
 

  بررسي مسائل فقهي و حقوقي در گلستان سعدي
  1اهللا خادمي روح

 :چكيده
پـردازي قـرار گرفتـه     مايه حكايـت  در اين مقاله كوتاه سعي شده است مسائل فقهي و حقوقي كه در حكايات گلستان دست

توان دريافت كه سعدي عالوه بر اديب بـودن، بـر بسـياري از     با دقت در اين موارد مي. شده، از ديدگاه فقه شيعه بررسي شود
ده و توانسته است حكايات خود را منطبق بر فقه اسالم به شكل صـحيحي  علوم رايج عهد خود بخصوص فقه اسالمي آگاه بو

  . روايت كند
  گلستان، حكايات، فقه :واژگان كليدي

  مقدمه
كند، چيزي از بزرگي و فضـل   گيرد، و كاغذ را مهمان خود مي اي است كه هرگاه قلم به دست مي سعدي نويسنده

دانـد چگونـه بـا جـادوي كلمـات،       شناسد و مي هاي سخن را مي راه اي كه دقايق و نويسنده. كند و ادب فروگذار نمي
خواننده را با خود همراه كند و هر جا كه الزم است احساس خواننده به لرزش درآيد، شك را از دل خواننده بزدايـد  

و سعدي اين زيركي را، كه شـگرد خـاص خـودش را    . و مجالي براي بيراهه رفتن و پا پس كشيدن به مخاطب ندهد
  .دارد، با هيچ كس قسمت نكرده است

توان گفت اغلب بل تمامي  جايي كه مي. است) نظاميه بغداد(التحصيل بزرگترين دانشگاه روزگار خود  سعدي فارغ
  .شد و سعدي نيز از آن خوان گسترده، نهايت استفاده را كرده است علوم عصر تدريس تدريس مي

هم  -كه داراي بيشترين آثار تأليف شده، بيشترين اختالف نظرها  يكي از مسائل مهم در شريعت اسالم، فقه است
و در نتيجه داراي بيشـترين پويـايي، رشـد و بالنـدگي      -در يك مذهب و هم در بين مذاهب و فرق مختلف اسالمي

  .هايش به ظرافتهاي فقه توجه دارد شناسد و در حكايتها و داستان است و سعدي نيز فقه و حقوق اسالمي را مي
در اين گفتار برآنيم تا مسائل فقهي را در گلستان سعدي بدون توجه به گرايش فقهي سعدي، با معيارهاي حقوقي 

  .جامعه عصر حاضر كه بر اساس فقه شيعه تدوين شده است بررسي كنيم
 چون الزمه بحث از متون و احاديث فقهي در گلستان سعدي، بحث از قضاوت است اين مورد را بيشـتر بررسـي  

  . كنيم مي
، در اين نوشتار، ارجاع به گلستان سعدي بر 105گلستان، باب هشتم، حكمت ( داند جوي طراران مي سعدي قاضي را مصلحت

كه اگر دندان هر كسي به ترشي  ).هاست تا مراجعه به چاپها و مصححات ديگر آسان شود ها و حكمت اساس شماره باب و حكايت
سعدي قضات را اشخاصي مفسد و عياش معرفـي  . )106همان، حكمت ( شود د ميكند شود، دندان قاضي به شيريني كن

شود و نعل دلش در آتش، در مقامي كه ملـك روزگـار او را    قاضي همداني كه با نعلبند پسري سر خوش مي. كند مي
  ).20گلستان، باب پنجم، حكايت ( داند و يگانه روزگار از فضالي عصر مي

چنانكه مـرگ و زنـدگي   ( با دادگستري خصوصي است كه شاه در رأس آن استحكومت در عصر سعدي، حكومتي 
بـاب اول، حكايـت   (دهد افرادي را بي گنـاه   در دست شاه است و شاه به خود حق مي... ام و افراد در باب اول، حكايتهاي اول، چهام، سي

و قضـات در مراتـب    ....)و  40، 23ول، حكايـت  بـاب ا . (وزير نيز بـر جـان انسـانها تسـلط دارد    ( و وزير ).به زندان بيندازد) شش
اند و حتـي خـون يكـي از     هاي فساد عميقي را ايجاد كرده شود، اما قضات رخنه در احكام به شرع توسل مي. تر پايين

ها در وضع مناسـبي   زندان. )22گلستان، باب اول، حكايت ( دارند آحاد رعيت ريختن را براي سالمت نفس پادشاه روا مي
گيرنـد   آورند و در آن را گل مـي  اي در مي گناه به خانه و چه بسا بخاطر يك تهمت دو درويش خراساني را بي نيستند

  .)6همان، باب سوم، حكايت ( برد شود و ديگري در اين ستم جان سالمت به در مي كه يكي هالك مي
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البته شايد به همين دليـل باشـد    گشايد و كند و زبان اعتراض نمي اي ديگر را درك مي سعدي از اين حكايت، نكته
در جدال سعدي و مدعي، آن دو بـراي رفـع دعـوا پـيش قاضـي      . داند كه اقامه دعوي نزد اين قضات را شايسته نمي

ميان توانگران و درويشان فرقي «شوند؛ گو اينكه قاضي فقط منسوب شده تا  راضي مي» حكومت عدل«روند و به  مي
  . و مهم ديگري ازو ساخته نيست»  )سعدي با مدعي در بيان توانگري و درويشيهمان، باب هفتم، جدال ( بگويد

در همين اندك مواردي كه به قضات و قضاوت در گلستان پرداخته شده است فراوانند آنچه كه با حقوق اسـالمي  
ه خاطر آن به گريزد و پدر ب ريزد و مي كشد و خون كسي مي خورد و عربده مي پسر درويش خمر مي. سازگاري ندارد

هـا يكـي از افتخـارات حقـوق      ، در حالي كه اصل شخصي بودن مجـازات  )10همان، باب هفتم، حكايت ( رود حبس مي
  .اسالم است و هر كس را بايد به خاطر اعمال خود وي بازخواست كرد

وجود داشـته اسـت    ها ها و مكان ها، مفاسد و انحرافاتي كه در همه زمان عدالتي گلستان سعدي پر است از بيان بي
ولي سعدي با ديد هنري واالي خود چنان آنها را به تصوير كشيده است كه در بعضـي مـوارد قـبح آن از بـين رفتـه      

مشـكالتي نظيـر   . عدالتي و انحرافات جنسي در گلستان فراوان است هاي حقوقي، مفاسد اقتصادي، بي نارسايي. است
همـان، بـاب   ( ، شـهادت دروغ )106همـان، بـاب هشـتم، حكمـت     ( سـتاني  ه، رشـو  )26همان، باب اول،حكايـت  ( فروشي گران

زناني كه حكم قتل در مورد آنهـا اجـرا    ، راه)3همان، حكايـت ( عهد بوسيله برادران ، سوء قصد به جان ولي)1اول،حكايت 
، )4حكايـت   همـان، ( »ميوه عنفوان شبابش نورسيده و سبزه گلستان عذارش نودميـده «شود بجز يك نوجوان بالغ كه  مي

كند كه آنان را  ، زناي بنده با كنيزك كه پادشاه حكم مي)5همان، حكايت( ...حكم به زدن شيادي كه گيسوان بافته بود و 
، )40همـان، حكايـت   ( شـوند  محضر بخشوده مي گري وزيري نيك كه با ميانجي» از بام جوسق به قعر خندق در اندازند«

، مخنثـي كـه   )5همـان، بـاب دوم، حكايـت    ( زدن و زندان كردن آنها به تهمت دزدي گناه به قلعه و درآوردن درويشان بي
، و نيز ميل مردان به جنس مذكر در اغلـب  )12همان، باب سوم، حكايت ( داند سعدي مجازات او را بطور ضمني قتل مي

  .)1.2.4.5.10.11.17.20هاي  همان، باب پنجم، حكايت( حكايتهاي باب پنجم
بيطار از دارويي كه در چشـم  . رود تا او را درمان كند پيش بيطار مي. گيرد نيز مردكي چشم درد ميدر جايي ديگر 

بـر او هـيچ تـاوان    : گويد برند كه مي حكومت پيش قاضي مي. شود كشد و كور مي كنند در چشم وي مي چارپايان مي
  . )14همان،حكايت ( نيست، اگر اين خر نبودي پيش بيطار نرفتي

  بحث
حكاياتي از گلستان سعدي را كه در آن به مسائل حقوقي پرداخته شده است، همـراه بـا بحـث حقـوقي آن     اكنون 
  .كنيم بررسي مي

  14باب دوم، در اخالق درويشان، حكايت  -1
صـاحب گلـيم،   . حاكم فرمود كـه دسـتش بدركننـد   . گليمي از خانه ياري بدزديد. درويشي را ضرورتي پيش آمد«

آنچـه فرمـودي راسـت گفتـي،     : گفـت . گفتا بشفاعت تو حد شرع فرو نگـذارم . ا بحل كردمشفاعت كرد كه من او ر
جـدال  «همچنين مجازات قطع دست در » .وليكن هركه از مال وقف چيزي بدزدد قطعش الزم نيايد و الفقيرُ ال يملك

ان، باب هفتم، جدال سـعدي  هم( كفي از معصم بريده اال به علت درويشي... اي  هرگز ديده«: آمده است» سعدي با مدعي
  »)با مدعي در بيان توانگري و درويشي

  :در لمعه آمده است
رز و شـكافتن    حكم بريدن دست به سرقتي تعلق مي« گيرد كه از بالغ و عاقل صادر شده و مال را پس از هتك حـ

: اوالً: ينكه مسـروقه اي كه موجب مالكيت خودش نسبت به مال است از داخل حرز بربايد مشروط به ا آن بدون شبهه
از : و ثالثـاً . پنهاني آن مال را بردارد: و ثانياً. بوده يا مالي كه بهاي آن به اين مقدار باشد» ربع مثقال طال«ربع يك دينار 

اگر سرقت در سال قحطي واقع شده مال دزديـده شـده از جـنس خـوردني     : و رابعاً. غير مال فرزند و مواليش باشد
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  )353، ص 3وضيح لمعه، جترجمه و ت( ».نباشد
در مقـام تعريـف    197دهنـد و مـاده    قانون مجازات اسالمي را تشـكيل مـي   203تا 197مواردي كه بيان شد مواد  

سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري بطور پنهاني، يعني اوالً بايد عنصر ربودن صـورت  «: كند كه سرقت بيان مي
شـود و   د و سوم منظور از مال، بحث شده است كه فقط شامل مال منقول ميگيرد، دوم اينكه مال متعلق به ديري باش
و اين تعريف سرقت حدي است نه تعزيري كـه حـد آن در مرتبـه اول قطـع     . ديگر اينكه بطور پنهاني صورت گيرد

اگر سارق براي بار نخست سـرقت  «: كند چهار انگشت دست راست است كه اين حكايت نيز همين مورد را بيان مي
همـان،  ( ».شـوند  مـي  نموده واجب است چهار انگشت دست راست او بريده شود ولي كف دست و شست واگـذارده 

  )359صفحه 
بشفاعت تو حد شـرع فـرو   : گفتا. صاحب گليم شفاعت كرد كه من او را بحل كردم«: اما نكات ديگر اين حكايت

الحـاكم يـك جـرم قابـل      كه جرم قبل از رفع اليدر اين مورد، در قوانين جاري چنين اظهار نظر شده است » .نگذارم
يابد ولي بعد از آن غير قابل گذشت است و حتـي در   گذشت است؛ يعني با گذشت قرباني جرم رسيدگي خاتمه مي

  .توان فرو گذاشت صورت عفو قرباني حد شرع را نمي
قطعـش الزم نيايـد والفقيـرُ ال    هركه از مال وقـف چيـزي بـدزدد    «: كند و اما نكته ديگر از اين حكايت كه بيان مي

اي است از احاديث فقهي؛ و قانون مجازات اسالمي جـاري نيـز    در اين مورد شكي نيست و در واقع ترجمه» .يملك
مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه «: كند كه در بيان شرايط سرقت حدي بيان مي 198از ماده 16در بند

  ».مالك شخصي ندارد، نباشد
شود جاي بحث گشوده است و البتـه در   و اما اينكه در اين حكايت واقعاً درويش صاحب هيچ چيزي قلمداد نمي

  .شكي نيست» والعبد ال يملك«اين مورد كه 
  .كنيم همگام با آنچه كه بيان شد حكايت ديگري از گلستان را مرور مي

  :كني؟ گفت هر لئيم دراز مي شرم نداري كه دست از براي جوي سيم پيش: دزدي گدايي را گفت«
  

 دست، دراز از پـي يـك حبـه سـيم
  

 »بــه كــه ببرنــد بــه دانگــي و نــيم     
 

 26گلستان، باب سوم، حكايت   
  

بريدن دست به دانگي و نيم فقط اشاره است به حد نصاب قطع دست كه بيان شد ربع دينار طالسـت كـه قـانون    
نخـود طـالي مسـكوك كـه بـه       4.5به اندازه نصـاب يعنـي  « 198ماده 9مجازات اسالمي نيز اين حد نصاب را در بند

  .كند بيان مي» شود يا ارزش آن به مقداري باشد كه در هر بار سرقت شود مي صورت پول معامله
دست مرد دزد و زن دزد را بكيفر عملشان ببريد كه اين عقوبتي است كه خدا بر آنان «: و اما حكم سرقت در قرآن

پس هر كه بعد از ستمي كه كـرده توبـه نمـود و كـار     . بر هر كار مقتدر و به مصالح خلق داناست مقرر داشته و خدا
قرآن كريم، ترجمه مهدي الهـي  ( ».خود را اصالح كرد از آن پس خدا او را خواهد بخشيد كه خدا بخشنده و مهربان است

   )38اي، سوره مباركه مائده، آيه  قمشه
  14حكايت باب سوم، در فضيلت قناعت،  -2

اي موسي، دعا كن تا خدا، عزّ و جـلّ، مـرا   : گفت. السالم درويشي را ديد از برهنگي بريگ اندر شده موسي عليه«
پس از چند روز كه باز آمد از مناجـات مـرد را ديـد    . موسي دعا كرد و برفت. طاقتي بجان آمدم كفافي دهد كه از بي

ن چه حالتست؟ گفتند خمر خـورده اسـت و عربـده كـرده و كسـي را      اي: گرفتار و خلقي انبوه بر او گرد آمده، گفت
  ».اند كشته، بقصاص فرموده
 :تعريف قصاص از لمعه

 ».گناه است از روي عمد و به ستم كه مساوي و برابر است بـا جـان جنايتكـار    و موجب آن بيرون كردن جان بي«
  )394، ص 3ترجمه و توضيح لمعه، ج(
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در ثاني عمـل  . گناه باشد نه مهدورالدم شود، يعني اينكه اوالً شخص مقتول بي ميدر عبارت فوق چند عنصر ديده 
قتل از روي عمد صورت گرفته باشد؛ در حكايت مزبور آيا اينكه شخص مسكر داراي عمد بوده يا نـه جـاي بحـث    

  ... .بويت و دين، عقل، رابطه ا: است، ثالثاً در چند مورد شخص مقتول با قاتل در تساوي قرار داشته باشند
عن الصبي حتي يحتلم و عن المجنـون حتـي يفيـق و عـن     : رفع القلم عن ثالثةٍ«: فرمايند مي) ص(حضرت رسول 
  )402همان، ص ( ».النائم حتي يستيقظ

  :سه گروه از مردم فاقد مسووليت و تكليفند: ترجمه
  .كودكي كه هنوز به سن بلوغ نرسيده است-1
 .يافته استاي كه هنوز بهبود ن ديوانه-2
 .اي كه هنوز بيدار نشده است خفته-3

هر چند در اين حديث از مسكر نامي به ميان نيامده است ولي از اين موضوع كه جاني بايد جرم را از روي عمـد  
اي  كنيم كه ترجمه انجام دهد فراوان بحث شده است و ما همگام با اين موضوع، قانون مجازات اسالمي را بررسي مي

  :احاديث و متون فقهياست از 
  :قانون مجازات اسالمي 224ماده 
االختيار بوده و قصد  قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود كه در اثر مستي بكلي مسلوب«

در واقع مفهوم مخالف اين ماده اين است » .از او سلب شده است و قبالً براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد
شـود،   شود و در غير اين صورت با تعدد جرم روبـرو مـي   االختيار شده باشد قصاص از وي سلب مي سلوبكه اگر م

مجازات به علت شرب خمر و قصاص به علت سلب حيات ديگري؛ كـه ايـن موضـوع در حكايـت سـعدي بسـط       
قبت شرب خمـر  يابد و از ظاهر آن چنين است كه جاني مسكر در هر صورت بايد قصاص شود چون كه بايد عا نمي

  .انديشيد خود را مي
  :همسو است 224قانون مجازات اسالمي نيز با ماده  53ماده 
اگر كسي بر اثر شرب خمر مسلوب االراده شده لكن ثابت شود كه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است «

  ».حكوم خواهد شدمجرم عالوه بر مجازات استعمال و شرب خمر به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز م
قانون مجازات اسالمي موجب حد است، اعم از آنكه كم باشد يا زياد، مسـت كنـد يـا     165شرب خمر طبق ماده 

نكند، خالص يا مخلوط باشد به حدي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند و حد آن براي مرد يـا زن هشـتاد تازيانـه    
  .است

آزاري با همان سنگي كه بـر   راند؛ آنجا كه درويشي از مردم ميهمچنين سعدي در جاهايي ديگر، از قصاص سخن 
ترين كار؛ كه  عادالنه. )34نيز نگاه كنيد به باب دوم، حكايت  21گلستان، باب اول، حكايت ( گيرد سر وي زده شده بود انتقام مي

  . البته بخشايش در عين چيرگي زيباتر است
  19باب پنجم، در عشق و جواني، حكايت  -3

رسـانند و او   چينان موضوع را به گـوش والـي مـي    سخن. حكايت قاضي همدان كه با نعلبند پسري سرخوش بود«
جدال سعدي با (در جايي ديگر » .جويد كند كه وي را از بلندي به پايين بيندازند و قاضي به در توبه پناه مي حكم مي

حدثي گرفتند؛ با آنكه شرمساري برد، بيم سنگساري  شنيدم درويشي را با«: به مجازات لواط اشاره كرده است) مدعي
  )همان، باب هفتم، جدال سعدي با مدعي در بيان توانگري و درويشي( »...گفت. بود

  :تحليل موضوع بنا بر ترجمه و توضيح لمعه
ا كسي كه اقرار كند به داخل كردن آلت خود در پس مذكري، در صورتي كه چهار بار بدان عمل اقـرار نمايـد يـ   «

اند، اگر فاعل آزاد، بالغ و عاقل باشد خواه محصـن باشـد    چهار مرد عادل گواهي دهند كه اين عمل را مشاهده نموده
آنكـه او را بـا شمشـيري از     -1: چگونگي كشتن او به يكي از طرق پنجگانه ذيل است. شود يا غير محصن كشته مي
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اگر قبل . پرت كردن او از بلندي -5كندن ديواري بر او اف -4سنگسار كردن  -3سوزاندن در آتش  -2. پاي در آورند
شود اعم از آنكه حد قتل باشد يا سنگسار كردن و اگر پس از اقامه بينه توبـه   از قيام بينه توبه كند حد از او ساقط مي

  )321، ص 3ترجمه و توضيح لمعه، ج(. شود كند، حد ساقط نمي
  . دهد زات اسالمي را در كتاب دوم يعني حدود تشكيل ميقانون مجا 126تا  108بحثي كه بيان شد مواد 

گرد مناهي گردد يا قصد تبـاهي  ) زن(محال است كه با حسن طلعت او «: داند سعدي راه نجات ازين مناهي را مي
 )همان( .و در صورتي كه ازدواج دست ندهد صبر )گلستان، باب هفتم، جدال سعدي با مدعي در بيان توانگري و درويشي( »كند

  )31همان، باب هشتم، حكمت ( به صبر آبي بر اين آتش زن امروز: در جايي ديگر گويد
  11باب هفتم، در تأثير تربيت، حكايت -4

يكـي پـانزده سـالگي و ديگـر احـتالم و سـيم       : سه نشان دارد«كند كه بلوغ  سعدي در اين باب، از بزرگي نقل مي
  » برآمدن موي پيش

 )220، ص2ترجمه و توضيح لمعه، ج( .هاي بلوغ آمده است بلوغ، سه مورد باال به عنوان نشانهدر لمعه نيز، ذيل تعريف 
از قانون مجازات اسالمي آمده است كه سن بلوغ در پسـران پـانزده سـال تمـام قمـري و در       2تبصره  1210در ماده 

  . دختران نه سال تمام قمري است
  30باب هشتم، در آداب صحبت، حكمت  -5

  : جهود گفت«: ه جهود و مسلماني گويددر مناظر
 خــورم ســوگندبــه تــورات مــي

  

 »و گر خالف كنم همچو تو مسلمانم
  

  :در لمعه آمده است
گـردد، بـاز    اگر قاضي ببيند كه كافر ذمي از طريق سوگند ياد نمودن به آنچه كه نزد خودشان مرسوم است باز مـي 

و » ابـن «و » اب«مثل اينكه سوگند آنهـا مشـتمل بـر   . ر حرام باشدگردد چنين كاري را انجام دهد، مگر آنكه مشتمل ب
توانـد   قسم به پدر عيسي يا قسم به فرزند خدا كه قاضـي در ايـن صـورت نمـي    : نظير آن باشد بدين معني كه بگويد

   )460ترجمه و توضيح لمعه، جلد اول، صفحه ( .چنين سوگندي را مشروع محسوب نمايد
شوند؛ نظير دشنام مـادر كـه    هاي فقهي در گلستان سعدي مشاهده مي ي نيز با زيرساختعالوه بر اينها، امور ديگر

و سـعدي   )34گلستان، باب اول، حكايـت  (، داند حكم آن را يكي كشتن، ديگري زبان بريدن و ديگري مصادره و نفي مي
باب هفتم، جدال سعدي بـا مـدعي    همان،( »دشنامم داد، سقطش گفتم«: معتقد است كه دشنام دهنده را بايد فقط دشنام داد

 ، مسأله طهارت و نجـس بـودن آب چـاه نصـراني؟    )35همان، باب دوم، حكايت ( ، مسأله وقف)در بيان توانگري و درويشي
، كـه  )15همان، باب پـنجم، حكايـت   (و متمكن شدن مادر زن در خانه به علت كابين زن مرده  )20همان، باب سوم، حكايت(

  .ي فقهي استهر كدام مستلزم بررس
سعدي به احكام شرع وقوف دارد و شايد او نيز تشنه عدالت است، اما همه احكام و قوانين شرع در سايه وجـود  

شود و سعدي چنان بـا مهـارت از    لياقت، محو مي حكام جور، وزراي نا كار آمد، قضات مفسد، و ديگر كارگزاران بي
  .برد جو فاسد روزگار او پي مي گذرد كه كمتر كسي از سخن سعدي به كنار اينها مي

  :منابعفهرست 
  ، ترجمه مهدي الهي قمشه ايقرآن كريم

، 1376، جلـد دوم، چـاپ دوم،   1377، سيد علي حسيني، انتشارات دار العلم، قم، جلد اول،چاپ دوم، ترجمه و توضيح لمعه
  1374جلد سوم، چاپ اول، 

  قانون مجازات اسالمي 
  1380رهبر، تهران، انتشارات صفي عليشاه، پاييز  ، بكوشش خليل خطيبگلستان سعدي
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Abstract 

 
In this brief article we have tried  to scrutiny jurisprudence and legal issues of anecdotes of 

Golestan, from the perspective of Islamic jurisprudence. 
Saadi besides being a writer and poet, was informed many sciences of his era, especially 

the Islamic jurisprudence. and has based his own stories on Islamic jurisprudence in a right 
version. 
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