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چکيده
سعدی شيرازی را استاد سخن ميدانيم اما او يک منتقد اجتماعي نيز هستت ذهتن نقتاد ستعدی و
اوضاع آشفتهی سياسي اجتماعي روزگار او ،دو امری است که با هم سازگاری ندارنتد ستعدی نتوانستته
درباه زندگي فردی و رفتارهای اجتماعي دوران خويش سکوتکند از اين رو در آثتار ختود و بته شتک
مشخص در گلستان و بوستان و قصايد و مواعظ ،افراد گوناگون اجتماع و برخي گتروههتای اجتمتاعي و
باالتر از همه فرمانروايان عصر خويش را به شيوههای مختلف نقد و نصتيتتکترده استت بتا توجته بته
جايگاه بلند سعدی در ادب فارستي و برتتری او بتر بستياری از شتاعران و نتاندان انديشته و جتذابيت
سخنان نکيمانه و زبان شيرين و مؤثر او و نيز اينکه نقدهتای اجتمتاعي او تابتهنتا بزتز در متواردی
خاص و برجسته ،استخراج نشدهاند ،اين مقاله مختصرا مهمترين نقدهای او را بررستي ميکنتد نقتد در
آثار سعدی به سه عنوان نکومتي ،رفتارهای عقيدتي -اجتماعي و اخالقي -اجتماعي تقستيم متيشتود
که نکومت و عوام آن و گروههای خاص و تأثيرگذار اجتماعي و افراد مختلف جامعه را دربرمتيگيترد
اين نقدها با گستره و عموميت خود نمايانگر ذهن جامعهگرایِ سعدی است که ديدگاهي ک نگتر استت
او تمام جامعه را به نورت انساني واند ميبيند که چو عضوی به درد آورد روزگار ،دگر عضوها را نمانتد
قرار پس در نظر او جامعهی سالم و عاد  ،بستر پرورش و سازنده انسان کام است و تمام عوام متؤثر
در اين بسترِ پرورش را در سازندگيِ اجتماعيِ بشر ،دخي و بهترين انسان را پايدندترينِ آنها به مسائ
شهروندی و اجتماعي ميداند
واژگان کليدی :نقد ،نقد اجتماعي ،سعدی ،جامعه
*نويسنده مسئو mehravaran72@gmail.com :
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مقدمه
سيمای زندگي در جوامع بشری ساخته و پرداختهی تفکرات و جهتان بينتي بزرگتان آنهاستت ،بته
شرط آن که بتوان در آن جوامع اظهار نظر نمود يعني ناندان فکر بتوانند دربتاره زنتدگي اجتمتاعي و
خصوني نظر دهند و کاستيهای آن را گوشزد نمايند در جوامعي که معموال ناکم به قهتر و للدته بته
نکومت ميرسد ،استدداد و خودکامگي بيداد ميکنتد و نکومتت مستتدد متانع رشتد و تعتالي جامعته
ميشود در چنين جوامعي از گوشه وکنار ندای نقد و اعتراض به گوش خواهدرسيد مقصود متا نيتز از
نقد اجتماعي ،همين اعتراضات و انتقادهايي است که سعدی  ،به جامعته و متردم روزگتار ختود داشتته
است زمينهی اين انتقادات در گلستان و بوستان بيش از ديگر آثار ستعدی استت زيترا موضتوع ايتن دو
کتاب رفتار ،گفتار و راه و رستم زنتدگي و وجتوه گونتاگون فتردی و اجتمتاعي آن استت؛ از نکومتت و
فرمانروايي گرفته تا درويشي و اخالق و نفاتي چون عد و ظلم و انصاف و بيانصافي و عشق و
پيشينه موضوع
در مورد نقد های اجتماعي موجود در آثار سعدی بايد گفت که تا به نا تمام اين موارد به نورت يکزا
جمع آوری نشدهاند بلکه گاه تنها با برخي از اين موارد در کتب و مقاالت مختلف روبرو متيشتويم کته
آنها نيز بدون نتيزهگيری و مسير مشخصي گردآوری شدهاند از موارد معدودی که به نورتي متتدود
به موضوع پرداختهاند ،اين نوشتهها درخور ذکرند:
نسين نفری نژاد در مقالهای با عنوان «بررسي انديشههتای سياستي و اجتمتاعي ستعدی»( فصتلنامه
تخصصي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ،زمستان  ،93شماره  )29که به اشاره بته ننتز سياستي ستعدی و
آوردن چند نمونه از شاهان و امراء ،شتنه و متتسب و قاضي ،زاهدان ريايي و نتوفيان و درويشتان ،آن
هم تنها در گلستان و بوستان ،بسنده ميکند عداس ميالني هم در مقالهای با عنوان «سعدی و ستيرت
پادشاهان ،مدخلي بر بتث سعدی و تزدد»( ايران شناسي،گروه علوم سياسي و تاريخ دانشتکده نتتردام،
کاليفرنيا )1339 ،تنها به انديشه و ديدگاه سعدی در ارتداط با شاهان و رفتار آنها در باب او گلستان
پرداخته است
«مقاله نقوق شهروندی از ديدگاه سعدی» از نورعلي مظاهری (مزله کانون شتمار  ، 98ستا )1991
هم تنها به چند مثا معدود درباره روابط شاه و مردم اشاره کترده استت تتورج عقتدايي نيتز در «نقتد
اجتماعي و آسيب شناسي تصوف در بوستان» (فصلنامه تخصصي عرفان ،بهار  ،99شماره  )13به بررسي
ديدگاه و نقد سعدی درباره تصوف ،آن هم فقط در بوستان پرداختته استت در مزموعته مقتاالت ذکتر
جمي سعدی هم ،رضا شعداني در مقالتهای بتا عنتوان «ستعدی و امتور اجتمتاعي» ،بتا بيتان تشتتت و
چندگونگي اجتماعيات سعدی ،و عدم ارائه دليلي قانعکننده در اين باره ،تنهتا بته ذکتر متواردی ختاص
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بسنده ميکند متمدکاظم يوسفپور در کتاب نقد نوفي با موضوع بررسي انتقادی تتاريخ تصتوف بتا
تکيه بر اقوا نوفيان تا قرن هفتم هزری به برخي موارد مربوط به تصوف اشاره کرده است
در اين مقاله تمام موارد نقدی و اعتراضگونهی سعدی را به نورت يکزا ذکر ميشتود تتا هتم کتار
دسترسي به آنها آسان تر گردد و هم با دندا کردن مسير نقدها به نتيزهای سازنده برستيم نتيزتهای
که هم ميتواند در مورد شناخت اوضاع اجتماعي آن دوره کمک کند و هم در يافتن راهن های سازنده
و کاربردیِ اجتماعي مفيد باشد
اوضاع زمانه سعدی
سعدی همزمان است با عصری که به سدب نملهی ونشتزای مغو  ،ويرانتي و پريشتاني برجامعته
ناکم است آثار ويرانگر اخالقي ،اجتماعي و ظتاهری ايتن نملته ،ندعتاً نظتم و نظتام جامعته را از هتم
ميگسلد يا به شدت آسيبپذير ميسا زد تداهي اخالق ،فسادهای فردی و اجتماعي ،ترس و تملتق و
از آثار سوء اين دوره است نوع نگرش مردم و پذيرش يا نپذيرفتن وضعيت جديد ،نشاندهنتدهی رفتتار
مردم بود راوندی در تاريخ اجتماعي خود در مورد نيتات اجتمتاعي و اقتصتادی پتس از نملته مغتو
ميگويد « :فتونات چنگيز در ماهيت رژيم اجتماعي آسيای ميانه تغييری نداد ولي در وضتعيت ندقتات
مختلف تأثيرات گوناگوني باقيگذاشت رونانيون ،تزار ،مالکين و ليتره بتهزودی تکيتهگتاه اشتغالگران
مغو شدند و وضع ندقات زنمتکش روزبهروز به وخامت گراييد به نتوری کته متورر قترن  19و19
ميالدی خواجته رشتيدالدين متينويستد در زمتان چنگيتز و جانشتينان او بته تزتار و مالکتين بتزر
امتيازاتي(يارليغ) ميدادند که به موجب آن اهالي موظف بودند که وساي الزم را در اختيار آنها بگذارند
اين امتيازات به دوش ننعت گران و دهقانان ،بار سنگيني بود زيرا آنان عالوه بتر ماليتاتهتای ستاالنه
مزدور بودند از راه بيگاری زمينهای نمايندگان ندقه ناکمه را آمتادهی زراعتت کننتد عتالوه بتر ايتن
اهالي موظف بودند که به نمايندگان نکام ،به تزار و فرستادگان رونتانيون و ستاير اعضتای ختانوادهی
خان ،خانه ،آذوقه و وساي نم و نق بدهند و برای ونو اينها خان ،يتارليغهتای مخصتوص متيداد
عالوه بر تأمين آذوقه و لداس ،آذوقهی سربازاني که به خانه ننعتگران و دهقانان فرستاده ميشدند ،بتر
عهدهی اهالي بود به اين ترتيب وضع اقتصادی و اجتماعي زنمتکشان در شهر و ده ستخت و ناقتت-
فرسا شده بود (راوندی ،199۱،ج)19۱ :2
شيرازِ عهد سعدی
اتابک سعد بن زنگي (نکومت )۱33-129در زمان فرمانروايي خود بر فارس بته زد و خوردهتايي بتا
قطب الدين مدارز شدانکارهای پرداخت دستاندازی اتابک سعد به ملک عراق و هوای تسخير انتفهان و
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همدان باعث تتريک اتابکان آذربايزان و لشکرکشيِ اتابک اوزبک بن جهان پهلوان به شيراز شد کته در
آن شهر قت و لارت بسيار کرد و دو ستا بعتد از آن نيتز ستلطان ليتا التدين پستر ستلطان متمتد
خوارزمشاه به شيراز تاخت در درگيری سا  119اتابک سعد با سلطان متمد خورزمشتاه ،اتابتک ستعد
تسليم شد و بر سر مصالتهی ابوبکر _پسرش_ با ابوبکر جنگيد و در آخر عمر به بنای ابنيهی خير مثت
بازار و مسزد و قنوات و پرداخت اين روزگار ،روزگار جواني سعدی بتوده استت پتس از پتدر ،اتابتک
ابوبکر بن سعد ( )129-1۱9ناکم فارس شد او از مقتدرترين اتابکان بتود و در رونتق و آبتاداني فتارس
کوشيد همين پادشاه عاق و دورانديش با اوگتای قاآن از در انقياد و ايلي درآمتد و فتارس را از خرابتي
مغو نزاتداد و آنزا مرکز اجتماع شعرا و فضال و دانشمنداني شد که از هزتوم مغتو گريختته بودنتد
اتابک سعد مردی ديندار و زاهد و نوفيمشرب بود ولي از نکمت و علوم عقلي تنفر داشت و به همين
دلي جماعتي از اين نايفه را از شيراز اخراج کرد پس از او اتابکان ،نکومتهای يکي دو ساله داشتتند
و فارس رسما ضميمه ديوان اي خاني گرديد خروج سيد شرفالدين ابراهيم به ادعای مهدويت در ستا
 119نيز از اتفاقات اين روزگار پريشان بود از سا  119به بعد فارس و شيراز روی آرامتش را نديدنتد و
اوضاع نابسامان نکومت مغولي و خراجهای سنگين بر سر اه آن زمين سايه افکنتد (اقدتا آشتتياني،
 :1999برگرفته از نص )931-98۱
نقدهای سعدی
قرن هفتم ،قرن سعدی است تالش سعدی در بيان کاستيهای جامعه تا آنزاست که قالب قصتيده
را از قالدي مدني به قالدي نقدی و اندرزی تغييرميدهد و شزاعانه در مقاب چند قرن متد بيهتودهی
شاعران ميايستد
سعدی هم درباره زندگي فردی و خصوني مردم و رفتارهای متناستب آن نتتدت کترده و هتم در
خصوص زندگي عمومي و اجتماعي و نقوق مردم بريکديگر ،داد سخن داده است هرچند او يک نظريته
ساختاری و منسزم ارائه نميدهد اما به شتيوههای گونتاگون و در نصتاي و پنتدهای مختلتف وظتايف
نکمرانان و نقوق متقاب مردم و نکومت را يادآوری ميکند به همتين ختانر برختي ايتن ويژگتي را
«تشتت و چندگونگي اجتماعيات سعدی» ميدانند (شعداني )991 :1913 ،اما درباره نقتدهای ستعدی
بايد مواردی را از پيش در نظر داشت؛ از جمله اينکه تناقضهايي که گاه در نقدها نمايان استت مربتوط
به تناقض فکری سعدی نيست بلکه گاه بيان واقعيتهاست و گاه بيان آرمتان و آرزو و دلخواستته هتای
سعدی است و نيز بنا به شرايط اجتماعي ،موضوع مورد نقد در ذهتن ستعدی تغييتر ميکنتد متثال در
مورد نظربازی گاه آن را ناپسند ميداند (برای افرادی همچون قاضي و پارستا و ) و گتاه فترق متينهتد
نظربازی عارفان و مفسدان را و گاه در لزليات و نکايات از بيان عشتقهتای مزتازی ختود هتيا ابتايي
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نداردبنابراين از اين ديدگاه ،ايراد خاني به سعدی وارد نيست ،خصوناً که آثار سعدی ،جامعهای استت
مکتوب ،يعني بازتاب اجتماع است در ذهن و کالم او
در آثار سعدی با سه عنوان کلي در نقد اجتماعي روبرو هستيم:
الف :نقدهای نکومتي که به شاه و عوام نکومتي و شيوه برخورد آنها با رعيت وارد ميشوند
ب :نقد رفتارهای عقيدتي -اجتماعي که به گروههای خاص اجتمتاعي -کته بيشتتر در جامعته در ديتد
ديگران و انتقادات آنها هستند – وارد ميشود اين نقدها گاه تتت تتأثير تفکترات دينتي ستعدی قترار
دارند
ج :نقد رفتارهای اخالقي -اجتماعي که به هر فردی در جامعه ميتواند وارد شود اين نقتدهتا بته ستدب
بروز اوضاع جديد در جامعه پريشانِ پس از نملهی مغو در جایجای آثار سعدی يافت متيشتوند در
ابتدا اين نقدها به موارد اخالقي شديهاند ،اما بيان اين گونه نقدها با توجته بته مشتکالت و کمدتودهتای
اخالقيِ اجتماعِ آن دوره است که به دلي پيوستگي با افراد جامعه و کليت اجتماع ،آنهتا را تتتت ايتن
عنوان ذکر ميکنيم
با توجه به تعداد زياد عناوين فرعي نقدها که به بيش از شصت عنوان ميرسند و همچنين با توجته
به اهميت ذکر آن ها برای آشنايي با نرز تفکر اجتماعي سعدی ناگزير به يادآوری تمام ايتن عنتاوين بته
همراه نمونه ،هستيم
هدف ديگر ما ،جمع کردن تمامي اين نقدها ت بهنورت عنوان ت در يک مقاله است تا پتژوهشهتای
بعدی را آسانتر کند
شخصيت و شجاعت سعدی در نقد
شخصيت سعدی در آثارش فردی است خردمند و دنيا ديده که دوست دارد جامعتهاش در ستالمت
باشد و مردم در مسير خوبي و همزيستي اخالقي با هم باشند سعدی با عشق و عالقهای که به نوع بشر
دارد ،جامعه را از اين جهت که بستر پرورش انسان است ،مورد نقد قرار ميدهد در اين نقدها متيتتوان
آرمان شهر سعدی را تصور کرد که از هرگونه عيدي خالي و مدرا است توقع ستعدی از جامعته ،رعايتت
نقوق يکديگر و نقوق شهروندی است و از نکومت نيز توجه به رعيت را خواهتان استت بتا مطالعتهی
آثار سعدی و برخي سخنان او مي توان استدداد و خودستری فرمانروايتان تتر و مغتو را تصتور کترد
سعدی در چنين اوضاعي از يکسو با زبان نصيتت و بيم ،ناکمان را انذار ميدهتد و از ستويي بتا زبتاني
عامه پسند مردم را به انتراز از شر آن ظالمتان فرامتيخوانتد او شتهامتش را الدتته بته شتيوهی پنتد و
اندرزگويي نشان ميدهد سعدی در نقدهايش بتا ديتدی دقيتق و نگتاهي ريزبينانته بته مستائ چشتم
ميدوزد او از اين خصيصه خود ،آگاهي دارد و شزاعت خود را در نقد کردن ميستايد:
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«دلير آمدی سعديا در سخُن  /چو تيغت به دست است فتتي بکن
بگو آنچه داني که نق گفته به  /نه رشوت ستاني و نه عشوه ده
نمع بند و دفتر زنکمت بشوی  /نمع بگس و هرچه داني بگوی» (سعدی)۱9 :1912،
نه هرکس نق تواند گفت گستار  /سخن ملکيست سعدی را مسلّم (سعدی)11۱: 1999،
از من شنو نصيتت خالص که ديگری  /چندين دالوری نکند بر دالوران (همان)111:
الف) نقدهای حکومتی
سعدی شخصيت آرام و معتدلي دارد؛ گرچه در برابر وضعيت سياسي اجتماعي زمتان ختود شتورش
نميکند اما با زباني نرم و موعظهگر به ملو نصيتت ميکند شاعراني مانند سعدی نستدت بته قتدرت
ناکم مستق بودند اما گاهي برخي از آنان را ستودهاند در آثار ستعدی ستتايش و متد اينتان بيشتتر
بهانهای است برای تشويق ممدو به دادگستری و پرهيز از ستمگری او بته دندتا نکومتت عادالنتهای
است که در آن شاه يا سلطان مواظب مردم باشد و رعيت نيز با رضايت خراجگزار باشند:
شهي که نفظ رعيت نگاه ميدارد  /نال باد خراجش که مزد چوپاني است
وگر ،نه راعي خلق است زهر مارش باد /که هرچه ميخورد از جزيت مسلماني است (سعدی)181 :1999 ،
اساس گفتار و اندرز سعدی در مدانث سياسي اجتماعي و اخالقي بتر پايتهی اعتقتادات دينتي استت او
اه پند و موعظه و اعراض از دنيا و توجه به عالم آخرت ،ستايش کرم و آزادگتي ،توجته بته انستانيت و
نکوهش ستم و خودرايي است در اين موارد نو پيکان نقد بيشتر به سوی پادشتاه استت ستعدی بتا
شزاعت خاص خود و بدون توجه به منصب و قدر پادشاهان متواردی را کته در نظتر او زننتده و منفتي
است به شاه گوشزد ميکند
 -1ظلم شاهان
در بوستان و گلستان که موضوع آن زندگي فردی و اجتماعي است سعدی دربتارهی زشتتي ظلتم و
متوجه ساختن ناکمان به وظايف خود که گسترش عد و دادگری است ،داد سخن ميدهد و بته آنهتا
هشدار ميدهد؛ چنانکه ميگويد گدا ممکن است با يک درم سير شود اما پادشاه نه و نتي ميگويد:
گدايي که بر خانرش بند نيست  /به از پادشاهي که خرسند نيست» (سعدی)1۱8: 1912،
و باز با شزاعت ميگويد:
ناکم ظالم به سنان قلم  /دزدی بي تير و کمان ميکند
گلّة ما را گِله از گر نيست  /اين همه بيداد شدان ميکند (سعدی)119 :1999 ،
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اگر ز باغ رعيت ملک خورد سيدي  /برآورند لالمان او درخت از بيخ
به پنج بيضه که سلطان ستم روا دارد  /زنند لشکريانش هزار مرغ به سيخ» (سعدی)19 :1913 ،
 -۲تظاهر شاهان به دينداری
يکي از امور ديني ،روزه داشتن است سعدی روزه را به معنای گرسنگي کشتيدن نترف نميدانتد بلکته
واقعيت آن را اين ميداند که وعدهای از لذايت کم کني و به فقيران بدهي و گرنه تظاهر است نه تدين
خصونا که فرد روزهدار شاه باشد:
«که سلطان ازين روزه گويي چه خواست  /که افطار او عيد نفالن ماست
خورنده که خيرش برآيد ز دست  /به از نائمالدهر دنياپرست
مسلّم کسي را بود روزه داشت  /که درماندهای را دهد نان چاشت
وگرنه چه الزم که سعيي بری  /ز خود بازگيری و خود هم خوری» (سعدی)99: 1912،
همچنين در مورد عاقدتانديشي و اخالص واقعي در دين به شاهان ميگويد:
که گر پای نفلي برآيد به سنگ  /خدای از تو پرسد به روز شمار (سعدی)112 :1999 ،
تا تو فرمان ندری خلق به فرمان نروند  /هرگزش نيک نداشد بد نيکي فرمای
ملک و دولت را تدبير بقا داني چيست  /که به فرمان تو باشد تو به فرمان خدای (همان)113:
 -1تلون و تغير شاهان
در ميان ناکمان و پادشاهان کمتر کسي بوده است که رفتاری کامالً خردمندانه و به دور از خشم و
لضب يا دلداختگي و سرسپردگي به ديگران داشته باشد رفتار و گفتار انرافيتان ،تملتق جيرهختواران و
مشاورهی سودجويانه از سوی رازداران ،شاهان را اللب دمدمي مزاج کرده بود؛ به همتين ستدب ستعدی
زيرکانه اين خصلت را هم به مردم و هم به خود آنان يادآوری ميکند « :ونکمتا گفتتهانتد از تلتوّن و
تغيّر ندع پادشاهان برنذر بايد بود که وقتي به سالمي برنزند و ديگر وقت به دشنامي خلعت دهند »
(سعدی)13 :1913 ،
«خالف رای سلطان رای جستن  /به خون خويش باشد دست شستن
اگر خود روز را گويد شدست اين  /بدايد گفتن آنک ماه و پروين» (سعدی) ۱1 :1999،
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با همين ويژگيهاست که سعدی با ننزی مخفي ،اين خصلت شاهان را با رفتتار کودکتان در کنتار هتم
ميگذارد« :به دوستي پادشاهان اعتماد نتوان کرد و بر آواز خوش کودکان که آن به خيالي مدتد شتود
و اين به خوابي متغير گردد» (سعدی)1۱1: 1913 ،
 -۴بیهنری شاهان
شايد در نگاه او کسي انتظار بهرهمندی از فنون و هنری خاص از پادشاه نداشتته باشتد؛ امتا ندتود
اينگونه نفات در شاه يا شاهزادگان ،سعدی را به بيان سخني کشانده کته اشتاره و اعتراضتي استت بته
تندلي و تن پروری سالنين و شاهزادگان:
«گر به لريدي رود از شهر خويش  /سختي و متنت ندرد پينه دوز
ور به خرابي فتد از مملکت  /گرسنه خفتد ملک نيمروز» (سعدی)121 :1913 ،
و اين بيهنری ميتواند در تدبير امور و نکمراني آنان سخت تأثير بگذارد؛ پس ايشان را به علتم و نلتم
فرا مي خواند« :دين را نگاه داشتن نتوان اال به علم و نکم اال به نلم » (سعدی ،918 :1999،ش)13
 -1جنگ و خونريزی حکومتها
جنگ و خونريزی عالوه بر زشتي و رمندگي ،فرنت آستايش و زنتدگي را از متردم و رستيدگي بته
مردم را از ناکمان ميگيرد در پيش گرفتن مدارا و تأمين لشکر و دوری از درشتتي ،از راههتايي استت
که سعدی با درنظرگرفتن واقعيتهای زمانه و انراف خود آنها را گوشزد ميکند:
پادشاهي کو روا دارد ستم بر زيردست  /دوستدارش روز سختي دشمن زورآورست
با رعيت نل کن وز جنگ خصم ايمن نشين /زان که شاهنشاه عاد را رعيت لشکرست (سعدی)19 :1913 ،
«چو شايد گرفتن به نرمي ديار  /به پيکار خون از مشامي ميار
به مردی که ملک سراسر زمين  /نيرزد که خوني چکد بر زمين» (سعدی)۱2: 1912،
«چو شمشير پيکار برداشتي  /نگه دار پنهان ره آشتي
چو ساالری از دشمن افتد به چنگ  /به کشتن درش کرد بايد درنگ» (سعدی 221 :1999،و )221
 -6عزل و نصبهای غلط
در تاريخ گذشتهی ما کمتر عامالن و کارگزاران نکومت ،افترادی شايستته و کتاردان بودنتد؛ بلکته
گاهي معدود افرادی باکفايت چونان چرالي سوسو زده و راهي باريک گشودهاند از اين رو هتر نتانب-
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قلمي خردمند که فرنت يافته بر اين نفتهی تاريک تاخته و گوش مخانب را به نصيتت خود نواخته
است چنانکه سعدی نيز همين نکمت را به فرمانروايان زمان خويش گوشزد ميکند« :تفويض کارهتای
بزر به مردم ناآزموده نکند که پشيماني آرد» (سعدی)119 :1999 ،
« قلمزن که بد کرد با زيردست  /قلم بهتر او را به شمشير دست
مدبر که قانون بد مينهد  /تو را ميبرد تا به دوزر دهد
مگو ملک را اين مدبر بس است  /مدبر مخوانش که مدبرکس است» (سعدی)299 :1999،
 -1ظلمهای اقتصادی شاهان
بيشتر انذارهای سعدی که در لداس نکايات و امثا و اشعار بروز يافته درباره ظلم و تعدی ناکمان
است ظلم اقتصادی و هزوم به معيشت و روزی رعيّت بيش از هرچيز بر پريشاني مردم اثتر ميگذاشتته
است پس او به شيوههای گوناگون آنان را از پيامدهای ستم برنذر ميدارد:
«ظالمي را نکايت کنند که هيزم درويشان خريدی به نيتف و تتوانگران را دادی بته نتر نتاکم از
گفتن او برنزيد » (سعدی )19 :1913 ،با ايضا بعد از ابهام متوجه ميشويم که ظتالم همتان نتاکم
است که در آخر ،هستياش ميسوزد تقدم نفت ظالم ،بر تأکيد و تأثير مطلب افزوده است الدته شيراز
از لتاظ اقتصادی در گذشته اوضاع مناسدي داشته است چنانکه ابن بطونه در تونيف اوضاع اقتصتادی
شيراز ميگويد «:شيراز از بزرگترين منابع مالياتي است» (ابن بطونه ،1918،ج )2۱1 :1اما مترجم بتا
توجه به کتاب تاريخنويس مشهور نمداهلل مستوفي مينويسد«:در او-شيراز-بينوا بسيار استت» و « او را
برج اوليا گفتهاند اما اکنون به سدب ناانصافي و نمع پيشوايان مَکمن اشقياستت » و در متورد موقوفتات
بيشمار بقاع ميگويد« :کم به منصب استتقاق ميرسد و اللب در دست مستأکله است »(همان)
«ناکم ظالم به سنان قلم  /دزدی بي تير و کمان ميکند
گلّة ما را گله از گر نيست  /اين همه بيداد شدان ميکند
آنکه زيان ميرسد از وی به خلق  /فهم ندارد که زيان ميکند
چون نکند رخنه به ديوار باغ  /دزد که نانور همان ميکند» (سعدی)1۱1 :1999،
 -۸روابط شاه و رعيت
«روشنترين خطوط قيافهی سعدی نمايت از مظلوم ،نصيتت بته ملتو  ،انتذار نتاندان اقتتدار و
پايين آوردن آنهاست از تخت کدريا و لرور» (دشتي )212 :1991 ،ستعدی در ايتن دستته از نقتدهتای
خود ،روابط و نقوق شهروندی و نکومتي را در دورهای که هيا خدری از دموکراسي نيستت ،پيشتنهاد
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مي کند تعداد موارد اين مضمون در آثار سعدی به بيش از پنزاه مورد ميرسد که به آوردن چند نمونته
بسنده خواهد شد در گفتگوی دانای روشن نفس با تکلته ،ستعدی تمتام وظتايف شتاه را در يتک بيتت
ميگنزاند که اين بيت به نورت ضرب المث نيز در آمده است:
«نريقت به جز خدمت خلق نيست  /به تسدي و سزاده و دلق نيست» (سعدی)۱2 :1912 ،
سعدی نتي درباره زندانيان به شاه بسيار سفارش ميکند و ميگويد:
«نظر کن در انوا زندانيان  /که ممکن بود بيگنه در ميان» (همان)۱1 :
«به چشم عق من اين خلق پادشاهانند  /که سايه بر سرشان فکندهای چو همای» (سعدی)199 :1999 ،
 -3وزيران
بعد از شاه ،وزير مهمترين شخص مملکت است پس او نيز بايد به دين و اخالق متصتف باشتد نقتد
ستعدی بتته اشتتخاص مختلتف نکتتومتي نمايتتانگر ندتود ديتتنمتتداری و انستاندوستتتي در بتتين ايشتتان
است «وزارت پادشاهان را کسي شايد که شفقت بر دين پادشاه از آن بيشتر دارد که بر متا او و نيتف
سلطان بر رعيت روا ندارد » (سعدی« )119 :1999 ،لافلي را شنيدم که خانهی رعيت را خراب کتردی،
تا خزانهی سلطان آباد کند باز آمديم به نکايت وزير لاف » ( سعدی)93 :1999،
در اينزا نيز سعدی با ايضا بعد از ابهام مشخص ميکند که نفت لاف را برای وزيری به کار برده کته
لفلت او در رنزاندن بندگان خدا به خانر سلطان است همچنين اشاره به ايتن نتديث دارد کته«:متن
أعان ظالماً سلّطه اهلل عليه» (يوسفي)232: 1919 ،
 -1۱لشکريان
لشکريان ،بازوان اجرا و ابزار فرمان شاه بودهاند اگر آرامش و آسايشي بوده به سدب پاستداني آنتان و
اگر زور و ظلمي بوده از درازدستي و تاخت و تاز آنان بوده است اما در هر نا لشتکریِ شتزاع و اهت
مدارا از ضروريات نکومتي مردم پسند بوده است:
«مخنث به از مرد شمشير زن  /که روز ولا سر بتابد چو زن» (سعدی)1۱ :1912 ،
« سرندبانان را ونيت کند بر رعيت بيگانه دراز دستي ناکردن تا مملکت از هتردو نترف ايمتن باشتد»
(سعدی ،983 :1999،ش )19
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 -11عمال حکومت
در اين مورد نيز برای سعدی اهميت مردم بيش از ماندگاری نکومت است «عام مردمآزار را عمت
ندهد که دعای بد بدو تنها نکنند و الداقي مفهوم » (سعدی)111 :1999 ،
«گماشته پادشاه را واجب است رضای آفريدگار مقدم داشتن بر فرمان پادشاه » (همان)111-118 :
«تا نگويي که عامالن نريص  /نيکخواهان دولت شاهند
کانچه در مملکت بيفزايند  /از ثنای جمي ميکاهند
رانت از ما وی به خلق رسان  /تا همه عمر دولتش خواهند»(سعدی)1۱1 :1999،
 -1۲اطرافيان شاه
انرافيان پادشاه معموال بسيار بيش از ديگران بر او تأثيردارند؛ چرا که از معتمدين و يتا خويشتان او
هستند و يا از افرادی که متنفّذ و منصوب شتاهند ستعدی در متورد ايتن گتروه نيتز نساستيت نشتان
ميدهد:
«جليس خدمت پادشاهان کساني سزاوار باشند عاق ،خوبروی و » (سعدی)119 :1999 ،
سعدی ،همشيني شاه را با اه لهو و لعب مانند مطرب و شاعر و روا نمي دارد (ستعدی،981 :1999،
ش  )22همين مضمون را در شماره های  ،2۱ص  981و ش ، 99ص  911نيز تکرار کرده است
 -11افراد ستودنی
سعدی برخي از ناکمان و وزيران زمان خويش را ستايش کرده است اما او در اين ستايشها بيشتر بته
ستايش نيکيها و فضايلي ميپردازد که ستودنش باعث رواج اخالق نسنه در جامعه ميشود دبيتران و
مشاوران کافي الزمة هر نکمراني هستند و در کنار ايشان لشکريان مزرب و جنگآزموده نيز مورد نياز
نکومتند در اين باره ميگويد:
«دو تن پرور ای شاه کشورگشای  /يکي اه رزم و دگر اه رای
هر آن کو قلم را نورزيد و تيغ  /بَرو گر بميرد مگو ای دريغ
قلمزن نکو دار و شمشير زن  /نه مطرب که مردی نيايد ز زن» (سعدی)11 :1912 ،
 -1۴قطع دست ظالم
اينکه ظالمي با وجود اثدات ظلم و جنايتش ،باز مورد عفو و لطف شاه قرار بگيرد از مواردی است که
ذهن سعدی نميتواند بهرانتي آن را بپذيرد در اين مورد نيز وی با قانعيت نرف خود را ميزند:
«قطع دزدان و قصاص خونيان به شفاعت دوستان در نگذارد» (سعدی)119 :1999 ،
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« ارکان دولت و اعيان نضرت را بايد که يکان يکان مشرف برگمارد تا نيک و بد هر يتک معلتوم کنتد و
تخليطي که رود پوشيده نماند » (همان )11۱ :اين قانعيت ستعدی تتا آنزاستت کته از گنتاه خانتان
درگذشتن را ظلم آشکار شاه ميداند« :ظلم نري از گنتاه خانتان تتن زدن استت و عاميتان را گتردن
زدن» (همان)119 :
 -11قاضيان
يکي از شخصيتهايي که در نظر بيشتر نقادان مورد نقد و سوءظن است قاضي است قاضتيان بته علتت
دادن نکم نانق ،رشوهگيری ،ستم به مظلوم و دفاع بيزا از نزديکان و بستگان شتاه و متورد اعتتراض
بودهاند:
«چو خويشتن نتواند که مي خورد قاضي  /ضرورتست که بر ديگران بگيرد سخت
که گفت پيرزن از ميوه ميکند پرهيز؟  /دروغ گفت که دستش نميرسد به درخت
ديو اگر نومعهداری کند اندر ملکوت  /همچو ابليس همان نينت ماضي دارد
ناکسست آنکه به درّاعه و دستار کس است  /دزد دزد است و گر جامه قاضي دارد»
(سعدی 182 :1999 ،و )183
اين سخن کوتاه و تاريخي سعدی خود بيانگر همه چيز دربارهی ناشايستگان از ميان ايتن گتروه استت:
«همه کس را دندان به ترشي کند شود مگر قاضيان را که به شيريني» (سعدی)111 :1999،
 -16محتسب
متتسب نيز چون قاضي از شخصيتهای منفي و منفور جامعه است کته از نترف نکومتت در زنتدگي
مردم دخالت ميکند امر و نهي او به علت استتقاقش نيست بلکه از سر ريا و تظاهر است:
«ای که دانش به مردم آموزی  /آنچه گويي به خلق خود بنيوش
ختويتشتتتن را عتالج متينتکني  /باری از عيب ديگران خاموش (سعدی)121 :1999 ،
«هرکه را جامه پارسا بيني  /پارسا دان و نيکمرد انگار
ور نداني که در نهانش چيست  /متتسب را درون خانه چه کار» (سعدی)19 :1999،

نقد اجتماعی در آثار سعدی

۲1

 -11مغوالن
نقدهای سعدی در اين زمينه بيشتر به نورت کنايي و يتا ونتفيانتد و گتاه هتم نقتدی مستتقيم وارد
ميکند
«جوانمردی را در جنگ تاتار جرانت هو رسيد » ( سعدی )112 :1913 ،مدتارزی را کته بتا مغتو
جنگيده است جوانمرد ميخواند و ندعاً نقدی است بر ناجوانمردی مغوالن او تمام مغوالن را کشته متي
خواهد مگر آنکه آنها فرد مخنثي را که بسيار پست است کشته باشند:
«گر تتر بکشد اين مخنث را  /تتری را دگر ندايد کشت» (سعدی)119 :1999،
 -1۸سازندگی و بنای عمارت
در پايان بتث نقد نکومتي ،دو نقد از سعدی دربارهی ستازندگي کته وظيفتهی نکومتتهاستت آورده
ميشود که در نوع خود کم نظيرند و نشانگر توجه او به جزئيترين مسائ است او در اين بتاره بته شتاه
ميگويد:
«عمارت مسزد و خانقاه و آب اندار و چاهها بر سر راه ،از مهمات امور مملکتت دانتد» ( ستعدی:1999 ،
 )119و «آثار خير پادشاهان قديم را متو نگرداند» (همان)
 -13امنيت اقتصادی
گويي در نقدهای سعدی به امنيت اقتصادی ،کار اشتداهِ خوارزمشاه و نتيزتاً نملتة مغتو درنظرگرفتته
شده است اشتداهي که با کشته شدن چند بازگان مغو پيش آمد و به فروپاشيِ نکومت انزاميد:
«چو مردانگي آيد از رهزنان  /چه مردان لشکر چه خي زنان
شهنشه که بازارگان را بخست  /در خير بر شهر و لشکر بدست»(سعدی)1۱ :1912 ،
«چو مشرف دو دست از امانت بداشت  /بدايد برو ناظری بر گماشت
ور او نيز در ساخت با خانرش  /ز مشرف عم برکن و ناظرش
خدا ترس بايد امانتگزار  /امين کز تو ترسد امينش مدار
دو همزنس ديرينه را همقلم  /ندايد فرستاد يکزا به هم» (همان)11 :
 -۲۱امنيت اجتماعی
امنيت اجتماعي هم مانند امنيت اقتصادی الزمهی يک جامعهی سالم است ستعدی نته مختالف جنتگ
است و نه مخالف نل بلکه هر دو را در موقع مناسب خودش الزم و ضروری ميداند:
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«کسي جان از آسيب دشمن بدُرد  /که مر دوستان را به دشمن شمرد
نگه دارد آن شور در کيسه دُر  /که بيند همه خلق را کيسهبُر» (سعدی)11 :1912 ،
«اگر دشمني پيش گيرد ستيز  /به شمشير تدبير خونش بريز» (همان)11 :
«نه مرديست دشمن در اسداب جنگ  /تو مدهوش ساقي و آواز چنگ
بسا اه دولت به بازی نشست  /که دولت برفتش به بازی ز دست»(همان)
ب) نقد رفتارهای عقيدتی اجتماعی
منظور از اين عنوان ،نقد رفتار کساني است که در نوزهی عقيده و دين متورد توجته ديگراننتد و رفتتار
آنان به عنوان سرمشقي از سلو عقيدتي و ديني متسوب ميشود بديهي است که بروز هرگونه رفتتار
زشت يا ناپسند اخالقي يا مغاير با ادعاهای دينتي از ايتن افتراد ،موجتب دور شتدن از ديتن و رمنتدگي
ديگران از اين مدّعيان خواهد شد در اينزا رفتار گروهتي از ايتن نماينتدگان فکتری و عقيتدتي از ديتد
سعدی به بوتهی نقد درميآيد
 -1عالم
گفتار سعدی دراين باره در تاريخ ادب و فرهنگ اجتماعي ما مث ساير شتده استت؛ چنانکته ميگويتد:
«يکي را گفتند عالم بيعم به چه ماند؟ گفت به زندور بيعس » (سعدی )199 :1913 ،نقدی استت
که نمودار اوضاع عالمان آن دوره است که گروهي تنها اسماً و رسماً عالم بودهاند نه از لتاظ دانش
«گر همه علم عالمت باشد  /بيعم مدعي و کذابي»(سعدی)132 :1999،
«عالم ناپرهيزگار،کور مشعلهدار است » (همان)1۱1:
 -۲عابد
اگرچه سعدی برخي عالمان را به خانر ادعای بيهوده نقد ميکند اما در مقايسه بتا کستاني کته از ديتن
فقط عدادت ظاهر را انتخاب کردهاند ،عالم را ترجي ميدهد:
« نانددلي به مدرسه آمد ز خانقاه  /بشکست عهد نتدت اه نريق را
گفتم ميان عابد و عالم چه فرق بود  /تا اختيار کردی از آن اين فريق را
گفت آن گليم خويش به در ميبرد ز موج  /وين جهد ميکند که بگيرد لريق را» (سعدی)189 :1913 ،
«مرد بيمروت زن است و عابد با نمع رهزن » (همان)199 :
«به انساني آسوده کردن دلي  /به از الف رکعت به هر منزلي» (سعدی)299 :1999،

نقد اجتماعی در آثار سعدی

۲1

 -1زاهد و پارسا
از زاهد انتظار مي رود که دور از دربار قدرتمندان باشد و اگر ختالف ايتن ديتده شتود مصتداق نکتايتي
قرارميگيرد که نتيزهاش آن شد که « :اين پادشه به ارادت درويشان به بهشت اندر است و ايتن پارستا
به تقرب پادشاهان در دوزر » (همان )18 :در اين موضوع اناديثي وجود دارد از جمله« :ايّاکُم وَ ابتوابَ
السّلطانِ وَ نواشيها ،فاِنّ اَقربکم من ابواب السلطان و نواشيها ابعدَکُم من اهلل تعتالي» (نکيمتي:1999 ،
ج )91۱ :2
نيش سخن سعدی متوجه چنين افرادی است:
«پتارستايتان روی در متختلتوق  /پشت بر قدله ميکنند نماز» (سعدی)11 :1999،
زاهد که درم گرفت و دينار  /زاهدتر از او کسي به دست آر (سعدی)182 :1913 ،
 -۴فقيه
مغرور بودن به اند داشتههای خود از ويژگيهای چنين مدعياني است سعدی نقدی ننزآميز نيز بته
برخي مدعيان فقه دارد که دين را برای کسب دنيا ميخواهند در نکايتي که فقيهي بته خريتد خربتزه
ميرود و دشتدان ميگويد :خربزههای اين نرف دو به دانگي و آنطرف چهار به دانگي؛ چتون ايتننترف
نال منست و آن نرف برای پسرانم و نرام؛ ميگويد:
«فقيه گفت نکايت دراز خواهيکرد  /از اين نرامترت هست ند به ديناری؟» (سعدی)121 :1999 ،
«سرهنگ لطيفخوی دلدار  /بهتر ز فقيه مردمآزار» (سعدی)113 :1999،
« فقيهي برافتاده مستي گذشت  /به مستوری خويش مغرور گشت
ز نخوت برو التفاتي نکرد  /جوان سر برآورد کای پيرمرد
برو شکر کن چون به نعمت دری  /که مترومي آيد ز مستکدری»(همان)929 :
 -1واعظ
واعظ از شخصيت هايي است که به اقتضای کار خود که وعظ بر مندر استت بتيش از ديگتران بته چشتم
ميآيد تکرار موعظه ،عادی شدن سفارش و ناپرهيزی خودِ گوينده معموالً تصويری متناقض از واعظ يتا
خطيب ساخته است
«من اين رندان و مستان دوست دارم  /خالف پارسايان و خطيدان» (سعدی)999 :1999 ،
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 -6صوفی
سعدی بهعنوان ناقد بزر اجتماعي عصر خود ،ازين گروه نيز به سادگي نگذشته و نقتدهای زيتادی بته
ايشان وارد کرده است الدته «ذکر اين نکته نيز ضرورت دارد که سعدی ،بر خالف يک جرمشناس که به
اين مفاسد فقط از نظر نقوقي مينگرد ،آنها را به مثابه آستيب اجتمتاعي مشتاهده ميکنتد» (عقتدايي،
 )19 :1999سعدی در باره نوفيان از زبان يکي از مشايخ شام چنين ميگويد« :از اين پتيش نايفتهای
در جهان پراکنده بودند به نورت پراکنده و به معني جمع و اين زمان قومي به نورت جمعند و بته د
پراکنده» (سعدی)31 :1913 ،
همنشيني با برخي از نوجوانان از اخالق نکوهيتدهای استت کته ستعدی ارتکتاب آن را از جانتب برختي
نوفيان برنميتابد و بهانه آنان را در اين عم افشا ميکند:
گروهي نشينند با خوش پسر  /که ما پاکدازيم و نانب نظر
ز من پرس فرسودهی روزگار  /که بر سفره نسرت خورد روزه دار
از آن تخم خرما خورد گوسفند  /که قف است بر تنگ خرما و بند
سر گاو عصّار از آن در کَه است  /که از کنزدش ريسمان کوته است (سعدی)111 :1912 ،
او با توجه به تفاوت مدعيان و مردان نق ،بين عارف رباني و نوفي فرق مي نهد:
«عالم و عابد و نوفي همه نفالن رهند  /مرد اگر هست به جز عارف رباني نيست»(سعدی)183 :1999 ،
«در کوه و دشت هر سدعي نوفيي بُدی  /گر هيا سودمند بُدی نوف بينفا
پهلوی تن ضعيف کند پشت د قوی  /نيدی که در رياض رياضت کند چرا» (سعدی)18۱ :1999 ،
 -1عارف
گويي پس از نملهی مغو ايتن دو استم«نتوفي و عتارف»تغييتر معنتايي پيداميکننتد قطتع نظتر از
گرايشهای مذهدي در اين دو اسم ،مي توان گفت نوفي در اين دوره نمودِ رياکاری و ادعا و اداست ،امتا
عارف ،با شکوهي تمام در هر لداس و هر مذهب و مکتدي نمودِ مرد ربتاني استت کته از تظتاهر و ريتای
تصوف به دور است:
«عالم و عابد و نوفي همه نفالن رهند  /مرد اگر هست به جز عابد رباني نيست» (سعدی)183 :1999 ،
«چشم همت نه به دنيا که به عقدي ندود  /عارف عاشق شوريدهی سرگردان را (سعدی)122 :1999،

نقد اجتماعی در آثار سعدی

۲1

 -۸درويش
درويش نام ديگر زاهد و پارسا است اما وجههی مثدت اين نتام بيشتتر استت ستعدی در کنتار يتاداوری
وظيفهی درويشان ،نيمنگاهي به برخي از رفتارهای ناپسند آنان نيز دارد « :نريق درويشان ذکرستت و
شکر و خدمت و ناعت و ايثار و قناعت و تونيد و توک و تسليم و تتم » (سعدی)181 :1913 ،
«پتارستا را بتس اين قتتدر زنتدان  /که بتود هتمنويله رنتتدان» (سعدی)198 :1913 ،
«خالف راستي باشد خالف رای درويشان  /بنه گر همتي داری سری در پای درويشان »(سعدی)199 :1999،
 -3اهل فضل و طلب دنيا
اين نقد هم به خود اه فض است که در پي دنيا نروند و هم به شاه است کته چترا از ايشتان استتفاده
نميکند
«پندی اگر بشنوی ای پادشاه  /در همه عالم به ازين پند نيست
جز به خردمند مفرما عم  /گرچه عم کار خردمند نيست» (سعدی)118 :1912 ،
«بزرگي را پرسيدند با چندين فضيلت که دست راست را هست ،خاتم در انگشت چت چترا متيکننتد؟
گفت نداني که اه فضيلت هميشه متروم باشند؟
ظ آفريد و روزی داد  /يا فضيلت همي دهد يا بخت» (سعدی)11۱ :1999،
«آنکه ن ّ
 -1۱سخنچين
سخنچين هرکسي است که گفتار و کردارش آتش فتنه و آشوب را برپا و دلها را از هم جدا متيکنتد
اين نام از منفورترين نامهايي است که در متون مختلف نکوهيده ميشود و زبان ستعدی بتر ايتن گتروه
آتش ميبارد:
«سخنچين کند تازه جنگ قديم  /به خشم آورد نيکمرد سليم
از آن همنشين تا تواني گريز  /که مر فتنهی خفته را گفت خيز
ميان دو تن جنگ چون آتش است  /سخنچين بدبخت هيزم کش است» (سعدی)112 :1912 ،
«به يک سا در جادويي ارمني  /ميان دو شخص افکند دشمني
سخنچين بدبخت در يک نفس  /خالف افکند در ميان دو کس» (سعدی)191 :1999،
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 -11مالداران و منعمان
ندع دنيادوست اين گروه و دستِ بستهی آنان از منظتر انستان خردمنتد چهترهای نتامطلوب در پتيش
چشم ميگذارد:
«آن شنيدستي که در اقصای لور  /بارساالری بيفتاد از ستور
گفت چشم تنگ دنيا دوست را  /يا قناعت پر کند يا خا گور» (سعدی)111 :1913 ،
«دست تضرع چه سود بنده متتاج را  /وقت دعا بر خدا وقت کرم در بغ »(سعدی)33 :1999،
« توانگران که به جنب سرای درويشند  /مروت است که هر وقت ازو بينديشند»(همان)999 :
 -1۲نظربازان
مدعياني که با فساد ميخواهند به ديدار خدا بروند و يا نتي با ظاهری موجه ،مفسدهی ختود را توجيته
کنند ،مورد نقد جدیِ سعدی قرار ميگيرند
«نگارنده را خود همين نقش بود  /که شوريده را د به يغما ربود؟
چرا نف يکروزه هوشش ندرد  /که در ننع ديدن چه بالغ چه خرد
متقق همان بيند اندر اب  /که در خوبرويان چين و چگ » (سعدی)111 :1912 ،
که اشارهای دارد به آية «أفال ينظرون الي اإلب کيف خلقت» (سوره لاشيه ،آيتة  )11آيتا در شتتر نمتي
نگرند که چگونه آفريده شده است؟
«چشم کوتهنظران بر ورق نورت خوبان  /خط همي بيند و عارف قلم ننع خدا را» (سعدی)911 :1999،
«پا چشمان را ز روی خوب ديدن منع نيست  /سزده کايزد را بود گو سزدهگه بتخانه باش»
(همان)192 :
 -11مردان خدا
در قدا همه مدعيان ،سعدی برای مردان نقيقي نيز ويژگيهايي چند ذکر ميکند:
«عم بيار و علم بر مکن که مردان را  /رهي سليمتر از کوی بينشاني نيست»(سعدی)111 :1999 ،
«مردان نه بهشت و رنگ و بو ميخواهند  /يا موی خوش و روی نکو ميخواهند
ياری دارند مث و مانندش نيست  /در دنيي و آخرت هم او ميخواهند» (سعدی)111 :1999،
« مردان راهت از نظر خلق در نزاب  /شب در لداس معرفت و روز در قدا» (همان)191 :
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 -1۴عاشقان مجاز
انتخاب افراد مورد نقد توسط سعدی ناکي از نوعي فساد عمومي در جامعهی آن روز استت هريتک بته
نامي و نشاني:
«پارسايي را ديدم به متدت شخصي گرفتار » سعدی)199 :1913 ،
«دانشمندی را ديدم مدتال شده و رازش بر مال افتاده » (همان)191 :
«قاضي همدان را نکايت کنند که با نعلدند پسری سرخوش بود » (همان)19۱ :
 -11خورندگان نان وقف
مترجم سفرنامه ابن بطونه ،از قو نمداهلل مستوفي دربتارهی اوقتافِ آن روزگتار مينويستد« :کتم بته
منصب استتقاق ميرسد و اللب در دست مستأکله است» (موند )۱91 :1918،سعدی هم در گلستان
از زبان عالمي ميگويد«:يکي را از علمای راسخ پرسيدند چه گويي در نان وقف؟ گفتت اگتر نتان از بهتر
جمعيت خانر مي ستاند نال است و اگر جمع ازبهر نان مي نشيند نرام
نان از برای کنج عدادت گرفتهاند  /نانب دالن ،نه کنج عدادت برای نان» (سعدی)189 :1912 ،
«نديث وقف به جايي رسيد در شيراز  /که نيست جز سلس الدو را در او ادرار
فقيه گرسنه تتصي چون تواند کرد  /مگر به روز گدايي کند به شب تکرار» (سعدی)112 :1999،
 -16زورگويان ظالم
در سفارش به انکيانو ضمن هشدار درباره فرياد مظلومتان ،بهتترين روش برختورد را بتا افتراد مختلتف
جامعه اين گونه بيان ميکند:
«منزنيق آه مظلومان به ند  /سخت گيرد ظالمان را در نصار
«با بدان بد باش و با نيکان نکو  /جای گ گ باش و جای خار خار» (سعدی)129 :1999 ،
«نفس ظالم مثا زندور است  /که جهانش ز دست مينالند
ندر کن تا بيوفتد روزی  /که همه پای بر سرش مالند» (سعدی)1۱1 :1999،
«مظلوم دست بستهی مغلوب را بگوی  /تا چشم بر قضا کند و ندر بر جفا
کاين دست بسته را بگشايند عاقدت  /و آن گشاده باز بدندند بر قفا» (همان)191 :
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 -11شاعران مداح و مدح دروغ
سعدی از کساني است که قالب قصيده را از يک قالب مدني به يک قالب پند و اندرزی و يا گاه به قالب
نقدی تددي کرده است خود او نيز مد هايي در باره برخي از شخصيتها و شاهان دارد اما نقدهتای او
بيش از مد اند او ماد را فردی نماع ميداند که دروغ ميگويد تا به هدف خود دست يابد:
«مداش لرّه به گفتار ماد نماع  /که دام مکر نهاد از برای نيد نصيب
امير ظالم جاه که خون خلق خورد  /چگونه عالم و عاد شود به قو خطيب»(سعدی)189 :1999 ،
«کسي به نمد و ثنای برادران عزيز  /ز عيب خويش ندايد که بيخدر باشد
ز دشمنان شنو ای دوست تا چه ميگويند  /که عيب در نظر دوستان هنر باشد» (همان)118 :
«به نزد من آن کس نکوخواه توست  /که گويد فالن خار در راه توست
مگو شهد شيرين شکر فايق است  /کسي را که سقمونيا اليق است» (سعدی)228 :1999 ،
 -1۸زن در جامعه
سعدی دربارهی زنان نظر واندی ندارد وی مزموعهای از نتفات ختوب و بتد را بته مقتضتای موضتوع
سخن و متناسب با فضای فرهنگي جامعة به زنان نسدت ميدهد:
«زن خوب فرماندر پارسا  /کند مرد درويش را پادشا
برو پنج نوبت بزن بر درت  /چو ياری موافق بود در برت
دالرام باشد زن نيکخواه  /وليکن زن بد خدايا پناه
چو نوني کاللش بود همنفس  /لنيمت شمارد خالص از قفس
چو زن راه بازار گيرد بزن  /وگرنه تو در خانه بنشين چو زن
ز بيگانگان چشم زن کور باد  /چو بيرون شد از خانه در گور باد» (سعدی)119 :1912 ،
 -13ناصحان
نان و واعظ هر دو مردم را نصيتت و موعظه ميکنند اما هر نانتي نتماً واعظ بر مندر نيستت بلکته
هرکسي است که خود را در مقام نصيتت به ديگران ميبيند و گاهي وضع خود را فراموش ميکند:
«چرا دامنآلوده را ند زنم  /چو در خود شناسم که تر دامنم
چو بد ناپسند آيدت خود مکن /پس آنگه به همسايه گو بد مکن» (سعدی)919 :1999،
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«دامنآلوده اگر خود همه نکمت گويد  /به سخن گفتن زيداش بَدان به نشنوند»
وآنکه پاکيزه رود گر بنشيند خاموش  /همه از سيرت زيداش نصيتت شنوند» (سعدی)119 :1999 ،
 -۲۱انسان
« اما انسان شعر سعدی انساني است آرام و عافيتنلب که بر جتادهی شتريعت قتدم بتر متيدارد او
ناآرام و مضطرب نيست با رعايت ندود و انکام شريعت در عين بهرهگيری از تنعّمات دنيوی ،چشم بته
تنعّمات عالم نقيقت دوخته است که در منتهياليه نراط مستقيم شريعت است انسان سعدی در عين
آن که عرفان گرا هم هست و گاهي هم به اتکاء ستنت شتعر عرفتاني ستخنان قلندرانته ميستازد ،اهت
خطرهای روني نيست» (پورنامداريان)1992:92 ،
از نظر سعدی همه چيز از جامعه تاثير ميگيرد جامعه انسان را ميسازد و انسان بايد در خدمت جامعه
باشد او نتي انسان را در انسانيت خود به جامعه تشديه و اينگونه جهانديني خود را کته جامعته متتور
است بيان مينمايد او با تشديه انسان به جامعه ،هم انسان را به خود متوجه ميکند و هم جامعته را بته
انال امور:
«وجود تو شهريست پر نيک و بد  /تو سلطان و دستورِ دانا خرد
چو سلطان عنايت کند با بدان  /کزا ماند آسايش بخردان
تو را شهوت و کين و نرص و نسد  /چو خون در رگانند و جان در جسد
هوا و هوس را نماند ستيز  /چو بيند سر پنزهی عق تيز
رئيسي که دشمن سياست نکرد  /هم از دست دشمن رياست نکرد» (سعدی)1۱9 :1912 ،
«عشق آدميت است گر اين ذوق در تو نيست  /همشرکتي به خوردن و خفتن دواب را» (سعدی)912 :1999 ،
«آدمينورت اگر دفع کند شهوت نفس  /آدميخوی شود ورنه همان جانور است» (همان)99۱ :
«نه هرکه چشمو گوش و دهان دارد آدميست  /بس ديو را که نورت فرزند آدم است
آنست آدمي که درو نسن سيرتي  /يا لطف نورتي است دگر نشو عالم است» (همان)999 :
ج) نقد رفتارهای اخالقی اجتماعی
رفتارهای اخالقي اجتماعي آن دسته از کنشها و واکنشهايي است که انزام آن از سوی فرد مشخصتي
منظور نيست بلکه هر شخص يا گروهي که در اجتماع آن را انزام دهند برک جامعته تأثيرگتذار استت
اين رفتارها اگر مثدت باشند به کما جامعه کمک ميکند و اگر منفي باشند بر عقب ماندگي و انتطاط
جامعه ميافزايد در آثار سعدی اين موارد را ميتوان در اين دسته جای داد:
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 -1فرصتشماری وقت
تونيه به التنام وقت و پرهيز از بيهودهگذراني يک ان ديني و نکيمانه استت و شتاعران نکتيم نيتز
همين موضوع را هميشه گوشزد مي کنند:
«اگر ممالک روی زمين بدست آری  /بهای مدت يک روزه زندگاني نيست» (سعدی)118 :1999 ،
« مگر ز مدت عمر آنچه مانده دريابي  /که آنچه رفت به لفلت دگر نيايد باز» (همان)121 :
«ای که پنزاه رفت و در خوابي  /مگر اين پنج روزه در يابي» (سعدی )131 :1999
 -۲قناعت و رضا
قناعت و رضا اگر به معني د ندستن به دنيا و اکتفا به اند در عين کار و کوشش باشد ،سازنده استت
و اگر به اين بهانه اسداب تندلي و رانت نلدي و گدانفتي باشد ناپسند و ويرانگر جامعهی پرشتور و پتر
اميد است
«چون عيش گدايان بهجهان سلطنتي نيست  /مزموعتر از ملک رضا مملکتي نيست
درويش تو در مصلتت خويش نداني  /خوشداش اگرت نيست که بيمصلتتي نيست (همان)121 :
« هر آن نصيده که پيش از وجود ننهادست  /هر آنکه در نلدش سعي ميکند بادست
اگر به پای بپويي و گر به سر بروی  /مقسمت ندهد روزيي که ننهادست» (سعدی)189 :1999 ،
 -1آستانهی تحمل
در روزگار پريشاني و فقر و ترس که مردم برای زندگيِ عادی بايد دست و پا بزننتد ،ستعدی از ايرانيتانِ
گرفتار مغو  ،ميخواهد که ندر پيشه کنند و با خود مهرباني و عطوفت کنند
الف سرپنچگي و دعوی و مردم بگذار  /عاجز نفس فرومايه چه مردی چه زني
گرت از دست برآيد دهني شيرين کن  /مردی آن نيست که مشتي بزني بر دهني» (سعدی)18۱ :1912 ،
«هنرور چنين زندگاني کند  /جفا بيند و مهرباني کند» (سعدی)212 :1999،
«توان کرد با ناکسان بدرگي  /وليکن ز مردم نيايد سگي» (همان)
«تتم چو زهرت نمايد نخست  /ولي شهد گردد چو در ندع توست» (همان)219 :
 -۴خدمت به خلق
در نظر سعدی و در آرمانشهر او ،هيا چيزی به اندازه خدمت به همنوع ارزش ندارد او اين ديدگاه را از
آموزههای ديني و اخالقي گرفته و به بهترين روشها بيانکرده است تا جايي که گتاه ابيتات او در دنيتا
زبانزد شدهاند:
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بني آدم اعضای يک پيکرند  /که در آفرينش ز يک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار  /دگر عضوها را نماند قرار
و انسانيت بشر را در همياری و لمخواری ميداند و ميگويد:
«تو کز متنت ديگران بيلمي  /نشايد که نامت نهند آدمي» (سعدی)11 :1912 ،
اين موضوع که با شعر سعدی مانند ضربالمثلي رايج شده برگرفته از نديث ندوی است که ميفرمايتد:
«مث المؤمنين في توادّهم و ترانمهم و تعانفهم مث ُ الزسد إِذا اشتتک منته عضتو :تَتدَاعَ لته ستائرُ
الزسد بالسَّهَرِ والتُمِّ » (يوسفي)21۱ :1913 ،
«گرفتم کز افتادگان نيستي  /چو افتاده بيني چرا بيستي؟» (سعدی)289 :1999،
« که مرد ار چه بر سانلست ای رفيق  /نياسايد و دوستانش لريق
نخواهد که بيند خردمند ريش  /نه بر عضو مردم نه بر عضو خويش» (همان)283 :
 -1اعتماد به طاعت
اعتماد به ناعت که در نتيزهی عزب و لرور و خودپرستي ايزاد ميگردد از خطرنا ترين امور اخالقي
است اما تأثير منفيِ اجتماعيِ آن ،سعدی را وادار به نقد مستقيم اين نتفت و متصتفانش کترده استت
عدم توجه به ديگران ،آن هم از سرِ خود برتر بيني ،باعث سترخوردگي و اختالقگريتزیِ ديگتران و نيتز
گمراهيِ خودپرستان خواهد شد:
«بر سايدان نسن عم اعتماد نيست  /سعدی مگر به سايه لطف خدا رود»(سعدی)191 :1999 ،
« مقام نال و فاجر هنوز پيدا نيست  /نظر به نسن معاد است ني به نسن معاش» (همان)199 :
«گر خود ز عدادت استخواني در پوست  /زشت است اگر اعتقاد بندی که نکوست» (سعدی)119 :1999،
 -6زهد خشک
زهد اگر وارستگي و آزادگي را درپي داشته باشد مطلوب است وگرنه هم شخص زاهتد را از نعمتت دنيتا
متروم ميکند و هم جامعه را از زاهدان نفور ميگرداند:
«ساقي بيار جامي کز زهد توبه کردم  /مطرب بزن نوايي کز توبه عار دارم» (سعدی)911 :1999 ،
«من بعد از اين نه زهد فروشم نه معرفت  /کان در ضمير نيست که اظهار ميکنم»(سعدی)۱1۱ :1999،
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 -1نفاق ،ريا ،تزوير
ديانت و عدادت درولين سهگانهی ويرانگر نفاق ،ريا و تزوير را به وجود متيآورد و هميشته تفتاوت بتين
نقيقت شيرين خدابندگي و واقعيت تلخ کاسدي از قدَ ِ عم را در جامعه نشان ميدهد خداوند بينيتاز
از عدادت بندگان است ولي عدادت ،بندگان را انسانهای درخور جانشيني نق ميسازد:
«عدادت به اخالص نيت نکوست  /وگرنه چه آيد ز بيمغز پوست
چه زنار مغ در ميانت چه دلق  /که درپوشي از بهر پندار خلق» (سعدی)192 :1912 ،
« کليد در دوزر است آن نماز  /که در چشم مردم گزاری دراز
اگر جز به نق ميرود جادهات  /در آتش فشانند سزادهات» (سعدی)199 :1912 ،
«گناه کردن پنهان به از عدادت فاش  /اگر خدایپرستي هواپرست نداش» (سعدی)191 :1999،
 -۸سماع
سعدی که شاگرد نظاميهی بغداد است درباره سماع نظری شديه لزالي دارد و بر اساس نظتر استتاد
خود سماع را نقد ميکند نقد سماع از جمله نقدهايي است که در بتين ختود نتوفيه هتم بعضتاَ وجتود
داشته است:
«نگويم سماع ای برادر که چيست  /مگر مستمع را بدانم که کيست
گر از برج معني پرد نير او  /فرشته فروماند از سير او
وگر مرد لهو است و بازی و الغ  /قویتر شود ديوش اندر دماغ» (سعدی)112 :1912 ،
«نداني که شوريدهناالن مست  /چرا برفشانند در رقص دست
گشايد دری بر د از واردات  /فشاند سر دست بر کاينات
ناللش بود رقص با ياد دوست  /که هر آستينيش جاني دروست» (سعدی)211 :1999 ،
«رقص وقتي مسلمت باشد  /کاستين بر دو عالم افشاني» (همان )۱9۱ :
 -3خودپرستی
تمام کوشش هر بنده بايد در جهتت دوری و نتيانت نفتس از ختودبيني و خودپرستتي باشتد زيترا
سقوط انسان با تمام فضاي اخالقي در گرو درافتادن به درهای به نام کدر و خودبيني است
«خودپرستان نظر به شخص کنند  /پا بيتنتان بتته نتتنع ربتانتي (سعدی)۱99 :1999 ،
«خودپرستي خيزد از دنيا و جاه  /نيستي و نقپرستي خوشتر است» (همان)113 :
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 -1۱تکبر
نفت شيطاني کدر از موانع انسان سازی و در نتيزه ساخت جامعهای اخالقي است شتخص متکدتر
جز خود کسي را نميبيند و ندعاً چون خود را برتر و متق تر از ديگران متيدانتد ستدب ايزتاد رونيته
خودرايي و پراکندگي در جامعه ميگردد:
تواضع سر رفعت افرازدت  /تکدر به خا اندر اندازدت
نريقت جز اين نيست درويش را  /که افکنده دارد تن خويش را (سعدی)111 :1912 ،
«بلنديت بايد تواضع گزين  /که آن بام را نيست سلم جزين» (سعدی)21۱ :1999،
«ره اين است سعدی که مردان راه  /به عزت نکردند در خود نگاه
از آن بر ماليک شرف داشتند  /که خود را به از سگ نپنداشتند» (همان)298 :
 -11مسلمانی
در مورد بيت زير ميتوان خرده مالکاني را تصور کرد که با ظلتم و ستتم ،امتوا زيتر دستتان را بته
ملکيت خود در ميآوردهان د و يا با ندادن نق و نقوق کام آنها ،دارای ما و منتالي ميشتدند و ناگتاه
گرفتار دزد و راهزن ميگشتند و آن موقع فرياد بر ميآوردند که اين از اسالم به دور است
«بدری ما مسلمان و چو مالت بدرند  /بانگ و فرياد برآری که مسلماني نيست» (سعدی)183 :1999 ،
 -1۲امر به معروف و نهی از منکر
سفارش به خوبي و پرهيز از بدی با زباني شيرين و رفتاری همراه با انترام نتيق دهنتده جامعته بترای
زندگي انساني است الزمه اين امر نيز دوستي و مهرباني با خلق است
«گرت نهي منکر برآيد ز دست  /نشايد چو بيدست و پايان نشست
وگر دست قدرت نداری بگوی  /که پاکيزه گردد به اندرز خوی
چو دست و زبان را نماند مزا  /به همت نمايند مردی رجا » (سعدی)121 :1912 ،
 -11فتنه انگيزی
گاه يک کلمه يا يک جمله باعث ايزاد يک فتنهی بزر ميشود اين مورد چه در امور نکتومتي و چته
بين مردم عادی مصداق دارد سعدی نيز با توجه به تأثير منفي برخي نرفها ،راست فتنتهانگيتز را بتر-
نميتابد الدته او از واژه فتنه در معاني مختلفي استفاده کرده است
« درولي مصلتت آميز به که راستي فتنه انگيز
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«هر که شاه آن کند که او گويد  /نيف باشد که جز نکو گويد»(سعدی)۱9 :1913 ،
«بدانديش بر خرده چون دست يافت  /درون بزرگان به آتش بتافت
به خرده توان آتش افروختن  /پس آنگه درخت کهن سوختن» (سعدی)133 :1999،
«درولي که نالي دلت خوش کند  /به از راستي کت مشوّش کند» (همان)193 :
 -1۴ذلّت خدمت
از ديگر نفات يک جامعه سالم ،وجود انسانهای آزادهای است که برای لقمتهای نتان ،در برابتر ديگتران
خم نميشوند:
«به دست آهن تفته کردن خمير  /به از دست بر سينه پيشه امير
«عمر گرانمايه در اين نرف شد  /تا چه خورم نيف و چه پوشم شتا
ای شکم خيره به ناني بساز  /تا نکني پشت به خدمت دوتا» (سعدی)99 :1913 ،
«ميان ناعت و اخالص و بندگي بستن  /چه پيش خلق به خدمت چه پيش بت زنار» (سعدی)121 :1999 ،
 -11روايی غيبت
در اسالم ليدت کردن نرمت خاني دارد سعدی معتقد است در مواردی متتدود کته مربتوط بته امتور
اجتماعي ميشود ،ليدت رواست:
سه کس را شنيدم که ليدت رواست /وز آن درگذشتي چهارم خطاست
يکي پادشاهي مالمت پسند  /کزو بر د خلق بيني گزند
دوم پرده بر بينيايي متن  /که خود ميدرد پرده خويشتن
سوم کژ ترازوی ناراست خوی /ز فع بدش هرچه داني بگوی (سعدی)111 :1912 ،
 -16تنبلی و بیکارگی
در کنار نملهی مغو  ،يکي ديگر از عوام عدم پيشرفت سياسي و اقتصتادی در زمتان ستعدی ،تندلتي
جامعه است نمونهی بارز اين تندلي نيز در بين نوفيه بيش از ديگران ديده ميشود
برو شير درّنده باش ای دل  /مينداز خود را چو روباه ش
چو مردان بدر رنج و رانت رسان  /مخنث خورد دسترنج کسان (سعدی)299 :1999،
نابرده رنج گنج ميسر نميشود  /مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد (سعدی)119 :1999 ،
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 -11ازدواج پيران با جوانان
شايد در روزگار ما ازدواج پير با جوان به ندرت اتفاق بيفتد اما نتي در گذشتتهی نته چنتدان دور ايتن
عم رواج داشته و از لتاظ اجتماعي هم منع و نهيي نداشته استت ستعدی در قترن هفتت ايتن گونته
ازدواجها را نقدميکند که در نوع خود جالب است او در نکايتي قصة ازدواج پيرمردی با زنتي جتوان را
نق ميکند و در پايان نکايت ،گويي -بر خالف عرف جامعه آن روز -برای زنان نيز نق انتخاب همستر
قائ ميشود؛ اين نکايت اينگونه آلاز ميشود:
« پيری نکايت کند که دختری خواسته بودم و » (سعدی)1۱1 :1913 ،
 -1۸يتيم نوازی
در قرني که بسياری افراد ذکور و مردانِ جامعه ،يا کشته شده و يا به ايلي رفتهاند و ديگر امکان برگشت
به خانمان خود را ندارند ،بتث يتيمنوازی و توجته بته يتيمتان بتيش از پتيش الزم و ضتروری بته نظتر
مي رسيد سعدی با توجه به اينکه خود نيز درد يتيمي کشيده بود ،گويي با در بهتری نسدت بته ايتن
موضوع ،به نقد جامعه در اين باره ميپردازد:
پدر مرده را سايه بر سر فکن  /لدارش بيفشان و خارش بکن
من آنگه سر تاجور داشتم  /که سر بر کنار پدر داشتم
مرا باشد از درد نفالن خدر /که در نفلي از سر برفتم پدر (سعدی)98 :1912 ،
اما در نقد امنای آن روزگار ميگويد:
«التق امنای ما ايتام /هرگز زن و مرد و کفر و اسالم
انفا عتتزيتز نازپرورد  /نفالن تو را پدر بميراد
همچون تو نال زاده بايند  /نفس از تو خديثتر نزايند
از دست تو دست بر خدايند  /تا جور وني بيازمايند» (سعدی)1۱9 :1999،
 -13جهل و نادانی
با نمله مغو فرهنگ ايراني همچنان مقاومتت نمتود و استير فرهنتگ مغتوالن نشتد امتا بته هتر روی
جامعهای که ناکمانش قومي ونشي باشند ،از ندود عق و علم رنجخواهد برد خصوناً که اکثر عالمتان
و فرزانگان آن زمان توسط همان قوم ددمنش از بين رفته و جای آنها را مدعيانِ نماع گرفته باشند:
«خفتگان را چه خدر زمزمه مرغ ستر  /نيوان را خدر از عالم انساني نيست»
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داروی تربيت از پير نريقت بستان  /کادمي را بتر از علت ناداني نيست» (سعدی)183 :1999 ،
«آدمي را عق بايد در بدن  /ورنه جان در کالدد دارد نمار» (همان)129 :
 -۲۱دورويی
يکي از معايب بسيار آزاردهنده و فراگير مردم ،ستايش و انترام در برابتر و عيتبجويي و ليدتت در
پشت سر است که هم متون ديني ما و هم بزرگان دين و اخالق و ادب ،سخت از آن پرهيزدادهانتد ايتن
دورويي با نفاق ت که مربوط به امور ديني است -فرق دارد اين مورد در بين خود افراد جامعه نقتد شتده
است سعدی با مقايسهی پاکدالن و ديگر افراد جامعه چنين ميگويد:
در برابر چو گوسفند سليم  /در قفا همچو گر مردم خوار (سعدی)91 :1913 ،
«نيک باشي و بدت گويد خلق  /به که بد باشي و نيکت بينند» (سعدی)19: 1999،
« هر که هر بامداد پيش کسيست  /هر شدانگاه در سرش هوسيست
پيش آن ذمّ اين کند که خر است  /نزد آن عيب اين کند که خسيست
هر کزا بيني اين چنين کس را  /التفاتش مکن که هيا کسيست» (همان)12۱ :
 -۲1نقد و نصيحت بزرگان و شاهان
در اين قسمت به نور کلي و نمونهوار تعدادی از نصاي سعدی را به بزرگان و اتابکان آوردهايم اگر چته
ميتوانستيم با توجه به موضوعات مختلف آنها را تتت عناوين خودشان بياوريم اما متيتوانتد در پايتان،
يک نمای کلي از ديدگاه سعدی ،مخصونا نسدت به شاهان و بزرگان ارائه کند:
«بسي به ديده نسرت ز پس نگاه کند  /کسي که بر قيامت ز پيش نفرستاد
همين نصيتت من پيش گير و نيکي کن  /که دانم از پس مرگم کني به نيکي ياد» (سعدی)111 :1999 ،
«چنان نرف کن دولت و زندگاني  /که نامت به نيکي بماند مخلّد» (همان)119 :
«نام نيکو نلب و عاقدت نيکانديش  /اين دو بنياد همي ماند و ديگر مهدود» (همان)119 :
در جايي ديگر به امير انکيانو ميگويد:
«مُلکبانان را نشايد روز و شب  /گاهي اندر خمر و گاهي در خمار
با لريدان لطف بياندازه کن  /تا رود نامت به نيکي در ديار» (همان)129 :
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نتيجهگيری
نقد های اجتماعي در آثار سعدی که تتت سه عنوان کلي آورده شد ،ريزبيني و جزئينگتری او را در
مسائ اجتماعي نشانميدهد اين دقت نظر او نسدت به مسائلي است که کمتر کسي در دورهی مذکور
به آنها توجه کرده است در بين نقدهای اجتماعي او به نور تقريدي 92 ،درند نقدهای نکومتي است
که در نوع خود منتصر به فرد هستند؛ چرا که کمتر شاعری را ميبينتيم کته در آن روزگتار در مقابت
نکومت ندای اعتراض بلند کند و از قدر و جاه او کاسته نگردد  92درند ديگر نقدها رفتتار عقيتدتي
اجتماعياند که نسدت به گروههای خاص و ندقتات مختلتف اجتمتاعيِ تأثيرگتذار وارد متيشتوند 91
درند باقي مانده نيز نقدهايي هستند بر رفتار اخالقي اجتماعي و به ک افراد جامعه برميگتردد پتس
همانطور که پيداست ،در ديدگاه سعدی تمام افراد تقريداً به يک انتدازه در ستاخته شتدن يتک جامعته
نقش دارند با توجه به نوع نقدها و نيز افراد يا گروههايي که از جانب سعدی مورد انتقاد واقتع شتدهانتد
ميتوان گفت که سعدی فردی جامعهگرا است و نه فردگرا او زندگي سالم و پيشرفت انستان را مرهتون
جامعهای عاد و سالم ميداند ديدگاه او کمي متعاد تر از ديدگاه عرفاني استت کته همته چيتز را بتر
عهدهی خود فرد ت انسانِ سالک ت ميداند همچنين با توجه به نقدهای اخالقيِ او بايد گفت که ستعدی
گناه همهی کمدودها را نيز به گردن جامعه نمياندازد او فرد و جامعه را به يک اندازه در ساخته شتدن،
مؤثر ميداند؛ چه ساخته شدن انسان ،چه ساخته شدن جامعه اما در ک  ،با توجه به نقدهای نکتومتي
و وظايف خطير شاهان و همچنين عدم توجه شاهان به وظايف خودشان ،نو تيز پيکان نقدها ،بيشتتر
به نرف نکومت است تا افراد عادی جامعه پس از نکومت ،پيکان نقد به ستوی ندقتات و گتروههتای
خاص و تأثير گذار چرخانده شده و در نهايت به ستمت و ستوی افتراد عتادی اجتمتاع پتس در ديتدگاه
اجتماعي سعدی افراد بر اساس منصب و تأثير گذاریشان بايد نقد شوند تا بتوان جامعتهای نزديتک بته
آرمان شهر(مدينهی فاضله) ايزاد کرد
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