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Abstract 

Being responsible is one of the most salient features of human and 

humanitarian governments. Sa'di, an experienced literary scholar, has a great 

deal of theories about citizenship rights. From his point of view, government 

should be responsible for people's problems and try to solve them. This 

study aims to analyze citizenship rights in Sa'di's Bustan. This research is a 

descriptive-analytical one based on documents. Impotence of this article is to 

analyze citizenship rights in Sa'di's Bustan that can be useful for nowadays 

governments. Authorities want to compare Sa'di's social viewpoints and 

citizenship rights with those of his utopia. The results show that purpose of 

legal regulations and common laws monitoring society is to keep human 

beings status, regulate social relations among individuals, and especially 

reach to equality and justice. 
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 سعدی بوستان در شهروندی حقوق یهاهشاخص و اصول

 1گرجی دیاس اللهعین

 2گرجی باباجانی زینب

 هچکید

 عنوان به سعدی است. آن پذیرش و مسؤولیت احساس ها،حکومت و انسان مختصات ترینبارز از

 حاکم سعدی، نظر از دارد. وندیشهر حقوق زمینه در توجهی قابل آرای کارآزموده، حکیمی و ادیب

 هدف کند. کوشش هاآن مشکلات عرف جهت در و بداند مردم مشکلات مسؤول را خویشتن بایستمی

 ،پژوهش نیا در تحقیق روش است. سعدی بوستان در شهروندی حقوق تحلیل و بررسی حاضر، تحقیق

 حقوق نهموشکافا رسیبر در رجستا ینا همیتا است. شده انجام اسنادی روش به و یلیتحل ـ یفیتوص

 مؤثر وزمرا حاکمان ایبر ناسبم ییلگوهاا تبیین در نداتومی که ستا سعدی بوستان در شهروندی

 وی آرمانی جامعه مبانی با را سعدی شهروندی حقوق و اجتماعی یهاهدیدگا آنندبر نگارندگان .باشد

 جامعه بر ناظر ،یعرف یهاارزش و حقوقی قواعد تمام هدف که دهدمی نشان پژوهش یهاهیافت بسنجند.

 برابری و عدالت به رسیدن آن اوج در و جامعه راداف اجتماعی روابط تنظیم انسان، کرامت حفظ ،یانسان

 .است

 

 کلیدی واژگان

 حکومت ،حاکم ،شهروندی حقوق ،بوستان ،سعدی
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 مقدمه

 گفته یاریبس سخنان آن مورد در که است یمیمفاه جمله از یشهروند حق و بشر حقوق

 و خیتار از جدا .دانندیم یانسان مشترك تیهو یدارا را هاانسان که آنجا از یبرخ است. شده

 به قدرت صاحبان طرف از بایستمی که است یحقوق یدارا بشر معتقدند ،آنان هبمذ و تیمل

 تزاحم در حق نیا آنکه مگر ،ندارد را آن محدودکردن حق یعنصر چیه و شود شناخته تیرسم

 کند. عیضا را گرانید حقوق و باشد گرانید حق با

 درصدد یسندهنو یا شاعر که نیست معنی بدان انادیب نثر و شعر در اجتماعی مسائل طرح

 وی بلکه استمدار،یس نه و است شناسجامعه نه شاعر پس ،باشد وقایع شناسانه عهجام تحلیل

 پردازش دستمایه خیال عوالم در بتواند که است زیبایی و برانگیزتأمل ادبی، مضامین صیاد

 جامعه بر حاکم روابط و اجتماعی مسائل به شاعران توجه بتوان شاید همه این با گردد. شاعرانه

 ردیف در را شعر هایدیوان کم، دست و دانست ایرانیان اجتماعی اندیشه از دیگری جلوه را

 نشاند. اجتماعی تحقیق منابع

 جای سخنش اجتماعی ابعاد که است درخشانی یهاهستار از زمینه این در شیرازی دیسع

 با همنشینی و دراز و دور هایمسافرت و وی تاب و تب پر زندگی ،دارد کاوانهژرف درنگی

 مشاهده و یکسو از او لطیف ذوق و بلند روح درونی، اتتأمل اندوزی،دانش گوناگون، قشرهای

 شد سبب دیگر، سوی از ،بودند مرگ راه به چشم مغولان تیغ زیر که بلاکشیده مردم و جامعه

 درمان برای و بشکافد را جامعه مزمن هایخمز ناآرام، و قراربی و بسراید دردها سعدی که

 دوستینوع صلای عاشقانه و نشاند فرو شدهفراموش هایارزش رخ از گرد اندیشد؛ چاره دردها

 و تساهل احسان، ،دادگری از زورمداران با و بگشاید خلق روی به تربیت عالم از دری دهد، سر

 را خمودان و راند سخن نیکوکاری و حسانا حاکمان، ترسیخدا اجتماعی، رفاه و امنیت سامح،ت

 بازکاود. را انسانی «منِ» شعرش توی در تو در و بخشد تازه جانی

 به بیاموزد. را آسمانی و انسانی والای هایآرمان سوی به کشیدنپر رسم و راه بوستان در

 عرشا خیال آفریده که است دنیایی است، دیگر دنیایی خود، بوستان» کوب:زرین دکتر قول

 «نمایدمی چهره هست، که گونهآن نه و باشد باید چنانکه انسان آن در که روست این از .است

(1.) 
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 چنین است، داستانهم آن با نیز یوسفی غلامحسن دکتر که کوبزرین دکتر سخن این از

 یونانی «Polites» معادل ،شهروند واژه است. گرجلوه بوستان در سعدی شهر آرمان که آیدبرمی

ر شه از شهروند کلمه فرانسه زبان در است. فرانسه «Citoyen» و انگلیسی «Citizen» و

«Cite »تاسیویس ینیلات واژه از ته(ی)س و دیآیم (Civitas )زبان در تاسیویس است. مشتق 

 از یمجتمع تنها که است شهر همان که است یونانی زبان در «Polis» کلمه معادل ینیلات

 شهر ساکن به فقط شهروند د.یآیم شمار به مستقل و یاسیس یواحد بلکه ،ستین نیساکن

 یکس آن نداشتند. را یشهروند خصلت ،ساکنان هیکل ،آتن همانند رم در ،شودینم گفته

 بودیم دارا را شهر یعموم امور اداره در مشارکت یبرا لازم طیشرا که رفتیم شمار به شهروند

(2.) 

 دارا خود شهروندی موقعیت اعتبار به افراد که ستا حقوقی مجموعه شهروندی حقوق

 مجموعه نیز و شهروندان به مربوط امتیازات مجموعه بر است عام اطلاقی نیز و شوندمی

 .(9) کندمی حکومت جامعه در آنان موقعیت بر که قواعدی

 یحال در ،است انسان یعیطب و یفطر حقوق تیتثب یبرا و شمول جهان و عام بشر حقوق

 به توجه با و است نیمع اجتماع در یزندگ خاطر به انسان، حقوق یشهروند قوقح که

 ییهاهخصیص از ،بشر حقوق باشد. متفاوت دتوانمی یمکان و یزمان طیشرا و جوامع اتیمقتض

 (.4) تابدنمی بر را تابعیت اساس بر تبعیض خصوصاً شرط، و قید گونههیچ که است برخوردار

 شهروندی حقوق یهاهشاخص مختصرِ هرچند ،زوایایی به تا شودمی کوشش مقاله این در

 که: گوید پاسخ اساسی اتسؤال این به و شود کشیده تصویر به بوستان از شعری شواهد با همراه

 باشد؟یم استوار یاصول برچه شهروندی حقوق موضوع در یسعد یفکر ادیبنـ 1

 از زیادی موارد و است گرفته ارقر بررسی مورد سعدی بوستان کتاب پاسخ، یافتن برای

 است ذکر شایان است. گردیده استخراج کتاب این در شهروندی حقوق هایشاخصه و اصول

 به پراکنده و گذرا صورت به است شده منتشر شهروندی حقوق زمینه در که هم مقالاتی اندك

 جمیل ذکر» ابکت از: عبارتند، است هتوج درخور بیشتر که آثاری و اندپرداخته موضوع این

 حکمت» مقاله آزادپور، رضا نوشته «سعدی دیدگاه از اجتماعی حقوق رعایت» هایمقاله ،«سعدی

 نورعلی نوشته «سعدی دیدگاه از شهروندی حقوق» ،جوحق سیاوش نوشته «سعدی سیاسی

 نمود اذعان باید ،قراگوزلو محمد نوشته «یسعد گلستان در یانسان حقوق گفتمان» مظاهری،
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به  است. سعدی شهروندی حقوق یهاهدیدگا از ایگوشه بیانگر هاپژوهش این از یک هر هک

 مدارای و تساهل، آشتی و صلحهای حقوق شهروندی شامل عبارتی، برخی اصول و شاخص

 خداترسی، عمومی رفاه ،مردم اجتماعی امنیت تأمین، قلم اهل و شایستگان ستایش، هاانسان

در ادامه این مقاله باشد که می نیکوکاری و احسان و همنوع به فقتش و دوستی نوع، حاکمان

 پردازیم.به آن می

 

 آشتی و صلح

 مغولان، سعدی، روزگار در .ستاو گرایانهانسان یهاهاندیش از برخاسته احسان به سعدی توجه

، بود روزگار آن مرسوم سنت جنایت، و کشتار ریختند.می زمین بر رحمانهبی را هاانسان خون

 به رسد چه تا ندارد، را خون قطره یک شدنریخته ارزش دنیا تمام فرمانروایی وی اعتقاد به ولی

 انسان. یک کشتن

 (1نیرزد که خونی چکد بر زمین ) به مردی که ملک سراسر زمین
 

 همواره صلح دارد. رجحان نمایی قدرت بر سیاسی تدبیر کاربردن به است معتقد سعدی

 و کرد استفاده دیگر هایشیوه از باید دشمن بر غلبه برای آغاز در باشد. دممق نگج بر باید

 این با دانست. چاره آخرین توانمی را جنگ ماند، ثمربی جویانهصلح هایکوشش همه که زمانی

 نگاه باز را «صلح دَرِ» باید گشت آغاز جنگ که هم زمانی یحت ورزدمی تأکید سعدی همه

 (.6) داد دست از نباید را آمیزیصلح فرصت هیچ و داشت

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

 براختلاف او .کندمی محکوم اجتماعی پدیده این هماره و نیست پیکار و جنگ اهل سعدی

 را تبشری و گذاردنمی صحّه دیده خویش چشم به را آن هایجنگه نمون که مذهبی بدفرجام

ه اندیش یهاهجرق از زیر بیت در جاودانی مضمون .(7) خواندمی فرا همدردی و همبستگی به

 :اوست

 که در آفرینش ز یک گوهرند بنی آدم اعضای یکدیگرند
 

 در چون اما ،است عزیز و مطلوب همچنان انسانی، هایارزش اعتلای قرن در که مضمونی

 یهاهانگیزمعمولاً  و دارد سخن روی اجتماعی، رهبران و شاهان به داریجهان و رهبری باب
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 ناگزیر و درآمیخته هاآن جان با هاستدولت طلبیبرتری و جوییزیاده که ستیز و جنگ اصلی

 بینیمصلحت روح که بیانی با و اجتماعی مصلح یک نقش در ناچار به گیرد،می را رهبران دامن

 (:8) گویدمی سخن ،دارد طلبیآشتی و

 هکه دشمن اگر چه زبون، دوست بِ برو گرهوانی بر اـا تــزن تــم

 به نزدیک من صلح بهتر که جنگ اگر پیل زوری وگر شیر چنگ
 

 هاانسان مدارای و تساهل

 یسعد هانداز به که افتی توانمی را یکس ترکم ن،یزمرانیا اول تراز شمندانیاند انیم در

 و منثور آثار سراسر در که ستین نآ یمعنا به سخن نیا البته ،باشد شده قائل ارج مدارا یبرا

 ،افتی نتوان باشد، مدارا با نیمبا و یشیآزاداند با یمناف که یشعر ای کلام سخنور، نیا منظوم

 یزندگ طیمح و یزمان طیشرا به توجه با آثار نیا در غالب تفکر طرز شتریب نگارنده منظور بلکه

 هبشردوستان افکار کلی طور به و بردباری و مدارا .(3) است یسعد یلیتحص و یتیترب یهاهنیزم و

 یکدیگر با هاانسان مدارای و تساهل بیان در وی است. تأمل قابل که است مواردی از اجل شیخ

 :سرایدمی چنین

 ارزارـک ندد درِـلی ببـسه ـهک ارـحمل بیـینی تـاش بـرخـو پـچ

 توانی که پیلی به مویی کشی ه شیرین زبانی و لطف و خوشیـب
 

 آشتی و صلح جستهبر و بارز هایجلوه از یکی خلق اصناف و نوعانهم با مدارا و تساهل

 پروریرعیت شاکی، بودنمک متقابل، احترام آزاری،کم به توانمی ،مدارا اهل یهاهنشان از است.

 در تسلیم و نیکی و احسان دستان،زیر بر نگرفتنسخت آشنایی، زود نوازی،مهمان نوازی،بنده و

 و شخصیت که است اجتماعی شمارِبی عوامل معلول مدارا بالارفتن کرد. اشاره حق تقدیر برابر

 را دوست همراهی و موافقت دیسع شود.می محسوب عوامل این از یکی نهات فردی روانشناسی

 انسان برای خلق هایهریمبی و جفا تحمل آن به زدنتکیه با که داندمی ستردگی گاهتکیه

 :(13) گرددمی وارهم و سهل

 کـــه فــردا نــگیرد خدا بر تو سخت تو با خلق سهلی کن ای نیک بخت
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 قلم اهل و شایستگان ستایش

 معنوی یهاهپشتوان از قلم اهل آفریننقش حضور ،حکومت معنوی یهاهپشتوان از یکی

 ،قلم .است داشته نمادین کارکردی فارسی کهن ادبیات در شمشیر و قلم دیرباز از .حکومتند

 .(11) است بوده حکیمانه نگرشی و دوراندیشی و خردورزی نماد

 انسانی، کرامت و اخلاقی مکارم بزرگداشت واقع در فضیلت و هنر صاحبان از ستایش

 و معنوی هایارزش نشر و تقویت موجب هاستایش چنین چراکه است، خردپذیر و خداپسندانه

 هایهمت شود،می بشری جامعه در انسانی والای هایارزش و اخلاق ،دانش حاکمیت تحکیم

 صالح عمل به اقدام و هابزرگی کسب برای را جویانحق استعدادهای و پروردمی را عالی

 انگیزد.برمی

 در ،دشومی برده کار به مملکت قوای ربارهد امروزه که کشوری و لشکری تعبیر کهاین گو»

 ،است نبوده معمول امروز مانند قوا تفکیک گذشته در هرچند، یابدمی تبلور قلم و تیغ نماد دو

 اینبنابر (.12) داد جای کشوری و لشکری عنوان دو ذیل توانمی را حکومتی عوامل مجموعه اما

 گوید:می سعدی که وقتی

 یــکی اهـل بازو دوم اهل رای دو تن پرور ای شاه کشور گشای

 و شمشیر زن پرورندکــه دانا  ز نــام آوران گــوی دولـت بَرَند

 نه مطرب که مردی نیاید ز زن قـلم زن نـکو دار و شـمشیر زن
 

 به که را افرادی و گیردمی دربر را قلم اهل وسیع گستره سعدی تأکید و توصیه گمان،بی

 شود.می شامل ،دارند کار و سر نوشتار و تخیل اندیشه، تدبیر، با نوعی

 مردم اجتماعی امنیت تأمین

 بشر دیگر اهداف آن، از برخورداری بدون که طوری به ،است بشر اساسی نیازهای زا امنیت

 تأمین بر علاوه باید حاکم .آیدنمی دست به معنوی و علمی پیشرفت و رشد ،آزادی ،عدالت مانند

 را مردم سیاسی و مالی ،جانی امنیت افراد اولیه مایحتاج ،آزادی ،حقوق تأمین آسایش، ،رفاه

 شیخ آید.برمی حکومت عهده از تنها ملکا طور به مردم امنیت تأمین شک بدون نماید. فراهم

 برای سعدی یابد.می تحقق اجتماعی امنیت سایه در اتنه ،انسان تعالی و رشد که داندمی شیراز

 بتوانند آنان و باشد رعیت و مردم دسترس در راحتی به که خواهدمی حاکم از امنیت برقراری

 بگویند: سخن حاکم با نعموا بدون
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 گاه؟ـرت کلّه خوابـبــه کیــوان بـ تــو کــی بشــنوی نــالـه دادخواه

 روشـاگـر دادخــواهی بــرآرد خـ چنان خسب که آید فغانت به گوش

 جور توست کندمیکه هر جور کو  کــه نالد ز ظالم که در دور توست؟
 

 اجتماعی و فردی امنیت برقراری ،هاحکومت از مردم داشتچشم ترینکم ،تاریخ طول در

 بلکه ،نیست مردم نصیب تنها ،باشد سودی جامعه آسایش و امنیت تأمین در اگر است. بوده

 به ،کم دست که خواهدمی پادشاه از عدیس اینبنابر .بردمی بهره آن از مردم از بیش حکومت

 :جمله از (.12) دارد پاس را رعیت جان و مال خود، خاطر

 که مر سلطنت را پناهند و پشت عــیت نــشاید بـه بـیداد کشتر

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

 عمومی رفاه

 در کفاف تحقق و آسایش و رفاه است. عمومی رفاه ایجاد با گماردنهمت حاکم، وظایف از

 .(19) گرددمی هموار مردم معنوی و یماد پیشرفت و رشد مسیر آن واسطه به که است امری زندگی

 مردم زندگی به شیدنبخرفاه و المالبیت عادلانه تقسیم حکومت، مهم هایولیتؤمس دیگر از

 مصلحت به که موردی غیر در مردم، عمومی اموال و نباشد ستم با همراه که ایگونه به است.

 و رفاه تأمین وظیفه پادشاه که است عقیده این بر سعدی .(14) نشود خرج و صرف نباشد، آنان

 دارد: را مردم امنیت

 که شاه از رعیـت بــود تــاجــدار بــرو پــاس درویش مـحتاج دار

 کَنی بیخ خویشکُنی، میو گر می مـکن تــا تــوانی دل خلق ریش
 

 حاکمان خداترسی

 رعایت که است معتقد و انددمی عادل حاکم هایویژگی ترینمهم از را خدا از ترس سعدی

 دیگر. اهداف نه ،باشد خدا از ترس و خدا رضای خاطر به باید بودن،رعیت خدمت در و عدالت

 امنیت، ایجاد برای که داندمی نکته این در را مردمی و عادل حکومت هایشرط از یکی سعدی

 :(11) باشند خداپرست و شناسوظیفه ،کاردرست که کند انتخاب کشور برای کارگزارانی

 رسد امینش مدارـو تـز تــین کــام انت گزارــاید امــرس بــداتــخ

 هلاك و وان و زجرــدی عِــه از رفــن د از داور اندیشناكــایــین بــام
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 که کندمی توصیه مردان دولت به مالی و اداری فساد گسترش از پیشگیری برای سعدی

 خویشاوندی روابط زیرا ،نگیرند کار به دولتی نهاد یک در را نزدیک دوست یا خویشاوند دو هرگز

 :ایندنم روپوش را یکدیگر هایخلاف و خطاها انآن شودمی ثعبا ،نزدیک دوستی و

 جا به هم کـاد یــرستـد فـنبای م قلمـهه رینـس دیـمجنــدو ه

 دارد، یکی پردهــاشــیکی دزد ب دست گردند و یارچه دانی که هم
 

 طریق از لیاقت سیستم به و شماردمی مذموم را کارمنداناستخدام  رد عجله همه، این با

 :فزود پایگاهش هنر قدر به سپس ،آزمود بباید عقلش به نیز اتقا در است. معتقد ،انتخاب

 بــه نــاکــاردیــده مفرمای کار نخواهی که ضایع شــود روزگار
 

 مبتنی خداترس کارمندان خداماست بر ،کندمی پیشنهاد سعدی که سازمانی امیاستخد نظام

 رانرهب تا قدرت هِرَم نقطه بالاترین از رهبری گونه هر اساسی شرط را مبدأ به اعتقاد او است،

 اعتقاد این خداپرستی، مکتب پایبندان ههم مانند که گویی و داندمی جزء کارمندان و میانه رده

 :که دهدمی اندرز و داندمی هاخوبی همه پایه را بنیادی

 که مفلس ندارد ز سلطان هراس شناسعمل گر دهـی مرد منعم

 کــه از صـد یکی را نبینی امین بیفشـان و بشمار و فارغ نشـین
 

 همنوع به شفقت و دوستی نوع

 در ،هاستنوشته و هاگفته الهام منشأ و گاه تکیه جهانی ادبیات در که گراییبشر و بشریت

 ،بشر به خدمت و دوستی بشر اندیشه دارد. نمایان بازتابی و درخشان پرتوی نیز فارسی ادبیات

 بافت و بیان محتوای و شکل با متناسب اصطلاحات و مأنوس عناوین با سعدی نثر و شعر در

 .(16) است شده نمایان مشقل از زبان

 بیان را دوستی بشر فکر ترینعالی و گرفته نظر در را جهانیان همه «آدمبنی» لفظ با سعدی

 به را عالی فکر و دبلن مضمون و است نشانده بشریت پیشانی بر را خود لایزال شعر و کرده

 (.17) ارددمی عرضه جهان

 محبت و مهر از آکنده عزیزش وجود و داشته بشریت به عشق از پر دلی که رو آن از سعدی

 ولؤمس جامعه ربراب در را خود باید فردی هر که کرده اشاره نکته بدین همواره بوده، انسانی نوع

 نشستنکُنجی به فقط که بداند و بگشاید را اجتماعی هایگره از هیگر کوشش، و کار با و بداند
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 صیقل و تکامل انسانی ذات و رودنمی پیش از کاری ،کردنبسنده ادعیه، و اوراد ذکر ،ریاضت به و

 :یابدنمی

 رنج کــســانمُخــَنّث خــورد دســت چو مردان بِبَر رنج و راحــت رسـان

 کـه خلق از وجودش در آسایش است خـدا را بر آن بنده بخشایش اسـت

 کــه نــیــکی رســاند به خلق خدای کسـی نـیک بیند بــه هر دو سرای
 

 نیکوکاری و احسان

 درونی آرامش نوازی،مردم هرچند ،است منتبی احسان اهل سعدی آرمانی الگوی در انسان

 الهی فضل برابر در عملی سپاسگزاری و خلق کار گشایش آن بیرونی رویکرد اام ،دارد همراه به

 پنداشت چنین نباید البته ،شودمی خلق به نیکی و احسان ویژه بوستان، دوم باب بنابراین .است

 شایسته برخی که دارد باور بلکه ،است انگاشته مطلق را خلق به نیکی و احسان سعدی که

 .(18) باشد آنان حق در جفا بسا چه ،آنان حق در دنکرنیکی و نیستند احسان

 ولیــکن نه شرط است با هر کسی بــگفتــیم در بــاب احسان بسی

 که رحمت بر او جور بر عالَمی است مبــخشــای بــر هر کجا ظالمی

 زندبـه بــازوی خـود کـاروان مـی هـر آنکس که بر دزد رحمت کند

 

 گیرینتیجه

 که فضایی وجود با و ندارد اِعراب از محلی امروزی مفهوم به بشر حقوق هک روزگاری در

 مفاهیم بازگوکردنِ خویش آثار تمام در شیرازی سعدی است، مستبد امحُکـ تحاکمیـ از حاکی

 ارتقای جهت در خویش زنغ کلام با تا است کوشیده و داده قرار خود تهم هوجه را بشردوستانه

 بردارد. گام انسانی حقوق

 آن نشانگر ،یسعد دیدگاه از شهروندی حقوق مورد در توجه قابل نکته ،بوستان بررسی با

 و ندیبیم هم کنار در واررهیزنج را یاجتماع مسائل همه ینگرجانبه کی از دور به وی که است

 نیا گرید تأمل قابل نکته .کندیم ارائه را شیخو خاص یرهاکاهرا بخش، هر معضلات حل یبرا

 ست.ین یآدم وجود ابعاد از یبرخ انکار ای یبعد تک یانسان خلق دنبال به یسعد که

 شناختنتیرسم به دیاب که داندیم متنوع یهاازین یدارا و یبعدچند یموجود را انسان او

 یبرا یطراح و برنامه ها،ازین نیا به احترام با یو وجود یروحان و یجسمان یهاهجنب یتمام
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 یایدن در که روست نیا از ها.ازین نیا از یبرخ سرکوب و انکار راه از نه مود،ن ارائه او سعادت

 و ژهیو یگاهیجا از زین شهروندی حقوق ،یمیتعل و یاخلاق ،ینید گسترده طرح کنار در یسعد

 است. برخوردار برجسته
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