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 چکیده

و اندیشه ی سعدی شکل گرفته است،  بوستاندر  شهروندیدر این پژوهش که با هدف کلی بررسی جایگاه مفاهیم مربوط به حقوق            

د. در درگای از اندیشه های سعدی بررسی ، ابعاد و زوایای تازهشهروندیجهانی حقوق  نگاهتالش شده با انطباق نظریه های این مصلح بشری با 

حتی مردم عادی جایگاهی که،سعدی چهره ای جهانی است و جایگاه وی در میان جامعه شناسان، سیاستمداران و  ضرورت و اهمیت بحث این

ش از بین بردن خشونت ها و سوء تفاهم ها از اذهان و نفوس جامعه ی بشری است. از مَّاو مبشر صلح و دوستی و همّ و غَ .واال و ستودنی است

بیق علمی و نیز تط جمله علل انجام این پژوهش،توجه اندیشمندان حوزه های دیگر برای استفاده از این ادب و فرهنگ در خصوص تبیین نظریات

وستانه ی تفکرات انسان دحقوقی و معرفی بزرگان ادب پارسی به عنوان الگوهایی برای ارائه ،مضامین بکر و ناب این فرهنگ با دستاوردهای علمی 

ل است با تکیه بر رویکرد تفسیر و تحلیو کتابخانه ای  -مقاله توصیفی روش تحقیق در این و همنوع گرایانه به جهانیان در عصر حاضر بوده است. 

 حقوق شهروندیره بالی درجماه و اکنداپرتی ه مقاالـهش بون پژـیا پیشینه ی به روش اسنادی صورت گرفته است. کتاب بوستانکه با تالش در 

شاخصه های نه موشکافارسی ربر در ین جستااهمیت ا است.نگرفته رت مینه صوزین در ا هینشگاون و دامدقی تحقین ا تاکنوـما ؛ددگرمی بر

یافته های پژوهش نشان می      .مؤثر باشدوز مرا حاکمانای مناسب بریی لگوهااتبیین در ند اتومی  ست کها بوستان سعدیدر  حقوق شهروندی

دهد توجه سعدی به مقوله حقوق شهروندی عمدتا به وسعت اندیشه، ریشه در اجتماعی بودن، زندگی و تربیت سعدی بر می گردد. نتایج برآمده 

 ات نیکی چونکه سعدی اندیشه ای بشری و جهانی و به دور از تعصب و قشری گری داشته و توصیه به صفنشان می دهد از اشعار این شاعر 

 مدارا، عدالت، بخشش، احسان و تساهل و تسامح و ... که زمینه ساز برقراری حقوق شهروندی است در بوستان سعدی جایگاهی خاص دارد.

  بوستان  ٬سعدی  ٬ انسان معاصر ،حقوق شهروندی  ٬: شهروند کلید واژه ها
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Abstract 

 In this study, to determine the position of the concept of citizenship in the park and thought Sadie was 

formed, Attempt to adapt the theories of human peacemaker, Looking at global citizenship rights, 

dimensions and new ways of thinking Saadi be determined. The necessity and importance of that, Saadi 

global figure And his position among sociologists, politicians and even ordinary people are noble and 

commendable position. Bringer of peace and friendship and grief he and eliminate violence and 

misunderstandings from the minds and souls of human society. Among the causes of this study, considering 

other scholars to use this literature and culture The scientific, legal and introducing Persian poets as 

models for the delivery of humanitarian thinking and fellow objective has been to the world in the present 

day The method described in this paper - Library and interpreted based on the approach that has been tried 

in the garden as However, academic research has been done in this field have not been documented. The 

importance of this study is to examine more closely indicators of Law civil rights in Saadi Gardens, which 

can be effective in explaining the pattern for the rulers of today.documentariesThe history of the research 

papers scattered and brief returns, civil rights rights, but no systematic academic research in this field has 

been done. The results show Saadi attention to issues of civil rights are an area of thought, rooted in social 

life and education goes Saadi. Results from the lyrics of the poet suggests that Saadi and international 

human thought and unbiased and cortical gray and recommend good traits like Tolerance, justice, 

forgiveness, benevolence and tolerance, etc. that promote civil rights in Saadi Gardens is a special place. 

Tolerance, justice, forgiveness, benevolence and tolerance, etc. that promote civil rights in Saadi Gardens 

is a special place. 
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های سیاسی، اجتماعی و تعلیمی  بوده است. در روزگاران ی اندیشهشعر و ادبیات غنی پارسی، از دیرباز محملی برای ارائه           

گی ی خودکاماند، هیچ فرایندی برای کنترل غریزهو امنیتی به مفهوم و گستردگی امروزی وجود نداشتهگذشته که نهادهای مدنی 

« علیمیادبیات ت»ها، تأثیرگذارتر از شعر و هنر نبوده است. لذا بخش عظیمی از ادبیات فارسی به لحاظ کمی و کیفی برخی از انسان

جارهای دینی و اخالقی و تالش برای بیداری ضمیر ناخودآگاه جمعی بسیاری از گیری از هناست. شاعران و متکلمان بزرگ با بهره

 اند. گناه منصرف کردهپادشاهان و حاکمان سنگدل را از عقوبت رعایای بی

     حقوق بشر و حق شهروندی از جمله مفاهیمی است که در مورد آن سخنان بسیاری گفته شده است . برخی از آنجا که            

ی م      مذ هب آنان ،معتقداند بشر دارای حقوقی است که جدا از تاریخ و ملیت و  ها را دارای هویت مشترك انسانی می دانند سانان

که این حق در تزاحم  بایست از طرف صاحبان قدرت به رسمیت شناخته شود و هیچ عنصری حق محدود کردن آن را ندارد مگر آن

 دیگران را ضایع کند.با حق دیگران باشد و حقوق 

واقع بینانه از وضعیت موجود دارد   که طراح آن هم غالبا قضاوتیاست در ادب فارسی، بوستان سعدی نمونه جهان مطلوبی            

پرده فریاد کرده که در هیچ عصر را چنان بیحقوق شهروندی ها. شیخ سعدی حقایق  و هم باور به تحقق پذیری بسیاری از مطلوب

که در همان هنگام تنها به صاحبان اقتدار دنیا نپرداخته؛ بلکه از تشریح  تر اینمانی کسی به این صراحت سخن نگفته است و عجبو ز

 حرف. صدق و صفا خودداری نکرده است قاضی فاسد، و صوفی دنیادار، و پوچ بودن عبادت و ریاضتِ بی احوال زاهد و عابد ریایی، و

و بند های مرسوم زمانه  چون وارد زد چون مالحظه ثروت و مکنت نداشت. الی به نهاد قدرت نداشت.حق می زد چون وابستگی م

عزت اندیشه و حشمت قلم را به ثمن جیفه مریحه  بازی تن نمی داد. اما به بند بازی و باند؛ گزنده بود و الجرم خانه بدوش،نشده بود

 به تعبیر امام - «عالمها ملجم و جاهلها مکرم»بود و اقلیتی می پسندیدنددنیا نفروخت و در شرایطی که منابر عمومی در قبضه 

وقتی که از عدالت سخن می راند و آنگاه که ثروت اندوزی و قدرت مداری و عقبی  خواه ایرانی شد. عدالت بلندگوی خردِ -)ع(علی

همه این تصاویری که از خود به ما  مستضعفان گالیه می کند. که از عزت سوزیِ نشانه می رود و زمانیت طلبان را فراموشی قدر

 هاست. و حقوق انسان اخالق فاضله گواه یک روح نا آرام و دغدغه مند ،نشان می دهد

ای در حدود سه قرن یا کمی بیشتر دارد امـّا مفاهیم حقوق  به معنای امروزی اگرچه سابقهو شهروندی مفهوم حقوق بشر            

زمانی که انسان از شکل بدوی زندگی رهایی یافت، همواره مورد توجه بوده است. از این رو همواره  ر معنای عامّ خود شاید ازبشری د

 بشری به طورشهروندی و  خاص مطرح نبوده است، به مفاهیم حقوق  در کالم و رفتار انسان در طول قرونی که حقوق بشر به طور

رن سیاست ق در نگاه سعدی نگارش یافته که وضعیت حکومت و حقوق شهروندیرو در خصوص  پیش مقالهعام پرداخته شده است. 

 وجویی صلح عدالت ، نوع دوستی، ، حاکمیت قانون، شاخصه های حقوق شهروندی از قبیل، به  مقالهدهد. در این هفتم را نشان می

اخته شده و صاحبان اقتدار، به حُسن سیاست و دادگری و رعیّت پرد مردم ساالری و ...تساهل و مدارا، تأمین امنیت و رفاه اجتماعی، 

 شاعر بلند آوازۀ اثردر شهروندی از مفاهیم حقوق  چند مختصر تا زوایایی هر می شودکوشش مقال در این  .اندپروری دعوت شده

 .ه شوددیکشبه تصویر همراه با شواهد شعری از بوستان ایرانی، سعدی شیرازی 

 مسأله تحقیق -2

ساخت  و اغلب تحقیقات انجام شده درباره سعدی از حوزه الفاظ و  سعدی به استاد سخن و سخن پردازی معروف است           

بلکه هنر او و جذابیت آثار او در این است  ؛در آفرینش اشعار و سخنان زیبا نیست تنها،ظاهری کالم فراتر نرفته است. امّا هنر سعدی 

پیچیده و عرضه کرده است. به سخن دیگر، ظاهر و  را در گلبرگی از واژه های زیباحقوق شهروندی الی معانی و مضامین عوی که 

به طورخاص  شهروندیاز این رو همواره در کالم و رفتار انسان در طول قرونی که حقوق  .مفهوم کالمش، هر دو زیبا و متعالی است

تا با استفاده از  در پی آن است مقالهشده است. از این رو در این  داختهعام پر مطرح نبوده است، به مفاهیم حقوق بشری به طور
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ا از تلقی و فهم سعدی ر و به تصویر کشیده شود شهروندیحقوق و شاخصه های مفاهیم گوناگون زوایای تحلیل محتوایی بوستان، 

 .بررسی قرار دهدن و روشن کند و مفاهیم و مصادیق موضوع مقاله را در بوستان مورد یمقوله تبیاین 

 تحقیقاهمیت ضرورت و  -3

ه دلیل این که در ادبیات فارسی بیشتر به ویژگی های زیبایی شناختی آثار ادبی پرداخته شده، و جای بررسی های علمی ب           

قوق ح      زمینه آشنایی با  در بسیار کمرنگ است؛ لذا ادبیآن تقریبا خالی مانده یا اگر پژوهشی انجام شده رد پای آن در تحقیقات 

 همی توان گفت هر کدام در کامل کردن دیگری نقش ب تالیفات اندکی وجود دارد که ادبی ، در تحقیقات  عدی،سشعر شهروندی در 

 ا هنوزه کوشش      این محتواییچه به لحاظ ادبی و چه به لحاظ  یعدسشعر گی دلیل پیچیده اما با این حال ب ؛سزایی داشته است

 لذا ضرورت و اهمیت طرح چنین پژوهشی بیش از پیش آشکار می شود. .هم بسیار اندك بوده و بررسی های بیشتری را می طلبد

 روش تحقیق -4

تاب ک            به صورت پژوهشروش تحقیق برای نگارش این  تحلیلی است. -توصیفی ،از نظر روش و ماهیت، این پژوهش           

جامعه آماری در این پژوهش ، با تکیه بر رویکرد تفسیر و تحلیل محتوا است . خانه ای و مطالعه ی مجالت ، کتب و مآخذ معتبر ، 

نه یهایی که در زم سپس با مطالعه  انواع کتاب، می گیردبه روش اسنادی صورت  اثرکه با تالش در در این  ،بوستان سعدی است

ها را  فیش برداری از مطالب آن کتاب کارنمونه ها و شواهد برجسته ی موضوع پژوهش را استخراج و ، ده نوشته شحقوق شهروندی 

به طرز نگاه این شاعر به و مطالب مربوط شد پرداخته  این آثار مطالعه ی  شروع کرده و پس از بررسی های الزم در این باره به

 وگردید و نمونه ها و شواهد برجسته ی موضوع پژوهش را استخراج  داده شدتطبیق ها این کتاب  طالببا م موضوع حقوق شهروندی

سپس اطالعات گردآوری شده به وجهی منطقی طبقه  ،اطالعات مرتبط ضمن استخراج از منابع و مآخذ معتبر مورد ارزیابی قرار گرفته

  بندی شده است.

 تحقیقسئواالت  -5

 شهروندی چیست ؟انگیزه ی فکری سعدی از پرداختن به حقوق  -1

 شاخص های حقوق شهروندی در آثار سعدی دارای چه ویژگی هایی است؟ -2

 برچه اصولی استوار می باشد؟در موضوع حقوق شهروندی بنیاد فکری سعدی  -3

 تحقیقفرضیه های  -6

در بوستان سعدی وجود دارد. به گونه ای که در خالل باب های  حقوق شهروندیامکان استخراج موضوعی منسجم درباره  -1

 حکایات بوستان قابل استخراج و ارائه می باشد. و 

 تعلیمی سعدی قابل استنباط است. –علیرغم گستردگی مبحث مرتبط، نظریه اخالقی  ،حقوق شهروندیدر باب  -2

 وثیقی دارد. ارتباط حقوق شهروندینظریه های سعدی با نگرش او در باره  -3

 استوار است . دولتو  عدالت حق و،  انسان در سه اصلِسعدی  بنیان های فکری و حقوق شهروندی -4

فرضیات مذکور هر چند به طور پراکنده در مجموعه آثار منثور و منظوم سعدی قابل استنباط است چنانکه در آثار منثور او            

هد و بوده و شوا« بوستان»مد نظر است صرفا مستند به  استناد کرد؛ اما آنچه در مقاله حاضرمانند گلستان هم می توان به شواهدی 

استنادها متعددی هم که مورد اشاره قرار گرفته، از خالل حکایات بوستان استخراج شده است و ذکر موارد نادر و معدودی که از 

وده که ارتباط آن با مطلب بسیار وثیق است و در واقع فرضیات نقل شده است مربوط به منابع پژوهشی مورد استفاده ب« گلستان»

 مزبور ناظر به بوستان سعدی می باشد.

 

 پیشینه ی تحقیق -7
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با آن که حقوق شهروندی از بخش های برجسته و مهم ادبیات تعلیمی ، به ویژه در گلستان و بوستان سعدی است و شاعران            

هنری خویش را به نمایش  گذاره اند ، اما با این حال این موضوع چندان مورد توجه پژوهشگران و دیگر در این فن کمال قدرت 

 نوشته شده ، نکاتی در این باب آمده گلستان و بوستانهر چند در شرح و تحلیل هایی که بر  محققان آثار ادبی قرار نگرفته است

 ، به )حقوق شهروندی( به این موضوع اشاره کرده اند اما در این موردِ ویژهاست و در برخی از کتب و مقاله ها به طور گذرا و مختصر 

مقاله آثار و مقاالتی که در بعضی از مباحث با موضوع این ؛ اما نظر می رسد ظاهرا تاکنون کاری مستقل انجام نشده است

 : اشتراک دارند به اختصار عبارتند از

های رعایت حقوق شهروندی ، مفهوم برآن است تا پدیده« وق اجتماعی از دیدگاه سعدیرعایت حق»رضا آزادپور در مقاله            

 حقوق و عدالت خواهی در گلستان و احقاق حق در بوستان سعدی را تشریح نماید .

پس از معرفی آبشخور های فکری و عقیدنی سعدی به ایجاد تحول « حکمت سیاسی سعدی » سیاوش حق جو در مقاله            

 در نگرش و نیات حکمروایان و در نتیجه اصالح روابط فرا دستان و فرو دستان پرداخته است . 

به بیان ویژگی ها و  شاخصه های حقوق شهروندی از نظر « حقوق شهروندی از دیدگاه سعدی »نور علی مظاهری در مقاله            

 .مردم و انتقاد از حاکمان ظالم می پردازدسعدی ، نظیر عدالت ، تعاون ، همکاری ، زیر پا نگذاشتن حق 

 )نقدی بر مبحث حقوق شهروندی در باب اول گلستان(  «سعدی در گلستان حقوق انسانی گفتمان»مقاله  ، محمد قراگوزلو           

 نگاشته است.

یشروتر از عصر خود بوده است نشان می دهد که سعدی بسیار پ« جهان مطلوب سعدی»دکتر غالمحسین یوسفی در مقاله            

 و چنان می اندیشیده که خیلی از افکار حقوق شهروندی او مورد قبول بشریت روزگار ماست .

 

 در فرهنگ هاشهروند  -8

 در زبان فرانسه کلمه شهروندفرانسه است.  Citoyenانگلیسی و  Citizenیونانی و  Politesواژه ی شهروند ، معادل »           

(Citoyen)  از شهر (Cite)  می آید و )سیته( از واژه ی التینی سیویتاس(Civitas)  مشتق است. سیویتاس در زبان التینی تقریبا

 ، بلکه واحدی سیاسی و مستقل در زبان یونانی است که همان شهر است که تنها مجتمعی از ساکنین نیست (Polis) معادل کلمه ی

، خصلت شهروندی را نداشتند. آن  ، کلیه ساکنان به ساکن شهر گفته نمی شود در رم همانند آتن به شمار می آید. شهروند فقط

 (. 1332:1332اکبری، «) کسی شهروند به شمار می رفت که شرایط الزم برای مشارکت در اداره امور عمومی شهر را دارا می بود

« رعیت»به چشم می خورد که با  واژه ی « ابنا»و « ناس»، « ملت»، «امت»، «رعیت» در فرهنگ اسالمی، واژه هایی مانند :            

، به معنای مسؤولیت حاکم در «رعیت»نزدیک تر است. « شهروند»حقوقی ، از دیگر واژه ها به مفهوم  -، از نظر مفهوم و بار سیاسی

در نظام های سیاسی امروز ، معنایی منفی به « رعیت»از مثبتی دارد ، اما معنایی منفی به ذهن آید.  برابر مردم ، در زبان عربی بار

می کنند ،       را ، در زبان فارسی، به گروهی که دارای سرپرست هستند و به کشاورزانی که برای مالک زراعت « رعیت»ذهن آید. 

ه اند. به کار بردن این واژه ، شنونده را به یاد نظام های ارباب و رعیتی می اندازد. و به اتباع پادشاه و تبعه ای یک کشور ، معنا کرد

«) است« شهروند»در منابع دینی ، واژه « رعیت»نتیجه این که ، در حال حاضر، مناسب ترین واژه در زبان فارسی به جای واژه ی 

 ( . 33: 1311ممتاز، 

کلمه شهروند را در خود جای داده است فرهنگ فارسی امروز است که در آن ، این تعریف به ظاهر اولین فرهنگ فارسی که            

 (.دذیل شهرون)فرهنگ فارسی امروز،  «کسی که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد.»ارایه شده است
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شهروند شخصی است که عضو یک جامعه ی سیاسی به »به طور سنتی در اکثر تعاریف، شهروند را معادل تبعه دانسته اند.            

نام دولت ـ ملت است. شهروند کسی است که از حقوق مدنی ـ سیاسی و امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار 

  .(44: 1311،روبر «)است

وابسته به این جامعه است. مفهوم  معنای عضوه ب« وند»به معنای جامعه انسانی و« شهر»مرکب از دو کلمه «شهروند»           

سکونت  به دلیل «پلیس»نسبت داد. این مفهوم به کسانی که در دولت شهر  شهروند را می توان از حیث دیرینگی به یونان باستان

 .(یت نشریه طنین غربسا،  1331،  صالحیان«)حقوق سیاسی بودند اطالق می گردید در شهر دارای

  حقوق شهروندیتعریف  –9

شوند و نیز اطالقی عام واقع مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می حقوق شهروندی در           

کند. به عبارتی دیگر است بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می

سازی  فراهم         لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض، برای  مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با

گیرد، حقوق شهروندی نام دارد و مجموعه زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق می

ها و اقشار مختلف جامعه بوط به گروهقوانین و امتیازات مربوط به حقوق شهروندان به حقوق فردی مانند آزادی بیان، حقوق مر

 شمرده بر        هامصلحت ترین مهم را جامعه در نظم حفظ دانان حقوق از بعضی» .شودهمچون حق برخورداری از انرژی تقسیم می

راین بناب .است اجتماع در نظم و صلح استقرار آن هدف و شده تضمین دولت صالح قوای طرف از که دانندمی مقرراتی را حقوق قواعد و

. اشدبمی فردی و اجتماعی و اقتصادی سیاسی، و مدنی حقوق شامل که است وسیعی نسبتاً مفهوم یک «شهروندی حقوق» تعریف

 حقوق از منشعب که می نماید را تنظیم یکدیگر برابر در آنان تکالیف و و حقوق شهری، سساتمؤو  و دولت  مردم روابط چگونگی که

 جامعه کالن بخش در هاانسان و افراد حقوق حفظ و رعایت منظور به و است کشور اساسی قانون در چارچوب اساسی

 .( 311 - 312: 1311 کاتوزیان،)«است

 شهروندی و  حقوق حقوق بشر –11

حقوق )اجرای حقوق بشر بستگی به حقوق شهروندی دارد. حقوقی که انسان به دلیل حیثیت و کرامت ذاتی خود دارد             

از  حقوق بشر ناشی .بشر( با حقوقی که انسان مقیم یک اجتماع باید داشته باشد )حقوق شهروندی( دو مقوله ی متضاد نیستند

حیثیت و کرامت ذاتی انسان است. حقوق بشر عام و جهان شمول است و برای تثبیت حقوق فطری و طبیعی انسان است. حقوق بشر 

در جامعه یا جدا از جامعه و در انزوا و به تنهایی تعلق دارد. در حالی که حقوق شهروندی حقوق به هر انسان، صرف نظر از زندگی 

انسان، به خاطر زندگی در اجتماع معین است و با توجه به مقتضیات جوامع و شرایط زمانی و مکانی می تواند متفاوت باشد. بخش 

 ند.قوق بشر و حقوق شهروندی دو مقوله ی کامال مجزا نیستاساسی حقوق شهروندی ناشی از حقوق داخلی کشورهاست، اما ح

ی برخوردار است که هیچ گونه قید و شرط، خصوصاً تبعیض بر اساس تابعیت را یهاه حقوق بشر بنا به تعریف، از خصیص»            

به یک دولت و ملت است؛ یعنی  تابد. در این حالت اصل بر این است که حقوق شهروندی، تنها ناظر بر شهروندانِ متعلّق بر نمی

گیرند، از این رهگذر بر نوعی  کنند، تحت شمول حقوق شهروندی و بشری قرار می تمامی افرادی که در یک سرزمین زندگی می

       «شوند مند نمی شود، که دیگران از عوامل وحدت بخش و مزایای آن بهره فرهنگی اصرار می -های اجتماعی همگونی و علقه

 (.41: 1314،مهرپور)

 شاخصه های حقوق شهروندی در بوستان -11
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 آن ه یسای در که است مدنی ایجامعه ریزی، در صدد پیاجتماع به زندگی نوین ه یشیو ه یبا عرضدر بوسـتان   سـعدی            

 ملی همبستگی و  انسجامهم زیسـتی مسـالمت آمیز،     یه تنها در سـای  رود و افراد اجتماعمی از بین محض و تابعیت آمرانه قدرت

 گونه تجویزی را ایجاب هیچ دارای قدرت مطلقه بود و ،سلطانو ها  حکومت تشریح کرده است، که را  یآن حاکمیت سعدی زیند.می

 .کز شده بودشخص او متمر تشکیالت اداری در خودِ هیچ نوع حق و آزادی نداشتند. ،نمی کرد و مردم در مقابل آن

شاهکار آنجاست که سعدی در چرخشی زبانی نه فقط در ادبیات سیاسی ایران بلکه در ادبیات سیاسی جهان با نگاهی انسانی            

گیرد دهد. او ریشه مشروعیت حکومت را مردم می، مشروعیت حکومت را با تمام ساختارها و سازه های استبدادی به مردم ارجاع می

 :  گویدو می

 ... اجدارـود تـاس درویــش مــحتاج دار               کـــه شــاه از رعیـت بـرو پـب

 کَـنی بیخ خویشکُـنی، میوگـر می  مکن تا توانی دل خلــق ریــش                

 (222 -224:ب 1333)سعدی ،                                                                                          

 پیشــبردرعایت حقوق شــهروندی و  ، در صــدد توســعه یابد کهنمود می روشــنفکری عنوان به خویش بوســتاندر  ســعدی           

 .پردازدمی هموجود در جامع عملی و مشکالت مسایل و فصل حل به انتقادی قدرت کارگیری با به او. است خویش ه یجامع فرهنگ

 رکند. او بانتقاد می و سـیاسی  موجود اجتماعی نماید، از وضـعیت می ارایه انسـانی  در جوامع «ْ زیسـتی بِه» برای نوینی هایفلسـفه 

 مصلحت ه، باسـت  نوین هایاندیشـه  در صـدد خلق  ورزد.تأکید می حقوق انسـانی  و برابری ، عدالتتسـاهل ، صـلح  چون هاییآرمان

 ی هشیو ه در صدد عرض هر گروه باورهای گریزد و براساسمی اجتماعی خاص ه یطبق به تکیه و اندیشـد و از وابستگی می عمومی

 . است ْزیستیو بِه با مسالمت توأم ،زندگی نوین

 را نیز برای ها و وظایفیلیتو، مسئوآن و پذیرش قدرت نشـناسـد، اما در برابر ای  می مشـروعیت  را به دولت قدرت سـعدی            

ــاهان ــاحبان پادش ــان و رعیت در برابر مردم قدرت و ص ــازد کهمی خاطر نش  عدالتیو بی و جنایت با جرم را مرادف از آن عدول س

 سطح و رعایا نیز در همان بقا داده ادامه قدرت توانند در کمالمی، خویش وظایفی اصـولِ  با رعایت پادشـاهان  میان داند. در اینمی

ان بیشـاخصـه های حقوق شهروندی را در ذیل عناوین ذیل، این گونه   مهم ترین وی  بزیند. خویش حقوق انسـانی  با دریافت وظیفه

 می دارد :

   رعایت عدالت و دادگری -1 -11

ترس خدای به  نگهبانی خلق و سعدیدادگستری یا به تعبیر  اس عالم مطلوب ، عدا لت است واسو ترین رکن جامعه مهم           

ندد که پسداده است. وی فرمانروایی را می ترین باب بوستان خود را بدین موضوع اختصاصترین و حجیممهم ،همین سبب نخستین 

ار؛ زیرا معتقد است کسی که از زی حق گو شب خداوند را بندهار باشد زکم گروی اخالص بر درگاه خداوند نهد. روز، مردمان را حُ

رمز و نصیحت پدر به شیرویه نیز به اطاعت خداوند سر نپیچد هیچ کس از حکم او گردن نخواهد پیچید. پندهایی از زبان پدر به هُ

 :ی زمینه و طرحی است برای پدید آوردن چنین داد پیشگی و دنیاییمنزله

 ه هرمز چنین گفت نوشیروانــب            زع روانــشنیدم که در وقت نَ                                  

 ...نه در بند آسایش خویش باش            ه خاطر نگه دار درویش باشـک                                  

 دستت نپیچند پایردم ز ــه مــک           ا نپیچی سر از عدل و رأیـاال ت 

 ش به گیتی سمرـام زشتــد نــکن            رـدادگــت ز بیــّزد رعیــریـگ 
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 ( 213 -244: ب  1333) سعدی ،                                                                                    

ست که ی او راه آن اداند. برای استقرار عدالت، به عقیدهپیوند با مردم میبدین ترتیب سعدی، پیشرفت حکومت را متکی بر            

در هر کار صالح رعیّت در نظر گرفته شود. در جهان مطلوب سعدی، ستم و بیداد مذموم است؛ از این رو کیفر دادن به عامل ظلم 

داند و کشتن بدکاران را به فتوای شرع روا میجهان داری موافق شریعت، مطلوب سعدی است . نمایددوست بر فرمان روا واجب می

    اكـداری ز کشتنش بــا نــاال ت                ر هالكـد بــکرا شرع فتوی ده                    .

 (441ب : )همان                                                                                                       

جامعه ای که عدالت در آن برپا نیست، فاقد حیات انسانی و زندگی معنوی است و دیانتی که در آن اهتمام به برقراری »            

می ن      عدالت نیست، مایه ی گمراهی است و حکومتی که عدالت هدف آن نیست و در راه برقراری عدالتی همه جانبه و فراگیر گام

 .(31: 1313دلشاد تهرانی، «)زند، در مسیر هالکت است که اصالح دین و دنیای مردمان به عدالت است

 ساده زیستی حاکمان -2 -11

ترین دالیل استحکام حقوق شهروندی از زیستی و دوری از تجمالت و توجه به زیردستان و لشکریان نیز یکی از مهمساده           

 :نظر سعدی است

 رــتــر دو روی آسـتی هـا داشـبـای دادگر               قدهـرمانــه فــیدم کنــش

 دوزــی بــبایــی قــای رومــای خسرو نیکروز               ز دیبفتش ـی گــکــی

 گذری زیب و آرایش استــن بــوزی       قدر ستر و آسایش است         بگفت این

 ...م خراج              که زینت کنم بر خود و تخت و تاجـتانـسیـر آن مــهـه از بــن  

 ودـور بــن و زیــر آذیــهــه از بــهر لشکر بود                  نـر، از بـُن پــزایــخ

 ( 431 – 431: ب   1333) سعدی ،                                                                                     

 و آشتی صلح  -3 -11

ریشه های انسانی دارد و  ،آن چه سبب گرایش سعدی به صلح و آشتی شده بیش از آنکه ریشه های عرفانی داشته باشد           

اجتماعی و فراگیر است. سعدی جهانی می اندیشد، جهانی فکر می کند، در اندیشه ی برپایی  ،بیش از آنکه فردی و شخصی باشد

این روحیه ی تعامل و تسامح سعدی حاصل مسافرت های طوالنی و گسترده ی او و آشنایی اش با اقوام و ملل  .جامعه آرمانی است 

 ،تنها را کافی می داند و نه دافعه رای ر پیش می گیرد، نه جاذبه او درشتی و نرمی را در برخورد با مردم و حاکمان د .گوناگون است

سعدی در برخی ابیات بوستان به طور مستقیم لفظ صلح و آشتی را  هر دو را با هم الزمه ی تکامل شخصیتی افراد جامعه می داند.

 به کار برده است، نظیر:

 در آوازه ی صلح از او بیش ترس  نگویم ز جنگ بداندیش ترس
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 (1114ب : 1333سعدی ، )                                                                                         

 کن در به رویم فرازـردا مـو فـت  ن امروز کردم در صلح بازــم                                   

 (2314)همان : ب                                                                                                     

سعدی معتقد است به کار بردن تدبیر سیاسی بر قدرت نمایی رجحان دارد. صلح همواره باید بر جنگ مقدم باشد. در آغاز            

ی م برای غلبه ی بر دشمن باید از شیوه های دیگر استفاده کرد و زمانی که همه ی کوشش های صلح جویانه بی ثمر ماند، جنگ را 

را باز نگاه داشت و « صلح رِدَ»سعدی تأکید می ورزد حتّی زمانی هم که جنگ آغاز گشت باید توان آخرین چاره دانست. با این همه 

 هیچ فرصت صلح آمیزی را نباید از دست داد.

 ه از کارزار         ـمن بِـدارای دشـم  ه تدبیر کارـا برآید بـی تـمـه                                   

 (334: ب  همان)                                                                                                     

 وگر جنگ جوید عنان بر مپیچ          اگر صلح خواهد عدو سر مپیچ                                   

 ( 1113) همان : ب                                                                                                  

سعدی اعتقاد دارد گسترش احسان از ویژگی های یک جامعه ی آرمانی است. در چنین جامعه ای به احوال دردمندان،            

 : مبذول می گردد پیران و نیازمندان توجه بسیاری

 که روزی دلی خسته باشی مگر   به حال دلِ خستگان در نگر                                    

 ( 1133: ب  همان)                                                                                                   

ی او بر اختالف بدفرجام مذهبی که نمونه. کندی اجتماعی محکوم میهماره این پدیده نیست وسعدی اهل جنگ و پیکار »           

در بیت  مضمون جاودانی. خواندمیفرا گذارد و بشریّت را به همبستگی و همدردی های آن را به چشم خویش دیده صحّه نمیجنگ

 :  ی اوستهای اندیشهاز جرقّه زیر

 که در آفرینش ز یک گوهرند                بنی آدم اعضای یکدیگرند

 (33:  1333)سعدی ،                                                                                               

هان داری به ج های انسانی، همچنان مطلوب و عزیز است؛ اما چون در باب رهبری ومضمونی که در قرن اعتالی ارزش»           

ها ست با ستیز که زیاده جویی و برتری طلبی دولت های اصلی جنگ وشاهان و رهبران اجتماعی، روی سخن دارد و معموال انگیزه

با بیانی که روح مصلحت بینی وآشتی  گیرد، به ناچار در نقش یک مصلح اجتماعی وجان آنها در آمیخته و ناگزیر دامن رهبران را می

 (.233 :3ذکر جمیل سعدی، ج)«گویدسخن می ،طلبی دارد

         هکه دشمن اگر چه زبون، دوست بِ             وانی بر ابرو گرهـا تــزن تــم                                      

 

       جنگبه نزدیک من صلح بهتر که             اگر پیل زوری وگر شیر چنگ                                      

 (1112 -1113: ب  1333)سعدی ،                                                                                 

 تساهل و مدارای انسان ها  -4 -11
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در بیان تساهل و وی  که قابل تأمـّل است. است شیخ اجل از مواردی ه یبه طور کلی افکار بشردوستان مدارا و بردباری  و           

 :  مدارای انسان ها با یکدیگر چنین می سراید

 کارزار ندد درِـلی ببـسه ـهک         ینی تحمل بیارـاش بـرخـو پـچ                                      

   کشیتوانی که پیلی به مویی         به شیرین زبانی و لطف و خوشی                                      

 (  123:  همان)                                                                                                     

     تساهل و مدارا با همنوعان و اصناف خلق یکی از جلوه های بارز و برجسته ی صلح و آشتی است. از نشانه های اهل مدارا            

یر ز   کم آزاری، احترام متقابل، کم بودن شاکی، رعیّت پروری و بنده نوازی، مهمان نوازی، زود آشنایی، سخت نگرفتن بر می توان به

دستان، احسان و نیکی و تسلیم در برابر تقدیر حق اشاره کرد. باال رفتن مدارا معلولِ عواملِ بیشمارِ اجتماعی است که شخصیت و 

نفعت به م ،بیش از آن که به منفعت خود بیندیشد ،این عوامل محسوب می شود. انسان مدارا کنندهروانشناسی فردی تنها یکی از 

هری بی مِ        خلق می اندیشد سعدی موافقت و همراهی دوست را تکیه گاه ستردگی می داند، که با تکیه زدن به آن تحملِ جفا و

  های خلق برای انسان سهل و هموار می گردد.

 ی مَن اَساــسن إلـردی اَحــر مـاگ  اشد جزاــهل بـدی سـدی را بـــب                                     

                          (1433: ب همان )                                                                                                                     

ه ب« مدارا»در وارسی متون ادب فارسی، نمونه های بسیاری می توان یافت که شاعران و نویسندگان و به ویژه عارفان به »           

رده ب                را با تعابیر گوناگونی از جمله تحمل، سهلی، نرمی و ... به کار « مدارا»سعدیعنوان فضیلت انسانی توجه نموده اند. 

 (.3:  1331عی، سمی«)است

 گیرد خدا بر تو سخت    ــردا نــه فـــک                 تو با خلق سهلی کن ای نیک بخت                                     

 (1233: ب 1333سعدی ، )                                                                                                             

 و اهل قلم ستایش شایستگان -6 -11

حضور نقش آفرین اهل قلم از پشتوانه های معنوی حکومتند . از دیر باز قلم و شمشیر در ادبیات کهن فارسی کارکردی            

ر و فضیلت در واقع ستایش از صاحبان هن نمادین داشته است . قلم ، نماد خردورزی و دوراندیشی و نگرشی حکیمانه بوده است.

چرا که چنین ستایش ها موجب تقویت و نشر ارزش های  ؛بزرگداشت مکارم اخالقی و کرامت انسانی، خداپسندانه و خردپذیر است

در جامعه بشری می شود، همت های عالی را می پرورد و  اخالق و ارزش های واالی انسانی ،معنوی و تحکیم حاکمیت دانش 

 صالح برمی انگیزد.  را برای کسب بزرگی ها و اقدام به عملاستعدادهای حق جویان 

خواجه نصیر الدین طوسی جامعه را به چهار طبقه تقسیم کرده است که فردی از افراد جامعه در یکی از طبقات جایگاه »           

کتاب و حساب و مهندسان و منجمان و اهل قلم مانند ارباب علوم و معارف و فقها و قضات و  -1خاص خود را دارد که عبارتند از : 

 314:  1331طوسی ، «) اهل مزرعه -4اهل معامله چون تجار ، محترفه و ارباب صناعات و حرفه ها  -3اهل شمشیر  -2اطباء و شعرا 

.) 
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یابد  قلم تبلور می گو این که تعبیر لشکری و کشوری که امروزه درباره قوای مملکت به کار برده می شود در دو نماد تیغ و           

. هر چند در گذشته تفکیک قوا مانند امروز معمول نبوده است ؛ اما مجموعه عوامل حکومتی را می توان ذیل دو عنوان لشکری و 

 کشوری جای داد. بنابر این وقتی که سعدی می گوید :

 ل بازو دوم اهل رایـکی اهــی    دو تن پرور ای شاه کشور گشای                                         

 ... ه دانا و شمشیر زن پرورندــند               کرَت بَـوی دولــام آوران گــز ن                              

 مشیر زن              نه مطرب که مردی نیاید ز زن   ـکو دار و شـلم زن نــق                              

 ( 1133 -1112: ب  1333) سعدی ،                                                                          

 مردمتأمین امنیت اجتماعی  -7 -11

امنیت از نیازهای اساسی بشر است به طوری که بدون برخورداری از آن، اهداف دیگر بشر مانند عدالت ، آزادی ، رشد و            

یت مایحتاج اولیه افراد امن ،آزادی  ،تأمین حقوق  ،به دست نمی آید. حاکم باید عالوه بر تأمین رفاه ، آسایشپیشرفت علمی و معنوی 

بدون شک تأمین امنیت مردم به طور کامل تنها از عهده حکومت بر می آید، چون از . جانی ، مالی و سیاسی مردم را فراهم نماید

شیخ شیراز می داند که رشد و تعالی انسان ، تنها در سایه امنیت اجتماعی تحقق  ر است.قدرت و توان کافی و الزم برای آن برخوردا

به این امر حیاتی اشاره می کند. سعدی برای برقراری امنیت از حاکم می خواهد که به  بوستانمی یابد. از این روی در جای جای 

 حاکم سخن بگویند. راحتی در دسترس مردم و رعیت باشد و آنان بتوانند بدون موانع با

 رت کلّه ی خوابگاه؟ـوان بــه کیــه دادخواه               بـالــنوی نــی بشــو کــت                              

 روشـرآرد خــواهی بــر دادخــاگ    چنان خسب که آید فغانت به گوش                                         

 که هر جور کو می کند جور توست       ه نالد ز ظالم که در دور توست؟          ــک                              

 (433-411 : ب1333، )سعدی                                                                                            

اگر در تأمین امنیت  .مردم از حکومت ها ، برقراری امنیت فردی و اجتماعی بوده است چشم داشتِدر طول تاریخ ، کمترین           

و آسایش جامعه سودی باشد ، تنها نصیب مردم نیست ، بلکه حکومت بیش از مردم از آن بهره می برد؛ بنابر این سعدی از پادشاه 

 س دارد ، از جمله :می خواهد که دست کم ، به خاطر خود، مال و جان رعیت را پا

 یداد کشت                که مر سلطنت را پناهند و پشتـه بـشاید بــیت نــرع                              

  که مزدور خوشدل کند کار بیش       مراعات دهقان کن از بهر خویش                                           

 (233 - 231 : ب1333سعدی ، )                                                                                   
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 رفاه عمومی -8 -11

همت گماردن با ایجاد رفاه عمومی است. رفاه و آسایش و تحقق کفاف در زندگی امری است که به واسطه  ،از وظایف حاکم           

 آن مسیر رشد و پیشرفت مادی و معنوی مردم هموار می گردد.

ه همراه ک یکی از مسئوولیت های مهم حکومت، تقسیم عادالنه بیت المال و رفاه بخشیدن به زندگی مردم است. به گونه ای            

سعدی بر این عقیده است، که  با ستم نباشد و اموال عمومی مردم، در غیر موردی که به مصلحت آنان نباشد، صرف و خرج نشود.

 تأمین رفاه و امنیت مردم را دارد.ی پادشاه وظیفه 

 دارــاجــود تــت بــیکه شاه از رع حتاج دار               ـاس درویش مــرو پــب                              

 ر، باشد از بیخ سختـدرخت، ای پس      درخت          رعیت چو بیخند و سلطان                              

 وانی دل خلق ریش              و گر می کُنی ، می کَنی بیخ خویش     ــا تــکن تــم                              

 (222 - 224: بهمان )                                                                                                   

 : رفاه و خدمات عمومی را امتیاز قدرت دانسته و می گوید ،ساختن سعدی، 

 ل و خانی و خان و مهمانسرایــــپ                  د پس از وی بجایرد آنکه مانَــمُنَ                            

 ارــاورد بــیــودش نــت وجــدرخ                  ش یادگارسَماند پَـو نــک ر آنــه                            

  دــوانــخ شاید پس مرگش الحمدـن                  اندـیرش نمــار خــوگر رفت و آث                            

 (233 -233)همان : ب                                                                                                      

 حاکمیت قانون  -9 -11

ی م                 و نعمت و فرصت الهی را تبدیل به نقمت و مصیبتمی دهد لک را بر باد تصمیمات غیر حساب شده گاه مُ           

زه تعامالت حو ،زمامداری  ،بوستان سعدی جملگی به حاکمان گوشزد می کند که نقشه راه سعادت در عرصه سیاست حکایات  کند.

 : چه به نظام حاکمه یادآور می شود ؟عمومی و خصوصی چیست

 

  گ ترازوی بارش کم استــه سنــک                    اگر محتسب گردد آن را غم است                          

 ( 414:ب  1333)سعدی ،                                                                                                   
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تثنا ریزی باید اسگقانون  مبارزه با سعدیاز نگاه  .یکی از رفتارهای ناروای دولتمردان ، برپایی قوانین و رسوم ظالمانه است           

ظلم آشکار، امنیت داشتنِ خواص است و مجازات  همه را باید با یک چشم طرد کرد که ناپذیر باشد و فاسد خوب و فاسد بد نداریم.

 کردن مردم عادی.

 مشیر دست    هتر او را به شــم بــقل   م زن که بد کرد با زیر دست                  ــقل                          

 رَد تا به دوزخ دهدــَی بــو را مـــد می نهد                     تـانون بــه قــر کــمُدَبّ                          

  ه مُدبِر کس استــمدبّر مخوانش ک   گو ملک را این مُدبّر بس است                 ــم                          

            (1313 - 1321ب  : همان)                                                                                                 

 خدا ترسیِ حاکمان -11 -11

مسئوول است برای ایجاد امنیت، عامالن و کارگزارانی برای کشور انتخاب کند که درست کار ، وظیفه شناس و  ،حاکم           

ترین ویژگی های حاکم عادل دانسته و معتقد است که رعایت عدالت ، به کار بستن  سعدی ترس از خدا را از مهمخداپرست باشند. 

مت رعیت بودن، باید به خاطر رضای خدا و ترس از خدا باشد نه اهداف دیگر. عقل و اندیشه، نگهبانی خلق و به طور کلی در خد

تابع امر قانون  الن آن حکومت از خدا بترسند ووعادل و مردمی را در این نکته می داند که مسؤ سعدی یکی از شرط های حکومتِ

 لیت نشانده است.ورسی مسؤیع کسی که آنان را بر کُطباشند، نه م

 رسد امینش مدارـو تـز تــین کــام                    انت گزارــاید امــرس بــداتــخ                           

      هالك و وان و زجرــدی عِــه از رفــن                   د از داور اندیشناكــایــین بــام                           

 ( 231 - 232: بهمان )                                                                                                    

سعدی برای پیشگیری از گسترش فساد اداری و مالی به دولت مردان توصیه می کند که هرگز دو خویشاوند یا دوست            

گر خطا ها و خالف های یکدی انث می شود آنعبا ،خویشاوندی و دوستی نزدیک نزدیک را در یک نهاد دولتی به کار نگیرند، زیرا روابط

 را رو پوش نمایند.

 کجا به همـاد یــرستـد فــبایــن                   هم قلم ه یرینـمجنس دیــدو ه                                  

 د، یکی پرده دارــاشــیکی دزد ب                 و یار چه دانی که همدست گردند                                    

 (  234 - 234: ب  همان)                                                                                                      

 در اتقا نیز. کارمندان را مذموم می شمارد و به سیستم لیاقت از طریق انتخاب ، معتقد است با این همه، عجله در استخدامِ           

 ( 324همان : ب «) به قدر هنر پایگاهش فزود»سپس « به عقلش بباید آزمود: »
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ـده مفرمای کارنخواهی که ضایع شــود روزگار                      بــه نــاکــار دیـ                                  

 ( 1144: ب1333سعدی ، )                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ه غور کسی                                               ـیدن بــد رســشایــن                     سی ـر نیاید بــا بــام تــه ایــب                                  

 (      332 -333) همان : ب                                                                                                        

ی دانسته است. به کسانی که اصول را رعایت نمی کنند ، هشدار می دهد و سعادت حقیقی را فقط سعادت اخرو سعدی           

 عاقبت دنیوی و اخروی آنان را ناگوار می داند. به عنوان نمونه به ابیاتی از اولین حکایت باب اول بوستان دقت شود :

 ... رسد ز داور بترسـو نتــاز آن ک   ترس                     ـران دالور بــستکبــز م                                  

 رسد پیش بین این سخن را به غور            رابی و بد نامی آید ز جور                ــخ                                  

 ( 233 - 234: ب همان )                                                                                                        

سعدی عمل صالح را نه فقط برای پادشاهان بلکه برای عامه نیز وظیفه می داند او عمل صالح را مهمترین توشه و یکی از             

اکم ی حاساسی ترین شفاعت کنندگان روز قیامت می داند. ابیات زیادی در باب اول بوستان وجود دارد که خدا ترسی را از ویژگی ها

 از آن جمله است :و کارگزار عادل دانسته است 

 ار ــمار ملک است پرهیزگـه معــک   مار                   ـت گـر رعیـرس را بـدا تـخ                                  

 ( 243: ب  همان)                                                                                                                  

 ر فروز     ـمل بــراغ عــا چــجــاز این                      زب گور خواهی منور چو روــش                                  

 ( 333: ب  همان)                                                                                                                   

سازمانی که سعدی پیشنهاد می کند، بر استخدام کارمندان خداترس مبتنی است، او اعتقاد به مبدأ را  نظام استخدامیِ»           

مه ه   ه ی میانه و کارمندان جزء می داند و گویی که مانند م قدرت تا رهبران ردرَشرط اساسی هرگونه رهبری از باالترین نقطه ی هِ

می        ( و اندرز233:  3ذکر جمیل سعدی ، ج «)ی پایبندان مکتب خداپرستی، این اعتقاد بنیادی را پایه همه خوبی ها می داند

 دهد که :

 ین باید از داور اندیشناك               نه از رفع دیوان و زجر و هالك  ــام                                  

 ه از صد یکی را نبینی امین ــک    بیفشان و بشمار و فارغ نشین                                             

 (232 - 233: ب 1333سعدی ، )                                                                                
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  بشردوستی و شفقت به همنوع -11 -11

ها و مهم شمردن خدمت خلق پیشتر و بیشتر از انسان گریان باختر زمین  سعدی در قلمرو انسان دوستی به مصالح انسان»            

ل یگریان باختر زمین شمرده می شود به مساگام برداشته است . به بیان سعدی یک قرن پیش از پتراك که به اعتبار نیای انسان 

ع از لِطَّی و رسایی بیان کرده است که شاید کمتر انسانی مُیارج آدمیت را به شیوا پرداخته است و مقام و ها انسانی و مصالح انسانی

 .( 141:  1313)ترابی «ادبیات فارسی باشد که آنها را نشنیده باشد

پر از عشق به بشریت داشته و وجود عزیزش آکنده از مهر و محبت بنی نوع انسانی بوده، همواره دلی از آن رو که سعدی            

هی از گره های اجتماعی را رِبدین نکته اشاره کرده که هر فردی باید خود را در برابر جامعه مسئوول بداند و با کار و کوشش، گِ

ر اوراد و ادعیه، بسنده کردن کاری از پیش نمی رود و ذات انسانی تکامل نجی نشستن و به ریاضت و ذکبگشاید و بداند که فقط به کُ

  .و صیقل نمی یابد

 ان ــســترنج کــورد دســنّث خــَر رنج و راحت رسان            مُخبَچو مردان بِ                                 

 یفکن که دستم بگیر ـود را بــه خــن            یرـبگیر ای جوان دست درویش پ                                 

 ت            که خلق از وجودش در آسایش است ...ـخدا را بر آن بنده بخشایش اس                                 

 اند به خلق خدای  ــکی رســه نیـــک      ه هر دو سرای      ــکسی نیک بیند ب                                 

 ( 1333 -1311 : ب  1333، سعدی)                                                                                      

سعدی در تجلیل انسان و به دست آوردن دل دردمندان تا آنجا پیش رفت که در نظرش تسخیر جهان در مقابل فتح »            

همیاری و معاضدت و مقدم داشتن راحت دیگران به راحت خویش ، مدام در سخنان سعدی خواه به . ناچیز جلوه نمودها بس  دل

 (.142:  1313 ،)ترابی«نظم و خواه به نثر تکرار می شود

  نتــویشــایش خرر آــد بــنزیــو زن            گ سایش مردآکه ــنک آنــخ                                 

 ویش ازغم دیگران  ــادی خــه شــروران            بــر پــت هنــکردند رغبــن                                 

 ( 424-424: ب  1333)سعدی ،                                                                                        

 نیکوکاریاحسان و  -12 -11

ریا و با خلوص نیت برخورد کنند و مردم باید نسبت به هم بی .منت استبی انسان در الگوی آرمانی سعدی اهل احسانِ           

 توسط حضرت ،پیر گبر و کافر از سفره به خواریِ راندنِ خداوند را الگوی خویش قرار دهند. توصیه به این نوع بخشش در داستانِ

 :بودن کار ابراهیم)ع( یکی از مصادیق روشن این نوع نگاه سعدی به احسان استابراهیم خلیل)ع( و اشاره حضرت حق در خطا 

 ای خلیلـکنان کالمتــه هیبت مــب    لیل           ـسروش آمد از کردگار خ....                                 

 بری دست جود؟ ...ا پس چرا میــو بــت  جود             ـرد پیش آتش سـَبگر او می                                

 

 که این زرق و شید است و آن مکر و فن     زن          ـر سر بند احسان مــره بــگ                                

 (1113 - 1113: 1333سعدی ، )                                                                                            
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آرامش درونی به همراه دارد ، اما رویکرد بیرونی آن گشایش کار خلق و سپاسگزاری عملی در برابر  ،هر چند مردم نوازی            

 البته نباید چنین پنداشت که سعدی احسان شود.فضل الهی است ؛ بنابر این باب دوم بوستان ، ویژه ی احسان و نیکی به خلق می 

و نیکی به خلق را مطلق انگاشته است؛ بلکه باور دارد که برخی شایسته ی احسان نیستند و نیکی کردن در حق آنان ، چه بسا جفا 

 در حق آنان باشد :

 ... نه شرط است با هر کسیکن ــاب احسان بسی         ولیــیم در بــگفتــب                                 

 می است ...ر هر کجا ظالمی          که رحمت بر او جور بر عالَــای بــخشــمب                                 

 ی زندـاروان مـود کــازوی خــه بــب    هر آنکس که بر دزد رحمت کند                                        

 م بر ستم پیشه عدل است و داد   ــه سر به باد           ستنِشگان را بِــفا پیــج                                 

 (  1433 - 1431: ب همان )                                                                                              

خوانیم: گوسفندی در پی جوانی سازد. در حکایتی از بوستان میری حتی حیوانات را سپاسگزار آدمی میاحسان و نیکوکا           

 کشاند. جوان بی درنگ، ریسمان باز کرد؛دوان بود. کسی بر جوان ایراد کرد و گفت: این ریسمان است که گوسفند را به دنبال تو می

 :و گوسفند بازهم در پی جوان روانه شد

 که احسان کمندی است بر گردنش            برد با منشه این ریسمان میــن                                

 یلبانـر پــله بــمی حمــارد هــنی           به لطفی که دیده ست پیل دمان                                

 که سگ پاس دارد، چو نان تو خورد            مردای نیک دان را نوازش کنــب                                

 ( 1341 – 1343همان : ب )                                                                                         

 نتیجه گیری -12

 آنان فرهنگی زیست همانا وضعیت که آنان اجتماعی افراد و نیز شئونات اجتماعی قشرهای ویژگی با در نظر گرفتن سعدی           

 هیادآور شود ک نکته را بدین و پادشاهان تا سالطین است بر آن پردازد. او پیوستهمی آنان و پند و اندرز دهی آنان هدایت ، بهاست

 و امنیت متسال تضمین که او معتقد است دارد. ارجحیت اسیو سی دولتی در برابر مصالح پیوسته ناپذیر انسانیو مصالحه حقوق تام

 توجه از حقوق افراد جامعه و حراست حفظ ، بهسیاسی قدرت صاحب منشاء و که پذیر استامکان تنها در صورتی در جامعه فردی

 نماید. عمل ، بداننموده

به جانبه دور از یک وی آن است که نشانگرسعدی از دیدگاه  حقوق شهروندیورد نکته قابل توجه در مبا بررسی بوستان            

 رهای خاص خویش را ارائه میبیند و برای حل معضالت هر بخش، راه کا وار در کنار هم میل اجتماعی را زنجیره ینگری همه مسا

انکار برخی از ابعاد وجود آدمی نیست. او انسان را نکته قابل تامل دیگر این که سعدی به دنبال خلق انسانی تک بعدی یا . کند

های جسمانی و روحانی وجود وی با داند که باید به رسمیت شناختن تمامی جنبه های متنوع می موجودی چند بعدی و دارای نیاز
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ها. از این روست که در از این نیازها، برنامه و طراحی برای سعادت او ارائه نمود، نه از راه انکار و سرکوب برخی احترام به این نیاز

 .نیز جایگاهی ویژه و برجسته دارد حقوق شهروندیدنیای سعدی در کنار طرح گسترده دینی، اخالقی و تعلیمی، 
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