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  چكيده
اين مقاله بر اين فرض محوري استوار است كه بسياري از آثار ادبي را نبايد آثاري صرفا ادبي 

تلقي كرد؛ بلكـه آنهـا، در كنـار ماهيـت ادبـي      ...هاي اجتماعي و سياسي و  و جداي از زمينه
محتوا و نكاتي از مسايل سياسي و اجتماعي عصر خود هستند و بايد آنها را خود، دربردارندة 

ي كه بر نويسنده تأثيرگذار بوده است، مورد بررسي قـرار  يبر اساس عوامل تاريخي و اجتماع
ي يضامين اجتماعي و مفاهيم سياسگلستان سعدي يكي از اين آثار است كه سرشار از م. داد
همترين مفهوم سياسي اي است سياسي عدالت است كه اتفاقا ميكي از اين مفاهيم . باشدمي

ا فصاحت و بالغتي سعدي ب. استخراج نمود) ويژه باب نخست آنب(كه ميتوان از متن گلستان
اگرچه درك و فهم سعدي . ميان حكومت و مردم بر مدار عدالت پرداخته است زيبا به رابطة

عدالت دارند و در ايـن   كه متفكران نظرية  از عدالت بر مبناي دريافت رايج و متداولي است
او انديشـمند سياسـي   نـه  يعني اينكه ( توان مدعي ابتكار و بداعت در گلستان بودزمينه نمي

اي تأثيرگذار اين مفهـوم را در حكايـات خـود     گونهاما او ب) سياست و نه گلستان كتابي سيا
كردار و مناسـبات جـاري ميـان     وارد نموده تا از اين طريق بتواند بر سلوك سياسي حكام و

  . مردم اثر بگذارد
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  مقدمه
امروزه جامعه شناسي ادبيات، به عنوان دانشـي برخاسـته از علـم جامعـه شناسـي، جايگـاه       

پژوهشـگران ايـن   . افته اسـت شايستة خود را در ميان محافل و مجامع علمي و دانشگاهي ي
، -سو با ادبيات و از سوي ديگر با علـم جامعـه شناسـي پيونـد دارد    كه از يك -شاخة نوظهور

گـر  دانشي كه تحليل. ض باشدمعتقدند كه ادبيات نميتواند صرفاً يك پديده و دانش ادبي مح
در مقام تحليل آن، درك و شناخت و ديدگاه خود را فقـط محـدود بـه ابعـاد رو سـاختي و      

سـازد و در آن هـيچ نشـاني از    ايـه هـا و مفـاهيم منفـرد، معطـوف مي     شكلي آن و يـا درونم 
ادبيات را بايـد  «والديمير ژدانف بر اين عقيده است كه . داده نشود... رويدادهاي اجتماعي و 

كه بـر   يزيربناي عوامل تاريخي و اجتماعيةدر پيوند جدايي ناپذير با زندگي اجتماعي، برپاي
  ). 13 ص :جامعه شناسي ادبياتاسكارپيت، . ( »نظر گرفتنويسنده تأثير گذاشته اند، در 

ايران، در كنار خالقيتها ة براين اساس، بسياري از آثار ادبي نويسندگان و شاعران برجست
هـاي   مايـه دوران خـود هسـتند كـه محتـوا و درون    و آفرينشهاي ادبي، محصول ذهن جمعي 

باشد و خود مي گي جامعه و زمانةفق فكري و فرهنگر و هم محصول ااجتماعي آنان هم داللت
تنها گذر زمان و شايد غفلت، موجب آن شده كه كمتر به تفكرات سياسي و اجتماعي مـتن  

برخـي از آثـار همچـون    . پرداخته شود و بيشتر ماهيت ادبي و ظاهري اثر مد نظر قرار گيرد
ت دادن بـه  شاهنامة فردوسي، گلستان سعدي، كليله و دمنه ، و غيره در طول قرون، در جه

امور سياسي نقشي تعيين كننده داشته اند؛ از همين روي، شايسته است كه مـورد توجـه و   
چرا كه با وجود اينكه از ارزشمندترين آثار ادبي فارسي هستند، اما . بررسي جدي قرار گيرند

  . اند از جنبه هاي مربوط به انديشه و تفكر سياسي مورد بررسي قرار نگرفته
  

  عدالت در ادبيات فارسي پيشينة مفهوم
ترين قلمروهاي تاريخ ادبي ايران است و فهميدن بسياري از يكي از بنيادي» انديشة سياسي«

از نظـر بسـياري از   . هاي ادبي فارسي، در گرو فهميـدن ايـن مفـاهيم سياسـي اسـت      نوشته
ادبـي و   اي تنگ و الزم و ملزوم ميان ادب و سياست و به تبع آن، ميان آثـار  محققان، رابطه

    : نويسـد كـه  مثال، طباطبايي در همـين زمينـه مي  هاي سياسي وجود دارد؛ به عنوان  انديشه
بوده و ة سياسي ميباستان و نيز در عصر زرين فرهنگ ايران، انديشه فراگير، انديش ةدر دور«

اي از خنياگري و معماري تا آداب نشست و برخاست رعيـت و بزرگـان، شـطرنج     هر انديشه
 يعنـي انديشـة  [فراگيـر  ةالجـرم بـا تكيـه بـر انديشـ     ... هاي مربوط به شكار و و آيينباختن 
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 :، طباطبـايي تداوم در گفتار فرهنگي ايـران (» يافته است و در درون آن سامان مي ]سياسي
  ). 78  ص

خواجه نظام الملك طوسي از معدود انديشمندان اسالمي ايراني است كه بطور منسجم و 
سعي در ايجاد تلفيق ميان انديشـة  . در جامعه و حكومت پرداخته استمنظم به امر سياسي 

ايراني ايران باستان با تعليم، احكام و سنت شرع اسالم نموده است و محصول تالش  -شاهي
است كه مركـب از كردارهـاي پادشـاهان    ) و نهاد سلطنت(او، ظهور پديده اي به نام سلطان 

نظام الملك سعي دارد نظريه جديـدي  : اسالم است هاي آغازين ايران باستان و خالفت سده
براي سلطنت تدوين كند و شريعت و خالفت و سلطنت مبتني بر آن را بـا سـامان سياسـي    

خواجه مشروعيت ) 63ص :همان. (ونظام اجتماعي ايران پيش از اسالم همسو و سازگار كند
فردي حـق نـدارد سـر از    پادشاه عادل را مبتني بر فره ايزدي مي داند كه براساس آن هيچ 

دريافت خواجه از عدالت مبتني بـر فهـم همـين    . »چنبراطاعت چنين سلطاني بيرون آورد«
اين دريافت از عدالت كه مبتنـي  : ايراني است -محور كانوني تحليل انديشه سياسي اسالمي

بر حفظ سلسله مراتب باالدست و پايين دست، و يا تفاوت در مراتب وجودي مردمان اسـت  
و عدالت به مثابه حفظ مراتـب و اخـتالف   . مهمترين مفاهيم انديشه ارسطو نيز بوده استاز 

ميان افراد است و با توجه به همين اختالف مراتب و درجات ميان رمه و ضرورت حفظ ايـن  
خواجـه  ). 64ص :همـان .(وان مفهوم عدالت در سياستنامه ها را فهميـد ميتاختالف است كه 

تعريفي دقيق از خود مفهوم عـدالت اسـت و آنـرا در رابطـه بـا امـور       كمتر عالقمند به ارائه 
لم كـه نيـازي بـه توضـيح نداشـته،      سياسي و مسائل حكومتي، به مثابه امري بديهي و مسـ 

نگرد و تنها به بر شمردن فضايل مكتسبه از رعايـت عـدالت بـراي شـاه و حكومـت، و در      مي
بـه  «: كنـد آيد بسـنده مي  ت آن حاصل ميمقابل، آسيبها و تنشهايي كه در نتيجه عدم مراعا

اند و  همه روزگار اندر گاه آدم، عليه السالم، تا كنون، در همه ملت و همه ملكي عدل ورزيده
  ). همان، همان صفحه: نقل از.( »اند تا مملكت بمانده است به راستي كوشيده

هاي سياسي در آن  يكي ديگر از جمله آثاري كه به داليلي رنگ و بوي مفاهيم و انديشه
در اين مقاله سعي بر آن شده است تا به سواالت زير تـا  . ديده ميشود، گلستان سعدي است

  : حد امكان، پاسخ داده شود
سـبب شـده اسـت كـه     ) ويژه باب در سيرت پادشـاهان  ب(وجود چه مفاهيمي در گلستان  -

  گلستان رنگ و بوي سياسي دهد؟ 
توان روايت كرد؟ سعدي نحوة هوم يا مفاهيم سياسي مية كدام مفحكايات سعدي را بر پاي -

  كند؟ ن حاكم و مردم را چگونه حكايت ميتعامل ميا
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آيا سعدي با پيش كشيدن مفهوم عدل، و اصرار بر تكرار پياپي آن در حكايت باب نخست  -
پرورانـده؟ يـا اينكـه    اي آرمـاني را در سـر مي   گلستان، سوداي رسيدن و برقرار نمودن جامعه

 باشد؟ اش مي ي از صورت عدالت در جامعهحكايات او فقط توصيفي ادبي و رواي

طـوركلي، سـعدي چـه معنـايي از     ياري براي عدالت در نظـر دارد؟ ب آيا سعدي مالك و مع -
 عدالت را در نظر دارد؟ 

آيا تعبير و روايت سعدي از مفاهيم سياسي، تعبير و روايتي نو و مبتكرانـه اسـت؟ كـه در     -
  : ادامه با تحليل چندين حكايت به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد

يكي را ملوك عجم حكايت كنند كه دست تطاول به مال رعيت دراز «: حكايت نخست
ه خلق از مكايد فعلش به جهـان رفتنـد و از   كرده بود و جور و اذيت آغاز كرده تا به جايي ك

كربت جورش راه غربت گرفتند چون رعيت كم شد ارتفاع واليت نقصـان پـذيرفت و خزانـه    
باري به مجلس او در كتاب شاهنامه همـي خواندنـد در زوال   ...تهي ماند دشمنان زور آوردند
فريدون كه گنج و  وزير ملك را پرسيد هيچ توان دانستن كه. مملكت ضحاك و عهد فريدون

ملك و حشم نداشت چگونه بر او مملكت مقرر شد؟ گفت آنچنان كه شنيدي خلقي بر او به 
اي ملك چـو گـرد آمـدن خلقـي     : گفت. تعصب گرد آمدند و تقويت كردند و پادشاهي يافت

موجب پادشاهي توست مر خلق را پريشـان بـراي چـه ميكنـي؟ مگـر سرپادشـاهي كـردن        
پادشه را كرم بايد تا بر : جب گرد آمدن سپاه و رعيت چه باشد؟ گفتمو: ملك گفت...نداري

گلسـتان  (»...او گرد آيند و رحمت تا در پناه دولتش ايمن نشينند و تو را اين هر دو نيسـت 
  )27ص :وغيحيح فرسعدي، تص

اي گـذرا   صوري و شكلي حكايت اشـاره ة در تحليل اين حكايت ، ابتدا به ساختار و شاكل
تا مبنايي براي بررسي ديگر حكاياتي كه در پي خواهـد آمـد ، بـه دسـت داده      داشته باشيم

  : در اين حكايت ما با چند فراز معنايي مواجه هستيم. شود
  /يكي از ملوك عجم آغاز به تطاول وجور واذيت كرده است:1
  /مملكت تهي شده ودشمنان زور آوردند:) در نتيجه آن: (2
  /ر نصيحت آميزفراز معنايي سعدي در قالب شع:3
وتقويـت حكومـت فريـدون را    وزير در حضور ملك، چرايي زوال حكومـت ضـحاك ودوام   : 4

  /كندگوشزد مي
  /گردآمدن خلق موجب پادشاهي، وپريشاني آنان موجب زوال پادشاهي است:5
  /روايت سعدي در قالب شعري:6
مـراه شـده   آنـان ه پذيرد، دشـمنان بـراو حملـه كـرده ، ومـردم بـا       شاه نمي) :در نهايت: (7

  /كنندوحكومت را از او سلب مي
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ظلم وجفا برخلـق موجـب زوال   «: توان به اين صورت استخراج نمودجمله كانوني متن را مي
دراين حكايـت واژه رعيـت   . »قوام حكومت دوام و ةعدل ماي رحمت وكرم و حكومت است و

آغاز /دست درازي : باتي چونتعابير و تركي .اند مرتبه تكرار شده چهارمرتبه و واژه خلق  پنج
بنده : ستم روا داشتن، در مقابل تعابيري چون/ پريشان شدن/به جان آمدن / به جور واذيت 

كه همگـي بـه رعيـت و خلـق      قرار دارند...صلح كردن و/ كرم ورحمت/لشكر پروري  /نوازي 
طبيـت  شود كه در راستاي معنـاي كـانوني مـتن، و در راسـتاي ق    مشاهده مي. ارجاع ميشوند

آنان به يكـي   موجود در متن، واژگان، تعابير و تركيبات نيز صورت ارزشي داشته و هر دسته
سعدي در اين حكايت در باب نحوه تعامل ميان حكومت و مردم، . گردداز دو سرطيف باز مي

روايتي كه سعدي از اسطوره . گذارديا رعيت از حكام وفرمانروايان مياصل را بر اطاعت مردم 
گر مفهوم انتخاب يا گـزينش  نگي به پادشاهي رسيدن او عرضه ميكند، تداعيو چگو فريدون

به همين ترتيب فهـم مشـابه سـعدي نيـز كـامالً سـاختار شـكن        . است)شاه از سوي مردم(
با توجه به شواهد و دالئل حكايت فـوق،  . ومتباين با دريافت رايج انديشمندان آن دوره است

او بـر  . كنـد ترين صورت آن عرضـه مي  مقدماتي ترين و دائيسعدي مفهوم شهروندي را در ابت
يـا  (دهد، در واقع جايگـاه مـردم   دي كه از اسطوره فريدون بدست ميفرپايه روايت منحصر ب

ر مرسـوم در گفتمـان فكـري    ، متفاوت از تعبيـ را در مناسبات قدرت در جامعه) قهمان خل
دريافتهاي دوران جديـد همخـواني دارد   بيند و اگر اغراق نباشد، تعبير او بيشتر با موجود مي

، بر همـين اسـاس  . صر سعدي استفلسفي و سياسي ع –تا آنچه كه متعلق به فضاي فكري 
كه ناظر بر درك (ادبيات سعدي و ادبيات معاصر او كارگيري مفهومي چون رعيت را كه در ب

تـوان  ه شـد، نمي به آنچه كه در پيش گفت با توجه) و فهم و حد اعالء منفعالنه از مردم است
نوعي باور محض و كوركورانه سعدي از ذهنيتي دانست كه هم محصول مفهوم رعيت و هـم  

 ، مبتنـي بـر دوگانـة   از رابطه حاكم و مردمبر مفهوم رعيت حمل مي شود و دريافت سعدي 
وضوح در حكايـت بـاال پيداسـت سـعدي بـه هـيچ عنـوان        رعيت نيست و اين نكته ب -ارباب

اي موارد همـدردي او بـا    راند و حتي در پارهعصيان عليه حاكمان نمي شورش و ياسخني از 
حكام و سالطين كه در قالب نصيحت و توصيه است نشان از تمايل او بر حفظ و تداوم است 

  .و البته در صورتي كه عدالت رعايت گردد
 بر بالين تربت يحيي پيغمبر عليه السالم معتكف بودم در جامع دمشق؛« : حكايت دوم 

انصافي منسوب بود اتفاقاً به زيارت آمد و نماز و دعا كـرد و   كه يكي از ملوك عرب كه به بي
از آنجا كه همت درويشان اسـت  و صـدق معاملـت ايشـان     : آنگه مرا گفت... حاجت خواست

بر رعيت ضعيف رحمـت  : گفتمش. خاطري همراه من كنند كه از دشمني صعب انديشناكم
  ) 29ص: همان ...( نبينيكن تا از دشمن قوي زحمت 



  1391 تابستان –16شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 466
  

 

بـر  «: كنـد ظلم ورزي نسبت به مردم بيمناك ميدر اينجا سعدي حاكم را از پيشامد و پيامد 
در ايـن حكايـت پيونـد كامـل     . »رعيت ضعيف رحمت كن تا از دشمن قوي زحمـت نبينـي  

در يكسو حاكمي قرار دارد كه شـهره بـه بـي انصـافي     . عدالت و مشروعيت را شاهد هستيم
است و در ديگر سو خلق و رعيتي ضعيفي كه ظلم و بي انصافي در حق آنان، موجب عقوبت 

بدين ترتيب ستمگري و ظلم نسبت به . مي شود) روز داد(ي و اخرو) زحمت دشمن(دنيوي 
مردم ، موجب عدم عدالت و فرمانبرداري آنان و در نتيجه، خدشه دار شدن قدسـيت موجـه   

  . حكومت مي گردد
بسـتر تعامـل ميـان مـردم و     در قطعة اول شعري حكايت، سـعدي سـخن از عـدالت در    

اما در قطعـه دوم،  . گرددحكومت مي يت ختم به مبحث مشروعيتكند كه در نهاحكومت مي
سعدي ديدگاه جهانگستر و آگوستيني خود را با تعريف افالطوني عدالت متصل ميسازد؛ امـا  

گرايانه و محدود افالطون راه به گرايشهاي فراملي و جهـان   اين سعديست كه از ديدگاه ملي
ر همـين راسـتا و   وطنانه اي از نوع آگوستيني مي رسد و آنگـاه مشـروعيت حكـام را نيـز د    

درواقع استمداد خواهي آن ملوك بي انصاف عرب، از سوي سـعدي  . بدنبال آن قرار مي دهد
  .شودقالب قطعه شعري دوم پاسخ داده ميبدين صورت و در 

ــا و قـــدرت سردســـت ــازوان توانـ بـــه بـ
ــايد؟     ــان نبخش ــر افتادگ ــه ب ــد آنك  نترس

 داشت و چشم نيكي تخم بدي كشت هرآنكه
ــرون ــه ب ــده ز گــوش پنب ــق ب  آر و داد خل

  

 خطاست پنجـة مسـكين نـاتوان بشكسـت     
 كه گر ز پاي رسـت كسـش نگيـرد دسـت    
 دماغ بيهـده پخـت و خيـال باطـل بسـت     
 وگــر تــو مــي نــدهي داد روز دادي هســت

  

                                               ***  
اعضـــــاي يكديگرنـــــدبنـــــي آدم 

 چــــو عضــــوي بــــدرد آورد روزگــــار
ــز محنــت    ــو ك ــي غمــي  ت ــران ب  ديگ

  

ــد   ــرينش ز يــــك گوهرنــ ــه در آفــ  كــ
ــرار   ــد قـــ ــوها را نمانـــ ــر عضـــ  دگـــ
 نشــــايد كــــه نامــــت نهنــــد آدمــــي 

  )79-80صص:گلستان،تصحيح فروغي(
  

يكي از پادشاهان پيشين در رعايت سستي كـردي و لشـكر بـه سـختي     «:حكايت سوم
يكي را از آنان كه غدر كردنـد بـا   : الجرم دشمني صعب روي نهاد همه پشت بدادند. داشتي

حقشناس كه به و نادون است و بي سپاس و سفله : من دم دوستي بود مالمت كردم و گفتم
ار بـه كـرم   : نعمت سالها درنـوردد؛ گفـت  اندك تغيير حال از مخدوم قديم برگردد و حقوق 
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ور داري شايد؛ كه اسبم در اين واقعه بي جو بود و نمد زين به گرو و سلطان كه به زر بر عذم
  ) 32: همان... ( سپاهي بخيلي كند با او به جان جوانمردي نتوان كرد

آن،  در اين حكايت، از يكسو عدالت در معناي عام و در فهم كهن يوناني كـه مطـابق بـا   
سعدي به طور ضمني عدالت را هم معنا و مترادف با حق شناسي و وفـاداري قلمـداد كـرده    

در همين راستا، اين قرارداد عادالنه در بطن خود متضمن نوعي نظم اسـت، و مفهـوم   . است
در قرائت دوم، . ورزي است اي عدالت سياسي آن خود گونه –نظم در سطح كالن و اجتماعي 

گردد و عمل به مفـاد آن و تعهـد و   دادي است كه ميان دو طرف عقد ميرعدالت همچون قرا
التزام نسبت به استمرار آن عين عدل است و در مقابل، چنانچه از سـوي يكـي از طـرفين و    
بطور يكسويه بر هم خورد و ملغي گردد عين بي عدالتي و ظلم است زيرا تـا پـيش از فسـخ    

  . استآن، همراه با توافق و رضايت طرفين بوده 
قـراردادي  . سعدي در اين حكايت، برداشتي قـرارداد گونـه از عـدالت مـدنظر قـرار دارد     

ضمني كه بر پايه آن ميان شاه و جنگاوران توافـق شـده اسـت در ازاي جنگيـدن بـه آنـان       
درواقع روايت عدالت برمبناي مفاهيم حق و تكليف؛ چنانچـه در  . مواجب يا حقوق داده شود

انحرافي از سوي يكي از طرفين صورت گيرد، الزام آور بودن آنرا بـراي   اين قرارداد تخطي يا
/ سـپاهيان (طرف ديگر منتفي ساخته، در اينصورت بايد گفت كـه رضـايت بخشـي از اتبـاع     

حاصل نشده و اين پيامد عملكرد يكسويه شاه است كه از قرارداد منحرف گشـته  ) جنگاوران
  . اتباع را در پي دارد است كه در پايان عدم پايبندي و وفاداري

شود، كه سعدي به شـدت از آن  هرج و مرج و بي ثباتي را موجب مياين مسأله گونه اي 
) بر اساس شواهد ظاهري مـتن (چنانچه شخص سوم حكايت را سعدي بدانيم . گريزان است

گيـري او بـه يكـي از سـپاهيان، نـه از بـاب        كند، كه خـرده طرف را ايفا مياو نقش ناظري بي
گي مطلق او به حكومت، بلكه از جهت نگراني او براي اوضاعي اسـت كـه احتمـاالً در    دلبست

نگراني سعدي از وضعيت . آينده روي خواهد داد كه حاصل همان خطاي نخستين شاه است
آنچه كه . وان ناشي از رويكرد اخالق گرايانه او به مفهوم عدالت نيز تعبير كردميتاحتمالي را 

ارائه الگويي يات باب نخست گلستان برآمد، داللت بر تالش سعدي در از بررسي اجمالي حكا
گري در پادشاهان و شخصـيتهايي چـون انوشـيروان پادشـاه ساسـاني      از پادشاهي و حكومت

  . است
اند كه نوشيروان عادل را در شـكارگاهي صـيد كبـاب كردنـد و      آورده«: حكايت چهارم

نمـك بـه قيمـت بسـتان تـا      : نوشيروان گفـت . غالمي به روستا رفت تا نمك آرد. نمك نبود
بنياد ظلم در جهـان  : از اين قدر چه خلل آيد؟ گفت: گفتند. رسمي نشود و ده خراب نگردد

  : ا بدين غايت رسيدهاول اندكي بوده است هر كه آمد، بر او مزيدي كرد ت
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 :همـان (اگر ز باغ رعيت ملك خورد سـيبي               برآورنـد غالمـان او درخـت از بـيخ      
  ) 39ص

نكته بسيار با اهميتي كـه اينجـا بايـد خاطرنشـان گـردد اينكـه، دوران سـعدي، دوران        
ا حاكميت مطلق پادشاهان است و الگوي حكومتي شاهي از ابتداي تاريخ حكومتهـا و دولتهـ  

يگانه الگوي حكومتي بوده كه ديگر الگوهايي مانند سلطنتي و يـا خالفـت، در واقـع نسـخه     
  . بومي شده از همان كالن الگوي شاهي است

ت بندي معرفتـي دوران خـود،   سعدي نيز با عنايت به همين نكته و متأثر از همين صور
اسي و اداري كشور داند كه صالح و فساد حكومت بسته به صالح و فساد دستگاه سينيك مي

است و اين ريشه در ديدگاههاي آرماني و اخالق گرايانه بـه امـر سياسـت و حكومـت گـري      
  . است

از سوي ديگر سعدي، در برخي ديگر از حكايات بـاب نخسـت، انوشـيروان را بـه عنـوان      
زنـد،  گزيند و مثال ميحكايات خود برميالگويي از يك شاه و حاكم عادل براي كاراكتر اصلي 

ا كه سعدي مهمترين مفهوم امر سياست و نيز جامعـه را كـه بـر مبنـاي آن، تعـامالت و      چر
بيند، عدالت با حكومت و حكام، قوام يافته مي مناسبات اجتماعي ميان مردم با يكديگر و نيز

دشـاهي دادگـر و   و از آنجا كه تاريخ ايران از انوشيروان پادشاه ساساني، به عنـوان پا . داندمي
گيري از رفتـار و  ي بر تشويق حكام عصر خود به الگـو برد، سعدي نيز سعنام ميعدالت پيشه 

نكته بسيار با اهميت ديگري كه هم در اين حكايـت  . نمايد سلوك سياسي و اجتماعي او مي
شود اين اسـت كـه تحليـل سـعدي از رابطـه      اري ديگر از حكايات سعدي ديده ميو در بسي

بـه ايـن معنـا كـه     . نه آن از سوي حاكم به مردم اسـت قدرت، معطوف به اعمال و ابراز عادال
گرچه منطقي نيست كه سعدي را جانبدار يكي از طـرفين ايـن معادلـه بـدانيم امـا بخـوبي       
پيداست كه عالقمند به اعمال قدرت به سود مردم است و قدرت را در وضـعيتي مطلـوب و   

يت، انوشيروان سعي بـر آن  در اين حكا. مفيد مي داند كه مردم از آن منفعت ببرند نه حكام
دارد كه هيچگونه استفاده نامطلوبي از قدرت، به صورتي كه در نهايـت مـردم از آن متضـرر    

كند، يا دست كـم سـعدي   شيروان نيز به سود مردم حكومت ميشوند، انجام نگيرد و شاه انو
  . چنين تفسيري از حكومت انوشيروان ترسيم ميكند

غافلي را شنيدم كه خانه رعيت خراب كردي تـا خزانـه سـلطان    ] وزير[«:حكايت پنجم
هر كه خـداي را عـز و جـل بيـازارد تـا دل      : بي خبر از قول حكيمان كه گفته اند. آباد كند

ملك ... خلقي به دست آرد،خداوند تعالي همان خلق را بر او گمارد تا دمار از روزگارش برآرد
» ...در شكنجه كشيد و به انواع عقوبت بكشـت . ائن معلوم شدبه قر]  وزير[را ذمائم اخالق او

  )42: همان(
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را شاهديم؛ در يكسو در اين حكايت نمونه كامل و توامان مشروعيت مردمي و الهي حكومت 
بر اسـاس  ). رعيت خانه خراب(قرار دارد و سوي ديگر مردم ) وزير غافل(گران يكي از حكومت

ديدگاههاي كالمي، اراده مردم در طول اراده خداست و حب و بغض و رضايتمندي و انزجار 
سـعدي تأكيـد دارد كـه حـاكم و     . مردمي، حب و بغض خداوندي را در پـي خواهـد داشـت   

ي با مردم كند و رضايت آنهـا را جلـب كنـد و از    دستگاه سياسي متعلق به او، سعي در نكوي
و در جهـت  اين تعابير از تعابيري است كه سعدي در اين حكايـت  . مردم آزاري دست كشند
حكومـت از تعـابيري همچـون    اهـلِ  برد و در مقابل براي توصـيف  موافقت مردمي به كار مي

  . ستمكار بد روزگار استفاده ميكند
كنند كه هيزم درويشان خريدي به حيف و توانگران ظالمي را حكايت «: حكايت ششم

تا شبي كه آتش مطبخ در انبار هيزمش افتاد و ساير امالكش بسوخت و از ...را دادي به طرح
بستر نرمش به خاكستر گرم نشاند؛ اتفاقاً همان شخص بر او بگذشت و ديدش كه بـا يـاران   

  ). همان(» .از دل درويشان: تندانم اين آتش از كجا در سراي من افتاد؟ گف: همي گفت
سعدي بر مبناي جهان بيني عاقبت نگرانه و فرجام انديشانه و بـر محملـي متـافيزيكي،    

سطر نخست . كندستمگري نسبت به مردم را گوشزد ميپيامد نامطلوب و عاقبت ناخوشايند 
هميـت  اين حكايت، آشكارا داللت بر وجود نوعي بي انصافي در رفتار حاكم با مردم اسـت؛ ا 

مردم، خلق و يـا رعيـت درقـاموس    . نقش مردم در حكايات سعدي بسيار تأمل برانگيز است
طور مستقيم نقشي در رمانبر و مطيع مطلق است؛ گرچه بفكري سعدي نقشي فراتر از يك ف

چرا كه زمانـه سـعدي هنـوز    ( شود كت مستقيم آنان در امور اعطا نميجهت مداخله يا مشار
يابي مفهوم جديد و مدرن  و اين رويداد و هويت. مردم در امور نيست يابي نقش زمانه اهميت

ملت، قدمتي بيشتر از دو سده ندارد ومتعلق دوران جديد انديشه و گفتمان فكـري سياسـي   
يجـدهم و  و ناسيوناليسم پديده نسبتاً متأخريست كه تاريخ پيدايش آن به اوخر قرا ه) است

بـه عنـوان دارنـده    ه حاكميت مردمي كه كـل مـردم را   انديش. گردداوايل قرن نوزدهم باز مي
هـاي نظريـه    همچنين رگـه ). 51ص :نظريه هاي دولتوينسنت، (دارد حاكميت محسوب مي

بويژه آنجا كـه از اسـتعاره اهـل زمـين     . آيد عدالت آگوستين در اين حكايت نيز به چشم مي
اي  گونـه ). شهر آسمانيشهر زميني و (اهل زمين در مقابل اهل آسمان، : استفاده شده است

ورزي حكام  كند كه پاسخ ظلمه بر اساس آن عدالت خدا ايجاب ميجهان بيني ديني است ك
در ميان حكاياتي كه در باب نخست گلسـتان و در  . در همين شهر زميني به آنان داده شود

 اين تحقيق مدنظر ماست، اين حكايت تنها حكايتي است كـه عـدالت و مشـروعيت را درون   
/ اهل زمـين  / غيبت« : هاي ظاهري متن مانندديني قرار داده و توضيح ميدهد، داللت نگرش
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از زمـره عبـارات محـوري مـتن مـي      » آه درونهاي ريش/ دل درويشان....آتش / آسمان / دعا
  . باشند كه داللتگر پيوند ميان عدالت و مشروعيت دنيايي و اخروي است

  
  نتيجه 

كه خالء انديشه ناب سياسي در تاريخ انديشـه ايـران را    اين مقاله، هرگز در صدد آن نيست
برخي از مفاهيم و مضامين سياسي با رجوع بـه   ةپاي با تحميل و يا استخراج غيرمنطقي و بي

جامعـه ايرانـي و    گلستان پر نمايد؛ كار سعدي نوعي نقادي اديبانه و هوشمندانه از وضـعيت 
ت گلسـتان بـا   اخواني حكايـ اصرار ما در ايـن مقالـه بـراي بـاز     .عصر اوستنظام سياسي هم

مركزيت مفهوم عدالت، به جهت وجود دالهايي بسيار و شواهد موجود در هر يك از حكايات 
بـه بررسـي نظـام    ) درسيرت پادشـاهان (و اختصاص دادن فصلي جداگانه از گلستان . اوست

 –مشـغولي سياسـي   دغدغـه و دل  ي همسو بـا آن، نشـانگر  اجتماعي، و ساختار و نظم سياس
        گسـتري و   اي بـر مـدار عـدالت    اجتماعي نويسـنده آن اسـت كـه خواهـان اسـتقرار جامعـه      

معنـاي آن نيسـت كـه سـعدي سـوداي      رسيدن به اين مهـم، هرگـز بـه    . ستيزي است ظلم
را در سـر  ....) ناكجاآبـادو / ا يوتوپيـ / آرمانشـهر (يابي و تحقق بخشيدن بـه شـهري زيبـا    دست
يا اينكه همه حكايات بيانگر تخيل نـاب وشـاعرانه اوسـت، بلكـه سـعدي بـدون        پروراند ومي

اي خيـالي، امكـان جـايگيري عـدالت در نحـوه       سـازي از جامعـه  هيچگونه ترسـيم و تصوير 
     قابـل تحقـق و   مناسبات مردم عادي، و نيز نسـبت و چگـونگي تعامـل آنهـا بـا حكومتهـا را      

بـا   گـويي، و  سعدي بدون استفاده از هرگونـه اغـراق ويـا گزافـه     كه چرا. دانديافتني مي دست
مبناي مفهـوم عـدل و    روايتي از وقايع آن بر ئةارا گاهي به تاريخ گذشته ايران ورجوعي گاه
گستري نه صرفا مفهومي انتزاعـي و ذهنـي اسـت بلكـه، تصـور       دهد كه عدالتداد، نشان مي

  . عدالت از ديد او عين عمل بدان است
او عدالت را در معناي . تعبير و برداشتي كه سعدي از عدالت دارد، تعبيري سياسي است

كند، بلكه عدالت مورد متفكران نظريه عدالت معتقدند، پيگيري نميانتزاعي صرف، آنگونه كه 
يكي به آن دليل كه سـعدي عـدالت را   : اين به دو دليل است نظر او، عدالت سياسي است و

       كنـد؛ بـه ايـن معنـي كـه او مفهـوم عـدالت را        ت و مردم جسـتجو مي نسبت ميان حكومدر 
دهد و از ايـن رهگـذر، نحـوه رفتـار و     پيوند ميان حكومت و مردم قرار ميواسط و حلقه  حد

همـين اسـاس از حاكمـان     وبـر . سـازد و مردم را بر محور عـدل اسـتوار مي  مواجهه حاكمان 
اعي خود را با مردم، با توجه به عدالت در كند كه مباني سلوك سياسي و اجتمدرخواست مي

  . گونه حكايات ريشه در همين نكته داردند، چه، ساختار پند آميز و نصيحتحق آنان قرار ده
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. خـورد است كه با مفهوم مشروعيت گره مي از ديگر سو، عدالت در گلستان از آن رو سياسي
عـدالت   و. سـنجد ل آنـان مي حاكمان را با ميزان عد در راستاي دليل اول، سعدي مشروعيت

گري حكـومت    مفهومي است كه التزام حكام به آن، مشروعيت، مقبوليت و رضايت اتبـاع از  
  . آنان را در پي دارد

بعـد سـلبي و هـم از بعـد ايجـابي       سعدي سياست در جامعه يا جامعه سياسي را هـم از 
عـدالتي   م و بـي گري را هم دوري جسـتن و تبـري از سـت   شيخ اجل، توامان سياست. مينگرد

ايـن بـه معنـاي    . داند و هم تالش براي ساختن و پرداختن جامعه بر شـالوده عـدل و داد  مي
گرايانه سعديست كه آرماني انديشـيدن او محصـول    استلزام و همراهي ديدگاه آرماني و واقع

  .نگاه دقيق و مسأله دار او از واقعيات محض رويداد اجتماعي و سياسي است
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