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بررسی تحلیلی ارزشها و هنجارهای اجتماعی جوانان در گلستان سعدی
*

براساس نظریههای جامعهشناسی معاصر

1

ویدا ساروی

2

عارف کمرپشتی
چكیده
ايران مهد ادب و فرهنگ و سجاياي اخالقي است .توجه به لزوم اخالق از ديرباز مورد عنايت فرزانگان
بوده است .در اين ميان شاعراني بودند که عالوه بر تکيه به نکات اخالقي و اجتماعي ،به عنوان يک جامعه-
شناس به اجتماع اطراف خود نگاه ميکردند .سعدي يکي از آن دسته شاعراني است که در اين حيطه گوي
سبقت را از هم طرازان خود ربوده است .او همچون جامعه شناسي آگاه به ريشهيابي آسيبهاي اجتماعي مي-
پردازد و آموزههاي ديني و اخالقي خود را به زباني ساده براي اقشار مختلف مردم به خصوص جوانان بيان مي-
کند .گلستان سعدي دايره المعارفي از نظريههاي جامعهشناسي است .اين کتاب ،سال ها در مکتبخانهها تدريس
ميشد ،تا در دو وجه عبرت و نزهت مدِّ نظر جوانان باشد .از آنجا که در دو باب آخر اين شاهکار ادبي به بيش
از نود مورد مسائل اخالقي ،اجتماعي ،انساني و تربيتي اشاره شده است ،سعي شده است تا در اين مختصر به
برخي از آن نکات اشاره و با دو سه نظريهي جديد جامعه شناسي معاصر قياس شود.
کلید واژه :سعدي،گلستان ،اخالق ،جوانان  ،نظريههاي جامعهشناسي.

* تاریخ وصول1394/7/18 :

تاریخ پذیرش1394/12/10 :

 -1دانشجوی دکتری و عضو هیات علمی واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران (نویسنده مسؤول) s1351v@yahoo.com

 -2استادیار واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران arefkamarposhti@gmail.com
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 -1مقدمه
جامعهشناسي ادبيات ،شاخهاي از جامعهشناسي معرفت به شمار ميرود که در پي يافتن و فهم
چارچوب هاي اجتماعي در آثار ادبي است و با نقد ادبي تفاوت دارد؛ چون آنچه در نقد مهم است
خصوصيات زيبايي شناختي اثر است(کوثري .)19 :1379،ميدانيم که از آغاز زبان فارسي ،شاعران و
نويسندگان بزرگي به موضوع اخالق پرداختهاند .به نظر ميرسد از ميان شاعران کالسيک زبان فارسي،
سعدي بيش از همه از معرفت جامعهشناسي برخوردار باشد .در آثار وي از همهي اقشار مردم ،خلق و خو،
طريقت ،شيوهي زندگي و ...صحبت به ميان آمده است .اگر ژرفتر به گلستان و بوستان وي نگاه کرده
شود ،او را جامعهشناسي خواهيم يافت که نه تنها در زمان خود ،که تاکنون نيز نگاه جامعهشناسانهي وي
باعث اعجاب مخاطبانش گشته است .نقد جامعهشناسانهي سعدي ،از شناخت عميق و دقيق او از اجتماع
خود حکايت دارد .يکي از داليل اصلي اين شناخت ،مسافرتهاي طوالني اوست که وي را واداشته است
تا با تمام اقشار مردم زندگي کند .حشرونشر سعدي با تمام اقشار جامعه به او کمک کرده است تا دنياي
برون و درون کشورهايي را که ديده است براي مخاطبانِ خويش به تصوير بکشد .درحقيقت گلستان
مجموعهاي از تجربيات و مشاهدات جامعهشناسانهي سعدي است که به شيواترين طريق و رساترين قلم
نوشته شده است .شناخت عميق او از اجتماع عصر خويش از او انساني آگاه ،مدبّر ،باتجربه ،جهانديده،
روشنفکر و معلمي دلسوز و پدري مهربان ساخته است« .سعدي در اين کتاب انسان را با دنياي او و با
همهي معايب و محاسن و با تمام تضادها و تناقضهايي که در وجود اوست ،تصوير ميکند .در دنياي
گلستان زيبايي در کنار زشتي و اندوه در پهلوي شادي است و تناقضهايي هم که عيبجويان (دشتي،
 )246 ،1356در آن يافتهاند تناقضهايي است که در کارِ دنياست .سعدي چنين دنيايي را که پر از تناقض
و تضاد و سرشار از شگفتي و زشتي است در گلستان خويش توصيف ميکند و گناه اين تناقضها و
زشتي ها هم بر او نيست بر خودِ دنياست .نظر سعدي آن است که دنيا و انسان را آن چنان که هست
توصيف کند نه آن چنان که بايد باشد» (زرينکوب به نقل از يوسفي« .)30 ،1369 ،سعدي سخنگوي
زندگي است و شايد بتوان به پرداختهاي تصوير گونهي اشعارش نام نقّاشي نهاد .نقّاش زندگي! سخنش
از دل زندگي بر ميخيزد و بر دل زندگي مينشيند و اين خود ويژگي بزرگ شعر سعدي است»
(رقابي .)135 ،1369،شيوهي اخالق نگري او در قصايد ،مدايح و حتي در غزلياتش به چشم ميخورد؛
زيرا او شاعري است اخالقي و نميتواند در نظم ونثر خود از اين مقوله جدا باشد .او با نثر ظريف ،کالم
شيرين ،سبک فصيح ،ذوق سر شار ،استفاده از فرهنگ غني اسالمي به خصوص قرآن و تجارب بسيار از
مسافرتهايش توجه جوانان را به خود معطوف کرده و همچون پدري دلسوز و معلمي مهربان به پند و
اندرز جوانان پرداخته و در دوره اي که خفقان به اوج خود رسيده بود ،زيرکانه زبان به انتقاد از اجتماع و
باورهاي غلط گشوده بوده است .سعدي را ميتوان از معدود شعرايي به حساب آورد که آشکارا زبان به
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نصيحت پادشاهان مي گشايد .زبانش در نصيحت پادشاهان آن قدر تند است که رنگ و بوي توبيخ و
تهديد از آن به مشام ميرسد:
به نوبتند ملوک اندر اين سپنج سراي
چه مايه بر سرِ اين ملک سروان بودند
«درم به جورستانان ِ زر به زينت ده»
عمل بيار که رخت سراي آخرت است

کنون که نوبت توست اي ملک به عدل گراي
چو دور عمر به سر شد درآمدند از پاي
بناي خانه کَنانند بام قصر انداي
نه عودسوز به کار آيدت نه عنبرساي....

(سعدي)159 :1370،
اين مقاله تالش مي کند تا در آغاز ،با آوردن نمونه هاي کوتاهي از گلستان ،آراي سعدي را براساس
نظريه هاي انسجام و همبستگي اجتماعي دورکيم ،جامعهپذيري و تعهد اجتماعي(کارکردگرايي) پارسونز و
تأمل گري اجتماعي گيدنز تجزيه و تحليل کند .بعد از آن مهم ترين انديشه هاي سعدي -که نگرشي عام
به مسائل روز جامعه و جوانان است -بيش تر از باب هفتم و هشتم گلستان آورده ميشود.
 -2پیشینهی تحقیق
درباره ي سعدي و آثار او کتاب ها ،پايان نامه ها و مقاالت ارزشمندي نوشته شده است که از آن ميان
ميتوان به اين آثار اشاره کرد:
 -1تحقيق دربارهي سعدي ،نوشتهي هانري ماسه ،ترجمهي غالمحسين يوسفي و محمدحسن
مهدوي اردبيلي ،نشر توس ،چاپ دوم  .1369در اين کتاب نويسنده در سه بخش به معرفي سعدي و
آثارش پرداخته است .بخش اول درباره زندگي سعدي است .بخش دوم راجع به انديشهي اوست و بخش
سوم به تجزيه و تحليل آثار وي اختصاص يافته است .از بخش هاي مهم اين کتاب مي توان به کتاب
شناسي مربوط به سعدي اشاره کرد .در بخش دوم و فصل اول آن ،نويسنده مطلبي تحت عنوان« مرد
اجتماعي» آورده است که به تجزيه و تحليل جامعهشناسانهي سعدي در گلستان ،بوستان و مواعظ پرداخته
است.
 -2مقاالتي دربارهي زندگي و شعر سعدي که به وسيلهي منصور رستگار فسايي جمعآوري و
تدوين شده و از سوي انشارات اميرکبير براي سومين بار منتشر گشته است  .چاپ اول و دوم اين کتاب از
سوي انتشارات دانشگاه شيراز انجام شده بود .اين مجموعه مقاالت ،مجموعه سخنراييهاي ارزندهاي است
که در تاريخ  7-11ارديبهشت سال  1350در کنگرهي جهاني سعدي و حافظ در شيراز برگزار شده بود .در
اين کتاب نيز مقالهاي با نگاه جامعهشناسي معاصر به آثار سعدي ديده نشده است.
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 -3سلسلهي موي دوست ،مجموعه مقاالت برگزيده دربارهي سعدي و آثار اوست .اين کتاب به
همّت کاووس حسن لي از سوي انتشارات هفت اورنگ در سال 1378منتشر شده است .بخش درخور
توجه اين کتاب بازکاوي تأثير سعدي بر شاعران و انديشمندان بزرگ اروپايي است که بيش از  180صفحه
از کتاب را به خود اختصاص داده است.
 -4نگاهي جامعهشناسانه به گلستان سعدي ،نوشته اميد علي احمدي که به عنوان طرحي پژوهشي
در دانشگاه آزاد اسالمي آشتيان به اجراء در آمده است .نويسنده در اين کتاب ،هشت باب گلستان را بر
اساس موضوعات اصلي و فرعي آن با نشاندادن جدولهاي مختلف و جامعهي آماري تجزيه و تحليل
کرده است.
 -5ذکر جميل سعدي سعدي ،مجموعه سه جلدي مقاالتي است که به مناسبت هشتصدمين سالگرد
تولد سعدي به وسيلهي کميسيون ملّي يونسکو در ايران گردآوري و منتشر شده است .در جلد دوم اين
مجموعه مقاالت ،مقاالتي با موضوع سعدي و اخالق و تعليم و تربيت آمده است .از ديگر کتابها ميتوان
اين آثار را نام برد :سعدي  ،نوشته ضياء موحد ،طرح سعدي در غزل ،از سعيد حميديان ،متنبّي و سعدي از
حسينعلي محفوظ و  ....تا آنجا که پژوهشگران جستجو کردهاند ،در هيچ يک از منابع موجود ،آثار سعدي
براساس نظريههاي جامعه شناسي معاصر سنجيده نشده است.
 -3چارچوب نظری پژوهش
 -1-3امیل دورکیم()1917-1858
وي يکي از بزرگترين جامعهشناسان قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم است که نظرياتش دربارهي
انسجام اجتماعي و انواع خودکشي در جامعه ،هنوز خوانندگان خاص خود را دارد .از نظر دورکيم ،اصلي

ترين دغدغهي فکري جامعه شناسي ،مطالعهي وقايع اجتماعي است .جامعهشناسان به جاي آن که روش-
هاي جامعهشناختي را براي مطالعهي افراد به کار بندند ،بايد وقايع اجتماعي را بررسي کنند؛ يعني جنبه-
هايي از زندگي اجتماعي که به کنشهاي ما در مقام افراد شکل ميدهند مثل وضعيت اقتصادي يا تأثير
دين .به نظر وي جامعه چيزي بيش از کنشها و منافع و عاليق اعضاي خويش است .او معتقد است که
وقايع اجتماعي عبارت اند از شيوههاي عملکردن ،انديشيدن يا احساس کردني که نسبت به افراد بيروني
هستند و بيرون از زندگي و ادراکات ،افراد ،واقعيتي مختص به خويش دارند .از ديگر خواص وقايع
اجتماعي اين است که آنها نيرويي جبريي بر افراد وارد ميکنند اما مردم اين ماهيت مقيد کنندهي وقايع
اجتماعي را غالباً نيرويي جبري تشخيص نميدهند؛ زيرا مردم عموماً آزادانه از وقايع اجتماعي متابعت
ميکنند و معتقدند که بنا به انتخاب خود و اختيار خويش عمل ميکنند(گيدنز.)15-14 ،1391،
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به نظر دورکيم آن چيزي که جامعه را سرپا نگه ميدارد و آن را از سقوط به قعرِ آشوب حفظ ميکند،
انسجام اجتماعي و اخالقي است .انسجام زماني حفظ ميشود که افراد باموفقيّت در گروه هاي اجتماعي
ادغام و با مجموعه اي از ارزش ها و آداب و رسوم مشترک هدايت شوند .وي بناي انسجام را بر تقسيم
کار استوار ميداند و آن را به دو نوع تقسيم ميکند؛ انسجام مکانيکي و انسجام ارگانيکي که اولي در
جوامع سنّتي که تقسيم کارِ ناچيزي دارند رواج دارد .به نظر وي انسجام مکانيکي بر پايهي وفاق و
همساني عقايد استوار است .انسجام ارگانيکي نتيجهي صنعتي شدن جامعه است که دربرگيرندهي
تخصصي شدن وظايف و تمايزهاي فزايندهي اجتماعي است .وي نظم را بارزترين مشخّصهي انسجام
ارگانيکي در جوامع صنعتي ميداند .وي عقيده دارد جوامعي که انسجام ارگانيکي دارند به دليل وابستگي
اقتصادي مردم به يکديگر و تشخيص و تصديق اهمّيت سهم و نقش ديگران ،سرپا ميمانند .همراه با
گسترش تقسيم کار ،وابستگي مردم به يکديگر بيشتر و بيشتر ميشود؛ چون هرکس نيازمندِ کاال و
خدماتي است که ساير مشاغل عرضه ميکنند .روابط و مناسبات متقابل اقتصادي و وابستگي دوسويه،
جايگزين عقايد مشترک در ايجاد وفاق اجتماعي ميشود(همان.)16-15 :
 -2-3آنتونی گیدنز()1938
آنتوني گيدنز مهمترين و بانفوذترين نظريه پرداز اجتماعي انگلستان و جهان در دورهي معاصر است.
وي زندگي کردن در عصر اطالعات را به معني افزايش تأملگري اجتماعي ( )reflexivityميداند .از نظر
وي تأمل گري اجتماعي به اين واقعيت اشاره ميکند که ما مجبوريم پيوسته و بيوقفه دربارهي اوضاع و
شرايط زندگيمان فکر يا تأمل کنيم .در ايامي که جوامع بشري به رسم و سنّت بستگي بيشتري داشتند،
مردم ميتوانستند از روشهاي مرسوم و ثابتي پيروي کنند که کارها را به شيوه ي غير تأمليتري به انجام
ميرساند(همان .)982:به نظر ميرسد گيدنز با طرح کردن نظريهي تأمل گري اجتماعي ،توانسته است بيش
از هر نظريه پرداز ديگري به صورت ناخودآگاه بر روي تک تکِ افراد تأثير بگذارد؛ چراکه انديشيدنِ مداوم
به اوضاع و شرايط زندگي ،دغدغهي فکري بشر امروز است .سعدي نيز در سرتاسر گلستان با طرح کردن
حکايتهاي دل انگيز ،انسان آن زمان و امروزي را به تأمل وا ميدارد که در مبحث بررسي و تحليل
نظريهها به آنها اشاره خواهد شد.
 -3-3تالكت پارسونز ()1979-1902
تالکت پارسونز از بزرگ ترين نظريهپردازان جامعه شناسي در آمريکاست که به واسطه پرورش
شاگردانش که بعدها نظريه پردازان بزرگي شدند و همين طور نظريهي کارکردگرايي بسيار معروف شده
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است .منظور از کارکرد در جامعه شناسي ،مجموعهي فعاليت هايي است که در جهت برآوردن يک نياز يا
نيازهاي نظام انجام ميگيرد .پارسونز با توجه به اين تعريفي که از کارکرد ارائه شده است معتقد است که
چهار تکليف وجود دارد که براي همهي نظام ها ضرورت دارند -1 :تطبيق :يعني هر نظامي بايد خودش را
با موقعيتي که در آن قرار گرفته تطبيق دهد .به عبارت ديگر بايد محيط را با نيازهاي خودش سازگار
کند -2.دست يابي به هدف :يعني يک نظام بايد هدف هاي اصلي اش را تعيين کند و به آنها دست
يابد -3.يکپارچگي؛ يعني هر نظام بايد روابط متقابل سازنده اش را تنظيم کند و به رابطهي ميان چهار
تکليف کارکرديش سر و صورتي بدهد -4.سکون يا نگهداشت الگو :هر نظام بايد انگيزشهاي افراد و
الگوهاي فرهنگيِ آفريننده و نگهدارندهي اين انگيزشها را ايجاد ،نگهداري و تجديد کند(ريترز،1392،
 .)131از نظر پارسونز ،يک نظام اجتماعي از مجموعه اي از کنشگران فردي ساخته ميشود که در موقعيتي
که دستکم جنبههاي فيزيکي يا محيطي دارد با يکديگر کنش متقابل دارند .اين کنشگران برحسب گرايش
به «ارضاي مطلوب» برانگيخته ميشوند و رابطهشان و موقعيتهايشان و همچنين با همديگر ،برحسب و
به واسطهي يک نظام ساختاربندي شدهي فرهنگي و نمادهاي مشترک ،مشخص ميشود(همان.)135 :
 -4بحث و بررسی
 -1-4سعدی و نظریه های جامعه شناسی معاصر
با توجه به آن چه که دربارهي نظريههاي مطرحشده به وسيلهي نظريهپردازان معاصر در بخش
چارچوب نظري پژوهش مطرح شد ،به نظر ميرسد سعدي مجموعهاي از دايره المعارف نظريههاي
اجتماعي است .با خوانش ابيات و عباراتي از اين دست:
سخندان پرورده ،پيرِ کهن
مزن بي تأمل به گفتاردم
بينديش و آنگه برآور نفس
به نطق آدمي بهتر است از دواب

بينديشد ،آنگه بگويد سخن
نکو گو وگر دير گويي چه غم؟
وزآن پيش بس کن که گويند بس
دواب از تو به ،گر نگويي صواب
(سعدي)56 ،1369،

و يا
اول انديشه وانگهي گفتار
يا

پاي بست آمده ست و پس ديوار (همان)56 :

انديشه کردن که چه گويم به از پشيماني خوردن که چرا گفتم(.همان )56 :و يا
سخن را سر است اي خداوند و بُن
خداوند تدبير و فرهنگ و هوش

مياور سخن در ميان سَخُن
نگويد سخن تا نبيند خموش(همان)130:
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پژوهشگر امروزي به نظريهي جامعهشناسي تأملگري اجتماعي آنتوني گيدنز چشم ميدوزد که بشر
براي تغيير اوضاع و شرايط اجتماعي خويش ،مدام در حال انديشه و تفکر است .سعدي در ابيات و
عباراتي که نفل شد چگونه سخن گفتن را به مخاطب خويش آموزش داده است .برايش تفاوتي ندارد که
مخاطب او چه کسي باشد .عموماً مخاطبان اين دسته از سخنوران -که براي ساختن مدينهي فاضله لب به
سخن ميگشايند -عموم مردم هستند.
جامعهشناس امروزي ،وقتي حکايت سوم از باب اول گلستان (در سيرت پادشاهان) را ميخواند ،آن

را منطبق بر آراي جامعهشناسي تالکت پارسونز مييابد؛ چراکه کارکردگرايي پارسونز ،مجموعه فعاليت-
هايي است که براي برآوردن نيازهاي يک نظام انجام ميگيرد و داراي چهار تکليف است -1 :تطبيق :يعني
هر نظامي بايد خودش را با موقعيتي که در آن قرار گرفته تطبيق دهد .به عبارت ديگر بايد محيط را با
نيازهاي خودش سازگار کند -2.دستيابي به هدف :يعني يک نظام بايد هدف هاي اصلياش را تعيين کند
و به آنها دست يابد -3 .يکپارچگي؛ يعني هر نظام بايد روابط متقابل سازندهاش را تنظيم کند و به رابطهي
ميان چهار تکليف کارکرديش سر و صورتي بدهد -4.سکون يا نگهداشت الگو :هر نظام بايد انگيزشهاي
افراد و الگوهاي فرهنگيِ آفريننده و نگهدارندهي اين انگيزشها را ايجاد ،نگهداري و تجديد کند
(ريترز .)131 :1392،در اين حکايت ملکزادهي کوتاه قد و حقير به عنوان يک کنشگر از مجموعهي
کنشگران (شاهزادگان بلندقامت و خوبروي) در قبال وظيفهاي که به او محوّل شده بود احساس مسؤوليت
کرد و توانست بر دشمن پيروز شود .در بخش تطبيق از چهار تکليف پارسونز در اين حکايت گلستان
مشاهده ميشود« ...وقتي دشمني صعب روي نمود .چون لشگر از هر دو طرف روي در هم آوردند اول
کسي که اسب در ميدان جهانيد اين پسر بود و گفت:
آن نه من باشم که روز جنگ بيني پشت من

آن منم گر در ميان خاک و خونبيني سري

کان که جنگ آرد به خون خويش بازي ميکند

روز ميدان ،وان که بگريزد به خون کشوري»
(سعدي)60-59 ،1369 ،

جوان خودش را با برترين نياز نظام= دفاع از نظام ،تطبيق داد و در برابر دشمن جامهي رزم پوشيد.
همينجوان وقتي عدهاي از سربازان خودي قصد گريز داشتند با گفتن جملهي« اي مردان بکوشيد يا جامهي
زنان بپوشيد» (همان )60 :کنشگران ديگر را يکپارچه ميکند تا در برابر دشمن ايستادگي کنند و در نهايت
به هدفشان که پيروزي بر دشمن بوده است ،دست يابند .در ادامهي همين حکايت ،خواهر و پدرِ همين
ملک زاده به عنوان کنشگراني که بايد چنين الگويي را حفظ کنند ،وارد نظام کارکردي خود ميشوند؛
خواهر با برهم زدن پنجره برادرِ خود را از خوردن جام زهرآلود باخبر ميکند و پدر با دادن حکمرانيهاي
جداگانه به هر يک از فرزندان ،نزاع و کشمکش را پايان ميدهد .کارکرد اين دو کنشگر از زبان سعدي
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خواندنيتر است...« :برادران حسد بردند و زهر در طعامش کردند .خواهرش از غرفه بديد ،دريچه برهم
زد .پسر دريافت و دست از طعام بازکشيد و گفت :محال است که هنرمندان بميرند و بيهنران جاي ايشان
بگيرند  ....پدر را از اين حال آگهي دادند .برادرانش را بخواند و گوشمالي بواجب بداد .پس هر يک را از
اطراف بالد حصّهاي مرضيّ معيّن کرد تا فتنه بنشت و نزاع برخاست» (همان.)60:
در حکايت  7از ص  89باب دوم گلستان ،با پدري روبرو ميشويم که جوان خود را به خويشتن
داري و عيبجويي نکردن از مردم نصيحت ميکند .در واقع ،سعدي در حکايتهايي که به زبان اول
شخص مفرد نقل ميکند ،به عنوان داناي کل ،فضاي جامعه را ترسيم ميسازد .بعد به عنوان جامعهشناسي
که درد جامعه را تشخيص داده باشد ،نسخهي شفابخشي ميپيچد .در اين حکايت نسخهاي که براي اين
جوان پيچيده شده است اين است که « :جانِ پدر تو نيز اگر بخفتي به که در پوستين مردم افتي».
اگرچه در اين داستان ،فريضهي نماز صبح از گروهي که در اطراف سعدي و پسرش خوابيده بودند،
ترک شده بود ،ولي سعدي با گفتن جملهي فوق پسرش را از رفتاري نابهنجار و منحرف باز داشته است و
آن غيبتکردن و عيبجويي کردن از ديگران است .در دو بيتِ پاياني همين حکايت ،گويا سعدي،
وظيفهي پدري خويش را انجام داده و اينک زماني فرا رسيده است که بايد خطاب به عموم جامعه
سخنگويد:
« نبيند مدعي جز خويشتن را

که دارد پردهي پندار در پيش

گرت چشم خدابيني ببخشند

نبيني هيچ کس عاجزتر از خويش»

 -2-4سعدی و هنجارهای اجتماعی
هنجار يکي از مفاهيم اصلي و مرکزي در علم جامعهشناسي است که با دانستن و ارزشگذاري روي
آنها ميتوان دربارهي اجتماعي نظر داد « .هنجار واژهاي است که براي کلمهي نُرم( )normبهکار برده شده
است .نُرم از زبان التين و يوناني به معناي مقياس است با اين مفهوم که هر جزئي که بخواهد در يک
شبکهي کلّي تر قرار گيرد بايد با آن شبکه جور و مقياسش با آن متناسب باشد» (رفيعپور .)180 :1380،در
حقيقت بايد گفت که هنجارها عواملي هستند که روابط اجتماعي را تنظيم ميکنند و نظم اجتماعي را در
جامعه به وجود ميآورند .شايد بتوان از هنجارها به « توتم و تابو» تعبير کرد؛ يعني شايست و نشايست.
افعالي که تمام ِ سعي سعدي در گلستان به ،به تصويرکشيدن وجوه واقعي اين دو فعل خالصه شده است.
به عبارتي ديگر بايد گفت ،هنجار و نقطهي مقابل آن؛ يعني نابهنجار ،همان بايدها و نبايدهايي است که
والدين در اعصار مختلف با توجّه به شرايط خاصّ عصر خويش ،فرزندان را به انجام آنها توصيه کرده يا
بازداشتهاند .فرزندان نيز به صورت تسلسل آنها را نسل به نسل انتقال دادهاند تا بتوانند فرزندان خود را از
رفتارهاي انحرافآميز باز دارند .از نظر رفيعپور( )219 :1380هنجارها را ميتوان به دروني و بيروني
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تقسيم کرد « .هنجارهاي دروني ،هنجارهايي هستند که ما آنها را دروني ) (internalizedکردهايم و کسي
به ما درباره ي آن ،قاعده يا دستوري نداده است .ما خود به خود و بدون احساس اجبار بيروني ،از درون
خود را موظّف به پيروي از آن ميدانيم و با ميل خود آن را رعايت ميکنيم .مثل پوشيدن لباس سياه در
مجلس ختم و عزاداري و  ...هنجارهاي بيروني ،آن هنجارهايي هستند که از بيرون (نه بطور خودجوش از
بين مردم) از جانب يک قدرت مافوق براي اعضاي جامعه به صورت نوشته در قالب قوانين و آييننامهها
تعيين شده است بدون آن که همهي اعضاي جامعه در تعيين آنها مشارکت جمعي داشته باشند .مانند
قوانين راهنمايي و رانندگي و  .»...هنجارها را ميتوان از منظر ماندگاريشان در جامعه ،به دو دستهي
هنجارهاي پايدار و ناپايدار تقسيم کرد .ناپايدار مثل مُد ( )modeو پايدار مثل سنّت (( )traditionهمان:
 .)224براين اساس ميتوان گفت در جوامع سالم ،هنجارها پايدارتر و به اعتباري به «تابو» نزديکترند.
براساس آنچه دربارهي هنجار گفته شده است ،ميتوان نمونه هاي فراواني را در آثار سعدي به ويژه
گلستان مشاهده کرد .در زير به برخي از آنها اشاره شده است:
 -1-2-4حرمت نهادن به معلّم و بزرگ تر
درحکايت  27از باب اول گلستان آمده است که يکي در فنّ کُشتي گرفتن مهارت فراواني داشت به
گونهاي که سيصد و شصت فن ميدانست .سيصدو پنجاه و نُه فن را به يکي از شاگردانش  -که او را
دوست ميداشت -آموخت و در آموزش فنِّ آخر تعلّل ميکرد .پسر پيشِ پادشاه وقت رفت و ادّعا کرد و
گفت « :استاد را فضيلتي که بر من است از روي بزرگي است و حقّ تربيت وگرنه به قوّت از او کمتر
نيستم و به صنعت با او برابرم» پادشاه اين سخن جوان را ترکِ ادب دانست و دستور داد تا کُشتي بگيرند.
استاد به واسطهي آن يک فن برجوان غالب شد .پادشاه استاد را «نعمت و خلعت داد و جوان را زجر و
مالمت کرد که با پرورانندهي خود دعوي کرد و به سر نبُرد» جوان در توجيه شکست خود گفت :استادم
به زورآوري برمن پيروز نشد بلکه يکي از فنون کُشتي را به من نياموخت .سعدي در اين بخش از حکايت
 که نقطهي اوج آن است -به عنوان حکيم وارد داستان شده و ميگويد « :از براي چنين روزي نگاهميداشتم که حکما گفتهاند :دوست را چندان قوّت مده که اگر دشمن گردد برتو غالب شود» .اگرچه
سعدي ،در پايان اين حکايت و حکايتهاي ديگر گلستان ،به نتايجي که منظورنظر اوست اشاره ميکند؛
ولي خوانندهي حکايت را به تأمل و درنگي طوالني وا ميدارد .به نظر ميرسد بعد از خوانشِ داستان،
ترسي در دلِ مخاطب ميافتد که هيچ گاه چنين رفتار نابهنجاري از او سرنخواهد زد .اين هنر سعدي ،از
قدرت قلم ،انديشه و شناخت عميق او نسبت به جامعه نشأت گرفته است .در حقيقت اين گونه رفتارِ
شاگرد نسبت به معلم ،نوعي « انحراف» خوانده ميشود .در تعريف انحراف گفته شده است « :هرگونه
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رفتاري که با چشمداشتهاي جامعه يا گروه معيّني در داخل جامعه تطبيق نداشته باشد» (کوئن:1378 ،
 .)160گاهي اوقات معلمين جامعهي سعدي دوستاني هستند که عيوب را به بهترين وجه گوشزد ميکنند.
حکايت  12باب چهارم گلستان از اين دسته است:
از صحبت دوستي برَنجَم

کاخالقِ بدم حَسَن نمايد

عيبم هنر و کمال بيند

خارم گُل و ياسمن نمايد

کو دشمنِ شوخ چشمِ ناپاک

تا عيبِ مرا به من نمايد

(سعدي)131 :1369،
دربرخي ديگر از حکايتهاي گلستان سعدي ،ميتوان نقش معلم را به عنوان مصلحي که هدفي دراز
مدّت را دنبال ميکند ،مشاهده کرد :حکايت2ص ،154حکايت 4ص ،156-155حکايت  ،6ص ،157و ...
از اين دستهاند .چکيدهي نظر سعدي را دربارهي ارزش معلم و ارج نهادن به کار او ميتوان در دوبيت زير
از گلستان به نظاره نشست:
پادشاهي پسر به مکتب داد

لوح سيمينش بر کنار نهاد

بر سرِ لوح او نبشته به زر :

جورِ استاد به که مهرِ پد(همان)156 :

 -2-2-4ریاستیزی سعدی ،ارزشی انكار ناپذیر
ريا ،نفاق يا کفر پنهان يکي از بارزترين صفات منفي است که در اعصار گوناگون و در نزد همهي
اقوام و ملل مورد نکوهش واقع شده است .ريا کلمهاي است عربي .در فرهنگ معين آمده است « :به
نيکوکاري تظاهر کردن ،خود را پاک دامن جلوهدادن ،دو رويي ،نفاق .ترک اخالص است در عمل به آن که
غير خدا را لحاظ کند»( ،1371ج.)1700 :2اين صفت در آيات مختلف قرآن نيز بارها مورد تدقيق واقع
شده است .به عنوان نمونه به يکي دو آيه از سورهي بقره اشاره ميشود :وَ مِن النّاسِ مَن يَقولُ امنّا باهللِ وَ
باليوم االخِر وَ ما هُم بِمومنينَ .ترجمه :و گروهي از مردم منافق گويند که ما ايمان آورده ايم به خدا و روز
قيامت و حال آنکه ايمان نياوردهاند(آيه  .)8يُخادِعون اهلل وَ الذينَ امنوا وَ ما يَخدَعُونَ اِلّا اَنفُسَهُم وَ ما
يَشعُرُون .ترجمه{ :منافقان} مي خواهند تا خداي و اهل ايمان را فريب دهند و حال آنکه فريب ندهند مگر
خود را و اين را سفاهت نمي دانند(.آيه )9در ادامهي همين سوره تا آيهي  ، 20خداوند برخي از مشخصه
هاي منافقان را بازگو کرده است.
سعدي در گلستان ،به زيبايي هرچه تمام تر پرده از روي رياکاران برميدارد و چهرهي واقعي آنان را
نشان ميدهد .مصداق اين سخن حکايت ششم از باب دوم گلستان است:
«زاه دي مهمان پادشاهي بود .چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که ارادت او بود و چون به
نماز برخاستند بيش از آن کرد که عادت او بود تا ظنّ صالح در حقّ ِ او زيادت کنند.

بررسي تحليل ارزشها و هنجارهاي اجتماعي جوانان ...
ترسم نرسي به کعبه اي اعرابي
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کاين ره که تو ميروي به ترکستان است

چون به مَقامِ خويش باز آمد سفره خواست تا تناولي کند .پسري داشت صاحب فراست .گفت :اي
پدر ،باري به دعوتِ سلطان طعام نخوردي؟ گفت :در نظر ايشان چيزي نخوردم که بکار آيد .گفت نماز را
هم قضا کن که چيزي نکردي که بکار آيد.
اي هنرها گرفته برکفِ دست
تا چه خواهي خريدن اي مغرور،

عيبها برگرفته به زيرِ بغل
روزِ درماندگي به سيم دغل»()89-88

گويا سعدي در اين حکايت ،از زبان پسر ،پدرِ رياکار را رسوا ميکند .چنين بينش و نگرش دقيقي
نسبت به اقشار مختلف جامعه ،از شناخت عميق سعدي نشأت ميگيرد ،به گونهاي که مخاطب دچار
ترديد ميشود که شايد قهرمان چنين حکايتهايي خودِ سعدي باشد .در حکايتي ديگر ،به گونهاي ديگر،
رياکار را رسوا ميکند:
« عابدي را پادشاهي طلب کرد .عابد انديشيد که دارويي بخورم تا ضعيف شوم ،مگر اعتقادي که در
حقّ ِ من دارد زيادت شود .آورده اند که داروي قاتل بخورد و بمُرد.
آنکه چون پسته ديدمش همه مغز
پارسايانِ روي در مخلوق

پوست بر پوست بود همچو پياز
پشت بر قبله ميکنند نماز» (همان.)93 :

مسافرت هاي طوالني و نشست و برخاست با گونه هاي مختلف اقشارِجامعه ،از سعدي جامعه
شناسي کامل و منحصر به فرد ساخته است .به نظرِ ما اگر سعدي به غير از بيت پاياني همين حکايت ،در
جايي ديگر از رياکاران حرفي نميزد ،باگفتن همين يک بيت ،از چهرهي واقعي رياکاران عصر خويش و
حتّي تمامي اعصار پرده برداشته است؛ يعني پارسايي که به مخلوق روي ميآورد به خدا پشت ميکند.
بسياري از اسامي که سعدي براي بابهاي کتاب گلستان و بوستانِ خود برگزيده است ،درحقيقت
ارزشها و هنجارهايي هستند که وي به عنوان مبلّغي بزرگ قصد دارد آن ها را رواج دهد .بابهايي
مثل«در فضيلت قناعت» باب سوم از گلستان ،يا « در فوايد خاموشي» باب چهارم از گلستان .اين ويژگي
در بوستان –که مدينه فاضله يا آرمانشهر اوست -نمود بيشتري دارد .شنيدنِ معرفي بابهاي بوستان از
زبان او زيباتر است:
« يکي باب عدل است و تدبير و راي

نگهبانيِ خلق و ترسِ خداي

دوم باب احسان نهادم اساس
سوم بابِ عشق است و مستي و شور

که منعم کند فضلِ حق را سپاس
نه عشقي که بندند بر خود به زور

چهارم تواضع ،رضا ،پنجمين
به هفتم در از عالم تربيت

ششم ذکرِ مردِ قناعت گُزين
به هشتم در از شکر برعافيت
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نهم بابِ توبه است راهِ صواب

دهم در مناجات و ختم کتاب»
(سعدي :1372 ،ابيات)112-107

 -3-4سعدی ،معلم اخالق
از آنجايي که سعدي در يکي از بزرگترين دانشگاههاي جهانِ اسالم ِ عصرِخويش(نظاميهي بغداد)
درس خوانده ،معدن فضيلتهايي گشته است که مخاطبانش ،آنها را در آثارش به وضوح مشاهده ميکنند.
سعدي سرچشمه همه خوشيها را جان ميشمارد ،لذات معنوي را بر لذات جسماني -که دوام و بقا
ندارد -ترجيح ميدهد .او همواره به جوانان ميگويد اخالق و پاکي نيت را هم در علم و هم در عمل به
کار گيريد و توصيه ميکند که جز به خدا نظر نداشته باشيد .وي تأکيد ميکند تا وقتي جوان از غبار هوي
و شهوت نفساني پاک نشود ،به حقيقت که سرچشمه روشني است نايل نخواهد شد .بدين گونه اخالق در
نظر وي وسيلهاي ميشود براي تهذيب و تربيت که شريعت و طريقت ناظر بدان است .سعدي مرد کامل
را کسي ميداند که جامع صورت و معني باشد .از زندگي و زيباييهاي آن محروم نباشد و يکسره خود را
به زهد خشک تسليم نکند و اصول شريعت را در جاي جاي زندگي خود به کار گيرد .او ميگويد جوان
بايد در اجتماع باشد و پاک زندگي کند و خدا را هر لحظه باالي سرِخود ببيند ،به ديگران نيکي کند ،دست
همنوعش را بگيرد ،راز دار باشد ،با ديگران همدردي کند ،با ظلم و بدي بجنگد ،انتقاد سازنده داشته باشد
اما کسي را تخريب نکند و ....به طور کلي سعدي به سه مقوله تهذيب اخالق ،تدبير منزل و سياست مُدن
براي هدايت جوانان جامعهاش به سوي سعادت ،توجه داشته است .همهي اين حرفها و جمالت قصار،
گفته ي بزرگ مردي است که بايد در ميان شاعران و نويسندگان پارسي او را به حق معلم اخالق ناميد.
سعدي در دو باب هفتم و هشتم گلستان (در تأثير تربيت و آداب صحبت) بيش از هر باب ديگر ،به تعليم
و تربيت و نصيحت پرداخته است .در اين جا به برخي از آن نکات اخالقي خطاب به جوانان اشاره
ميشود .درحقيقت ،عباراتي که بعد از اين ،از گلستان سعدي آورده ميشود ،عصاره و چکيدهي انديشه
هاي اوست که مخاطبش عام است.
 -1-3-4سعدی و اصالت خانوادگی
به نظر مي رسد آن چه براي سعدي در اصيل بودن يک خانواده اصل است ،پذيرش و پايبندي به
ارزش ها و هنجارهايي است که در کانون خانواده مطرح است .بنابراين وي اعتقاد دارد ،جوان اصيل
خطاهايش کمتر است:
«يکي را از وزرا پسري کودن بود پيش يکي از دانشمندان فرستاد که مر اين را تربيتي ميکن مگر
عاقل شود ،روزگاري تعليم کردش و مؤثر نبود ...
چون بود اصل گوهري قابل

تربيت را در او اثر باشد
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بررسي تحليل ارزشها و هنجارهاي اجتماعي جوانان ...
هيچ صيقل نکو نداند کرد
سگ به درياي هفت گانه بشوي
خر عيسي گرش به مکّه برند

آهني را که بد گوهر باشد
که چو تر شد پليد تر باشد
چون بيايد هنوز خر باشد» (باب هفتم )154:

 -2-3-4تعادل در برخورد
سعدي با گفتن اشعار و عبارات زير ،خود را انساني ميانه رو و معتدل معرفي ميکند و براين باور
است که:
درشتي و نرمي به هم در به است
درشتي نگيرد خردمند پيش
نه مر خويشتن را فزوني نهد
جواني با پدر گفت اي خردمند
بگفتا نيکمردي کن نه چندان

چو فاصد که جراح و مرهم نه است
نه سستي که نازل کند قدر خويش
نه يکباره تن در مذلّت دهد
مر تعليم ده پيرانه يک پند
که گردد خيره گرگِ تيزدندان(باب هشتم )173 :

خشم بيش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بي وقت هيبت ببرد .نه چندان درشتي کن که از توسير
گردند و نه چندان نرمي که برتو دلير شوند(.همان.)173 :
 -3-3-4سعدی و نتیجه عاقبت نگری و حسن تدبیر و عدم عاقبت نگری
سعدي اين مورد را جزء اساسيترين اصل از اصول زندگي ميداند .در ديباچهي گلستان نيز از زبان
لقمان چنين گفته است« :لقمان را گفتند :حکمت از که آموختي؟ گفت :از نابينايان که تا جاي نبينند پاي
ننهند .قَدّم الخُروجَ قَبلَ الوُلُوجِ (همان .)56:سعدي در دو باب هفتم و هشتم در بيش از 22مورد به اين
موضوع پرداخته است که به برخي از آنها اشاره ميشود:
گر چه داني که نشنوند بگوي
زود باشد که خيره سر بيني

هر چه داني ز نيک خواهي و پند
به دو پاي اوفتاده اندر بند(باب هفتم)157 :

چو در امضاي کاري متردّد باشي ،آن طرف اختيار کن که بيآزارتر برآيد (باب هشتم )172:
نيکبختان به حکايت و امثال پيشينيان پند گيرند از آن پيش که پسينيان به واقعهي ايشان مثل زنند و
دزدان ،دست کوته نکنند تا دستشان کوته کنند.
نرود مرغ سوي دانه فراز
پند گير از مصايبِ دگران

چون دگر مرغ بيند اندر بند
تا نگيرند ديگران به تو پند(باب هشتم ،ص)187
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 -4-3-4نگرش سعدی به علم و عالم
سعدي عمل به علم را از علم آموزي و سخنوري مهمتر ميداند .در بيتي از قصايد خود گفته است:
سعديا!
گرچه سخندان و مصالح گويي

به عمل کار برآيد به سخنداني نيست(سعدي)98 :1370،

عالِمِ متهاون سوار خفته است(باب هشتم.)184 ،
دو کس رنج بيهوده بردند و سعي بي فايده کردند :يکي آنکه اندوخت و نخورد و ديگر که آموخت و
نکرد.
علم چندان که بيشتر خواني
نه محقق بُود نه دانشمند
آن تهي مغز را چه علم و خبر

چون عمل در تو نيست ناداني
چارپايي براو کتابي چند
که براو هيزم است يا دفتر (همان)170 :

يکي را گفتند عالم بي عمل به چه ماند؟ گفت :زنبور بي عسل (باب هشتم )184 :
 -5-3-4تأکید سعدی بر صفت تواضع
براي سعدي ،تواضع از مهمترين فضيلتهاي انساني به شمار ميآيد؛ تا حدّي که نامِ باب چهارم
بوستان را به اين فضيلت مزيّن کرده است « :چهارم ،تواضع ،رضا پنجمين ( »....سعدي ،1372،بيت)110
برخي از ابيات اصلي که دربرگيرندهي انديشهي سعدي دربارهي صفت تواضع است ،از بوستان وي نقل
ميشود:
زخاک آفريدت خداوند پاک
حريص و جهانسوز و سرکش مباش
تواضع سرِ رفعت افرازدت
به گردن فتد سرکشِ تندخوي
ز مغرورِ دنيا رهِ دين مجوي
نشايد بني آدم خاک زاد
تو را با چنين تندي و سرکشي

پس اي بنده! افتادگي کن چو خاک
زخاک آفريدندت آتش مباش...
تکبّر به خاک اند اندازدت
بلنديت بايد بلندي مجوي
خدابيني از خويشتن بين مجوي
که در سر کند کبر وتندي وباد
نپندارم از خاکي ،از آتشي(باب هشتم ،گلستان)173 :

 -6-3-4سعدی و ارزش سخن گفتن
سعدي بارها دربارهي ارزش سخن و بجاسخن گفتن ،ابيات و عباراتي در گلستان آورده است .به
عنوان نمونه چند بيتي از ديباچهي گلستان و دو بيتي از باب هفتم و هشتم نقل ميشود:
اگرچه پيش خردمند خامُشي ادب است

به وقت مصلحت آن به که در سخنکوشي

دو چيز طيرهي عقل است :دم فروبستن

به وقت ِگفتن و گفتن به وقتِ خاموشي(ديباچه)53 :

بررسي تحليل ارزشها و هنجارهاي اجتماعي جوانان ...
سخندانِ پرورده ،پيرِ کهن

بينديشد ،آنگه بگويد سخن

مزن بي تأمّل به گفتاردم
بينديش و آنگه برآور نفس
به نطق آدمي بهتر است از دواب
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نکو گو وگر دير گويي چه غم؟
وزآن پيش بس کن که گويند بس

دواب از تو به ،گر نگويي صواب(سعدي)56 ،1369 ،

و يا
مياور سخن در ميان سَخُن

سخن را سر است اي خداوند و بُن

و آنچه داني که نه نيکوش جواب است مگوي
(باب هفتم) 159:

تا نداني که سخن عين صواب است مگوي

که داني در کار گيرد سخن(باب هشتم)175:

بسيج سخن گفتن آنگاه کن
 -7-3-4لزوم پرهیز از کوچك شمردن دشمن

سعدي باهشدارهاي فراواني که دربارهي دشمن نقل ميکند ،قصد دارد از مخاطبانش انسان هايي
هوشيار بسازد« :دشمن چو از همه حيلتي فرو مانَد سلسلهي دوستي بجنباند وانگه به دوستي کارهاييکند
که هيچ دشمن نتواند» (باب هشتم« .)174 :دشمني ضعيف که در طاعت آيد و دوستي نمايد؛ مقصودِ وي
جز اين نيست که دشمني قوي گردد  ...هر که دشمن کوچک را حقير ميشمارد ،بدان مانَد که آتش اندک
را مُهمَل ميگذارد»(همان.)171:
 -8-3-4مواظب حسادت فرومایگان باشید.
به نظر ميرسد حسادت ،براثرِ قياسِ فرد با ديگري زاده ميشود .سعدي ،دارندگان اين صفت را به
سگان ولگردي مانند کرده است که جرأت نزديکشدن ندارند« :بيهنران هنرمند را نتوانند که بينند،
همچنان که سگان بازاري ،سگ صيد را ،مشغله بر آرند و پيشآمدن نيارند ،يعني سفله چون به هنر با کسي
برنيايد به خبثش در پوستين افتد.
کند هر آينه غيبت حسودِ کوته دست

که در مقابله گُنگَش بُوَد زبانِ مَقال»(باب هشتم)178 :

 -5نتیجهگیری
گلستان سعدي را ميتوان دايرهالمعارفي از نظريههاي جامعهشناسي دانست .سعدي به عنوان يک
معلم دلسوز و مهربان که گويا همهي عمرِخود را صرف تعليم و تربيت به جوانان نموده است -در آن
ايفاي نقش ميکند .در اجتماعي که او زندگي ميکرد ،بي اخالقيها و خيانتها به اوج خود رسيده بود اما
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او راه خود را ميرفت؛ يعني آسيبها و دردهاي اجتماع را ميشناخت و بر روي آن مرهم ميگذاشت.
سعدي با نهايت دقّت ،موضوعات اخالقي -انساني را با حالوتي خاص به رشتهي نظم و نثر کشيده است.
سه مقوله ي تهذيب اخالق ،تدبير منزل و سياست مُدُن همواره مدّ نظرش بود و گويا او براي هدايت
جوانان جامعهاش به سوي سعادت و رستگاري از هيچ پند و اندرزي به سادگي نگذشته است .در دوباب
آخر گلستان بيش از نود مورد پند اخالقي به جوانان دارد ،که به برخي از مهمترينِ آنها در اين پژوهش
اشاره شده است .تمام تالش سعدي اين است؛ انساني پاک با روحي آرام به جامعه تحويل دهد .سعدي،
آرايش بيان را با آرامش روان آميخته و به همگان هديه نموده تا به راحتي بتوانند از ميوهي گلستانش بهره
ببرند .سعدي در گلستان ،حکيمي است که از بيرون به جهان مينگرد و نگاهِ او نگاهي رئاليستي است.
جهان را آن گونه که هست به مخاطب نشان ميدهد نه آن گونه که بايد باشد .در اين نگرش ،زشت و زيبا
در کنار هم قرار گرفته و بازنموني از جامعهي گذشته ،حال و آينده است.
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