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Abstract  
Despite the fact that the teachings of 
public law as norms governing the 
structure and behavior of political power 
are rooted in the intellectual geography of 
the West and the history of modern 
centuries, traces of governmental studies 
can be traced in the opinions of Eastern 
thinkers of the past centuries, especially 
Iranian civilization. Among these, the 
works of Saadi Shirazi, a writer and 
thinker of the seventh century AH, have 
several propositions close to the 
teachings of modern public law that have 
been less studied and explained. The 
present study uses a library method to 
collect data and a descriptive and 
analytical method to formulate the 
discussion. As a result, Saadi Shirazi has 
striking similarities with the teachings of 
modern public law on the popular roots 
of government as the basis of its 
legitimacy and condition for its survival, 
and the need to respect the rights of the 
people as the functional norm of 
government and its emphasis on 
rationalism and meritocracy. In some 
anecdotes, he has even conceptualized 
modern norms such as freedom of 
criticism, the principle of legitimated 
expectations, and the principle of 
proportionality. 
Keywords: People's Sovereignty, Public 
Law, Government, Saadi Shirazi, 
Politics.  

  چکیده
 عنوان بههاي حقوق عمومی  آموزهاینکه  رغم به

، هنجارهاي حاکم بر ساختار و رفتار قدرت سیاسی
خ قرون جدید ریشه در جغرافیاي فکريِ غرب و تاری

پژوهانه را  هاي دولت از اندیشهیی ها توان رگه می، دارد
ویژه حوزه  در آراء اندیشمندان قرون گذشته شرق و به

آثار سعدي ، از این میان. تمدنی ایران ردیابی کرد
هاي  گزاره، شیرازي ادیب و اندیشمند قرن هفتم هجري

هاي حقوق عمومی مدرن دارد  متعددي قریب به آموزه
پژوهش . اند ه کمتر مورد مطالعه و تبیین قرار گرفتهک

آوري  اي به جمع حاضر با استفاده از روش کتابخانه
ها و با روش توصیفی و تحلیلی به تدوین بحث  داده

سعدي شیرازي در باور به اینکه  حاصل. پرداخته است
مبناي مشروعیت و  عنوان بهریشه مردمی حکومت 

هنجار  عنوان بهقوق مردم لزوم رعایت ح، شرط بقاء آن
و یی بر خرَدگرا تأکید، عملکردي حکومت

هاي  آوري با آموزه هاي شگفت قرابت، گزینی شایسته
، ها حقوق عمومی مدرن دارد و حتی در بعضی حکایت

اصل رعایت ، هنجارهاي مدرنی چون آزادي نقد
پردازي کرده  انتظارات موجه و اصل تناسب را مفهوم

  .است
، حقوق عمومی، حاکمیت مردم: يواژگان کلید

  . سیاست، سعدي شیرازي، دولت
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  :ارجاع
 . 10شماره ، تمدن حقوقی، مدرن یحقوق عموم يها با آموزه یرازيش يسعد هاي یهمدل)، 1401؛ (مجید، نجارزاده هنجنی
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  مقدمه
نپرداختن به مواضع اندیشمندان تاریخ اندیشه ایران ، یکی از خالءهاي ادبیات حقوق عمومی در ایران

هاي غیرایرانیِ حقوق عمومی و تبعاً تعریف  این ضعف سبب نوعی وادادگی نظري در مقابل اندیشه. است
الی است که در تاریخ این در ح. ورزي حقوق عمومی در وراي مرزهاي ایران است نقطه شروع اندیشه

ورزي در باب موضوعات حقوق عمومی را  از اندیشهیی ها توان رگه اندیشه و حکمت ایرانی نیز می
پرواضح است که حقوق . متهم کرد» گرایی افراطی ملی«البته این رویکرد را نباید به نوعی . مشاهده کرد

، 1الك هاي اندیشمندانی چون جان ندیشهعمومی مدرن در تحوالت تاریخی اروپاي بعد از قرون وسطی و ا
حقوق عمومی در ساختار مفهومی و ، ریشه دارد و به عبارت دیگروغیره  3روسو ژاك ژان، 2مونتسکیو

هاي  گزارهبودن  ریشه به معناي بی، اما این واقعیت، محصولی غیرایرانی و غربی است، هنجاري کنونی
درست است که «در واقع . هاي تاریخی نیست ایر دورهحقوق عمومی در سایر نقاط جغرافیاي عالم و س

، گیرد هاي لیبرالیسم عصر روشنگري الهام می حقوق عمومی به عصر جدید تعلق دارد و مبانی آن از اندیشه
خود ). 62، 1393، گرجی ازندریانی( »تردید موضوعات اصلی آن اختصاصی به عصر نو ندارد اما بی

به ، هاي حقوق عمومی نیز در روندشناسیِ بسیاري از مفاهیم و گزارهاندیشمندان غربی حقوق عمومی 
. اند هاي یونانی و رومی پرداخته هاي زمانی قبل از رنسانس نظر انداخته و به ارائه تصویري از اندیشه دوره

                                                      
1- John Locke 
2- Charles de Montesquieu 
3- Jean Jacques Rousseau 
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 وجو جستتوان در یونان باستان  هاي حقوق طبیعی و فطري را می هاي انگاره مثال ریشه طور بهاینکه  چه
دولت  دهی سازمانمشاهده است و شیوه قابل  خوبی به 4هاي ارسطو شناسی عدالت در اندیشه کرد و مفهوم

  .ارائه شده است 5در جمهور افالطون
 ، بلکهمختص پژوهشگران غربی نبوده است، هاي حقوق عمومی غرب این اهتمام به تاریخ اندیشه

، اما به زبان فارسی نیز کاري بسیار ساده است، سامروزه یافتن نظرات اندیشمندان غربیِ قبل از رنسان
هاي حقوق  مبانی فکري و سیر تاریخ اندیشهیی در حوزه شناسا ویژه بهمطالعات حقوق عمومی در ایران 

اي که  به گونه؛ گرا مانده است برونکامالً ، با غفلتی بزرگ مواجه بوده و به عبارت دیگر، عمومی ایرانی
هاي حقوق عمومی  از نوع دغدغهیی ها ها و اندیشه هیچ اندیشمندي با دغدغه، اندر حوزه تمدنی ایریی گو

  .وجود نداشته است
اي  هاي حقوق عمومی وجود پدیده ین زمینه موضوعی بروز اندیشهتر مهماگر بپذیریم که اولین و شاید 

گرجی ( »گردد خیزد و بر دولت نیز اعمال می حقوق عمومی از دولت بر می«است و » دولت«به نام 
، تاریخ ایران؛ این زمینه موضوعی وجود داشته است، باید گفت در تاریخ ایران)، 10، 1393، ازندریانی

البته . کند هاي باثبات و بزرگ ایرانی ارائه می گیري دولت هاي موثقی راجع به شکل ها و گزارش نشان
 پژوهانه به دالیلی هاي دولت ندیشها، وجود دولت رغم بهممکن است استدالل شود که در تاریخ ایران 

گذشته از درستی یا نادرستی این ادعا باید گفت حتی . اند امکان بروز و توان بلوغ نداشته)، فرهنگیعمدتاً (
نظریاتی که قائل به امتناع تفکر در فرهنگ ایران هستند و اندیشه سیاسی ایران را در مجموع با عنوان 

در ). 1375، طباطبائی( اند از اندیشه سیاسی اذعان داشتهیی ها وجود نمونه به، اند نیز توصیف کرده» زوال«
داراي ابعاد و منابع ، اندیشه سیاسی در ایران به علت قدمت تمدنی«اند که  نقطه مقابل نیز برخی ادعا کرده

، سیهاي بزرگانی چون فردوسی طو نظري اجمالی در اندیشهاینکه  چه). 9، 1385، افتخاري( »متعدد است
هاي حقوق عمومی بسیاري  گزارهوغیره سعدي شیرازي ، عنصرالمعالی، الملک خواجه نظام، ابونصر فارابی

خأل  ؛ بنابرایناند نشده شناختهتبیین و ، انه آن گونه که بایدتأسفدهد که م را در برابر چشم پژوهشگر قرار می
بیشتر ناشی از ، رسد این خالء لکه به نظر میپژوهانه نسبت داد ب گفته را نباید به فقدان اندیشه دولت پیش

حقوق عمومی در ایران «توان تصدیق کرد که  فلذا می. ها است اندیشه گونه اینعدم تبیین مناسب و کافی 

                                                      
4- Aristotle 
5- Plato 
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  ).6، 1393، گرجی ازندریانی( »فاقد خودآگاهی ملی و تاریخی است
پژوهش ، در عرصه حقوق عمومیبا توجه به مطالب فوق و به منظور ارتقاء خودآگاهی ملی و تاریخی 

سنت ایرانی نیز وغیره عقالنیت تنها غربی نیست ... «رو بر این فرض بنیادین استوار است که  پیش
ویژه  طور بهفلذا ). 179، 1389، رهبر و همکاران( »...مندي دارد هاي بسیار عمیقی راجع به حکومت تحلیل

فقط یک شاعر و ادیب نیست ، ه بیشتر مشهور استگونه ک آن، این پژوهش باور دارد که سعدي شیرازي
هاي او را موضوع  نیز اندیشه) عمومی( سیاست و حقوق، یشناس روان، شناسی توان از منظر جامعه بلکه می

ترین و  توان یکی از پررنگ گفتمان حکومتی را می... «اینکه  چه. توصیف و مورد تحلیل قرار داد
شایان ). 14، 1391، مرزبان و فردوسی فقیه ملک( »در گلستان دانست هاي تعریف شده ترین گفتمان اصلی

هاي  هاي سعدي شیرازي است که با آموزه تبیین آن قسمت از اندیشه، ذکر است که هدف این پژوهش
هاي سعدي با  فلذا باید در نظر داشت که ممکن است برخی اندیشه. حقوق عمومی مدرن سازگاري دارند

ی مدرن در تعارض باشند که این موارد در قلمرو این پژوهش قرار ندارند و هاي حقوق عموم آموزه
  .طلبد مجال دیگري میها  آن پرداختن به

  سعدي دولت در زمانه - 1
سعدي  ابتدائاً الزم است که مقتضیات زمانه، هاي حقوق عمومی سعدي براي توصیف و تحلیل اندیشه

از عوامل تاریخی و فرهنگی عصر  تأثرم) مثبت یا منفی( هاي هر اندیشمندي اندیشهچراکه . شناخته شود
مقارن با حمله مغوالن ... «)، قرن هفتم هجري قمري برابر با قرن سیزدهم میالدي( در عصر سعدي. اوست
، در مناطقی از ایران، اما اند خوارزمشاهیان بر قسمت اعظم سرزمین ایران تسلط مستقیم داشته، به ایران

ناو  ظهیري( »کردند میکانی بود که مطیع حکومت مرکزي بودند و خراج پرداخت حکومت در دست اتاب
شد  الطوایفی اداره می ایران به صورت ملوك، سعدي به عبارت دیگر در زمانه). 103، 1387، مهر و پاك

در رأس ) سلطان( به این صورت که شاه... «؛ مصداق حاکمیت استبدادي بودند، از حکام آنهریک  که
 »آورد را به وجود مییی ها شکیالت قرار داشت و براي اجراي امور امنیتی و مالی خود دیوانتمام ت

 براساس، مشخص طور بهگفتمان موجود در گلستان نیز ... «بر این اساس ). 93، 1378، مختاري(
  ).32، 1391، مرزبان و فردوسی فقیه ملک( »شود هاي سلطنت استبدادي به نمایش گذاشته می ویژگی
خداوند جهان و قطب «را به القابی چون » ابوبکر بن سعد بن زنگی«حاکم دیار خود ، عدي اگرچهس

» مظفّرالدنیا و الدین، اتابک اعظم، مقام سلیمان و ناصر اهل ایمان و شاهنشاه معظّم دایره زمان و قائم
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بداد حاکمان ارائه کرده هاي مطلقه و است هاي زیادي از حاکمیت اما نمونه)، 17، 1375، سعدي( ستاید می
دست تطاول به مال رعیت دراز ... «کند که  براي مثال در حکایتی از یکی از ملوك عجم یاد می؛ است

که خَلق از مکاید ظلمش به جهان برفتند و از کُربت یی کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده تا به جا
کند که خواب  از ظلم حاکمی حکایت می در جاي دیگر). 46، 1375، سعدي( »جورش راه غربت گرفتند

  ؛اش بهتر از بیداري و زندگی او است و مرده
  روز/ گفتم این فتنه است خوابش برده بِه ظالمی را خفته دیدم نیم«

  )54، 1375، سعدي( »مرده بِه، وان که خوابش بهتر از بیداري است/ آن چنان بد زندگانی
گناهی فرمان  به کُشتن بی... «از پادشاهی حکایت کرده که  ،اي دیگر از استبداد حاکمیت در نمونه

به حدي رایج بوده است که در یکی از ، استبداد رأي حکّام در زمانه سعدي). 86، 1375، سعدي( »داد
راي جستن/ ، خالف راي سلطان«؛ برابر با مرگ تلقی شده است، اظهارنظر برخالف نظر حاکم، ها حکایت

  ).88، 1375، سعدي( »شستنبه خون خویش باشد دست 
  ؛نمونه عنوان به. ارائه کرده استیی ها سعدي در بوستان نیز از حاکمان مستبد گزارش

  حکایت کنند از جفاگستري/ که فرماندهی داشت بر کشوري«
  ).70، 1370، سعدي( »در ایام او روز مردم چو شام/ شب از بیم او خواب مردم حرام

  .زیسته است هاي اقتدارگرا می رواج حاکمیت سعدي در زمانه، ئات احتمالیبنابراین فارغ از برخی استثنا

  مقتضیات شخصیتیِ سعدي - 2
هاي  هاي شخصیتی سعدي نیز در تحلیل اندیشه شناخت ویژگی، سعدي عالوه بر تبیین مقتضیات سیاسی زمانه

گزیده و خراباتی و  وتبرخالف بسیاري از بزرگان ادب پارسی که خل، سعدي؛ راهگشا است، حقوق عمومی او
، مصداق بارز این ویژگی شخصیتی. نگر و اجتماعی داشته است اساساً شخصیتی برون، اند مسلک بوده صوفی

او  هاي بسیارِ اجتماعی از نقاط مختلف جغرافیاي شناخته شده زمانه سفرهاي متعدد او و دیدن و شنیدن حکایت
از )، 35، 1375، سعدي( از یکی از ملوك خراسان، گلستان» نِدر سیرت پادشاها«نمونه در باب  عنوان به. است

، سعدي( از بغداد)، 52، 1375، سعدي( از مسجد جامع دمشق)، 80و50، 1375، سعدي( یکی از ملوك عرب
 و از اسکندر رومی) 94و  90، 1375، سعدي( الرشید از هارون)، 77، 1375، سعدي( از ملک زوزن)، 53، 1375

در اقصاي «؛ کند که در بوستان نیز خود به این دنیادیدگی اذعان می. حکایت کرده است) 98، 1375، سعدي(
  ).9، 1370، سعدي( »عالم بگشتم بسی/ به سر بردم ایام با هر کسی
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 »...ز دریاي عمان آمد«کند که  بوستان نیز از کسی حکایت می» در عدل و تدبیر و رايِ«در باب 
، سعدي( کند حکایت می» نیکمردي ز اهل علوم«نزد » سلطان روم« از گریستن). 24، 1370، سعدي(

از قحط سالی دمشق ). 42، 1370، سعدي( کند حکایت می» خردمند مردي در اقصاي شام«از ). 40، 1370
و از امیري در مصر ) 46، 1370، سعدي( گوید سوزي بغداد می از آتش). 44، 1370، سعدي( گوید می

  ).57، 1370، سعدي( کند حکایت می
او را ، این ویژگی شخصیتی. دیده بوده و چشم و گوشی اجتماعی داشته است جهان، بنابراین سعدي

 فصلی جداگانه از گلستاندادن  اختصاص«؛ مند کرده است دغدغه، نسبت به موضوعات اجتماعی و سیاسی
نشانگر دغدغه و ، نبه بررسی نظام اجتماعی و ساختار و نظم سیاسیِ همسو با آ) در سیرت پادشاهان(
گستري و  اي بر مدار عدالت اجتماعی نویسنده آن است که خواهان استقرار جامعه - مشغولی سیاسی دل
در عدل و «به موضوع » بوستان«همچنین اختصاص باب اول ). 470، 1391، نورایی( »ستیزي است ظلم

سعی ... «او در این دو اثر . استنشانگر اهتمام ویژه سعدي به امور عمومی و حکومتداري » تدبیر و راي
اي در برابر پادشاه بگذارد و به او یاد دهد که چگونه و با چه صفاتی  آینه، کند با عقالنیتی میانه اما عملی می
  ).187، 1389، رهبر و همکاران( »مندانه سیاست را پاس دارد تواند غایت فضیلت می

. عتقادات و تعلقات دینی او نیز توجه داشتباید به ا، گذشته از ابعاد اجتماعیِ شخصیت سعدي
وجلّ«سعدي گلستانش را با  محمد مصطفی «و از ) 13، 1375، سعدي( آغازد می» منت خداي را عزَّ

» به نام خداوند جان آفرین«بوستان را نیز ). 15، 1375، سعدي( کند خبر نقل می» اهللا علیه و سلّم صلی
یی گو به مدیحه» اهللا علیه و آله ستایش پیغمبر صلی«ذیل عنوان و در ادامه ) 2، 1370، سعدي( گشاید می
سعدي در حوزه یی گرا هاي زیادي از خداباوري و دین نمونه). 6، 1370، سعدي( پردازد می

هاي انتصاب عمال حکومتی را  مثال در بوستان یکی از مالك طور به؛ ارائه استقابل  حکومتداري
ت گمار/ که معمار ملک است «؛ یه کرده استمعرفی کرده و بدان توص» خداترسی« خدا ترس را بر رعی

  ).20، 1370، سعدي( »پرهیزگار
  گزار/ امین کز تو ترسد امینش مدار خدا ترس باید امانت«

  ).22، 1370، سعدي( »امین باید از داور اندیشناك/ نه از رفع دیوان و زجر و هالك
غم ، خداوند دولت«؛ کند از وظایف دولت معرفی میهاي دینی را  در جاي دیگري نیز داشتن دغدغه

  ).69، 1370، سعدي( »بگذرد می هرحال بهدین خورد/ که دنیا 
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رود با ما/ با خداوند  زورت ار پیش می«؛ زند که نهیب خداترسی می، در گلستان نیز به حاکم ظالم
  ).81، 1375، سعدي( »دان نرود غیب

به سو  یکاز ... سعدي«توان گفت  می، دیدگی و تعلقات مذهبی انبنابراین و با توجه به دو ویژگی جه
به جهت  دیگر ازسويسفرها و طی  نگري در احوال اقوام و ملل مختلف واسطه سیر آفاق و انفس و ژرف

پردازد و  به تحلیل اعمال مردان سیاست می، شناسی آگاه همچون جامعه، هاي دینی و اخالقی آموزه تأثیر
  ).217، 1389، نژاد صفري( »کشاند را به میدان نقد میدردهاي اجتماعی 

  از گَنج و ملک و حشَم تا اراده مردم؛ منشأ حاکمیت - 3
هاي  پردازي منشأشناسی حاکمیت است که موضوع نظریه، یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی

به تبیین نظر  سعدي در این باب به روشنی. الهی و مردمی بوده است، گروهی، گوناگون حاکمیت شخصی
ش تأکیداست و ) حاکم- مردم( به باال پایینتوجه سعدي به دستگاه حکومت از ... «. خود پرداخته است

  ).199، 1391، نیا عمران و سنگکی ذبیح( »بیشتر بر روي مردم است
هیچ توان دانست فریدون که گَنج و ملک و «؛ پرسد که سعدي در حکایتی از زبان وزیر از ملک می

شنیدي خلقی بر او به تعصب گرد آمدند و  که چنان: گفت؟ م نداشت چگونه بر وي مملکت مقرر شدحشَ
اراده مردم ، منشأ و مبناي حاکمیت، در این مکالمه). 47، 1375، سعدي( »تقویت کردند و پادشاهی یافت

 عنوان به) شَمح( و نیروي اداري و نظامی) گَنج و ملک( ثروت، معرفی شده است و به صورت تلویحی
چون گرد ! اي ملک«: پرسد وزیر از ملک می، در ادامه این مکالمه. اند منشأ نامشروع حاکمیت معرفی شده

کردن  مگر سر پادشاهی؟ کنی آمدن خلقی موجب پادشاهی است تو مر خلق را پریشان براي چه می
بر این نکته دارد که نه  تأکیدقصد  ،سعدي با طرح این سوال از زبان وزیر). 47، 1375، سعدي( »؟نداري

نوع ، در این حکایت. بلکه شرط بقاء حکومت نیز رضاي مردم است، اراده مردم است، فقط منشأ حاکمیت
توان  اي که می به گونه. اش است متفاوت با اندیشه رایج زمانهکامالً ، نگاه سعدي به نقش مردم در حکومت

ترین  ترین و مقدماتی سعدي مفهوم شهروندي را در ابتدائی، فوق با توجه به شواهد و دالئل حکایت«گفت 
 هاي دوران جدید همخوانی دارد تا اگر اغراق نباشد تعبیر او بیشتر با دریافتو  ..کند صورت آن عرضه می

دریافت سعدي از رابطه حاکم و مردم . فلسفی و سیاسی عصر سعدي است - متعلق به فضاي فکريآنچه 
  ).465، 1391، نورایی( »رعیت نیست و این نکته به وضوح در حکایت باال پیداست- ارباب دوگانهبر  مبتنی

مطلوبیت این نیروي نظامی را نیز ، اما گذرد البته سعدي از اهمیت قواي نظامی در تحقق حاکمیت نمی
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، عديس( »همان بِه که لشکر به جان پروري/ که سلطان به لشکر کند سروري«؛ بیند می» پروري جان«در 
و با طرح سوالی در خصوص چگونگی گرد آمدن نیروي نظامی و  گونه اینفلذا حکایت را ). 47، 1375
پادشه را کَرَم باید تا بر : گفت؟ موجب گرد آمدن سپاه و رعیت چه باشد: ملک گفت«؛ برد پیش می، مردم

در این مکالمه ). 48و47، 1375، سعدي( »...او رعیت گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند
اما پاسخی که ، است) نیروي نظامی و مردم( سوال پادشاه راجع به نحوه گرد آمدن دو موضوعگرچه ا

گویی سعدي تعمد دارد که . ناظر بر نحوه گرد آمدن مردم استصرفاً دهد  سعدي از زبان وزیر ارائه می
هم سبب گرد آمدن مردم ، داري مردم. کافی استداري پادشاه براي هر دو منظور  کند که مردم تأکید

  .خواهد شد و هم سبب گرد آمدن سپاه
... «کند که از او  نیز از اسکندر رومی نقل می» در سیرت پادشاهان«سعدي در آخرین حکایت باب 

 پرسیدند که دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی که ملوك پیشین را خزائن و عمر و لشگر بیش از این بود و
هر مملکت را که بگرفتم رعیتش ... «دهد که  اسکندر پاسخ می). 98، 1375، سعدي( »؟چنین فتحی میسر نشد

مثل افزونی مال و خزائن یی سعدي در واقع معیارها، در این حکایت کوتاه). 98، 1375، سعدي( »...نیازردم
. کند داري معرفی می ا مردمحکومتی و قدرت نظامی را براي اقتدار حکومت نفی و مالك اصلی اقتدار ر

سعدي در جاي دیگري نیز اعتقاد راسخ خود به منشأ مردمی حاکمیت را با ابیاتی شاهکار به تصویر کشیده 
، در بیت فوق). 18، 1370، سعدي( »برو پاسِ درویش محتاج دار/ که شاه از رعیت بود تاجدار«؛ است

کند که  بیان می صراحت بهدر واقع سعدي . شده است به رعیت ارجاع، تاجداري و حاکمیت پادشاه تاجدار
براي . مردم است، وابسته به رعیت و به زبان امروزي، تاجداريِ تاجدار و به زبان امروزي حاکمیت حکومت

رعیت چو «؛ حکومت همچون درختی است که ریشه آن مردم استاینکه  تبیین این معنا چه مثالی بهتر از
فلذا باید اذعان کرد که ). 18، 1370، سعدي( »پسر باشد از بیخ سختاي  رختاند و سلطان درخت/ د بیخ

هاي استبدادي و شبانی ایرانی به  مشروعیت حکومت را با تمام ساختارها و سازه، با نگاهی انسانی... «سعدي 
  ).180، 1389، رهبر و همکاران( »...گیرد او ریشه مشروعیت حکومت را مردمی می. دهد مردم ارجاع می

  محوریت حقوق مردم در اعمال حاکمیت - 4
او باور . اعمال قدرت ارائه کرده است فراینداي بر محوریت حقوق مردم در  العاده هاي فوقتأکیدسعدي 

داري و رعایت حقوق مردم براي بقاي حاکمیت با سرایش این بیت در یکی از  راسخش را به شرط مردم
، سعدي( »ی که طرح ظلم افکند/ پاي دیوار ملک خویش بِکَندپادشاه«؛ دهد حکایات گلستان نشان می
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ملک را «؛ کند اما داري توصیه می ملک را به مردم، سعدي در این حکایت از زبان یک وزیر). 48، 1375
، 1375، سعدي( »روي از این سخن در هم کشید و به زندانش فرستاد. موافق طبع نیامد، پند وزیر ناصح

دهد که  پس ادامه می. گیري بر مردم را به تصویر کشد قصد دارد آثار سخت سعديیی گو). 48
و  )48، 1375، سعدي( »به منازعت برخواستند و ملک پدر خواستند«پسرعموهاي ملک به دنبال ملک پدر 
تقویت  بر ایشان گرد آمدند و، به جان آمده بودند و پریشان شده... «به دنبال آنان مردمی که از ظلم ملک 

ملک از اختیار ملک خارج شد و به دست حاکمان ، به دنبال این قیام). 48، 1375، سعدي( »...کردند
به حقوق مردم را به یی اعتنا در واقع سعدي نتیجه نامبارك بی، با به تصویر کشیدن این سرانجام. جدید افتاد

  ؛سراید که شود و در پایان این حکایت می حاکمان متذکر می
  دشاهی کو روا دارد ستم بر زیردست/ دوستدارش روز سختی دشمنِ زورآور استپا«

، سعدي( »با رعیت صلح کن وز جنگ خصم ایمن نشین/ زان که شاهنشاه عادل را رعیت لشگر است
1375 ،48.(  

دار  مردم، دهد که اگر حکومت سعدي در بوستان نیز هشدار می، با توجه به وابستگی حکومت به مردم
، سعدي( »کَنی بیخ خویش کُنی می مکُن تا توانی دل خلق ریش/ وگر می«؛ زند تیشه به ریشه خود می، نباشد
آسیب زدن حکومت به چراکه دهد  حاکم خردمند به رنج و مصیبت مردم رضا نمی ؛ بنابراین)18، 1370
نش نیاید گزند کسا«؛ فلذا حاکم خردمند حاکمی است که. در واقع آسیب زدن به حکومت است، مردم

داري بر این مبنا  سعدي مکرراً بر لزوم مردم). 19، 1370، سعدي( »پسند/ که ترسد که در ملکش آید گزند
رعیت نشاید به بیداد کُشت/ که مر سلطنت را «؛ کرده است تأکیدپشتیبان واقعی حکومت هستند ها  آن که

کند که اگر مظلومِ دادخواه از حکومت  در جاي دیگري نیز تصریح می). 19، 1370، سعدي( »پناهند و پشت
 »پریشانی خاطر دادخواه/ براندازد از مملکت پادشاه«؛ امکان بقاء حکومت از بین خواهد رفت، ناراضی باشد

داري و در نظر داشتن صالح مردم  اصل مردم، همچنین از زبان خسرو خطاب به شیرویه). 37، 1370، سعدي(
  ؛را توصیه کرده و همراهی مردم با حکومت را وابسته به آن دانسته است در تمام امورها  آن و رعایت حقوق

  شنیدم که خسرو به شیرویه گفت/ در آن دم که چشمش ز دیدن بخُفت«
  نیت کُنی/ نظر در صالح رعیت کنی هرچهبر آن باش تا 

  ).19، 1370، سعدي( »اال تا نپیچی سر از عدل و راي/ که مردم ز دستت نپیچند پاي
، از زبان یک درویش و خطاب به یک پادشاه، »در سیرت پادشاهان«در یکی از حکایات باب سعدي 
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ملوك از بهر پاسِ رعیتند نه رعیت از بهر طاعت ... «: گوید وظیفه حکام را پاسداري از مردم دانسته و می
  ؛سراید پس می). 84، 1375، سعدي( »ملوك
  دولت اوستنعمت به فرِّ گرچه پادشه پاسبان درویش است/ «

  ).85، 1375، سعدي( »گوسفند از براي چوپان نیست/ بلکه چوپان براي خدمت اوست
  ).345، 1375، سعدي( »شاه از بهر دفع ستمکاران است«نیز آورده است که » در آداب صحبت«در باب 

از لزوم توجه حکومت به مردم را » در عدل و تدبیر و راي«سعدي در بوستان و در باب اول آن یعنی 
  :دهد قرار می تأکیدزبان انوشیروان به هرمز چنین مورد 

  شنیدم که در وقت نزع روان/ به هرمز چنین گفت نوشیروان«
  که خاطر نگهدارِ درویش باش/ نه در بند آسایش خویش باش
  نیاساید اندر دیار تو کس/ چو آسایش خویش جویی و بس

  ).18، 1370، سعدي( »سفندنیاید به نزدیک دانا پسند/ شبان خفته و گرگ در گو
ریاست به دست «؛ داند شایسته ریاست نمی، اند رنجور شدهها  آن سعدي افرادي را که مردم از ظلم
او بر برخورد قاطع با عامالن و ). 20، 1370، سعدي( »بر خداستها  کسانی خطاست/ که از دستشان دست

این شدت و . داند را جایز نمیها  آن باشدید و غلیظی دارد و مسامحه  تأکید، ان ظالم حکومتمأمور
  ؛دهد حساسیت او را نسبت به حقوق مردم نشان می، غلظت
  مکن صبر بر عامل ظلم دوست/ که از فربهی بایدش کند پوست«

  ).20، 1370، سعدي( »سر گرگ باید هم اول برید/ نه چون گوسفندان مردم درید
ی تشبیه کرده که آسیب زدن به آن نادانی است مردم را به درخت، داري سعدي در خصوص لزوم مردم

  ؛و ضربه به خود
  رعیت درخت است اگر پروري/ به کام دل دوستان بر خوري«

  ).35، 1370، سعدي( »رحمی از بیخ و بارش مکَن/ که نادان کند حیف بر خویشتن به بی
  ؛کند رار میتک گونه اینآزاري  داري را در لزوم اجتناب از مردم او اعتقاد خود به مردم

  میازار عامی به یک خردله/ که سلطان شبان است و عامی گله«
  گرگ است فریاد از او، چو پرخاش بینند و بیداد از او/ شبان نیست

  ).47، 1370، سعدي( »بد انجام رفت و بد اندیشه کرد/ که با زیردستان جفا پیشه کرد
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  سرمایهگیرانه تا مهاجرت نخبگان و فرار  هاي سخت از سیاست - 5
» ملوك عجم«از یکی از ، گلستان» در سیرت پادشاهان«هاي باب  سعدي شیرازي در یکی از حکایت

این ظلم و ستم . »دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده«کند که  روایت می
خَلق از مکاید ظلمش  ...«شود و به قول سعدي  گریزي و مهاجرت شایع می چنان زیاد بوده که پدیده وطن

گریزي  وطندر نتیجه گیري و  سعدي اثر این سخت. »به جهان برفتند و از کُربت جورش راه غربت گرفتند
چون رعیت کم شد ارتفاع والیت نقصان پذیرفت و خزینه تهی ماند «؛ کند بیان می گونه اینو مهاجرت را 

گیري بر مردم را به دو  دي اثر سیاست سختدر واقع سع). 46، 1375، سعدي( »و دشمنان زور آوردند
ثانیاً اثر خارجی . اوالً اثر داخلی که عبارت است از کاهش عایدات مالی کشور؛ دسته تقسیم کرده است

  .المللی و شاید هم طمع بیگانگان که عبارت است از افزایش فشارهاي خارجی و بین
  ؛کند در قالب دو بیت شعر ارائه میرا نیز یی جلوگیري از بروز چنین آثار سو فرایندسعدي 

  هر که فریادرس روز مصیبت خواهد/ گو در ایام سالمت به جوانمردي کوش«
). 47، 1375، سعدي( »بنده حلقه به گوش ار ننوازي برود/ لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش

هاي  ها و مسائل و بحران سختیخواهید از  کند که اگر می می تأکیدسعدي در این دو بیت پرمغز بر حاکمان 
و جوانمردي » به جوانمردي کوش«، در دوران ثبات و وضعیت معمول کشور، کشور به سالمت عبور کنید
ار «دهد که وفادارترین نیروهایتان نیز  او هشدار می. داري و تساهل بر مردم نیست حکومت چیزي جز مردم

اهتمام و لطف به مردم . استها  آن ه طبیعی عدم توجه بهمهاجرت نخبگان نتیج، از نظر سعدي. »ننوازي برود
لطف «؛ سبب اقبال بیگانگان نیز خواهد شد ، بلکهنیستها  آن واجد ویژگی حفظصرفاً و مخصوصاً نخبگان 

ها ذیل سیاست جذب  امروزه لطفی که بعضی حکومت! باري. »کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش
  .راي مهاجرت نخبگان بیگانه به کشورهاي آناناي است ب نخبگان دارند جاذبه

این موضوع در ساحت اقتصادي و در خصوص جذب سرمایه و جلوگیري از فرار سرمایه نیز صدق 
کند که  حکایت بازرگانی را بیان می، سعدي در خصوص عدم رعایت حال تجار و بازرگانان؛ کند می

شهنشه که بازارگان را بِخَست/ درِ خیر بر شهر و «؛ کهگوید  گرفتار راهزنان شده و از زبان درمانده او می
از زبان این بازرگان ، توجهی به مردم یکی از آثار سوء بی عنوان بهو  )21، 1370، سعدي( »لشگر بِبست

کی آنجا دگر هوشمندان روند/ چو آوازه «؛ کند اشاره می» فرار مغزها«و » فرار سرمایه«به پدیده ، باخته مال
شود که  به مملکتی وارد می) قارون( سعدي معتقد است سرمایه). 21، 1370، سعدي( »؟نوندرسم بد بش
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، سعدي( »قارون برفتی دلیر/ که شه دادگر بود و درویش سیر، در آن ملک«؛ حکومتش دادگر باشد
و گیرانه و بیدادگري را فرار سرمایه  هاي سخت سعدي اثر اقتصادي سیاست، در نقطه مقابل). 49، 1370

  ؛کند رکود تولید معرفی می
  هنر بی شنیدند بازارگانان خبر/ که ظلم است در بوم آن«

  ).49، 1370، سعدي( »رعیت بسوخت، بریدند از آنجا خرید و فروش/ زراعت نیامد
  ؛افتد و در نهایت نیز طمع دشمن بر این چنین حکومتی کارگر می

  او دست یافتدشمن بر ، چو اقبالش از دوستی سر بتافت/ به ناکام«
  ).50- 49، 1370، سعدي( »ستیز فلک بیخ و بارش بِکَند/ سم اسب دشمن دیارش بِکَند

او در ؛ داند المللی و بازدارنده در مقابل تهدیدهاي خارجی نیز می داري را واجد آثار بین مردم، سعدي
جامع دمشق او را کند که در مسجد  نقل می» یکی از ملوك عرب«حکایتی از » در سیرت پادشاهان«باب 

. »خاطري همراه ما کن که از دشمن صعب اندیشناکم... «خواهد که  مالقات کرده است و از سعدي می
داري و نقش آن در  اعتقاد راسخ خود را به مردم، سعدي در پاسخ به این التماس دعا براي دفع شرّ دشمن

  .»از دشمن قوي زحمت نبینیبر رعیت ضعیف رحمت کن تا «: گوید دهد و می دفع دشمن نشان می
  ؛سراید که در ادامه نیز با همین مضمون می

  به بازوان توانا و قوت سرِدست/ خطاست پنجه مسکین ناتوان بشکست«
  ).52، 1375، سعدي( »؟کسش نگیرد دست، نترسد آن که بر افتادگان نبخشاید/ که گر ز پاي درآید

گفت سعدي معتقد به همبستگی میزان سرمایه  توان در واقع و با ادبیات امروزین حکمرانی می
به این ترتیب که در صورت جلب سرمایه اجتماعی و حمایت و رضایت . اجتماعی و اقتدار خارجی است

، داري این باور راسخ سعدي به مردم. المللی افزایش خواهد داشت اقتدار دولت در تعامالت بین، مردمی
سرمایه ، یکی از مفاهیم کلیدي در آثار سعدي«ان کنند برخی پژوهشگران را واداشته است که اذع

  ).79، 1396، گراوند و همکاران( »...اجتماعی است

  آزادي مثابه بهتوسعه  - 6
هاي فردي نقشی اساسی در توسعه  فیلسوف و اقتصاددان هندي معتقد است که آزادي 6»آمارتیا سن«

 ها در جهات و انواع مختلف آن ممکن نیست اجتماعی و اقتصادي دارند و توسعه بدون تضمین آزادي
                                                      

6- Amartya Kumar Sen 
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هاي بعضاً غیراخالقیِ اقتصاد لیبرالیسم داشتند او را  این باورها و نقشی که در تعدیل سیاست). 1394، سن(
، »آمارتیا سن«قریب هفتصد سال پیش از ، اما میالدي شایسته دریافت جایزه صلح نوبل کرد 1998در 
اي که خبري از جایزه صلح  سعدي در زمانه؛ یشه سعدي نضج گرفته بودهاي این نوع از باور در اند رگه

داري و پاسداري از حقوق مردم نداشته باشد  اعتقاد داشت که اگر حاکمی طبع و منش مردم، نوبل نبود
  ؛امیدي به آسایش و گشایش در آن کشور نیست

  و گر در سرشت وي این خوي نیست/ در آن کشور آسودگی بوي نیست«
  ).19، 1370، سعدي( »در آن مرز و کشور مخواه/ که دلتنگ بینی رعیت ز شاه فراخی

کند که  می تأکیدضمیر خطاب به یکی از ملوك  سعدي در جاي دیگر از زبان یک صوفی روشن
 »؟تو ناکرده بر خلق بخشایشی/ کجا بینی از دولت آسایشی«؛ داري دارد آسایش دولت ریشه در مردم

کسی زین میان گوي دولت ربود/ که «؛ داند اقبال دولت را در آسایش خلق می او). 56، 1370، سعدي(
استفهام انکاري بسیار گوهرین ، سعدي در جاي دیگري). 57، 1370، سعدي( »در بند آسایش خلق بود

کارآمدترین سیاست معرفی کرده  عنوان بهو تاریخی را پیش کشیده است و انصاف در حکمرانی را 
در آفاق کیست/ که در ملکرانی به تر  ور از آن بهره«؛ داند را منوط به آن می» در آفاق وري بهره«است و 

استفاده هوشمندانه و ، در مصرع دوم این بیت تأملقابل  نکته). 20، 1370، سعدي( »؟انصاف زیست
به  هم به لحاظ زبان رایج عصر خود و هم، سعدي که درحالی. است» ملکرانی«نظیر سعدي از واژه  بی

لکداري«توانست از واژه  می، لحاظ اقتضائات وزنی شعر اما از استفاده از این واژه رایج ، استفاده کند» م
واژه ؛ کند که بار معنایی عمیقی دارد تر اجتناب کرده و واژه نوینی را خلق می فهمقابل  و شاید

کند که  دریافت می خوبی به ،سنج و اهل اشارت مخاطب نکته، با این استفاده هوشمندانه. »ملکرانی«ُ
حاکم . ملک حاکم نیست، رعیت. ندارد» مالکیت حاکم بر کشور و رعیت«سعدي اعتقادي به ایده 
جالب است که امروزه این اندیشه و ظرافت کالمی را در ذهن پژوهشگران . مسئول اداره ملک است

یا » حکومتداري«ه از معادلِ ن» Governance«بینیم که در ترجمه واژه انگلیسی  حقوق عمومی می
تا به مسئولیت حاکمان در برابر شهروندان  کنند میاستفاده » حکمرانی«بلکه از معادل » حکومت کردن«

سعدي در قرن هفتم » ملکرانیِ«واژه ! باري. ي کالمی داشته باشندتأکید، ساالر م هاي مرد حق در نظام ذي
ان و فیلسوفان دان حقوق» حکمرانی«ا دارد که واژه همان عمق اندیشه ر)، سیزدهم میالدي( هجري

  .سیاست در قرن بیست و یکم میالدي
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  لزوم شناخت مردم و حذف فاصله حاکمان با مردم - 7
ز لشکر جدا ماند روز «کند که روزي  سعدي در باب لزوم شناخت مردم حکایتی از پادشاهی دارا نقل می

پادشاه که او را ، اما آید بیند و دوان دوان به سوي او می میبانی او را  گلّه). 36، 1370، سعدي( »شکار
کمان کیانی را و  )36، 1370، سعدي( »آمد به جنگاینکه  مگر دشمن است«: برد که نشناخته گمان می

بان به موقع خود را معرفی  گلّه، اما )36، 1370، سعدي( »ز دورش بدوزم به تیر خدنگ«کند تا  آماده می
پس از این ). 36، 1370، سعدي( »م که اسبان شه پرورم/ به خدمت بدین مرغزار اندرممن آن«؛ کند می

این است بودن  کند که شرط بزرگ گشاید و به او یادآوري می بان زبان به نصیحت پادشاه می گلّه، شناخت
 »چنان است در مهتري شرط زیست/ که هر کهتري را بدانی که کیست«؛ که کوچک ترها را بشناسی

تک اسبانم را در  بانم تک زند که من که یک گلّه سپس با کنایه به پادشاه طعنه می). 36، 1370، عديس(
، سعدي( »ور شهریار/ که اسبی برون آرم از صدهزار ناماي  توانم من«؛ شناسم میان صدهزار اسب می

  ؛کند در ادامه هم مقدمه رسیدن به این شناخت را عقل و تدبیر معرفی می). 36، 1370
  بانی به عقل است و راي/ تو هم گلّه خویش باري بپاي مرا گلّه«

  ).37، 1370، سعدي( »در آن تخت و ملک از خلل غم بود/ که تدبیر شاه از شبان کم بود

  داري حکومت تا نشاط اجتماعی از مردم - 8
هاي اخیر  در سال«ي که ا به گونه؛ است» 7اقتصاد شادي«، نوین مطالعات توسعهتقریباً هاي  یکی از حوزه
منصف و ( »باشد شاخص شادي می، که در اقتصاد معرفی شده استیی ها ترین شاخص یکی از مهیج

هاي سیاسی  البته این نوع مطالعات محدود به عرصه اقتصادي نبوده و عرصه پژوهش). 16، 1398، همکاران
سطح شادي و نشاط فردي و اجتماعی مورد هاي سیاسی را بر  همؤلف تأثیراند تا  نیز از آن استقبال کرده

انگیز است که ذهن سعدي  شگفت، مطالعات گونه اینگذشته از چیستی و چگونگی . سنجش قرار دهند
ظلم «سعدي معتقد است که بین ؛ بیگانه نبوده استیی ها با چنین تحلیل، شیرازي در قرن هفتم هجري

 »ظلم جایی که گردد دراز/ نبینی لب مردم از خنده بازید «؛ رابطه منفی وجود دارد» خنده مردم«و » حاکم
کند که شاهزاده بودند و هر دو در صفات  سعدي در بوستان از دو برادر حکایت می). 42، 1370، سعدي(

پدر ). 48، 1370، سعدي( »تن/ نکو روي و دانا و شمشیر زن کش و پیل سپهدار و گردن«؛ خَلقی شبیه هم

                                                      
7- Happiness Economics 



  41  مدرن یعموم حقوق يها آموزه با يرازیش يسعد يها یهمدل  

 

مبادا که بر یکدگر سرکشند/ به «؛ واگذار کرد تاهریک  ه دو قسمت کرد و بهقلمروي خویش را ب، ایشان
 رغم بهاز این دو شاه جوان هریک  ،پس از فوت پدر). 48، 1370، سعدي( »شمشیر کین برکشند، پیکار

یکی عدل تا نام «؛ سیاست و خُلق حکومتداري متفاوت از دیگري پیش گرفتند، شان هاي خَلقی شباهت
دارانه و عادالنه برادر اول  سعدي سیاست مردم). 48، 1370، سعدي( »/ یکی ظلم تا مال گرد آوردنیکو برَد

  ؛را به این ترتیب به تصویر کشیده است
  یکی عاطفت سیرت خویش کرد/ درم داد و تیمارِ درویش کرد«

  شبخانه ساخت، بنا کرد و نان داد و لشگر نواخت/ شب از بهر درویش
  پر کرد جِیش/ چنان کز خالئق به هنگام عیشخزائن تهی کرد و 

  ).49- 48، 1370، سعدي( »نیامد در ایام او بر دلی/ نگویم که خاري که برگ گلی... 
برآمد همی بانگ شادي «کند که  آثار چنین سیاستی به شادمانی مردم اشاره می عنوان به، و در نهایت

  ).49، 1370، سعدي( »چو رعد

  گرائیگزینی و خرَد شایسته - 9
ساالري  گزینی و شایسته شایسته، هاي اداره خوب و نظام اداري و استخدامی مطلوب امروزه یکی از ویژگی

در . داردیی ساالري و معیارهاي آن از جمله خرَدگرا اي بر اصل شایسته ویژه تأکیدسعدي شیرازي . است
کند  اي را حکایت می ادهز ن ملکداستا، گلستان» در سیرت پادشاهان«هاي مندرج در باب  یکی از حکایت

پدر به کراهت و استحقار در وي نظر ... «اي که  به گونه. »کوتاه بود و حقیر... «که در قیاس با سایر برادرانش 
دهد که  هشدار می گونه اینسعدي از زبان این شاهزاده خطاب به پدرش ، در این حکایت کوتاه. »همی کرد

به عبارت دیگر سعدي با رد معیارهاي ظاهري و پسندهاي شخصی و . »نادانِ بلندکوتاه خردمند بِه از ... «
به ، به قامت مهتر هرچهنه «زند که  گیرد و به حاکمان نهیب می معیار خردمندي را بر سر دست می، اي سلیقه

ا کمیت فلذ. استها  آن ییدانا، از نظر او سنجه شایستگی و ارزش افراد). 36، 1375، سعدي( »قیمت بهتر
  ؛سراید که دهد و تمثیالً می ترجیح می، واجد شایستگی را نسبت به کمیت باالي فاقد شایستگی پایین
  آن شنیدي که الغري دانا«

  گفت باري به ابلهی فربه
  اسب تازي اگر ضعیف بود

  ).37و36، 1375، سعدي( »اي خر به همچنان از طویله
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اشاره یی گزینی و خرَدگرا ک نمونه از آثار مطلوب شایستهسعدي شیرازي به ی، در ادامه این حکایت
دشمنی سختی پیش آمد و جنگی علیه او ، دهد که براي این پادشاه ادامه می گونه اینکند و داستان را  می

). 37، 1375، سعدي( »اول کسی که اسب در میدان جهانید این پسر بود... «در این جنگ . تحمیل گردید
گزینی در همه حال به نفع حکومت است و  کند که شایسته تأکیدخواهد  ازي میدر واقع سعدي شیر
از این حیث بار دیگر از . آیند نه فقط در روز صلح که در روز جنگ هم به کار می، شایستگانِ خردمند

  ؛سراید که زبان این پسر و خطاب به آن پدر می
  اي که شخصِ منَت حقیر نمود«

  تا درشتی هنر نپنداري
  الغر میان به کار آید اسب

  ).38، 1375، سعدي( »نه گاو پرواري، روز میدان
به لزوم صیانت از خرَدمندان و شایستگان در مقابل سعایت و بداندیشی ، سعدي در ادامه این حکایت

فکران و حسودان و بدخواهان همیشه هستند و همیشه براي حذف شایستگان  کوته. کند می تأکیدنابخردان 
 »برادران حسد بردند و زهر در طعامش کردند«رسد که  میاینجا  پس داستان به. اند سیسهدر حال د

خواهد شخصیت خردمند داستانش پایانی  سعدي نمییی گو، البته در این حکایت). 38، 1375، سعدي(
دریافت و  پسر... «؛ زنده بماند، برد که پسرِ خردمند حکایت داستان را به سمتی میچراکه . سیاه داشته باشد

تا از این طریق درسی دیگر به حاکمان دهد که به فکر حمایت از شایستگان . »دست از طعام باز کشید
برادرانش را بخواند و . پدر را از این حال آگهی دادند«برد که  پیش می گونه اینپس داستان را . باشند

  ).39، 1375، سعدي( »گوشمالی به واجب داد
بر ، گرائی تلویحی بر جوان تأکیدعدي در حکایت دیگري نیز ضمن س، به غیر از این حکایت

عقل و ... «کند که  اي حکایت می زاده او از سرهنگ. کرده است تأکیدگزینی نیز  و شایستهیی خرَدگرا
، سعدي( »هم از عهد خُردي آثار بزرگی در ناصیه او پیدا«و » کیاستی و فهم و فراستی زایدالوصف داشت

در ). 45، 1375، سعدي( »تافت ستاره بلندي باالي سرش ز هوشمندي/ می«؛ اي که ه گونهب). 45، 1375
زند  می تأییدگونه بر این گزینش مهر  گزیند و سعدي نیز این این هوشمند را بر می، سلطان، این حکایت

ر واقع د). 45، 1375، سعدي( »و بزرگی به عقل است نه به سال، توانگري به هنر است نه به مال«؛ که
ساالري خود را نه بر مبناي ثروت و پولوتوکراسی و نه بر مبناي  ایده شایسته، سعدي در این بیان پرمغز
  .دهد بلکه بر محور هنر و عقل شکل می، پیرساالري و شیخوخیت
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او در باب هشتم گلستان تحت عنوان ؛ زند در اندیشه سعدي در سایر فصول گلستان نیز موج مییی خردگرا
پادشاهان به نصیحت خرَدمندان از ... ملک از خردمندان جمال گیرد«تصریح کرده است که » داب صحبتدر آ«

ساالري که در  باور سعدي به شایسته). 300، 1375، سعدي( »ترند که خرَدمندان به قُربت پادشاهان آن محتاج
  ؛رانی معرفی شده استبهترین پند حکم عنوان بهگر شده است در ابیات زیر  او جلوهیی خرَدگرا
  پادشاهاي  پندي اگر بشنوي«

  در همه عالم بِه ازین پند نیست
  جز به خردمند مفرما عمل

  ).300، 1375، سعدي( »کارِ خردمند نیست، گرچه عمل
دارد که عمل را جز به خردمند  تأکیدسو  یک از؛ شود نوعی تعارض ظاهري مشاهده می، در ابیات فوق

ژرف در دل یی معنا، این تعارض ظاهري. کار خردمند نیست، دارد که عمل کیدتأ دیگر ازسويمفرما و 
کرده است لزوم سپردن اتاق فکر امور به  تأکیدنکته ظریفی که سعدي به ظرافت بر آن ؛ نهفته دارد
سعدي یی گو. است دیگر ازسويو پرهیز از وارد ساختن آنان در عرصه اجرا و عمل سو  یک ازخرَدمندان 

و  گذار سیاستکند و آنان را در مسند  تصور مییی خرَدمندان را وراي امور روزمره اجراجایگاه 
ي گذار سیاستساحت ، کند به خرَدمندان واگذار شود فلذا عمل اول که توصیه می. پسندد ساز می تصمیم

که عبارت عمل در معناي اولیه آن است ، و اتاق فکر حکمرانی است و عمل دوم که کار خرَدمندان نیست
ملک و ، گلستان» در آداب صحبت«سعدي در جاي دیگري از باب . حکومتداريیی است از امور اجرا

تمیز باید و تدبیر و عقل و آنگه «؛ معرفی کرده است» سالح جنگ خدا«حکومت خرَدگریز و نادان را 
نیز بر لزوم  در بوستان). 324، 1375، سعدي( »سالح جنگ خداست، ملک/ که ملک و دولت نادان

  ؛کند می تأکیدتناسب مسئولیت و تجربه 
  گَرَت مملکت باید آراسته«

  مده کار معظَم به نوخاسته
  به خُردان مفرماي کار درشت... 

  که سندان نشاید شکستن به مشت
  نخواهی که ضایع شود روزگار... 

  ).75، 1370، سعدي( »به ناکار دیده مفرماي کار
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  وجهاصل رعایت انتظارات م - 10
 8اصل رعایت انتظارات موجه یا مشروع، خاص حقوق اداري طور بهیکی از اصول مدرن حقوق عمومی و 

منطقی هستند که در روابط بین افراد با کارگزاران یی مطالبات و انتظارها... «، انتظارات موجه. است
به یی اي اداري و اجراه ها و رویه سیاست، اعالمات، در اثر تصمیمات، مقامات دولتی ویژه بهعمومی و 
سبب ورود ، با تضییع تمایالت منطقی سابق ها، آن توجهی به اي که کنار گذاشتن و بی به گونه، وجود آمده

به این لحاظ حمایت از این ). Craig, 1992, 81( »گردد می نفع ذيخسارت یا فوت منفعت مخاطبان 
  .ري استضرو ها، آن انتظارها و متعهدسازي مقامات عمومی در قبال

. هاي گلستان جاي شگفتی دارد قرابت تحلیل سعدي به مفهوم انتظارات موجه در یکی از حکایت
در آلمان اتفاق  میالدي 1950به ظاهر اولین مباحثات در خصوص انتظار مشروع در اواسط دهه ... «چراکه 

، »در سیرت پادشاهان«سعدي در یکی از حکایات باب ). 156، 1390، زارعی و بهنیا( »...افتاده است
ما «؛ گوید که از سرِ مستی می، کند که بعد از یک روز عیش و نوش داستان یکی از ملوك را روایت می

). 54، 1375، سعدي( »را به جهان خوشتر از این یک دم نیست/ کز نیک و بد اندیشه و از کس غم نیست
پس . رسد این سرمستی شاه به گوشش میاز قضا درویشی برهنه که در سرماي آن شب در بیرون خفته بود 

، سعدي( »؟غم ما هم نیست، اي آن که به اقبال تو در عالم نیست/ گیرم که غمت نیست«؛ گوید که می
کیسه هزار ، پس از پنجره بیرونی. نشیند شنود و بر دلش می شاه این سخن درویش را می). 55، 1375

. برواینجا  درویش ازاي  به این معنا که. »درویشاي  ن بداردام«گوید که  بخشد و به او می دیناري به او می
خلعتی بر ... «با این بیان باز هم دل شاه به رحمت آمد و . »دامن از کجا آرم که جامه ندارم«: درویش گفت

درویش بعد از مدت اندکی آن نقد و این جنس را مصرف کرد و ، اما »آن مزید کرد و پیشش فرستاد
به هم برآمد و روي در «پس . این بار شاه حوصله و نشاط قبلی را نداشت، اما اي شاه آمددوباره بر در سر

این گداي مبذّر را که چندان نعمت به چندین مدت برانداخت «: و گفت) 55، 1375، سعدي( »هم کشید
ان حکمتی را از زبان یکی از وزراي شاه بی، در این بین سعدي حکیم). 56، 1375، سعدي( »...برانید
مناسب سیرت ارباب همت نیست یکی را به ... «دهد که  وزیر روي به شاه کرده و به او تذکر می. کند می

همان ، مفهوم این آموزه واال). 56، 1375، سعدي( »و باز به ناامیدي خسته گردانیدنکردن  لطف امیدوار
  .شود است که امروزه از آن تحت عنوان رعایت انتظارات موجه یاد می

                                                      
8- Legitimate Expectations 
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  اصل تناسب - 11
هاي اختیاري و  به لزوم برقراري توازن میان هدف از اعطاي صالحیت 9اصل تناسب، در حقوق اداري

اصل تناسب ابزاري است براي ایجاد تعادل « ؛ بنابرایندارد تأکیدوسیله یا روش انتخابی توسط مقام اداري 
اصول کلی  زمره میالدي در 1950 سالاین اصل نیز از ). Kavanagh, 2009, 233( »بین اقدامات و اهداف
در آداب «سعدي در باب ). 145، 1393، برلیان زارعی و مرادي( ه استقرار گرفتیی حقوق اتحادیه اروپا

آور  گلستان به ظرافت به هنجاري اشاره کرده است که قرابت مفهومی آن با اصل تناسب شگفت» صحبت
، سعدي( »آزارتر برآید آن طرف اختیار کن که بی، شیچون در امضاء کاري متردد با«: گوید او می؛ است

ان امروز حقوق دان حقوقچندان تفاوتی با بیان ، بیان سعدي شیرازي در توضیح این هنجار). 304، 1375
هاي متعددي براي رسیدن به هدف مورد نظرش  اگر اداره از گزینه«؛ اداري در تبیین اصل تناسب ندارد

هداوند و ( »اي را انتخاب کند که کمترین زحمت را بر افراد تحمیل کند ینهباید آن گز، برخوردار باشد
چو «؛ سعدي در بوستان نیز مفهوم این هنجار را در قالب یک بیت سروده است که). 131، 1391، همکاران

  ).79، 1370، سعدي( »؟کشی کاري برآید به لطف و خوشی/ چه حاجت به تندي و گردن

  آزادي نقد - 12
، گذار در مشارکت سیاسیتأثیرهاي فکري مهم و  ان در نظام حقوق بشر معاصر یکی از آزاديآزادي بی

، سعدي در خصوص انتقادپذیري و سعه صدر حکومتی. آن استیی گو پاسخنظارت عمومی بر دولت و 
کند که یکی از کنیزکان او از بوي بد دهان او از او روي  در بوستان حکایتی از مأمون عباسی نقل می

دلش «؛ کند شود اما در نهایت این بوي بد را درمان می ابتدائاً از او دلگیر میگرچه پس مأمون ا. گرداند می
و از آن پس ) 66، 1370، سعدي( »در حال از او رنجه شد/ دوا کرد و خوش بوي چون غنچه شدگرچه 

من گفت یار من  پریچهره را همنشین کرد و دوست/ که این عیب«؛ کند آن کنیزك را ندیم خود می
، سعدي( »تُرُش روي بهتر کند سرزنش/ که یاران خوش طبع شیرین منش«) 66، 1370، سعدي( »اوست
  ؛گیرد که نتیجه می گونه اینسعدي از این حکایت ) 65، 1370
  به نزد من آن کس نکو خواه توست/ که گوید فالن خار در راه توست«

  ت و جوري قويروي/ جفایی تمام اس به گمراه گفتن نکو می

                                                      
9- Proportionality 
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  )66، 1370، سعدي( »چه خوش گفت یک روز دارو فروش/ شفا بایدت داروي تلخ نوش... 
  )64، 1370، سعدي( »؟بدان کی ستوده شود پادشاه/ که خَلقش ستایند در بارگاه«

   نتیجه
، این واقعیت که گفتمان حقوق عمومی مدرن در قرون اخیر و در پی تحوالت گوناگون تاریخی رغم به

هاي این  هاي برخی از آموزه ریشه، سیاسی و اجتماعی و در جغرافیاي غرب پدید آمده است، فکري
 طور به. ردیابی استقابل  هاي تاریخی پیش از قرون جدید و در جغرافیاي شرق نیز گفتمان در دوره

هانه ارائه پژو هاي دولت هاي شگرفی از وجود اندیشه گزارش، زمین تاریخ اندیشه و فرهنگ ایران، خاص
هاي سعدي  اندیشه. اند انه کمتر مورد توجه پژوهشگران حقوق عمومی قرار گرفتهتأسفکند که م می

هاي غیردموکراتیک و عدم تجربه  زیستن در زمانه دولت رغم بهسعدي . ها است شیرازي یکی از این نمونه
باور به ریشه مردمی . داردقریب به مضامین امروزین حقوق عمومی یی ها آموزه، ساالري گفتمان مردم

و یی گرا هاي مکرر بر رعایت حقوق مردم و مردمتأکید، شرط مشروعیت و بقاء آن عنوان بهحکومت 
توسعه رفاه اقتصادي و نشاط ، ذکر آثار این منش و روش حکومتی از جمله حفظ نخبگان و جذب سرمایه

اصل تناسب و اصل رعایت انتظارات موجه  بهها  آن که امروزه ازیی ها اجتماعی و اشارات ظریف به ایده
  .هاي حقوق عمومی مدرن است هاي سعدي شیرازي با آموزه از جمله همدلی، شود تعبیر می

هاي ادبی و فکري اندیشمندان تاریخ  توجه بیش از پیش به داشته، هاي این پژوهش با توجه به یافته
دانشجویان تحصیالت تکمیلی این  ویژه هبفرهنگ و تمدن ایران از سوي جامعه حقوق عمومی کشور و 

تواند در کنار ارتقاء  این توجه می. نامه ضروري است رشته در مقام تدوین مقاالت علمی و نگارش پایان
شناختی  هاي فرهنگی و جامعه ریشه، خودآگاهی ملی پژوهشگران و دانشجویان حقوق عمومی کشور

  .شناسانه تبیین نماید گاهی آسیببسیاري از مسائل حقوق عمومی کشور را نیز با ن

  تعارض منافع
  .مقاله وجود ندارد ینتعارض منافع در ا
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  .66شماره ، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه به نظام حقوقی اتحادیه اروپایی
، تهران، چاپ پنجم، به تصحیح محمدعلی فروغی، بوستان سعدي، 1370، الدین مصلح، سعدي شیرازيـ 

  .انتشارات امیرکبیر
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 انتشارات، تهران، چاپ چهارم، محمودي وحید ترجمه، آزادي مثابه به توسعه، 1394، آمارتیا، سنـ 

  .رانته دانشگاه
فصلنامه ادبیات فارسی ، هاي سیاسی و اجتماعی سعدي بررسی اندیشه، 1389، حسین، نژاد صفريـ 

  .28شماره ، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
  .انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ دوم، زوال اندیشه سیاسی در ایران، 1375، سیدجواد، طباطبائیـ 
، هاي سیاسی و حکومتی سعدي در بوستان و گلستان اندیشه، 1387، عمران، مهر بیژن و پاك، ناو ظهیريـ 

  .58شماره ، پژوهشنامه علوم انسانی
پژوهشنامه علوم ، گفتمان حکومتی در گلستان سعدي، 1391، مرجان، نسرین و فردوسی، مرزبان فقیه ملکـ 

  .3شماره ، سیاسی
زتاب مشارکت اجتماعی در بوستان با، 1396، یارمحمد، قاسمی؛ محمد علی، نژاد سهراب؛ علی، گراوندـ 

  .3شماره ، پژوهی فرهنگی مجله جامعه، سعدي
  .انتشارات جنگل، تهران، چاپ چهارم، مبانی حقوق عمومی، 1393، اکبر علی، گرجی ازندریانیـ 
  .انتشارات توس، تهران، چاپ دوم، انسان در شعر معاصر، 1378، محمد، مختاريـ 
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