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 چکیده:
شناسی آداه به سعدی از جمله شاعران و هنرمندانی است كه همچون جامعه زمینه و هدف:

ت و شاید بتوان ثبت و ضبط بسیاری از آداب و رسوم عصر و محیط پیرامون خویش پرداخته اس

دفت نگاه وقادانج او دوی سبقت را از بسیاری از همطرازان خویش ربوده است. هدف اصلی این 

جستار بررسی ظرائف آداب اجتماعی و فرهنگی عصر و زمانج سعدی است كه در آثار وی منعکس 

 شده است.

ای كتابخانه روش مطالعه در این پژوهش توصیفی ی تحلیلی بر مبنای مطالعات روش مطالعه:

 است. دامنج پژوهش كلیات سعدی به تصحیح محمدعلی فروغی میباشد. 

آداب و رسوم اجتماعی بسیاری مانند توجه به جلب دردشگران، فروش اجناس تقلبی،  ها:یافته

حیطج اختیارات محتسبان، قتل مخنثان و پراكنددی زنان بدكاره در شهر از جمله نکات و ظرائف 

 میباشد. مورد توجه سعدی 

بررسی اشعار سعدی و تعمق در انعکاس آداب اجتماعی و فرهنگی عصر وی نشان  گیری:نتیجه

بینی خردمند به آداب و میدهد سعدی در مقام نصیحتگری اجتماعی، طنزپردازی منتقد و نکته

 رسوم اجتماعی عصر خویش توجه داشته است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Sa’adi is one of the poets and artists who, 
like a knowledgeable sociologist, has recorded many customs of the time and 
the environment around him, and it can be said that his careful look has 
snatched the lead from many of his peers. The main purpose of this article is to 
study the nuances of social and cultural customs of Sa’adi era and time that are 
reflected in his works. 
METHODOLOGY: The study method in this research is descriptive-analytical 
based on library studies. The scope of Sa’adi's research is corrected by 
Mohammad Ali Foroughi. 
FINDINGS: Findings show that many social customs such as paying attention to 
attracting tourists, selling counterfeit goods, the scope of authority of 
accountants, murder of miscreants and the dispersion of evil women in the city 
are among the points and delicacies Sa’adi pays attention to. 
CONCLUSION:  Examining Sa’adi's poems and meditating on the reflection of 
social and cultural customs of his time shows that Sa’adi, as a social advisor, 
critical satirist and wise point man, has paid attention to the social customs of 
his time. 
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 مقدمه
 های واقعیهایی عیناً منعکس میکند و یا به برخی از جنبهشعر و ادبیات هر ملَّتی وضع موجود اجتماع را در دوره 

ای از زنددی مردم هر عصر و تواند اشاراتی داشته باشد. بدین لحاظ شعر و ادبیات را میتوان آینهزنددی مردم می

از ادبیات میتوان بعنوان یک سند اجتماعی برای به دست آوردن نکات »جامعه دانست. برخی پژوهشگران معتقدند 

ادبیات هر جامعه بستری مناسب برای  (. ازاینرو44: 4373)ولک و همکار، « كلَّی تاریخی ی اجتماعی استفاده كرد

مطالعج بخشی از اوضاع و احوال و آداب اجتماعی و فرهنگی آن جامعه محسوب میشود. بسیاری از كتب و آثار 

های ادبی، بردرفته از اندیشج ادبی هنرمندان و شاعران طرازاول و برجستج ایران در عین برخورداری از جنبه

های اجتماعی و محتوای این آثار بازدوكنندۀ افق فرهنگی و فکری ؛ ازاینرو درونمایهاجتماعی دوران خود نیز هستند

سعدی بجهت توجه به  بوستانو  دلستانجامعه و زمان خود است. در میان آثار برجستج زبان و ادب فارسی، 

غنی درخصوی مسائل های بسیاری از آداب اجتماعی موجود در روزدار خود، جدا از ارزش و اهمیت ادبی، از بنمایه

 دلستان تجلَّی اوضاع اجتماعی»به تصحیح خود مینویسد:  دلستاناجتماعی برخوردار هستند. یوسفی در مقدمج 

: پ(. در دلستان و بوستان میتوان به بسیاری از زوایای اجتماعی ایران در عصر سعدی 4349« )عصر سعدی است

 ون خویش نظر داشته است. پی برد. سعدی بیش از شاعران دیگر به جامعج پیرام

در این مقاله درصدد پاسخگویی به این مسئله هستیم كه برخی ظرایف آداب اجتماعی عصر سعدی چگونه در دو 

شده، فرضیج موردنظر آن است اثر مهم وی یعنی دلستان و بوستان منعکس شده است. در پاسخ به سؤال مطرح

شناسی هوشمند به بسیاری از ظرایف و آداب رسوم عصر خویش عهكه سعدی با نگاهی وقادانه و تیزبین مانند جام

توجه نموده است. در بیان تفاوت رویکرد پیش رو در این مقاله با سایر مقاالت منتشرشده درخصوی آداب و رسوم 

 فرهنگی و اجتماعی در آثار منظوم ادب فارسی و از جمله آثار سعدی، نکتج قابل توجه، تفاوت مصادیق موردبررسی

در مقالج حاضر میباشد. در بیشتر پژوهشهای موجود به فرهنگ عامیانج عصر و زمان هنرمندان و ادیبان توجه شده 

است )اموری مانند غذاها، بازیها و ...( كه در دواوین شعری همعصران یک هنرمند نیز میتوان مصادیق آنها را یافت، 

پژوهشگران، كه خأل بررسی پیرامون آن ضروری بنظر  اما در جستار پیش رو ظرایف و نکات مغفول از دیدداه

میرسید، مورد توجه قرار درفته است. بعنوان نمونه مصادیق بسیار جزئی از شرایط اجتماعی ایران مانند )خرید 

ها و بافت اجتماعی و فرهنگی ایران معاصر نیز میتوان كردن نان از بقالی بجای نانوایی شبیه آنچه امروز در مغازه

ت و یا حدود اختیارات محتسبان، تولید اجناس مشابه كاالهای وارداتی مانند ساخت كاسج چینی در قالب نمونج یاف

ای ایرانی آن در مرودشت و ظرایفی از این قبیل( كه البته تعداد زیادی را دربر نمیگیرد، اما بلحاظ شناخت دوشه

اهگشا خواهد بود. امید كه این جستار راهگشای از شرایط و آداب فرهنگی و اجتماعی ایران بسیار مفید و ر

 پژوهشهای بیشتر در این زمینه باشد.

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

ضرورت پرداختن به موضوع فوق از دو جهت حائز اهمیت است: نخست آنکه دلستان و بوستان بدلیل ریزبینی، 

بعی ارزشمند در شناخت آداب و رسوم جانبج سعدی به مسائل پیرامون و جامعج خویش، مننظر همهدقت و امعان

اجتماعی عصر شاعر است و از سوی دیگر با مداقه و بررسی در آثاری كه پیرامون زنددی، اندیشه و هنر شاعری و 

نویسنددی سعدی صورت درفته، به پژوهش علمی و قابل استنادی كه درخصوی آداب اجتماعی در عصر و روزدار 

عامج  ای از فرهنگاند حیطهبیشتر در قالب كتاب و مقاالت علمی منتشر شدهسعدی باشد دست نیافتیم و آنچه 
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 رو متفاوتشناسی و پرداخت مطلب تا حدود بسیاری با جستار پیش عصر سعدی را دربر میگیرند كه در روش

سخن  جهای نهفتهستند؛ بدین معنا كه در جستار پیش رو نکات اجتماعی پنهان كه بصورت بسیار ظریفی در الیه

سعدی است و تا حدود بسیاری از دید پژوهشگران مغفول مانده است، مورد توجه قرار درفته و از این نظر اهمیت 

 و ضرورت انجام پژوهش مشخص میگردد. 

ها و آمده تاكنون پژوهشهای متفاوت و دونادونی پیرامون پرداختن به برخی از جنبهبا توجه به بررسیهای بعمل

وم اجتماعی ایران در عصر و روزدار سعدی منتشر شده است كه با مطالعه، دقت و واكاوی در زوایای آداب و رس

آنها متوجه خواهیم شد كه مركز اصلی بحث و تمركز اینگونه آثار بیشتر بر آداب و رسوم عامیانه یا فولکلور میباشد 

بی ثر دیوانهای شعری یا متون منثور ادكه تقریباً در ادوار دونادون شعر پارسی پس از اسالم بصورت مشتركی در اك

میتوان ردّپایی از آنها یافت؛ مانند حرز، تعویذ و اس ند دود كردن، كیمیادری، تفأل زدن، اهلی كردن پرنددان، 

نگاه سعدی به آداب، »آداب ازدواج و انواع بازیها. درخصوی آداب و رسوم و باورهای عصر سعدی به كتابی با عنوان 

( میتوان اشاره نمود. هرچند در این كتاب باورهای عامج رایج مانند 4343از جمال زیانی )« ی مردمرسوم و باورها

آموز كردن حیوانات، دفن مرددان، و جزیه درفتن از كافران مورد نشینی زاهدان، دستانواع بازیها، غذا خوردن، چله

نگ عامیانج زمان سعدی )و حتی در ادوار دیگر( توجه نویسنده قرار درفته است كه تا حدود بسیاری فولکلور یا فره

از  «تحقیق دربارۀ سعدی»رو با این اثر نیز متفاوت است. در كتاب واكاوی شده است، اما رویکرد پژوهش پیش 

مرد »( در فصل اول تحت عنوان 4344ترجمج غالمحسین یوسفی و محمدحسن مهدوی اردبیلی )« هانری ماسه»

اهی نگ»ناسانه از روزدار سعدی ارائه شده است. امیدعلی احمدی نیز كتابی با عنوان شتحلیلی جامعه« اجتماعی

دارد كه در این كتاب هشت باب دلستان سعدی از منظر موضوعات اصلی و « شناسانه به دلستان سعدیجامعه

 بندی و تجزیج آماری مورد توجه قرار درفته است. فرعی بصورت جدول

یز میتوان به چند مقالج علمی كه نتایج قابل قبولی دارند اشاره نمود. از جمله طاهری و از مقاالت نسبتاً مرتبط ن

نویسنددان محترم «. های كنتربریبررسی تعالیم اخالقی در دلستان و قصه»( در مقالج 4343مرتضایی كمری )

 بیقی از منظر فطرتبخش قابل توجهی از آداب تعلیم و تربیت از نظرداه سعدی و جفری چاسر را در بررسی تط

« های فقهی در دلستانآموزه»( در مقالج 4395اند. علوی )مشترک بشری در توجه به نکات اخالقی بررسی نموده

( 4346درخصوی اجرای حدود شرعی و انجام نذورات در زمان سعدی به بحث پرداخته است. مسجدی و همکاران )

مسائل اخالقی و تربیتی عصر و روزدار سعدی را مورد توجه « عهفرایند اخالقی شدن جامعه از نگاه جام»در مقالج 

اند. اند و بایدها و نبایدهای اخالقی عصر سعدی و نتایج علمی آنها در رفتار و سلوک مردم را بررسی نمودهقرار داده

امت لئ« راقیكاركرد تکرار و تداعی در انتقادهای اجتماعی پنج شاعر بردزیدۀ سبک ع»( در مقالج 4344تركاشوند )

ای با ( در مقاله4394نژاد )سخاوتی جامعج عصر سعدی را بصورت ضمنی مورد توجه قرار داده است. صفریو بی

در قالب پرداختن به طنز سیاسی سعدی، برخی رسوم « های سیاسی و اجتماعی سعدیبررسی اندیشه»عنوان 

 كرده است.  اخالقی حاكمان را بررسیناپسند زمان وی از جمله رشوه و بی

 

 بحث و بررسی

سعدی از معدود نویسنددان و شاعرانی است كه مسائل اجتماعی و آداب و رسوم جامعه را با زبانی شیوا و بیانی  

در آثار سعدی، چه منظوم و چه منثور، از جامعج طبقاتی متشکل از ستمگران و ستمکشان، »زیبا تصویر كرده است. 

ای مده است و مظالم و مفاسد حکمرانان زمان و دردهای اجتماعی با شیوهدرسنگان و سیران سخن به میان آ
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(. درخصوی دیدداه اجتماعی سعدی 463: 4357)ثقفی، « بسیار عالی در این آثار مورد بررسی قرار درفته است

 .سعدی متفکری رادیکال یا حداقل خواستار اصالحات و تغییرات عمیق اجتماعی نیست»الزم به توضیح است كه 

داه مدّعی آن نمیشود كه باید سقف فلک را شکافت و طرحی نو درانداخت و جهانی با راه وی برخالف حافظ هیچ

و رسم جدید تأسیس كرد و به آفرینش انسانی با مختصات آرمانی دست زد. هرچند تالش آدمی را در بهبود زنددی 

(. البته آنچه مسلم است ارزشها و هنجارهای 47 :4357)یوسفیان، « تأثیر نمیداندو مخصوصاً در عرصج اخالق بی

تنهایی نیست؛ چراكه سعدی عالوه اجتماعی نزد سعدی مالک و معیار پذیرش یا مردود ساختن رفتار یا عملی به

ها برده است. سعدی را سخنگوی زنددی بشر عصر شناسانه، از علم و دین و اخالق بهرهبر آداهی و معرفت جامعه

نست. سعدی با توجه به اوضاع و احوال و شرایط عصر خویش نکات بسیاری از آداب و رسوم خویش میتوان دا

 های خود به تصویر كشیده است.اجتماعی روزدار خویش را در اشعار و نوشته

 

 اوضاع اجتماعی عصر و روزگار سعدی
 ان متصور بود. بخششرایط و اوضاع اجتماعی عصر سعدی را بدون در نظر درفتن وضعیت سیاسی ایران نمیتو 

اعظمی از روزدار سعدی در دوران پرآشوب و بحرانی استیالی مغوالن بر ایران س ری شد. انحطاط اخالقی، معضالت 

اقتصادی، دردیریها و نزاعهای خونبار همه و همه از وضعیت اسفناک ایران در آن روزدار مایه میگرفت. مغولها و 

دیر مآبان ریاكار، قاضیان رشوتنومیدی بسیاری از مردم شده بود. صوفیس س استیالی تیموریان مایج اضطراب و 

لوحی عوام، رونق را از زنددی مردم و زهدفروشی و سودجویی زاهدان، درانفروشی كسبه و اهل بازار و داه ساده

های و سنتبرده بود. تأكید و تکیج سعدی بر اخالق و اصول اخالقی و رعایت حقوق شهروندی و پایبندی به آداب 

اجتماعی از آن رو است كه سعدی با جوامع مختلف در سفرهای دونادون آشنا شده و از شیوۀ تعامل افراد، نحوۀ 

شناسی تیزبین به داری حاكمان و آداب و رسوم آنان آداهی كسب كرده و در نقش منتقدی آداه و جامعهحکومت

 انعکاس آداب اجتماعی و فرهنگی عصر خویش پرداخته است. 

كه دارد رفتار طوایف و طبقات و اقشار دونادون از زن و مرد و پیر و جوان را مورد سعدی با حدّت نظر و دقتی

ریزی نموده است. دلستان و بوستان آینج توجه قرار داده و بدنج اصلی آثار خویش را بر پایج توجه به این نکات پی

است. پیش از پرداختن به انعکاس این آداب اجتماعی در نمای عرصج اجتماعی و زنددی روزمرۀ مردم شیراز تمام

یاقوت حموی می ردازیم. یاقوت حموی، كه همزمان « البلدانمعجم»آثار سعدی، به بررسی موقعیت شیراز از منظر 

هی .ق تألیف نموده است،  464را به سال « البلدانمعجم»با سعدی میزیسته است و كتاب معتبر خود با نام 

این شهر[ در میان ایالت فارس واقع است. طول شیراز هشتادوهشت درجه »]عیت شیراز مینویسد: درخصوی موق

لدان: الب)معجم« ونه درجه و نصف. آب شهر از قنات تأمین میشود كه تعدادشان زیاد استو نصف و عرض آن، بیست

میخواند. حمداهلل مستوفی « وفبلد مشهور معر»(. یاقوت حموی شیراز را 415: 4355؛ رستگار فسایی، 365/  5ج 

مردم ]شیراز[ به كمتر كسی قانع و  در او بینوا بسیار است »در دوران اوج حکومت و فرمانروایی ایلخانی مینویسد: 

اما از كدیه محترز باشند و البته به كسبی مشغول... ثروتمندان اغلب از آنِ شهرهای دیگرند و شیرازی متمول نادر 

و طمع  انصافیمذهب و اندک حنفی و شیعی نیز باشند... اكنون بسبب بیغرند و سنَّی شافعیاست... مردم اكثر ال

 (. 439: 4334)مستوفی، « پیشوایان، ]شیراز[ مسکن اشقیاست

ومرج و فقر و درسنگی ناشی از آن، در دوران پس از سعدی نیز چنین مینماید كه آثار حکومت ایلخانان و هرج 

ف سعدی از شیراز چنین است كه ساربانان و كاروانساالران در پیشاپیش كاروانهای توصی»هنوز مشخص است. 
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اند و كاالی افکندههای بازار رحل اقامت میاند و در شهر در سراچهها خارج یا به آنها وارد میشدهخود از دروازه

چاوشان یل كماندار، كمان  اند. خیلتاشان بساط كاروانها را جمع و جور میکردند.نفیس خود را عرضه میداشته

ان و زنان، س ربازبازان، مشتكیانی، قبای اطلس و كمر زرّین میگذاشتند و خبری مهم را اعالم میداشتند. شعبده

اندازان در میدان شهر مردم را سردرم میکردند و فالگیران در دوشه و كنار شهر بساط خود را میگستردند. چرخ

ن داخل و یا از آن خارج میشدند پر و خالی میشد، سقَّاها مشکهای آب بر دوش تشنگان دارالشفا از بیمارانی كه به آ

هایی را به كار خود اختصای داده و كاران در بازار، دوشهكش و حجامترهگذر را سیراب میکردند. دالكَّان دندان

در دل داشتند سخن دفته  پیوسته مشغول بودند... سعدی در آثار خود جای جای از محتسب و بیمی كه مردم از او

هایی از توجه سعدی به ظرایف و نکات آداب اجتماعی (. در ادامه مصادیق و نمونه411ی  415: 4399)بیانی، « است

 زمان و عصر خویش را به تفکیک مورد توجه قرار خواهیم داد. 

صوف ت»دی دیده میشود كه در بررسی سیر تصوف از آغاز تا روزدار سعریاكاری فقیهان؛ رفتار رایج در جامعه: 

ای است منشعب از عرفان كه با زهد كلَّی آغاز شده است و پیروانش را به احتراز های نخست، طریقج زاهدانهدر دوره

(. این طریقه اندک اندک از حقیقت 44: 4395كوب، )زرین« از خواهشهای نفسانی و اعراض از ماسوی داللت میکند

آنکه مقارن با یورش هولناک مغوالن به انواع بدعتها، خرافات و انحرافات آلوده  و ماهیت عرفانی خود دور شد تا

 دشت. 

اسی شنیکی از انواع انحرافات تصوّف در روزدار سعدی كه با نقدهای بسیاری مواجه دشته است و از منظر آسیب

. انحطاط روزافزون فرقج قابل بحث و بررسی است، دنیامداری زاهدان و رواج ریا و تزویر در میان صوفیان است

ایرانیان در این روزدار پرحادثه به اندازۀ تمام »هی . ق آغاز دردید.  444تصوف با حملج خانمانسوز مغول در سال 

جان خود را با كوششهای مداوم از زیر لطمات سخت، تاریخ دذشته و آیندۀ خود رنج كشیدند و ادرچه فرهنگ نیمه

جات بخشیدند، اما نتوانستند آثار نامطلوب این دوران سیاه را بر حیات فکری، فرهنگی ای كه میّسر بود نبه هر دونه

ای نظام سیاسی، اقتصادی، (. هجوم وحشیانج مغول كه بصورت ناباورانه64: 4396)صفا، « و علمی خویش محو كنند

مشاهدۀ »در پی داشت.  فرهنگی و اجتماعی ملَّت ایران را از هم فروپاشید، انحطاط فکری و فرهنگی بسیاری را

درپی ایران قدرتمند، با وجود مبارزات متعدد، احساس خاصی را در ایرانیان تقویت كرد؛ احساس شکستهای پی

ی ارزشی دنیا و لزوم بیتوجهی به امورات دنیوثباتی و بیضعف و ناتوانی در ایجاد تغییر و اصالح جامعه و باور به بی

زدۀ آن روزدار بر اذهان و دنیا محل دذر است در دنیای وحشت« این نیز بگذرد»یشج را در میان مردم رواج داد. اند

های صوفیانه شد؛ به بیان دیگر شرایط مردم سرازیر شد و خود یکی از عوامل جدی در ترویج و پذیرش اندیشه

د ییر اوضاع باثر بودن تالشهای فردی برای تغسخت سیاسی ی اجتماعی عصر از یک سو و احساس ناتوانی و بی

ارزش بودن دنیای فانی ناچار كرد )غالمرضایی، جامعه از سوی دیگر، عدۀ بسیاری را به قبول باور صوفیانج بی

 (. 616ی  613: 4377

دیددانی كه در مقابل ظلم مغوالن در دوران حملج مغول، تصوف دریزداهی شد برای محرومان، درسنگان و رنج

كشیده با درآمدن به كسوت تصوّف از ظلم و وحشت مردم رنج»صوفیه نداشتند. ای جز ملبس شدن به كسوت چاره

و درسنگی جامعه، به آرامش و بیخبری خانقاه پناه میبردند و خانقاه پناهگاهی دلخواسته شد كه به آن مردمان 

های دیگر، آموزه زحمت كار و كسب سیر میکرد و از طرفمأوا میداد و درسنگی آنان را با فتوحات و نذور مردم، بی

زدۀ آنان را تسکین میداد؛ ازاینرو در این زمان، بیشتر كسانی كه در كسوت صوفی آن نیز روح و ذهنهای وحشت

به خانقاه پناه آورده بودند، مردمان متظاهری بودند كه شرایط سخت جامعه و درسنگی آنان را سرباز مشایخ كرده 



 463/ فرهنگی در آثار سعدی ظرائف آداب و رسوم اجتماعی و

 

اندیش هرچند موجبات رواج صوری تصوف را مین صوفیان مصلحتجوی و خداطلب آنان و هبود نه روح حقیقت

: 4396)صفا، « در این دوران فراهم كردند، عامل مؤثری برای انحطاط بیشتر جریان تصوف در این دوران دردیدند

(. ازاینرو حقیقت عرفان و تصوف روزبروز بیشتر دستخوش تغییر و تحوالت منفی و مخرَّب میشد؛ تا 445ی  447

رو سعدی بعنوان مصلحی اجتماعی با نتایج كه در روزدار سعدی ارزشهای صوفیه بشدت سقوط كرد. ازاینجایی 

تلخ این آفت اجتماعی یعنی فسق و فجور و ریاكاری زاهدان سر ناسازداری دارد و در جای جای آثار خویش ضمن 

 توصیف پرهیز از شکمباردی صوفیاندر  دلستانمعرفی عرفان حقیقی، به ترسیم ابعاد این موضوع می ردازد. در 

یکی را از علمای راسخ پرسیدند كه چه فرمایی در نانِ وقف؟ دفت ادر نان از بهر جمعیت خاطر »آورده است كه: 

 میستاند، حالل است و ادر جمع از بهر نان مینشیند، حرام:

 (.451ان: صاحبدالن نه كنج عبادت برای نان )دلست  /اند نان از برای كنج عبادت درفته

 در اخالق درویشان نیز میخوانیم كه: دلستاندر تعریضی دزنده به این زاهدان در باب دوم 

 (417خویشتن سیم و غلَّه اندوزند )همان:  /ترک دنیا به مردم آموزند 

 و نیز:

 او خویشتن دم است، كه را رهبری كند؟ )همانجا( /پروری كند عالم كه كامرانی و تن

ی با به تصویر كشیدن آفتهای زهد ریاكارانه، شرایط و اوضاع اجتماعی عصر خویش را نشان بر این اساس، سعد

 میدهد. 

اخالقی رایج در روزدار سعدی، كه بعنوان نوعی های بیاز دیگر نمونهگیری قاضیان؛ ناشایستی رایج: رشوه

دیری قاضیان شهر است. ، رشوههنجارشکنی و البته آداب اجتماعی مرسوم در آن روزدار میتوان از آن یاد كرد

منصب قضاوت در جایگاه یکی از مناصب مهم اجتماعی، حساس و مورد توجه سعدی است كه عاری از خلل نیست. 

قاضی آثار سعدی معموالً از هوای نفس پیروی میکند و به زیورهای اخالقی آراسته نیست و میتواند در ازای دریافت 

شود و حکمی به ناحق صادر نماید. سعدی از اخالق اجتماعی، ارزشها و  مبلغی هرچند ناچیز، دندانش كُند

خواری تاروپود آن را تحت ای كه فساد مالی و رشوهضدارزشهای حاكم بر عصر و جامعج خویش میگوید. جامعه

 های ناهنجار و آسیبهای اجتماعی است كه در زمان سعدیسیطرۀ خویش درآورده است. فساد مالی یکی از پدیده

 رایج و سبب انحطاط جامعه شده بود. قاضیانی كه سعدی در توصیفشان میگوید:

 (647زار )همان: ثابت كند از بهر تو ده خربزه /قاضی كه به رشوت بخورد پنج خیار 

خطاب مینماید. « جوی طرارانمصلحت»اند كه آنان را قاضیان زمانج سعدی فساد و تباهی را تا بدانجا رسانده

 شاه از بهر دفع ستمکاران است و»توجه، وظیفج قاضی را چنین توصیف میکند: ستان با طنزی جالبسعدی در دل

ستانی (. و در تعریض و تهکم به قاضیان و رشوه441)همان: « جوی طرارانشحنه برای خونخواران و قاضی، مصلحت

(. 449)همان: « را كه به شیرینی همه كس را دندان به ترشی كُند شود مگر قاضیان»آنان در جای دیگر میگوید: 

 آنان است:« شرابخواری»از دیگر اوصاف قاضیان در نظر سعدی، میل به 

 (971ضرورت است كه بر دیگران بگیرد سخت )مواعظ:  /چو خویشتن نتواند كه می خورد قاضی 

 ند:سعدی طنزی تلخ را از احواالت اخالقی رایج در بین قاضیان و شارعان عصر خویش بازدو میک

 چندانکه نگه میکنمت خوبتری /ای و  لطفی ددری شیوههر  روز به 

 (541بستانم و ترسم دل قاضی ببری )همان:  /دفتم به قاضی برمت تا دل خویش 

 و یا طعنه و تعریض سعدی به دزد بودن قاضیان در این بیت:
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 اردهمچو ابلیس همان  طینت ماضی د  /دیو ادر  صومعه داری كند  اندر ملکوت 

 (974دزد دزد است و در جامج قاضی دارد )همان:  /ناكس است آنکه به دراعه و دستار كس است 

 باید دفت این حکم« حسبه»در باب پیدایش جایگاه شغلی محتسبان و پیدایش  حدود اختیارات محتسب: 

 74مسلمانان در آیج  طبق دستورات قرآن كریم و سنَّت پیامبر )ی( انجام میشده است. نظارت بر كردار و اعمال

نِ يَنْهَوْنَ عَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَأْمُرُونَوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ سورۀ توبه مورد توجه قرار درفته است * 

و »عنی * یيمٌحَكِ عَزِيزٌ اللََّهَ إِنََّسَيَرْحَمُهُمُ اللََّهُ   أُولَئِكَولَهُ  رَسُ يُطِيعُونَ اللََّهَ وَ يُؤْتُونَ الزََّكَاةَ وَ يُقِيمُونَ الصََّلَاةَ وَ الْمُنْكَرِ وَ

مردان و زنان مؤمن همه یاور و دوستدار یکدیگرند، خلق را به كار نیکو وادار و از كار زشت منع میکنند و نماز ب ا 

لبته خدا مشمول رحمت خود خواهد میدارند و زكات میدهند و حکم خدا و رسول او را اطاعت میکنند، آنان را ا

حسبه از قواعد مربوط به امور دینی است و در صدر اسالم «.  »كردار استدردانید، كه خدا صاحب اقتدار و درست

بعلَّت اینکه از مصالح عمومی بوده و ثواب زیادی برآن وعده داده شده است، پیشوایان و رهبران شخصاً ادارۀ امور 

. پیامبر )ی( با محتکرین برخورد میکرد. بررسی سیرۀ پیامبر اكرم )ی( و امیرالمؤمنین آن را برعهده میگرفتند

علی )ع( بیانگر اهمیت این موضوع در اسالم و نقش مهمی است كه این امر خطیر در اجرای قوانین اسالم و 

(. یکی از 164/  4: 4394)انصاری، « جلودیری از فساد جامعه دارد؛ ازاینرو محتسب یعنی متصّدی امر حسبه

دیری در امور مردم جامعه بوده است؛ اما پاسداشت حریم و ویژدیهای رفتاری ی شغلی محتسبان، تجسس و خرده

حرمت افراد از جمله نکاتی است كه سعدی در جامعج خویش به آن توجه داشته است. برای توضیح این مطلب 

دفت پارسایی را چه دویی در حق فالن عابد كه دیگران در یکی از بزردان »الزم است ابتدا نظر سعدی را بیاوریم: 

 اند؛ دفت بر ظاهرش عیب نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم:حق وی به طعنه سخنها دفته

 پارسا دان و نیکمرد   انگار /هر كه را  جامه پارسا  بینی 

 (53دوم:  محتسب را درون خانه چه كار؟ )دلستان، باب  /ور ندانی كه در نهانش چیست  

« محتسب را درون خانه چه كار؟»آید نکتج مورد توجه در مصرع آخر است. چنانکه از لحن سؤالی سعدی برمی

تفحص و تجسس محتسب در امور مردم از دیدداه سعدی امری عجیب تلقی میشده است. ازاینرو بنظر میرسد 

د، ای آداه میشق و فجور در منزل و یا خانهیکی از آداب اجتماعی عصر سعدی آن بوده است كه ادر محتسبی از فس

حق ورود به آنجا را نداشته است و شاید از پشت در یا پنجره اهل خانه را تذكر میداده است. شاید ازاینرو محتسبی 

 ای را نداشته، شروع به سنگ پرتاب كردن مینموده است:كه اجازۀ ورود به محفل و خانه

 (115در مجلس ما سنگ مینداز كه جام است )غزلیات:  /با محتسب شهر بگویید كه زنهار 

ای از كارشکنی نیز باشد اما به هر ترتیب با قرائن قبلی كه پیشتر ذكر شد برداشت مفهوم اصلی كه میتواند كنایه

 و اولیه دور از ذهن نیست. 

قالی دی، فروش نان در بیکی دیگر از آداب اجتماعی قابل توجه در بوستان سعتهیۀ نان از بقالی بجای نانوایی: 

است. رسمی كه امروزه در جامعج معاصر با آن مواجه هستیم دویا قدمتی دیرینه دارد و بقالیها نیز عالوه بر نانواییها 

 آمده است:« احسان»نان میفروختند؛ چنانکه در باب دوم بوستان در بیان 

 (631ان: كه دیگر مخر نان ز بقَّال كوی )بوست /بزارید وقتی زنی پیش شوی 

: ذیل واهه(. ازاینرو بقالی با 4373آید بقالی محل فروش خواروبار است )دهخدا، چنانکه از لغتنامج دهخدا برمی

نانوایی فرق دارد و چنانچه دفتیم نکتج مورد بحث فروش نان در خواروبارفروشی بجای نانوایی است كه دویا از 

 رسوم اجتماعی زمان شاعر بوده است. 
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یکی دیگر از آداب اقتصادی ی اجتماعی جامعج شیراز زمان شاعر فروش مشابه و بعضاً تقلبی:  ساخت اجناس

« شتمرود»های تولید آن در ای از فروش ظروف چینی تقلبی كه كارداهاجناس تقلبی بوده است. سعدی به نمونه

میرسیده، اما توانایی مقابله و بوده است اشاره دارد. به دفتج سعدی نوع بدل چینی ارزانتر بوده و زودتر بفروش 

برابری با چینی اصل را بهیچ عنوان نداشته است؛ در باب هشتم دلستان سعدی در آداب نصیحت آورده است: 

 «:هرچه زود برآید، دیر ن اید»

 ای چینیبه چهل سال كاسه /ام  كه كنند خاک مشرق شنیده

 (456بینی )دلستان: الجرم    قیمتش   همی /صد به روزی كنند در مَرودشت 

آمیز از دیگر آداب و رسومی كه سعدی در دیباچج دلستان بعنوان یکی از رفتارهای احترامگل هدیه دادن: 

یکی از دوستان دفت »میباشد؛ در آغاز كتاب دلستان میخوانیم: « دل»اجتماعی از آن یاد كرده است هدیه دادن 

دی، دفت بخاطر داشتم كه چون به درخت دل رسم، دامنی پر از این بستان كه بودی ما را چه تحفه كرامت كر

(. سعدی در 41)همان: « كنم هدیه اصحاب را، چون پرسیدم بوی دلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت

 این عبارات از رسم هدیه دادن دل كه احتماالً رسمی رایج بوده یاد كرده است.

های آداب اجتماعی یکی دیگر از جنبه ان و عُمال حکومتی:توجه به مسائل عقیدتی در استخدام كارگزار

مورد توجه سعدی، توجه به بنیانهای اعتقادی و اخالقی افرادی است كه در سازمان و نظام اداری كشور به خدمت 

بودن و اعتقاد این افراد تأكید مینماید و بنوعی با به تصویر كشیدن « خداترس»دماشته میشوند. سعدی بر 

 یهای فکری و فرهنگی عصر خویش مشخص میکند كه:دیرجهت

 (64كه معمار ملک است پرهیزكار )بوستان:  /خدا ترس را بر رعیت دمار 

 است:« سیریودلاز دیگر اوصافی كه سعدی در ضمن شرایط استخدام مورد توجه قرار میدهد دزینج چشم

 انجا(كه مفلس ندارد ز سلطان هراس )هم /عمل در دهی، مرد منعم شناس 

شاید یکی از نکات و مظاهر دنیای متمدن  خوراكپزیها )رستورانها( مکانی برای اطعام و نواخت موسیقی:

بویژه در چند دهج اخیر صرف غذا در رستورانهایی است كه در آنها موسیقی زنده اجرا میگردد؛ اما نکتج جالب 

آنها به اجرای موسیقی زنده همراه با صرف غذا  پزیها( كه درتوجه آنکه در روزدار سعدی این نوع محافل )خوراک

توجه میشده است، مرسوم بوده و مورد توجه سعدی نیز قرار درفته است و شاید بتوان بنوعی به غذاهای آماده و 

 را برای« سرسری»حاضری نیز در اشعار سعدی برخورد نمود. در باب ششم بوستان در بیان قناعت، سعدی واهۀ 

 آورد:اده میشود یا همان غذاهای دم دستی میغذایی كه سریع آم

 (444چو دیرت بدست اوفتد خوش خوری )همان:  /غذا ادر لطیف است و در سرسری 

ده شغذای سرسری به قرینج غذای لطیف كه برای طبخ آن باید لطافت و ظرافت بکار برود، احتماالً غذای تهیه

ۀ خیابانی اشاره داشته باشد كه در هنگام درسنگی از قضا، توسط بانوی خانه است، یا میتواند به غذاهای آماد

 مطبوع هم مینماید. سعدی در توصیف مجالس مهمانی میگوید:

 ز دیگر سو آواز ساقی كه نوش /ز سویی برآورده مطرب خروش 

 سر چنگی از خواب در بر چو چنگ /رنگ حریفان خراب از می لعل

 (355از میان ناله زار )همان:  برآورده زیر /دف و چنگ با یکددر سازدار 

 در این مهمانسراها و مجالس، غالمان و كنیزان زیبارو و هنرمند به پذیرایی و خدمت مشغول میشدند. 
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یکی دیگر از آداب اجتماعی عصر سعدی توجه به مقولج دردشگری است. توجه به صنعت توریسم و تبلیغات: 

 های عصر خویش توجه نموده است:عنوان یکی از شاخصهسعدی به این صنعت و ایجاد رونق در دردشگری ب

 كه سیاح جالب نام نکوست /دوست غریب آشنا باش و سیاح

 (14و ز آسیبشان بر حذر باش نیز )همان:  /نکو دار ضیف و مسافر   عزیز 

 و یا:

 كه نام نکویی  به   عالم  برند /بزردان مسافر به  جان پرورند 

 كز او خاطرآزرده آید غریب )همانجا( /ب تبه دردد آن مملکت عن قری

در حقیقت سعدی دردشگران خارجی را در حکم ابزار و دستگاه تبلیغاتی برای جذب توریست میداند و میتوان به 

ای دردشگری بوده است كه ضرورت توجه به آن از سوی حکام این نکته پی برد كه شیراز در زمان سعدی نیز خطه

دی دوشزد شده است. سعدی جلب جهانگردان را از راهکارهای مؤثر درآمدزایی در عصر و اهل علم و فن توسط سع

ها و دسترش دفتگوی فرهنگها خویش معرفی نموده است، و این صنعت را سبب ازدیاد روابط و تبادل اندیشه

رهایی كه معرفی نموده است؛ امری كه در قرن بیستم در جهان مورد توجه قرار درفت و چه بسا دولتها و كشو

 های خویش را از این طریق تأمین مینمایند.بخش اعظمی از هزینه

حیات سعدی مقارن بود با حملج خانمانسوز مغوالن به ایران. ادر نشستن روسپیان و بدكارگان بر سر گذر: 

ا بر قول هی . ق و وفات وی بن 454را ب ذیریم، والدت سعدی در سال  تاریخ ادبیات ایراناهلل صفا در قول ذبیح

(. براساس مستندات تاریخی، ایران پیش از حملج 545/  3: 4396هی .ق بوده است )صفا،  445مشهور در سال 

مغول و پس از آن یکی از بدترین ادوار تاریخی را بلحاظ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و اخالقی از سر میگذراند. 

: 4374و نزاعتهای مختلف قومی و مذهبی بود )كسایی،  دیریروزدار پیش از حمالت مغول به ایران، روزدار اوج

(. حملج مغوالن آتش نزاعهای داخلی و مذهبی را تا حدودی فرونشاند و ادر با دیدی یکجانبه به این حمله 645

و چون »توزیهای كالمی و اعتقادی نجات پیدا كرد. نگاه نکنیم، میتوان دفت فضای فکری جامعه از آتش كینه

هیچ دین و تابع هیچ ملَّت نبود، از تعصب و رجحان ملَّتی بر ملَّتی و تفضیل بعضی بر بعضی مجتنب  ]مغول[ مقلد

دیری (. سهل49/  4: 4396)جوینی، « بودست بلک علما و زهّاد هر طایفه را اكرام و اعزاز تبجیل میکردست

این طرز حکومت، »پی داشت. مغوالن در امور مذهبی بنوعی آشفتگیهای اخالقی و فساد رفتاری بسیاری را در 

طبقات ثروتمند و مرفَّه را از آنچه بعنوان اخالق دینی توصیه میشد، رودردان میکرد و طبقات فقیر را هم وادار 

میکرد بدلیل فقرشان از هردونه وسواس اخالقی فاصله پیدا كنند. الجرم رهایی از قید اخالق تدریجاً شعار اهل 

(. باید دفت حملج مغول به ایران فساد اخالقی و اجتماعی بسیاری را با 51ی  55: 4394كوب، )زرین« عصر شد

چون و چرا بر ایران میتوان چنین خود به بار آورد. تا جایی كه كارنامج حملج مغول را در طی دو قرن استیالی بی

ها از سرهای آدمیان، رهها و آزارها، ساختن منادرپی، شکنجهامان و قتل عامهای پیكشتارهای بی»ارزیابی نمود: 

 دفاع، دزدیبرداشتن دیوارها از صفهای اسرا همراه آجر و دچ، سر بریدن و مثله كردن، تخطی به نوامیس مردم بی

(. 45/  3: 4396)صفا، « و غارت، ترویج انواع مفاسد و معایب، دروغ و تزویر، مخالفت با شرع و اخالق و انسانیت

ومرج براحتی در دسترس آن است كه زیبارویان بدكاره در این آشوب و فساد و هرجآید آنچه از اشعار سعدی برمی

اند و درحقیقت بر سر كوی و برزن دام طنازی و دلبریهای خویش را میگسترانیدند، اهل خویش قرار میگرفته

 چنانکه سعدی این ویژدی اجتماعی را توصیف میکند و میگوید:

 (745بجز قاضی ن ندارم كه نفسی پارسا ماند )مواعظ:  /رویی تادر بر هر سر كویی نشیند چون تو ب
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روس یان و بدكاردان كه در سر كوی و برزن بودند با زنهار و نهیب محتسبان كه آنان را كتک میزدند تا روی 

ن اب وشند مورد ضرب و شتم قرار میگرفتند. سعدی این شیوۀ امر به معروف و نهی از منکر یا بنوعی بازدارنددی زن

حکما دویند چهار كس از چهار كس به جان برنجند: »از اعمال منافی عفَّت را چنین مورد توجه قرار داده است: 

 (.69)دلستان: « حرامی از سلطان و دزد از پاسبان و فاسق از غماز و روس ی از محتسب

 (914اعظ، ی ایم )مودو بیا كز روی مستوری نقاب افکنده /محتسب در فاسقان را نهی منکر میکند 

آید، نهی از منکر تنها به تذكر زبانی محدود نمیشده است و سعدی در مصرع دوم با نوعی چنانکه از بیت باال برمی

پروایی محتسب را به اعمال هردونه خشونت فرامیخواند و با لحنی تهدیدآمیز به محتسب میگوید جسارت و بی

ا اعمال خشونت همراه بوده است. البته اعتراض سعدی به مشخص است كه برخورد و رفتار محتسب ب«. دو بیا»

نبود عدالت اجتماعی در برخورد با اقشار دونادون نیز قابل توجه است. سعدی خواستار برخورد محتسب با مجرمان 

 كاران در نظامی عادالنه است؛ چراكه در روزدار وی دویا صوفیان شاهدباز ریاكار از هردونه توبیخی در امانو دنه

 اند: بوده

 (346غافل از  صوفیان شاهدباز )غزل: ی  /محتسب در قفای رندان است 

ست محتسبان ا« نهی از منکر»به هر ترتیب یکی از وظایف محتسبان كه سعدی بخوبی به آن اشاره نموده است، 

 اند: كه از كتک زدن هم ابایی نداشته

 (456وش )مواعظ: قحبه را میزند كه روی ب  /محتسب... برهنه در بازار 

اخالقیها و فساد محتسبان نیز پرده برمیدارد. نابسامانی اجتماعی روزدار سعدی نتیجج مهمی در مثال باال از بی 

در اشعار وی به دنبال دارد و آن رواج نوعی طنز تلخ و شعر انتقادی است كه نمونج برجستج آن را میتوان در آثار 

 ویژه در خبیثات یا هزلیات او مشاهده نمود.سعدی از جمله دلستان و بوستان و ب

در باب سوم دلستان، سعدی از یکی دیگر از آداب اجتماعی قتل مخنث از سوی مغوالن، تاوان و قصاص ندارد: 

عصر خویش سخن میگوید و آن اینکه ادر تاتاری مخنثَّی را به قتل برساند، حکم قصای بر او واجب نمیشده است؛ 

خشک سالی در اسکندریه عنان طاقت درویش از دست رفته بود. درهای آسمان بر »م: در این حکایت میخوانی

زمین بسته و فریاد اهل زمین به آسمان پیوسته... در چنین سالی مخنثَّی دور از دوستان كه سخن در وصف او 

ز دوینده ای بر عجترک ادب است خاصه در حضرت بزردان و بطریق اهمال از آن دردذشتن هم نشاید كه طایفه

 حمل كنند بر این دو بیت اقتصار كنیم كه اندک دلیل بسیاری باشد و مشتی نمودار خرواری:

 (91تتری را ددر نباید كشت )دلستان، باب سوم:  /در تتر بکشد این مخنث را 

ی وچنانکه در مصرع دوم پیداست درمقابل كشتن مخنث به دست یک نفر از اقوام مغول )تاتار( نباید به قصای ر

آید كه شاید سعدی به احکام فقهی و شرعی آداه نبوده و طبق ذوق هنری و شاعرانج آورد. حال این سؤال پیش می

های سعدی خویش به بیان چنین سخنی پرداخته است. اما با اندكی مداقه در بررسی فقهی و حقوقی اندیشه

ن شرع مقدس داشته است. جهت پرهیز از متوجه خواهیم شد كه سعدی آداهی و اشراف كاملی بر احکام و قوانی

در باب دوم ]دلستان[ حکایت چهارم سعدی دربارۀ سرقت یکی از »اطالج كالم به ذكر یک نمونه اكتفا مینماییم: 

درویشان و درفتاری وی به دست حاكم برای اجرای سرقت ]اشاره میکند كه[ هر كه از مال وقف چیزی بدزدد 

یر ال یملک هرچه درویشان راست وقف محتاجان است. مسئلج اجرای حد یا عدم الفق»قطع یدش الزم نیاید كه 

دهندۀ آن است كه سعدی تنها شاعر نبوده است، بلکه بعنوان فقیه آن نسبت به اموال وقفی در ادامج داستان نشان

علوم فقهی و (. آداهی سعدی از 456: 4395)علوی، « به جزئیات احکام فقهی نیز آداهیهای الزم را داشته است
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ها در آثار وی بویژه در دلستان و بوستان امری انکارناشدنی است؛ ازاینرو عالمی چون سعدی آن انعکاس این آموزه

هنگام كه از عدم قصای قاتل فرد مخنث سخن میگوید، نه از ناآداهی است بلکه آداب اجتماعی عصر خویش را 

 بتصویر میکشد. 

گر از رسوم ذكرشده در بوستان سعدی، توجه به حق خدمت قدیم و بنوعی یکی دیتوجه به حقوق بازنشستگی: 

اند و بنوعی پرداخت حق بیمه یا پاداش خدمتگزارانی است كه سالها به صداقت در منصبی بکار مشغول بوده

 اند. سعدی به این مسئله نیز توجه دارد؛ چنانکه میگوید:بازنشست شده

 دز نیاید ز پرورده غدركه هر /قدیمان خود را بیفزای  قدر 

 ( 14حق سالیانش  فرامش  مکن )بوستان:  /چو خدمتگزاریت دردد كَهُن 

بیشتر جنبج پرداختها و نواختهای مالی را دربر میگیرد و بنوعی تعیین « فراموش نکردن حق سالیان»بنظر میرسد 

كار و فعالیت باشد؛ چنانکه در العمر به جبران خدمت سالهای حق و حقوقی از نوع بازنشستگی و مستمری مدام

 ادامه میخوانیم:

 تو را بر كرم همچنان دست هست )همانجا( /در او را هرم دست خدمت ببست 

 

 گیرینتیجه

های سعدی بجهت پرداختن به بسیاری از نکات اجتماعی موجود در میان آثار بزرگ ادب فارسی، اشعار و نوشته

اقعیتهای موجود در جامعه، جزء آثار شاخص زبان فارسی است. دلستان و در روزدار شاعر اعم از نکات فرهنگی، و

جانبج سعدی به مسائل پیرامون و جامعج خویش، منبعی ارزشمند در نظر همهبوستان بدلیل ریزبینی، دقت و امعان

ر وی شناخت آداب و رسوم اجتماعی عصر شاعر است. تجلَّی اوضاع اجتماعی زمانج سعدی در آثار منظوم و منثو

بازتابی از كشاكشها، شرایط فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دوران شاعر است كه سبب شده است سعدی 

العارفی از امور مختلف و دونادون مانند جوالن زنان بدكاره در شهر، قتل مخنثان شناسی نقاد، دایرهمانند جامعه

ار محتسبان، چگونگی تنبیه بدكاردان، توجه به مقرری توسط تاتارها و حکم آن، ظروف تقلبی، اجازه و حیطج اختی

رسان همه و همه را مورد توجه قرار دهد. بررسی اشعار سعدی و تعمق در بازنشستگی خادمان قدیمی و خدمت

انعکاس آداب اجتماعی و فرهنگی عصر وی نشان میدهد سعدی در مقام نصیحتگری اجتماعی، طنزپردازی منتقد 

وری خبه آداب و رسوم اجتماعی عصر خویش توجه داشته است. توجه به ظرائفی مانند رشوه بینی خردمندو نکته

قاضیان، بدنامی محتسبان، نبود سیستم اجرایی نظارت بر احقاق حقوق مظلومان و آزادی تتارها در انجام هردونه 

یطرۀ قوم مغول قرار درفته جنایت از جمله قتل و غارت از مصادیق اوضاع ایران در شرایطی است كه جامعه تحت س

است و حدومرزی برای غارت و قتل و تعدّی وجود ندارد. تا جایی كه دستگاه عدل خود منبع فساد است. البته این 

دهندۀ آداب اجتماعی منفی نیست بلکه رسومی مانند هدیه دادن دل، توجه به حقوق نکات اجتماعی تنها انعکاس

ردزاران براساس صالحیت اخالقی از نکات قابل توجه مثبت در آداب و رسوم بازنشستگی یاران قدیم و انتخاب كا

 و شرایط اجتماعی ایران در عصر یادشده است. 

 

  نویسندگان مشاركت

علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی محمدعلی داوودآبادی فراهانیقای دكتر آ .استشده استخراج اراک
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 تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب  شهربانو رنجبر. سركار خانم اندبوده مطالعه این اصلی

ها و در تجزیه و تحلیل دادهبه عنوان مشاور نیز  محمدرضا زمان احمدیآقای دكتر  . اندداشته شنق نهایی متن

 هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندراهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشته

  .استبوده پژوهشگر سه

 

  قدردانی و تشکر

نش ابا س اس از عنایت خداوند متعال و آرزوی توفیق فرهیختگان دانشگاه آزاد اسالمی در مسیر اعتالی فرهنگ، د

 و اندیشه در ایران سرافراز.
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی اتمقرر و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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