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1استادیار دانشگاه پیام نور2 ،کارشناسیارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد خلخال
تاریخ دریافت 92/12/11 :؛ تاریخ پذیرش93 /2 /10:

چکيده
انسان به عنوان اشرف مخلوقاا در میاان تااام آفریاد ان خداوناد ،از مقاام واایگاا ی ارزشااند
برخوردار است و چنانکه از آیا قرآن بر میآید ،انسان اانشین خداوند در روی زمین و نر براساته
آفرینش است که خداوند تاج خرد را در واود او تعبیه کرده کل آفارینش را در خادمت او و در اهات
شکوفایی و به کاال رسیدن او قرار داده است .اغلب نرمندان بهویاهه شااعران پارسای او در وفاو و
فضل انسان شعر ا سروده و زیور ا با نام او آراستهاند که ناونه باارز آن ،اشاعار ساعدی شایرین ساخن
است؛ او سعی کرده در آثار خود ،چهرهای عاطفی ،اخالقای و زیبااییشناساانه از انساان را باه تشانگان
معرفت و نرمندان بناایاند و درچشم انداز آرمانیش ،بنیآدم را اعضای یک پیکر و از یک و ر بداناد.
سعدی شاعری است که به تاام انسان ا میاندیشد و انسان و آزادی او در نظر وی ا ایت فاراوان دارد؛
او در آثارش بهویهه در لستان ،در کنار خصوفیا زیبای انسان ،با مهار نگار ری و نرمندی خاود
به نقد رذایل اخالقی نیز میپردازد .در کنار سعدی ،نیاایوشیج نیز از االه شاعران معافری اسات کاه
به انسان نگا ی از نوع دیگر داشته و نر و انسان دوستیاش در م اره خاورده و مالحتای خااه باه
کالم وی بخشیده است ،با این تفاو که انسان مطرح در شعر نیاا ،عادتا انسان ایرانی و دغدغاه غاباب
او مربوط به درد و رنج و مشکال انسان ایرانی است اما انساان مطارح در شاعر ساعدی ،مطلا انساان
است .سعدی بر آن است تا در عصر خود و با نر خویش به درد ورنج ای کل بشریت مر م نهاد ،او باه
دنبال اعتدال ااتااعی در کل اهان است و آرامش کل انسان ا را میاوید اما نیااا باه دنباال عادابت
ااتااعی در اامعه خود است و از مشا ده ر ونه ظلم واور -و حتی اختالف طبقاتی -در کشاور خاو
درنج می برد و ا ی یچ را ی روشن و آشکار برای حل مشکال حیا انسانی نایداناد و ااز قلبای
پاک و زالل چیزی برای دیه به عابم بشریت ندارد که از تقدیم آن نیز یچ ابایی نادارد؛ او باه آزادی و
خوشبختی انسان معافر در اامعه خود میاندیشد و فقط قلب پااک وزالل را چااره مشاکال حیاا
انسان میداند و باطن و سیر پاک انسان را در زند ی ااتااعی مسائل او موثر میداند.
واژگان کليدي :انسان ،سعدی ،نیاا یوشیج ،شعرکالسیک،
-1ﮔﺮوه زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ،ص پ  –19395-3697ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان
*نویسنده مسئولth.nourozi@gmail.com :
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مقدمه
«انسان کامل از دید اه اسالم ،انسانی است که اهی ارزش ای انسانی را به تناساب و باا ااا نگی و
تعادل در خود زنده کرده است؛ در درون خود درد خدااویی و ااودانگی دارد؛ نه ظلم می پذیرد ونه به
دیگران ظلم میکند؛ در عین برخورداری از عواطو بلناد انساان از اعااال بای ااای عواطاو خاوداری
میکند .او در عین قدر  ،عفو میکند و در عین تنگدستی انفاق میکند و دیگران را بار خاود در آن اه
مال خود اوست ،مقدم میدارد» (پورنیاری)111:1913 ،
انسان آیینه آفرینش و ناونه براسته خلقت اسات کاه در طاول قارون ماورد توااه اندیشااندان،
عاباان و نرمندان واقع شده و ر یک در آیینه آن ،زیبایی ای خافی دیده اند و سعی کردهاناد باه
وسع خود مسائل و زیبایی ای او را مطرح ناایند ،چنانکه ساعدی و نیاایوشایج از االاه نرمنادان و
اندیشاندانی بوده اند که توانسته اند ،بخشی از مسائل و مشکال ااتااعی انسان عصر خود را در شعر
خود انعکاس د ند و با تعا و تأمّال در سااختار ای حااکم بار بدناه ااتاااع ،بخشای از ریشاه اا و
خاستگاه ای درد و رنج ای بشری را شناسایی ناایند و با استفاده از ابزار ای ناری و زباانی ،راه اای
ر ایی انسان از رفتاری ا و مشکال را به اامعه انسانی نشان د ند.
سعدی و نیاایوشیج ر دو به «شعر» به منزباه یاک «کانش ااتاااعی» در کناار ساایر کانش اا
نگریسته و آن را در اهت بیان احساسا رقی انسانی و عواطو بشر دوساتانه خاود باه کاار رفتاه و
تالش ناوده اند از ر گذرآن بخش عظیای از تأمّال روحی اامعه را انعکاس د ند.
سعدی کل زند ی بشر را ،ا ون نظام فتاانی پیوستهای میداند که باهفاور ساازمان یافتاه،
تاام اازای آن در تعاملاند و به آن نظام فتاانی معنا و زند ی میبخشند که ر ونه انقطااع در ایان
نظام پیوسته (زند ی) ،به خل بحظا متفاو با بحظا قبل در زناد ی انساان من ار خوا اد شاد و
این بحظا حساس و شکننده است که سعدی ،انسانیت انساان را مناوط باه درک آن اا از یکادیگر
میداند و آدمیان را بهطور مستقیم به ادردی با یکدیگر فرا میخواند:
نشاید که نامت نهند آدمی
تو کز محنت دیگران بی غای
(سعدی)33:1962 ،
سعدی در م اوع مواودیت «درد و رنج» را در پیوند با درک و فهم آدمیان میبیند و بر این باور است
که «درد و رنج» زمانی درمان میشود و انسان از آن ر ایی پیدا میکند که مر ای چون « ادردی»
با آن اراه ردد و در پرتو درک و معرفت است که انسان به «درد و رنج» آ ا ی پیدا می کند و از آن
متأثّر میشود ،چنان که سعدی در حکایتی (قحط سابی در دمش ) از زبان یکی از دوستانش وید:
من از بیماارادی ناای ام روی زرد

غاام بیانااوایاان رخام زرد کارد
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نه بر عضو مردم ،نه بر عضو خویش
نخوا د کاه بیند خردماند ،ریااش
چو ریشی ببیاانااام بلاارزد تانم
یااکااای اول از تانادرستاان منام
که باشد به پهلوی رن ور سساات
منغّص باااود عیاااش آن تندرست
به کام اندرم بقاه ز ر است و درد
چو بینم که درویش مسکیان نخورد
(سعدی:1931،ابیا )321-329
از درد و رنج انعکاس یافته در آثار سعدی ،چنین بر میآید که این پدیده عاطفی ،بخشی از بحظا
زند ی او را به خود مشغول داشته و در درون او یک ونه عاطفی دیگری را (ترحم و دبسوزی) خل
کرده است .او بر حسب عالقهای که به حیا سعادتاندانه افراد انسانی داشته ،تالش ناوده دیگران را
نیز در مدردی با انسان ای دردمند اگام نااید و آنان را م اب کند که ترحم و دبسوزی به
انوعان ،به منزبه بخشی از «مبارزه ااتااعی» یا «کنش ااتااعی» در ظرف مناسبا قدر (چه
قدر سیاسی ،ااتااعی ،چه قدر معرفتی– فر نگی) است و باید بر حسب وظیفه انسانی نسبت به
آن اقدام کرد و برای اامعه سودمند واقع شد و رنه فرقی بین او و اشیا نیست:
ا ر نفع کس در ناهااااد تو نیست
چنین او ر و سنگ خارا یکی است
سنگ و یا ی که در او خافیتی ست
( اان ،بیت)615
از آدمیئی به که در او منفعتی نیست
(سعدی)199:1962،
«تحسین یازی ی» سعدی را «دردشناسی» میداند که «درد و رنج انسان ا» در آثار او به فور اان
داز و قابل ترحم به تصویر کشیده شده و اغلب بهفور واقعیتی مستقل بروز کرده است (ر.ک :ذکر
اایل سعدی)921:1939 ،
آتشی ست که دود از سر آن بر خیزد
سعدیا این اه فریاد تو بی دردی نیست
(سعدی)921:1939،
نیاا نیز در اشعار وآثار خود نگا ی اابب تواه به انسان دارد ،او در برخی اشعار خود ،از االه «افسانه»
به حقیقت انسان تواه زیاد نشان می د د و او را از درون وبرون نگریسته و بر این باور است که
انسان اواره در است وی حقیقت واودی خویش می باشد .
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انسان در اندیشههاي سعدي

در میان آثار ارزنده و بارور فارسی ،از دیرباز منابع رانقدری در زمینه مسائل اخالقی بوده ،که خواه
نثر یا نظم در ارشاد و را ناونی و تصفیه درون خوانند ان سهم بسزایی داشته است .اما در این میان،
نوشته ا و سروده ای سعدی ویه ی ای خافی دارد .نصایح و دستورابعال ای سعدی برای زند ی،

مخصوفا در بوستان ،درکاتر اثر اخالقی دیگری آن م بدین فصاحت و بالغتو پختگیدیده میشود.
سعدی ،در ضان حکایا و اشعار خود از طری تحلیل و رفتار اخالقی انسان و تاثیر آن در رشد
وتکامل فرد ،به افزایش سطح معرفت اخالقی ودینی انسان تواه خافی میکند و ا نین افالح رفتار
انسانها را درحیا فردی و ااتااعی ،الزم و ضروری میداند و عقل و ادب را دو خصوفیت اساسی و
پایه شخصیت انسان قلاداد می کند:
به تحقیقش نشاید آدمی خواند
و ر چهل سابه با عقل و ادب نیست
(سعدی) 16:1962،
اانطورکه پیداست آن ه که انسان را از اهاتی با حیوانا دیگر متاایز میسازد و مواب تعابی و
ارتقای واودی وی میشود ،بعد معنوی و ابهی اوست و چنانکه سعدی نیز چون دیگر شاعران عارف و
مسلاان به بعد معنوی انسان تواه خاه نشان داده ،در یکی از اشعار معروف خود ،چنین بر روی بعد
معنوی انسان تکیه میکند :
تن آدمی شریو است به اان آدمیّت
نه این بباس زیباست نشان آدمیت
ا ر آدمی به چشم است و د ان و وش و بینی
چه میان نقش دیوار و میان آدمیت
خوروخواب و خشم و شهو شغب است و اهل وظلات
حیوان خبر ندارد زاهان آدمیت
به حقیقت آدمی باش و رنه مرغ باشد
که این سخن بگوید به زبان آدمیت
مگرآدمی نبودی که اسیر دیو ماندی
که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت
ا ر این درنده خویی زطبیعتت بایرد
اه عار زنده باشی به روان آدمیت
رسد آدمی به اایی که ب ز خدا نبیند
بنگر که تا چه حداست مکان آدمیت
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طیران مرغ دیدی تو زپای بند شهو
بدر آی تاببینی طیران آدمیت
نه بیان فضل کردم که نصیحت تو فتم
م از آدمی شنیدیم بیان آدمیت( ».سعدی)15-19:1939 ،
سعدی ،باطن انسان را شریو و عزیز میداند و در نظر او آن ه مواب االی درونی انسان میشود،
اخالق نیکو  ،عقل و ادب اوست و این عنافر و رین است که انسان را به مقام واقعی خود نزد خداوند
میرساند و به تعبیر سعدی «آدمیت» انسان را به منصّه ظهور میرساند .او ،به تاثیرپذیری انسان از
دوست و انشین اشارا متعددی دارد و برآن است که انسان در فرایند زند ی خود ،خواه و ناخواه از
دوست و انشین خود متاثر می شود:
وحشت آموزد و خیانت و ریو
رنشیند فرشته ای بادیو
فکند رگ پوستین دوزی »
از برای نیکویی نیاموزی
(سعدی)216: 1939 ،

سعدی ،ضان نرناایی خود در لستان در باب اخالقیا  ،در خصاوه تاثیر اذاری انشاین بار
انسان می وید که بهترین انسان ا نیز از آثار انشین بد در امان نبوده و تحت تاثیر رفتاار ناخوشاایند
او قرار می یرند و از اایگاه اخالقی خود نزول میکنند ،ظرافت سعدی در تواه به روابط اخالقای باین
انسان ا قابل تحسین و بیانگر این است که او چقدر به امور مربوط به انساان اا ا اّیات ماید اد و در
روابط بین انسانها ،اخالق وفضایل اخالقی را مهم میداند.
درس توحید و یکتاپرستی در مکتب اخالقی سعدی از ناود خافی برخوردار است .خدای سعدی
برای بند انش تکیه ا ی است استوار و پرمحبت و غاخوار ،که عفوش شامل حال بند ان می ردد.
ستّارابعیوب است و حتی به دشانان م روزی می رساند تاچه رسد به دوستان:
کریم خطابخش پوزش پذیر
«خداوند بخشناده دستگیار
نه عذرآوران رابراندبه اور
نه ردن کشان را بگیرد بفور
چه دشان براین خوان یغااچه دوست
ادیم زمین ،سفره عاام اوست
که سیارغ درقاف قسات خورد
چنان پهن خوان کرم سترد
اوپرده آپوشدبه الی خود
پس پرده بیندعال ای بد
ت ضرع کنان رابه دعو م یب
فروماند ان را به رحات قریب
و رچند بی دست وپایندوزور» (سعدی )99-99:1931،
مهیاکن روزی مارومور
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در مکتب اخالقی سعدی ،تزویر و ریا ساخت ماورد نکاو ش قارار مای یارد .در دیاد اه او انساان
نا کار بهتر از عابد پارساسات ،او رسایدن باه مقاام شاامخ انساانیت را ،در ارو ظا رساازی و تزویار
نایداند ،بلکه راه تعابی انسان را در فداقت و انسانیت او است و میکند:
خدابینی ازخویشتن بین مخواه
بزر ان نکردند درخود نگاه
بلندی به دعوی وپندارنیست
بزر ی به ناموس و فتار نیست
که باح نکو بود وباخل بد
نخورد از عباد بر آن بی خرد
به ازپارسای عباد ناای (سعدی)133-139:1939 ،
نهکار اندیشناک از خدای
 
و در اایی شرافت انسانیت را در پیوند با ملکا فاضله میداند و بر آن است که نباید پنداشت که
اواره انسان برحیوان برتری دارد و در نظر او آدمیان مردم آزار یچ شرافتی بر درند ان ندارند:
که دد زآدمی زاده بد به است
«نه ر آدمی زاده از دد به است
نه انسان که در مردم افتد چو دد
به است از دد انسان فاحب خرد
ﮐﺪاﻣﺶ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﻮد ﺑﺮ دواب ؟ (سعدی)32:1939 ،
چو انسان نداند ب ز خورد وخواب
در ﻧﻈﺮ ﺳﻌﺪي ﺷﺮاﻓﺖ و ﮐﻤﺎل در اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .اﮔﺮ »ﻧﺸﺎن«
او ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮردن و ﺧﻮاﺑﯿﺪن و ﺧﺸﻢ ورزﯾﺪن و ﺷﻬﻮت ﭘﺮﺳﺘﯽ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﯿﺰ داراي ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ درﻧﺪه ﺧﻮﯾﯽﻫﺎ را دور رﯾﺨﺖ و ﺑﻪ "ﺣﻘﯿﻘﺖ"
آدﻣﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻤﺘﺎز ﺷﺪ« )داﻧﺸﮑﺪة ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن،
ﺑﺼﯿﺮي(130،129:1363 ،
آدم ای بی تفاو وبی خافیت در نظر سعدی مردودند وبی ارزش ،سنگ بیاان بر آنان برتری دارد:
سنگی و یا ی که در و خافیتی ست از آدمیی به که درو خافیتی نیست
(سعدی)199: 1962،
انسان دوستی ونکته بینی ودقت نظر او وتواهش به بی ار ان تا بدان ااست که می وید در برابرطفل
یتیم بر سروروی فرزند خویش نباید بوسه زد:
مده بوسه برروی فرزند خویش»
«چو بینی یتیای سر افکنده پیش
(سعدی )13:1931
سعدی در آثار خود ضان این که به اثر ایاان روی اخالق انسان میپردازد ،ادردی را ر ز از یاد
نایبرد تا اایی که برای درک حاال و روحیا یک طفل یتیم ما را از بوسیدن فرزند خویش نیز بر
حذر میدارد این است که به بطافت روح سعدی پی میبریم و در نگرش او تاثیر اخالق به اراه
احساس و عطوفه انسانی را به وضوح مشا ده میکنیم.
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سعدی اواره بر این افل تاکید دارد که انسان باید قدر خود را بشناسد و تن به خواری ا نسپارد و
ا ون مرغ پایبند وی و وس ای دل نشود تا به عابم روحانیون و لشن قدس راه یابد.
ﮔﺮ ﮐﯿﻤﯿـﺎي دوﻟﺖ ﺟـﺎوﯾﺪت آرزوﺳﺖ
اي ﻣﺮغ ﭘﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دام ﻫـﻮاي ﻧﻔﺲ
ﺑـﺎز ﺳﭙﯿﺪ روﺿﻪ اﻧـﺴﯽ ﭼـﻪ ﻓــﺎﯾـﺪه
ﭼﻮن ﺑﻮم ﺑﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﻔﮑﻦ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮ ﺧﺮاب
آن راه دوزخ ﮐﻪ اﺑﻠﯿﺲ ﻣﯽرود

ﺑﺸﻨﺎس ﻗﺪر ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﺮد اﺣﻤﺮي
ﮐﯽ ﺑﺮ ﻫﻮاي ﻋﺎﻟﻢ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﭘﺮي
ﮐﺎﻧﺪر ﻃﻠﺐ ﭼﻮ ﺑﺎل ﺑﺮﯾﺪه ﮐﺒﻮﺗﺮي
ﺑﺮ اوج ﺳﺪره ﮐﻮش ﮐﻪ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﻃﺎﯾﺮي
ﺑﯿﺪار ﺑﺎش ﺗﺎ ﭘﯽ او راه ﻧﺴﭙﺮي
(سعدی)933:1962،

ﺳﻌﺪي در ﮔﻠﺴﺘﺎن ،دﻧﯿﺎ را ﭘﺮ از ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﺗﻀﺎد و ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﮕﻔﺘﯽ و زﺷﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او اﻧﺴـﺎن و
دﻧﯿﺎ را آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .دﻧﯿﺎ ﻫـﻢ ﻣﺜـﻞ اﻧﺴـﺎن ،آﻧﭽﻨـﺎن ﮐـﻪ
ﻫﺴﺖ از ﺗﻨﺎﻗﺾ وﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻌﺪي در ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐـﻪ آﻓﺮﯾـﺪة دﻧﯿـﺎي ﺧﯿـﺎل اوﺳـﺖ،
اﻧﺴﺎن آرﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را وﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در آن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ آرﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿـﻠﻪ ﺧـﻮد اﺳـﺖ و
اﻧﺴﺎﻧﯽ را وﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻌﺪي ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ :ﻫﺮﭼﻪ زﺷﺘﯽ و ﺑﺪي اﺳﺖ از ﻋﺮﺻـﻪ اﯾـﻦ ﺟﻬـﺎن
ﺑﺰداﯾﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن ﺟﺰ ﻧﯿﮑﯽ و زﯾﺒـﺎﯾﯽ ﭼﯿـﺰي ﺑـﺎﻗﯽ ﻧﮕـﺬارد .از اﯾـﻦ روﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ ﺷـﺮﯾﺮان و
ﺳﺘﻤﮑﺎران وي ﻧﯿﺰ از ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪك ﭘﻨﺪي از راه ﺧﻄﺎ ﺑـﺎز ﻣـﯽاﯾﺴـﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﻧﺪ .ﺳﻌﺪي ﻧﻪ ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻋﺎرف ،ﻓﻘﻂ ﺷﺎع اﺳﺖ و ﺷﺎﻋﺮ واﻗﻌﯽ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺷـﺎﻋﺮ
آدﻣﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ و اﺧﻼق ﻣﺎﯾﮥ اﻓﺘﺨﺎر اوﺳﺖ .آزادي در ﻧﻈﺮ ﺳﻌﺪي اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴـﯿﺎر دارد .اﯾـﻦ آزادي
ﻫﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وارﺳﺘﮕﯽ وﺑﯽ ﻧﯿﺎزي .ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﯽ ﻧﯿﺎزي از ﺧﻠﻖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎزي از ﺧﻮﯾﺶ .وﻗﺘـﯽ
از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آدﻣﯿﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎي ﺧﻮﯾﺶ ،دﻧﯿﺎي ﻓﺘﻨﻪ ﺟﻮﯾﺎن ﻣﻐﻮل و ﺻﻠﯿﺐﻫﺎي ﻓﺮﻧﮓ ،ﻣﯽﻧﮕﺮد ﺑﻨـﯽآدم را
اﻋﻀﺎي ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ )زرﯾﻦﮐﻮب.(251،257:1389 ،
اﻧﺴﺎن از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ
»ﻧﯿﻤﺎ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺒﻠﻮر ﻧﻮ اﻧﺪﯾﺸﯽ در ﺑﺎب اﻧﺴﺎن در ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ؛ ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ
دﺳﺖ آورده اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره .او ﺗﺎﻣّﻞ ﺧﻮد را در ﺑﺎب آدﻣﯽ وﺣﯿﺎت و ﻫﺴﺘﯽ ،از اﺷﻌﺎر ﺳﻨّﺘﯽ ﺧﻮد ﻫﻢ
ﭼﻮن ﻗﺼﻪ رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در ﻧﯿﻤﻪ راه ﺑﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ از
ﻗـﺎﻟـﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﻌﺮ ﻓـﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،از ﭼـﺎرﭼﻮب ﺳﻨﺘﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﯿـﺰ دور ﺷﺪه و در ﻗﻘﻨﻮس و ﻣـﺮغ
آمین ودیگرشعر ای آزاد ومدرن خود به تلقی نوینی از انسان می رسد که سابقه اش را فقط دراهان
غرب می توان یافت .نیاا یوشیج در آثار متاخر خود یک انسان مدار وانسان رای تاام عیار است .او
افابت را به انسان می د د وتاامی ارزش ا را با او می سن د .نیاا برای فرد فرد آدمیان نقش محوری
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قائل است که در ادبیا سنتی مطلقا اثری از آن نیست .وی این انسان ای ازیی را که در سنت ادبی
ما افال به چشم نایآمدند .تبدیل به مواوداتی تصایم پذیر وکلی میکند  .فرقی نایکند این انسان،
شابیکاری در شابیزار باشد یا کشاورزی در مزرعه؛ مسابه آن است که ما برای این مواود ویتی نه
ملی بلکه اهانی قایل است.
باز با خود فت :در دنیا ا ر چه من فقیر
شکل پهنا ور اهان در حکم من باشد اسیر
تیر ی ای شب دی ور از م زیر ورو
میشکافم من به بنیاد نهاد آن فرو
من نیم در کارتنها یک اهان باشد به کار
باشدم رغم ،نشانی زین اهان داغ دار )ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ(43:1371 ،
نکته دیگر این که نیاا بر پایه افول اومانیسم مدرن ،برای انسان بهرهای از خالقیت و آزادی اراده
متصّور است .در تفکر سنتی ،انسان به دست عوامل نامرئی و بیگانه و مو وم نهاده شده است؛ اما در
اندیشه مت ّ دد این انسان است که حاکم برسر نوشت خویش است و ر تغییری که قرار است اتفاق
بیفتد ،به دست اوست  .اشعاری از نیاا که امید واراده در آن موج میزند ناظر بر این نگرش اوست:
بوده ست چو نابوده و نابوده چو بود
ویند بریم ا ر نظر در مواود
این یاه چو میسوزد میدارد دود (نیاا)19:1961 ،
اما سخن ای برادر ! ازبودن ماست
نیاا در اشعار خود به دنبال ناایش انسانی است دارای اراده ،که می تواند بر سرنوشت خویش موثر
باشد برخالف عقاید سنتی که انسان را در حصار سرنوشت وتقدیر اسیر میدیدند «.نیاا خوش بین
وامیدوار است ،امّا این خوش بینی او از روی خوش باوری وساده انگاری و سطحینگری نیست ،بلکه
خوش بینی او از روشن بینی و بلند نظری و حاکی از شناخت عای او از انسان ،اامعه ،تاریخ و ستی
است .به این دبیل ،او نخست واود و واقعیّت شب را میپذیرد و آن را اّدی می یرد و آن اه از
روشنی ،فبح و سحر سخن می وید ،حتّی ا ر این روشنی به اندازه سوسوی نور یک کرم شب تاب
باشد یا کور سوی یک فانوس نفتی :
نوز از شب ،دمی باقی است ،می خواند در او شب یر
وشب تاب از نهان اایش ،به ساحل میزند سوسو...
)ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ(738:1371 ،
« نیاا در باب مسائل انسانی عایقا واقع راست واز این اهت با پیشینیان به کلی متفاو است .حضور
انسان در شعر او ابعاد سترده ،شکل و عاقی دارد که م نشان زینشی ت ربی وآ ا انه است و م
ناونهای از رویکردی مسئوالنه ...رایش نیاا به انسان به مرور شکل رفته و از راه ت ربه و رابطه
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تنگاتنگ با زند ی ویت یافته است .در مورد خانوادهی سربازی که در انگ روس ا فرستاده شده
وخانوادهاش بی سرپرست مانده و یا در« نامه به یک زندانی» شخصیت ا اانانی ستند که در اامعه
به سر می برند وحرف ا اان سان که در چنین مواردی به چشم میخورد توفیو اطرافیان وچگونه
اندیشیدن آن ا به شکلی حیر آور به قلم آمده است ،ویی شاعر روح آن ا را احضار کرده یا خود این
ت ربه را داشته است .اینک بخش ایی از«نامه یک زندانی»
نرسیده است به من
دیر ا ی است که ازتو خبری
ننگریده است به من....
و ر دوست که میپرسات از حال درون

م چنان از زندان
و اه میترسند

که نگهشان نا اه
و ندرین مد پردغدغه با این اه رنج
اه ! افکر عزیز !
آمدم برسر این حرف چه خوب
از اه ان د ر ان یک نفر از آنان نیست

درنیاید به سوی دربندان
کارمشکل شده است
من بگویم به تو آنان که د ر تر بودند
از چه این دم به سوی تو نگران؟»
)ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ(714:1371 ،

ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺷﺎﻋﺮ در ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮﯾﺶ و ﺗﻮﺻﯿﻒ رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮان ﻫﻤﺎﻧﯽ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ واﻗﻊ
ﻣﯽﺷﻮد و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮﯾﺎن دارد .در »ﺧﺎﻧﻮادة ﺳﺮﺑﺎز« ﻧﯿﺰ ﺣﺮفﻫﺎ و آرزوﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
»ﺑﯿﻨﺶ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪاي ﮐﻪ او را ﺑﻪ اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪي ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﻪ وﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده ودر ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ و از او ﺷﺎﻋﺮي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺣﻘﯿﻘﺖ را
در ﻣﺮﮐﺰ اﺷﻌﺎر ﺧﻮد ﻗﺮارﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺷﻌﺮ او ﺷﻌﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ
ﺟﻮﻫﺮ ﺧﺎص زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدم ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ ...در ﻫﻨﺮ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻠﺖ ﻣﻦ ﺣﺲ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ ﺷﻬﻮات
ﺧﺸﻦ ﺧﻮدم  ...ﻫﻨﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ درآن اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ واﮔﺮ ﻫﻨﺮ راﻫﻨﻤﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻮي
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ) «.ﺣﺴﻨﻠﯽ(342:1381 ،
نیاا مینویسد « :به ففا دادن قلب خود بپردازید این ذار از زارتوی پر مخاطره می ذرد .مثل ذر
مرغان «منط ابطیر» از دریا ای آتش و بیابان ای سوزان .در افسانه ،این د ر ونی در اان شاعر
فور می یرد و شاعر نااد انسان است ،که می خوا د به حقیقت انسان برسد و می رسد .افسانه وقتی
میبیند عاش چنانکه بایست پخته ودرخشنده شده است :توفان ا فرو نشسته و ابر ای تیره تردید
برطرف شده به عاش می وید:
به محک آمد تکه زر
عاشقا! با اه این سخن ا
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چه خوشی؟ ،چه زبانی ،چه مقصود ؟
ردد این شاخه یک روزی بی بر
یک حقیقت فقط ست راا
یک غریب است ره استه راا:
چشم ا بسته ،پابست بودن!

بیک سیراب از این اوی اکنون
آن چنانی که بایست ،بودن
ما چنانیم بیکن ،که ستیم
)ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ(58:1371 ،

و تاام سخن این است که انسان چنانکه بایست باشد و در این راه دیده ای سبب سوز نیاز دارد ،تا
پدیده ا و مفا یم را چنانکه ستند ،بر او بناایاند .از این رو حقیقت عش  ،در دل آساان نیست .در
دل انسانی است که نگا ی حقیقت اوی و ابهی دارد .ذار از خاک تا آساان ،از دل دورهای تنگ تا
فرازآفتاب از دغدغه ای خیال پریشان شاعر تا نغاۀ ااودانهی او ،اه از دورن اان انسان می ذرد.
انسانی که به حقیقت خود آ ا ی مییابد و یافتن این حقیقت آسان نیست که آدمی دریابد».
(مهاارانی )31،32:1965
بطو «افسانه» این است که پدیده انسان را از درون وبرون نگریسته است.
وش بنه عربده را دست منه بر د نم !
زین دو زاران من وما ای ع با من چه منم
انسان آمیزهای از دنیا ای ونا ون است و اه عابم در سرشت او خالفه شده است .توانایی اگی
مواودا در او سرشته شده ،او میتواند زبان اه پدیده ا را دریابد و او شایستگی دارد م لّای ت لّی
خداوند باشد به نگامی که به حقیقت انسانیت خویش و شناخت اان خویش دست یافته است.
( اان)33 ،

نتيجهگيري
سعدی در آثار ارزشاند و رانبهای خود بوستان و لستان دنیای انسان ا را باه تصاویر مایکشاد.
تاام خصوفیا زشت و زیبای اخالقی را در کنار ام باه زیباایی و نرمنداناه در کناار ام در قاباب
حکایت و مثل به خوانند ان خود عرضه میکند .او با تحلیل رفتار اخالقی انسان و تاثیر آن در رشاد و
تکامل افراد در باال بردن سطح معرفت اخالقی انسان اقدام میکند و در مورد اثر منفی انشین باد بار
انسان شدار مید د که رچقدر انسان شایسته و پاک باشد باا وااود انشاین باد فاساد مایشاود.
سعدی ضان بین نکا اخالقی ،درس توحید ویکتاپرستی به مخاطبین خاود ماید اد ،تزویار وریاا را
نکو ش میکند و شرافت و انسانیت را در داشتن ملکا فاضاله و انساان ماردمآزار را باا حیاوان برابار
میداند .انساندوستی سعدی و دقت نظر او نگامی آشکار می شود که او توفیه می کند ،کاه مباادا از
روی فرزندتان در نگام موااه شدن با طفل ببوسید .سعدی اواره به این که انسان باید قادر خاود را
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بشناسد واز وا و وس دوری نااید ،تاکید میکند .نیاا نیز مانند سعدی باه آزادی و انساانیت ا ایات
مید د ،او نیز اانند سعدی شاعری انساندوست است طوری که اختالف طبقاتی انساان اا او را رناج
مید د و اواره نگران انسان ای اامعۀ خویش است .نیاا در اشعار خود در قابب نواندیشی باه انساان
با نگرشی دیگر می نگرد و به اای مصلحت و تقدیر ،خود انسان را بر سرنوشت وتقدیرش موثر میداناد.
در اشعار نیاا واقع رایی عایقاً موج میزند ،ویی با تاام شخصیت ایی که در اشعار معاروفش ،مطارح
میشوند از نزدیک آشنا بوده و با خود در موقعیت آنها زند ی کرده و آن موقعیت را ت ربه کارده اسات
.این نوع نگرش فایایت خافی را بین نیاا و خوانند ان آثارش برقرار میکند .نیاا اامعه را در اشاعار
خود اان ونه که ست ،توفیو میکند .او ضان اینکه به واقع رایی میپردازد ،ا ایات انساانیت را
یادآور میشود و معتقد است :ا ر نر ،انسان را به انسانیت ر ناون نشود ،بهتر است که نباشد.
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