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Abstract
Sadi should be considered more than a poet or literary man; he also is a great
scientist, scholar and jurisprudent. Based on holy Quran and Ahlolbeyt's (P.B.U.H)
teachings he has created a prism in terms of prose and poetry as a monument. Works
of Sadi cover comprehensive teachings which are to be considered in different
aspects. This research is an endeavor to make an understanding of Sadi's law
thoughts which are less known. It is possible to find many law topics, issues and
details in the works of Sadi related to the constitutional law, administrative law,
criminal laws and procedural law which are in a good and high harmony with the
Islamic jurisprudence and law system. The result of this research show his works
topics, issues and various legal points in the field of fundamental rights, the Court
and administrative law, criminal law and procedure that high compliance with the
legal and judicial systems and laws of Islam and accordingly legal thoughts Saadi is
explained.
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نظام قضایی و اندیشۀ حقوقی در کالم سعدی
(نوع مقاله :علمی _ پژوهشی)
محمد

اسحاقی*

چکیده
سعدی ،پیش از آنکه شاعر و ادیب باشد ،دانشمند ،فقیه و اندیشمند بزرگی است هته براستا
معارف قرآن و اهل بی (ع) منظومۀ فکری را در قالب نثر و نظم پدید آورد و از خود به یادگتار
گذاش  .آثار سعدی ،معارف جامعی را بیان میدارد هه از جنبههای گوناگون قابل بررسی اس .
این پژوهش تالشی برای شناخ وجهی همتر پرداختهشتد از وجتو متنتوع و متکثتر ستعدی
علیهالرحمه یعنی اندیشههای حقوقی اوس  .در این تحقیت بترای شتناخ اندیشتههتا و آثتار
سعدیاز منظر فقه ،قضا و حقوق برخی حکایات و داستانهایی هه واجد عناصر وابستته بته فقته،
قضا ،جزا و حقوق اس  ،مطالعه و بررستی متیشتود .براستا نتتایژ پتژوهش در آثتار ستعدی
موضوعات ،مسائل و نکات حقوقی متعددی در زمینتۀ حقتوق اساستی ،حقتوق دیتوانی و اداری،
نظام قضایی ،حقوق جزا و آیین دادرسی وجود دارد هه با نظام و احکام حقوقی و قضایی استالم
منطب اس و بر این اسا میتوان اندیشههای حقوقی سعدی را تبیین هرد.

کلیدواژگان
اندیشۀ حقوقی ،سعدی ،گلستان و بوستان سعدی ،نظام حقوقی.
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مقدمه
بی تردید ،سعدی از سرآمدان سخن و ادب در ایران و جهان اس هه همتر ادیب و سخنسترایی
توان هماوردی با او را در عرصۀ معنا و لفظ دارد .اندیشههتای نتاب ستعدی برگرفتته از معتارف
اصیل ا سالمی و دانش قرآنی ،در قالب زبان شیوای پارسی ،آنچنان تابناک اس هته گترد ابتار
زمانه از گذشتههای دور تاهنون نتوانسته آن را دچار همرنگی وهتمفرواتی هنتد و همچنتان در
صتتحنۀ ادب و اندیشتته ،ارورآفرینانتته درخششتتی پایتتدار و پابرجتتا دارد .گستتتردگی و رفنتتاهی
اندیشهها و مضامین مورد اشار در آثار بهجایماند از او ،ضمن آنکه صاحبان اندیشه و عقول را
به دانش و اندیشه و بینشی نو رهنمون میشود ،موجب طراوت جان و روح و زاللی اندیشههتای
انسان معاصر نیز می شود .آثار سعدی از یکسو دارای مضامین حکمی و فلسفی اس و از سوی
دیگر حاوی نکات و سجایای اخالقی و تربیتی؛ از یکسو مضامین عالی عرفانی را در قالبی شیوا،
به بشری هدیه می دهد و از سوی دیگر با ذهر وقایع و حکایات حقوقی و قضتایی ،دورنمتایی از
حقوق عمومی و نظم اجتماعی ،نظام قضایی و سیاس جنایی حاهم در آن دوران را بته نمتایش
میگذارد .علم سیاس و ا جتماع و اختالق و عرفتان و تربیت و تتدبیر منتزل و طنتز و مطایبتۀ
موجود در آثار ایشان ،زمینه ای را برای محققان و پژوهشگران عرصههای گوناگون علمی فتراهم
هرد اس تا بتوانند با اور در آنها ر آوردی برای بشر در زمان هنونی داشته باشند .هرچنتد در
این مسیر ،ابهامها و مشکالتی رخ مینماید هه به وضعی تاریخنگاری در آن اعصار برمیگردد.
چنانکه گفته شد ،آثار سعدی ،واجد جنبههای گوناگون فرهنگی ،اجتماعی ،حقوقی و قضتایی،
اقتصادی و سیاسی اس و از هر منظر و زمینهای قابل بررستی است  .ایتن نوشتتار ،بتر آن است
نگاهی نو به اندیشهها و آثار سعدی ،از منظر فقه و قضا و حقوق داشتته باشتد و برختی حکایتات و
داستانهای واجد عناصر وابسته به فقه و قضا و جتزا و حقتوق را مطالعته و بررستی هنتد .بتهنظتر
میرسد در این زمینه همتر هار شد است  ،ازایتنرو زیبنتد است در ایتن عرصته پتژوهشهتا و
مطالعات بایسته به انجام رسد و دانشمندان فقه و حقوق اندیشههای حقوقی و قضایی این ملت را
در مواریث فرهنگی از این دس نیز جس وجو هرد اند ،تا جایگتا و منزلت شتیخ اجتل ستعدی
بیش از پیش شناخته شود و این نوشتار بیتردید در ابتدای راهی بس طوالنی قرار میگیرد.
هدف اصلی این پژوهش شناخ موضوعات و مسائل فقهی ،حقوقی و نظام قضتایی موجتود
در آثار سعدی و میزان انطباق آن با قواعد و اصول فقهی و حقوقی اس  .همچنین این پتژوهش
درصدد پاسخگویی به این پرسشهاس  :جایگا حقوق عامه و نظام و مسائل قضایی در اندیشتۀ
سعدی چگونه است چته موضتوعات و مستائل حقتوقی و قضتایی در آثتار ستعدی بته چشتم
می خورد تا چه حد مطالب قضایی و حقوقی بیانشد  ،با دانتش فقهتی و حقتوقی و قواعتد آن
سازگار اس
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این تحقی هه به بررسی اندیشههای سعدی در زمینۀ حقوقی میپتردازد ،از نتوع مطالعتات
اهتشافی و اسنادی یا هتابخانهای اس و در استتفاد از استناد و متتون از روش تحلیتل محتتوا
استفاد شد اس  .مطالعۀ اهتشافی در مواردی انجام میگیرد هه شناخ هافی در آن بار قبالً
ایجاد نشد باشد یا اطالعات موجود هافی نباشد .در روش تحلیل محتوا نیز ،بیشتر به فکرهتایی
میپردازد هه در متن یا سند بههار رفته اس ؛ اگرچه بتهطتور معمتول هلمتههتا ،فکتر را بیتان
میهنند ،در تحلیل محتوا روی هلمه تأهید نمیشود ،بلکه معنای آنها مورد توجه اس و گتاهی
یک مطلب یا یک جملۀ هامل یا حتی یک سند در مجموع ،تحلیل میشود و منحصر به هلمات
نمیشود (طالب.)60 :8013 ،
جامعۀ آماری نیز عبارت اس از مجموعه ای از افراد یا واحتدها هته دست هتم یتک صتف
مشترک داشته باشند .در این پژوهش آثار سعدی شامل گلستتان ،بوستتان ،ازلیتات ،قصتائد و
رسایل هه در هتابی با عنوان هلیات سعدی به اهتمام مرحوم محمدعلی فروای گرد آمد اس ،
بررسی شد و آن دسته از این آثار هه بهنحوی ،واجد موضتوعی از موضتوعات حقتوقی و قضتایی
بود ،شناسایی و از منظر فقهی و حقوقی بررسی شد.

نظام قضایی در روزگاران سعدی
پی بردن به وضعی فرهنگی و اجتماعی از یکسو ،و نظام قضایی و دادرسی از ستوی دیگتر ،در
دوران زیس سعدی و تدوین و نگارش گلستان و بوستان ،امری ضروری اس « .قترون هفتتم و
هشتم هجری ،وحشتناک ترین دوران تاریخ ایران بهعل قتلعتامهتا و هشتتارها و ویرانتیهتای
پیاپی اس  .این وضع با حمله مغول و اتفاقات بعد از آن شروع شد و با تاخ وتازهای مأیوستانه
فرزندان محمد خوارزمشا و سرداران و سپاهیان ناالی و بیهفای او تکمیتل شتد و ستپس بتا
حمله مجدد مغول در زمان هالهو و آزارهتای جانشتینان وی بتر ایرانیتان ادامته یافت » (صتفا،
 ،8022ج« .)03 :0بنا به شواهد تاریخی ،ایران سالهایی بدتر از ستالهتایی هته ستعدی در آن
میزیسته از سر نگذرانید اس » (موحد« .)02 :8030 ،مهتمتترین دیتوان در تشتکیالت اداری
دوران ایلخانی در قرن هفتم ،دیوان قضا بود اس  .چنانکه منصب قضا منصبی پتر احتترام نتزد
مردم بود و مقام قاضی القضاتی در رأ همۀ امور شرعی قرار داشته اس  .این منصب به لحاظ
درجۀ اهمی  ،پس از منصب وزیر بزرگ ،در نظام حکومتی قرار میگرفته و از جانب سلطان و با
فرمان او انتخاب میشد اس  .همچنین به قاضی،حاهم نیز گفته میشد اس  .ایتن نامگتذاری
بهعل حکمی بود هه قاضی در دعاوی صادر میهرد اس » ( فقیه ملک مرزبان.)62 :8038 ،
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ارکان یک اندیشۀ حقوقی
با بررسیهای انجامگرفته ،میتوان تقریباً همۀ ارهان یک اندیشۀ استوار در مسائل حقوقی و قضتایی را
در آثار سعدی شناسایی هرد .افزونبر مفاهیمی همچتون عتدال  ،نظتم اجتمتاعی ،حقتوق اساستی و
عمومی ،حقوق دیوانی و اداری ،میتوان نکاتی در خصوص فلسفۀ مجازات ،لزوم تناستب بتین جترم و
مجازات و توجه به بازدارندگی مجازات ،توبه و اصالح مجرم ،حقوق متهم و محکوم ،زندان و زنتدانی و
خانوادۀ زندانیان ،قضاوت و قاضی و شرایط آن ،ادلۀ اثبات دعوا و حتی توجه به مجازاتهای جتایگزین
و نکاتی دیگر را یاف هه از بزرگی اندیشه و دانش و قلم و بیتان ستعدی حکایت دارد .بتا توجته بته
گستردگی مباحث و هوتاهی مجال ،تنها به بررسی برخی از این موارد بسند میشود.
 .1عدالت :بیتردید یکی از مفاهیم محوری در حقوق و قضا ،تتأمین عتدال و رفتع و دفتع
ظلم و بیدادگری و ستم و ناحقی اس  .با توجه به ظرف زمانی هته ستعدی متیزیستته و پهنتۀ
ایرانزمین آماج تاخ وتاز بیگانگان و زورآزمایی طوایت و جنتد داخلتی بتود است  ،بتهطتور
طبیعی ظلم و ستم بیداد میهرد و قدرتهای حاهم در هر زمانی بدون رعای حقوق عامه ،بته
تجاوز و سرهشی ادامه میدادند و از همین رو موضوع عدال  ،به گونههای مختل چته بتهطتور
مستقیم و ایرمستقیم ،مورد توجه سعدی بود و سعی وی بر این بود اس هه به زبتان نثتر و
نظم و در قالب حکای و داستان و در عین اینکه از شوخی و مزاح و طیب هتم ختالی نیست ،
ولی در نهای سنگینی و متان  ،حاهمان ،والیان ،قدرتمندان و زورمتداران را بنتوازد .بترای پتی
بردن به این گرایش سعدی ،هافی اس نیمنگاهی به هتاب نصیحهالملوک سعدی داشته باشتیم
هه جای جای آن -چنانکه از اسمش پیداس  -از شراف عدال و دادگری و تقبیح ظلم و ستم،
بیدادگری حاهمان به چشم میخورد .در آستانۀ این هتاب مینویسد« :ملوک جهان را نصتیح
ربالعالمین بسند اس هه در هتاب مجید میفرمایتد :و اذا حکمتتم بتین النتا ان تحکمتوا
بالعدل .و دیگر فرمود اناهلل یأمر بالعدل واالحسان» (سعدی .)138 :8021 :بهطتور هلتی شتیوۀ
سعدی بر این منوال بود هه بهجای برخورد سخ و شدید ،بته ذهتر آثتار و فوایتد و پیامتدهای
حاهمی عدل و داد و رفتار عادالنه و نیز شیوع ظلم و ستم و نابرابری اجتمتاعی متیپتردازد .از
همین منظر به چند نمونه اشار میشود:
«پادشاهانی هه مشف درویشاند ،نگهبان ملک و دولت ختویشانتد ،بحکتم آنکته عتدل و
احسان و انصاف خداوندان مملک  ،موجب امن و استقام رعی اس و عمارت و زراع بتیش
اتفاق افتد؛ پس نام نیکو و راح و امن و ارزانی اله و دیگر متاع باقصای عالم بترود و بازرگانتان
و مسافران راب نمایند و قماش و اله و دیگر متاعها بیارنتد و ملتک و مملکت آبتادان شتود و
خزاین معمور و لشگریان و حواشی فراخ دس  ،نعم دنیا حاصل و بثواب عقبتی واصتل و اگتر
طری ظلم رود برخالف این.
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ظالم برف و قاعدۀ زش ازو بماند

عادل برف و نام نکو یادگار هرد»
(سعدی.)138 :8021 :

در جایی دیگر پادشاهان را اینگونه در باب رعای عدل و داد نصیح میهنتد« :پادشتاهان
به رعی پادشا اند؛ پس چون رعی بیازارند ،دشمن ملک خویشند .پادشتاهان سترند و رعیت
جسد ،پس نادان سری باشد هه جسد خود را بدندان پار هند» (سعدی.)131 :8021 ،
همچنین برای بیان واقعی ظلم و آثار آن در جهان آخرت ،گف وگوی پادشا ظتالمی را بتا
زاهدی اینگونه نقل میهند« :یکی از پادشاهان ظالم ،زاهدی را گف  :حتال پادشتاهان بقیامت
چگونه باشد گف  :سلطان عادل هه جانب ح نگا دارد و خاطر خل نیازارد و سایه همت بتر
مال رعی توانگر نیندازد در دو گیتی پادشا باشد.
دادگر اندر دو جهان پادشاس

ورنه هم آنجا و هم اینجا گداس »
(سعدی)116 :8021 ،

همچنین از این منظر توجه به باب اول گلستان -هه سعدی به سیرت پادشتاهان اختصتاص
داد و در آن با ذهر حکایات گوناگون از افعال و هردار پادشاهان و حاهمتان هته بتهگونتهای بته
تضییع حقوق و آزادیهای مردمان منجر شد و به همین بهانه به عتاب و انتقاد از آنان پرداخته
اس  -ضروری اس :
«یکی از ملوک بیانصاف پارسایی را پرسید :از عبادتها هدام فاضلترس گف  :ترا ختواب
نیم روز ،تا در آن ،یک نفس خل را نیازاری؛
ظالمی را خفته دیدم نیم روز
وآنکه خوابش بهتر از بیداری اس

گفتم این فتنه اس خوابش برد به
آنچنان بد زندگانی مرد »
(سعدی01 :8021 ،و)02

از همین حیث ذهر حکای زیر خالی از فاید نیس « :درویشی مستتجابالتدعو در بغتداد
پدید آمد .حجاج یوس را خبر هردند ،بخواندش و گف  :دعای خیری بر من هن .گفت  :ختدایا
جانش بستان .گف  :از بهر خدای ،این چه دعاس گف  :ایتن دعتای خیرست تتو را و جملته
مسلمانان را
اى زبردس زیر دس آزار
به چه هار آیدت جهاندارى

گرم تا هى بماند این بازار
مردن به هه مردم آزارى»
(سعدی)03 :8021 ،

 .2لزوم حاکمیت حکم شرع بر همۀ تصمیمگیریها و اقدامه ا :در یکتی از فرازهتای
بوستان ،سعدی با ذهر یک عمل ساد و روزمر همچون «آب خوردن» و عملتی بتس خطیتر و
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سنگین همچون «قتل و هشتن» بر داشتن مجوز شرعی در تمامی اعمال و رفتار تأهید میهند.
بر این اسا تمامی تصمیمگیریها و اقدامهای افراد بهخصوص زمامداران ،حاهمان و هارگزاران
باید بر مدار شرع و براسا فتوا و حکم الهی باشد ،در این صورت اس هه برای عامل به احکام
الهی هه به قطعی جواز عمل براسا شرع و تکلی رسید اس  ،تفتاوتی بتین عمتل مبتاحی
همچون آب خوردن و قتل نخواهد بود:
«نه بر حکم شرع آب خوردن خطاس
هرا شرع فتوی دهد بر هالک

وگر خون به فتوی بریزی ،رواس
أال تا نداری زهشتنَش ،باک»
(سعدی.)22 :8011 ،

 .3بلوغ ،مسئولیت و رشد :هر انسانی در زندگی خود مراحل مختلفی را سپری متیهنتد.
این مراحل از مرحلۀ جنینی شروع شد و پس از مرحلۀ زندگی اینجهتانی ،بته مرحلتۀ زنتدگی
پس از مرگ و حیات جاویدان منتهی میشود .بیتردید هر هدام از این مراحل اهمیت فراوانتی
در تکوین و شکلگیر ی سرنوش انسان دارد و در هر مرحله تغییرات اساسی در ظتاهر و بتاطن
انسان پدید میآید و به همین سبب اقتضائات ،ویژگیها و الزامات هریتک از ایتن مراحتل بترای
صاحبنظران و دانشمندان رشتهها ی مختل علوم اهمی زیادی دارد و هریک از آنان از منظتر
خود به آن پرداختهاند .در این میان آنچه دانش حقوق بهدنبال آن اس  ،تنظیم روابط اجتماعی
انسانها و تضمین آن اس هه از طری اعمال مجازاتها و الزام به تأمین ضرر و زیتان وارد بته
فرد و جامعه اس هه همۀ آنها مشروط به وجود مسئولی و مسئولی نیتز مشتروط بته وجتود
شرایطی اس  .از این حیتث موضتوع مستئولی  ،از موضتوعات مهتم در علتم حقتوق محستوب
می شود .مسئولی اعم از مدنی و هیفری ،مشروط به شرایطی همچون بلوغ ،عقل ،اختیار و اراد
اس هه در صورت فقدان آن در برخی متوارد مستئولی بتهطتور مطلت یتا نستبی از مرتکتب
برداشته می شود .یکی از عوامل رافع مسئولی هیفری «هودهی و صغارت» اس  .بر این استا
اگر هودهی هه به سن بلوغ شرعی نرسید اس  ،مرتکب جرمتی شتود ،هرچنتد عمتدی باشتد،
مجازات از او برداشته می شود ،ولی از نظر جبران ضرر و زیان وارد هه از آن به مسئولی مدنی
تعبیر میشود ،همچنان باقی اس و سرپرس و ولی وی مسئول جبران خسارت خواهد بود.
مادۀ  802قانون مجازات اسالمی مقرر میدارد« :افراد نابالغ ،مسئولی هیفری ندارند» و در متادۀ
 803همان قانون مقرر شد اس « :سن بلوغ ،در دختران و پسران ،بهترتیب نته و پتانزد ستال تمتام
قمری اس » .همچنین براسا تبصرۀ  8مادۀ 8683قانون مدنی هه در سال  8033بته متادۀ مزبتور
ملح شد« ،سن بلوغ در پسر پانزد سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری اس ».
موضوع بلوغ در علوم مختلفی همچون فقته ،حقتوق ،علتوم تربیتتی ،روانشناستی و دانتش
اجتماعی هاربرد دارد و مورد توجه و بررسی صاحبنظران آن علم قرار میگیترد .بتهطتور هلتی
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بلوغ با یکسری تغییرات بیولو یک همرا اس هه در پسران بین یتازد تتا پتانزد ستالگی و در
دختران بین نه تا دوازد سالگی ظاهر میشود.
بلوغ را میتوان به بلوغ جنسی و بلوغ ستنی تقستیم هترد .نشتانۀ بلتوغ جنستی ،احتتالم و
روییدن موی زهار اس و در بلوغ سنی نیز در روایات و آرای فقها ،ستنین مختلفتی ذهتر شتد
اس هه قول مشهور فقهای امامیه بر پانزد سال تمام برای پسر و نته ستال تمتام بترای دختتر
مستقر شد اس  .ذهر این مقدمه برای درک بهتر قلم و بیتان رستا و زیبتای ستعدی ضتروری
اس ؛ آنجا هه در یکی از حکایات گلستان ،با هنرمنتدی ،ایتن موضتوع را بته زیتور نثتر و نظتم
میهشد .در زیر ضمن نقل هالم سعدی ،به برخی از نکات موجود در آن اشار میشود:
«طفل بودم هه بزرگی را پرسیدم از بلوغ؛ گف  :در مسطور آمد اس هته سته نشتان دارد:
یکی پانزد سالگی و دیگر احتالم و سیم بر آمدن موی پیش؛ اما در حقیق یک نشان دارد بس،
آنکه در بند رضای ح جل و عال ،بیش از آن باشی هه در بند حظ نفس خویش و هر آنکه درو
این صف موجود نیس بنزد محققان بالغ نشمارندش.
بصورت آدمی شد قطرۀ آب
وگرچل ساز را عقل و ادب نیس
جوانمردی و لطفس آدمی
هنر باید هه صورت میتوان هرد
چون انسان را نباشد فضل و احسان
بدس آوردن دنیا هنر نیس

هه چل روزش قرار اندر رحم ماند
بتحقیقش نشاید آدمی خواند
همین نقش هیوالنی مپندار
بایوانها در از شنگرف و زنگار
چه فرق از آدمی تا نقش دیوار
یکی را گر توانی دل بدس آر»
(سعدی)813 :8021 ،

در این حکای نکات فراوان قابل اشار وجود دارد هه به برخی از آنها اشار میشود:
 .8سعدی  -آنچنانهه از این حکای هویدا متیشتود -پتیش از بلتوغ و در دوران هتودهی،
پیگیر احکام و مسائل شرعی و انجام وظای و تکلی بود و به همتین ستبب بته دنبتال
دانستن شرایط و نشانههای آن بود .آنجا هته متیفرمایتد « :طفتل بتودم هته بزرگتی را
پرسیدم از بلوغ.»...
 .6در پاسخ به پرسش سعدی ،آن بزرگمرد (هه احتماالً از بزرگان و عالمتان دینتی است ) ابتتدا
نشانههای ظاهری بلوغ -سه نشان بلوغ هه در هتابهای فقهی بته آن اشتار شتد است  -و
سپس نشانههای باطنی آن را برای سعدی بر میشتمارد .پتس از ذهتر نشتانههتای ظتاهری
سهگانه ،سعدی از قول آن بزرگ ،واقعی بلوغ و رسیدن به رشتد و تعتالی و ختروج از دوران
هودهی و طفولی را یک چیز اعالم میهند...« :اما در حقیق یک نشتان دارد و بتیآنکته در
بند رضای ح جل و عال بیش از آن باشی هه در بند حظّ نفس خویش».
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 .4زندان ،زندانی و خ انوادۀ زن دانیان :حتبس و زنتدانی هتردن مجرمتان و محکومتان از
مجازاتهایی اس هه از دیرباز تاهنون در تمام جوامع و حکوم ها و در تمتام زمتانهتا معمتول و
مرسوم بود اس  .رعای انصاف و عدال در مورد محکومان از امور پسندید و متورد تأهیتد دیتن
مبین اسالم اس و در آموز های دینی سفارشهتای فتراوان در ایتن زمینته وجتود دارد .امتروز ،
زندانبانی ،بهصورت علم درآمد و زندانبانان عالو بر رعای حقوق زندانیان ،برای ارائۀ مشتاور هتای
الزم به آنان آموزشهای الزم را فرا میگیرند .زندان سالم در حقیق فرصتی را برای بزهکار فراهم
میهند تا با اندیشه در هارهای نابخردانۀ خویش و همچنین بهر گیری از مشاور های سازند و نیز
یادگیری حرفه و صنعتی خاص از رفتارهای ضداجتماعی خود دس بکشد و بهعنوان یتک عنصتر
سازند و همرا با دیگر اقشار اجتماع به جامعه برگردد .در عین حتال ،ستلب آزادی افتراد بته هتر
دلیلی پیامدهای منفی را برای فرد زندانی و خانوادۀ او و در نتیجه جامعه خواهد داش  .بته همتین
سبب در احکام اسالمی ،بهصورت محدود و بترای برختی جترائم هته آزادی زنتدانی بترای جامعته
خطرناک باشد ،بهناچار حکم به زندانی هردن مجرم داد متیشتود .در عتین حتال بترای محکتوم
هردن هر متهمی ،قاضی باید بهدق عمل هند تا بیگناهی ،بدون دلیل به زندان محکوم نشتود یتا
بیش از انداز در زندان نگه داشته نشود و در عین حال سرهشی و رسیدگی بته ختانوادۀ او نیتز از
تکالی و وظای حاهم شمرد میشود .با بررسی آثار سعدی این نکته معلوم میشود هه زندان در
آن عهد و زمان از مجازاتهای رایتژ بتود و بته همتین علت  ،ستعدی هنگتام نصتیح ملتوک و
حاهمان ،نهتنها از این موضوع افل نداشته اس  ،بلکه بهخوبی جوانب امر بتر او مکشتوف بتود و
به همین سبب در خصوص زندان و زندانی به ظراف نکاتی را یادآور میشود.
اربالگری زندانیان و یافتن زندانی بیگنا احتمالی و نیز آزاد هتردن زنتدانیانی هته مرتکتب
جرمهای هوچک شد اند ،از تأهیدات مکرر سعدی در این باب اس  .در جایی از هتتاب نصتیحه
الملوک اینگونه رهنمود میدهد« :در هر دوسه متا  ،شتحنه زنتدان را بفرمایتد بغتوص احتوال
زندانیان هردن ،تا بیگناهان را خالص دهد و گنا هوچک را پس از چند روزی ببخشد و زنتدان
قاضی را همچنین نظر فرماید» (سعدی.)113 :8021 ،
این نکته هه سفارش جاوید و همیشگی سعدی به همۀ نظامهتای قضتایی جهتان در طتول
زمان اس  ،در باب اول بوستان به همال زیبایی در لفظ و معنی بهصورت زیر نمودار میشود:
«نظر هن در احوال زندانیان

هه ممکن بود بیگنه در میان»
(سعدی)668 :8021 ،

در جای دیگر به رعای حال زندانیانی هته دارای عتزت و احتترام بتود انتد و از بتد روزگتار
هارشان به زندان هشید سفارش میهند« :خداوندان شوه را چتون بزنتدان فرستتد ،عتزت و
حرم دارد و ملبو و مأهول و مشروب و منکوح و ندیم و اسباب عیش مهیتا دارد هته معنتی
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یومان همینس هه بینوایی نبرد .الدهر یومان :یوم لی و یوم لک (نسخۀ بتدل :یتوم لتک و یتوم
علیک)» (سعدی 133 :8021 ،و .)113
در ایتتن میتتان آنچتته از دوراندیشتتی و نیتتز روش تناندیشتتی آن حکتتیم حکای ت متتیهنتتد و
سیاس های جنایی هشورهای اروپایی پس از سالها ،تنها در سدۀ اخیر به آن دس یافتتهانتد،
موضوع ضرورت حمای از خانواد های زندانیان از بودجۀ عمومی اس  .یکی از معایتب زنتدان -
هه در سدۀ اخیر مورد تأهید دانشمندان جرمشنا و علوم اجتماعی قرار گرفته اس  -آن اس
هه آثار زندان بهعنوان مجازات تنها دامنگیر زندانی نیس  ،بلکه خانوادۀ زندانی و زن و فرزنتدان
و والدین او نیز در این میان ناخواسته مجازات شد و بخشی از آسیبهتای اجتمتاعی دامنگیتر
آنها نیز میشود .به همین سبب ضمن تأهید بر اهتفا به صدور احکام زندان در مواقع ضتروری و
احتراز از صدور احکام زندان هوتا مدت و نیز استفاد از مجازاتهای جایگزین ،تأهید خاصی بتر
حمای از خانواد های محکومان دارد .سعدی به این نکته هه بتا آخترین پیشترف هتای علتوم
جنایی و تجارب بشری همرا اس  ،اینگونه اشار میهند« :پروردۀ نعم را چون بجرمتی هته
مستوجب هالهس خون بریزد ،اهل و عیالش را معطل نگذارد» (سعدی.)133 :8021 ،
در بوستان نیز توجه به خانواد های زندانیان و رعای اصل شخصی بودن مجتازاتهتا را بته
زیبایی و رسایی زیر در اندیشه و بیان فصیح و بلیغ سعدی بهگونۀ زیر مییابیم:
«وگر اندر تبارش هسان
گنه بود مرد ستمکار را

بر ایشان ببخشای و راح رسان
چه تاوان زن و طفل بیچار را »
(سعدی)22 :8012 ،

در برخی موارد مشاهد میشود هه بهسبب افل و بیدقتی ،متهمی یا محکومی متدت طتوالنی
در زندان بالتکلی رها و در حقیق مجازات مضاع در مورد او اعمال متیشتود .در ایتن مواقتع ،بتا
رسیدگی و بازرسی دور ای و بررسی پروند ها و وضعی هریک از آنان ،میتوان از خطاها و اشتباهات
قضایی و نیز تحمیل هزینه بر فرد و جامعه جلوگیری هرد .جالب اس هه این موضوع نیتز بتهنحتوی
مورد توجه جناب سعدی بود اس « :و در زندان بهر وقتی نظر فرماید و هشتنی بکشتد و رهتاهردنی
رها هند و گنا هوچک را بقدر آن مالش دهد و بیگنا را دس بازدارد» (سعدی.)130 :8021 ،
 .5جرم فعل ناشی از ترک فعل :یکی از موضوعات مهم در حقتوق جتزا ،ارهتان و عناصتر
سهگانۀ قانونی ،مادی و معنوی جرم اس (گلتدوزیان .)813 :8018 ،عنصتر قتانونی مبتنتی بتر
پیشبینی رفتار مجرمانه در قانون و عنصر مادی جرم شامل وقوع رفتار مجرمانه در عالم واقتع و
عنصر معنوی نیز آن اس هه عمل مزبور از ارادۀ مرتکب ناشی شود .رفتتار مجرمانته متیتوانتد
بهصورت فعل ،ترک فعل و جرم فعل ناشی از ترک فعل بروز یابد .بیشتر جرائم بهصتورت فعلتی
اس هه قانونگذار انجام آن را منع هرد اس ؛ مانند قتل و ضرب و جترح (فعتل) و گتاهی نیتز
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قانونگذار وظایفی را برای افراد مشخص هرد اس هه اگر افراد موظ  ،از انجام آن سرباز زننتد،
مجازات خواهند شد؛ همانند امتناع مرد از پرداخ نفقۀ همسرش (ترک فعتل) (نوربهتا:8013 ،
 .)811در این میان ،برخی اعمال و رفتارها باقی میماند هه اگرچه وظیفۀ قانونی افتراد نیست ،
افراد به سبب حضور در جامعۀ انسانی از نظر اخالقی موظ و مکل به آنها هستند .بترای مثتال
اگر شخصی ناظر وقوع عملی به ضرر دیگری باشد و ضمن توانمندی و قتدرت بتر جلتوگیری از
آن ،بهع مد از آن جلوگیری نکند و قانون نیز این مقدار ترک عمل را جرم نداند ،در ایتن متوارد،
در میان دانشمندان حقوق جزا این سؤال مطرح شد اس هه آیا ایتن شتخص را متیتتوان بته
مجازات جرم اصلی هیفر داد یا خیر هماننتد اینکته در بوستتانی و در هنتار استتخر و حوضتی
نشسته باشد و نظار گر ارق شدن هودهی در آن باشد ،ولی در عین توانایی برای نجات هتودک
از هرگونه همک خودداری هند .در این مورد و موارد مشابه حقوقدانان معتقدند از آنجتا هته در
قانون ،اینگونه رفتارها پیشبینی نشد اس  ،ازاینرو قابل مجازات نیس .
با مراجعه به گلستان درمییابیم هه این موضوع در اندیشۀ بلند ستعدی بتهختوبی ظهتور و
سامان یافته اس  .سعدی در یکی از حکایات هتاب گلستان ،به زیبایی و روشتنی ،ضتمن طترح
موضوع ،حکم آن را نیز بیان هرد و بر الزام افراد به نوعدوستتی و همتک بته یکتدیگر ،فتارغ از
تکالی قانونی و قراردادها تأهید میهند .نابینایی در شرف سقوط به چتا است و شخصتی هته
ناظر این صحنه اس  ،بهعمد سکوت اختیار میهند و اقدامی در خصوص جلتوگیری از خطتر و
نجات شخص بهعمل نمیآورد .نابینایی هم شامل معنای ظاهری و بیبصر بودن میشتود و هتم
هنایه از بیبصیرتی و جهال و گمراهی اس  .هلمۀ چا نیز اینچنین اس :
«چو هاری بی فضول من برآید
وگر بینم هه نابینا و چا اس

مرا در وی سخن گفتن نشاید
اگر خاموش بنشینم گنا اس »
(سعدی)23 :8022 ،

در این بی سعدی دقیقاً یکی از موضوعات مهم و مطرح در حقوق جزای مدرن امتروزی را
مورد توجه و حکم قرار داد و بهوضوح و روشتنی فعتل ناشتی از تترک فعتل را جترم و گنتا و
مستوجب هیفر و مجازات اعالم هرد اس .
 .6قطعیت مجازاتها ،قاطعیت در مواجهه با مجرمان :موضوع عفو و گذشت مجرمتان
در صورت اصالح ،از امور مسلم در حقوق جزا محسوب میشود .با این حال این موضوع نباید به
تجری مجرمان و تکرار جرم ،گسترش ناامنی و افزایش ارتکاب جرم و شترارت منجتر شتود .بته
همین عل تنها در موارد خاصی ،موضوع عفو و گذش مطرح متیشتود و در بتاقی متوارد الزم
اس ضمن اعمال قاطعی در برخورد با بز و بزهکتاران ،مجتازاتهتا را بتا هتدف بازدارنتدگی،
حمای از جامعه ،پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمان اجرا هرد .سعدی در چنتد موضتع از
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گلستان و بوستان ،این موضوع را مورد توجه قرار میدهد و رحم و عفو هردن بدان و ظالمتان و
خبیثان را موجب تجری مجرمان و گسترش ظلم و ستم بر بیگناهان و مظلومان میداند:
«رحم آوردن بر بدان ،ستمس بر نیکان
خبیث را چو تعهد هنی و بنوازی

عفو هردن از ظالمان جورس بر درویشان
بدول تو گنه میهند بانبازی»
(سعدی)836 :8021 ،

در ح قیق سعدی با این بیان حاهمان و قاضتیان را بته جتدی و قاطعیت در برختورد بتا
مجرمان فرا میخواند و قطعی در اعمال مجازاتها را مهمترین را برای دفاع از جامعه میداند.
همچنین در هتاب نصیحهالملوک ،براسا نبوی شری «الشفاعه و ال هفاله فی الحد» حاهمان
را با نثری رسا و هوتا و گویا اینگونه به قاطعی با مجرمان و اجرای احکام الهی فرا میخوانتد:
«قطع دزدان و قصاص خونیان به شفاع دوستان در نگذرد» (ستعدی .)131 :8022 ،در جتای
دیگر از همین هتاب ،از زبان انوشیروان بر این موضوع تأهید میهند« :انوشیروان عادل را هه به
هفر منسوب بود ،به خواب دیدند در جایگاهی خوش و خرم؛ پرسیدنش هته ایتن مقتام بته چته
یافتی گف  :برمجرمان شفق نبردم و بتیگناهتان نیتازردم» (ستعدی .)131 :8022 ،در بیت
دیگری نیز به گونۀ زیر شدت عمل و مواجهه قاطع و بدون گذش با مجرمان و جامعتهستتیزان
را بهعنوان عاملی در جلوگیری از وقوع جرم و حفظ امنی شهروندان معرفی میهند:
«سر گرگ باید هم اول برید

نه چون گوسفندان مردم درید»
(سعدی)131 :8022 ،

همچنین در بوستان تأهید می هند همۀ اعمال و رفتار و تصمیمگیریها باید براسا مدار و
حکم شرع باشد و درصورتیهه اعمال براسا شرع باشد ،در انجام آن نباید تردیدی داش و بتا
قاطعی باید آن را اجرا هرد؛ هرچند در ظاهر امر مهتم و خطیتری هماننتد بته هیفتر رستاندن
گناهکاران و گرفتن جانشان باشد:
«نه بر حکم شرع آب خوردن خطاس
هرا شرع فتوی دهد بر هالک

وگر خون به فتوی بریزی ،رواس
أال تا نداری زهشتنَش ،باک»
(سعدی)22 :8011 ،

 .7نقش بزهدیده در وقوع جرم :در یکی از حکایات گلستان ،داستان مردی نقل میشتود
هه برای درمان چشمدرد به بیطار و دامپزشکی ،مراجعه میهند .بیطار نیز از داروهایی هه بترای
درمان درد چارپایان استفاد میهرد ،در چشم مرد هرد و در نتیجه چشم او هور شتد و هتار بته
شکای و قضا و دادگا و داور هشید .داور گف « :برو هیچ تاوانی نیست  ،اگتر ایتن ختر نبتودی
پیش بیطار نرفتی» (سعدی.)823:8011 ،
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در این حکای چند نکته اس هه به یک مورد از آن اشار میشود :یکی از موضتوعاتی هته
در چند دهۀ اخیر در حقوق جزا مورد توجه قرار گرفته اس  ،موضوع نقش بز دید و قربانی در
وقوع جرم و جنای و ضرر و زیان و خسارت اس  .در این مجموعته مباحتث هته تحت عنتوان
«بز دید شناسی یا قربانیشناسی» مطرح اس  -و بهصورت یتک رشتتۀ علمتی از گترایشهتای
حقوق جزا در آیند درخواهد آمد -این نکته طرح میشود هه عالو بر مجرم ،هه ستهم اساستی
در ارتکاب جرم و بز دارد ،باید به نقش و سهم بز دید و قربانی در ارتکاب جرم نیز توجه شود.
با بررسی وقایع جنایی و حوادث واقعه درمییابیم هه در بسیاری از متوارد نحتوۀ عمتل و رفتتار
بز دید اعم از فعل و ترک فعل ،نقش اساسی و محوری در وقوع جرم داشته است ؛ بتهگونتهای
هه اقدام او زمینه را برای ارتکاب آسان جرم برای مرتکب فتراهم آورد و در برختی متوارد نیتز
نقش تحریکهنند در ارتکاب جرم داشته اس  .بر این اسا این پرسش مطرح میشود هه در
اینگونه موارد با اینگونه بز دیدگان بهعنوان یک بز دید و همچنین هستی هته در بتروز جترم
سهم و نقش داشته چگونه باید برخورد هرد آیا باید برای آنها نیز مجازاتی در نظر گرفت آیتا
در اینگونه موارد باید برای جانی و مرتکب تخفیفاتی در نظر گرف و در حقیق آیتا ایتنگونته
موارد میتواند بهعنوان جهات مخففه مجازات محستوب شتود ایتنگونته ستؤاالت و مباحثتات
همچنان بین دانشمندان حقوق جزا مطرح اس و تاهنون از نظر تقنینی پیشرفتی حاصل نشد
اس  .در حکای پیشگفته ،سعدی این موضوع را به زیبایی و سادگی طرح و اقدام بتز دیتد را
تقبیح میهند و به سبب اتخاذ تصمیم نادرس در مراجعه به دامپزشتک و بیطتاری ،هتیچگونته
تاوانی را برای مرتکب در نظر نمیگیرد:
« مردهی را چشم درد خاس  ،پیش بیطار رف هه دوا هن .بیطار از آنچه در چشم چارپتای
میهند در دید او هشید و هور شد .حکوم  ،بداور بردند گف  :برو هیچ تاوان نیس  ،اگتر ایتن
خر نبودی پیش بیطار نرفتی .مقصود از این سخن آنس تا بدانی هه هر آنکته نتاآزمود را هتار
بزرگ فرماید با آنکه ندام برد ،بنزدیک خردمندان بخف رای منسوب گردد:
ندهد هوشمند روشن رای
بوریا باف اگرچه بافند اس

بفرومایه هارهای خطیر
نبرندش بکارگا حریر»
(سعدی)823 :8011 ،

 .8آیین دادرسی کیفری :بیتردید در روزگاران سعدی ،علم و رشتتهای بتا عنتوان آیتین
دادرسی هیفری به شیو امروزی نبود  ،با این حال در تمام نظامهای دادرسی در طول تتاریخ -
از جمله در روزگاران سعدی -شیو هایی برای هش جرم ،تعقیب مجرم ،تحقیقتات و بازپرستی،
محاهمه و اجرای حکم ،مجازات و اصول و مقررات حاهم بر هریک از این مراحل  -هته موضتوع
علم آیین دادرسی هیفری اس  -وجود داشته اس  ،هه با مرور آثار سعدی ،میتوان جلو هتایی
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از آن را یاف  .برای نمونه در نثر زیر ،می توان چند نکته را ،در چارچوب نظام آیین دادرستی در
آن دوران ،شناسایی هرد:
 .1 .8ادلۀ اثبات دعوا :یکی از ادلۀ اثبات دعوا در محکمه ،شتاهد یتا بینته است هته بتا وا ۀ
«گواهی» مورد اشار قرار گرفته اس  .شاهد و بینه نیز شرایطی دارد هه یکی از آنها احراز صدق و
راستی و امین و اهل ایمان بودن اوس هه سعدی در فراز اول نثر زیر به آن اشار میهند.
 .1 .1 .8یافتن دلیل قطعی بر گناهکاری و مجرمیت متهم :تا هنگامیهه دلیتل قتاطعی
بتتر مجرمی ت و گنهکتتاری شتتخص در محکمتته توستتط قاضتتی و حتتاهم شتترع ،از طری ت ادلتتۀ
پذیرفتهشد شرعی ثاب نشود ،اصل بر برائ و بیگناهی متهم اس  .به همتین ستبب در فقته
اسالمی تأهید فراوانی بر احتیاط در دماء و اعراض افراد اس و با اندک شبههای براسا قاعتدۀ
درء (الحدود تدرأ بالشبهات) مجازات برداشته میشود و خطا هردن حاهم در عفو را آستانتتر از
خطا هردن در اعمال مجازات ،بهخصوص در مجازاتهای سالب جان میداند .ایتن حقیقت هته
برگرفته از روایات متعدد از معصومین (ع) اس و بهصورت اصل قطعی در حقوق جزای اسالمی
درآمد اس  ،در فراز دوم نثر زیر و نیز نظم و بی پس از آن ،بهخوبی آشکار اس :
«گواهی بخیان هس نشنود ،مگر آنکه دیان گویند معلتوم هنتد و تتا بغتور گنتا نرستد،
عقوب روا ندارد» (سعدی.)131 :8011 ،
«صواب اس پیش ازهُشَش ،بند هرد هه نتوان سر هشته پیوند هرد» (سعدی.)21 :8012 ،
در این بی سعدی میگوید در اجرای مجازات اعدام و قتل متهم تا قطعی نشدن گناهکتاری و
مجرمی او تعجیل نکند و اقدام صحیح و صتواب آن است هته متتهم را پتیش از هشتتن ،متدتی
زندانی هنند ،زیرا اگر پیش از تحقی و قطعی مجرمی  ،او را بته قتتل برستاند و بعتد بته ستببی
خالف آن ثاب شود ،پشیمانی سودی ندارد و نمیتوان سر هشته را پیوند زد و مرد را زند هرد.
 .9توبه و نقش آن در سقوط مجازات :موضوع توبه در رشتههای مختل علمی همچتون
تربیتی ،اخالقی و فقهی و حقوقی از جنبههای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار متیگیترد .در
مجموعه گرایشهای موجود در علم حقوق جزا ،تالش بر این اس هه با اقدامهتای پیشتگیرانه،
زمینهها ی ارتکاب جرم و بز و تجاوز به حقوق فترد و جامعته برداشتته شتود و بتدینوستیله از
تمامی آنها دفاع و محافظ شود .با وجود همۀ تالشها و برنامهریزیهای تربیتتی و فرهنگتی،
به علل و عوامل گوناگون فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ،گروهتی از افتراد بته جامعته بزهکتاران
پیوسته و مرتکب اعمال ضداجتماعی میشوند و به همین ستبب تمتامی نظتامهتای موجتود در
جامعه از جمله نظام حقوقی با راهکارها و شیو های گوناگون در اصتالح مجرمتان و بازگردانتدن
آنها به جامعه و از بین بردن خوی بزهکاری آنان ،سعی میهنند .در ایتن میتان حقتوق جتزا بتا
حربۀ مجازات ،هه هارهردهای گوناگونی دارد ،نقش مهمی را در این زمینه ایفا میهنتد .از ایتن
منظر ،یکی از اهداف اجرای مجازاتها ،اصالح مجرم ،بازگش او به اجتماع و رفع خطر جتانی و
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بزهکار ،نسب به اعضای جامعه اس  .درصورتیهه بزهکار و محکوم از هردۀ خود پشیمان شتود
و اقدام به انجام هارهای پسندید و خیر هند و در این رفتارها صادق باشد ،وجدان بشری و نیتز
قوانین موضوعه ،نسب به اعمال مجازات بازنگری هرد و از او میگذرد و با این گذش  ،زمینتۀ
بازگش او را به اجتماع فراهم میهند .آیات و روایات فراوانی بته موضتوع توبته اشتار هترد و
ضمن تشوی همگان به توبه و بازگشت بته مستیر صتحیح و ستازند  ،نستب بته برختورداری
توبههنند از عفو و رحم الهی در دنیا و آخرت حکای میهند .بر این اسا توبه با شترایطی
بهعنوان یکی از عوامل ستقوط مجتازات در حقتوق جتزای استالمی متورد اتفتاق همتۀ فقهتا و
دانشمندان اسالمی اس  .تصمیم و عزم بر عدم بازگش به اعمتال مجرمانته و معاصتی و انجتام
اعمال صالحه از شرایط اساسی توبه اس  .در این میان توبهای موجب سقوط مجازات متیشتود
هه پیش از دستگیری صورت گرفته باشد و اگر پس از دستگیری و محکومی ادعای توبه هنتد،
از او پذیرفته نمیشود و مجازات جرائم و بز های ارتکابی در ح او اعمال میشود .این موضتوع
در یکی از حکایات گلستان و در ضمن گف وگوی قاضی با خطاهاری  -هته پتس از دستتگیری
قصد توبه داش  -مورد اشار قرار میگیرد و حاهم به شخص خاطی یادآور متیشتود هته توبته
پس از دستگیری و آگاهی یافتن از عاقب جرم و بز  ،سود و فاید ای نخواهد داش :
«...قاضی دریاف هه حال چیس  .گفتا :از هدام جانب برآمد .گف  :از قبتل مشترق  .گفت :
الحمداهلل هه در توبه همچنان بازس بحکم حدیث الیغل علی العباد حتی تطلع الشتمس متن
مغربها أستغفرک اللهم و اتوب الیک
بخ نافرجام و عقل نا تمام
این دو چیزم بر گنا انگیختند
ور ببخشی عفو بهتر هانتقام
گر گرفتارم هنی مستوجبم
ملک گفتا توبه درین حال هه بر هالک اطالع یافتی سودی نکند فلم یک یتنفعهم ایمتانهم
لما رأوا بأسنا» (سعدی.)801 :8021 ،
گفتنی اس با توجه به اهمی توبه در سلوک معنوی و عرفانی ،این موضوع در جای جتای
آثار گرانسند سعدی به چشم میخورد؛ تا آنجا هه باب نهم بوستان به توبته اختصتاص یافتته و
در آن حکایات گوناگونی در اهمی و ضرورت و توصیه به توبه و بازگش به را صواب و شرایط
آن نقل شد اس .
در یکی از حکایات (باب  ،8حکای  )66سعدی (ر ) حکم قاضتی را فتتوا -هته یتک عمتل
فقهی اس  -معرفی میهند« .قاضی فتوی داد هه خون یکتی از آحتاد رعیت ریختتن ستالم
نفس پادشا را رواس ».
 .11مجازاتها :مجازات هایی هه سعدی برای مجرمان در آثار خود به آنها اشار میهند ،در
االب موارد در چارچوب مجازاتهای اسالمی اس هه براسا فقه جزایی استالم تعیتین شتد
اس  .این مجازاتها ،در چهار دسته حدود ،قصاص ،دیات و تعزیرات جای میگیرد هته ستعدی
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به شکلهای گوناگون به آنها اشار میهند .در باب حدود به مجازاتهای حدی همچون سترق
اشار میشود .مجازات جنایات عمدی نیز قصاص و مقابله به مثل است هته بتا عنتوان قصتاص
مورد اشار قرار می گیرد .در باب تعزیرات نیز انواع مجازاتها همچون زنتدان و ...بته صتالحدید
حاهم شرع ،به چشم میخورد.
« قطع دزدان و قصاص خونین بشفاع دوستان در نگذارد» (سعدی.)131 :8022 ،
 .11وظایف و مسئولیت های حکومت و دولتمردان و حاکمان در قبال مردم :هرچنتد
در همۀ آثار سعدی می توان وجو و انواع گوناگون اندرز به حاهمان در خصوص رعایت حقتوق
مردم و جامعه را دید ت آنچنانکه در سطور پیشین نیز دید میشود -با این حال ،سعدی ،رستالۀ
اختصاصی با عنوان نصیحهالملوک دارد هه حاوی  818نکتۀ اخالقی و مدیریتی در عرصتههتای
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،حقوقی و قضایی و نظامی اس  ،هه با متان و مهاب در
قالب پند و اندرز ارائه هرد اس هه از اهمی و ضرورت توجه اندیشمندان و بزرگان به این امر
هه صالح و فالح دنیا و آخرت مردمان را در پی دارد ،حکای میهند .این انتدرزها و توصتیههتا
حاصل مطالعات نظری و میدانی سعدی و برگرفته از مفاهیم و معارف عالی قرآنی و روایی و نیتز
حشر و نشر با گرو های مختل اجتماعی از حاهمان و صاحبمنصبان ،علما و قضات و بهعبارتی
مسئوالن هشوری و لشگری در سرزمینهای مختل اس هه با دقت بتر اعمتال آنهتا ،نتیجتۀ
ارزیابی و تجویزی خود را در قالب پند و اندرزهای هوتا و اثرگذار منثور و منظوم بته ودیعت و
یادگار گذاشته اس  .روح حاهم بر نصایح  818گانۀ سعدی در این رساله و همچنین مهتمتترین
توصیهای هه سعدی در طلیعه این رساله به حاهمان و دولتمتردان متیهنتد ،دعتوت بته عتدل،
احسان و انصاف اس هه رعای آن سرمایۀ اجتماعی را در قالب همبستگی اجتماعی و اعتماد و
تعامل و همراهی مردم و مسئوالن بهوجود می آورد و در نتیجه موجب توسعه و آبادانی و رفتا و
پیشرف و امنی همهجانبۀ هشور و دولتمردان و مردم خواهد شد.
«پادشاهانی هه مشف درویشند ،نگهبان ملتک و دولت خویشتند ،بته حکتم آنکته عتدل و
احسان و انصاف خداوندان مملک موجب امن و استقام رعیّ اس و عمارت و زراعت بتیش
اتفاق افتد .پس نام نیکو و راح و امن و ارزانی الّه و دیگر متاع به اقصای عالم برود و بازرگانان
و مسافران راب نمایند و قماش و الّه و دیگر متاعها بیارند ،و ملتک و مملکت آبتادان شتود و
خزاین معمور و لشکریان و حواشی فراخ دس  ،نعم دنیا حاصل و به ثواب عقبی واصل ،و اگتر
طری ظلم رود برخالف این؛
عادل برف و نام نکو یادگار هرد»
ظالم برف و قاعدۀ زش از او بماند
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نتیجهگیری
براسا نتایژ این پژوهش میتوان گف سعدی با نظام حقوقی استالم بتهختوبی آشتنا بتود و در
جای جای آثارش ،به فراخور حال ،به گوشههایی از آن در قالب حکای و نصیح و ...اشار هترد
اس  .بر این اسا میتوان ارهان یک اندیشۀ استوار در مسائل حقوقی و نظتام قضتایی را در آثتار
سعدی شناسایی هرد .همچنین مفاهیم و موضوعاتی مربوط به حقتوق اساستی و عمتومی ،حقتوق
دیوانی و اداری ،حقوق جزای عمومی و اختصاصی ،آیین دادرسی را میتوان یاف هه ستعدی آنهتا
را به نظم و نثر و به قلم و بیان شیوای خود ماندگار هرد است  .عتدال  ،نظتم اجتمتاعی ،وظتای
حاهم و والی و دولتمرد در رعای حقوق مردم ،فلسفۀ مجازات ،لزوم تناسب بین جرم و مجتازات و
توجه به بازدارندگی مجازات ،توبه و اصالح مجرم ،حقوق متهم و محکوم ،زندان و زندانی و ختانوادۀ
زندانیان ،قضاوت و قاضی و شرایط آن ،ادلۀ اثبات دعوا و حتی توجه بته مجتازاتهتای جتایگزین و
نکاتی دیگر را یاف هه از بزرگی اندیشه ،دانش ،قلم و بیان سعدی حکای دارد.
از سوی دیگر موضوعات و مسائل فقهی ،حقوقی و قضایی موجود در آثار سعدی بتا قواعتد و
اصول فقهی و حقوقی اسالم انطباق باالیی دارد .هرچند در پار ای موارد نیز نه بهعنتوان احکتام
قضای اسالمی ،هه براسا رأی پادشا و حاهم جور ،مجازات و حکمی را نقل میهنتد .گفتنتی
اس این نکته نیز نامعلوم ماند هه تا چه حد حکای نقل شد  ،واقعیتی بیرونی داشته و تتا چته
حد از تصور و خیال سعدی برخاسته اس .
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