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 نقد و بررسی کتاب انسان گرایی در سعدی

 

 1قدسیه رضوانیان

 ارزیابی شکلی اثر: .1

در هزار  1398نوشتة عباس میالنی و مریم میرزاده است که انتشارات زمستان در سال  گرایی در سعدیانسانکتاب 

ناژوی »رسانده است. صد و شصت صفحه در قطع رقعی، به رنگ خاکستری زمینه، و بته جقه یا  نسخه به چاپ

بنابراین  -که بیشتر نماد سنت است تا تجدد که موضوع اصلی کتاب است-زغالی بر بستر خاکستری روی جلد  2«واژونه

چندان بر محتوای کتاب داللت ندارد. وانگهی نام نویسندة اول که با فونتی فراتر از معمول و به رنگ سفید بر این زمینه 

 است.  دار کردهتیره درج شده است، جلد آرایی کتاب را مسئله

که بر حالینکاود. درعکتاب به روش تحلیل محتوا، با رویکرد اومانیستی، نمودهای تجدد را در گلستان سعدی می

 ما در نقدست، ااموضوعی ویژه متمرکز است و آن انسان و مناسبت آن با تجدد در آثار سعدی و به طور ویژه گلستان 

محور کتاب است که در این یانگر رویکرد مؤلفویم؛ عنوان کتاب، بششدگی دو رویکرد مواجه می عملی گاه با درهم

ور کتاب واننده محگرفت. حال آنکه در صفحة شانزده به رویکرد خنام می« گرایی از نظر سعدیانسان»صورت نیز باید 

 بر این باوریم گرایی تجددند،برخاسته از انسان محوری که خود-های خوانندهما به پیروی از مکتب»اشاره شده است: 

. شودته می( ساخکه معنای هر متن در برخورد درونمایة متن و خواست راوی و دریافت خواننده )یا بیننده و شنونده

 اند.البته در جای جای کتاب نیز نویسندگان به دفاع از شخص سعدی برآمده

رد سعدی در مو نویس کتاب اوتن دستکتاب به ابراهیم گلستان تقدیم شده است که هم در متن کتاب، ارجاعاتی به م

ل درنگ با نقه بیویژه کصورت گرفته و نویسندگان با موضع او موافقت دارند و هم ایهامی دارد به گلستان سعدی، به

یجاد گری نیز انایی دیایهام ک« تنگ چشمان نظر به میوه کنند ما تماشاکنان بستانیم»عبارتی از سعدی در پیشانی کتاب: 

 .  کرده است

ی با قیم پیوندغیرمست اشاره دارد و دیگر موارد نیز« انسان»پنج مورد از پانزده مورد عنوان کتاب، صراحتاً به موضوع 

 انسان دارد. 

تجدد و تجددستیزی در تر نیز در کتاب به مثابة بیان مسئله کتاب است که پیش« سرآغاز تجدد»اولین بحث با عنوان 

بوده و به حدود ده چاپ رسیده  1378وده است. در این کتاب که چاپ نخست آن سال ، دغدغة عباس میالنی بایران
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تاریخ در »است، میالنی تجربة تجدد در ایران را از بیهقی تا امروز در مقاالت مستقل بررسیده است. سومین مقاله پس از 

نیز  گرایی در سعدیانسانه به کتاب است ک« سعدی و سیرت پادشاهان»، مقالة «االولیا و تجددتذکره»و « تاریخ بیهقی

های تجدد فرهنگی در متون کالسیک منتقل شده است بنابراین کتاب حاضر، تعمیق نظریة عباس میالنی در مورد زمینه

 گیرد.سعدی است که با خوانش اومانیستی این اثر صورت می گلستانطور خاص ایران و به

ی  و اع انگلیسل ارجرفته شدة نگارشی است. از تعداد معتنابهی منابع قابنثر کتاب، روان، زنده و منطبق بر اصول پذی

 ت. های مورد اشاره فراهم آمده اسای از افراد و کتابفارسی بهره برده است و در پایان نیز نمایه

 ارزیابی محتوایی: .2

مسائل تعیین کنندة فرهنگی اهمیت این کتاب از آن روست که نویسندگان این کتاب، با نگرش انتقادی به سراغ یکی از 

ای روشن و در عین حال انتقادی سروکار دارد. در دورة معاصر، با طرح مسئلة نقد اند؛ یعنی کتاب با مسئلهدر ایران رفته

هواداران و  3«زنده باد و مرده باد»ادبی در ایران، سعدی شاید بیش از هر شاعر و نویسندة کالسیک دیگر، در معرض 

زده، هیجانی و واکنشی صورت گرفته است؛ از جمله ها، شتابست. بدیهی است بسیاری از این قضاوتمنتقدان بوده ا

تعمق در طور کلی و بیعنوان نمایندة سنت ادبی و فکری، بهنقدی که پیشگامان نقد ادبی در آستانة مشروطه به سعدی به

اند. این کتاب پاسخی انتقادی، علمی و استداللی به هتوجه به بافت موقعیتی خلق آثار او داشتهای سخن او و بیداللت

رغم اینکه از جانبداری کامالً مصون نمانده است، از زدة این منتقدان است و البته بههای شتابها و ارزیابیگوییکلی

است. بی  های خویش پرداختهبه اثبات دیدگاه مندترین آثاری است که با روش تحلیل محتوا، از طریق نقد عملیروش

-های ادبی و فلسفی در گشودن باب این تحلیل بسیار سودمند واقع شده است بی آنکه خود را بر واقعیتتردید نظریه

 های متن تحمیل کرده باشد. 

ش یبه دو سده پ ن بلت،های تجدد در غرب را با ارجاع به گیدنز و گرینویسندگان در بیان مسئلة )سرآغاز تجدد(، زمینه 

ارم ان سده چهن و شاعرهای تجدد را در کار سعدی و نویسندگاهمانی، نطفهبرند سپس در ایران نیز با اینمی از رنسانس

 در مقالة که اشاره شد در اثر پیشین میالنی بدان پرداخته شده است. میالنیکنند که چنانوجو میتا ششم شمسی جست

سیاری بسیاق و ساخت و زبان سعدی از »عتقد است: م« سعدی و سیرت پادشاهان؛ مدخلی بر بحث سعدی و تجدد»

پا که م اروجهات همسو و همساز تجدد بود و در آن لحظة تاریخی، او به هیچ روی از آن دسته از اهل فکر و قل

هگشای ول راپیشتازان تجدد بودند، عقب نبود. برعکس در بسیاری موارد، سعدی زودتر از نویسندگان غربی به اص

 (.122«)کار بستو آن اصول را در آثار خویش به تجدد دست یافت

که نخستین مبحث کتاب پس از بیان مسئله است، بیشتر پاسخی انتقادی است هم به ذهنیت « سعدی و وعظ»گفتار 

مدعیان علم و یقین، لدنی و »ای اندرزگو و هم به منتقدان سعدی، که از آنها به عنوان نویسندهمنتشر نسبت به سعدی به

ای گویند، چون خود، شنونده و خوانندهکند و معتقد است چون خود جزم و گمان قالبی را پیاپی باز مییاد می« خیتاری

ی چنین پرورانند، سعدی را هم خواهان چنین شنونده و منادی چنین موعظه و پرورانندهخواهند و میفرمانبردار می

                   
 از دکرت حممدعلی مهایون کاتوزیان» سعدی شاعر عشق و زندگی». عبارتی برگرفته از  3
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گرای اندیشه او ستن سعدی به پندآموز سنتی، کژفهمی گوهر کثرتفرو کا»( او معتقد است که 18«)دانندای میخواننده

، 27، 26عنوان مدعیان یا غرب پرستان فکلی )(. لحن جدلی نویسندگان و خطاب قراردادن منتقدان سعدی به26«)است

 کاهد. ای ژورنالیستی فرومیهایی از کتاب را از اثری تحلیلی به دفاعیهستیزان واپسگرا، لحن بخش( و غرب37

در -نیز از مقوالت دیگری است که سعدی را آماج منتقدان مشروطه خواه؛ همچون آخوندزاده، طالبوف و رفعت « مدح»

 -ای به آخوندزاده، طالبوف و رفعت نشده است؛ شاید از آن رو که نقد اینها به سعدی کلی استاین کتاب البته اشاره

که یکی از ساخته است چنانهای بعد میو نیز  شاعران متعهد دهه زادههایی همچون کسروی و تقیسپس لیبرالیست

اخالقی و نقدهای کسروی جدای از باطل شمردن کل شعر جز شعری که برای اجتماع باشد، تأکید او بر گسترش بی

از شعر  هایی برگزیدهداند. نویسندگان اما با ذکر نمونهدروغ در آثار سعدی است و مدح را یکی از نمودهای آن می

اش پسندد حتی اگر برای آسایش روزانهگویی را نمیکند که مدیحهسعدی آشکارا پافشاری می»اند که سعدی بر آن

گویی مرسوم در مدایح گریزد بلکه گزافهاز ستایش بیهوده می»گوید ( و اگر هم مدحی می54«)چندی این و آن را بستاید

دهد و دوام قدرت او را منوط به دیگری پادشاه را از ستم بر رعیت پرهیز می( و بیش از هر شاعر 53«)پسنددرا هم نمی

داند و حتی بر افزونی قدرت سخن خویش از قدرت سیاست پادشاه و ناپایداری ملک و مال نگه داشتن خاطر رعیت می

 کند.جهان تأکید می

او را  بوستانو  گلستانشواهد بسیار از  موضع سعدی نسبت به زن نیز مقولة دیگری است که سبب شده منتقدان با نقل

اند. ایشان ،  قرار داده«وعظ و مدح»را بعد از « سعدی و زن»شاعری ضد زن تلقی کنند از همین رو نویسندگان، گفتار 

ه نگا»اند که در آنها های دیگری را در برابر آن، شاهد آوردهاند، نمونههایی صحه گذاشتهدر عین حال که بر چنین نمونه

(. در نهایت مدح سعدی بر ترکان خاتون و 69«)توان دیدگرایانه سعدی به زن و باورش به برابری زن و مرد را میانسان

 (. 75کنند)عنوان دلیلی بر استدالالت خویش بیان میستاید، بهابش بنت سعد را که تدبیر و اندیشه آنان را می

گرای سعدی است؛ گاه نویسندگان این کتاب، مالزم رویکرد انسانطنز و حتی هزل از مقوالت دیگری است که از دید

گیرد و هم فخامت زبان فاخر را به ریشخند می -های فرودست جامعه استکه معموالً زبان الیه-اینکه زبان هزل و طنز 

نیاز روزانه و  داند و با همه ناز وهای بدن انسان را طبیعی میهای جنسی و همه اندامگرایان، خواستچون انسان»

گیرند که هایی چنین نتیجه می(. در مقولة عشق نیز با بیان نمونه6-83« )خواهداش میها و ترازهای انسانیکاستی

سعدی مفهوم عشق را از دو سو دموکراتیک کرد؛ عاشقی را حق هر انسان شمرد و پذیرش و همدلی عاشق و معشوق »

شود با ارجاعات توجیهی به ( اما وقتی سخن از عشق به پسران نوخط می93«)را شرط الزم عشق و کام عاشقی دانست

( 97«)کار ناشایست و غیر اخالقی»شدن این آیند که از برجستهدالیل اصغر دادبه و سیروس شمیسا در صدد برمی

گرا بود و زیبایی سعدی در کلیت نگاهش به زیبا، انسان»بپرهیزند و به گفتة خودشان به اظهار نظری کلی بسنده کنند که 

 (. 98«)دانستدید و عشق را هم در همه حالش، طبیعی و حق انسان میرا انسانی، نسبی و عرفی می

ترین مباحث کتاب است؛ زیرا در پاسخ به تند و تیزترین نقدهای مربوط به سعدی، از مهم« سعدی و سیاست»گفتار 

های الشعراء بهار که سعدی را دارنده همه ویژگیکسی چون ملک»شود. در مواضع سیاسی سعدی حتی مدون می
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(. 99«)گرفترسید بر سعدی خرده میدانست، به سیاست که میهای فلسفی میپسندیده فکری و مسلط بر همه نحله

گر ضد اخالقیات در سیاست سعدی بر مبنای سویة مشهور اندیشة ماکیاولی که توجیه گلستانجای خوانش میالنی اما به

اند، گزارة کانونی نظریة ماکیاولی را پشتوانة گرا، آن را مستمسک نکوهش سعدی کردهمعموالً منتقدان نظریهاست و 

گفت دوران مقبولیت قدرت موروثی می»دهد؛ این که ویژه باب اول گلستان قرار میخوانش سیاست در آثار سعدی به

جدد باید خود مقبولیت قدرتش را بیافریند و پیوسته باز که پایه بنیادین پادشاهی است، به سرآمده، شهریار دوران ت

های بسیاری که پردازد و با نقل نمونهمی گلستانهای (. سپس با اتکا به این بعد نظری، به تحلیل حکایت99«)سازد

کند و اندرز پادشاهان به دادگری، در صد اثبات مشروعیت و ماندگاری سلطان را منوط به رضایت خاطر رعیت می

-آید ضمن اینکه اذعان دارد که گاه برای حفظ جان از این طریق عدول میرویکرد تجددگرا و دموکراتیک سعدی برمی

که در مورد نقدی اخالقی که گوید؛ چنانکند یا به ناگزیر سخنی مغایر میهای سیاسی خود را پنهان میکند و اندیشه

کند ، ادعا می«انگیزآمیز به از راستی فتنهدروغ مصلحت»که گفته است:  اندمنتقدان بر این گزارة پرآوازه سعدی وارد کرده

آمیز همان زبان تمثیلی و گفتار تلویحی است که او در شرایط پر مخاطره زمان شاید مراد سعدی از دروغ مصلحت»که 

آمیز روغ مصلحتبرای وصف سیرت ستمکار برخی از شاهان زمان خویش به کار بسته است. بر ماست که ظرایف این د

 (.144«)را ارج بگذاریم

-مقالة افزودة میالنی به انتهای کتاب نیز بر باور سعدی به نقش اراده مردم در مشروعیت قدرت تأکید دارد و حکایت 

داند که ارادة عمومی ملت، مشابه نظریه قرارداد اجتماعی روسو می« نیافتههایی هر چند تکاملنطفه»های این باب را 

 مشروعیت حکومت است. ضامن 

های ادبی ایران ترین چهرهکتاب در عین حال که حاوی استدالالت ارزشمند و قابل اعتنایی در شناخت یکی از برجسته

طورخاص به خاصیت معاصرشوندگی آن تأکید دارد؛ آن هم ای نو است و در واقع احیاء متنی کالسیک که بهاز دریچه

شد، گاه نیز به توجیهاتی متوسل ی منتقدان آوانگارد مشروطه، نماد ضد تجدد تلقی میکتابی که در طلیعة تجدد، از سو

-شود تا بتواند کلیت این نظریه را اثبات کند؛ برای مثال، بسیاری از تضادها و تناقضات سعدی در پند و اندرزها بهمی

کند که گاه ره به موضعی جانبدارانه میویژه در مواعظ را با تعبیر نسبی گرایی سعدی که از لوازم تجدد است توجیه 

ها کار او بیشتر برشمردن سویه»که به گفتة خود میالنی  -که البته هم خاصیت زندگی است و هم فلسفة سعدی–برد می

ها و حتی تضادهای هر نکته پیچیده است و ... در پس بازگویی چندین و چندبارة مسئله، در هر بازگفتنی، روشنو سایه

 (. 18«)دهدمان مینمود. گاه هم دگرگونی دیدگاه خود را نشانای از مسئله را باز میسویة تازهالیه و 

های کنند با آوردن نمونهدهند، سعی میهای مسلط خویش ارائه میهای کامالً مغایر با دیدگاهنویسندگان هرجا که نمونه

کنند؛ مواردی گرایی توجیهرنگ کرده یا با توسل به نسبیگفته را کمها، موارد پیشمتعارض و تحلیل مبسوط این نمونه

-های مذهبی؛ همچون جهودان؛ اقلیتآلود سعدی یا راوی نسبت به زنان، اقلیتهمچون موضع دوگانه و اغلب تبعیض

 های جنسیتی؛ مثل مخنثان و ...    



 

 5  نقد و بررسی کتاب انسان گرایی در سعدی

 نقد نامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی

 1-5: 1399 پاییز و زمستان ،6،شماره3دوره

داند، بر و رمان را فرم همزاد تجدد میبینی سنتی میالنی و میرزاده حتی برخالف تصور رایج که حکایت را فرم جهان

تر از همه زبانی رمان شناختی و مهماین باورند که سعدی جایگاه مهمی در ساخت بخشیدن به زمینه فلسفی و زیبایی

های آن را یکسره زادة اند و ساخت روایی رمان و همه زمینهدارد و بر کسانی که از این جایگاه سعدی غفلت ورزیده

انگارند می« زمینه رمان ایرانیسعدی را پیش»های باختین دربارة رمان، گیرند و با استناد به دیدگاهند خرده میدانغرب می

(. حتی با قدری مسامحه کلیت باب نخست کتاب؛ 46کنند)ص گرایی سعدی را نیز در همین راستا ارزیابی میو انسان

ای ند با محوریت شخصیت پادشاه که در هر حکایتی به گونهکنای تلقی میوارهیعنی در سیرت پادشاهان را رمان

دانند و ای پنداشته و مقاله را نیز فرمی برآمده از فضای تجدد میشود. از دیگر سو هر باب را به مثابة مقالهپردازش می

است که الزمة  پندارند زبان ساده و مردمی اثرساز تجدد میرا زمینه گلستانسومین دلیل که بیش از دیگر موارد، 

های پس از آن ویژه پیشروان تجددگرای عصر مشروطه و دههدموکراسی است؛ مواردی که از سوی منتقدان سعدی و به

 ستیزی آنان گردید. درک نشد و منجر به سعدی

 نکته پایانی: .3

شاعران و نویسندگان و های تجدد را در اندیشه و آثار شناسی ایرانی است که ریشههدف این کتاب، تأکید بر شناخت

ویژه گلستان را داند و در نهایت اندیشة سعدی و بهاندیشمندانی همچون بیرونی، بیهقی، ابن سینا، رازی، خیام و .... می

-پردازد که شناختداند و به نقد دیدگاه مسلطی میساز تجدد میاز نظر ساختاری؛ اعم از محتوا، زبان و فرم کامالً زمینه

شناسی استعمارزدایی راستین با برگذشتن از نظام شناخت»کند و آن را حور را در بحث تجدد برجسته میمشناسی غرب

داند. کاستی قابل درنگ کتابی را که مسئلة تجدد را مسئله نوشتار خویش قرار داده است در دو ( می41)ص« محورغرب

 توان مشاهده کرد:موضوع می

و عدم  گلستانویژه کتاب عدی و تأثیر آن بر اندیشه و ساختار آثار او؛ بهتوجهی به بافت موقعیتی زمانة سبی -1

گونه اثری که مونتنی و لوکرتیوس و ... در اشاره به اثرگذاری این کتاب بر روزگاران پس از خود؛ از آن

 اند؛ سازی تجدد در غرب داشتهزمینه

سبب آسیب به استدالالت عمیق و دیدگاه بخردانة که -گرایی توجیه همه موارد ناساز و معارض تجدد و انسان -2

اند، به طور تر به نقد سعدی و آثار او پرداختههایی که پیششود؛ دیدگاهی که گرچه در برخی کتابنویسندگان می

 داد سعدی را به تمامی داده است.  گرایی در سعدیانسانپراکنده مطرح شده است اما 

             

             

   

 
 


