنگ 
 

 با سيه دل چه سود گفتن وعظ
 

 نرود ميخ آهني در سنگ 
 

 نبايد با انسان فرومايه، همنشين شد 
 شاخ بيد بر نخوري هرگز از  ابر اگر آب زندگي بارد
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 با فرومايه روزگار مبر
 

 كز ني بوريا شكر نخوري 
 

 شرط انصاف فرمان بردن از خداست
 ابروبادومه و خورشيد و فلك در كارند

 

 تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري 
 

 همه از بهر تو سر گشته و فرمانبردار
 

 شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري 
 

 ن عمل كردنخالف عاقال
 ابلهي كو روز روشن شمع كافوري نهد

 

 زود بيني كش به شب روغن نباشد درچراغ 
 

 انتظار نيكي از آدم بد ذات، نداشته باش
 از ابليس هرگز نبايد سجود

 

 نه از بد گهر نيكويي در وجود 
 

 نيكي از بدان نخواهي آموخت 
 از بدان نيكويي نياموزي

 

 نكند گرگ پوستين دوزي 
 

 توانيم شكرگزار نعم خدا باشيم راستي نمي به
 از دست و زبان كه بر آيد

 

 كز عهدة شكرش بدر آيد 
 

 آوري به ديگران هم بهره برسان از آنچه بدست مي
 از زر و سيم راحتي برسان

 

 خويشتن هم تمتعي برگير 
 

 عيب خود را از دشمن بخواه
 از صحبت دوستي برنجم

 

 كاخ�ق بدم حسن نمايد 
 

 دشمن شوخ چشم ناپاك كو
 

 تا عيب مرا به من نمايد 
 

 



 به وقت مصلحت  8

 

 حاجي مردم آزار نيست 
 از من بگوي حاجي مردم گزاي را

 

 درد كو پوستين خلق به آزار مي 
 

 حاجي تو نيستي، شتر است از براي آنك
 

 برد بيچاره خار مي خورد و بار مي 
 

 د رس آيد و شتابنده به مقصد نمي موفقيت در آرامش به دست مي
 اسب تازي دو تك رود به شتاب

 

 رود شب و روز شتر آهسته مي 
 

 ارزش به كيفيت است نه به كميت 
 اسب تازي و گر ضعيف بود

 

 همچنان از طويلإل خر به 
 

 جنگندگي و ورزيدگي به هيكل فربه و تنومندي نيست 
 اسب لغر ميان به كار آيد

 

 روز ميدان، نه گاو پرواري 
 

 دن بايد به دانش آموزان سختي هم بدهدمعلم در تعليم دا
 استاد معلم چو بود كم آزار

 

 خرسك بازند كودكان در بازار 
 

 پرست آرامش ندارد  آدم شكم
 اسير بند شكم را دو شب نگيرد خواب

 

 شبي ز معدة سنگي، شبي زدل تنگي 
 

 دخل و خرج انسان عاقل بايد هماهنگي داشته باشد 
 داگر بارا به كوهستان نبار

 

 به سالي دجله گردد خشك رودي 
 

 عكس العمل در مقابل عمل (هر چه بكاري همان بدروي) 
 اگر بد كني چشم نيكي مدار

 

 كه هرگز نيارد گز انگور بار 
 

 نپندارم اي در خزان كشته جو
 

 كه گندم ستاني به وقت درو 
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 با دوستان بايد مهربان بود 
 اگر بر رفيقان نباشي شفيق

 

 بگريزد از تو رفيق به فرسنگ 
 

 احساس مسئوليت 
 اگر بينم كه نابينا و چاه است

 

 اگر خاموش بنشينم گناه است 
 

 نتيجة نيكي، نيكي است
 اگر پروراني درخت كرم

 

 بر نيكنامي خوري لجرم 
 

 كند  ها را شيرين مي اخالق خوش، تلخي
 اگر حنظل خوري از دست خوشخوي

 

 به از شيريني از دست ترشروي 
 

 بايد با تدبير و انديشه با دشمن مقابله نمود 
 اگر دشمني پيشه گيرد ستيز

 

 به شمشير تدبير خونش بريز 
 

 بزرگان بايد مواظب اعمال خود باشند و سوء استفاده نكنند 
 اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي

 

 بر آورند غ�مان او درخت از بيخ 
 

 به پنج بيضه كه سلطان ستم روا دارد
 

 نند لشكريانش هزار مرغ به سيخز 
 

 بد اخالق همه جا در بالست
 اگر ز دست ب� بر فلك رود بد خوي

 

 ز دست خوي بد خويش در ب� باشد 
 

 ارزش مرواريد به كميابي آن است
 اي در شدي اگر ژاله هر قطره

 

 چو خر مهره بازار از او پر شدي 
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 گان مكن اعتماد به فرومايه
 اي را سفلهاگر عمري نوازي 

 

 به كمتر تندي آيد با تو در جنگ 
 

 حسود آسوده نيست، نيازي به دشمني با او نيست

 ال تا نخواهي ب� بر حسود
 

 كه آن بخت برگشته خود در ب�ست 
 

 چه حاجت كه با او كني دشمني
 

 كه او را چنين دشمني در قفاست 
 

 حكمت و دانش در كم خوريست
 اندرون از طعام خالي دار

 

 تا در او نور معرفت بيني 
 

 تهي از حكمتي به علت آن
 

 كه پري از طعام تا بيني 
 

 افتادگي و فروتني 
 اي برادر چو خاك خواهي شد

 

 خاك شو پيش از آن كه خاك شوي 
 

 موفقيت هميشه به تالش فراوان نيست (تعجيل در كارها روا نيست) 
 اي بسا اسب تيز رو كه بماند

 

 ن به منزل بردكه خر لنگ جا 
 

 در بازار دنيا عمل نيك بايد 
 اي تهي دست رفته در بازار

 

 ترسمت پر نياوري دستار 
 

 رياكاري ناپسند است 
 اي درونت برهنه از تقوي

 

 گز برون جامإل ريا داري 
 

 پردة هفت رنگ در مگذار
 

 تو كه در خانه بوريا داري 
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 ظلم پايدار نيست 
 اي زبر دست زير دست آزار

 

 گرم تا كسي بماند اين بازار 
 

 

 داري به چه كار آيدت جهان
 

 مردنت به كه مردم آزاري 
 

 سالمتي در سكوت است 
 اي سليم آب ز سرچشمه ببند

 

 كه چو پر شد نتوان بستن جوي 
 

 سير خبر از گرسنه ندارد 
 اي سير ترا نان جوين خوش ننمايد

 

 شت استتو ز  نزديك به  آنكه  است  من  معشوق  
 

 ارزش عمر را بايد دانست 
 اي كه پنجاه رفت و در خوابي

 

 مگر اين چند روزه دريابي 
 

 نيكي كردن به بدان هم خوب است 
 با بد انديش هم نكويي كن

 

 دهن سگ به لقمه دوخته به 
 

 تأثير همنشين 
 با بدان يار گشت همسر لوط

 

 خاندان نبوتش گم شد 
 

 سگ اصحاب كهف روزي چند
 

 پي نيكان گرفت و مردم شد 
 

 نصيحت ناپذير 
 با سيه دل چه سود خواندن وعظ

 

 نرود ميخ آهنين بر سنگ 
 

 فرومايه سود ندارد 
 با فرومايه روزگار مبر

 

 كز ني بوريا شكر نخوري 
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 با خوبان باش
 با مردم سهل خوي دشخوار مگوي

 

 با آن كه در صلح زند جنگ مجوي 
 

 دانايي در پرسيدن است 
 بپرس هر چه نداني كه ذل پرسيدن

 

 دليل راه تو باشد به عز دانايي 
 

 تعجيل در كارها موجب پشيماني است 
 به تندي سبك دست بردن به تيغ

 

 به دندان برد پشت دست دريغ 
 

 به شغل و حرفه بايد متكي بود نه مال و ثروت 
 به پايان رسد كيسإل سيم و زر

 

 نگردد تهي كيسإل پيشه ور 
 

 دتمندي به مشيت الهي است سعا
 بخت و دولت به كارداني نيست

 

 جز به تأييد آسماني نيست 
 

 كيمياگر به غصه مرده و رنج
 

 ابله اندر خرابه يافته گنج 
 

 ياور است  ستمكار بي
 بد اخترتر از مردم آزار نيست

 

 كه روز مصيبت كسش يار نيست  
 

 آدم بد ذات را مهار كن 
 فرصت مدهبد انديش را جاه و 

 

 عدو در چه و ديو در شيشه به 
 

 مهرباني با بدان 
 بدان را نوازش كن اي نيك مرد

 

 كه سگ پاس دارد چو نان تو خورد 
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 هنر در شاد نمودن دل است 
 به دست آورد دنيا هنر نيست

 

 يكي را گر تواني دل به دست آر 
 

 رنج بردن بهتر از اطاعت كردن است 
 ن خميربه دست آهك تفته كرد

 

 به از دست بر سينه پيش امير 
 

 چشم پوشي از طمع 
 بدوزد شره ديدة هوشمند

 

 در آرد طمع مرغ و ماهي به بند 
 

 خوبي به بدان 
 بدي را بدي سهل باشد جزا

 

 اگر مردي أحسن إلي من أسا 
 

 موانع را بايد از سر راه برداشت 
 برانداز بيخي كه خار آورد

 

 ورددرختي بپرور كه بار آ 
 

 در زندگي بايد خير و خوبي كرد 
 برگ عيشي به گور خويش فرست

 

 كس نيارد ز پس تو پيش فرست 
 

 آسودگي در تفرقه دشمنان است 
 برو با دوستان آسوده بنشين

 

 چو بيني در ميان دشمنان جنگ 
 

 مندي ديگران از كوشش و تالش تو  بهره
 برو شير درنده باش، اي دغل

 

 و روباه شلمينداز خود را چ 
 

 به چنگ آر و با ديگران نوش كن
 

 نه بر فضلإل ديگران گوش كن 
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 ناداني واماندگي است 
 بزرگ زادة نادان به شهر واماند

 

 كه در ديار غريبش به هيچ نستانند 
 

 بزرگان را بايد ستود 
 بزرگش نخوانند اهل خرد

 

 كه نام بزرگان به زشتي برد 
 

 لطف و بخشندگي 
 دت بخشندگي كنبزرگي باي

 

 كه دانه تا نيفشاني نرويد 
 

 حفظ شخصيت 
 بسا نام نيكوي پنجاه سال

 

 كه يك نام زشتش كند پايمال 
 

 گرسنگان و دردمندان فراموش شدگانند 
 كيست كه   ندانست  و كس خفت  گرسنه  بس 

 

 بس جان به لب آمد كه بروكس نگريست 
 

 از دوستان دشمن دوست بايد بريد 
 ي خردمند از آن دوست دستبشوي ا

 

 كه با دشمنانت بود هم نشست 
 

 غافل نبايد بود
 بكن شرمه غفلت از چشم پاك

 

 كه فردا شوي سرمه در چشم خاك 
 

 آسايد حسود جز با مرگ نمي
 است  تا برهي اي حسودكاين رنجي بمير

 

 كه از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست 
 

 مالطفت و مهرباني با دوست و دشمن 
 به نرمي ز دشمن توان كرد دوست

 

 چو با دوست سختي كني دشمن اوست 
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 غمخوار ديگران بايد بود 
 آدم اعضاي يكديگرند بني

 

 كه در آفرينش ز يك گوهرند 
 

 چو عضوي به درد آورد روزگار
 

 دگر عضوها را نماند قرار 
 

 غمي تو كز محنت ديگران بي
 

 نشايد كه نامت نهند آدمي 
 

 اي افراد متفاوت است ه قابليت
 بوريا باف اگر چه بافنده است

 

 نبرندش به كارگاه حرير 
 

 احسان كردن از افضل عبادات است 
 به احساني آسوده كردن دلي

 

 به از الف ركعت به هر منزلي 
 

 تحريك موجب انفعال است 
 به باد آتش تيز برتر شود

 

 پلنگ از زدن كينه ورتر شود 
 

 بايد آزردمسكين ناتوان را ن
 به بازوان توانا و قوت سر دست

 

 خطاست پنجإل مسكين ناتوان بشكست 
 

 مردن بهتر از مردم آزاري كردن است 
 به چه كار آيدت جهانداري

 

 مردنت به كه مردم آزاري 
 

 آيد (سالمتي در ترك رياست است)  مندي با زحمت و خطر به دست مي بهره
 شمار است به دريا در منافع بي

 

 گر خواهي س�مت، بر كنار استو  
 

 دنيا مزرعة آخرت است از آن خوب بهره بگير 
 به دنيا تواني كه عقبي خري

 

 بخر، جان من، ورنه حسرت بري 
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 آيد  بهشت با اخالق خوب به دست مي
 به دوزخ برد مرد را خوي زشت

 

 ست از بهشت كه اخ�ق نيك آمده 
 

 دين را به دنيا مفروش 
 ومايه، دنيا مخربه دين، اي فر

 

 تو خر را به انجيل عيسي مخر 
 

 گير  از رنج و تالش خود، بهره
 آرد به رنج وسعي كسي نعمتي به چنگ

 

 دگر كس آيد و بي رنج و سعي بر دارد 
 

 ضعفا را درياب تا در امان باشي
 به روزگار س�مت شكستان درياب

 

 كه جبر خاطر مسكين ب� بگرداند 
 

 شوكت است خوش زباني قدرت و
 به شيرين زباني و لطف و خوشي

 

 تواني كه پيلي به مويي كشي 
 

 از زبان مردم بترس
 عذاب خداي رستن از توبه توان به عذرو

 

 نتوان از زبان مردم رست وليك مي 
 

 به خويشتن متكي باش 
 به غمخوارگي چون سرانگشت من

 

 نخارد كس اندر جهان پشت من 
 

 واي از دست زبان مردم 
 به كوشش توان دجله را پيش بست

 

 نشايد زبان بدانديش بست 
 

 توان تغيير داد  ماهيت را نمي
 به كوشش نرويد گل از شاخ بيد

 

 نه زنگي به گرمابه گردد سپيد 
 



 17 بخش اول: اندرزها و نصايح حكيمانه سعدي در نظم

 

 دوست آن است كه مشكالت راه را به تو نشان دهد 
 به نزد من آن كس نكوخواه تست

 

 كه گويد ف�ن خار در راه تست 
 

 باش و از ناصواب بپرهيزحق گو 
 به نطق آدمي بهتر است از دواب

 

 دواب از تو به گر نگويي صواب 
 

 منطقي باش
 به نطق است و عقل آدمي زاده فاش

 

 چو طوطي سخنگوي نادان مباش 
 

 ظلم خانه خراب كن است 
 پادشاهي كه طرح ظلم افكند

 

 پاي ديوار ملك خويش بكند 
 

 كندزاهد نبايد با رندان دوستي 
 پارسا را بس اين قدر زندان

 

 كه بود هم طويلإل رندان 
 

 در كنار دوستان نيكوست 
 پاي در زنجير پيش دوستان

 

 به كه با بيگانگان در بوستان 
 

 يتيم نوازي
 پدر مرده را سايه بر سر فكن

 

 غبارش بيفشان و خارش بكن 
 

 گردد  هر كس به اصل خود باز مي
 يادش بد استكه بن پرتو نيكان نگيرد هر

 

 تربيت نااهل را چون گردكان برگنبد است 
 

 به ستمگر بخشايش مكن 
 ليكن پسنديده است بخشايش و

 

 مرهم» خلق آزار«منه بر ريش  
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 ندانست آن كه رحمت كرد بر مار
 

 كه آن ظلم است بر فرزند آدم؟ 
 

 عبرت آموزي 
 پندگير از مصائب دگران

 

 تا نگيرند ديگران به تو پند 
 

 هنر درك ندارد  جاهل و بي
 پياز آمد آن بي هنر جمله پوست

 

 كه پنداشت چون پسته مغزي در اوست 
 

 مراقب خود باش 
 پيش ديوار آنچه گويي هوش دار

 

 تا نباشد در پس ديوار گوش 
 

 رسد  دين نمي به آدم بي شفاعت پيامبر
 گر است پيمبر كسي را شفاعت

 

 كه بر جادة شرع پيغمبر است 
 

 انسانيت به تعلق نداشتن به دنياست 
 تا به دكان و خانه در گروي

 

 هرگز اي خام آدمي نشوي 
 

 مهربان باش و ياور بيچارگان 
 تا تواني درون كس مخراش

 

 كاندرين راه خارها باشد 
 

 كار درويش مستمند بر آر
 

 كه تو را نيز كارها باشد 
 

 شخصيت مرد زير زبان اوست 
 باشد تا مرد سخن نگفته

 

 عيب و هنرش نهفته باشد 
 

 ارزيابي سخن قبل از ادا كردن 
 تا نيك نداني كه سخن عين صوابست

 

 بايد كه به گفتن دهن از هم نگشايي 
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 صبر و شكيبايي ميوة شيرين دارد 
 تحمل چو زهرت نمايد نخست

 

 ولي شهد گردد جو در طبع رست 
 

 به ظالم نبايد رحم كرد 
 ندانترحم بر پلنگ تيز د

 

 ستمكاري بود بر گوسفندان 
 

 رساند  بيراهه رفتن كسي را به مقصد نمي
 ترسم نرسي به كعبه اي اعرابي

 

 روي به تركستان است اين ره كه تو مي 
 

 توقع از فرومايه نداشته باش 
 تن به بيچارگي و گرسنگي

 

 بنه و دست پيش سفله مدار 
 

 شكم پرست مباش 
 تنور شكم دم بدم تافتن

 

 مصيبت بود روز نايافتن 
 

 عزت به فروتني است 
 تو آنگه شوي پيش مردم عزيز

 

 كه مر خويشتن را نگيري به چيز 
 

 متواضع باش و متكبر باش 
 تواضع سر رفعت افرا زدت 

 

 تكبر به خاك اندر اندازدت  
 

 لقمه به اندازة دهان برداشتن (به اندازة توانايي گام برداشتن) 
 بردن استخوان درشتتوان به حلق فرو

 

 ولي شكم بدرد چون بگيرد اندر ناف 
 

 آيد  دنيا و آخرت با استفاده رساندن از مال خود به دست مي
 دست كامرانت هست توانگرا، چودل و

 

 بخور، ببخش، كه دنيا و آخرت بردي 
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 بيچارگان را درياب تا خودش باشي 
 خورد توانگر خود آن لقمه چون مي

 

 خورد؟ ويش خون ميچو بيند كه در 
 

 حسادت مرگ تدريجي است 
 توانم آن كه نيازارم اندرون كسى

 

   حسود را چه كنم كو ز خود به رنج در است 
 

 است بمير تا برهي اي حسود كاين رنجي
 

 كه از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست 

 به مردم آسان بگير 
 تو با خلق سهلي كن اي نيكبخت

 

 بر تو سختكه فردا نگيرد خدا  
 

 انتظار بيهوده داشتن 
 تو به جاي پدر چه كردي خير

 

 كه همان چشم داري از پسرت؟ 
 

 شود  گناهكار شكنجه مي
 تو پاك باش و مدار از كس، اي برادر باك

 

 زنند جامإل ناپاك گازران بر سنگ 
 

 خود سازي 
 تو خود را چو كودك ادب كن به چوب

 

 به گرز گران مغز مردم مكوب 
 

 فلت از دين و معنويت غ
 تو غافل در انديشإل سود مال

 

 كه سرمايإل عمر شد پايمال 
 

 بكن سرمإل غفلت از چشم پاك
 

 كه فردا شوي سرمه در چشم خاك 
 

 آدم نيست آن كه در بند غم ديگران نيست 
 غمي تو كز محنت ديگران بي

 

 نشايد كه نامت نهند آدمي 
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 ش را گرفت با عمل خوب بايد جلوي زبان بد اندي
 تو نيكو روش باش تا بدسگال

 

 به نقص تو گفتن نبايد مجال 
 

 جا  انتظار بي
 تو هرگز رسيدي به فرياد كس

 

 خواهي امروز فرياد رس؟ كه مي 
 

 دانشي آورد  پر خوري بي
 تهي از حكمتي به علت آن

 

 كه پري از طعام تا بيني 
 

 رهايي بهتر از گرفتاري است 
 ز كفش تنگتهي پاي رفتن به ا

 

 ب�ي سفر به كه در خانه جنگ 
 

 ظلم به ستمگر عين عدالت است 
 جفا پيشگان را بده سر به باد

 

 ستم بر ستم پيشه عدل است و داد 
 

 پرهيزگاري و قدر جواني 
 جوانا ره طاعت امروز گير

 

 كه فردا جواني نبايد ز پير 
 

 فراغ دلت هست و نيروي تن
 

 بزن چو ميدان فراخ است گويي 
 

 خوش عمل باش 
 جوانمرد و خوشخوي و بخشنده باش

 

 چو حق بر تو باشد تو بر خلق باش 
 

 از سعي خود بهره بردن 
 جويني كه از سعي بازو خورم

 

 به از مرغ بر خوان اهل كرم 
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 مقررات و مقدرات الهي تغيير ناپذير است 
 جهد رزق اركني و گر نكني

 

 برساند خداي عزوجل 
 

 در دهان شير و پلنگور روي 
 

 نخورندت مگر به روز اجل 
 

 بيند  دوست واقعي فقط حسن را مي
 چشم بدانديش كه بر كنده باد

 

 عيب نمايد هنرش در نظر 
 

 ور هنري داري و هفتاد عيب
 

 دوست نبيند بجز آن يك هنر 
 

 شود  حريص جز با مرگ قانع نمي
 چشم تنگ مرد دنيا دوست را

 

 يا خاك گوريا قناعت پر كند  
 

 شرافتمندانه زندگي كن 
 چنان زي كه ذكرت به تحسين كنند

 

 چو مردي، نه بر گور نفرين كنند 
 

 برد  بدكرداري آبروي كوچك و بزرگ را مي
 دانش كرد چو از قومي يكي بي

 

 نه كه را منزلت ماند نه مه را 
 

 شنيدستي كه گاوي در علفزار
 

 بياليد همه گاوان ده را 
 

 ه عمل كن سنجيد
 چو اندر نيستاني آتش زدي

 

 ز شيران بپرهيز اگر بخردي 
 

 انسانيت به فضل و احسان و نيكي است 
 چو انسان را نباشد فضل و احسان

 

 چه فرق از آدمي تا نقش ديوار 
 

 به دست آوردن دنيا هنر نيست
 

 يكي را گر تواني دل به دست آر 
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 فرومايه ظرفيت لطف كردن ندارد 
 سفله گويي به لطف و خوشيچو با 

 

 فزون گرددش كبر و گردنكشي 
 

 اهميت تربيت در دوران كودكي و صعوبت آن در پيري 
 چوب تر را چنانكه خواهي پيچ

 

 نشود خشك جز به آتش راست 
 

 پسندي بر ديگران مپسند  آنچه بر خود نمي
 چو بد ناپسند آيدت خود مكن

 

 پس آنگه به همسايه گو بد مكن 
 

 النه بينديش (در هنگام پيري، جواني مكن) معقو
 چو بر سر نشست از بزرگي غبار

 

 دگر چشم عيش جواني مدار 
 

 هنگام خشم تصميم مگير 
 چو خشم آيدت بر گناه كسي

 

 تأمل كن در عقوبت بسي 
 

 نام بزرگان را پنهان مكن 
 چو خواهي كه نامت بود جاودان

 

 مكن نام نيك بزرگان نهان 
 

 و خرج  تناسب دخل
 چو دخلت نيست خرج آهسته تر كن

 

 گويند م�حان سرودي كه مي 
 

 اگر باران به كوهستان نبارد
 

 به سالي دجله گردد خشك رودي 
 

 جنگ آخرين راه است 
 چو دست از همه حيلتي در گسست

 

 ح�ل است بردن به شمشير دست 
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 سياستمداري 
 چو دستي نشايد گزيدن، ببوس

 

 چاره زرق است و لوسكه با غالبان  
 

 دور انديشي 
 چو دشمن به عجز اندر آمد ز در

 

 نبايد كه پرخاش جويي دگر 
 

 چو زنهار خواهد كرم پيشه كن
 

 ببخشاي و از مكرش انديشه كن 
 

 مهرباني و محبت بهتر از خشونت و پرخاشگري است 
 چو كاري بر آيد به لطف و خوشي

 

 چه حاجت به تندي و گردنكشي 
 

 د زبان نبايد ستيز كرد با ب
 چو كردي با كلوخ انداز پيكار

 

 سر خود را به ناداني شكستي 
 

 كم خوري، راحتي است 
 چو كم خوردن طبيعت شد كسي را

 

 چو سختي پيشش آيد سهل گيرد 
 

 و گر تن پرور است اندر فراخي
 

 چو تنگي بيند، از سختي بميرد 
 

 نااليق، سزاوار نوازش نيست 
 ازي كبوتر بردچو گربه نو

 

 چو فربه كني گرگ، يوسف درد 
 

 جواني را درياب 
 چون مرغ از قفس رفت وبگسست قيد

 

 دگر ره نگردد به سعي تو صيد 
 

 بايد قابليت تربيت باشد 
 چون بود اصل گوهري قابل

 

 تربيت را درو اثر باشد 
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 هنگام پيري، پيري كن (براساس طبيعت خويش بايد عمل كرد) 
 شدي ز كودكي دست بدارچون پير 

 

 بازي و ظرافت به جوانان بگذار 
 

 با روزگار بايد ساخت 
 چو نتوان بر اف�ك دست آختن

 

 ضروريست با گردشش ساختن 
 

 متعادل باش
 چو نرمي كني خصم گردد دلير

 

 و گر خشم گيري شوند از تو سير 
 

 خوي بد، تغيير ناپذير است 
 چون سگ درنده يافت گوشت نپرسد

 

 كاين شتر صالح است يا خر دجال 
 

 دين بهتر است  قطع رابطه با اقوام بي
 چون نبود خويش را ديانت و تقوي

 

 قطع رحم بهتر از مودت قرين 
 

 اهميت زبان (ابتدا تفكر سپس گفتار) 
 چون نداري كمال فضل آن به

 

 كه زبان در دهان نگه داري 
 

 آدمي از زبان فضيحه كند
 

 بكساريمغز را س جوز بي 
 

 شيريني سخن به يك بار گفتن است 
 چو يك بار گفتي، مگو باز پس

 

 كه حلوا چو يك بار خوردند بس 
 

 سود  توبة بي
 چون سود از دزدي آنگه توبه كردن

 

 كه نتواني كمند انداخت بر كاخ 
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 داند  ناتوان، حال ناتوان را مي
 حال در ماندگان كسي داند

 

 دكه به احوال خويش درمان 
 

 بخشايش موجب دفع مصيبت است 
 حديث درست آختر از مصطفاست

 

 كه بخشايش و خير دفع ب�ست 
 

 ها مرنجان  دل
 هاي ريش حذر كن ز درد درون

 

 كه ريش درون عاقبت سر كند 
 

 به هم بر مكن تا تواني دلي
 

 كه آهي جهاني به هم بر كند 
 

 روحيات شنوندگان را در نظر بگير 
 ج مستمع گويحكايت بر مزا

 

 اگر خواهي كه دارد با تو ميلي 
 

 هر آن عاقل كه با مجنون نشيند
 

 نبايد كردنش جز ذكر ليلي 
 

 زمان و جواني را پاس بدار 
 خبر داري اي استخواني قفس

 

 كه جان تو مرغي است نامش نفس 
 

 چو مرغ از قفس رفت و بگسست قيد
 

 دگر ره نگردد به سعي تو صيد 
 

 ت كه عالم دمي استنگهدار فرص
 

 دمي پيش دانا به از عالمي است 
 

 سرشت و ذات تغييرناپذير است 
 گيا خود همان قدر دارد كه هست

 

 و گر در ميان شقايق نشست 
 

 به آدم بد ذات محبت و مهرباني مكن 
 خبيث را چو تعهد كني و بنوازي

 

 كند به انبازي به دولت تو گنه مي 
 



 27 بخش اول: اندرزها و نصايح حكيمانه سعدي در نظم

 

 است  رباني با مردمبخشايش خدا منوط به مه
 خدا را بر آن بنده بخشايش است

 

 كه خلق را وجودش در آسايش است 
 

 كارهاي خدا روي حكمت است 
 خدا گر زحكمت ببندد دري

 

 ز رحمت گشايد در ديگري 
 

 به آن چه خدا داده بايد راضي بود 
 خداوند از آن بنده خرسند نيست

 

 كه راضي به قسم خداوند نيست 
 

 م خدا هميشگي است فضل و كر
 خدا اگر بحكمت ببندد دري

 

 گشايد به فضل و كرم ديگري 
 

 ماهيت تغيير ناپذير است 
 خر عيسي گرش به مكه برند

 

 چون بيايد هنوز خر باشد 
 

 ديگران را مقدم دانستن 
 خنك آن كه آسايش مرد و زن

 

 گزيند بر آسايش خويشتن 
 

 نيكي كردن با مردم 
 تو بخشدخواهي كه خداي بر 

 

 با خلق خداي كن نكويي 
 

 مندي در گرو نيكي كردن است  بهره
 خواهي كه ممتع شوي از نعمت دنيا

 

 با خلق كرم كن چو خدا با تو كرم كرد 
 

 زندگي توام با معنويت (زندگي فقط براي خوردن نيست) 
 خوردن براي زيستن و ذكر كردنست

 

 تو معتقد كه زيستن از بهر خوردنست؟ 
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 تواني نان ده باش  ميتا 
 خورش ده به گنجشك و كبك و حمام

 

 كه يك روزت افتد همايي به دام 
 

 نان دهنده بهتر از روزه در هميشگي است 
 خورنده كه خيرش برآيد زدست

 

 به از صائم الدهر دنيا پرست 
 

 آيين نابخردان خوردن و خوابيدن صرف است 
 خور و خواب تنها طريق دد است

 

 ودن آيين نابخردستبر اين ب 
 

 توان تغيير داد  سرشت و طبيعت را نمي
 خوي بد در طبيعتي كه نشست

 

 نرود جز به وقت مرگ از دست 
 

 نيكي كن و عمر را غنيمت بشمار 
 خيري كن اي ف�ن و غنيمت شمار عمر

 

 ز آن پيشتر كه بانگ بر آيد ف�ن نماند 
 

 برد  كسي از دنيا چيزي با خود نمي
 عت كه خواهند اين و آن مرددر آن سا

 

 نخواهند از جهان بيش از كفن برد 
 

 واي از دست زن بد زبان 
 در خرمي بر سرايي ببند

 

 كه بانگ زن از وي بر آيد بلند 
 

 حسن تدبير در تربيت (مالطفت و درشتي بايد با هم باشد) 
 درشتي و نرمي به هم در به است

 

 چو رگزن كه جراح و مرهم نه است 
 

 ه ياد بيچارگان بودن ب
 درون فروماندگان شاد كن

 

 ز روز فرو ماندگي ياد كن 
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 خدمت كردن در زمان نعمت داشتن 
 ياب كنون كه نعمت هست به دست در

 

 رود دست به دست ين دولت و ملك ميكا 
 

 گذران عمر 
 دريغا كه بي ما بسي روزگار

 

 برويد گل و بشكفد نو بهار 
 

 ارديبهشتبسي تير و دي ماه و 
 

 بر آيد كه ما خاك باشيم و خشت 
 

 عشق ورزي به معشوق خود 
 دلرامي كه داري دل در او بند

 

 دگر چشم از همه عالم فرو بند 
 

 به فكر عاقبت كار بايد بود (هر سربااليي، سرپاييني دارد) 
 دل زير دستان نبايد شكست

 

 مبادا كه روزي شوي زيردست 
 

  خوبي كردن و خاكي بودن
 دلقت به چه كار آيد و مسحي و مرقع

 

 هاي نكوهيده بري دار خود را زعمل 
 

 حاجت به ك�ه بركي داشتنت نيست
 

 درويش صفت باش و ك�ه تتري دار 
 

 به جا و به موقع سخن گفتن 
 دو چيز طيرة عقل است، دم فرو بستن

 

 به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشي 
 

 بيچارگي  شناختن دوست در تهي دستي و
 دوست آن باشد كه گيرد دست دوست

 

 در پريشان حالي و درماندگي 
 

 دوستان ناني 
 دوست مشمار آن كه در نعمت زند

 

 لف ياري و برادر خواندگي 
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 دوستي با همه كس جايز نيست 
 دوستي با پيلبانان يا مكن

 

 اي در خورد پيل يا بنا كن خانه 
 

 نام نيكو در زندگي داشتن 
 نام زيست يافت هركه نكو جاويد دولت

 

 كز عقبش ذكر خير زنده كند نام را 
 

 فرومايگان فقط به فكر خويشند 
 دو نان چو گليم خويش بيرون بردند

 

 گويند چو غم گر همه عالم مردند 
 

 راستي موجب هدايت است 
 راستي موجب رضاي خداست

 

 كس نديدم كه گم شد از ره راست 
 

 پرهيز از خطرات تالش براي زيستن و 
 گمان برسد رزق اگر چند بي

 

 شرط عقل است جستن از درها 
 

 اجل نخواهد مرد ور چه كس بي
 

 تو مرو در دهان اژدها 
 

 گندم از گندم برويد جو ز جو
 رطب ناورد چوب خر زهره بار

 

 دار چو تخم افگني، بر همان چشم 
 

 همنشيني با نادان، عين ناداني و موجب هالكت است 
 رقم بر خود به ناداني كشيدي

 

 كه نادان را به صحبت برگزيدي 
 

 سيري ناپذيري حريص 
 رودة تنگ به يك نان تهي پر گردد

 

 نعمت روي زمين پر نكند ديدة تنگ 
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 آزادگي و كرامت 
 ره نيكمردان آزاده گير

 

 اي دست افتاده گير چو استاده 
 

 رياست شايستة بدكاران و ظالمان نيست 
 به دست كساني خطاست رياست

 

 كه از دستشان دستها بر خداست 
 

 به دنبال زاهدان رياكار مباش 
 زاهد كه درم گرفت و دينار

 

 رو زاهد ديگري به دست آر 
 

 سود سكوت 
 زبان بريده به كنجي نشسته صم بكم

 

 به از كسي كه نباد زبانش اندر حكم 
 

 زبان نشانة شخصيت 
 ست؟زبان در دهان اي خردمند چي

 

 كليد در گنج صاحب هنر 
 

 چو در بسته باشد نداند كسي
 

 ور كه جوهر فروش است يا پيله 
 

 مطيع قضا بودن 
 ز پيش خطر تا تواني گريز

 

 ليكن مكن با قضا پنجه تيز؟ و 
 

 استفاده كردن از ثروت 
 زر از بهر خوردن بود اي پدر

 

 ز بهر نهادن چه سنگ و چه زر 
 

 ايد هراس داشت از مشكالت زندگي نب
 ز ظلمت مترس اي پسنديده دوست

 

 كه ممكن بود كاب حيوان در اوست 
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 هاست  موفقيت در سختي
 ز كار بسته مينديش و دل شكسته مدار

 

 كه آب چشمإل حيوان درون تاريكي است 
 

 ثروت را بايد پاك و حالل كرد (مال حالل بركت دارد) 
 ز كوه مال بدر كن كه فضله رز را

 

 باغبان بزند، بيشتر دهد انگورچو  
 

 براي تربيت بايد زمينه مساعد باشد 
 زمين شوره سنبل بر نيارد

 

 در او تخم عمل ضايع مگردان 
 

 شخصيت از شخص برتر است 
 زنان باردار، اي مرد هشيار

 

 اگر وقت ولدت مار زايند 
 

 از آن بهتر به نزديك خردمند
 

 كه فرزندان ناهموار زايند 
 

 اين دنيا زن بد است  جهنم
 زن بد در سراي مرد نكو

 

 هم در اين عالم است دوزخ او 
 

 رساني، اذيت مكن  اگر خير نمي
 زنبور درشت بي مروت را گوي

 

 دهي نيش مزن باري چو عسل نمي 
 

 زن خوب، موجب خوشبختي مرد است 
 زن خوب فرمانبر پارسا

 

 كند مرد درويش را پارسا 
 

 شود  دارد، تربيت نمي كسي كه خوي حيواني
 ز وحشي نيايد كه مردم شود

 

 به سعي اندر او تربيت گم شود 
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 به مردم آزار مرسان تا نفرين نشوي 
 زور مندي مكن بر اهل زمين

 

 تا دعايي بر آسمان نرود 
 

 مواظب ضعفا باش 
 زير پايت گر بداني حال مور

 

 همچو حال تست زير پاي پيل 
 

 مراقبت از سخن 
 تا نگويي بر او دست هستسخن 

 

 چو گفته شود يابد او بر تو دست 
 

 شيريني سخن به تكرار آن نيست 
 سخن گر چه دلبند و شيرين بود

 

 سزاوار تصديق و تحسين بود 
 

 چو يكبار گفتي، مگو باز پس
 

 كه حلوا چو يكبار خوردند بس 
 

 عاقبت انديشي (ابتدا انديشه، سپس گفتار) 
 ن به بيلسرچشمه شايد گرفت

 

 چو پر شد نشايد گذشتن به پيل 
 

 برخورد مناسب با فرومايه و ستمگر 
 سر سفله را گرد بالش منه

 

 سر مردم آزار بر سنگ به 
 

 مندي از دسترنج خويش  بهره
 سركه از دسترنج خويش و تره

 

 بهتر از نان دهخدا و بره 
 

 به ظالم نبايد امان داد 
 سر گرگ بايد هم اول بريد

 

 ه چون گوسفندان مردم دريدن 
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 با خدا باش 
 سعدي ره كعبإل رضا گير

 

 اي مرد خدا، در خدا گير 
 

 بدبخت كسي كه سر بتابد
 

 زين در، كه دري دگر نيابد 
 

 صرفاً به خدا متكي باش 
 ثبات سكوني بدست آور اي بي

 

 كه بر سنگ گردان نرويد نبات 
 

 همنشيني با خوبان 
 ندسگ اصحاب كهف روزي چ

 

 پي نيكان گرفت و مردم شد 
 

 بد ذات، تغيير ناپذير است 
 سگ به درياي هفتگانه بشوي

 

 كه چو تر شد پليدتر گردد 
 

 شود اعتماد كرد  به ناسپاسان نمي
 اي هرگز فراموش سگي را لقمه

 

 نگردد، ور زني صد نوبتش سنگ 
 

 اي را و گر عمري نوازي سفله
 

 نگبه كمتر تندي آيد با تو در ج 
 

 شود  حرمتي فرومايگان تخريب نمي هاي ارزشمند در اثر بي شخصيت انسان
 سنگ بدگوهراگر كاسإل زرين بشكست

 

 قيمت سنگ نيفزايد و زر كم نشود 
 

 نتيجه است  مخالفت با حق، بي
 شب پره گر وصل آفتاب نخواهد

 

 رونق بازار آفتاب نكاهد 
 

 بايد لطف خدا شامل شود 
 دايشب تاريك دوستان خ

 

 بتابد چو روز رخشنده  مي 
 

 تا نبخشد خداي بخشنده  وين سعادت به زور بازو نيست
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 در دنيا عمل نيك بايد كرد 
 شب گور خواهي منور چو روز

 

 از اين جا چراغ عمل بر فروز 
 

 شكم پرست كم ايمان است 
 شكم بند دست است و زنجير پاي

 

 شكم بنده نادر پرستد خداي 
 

 زمينه مناسب الزم است  براي تربيت
 شمشير نيك ز آهن بد چون كند كسي

 

 ناكس به تربيت نشود اي حكيم كس 
 

 نيست  لطافت طبعش خ�ف باران كه در
 

 در باغ لله رويد و در شوره زار خس 
 

 كند  عمل زشت يك نفر در قومي، به همه سرايت مي
 شنيدستي كه گاوي در علفزار

 

 بياليد همه گاوان ده را 
 

 ظالم در امان نيست 
 صياد نه هر بار شكاري ببرد

 

 باشد كه يكي روز پلنگش بدرد 
 

 به مستمندان نبايد آسيب رساند 
 ضعيفان را مكن بر دل گزندي

 

 كه درماني به جور زورمندي 
 

 عيب خود را ديدن 
  خلق  هست  نگاري كه و  ابه نقش ر  طاووس

 

 يشتحسين كنند و او خجل از پاي زشت خو 
 

 نصيحت دانا دوري از نادان است
 طلب كردم ز دانايي يكي پند

 

 مرا فرمود: با نادان مپيوند 
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 گردد  هر چيزي به اصل خود بر مي
 عاقبت گرگ زاده گرگ شود

 

 گرچه با آدمي بزرگ شود 
 

 دانشمند بايد گفتار و عملش يكي باشد 
 عالم آن كس بود كه بد نكند

 

 نه بگويد به خلق و خود نكند 
 

 خردان، چون شاهدي است در ميان كوران  دانشمند در ميان بي
 عالم اندر ميان جاهل را

 

 اند صديقان مثلي گفته 
 

 شاهدي در ميان كوران است
 

 مصحفي در سراي زنديقان 
 

 تواند راهنما باشد  دانمشند تن پرور نمي
 عالم كه كامراني و تن پروري كند

 

 خويشتن گم است، كه را رهبري كند؟ او 
 

 راه سعادت، خدمت به مردم است 
 عبادت بحز خدمت خلق نيست

 

 به تسبيح و سجاده و دلق نيست 
 

 با دشمن مدارا 
 عدو را به فرصت توان كند پوست

 

 پس او را مدارا چنان كن كه دوست 
 

 علم بايد همراه عمل باشد
 علم چندان كه بيشتر خواني

 

 ل در تو نيست نادانيچون عم 
 

 عمر نبايد فقط صرف خوردن و پوشيدن گردد 
 عمر گرانمايه در اين صرف شد

 

 تا چه خورم صيف و چه پوشم شتا 
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 غمخواري زيردستان 
 غم زير دستان بخور زينهار

 

 بترس از زبردستي روزگار 
 

 امروز را غنيمت شمار 
 غم و شادماني نماند و ليك

 

 نام نيكجزاي عمل ماند و  
 

 غنيمت شمار اين گرامي نفس
 

 مرغ قيمت ندارد قفس كه بي 
 

 مكن عمر ضايع به افسوس و حيف
 

 كه فرصت عزيز است و الوقت سيف 
 

 از خطرات معيشت نبايد هراس داشت 
 غواص اگر انديشه كند كام نهنگ

 

 هرگز نكند در گرانمايه به چنگ 
 

 كم خوري، فرشته خويي است 
 د آدمي ز كم خوردنفرشته خوي شو

 

 و گر خورد چو بهايم، بيوفتد چو جماد 
 

 سوار خبر از پياده ندارد (راحت و ناراحت فرق دارد) 
 فرق است ميان آنكه يارش در بر

 

 تا آنكه دو چشم انتظارش بر در 
 

 فضل و هنر را بايد آشكار ساخت 
 فضل و هنر ضايع است تا ننمايد

 

 ندعود بر آتش نهند و مشك بساي 
 

 مشوق گوينده، شنونده است 
 فهم سخن گر نكند مستمع

 

 قوت طبع از متكلم مجوي 
 

 فسحت ميدان ارادت بيار
 

 تا بزند مرد سخنگوي گوي 
 

 نام نيك از گنج باالتر است 
 نوشيروان نمرد كه نام نكو گذاشت  داشت  خانه گنج  كه چهل شد  ه�ك  قارون
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 نده منفعت دارد رشوت ستاني قاضي براي رشوه ده
 قاضي چو به رشوت بخورد پنج خيار

 

 ثابت كند از به تو صد خربزه زار 
 

 آزاده وابسته به مال نيست 
 قرار بر كف آزادگان نگيرد مال

 

 نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال 
 

 قضا و سرنوشت حكم محتوم است 
 قضا كشتي آن جا كه خواهد برد

 

 دو گر ناخدا جامه بر تن در 
 

 مردم آزاري نكردن نعمتي بزرگ است 
 كجا خود شكر اين نعمت گزارم

 

 كه زور مردم آزاري ندارم 
 

 پاكي به ظاهر آراسته نيست (جايگاه متظاهر جهنم است) 
 كرا جامه پاكست و سيرت پليد

 

 در دوزخش را نبايد كليد 
 

 بيند  ها را مي آدم بد نهاد فقط زشتي
 تكرا زشت خويي بود در سرش

 

 نبيند ز طاووس جز پاي زشت 
 

 بخشندگان تهي دستند و ثروتمندان خالي از لطف 
 كريمان را به دست اندر كرم نيست

 

 خداوندان نعمت را كرم نيست 
 

 ترين دشمنان  دشمن
 كساني كه پيغام دشمن برند

 

 ترند ز دشمن همانا كه دشمن 
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 وفايي)  پاسخ خوبي را با بدي دادن (بي
 ت علم تير از منكس نياموخ

 

 كه مرا عاقبت نشانه نكرد 
 

 شود  خوشبختي زير ساية بد يمن و نامبارك ميسر نمي
 كس نيايد به زير سايإل بوم

 

 ور هماي از جهان شود معدوم 
 

 كامروايي در نيكي كردن است 
 كسي دانإل نيكمردي نكاشت

 

 كز او خرمن كام دل بر نداشت 
 

 يش مردم باشد خوشبخت كسي است كه در فكر آسا
 كسي زين ميان گوي دولت ربود

 

 كه در بند آسايش خلق بود 
 

 داند  قدر عافيت را بال كشيده مي
 كسي قيمت تندرستي شناخت

 

 كه يك چند بيچاره در تب گداخت 
 

 آدم با محبت را نبايد ناراحت كرد 
 كه لطف كند با تو، خاك پايش باش كسي

 

 ن خاكو گر ستيزه برد، در دو چشمش آگ 
 

 كي كه به فكر آخرت است خوشبخت است 
 كسي گوي دولت ز دنيا برد

 

 كه خود با خود نصيبي به عقبي برد 
 

 خوشبخت دو دنيا نيكي رساندن به مردم است 
 كسي نيك بيند به هر دو سراي

 

 كه نيكي رساند به خلق خداي 
 

 نماز را براي خودنمايي و تظاهر نبايد بجا آورد 
 خ است آن نمازكليد در دوز

 

 كه در چشم مردم گزاري دراز 
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 دامن مادر شايسته، بهشت است 
 كنار و بر مادر دلپذير

 

 بهشتست و پستان در او جوي شير 
 

 به داشتة خود بايد قانع بود 
 كهن خرقإل خويش پيراستن

 

 به از جامإل عاريت خواستن 
 

 ت) بخت و اقبال بايد ياري نمايد (خوشبختي به كارداني نيس
 كيمياگر ز غصه مرده و رنج

 

 ابله اندر خرابه يافته گنج 
 

 مردم آزار از حيوان هم بدتر است 
 گاوان و خران بار بردار

 

 به ز آدميان مردم آزار 
 

 مسكين قانع است و ثروتمند زياده طلب 
 گدا را كند يك درم سيم سير

 

 فريدون به ملك عجم نيم سير 
 

 كند  هيچ كس احساس ناداني نمي
 گر از بسيط زمين عقل منعدم گردد

 

 به خود گمان نبرد هيچ كس كه نادانم 
 

 دوست را نبايد صرفاً براي احسان خواست 
 دوست چشمت بر احسان اوست گر از

 

 تو در بند خويشي نه در بند دوست 
 

 حق شناس بهتر از ناسپاس 
 گر انصاف خواهي سگ حق شناس

 

 به سيرت به از مردم ناسپاس 
 

 كند ولي پادشاه نه  پينه دوز سختي غربت را تحمل مي
 گر به غريبي رود از شهر خويش

 

 سختي و محنت نبرد پينه دوز 
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 ور به خرابي فتد از مملكت
 

 گرسنه خفتد ملك نيمروز 
 

 لياقت و شايستگي به اندازة ظرفيت است 
 گربإل مسكين اگر پر داشتي

 

 تخم گنجشك از زمين برداشتي 
 

 ي به خوشحال نمودن ديگران است مردانگ
 گرت از دست بر آيد دهني شيرين كن

 

 مردي آن نيست كه مشتي بزني بر دهني 
 

 بخشنده باش و آزاده 
 گرت زدست برآيد چونخل باش كريم

 

 ورت ز دست نيايد چو سرو باش آزاد 
 

 گرچه رزق مقدر است، ليكن تالش هم بايد كرد 
 دگرت چه بيرون ز رزق نتوان خور

 

 در طلب كاهلي نبايد كرد 
 

 خود را به خطر مينداز (هالك كردن خود غير از مرگ است) 
 اجل نخواهد مرد گرچه كس بي

 

 تو مرو در دهان اژدرها 
 

 راستگو بايد بود 
 گر راست سخن گويي و در بند بماني

 

 به ز آن كه دروغت دهد از بند رهايي 
 

 آمرزش خدا به گناه نكردن است 
 ي ايمان نلغزد ز جايگرم پا

 

 به سر بر نهم تاج عفو خداي 
 

 بيند، گناه حقيقت چيست؟  كسي كه حقيقت را نمي
 گر نبيند به روز شب پره چشم

 

 چشمإل آفتاب را چه گناه 
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 كار نبايد همنشين شد با بد
 اي با ديو گر نشيند فرشته

 

 وحشت آموزد و خيانت و ريو 
 

 دوست عيب پوش است 
 ري و هفتاد عيبگر هنري دا

 

 دوست نبيند بجز آن يك هنر 
 

 هاي او را فراموش كرد  با يك تلخي از جانب دوست نبايد خوبي
 حاصل بود گفتن از زنبور بي

 

 با يكي در عمر خود تا خورده نيش 
 

 زشت بودن ريا كاري 
 گنهكار انديشناك از خداي

 

 به از پارساي عبادت نماي 
 

 زندان باشند (والي بايد نگهبان رعيت باشد) والدين بايد خدمتگزار فر
 گوسپند از براي چوپان نيست

 

 بلكه چوپان براي خدمت اوست 
 

 فرومايه تغيير ناپذير است 
 مپندار اگر سفله قارون شود

 

 كه طبع لئيمش دگرگون شود 
 

 راه روشنايي و صفاست  راه پيامبر
 محال است سعدي كه راه صفا

 

 مصطفيتوان رفت جز بر پي  
 

 رساند  رزق و روزي را خدا مي
 مخور هول ابليس تا جان دهد

 

 همان كس كه دندان دهد نان دهد 
 

 نصيحت پذير بايد بود 
 مرد بايد كه گيرد اندر گوش

 

 ور نوشته است پند بر ديوار 
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 سير خبر از گرسنه ندارد 
 مرغ بريان به چشم مردم سير

 

 كمتر از برگ تره بر خوان است 
 

 اب خوبي، بدي نيست جو
 مروت نباد بدي با كسي

 

 كز او نيكويي ديده باشي بسي 
 

 به فكر دوستان بودن 
 مروت نبينم رهايي زبند

 

 به تنها و يارانم اندر كمند 
 

 ستم كردن روانيست 
 مزن بر سر ناتوان دست زور

 

 كه روزي به پايش در افتي چو مور 
 

 مسكنت، مرگ تدريجي است 
 درهمه عالم همي رودمسكين حريص 

 

 او در قفاي و اجل در قفاي او 
 

 آورد  خدمت كردن، ارجمندي مي
 تميز است مسكين خر اگر چه بي

 

 چون بار همي برد عزيز است 
 

 نان بخشيدن، نشانة ايمان است 
 مسلم كسي را بود روزه داشت

 

 اي را دهد نان چاشت كه درمانده 
 

 موجب ناراحتي خود مباش 
 واني دل خويش ريشمكن تا ت

 

 كني بيخ خويش كني مي و گر مي 
 

 به دنيا و خويشان اعتماد مكن 
 مكن تكيه بر ملك دنيا و پشت

 

 كه بسيار كس چون تو پرورد و كشت 
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 ستمگري به زيردستان شايسته نيست 
 مكن خيره بر زير دستان ستم

 

 كه دستي است بالي دست تو هم 
 

 كسي خواهد مرد) در غم ديگران شريك باش (هر 
 مكن شادماني به مرگ كسي

 

 كه دهرت پس از وي نماند بسي 
 

 هر چه كني به خود كني 
 مگوي آنچه طاقت نداري شنود

 

 كه جو كشته گندم نخواهي درود 
 

 سخن سنجيده بايد گفت 
 مگوي آن كه گر بر م� اوفتد

 

 وجودي از آن در ب� اوفتد 
 

 امر محال 
 خالي بر خوانملحد گرسنه در خانإل 

 

 عقل باور نكند كز رمضان انديشد 
 

 منعم (ثروتمند) در رفاه است 
 نيست  بيابان غريب دشت و كوه و  به  منعم

 

 هرجا كه رفت خيمه زد و خوابگاه ساخت 
 

 موحد و خداپرست، قدرتمند و شجاع است 
 موحد چه در پاي ريزي زرش

 

 چه شمشير هندي نهي بر سرش 
 

 نباشد ز كساميد و هراسش 
 

 بر اين است بنياد توحيد و بس 
 

 اتحاد و اتفاق 
 مورچگان را چو بود اتفاق

 

 شير ژيان را بدرانند پوست 
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 سياه دل كسي است كه ضعفا را بيازارد 
 ميازار موري كه دانه كش است

 

 كه جان دارد و جان شيرين خوش است 
 

 سياه اندرون باشد و سنگدل
 

 ود تنگدلكه خواهد كه موري ش 
 

 سخن چين شرمنده است 
 ميان دو تن جنگ چون آتش است

 

 سخن چين بدبخت هيزم كش است 
 

 كنند اين و آن خوش دگرباره دل
 

 اندر ميان كوربخت و خجل يو 
 

 گردنفرازي نبايد كرد 
 ميفراز گردن به دستار و ريش

 

 كه دستار پنبه است و سبلت حشيش 
 

 به صورت كساني كه مردم وشند
 

 چو صورت همان به كه دم در كشند 
 

 لطف و كرم بايد داشت 
 نبشته است بر گور بهرام گور

 

 كه دست كرم به ز بازوي زور 
 

 بجز كشتة خويش ندروي 
 نپندارم اي در خزان كشته جو

 

 كه گندم ستاني به وقت درو 
 

 خردمند خير خواه است 
 نخواهد كه بيند خردمند، ريش

 

 ه بر عضو خويشنه بر عضو مردم، ن 
 

 دل به دست آوردن 
 نخواهي كه باد دلت دردمند

 

 دل دردمندان برآور زبند 
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 بيچارگان را بنواز 
 نخواهي كه باشي پراكنده دل

 

 پراكندگان را ز خاطر مهل 
 

 نيك باش 
 نخواهي كه نفرين كند از پست

 

 نكو باش تا بد نگويد كست 
 

 اشتن است سختي كشيدن بهتر از توقع از سفله د
 نخورد شير نيم خوردة سگ

 

 ور بميرد به سختي اندر غار 
 

 تن به بيچارگي و گرسنگي 
 

 بنه و دست پيش سفله مدار 
 

 دانش است  شكم پرست بي
 ندارند تن پروران آگهي

 

 كه پر معده باشد ز حكمت تهي 
 

 ارزش خوشي را ناخوش داند 
 نداند كسي قدر روز خوشي

 

 سختي كشي مگر روزي افتد به 
 

 تا جواب نخواهند، پاسخ مده 
 ندهد مرد هوشمند جواب

 

 مگر آنگه كزو سؤال شود 
 

 كارهاي مهم را نبايد به فرومايه داد 
 ندهد هوشمند روشن راي

 

 به فرومايه كارهاي خطير 
 

 عبرت گرفتن 
 نرود مرغ سوي دانه فراز

 

 چون دگر مرغ بيند اندر بند 
 

 نپند گير از مصائب دگرا
 

 تا نگيرند ديگران به تو پند 
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 با گريه در درگاه خداوند، آبرويت محفوظ است 
 نريزد خداي آبروي كسي

 

 كه ريزد گناه آب چشمش بسي 
 

 در پيري، جواني مكن 
 نشاط جواني ز پيران مجوي

 

 كه آب روان باز نايد به جوي 
 

 تكبر و غرور نداشته باش 
 نشايد بني آدم خاكزاد

 

 كند كبر و تندي و باد كه در سر 
 

 خدا ترس، نكونام است 
 نكو نام را كس نگيرد اسير

 

 بترس از خدا و مترس از امير 
 

 با بدان نيكي مكن 
 نكويي با بدان كردن چنانست

 

 كه بد كردن به جاي نيك مردان 
 

 تواني، نيكي كن  تا مي
 نكويي كن امسال چون ده تو راست

 

 تكه سالي دگر ديگري ده خداس 
 

 ستمگر ملعون است 
 نماند ستمكار بد روزگار

 

 بماند بر او لعنت پايدار 
 

 خردان، حقيقت را بر نتابند  بي
 نور گيتي فروز چشمإل هور

 

 زشت باشد به چشم موشك كور 
 

 به اندازه بايد خورد 
 نه چندان بخور كز دهانت بر آيد

 

 نه چندان كه از ضعف جانت بر آيد 
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 ت شخصيت به مال نيس
 نه منعم به مال از كسي بهتر است

 

 خر ار جل اطلس بپوشد خر است 
 

 خرد از حيوان بدتر  خردمند از حيوان بهتر و بي
 نه هر آدميزاده از دد به است

 

 كه دد ز آدميزادة بد به است 
 

 به است از دد انسان صاحب خرد
 

 ه انسان كه در مردم افتد چو ددن 
 

 و خوابچو انسان نداند بجز خورد 
 

 كدامش فضيلت بود بر دواب؟ 
 

 قدرت و شوكت به زور و بازو نيست 
 نه هر كه قوت بازوي منصبي دارد

 

 به سلطنت بخورد مال مردمان به گزاف 
 

 توان به حلق فروبردن استخوان درشت
 

 ولي شكم بدرد چون بگيرد اندر ناف 
 

 خاموشي گزيدن 
 نياموزد بهايم از تو گفتار

 

 بياموز از بهايم تو خاموشي 
 

 خوش رفتار بايد بود 
 نيك باشي و بد گويد خلق

 

 به كه بد باشي و نيكت بينند 
 

 از مال و ثروت خود، درويشان را دريافتن 
 نيم ناني گر خورد مرد خدا

 

 بذل درويشان كند نيم دگر 
 

 نماز را مدد مرسان  آدم بي
 نماز است وامش مده آنكه بي

 

 باز استگرچه دهنش ز فاقه  
 

 گذارد گر فرض خدا نمي
 

 از قرض تو نيز غم ندارد 
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 دانا چون زر ارزشمند است 
 وجود مردم دانا مثال زر ط�ست

 

 كه هر كجا كه رود قدر و قيمتش دانند 
 

 مندي از آدم دلسوز  بهره
 وجودي دهد روشنايي به جمع

 

 كه سوزيش در سينه باشد چو شمع 
 

 است هالكت غير از مرگ طبيعي 
 اجل نخواهد مرد ور چه كسي بي

 

 تو مرو در دهان اژدرها 
 

 بيند  دوست فقط حسن دوست را مي
 ور هنري داري و هفتاد عيب

 

 دوست نبيند بجز آن يك هنر 
 

 تا ضرورت نيفتد، دست به شمشيشر مبر 
 وقت ضرورت چو نماند گريز

 

 دست بگيرد سر شمشير تيز 
 

 حمل كرد ها را ت در آموختن بايد سختي
 هر آن طفل كو جور آموزگار

 

 نبيند، جفا بيند از روزگار 
 

 با عاشق، عاشقانه بايد سخن گفت (براساس طبيعت بايد عمل كرد) 
 هر آن عاقل كه با مجنون نشيند

 

 نبايد كردنش جز ذكر ليلي 
 

 بر دزدان نبايد رحم كرد 
 هر آن كس كه بر دزد رحمت كند

 

 زند به بازوي خود كاروان مي 
 

 از فرومايگان انتظار نداشته باش 
 هر چه از دو نان به منت خواستي

 

 در تن افزودي و از جان كاستي 
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 با قدرتمندان در افتادن، خود را خسته كردن است 
 هر كه با پولد باز و پنجه كرد

 

 ساعد مسكين خود را رنجه كرد 
 

 جنگ افروختن بيهوده، خود را نابود كردن است 
 بيهوده گردن افرازد هر كه

 

 خويشتن را به گردن اندازد 
 

 در علم و تقوا نبايد فخر فروشي كرد 
 هر كه پرهيز و علم و زهد فروخت

 

 خرمني گرد كرد و پاك بسوخت 
 

 انديشيدان قبل از جواب دادن 
 هر كه تأمل نكند در جواب

 

 بيشتر آيد سخنش ناصواب 
 

 تربيت در كودكي مؤثر است 
 خرديش ادب نكنندهر كه در 

 

 در بزرگي ف�ح از او برخاست 
 

 چوب تر را چنانكه خواهي پيچ
 

 نشود خشك جز به آتش راست 
 

 شود  اراده تسليم زر مي
 هر كه زر ديد سر فرود آورد

 

 ور ترازوي آهنين دوش است 
 

 كند  سرزنش كننده، همه را سرزنش مي
 هركه عيب دگران پيش توآورد وشمرد

 

 يب تو پيش دگران خواهد بردگمان ع بي 
 

 بنده نوازي و جوانمردي 
 هر كه فرياد رس روز مصيبت خواهد

 

 گو در ايام س�مت به جوانمردى كوش 
 

 بنده حلقه به گوش از ننوازى برود
 

 لطف كن كه بيگانه شود حلقه به گوش 
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 قدر زندگي را بايد دانست 
 هر كه مزروع خود بخورد بخويد

 

 ه بايد چيدوقت خرمنش خوش 
 

 متكي به دستاورد خود بودن 
 هر كه نان از عمل خويش خورد

 

 منت از حاتم طائي نبرد 
 

 بزرگي در نيازردن است 
 هماي بر همه مرغان از آن شرف دارد

 

 كه استخوان خورد و جانور نيازارد 
 

 ديگران را نبايد عيب كرد 
 همه حمال عيب خويشتنيم

 

 يمطعنه بر عيب ديگران چه زن 
 

 تدبير در كار و مدارا با دشمن 
 همي تا بر آيد به تدبير كار

 

 مداراي دشمن به از كارزار 
 

 شخصيت انسان به اجدادش نيست 
 هنر بنماي اگر داري نه گوهر

 

 گل از خار است و ابراهيم از آزر 
 

 شود)  تربيت ذاتي است (آدم بد ذات تربيت نمي
 هيچ صيقل نكو نداند كرد

 

 كه بد گهر باشد آهني را 
 

 سگ به درياي هفتگانه بشوي
 

 كه چو تر شد پليدتر گردد 
 

 شرايط دوستي بايد مهيا باشد 
 يا مكن با پيلبانان دوستي

 

 اي در خورد پيل يا بنا كن خانه 
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 وفايي در مقابل وفاداري  بي
 يا وفا خود نبود در عالم

 

 يا كسي اندرين زمانه نكرد 
 

 ر از منكس نياموخت علم تي
 

 كه مرا عاقبت نشانه نكرد 
 

 يتيم نوازي عاقبتش بسيار نيكوست 
 يكي خار پاي يتيمي بكند

 

 به خواب اندرش ديد صدر خجند 
 

 چميد ها مي همي گفت و در روضه
 

 كز آن خار بر من چه گلها دميد 
 

 بر احوال بد ديگران شادماني مكن 
 يكي را كه در بند بيني مخند

 

 گه در افتي به بندمبادا كه نا 
 

 راستي رستگاري است و دروغ گرفتاري است 
 يكي را كه عادت بود راستي

 

 خطايي رود، در گذارند ازو 
 

 و گر نامور شد به قول دروغ
 

 دگر راست باور ندارند ازو 
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 همراه با عناوين كلي
 
 
 

 
 



 
 

 ر كاري را انجام دهد خردمند نبايد ه
چه نگه داشتن كار خردمندان * آتش نشاندن و اخگر گذاشتن و افعي كشتن و ب

 نيست.

 ثابت قدمي
 * آسيا سنگ زيرين متحرك نيست، لجرم تحمل بارگران همي كند. 

 پاكي و پاك كرداري
 آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است. 

 ارزش ثروت را بايد دانست 
 ه بر دينار دسترس ندارد در دنيا كس ندارد. * آنك

 شجاعت در سخاوتمندي است
 * آنكه را سخاوت است به شجاعت حاجت نيست. 

 شادماني احمق از ستايش 
 * احمق را ستايش خوش آيد. 

 انتظار از گرسنه نداشته باش 
  .* از معدة خالي چه قوت آيد و از دست تهي چه مروت

 يايد هنروري از نفس پروران برن
 هنر سروري را نشايد.  * از نفس پرور هنروري نيايد و بي
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 گيرد  سيم و زر تقوي را مي
 * اف�س عنان از كف تقوي بربايد. 

 نتيجة بدي، بدي است 
 * اگر خار كاري سمن ندروي. 

 ارزشمندي به كميابي هر چيزي است نه به زيادي آن 
  قدر بودي. * اگر شبها همه قدر بودي شب قدر بي

 به هر چيز كم بايد قانع بود 
 * اندك اندك خيلي شود و قطره قطره سيلي. 

 بينديش و بگو 
* انديشه كردن كه چه گويم، به از پشيماني خوردن، كه چرا گفتم. بينديش و بگو تا 

 پشيمان نشوي. 

 براي هر سخني ابتدا بايد انديشيد 
 * اول انديشه و آنگهي گفتار. 

 نجام امور مهم ارزيابي خود قبل از ا
 * اول مرديت بيازماي و آنگه زن كن. 

 سختي كشيدن بهتر از منت كشيدن 
 * بار محنت خود به كه بار منت خلق. 
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 بخت و اقبال بايد يار باشد 
 * بازوي بخت به كه بازوي سخت. 

 گرسنگي مانعي براي پرهيزگاري 
 * با گرسنگي قوت پرهيز نماند. 

 هر چه كني به خود كني 
 بجز كشته خويشتن ندروي. * 

 برادر آن است كه غم برادر داشته باشد 
 * برادر كه در بند خويش است. 

 فرزند بد از نژاد بد است 
 بر پاك نايد ز تخم پليد.

 لطف و محبت به ضعفا 
 * بر رعيت ضعيف رحم كن تا از دشمن قوي زحمت نبيني. 

 ترحم به دشمن مكن 
 قادر شود بر تو نبخشايد.  * بر عجز دشمن رحمت مكن كه اگر

 اهميت عقل و خرد 
 * بزرگي به عقل است نه به سال. 

 به درهاي بال نبايد نزديك شد 
 * ب� اگر چه مقدور، از ابواب دخول آن احتراز واجب. 
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 خدمتگزار واقعي را بنواز 
 * بندة حلقه به گوش را ننوازي برود. 

 تر از خود نبايد درگير شد  با قوي
 تر از خود مينداز تير.  ك* به چاب

 تجربه و مهارت مهم است 
 * به كارهاي گران مرد كارديده فرست. 

 ارزش جسم به جان است 
 مرغ قيمت ندارد قفس. * بي

 هنر تحمل ديدن هنرمند را ندارد  آدم بي
هنران هنرمند را نتوانند كه ببينند، همچنانكه سگان بازاري سگ صيد را مشغله بر  بي

 آمدن نيارند.  ارند و پيش

 سالطين به همنشيني دانشمندان نيازمندند 
 ترند كه خردمندان به قربت پادشاهان.  * پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج

 كند  عاقل كار جاهالنه نمي
 * پنجه با شير زدن و مشت با شمشير، كار خردمندان نيست. 

 زخم ظلم از زخم تير بدتر است 
 بدر آيد و آزار در دل بماند. * پيكان از جراحت 
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 نوشدار و بعد از مرگ سهراب 
 * تا ترياق از عراق آورده شود مارگزيده مرده بود. 

 شجاع باش 
 * تا جان در خطر ننهي بر دشمن ظفر نيابي. 

 بذل و بخشش 
 * تا دانه پريشاني نكني خرمن بر نگيري. 

 با تالش مقصد حاصل است 
 ي. * تا رنج نبري گنج بر ندار

 عاقالنه عمل كردن 
 آيد جان در خطر افكندن نشايد.  * تا كار به زر بر مي

 رسد نيكوست  هر چه از دوست مي
 * تلخي، شكر باشد از دست دوست. 

 دريش صالح از توانگر بدكار به مراتب بهتر است 
توانگر فاسق كلوخ زر اندود است و درويش صالح شاهد خاك آلود، اين دلق * 

  رقع و آن ريش فرعون مرصع.موسي است م

 هنر و عقل بايد داشت 
 * توانگري به هنر است نه به مال و بزرگي به عقل است نه به سال. 
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 رهايي به واسطة عمل نيك است 
 * تو را خواهند پرسيد كه عملت چيست، نگويند پدرت كيست؟ 

 انتظار به جا 
 * توقع خدمت از كسي دار كه توقع نعمت از تو دارد. 

 دار  وانمرد بخشنده بهتر از پارساي روزهج
 * جوانمرد كه بخورد و بدهد به از عابد كه روزه دارد و بنهد. 

 پذيراي شكنجة معلم باش 
 * جور استاد به ز مهر پدر. 

 ماهيت تغيير ناپذير است 
* گوهر اگر در خ�ب افتد همچنان نفيس است و غبار اگر به فلك رود همان 

 خسيس. 

 ر و بازو نيست ارزش به زو
 جوي زر بهتر از پنجاه من زور. 

 گويد  انسان دنيا ديده زياد دروغ مي
 * جهان ديده بسيار گويد دروغ. 

 بايد اصولي كار كرد 
 * جيحون نشايد به يك خشت بست. 
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 هر كس جايگاهي دارد 
 * چراغ پيش آفتاب پرتوي نيارد و منارة بلند بر دامن كوه الوند پست نمايد. 

 ياد خدا باش، روزي خواهد رسيد با 
بمقام از م�ئكه  يده بود يكه تعلق خاطر آدميزاد به روزيست اگر به روز چندان* 

 . يدرگذشت

 كسي كه قدرت ندارد نبايد جنگ طلب باشد 
 ات نيست شيري مكن.  * چو سر پنجه

 برتري عشق 
 * چو عشق آمد از عقل ديگر مگوي. 

 ام كن توانايي خود را بسنج، سپس اقد
 * چون نداري طاقت نيش، مكن انگشت در سوراخ كژدم. 

 باشد، ترس نداشته باش  وقتي راهنماي تو پيامبر 
 * چه باك از موج بحر آن را كه باد نوح كشتيبان؟ 

 حريص هميشه گرسنه است 
 * حريص با جهاني گرسنه است و قانع به ناني سير. 

 از همسايه بد به خدا پناه ببر 
 خروشد.  بيند و مي پوشد و همسايه نمي بيند و مي و ع�، مي * حق، جل

 دانشمند با جاهالن نبايد بستيزد 
 * حكيمي كه با جهال در افتد توقع عزت ندارد. 
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 افتاده باش 
 * خاك شو، پيش از آنكه خاك شوي. 

 خبر بد را تو مرسان 
 * خبري كه داني دل بيازارد، تو خاموش تا ديگري بيازارد. 

 واه به خدا توجه نداردخودخ
 * خدا بيني از خويشتن بين مخواه. 

 شخصيت به لباس نيست 
 * خر را جل اطلس بپوشد خر است. 

 بايد اهل كار بود نه تسلط بر ديگران 
 * خر باربر به كه شير مردم در. 

 تعادل در امور 
 وقف هيبت ببرد.  * خشم بيش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بي

 بر بزرگان شايسته نيست ايراد گرفتن 
 * خطا بر بزرگان گرفتن خطاست. 

 شود  نادان به وسيلة نادان، دانا مي
 * خفته را خفته كي كند بيدار؟ 

 تر است  نان خود شيرين
 تر.  * خوان بزرگان اگر چه لذيذ است، خردة انبان خويش بلذت
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 مواظب چشم خود باش 
 * خواهي كه به كس دل ندهي ديده ببند. 

 ع از كس مدار توق
 * در پسي مردن به كه حاجت پيش كسي بردن. 

 عمل نيك داشته باش 
 * در عمل كوش و هر چه خواهي پوش. 

 هر سخني را نبايد گفت 
 انگيز.  آميز به كه راستي فتنه * دروغي مصلح

 بينوا را طعام بايد دادن 
 * درويش را توشه از بوسه به. 

 بايد مراقب دشمن بود 
از همه حيلتي فرو ماند، سلسلإل دوستي بجنباند؛ پس آنگه به دوستي  * دشمن چون

 كارهايي كند كه هيچ دشمن نتواند. 

 دشمن را نبايد دست كم گرفت 
 * دشمن نتوان حقير و بيچاره شمرد. 

 توانا بودن بيگناه 
 * دلور بود در سخن، بيگناه. 
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 عاشق نشدن بر كسي كه به تو عالقه ندارد 
 مبند كه دلبستإل تو نيست. * دل در كسي 

 

 به چيزي كه هميشگي نيست، تكيه كردن صالح نيست 
 قدم تكيه گاهي است سست.  * دم بي

 به مقدرات الهي معتقد بودن 
 * دو چيز محال عقل است: خوردن بيش از رزق مقسوم و مردن پيش از وقت معلوم. 

 دوست را در تنگي و سختي شناختن 
 آيند كه بر سفره همإل دشمنان دوست نمايند. * دوستان به زندان بكار 

 نيازردن دوستان قديمي 
 * دوستي را كه به عمري فرا چنگ آرند، نشايد كه به يك دم بيازارند. 

 ها  ها و آموخته استفاده نكردن از اندوخته
فايده كردند: يكي آنكه اندوخت و نخورد و  * دو كس رنج بيهوده بردند و سعي بي

 ت و نكرد. ديگر آنكه آموخ

 ها استفاده نكردن  ها و دانسته از داشته
دو كس مردند و حسرت بردند: يكي آن كه داشت و نخورد و ديگر آن كه دانست و 

 نكرد. 
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 رفتار مسالمت آميز آدميان 
 اي بخورند و دو سگ بر مرداري با هم بسر نبرند.  * ده آدمي بر سر سفره

 ار كرد به هر وسيلة ممكن بد زبان را بايد مه
 دهن سگ به لقمه دوخته به. 

 آسايش كنوني را بايد قدر دانست 
 . خردمندان است يراحت عاجل به تشويش محنت آجل منغص كردن خ�ف را* 

 راز در سينة خود نگاهداشتن 
 * رازي كه نهان خواهي با كس در ميان منه و گرچه دوست مخلص باشد. 

 ترحم بر بدان نبايد كرد 
 ر بدان ستم است بر نيكان. * رحم آوردن ب

 حوصله داشتن در كارها 
 * رفتن و نشستن به، كه دويدن و گسستن. 

 پرخوري مضر است 
 * رنج آورد طعام كه بيش از قدر بود. 

 سكوت كردن 
 * زبان بسته بهتر كه گويا به شر. 

 بخيل دست بده ندارد 
 ندن. * زر از معدن به كان كندن بدر آيد و ز دست بخيل به جان ك
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 قدرت به نام نيست 
 * زر و به رمد شير ناديده جنگ. 

 زن جوان، شايستة مرد جوان است 
 جوان را اگر تيري در پهلو نشيند به كه پيري. * زن 

 وابسته نبودن به مال و ثروت 
 * سبكبار مردم سبكتر روند. 

 ستمگر را بكوب 
 * ستم بر ستم پيشه عدل است و داد. 

 د آزاد گذاشت آزار دهنده را نباي
 * ستور لگد زن گرانبار به. 

 سنجيده حرف زدن 
 * سخن در ميان دشمنان چنان گوي كه گر دوست گردند شرم زده نشوي. 

 با سياست دشمن را نابود كن 
* سر مار به دست دشمن بكوب؛ اگر اين غالب آمد، مار كشتي و اگر آن، از دشمن 

 رستي. 

 ستمگر از سگ بدتر است 
 ردم، مردم آزار به. * سگ از م
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 شناس و شكرگزار بايد بود  حق
 * سگ حق شناس به از آدمي ناسپاس. 

 شيوة پايداري مال و علم و كشور 
 سياست.  بحث و ملك بي تجارت و علم بي * سه چيز پايدار نماند: مال بي

 رسد  تا بخيل نميرد، مالش به كسي نمي
 ك رود. * سيم بخيل از خاك وقتي بر آيد كه وي در خا

 شكيبايي ميوة شيرين دارد 
 * صبر تلخ است وليكن بر شيرين دارد. 

 دانا از نادان و نادان از دانا، نفرت و وحشت دارند 
 * صد چندان كه دانا را از نادان نفرت است، نادان را از دانا وحشت است. 

 آن چه قسمت است، خواهد رسيد 
 اجل در خشك نميرد.  بي روزي ماهي در دجله نگيرد و ماهي * صياد بي

 سعادت در خوردن و بخشيدن است و شقاوت در مردن و گذاشتن است 
* عاقلي را پرسيدند: نيك بخت كيست و بدبختي چيست؟ گفت: نيك بخت آن كه 

 خورد و كشت، و بدبخت آنكه مرد و هشت. 

 دانشمند به علمش بايد عمل كند 
 . عسل عمل به چه ماند؟ به زنبور بي * عالم بي
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 عالم و زاهد بايد عمل و علم داشته باشند 
 در.  علم خانإل بي بر است و زاهد بي عمل درخت بي * عالم بي

 نابيناي چراغ به دست 
 دار است.  * عالم ناپرهيزگار كور مشعل

 دشمن را حقير نشماريم 
 * عدو را كوچك نبايد شمرد. 

 دانش براي رونق دين است 
 ست نه از بهر دنيا خوردن. * علم از بهر دين پروردن ا

 مواظب اطرافيان بايد بود 
* فريب دشمن مخور و غرور مداح مخر كه اين دام زرق نهاده و آن دامن طمع 

 گشاده. 

 بدان ازبدي دست بر ندارند 
 * قحبإل پير از نابكاري چه كند كه توبه نكند و شحنإل معزول را مردم آزاري؟ 

 داند  ارزش سالمتي را بيمار و دردمند مي
 * قدر عافيت كسي داند كه به مصيبتي گرفتار آيد. 

 ارزش به ماهيت و شخصيت است 
 * قيمت شكر نه از ني است كه آن خاصيت وي است. 

 شكيبا بايد بود 
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 * كارها به صبر بر آيد و مستعجل بسر در آيد. 

 شخصيت به خردمندي است 
 * كوتاه خردمند به كه نادان بلند. 

 نبايد كرد نتيجه  تالش بي
 فايده است و سمه بر ابروي كور.  * كوشش بي

 مسكين خوش رفتار بهتر از پادشاه بد عاقبت است 
 * گداي نيك انجام به از پادشاه بد فرجام. 

 داند  قدر نان را گرسنه مي
 * گرسنه را نان تهي كوفته است. 

 ها همراه است (نوش و نيش با هم است)  ها با ناخوشي خوشي
 مار و گل و خار و غم و شادي به همند.  * گنج و

 خردمندان در همه جا اكرامي و عزيزند 
 * گوهر اگر در خ�ب افتد همچنان نفيس است. 

 محبت و لطف موجب فرمانبرداري است 
 * لطف كن، كه بيگانه شود حلقه به گوش. 

 ادبان آموخت  ادب را بايد از بي
ادبان؛ هر چه از ايشان در نظرم  ت: از بي* لقمان را گفتند: ادب از كه آموختي؟ گف

 ناپسند آمد از فعل آن پرهيز كردم. 
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 ثروت براي راحتي است 
 * مال از بهر آسايش عمر است، نه عمر از بهر گرد كردن مال. 

 آيد  جهت به دست نمي ثروت بي
 * تا نقدي ندهي بضاعتي نستاني. 

 گيرند  خردان نمي جاي خردمندان را بي
 هنران جاي ايشان بگيرند.  كه هنرمندان بميرند و بي * محال است

 حاكمان بايد صالح باشند 
 خورد معذور دارد مست را.  * محتسب گر مي

 هدف از نزول قرآن، عمل به آن است 
 * مراد از نزول قرآن تحصيل سيرت خوبست نه ترتيل سورت مكتوب. 

 براي هر كاري لياقت و شايستگي الزم است 
 ماي و آنگه زن كن. * مرديت بياز

 قبل از سخن گفتن، بايد انديشيد 
 تأمل به گفتار دم.  * مزن بي

 فايده است  تمجيد كردن از خود، بي
 * مشك آن است كه خود ببويد نه آن كه عطار بگويد. 

 اند  خردمندان و پرهيزگاران زيبايي و كمال مملكت و دين
 ران كمال يابد. * ملك از خردمندان جمال گيرد و دين از پرهيزگا



 به وقت مصلحت  70

 

 سكوت كردن نادان 
 * نادان را به از خامشي نيست. 

 اثر باشد  تربيت در ناكس بي
 * ناكس به تربيت نشود اي حكيم كس. 

 تربيت ناپذيري 
 * نرود ميخ آهنين در سنگ. 

 نيك كردار باش 
 نرويد ز تخم بدي بار نيك. 

 تعادل در رفتار و كردار 
 تو سير گردند و نه چندان نرمي كه بر تو دلير شوند. * نه چندان درشتي كن كه از 

 ارزش به قامت نيست 
 * نه هر چه به قامت مهتر به قيمت بهتر. 

 برتري سيرت بر صورت 
 * نه هر كه به صورت نكوست سيرت زيبا در اوست، كار اندرون دارد نه پوست. 

 بدي ثمرة نيك ندارد 
 * نبايد ز تخم بدي بار نيك. 

 ر بخشندگي است نيك بختي د
 * نيك بخت آنكه خورد و كشت و بدبخت آنكه مرد و هشت. 
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 آنچه را دل بخواهد، نكوست 
 * هر چه به دل فرود آيد در ديده نكو نمايد. 

 دوام به قدر پختگي در كارهاست 
 * هر چه زود بر آيد، دير نپايد. 

 مندي نيست  گذرد شايستة عالقه دنيا كه زود مي
 لبستگي را نشايد. * هر چه نپايد د

 با بدان منشين 
 * هر كه با بدان نشيند، نيكي نبيند. 

 همنشين بد تأثير گذار است 
 * هر كه با بدان نشيند اگر طبيعت ايشان در او اثر نكند به طريقت ايشان متهم گردد. 

 با بزرگان درشتي كردن، هالك شدن است 
 * هر كه با بزرگان ستيزد خون خود بريزد. 

 ناتر از خود نبايد مجادله كرد با دا
 * هر كه با داناتر از خود بحث كند تا بدانند كه داناست، بدانند كه نادان است. 

 با دشمن صلح كردن، آزردن دوستان است 
 كند سر آزار دوستان دارد.  * هر كه با دشمنان صلح مي

 از ميان برداشتن بدان، هم به نفع مردم است هم به نفع خويش 
 ه بدي را بكشد، خلق را از ب�ي او برهاند و او را از عذاب خداي. * هر ك
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 نسبت به زيردستان كريم باش 
 * هر كه بر زير دستان نبخشايد به جور زبردستان گرفتار آيد. 

 نيك كرداري به عذاب آخرت دچار نشدن است 
 * هر كه به تأديب دنيا راه صواب نگيرد به تعذيب عقبي گرفتار آيد. 

 ترسوستخائن 
 * هر كه خيانت ورزد دستش از حساب بلرزد. 

 آنكه نيكي كند، رنج نكشد 
 * هر كه در حال توانايي نكويي نكند در وقت ناتواني سختي بيند. 

 بخشنده بايد بود، تا نام نيك به جا ماند 
 * هر كه در زندگي نانش نخورند، چون بميرد نامش نبرند. 

 شجاع ترسو نيست 
 جان بشويد هر چه در دل دارد بگويد.  * هر كه دست از

 دشمن، دشمن است، كوچك و بزرگ ندارد 
 گذارد.  دارد، بدان ماند كه آتش اندك را مهمل مي * هر كه دشمن كوچك را حقير مي

 راحتي رساندن، آسودگي است 
* هر كه را رنجي به دل رسانيدي، اگر در عقب آن صد راحت برساني، از پاداش آن 

 من مباش كه پيكان از جراحت بدر آيد و آزار در دل بماند. يك رنجش اي
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 اهميت ثروت 
 * هر كه را زر در ترازوست زور در بازوست. 

 شيكبا بايد بود 
 * هر كه را صبر نيست حكمت نيست. 

 به علم بايد عمل كرد 
 * هر كه علم خواند و عمل نكرد بدان ماند كه گاو راند و تخم نيفشاند. 

 رازق خداست 
 * هر آن كس كه دندان دهد نان دهد. 

 تصور انسان به كمال عقل خود و زيبايي فرزند خود 
 * همه كس را عقل به كمال نمايد و فرزند به جمال. 

 هنرمند منزلت دارد 
 * هنرمند هر جا كه رود قدر بيند و در صدر نشيند. 

 فايده است  هاي نامستعد، بي تربيت انسان
 بر سنگ.  بي * هيچ كس نزد بر درخت

 اهميت انتقاد و ايراد در تربيت 
 * متكلم را تا كسي عيب نگيرد سخنش ص�ح نپذيرد. 
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