
  
  
  

  حكومتو مادي هاي معنوي  پشتوانه
  البالغه  با نهج آن و مقايسهدر نظر سعدي

  
  ∗نجف جوكاردكتر 

  
  چكيده

 ديدار با مردم و فرزانگان هر شهر و ديار          پس از سفرهاي دور و دراز و      سعدي    
اعي روزگار  رفتار اجتم برخورداري از معارف اصيل اسالمي و فرهنگ ايراني،          نيزو  

گـر     و پيوند حكومت و مردم را در سخن خود جلـوه           كاويدهگاهي ژرف   خود را با ن   
بـا  مـردم   .  است رعيت پشتوانه مادي و معنوي حكومت     در نظر وي    . ساخته است 

 .سازند  برآورده مي دولت را   نياز مالي   هاي ديگر ماليات      گونهو  پرداخت باج و خراج     
 و از نظـر     بخشند  مي انتولشكر سلطان را    نهند و    را در اختيار حكومت مي    جوانان  
 در  پادشـاهان را   ،زنان  دالن و پير     دعاي سوخته  ير و ضم  همت پيران روشن   معنوي،

چنين، در نگاه سعدي، اهل قلم، سرماية  هم. سازد گرم مي  پشتعزم خود استوار و     
چـون   دهنـد و هـم      فكر و انديشه و احساس خود را در خدمت سلطان قـرار مـي             

 بـا   .رهانند  انديشي مي   ا از سقوط در گرداب كج     مشعلي فروزان، حكومت و دولت ر     
هاي قرآنـي و روايـي،        هاي سعدي از بن مايه      توجه به برخورداري انديشه و نوشته     

هاي اجتمـاعي و   هاي ديني و به ويژه جنبه   توان با معيار آموزه      را مي  اوهاي   ديدگاه
اي تابنـاك     هآورد انديش   زيرا اين كتاب گرانمايه، ره    .  سنجيد نهج البالغه حكومتي  

 سيراب گشته و از پشتوانه عملـي در بـستر حـق جـويي،              قرآناست كه از زالل     
    .دادخواهي و مردم نوازي استواري يافته است

  پشتوانه معنوي -4   پشتوانه مادي-3  سعدي -2 حكومت -1 :يكليد يها واژه
   

  

                                           
 استاديار دانشگاه شيراز ∗

Journal of Religious Thought of 
Shiraz University   

Ser. 16, Autumn 2005 

 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
   112 -93صفحات ، 16پياپي 

 1384 پاييز



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز

 

94
  مقدمه. 1

 هريـك در  گيـرد و  يشكل مـ ساختار حكومت از تركيب عوامل گوناگون مادي و معنوي     
 حكماي يوناني و ايرانـي اركـان         از ديرباز،  .كند   نقش ويژة خود را ايفا مي      آنرونق و پايداري    

در نگاه ايـشان، گرداننـدگان حكومـت بـه          . اند   پيكر انسان تشبيه كرده    يحكومت را به اعضا   
، 17( انـد   ه تن همانند گشت   يمردم به ديگر اعضا   عامه  و  ...  يعني قلب و مغز و       يسهي ر ياعضا
وجـود حكومـت را ضـروري سـاخته اسـت و         ،اجتمـاعي زيـستن   انگيزة  بنابراين   ،)261:ص  

 خـود را وامـدار مـردم        ي مـادي و معنـوي،     هـا  حكومت براي ادامة حيات و تأمين نيازمندي      
  .دانسته است

 اسالمي، شاعران نيز موضوع حكومت و مـردم و نيازهـاي            فيلسوفان و   نمايافزون بر حك    
هـا و     و تمثيـل   هـا   تاز مضامين شعري خود در قالـب حكايـ        ان را به عنوان بخشي      متقابل آن 

  .اند اندرزهاي بايسته پرورده
 و وظايف پادشـاه در برابـر         اجتماعي ل مساي  در زمينه   شيرازي  سعدي  اجل سخنان شيخ   

نگارنـده   .نبوده است ها    دغدغهاين گونه   از  گاه ضمير وي خالي      هيچدهد كه      نشان مي  مردم،
آن است كه نقش مردم را به عنوان پشتوانة اداره و بقاي حكومت بازكـاود و زوايـاي نيـاز             بر  

 ايـن    جا كـه در حوصـلة       تا آن  هاي حكومت   را در نگهداري پايه   دولت به مردم و جايگاه آنان       
  .نمايدر و سخن سعدي باز گنجد با تكيه بر شع نوشتار مي

  
  پيشينة موضوع. 2

ماننـد  از ديرباز در منابع كهن ايرانـي        بط حاكم بر جامعه     موضوع حكومت و مردم و ضوا       
بـه منـابع پـيش از       ها   مؤلفان آن ها كه      و عهدنامه  ها  ها، اندرزنامه   هاي عمومي، شاهنامه   يختار

احاديث نبـوي،    ،در دورة اسالمي نيز قرآن كريم     . اند مطرح بوده است     اسالم دسترسي داشته  
 از ايـن    يلبـه مـساي    ها  نامه  ي و سياسي مانند سياست     اخالق ، متون حكمي   و ديگر  البالغه  نهج

در پيكـره امـور    منـابع يـاد شـده، جايگـاه مـردم      گيـري از    سعدي با بهره   .اند  دست پرداخته 
 در قالب تلميح، اقتباس، ترجمـه و      گيري وي   الهام. اجتماعي و سياسي را ترسيم نموده است      

 البالغـه   نهجدي با برخي از مضامين       به عنوان نمونه اگر سخن سع      .مانند آن بروز كرده است    
سعدي مانند بـسياري از دانـشوران       . توان يافت   هاي بسيار نزديكي مي    همانندي مقايسه شود 
 چنـد و    زمين، به منابع سخن خود اشاره نكرده است و به همين دليـل دربـارة                گذشتة ايران 

را نيز  ار سخن وي    هاي آشك   همانندي با اين همه،  . پاي فشرد توان     تأثيرپذيري وي نمي   چون
كه بخواهيم در اين باره به داوري بنشينيم تنهـا بـه             بنابراين بي آن  . توان ناديده انگاشت    نمي
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نامة مالك اشتر و يا       هاي فرمان   ها بين مضامين سخن سعدي و درونمايه       اي شباهت   پارهبيان  

  .اشاره خواهيم كرد) ع(ضرت عليحاز سخنان ديگر برخي 
هـاي اجتمـاعي و سياسـي سـعدي           به بررسي ديـدگاه    پژوهشگرانكه   اخير   هاي سالدر    

يـا  و انـد   را بـاز كاويـده  هـاي تحقـق آن    و شـيوه دادگري  بيشتر، نظر وي دربارة ،اند  پرداخته
يـا برانـدازي     نقـش مـردم در برقـراري          بـه  اما ،1اند  برشمرده را   جامعهوظايف دولت در برابر     

  . اند  نگريستهحكومت كمتر
  

  آنان در پشتيباني از حكومتمردم و نقش . 3
چنـين پيونـد دور و نزديـك بـا           هاي مختلف اجتماعي، و هم     با گروه سعدي  انس ديرينة     

احـوال جامعـه را      نگـري، نيـك و بـد        كارگزاران حكومت، فرصتي فراهم كرده بود كه با ژرف        
  .كاود و در آينة سخن خويش بازتاباندب

 و  829 :، ص 9(لة رعيت بر عهـدة اوسـت       در نگاه وي شباني است كه نگهباني گ        ،سلطان  
 و بايد در راه تأمين امنيت و آرامش آنان بكوشد و از ستم و بيـداد پيـشگيري                   )80 :، ص 10

 گرگـي اسـت در لبـاس        ،آسـيب بينـد   رعيـت   چه در اين راه كوتـاهي ورزد و          نمايد و چنان  
 نّاَ«: فرمايـد   يمـ در اين باره    در عهدنامه مالك اشتر     ) ع( اميرالمؤمنين .)59: ، ص 10(چوپان

چه بيشتر ديدة واليـان      آن» ة الرعي ة العدل في البالد و ظهور مود      ة استقام ة عين الوال  ةافضل قر 
، 12(»دوستي پديـد شـدن اسـت         و ميان رعيت   بدان روشن است، برقراري عدالت در شهرها      

هاي گوناگوني كه مردم در ادارة حكومـت بـر           چنين، به خاطر نقش     هم .)331:، ص   53نامه  
هاي استبدادي پيشين گزينشي در كـار نبـود و           در نظام . دار آنان است    وامحاكم  عهده دارند   

 وراثـت و يـا شـورش        راهيـا از    حكومـت   مدعيان  . مردم در انتخاب پادشاهان نقشي نداشتند     
چـه مـردم از حكومـت موجـود خـشنود       اما چنان. گرفتند مسلحانه زمام امور را به دست مي     

بنابراين نقش  . كردند  هجوم مخالفان از پادشاه حمايت مي     ن سركشان و    طغيا در برابر    ،بودند
  .توان تقسيم نمود به دو دسته مادي و معنوي ميو پايداري آن  حكومت ايجاددر را مردم 

   نقش مادي.1. 3
درگذشته به دليل محدوديت منابع درآمـد، روابـط         :  پرداخت ماليات و خراج    .1. 1. 3

نيـاز زنـدگي    . داني نداشت و از تنوع امروزي برخـوردار نبـود         اقتصادي جامعه پيچيدگي چن   
و بـي  كمبود منابع مالي . شد تأمين ميهاي كشاورزي و دامداري       وردهفرآ  از راه   بيشتر ،مردم

روي آوردن مـردم    . ساخت   خدمات رفاهي را با مشكل روبرو مي       توجهي برخي از فرمانروايان   
 گذشـته از فوايـد      ،المنفعـه  هـاي عمـومي و عـام      به امور وقف و خيرات و مبرات و احداث بنا         
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 نيازهـاي عمـومي     اي براي پر كردن خأل كم كاري دولـت و بـرآوردن              به گونه  اخروي آن 

كه هم متون روايي و اخالقـي و هـم شـاعران و نويـسندگان بـه                  ويژه آن  هب. بوده است  مردم
ين گسيختگي ميان دولـت     بنابرا. انگيختند  گونه امور برمي   هاي گوناگون مردم را به اين       شيوه

داد؛ گرفتن بـاج   چه كه مردم را به دولت پيوند مي  آنخورد و    و ملت در همه جا به چشم مي       
  .)184 :، ص23 و 110 :، ص20 و 19 (و خراج و ماليات سرانه و عشريه و امثال آن بود

ه يك  ترين موقعي ك   يگانه موقع يا مهم   «: نويسد  مي مالك و زارع در ايران    نويسندة كتاب     
كرد هنگامي بـود كـه سـروكار او بـا مـأمور               تن روستايي با دستگاه حكومت ارتباط پيدا مي       

، 20( »نگريـستند   ات دهنده بـه دهقانـان مـي       افتاد و ديوانيان بيشتر به چشم مالي        خراج مي 
  .)18:ص

 فرمانرواي نودولت،  شد، اي ميان سران واليات دست به دست مي  كه حكومت ناحيه   چنان  
انگيز آنان بينديشد گه گـاه بـيش از يـك بـار در                 و اوضاع رقت   مردمروزي    ه به سيه  ك بي آن 
و كـوچ  گرفـت و چـه بـسا كـه موجـب دربـدري و آوارگـي                باج و خراج مـي      زورمندانه سال

گـاه عـامالن    گـه . بنابراين گرفتن ماليـات ضـابطه مشخـصي نداشـت         . شد  آنان مي ناخواستة  
ماليـات  گـرفتن   ورزي شخـصي، سـلطان را بـه           خدمتي يا طمع    چاپلوس سلطان براي خوش   

 بـود   خواهي سلطان سنجر از تركان غـزّ         بهترين گواه اين مدعا افزون     .انگيختند   برمي تر  افزون
 چيره شدند و پـس      هاغز اي بزرگ گشت و سرانجام در نبرد سنجر با ايشان،           كه موجب فتنه  

 هاي  بارگذشت آن در كت   د كه س  افتا سنجر، كشتار وحشتناكي در خراسان به راه          شكست از
ديـوان   و   )177: ، ص 7 ( راونـدي  رالصدو  ةراحتاريخي و ديوان شاعران آن عصر مانند تاريخ         

كـه در همـه حـال نگـران ضـعيفان و            ) ع(لـي ع.  اسـت  آمده )237 و   155: ، صص 4(خاقاني
گيـر    دهد كه مبادا عامالن خـراج       زيردستان بوده است دربارة شيوه گرفتن ماليات هشدار مي        

بختي رعيت بيفزاينـد و بـه مالـك اشـتر توصـيه               ا به فكر پركردن خزانه باشند و بر تيره        تنه
 امر الخراج بما يصلح اهله فـانّ فـي صـالحه و صـالحهم لمـن سـواهم و                    دفقتَ«: كند كه   مي

ولـيكن نظـرك فـي      . االصالح لمن سواهم اال بهم النّ الناس كلّهم عيال علي الخراج و اهلـه             
 و من طلـب  ةك في استجالب الخراج النّ ذلك اليدرك اال بالعمار       ر من نظ  االرض ابلغ  ةعمار

  .»بالد و لم يستقم امره اال قليالًالخراج بغير عماره اخرب ال
چـه صـالح خـراج و       . دهنـدگان در آن اسـت        بنگر كه اصالح خراج     چنان جو در كار خرا     
دهنـدگان    تـا كـار خـراج     و كار ديگران سامان نگيـرد       . دهندگان به صالح ديگران است      خراج

و بايد كه نگريستنت . دهندگان خوار خراجند و خراج سامان نپذيرد كه مردمان همگان هزينه
كه ستدن خراج جز با آباداني ميـسر نـشود و آن   . به آباداني زمين بيشتر از ستدن خراج بود   

  سازد و كارش ه خراج خواهد و به آباداني نپردازد شهرها را ويران كند و بندگان را هالك ـك
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   .)333 :، ص53، نامه 12 (جز اندكي راست نيايد

  نيـز  ، زلزله و ديگر باليـاي طبيعـي       يخشكسالي، سيل، قحط  چنين در عصر سعدي،      هم  
پس ماندة اموال غارت شدة مردم را كه به دست ماليات بگيـران نيفتـاده بـود از كـف آنـان                      

  .ه بودربود
ـ   مغـول، و    نابساماني اوضاع پيش از حملة       هـاي    طلبـي   ويـژه سـوء تـدبيرها و توسـعه        ه   ب

 بنيـة   ، بـه تفـصيل آمـده اسـت        تـاريخ جهانگـشاي جـويني     خوارزمشاهيان كه در جلد دوم      
هـايي     آمادگي روحي و اجتماعي ايرانيان را از هم گسست و شـهرها را بـه لقمـه                  اقتصادي و 

بردنـد و در    آشامان مغول يكي پس از ديگري همه را در كام خود فـرو                بدل ساخت كه خون   
، 1:، ج 3 (زده ديـده نـشد      برخي از شهرها حتي كمترين پايداري از مردم مـأيوس و وحـشت            

و اگر در گوشه و كنار شهرها و روستاها مقاومتي صورت . )27-32: ، صص1 به بعد و 62 :ص
اي بود كه حكـام تـرك،       خورده  پناه و زخم    هاي بي  گرفت به پشتوانة نظامي و اقتصادي انسان      

 محمد   رفتار سلطان  .ار گذاشته بودند  ا در چنگال مغوالن رها كرده و خود نيز پا به فر           ها ر  آن
  .)135: ص همان،(در برابر مغوالن از اين دست است خوارزمشاه 

سالي از يورش مغوالن در امان ماند به تدبير اتابكان سلغري            حكومت فارس نيز كه چند      
 در برابر آنان بود و عمالً بـار سـنگين هزينـة    و به پشتوانة هديه و خراج و قبول سرسپردگي        

  :گويد سعدي در مورد عملكرد ابوبكر سعد زنگي مي. آن را مردم ستمديده بر دوش كشيدند
  سبـق بردي از پادشاهــان پيــش  تو در سيرت پادشاهـي خويــش
  وج تنگــبكـرد از جهــان راه يأج  سكندر به ديوار رويين و سنــگ

  )39:،ص9(تـدر اسـنه رويين چو ديوار اسكن    تــا سد يأجوج كفر از زر استو ر            
 در  توانـست    نمـي  وي كه با مردم آن عصر زيسته و شوربختي آنان را شاهد بـوده اسـت،                 

 ديده بر هم نهد و لـب فـرو          بودها را چشيده     هايي كه خود نيز طعم ناگوار آن       كامي برابر تلخ 
ترسـاندن صـاحبان قـدرت از       بـا   شويق و زماني به زبان تهديد و        به ناچار گاه به زبان ت     . بندد

ـ  . گوشـزد كـرده اسـت      ها اعمالشان، جايگاه مردم را به آن     فرجام آن جهاني     كـه   ويـژه آن  ه   ب
 و باري مضاعف بر گردن       داستان شده  دست و هم   با مغوالن هم  واليان ايراني   ديد برخي از      مي

  . بودند رعيت نهاده
   حالل بـاد خراجش كه مزد چوپان است   دارد گــاه ميشهي كه پاس رعيــت ن

  است مسلمان خورد او جزيت مي  كه هرچه   ادــوگرنه راعي خلق است زهرمارش ب
  )815 :، ص10(                                

  . پادشاه درختي است كه بيخ آن مردمندنيزدر نظر وي تاج پادشاه از آن رعيت است و   
  دار كــه شــاه از رعيـــت بود تاج      برو پــاس درويــش محتــاج دار
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  درخت اي پسر باشد از بيخ سخت      رعيت چو بيخند و سلطان درخت

  ) 42 :، ص9(                                
نظـامي  يكـي از لـوازم ادارة جامعـه، برخـورداري از نيـروي               : پشتوانة نظامي  .2. 1. 3  

فالجنود بـاذن اهللا حـصون      «): ع(و به تعبير موال علي    . توانمند همراه با ساز و برگ الزم است       
پـس سـپاهيان بـه      . الدين و سبل االمن و ليس تقوم الرعيه االّ بهـم             و عز  ةالرعيه و زين الوال   

ـ      فرمان خدا رعيت را دژهاي استوارند و واليان را زينت و وقار            ان ارجمندسـت و    ، ديـن بـه آن
  .)330 :، ص53، نامه 12 (ر رعيت جز به سپاهيان قرار نگيردگزند و كا ها بي راه

هـاي   اي نگهداري حكومت و دفع دشـمن خـارجي و مهـار شـورش              بدون چنين پشتوانه    
هرچند پايداري در برابر دشمن به عوامل ديگـر نيـز بـستگي دارد امـا                . داخلي ميسر نيست  

توان نظامي هـر كـشور از دو بخـش          . توان انكار كرد     بركف را نمي    تأثير سپاه نيرومند و جان    
شود كه شامل سلحشوران و فرماندهان با كفايت و نيز ساز و برگ نظـامي                عمده تشكيل مي  

و اعدوا لهم مااستطعتم مـن      «:فرمايد  شتن ابزار جنگي مناسب مي    دربارة دا قرآن كريم   . است
كه در اين آية كريمـه       چنان .)60/انفال(» قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدواهللا و عدوكم         

 رعـب و وحـشت در دل دشـمنان          ،هم كردن ساز و بـرگ الزم      آمده است، تجهيز سپاه و فرا     
  : داند پذير مي هاي زير امكان سعدي اهميت دادن و توجه الزم به سپاهيان را از راه. افكند مي

: مرصادالعباددر روزگار سعدي كه به قول نويسندة :  برآوردن نياز سپاهيان .1. 2. 1. 3  
 :، ص 6(» ودگويي فتنه در آن ديار وطـن دارد       خ. ..شد   به نوعي ديگر ظاهر مي      هر روز فتنه  «

البته .  شرط زيستن بوده است    ،جانبه   داشتن سپاه و سالح و انگيزة دفاع و آمادگي همه          ،)16
شود بلكـه در      دل تنها به عصر سعدي محدود نمي        ضرورت سپاهيان كارآزموده و مهيا و فارغ      

ثـر  ولـيكن آ  «:  آمـده اسـت    البالغه  نهج در اين باره در   . ناپذير دارد   همه حال ضرورتي اجتناب   
رؤوس جندك عندك من واساهم في معرفته و افضل عليهم من جدته بمـا يـسعهم و يـسع          

طفـك  العـدو فـان ع     ما واحداً فـي جهـاد     من وراءهم من خلوف اهليهم حتي يكون همهم ه        
پاهيان ترين سران سپاه نزد تو آن بود كه بـا سـ   و بايد برگزيده » .عليهم يعطف قلوبهم عليك   

كه خود و كسانـشان را    چندان ببخشايدانچه دارد بر آن  يار باشد و آنان را كمك كار، و از آن         
مهرباني تو به     چه ن در جهاد با دشمن فراهم آيد،      شا  تا عزم همگي   اند شايد،   جاي نهاده  كه به 
  ).33:همان، ص(هاشان را بر تو مهربان نمايد   دلآنان
 فـارغ بـال و بـه دور از دغدغـة     ،اني مجهز با حقوق كافي بنابراين سعدي وجود سلحشور     

  :گويد شمارد و مي زندگي شخصي و خانوادگي را بايسته مي
  دار و لشكر به مال به لشكـر نگه      نواحــي ملك از كف بدسگـال
  آسوده باشند و سير چو لشكر دل      ملك را بود بر عدو دست چيـر
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   باشد كه سختي بــردافـنه انص      خــورد بهاي سر خويشتـن مي

  دش دست بردن به تيـغـريغ آيغ           دـچو دارند گنج از سپاهي دري
     ش تهي باشد و كار زارــه دستـك        ف كارزارـچه مردي كند در ص    

  )75 :، ص9(                                  
گويد سـپاهيان بايـد       داند و مي    وي تأمين زندگي سپاهيان در زمان جنگ را بسنده نمي           

  .از رفاه و آسايش برخوردار باشندبه هنگام صلح نيز 
  ارــكه در حالت سختي آيــد به ك    ــدارسپاهي در آسودگي خوش ب

  نه آنگه كه دشمن فرو كوفت كوس    كنون دست مردان جنگي ببوس
  ـرگــچرا روز هيجـا نهد دل به م    ارش نباشد به برگسپاهي كه ك

  )74 :همان، ص(                                    
 آنـان را در     ،ارج نهادن بـه فـداكاري سـپاهيان       :  تشويق سپاهيان كارآمد   .2. 2. 1. 3  

بنابراين دادن نـشان    . سازد  كند و براي نبردهاي بعدي مهيا مي        دل مي   جنگ با دشمن خوش   
تشويق و بـرانگيختن ديگـران      آنان و    ماية خوشنودي    ،و جايزه و باالبردن مرتبة نظامي افراد      

  .شود مي
اصل فـي حـسن الثنـاء علـيهم و          وفافسح في آمالهم و     «: فرمايد  اين باره مي  در  ) ع(علي

. » الذكر لحسن افعالهم تهز الشجاع و تحرص الناكـل         ةتعديد ما ابلي ذووالبالء منهم فان كثر      
پس اميدشان را برآر و ستودنشان را به نيكـي پيوسـته دار و رنـج كـساني را كـه كوشـشي                       

ان بـد دل   كار نيكوي آنان را ياد كردن دلير را برانگيزاند و ترس          اند بر زبان آر كه فراوان         كرده
  .)231 :همان، ص( را به كوشش مايل گرداند

  زودــدر فـــدارش انــببايد به مق    ور نمـــودـدالور كه باري ته
     ـاكـــوج بــار يأجــدارد ز پيكـن       د بر هالكـكه بار دگر دل نه       
  )74 :، صهمان(                                    

  هاي معنوي حكومت  پشتوانه.2. 3
هـاي    ناشـي از مـصلحت انديـشي       تنهـا اگر نخواهيم توجه پادشاهان به امـور معنـوي را           

اي از تمـايالت      اي موارد رويكرد آنان را آميخته        دست كم شايد بتوان در پاره      ،سياسي بدانيم 
غزنـوي   سلطان محمـود     مثالً وقتي كه  . گيري سياسي پنداشت    دروني به امور معنوي و بهره     

و هر كدام را ) 131-132 :، ص2(كشاند     چهارصد شاعر را به دربار خود مي       ،نبه گواه مورخا  
پروري   نوازد، نماد بيروني چنين رفتاري بيانگر ادب        ها مي  به فراخور حال و جايگاه شعري آن      

در  ي لشكركـشي  نمـاي   گيـري از قـصايد مـدحي و بـزرگ            اما در نهان، هدف وي بهره      .اوست
 از  چنين حمايت  هم .)132 :همان، ص  ( و كشورگشايي او در زبان شعر است       مناطق مختلف 
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اما سعدي  . استگاه با اين هدف      هاي مذهبي و طرد ديگران گه      ها و گرايش    برخي فرقه 

طرف، نيـاز پادشـاه و حكومـت بـه عوامـل معنـوي را نيـازي حيـاتي و                      به عنوان ناظري بي   
هـاي حكومـت را اسـتحكام         نـشينان پايـه      دعـاي گوشـه    ،اه وي در نگ . بيند  ساز مي   سرنوشت

كلي بـه طـور  . آمـدي ويرانگـر داشـته باشـد     نـد پـي  توا آزردگي آنان نيـز مـي       بخشد و دل    مي
  :توان خالصه كرد هاي معنوي حكومت در نظر سعدي را در عناوين زير مي پشتوانه

 بيـشتر در    هرچنـد پـشتيباني مـردم     :  توجه و پـشتيباني افكـار عمـومي        .1. 2. 3  
يابد، اما اين بدان معنا نيـست كـه            نظامي و بسيج نيروي انساني تبلور مي       ،هاي مالي  حمايت

تـأثير باشـد؛ بلكـه        ها حضوري پررنگ ندارنـد، بـي        ديگر مردمي كه در اين زمينه     رأي و نظر    
گيري افكار عمومي جامعه و نگرش مردم نـسبت           همراهي و عدم همراهي آنان نشانگر جهت      

ل براي عامة مردم اعتباري ويـژه قايـ      نيز  ) ع(عليو به همين دليل حضرت      . ت است به حكوم 
خواهـد    مي اشتركند و از مالك   ياد مي » عده لالعداء « و    »عماد دين «است و از آنان با تعابير       

ولـيكن  «: فرمايـد   كه ميل و گرايشش به سوي آنان باشد و دربارة جلب رضايت عمومي مـي              
 في الحق و أعمها في العدل و أجمعها لرضي الرعيـه، فـانّ سـخط                احب االمور اليك اوسطها   

و بايـد از كارهـا آن   . »ي الخاصه و ان سخط الخاصه يغتفر مع رضي العامهضالعامه يجحف بر 
را بيشتر دوست بداري كه نه از حق بگذرد و نه فروماند و عدالت را فراگيرتر بود و رعيـت را                  

ان نـد و خـشم نزديكـ      ادي نزديكـان را بـي اثـر گرد        دلپذيرتر، كه ناخشنودي همگان خـشنو     
  .)327 :همان، ص(خشنودي همگان را زياني نرساند 

 صـاحب سعدي براي نشان دادن اهميت افكار عمومي، رفتار حجاج يوسف با پيرمـردي                
بـا  . شود  خاطر تعظيم نكردن در برابر حجاج، محكوم به اعدام مي         ه   كه ب  آورد  را شاهد مي  دل  

 مهيـا   پيرمـرد  اسـباب كـشتن      ،ه سرهنگ ديوان، در يك چـشم بـه هـم زدن           اشارة حجاج ب  
  .دهد پسر حجاج پدر را اندرز مي. دشو مي

  يكي دست از اين مرد صوفي بــدار      پسر گفتش اي نيك پي شهريـــار
  بار كشت خلقـي به يك است  نه راي      تــكه خلقي بدو روي دارند و پش

  )63 :، ص9(
 ،اما پيش از قتل   . رساند  پيرمرد را به قتل مي    اعتنا ورزد    فرزند،    به سخن  كه  آن  حجاج بي   

  :گويد شود و مي  ميززبان تيز وي كه كم از شمشير حجاج نيست به سخن با
  كــه مظلــوم رفتـم نه ظالم به خاك        همي خندم از لطف يــزدان پـاك

  )63 :همان، ص(                              
شود اما در عالم خـواب روي ديگـر    مين جا بسته مي    در ه  رسيده  پرونده زندگي پير ستم     

  :دهند  نشان ميي ديگرپير روشن ضميرسكه را به 
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  اندرش ديد و پرسيد و گفت خواب به     شب بخفت   بزرگي در آن فكرت آن

  عقوبــت بــر او تـــا قيامت بمانـد     دمــي بيــش بر من سياست نراند 
  يـــرآرد ز ســـوز جگــر يــا رببـ     نترســي كــه پــاك اندروني شبي

  ز دود دل صبحـگاهـــش بتـــرس     ست مظلوم از آهش بتــرس  نخفته
  )63 :، ص9(                                

در وقـت   «و يا در نخـستين حكايـت بـاب اول، انوشـيروان در واپـسين درنـگ زنـدگي                      
 نگهـداري   دهـد كـه همگـي حكايـت از          گشايد و به هرمز اندرزهايي مي       چشم مي » روان  نزع

  :خاطر درويش و توجه به احوال زيردستان است
  ور خــرابـكه دارد دل اهل كشـ      دگر كشور آباد بيند به خواب

  غور سخن را به رسد پيش بين اين      ــورخرابي و بدنامي آيد ز ج
  كه مر سلطنت را پناهند و پشـت      رعيت نشايد به بيداد كشـت 

  )42-43 :صصهمان، (
شـود    بيند؛ بنابراين يـادآور مـي        عدالت ورزيدن را بر فرزند خود گران مي        گويا انوشيروان 

كني، دست كم براي دوام و پايداري حكومـت           داري نمي   كه اگر به خاطر صالح رعيت، مردم      
  .خود با آنان مدارا كن

  كه مزدور خوشدل كند كار بيش    مراعات دهقان كن از بهر خويش
  او نيكويــي ديده باشي بسيكز     مروت نباشد بــدي بـــا كســي

  )43 :همان، ص(
 نـشانگر توجـه   ،شـود  تعابير خلق، رعيت، اهل كشور و دهقان كه در شواهد باال ديده مي     

» كه خلقي بدو روي دارنـد و پـشت        «دلي   حتي كشتن صاحب  . سعدي به افكار عمومي است    
ه در دل مـردم جـاي        بنابراين حرمت نهادن به كساني ك      .شود  تلقي مي عام مردم     برابر با قتل  

  . هاي حكومت است دارند موجب استواري پايه
و پيوندي پررمز و » سالح مؤمن«در فرهنگ ديني، دعا   :نشينان  دعاي گوشه.2. 2. 3  

ي از  حتـ بايـد   نسان با خدا     ا خلوت يابي به سراپرده    براي ره . راز با معبود و معشوق ازلي است      
هرچه انـسان از    . با او سخن گفت   » ريا   بي ،تكلف بازباني بي « تهي شد و     خويشتن خويش نيز  

كه دعا نشانه آگاهي و  ويژه آنه ب. تر باشد انس او بيشتر خواهد بود ابزار و اسباب دنيوي فارغ    
  .و به تعبيري دردآگاهي استو دردمندي نياز 

  رــــرخ زردتتر  آگاههر كه او       پر دردتربيدارتر هركه او 
  ) 629 : دفتر اول، بيت،24(
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ها نواخته   خستگاني كه دست ستم روزگار تازيانة رنج و حرمان بر پشت و پهلوي آن               دل

ابوالقاسـم  .  درهاي اميد را به روي آنان بسته اسـت؛ كالمـي پرسـوز و گـدازتر دارنـد                   و همة 
  .)448 :، ص15(»  آن است كه از اندوهي خيزدبهترين دعاها«: قشيري گويد

 سري پرشور از دعا و تضرع به درگاه حق سخن           درست است كه سعدي با دلي مشتاق و         
گـشايد و همگـان را بـه           بابي به روي مناجات و راز و نيـاز مـي           ،گويد و حتي در بوستان      مي

  :خواند تضرع و زاري به درگاه حق فرا مي
  كــه نتوان برآورد فردا ز گل      بيا تــا برآريــم دستــي ز دل
  كه نوميد گردد برآورده است     مپندار از آن در كه هرگز نبست

  )197 :، ص9(
ثير هاي فردي دعا و تأ داند؛ اما در كنار جلوه اي براي تقرب به حق مي  دعا را وسيله شاعر  

زيـرا در آن روزگـار از   . غافل نيـست  آثار اجتماعي آن نيز آن در خودسازي و تزكية نفس، از 
هـاي    غـرور جـاه و مقامنـد و نالـه         ديد كه سرشـار از بـادة          يك سو فرمانروايان ستمگر را مي     

 شاهد مردمي ستم رسيده بود كـه جـز          ، و از سوي ديگر    .نيسترا گوش شنيدن    دادخواهان  
بنابراين گـاهي از زبـان مـردم و زمـاني از            . درگاه الهي پناهي و غير از دعا سالحي نداشتند        

  :گويد كند و مي زبان خود اظهار درد و نياز مي
  ـنبه ذل گنـــه شرمســارم مك       خدايا به عزت كه خوارم مكن
  ـرمـز دست تو به گر عقــوبت ب      مسلط مكن چون مني بر سرم

  خودي چون هم  جفا بردن از دست      ـدي به گيتي بتر زين نباشد ب
  دگر شرمسارم مكن پيش كــس      ســمرا شرمساري ز روي تو ب

  )196 :، صهمان(
ن گفتن از تـأثير دعـاي دردمنـدان و          سعدي با روايات و احاديث آشناست و هنگام سخ          

پـيش از آوردن    بنـابراين جـا دارد       . به مضامين ايـن گونـه احاديـث نظـر دارد           ،ستمديدگان
ـ             نمونه ويـژه آثـار اجتمـاعي دعـاي        ه  هايي از سخن سعدي، چند حديث دربارة نقش دعا و ب

  :شود مظلومان نقل 
 المظلـوم فـان   ةاتقـوا دعـو   «:آمده اسـت  ) ع( از قول امام صادق      مكارم االخالق در كتاب     

  .)19 : ص ،13(»  المظلوم تصعد الي السماءةدعو
ثالث دعـوات مـستجابات     ): ص(قال النبي «: و در جايي ديگر در همان كتاب آمده است          

  .)18 :همان، ص(»  المسافرة المظلوم و دعوة الوالد و دعوةدعو: الشك فيهن
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 المظلوم فانها ترفع فـوق الـسحاب        ةدعواياكم و   «:  آمده است  اصول كافي و نيز در كتاب       

  .2)273 :، ص4، ج18(» حتي ينظراهللا عزوجل اليها
، بيانگر ايـن حقيقـت      دهد   را نشان مي    گويندة دعا  هاي  اين گونه روايات كه بيشتر حالت       

روايـاتي از ايـن     .  روحي دعاكننـده پيونـدي نزديـك دارد        هاي  حالتكه پذيرش دعا با     است  
جـويي و     بخـش حـق     گمان الهام    بي ؛ديث شيعه و سني آمده است      ح هاي  بادست كه در كت   

سـاخته   ستيزي سعدي بوده و عزم وي را در پشتيباني از شوربختان روزگار استوارتر مي      ستم
توانـد بدرقـة راه       از يـك سـو مـي      . دعاي مظلومان در نظر سعدي تيغـي دولبـه اسـت          . است
داد   چـه در اثـر بـي        چنان ،سوي ديگر مردان باشد و پشتوانة معنوي حكومت گردد و از           دولت

در ايـن   . كنـد    مي را زير و زبر   آنان  ؛ بنيان ستم    آيد   از نهاد مظلوم و دردمندي بر      آهزورمندان  
  :شود اشاره مينشينان به اختصار  جا به آثار دوگانة دعاي گوشه

خـشنودي مـردم از فرمانروايـان كـه در نتيجـة            :  درودها و دعاهاي خيـر     .1. 2. 2. 3  
انجامي فراواني براي حكومـت در پـي دارد كـه             شود؛ نيك   پروري حاصل مي    ي و رعيت  دادگر

  : عبارتند از
سعدي بـا دلـي آكنـده از عـشق الهـي و برخـورداري از                :  پاداش اخروي  .1. 1. 2. 2. 3  

بيند كـه پـاداش هركـاري تنهـا در ايـن              هاي زالل قرآني و معرفت ديني، روا نمي         سرچشمه
سـرمدي     فرجام خوش   بنابراين .رازوي سود و زيان دنيوي نهاده آيد      جهان حاصل شود و در ت     

و در روزگاري كه دين و دنياي مـردم هـر           . نهد   برابر نمي  ويهاي دو روزة دني    را با سرخوشي  
  .خورد دو آشفته است غم هر دو را مي

  مــوبعد از توه ست از توبوده پيش كه    مكن تكيه بر ملك و جاه و حشم
  بگــذردميكه دنيا به هر حال      يـــن خوردم دـخداوند دولت غ

  مـغم ملك و دين خورد بايد به ه    نخواهي كه ملكت برآيد به هــم
  )72 :، ص9(

 حكومـت عـدل   آسـايش خلـق در پنـاه         آسودگي فرمانروا در جهان ديگر را در گـرو         يو
  .بيند مي

  دل د ازو مردم آسودهـه خسبنــك    ر گلــكسي خسبد آسوده در زي
  )79 :ص  ،همان(

و افزون بر توفيق طاعت و اميدواري بـه رحمـت پروردگـار، دوام حكومـت و سرسـبزي                   
زندگي پادشاهي را خواهان است كه درويش دوست باشد و مردم در ساية او دل آسوده بـه                  

  .سر برند
  كه آسايش خلق در ظل اوســت     دوست  شاه درويش خدايا تو اين
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  دار ش زنــدهـبـه توفيق طاعت دل    ارد بســي بــر ســـر خلق پاينده     

  سپيد رحمت سبز ورويش به سرش    برومنـــد دارش درخــت اميــد    
  )40 :، ص9(

 دعـا و سـوز دل   ،سـعدي  :ديدگان  و اشك و آه ستم آثار همت پيران   .2. 1. 2. 2. 3  
 بـا  كننداه بدرقة راه پادشخالصانه و از بن جان    ديدگان را كه      زنان و ستم    پير و   نشينان  خلوت

توجه قلـب بـا   « از  همت در ادبيات عرفاني عبارت    . نمايد  توصيف مي » همت«واژة ديرآشناي   
 :، ص5(»  اسـت تمام قواي روحاني خود به جانب حق، براي حصول كمال در خود يا ديگري 

325(.  
  كيفر برد ز حملـــة مــردان كــارزار      فرياد پيرزن كه برآيد ز ســوز دل

  دار رآبـضربت كه شير شرزه و شمشي     دــتر زن از آن سختهمت هزار بار 
  )828:، ص10(

 سعدي، افراد جامعه را به دو دستة خواص و عوام تقسيم كرده و جداگانه بـه تـأثير                   گويا
بندي، خواص، پيران     در اين تقسيم  . دعا و يا نفرين آنان در سرنوشت حكومت پرداخته است         

 كه از پشتوانة الهـي و مردمـي برخوردارنـد و بـه          روشن ضميري هستند   انطريقت و درويش  
و صـاحبان قـدرت نيـز از        . همين دليل در تحوالت اجتماعي و سياسي نقشي اساسي دارنـد          

ي انـد كـه در تنگناهـا        ديرباز نسبت به جايگاه معنوي آنان آگاهي داشته و اغلب سعي كرده           
، ان برخـوردار باشـند و يـا    از انفاس پاك ايشي توفندة اجتماعي ها  و بحران  گير سياسي   نفس
رفع نياز درويشان   . انگيخته نشود براي رفتار كنند كه خشم و اعتراض آنان            به گونه  ،كم دست

ها، به ديدار مشايخ رفـتن و از   نشينان، اختصاص وقف و مستمري ماهانه براي خانقاه        و گوشه 
ز زبـان ايـن   سـعدي ا .  اسـت  اهـل دل  هايي از توجه واليـان بـه          ايشان همت خواستن، نمونه   

داري را گوشـزد   دهـد و راه و رسـم مـردم    بزرگان، سالطين را مشفقانه هـشدار و انـدرز مـي          
چالش سلطان با درويش روشن ضـميري را        گاه   گه،  بوستان و   گلستانو در حكايات    . كند  مي

،  شدهواقع شكنجه و آزار  ،جويي مورد نكوهش گويي و عدالت    كشد كه براي حق     به تصوير مي  
جويي و   از حقگاه به خاطر زندگي دو روزة دنيا، دست اما هيچ.  است ا پاي دار رفتهو گاهي ت 

گرفـت، سـعدي      در حكايت پادشاه غوري كه خر مردم را به زور مي          .  است  گويي نكشيده   حق
بـود نثـار    » ز پيران مردم شناس قديم    «انواع نفرين و ناسزا را از زبان پيرمردي روستايي كه           

شبش در  «ند كه ظاهر قصه حكايت از اين دارد كه پادشاه در شكارگاه             هرچ. كند  ميسلطان  
امـا چنـين پيـر      . بـه خانـة آن روسـتايي پـاي نهـاد          ناشـناس    و    »مانـد  گرفت از حـشم دور    

چـه كـه از سـتم        و بـه هـر روي، آن      . نمايد كه شاه را نشناخته باشد       ضميري بعيد مي    روشن
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رسـند و هويـت       نيز كه همراهان سلطان سر مـي      گويد و فردا      پروا مي    بي ،پادشاه در دل دارد   
  :گويد پيرمرد كه راه گريزي ندارد مي. دهد شود، شاه به كشتن او فرمان مي پادشاه آشكار مي

  د روزگارـكه برگشته بختي و ب    ارنه تنها منت گفتــم اي شهريـ
  منت پيش گفتم همه خلق پس    چرا خشم بر من گرفتي و بــس

  كه نامت به نيكي رود در ديـار    ــع مدارچــو بيــداد كردي توق
  گنه كشتـن اسـت نه بيچارة بي     تو را چاره از ظلم برگشتن است

  )69 - 68 :صص، 9(
اي   بـه گونـه   ايلغار مغول   پيامد ويرانگر جنگ و نبردهاي خونين داخلي و         روزگار سعدي،   

ت بـه دسـت هـم    ي دساوضاع، همة عوامل مادي و معنو  دهي    سامانبايست براي     ميبود كه   
را از سـپاهيان و سلحـشوران   دفع فتنـه   ، مأيوسانه دار چه بسا عامه مردم     و در آن گير  . دهند

توانـست تنهـا بــه سـاز و بــرگ و     اي چــون سـعدي نمــي   امــا جهـان ديـده  .چـشم داشـتند  
از با روشـن بينـي و دلـي ماالمـال از شـهود عرفـاني                خوش كند و      هاي نظامي دل   توانمندي

فـع  ر كه دست نيـاز بـه سـوي ناتوانـان و درمانـدگان دراز كنـد و بـراي                     خواست  پادشاه مي 
  .ها و گشودن گره از كارهاي سترگ از آنان همت بخواهد گرفتاري
  دردمندان بـــرآور ز بنــددل          دـت دردمنـاشد دلـنخواهي كه ب        

  ت از ناتوانـان بخــواهـبرو هم      ازو توانــــا نباشــد سپــاهـبه ب
  ـارردي به آيد به كـز بازوي م      ــان اميـــدوارـدعـــاي ضعيفـ

  دون زد از پيش بردـاگر بر فري        هر آن كاستعانت به درويش برد
  )78 :، صهمان(

  :و نيز
   و تبرتر كــه هفتاد تيغ قــوي      دمي سوزناك از دلي بـا خبــر

  )121 :، صهمان(
پوشـان و    هز پيران طريقت، كه بيـشتر از ژنـد        سعدي پس ا   :نفرين عوام  .3. 1. 2. 2. 3  

افكنـد و تـأثير آه آنـان را برتـر از              ناتوان و سـتمديده نظـر مـي        اند، به مردم    تهيدستان بوده 
  .بيند شمشير سلحشوران مي

  نه چنــدان كه دود دل طفل و زن      رد شمشيـــر زن ـخرابي كند م
  بسوخت   شهريباشي كه بسي ديده       روختـــي برفزن چراغي كه بيوه

  )43 :، ص9(
آمـد سـتمگري و برخاسـتن آه فريادخواهـان را در              شايد بتوان ديدگاه سعدي دربارة پي       

  :موارد زير خالصه نمود
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آيد كـه     در برخي موارد، از سخن سعدي چنين برمي        :دادخواه حقيقي  .4. 1. 2. 2. 3

هد و حتي برخي    رخ د  سرنوشت محتومي است كه بايد       ،بر سر كار آمدن فرمانروايان ستمگر     
كـه   شايد اين بـاور بـا نگـرش اشـعريان            .نمايندة قهر و غضب خداوندي هستند     اين افراد   از  

  .سعدي نيز به آنان بي تمايل نبوده سازگار باشد
  راي كــدهد خسروي عادل و ني      دد خــدايـبه قومي كه نيكي پسن

  لميكنــد ملــك در پنجـة ظا      يــچو خواهد كه ويران شود عالم
  دادگر داي است بيــكه خشم خ      ـذرـــسگالند ازو نيكمـــردان حـ

  )59 :، ص9(
داند و تالش براي احقاق حـق را بـه طـور ضـمني        اما اين قاعده را عمومي و فراگير نمي         
هـا    خداوند داد آن   ،گيرندافراد نتوانند داد خود را از پادشاه ب       و معتقد است كه اگر      . پذيرد مي

  .را خواهد گرفت
  كه نتواند از پادشا دادخواست      تــكس خداس ستانندة داد آن

  )54 :، صهمان(                                
سرنوشت محتوم و جبري از زبان چنگيز       نيز    تاريخ جهانگشاي جويني   كه در  شگفت اين   

كـه پـس از   «  :گويـد جـويني  در بيان تصرف شهر بخارا توسـط مغـوالن     . شود  مغول نقل مي  
اي قوم بدانيـد كـه      :  مصالي عيد رفت و به منبر برآمد و چنين گفت          تصرف شهر، چنگيز به   

اند از من بپرسـيد كـه    هاي بزرگ، بزرگان شما كرده    ايد و اين گناه     هاي بزرگ كرده    شما گناه 
هـاي بـزرگ     كه من عذاب خـداام اگـر شـما گنـاه           سبب آن . گويم  اين سخن به چه دليل مي     

  .)81 :، ص1:، ج3(»...فرستادينكردتي خداي چون من عذاب را به سر شما ن
نالـة   : سست شدن پايـة حكومـت      .الف: ها  نفرين  تأثير اين جهاني   .5. 1. 2. 2. 3  

  .هاي حكومت و سرانجام زوال قطعي آن است مظلومان موجب سست شدن پايه
  وز دعــاي مــردم پرهيــزگـار      ه كنـاز درون خستگان انديش

  رد ظالمان را در حصارسخت گي      منجنيق آه مظلومان به صبـح 
  )725 :، ص10(

  :و يا
  ت سر كنـدـكه ريش درون عاقب     هاي ريش  حذر كن زدود درون

  م بر كنـدــكه آهي جهاني به ه      به هم بر مكن تا تواني دلــي
  )78 :، ص11(
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دادگر بيـ پيامـد نـاگوار ديگـري كـه بـراي حـاكم             : يجهـان نامي     رسوايي و زشت   .ب  
كـه افـراد ناراضـي از قلمـرو حكومـت بگريزنـد و كـوس رسـوايي و                     اين ،شود  بيني مي   پيش
  .نامي او را در هر شهر و دياري به صدا درآورند زشت

  كند نام زشتش به گيتي سمر      دادگــر يـزد رعيــت ز بـگـري
  كنــد آنكــه بنهـاد بنياد بدب      ـد كه بنياد خـوديبسـي بر نيا

  )43 :، ص9(
ارزش   هـا را كـه بـويي از حقيقـت نـدارد بـي              گويي  و تملق ها   چنين سعدي چاپلوسي   هم  
نشينان دربار را كه با نفرين پيرزنـان همـراه اسـت ارجـي                داند و آفرين و ستايش حاشيه       مي
  .نهد نمي

  كه خلقـش ستايند در بارگاه      ـاهبدان كي ستوده شود پادش
  كنان پيرزن  نفرينهپس چرخ      چه سود آفرين بر سر انجمن

  )69 :، صهمان(
،  سـروده  جـويني عطاملـك   در سـتايش عالءالـدين      كـه   اي     در قصيده  نظير اين سخن را     
  :توان ديد مي

  كه در مواجهه گويند راكب و راجل    ثناي طال بقا هيچ فايـدت نكنــد
  دعاي خير كنندت چنانكه در محفل     كه در خلوت بود آن يلجم ثناي بلي

  )729 :، ص10(
 از اميـران مغـول كـه مـدتي بـر            )667-670 (طاب به انكيانو  تر خ   چنين با بياني گزنده    و هم 

  :گويد. فارس حكمراني كرده بود
  ذم، دح گويند از قفاــش مـكه پيش      يــك پادشاهــحرامش باد مل

  مـعلَاي مـود كند ديبــر بر خــوگ      ديد زيبا چون توان ،زشت عروس
جة اعمـال آدميـان برخـي ايـن         كه گفته شد، نتي    چنان هم:  تأثير اخروي  .6. 1. 2. 2. 3  

ل و و انّ اليوم عمـ  «): ع(زيرا طبق سخن اميرالمؤمنين علي    . جهاني و بيشتر آن جهاني است     
  .)42، خطبه 12(» الحساب و غداً حساب و العمل

  :دهد شگفت نيست بنابراين اگر سعدي كيفر بيدادگران را به جهان ديگر حوالت مي  
  ن ميفكن به كتف قويضعيفا    نصيحت به جاي است اگر بشنوي
   نيرزد جويگدايي كه پيشت    3كه فردا به داور بـــرد خســروي

  )61 :، ص9(
سـحرخيزي در فرهنـگ ايرانـي و اسـالمي از ارزشـي واال و               : دعاي سحري  .7. 1. 2. 2. 3
  ن ـ بنابراي،ز بر آن تأكيد شده استـاتي معنوي برخوردار است و در روايات معصومين نيـبرك
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  :ل است قايفراوانيسحري ارج آه دردمندانة دعاي صبح و يا سعدي براي 

  دــآي ه ميـاگــر موافق شاه زمان    كرد مــوار خواه نصيحت درويش  يكي
  آيـد كه تيرآه سحر با نشانه مي    رچه غالبي از دشمن ضعيف بترساگ

  )827 :، ص10(
  :و يا

  ز دود دل صبحگاهش بترس    خفته است مظلوم از آهش بتـرسن
  )63 : ص،9(

   اهل قلم .3. 3
از ديربـاز   . اهل قلـم اسـت    آفرين    حضور نقش هاي معنوي حكومت،      يكي ديگر از پشتوانه     

خـردورزي و    نماد   ،قلم. نمادين داشته است  كاركردي  قلم و شمشير در ادبيات كهن فارسي        
 ها آنبين  نيز  گاه شعرا     گه .استبوده  اد زور بازو    م ن ، شمشير  و دورانديشي و نگرشي حكيمانه   

  .)607 :، ص8 (اند قرار كردهمناظره بر
اند   و دانايان گفته  «:  دربارة اهميت قلم و شمشير گويد      ،الملوك  ةنصيحغزالي در باب سوم       

و از  .  كارهـاي گذشـته را بـدو بـازتوان آوردن           كه هيچ چيز بزرگوارتر از قلم نيست كه همـة         
ن و القلـم و مـا       «: د كـرد و گفـت     بزرگواري قلم يكي آن است كه ايزد تعالي بدو سوگند يـا           

اقرأ و ربك االكرم الذي علّم بالقلم علّم االنسان ما لم           «:  و جاي ديگر گفت    )1/قلم(»يسطرون
و .  كه نخست چيزي كه خداي آفريـد قلـم آفريـد           :السالم گفت   امبر عليه و پي  )4/علق(»يعلم

 تفسير ايـن آيـت قولـه        در: و عبداهللا بن عباس گويد    . براند به هرچه خواست بودن تا قيامت      
 مـرا بـر     ]و يوسـف گفـت    [اجعلني علي خزائن االرض انّـي حفـيظ علـيم           : تعالي عن يوسف  

ابن المعتـز  . گيرم و گويند كه قلم زرگر سخن است  هاي زمين گمار كه من دبير و شمار        گنج
قلم طبيـب   : جالينوس گويد . رد گوهر و قلم زرگر و خط زرگري       گويد كه دل كان است و خ      

:  الـدنيا تحـت شـيئين      :اسـكندر گفـت   . قلم طلسمي بزرگ است   : بليناس گويد . سخن است 
يعني كه دنيا به دو چيز بر پاي است به شمشير و قلم و     . السيف و القلم و السيف تحت القلم      

و شمشير و قلم هر دو حاكمند اندر همه چيزها كه اگر شمشير             ... شمشير زير قلم اندر است    
  .)187-189 :صص، 16( »ي نيستيقلم نيستي اين جهان بر پاو 

اسـت   جامعه را به چهار طبقه تقسيم كـرده          اخالق ناصري خواجه نصيرالدين طوسي در       
  : نـد از  كـه عبارت  از طبقات جايگـاه خـاص خـود را دارد        كه هر فردي از افراد جامعه در يكي       

ان و   اهل قلم مانند ارباب علوم و معارف و فقها و قـضات و كتـاب و حـساب و مهندسـ                     -1«
محترفـه و اربـاب         اهـل معاملـه چـون تجـار،        -3 . اهل شمشير  -2.منجمان و اطباء و شعراء    

  .)305 :، ص14(»  اهل مزارعه-4 .ها و جبات خراج صناعات و حرفه
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 مردم مدينة فاضله را به پنج طبقه تقـسيم          ،هرچند وي در بخش ديگري از همان كتاب         
 جمـاعتي كـه قـوانين       -3.  ذوي االلـسنه   -2.  فالسـفه و افاضـل     -1« :كند كه عبارتند از     مي

 ،دارند و علوم حساب و استيفا و هندسه و طـب و نجـوم               عدالت در ميان اهل مدينه نگاه مي      
سازند    جماعتي كه اقوات و ارزاق اين اصناف ترتيب مي         -5.  مجاهدان -4. صناعت ايشان بود  

-6 :صصـ همـان،    (»ر آن چه از وجوه جبايات خراج و غي      چه از وجوه معامالت و صناعات و        
285(.  

بندي تفاوت چنداني با هم ندارد مثالً مجاهـدان همـان اهـل شمـشير          اين دو تقسيم  اما  
  .ندا دهند اهل مزارعه و اهل معامله و جماعتي كه ارزاق و اقوات مردم را ترتيب ميهستند 

ه چنـدين    خواجه در رساله خود راجع به امور مالي، اهل قلم را ب            :و به قول خانم لمبتون    
هـايي كـه     آن -3 رباب فلسفه و نجـوم و طـب،        ا -2.  ارباب دين  -1: تقسيم كرده است  دسته  
هايي كه رياست يـارغو را دارنـد و          آن(ها    ، يار غوچي  دهند نظير وزرا    اي مهمي انجام مي   كاره

   آورنـد،    سـالطين را بـر روي كاغـذ مـي          و منشيان كه كالم شاهان و     ) كنند  يا آن را ثبت مي    
  .)243 :، ص21(» هاست ايي كه حسابات دخل و خرج در اختيار آنه  آن-4

شـود    كه تعبير لشكري و كشوري كه امروزه دربارة قواي مملكت به كار برده مـي               گو اين 
هرچند در گذشته تفكيك قوا مانند امروز معمول نبوده         . يابد  در دو نماد تيغ و قلم تبلور مي       

بنـابراين  . ان ذيل دو عنوان يـاد شـده جـاي داد          تو   اما مجموعة عوامل حكومتي را مي      ؛است
  :گويد وقتي كه سعدي مي
  ل رايـيكي اهل بازو دوم اه      پرور اي شاه كشورگشاي دو تن

  ا و شمشيرزن پرورندــكه دان      ت برندـوي دولـآوران گ امــز ن
  غـبر او گر بميرد مگو اي دري      غـهر آن كو قلم را نورزيد و تي

  نه مطرب كه مردي نيايد ز زن      نير زــشمشو دار و ـزن نك قلم
  )76 :، ص9(

افرادي را كه بـه     گيرد و     را در بر مي    اهل قلم    گسترة وسيع  توصيه و تأكيد وي      ،گمان  بي
كـه نمـود    بـا ايـن  . شـود  نوعي با تدبير و انديشه و تخيل و نوشتار سر و كار دارند شامل مـي     

توان اين گروه را از  يابد اما با اين همه مي     كارهاي اهل قلم در برخي موارد عينيتي مادي مي        
گاه بر    جويانه سعدي هيچ    نگرش عدالت به ويژه آن كه     . هاي معنوي حكومت برشمرد     پشتوانه

تابد كه قلم به زيان ستمديدگان به جنبش درآيد و كاربرد ظالمانة قلم را دزدي بي تير                   نمي
  :داند و كمان مي

  كند زدي بــي تير و كمان ميد    حاكــم ظالــم به ســنان قلــم
  كند داد شبان ميايــن همه بيـ    تـا گله از گرگ نيس مـا رةـگلـّ
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  كنــد دارد كه زيــان مينم فه    خلق وي بهرسد از كه زيان مي آن

  )822 :، ص10(
  

  گيري نتيجه. 4
و  قصايد و   گلستان،  بوستان آثار نظم و نثر سعدي شيرازي از جمله           كوتاه در اين بررسي    
 و داشتن   ژرفسعدي با توجه به سير و سفرهاي طوالني و تأمالت           . مورد بررسي واقع شد   ... 

پيوند نزديك با تودة مردم و برخي از فرمانروايان و واليان ايراني و غيـر ايرانـي، بـا نگرشـي                     
ها به مردم و وظيفة خطير حكومت را در تـأمين امنيـت و آسـايش        هوشمندانه نياز حكومت  

كه توجهات قلبي مردم و دست دعاي آنان در نظـر سـعدي،              به ويژه آن  . شود  مييادآور  آنان  
سـاز و   . ها تـأثيري شـگرف دارد      روح نيست و در سرنوشت حكومت       تنها عبادتي خشك و بي    

هـاي مـادي حـضور مـردم در عرصـة            كار انديشة سياسي و اجتماعي سعدي تنها بـه جنبـه          
الهام بخش سعدي، آيات نوراني و روايات و به ترين منبع   زيرا مهم.شود محدود نمي حكومت    

هاي گـران     ها و نامه     كه در البالي خطبه    يكتاب.  بوده است  نهج البالغه ويژه مضامين جاودانة    
ز ابــه دور ...  مــردم نــوازي، حــق جــويي و عــدالت ورزي و  ســنگ آن آداب مملكــت داري،

   .هاي دون مايه سياسي مطرح شده است آاليش
  

  ها يادداشت
 و نيـز    829 :انتـشارات اميركبيـر، ص     ،كليـات سـعدي   ،  )1363(الدين،    سعدي، شيخ مصلح  . ك.ر -1
  .80 :، به تصحيح غالمحسين يوسفي، صگلستانسعدي، . ك.ر
، 84،  72 :صصـ ،  71:ج. ك.ر.  محمد باقر مجلسي نيز آمده اسـت       بحاراالنوارمشابه اين روايت در      -2

  .361 :، ص90: و ج310
 آمده است اما همان گونه كه آقاي انزابي نـژاد نيـز در              "برد" مصحح يوسفي     هر چند كه در متن     -3

سـعدي،  . ك.ر. باشـد    مـي  "بـرد "تـر از       مناسب "بود"اند     سعدي اشاره كرده   بوستانتعليقات خود بر    
   .223: به تصحيح رضا انزابي نژاد، صبوستان، ، )1378(
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