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مقدمه

شـناخت مسـائل جامعه و مطالعـه ابعاد آن از گذشـته تاکنون همـواره موردتوجه

اندیشـمندان ،مکاتـب مختلـف و نظامهـای سیاسـی بـوده اسـت و اهمیـت توجه
و شـناخت آن بهعنـوان واقعیتـی پذیرفتهشـده اسـت .بدیهـی اسـت کـه نـوع نـگاه
مکاتـب ،نظامهـای سیاسـی و اندیشـمندان به این مسـئله پیامدهـای متفاوتی را در
جامعـه در پـی خواهـد داشـت و این مسـئله نیز مسـلم اسـت کـه شـناخت دقیق و
واحـدی از مهمترین مسـائل سیاسـی کـه بتواند مبنـای صحیح مکاتـب ،نظامهای
سیاسـی و اندیشـمندان قـرار گیـرد هنـوز وجـود نـدارد .از طرفـی اندیشـمندان در
حـوزه ادبـی بـر ایـن باورنـد کـه آثـار شـعرا و هنرمنـدان متأثـر از زمانـه خویشـتن
میباشـند و اوضـاع اجتماعـی و سیاسـی زمینـهای مناسـب بـرای خلـق آثـار ادبی
اسـت و بـر رابطـهای عمیـق بین ادیب بـا جامعه و زمانـه خویش تأکیـد میورزند؛
و بـر ایـن باورنـد کـه نویسـنده و شـاعر یکـی از صداهـای روزگار خویـش اسـت
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(امیـن )۴۴ :۱۳۸۴ ،و معتقدنـد کـه «آثـار ادبـی همـواره محصول و مولـود حیات
اجتماعـی اسـت» ( زرینکـوب.)۴۴ :۱۳۶۱ ،
در مقالـه حاضـر نگارنـده در پـی آن اسـت کـه بـا رجـوع و بازبینـی متـون و
زمینههـای نظـری و عملـی سـعدی بـه درکی صحیـح از مهمترین مسـئله اندیشـه
سـعدی دسـت یابـد .ازآنجاکـه روش مـورد اسـتفاده در بررسـی ایـن پژوهـش
هرمنوتیـک اسـکینر میباشـد کـه روش فهـم اندیشـه سیاسـی و فهـم متن اسـت،
بـرای دسـتیابی بـه فهـم دغدغه و مسـئله سیاسـی ایشـان بایـد بـه فراتر یـا فروتر از
سـطح ادبـی متـن رفـت و در پـس آن انگیزههـا و نیـات مؤلـف و زمینـه اجتماعـی
و زبانـی نگارشـی آن را جسـتجو نمـود .لـذا بـرای مـرور مسـئله سیاسـی سـعدی
بـر طبـق ایـن روش ،پرداختـن بـه نیـات و انگیزههـای وی و توجـه بـه زمینههـای
اجتماعـی و زبانـی نگارش متون وی و همچنین شـناخت گفتمان سیاسـی مسـلط
بـر جامعـه و زمانـه وی ضروری اسـت که شـناخت این گفتمان مسـلط بـر جامعه
مسـتلزم بررسـی پرسـشهای سیاسـی مطـرح در زمانـه وی ،زبـان خـاص آن دوره
و شـناخت عـرف ،سـنت و قواعـد مسـلط بـر اسـتداللهای سیاسـی حاکـم بر آن
دوره اسـت.
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شـخصیت و اندیشـه سـعدی همـواره موردتوجـه ویـژه اندیشـمندان داخلـی
و خارجـی بـوده اسـت و در بـاب شـخصیت سـعدی و آثـار ایشـان مقـاالت و
رسـالهها و کتابهـای زیـادی بـه زبانهـای مختلـف بـه نـگارش درآمـده اسـت.
آقـای کاووس حسـن لـی در سـال ۱۳۸۰پژوهـش جامعی درباره سـعدی بـا عنوان
«فرهنـگ سـعدی پژوهـی» کـه مجموعـهای از کتابهـا مقـاالت دربـاره سـعدی
اسـت را معرفـی کـرده که اکثـر این آثار ،گلسـتان و بوسـتان را برای معرفی سـعدی
و اندیشـههای وی مبنـا قـرار دادهانـد (حسـن لـی ،۱۳۸۰ ،ج .)۱:۱۰همچنیـن
مقاالتـی مثـل «مفهـوم اعتـدال و عدالـت در اندیشـه سـعدی» احسـان نراقـی در
نشـریه بخـارا سـال  ،۱۳۷۹مقالـه «بررسـی اندیشـههای سیاسـی و اجتماعـی
سـعدی» اثـر حسـین صفـری نـژاد در نشـریه ادبیـات فارسـی سـال  ،۱۳۸۹مقاله
«مقدمـهای بر اندیشـه سیاسـی و اجتماعی سـعدی» اثـر فرهنگ رجائی در نشـریه
کیهـان فرهنگـی سـال  ،۱۳۶۷مقالـه «درآمـدی بـر اندیشـههای سیاسـی سـعدی
شـیرازی و ابوالعـالء معـری» از سـیدمهدی مسـبوق در فصلنامه لسـان مبین سـال
 ۱۳۹۱و همچنیـن مقـاالت دیگـر موجود اسـت که به برخـی از آراء و اندیشـههای
سـعدی پرداختهانـد.
پایاننامـه آقـای محمدرضا رحیمـی نیز با عنوان «بازتاب سـاختارهای سیاسـی،
اقتصـادی و اجتماعـی ایـران در گلسـتان و بوسـتان سـعدی» بوسـتان و گلسـتان را
بازتابـی از سـاختارهای جامعـه ایـران میدانـد که در آن روزگار بر اندیشـه سـعدی
اثـر گذاشـته اسـت .اما در کنـار اینهمـه مقالـه و کتابهای فـراوان کـه از زوایای
مختلـف در مـورد سـعدی نگاشـته شـده اسـت ،پژوهشـی کـه بـر اسـاس روش
تفسـیر اسـکینر مسـئله سیاسـی سـعدی را فهم کرده باشـد ،دیده نشـد .آنچه مقاله
حاضـر را متمایـز میکنـد ،بررسـی فهـم مسـئله سیاسـی سـعدی بـا توجـه بـه دو
مؤلفـه متـن و زمینـه بر اسـاس روش اسـکینر میباشـد کـه در کتابهـا ،مقاالت و
پایاننامههـای منتشرشـده بـدان توجه نشـده اسـت.
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چارچوبنظری

هنـگام مواجهـه بـا هر متنی نخسـتین مسـئله موردتوجه چگونگی فهـم و داللت
متـون اسـت که بـا رویکردهـای متفاوتی میتـوان بدان پی بـرد .در تاریـخ معاصر
اندیشـمندانی بـه روش فهـم اندیشـه و چگونگـی فهـم متـون پرداختهانـد که روش
تفسـیری اسـکینر از جملـه روشهایـی اسـت کـه بهواسـطه آن میتـوان اندیشـه
سیاسـی را بـا توجـه بـه متـون و زمینه بـه دسـت آورد .ایـن روش که بـه «چگونگی
فهم اندیشـه» مربوط میشـود در فهم مسـئله سیاسـی اندیشـمندان روشی مناسب
اسـت.کاربرد هرمنوتیک اسـکینر در چگونگی فهم اندیشه اسـت و بهعنوان روشی
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بـرای تفسـیر و فهـم متـون تلقـی میشـود .وی بـا نقـد رهیافتهـای متنگرایـی و
زمینهگرایـی ،رهیافتـی جمعگرایانـه به روی محقق اندیشـه سیاسـی بـرای فهم متن
یـا اندیشـه بازمینمایـد و عـالوه بـر مباحـث نظـری بهصـورت عملـی و عینی این
روش را دربـاره اندیشـه ماکیاولـی و هابـز تطبیق نموده اسـت.
نقطـه عطـف و رویکـرد جدیـد در فهم اندیشـه را میتـوان در مقالـه «معنا و فهم
در تاریـخ اندیشـه» اسـکینر دانسـت کـه متأثـر از فلسـفههای تحلیلـی و زبانـی با
نقـد رویکردهـای متـن محور و زمینـه محور بر زمینههای زبانشـناختی در تفسـیر
متـن اشـاره دارد .پایـه دیـدگاه اسـکینر پاسـخ به این سـؤال اسـت که برای رسـیدن
به فهم متن یا اندیشـه چه روشـی مناسـب اسـت؟ اسـکینر در پاسـخ به این سـؤال
بـه دو رهیافـت متنگرایـی 1و زمینهگرایـی 2اشـاره میکنـد کـه ضمـن توضیـح هر
یـک ،هـر دو رهیافـت را نقـد میکنـد و در ادامـه روششناسـی خـاص خـود را که
تعامـل و جمـع بیـن متـن و زمینـه اسـت را مطـرح مینمایـد .رهیافـت متنگرایـی
بـر «خودمختـاری ذاتـی متـن» 3بهعنـوان تنهـا کلید ضروری بـرای فهـم معنای آن
تأکیـد دارد و هر تالشـی برای بازسـازی زمینه فکـری – اجتماعـی را بهعنوان تالش
بیهوده کنـار میگـذارد (.)Skinner,1988:29
اسـکینر روششناسـی متنگرایـی را اسـیر مجموعـهای از اسـطورهها میداند که
ازجملـه آنهـا «اسطورهشناسـی آموزههـا »4اسـت (اسـکینر 1393 ،الـف.)118 :
1 . Textualist approach
2 . Contextualist approach
3. the autonomy of the text itself
4 . Mythology of doctrines
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او همچنیـن بـر ایـن بـاور اسـت کـه متـن گرایـان در فهـم اندیشـه دچار «اسـطوره
دارای انسـجام منطقـی باشـد ،لـذا یـا خـود متـن دارای انسـجام اسـت و یا مفسـر
بایسـتی انسـجام فرضـی را از متـن اسـتخراج کند و سـازگاری یا انسـجام بایسـتی
وجـود داشـته باشـد و ناتوانـی از پی بردن بـه پیام میان سـطرها را همانا انسـانهای
بیفکـر و خواننـدگان بیدقـت میداند(اسـکینر1393 ،الـف )133 :و اسـکینر
معتقـد اسـت کـه رهیافـت متنگرایـی رویکـردی شـیءانگارانه بـه تاریـخ اندیشـه
دارد و بـه تفـاوت مفاهیـم در زمانهـای متفاوت توجهی نکرده اسـت کـه این نگاه
بـه بیمعنایـی تاریـخ منتهـی میشـود و هر نویسـندهای پیشبینـی کننده نویسـنده
بعـدی خواهد بـود (اسـکینر1393 ،الـف.)119 :
در رهیافـت زمینهگرایـی زمینـه ،تعیینکننـده معنـای متـن اسـت و فهـم معنـای
متـن منـوط بـه فهـم زمینههـای فکـری ،دینـی ،سیاسـی ،اجتماعـی و اقتصـادی
آن اسـت؛ و در تـالش بـرای فهـم معنـای هـر متـن یـا اندیشـه بایـد زمینـه کلی یا
چارچـوب نهایـی را کـه متـن در آن زمینـه یـا چارچوب پدیـد آمده بازسـازی نمود
( .)Skinner,1988:29اسـکینر بـا نقـد رهیافتهـای متنگرایـی و زمینهگرایـی،
رهیافتـی جمعگرایانـه بـه روی محقـق اندیشـه سیاسـی بـرای فهـم متن یا اندیشـه
بازمینمایـد .وی هـدف اصلـی مفسـر را اثبـات معنای متـن میدانـد و تأکید دارد
ً
ایـن معنـا صرفـا بـا قرائـت خود متـن به دسـت نمیآیـد بلکه بـرای دسـتیابی به آن
بایـد بـه فراتـر یـا فروتـر از سـطح ادبـی متـن رفـت و در پـس آن انگیزههـا و نیات
مؤلـف و زمینـه اجتماعی و زبانی نگارشـی آن را جسـتجو نمود (ریچـارد:۱۳۷۷ ،
 .)۶۴توجـه بـه نیـت و انگیزههـای مؤلـف ،زمینـه فرهنگـی و اجتماعـی و زبانـی
نـگارش متـن در فهـم معنـای متن ضـروری اسـت چراکه نکاتـی که در خـود متن
نیسـت را بـرای مـا روشـن میکند .اسـکینر تأکید میکنـد که متون کالسـیک را در
زمینـه ایدئولوژیـک خاص خودشـان قـرار دهیـم (اسـکینر1393 ،ب.)15 :
از دیـدگاه اسـکینر بـرای فهـم اندیشـه سیاسـی ،هـم شـناخت گفتمـان سیاسـی
مسـلط بـر جامعـه و زمانـه وی و هـم قصـد و نیـت آن اندیشـمند ضـروری اسـت
(حقیقـت .)۳۵۶-۳۶۶ :۱۳۸۵ ،بـرای فهـم معنـای متـن بایـد متـن را در زمینـه
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عملـی آن قـرار داد ،یعنی کوشـید تا از فعالیت سیاسـی یا موضوعات مسـئله انگیز
جامعـهای پردهبـرداری کـرد کـه مؤلـف آن را خطـاب قـرار میدهد و متن پاسـخی
بـه آن اسـت .به بـاور اسـکینر نظریهپرداز سیاسـی در ارائه پاسـخ به سـؤاالت ناظر
بـه مناظـرات ایدئولوژیـک به معضالت سیاسـی زمانـهاش واکنش نشـان میدهد.
بنابرایـن بـدون فهـم آن بسـتر اجتماعی – سیاسـی کـه زاینده این معضـالت و چنان
ً
سـوا التـی بوده اساسـا امـکان فهم متـن منتفی اسـت (اسـکینر۱۳۹۳،ب.)۲۰۵ :
لـذا برای فهم اندیشـه و مسـئله سیاسـی سـعدی عالوه بـر توجه به متون مشـخص
ایشـان ،بـه معضالت اجتماعی و سیاسـی دوران ایشـان نیز تمرکز کـرد؛ بیتوجهی
بـه هـر دو ،فهمـی ناقـص و نامرتبط از اندیشـه سـعدی به مـا خواهد داد.
شـناخت گفتمـان سیاسـی مسـلط برجامعـه مسـتلزم شـناخت عوامـل متعددی
اسـت ازجملـه -۱ :مشـکالت و پرسـشهای سیاسـی مطرحشـده در آن دوره
و پاسـخهای ارائهشـده بـه آنهـا -۲ ،زبـان خـاص آن دوره و معانـی ،مفاهیـم و
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گزارههـای متـداول آن دوره کـه هـر نویسـندهای بـا اسـتفاده از آنهـا اقـدام بـه
نـگارش میکنـد و  -۳شـناخت سـنت ،عـرف ،اصول و قواعد مرسـوم و مسـلط بر
اسـتداللهای سیاسـی حاکم بر آن دوره (مرتضوی .)۱۸۰-۱۸۱: ۱۳۸۶ ،اسـکینر
در مقدمـه کتاب ماکیاولی در توضیح شـیوه روششـناختی خویش چنین میگوید:
«اسـتدالل مـن ایـن خواهـد بـود که بـرای فهـم نظریههـا و تعالیـم ماکیاولـی باید
مشـکالتی را از البـهالی غبـار زمـان بـاز و آشـکار کنیم کـه او بهوضـوح در آثارش
خویشـتن را بـا آنهـا روبـهرو میدیده ،اما بـرای اینکه بـه چنین دیدگاهی برسـیم،
الزم اسـت محیطـی را کـه ایـن آثـار در آن تصنیـف شـده ،بازآفرینـی کنیـم :یعنی
فلسـفه رنسـانس و ...محیـط سیاسـی زندگـی در دولتشـهرهای ایتالیـا در اوایـل
سـده شـانزدهم» (اسـکینر.)۱۷ :۱۳۷۸ ،
اسـکینر بـرای فهـم اندیشـه سیاسـی مراحـل پنجگانـه تفسـیر در هرمنوتیـک
اسـکینر را کـه راهنمـای عملـی در بهکارگیـری ایـن روش نیـز میباشـد را اینگونه
ذکـر میکنـد :اولیـن سـؤال اسـکینر ایـن اسـت کـه نویسـنده یـا مؤلـف در تألیف
متـن نسـبت بـه دیگر متون در دسـترس کـه زمینـه ایدئولوژیک را تشـکیل میدهند
چـهکاری انجـام داده یـا میدهـد .اسـکینر در توضیـح ایـن پرسـش از اصطـالح
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هنجارهای مرسـوم چیسـت و مؤلف در فضای ایدئولوژیک خود چه هنجارشـکنی
داشـته اسـت .دومین سـؤال اسـکینر این اسـت که نویسـنده در نوشـتن متن نسبت
بـه کنـش سیاسـی موجـود یـا «زمینـه عملـی» 3چـهکاری انجـام داده یـا میدهد.
پرسـش سـوم این اسـت که ایدئولوژیها چگونه میباید شناسـایی شـوند و تکون،
نقـد و تحـول آنهـا چگونه میباید بررسـی و تبیین شـوند؛ و پرسـش چهـارم اینکه
ارتبـاط ایدئولـوژی سیاسـی و کنش سیاسـی کـه اشـاعه ایدئولوژیهـای خاصی را
بهخوبـی توضیـح میدهـد ،چیسـت؟ و این امر چه تأثیـری در رفتار سیاسـی دارد.
اسـکینر در ایـن دو مرحلـه بـه بحـث از ایدئولـوژی میپـردازد و پرسـش آخـر این
اسـت که کدام اندیشـهها و کنشهای سیاسـی در ترویج و مرسـوم سـاختن تحول
ایدئولوژیـک نقـش دارند (تولـی.)۵۸ :۱۳۸۳ ،
تطبیـق مراحـل این روش بر مسـئله موردپژوهش اینچنین میشـود که نویسـنده
سـعدی اسـت ،متـن موردنظـر مسـئله سیاسـی و یـا عدالـت سیاسـی میباشـد.
دیگـر متون در دسـترس (هنجارهای مرسـوم) :اندرزنامهها ،شـریعت نامهنویسـی
و ....میباشـند .زمینههـای عملـی :جامعـه زمان سـعدی :شـیراز ،ایـران ،بغداد و
جهـان اسـالم اسـت و زمینههـای نظـری :قـرآن و احادیـث ،اندرزنامههـا و علمـا
و شـعرای دیگـر میباشـد .در ایـن روش سـه مسـئله مهـم اسـت .۱ :هنجارهـای
مرسـوم؛ 4مفروضـات رایـج و هنجارهای مرسـوم آن زمان سـعدی چه بوده اسـت.
 .۲تصـرف5؛ ایشـان چه تصرفـی در آن هنجارهای مرسـوم کرده اسـت؟ چه مقدار
از آن هنجارهـا را پذیرفتـه و چـه مقـدار آنها را رد نموده اسـت .۳ .زمینه نظری و یا
عملی؛ سـعدی نبسـت بـه جامعه زمـان خود و زمینههـای نظری موجـود چهکاری
انجام داده است.
1 . Convention
2 . Manipulation
3 . Practical context
4 . convention
5 . manipulation
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سـعدی آثـار گرانقـدری دارد کـه تحـت عنـوان کلیـات منتشـر شـده و شـامل
بوسـتان ،گلسـتان ،قصایـد ،غزلیـات و رسـاالت میباشـد .همانگونه که سـابق بر
این گذشـت آثار هنرمندان و شـعرا متأثر از زمینه و زمانه خویشـتن اسـت و تاریخ
ایـران نیـز گویـای این مسـئله اسـت کـه از قدیم سـرزمین ایـران مورد هجـوم اقوام
مختلـف داخلـی و خارجـی بوده اسـت بهگونهای کـه این سـرزمین را دچار ضعف
نمودند .در چنین شـرایطی سـعدی بهعنوان یک مصلح اجتماعـی و از بزرگان ادب
پارسـی در قالـب شـعر و نثـر به تحلیـل اوضاع اجتماعـی و سیاسـی زمانه خویش
میپـردازد و در میـان بـزرگان ادب سـعدی بـه مسـائل اجتماعـی و واقعیتهـای
اجتماعـی زمانـه خویـش توجـه جـدی دارد بهگونهای کـه در آثار خویـش ازجمله
گلسـتان بـه توصیه و نقد اقشـار مختلـف ازجمله حاکمـان و زمامـداران پرداخته و
از جهتـی نیـز وقایـع عصر مغـول را گوشـزد مینماید .یوسـفی در مقدمـه تصحیح
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گلسـتان میگوید«:اوضـاع اجتماعـی عصـر سـعدی در گلسـتان متجلـی اسـت»
(سـعدی .)۳۳ :۱۳۷۵ ،ازآنجاکـه بر اسـاس روش مذکور هدف ،فهم متن اسـت،
امـا بـرای فهـم متـن بایـد فراتـر از متن رفـت و شـرایط اجتماعـی و زمینـه را نیز در
نظـر گرفـت .بـرای فهم مسـئله و دغدغه سـعدی ،مـا هم به زمینـه و شـرایط زمانه
سـعدی و هم بـه متـون ایشـان میپردازیم:
.1زمینهوزمانهسعدی
زمینـه اجتماعـی ،زمانـه و گفتمان مسـلط بر جامعه سـعدی مسـتلزم شناسـایی
عوامـل متعـددی ازجملـه :مشـکالت و پرسـشهای سیاسـی مطرحشـده در آن
دوره و پاسـخهای ارائهشـده بـه آنهـا ،زبـان خـاص آن دوره و معانـی ،مفاهیـم
و گزارههـای متـداول آن دوره کـه هـر نویسـندهای بـا اسـتفاده از آنهـا اقـدام بـه
نـگارش میکنـد و شـناخت سـنت ،عـرف ،اصـول و قواعـد مرسـوم و مسـلط بـر
اسـتداللهای سیاسـی حاکـم بـر آن دوره اسـت کـه در دو بخـش زمینـه نظـری و
عملـی موردبررسـی قـرار میگیـرد:
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 .۱ .۱ .۱سـعدی متعلـق بـه قـرن هفتـم هجـری قمری اسـت کـه از قرنهـای پر
غنـای تمـدن و فرهنـگ ایرانـی -اسـالمی اسـت کـه مشـاهیر زیـادی در آن زمـان
زندگـی میکردنـد .مولـوی ،سـعدی ،خواجهنصیرالدیـن طوسـی ،صدرالدیـن
قونوی و همچنین شـیخ شـهابالدین سـهروردی و بسـیاری از بـزرگان در این قرن
بودهانـد .سـعدی از آثـار برخـی از این شـعرا و نویسـندگان اسـتفاده نموده اسـت.
 .۲ .۱ .۱تأثیرپذیـری از قـرآن و حدیـث .بـا توجـه به شـرایط ظلم و جـور حاکم
بـر زمانـه سـعدی و تأثیرگذاری بر اندیشـه او ،بـا الگو گیری از مضامین اسـالمی-
قرآنـی بـر آن شـد تا به مسـئله اساسـی خـود عدالـت در عرصه اجتماع و سیاسـت
بپـردازد .سـعدی از کودکی بـا قرآن خو داشـت آنگونه که خود گوید«:یـاد دارم که
در ایـام طفولیـت متعبـد بودمی و شـبخیز و مولـع زهد و پرهیز ،شـبی در خدمت
پـدر رحمهاللـه علیه نشسـته بـودم و همهشـب دیده بر هـم نبسـته و مصحف عزیز
ً
برکنـار» (سـعدی .)۷۰ :۱۳۷۸ ،بهرهگیـری سـعدی از قـرآن در آثـار او خصوصـا
در گلسـتان و بوسـتان مشـهود اسـت .گاهـی مضمون آیـات را بهصـورت نظم و یا
نثـر آورده و گاهـی عیـن آیـه را نقـل نمـوده اسـت و بهصراحت یـا تلویحی بـه آیتی
از آیـات قرآن اسـتناد جسـته اسـت .توجه سـعدی بـه آیـات قـرآن بهانحاءمختلف
نشـان از آشـنایی عمیق و تسـلط او با مفاهیم قرآن و بهرهمندی وی از قرآن اسـت.
لـذا مضمـون و محتـوای بسـیاری از اشـعارش را از قـرآن وام گرفتـه اسـت کـه در
ادامـه بـه برخی از آنها اشـاره میشـود (ذکرجمیل سـعدی.)۳۳۱-۳۴۰ :۱۳۷۳ ،
ْ
َ
َ ْ ُ َْ
َ
ـن أق َر ُب ِإل ْی ِـه ِم ْن ح ْبـل ال َو ِرید»(سـوره ق )۱۶ :میگوید:
وی بـا اقتبـاس از آیه«نح
ِ
دوست نزدیکتر از من به من است /وین عجيبتر که من از وی دورم

چكنم با که توان گفت که او /در کنار من و من مهجورم (سعدی.)72 :1378 ،

َ ٌ ََ
َ َّ َ ْ َ َّ
یـاء الل ِه ال خ ْـوف عل ْی ِه ْم
سـعدی در جـای دیگـر با بهرهگیـری از قـرآن«أال ِإن أو ِل
ُ
َو ال ُه ْـم َی ْح َزنـون» (سـوره یونـس )۶۲:راجع به توحیـد میگوید:
موحد چه دریای ریزش زرش /چه شمشير هندی نهی بر سرش
اميد و هراسش نباشد زکس /بر این است بنياد توحيد و بس(سعدی)178 :1378 ،

ْ َْ َ َ
آیـه«و إ ْن م ْ
َ
ـن َش ْ َّ ُ َ ِّ ُ َ ْ
ـن ال تفق ُهـون
ـد ِه َو ِلک
و یـا بـا اقتبـاس از
ـي ٍء ِإال یسـبح ِبحم ِ
ِ ِ
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َت ْسـب َ
یح ُهم» (سـوره اسـراء )۴۴ :میگویـد:
ِ

کـوه و دریـا و درختان همه در تسـبيحاند /نه همه مسـتمعی فهم کنند این اسرار(سـعدی،

)806 :1378

ایشـان بـا بهرهگیـری از مفهـوم آیـات«و مـا علـی الرسـول اال البـالغ المبیـن»
و«فهـل علـی الرسـول اال البـالغ المبیـن» میگویـد:
ما نصيحت بهجای خود کردیم /روزگاری درین بسر بردم
گرنياید به گوش رغبت کس /بر رسوالن پيام باشد و بس (سعدی.)179 :1378 ،
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 .۳ .۱ .۱سـعدی از تحصیلکردههـای مدرسـه نظامیـه اسـت .ایـن مدرسـه را
خواجـه نظـام الملـک سـاخته و در قرن پنجـم غزالی از مدرسـان این مدرسـه بوده
و از سراسـر عالـم دانشـجویان بـه ایـن مدرسـه میرفتهانـد و مسـتمری و شـهریه
«بـه قـول سـعدی ادرار» میگرفتنـد .مـرا در نظامیه ادرار بـود /شـب و روز تلقین و
تکـرار بـود (سـعدی .)۳۳۲ :۱۳۷۸ ،بـا اینکـه غزالی در سـال  ۵۰۵قمـری و صد
سـال پیـش از تولد سـعدی وفات کـرده ،ولـی روح اندیشـه غزالـی و تعلیمات وی
در نظامیـه حاکـم بـود و نهتنهـا در نظامیـه ،بلکـه در سراسـر جهـان اسـالم چنیـن
بـود و بسـیار طبیعی اسـت که سـعدی هم در سـیطره تفکـر غزالی قرارگرفته باشـد.
ً
مثـال در بـاب توحیـد اشـعاری که سـعدی دارد از مباحـث غزالی در کتـاب توحید
و تـوکل در احیاءالعلـوم گرفته که سـطوح ،مراتـب و درجات خداشناسـی را مطرح
میکنـد .در ایـن مدرسـه نیـز از محضـر شـیخ شـهابالدین سـهروردی کسـب
معرفـت نمود.
 .۴ .۱ .۱مسـافرت بـه اقصـای عالـم و سـیر آفاقوانفـس و مالقـات بـا بـزرگان.
سـعدی پـس از فـراغ از تحصیـل در نظامیـه بـا مسـافرت بـه اقصـای عالم و سـیر
آفاقوانفـس و مالقـات بـا بـزرگان ،گامهایی اساسـی در جهت غنای اندیشـه خود
برداشـت .وی در دیباچـه بوسـتان بهحق مدعی اسـت کـه از هر خرمنی خوشـهای
یافته اسـت:
در اقصای عالم بگشتم بسی /بسر بردم ایام با هرکسی
تمتع زهر گوشهای یافتم /زهر خرمنی خوشهای یافتم (سعدی.)193 :1378 ،
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قائـل اسـت و بـه قابلیـت تأثیرپذیـری انسـان از محیـط پیرامونی خـود توجه جدی
داشـته اسـت .بـدان گونـه کـه اگـر محیـط سـالم و متناسـب فراهـم شـود احتمال
تغییـر هویـت نیز وجـود دارد.
جامه کعبه را که میبوسند /او نه از کرم پيله نامی شد
با عزیزی نشست روزی چند /الجرم همچنو گرامی شد (سعدی.)146 :1378 ،

و در مـواردی دیگـر در تأثیـر زمینه و محیط بر سـیرت و اندیشـه انسـان میگوید
که بـه چند نمونه اشـاره میشـود:
با بدان یار گشت همسر لوط /خاندان نبوتش گم شد
سگ اصحاب کهف روزی چند /پی نيكان گرفت و مردم شد (سعدی.)41 :1378 ،

و یا مینویسد:
گلی خوشبوی در حمام روزی /رسيد از دست محبوبی به دستم
بدو گفتم که مشكی یا عبيری /که از بوی دالویز تو مستم
کمال همنشين در من اثر کرد /وگرنه من همان خاکم که هستم (سعدی.)29 :1378 ،

و در جای دیگر میگوید:
گر نشيند فرشتهای با دیو /وحشت آموزد و خيانت و ریو
از بدان نيكوی نياموزی /نكند گرگ پوستيندوزی (سعدی.)166 :1378 ،

روزگار سـعدی روزگاری پرآشـوب بـود .جامعـه اسـالمی زمـان سـعدی از هـر
طـرف مـورد هجـوم بـود و در شـرایط بدی قرار داشـت ،از سـوی غـرب ،صلیبیان
بـا جنگهـای طوالنـی ،از سـوی شـرق ،صحنـه تاختوتـاز مغـوالن و از درون،
ملوکالطوایفـی اتحـاد و انسـجام را تحتفشـار قـرار میداد«.ایـران بهصـورت
ملـوک الطوائفـی اداره میشـد که ایـن حکومتهای به وجـود آمده در تمـام دوران
سیاسـی از یـک شـباهت کلـی برخـوردار بودنـد و آن نوعـی حکومـت مطلقـه و
متکـی بـر انتصاب یک شـخص واحد بوده اسـت» (ظهیـری نـاو.)۱۰۳ ،۱۳۸۷ ،
در دورانـی کـه بیعدالتـی ،بینظمـی ،بیقانونـی و ظلـم و فسـاد بر جامعـه ایرانی
حاکـم اسـت و برهـان قاطـع در همهجا زور و قدرت و حکمرانی سـالطین اسـت.
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.2.1زمینهعملی
سـعدی بـرای زمینـه و محیط در شـکلگیری اندیشـه و فهم متن نقشـی اساسـی
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بهگونـهای کـه کارنامـه مغـول در دوران حکومـت بـر ایـران اینچنیـن توصیـف
میشود«:کشـتارهاي بیامـان و قتلعامهـای پیدرپـی ،شـکنجهها و آزارهـا،
سـاختن منارههـا از سـرهای آدمیـان ،برداشـتن دیوارهـا از صفهـاي اسـرا همـراه
آجـر و گـچ ،سـربریدن و مثلـه کردن ،تخطي بــه نــوامیس مردم بیدفـاع ،دزدي و
غـارت ،ترویـج انواع مفاسـد و معایـب ،دروغ و تزویر ،مخالفت با شـرع و اخالق
و انسـانیت» (صفـا.)۳ :۱۳۸۲،
در آن ایـام حاکمـان را تحمـل حقیقـت شـنوی نبـوده اسـت و رعـب و وحشـت
کسـی را مجال مخالفت با پادشـاه نمیداده اسـت .اوضاع اجتماعی عصر سـعدی

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

را بهخوبـی میتـوان از ایـن حکایـت برداشـت نمود .سـعدی در باب اول گلسـتان
از روباهـی سـخن بـه میـان میآورد«:گفتم حکایت آن روباه مناسـب حال توسـت
کـه دیدنـش گریـزان و بیخویشـتن ،افتانوخیزان.کسـی گفتش :چه آفت اسـت که
موجـب مخالفـت اسـت ،گفتا :شـنیدهام که شـتر را به سـخره میگیرنـد .گفت ای
سـفیه شـتر را بـا تـو چه مناسـبت اسـت و تو را بـدو چه مشـابهت ،گفـت خاموش
کـه اگـر حسـودان بـه غـرض گوینـد شـتر اسـت و گرفتارآیـم کـه را غـم تلخیـص
مـن دارد(.سـعدی )۵۰ :۱۳۷۸ ،در چنیـن اوضـاع اجتماعـی که اندیشـمندان بیم
جـان دارنـد ،سـکوت و تـن دادن به اوامر پادشـاهان و ظالمـان تنهـا راه نجات بود.
«وزرای نوشـیروان در مهمـی از مصالـح مملکت ،اندیشـه همیکردند و هر یک از
ایشـان دگرگونـه رأیـی همیزدند و ملـک همچنین تدبیری اندیشـه کـرد .بزرجمهر
را رأی ملـک اختیـار آمـد .وزیـران در نهانـش گفتنـد رأی ملک را چـه مزیت دیدی
بـر فکـر چندین حکیـم؟ گفت بهموجـب آنکه کارهـا معلوم نیسـت و رأی همگان
در مشـیت اسـت کـه صـواب آید یـا خطا .پـس موافقـت رأی ملک اولی ترسـت تا
اگـر خالف صـواب آید بـه علـت متابعت ایمن باشـیم.
خاف رأی سلطان رأی جستن /به خون خویشتن باید دست شستن
اگر خود روز را گوید شب است این /به باید گفتن آنک ماه و پروین
(سعدی)61 :1378 ،

در چنین وضعیتی سعدی از شرایط زمانه خود چنین سخن به میان میآورد:
در مير و وزیر و سلطان را  /بی وسيلت مگر پيرامن
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سگ و دربان چو یافتند غریب /این گریبانش گيرد آن دامن (سعدی.)52 :1378 ،

عدالـت بـه زندگـی عادالنه و رشـد و پویایی میرسـند.
وجود تو شهری است پر نيک و بد /تو سلطان و دستور دانا خرد
رضا و ورع نيکنامان حر /هوی و هوس رهزن و کيسهبر (سعدی.)325 :1378 ،

بـا چنیـن روزگاری و حاکم گشـتن بیعدالتی بر عرصه سیاسـی ایـران و مالحظه
جـور و سـتم ظالمـان قـرن هفتـم هجـری ،سـعدی اساسـیترین نیاز یـک جامعه
سـالم و مدینـه فاضلـه را عدالـت و حاکـم عـادل میدانـد و عـدل را نمایانگـر یک
اجتمـاع سـالم میدانـد؛ و بـر آن میشـود کـه از عـدل سـخن گویـد و در ابـواب
ً
بوسـتان خصوصـا بـاب اول ،در اندیشـه کمـال و عدالتخواهـی انسـان سـخن
برانـد .سـعدی از زمانـه خویـش چنیـن میگوید:
ای محمد گر قيامت میبر آری سر ز خاک /سر برآور وین قيامت در ميان خلق بين
زینهار از دور گيتی و از انقاب روزگار /در خيال کس نيامد کانچنان گردد چنين
(سعدی.)858 :1378 ،

و گلسـتان نیـز آینه زمانه سـعدی اسـت و ما را به شـرایط تاریخـی و زمانه او آگاه
میسـازد ،آنگونـه کـه در بـاب سـیرت پادشـاهان و یا در بـاب قناعـت ،زورگویی،
خودخواهـی و بیعدالتـی پادشـاهان را میتـوان بازیافـت .لـذا بـا توجه به شـرایط
اجتماعـی و سیاسـی زمینههـای نظـری و عملـی زمانـه سـعدی و تأثیرگـذاری بـر
اندیشـه و روحیـه او ،بـه نظر میرسـد کـه با توجـه به زمانه جور و سـتم سـتمگران
قـرن هفتـم هجـری و تأثیـر ایـن مسـئله در روحیـات سـعدی ،مهمتریـن مسـئله
سیاسـی در اندیشـه و آراء ایشـان بـا تمرکـز بـر متـون ایشـان و زمانـه وی عدالـت
اجتماعـی 1باشـد کـه از جایـگاه واال و کاربـردی در بیـن اندیشـمندان از گذشـته
تاکنـون برخـوردار بـوده اسـت؛ و آن چیـزی کـه زبـان و قلم سـعدی را تا بـه امروز
زنـده نگهداشـته و او را شـخصیتی امروزی سـاخته ،دغدغه ترویج عدالتگسـتری
ایشـان است.

1 . Social Justice

فهم مسئله اصلی اندیشه سیاسی سعدی| علی قاسمی

در چنیـن اوضـاع اجتماعـی و سیاسـی اسـت که شـهر و شـهروندان در زیر چتر
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اندیشـه سیاسـی غالـب و هنجـار مرسـوم زمانـه سـعدی شـریعت نامهنویسـی،
اندرزنامـه نویسـی و اخـالق نویسـی مثـل قابوسنامـه ،سیاسـتنامه ،اخـالق
ناصـری بـود .سـعدی بـا پذیـرش بعـد اخالقـی اندیشـه زمانـه خویـش ،آن را بـه
عرصـه سیاسـت و حکومـت وارد مینماید .مهمترین مسـئله این اسـت که عدالت
را بهعنـوان یک مسـئله اخالقـی وارد عرصه حکومت و سیاسـت مینماید .مسـئله
دیگـری کـه در زمانـه سـعدی بهعنـوان هنجـار و رویـه معمـول شـاعران قبـل از او
مطـرح بـود ،مدح پادشـاهان اسـت؛ اما سـعدی ایـن رویه متـداول را میشـکند و
بـا نقـد و تقبیـح مـدح ،ایـن مسـئله را درشـان خود و شـاعران دیگـر نمیبینـد و به
موعظـه و انـدرز میپـردازد (نراقـی.)۳۲۲:
چه حاجت که نهکرسی آسمان /نهی زیر پای قزل ارسان
مگو پای عزت بر افاک نه /بگو روی اخاص بر خاک نه (سعدی.)197 :1378 ،

سـعدی در گلسـتان و بوسـتان در موارد متعددی حاکمان و صاحبان قدرت را از
جور و سـتم برحذر داشـته و نتیجه آن با بدیشـان گوشـزد نموده اسـت:
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وگر جور در پادشاهی کنی /پس از پادشایی گدائی کنی
ميازا عامی به یک خردله /که سلطان شبان است و عامی گله
چو پرخاش بينند و بيداد ازو /شبان نيست گرگ است فریاد ازو (سعدی.)218 :1378 ،

و در نصیحـه الملـوک در انـدرز بـه حاکمـان آورده اسـت« :پادشـاه بایـد داد
سـتمدیدگان را بدهـد تـا سـتمکاران خیـره نگردنـد کـه گفتهانـد سـلطان کـه دفـع
دزدان نکنـد بـه حقیقـت کاروان میزند» (سـعدی )۸۰۸ :۱۳۸۶ ،و از برآشـفتگی
حاکمـان در قبـال پنـد ناصحـان انتقـاد میکنـد:
شنيدم که از نيکمردی فقير /دلآزرده شد پادشاهی کبير
مگر بر زبانش حقی رفته بود /ز گردنكشی بر وی آشفته بود (سعدی.)231 :1378 ،

وی حاکمـان را بـه خدمتگـذاری بـه رعیـت تشـویق میکنـد و آنـان را از
خودکامگـی نهـی؛ پادشـاهان واقعـی از دیـد ایشـان مـردم هسـتند نـه حاکمـان.
ایشـان در نصیحـه الملـوک شـرط بقـای حاکمیـت را خدمـت بـه شـهروندان
میدانـد و میگوید«:پادشـاهان و لشـکریان از بهـر محافظـت رعیتاند تا دسـت
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خـود درازدسـتی روا دانـد ،مریـن پادشـاه را فایـده نباشـد ،الجـرم بقایـی نکنـد»
(سـعدی )۸۱۲ :۱۳۸۶،و معتقـد اسـت :پادشـاهاناند کـه محتـاج خلـق و رعیت
هسـتند ،پادشـاهی بـدون وجـود رعیت غیرممکـن اسـت؛ حالآنکه رعیـت بدون
وجـود پادشـاه میسـر اسـت (سـعدی.)۸۱۳ :۱۳۸۶ ،
پادشه پاسبان درویش است /گرچه رامش به فر دولت است
گوسپند از برای چوپان نيست /بلكه چوپان برای خدمت است (سعدی.)60 :1378،

سـعدی همچنیـن بیارزشـی تاجوتخـت را متذکـر میشـود و توانگـران را
محتاجتریـن میدانـد:
درویش و غنی بنده این خاک و درند /و آنان که غنیترند محتاجترند(سعدی)46 :1378 ،

سـعدی در عصـر رواج تملـق و چاپلوسـی و درزمانـی کـه سـنت ادب فارسـی
وسـیله کسـب نـام و نان و هجو اینوآن اسـت و زورمنـدان تهی از دانـش به قصاید
بلنـد مـدح و سـتایش خـو گرفتهانـد ،با حـق گوئـی گسـتاخانهای که ملک مسـلم
اوسـت ،توانایـان عصـر خـود را درس رهبـری مبتنی بر انسـانیت میدهـد .قصاید
فارسـی نخسـتین بـاب گلسـتان کـه در سـیرت پادشـاهان اسـت و همچنیـن باب
اول بوسـتان کـه در آن زمینـه هـوش و تدبیـر و امنیـت ،نظـام اسـتخدامی ،تدابیـر
جلـب مسـافر و جهانگـرد ،نظارت بـر کارگـزاران ،آموزشهای شـغلی ،دادورزی،
حـق پذیـری ،نصیحتنیوشـی و آییـن جنـگ و تدبیـر سـپاه را بهروشـنی بیـان و
بـا آوردن داسـتانهای مناسـب ،مطالـب را رسـاتر میکنـد (ذکـر جمیـل سـعدی،
 .)۲۳۲ :۱۳۷۳سـعدی در هشـدارش بـه پادشـاه در تملق عـدهای چنین میگوید:
چـه سـود آفریـن بر سـر انجمن /پس پـرده نفریـن کنان پيـرزن (سـعدی.)230 :1378 ،

و مردم را از چنین روحیهای نهی میکند:
به دست آهن تفته کردن خمير /به از دست بر سينه پيش امير (سعدی.)63 :1378 ،

شـیخ سـعدی از بـزرگان عصـر خـود مداحـی کـرده اسـت امـا مدایـح او هیـچ
شـباهت بـه سـتایشهای گوینـدگان دیگـر نـدارد ،نـه تملـق میگویـد ،نـه مبالغه
میکنـد ،بلکـه سراسـر گفتـارش موعظـه و انـدرز اسـت و متملقـان و گزافهگویـان
را سـرزنش میکنـد ممدوحـان خـود را بـه داد و دهـش و مهربانـی و دلجویـی از
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تطـاول قـوی را از ضعیـف کوتـاه گرداننـد ،چـون دسـت قـوی کوتـاه نگرداننـد و
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فقـرا و ضعفـا و تـرس از خـدا و تهیـه توشـه آخرت و تحصیـل نام نیـک و ترغیب و
تحریـص مینمایـد (سـعدی.)۱۵ :۱۳۷۸ ،
نکتـه دیگـری کـه در زمانـه سـعدی بهعنـوان مسـئلهای متـداول مطـرح بـود،
سـبک اطناب در کالم و مغلق نویسـی اسـت .سـعدی با سـبکی سـاده و دلنشـین
موضوعـات اجتماعـی را در قالب داسـتانهای کوتاه ،شـیوه سـابق را هنجارشـکنی
نمـوده اسـت و نظـم و نثرش بیبدیـل و در حد مطلـوب فصاحت و بالغت اسـت
و بـه قـول خویش:
بـر حدیـث مـن و حسـن تـو نيفزایـد کـس /حـد هميـن اسـت سـخندانی و زیبایـی را
(سـعدی.)407 :1378 ،

نثـر سـعدی ابداعـی اسـت کـه پیـش از او سـابقه نداشـت ،اکثـر دانشـمندان

فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

ایرانـی درزمینـه فلسـفه و علـوم آثـار خـود را بـه زبـان عربـی مینوشـتند امـا
اندرزنامههایشـان بـه زبـان فارسـی بـود نظیـر مرزباننامـه ،سیاسـتنامه و نصیحه
الملـوک کـه ایـن آثـار جملگـی پرتکلف و مشـکل بـود؛ اما سـبک سـعدی که آن
را سـهل و ممتنـع مینامنـد آثـار او را نـه بـرای خاصـان کـه بـرای عامـه مـردم نیـز
سـهلالوصول و مطبـوع کـرده بـود ،بهطوریکـه حکایـت گلسـتان عـالوه بـر ایران
در هنـد و پاکسـتان و آسـیای صغیـر و میانـه نیـز محبوبیـت دارد (نراقـی.)۳۲۰:
امرسـن نویسـنده آمریکایـی میگویـد :سـعدی بـه زبـان همه ملـل و اقوام سـخن
میگویـد و گفتههـای او ماننـد هومـر ،شکسـپیر و سـروانتس همیشـه تازگـی دارد.
(نراقـی )۳۲۰ :از نوآوریهـای دیگـر او کـه در آثـار قبـل از او دیـده نمیشـود
نتیجهگیـری و مضمونآفرینـی از موضوعات بسـیار سـاده اسـت .از گل سرشـوی،
از پـر طـاووس ،بلبـل محبـوس در قفـس ،دنـدان بـرآوردن طفـل و  ...مضامین نو
بـه وجود مـیآورد.
جایگاهعدالتدرمتونسعدی
بـر اسـاس روش مذکـور بـرای فهـم اندیشـه و مسـئله سیاسـی سـعدی بایـد بـه
سـراغ متـون وی رفتـه و برای فهم متـن نیز باید فراتـر از متن رفت و زمینه و شـرایط
اجتماعـی اندیشـمند را بررسـی نمـود .حـال بعـد از بررسـی زمینههـای عملـی و
نظـری سـعدی به سـراغ متـن تألیفات ایشـان رفته تا با توجـه به زمینههـای مذکور،
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اعصـار سـاخته اسـت همیـن مسـئله عدالتخواهـی اوسـت .عدالـت در اندیشـه
سیاسـی سـعدی بهعنـوان مسـئلهای اساسـی برگرفتـه از مبانـی اسـالمی اسـت .از
طرفـی بـا توجه بـه روزگار و زمانه سـعدی در قـرن هفتم که بر عرصه سیاسـی ایران
جور سـتم و بیعدالتی حاکم گشـته اسـت و تأثیرپذیری سـعدی از زمینه سیاسـی
– اجتماعـی زمانه خویش ،دغدغه و مسـئله اساسـی سـعدی در عرصـه حکومتی و
سیاسـی در تألیفـات و متـون ایشـان بـر محور عدالـت دور میزند و بر آن میشـود
کـه از عدالت سـخن بگوید.
بـر ایـن اسـاس اسـت کـه نخسـتین بـاب از ابـواب دهگانـه بوسـتان را کـه
طوالنیتریـن ابـواب میباشـد بـاب عـدل نامیـده و خـود نیـز بـدان اشـاره نمـوده
اسـت:
یكی باب عدل است و تدبير و رأی  /نگهبانی خلق و ترس خدای (سعدی.)193 :1378 ،

و در گلسـتان نیـز فـراوان حکایتهایی دیده میشـود که سـعدی تحقـق عدالت
را یـادآور میشـود؛ بـاب در سـیرت پادشـاهان برگـرد محـور عدالـت دور میزنـد
و همچنیـن از عوامـل محـوری و اصـول کاربـردی در جهـت کارآمـدی زندگـی
سیاسـی و اجتماعـی در اندیشـه سـعدی عدالـت اسـت .سیاسـت و حاکـم بـدون
عدالـت منتهـی به اسـتبداد میشـود .ایشـان سـعی میکنـد که بـا داسـتانهایی به
نصیحـت حکام و سـالطین بپـردازد و آنها را با امور حکومتی آشـنا کنـد .وی پایه
عالـم مطلـوب خـود را عدالـت میدانـد یـا به تعبیـر خـود «نگهبانی خلـق و ترس
خـدای» و در سراسـر تألیفـات او در پاسـخ بـه مسـائل زمانـه روح عدالتخواهی
ً
هویداسـت .مثـال در ایـن اشـعار و داسـتانها کـه باهـدف نصیحـت پادشـاهان و
آشـنایی آنـان بـا امـور حکومـتداری بیـان میشـود ،روح عدالت متجلی اسـت:
شنيدم که در وقت نزع روان /به هرمز چنين گفت نوشيروان
که خاطر نگهدار درویش باش /نه در بند آسایش خویش باش

نياساید اندر دیار تو کس /چو آسایش خویش جویی و بس (سعدی.)199 :1378 ،
ایشـان رعایـت عدالت و رأی را به انسـانها هشـدار میدهد و نتیجـه بیعدالتی
را مهاجـرت انسـانها بـه مکانی دیگری میدانـد و در این زمینـه میگوید:
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مسـئله سیاسـی ایشان را کشـف نمود .آنچه سـعدی را متفکری برجسـته در تمامی
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اال تا نپيچی سر از عدل و رأی /که مردم ز دستت نپيچند پای
گریزد رعيت ز بيدادگر  /کند نام زشتی به گيتی سمر(سعدی.)200 :1378 ،

بدیـن ترتیـب سـعدی عمـل بـر اسـاس عدالـت را شـرط موفقیـت حکومـت
میدانـد و اطاعـت مـردم از حکومـت را نتیجـه مراعـات عدالـت دانسـته اسـت.
ایشـان مردمگرایـی بـر اسـاس عدالـت و رعایـت حقـوق قشـر ضعیف اجتمـاع را
اصلـی ضـروری دانسـته و درواقع بـه اصلی اشـاره میکند کـه کارگر آسـودهخاطر
باشـد و عدالـت تأمینشـده در اجتمـاع و میگویـد:
مراعات دهقان کن از بهر خویش /که مزدور خوشدل کند کار بيش
بران باش تا هر چه نيت کنی /نظر در صاح رعيت کن (سعدی.)200 :1378 ،

و در رابطه سیاسـت داخلی ،اسـتقرار و اجرای عدالت در کشـور حکام را متوجه
این مسـئله اساسـی نموده و شـیوه رفتـار با آنـان را بهخوبی بیان کرده اسـت:
رعيت چو بيخند و سلطان درخت /درخت ای پسر باشد از بيخ سخت
مكن تا توانی دل خلق ریش /وگر میکنی میکنی بيخ خویش (سعدی.)199 :1378 ،

در این راسـتا اشـارت بسـیار زیبایـی دارد که در اشـعار دیگران مشـاهده نمیش
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ود:
بنیآدم اعضای یكدیگرند /که در آفرینش زیک گوهرند (سعدی.)46 :1378 ،

سـعدی در همیـن رابطـه کامیابـی فرمـان روایـی و ملـکداری را در مراعـات بر
اسـاس عـدل و انصـاف میدانـد:
از آن بهرهورتر در آفاق کيست؟ /که در ملک رانی به انصاف زیست (سعدی.)200 :1378 ،

دلیـل عملـی و عینـی سـعدی در مرکزیـت قـرار دادن بـه عدالـت ،بـر ایـن قـرار
دارد کـه سـعدی عدالـت را یکـی از عوامـل تعیینکننـده در زندگـی اجتماعـی و
سیاسـی میدانـد .بـه نظـر او قدرت سیاسـی بـدون عدالـت ،بـه اسـتبداد و قهرا به
نابرابـری و دلمردگـی میانجامـد ،درحالیکـه عدالـت بـدون قـدرت سیاسـی ،به
هرجومـرج ،درهمریختگـی و قهـرا بـه نابـودی زندگـی اجتماعـی .در سـایه نظـام
سیاسـی ،عدالـت وسـیلهای اسـت کارآمـد بـرای همـوار نمـودن راه رشـد و ترقی.
بیتوجهـی بـه آسـایش و رفاه یکـی از مصداقهای بیعدالتی اسـت ،کاری اسـت
کـه از هـر زمامـداری برمیآیـد ،امـا چنیـن عملـی نه بـه نفع خـود اوسـت و نه به
نفـع مـردم (رجایـی.)۵۸ :۱۳۷۶ ،
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مملکـتداری را در راسـتای عدالتخواهـی و احسـان اشـاره میکنـد کـه گویـی
خـود سـالها در مصـدر امـور قـرار داشـته اسـت .بهعنوانمثال:پادشـاهان سـرند
و رعیـت جسـد ،پـس نـادان سـری باشـد کـه جسـد خـود را بـه دنـدان پـاره کنـد
(سـعدی .)۱۰۳۸ :۱۳۸۴ ،حاکـم عـادل بـه مثـال دیـوار محکم اسـت ،هـرگاه که
میـل کنـد بـدان کـه روی در خرابـی دارد (سـعدی .)۱۰۴۰ :۱۳۸۴ ،پادشـاهی که
عـدل نکنـد و نیکنامـی توقـع دارد بدان مانـد که جو همـی کارد و امیـد گندم دارد
(سـعدی .)۱۰۴۴ :۱۳۸۴ ،تفویـض کارهـای بزرگ بـه ناآزموده نکند که پشـیمانی
آرد (سـعدی .)۱۰۳۵ :۱۳۸۴ ،پادشـاهانی کـه مشـفق درویشانـد نگهبـان ملـک
و دولـت خویشـند بحکـم آنکـه عـدل و احسـان و انصـاف خداونـدان مملکـت
موجب امن و اسـتقامت رعیت اسـت (سـعدی .)۱۰۳۱ :۱۳۸۴ ،سـلطان خردمند
رعیـت را نیـازارد تـا چـون دشـمن برونـی زحمـت دهـد از دشـمن اندرونـی ایمن
باشـد (سـعدی .)۱۰۳۹ :۱۳۸۴ ،از طرفـی اگـر بخواهیـم جلوههـای بیعدالتی را
در کالم سـعدی بررسـی کنیـم تا بـه عدالت اجتماعـی بهعنوان یک مفهـوم مرکزی
در اندیشـه سـعدی برسـیم ،بایسـتی بـه مـوارد زیر اشـاره کرد:
 .۱سـعدی یکـی از جلوههـای بیعدالتـی را در سـتم حاکمـان میدانـد و در
سرتاسـر آثـار خویـش حاکمـان را بـه رعایـت حقـوق مـردم و شـهروندان انـدرز
میدهـد و معتقـد اسـت که سـتمگران جز نفرین مـردم و بدنامی بـرای خود چیزی
بهجـای نمیگذارنـد« .درویشـی مسـتجابالدعوه در بغـداد پدیـد آمـد ،حجـاج
یوسـف را خبـر کردنـد بخوانـدش و گفـت دعـای خیری بر مـن بکن گفـت خدایا
جانـش بسـتان گفت ازبهـر خدای این چه دعاسـت گفـت این دعای خیراسـت تو
را و جملـه مسـلمانان را.
ای زبردست زیردست آزار/گرم تا کی بماند این بازار
به چهکار آیدت جهانداری /مردنت به که مردمآزاری (سعدی.)46 :1378 ،

و یـا در پنـدی دیگر شـخص پارسـا خفتن را بـرای پادشـاه ظالم بهتریـن عبادت
میدانـد« یکـی از ملـوک بیانصـاف پارسـایی را پرسـید کـه از عبادتهـا کـدام
فاضلترسـت گفـت تـو را خـواب نیـم روز تـا در آنیک نفـس خلق نیـازاری.
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سـعدی در رسـاله نصیحـه الملـوک بابیانـی روان آنچنـان مسـائل و غوامـض
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ظالمی را خفته دیدم نيم روز /گفتم این فتنه خوابش برده به
و آنکه خوابش بهتر از بيداری است /آنچنان بد زندگانی مرده به (سعدی.)4 :1378 ،

 .۲از جلوههـای دیگـر بیعدالتـی را سـتم قاضیـان و محتسـبان میدانـد و در
متـون خویـش از سـتم این گروه سـخن گفته و آنـان را بهتریـن ترازو بـرای برقراری
عدالـت در جامعـه میدانـد و فـراوان کجـروی هـای آنـان را نقـد میکند:
گر در همه شهر یک سر نيشتر است /در پای کسی رود که درویشتر است
بااینهمه راستی که ميزان دارد /ميلش طرفی بود که آن بيشتر است (سعدی.)956 :1378 ،

 .۳جلـوه مهـم دیگری که سـعدی فراوان بدان اشـاره داشـته بیعدالتی پارسـایان
ریـاکار میداند.
دلقت به چهکار آید و مسحی و مرقع /خود را زعملهای نكوهيده بری دار
حاجت به کاه برکی داشتنت نيست /درویشصفت باش و کاه تتری دار (سعدی.)74 :1378،

و یـا چنیـن میگویـد« :عابـدی را پادشـاهی طلـب کـرد ،عابـد اندیشـید کـه
دارویـی بخـورم تـا ضعیف شـوم مگـر اعتقادی کـه دارد در حـق من زیـادت کند.
آوردهانـد کـه داروی قاتـل بخـورد و بمـرد.
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آنكه چون پسته دیدمش همه مغز/پوست بر پوست بود همچو پياز
پارسایان روی در مخلوق /پشت بر قبله می کنند نماز
چون بنده خدای خویش خواند /باید که بجز خدا نداند (سعدی.)75 :1378 ،

و در حکایتـی دیگـر آمـده اسـت :زاهـدی مهمان پادشـاهی بـود چون بـه طعام
بنشسـتند کمتـر از آن خـورد کـه ارادت او بود و چـون به نماز برخاسـتند بیش از آن
کـرد کـه عـادت او ،تا ظـن صالحیت در حـق او زیـادت کنند.
ترسم نرسی به کعبهای اعرابی /کين ره که تو میروی به ترکستان است

چـون بـه مقـام خویـش آمـد سـفره خواسـت تـا تناولـی کنـد .پسـری صاحـب
فراسـت داشـت گفـت ای پـدر باری بـه مجلس سـلطان طعـام نخـوردی گفت در
نظـر ایشـان چیـزی نخـوردم که بـه کار آید ،گفـت :نمـاز را هم قضا کـن که چیزی
نکـردی که بـه کار آیـد (سـعدی.)۷۰ :۱۳۷۸ ،
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حـال بعد از بررسـی دغدغه اساسـی سـعدی در تألیفات خود ،مفهـوم عدالت را

در اندیشـه ایشـان بـه بررسـی مینشـینیم .بـا توجه بـه تعاریف مختلـف از عدالت
در اعصـار مختلـف کالسـیک ،مدرن و پسـتمدرن ارائه تعریفی واحـد از عدالت
مشـکل به نظـر میرسـد .بهطورکلی عدالت در اندیشـه سـعدی برگرفته از اندیشـه
اسـالمی او و عمـل بـر اسـاس احـکام الهـی ،دسـتورات دینـی و موافـق شـریعت
اسـت .سـعدی کشـتن بدکاران را بـر طبق فتـوای شـرع روا میداند:
که را شرع فتوی دهد بر هاک /اال تا نداری زکشتنش باک (سعدی.)209 :1378 ،

امـا مصادیـق متفاوتـی از عدالـت در اندیشـه ایشـان مشـاهده میشـود کـه در
ادامـه بـه آنهـا اشـاره میگـردد:
.1عدالتفردی-مدنی
عدالـت در ایـن معنـا بـه مفهـوم آگاهـی فـرد بـه تواناییهـا و وظایـف خـود و
عمـل کـردن بر اسـاس آن اسـت کـه درنهایت منجـر به عدالـت توزیعی میشـود.
حکایـت شـبان و حاکم در بوسـتان این مفهـوم از عدالت را میرسـاند :روزی یکی
از حـکام از لشـکریان خویـش در روز شـکار بازمیماند ،یکی از شـبانان دولتی او
را میبینـد و مشـتاقانه بهسـوی او میآیـد .حاکـم بـه گمـان اینکه شـبان قصد جان
او را دارد کمـان را بـه زه راسـت میکنـد تا او را زپای درآورد ،شـبان شـتابان خود را
معرفی کـرده مالمـت وار چنیـن میگوید:
توانم من ای نامور شهریار /که اسبی برون آرم از صد هزار
مرا گله بانی به عقل است و رأی /تو هم گله خویش باری بپای
در آن تخت و ملک از خلل غم بود /که تدبير شاه از شبان کم بود (سعدی.)211 :1378 ،

.2عدالتتوزیعی
عدالـت فـردی -مدنـی منجـر بـه عدالـت توزیعـی میشـود .عدالـت توزیعـی
بـه مفهـوم اعطـاء کل ذیحـق حقـه و تشـویق و تنبیـه بـر اسـاس شایسـتگیها و
سـزاواریهای افـراد میباشـد .ازآنجاکـه تواناییهـا و قابلیتهـای افـراد بـا
یکدیگـر متفـاوت اسـت عدالت در هـر موجـودی به معنـای رعایت اسـتحقاق بر
اسـاس قابلیتهـای اوسـت؛ و در ایـن مفهـوم رعایـت تسـاوی در اسـتحقاقها از
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ضروریـات اجـرای عدالـت اسـت .نمونههای زیـر دربردارنـده عدالـت اجتماعی
بـه مفهـوم عدالـت توزیعـی از منظر سـعدی اسـت:
نه هر کس سزاوار باشد به مال /یكی مال خواهد یكی گوشمال (سعدی.)263 :1378 ،
به عقلش بباید نخست آزمود /بهقدر هنر پایگاهش فزود (سعدی.)204 :1378 ،

مكافات موذی به مالش مكن /که بيخش برآورد باید زین
مكن صبر بر عامل ظلم دوست /که از فربهی بایدش کند پوست(سعدی.)200 :1378 ،
دو خصلت نگهبان ملک و یاور دین /به گوش جان تو پندارم این دو گفت خدای
یكی که گردن زورآوران به قهر بزن /دوم که از در بيچارگان به لطف درآی (سعدی.)838 :1378 ،
جفاپيشگان را بده سر به باد /ستم بر ستمپيشه عدل است و داد (سعدی.)263 :1378 ،

.3اعطاءورعایتحقمردمبرحاکموحقحاکمبرمردم

اعطـا و رعایـت حق حاکم بـر مردم اطاعـت از فرمانروایان اسـت و حق مردم بر
حاکـم ،خدمـت بـه مردم ،احسـان بـه نیازمنـدان و مراعـات حال رعیت اسـت که
بـدون آن حکومـت بر مـردم غیرممکن میشـود:
رعيت چو بيخند و سلطان درخت /درخت ای پسر باشد از بيخ سخت (سعدی.) 199 :1378 ،
فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

طریقت بهجز خدمت خلق نيست /به تسبيح و سجاده و دلق نيست(سعدی.)213 :1378 ،
مپندار اگر طاعتی کردهای /که نزلی بدین حضرت آوردهای
به احسانی آسوده کردن دلی /به از الف رکعت به هر منزلی (سعدی.)247 :1378 ،

و بـه عقیـده سـعدی فرمانروایان در هر اقدام و اندیشـهای بایـد مصلحت مردم را
رعایـت کننـد لذا بـه حکمرانـان توصیـه میکند که :بـر آن باش تـا هرچه نیـت کنی/
نظـر بـر صـالح رعیـت کنی(سـعدی )۲۰۰ :۱۳۷۸ ،حکایت عمـر بـن عبدالعزیز که
در خشکسـالی نگین انگشـتری خود را فروخت و بهایش را به«درویش و مسـکین
و محتاج داد»
که زشت است پيرایه بر شهریار /دل شهری از ناتوانی فگار (سعدی.)212 :1378 ،

سـعدی بیـان مـیدارد :یکـی ازجملـه صالحـان به خـواب دیـد پادشـاهی را در
بهشـت و پارسـایی در دوزخ .پرسـید کـه موجـب درجـات ایـن چیسـت و سـبب
درکات آنکـه مـردم برخـالف اینمعتقـد بودنـد .نـدا آمـد که این پادشـه بـه ارادت
درویشـان بـه بهشـت انـدر اسـت و ایـن پارسـا بـه تقـرب پادشـاهان در دوزخ
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(سـعدی .)۷۴ :۱۳۷۸ ،و حـق حاکـم بـر مردم اطاعـت مـردم از فرمانروایان خود
 )۲۰۰ :۱۳۷۸سـعدی در گلسـتان آورده اسـت کـه :گردآمـدن خلقـی موجـب
پادشـاهی اسـت ،تـو مرخلـق را پریشـان بـرای چـه میکنـی؟ ملک گفـت موجب
گردآمـدن سـپاه و رعیـت چـه باشـد؟ گفـت پادشـاه را کـرم باید تا بـر او گـرد آیند
(سـعدی.)۴۴ :۱۳۷۸ ،
.4عدلبهمعنایضدظلم
بـا توجـه بـه اینکـه سـعدی گسـترش بیعدالتـی را نتیجـه رفتـار ظلـم و سـتم
فرمانروایـان و ادارهکننـدگان جامعـه میدانـد ،عدالت از یک دیدگاه بـه معنای ضد
ظلـم و رعایـت عدالـت را نفـی سـتم و ظلـم میداند.
شبی دود خلق آتشی برفروخت /شنيدم که بغداد نيمی بسوخت (سعدی.)217 :1378 ،

سـعدی در برخـورد حـکام میگویـد :انوشـیروان عـادل را در شـکارگاهی صیـد
کبـاب کردنـد ،نمـک نبـود غالمی بـه روسـتا رفت تـا نمـک آرد ،نوشـیروان گفت
نمـک به قیمت بسـتان تا رسـمی نشـود و ده خـراب نگـردد .گفتنـد از اینقدر ،چه
خلـل ایـد گفـت :بنیـاد ظلـم در جهـان اول اندکـی بـوده اسـت ،هـر که آمـد ،برو
مزیـدی کـرد تا بدیـن غایت رسـیده.
اگر ز باغ رعيت ملک خورد سيبی /برآورند غامان او درخت از بيخ
به پنج بيضه که سلطان ستم روا دارد /زنند لشكریان هزار مرغ به سيخ
(سعدی.)54 :1378 ،

سـعدی در همیـن رابطـه ظلـم را مایه ویرانی نظام سیاسـی و عدم ظلـم به رعیت
در راسـتای عدالتخواهـی و پایـداری حکومت میگوید:
که خاطر نگهدار و درویش باش /نه در بند آسایش خویش باش
مكن تا توانی دل خلق ریش /و گر میکنی میکنی بيخ خویش
خرابی و بدنامی آید زجور /رسد پيشبين این سخن را به غور
رعيت نشاید به بيداد کشت /که مر سلطنت را پناهند و پشت
اال تا نپيچی سر از عدل و رأی /که مردم زدستت نپيچند پای
(سعدی.)199-200 :1378 ،
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اسـت .اال تـا نپیچـی سـر از عـدل و رأی /کـه مردم زدسـتت نپیچند پای(سـعدی،
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سـعدی در گلسـتان نیـز در سـیرت پادشـاهان ظلـم سـالطین را بـه هـدف
عدالتخواهـی مایـه ویرانـی ملـک میدانـد:
نكند جور پيشه سلطانی /که نياید زگرگ چوپانی

پادشاهی که طرح ظلم فكند /پای دیوار ملک خویش بكند (سعدی.)44 :1378 ،
و در همیـن رابطـه اسـت سرنوشـت دو بـرادر :یکـی عـادل و دیگـری ظالـم کـه
اولـی پـس از مـرگ پـدر بهواسـطه عـدل و شـفقت در جهـان نامـور شـد و دیگری
سـتم ورزیـد و دشـمن بـر او دسـتیافت:
شنيدم که در مرزی از باختر /برادر دو بودند از یک پدر
مقرر شد آن مملكت بر دو شاه /که بیحدومرز بود گنج و سپاه
بهحكم نظر در به افتاد خویش /گرفتند هر یکیكی راه پيش
یكی عدل تا نام نيكو برد /یكی ظلم تا مال گردآورد
یكی عاطفت سيرت خویش کرد /درم داد و تيمار درویش خورد
سرآمد به تائيد ملک از سران /نهادند سر بر خطش سروران
دگر خواست کافزون کند تخت و تاج /بيفزود بر مرد دهقان خراج
فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

چو اقبالش از دوستی سر بتافت /به ناکام دشمن بر او دستیافت
گمانش خطا بود و تدبير سست /که در عدل بود آنچه در ظلم جست
(سعدی.)218-219 :1378 ،

ایـن حکایـت در بوسـتان نیز دلیلی دیگر بـر نفی ظلم در راسـتای عدالتخواهی
از منظر سـعدی است:
شنيدم که یكبار در حله ای /سخن گفت با عابدی کلهای
که من فر فرماندهی داشتم /به سر بر کاه مهی داشتم
سپهرم مدد کرد و نصرت وفاق /گرفتم به بازوی دولت عراق
طمع کرده بودم که کرمان خورم /که ناگه بخوردند کرمان سرم (سعدی.)220 :1378 ،

.5عدالتبهمعنایرعایتاعتدال
یکـی دیگـر از معانـی عدالـت در اندیشـه سیاسـی سـعدی ،عدالـت بـه معنای
رعایـت حـد اعتـدال و میانـهروی در زندگی سیاسـی اجتماعی اسـت کـه در متون
تألیفـی ایشـان قابلمشـاهده اسـت .نمونههای زیـر گویای ایـن معنـای از عدالت
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در اندیشـه سـعدی میباشـد:
تواضـع گـر چـه محبوبسـت و فضـل بيكـران دارد /نبایـد کـرد بيشازحـد کـه هيبت را
زیـان دارد (سـعدی.)858 :1356 ،

«زهـد و عبـادت شایسـته اسـت نـه چندانکـه زندگانـی بـر خـود و دیگـران تلخ
کنـد ،عیـش و طـرب ناگزیـر اسـت نـه چندانکـه وظایـف و مصالح رعیـت در آن
مسـتغرق شود»(سـعدی .)۳۴۴ :۱۳۵۶ ،در مـوارد فـوق عدم افـراط و رعایت حد
اعتـدال در گفتـار و رفتـار و حتـی در اصـول اخالقـی از اصول مورد تأکید سـعدی
اسـت .ایشـان در همیـن رابطـه پادشـاهان را بـه رعایت اعتـدال فرامیخوانـد...«:
نهچنـدان درشـتی کـن که از تو سـیر گردنـد و نهچندان نرمـی که بر تو دلیر شـوند.
بگفتا نيک مردی کن نهچندان /که گردد خيره گرگ تيزدندان.
پادشـاه بایـد کـه تـا بـه حـدی خشـم بـر دشـمنان نرانـد کـه دوسـتان را اعتمـاد
نماند(»...سـعدی)۱۶۲ :۱۳۷۸ ،
 .6عدالتبهمعنایانصاف
عدالـت در مفهومـی دیگـر از نـگاه سـعدی بـه معنای انصاف میباشـد .ایشـان
در سـفارش بـه حکام عدالتپیشـگی بر اسـاس انصـاف را که متأثـر از مبانی دینی
ایشـان اسـت ،مایـه زندگی سـعادتمند و بهـرهوری میدانـد و میگوید:
اال تا نپيچی سر از عدل و رأی /که مردم زدستت نپيچند پای
از آن بهرهورتر در آفاق نيست /که در ملک رانی به انصاف زیست
(سعدی.)200 :1378 ،

یـا در جـای دیگـر میگوید« :پادشـاه منصف آن اسـت کـه انصـاف و داد را بین
همـه خلـق بهتسـاوی رعایـت نمایـد بهطوریکـه نـه مـال زیـد بـر او حالل باشـد
و نـه خـون عمرو بـر او حـرام» (سـعدی .)۸۳۱ :۱۳۵۶ ،در اینجا سـعدی عدالت
بـه معنـای انصـاف در زندگی سیاسـی اجتماعـی و رفتار فرمـان روایان را مشـروط
بهتسـاوی بین خلق دانسـته اسـت.
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مگوی و منه تا توانی قدم /از اندازه بيرون و از اندازه کم (سعدی.)327 :1378 ،
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نتیجهگیری

در ایـن نوشـتار تـالش گردید تا با اسـتفاده از روش هرمنوتیک اسـکینر ،بررسـی

زمینه و آثار سـعدی ،مسـئله سیاسـی ایشـان را به بررسـی بنشـینیم .دقـت در آنچه
گذشـت ایـن جمعبنـدی را بـه دنبـال دارد کـه اندیشـه و آثـار سـعدی اندیشـهای
فراگیـر و جهانشـمول اسـت کـه همهچیـز را در صالحیـت خـود میدیـد و
در واکنـش بـه زمینههـای نظـری و عملـی مسـلط بـر زمانـه و فکـر خـود مطـرح
گردید .بدون تردید مسـئله سیاسـی و مبانی اندیشـهای سـعدی بسـیار قابل تفسـیر
میباشـد ،لـذا زمینـه بـرای تفاسـیر مختلـف از اندیشـه وی فراهـم گردیده اسـت.
بهطورکلـی در جمعبنـدی نهایـی ،باوجـود هنجارشـکنی مختلـف کـه در مبانـی
نظـری سـعدی نسـبت بـه پارادایـم زمانـه خویـش مشـاهده نمودیـم و همچنیـن
بـا توجـه بـه بیعدالتیهـا و ظلـم و فسـادهای مسـلط بـر زمانـه فکـری و عملـی
سـعدی ،میتـوان مسـئله و دغدغـه سیاسـی ایشـان را عدالـت بهحسـاب آورد و
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نقـش محـوری بـرای عدالـت در اندیشـه ایشـان در نظر گرفـت؛ همانگونـه که به
ایـن مسـئله در طـی تحقـق ارائـه گردیـد .بیتردیـد ایـن مطالـب ظرفیـت موجـود
در اندیشـه سـعدی را نمایـان سـاخته و نمیتوانـد بهطـور کامـل و مسـلم الگویـی
غیرقابـل تغییر و نهایی از دغدغه و مسـئله ایشـان باشـد .به امید آنکـه این مباحث
در جهـت شـناخت مسـائل معاصـر و حل آنـان گامی هرچنـد کوچک را برداشـته
باشد.
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قرآن کریم
اسـکینر کوئنتیـن ۱۳۹۳ ( ،الـف) ،بينشهـای علـم سياسـت ،ترجمه مجیـدی ،چاپ
اول ،تهـران ،فرهنـگ جاوید.
اسـکینر کوئنتیـن۱۳۹۳( ،ب) ،بنيادهـای اندیشـه سياسـی مـدرن (ج ،)1ترجمـه
فیروزمنـد ،تهـران ،آگـه.
اسکینر کوئنتین ،)۱۳۷۸( ،ماکياولی ،ترجمه عزتالله فوالدوند ،تهران ،طرح نو.
امیـن سیدحسـن ،)۱۳۸۴( ،ادبيـات معاصـر ایـران ،تهران ،انتشـارات دایـره المعارف
ایرانشناسـی.
پالمـرد ریچـارد ،)۱۳۷۷( ،علـم هرمنوتيـک ،ترجمـه محمد سـعید حنایی کاشـانی،
تهـران ،هرمس.
تولـی جیمـز ،)۱۳۸۳( ،روششناسـی اسـكينر در تحليـل اندیشـه سياسـی ،ترجمـه
غالمرضا بهروزلک ،مجله علوم سیاسـی ،شـماره  ،۲۸تابسـتان  ،۱۳۸۳صص .۵۷-۸۴
حسـن لـی کاووس،)۱۳۸۰( ،فرهنـگ سـعدی پژوهی ،شـیراز ،انتشـارات بنیاد فارس
شناسـی و مرکز سـعدی شناسی.
حقیقـت صـادق ،)۱۳۸۵( ،روششناسـی علـوم سياسـی ،قم ،دانشـگاه علوم انسـانی
مفید .
ذکـر جمیـل سـعدی ،)۱۳۷۳( ،مجموعـه مقـاالت و اشـعار به مناسـبت بزرگداشـت
هشـتصدمين سـالگرد تولـد شـيخ اجـل سـعدی عليهالرحمـه ،تهـران ،سـازمان چاپ و
انتشارات.
رجایـی فرهنـگ ،)۱۳۷۶( ،معرکـه جهانبينیهـا در خـردورزی سياسـی و هویـت مـا
ایرانيـان ،شـرکت انتشـارات احیاء کتـاب ،تهران.
رجایـی فرهنـگ ،)۱۳۶۷( ،مقدمـهای بر اندیشـه سياسـی و اجتماعی سـعدی ،کیهان
فرهنگی ،شـماره  ،۵۰اردیبهشـت  ،۱۳۶۷صص.۲۰-۲۲
زرینکوب عبدالحسین ،)۱۳۶۱( ،نقد ادبی ،چاپ سوم ،تهران ،امیرکبیر.
سعدی مصلح بن عبدالله ،)۱۳۵۶( ،کليات ،تهران ،امیرکبیر.
سـعدی مصلـح بـن عبداللـه ،)۱۳۷۵( ،گلسـتان سـعدی ،بـه تصحیـح غالمحسـین
یوسـفی ،تهـران ،خوارزمـی.
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سـعدی مصلـح بن عبداللـه ،)۱۳۷۸( ،کليات سـعدی ،تصحیـح محمدعلی فروغی،
تهران ،هسـتان.
سعدی مصلح بن عبدالله ،)۱۳۸۴( ،کليات سعدی ،تهران ،فارابی.
سـعدی مصلـح بن عبداللـه ،)۱۳۸۶( ،کليات سـعدی ،تصحیـح محمدعلی فروغی،
چـاپ پنجم ،تهـران ،امیرکبیر.
صفا ،ذبیحالله ،)۱۳۸۲( ،تاریخ ادبيات در ایران ،تهران ،انتشارات فردوس.
ظهیـری نـاو بیـژن و عمـران پـاک مهـر« ،)۱۳۸۷( ،اندیشـههای سياسـی و حكومتـی
سـعدی در بوسـتان و گلسـتان» ،پژوهشـنامه علـوم انسـانی ،شـماره  ،۵۸تابسـتان،
صـص.۹۹-۱۲۲
مرتضوی سید خدایار )۱۳۸۶( ،پژوهشنامه علوم سیاسی ،سال سوم ،شماره اول.
نراقـی احسـان ،)۱۳۷۹(،مفهـوم اعتـدال و عدالت در اندیشـه سـعدی ،نشـریه بخارا،
شـماره ،۱۱صص.۳۱۹-۳۲۵
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