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Abstract 
Iran is the cradle of literature, culture, and moral virtues. Giving importance to 

ethics has drawn the attention of poets and writers for a long time. There were 

poets who had a look at their society based on moral and social issues as a 

sociologist community. Saadi is one of those poets who have been in the lead in 

this area in comparison with his peers. He has also paid attention to the social 

pathologies like a conscious sociologist and expresses his teachings in a simple 

language for different groups of people. In this study, the social rules emphasized 

in Saadi's view were examined from the viewpoints of Saadi-researchers. In 

continuing to investigate this issue, researchers consider what is the most 

significant social issue highlighted by Saadi? Which social rules used by Saadi 

can be fit with the theories of sociology today? The intellectual foundations and 

the rights of Saadi citizenship are based on the three principles of humanity, 

justice, and government. He emphasizes such ideals as peace, tolerance, justice, 

and equality of human rights. Saadi believed in a sort of cooperation and social 

participation. He persuades people to cooperate more into the affairs of the 

government and persuades rulers to observe the rights of people and direct them 

to prosperity. One of the most frequent issues in the cultural and social context is 

Saadi's philosophy of philanthropy and humanism. 
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 اجتماعي قواعد و حقوق دربارۀ ایراني پژوهانسعدی دیدگاه
  سعدی تأکید و استفاده مورد

  عسکريقليان عبداهلل
 طباطبائي، عالمه دانشگاه فارسي، ادبيات و زبان دکتري دانشجوي

 ايران تهران،
  

  پارسامستعلي غالمرضا
 هران،ت طباطبائي، عالمه دانشگاه فارسي، ادبيات و زبان گروه ،انشيارد

 ايران

 
 چکیده

 و شلللاعران توجه  مورد دیرباز  از اخالق لزوم به  توجه  اسلللت. اخالقي سلللجایاي   و فرهنگ  ،ادب مهد  ایران
 یک نوانع به اجتماعي و اخالقي نکات به تکيه با که بودند شللاعراني ميان این در اسللت. بوده نویسللندگان

 ،حيطه این در که اسللت شللاعراني دسللته آن از سللعدي کردند.مي نگاه خود اطراف اجتماع به شللناسجامعه
 هايآسلليب یابيریشلله به آگاه شللناسللي جامعه همچون او اسللت. ربوده خود طرازانهم از را سللبقت گوي

 پژوهش نای در کند.مي بيان مردم مختلف اقشار براي ساده زباني به را خود هايآموزه و پردازدمي اجتماعي
 مسأله این بررسي به ادامه در است.  شده  بررسي  پژوهانسعدي  دیدگاه از سعدي  تأکيد مورد اجتماعي قواعد
 مورد اجتماعي قواعد کدام چيسللت؟ سللعدي تأکيد مورد شللناختيجامعه مسللأله ترینپررنگ که پردازیممي

سي   جامعه نظریات با تطبيق قابل سعدي  تأکيد ست؟  امروز شنا  سعدي  شهروندي  حقوق و فکري يهابنيان ا
 و عدالت تسللاهل، صلللح، چون هایيآرمان بر او اسللت. اسللتوار دولت و عدالت و حق انسللان، اصللل سلله در

 به را دممر او دارد؛ باور را اجتماعي مشارکت و تعاون نوعي، به سعدي ورزد.مي تأکيد انساني حقوق برابري
 هانآ کردن رهنمون و مردم حقوق رعایت به را حاکمان و کندمي ترغيب حکومت امور در بيشتر  مشارکت 

 عدي،سلل  آثار اجتماعي و فرهنگي زمينة در موضللوعات  پربسللامدترین  از یکي کند.مي ترغيب سللعادت  به
  است. اومانيسم و بشردوستي

   سعدی. شناسی،جامعه اجتماعی، قواعد پژوهی،سعدی ها:کلیدواژه
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 مقدمه
  برگرفته بي،اد هايآفرینش وجود با ایران برجستة شاعران و اننویسندگ ادبي آثار از بسياري

  محصول آنان اجتماعي هايمایهدرون و محتوا رو، این از هستند؛ خود دوران جمعي ذهن از
  است. خود زمانه و جامعه فرهنگي و فکري افق

 ريسيال ب هل ب ختندارل پ جهت به نبوستا و نگلستا ،سيرفا ادب رگبز رثاآ نميا در
 يالللهقعيتوا دنرلللک گوزالللب للللليد به و دخو رگاروز در دموجو جتماعيا ئلسالللم زا

 ةلمقدم در فيلیوس سينلغالمح .ستندله سيرفا نباز شاخص آثار ءزلج ،امعهلج دولموج
 يعدل س صرل ع اعيل جتما عال ضاو يل تجل نستال »گل :سدل مينوی دول خ نستال گل صحيحل ت
 گونهآن را نياد نبوستا در ي»سعد :يگویدم نيز بکوینزر (.1368 ،فيللل)یوس ت«لللسا

 ،هست که گونهآن را دخو عصر جامعة ن،گلستا در و للللديکنللللم تصویر باشد باید که
 ئلسالللم و عجتماا از سخن ،ثرا دو هر در بنابراین، (.1379 ب،کوین)زر ميکند« صفو
 ئلسالللللم و ادفرا ع،جتماا به یگرد ۀنویسند و شاعر هر از بيش يسعد .ستا آن نمواپير
 یکرتا يیازوا و ضعف طنقا از دنتقاا »با و ستا شتهدا نظر تلللللللقد ،جامعه نمواپير
 خدمت در را دتعبا طریقت و هددمي دنکر ندگيز رل بهت درس نال همگ هل ب جتماعيا

 نالللگربز رلللیگد کارهاي نچو يسعد رآثا واقع در (.1377 اد،دللل)بام د«لللندامي خلق
 که کشللاکشللي از ستا تابيزبا ، و... سياست ،فهفلس ،یخرالللللت هنگ،فر ادب، ،ملللللعل

ثارش  و نآ ايبر تسا پاسخي و هحلرا یا هدبو نآ گيردر اشجامعه  لحا به تا که  را آ
 کنللد.مي تبدیل سياسي یا و جتماعيا ثرا یک به ميشد توجه نآ ادبي ۀجنب به بيشتر
 در ننساا قشن از ايپيچيده ربسيا شتدابر يسعد که  دهد مي ننشا یکبينانهربا سيربر
  دارد. يتصميمگير حق و ستا زادآ ننساا که ستا معتقد او دارد. عجتماا

 باب دو در .است  شناسي  جامعه هاينظریه از المعارفیةدایر سعدي  بوستان  و گلستان 
 تربيتي و انسللاني اجتماعي، اخالقي، مسللائل مورد 90 از بيش به ادبي شللاهکار این آخر
  .است شده اشاره

 يال هزهول مآ از يرل گيهرل به و يل کالم يهادگرل ش و هااربزا متما از دهستفاا با يسعد
 و آزار هلللب زيالللني هلللک دلللکن يملللتفه را هلللنکت ینا يبشر ۀجامع به هداميخو نهارامدننساا
  کوشيد. يرلبش مالآ و زالني علفر در دلبای تلسا وردلمق که آنجا تا و نيست همدیگر نجشر

 اريرقرلل ب در عيلل س رش،الل ثآ در او هلل ب بخشيهویت و ننساا شناختن سميتر به با ي»سعد
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  يتقاار صولللخصدر يلللساسا مالللگ رذلللهگر نلللیا از و تلللشدا جامعه در جتماعيا العتدا
  عاطفه و ساللللحسا تللللقعيوا صفو و هویت و یتدفر سحساا شگستر و نسانيا فرهنگ

  (.1372 ن،یاد)عبا شت«دابر دممر جتماعيا
 به سسپ  است،  شده  کوتاه اياشاره  سعدي  اجتماعي هايدیدگاه هب ابتدا پژوهش این در
  مهم تنکا بنديجمع به پایان در و پرداختيم مسائل  این مورد در پژوهانسعدي  نظرات ذکر
   شود.مي پرداخته گرفته صورت هايپژوهش بيان و

 

 پژوهش پیشینۀ .1
شته  به آثارش و سعدي  دربارۀ زیادي مقاالت و آثار اگرچه ست،  درآمده ریرتح ر  ماا ا
 دهنش ارائه مقاله این اهداف با مطابق و پژوهش این موضوع خصوص در کاملي پژوهش
ست.  ضوع  با مرتبط گرفتة صورت  مطالعات از برخي ا ضر  پژوهش مو  ائهار ادامه در حا
  است. شده

ضا  ست  آن بر «سعدي  دیدگاه از اجتماعي حقوق رعایت» مقالة در (1390) آزادپور ر   ا
ستان  در خواهيعدالت و حقوق مفهوم شهروندي،  حقوق رعایت هايیدهپد تا   احقاق و گل

 کند. تشریح را سعدي بوستان در حق

ظاهري  نورعلي لة    در (1387) م قا ندي   حقوق» م گاه    از شلللهرو ید عدي   د يان  به  «سللل  ب
 زا انتقاد و تعاون عدالت، نظير سعدي،  نظر از شهروندي  حقوق هايشاخصه   و هاویژگي
مان    يان  و پردازدمي المظ  حاک ند مي ب عدي،   که  ک  روزمره امور از که  را اخالقي سللل
 کند.مي ترویج شده، استنتاج

 مدینة هايویژگي بيان به «سللعدي مطلوب جهان» مقالة در (1350) یوسللفي غالمحسللين
ضلة  شان  و پردازدمي بوستان  در سعدي  فا سيار  سعدي  که دهدمي ن شروتر  ب   خود صر ع از پي
 تبشلللری قبول مورد او شلللهروندي حقوق افکار از بسلللياري که اندیشللليده يم چنان و بوده

 است. ما روزگار

سيب » کتاب در (1399) ستوده  اهللهدایت سي   آ   مطالعة به علمي هايروش با «اجتماعي شنا
  به اريرفت نوع چه که کند مشخص را مطلب این کندمي شتال و پرداخته اجتماعي انحراف
  راچ و چگونه کند؟مي تعریف را آن کسللي چه شللود؟مي عریفت اجتماعي انحراف عنوان
  شوند؟مي منحرف مردم
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 پژوهش روش .2
 نجاما توصللليفي و ايمقایسللله -تحليلي صلللورت به و ايکتابخانه روش به پژوهش این

 و ازهت ازنگاهي بوسلللتان و گلسلللتان هايحکایت تحليل و بررسلللي به و اسلللت گرفته
 در هک اجتماعي مسللائل به پرداختن و بررسللي که سللتني تردیدي پردازد.مي کاربردي

 لکهب نيسللت، امروزي معناي به آن تخصللصللي شلليوه به شللده مطرح فارسللي نثر و شللعر
 ثارآ در که بوده نثر و نظم بزرگان عيني مشللاهدات سللبب به مسللائل این طرح معموال 
 مسائل با قابمط بوستان و گلستان از جدیدي قرائت مقاله این و است یافته انعکاس آنان
 است. زمانه اجتماعي مقررات و

  هایافته و اصلي بحث .3
 سعدی عصر اجتماعي اوضاع .3-1

سي   جامعه کتاب در (1382) 1گلدمن  رف ص  بازتاب ادبي اثر یک» :کندمي بيان ادبيات شنا
  ياجتماع  گروه آگاهي  خاص  هاي گرایش بلکه  نيسلللت، معين و واقعي جمعي آگاهي  یک 
  دانسللت یاپو واقعيتي باید را جمعي آگاهي این البته و کندمي هماهنگ و جسللتهبر را معيني
ستان  تحليل و بررسي  براي ،بنابراین «.رودمي پيش تعادل نوعي سمت  به که  باید سعدي  گل
   .کنيم مراجعه زمان آن ممکن آگاهي به نهایت در و واقعي آگاهي ةپيشين به

 به نظري فضللاي کی آوردن نظر در بدون تواننمي را سللعدي عصللر اجتماعي اوضللاع
صویر  شيد.  ت   قعةوا دو شاید  که مغول و اعراب حملة و سعدي  زمانه فقط نه منظر، نای از ک
  فرهنگ و تاریخ قهقرایي سير و دائمي ثباتيبي گرفتن نظر در با بلکه باشد، ایران تاریخ مهم
 ن،ایرا فالت يطيمح زیسللت شللرایط خصللوصلليات  و آن جغرافيایي خاص موقعيت ایران،
 ایدب ایران تاریخ هايدوره از یک هر دربارۀ تحليلي هر که اندزده رقم ايگونه به را شرایط 

   شود. تحليل و دیده فضا این در
 یهيبد .دارد قرار مغول استيالي بحراني و پرآشوب دورۀ در سعدي زندگي اعظم بخش
ست  ضاي  در که ا سامان  ف صر،  آن اجتماعي ناب   به يدتأک و کرده تنزل شدت  به اخالقيات ع
  هابعد و مغول اسللتيالي .گيردمي مایه وضللعيت نای از خود سللعدي، توسللط اخالقي اصللول
  نای رونق و ها آن عرفان(  )نه  مأبي صلللوفي اهلل،خلق اجتماعي  نوميدي  مایة   خود ها تيموري

                                                           
1- Goldman, L. 
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شد،  هرچه هاعلت حال، هر به .بود بازار ست  نای واقعيت با شي،  ره،دو نای در که ا   زهدفرو
 علما، بين در هم و عرفا ميان در هم .دارد بسللزا رونق عوام، لوحيسللاده از سللودجویي و ریا
 و علما نای از نشلاني  .نيسلتند  دخالتبي ملت و ملک کار در و دارند بيایي کيا گروه، دو هر

 و انيزاک عبيد آثار دیگر و گربه و موش در را «رعنا جوي ریاسللت مشللتي» نای از صللوفيان
  کیته سللر و قماش کی از همه محتسللب و فقيه و مفتي و قاضللي که بينيممي خواجه دیوان

  (.1373 )مسکوب، کرباسند
 مخالف وجه را سللعدي عصللر مردم اخالق وضللعيت و فرهنگي اوضللاع (1374) موحد
شار  و طبقات همة آن در که داندمي سعدي  پندیات ستوجب  ايگونه به اجتماعي اق  و قدن م
 و دزدي خدمت در آن دیوارهاي و در تمام بر که شوید  شهري  وارد اگر اند؛سعدي  طعن

 فکر چه ند،باش داده سخن داد نظم و نثر به نستعليق و شکسته خطوط انواع با دزدان نکوهش
  راميرمقتد به خطاب سلللعدي وقتي نيسلللت؟ خراب جایي از کار شلللما نظر به کرد؟ خواهيد
 گوید:مي انکيانو فارس،

م    هي   و مُلللک   بللاد شحرا  پللادشللللا
 

 ذم قفللا  از گوینللد   مللدح پيشلللش   کلله 
 

 (1368 )سعدي،

 نویسد:مي عابدان دربارۀ یا

 مللخلللللوق   در روي پللارسلللللایللان  
 

 نللمللاز کللنللنللدمللي بللرکللعللبلله  پشللللت 
 

 )همان(

 گوید:مي واعظان دربارۀ فقيه زبان از یا

 آمللوزنللد  مللردم بلله دنلليللا  تللرک
 

 انللدوزنللدغللله و سلللليللم  خللویشللللتللن  
 

 )همان(

  انهنش  آیا آورد،مي کار در فراوان مردم اصناف  و انواع همة باب در انتقاد و طعن گونهنیا از و
  خلقش دیگر که هم جاکی اسلللت؟ دیدهمي رسلللتگاري نور جبيني کمتر در که نيسلللت آن

 است: داده قرار عنایت مورد گونهنای را مغوالن حملة السیفبقیۀ بود، شده تنگ حسابي
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 نلالظالميللل للر ل لللل    مشعل  اهللللم  لللل    رحلل  
 خللداي  بللنللدگللان    جللان  راحللت 
 نشلللونللدمي زنللده چون آنللان کللاش،

 

پردنللدي   قللدم ملللللللردي   بلله کلله   سلللل
 شلللللمللردنللدي   خللود جللان راحللت
 بللمللردنللدي   نللاکسلللللان ایللن بللاري

 

 

  ویياندرزگ و پند همه نای اجتماعي زمينة بتواند شاید  آوردیم سعدي  زمانة دربارۀ آنچه
  .(1374 موحد،) دهد اننش را سعدي خاطري آزرده و دلتنگي و

 طریق از را زمانه اوضاع  از خود نقد که داردوامي را سعدي  مردم، اخالق تباهي بنابراین
  به جویانتقرب و چاپلوسان  و متملقان دورۀ مغول استقرار  دورۀ» :کند بيان پندآموز حکایت
سه    توطئه، رواج و خان سي ست.  ناجوانمردي و د  مدیري و نکاردا آدم کمتر دوران نایدر ا
  (.1374 )موحد، «باشد مرده طبيعي مرگ به و نشده توطئه قرباني که است

 يتب دو در است  اجتماعي طبقات و شئون  همه مشترک  وجه که سعدي  زمانة ناپایداري
 است: شده توصيف خوبي به زیر

 دیدم  سلللر سلللربه  آفاق  و بگشلللتم جهان 
 رسلل به صللباح در بود زرش تاج که کسللي

 

 دیللدم اثر مردمي   از گر  کللهمردمي   بلله 
ماز   دیدم  سلللر زیر خشلللت ورا شلللام ن

 

 

 هایدیدگاه براساس بوستان و گلستان در اجتماعي هنجارهای و هاارزش .3-2
 معاصر پژوهشگران

  فتگ باید حقيقت در اسلت.  شلناسلي  جامعه علم در مرکزي و اصللي  مفاهيم از یکي هنجار
  رد را اجتماعي  نظم و کنند مي تنظيم را اجتماعي  روابط که  هسلللتند  عواملي هنجارها   که 

 و شایست یعني کرد؛ تعبير «تابو و توتم» به هنجارها از بتوان شاید  آورند.مي وجود به جامعه
  فعل دو این يدنکش  تصویر  به در بوستان  و گلستان  در سعدي  سعي  تمام که افعالي نشایست.  
ست.  شده  خالصه    هنجارها نابهنجار. آن؛ مقابل نقطه و هنجار گفت، باید دیگر، عبارت به ا

  ما  که  هسلللتند  هنجارهایي   دروني، هنجارهاي  » کرد. تقسللليم بيروني و دروني به  توانمي را
سي  و ایمکرده دروني را هاآن ستوري  یا قاعده آن، دربارۀ ما به ک ست  نداده د   لمي با ما و ا
یت    را آن خود عا هاي    کنيم.مي ر جار هایي    آن بيروني هن جار ند   هن   از بيرون از که  هسلللت
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  هانامهآیين و قوانين قالب در نوشته  صورت  به جامعه اعضاي  براي مافوق قدرت یکجانب
  (.1380 پور،)رفيع «است شده تعيين
  هآنچ براسللاس هسللتند. پایدارتر هنجارها سللالم، جامعة در گفت توانمي اسللاس اینبر
 لستان گ ویژه به سعدي  آثار در ار فراواني هاينمونه توانمي است،  شده  گفته هنجار دربارۀ
  کرد. مشاهده
 سنال نشروا نول چ او» :تل گف توانمي يسعد يفکر مةمنظو به عميق شنگر یک در

 با تا دبو آن بر و دبو شناخته را دخو عصر معة جا نيروا عمق و يفکر يفاژر ،جتماعيا
 هايپایه ،تلللللناشایس لالللللعما دطر و هپسندید يهارهنجا و هارفتار دادن ننشا برجسته

 د،ولخ هلنرامحواخد و ستانهدوننساا يندیشههاا و رفکاا با را مانيآر و سالم معةجا کلی
 هل ب انيل سرخدمت صخصودر رتقد نحاکما هیژو به و جامعه تشویق با و کند يمل تحک
 نسانيا جامعه مالآ تسکين در گيربز يهامگا دت،عبا با آن نستندا نشأهم و قلللللللخل
  (.1379 )کوثري، «داردبر

 تمعرف از همه از بيش سلعدي  فارسلي،  زبان کالسليک  شلاعران  ميان از رسلد مي نظر به
  شلليوۀ طریقت، وخو،خلق مردم، اقشللار همة از وي آثار در باشللد. برخوردار شللناسلليجامعه
  کنيم، توجه انبوست  و گلستان  به بيشتري  تأمل با اگر است.  آمده ميان به صحبت  و... زندگي

  شناسانةجامعه نگاه هم امروز تا که خود زمان در تنها نه که یافت خواهيم يشناسجامعه را او
   شود.مي اعجاب باعث او

  خود اجتماع شرایط  از او دقيق و عميق شناخت  از حکایت خود، اجتماع از سعدي  نقد
صلي  دالیل از یکي دارد. سافرت  شناخت،  این ا ست  هايم شته  را وي که او  تمام با تا وادا
شار  ستان  حقيقت در کند. زندگي مردم اق   شاهدات م و تجربيات از ايمجموعه بوستان  و گل
 و معایب همة با و او دنياي با را انسلان  کتاب این در سلعدي » اسلت.  سلعدي  شلناسلانة  جامعه

  دنياي در کند.مي تصللویر اوسللت، وجود در که هایيتناقض و هاتضللاد تمام با و محاسللن
 پر که را دنيایي چنين سعدي  است.  شادي  پهلوي در اندوه و يزشت  کنار در زیبایي گلستان، 

ضاد  و تناقض از ست  زشتي  و شگفتي  از سرشار   و ت ستان  در ا   کند.مي توصيف  خویش گل
ست  آن سعدي  نظر سان  و دنيا که ا ست  که آنچنان را ان صيف  ه  باید که آنچنان نه کند تو
  (.1369 یوسفي، از نقل به کوب)زرین «باشد
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ستا  در شد  باید آنچه» سعدي  نگل سي   جامعه زبان در که «با   ارزش هب تعبير تواندمي شنا
ند مي که - رفتاري  و اجتماعي  واقعيات  یا  «هسلللت آنچه » و شلللود اجتماعي    مفهوم در توا
  نه انگلسلت  دارند. همگام و همراه و انگيزحيرت ترکيبي -شلود  تعریف اجتماعي هنجارهاي

  از کسلللری اسلللت کتابي نه و سلللعدي آرماني جامعة بر تأکيد با اسلللت کتابي بوسلللتان چون
  جامعة و سللعدي آرزوي و خاص ترکيب بلکه عاري، آرماني جامعه و اجتماعي هايارزش
  هک  اسلللت سلللاخته  وجهي دو کتابي  گلسلللتان  از جاري  واقعيات  بيان  کنار  در وي آرماني 
 لآایده  و نهایي  حد  هم و برند مي پي پذیرش  مورد رفتار  به  هم آن، خوانندگان   یا  خواننده 
  یابد.مي در را انساني و اخالقي گيريجهت و رفتار

شاره  واقعيت این به اجتماعي گريتأمل است  معتقد (1386) 1گيدنز آنتوني   هک کندمي ا
  در کنيم. تأمل یا فکر مانزندگي شلللرایط و اوضلللاع دربارۀ وقفهبي و پيوسلللته مجبوریم ما

  از تندتوانسللمي مردم داشللتند، بيشللتري بسللتگي نتسلل و رسللم به بشللري جوامع کهایامي
سوم  هايروش ساند. يم انجام به تريغيرتأمل شيوۀ  به را کارها که کنند پيروي ثابتي و مر  ر
  دیگري پردازنظریه هر از بيش است توانسته اجتماعي، گريتأمل نظریة کردن طرح با گيدنز

  به اوممد اندیشللليدن چراکه بگذارد، تأثير جامعه افراد تکتک روي ناخوداگاه صلللورت به
  است. امروز بشر فکري دغدغة زندگي، شرایط و اوضاع

 و زمان آن انسللان انگيز،دل هايحکایت کردن طرح با گلسللتان سللرتاسللر  در سللعدي
  نه و خواص و نخبگان براي اسللت کتابي یکسللره نه گلسللتان دارد.وامي تأمل به را امروزي
  پسنديامهع وجه بر خویي اسماعيل جمله از منتقدیني اگرچه عوام؛ براي است کتابي یکسره

  هايدگيپيچي ظرافت، با که سللعدي نگارش سللبک و روان زبان اند،کرده تأکيد گلسللتان
  انمخاطب   از ارزیابي  در خطایي  چنين به  را ایشلللان نماید،  مي تصلللویر را آدمي رفتار  و روان

  بقاتيفراط اثري را اثر این ختلف،م طبقات در مضللموني اشللتراک اسللت. رسللانيده گلسللتان
  (.1386 )گيدنز، است کرده

يار  2پارسلللونز  تالکت   کارکردگرایي  نظریة    در کارکرد  از منظور اسلللت؛ معروف بسللل
  نظام نيازهاي یا نياز یک برآوردن جهت در که اسللت هایيفعاليت مجموعه شللناسللي، جامعه
  چهار که ست ا معتقد شده،  ارائه کارکرد زا که تعریفي این به توجه با پارسونز  گيرد.مي انجام

                                                           
1- Gidenz, A. 

2- Parsons, T. 
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ظام  همة  براي که  دارد وجود تکليف ند:  ضلللرورت ها ن ظامي  هر یعني تطبيق: -1 دار ید   ن   با
ته،  قرار درآن که  موقعيتي با  را خودش بارت  به  دهد.  تطبيق گرف ید    دیگر، ع   با  را يطمح با
ستيابي  -2 کند. سازگار  خویش نيازهاي صلي  هايهدف باید منظا یک یعني هدف: به د   اشا

  اشدهسازن  متقابل روابط باید نظام هر یعني یکپارچگي: -3 یابد.دست  هاآن به و کند تعيين را
  یا سلللکون -4 بدهد. سلللروصلللورتي کارکردیش  تکليف چهار  ميان  رابطة  به  و کند  تنظيم را

  این هدارندۀنگ و دهآفرینن فرهنگي الگوهاي و افراد هايانگيزش باید نظام هر الگو: نگهداشت
  نظام  یک  پارسلللونز،  نظر از (.1392 ،1)ریترز کند  تجدید   و نگهداري  ایجاد،  را ها انگيزش
  مکدسلللت که موقعيتي در که شلللودمي سلللاخته فردي کنشلللگران از ايمجموعه از اجتماعي

   )همان(. دارند متقابل کنش یکدیگر با دارد محيطي یافيزیکي هايجنبه
 طابقم را آن خوانيممي را پادشاهان(  سيرت  )در گلستان  اول باب از ومس  حکایت وقتي

  جموعهم پارسللونز، کارکردگرایي چراکه یابد،مي پارسللونز تالکت شللناسلليجامعه آراي با
  حکایت   این در گيرد.مي انجام  نظام  یک  نيازهاي   برآوردن براي که  اسلللت هایي فعاليت  
  )شلللاهزادگان کنشلللگران مجموعة از کنشلللگر یک عنوان به حقير و قد کوتاه ايزادهملک

ساس  بود، شده  محول او به که ايوظيفه قبال در روي(خوب و بلندقامت سئوليت  اح   ردک م
ست  و شمن  بر توان سونز  تکليف چهار از تطبيق بخش در شود.  پيروز د   حکایت این در پار

ستان  شاهده  گل شمني  وقتي »... :شود مي م شکر  چون نمود. روي صعب  د  طرف هردو از ل
 گفت: و بود پسر این جهانيد ميدان در اسب که کسي اول آوردند هم در روي

 من پشلللت بيني جنگ  روز که  باشلللم  من نه  آن
يان  در گر منم آن  سلللري بيني خون و خاک  م
   دکنمي بازي خویش خون به آرد جنگ که کان
يدان،  روز  «کشلللوري خون به  بگریزد که  وان م

 

 (1369 )سعدي، 

  جامه شمند برابر در و داد تطبيق نظام، از دفاع یعني نظام؛ نياز برترین با را دشخو جوان
  پوشيد. رزم

                                                           
1- Writerz, J. 
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  ار خود جوان که شویممي روروبه پدري با گلستان دوم باب 89 صفحه از 7 حکایت در
  در سلللعدي  واقع، در کند. مي نصللليحت  مردم از نکردن جویيعيب  و داريخویشلللتن به 

ضاي  کل، داناي عنوان به کندمي نقل مفرد شخص  اول نزبا به که هایيحکایت   را امعهج ف
  خهنسلل باشللد، داده تشللخيص را جامعه درد که شللناسلليجامعه عنوان به بعد کند.مي ترسلليم

  که: است  این شده  پيچيده جوان این براي که اينسخه  حکایت، این در پيچد.مي شفابخشي  
 پسرش  جمله، ینا گفتن با سعدي  «.افتي مردم ينپوست  در که به بخفتي اگر نيز تو پدر جان»
  -تاسلل دیگران از کردن جویيعيب و کردن غيبت آن و- منحرف و نابهنجار رفتاري از را

شته   و داده جامان را خویش پدري وظيفة سعدي  گویا حکایت، پایاني دوبيت در است.  بازدا
 گوید:مي سخن جامعه کل به خطاب

ينللد      ب عي   ن تن     جز  مللد    را خویشلللل
يني     چشلللم تگر  ب بخشلللنللد    خللدا   ب

 

 پلليللش  در پللنللدار  يپللرده دارد کلله 
ني        ي ب يچ    ن تر    کس  ه جز یش    از عللا  خو

 

 عديس  آثار در فراواني هاينمونه توانمي است،  شده  گفته هنجار دربارۀ آنچه اساس  بر
   ود.شمي اشاره بوده سعدي تأکيد مورد بيشتر که هاازآن برخي به زیر در کرد، مشاهده

 گلستان( اول باب ،27 )حکایت تربزرگ و معلم به دننها حرمت .3-2-1

 به روز هر و تيبدانس فاخر بند شصت و سيصد  بود، آمده سر  گرفتن کشتي  صنعت  در یکي»
  اشللتد ميلي شللاگردان از یکي جمال با خاطرش گوشلله مگر گرفتي. کشللتي آن از نوعي

  تأخير و انداختي دفع آن تعليم در که بند یک مگر آموخت در بندش نه و پنجاه و سلليصللد 
  تمقاوم امکان او با او زمان در را کسي  و آمد سر  صنعت  و قوت در پسر  الجملهفي کردي.
  روي از است من رب که فضيلتي را استاد بود گفته روزگار آن ملک پيش که حدي به تا نبود

ست  بزرگي ستم  کمتر ازو قوت به گرنه و تربيت حق و ا   را کمل رابرمب او با صنعت  به و ني
   کنند. مصارعت تا فرمود آمد دشخوار سخن این

ستاد  شته  نهان وي از که غریب بند بدان ا  به نست ندا آن دفع پسر  آویخت در او با بود دا
  را اداسللت فرمود ملک فروکوفت. و برد سللر باالي زمينش از دسللت دو به اسللتاد برآمد، هم

  مقاومت   دعوي خویش ۀردپرو با  که  کرد مالمت  و زجر را پسلللر و دادن نعمت  و خلعت 
شاه  اي گفت نبردي سر  به و کردي ست  من بر آوري بزور زمين روي پاد  مرا لکهب نيافت د
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شتي  علم از شت همي دریغ من از عمر همه و بود مانده ايدقيقه ک   نم بر دقيقه بدان امروز دا
  آمد. غالب

  شمنيد اگر هک مده قوت چندان را دوست اندگفته زیرکان که روزي چنين بهر از گفت
 دید؟ جفا خویش ۀپرورد از آنکه گفت چه که اينشنيده تواند، کند

 علللاللللم در نلللبلللود خلللود وفلللا یلللا
 مللن از تلليللر علللللم نلليللامللوخللت  کللس

 

گر    ایلل  ین  در کس  م کرد    زمللانلله ا  ن
 «نللکللرد نشللللانلله  عللاقللبللت  مللرا کلله

 

  اشلللاره اوسلللت، منظور که نتایجي به حکایات از دسلللت این پایان در سلللعدي اگرچه
 او از نابهنجاري   رفتار  چنين گاه هيچ داردکه وامي تأمل   به  نيز را حکایت   خواننده  کند، مي
  ندهخوا انحراف نوعي معلم، به نسلللبت شلللاگرد رفتار اینگونه حقيقت در زد. نخواهد  سلللر
  جامعه هايداشت چشم  با که رفتاري هرگونه» است:  شده  گفته انحراف تعریف در شود. مي
  (.1378 ،1)کوئن «باشد نداشته تطبيق عهجام داخل در معيني گروه یا

 گلستان( دوم باب ،6 )حکایت ریاستیزی .2-2-3

  دهد.مي نشان را آنان واقعي چهرۀ و داردبرمي ریاکاران روي از پرده زیبایي به سعدي

 وا ارادت که خورد آن از کمتر بنشستند، طعام به چون بود. پادشاهي مهمان زاهدي»
 او حق در صللالحيّت ظنّ تا او عادت که کرد آن از بيش خاسللتند،بر نماز به چون و بود

  کنند. زیادت

بي   اي کعبلله    بلله نرسلللي   ترسلللم    عرا  ا
 

 تترکسلللتانسللل به رويمي تو که ره کين  
 

 اشت. د فراست  صاحب  پسري  کند. تناولي تا خواست  سفره  آمد، خویش مقام به چون
  چيزي ایشلللان نظر در گفت:  نخوردي؟ طعام  در، سللللطان  مجلس به  باري  پدر  اي گفت: 
  .آید کار به که نکردي چيزي که کن قضا هم را نماز گفت: آید. کار به که نخوردم

 

                                                           
1- Coen, B. 
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 دسللللت کللف بللر گللرفللتلله هللنللرهللا اي
 مللغللرور اي خللریللدن خللواهللي چلله تللا 

 

 بللغللل  زیللر بللرگللرفللتلله   هللاعلليللب  
 «دغللل سلللليللم بلله درمللانللدگللي روز

 

 (1378 )کوئن، 

سياري  سامي  از ب ستان  کتاب هايباب براي سعدي  کها ست  زیدهبرگ خود بوستان  و گل   ا
  هاآن دارد قصد مبلغ یکعنوان به وي که هستند اجتماعي هنجارهاي و هاارزش حقيقت در
  «اموشي خ فواید در» یا گلستان  از سوم  باب «قناعت فضيلت  در» مثل هایيباب دهد. رواج را

  دبير،ت عدل،» هايباب .دارد بيشللتري نمود بوسللتان در ویژگي این گلسللتان. از چهارم باب
 «.تربيت و تواضع احسان، باب رأي،

 سعدی تأکید مورد اجتماعي قواعد .3-3
  اجتماعي هاینابرابری .3-3-1

  عيال جتما يال هيبراابرل ن دول جو ،یخرتا لطو در يبشر جامعة ساسيا يیژگيهاو از یکي
  ليلد به برخي و برتر ات،زمتياا و هایژگيو برخي دنبو دارا سطةوا به ايعده هميشه .تلللسا
 بر مبتني عمدتا  ،هايبرانابر نخستين .ندادهبو تروفر زات،متياا و هایژگيو آن تنلللللللشاند

  ،تريقو ،ترشباهو انیگرد به نسبت که ادفرا برخي .ندادهبو یستيز و جسلللمي هاي ویژگي
 دللللگيرن اررللللق يرللللالتوا جایگاه در هللللک شتنددا را بخت این دللللندبو سالمتر و یباترز

  يیگرد ملاعو به یستيز و جسمي يهایژگيو نای یجردللللت هللللب (.1372 ،ولللللهدللللبنا)خد
  يهاوتتفا و یافت تعميم و...، یيدارا قوميت، ،ذهبللللم اد،ژللللن ،نللللس ،جنسيت نهمچو
  .مدآ پدید ادفرا بين در ايدهگستر

 ،هاوهگر و ادفرا نميا ي،بشر معاجو در که هایييبرانابر توصيف ايبر نشناساجامعه
 ،2داريدهبر يهامنظا معتقدند و کنندمي دهستفاا 1عيجتماا يربندل قش مول مفه از دارد دجوو

 لطو در که هستند اعيل جتما يربندل قش ۀدل عم کلل ش رچها 5ايطبقه و 4ايستهر ،3کاستي
 ي،بشر معاجو مالتم در ن،النآ ملعز به (.1386 ،)گيدنز نداهشد ظاهر يبشر معاجو در ،یخرتا

                                                           
1- Social Stratification 

2- Slavery 

3- Caste 

4- Estate 

5- Class 
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  در ادفرا چه هر .کندمي يبندتبهر را ادفرا که دارد دجوو جتماعيا تبامر سلسله از نظامي
 منابع و تمکاناا به يبيشتر تيابيلسد ،باشند شتهدا يباالتر هجایگا دي،عمو تبامر سلسله ینا

  تمکاناا و منابع به يرلللللللکمت ستيابيد ،باشند شتهدا يتروفر هجایگا چه هر و نددار جامعه
  (.1373 ،1ر)چيتامبا کنندمي اپيد جامعه

  لطو در سملمو و عيني قعيتيوا انعنو به جتماعيا يهايبرانابر منظا یا جتماعيا يقشربند
  آن سنعکاا به مختلف قطر به جتماعيا انندیشمندا و شتهدا دجوو يبشر جامعة در یخرالللللت
جه ت جتماعيا ۀپدید ینا به خویش رثاآ در نيز بياد ننویسندگا و اناعرللللللش .نداختهداپر   و
  قيقد توصيفي که- نگلستا بکتا در هویژ به نيز هفتم نرل ق آوازۀدل بلن شاعر ي،سعد .نداشتهدا
  به وجهت با که ستا دهکر وجهت جتماعيا يهايبرانابر و يقشربند به -ستا هفتم نقر جامعة از

  نداميتو حتّي وا رثاآ در هپدید ینا شناخت،ميکند ندگيز آن در يسعد که حسللاسللي دورۀ
  اجتماعي يقشربند پژوهانسعدي  س،ساا ینا بر .باشد یخيرتا مهم تالسؤا  برخي يگشاهگر
  يالللهيبراابرلللن هلللب بتلللنس نلللشرو ازينداچشم ئةارا ضمن و سيربر ي،سعد نگلستا در را

  رشکاردآمو ینا در نيز را سللعدي  هیدگاد ،هفتم نقر جامعة در يقشربند ماللللللنظ و اجتماعي
  قشر دنو از و شتهدا جتماعيا يقشربند هلب جامعي هنگا ي،سعد ،تحقيق نتایج سساا بر .کنندمي
  یانهاگردکررکا دیکررو بر مبتني ي،قشربند به او هنگا این، بر وهعال .دميبر منا مختلف جتماعيا
   .زدسا ارستوا تخالقياا بر را دیکررو ینا ميکند شتال ارههمو و ستا

  ثلباع يلحت هلک اعيلجتما يدل قشربن به يسعد یانةاگردکررکا دیکررو در ساسيا نکتة
  يللللیعن ؛اعيللللجتما يدللللربنللللقش ينللللتبي در یياگردکررکا نظریة ضعف طنقا دميشو

  زلللني (1374 ،2نبرتسو)را جامعه تمکاناا و منابع از انتمندرقد و انتمندوثر دۀتفالللساءولللس
 يقشربند نبيا در يسعد .ستا جتماعيا يقشربند به او خالقيا هنگا ،کند هول جل گل نرمل ک
  که ستا ینا به قائل ،جتماعيا قشر هر يهادکررکا و ظایفو تشریح رل ب وهالل ع ،جتماعيا
  يهادکررکا نبيا در او مثال  ؛باشد باید خالقيا منظا یک بر مبتني الهدکررکا و ایفلظو نلیا

  شنو و دارد نيش که ستا عسلبي رنبوز نهمچو ،عمل يلللب مللل»عل :دلللنویسيلللم نعالما
 دگر بر که ستا سياآ خر نهمچو ،نشدابي »عالم :دل کنمي تصریح یگرد جایي در و «اردند
  :نویسدمي محکّا قخالا رلب مبتني يهادکررکا نبيا در یا و «ددگرمي دخو

                                                           
1- Chitambar, G.B. 

2- Robertson, Y. 
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 آزار تللللل      سد رلللل    یز تللللل      سدبرز اي
 داري؟ نالل  جه تدلل  یآ رالل  ک هللل   چ هللل   ب

 

 زار؟اللب نللیا دللبمان يلللک اللت مرللللگ 
 آزاري دمرللللل     م هللل   ک !هللل   ب تللل   ندمر

 

 از ليلد دو هلللب يعدلللس رثاآ در جتماعيا يقشربند جمله از و جتماعيا مباحث سيربر
  لزاده،ال )جم دبو ارل گعل قوا رش،ال نگ در يعدل س اینکه اول :ستا رداربرخو ديیاز هميتا

  ينياد از يل قعوا و قل قيد يویرل تص هل ک دول ب ینا لنباد به نگلستا بکتا در ویژه به و (1364
ند.  ترسيم خویش عصر جتماعيا   سياسي تحول ترینمهم ستانةآ در يسعد ینکها دوم ک
 و عباسيان طقول س و الميل سا کل ممال رل ب لول مغ مول ق تل حاکمي یعني ؛هفتم نقر جتماعيا

  .یستزمي سالميا رگبز ريتوامپرا عمر نپایا
 در ،یناابرلللللبن .نيست قشرها از ايمجموعه جز يچيز ع،جتماا که یافتهدر خوبي به وي

  در مغربي ۀهندا»خو ؛هستيم نناآ يهادکررکا و رقشاا بر او ژرف هنگا شاهد ريبسيا اردمو
  ،قناعت را ما و ديبو فنصاا را شما گرا !نعمتاننداوخد اي :ميگفت حلب ازانبزّ فلللص
  (.1363 ،ئليا)خز برخاستي« نجها از الؤلس سمر

 زل ني هل یافت تل سد آن هل ب دول خ ةل حرف و دکررکا به توجه با که قشر هر جایگاه به يسعد
جه  رقشاا شناسيسيبآ به حقيقت در و ختهداپر  نباید )فقيه( نشمنددا مثال  ؛ستا شتهدا تو
 وي رلللقش رت،ولللص ینا در ایرز ؛باشد شتهدا دخو ايحرفه وربا و ودحد از رجخا ريالللفتر
 و هشد مبتال کسي به میدد را ينشمنددا» :ميیابد خدشه ،ستا تماعيجا ةلللجدر مبين هلللک

  لطافتش به ريبا .ديکر انبيکر تحمل و ديبر اوانفر رجو .دهفتاا ألللللم رللللب دهپر از رازش
بت  يبنا و علّتي رمنظو ینا مودت در را تو که نمدا :گفتم   ،معني چنين با .نيست لّتيز مح
  شنگر ینا ن(.)هما « ...دنبر نباادبي رجو و ننيدداگر تّهمل م را دول خ دل نباش علما رقد الیق
 نيز ن()هما پنجم ببا در ستا زموآنشدا و معلّم آن رمحو که پنج رۀشما حکایت در را
  .یدد انتومي

 قشر از شناسييبلللسآ و دلللنق وعيلللن نتالللگلس دوم و اول يهاببا يهاحکایت بيشتر
   قمر را نناآ قشر که هاننساا نيرود مایة و انتو به يسعد ست.ا عيتر و حاکم
 و هل جامع نامال س وي .دل ناساخته ريکا بهر را هرکسي ،یگرد رتعبا به .دارد ورال ب ،ندزمي
  .دبرمي پيش به را آن ن،ناآ يهادکررکا و رقشاا که بيندمي نظامي در را اعيلجتما دگيلنز
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 رلللللب ا لللللساسا ،تلللللیاف رولللللتبل کسرما يهاندیشها با همزدنو نقر در که دتضا نظریة
  بل قال در کسرال م ست.ا متمرکز جامعه در گرگونيد و قابتر ،تنش جتماعيا ايدهل ینآفر

  یيآراصف یکدیگر برابر در طبقه دو ارههمو ي،بشر معاجو متما در دبو معتقد د،تضا نظریة
  ستا دهبو توليد اربزا فاقد که ايطبقه و دهبو توليد اربزا مالک که ايطبقه .ندادهکر
  (.1374 ن،ولبرتس)را

 هاانسان طبیعي حقوق و اجتماعي مناسبات در عدالت .3-4
ستان  ةمطالع شان  محاک یا پادشاه  به شاعر  ۀدهندهشدار  زنهارهاي و توصيه  از بوستان  و گل   ن
  متهم، از حقوقي هادرحکایت اسلللت؛ انسلللان طبيعي حقوق آشلللکار نقض متوجه که دارد

   است. انساني موجود وجودي عنصر که شودمي لبس فرضي خطاکار یا مغضوب
  هنرنمایي یا ادبي مجاز دسلللتاویز هم اندازه هر- پادشلللاه با فرد ةمقابل از سلللعدي منظور
  هب  را امر این گلسلللتان  حکایت   .اسلللت امير یا  پادشلللاه  ناعادالنه    حکم به  معطوف -باشلللد 
 نسان ا طبيعي حقوق نقض به قياخال هشدار  همان این گذارد؛مي نمایش به وجه ترینروشن 

  حاکم ررفتا در طبيعي حقوق نقض بر خود حکایات در سعدي کيدأت .است  حاکم جانب از
شاني بي معناي به ست؛  هاحکایت برخي در «شهروندي  حقوق» از ن س  آن بر فرض ني   که تا

سته  ،مورد این در اجتماعي حقوق هرگونه رعایت سان  طبيعي حقوق وجود به واب س  ان   هب .تا
  است. اجتماعي حقوق هرگونه عمالا  ناگزیر ۀشالود ،طبيعي حقوق دیگر عبارت

  اشلللخاص کردار و هارویداد اليدرالبه و گلسلللتان هايحکایت جاي جاي  در خواننده 
  مقابله هب که رسد مي مشام  به تماعياج برابري و مدني حقوق بوي نوعي که کندمي احساس 

  خود به وي اعتنایيبي از پادشاه که صحرانشين  درویش ستان دا در .است  پرداخته نابرابري با
ست،  آمده هم به سي  از خدمت توقع» که: شنود مي درویش از او ا  نعمت تمناي که بدار ک
  حتنصللي» :که کندمي درج را نکته این گلسللتان هشللتم باب پایان در سللعدي .«دارد تو از

   .«زر اميد یا دندار سر بيم که بود مسلم را کسي کردن، پادشاهان
  وسللتانب و گلسللتان هايحکایت برخي بطن در سللياسللي  -اجتماعي تربيت اینکه کوتاه
  باتمناسلل در عدالت حاکميت غایتش بوسللتان و گلسللتان در اجتماعي گفتمان .دارد وجود

  ودمختارخ بلکه نيستند، حاکم بازي براي ايوسيله آن در افراد که ايجامعه ؛است  اجتماعي
  عي،طبي امکانات پرتو در انسللان که اسللت فضللایي اجتماعي، جهان ،سللعدي براي .آزادند و
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  که شللود چيزي آن ،مردمان با همزیسللتي در بتواند تا دهديم پرورش را خود هاياسللتعداد
  «.یکدیگرند اعضاي آدمبني آنکه مصداق به همدرد و همدل شهروندي» بشود: باید

 بشر حقوق .3-5

  این و اسللت بغداد نظامية کالسلليک و کالمي سللنت آموختةنشدا سللعدي اینکه وجود با
شاعره  کالمي حوزۀ از متأثر مکتب، ست  ا ساهل،  عقالنيت، به کمتر و ا   ونديشهر  حقوق ت
 و گنجدنمي ايفرقه و ایدئولوژي تنگناي در اسللت «شللاعر» یک که آنجا از اما دارد، توجه
  همان در سللعدي اسللت؛ گسللتريعدل يمناد «گلسللتان» و «بوسللتان» خود معروف اثر دو در

  محق را «ترسلللا» و «گبر» و داردمي اعالم را خویش بشلللر حقوق مانيفسلللت گلسلللتان آغاز
  داند:مي خدا نعمات از منديبهره و «خوريوظيفه»

 غلليللب  خللزانلله  از کللهکللریللمللي  اي
 مللحللروم کللنللي کللجللا را دوسللللتللان  
  

 داري خللور وظلليللفلله تللرسللللا  و گللبللر 
من   بللا کلله تو  ین  دشلللل ظر    ا  ري؟دا ن

 

 (1368 )سعدي، 

 درجات به شللهروندان و اسللت شللمول جهان خداوند، عدالت اسللت معتقد سللعدي
 باران» باشلللند: شلللده نيز «منکر خطاي» مرتکب اگر حتي شلللوند.نمي تقسللليم گوناگون
مت  مه  حسللللابشبي رح يده   را ه مت  خوان و رسللل مه  دریغشبي نع يده   جا  ه  کشللل

ندگان   ناموس  پردۀ  فة  و ندرد  فاحش  گناه  به  را ب  رمنک خطاي  به  را خوارانروزي وظي
  )همان(. «نبرد

  قوقح تضلللييع از تا  کند  انتقاد  ايگونه  به  حاکمان   به  که  دارد این بر سلللعي سلللعدي 
  رد مردم با اسللت بهتر کند، حکومت خوب بخواهد اگر حاکم و بردارند دسللت شللهروندان

 و ودشللمي تأمين جامعه دتسللعا و رفاه هم منطقي، تعامل این با زیرا گيرد، قرار تعامل یک
  (.1387 )مظاهري، برد خواهد سود حاکم امر غایت در هم

صل  سه  در سعدي  شهروندي  حقوق و فکري هايبنيان سان،  ا  دولت و عدالت و حق ان
  يدتأک انسلاني  حقوق برابري و عدالت تسلاهل،  صللح،  چون هایيآرمان بر او اسلت.  اسلتوار 
  يوابستگ  از و اندیشد مي عمومي مصلحت  به است،  ننوی هاياندیشه  خلق درصدد  ورزد.مي
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  ۀشيو ةعرض درصدد ،گروه هر باورهاي براساس و گریزدمي اجتماعي خاص ةطبق به تکيه و
   است. زیستيبه و مسالمت با مأتو زندگي، نوین

 به يو که است  آن نشانگر  سعدي  دیدگاه از شهروندي  حقوق مورد در توجه قابل ةنکت
  حل  براي و بيند مي هم کنار  در وارزنجيره را اجتماعي  لئ مسلللا ةهم  نگريبه جان یک  از دور

  هاینک دیگر ملأت قابل ةنکت کند.مي ارائه را خویش خاص راهکارهاي بخش، هر معضللالت
  را انسان  وا نيست. آدمي وجود ابعاد از برخي انکار یا بعديتک انساني  خلق دنبال به سعدي 

  ماميت شلللناختن رسلللميت هب اب باید که داندمي متنوع ازهايني داراي و چندبعدي موجودي
  عادتس براي طراحي و برنامه نيازها، این به احترام با وي وجود روحاني و جسماني هايجنبه
  دنياي در که سلللتا رو این از ؛نيازها این از برخي سلللرکوب و انکار راه از نه ،کرد ارائه او

 ویژه جایگاهي نيز شهروندي  حقوق تعليمي، و قياخال دیني، ۀگسترد  طرح کنار در سعدي 
   دارد. برجسته و

 مردم اجتماعي امنیت تأمین .3-6

 شر ب دیگر اهداف آن، از برخورداري بدون که طوري به است  بشر  اساسي   نيازهاي از امنيت
 بر وهعال باید حاکم آید.نمي دست به معنوي و علمي پيشرفت و رشد آزادي، عدالت، مانند
  ياسي س  و مالي جاني، امنيت ،افراد اوليه مایحتاج آزادي، حقوق، تأمين آسایش،  رفاه، تأمين
 رب حکومت  عهده  از تنها  کامل   طور به  مردم امنيت  تأمين  ،شلللک بدون  .کند  فراهم را مردم
 داندمي شلليراز شلليخ اسللت. برخوردار آن براي الزم و کافي توان و قدرت از چون آید،مي
  جايايج در ،رو این از یابد.مي تحقق اجتماعي امنيت ةسای  در تنها ،انسان  تعالي و رشد  که

  حاکم زا امنيت برقراري براي سللعدي کند.مي اشللاره حياتي امر این به گلسللتان و بوسللتان
  اکمح با موانع بدون بتوانند آنان و باشللد رعيت و مردم دسللترس در راحتي به که خواهدمي

  بگویند. سخن

 اهولل  دادخ هللللل     نال ويلل  لل  بشن يلللل    ک وللل   ت
ید  که  خسلللب چنان  غانت   ا   گوش به  ف

لد    که   دسلللت؟  دور در که  ظالم  ز نا
 

 خللوابللگللاه؟ يکللله بللرت کلليللوان بلله 
 خلللروش بلللرآرد دادخلللواهلللي اگلللر
ند مي کو جور هر که   توسللللت جور ک

 

 (1387 مظاهري،) 
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يت  برقراري ها، حکومت  از مردم داشلللت چشلللم کمترین تاریخ  طول در  و فردي امن
ست.  بوده جتماعيا سایش  و امنيت تأمين در اگر ا شد،  سودي  جامعه آ صيب  تنها با  ردمم ن

ست،  شاه  از سعدي  ،بنابراین برد؛مي بهره آن از مردم از بيش حکومت بلکه ني   خواهديم پاد
 جمله: از ؛دارد پاس را رعيت جان و مال خود، خاطر به کم دست که

  کشللللت بيللداد  بلله نشللللایللد  رعيللت 

 خویش   بهر   از کن  دهقللان  مراعللات  
  

 پشللللت و پنلاهنلد   را سللللطنلت  مر کله  
 بيش کللار کنللد خوشللللدل مزدور کلله

 

 

 (1387 مظاهري،) 

 سعدی اومانیسم و دوستي نوع .3-7
 ۀعمد يپایهها از امر همين داند،مي نسانيا هویت سحساا دیجاا سبب  را ستيدوعنو يسعد
  يال هزنيا عل فر تل جه در را هل معجا ادرل فا دل کوشيل م وي .است جامعه در جتماعيا الدل عتا
  سل ح ،ویقل تش و بل ترغي نال گفتم از يرل گيهرل به ال ب و دل کن ترغيب ديفر و جتماعيا

  نال گفتم دنال نه مل ه رال کن در با او زد.سا تقویت جامعه يعضاا بين در را يپذیرمسئوليت
  معنایي ربا دميکوش صال خ يل کالم ۀيول ش از يگيرهبهر با و مذهبي نگفتما رکنا در نسانيا

  بندگي به دنبو رتقد نباباار بندگي جز يچيز او عصر جامعه يفکر رساختا در که را خدمت
 و طبيعي پيوند به را هاننساا ينل ب دل پيون راختال س کندمي سعي همچنين د.ل هد رل تغيي خالق
  د.لهد تقاار ن،همنوعا به ورزيعشق بر مبتني سالم طتباار

 ،باشد تمکين و بستگيوا رتبهصو یگرد ننساا با ننساا بطةرا گرا» که داد ننشا سللعدي 
  يلللللپ در را او نجر و درد و شد هداخو ديفر شخصيت و لستدالا فتنر ستد از ببلللللس
  نلللیا از الللهنالللنسا ،باشد همدلي و ورزيعشق رتبهصو بطهرا ینا گرا ماا ،شتدا دلللهاخو
  سحساا و یدد هنداخو انیگرد رکنا در را دخو د،کر هنداخو تلذّ سحساا ،هلللللللبطرا

 (.1385 ،1وم)فر ميکنند« لستقالا و يتلشخص
 و پریشاني و مالآ از هایير ايبر ننساا که ستا وربا ینا بر ومفر یکار مانند يسعد

 الللللللب و کند کمک جامعه در عشق و دخر شدر و توسعه به باید مشآرا و یمنيا به نسيدر
  به روز به روز ،نسانيا طریق به جتماعيا ،يل طبيع نال جه رفتنل گ رال کهل ب و تيل سدوعول ن

                                                           
1- Forum , E. 
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  هعقيد و ادنژ ،نگر گرفتن نظر در ونبد و ن()هما داردرل ب مال گ انيل نسا فيعر يقلهها يسو
  قلللللخل هلللللب خدمتش سبب به را او نيز نداوخد تا کند خدمت خود همنوع به وجود تمام با

   د.نگير سخت او بر اجز روز در و دلببخش

 تلللنيکبخ اي نک هليلللس قللللللخل الللب وللللللت
  

 ختلل س ولل ت رلل ب ادلل خ درلل نگي دارلل ف که 
 

 (1368 ي،)سعد 

 يال هزهول مآ از يرل گيهرل به و يل کالم يهادگرل ش و هااربزا متما از دهستفاا با يسعد
  نجشر هلللب زيالللني هلللک دلللکن يملللتفه را هلللنکت ینا يبشر جامعة به هداميخو نهارامدننساا

   کوشيد. يرلبش مالآ و زالني علفر در دلبای تلسا وردلمق که جاآن تا و نيست همدیگر

  (1368 )سعدي، 

 نيسللللت  خلق   خللدمللت بجز   طریقللت  
 

 

 نيسلللت دلق و سلللبحاده  و تسلللبيح به  
 

 (1369 )سعدي،

 اريرقرل ب در عيل س رش،ال ثآ در او هل ب بخشيهویت و ننساا نشناخت سميتر به با يسعد
  يتقاار صولللخصدر يلللساسا مالللگ رذلللهگر نلللیا از و تلللشدا جامعه در جتماعيا العتدا

  عاطفه و ساللللحسا تللللقعيوا صفو و هویت و یتدفر سحساا شگستر و نسانيا فرهنگ
  (.1372 ن،یاد)عبا شتدابر دممر جتماعيا

س  و ترینپررنگ از ضوعاتي  امدترینپرب ستان گ اجتماعي و فرهنگي زمينة در که مو  و ل
  در که .است  اومانيسم  سعدي  اند؛پرداخته آن به پژوهانسعدي  سعدي،  آثار دیگر و بوستان 
   ت.اس شده پرداخته زمينه این در را خارجي و داخلي پژوهان سعدي از تن چند نگاه به ادامه

ست  سفي  و اعتقادي مکتب یک اوماني ست  فل سانس  دورۀ در که ا   گرفته شکل  اروپا رن
  رارق دیگر چيز هر یا و طبيعت یا خدا اصللالت برابر در را انسللان اصللالت مکتب این اسللت.
شي  اياندازه تا و دادمي ستبداد  برابر در بود واکن سا.  ا سم  جوهرۀ کلي  و تازه دریافت» اوماني

  در اومانيسللم بود. الهياتي مقدرات از جدا و معقول موجودي عنوان به انسللان شللأن از مهمي

 یللکللدیللگللرنللد     اعضلللللاي آدمبللنللي 
 روزگللار آورد درد بلله چللوعضلللللوي

 

 گللوهللرنللد زیللک آفللریللنللش در کلله 
 قللرار نللمللانللد   را عضلللللوهللا دگللر
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بان  فاوت  بس مفهومي که  شلللده ترجمه  «گرایيانسلللان» به  درسلللت به  فارسلللي  ز   از مت
  ختهگری و جسللته طور به فارسللي کالسلليک درآثار آن هاينشللانه که دارد «دوسللتيانسللان»

  (.1387 )درگاهي، کرد پيدا توانمي
 و فارسللي ادبيات در آن غربي و اصلللي مفهوم در اومانيسللم و گرایيانسللان اندیشللة
 آراء در تنها من گمان به نيز آن ایراني و شللرقي  نوع و اسللت  نيافته راه سللنتي  اندیشللة 
 توانمي نيمایي شلاعران  از برخي آثار در و معاصلر  دوره در اما و شلود مي دیده سلعدي 
شانه  سان  از هایين شان  را گرایيان شه  و شعر  در آن اوج که داد ن  انعرف است.  شاملو  اندی
ها  مانيسلللم   نوعي که  اسللللت مکتبي تن  و تبيين و طراحي را دقيق گرایيانسللللان و او
 و عرفان رد انسان  اعتبار وصف،  این با است.  کرده انسان  نثار را هاستایش  انگيزتریندل

 ترینجدي سعدي  است.  عارفان معبود از او نيابت دليل به بلکه نيست،  باالصاله  تصوف 
شيده  و سان  شکل  تریناندی سي  ادبيات سنتي  ادوار در گرایيان ست.  هکرد ارائه را فار  ا

 ذشتهگ در دیگر اندیشمندان و شاعران هايدلسوزي و شفقت حد از سعدي گرایيانسان
شغولي دل هايدغدغه به تبدیل و ستي  حتي و م سي   ه ست.  شده  شنا س  هايشالوده  ا  انان

 همه به اندیشيدن  و ادياعتق و نژادي هايمحدودیت و مرزها از عبور -1 سعدي:  گرایي
سانيت،  سير  -2 ان سانيت  سود  به شریعت  یا دین تف سان  سود  به طریقت تعطيل -3 و ان  ان

 (.1387 )درگاهي، است

 زارگل بر بزن خيمه گو صللومعه از صللوفي
 
 

 کار بي نشلللينيخانه   که  اسلللت وقت  نه  که  
 

 قصاید( :1369 )سعدي،

سم  ست  چيزي سعدي  اوماني سانس  ورۀد در آنچه از متفاوت ا  از و یافت تکوین اروپا رن
ندیشللله   در پس آن  یک  حال  هر در سلللعدي  زیرا کرد؛ پيدا  گسلللترش غرب فرهنگ  و ا

سان  او، نتيجه در و است  شریعت  بندپاي داردین یک ویژهبه و شرقي  اندیشمند    در تنها ار ان
صلحت  یا و شریعت  مجاز هايمحدوده صالت  حکومت، کار م   آنجا از و دهدمي اعتبار و ا

 سعدي  د،کن پيدا اصطکاک  انساني  حيات و زندگي با حکومت صالح  یا شریعت  حکم که
  کند.نمي تردیدي انسان آن کشتن به فتوي در
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 رواسللللت خوردن آب شلللرع حکم بر نه 
 هللالک بللر دهللد فللتللوي  شلللللرع کللرا

 

 رواسللللت بریزي   فتوي   بلله وگرخون   
 بللاک کشللللتللنللش بلله نللداري تللا اال

 

 (1369 )سعدي،

  جایي در را سلليرت دو این از هریک و خویينرم هم و اسللت درشللتي مرد هم سللعدي 
 )همان(: نيست کارآمد دیگري آن که داندمي کارآمد

 اسلللت به  در هم به  نرمي و درشلللتي
 

 اسللللت نه  مرهم و جرّاح که  زن رگ چو 
 

 (1369 )سعدي،

شردوستي     مقالة در ثقفي محمد سيد  که است  مهمي موضوعات  از همنوع به شفقت  و ب
 و تاس پرداخته سعدي اخالقي سجایاي و اجتماعي هاياندیشه به نگاهي» عنوان تحت خود
سانيت  فروغ از که سعدي  بشردوستانة   هاياندیشه » گوید:مي   اصول  از رمتأث است،  آکنده ان

  ايپيکره ابهمث به انسللاني جامعه آن، پيشللوایان دیدگاه از که اسللت مکتبي تربيتي و اخالقي
  (.1375 )ثقفي، «است واحد

صر  در سعدي  شت  ع سانيت  دغدغة غارت و قتل و وح شد. مي دوش به را ان   خود او ک
 آگاه نيز شخوی سرزمين تاریخ از است. دریافته فراست به را انسانيت ابعاد و مضامين تمامي
 یغما به گرانیاغي واسلللطة به و رودمي دسلللت از آنچه بر و نهدمي فخر را تمدنش اسلللت،

ست.  اندوهگين رود،مي ست  علم مرد او ا شة  مدد به حکمت. و ا ست  به خویش اندی   از حرا
سانيت    ندکمي زمزمه هاجان گوش در را خویش انساني  جاودان هميشه  کالم خيزند،برمي ان

 (.1377 سروستاني، )کمالي شود جهانيان کردار و باور سرلوحة تا

 یکللللدیگللللرند     اعضللللللاي    آدمبنللللللي   
 رروزگللا آورد درد بلله عضلللللوي چللو

 

نش      در کلله  ی فر هرنللد     یللک ز آ  گو
 قرار نمللللللللللللاند  را عضللللللللوها دگر

 

 (1368 )سعدي،



 161 | پارسامستعليو  عسکريقليان

 

 سرانجامي  نيک جز چيزي که است  مهري رسول  کالم همانند کالمش مردمان، ميان در
  مالي)ک اندیشللدمي بشللریت نسللل رسللتگاري به او خواهد.نمي آنان زیسللتي نيک و آدميان

  (.1377 سروستاني،
 و عراشلل ترینمهم از یکي یا ترینمهم سللعدي که بگویيم اگر تنيسلل گزاف به سللخني
سندگاني   سان ان از اطالع و علم با را خود عصر  جامعه و مردم به مربوط مطالب که است  نوی

  خود که  چنان  -را اجتماعي  پسلللندهاي   و رفتار  و اعمال  و کرده طرح اجتماعيش  حيات  و
سندیده مي ست  داده دست  به -پ شداوري  به رکمت راه این در و ا   عصّب ت و پردازيخيال و پي
 (.1364 )ناصح، آورده روي

يان  نگ  کس دو م  اسللللت آتش چون ج
 

 اسلللت کش هيزم بدبخت چين سلللخن 
 

 (1368 )سعدي، 

 هب انسللان  از جهان منثور و منظوم آثار از یک هيچ در که گفت توانمي راسللخ  ایمان با
سان ا» ،«خلق» ،«آدمي» نام به وي از بزرگ سعدي  که حدي شده  یاد برده، نام «ن ست.  ن   از ا
  هانج در بلکه ایران در نه گرایيانسلللان پيشلللگامان از وي که داشلللت باور توانمي رو، این

 قرن یک به نزدیک سللعدي بدانيم، 1پترارک را اروپا گرايانسللان ترینقدیمي اگر اسللت.
  این تاریخ رد مردمي و مشلللروط گرایيانسلللان آموزش و اعالم با و زیسلللتهمي وي از پيش

  (.1357 )مهميد، است آورده پدید را سابقه ترینقدیمي اندیشه،
 دیدگيآسلليب پيکرند؛ یک اعضللاي همانند انسللاني، اجتماعات و اجتماعي هايانسللان
  غم رد شرکت  است.  پيکر این اعضاي  تمام رنج مایة و دیدگيآسيب  اندام، این از عضوي 

سا    دیگران، اندوه و سا سبت  همان به است.  «يّتآدم» شرایط  از ا  الحمص  و جامعه به فرد که ن
  مفهوم در انسللان اسللت، انسللان اسللت، مندعالقه اجتماعات و هاانسللان تعالي و بهبود و مردم
  (.1376 )ترابي، کلمه واالي
  تنگدسللتان، زدگان،مصلليبت دل داد به مصللائب و آالم در بودن، دردمندان اندیشلله در

سان دادبي و یتيمان درماندگان، سان بي و ر سيدن  ک  و عياجتما و اخالقي وظایف دیگر و ر

                                                           
1- Petrarca, F. 



 (1400بهار )| 87شماره  | 25سال | تن پژوهي ادبيم | 162

 

  دایسللتنمي باز هرگز هاآن بر تأکيد از سللعدي که هسللتند مهمّي بس هايموضللوع انسللاني
  )همان(.
 سللعدي بينيجهان به کنوني شللناسللانجامعه دید از اگر «سللعدي دوسللتيانسللان» شللرح
ماعي  گرايوارهتن» یک  را او بنگریم، يب بدین  بيم.یا مي 1«اجت   را آدمي افراد همة  که  ترت
ضاي  شان  نام به واقعيتي یک اع ستن  حق یک هر براي و شمرد مي نوع   رقيت و آزادي و زی
  (.1357 )یوسفيان، شود...مي قائل

 اجتماعي بخش در پژوهشگران هایبرداریبهره اصلي محورهای .3-8
 اجتماعي عدالت -

 انسان شهروندي حقوق و اجتماعي حقوق بررسي -

 مدیریتي هايتحليل -

 حاضر قرن شناسانجامعه آراي با سعدي اندیشة تطبيق و بررسي -

 امروز نسل و جوانان براي آن کارکرد و اجتماعي هايرهيافت -

   هانسل تقابل و تفاوت -

 انساني منافع به توجه -

 اجتماعي هايناهنجاري و هنجارها بررسي -

  جامعه   در احترام شلللایسلللته   معلمين این اوقات  گاهي  تر:بزرگ و معلم به  نهادن  حرمت  -
  هاحکایت برخي در یا کنند.مي گوشزد  وجه بهترین به را عيوب که هستند  دوستاني  سعدي 
  است. مصلح یک عنوان به معلم نقش
  ارانریاک روي از پرده ترتمام چه هر زیبایي به گلسللتان در سللعدي سللعدي: ریاسللتيزي -

  هايباب براي سلعدي  کهاسلامي  از بسلياري  دهد.مي نشلان  را آنان واقعي چهرۀ و داردبرمي
  که ندهسلت  هنجارهایي و هاارزش حقيقت در اسلت  برگزیده خود بوسلتان  و گلسلتان  کتاب
  ،«تقناع درفضيلت» مثل هایيباب دهد. رواج را هاآن دارد قصد بزرگ مبلغي عنوان به وي
  و... «خاموشي فواید در»
 اجتماعي هنجار یک عنوان به خانوادگي التاص به توجه -

 برخورد در تعادل -
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 نگريعاقبت عدم نتيجة و تدبير حسن -

  ترمهم سللخنوري و آموزيعلم از را علم به عمل )سللعدي عمل و علم به سللعدي نگرش -
 داند.(مي

 انساني فضيلت یک عنوان به تواضع صفت -

 گفتن سخن جا به و گفتن سخن ارزش -

 مدارانهانسان رویکردي با يدوستنوع -

 مدارا و رفق -

 اجتماعي هاينابرابري و قشربندي -

ندۀ تعيين نقش بر مبتني بينش - عه    کن   شخصيت تکوین در محيطي و تربيتي یطاشر و جام
 ادفرا

   فختالا ليلد به هاوتقضا و هاارزش از بعضي دنبو ريعتباا -

 

 گیرینتیجه و بحث

  همانا هک آنان اجتماعي شللئونات نيز و افراد اجتماعي قشللرهاي ویژگي گرفتن درنظر با سللعدي
  پيوسته  او پردازد.مي آنان اندرزدهي و پند و آنان هدایت به است  آنان فرهنگي زیست  وضعيت 

  اپذیرنمصللالحه و تام حقوق که شللود یادآور نکته بدین را پادشللاهان و سللالطين تا اسللت آن بر
  سالمت ضمينت که است معتقد او دارد. ارجحيت سياسي   و لتيدو مصالح  برابر در پيوسته  انساني 

  به ي،سياس   قدرت صاحب  و منشا  که است  پذیرامکان صورتي  در تنها جامعه در فردي امنيت و
   نماید. عمل بدان نموده توجه جامعه افراد حقوق از حراست و حفظ

 و دارد يللللللسياس و ديقتصاا رتقد در یشهر که جامعه در دتضا به توجه ضمن يسعد
  ميسلر  و ممکن ق،خالا به توجه با را رقشاا ندگيز ،ستا 1برو کسرما هاينظریه دآورالللللی
  مختلف رقشاا به او توجه سبب  يسعد هنذ در ننساا هاللللجایگ ،سبب همين به و ستا هیدد

  شللرایط با خود دادن تطبيق و آميزمسللالمت روحية داشللتن همينطور اسللت. شللده اجتماعي
   است. پارسونز گرایيکارکرد یةنظر با همسو موجود

نگ  ئل   ترینپرر ماعي  مسللللا يد    مورد اجت عدي   تأک هان سللل ها    بررسلللي پژو جار  و هن
تاري  و اخالقي اجتماعي،  هاي ناهنجاري   لت   بر تأکيد   همينطور اسلللت. رف   اجتماعي،  عدا
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  اربسي  که است  قواعدي از مدارا و رفق و انسان  شهروندي  حقوق و اجتماعي حقوق بررسي 
 است. بوده سعدي دهاستفا مورد

 در اومانيسم و گرایيمردم دوستي، انسان مکتب بزرگ پيشوایان نخستين از یکي سعدي
   است. جهان
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