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 بررسی انسان از دیدگاه سعدی شیرازی
 

 سرین آقاغفارین

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیلشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی کار

 آباد ژیال آقائی حمل

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیلشناس ارشد زبان و ادبیّات فارسی کار

 چکیده

تمام تاریخ . های وجودی اوستهترین شاخص ناپذیر از مهم ت کمال برتر و وصفانسان، جانشین خدا بر زمین است که حرکت به سم

شود که خداوند بزرگ همه چیز  می بشری در راه شناخت این موجود ناشناخته سپری شده است و اهمّیّت این موضوع از آنجا ناشی

ترین آثار او عمده. سعدی از معدود شاعرانی است که همواره به دنبال کمال انسانی بوده است. را به خاطر انسان آفریده است و بس

انسان او بندة . کندی کوتاهی نمیفراد در رسیدن ایشان به سعادت غایمداری است که هرگز از هدایت اجتماع و ا انسانة آثار دربار

های انسان سعدی در ویژگی. اندیشد های آن میخدا و عارف است، جوهر نابی دارد و پیوسته به رهایی از غرقاب این دنیا و رذالت

ترین درجات نایل آمده و تمام نیروهای معنوی بالقوّة درون او به فعلیّت  انسانی کاملی که به عالی. انسان کامل استهای کل، ویژگی

خدا و اشرف مخلوقات است و متّصف به صفات عالی؛ ذکر و شکر و خدمت و طاعت و ایثار و قناعت و توحید و ة رسیده است، بند

ها و تسلیم مشیّت باری تعالی است و بر دغدغه. های ربّ العالمین است راستای خواسته هایش درخواسته. لتوکّل و تسلیم و تحمّ

 .آوردآید شاکر است و سر تعظیم فرود میمشکالتی که بر اثر حکمت خداوندی برایش پیش می

 .انسان، سعدی، اشرف مخلوقات، آثار :هاکلیدواژه

 

 :مقدّمه

 شااعران و  ترین موضوعی که پیوسته مبناای تفکّار دانشامندان،   مهم .خواهد بود بوده وترین محور بشر در طول تاریخ انسان اساسی

 .های مختلفای ذکار شاده اسات    او دیدگاهة دربارداشته و ادبیّات را به خود مشغول  فلسفه و هنر و همواره علوم و نویسندگان بوده و

وی باه ایان   . والیت یافته و همه چیز طفیل هساتی او اسات  انسانی که زمین و زمان را تحت سیطره و قدرت خود نهاده و بر جهان 

ة تار باوده و بهانا   درک دست یافته است که هستی برای او و او برای هستی آفرین خلق شده و از کل هستی بااالتر، واالتار و شاریف   

سات و جاو کارده و آغااز و     زالل وحای ج ة انسانی که هویّت و ماهیت خود را در آئینا . آفرینش عالم پیدا و پنهان خود او بوده است

آری سخن از انسانی است که سرشت توحیادی و ذات ملکاوتی   . کندفرجام خود را در لقاء ربّ و دیدار معبود و محبوب مشاهده می

نائل شده، جایگاهی که فرشته هم بادان راه  « ثُمَّ دنی فتدلّی»یای بر سطح خاک است و به مقام قرب و رتبهاو موجود خداگونه. دارد

آن هماواره از اهمّیّات   ة شناخت انسان و کشف رازهاای نهفتا  . الهی در وجود خویش بهره مند گردیده استة دارد و باالخره از نفخن

آدمای زاده بنیااد   : اآلدّمیُ بنیانُ الرَّبَّ، ملعونٌ مَن هَدَمَ بنیانُ الرَّبَّ»: و در اهمّیّت مقام انسان آمده است. ویژه ای برخوردار بوده است

تاازگی   لذا پرداختن به این موضوع همیشه از طراوت و( 26: 4934حلبی،)«.ردگار است و هر کس آن را منهدم سازد ملعون استپرو

همیشاه  سعدی انسان ة به عقید  .شاید به این موضوع بپردازد بهتر از سعدی نتوانسته آن چنان که باید و یکس و استبرخوردار بوده 

 .کندور خداوند را احساس میدر همه حال حض اد خداست ویبه 

ای بود کاه خداوناد در   آدم آیینه»در مقام و منزلت انسان همین بس که در حدیث آمده است خداوند انسان را به صورت خود آفرید 

 ةخلیف( جنس بشر)ادراک کرد پس آدم ( در مقام تجلّی)آن آیینه به صورتش نظر کرد و عقلی بود که خداوند با آن کمال وجودش را

: مَاا خَلَاق العِباادَ االّ لِیَعرِفاوهُ    »: فرمایناد هم مای  (ع)امام حسین( 431: 4913صانع پور، )«.حقیقی خداوند است و صورت الهی است

 (413-414: 4916محمّدی ری شهری، )«.بندگان را نیافرید مگر برای این که او را بشناسند

 :او بپردازیمة م تا بتوانیم پس از شناخت هویّت وی به دیدگاه سعدی درباربنابراین الزم است ابتدا به بررسی هویّت انسان بپردازی

 :تعریف انسان
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هایی ارائه شده ولی تعریاف جاامعی در ایان زمیناه وجاود      ها و تعریفهای خاص او نظریهدر باب مشکل بودن تعریف انسان و جنبه

. اناد های فراوانی در جهت شناخت انساان متحمّال شاده   شهای گوناگون علمی در شرق و غرب جهان، تالدانشمندان رشته». ندارد

برخی دیگر معرفتشان از حدود جهانی انسان فراتر نرفته و بُعد روحی و مجارّد او  . اندبرخی اساساً انسان را موجودی ناشناخته دانسته

اناد و  نشاناخته ( جودی مرکّب از روح و جسام مو)اند که انسان را آن گونه که باید، یعنیاند، ولی در نهایت معترف گشتهرا انکار کرده

حتّی مشهورترین تعریفی که از طرف دانشمندان علم منطق برای انسان شده است خالی از اشکال نیست، باه دلیال آن کاه ماراد از     

 عارض و ( نااطق )ظاهری آن باشد، کیف مسموع است و اگر مراد، نطق باطنی باشد، کیف نفسانی اسات در هار صاورت   ة جلو( نطق)

آنها مبتال به اشکال است یعنای از بزرگاان   ة دهها تعریف دیگر که هم. تواند مقدّم بر جوهر باشدوصف خواهد بود و عرض هرگز نمی

 (24-21: 4913مؤمنی،)«آنهاة اند، ظهور در انسان فعلیّت یافته است نه همتعریف کرده( حی متألّه)معاصر انسان را به 

انسان موجودی مختار و آزاد که در فطرت او استعداد رسیدن »: یف انسان در حدّ متعارف این استترین تعرشاید بتوان گفت مناسب

به کمال و جمال مطلق الهی به ودیعه نهاده شده است که اگر صحیح حرکت کند مظهر اتّم صفات جالل و جمال الهی خواهد شد و 

و اگر راه غیّ و ظلمات را برگزیند، به شقاوت ابادی دچاار خواهاد     به کمال واقعی که فنای افعالی، صفاتی و ذاتی است خواهد رسید

 (93: همان)«.شد

 :انسان در لغت و اصطالح

ای خاص بیان کرده اسات کاه باه چناد     در مورد اشتقاق انسان بین اندیشمندان و اصحاب لغت اختالف است، هر کس آن را به گونه

 :شودمورد اشاره می

در اشتقاق این کلمه اختالف اسات بعضای   . ه معنی آدم، آدمی و در حدّ منطق حیوان ناطق آمده استانسان به کسر اوّل، در لغت ب»

-ای از نسیان نقیض ذکر مشتق دانساته آن را از انس نقیض وحشت و برخی از النوس سکون و جمعی از ایناس به معنی ابصار و عدّه

 (416: 4963گوهرین،)«.اند

ة اند در اصل، این کلمه یاا از ریشا  آورده« اُنیسیان»زیرا اعراب، اکثراً مصغّر آن را به صورت . استبوده « انسیان»انسان، ة اصل کلم»

 (19: 4913جراحی،)«.نسیان و بر وزن افعالن بوده استة آن، فاء الفعل است، و یا از ریش( الف)انس بر وزن فعلیان بوده است که

تارین آن نسایان عهاد    شود مهمشده است چرا که دچار فراموشی و نسیان می نسیان مشتقة برخی دیگر معتقدند که انسان از مادّ»

توان های مختلفی که در اشتقاق انسان گفته شده است، این گونه میبا توجّه به دیدگاه( 43: 4913مؤمنی،)«.ازلی و یوم الست است

 .تر استنتیجه گرفت که اشتقاق انسان از اُنس درست

 :انسانة دربار قرآندیدگاه 

مان  : اِنَّی جَاعِلٌ فِی االَرضِ خَلیفَاه »: باشداز دیدگاه قرآن کریم انسان دارای جایگاهی ممتاز و یگانه یعنی جانشینی خدا در زمین می

او خدایی است که شما را جانشاین گذشاتگان   : هُوَ الَّذِی جَعَلَکُم خَالَئِفَ االَرضِ» (91: بقره)«.ای خواهم گماشتدر روی زمین خلیفه

اساماء الهای در   ة و او موجودی با ارزش و بلند مرتبه معرّفی شده است، قرآن انسان را، نمایناد ( 463: انعام)«.اهل زمین مقرّر داشت

داند که مالئک وی را سجده کارده و خداوناد او را باه اساتادی فرشاتگان مفتخار       جمال و جالل خداوندی، شاهکار خلقت میة حوز

د بنی آدم را گرامی داشته است به آنان بیشتر از فرشتگان، معرفات عطاا فرماوده، ولای آناان را از گِال       خداون»بنابر این. نموده است

وجود انسان چون نماودار و دلیال خداسات باه هساتی آدمای       . سپری باشدة آفریده تا در برابر تکبّر و غرور بیش از حدّشان به منزل

 ةاز ذات اقدس خدا، عنوان کاملی و شایستگی یافت و آن عنوان خلیاف موجودی که پس  (31-61: 4962بوازار، )«.بخشدشرافت می

تواند به مدد اندیشه و روان به اعلای علیاین   انسان، شاه بیت غزل خداوندی و مرغ باغ ملکوت است و می»و باید گفت که . اللهی بود

انسان را ستوده « 31یاسراء آیه»ة اوند در سورخد( 46: 4961، رزمجو)«.رسد و از فرشتگان برتر پرد و آن چه اندر وهم ناید آن شود

 .، او را حامل امانت الهی خود معرّفی نموده است«32یاحزاب، آیه»یو مورد تکریم و تفضیل قرار داده و در سوره

 «کار به نام من دیواناه زدندة قرعاا             مان بار امانااات نتوانست کشیدآس»

 (4913:941حافظ،)
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ة خدا شدن و به حفظ و صیانت از امانت الهی اندیشیده و جوهرة رآن انسان خویشتن خویش را شناخته و به سوی خلیفاز منظر ق   

وجاود  ة او در قرآن از هر گونه آلودگی و تیرگی و تاریکی رها شده و چنان که پاک به عرص. جویدوجودی خود را در مکتب وحی می

 .کنددنیا به آخرت و از ملک به ملکوت پرواز میپا گذاشته است در سایه سار قرآن پاک از 

از بارای آن کاه    وجود موجاودات فارع او،   و وجود انسان اصل است در ایجاد،» :آمده استدر باب اشاره به خلقت انسان  همچنین   

خَلَقتُاکَ   لِاَجلِاکَ و  لَقتُ االَشایا یا اِبنَ آدَمَ خَ» :فرموده استخداوند چنانچه  [.است]انسان مقصود کلی اند وعالم از برای انسان آفریده

لاوالک  »:احادیثی چاون  و (4931:34، ابن عربی)«.تو را برای خاطر خودم ای فرزندآدم همه چیز را برای خاطر تو آفریدم و«»الَجلی

 .ندکبر محوری بودن انسان در عالم آفرینش داللت می«انَّ اهللَ خَلَقَ آدم علی صورَتِه»و« لما خَلَقتُ االَفالک

توان گفت که تماام تااریخ بشاری در راه    به جرأت می و. تدبّر در باب شناخت انسان به آسانی به دست نیامده استبا این توصیف    

حاصال آن،   همواره کشف انساان باوده و   عرفان، هنر و، کالم فلسفه، غم دین، همّ و .شناخت این موجود ناشناخته سپری شده است

توانم من به آسانی می»:دکارت باور دارد که. هایشان جاری گشته استهای توانمند نویسندگان بر قلمندیشهآثار بسیاری است که از ا

تاوانم تصاوّری از انساان داشاته باشام بادون       سار نداشاته باشاد ولای نمای      پاا و  از یک انسان تصاوّری داشاته باشام کاه دسات و     

زمینه را برای شناخت آفریدگار فراهم  جهان، و با تأمّل در هستی خود واین انسان متفکّر با شناخت خود  (4934:446،حلبی)«.تفکّر

 .اش را با آفریدگارش در یابدکند تا یگانگیمی

ة پس در این جا سخن از انسانی است که خداوند متعال طبیعت و ماورای طبیعات، فارش و عارش و ناساوت و الهاوت را در آینا         

فراطبیعی و استثنایی را مختص او ساخته است و چناان بااارزش اسات کاه در قارآن      ای ه ههستی آدمی به نمایش گذاشته و سرمای

متصف به صفات عالی گردیده است و مثل خداوند سبحان و پروردگار عالمیان بوده و حقیقتی که دسترسی باه کناه ذات او ممکان    

 :هانی را در خود خالصه داردهستی، جة تمام نمای جهان و کائنات بوده و این موجود الهی و عصارة نیست و آین

 جمال شاهی که تاااویة الهی که تااوی                      وی آیناااة نامة ای نسخاااا»

 «در خود بطلب هر آنچ خواهی که توی                    بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هسااات

 (4932:9نجم رازی،)

 :بحث

هاا  از بدی تواند کسب فضائل نماید لیکن چنین انسانی در صورتی که خود را بشناسد ومی و ذاتاً پاک سرشت استسعدی،  انسان   

 :تواند انسان کامل شودها روی بیاورد میبه خوبی دوری گزیند و

 رداااور دانا خاااو سلطان و دستاات              د         ااب ک وااوجود تو شهری است پر نی»

 سه برازن و کیاوس رهاااوی و هااه                      ر        اااان حاااااماااا و ورع نیکناااارض

 دااجان در جس چو خون در رگانند و                د         ااحس کین و رص وااح ترا شهوت و

 افتنداار تاو بام و رأی تار از حکااس                 ند         ااربیت یافتاان تااار این دشمنااگ

 ل تیزااا، عقیهرپنجااو بینند سااچ                   د ستیز        اوس را نماناااااوی و هااااه

 «ردااان ریاست نکااهم از دست دشم                   رد        ات نکاااری که دشمن سیاسااامی

 (993: 4931،سعدی)

 :دانددشمن می احسان با دوست و و ت را لطفکمال انسانیّ»شاعر   

 اناااحس ف واات لطاادوس ن واابا دشم              ان        ااااود کماال انسااااه باای چاادان

ماذهبی،   ملای،  که از هر گونه وابستگی قومی، شگفت انگیز او، از نوع دوستی کم نظیر و ، تا حد زیادی،سعدیمدارا وتساهل ة روحی

  (11 :4913،حکیمی) «.گر شده استدر آن جلوه متقابالً گرفته و نشئت فارغ است، ...و نژادی،

اجزای یاک مجموعاه یاا اعضاای     ة ها را به منزلآنة هم ورزد وصادقانه عشق می ها،صرف نظر از متعلقات آن ها،به تمام انسان»او    

 همناوع از هار ماذهب،    بارای « خاواری  غم»واالی آن است او ة نمون« بنی آدم»که شعر . دکنمی تلقی – بشریة خانواد –یک پیکر 

ة خاانواد  در اندیشاه خاود و   کاه تنهاا   آن .شامارد می« تآدمیّ»ت را شرط الزم برای استحقاق استفاده از عنوان جمعیّ گروه و فرقه،
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انساان   .ای است که نام انسان بر خود نهااده اسات  فرومایه شود کوته نظر واندوه نمی از تیره روزی دیگران دچار غم و خویش است و

 :قومی و مذهب و ها را دوست دارد از هر نژادانسانة د نظر همبلن

 ( 11:همان) «خویش صاحب نظران را غم بیگانه و          کوته نظران را نبود جز غم خویش    

ه ایان  همواره با  نوع انسانی بوده، ت بنیمحبّ وجود عزیزش آکنده از مهر و از آن رو که سعدی دلی پر از عشق به بشریت داشته و و»

 هاای اجتمااعی را بگشااید و   کوشاش،گرهی از گاره   با کار و نکته اشاره کرده که هر فردی باید خود را در برابر جامعه مسؤول داند و

 ذات انساانی تکامال و   رود وادعیه بسنده کردن کااری از پایش نمای    اوراد و ذکر و به ریاضت و بداند که فقط از به کنجی نشستن و

 :یابدصیقل نمی

 اندردهااب زنده داران دل مانه ش                 اند          ردهاااردان سبق باااایثار م به»

 دارب زندهاااادل مرده و چشم ش                 ار         ااان تتاااسباادم از پااهمین دی

 تهی استوده طبل ااااامقاالت بیه                ت جوانمردی و ناندهی است          ااکرام

 وی بهشتادع که معنی طلب کرد و                ت          ااات کسی بینی اندر بهشااقیام

 دار نیستااوی و پنااابلندی به دع                گفتار نیست           وس واای به ناماابزرگ

 داق بااود و با خلق نکو باااکه با ح                 رد          ااورد از عبادت بر آن بی خاانخ

 نیست   قاابه تسبیح و سجاده و دل               نیست             طریقت به جز خدمت خلق 

 انااااورد دست رنج کسااخنّث خام                رسان             تااچو مردان ببر رنج وراح

 رااه دستم بگیان کاا بیفکود رانه خ                   ر         اپی  بگیر ای جوان دست درویش

 تااکه خلق از وجودش در آسایش اس                 است             خدا را بر آن بنده بخشایش

 «ق خدایاااد به خلاااکه نیکی رسان                   سرای            کسی نیک بیند به هر دو

 (221 /9ج:4963کمیسیون ملی یونسکو،)

تر کاه وی  ردر این باب چه تنبیهای از ایان ماؤث    .حرمت ایشان ت مربوط است به رعایت حال مردم ول انسانیّبه اعتقاد سعدی اص   

 :گویدمی

 «ردم آزاراااااان ماااه ز آدمیااااب     ردار              ااران بار بااااوان وخاااگ»

 (4931:31،سعدی)

 :باشدر دارد به شرح ذیل میاوصافی که سعدی برای یک انسان شایسته در اشعار خود مد نط

 :انسان هنری اصیلة زیبایی چهر -4

باشند کاه دیدارشاان   های زیبا شاهکارهای خلقت الهی میانسان .های سعدی تماشای خوبرویان استهای زیبای غزلیکی از جلوه   

 یعنای زیباایی زیباای مطلاق،     هاایی، ن درک زیباایی اصایل و   .نمایندمعنا برقرار می ضمن ایجاد نوعی آرامش ارتباطی بین صورت و

 .ای باالتر از صورت زیبانشانه چه مظهر و و های اصیل باشدای برای درک زیبایینیازمند مثال طبیعی است تا زمینه پروردگار متعال،

دیگاری تحقّاق   یزیبایی دو همزادند کاه یکای با    هنر و در ذهن بسیاری از مردم جهان، .ای با زیبایی قرابت داردهنر اصیل به گونه»

آدمای بایش از هار    ة زیبایی چهار  در میان مظاهر زیبایی، تر است وها افزوناش به زیباییدلبستگی آنکه ذهن هنرمندانه دارد،.ندارد

-مای  یافته ونظر بازی توجیه عرفانی نیز می کشد به ویژه که برای پرستش جمال وسعدی هنرمند را به سوی خود می زیبایی دیگر،

 برخای از صاوفیان و   .گذر از جمال بشری به جمال الهوتی اسات ة آن توجیه نظری و .بدگویان را ببندد است ذهن مدّعیان وتوانسته 

چرا که معنی  رساند؛انسان را به کمال معنوی می زیبا،ة عشق به چهر نظریه پردازان عرفان را عقیده چنان بوده که پرستش جمال و

گرفتاار آن، باه معنای     اسات و «صاورت »انسان که در قید  و دار طلعت غیب است،ل ظاهر آیینهجما .توان دیدرا جز در صورت نمی

 (4939:21،انوری)«.پس باید سیر به سوی کمال را از عشق به صورت آغاز کند .تواند عشق بورزدمجرّد نمی

 آهو رات صید ااااکه تیر غمزه تمامس     ف بازو را؟          ااااان سخت که داد آن لطیااکم»

 ت که تو داری کمان ابرو رااابدین صف         آید           باز  رااااات پیش تیاااهاازار صیاد دل

 رکه بر خود زره کنی مو رااااکه روز مع         نه  محتاجی              برگستوان تو خود به جوشن و
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 زلف هندو را چو چشم ترک تو بینند و        ارند             ااااابسپ   دیاااار هند و اقالیم تارک

 «ت رو راااااااند مااگر دلابران بندیده               در فرخار        کنند می مغان که خدمت بت

 (149: 4931،سعدی)

 اال رااارو بااار سااااچرا نظر نکنی ی               به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی        »

 د زبان گویا رااق نماناااال نطاااامج                 اف حسن ترکیبش        شمایلی که در اوص

 «رااااااود که نبینند روی زیباااخطا ب                    ر خطا باشد        ااکه گفت در رخ زیبا نظ

 (113 :همان)

زیبا به سایرت زیباای آدمیاان    ة او در پس چهر .ی اوستهای انسانای از جنبهه ناگفته نماند که زیبایی انسان سعدی باز جنبهالبتّ   

مراقبات از   دلساوزی، تاأثّر و   بلکاه رأفات،   ساازد؛ سالم نیست که انسان را انسان می زیبا یا اندام موزون وة این چهر». دهدتوجّه می

 (4/433ج:4963کمیسیون ملی یونسکو،)«.دهددیگران است که شخص را به مقام انسانیّت ارتقا می

 همین نقش هیوالیی مپندار                         ف است آدمّیت            اانمردی و لطجو»

 چه فرق از آدمی تا نقش دیوار                         احسان             چو انسان را نباشد فضل و

 «وانی دل بدست آریکی را گر ت                         ر نیست             اااابدست آوردن دنیا هن

 (4931:413، سعدی)

 :مطیع انسان فرمانبردار و -2

احکاام   و اختیاار  بزرگای،  متواضعی است که در برابر عظمت، فرمانبردار وة بند تر از آن سخن به میان رفت،همان انسانی که پیش   

هر چه در آن است را خارج از قادرت الیازال    ن وخواهد، وجهامی بیند وهمه چیز را در رضای او می آورد و می الهی سر تسلیم فرود

 :امور به دست اوستة داند که زمام همپروردگار متعال را پادشاه مطلقی می بیند والهی نمی

 گر بزند حاکم اوست ور بنوازد رواست          پادشاست             مالک رد و قبول هرچه کند»

 اول صبح است خیز کاخر دنیا فناست            خطاست             غفلت ایام عیش پیش محقق

 «نهی تا بنهم چشم راست می گر تو قدم            بنده چه دعوی کند حکم خداوند راست            

 (4931:126،سعدی)

 :خشنود راضی وة بند -9

چون از جانب اوست به حالوت نوش جاان  های گیتی را ای که تلخیبنده، خشنود است ای راضی وفرمانبردار، بنده انسان مطیع و   

 :نمایدل میرغبت تحمّ اوست با میل وة دردهای عالم را چون به اراد و کندمی

 عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست              به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست  »

 «ادت ببرم درد که درمان هم از اوستبه ار           ساقیست       شاهد زهر که  به حالوت بخورم 

 (4931:113،سعدی)

 :نمایدل میعاشقانه تحمّ به امید مرهم او، دهد وبهبود زخمش را ناله سر نمی   

 خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست          باشد   اگار به نشود، به  زخام خونینم»

 تااساقیا باده بده شادی آن، کاین غم از اوس         غاام و شااادی بر عارف چه تفاوت دارد  

 «که بر این در همه را پشت عبادت خم از اوست         است     یکسان  گدایی بر ما پادشاهی و 

 (113:همان)

 امیاد داروگاری خداوناد عاین ساالمت     ه تحمّل درد او ب .بس حقیقت انسانی در بندگی احدیّت است و آری این بنده باور دارد که   

هاایش  بارزن  کاوی و  وها  هنه از گدایی در بیغول او نه به پادشاهی این جهان دل خوش دارد و .نمایداست، واین درد را بر او گوارا می

 .پرهیزگار است که پشت عبادتش در بارگاه الهی خم است او انسانی عابد و .زار استبی

-ترین معانی مای حاوی عمده، ترین کلماتقالب کوتاه ابیاتی که در.اردت ابیات بسیار معروفی دمحور آدمیّ سعدی در باب مالک و   

 .مندان از دریای معارف بشری هم آنها را از برندهاست که حتی کمترین بهرهاین ابیات به قدری بر سر زبان. باشند
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 «تنه همین لباس زیبااا ست نشان آدمیّ                 ت   تن آدمای شریف است به جاان آدمیّ»

 (113:همان)

 :بینیمدیگری نیز می ابیاتدر را این مضمون 

 «رت زیبا بیارااای برادر سی                                    صورت زیبای ظاهر هیچ نیست   »

 (339:همان)

 :کندتواند به سوی کمال حرکت می شرف انسانی مربوط به جان اوست که از مبدأ وکمال بوجود آمده و زیبایی و»   

 ته میان نقش دیاااوار و میان آدمیّچ/  به چشم است و دهان و گوش و بینی اگر آدمی

هاایی ماافوق زیباا در آن    جسمانی بوده باشد بایستی تابلوهایی که صاورت  ت انسان به همین اعضای ظاهری واگر بنا باشد انسانیّ   

کمیسایون ملای   )«.یبایاانی مانناد نارون وجاود داشاته اسات      در میاان اشاقیای پلیاد تااریخ ز     .تار باوده باشاند   انساان  کشاند، مای 

 (:4/211ج:4963،یونسکو

 «تار نادارد ز جهاان آدمیّحیاوان خب/ ظلمت جهل و شهوت شغب است و خور وخواب وخشم و»

 ( 113: 4931سعدی،)

جباران کمبودهاای    رونای و ای برای بقاء بلکه برای پار کاردن خاالء د   احساس جنسی نه به عنون وسیله خوردن وخوابیدن و»اگر   

 (96:4931،هاشمی)«.گرددبه کار رود موجب نابسامانی می[ انسان]دیگر

 «تکه همین سخن بگوید به زبان آدمیّ/  گر نه مااارغ باشد باه حقیقت آدمااای باش و»

 (113: 4931سعدی،)

تار  انساان  بهاایم از آدمای،   وحوش و شد،صه میکه اگر مالک ارجمندی انسان تنها در کالم خال، م نیستت در تکلّحقیقت انسانیّ   

 .بودند

 «تکه فرشتااه ره ندارد به مااکان آدمیّ/  دماای نبودی که اسیر دیااو ماندیماگر آ»

 (113:همان)

مکانی برای او در نظر گرفته اسات کاه حتای فرشاتگان مقارّبش را نیاز باه آن         قدر رفیع است که پروردگار متعال مقام انسان آن   

طلبد کاه تنهاا   های حیوانی را میپرهیز از ویژگی خواهد،ولیکن دستیابی به این مقام واال لیاقت وشایستگی می .اه راهی نیستجایگ

 .یابندشایسته به آن راه می های الیق وانسان

 تروان آدمایّه همه عماار زنده باشی ب/  درنده خویای ز طبیعتت بمیردار این اگ»

 (113:همان) «تبنگر که تا چه حد است مکان آدمیّ/  جز خااادا نبیندجایی که به رساد آدمی ب

دراویاش  ة فرقا  :های متفاوت موسوم استهای مختلف به نامها ومرامدر مسلک نامدمی« رؤیت حق»این حالت که سعدی آن را »   

 :اساامی دیگاران عبارتناد از    نامد ومی« ه اوجتجرب»شناس انسان گرا آن را آبراهام مزلو دانشمند روان .نامندمی« حال»این حالت را 

وجادان   شاعور بااطن،   معرفات درون،  تار، آگااهی عاالی   مراتب برتار روان،  نفس متعالی، عالم عرفان، هوشیاری برتر، عالم روحانیت،

ة اساتحال  ه،جذبا  عشاق، تبلاور روح،  ة خلسا  کمال انساانی،  عروج، کالم جبرئیل، وارستگی، رهایش، مندی،اوج یافتگی، صفا متحول،

 (92:4931،هاشمی)«.ق کمال، اشراقتحقّ نفس،

 تباادر آی تا ببینی طیااران آدمیاّ  /ماارغ دیدی تااو ز پای بند شهوت طیااران»

 «تهم از آدماای شنیدیم بیان آدمیاّ  /بیان فضال کردم که نصیحت تو گفتمنه 

 (4931:113سعدی،)

اناد را  کسانی که در هیبت انسان حجمای اشاغال کارده   ة فرماید که هممی آورد ون میت سخن به میادر جایی دیگر باز از آدمیّ و   

 .توان آدم نامیدنمی

 :شماردت به شرح زیر بر میرفیع آدمیّة هایی را برای کسب درجاو مالک

 بس آدمی که در این ملک نقش دیوارند دارند                 آدمیتی  جانورند  نه هر چاه»

 اندوده چون به بوته برند               خالف آن بدر آید که خلق پندارند سیاه سیم زر
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 که پیش اهل بصیرت بزرگ مقدارند   کوچک قدر              قیمتند وکسان بچشم تو بی

 بگفتارند دل تو گوش باش که با اهل      نیست             گفتن    زبان   را   لحد   برادران

 بسیارند خاک مرو که همچو تو در زیر    خاک              سر  بر  ناز  و به کشی  زینهار  که

 اند بیدارندخفته کناون که زیر زمین       حیات            شهوت گذاشتند  خواب و لذته ب

 زمان کارند کجا به خوشه رسد تخم کاین    گویند              کاین زمان  عذر  کند  التفات  که

 نشمارند هیچ  که مال و منصب دنیا به      نظر                اهل    فدای   گرامی  جان  هزار 

 بگذارند دهر  ابنای  به  بگذرند و  که      ملک            روزه دولت و این پنج  کندنمی کرا 

 ندسر انبار  که پر شود مگرش خاک بر             هوس     و  هوی  سر   دنیا  ز    مدار  طمع

 گرفتارند بدست خااوی بد خویشتن          مسکینان         که   بدان  بر  نکنم   بد  دعای

 (113 :همان) «بیازارند  خود نیرزد آنکه وجااودی ز        وجود            که ملک   زنده دالن سعدیا بجان 

-بازد و در روی زمین با کبر و نخوت طی طریق نمای یا نمیداند که دل به محنت آباد دنشیخ شیراز انسان اهل معرفت را انسانی می

داند کاه گیتای   انسان او می .دهدانسان او با خاک عجین است و همزاد و همخانه، و بوی خاک می. فروشدنماید و به زمین فخر نمی

 .خوش قضای الهی دل به رضا و و. او قانع است .آب، مکان مناسبی برای قرار نیست بر آب نهاده است و

 دنیا که محنت آباد استة نه در خراب      بندی            آخرت  گر اهل معرفتی دل در»

 که خاک پای تو همچون تو آدمیزاد است  ناز              به خاک بر مرو ای آدمی به نخوت و

 ستکه روی آب نه جای  قرار  و بنیاد ا دانند                 عاقالن  نهادست و  جهان بر آب

 (331:همان) «فرمان حق شد آزادستة که هر که بند   سعدی               کن اختیار   قضا به حکم  رضا 

بنا بر سیل  داند که بر سیل بنا نهاده است وای عاریتی میکند و وجود فانی را خانهزندگی دل،خوش نمی انسان سعدی بر جهان و   

 .نابود است

 ننهاد   غاالم همت آنم که دل بر او       باد              بر   جهان بر آب نهادست و زنادگی»

 نهی بنیادزمین سخت نگه کن چو می        است              آخرت  نعیم  ساارای دولت باقای

 شمشاد  قاامت    همی برآورد از بیخ       اجل               یاد  عیش در این بوستان که کدام 

 بر دریچه باد  چااراغ عمر نهاده ست       سیل              بارده   نه ایستخا عاریتی  وجاود 

 مرداد  باهر گااه و خزان باشد و دی و         خورشید            فرو شود   بی ما  و  برآید  بسی

 (333:مانه) «پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد            گذرد دل منه که دجله بسی        برین چه می

او را  آید ورفیق نیمه راهی است که تنها تا لب گور با او می چرا که ثروت همراه و.غنا وتوانگری انسان او در دل نبستن به دنیاست   

 .کندها رها میترین لحظهدر سخت

 بعد از آن اعمال که مال تا لب گور است و کمال             اهل  پیش  است نه به مال   توانگری»

 تو خواه از سخنم پند گیر وخواه مالل    گویم            می تو   با  است  بالغ  من آنچه شرط

 که هست صورت دیوار را همین تمثال   دهان آدمی نباشد شخص           گوش و به چشم و

 تّالزهر او ق که پشت مار بنفش است و   دنایا                در  نااگاه  ارادت چشم  به   ماکن

 کاه اعتماد نکردند در جااهان عقّال   مبند               هالک  معبر  این  ای حکیم در  دل

 (314:همان) «رود به استعجالبیداری                 که پنج روز دگر می    وقت است و  عذر  توبه و     زمان

-آن چاه را بارای خاود نمای     پسندد وسندد برای دیگران هم میپآنچه را برای خود می خواهد وانسان او برای همسایه مرگ نمی   

ناه   از دل باید مسالمان باود و   دهد که مسلمانی در مال دیگران خوردن نیست واو هشدار می. کندخواهد برای دیگران هم آرزو نمی

 :تنها در ظاهر

 ی که مسلمانی نیستبانگ و فریااد بر آر      ببرند              مالت  چو  مسلمان و ببری مال »

 عاارفان جمع نکاردند و پریشانی نیست     دارد               متاعی بترسد که  آن کس از دزد 

 گر جاهان زلزله گیرد غم ویرانی نیست         اند         وآنکه را خیمه به صحرای فراغت زده
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 سخنم فایده دو جهانی نیستمشنو ار در            ارزد           جهانی  یک نصیحت ز سر صدق

 گذرانیده به جز حیاف و پشیمانی نیست             بلغو          ایام و   کرده  تلف عمر  حاصل 

 به عمل کااار برآید به سخنادانی نیست            سعاادیا گرچه سخندان و مصالح گویی       

 (333:همان) «از عمر  تلف کرده پشیمانی نیست هیچت              شود       فوت  درمت  حسرت گزی ار یک

و دنیا را محل مناسبی برای  خواندکه دائماً در حال حرکت به سوی معبود است فرا می های کاروان عمر،گوش انسان را به زنگ او   

ستاید کاه  او کسی را می .ترس از به سرقت رفتن اموال و معتقد است که جمع ثروت دنیا پریشانی دارد داند وجمع آوری اموال نمی

پشیمانی  حاصل یک عمر زندگی این جهانی را چیزی جز افسوس و باکی از ویرانی دنیا ندارد و در صحرای فراغت خیمه زده است و

 .بهای خویش غافلاز فوت عمر گران وای به حال کسی که از فوت اموال دنیا نادم است و شمارد وبر نمی

 :قصاید سعدیسیمای انسان در 

باز هم باه   مدح امیر انکیانو،ة ای است که سعدی به بهانها انسانی در قصائد سعدی قصیدههای جایگاه و ویژگییکی از زیباترین جلوه

به زباانی   انسانی ارائه داده وهای  سعدی در قالب این قصیده سیمای کلی از ویژگی. ای هنرمندانه از خویش به جای نهاده استشیوه

 در آغااز ایان قصایده،    او. به کمال ارشاد فرماوده اسات  ن انسان را در راه رسید خوشبختی بشری را برشمارده و و کلیدهای سعادت

رفتاه   گیارد واز احاوال مردماان آماده و    از گذشت روز گار درس مای  بندد ونامد که به دنیا دل نمیانسان هشیار وآگاه را انسانی می

ت پایش از کوتااه دساتی از دار    محبّ نیکی و جز درس ناپایداری دنیا و تورق حیات شاهان، انسان آگاه او انسانی است که ازو  .عبرت

 :نیاموزد دنیا،

 دل به دنیا در نبندد هوشیار                     روزگار              بگردد  و   بگردید   بس»

 کز تو نیاید هیچ کارپیش از آن                       رسد کاری بکن            می ای که دستت

 رستم و رویینه تن اسفندیار                       آورده اند             ها  هشهنام در  این که

 کز بسی خلق است دنیا یادگار                       ملک             خداوندان این  بدانند    تا 

 (339 :همان) «هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار                       این همه رفتند و مای شوخ چشم           

داند که باا کاس سار    می کند وبه جهان دل خوش نمی بندد،بر رودخانه پشت نمی کند وانسان سعدی در ره سیالب خانه بنا نمی   

 :ودگان ساحل آنندداند که عارفان از آسدنیا را مثال دریای عمیق پر نهنگی می بیند ومرگ را نزدیک می وفا ندارد،

 بر خاک رود خانه نباشد معولی            کنی         می   سیالب    در ره خانه  ای آنکه »

 هرگز نبود دور زمان بی تبدلی             نکرد          وفا   کس  با  که  دل در جهان مبند

 رویش پیش منزلیباز میهر روز              مرگ از تو دور نیست وگر هست فی المثل        

 خااالی نباشد از خللی یاا تزلزلی            از این سبب           ستا آب خاک بر سر  بنیاد 

 آسوده عارفان که گرفتند ساحلی                پاار نهنگ        عمیق است بحر   دنیا مثااال

 خود باااختیار نشینم بمعزلی من            ضرورتست          عزلت   گفت گفت چه  دانا چه

 امروز خانه کردن و فردا تحولی               است          حکمت  خداوند  خالف رأی  یعنی

 از من چه بالشی که بماند چه حنبلی               باز          نهند    گااورم به بالش   سر آنگه که 

 (141:همان) «ناچارش آخریست همیدون که اولی                عقل          هر چه تصور کنی به  خدای  بعد از

انساان   .کندانسان را به اندیشیدن دعوت می آورد وباز هم از تأمّل سخن به میان می داند ورستگاری انسان را در درستکاری او می   

 :او در جای خود قهار است و لطیف

 تا عیب جوی را نرسد بر تو مدخلی        باش          شوی راستکار  رستگار   که خواهی »

 پس واجبست در همه کاری تأمّلی        باز              نیاید به شست  تیر از کمان که رفت

 ور نه میسرش نشود حل مشکلی            را            پادشاه لطف بود  قهااار و  که  باید 

 با گفت و گوی خلق بباید تحملی               را         قوم  که ساالر  گااوی  بلطف  وقتی

 «گه گه چنان به کار نیاید که حنظلی                نبات        کوزه صد   کاه  گوی  وقتی بقهر
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 (141:همان) 

به پنج روز  وشمارد کسی را که سر عناد دارد آدم نمی داند وت به دور میدرماندگان را از انسانیّ یاری نکردن به افتادگان وسعدی    

تو نیز روزی رحال اقامات بار خاواهی      برای تو نیز محملی وجود دارد و! زند که ای انساناو فریاد می .از مرگ غافل دنیا خرم است و

موجب مالمتات   سر سبزت بر باد دهد و هر چند گفتن حق، حقیقت را به زبان بیاور، حق و پس؛ همیشه در پی راستی باش و بست،

 :این پندیات را از من بشنو نفست را افسار بزن و. تا راستی ببینی ستی کن،باهمه را .گردد

 باری که بیند و خری افتاده در گلی           مرد آدمااای نباشد اگر دل نسوزدش         »

 با دشمنان خویش که زالی به مغزلی           ای نکند هر گااز آن مصاف       نیزهه رستم ب

 خرم کسی شود مگر ازموت غافلی           گذشتنی          حیات  روز   هرگاااز به پنج

 ترتیب کرده اند تارا نیز محملی         خواهی مقیم بود            نی کاروان برفت و تو

 رناگ صیقلی بی جهد از آینه نبرد           نشنوی           گر من سخن درشت نگویم تو

 گو بلی چه گفتم اگر هست حق نیست این             دراز          بود  حقاااگوی را زبااان مالمت

 دانای که بی ستاره نارفتست جدولی            راستی کنند          دگران   تو راست باش تا

 شاید گر این سخن بنویسی به هیکلی              نفس را          دیو خاص از باارای وسوسه 

 اینست تربیت که پریشان مکن دلی              ااردمند نشنود       جااز نیک بخت پند خ

 بعد از تو شرمسار نباشم به محفلی             چه گفته باشمت از خیر در حضور       رتا ه

 (144:همان) «مردم مخوان اگر دهمش جز به مقبلی             این فکر بکر من که به حسنش نظیر نیست      

 :وارستگی انسانیآزادی و  

او گااهی آزادی را  . گر اسات آزادی انسان سعدی با مفاهیم متفاوتی در آثارش جلوه .های انسان سعدی آزادی اوستیکی از ویژگی   

 چناین شخصای در نظار ساعدی،     .به معنای وامدار کسی نباودن  نیازی از دیگران،بی وارستگی به معنای استغنا و .داندوارستگی می

یّت آزادی در نظر سعدی اهمّ»بر همین مبنا  .داندهایی میوارسته ماندن را منوط به ویژگی سعدی وارسته بودن و. د استانسانی آزا

ایان آزادی و  . نیازی از خاویش نیازی از خلق، بلکه حتی بینه فقط بی، نیازیاین آزادی هم عبارت است از وارستگی و بی.بسیار دارد

کناد و ناه   نه حدیث حب وطن شاعر را به سرزمین فارس پایبند مای . ماندو شهر و وطن هم محدود نمی نیازی حتی به یار و دیاربی

 آزادی انسان سعدی گاهی شاکل آزادی بیاان باه خاود     (231: 4913،زرین کوب)«داردعالقه به قوم و دین از دوستی نوع بازش می

در نهایت موجباات   نظمی ببار آرد وبی مرج منتهی شود و ه هرج وشرطی نیست که ب قید وآزادی بی ،یآزادی انسان سعد. گیرد می

نیازی در نزد او این مایة آزادگی و بی» مبنای آزادی سعدی آزادگی و اخالق است و. های واالی انسانی را فراهم آورداضمحالل ارزش

آنکاه تواضاع و ایثاار    . مک ایثار و تواضع از خاویش و به ک، شودنیاز میدر پرتو قناعت و رضا از خلق بی [انسان]مبنای اخالقی دارد، 

ة ناه الزما  . انداند که از هر گونه قید، از هر گونه نیاز، و از هرگونه گرفتاری وارستهچنین کسانی. ورزد در بند وجود خویش نیستمی

ها خود قید است و زیرا این. بگزیندقناعت و رضا این است که انسان تن به فقر دهد نه ایثار و تواضع مستلزم آنکه خواری و مذلت را 

اما اگر قناعت و رضا نباشد کدام ثروت و مکنت هسات کاه انساان بیشای طلاب را بتواناد        .ها تن در دهدتواند بدانمرد وارسته نمی

که به این مایه سیراب کند و اگر ایثار و تواضع نباشد کدام جاه و عزت هست که انسان پیوسته چیزی از آن باالتر را طلب کند؟ اما آن

 و–چنین کسی است که باا میاناه روی  .شکندبیند و نه قدر و مقام خود را مینیازی نایل آید نه خود را از دیگران برتر میآزادی و بی

. اندیشد می-آزاد انسان–جامعه فرد باب در سعدی آنچه است این. آیدمی بر آدمیّت مقام اوج به–ته کندفرش یا دیو را خود آن کهبی

 (233:همان)«.خواهدمی و حکومت سیاست خود برای و جامعه کندمی زندگی جامعه در آزاد انسان امّا

 :آرزوها شهر آمال و انسان،

 .رنگاارنگی وجاود دارد   هاای متناوع و  تماایالت وخواساته   داند که در وجود او آماال وآرزوهاا،  سعدی انسان را همچون شهری می   

از جنس  شوند،تمایالتی از جنس رضا و ورع که موجب نیک نامی انسان می .دست خود آدمی استتمایالتی که سکان حرکتشان به 

 دشمن را فراهم آورندة غلبهای  هتوانند زمینسیاستی که میبی از جنس ترحّم نابجا و کیسه برند، هوس که راهزن و هوی و

 ن و دستور دانا خردتو سلطا           بد             و  پر نیک  است  وجود تو شهری»
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 هوی و هوس رهزن و کیسه بر               حر                 نامان  نیک  ورع   و   رضا 

 کجا ماند آسایش بخردان           بدان                 با  کند  عنایت   سلطان   چو

 وجان در جسدچو خون در رگانند                  حسد          کین حرص و  تو را شهوت و 

 چو بینند سر پنجة عقل تیز              ستیز                نماند    را  هوس  و    هوی

 هم از دست دشمن ریاست نکرد                 نکرد            سیاست  دشمن  که رئیسی 

 (993: 4931،سعدی) «بندد کسیکه حرفی بس ار کاار                     بسی          گفتن  نوع   در این نخواهم 

 :مردم، منبع الهام آثار سعدی 

پنااه   و داناد تهی دستان مای  بزرگی انسان را در شاد کردن دل نیازمندان و ارجمندی و ونگرد احترام میة سعدی به مردم به دید   

 دستگیری از افتادگاان،  ها،ت به آنمحبّ ن وه به پدر مردگاتوجّ هم چنین؛ شمارد وهای الهی بر میدادن به بینوایان را شکرانة نعمت

 نیکای و  ناامردمی و  پرهیاز از نااجوانمردی و   بخشاش،  کارم و  گشاده دستی، پرهیز از خساست، فراهم نمودن اسباب آسایش خلق،

 :شماردصفات انسانی نیز می نیکوکاری را از دیگر خصائل و

 ز روز فروماندگی یاد کن                     درون فروماندگان شاد کن          »

 (219:همان) «در مران زبشکرانه خواهنده ا          دیگران               در   بر    ایخواهندهه   ن

 غابارش بیفشان و خارش بکن            فکن             بر سر   سایه  را مرده  پدر »

 بیخ هرگز درختتازه بی  بود               سخت          ندانی چه بودش فرو مانده 

 (219:همان) «مده بوسه بر روی فرزند خویش                  یتیمی سر افکنده پیش        بینی چو 

 که در بند آسایش خلق بود           ربود               زمیدان  گوی دولت کسی »

 (211:همان) «ای دست افتاده گیرتادهچو اس              گیر                  آزاده    مردان  نیک   ره

 :گیرینتیجه

درکای کاه از   . او درک عمیقی از فرهنگ انسانیّت دارد. ترین موضوع آثار اوستسعدی از معدود شاعران واقع گرااست که انسان مهم

 نشائت  مطالعه عمیق قارآن  و نشیب سالیان متمادی، تحصیل در نظامیّه پر فراز و دراز و های دور ومسافرت تأمّل در آثار گذشتگان،

 .مفااهیم انساانی باشاد    حااوی عاالی تارین معاانی و     ابتکار، طراوت و موجب شده که کالمش ضمن برخورداری از تازگی و گرفته و

انساان بوساتان ساعدی انساانی اسات       .سیمایی که سعدی از انسان در مجموعة آثارش منعکس کرده است سیمایی متفااوت اسات  

انساان کااملی    .درک کرده است با مردم احساس نموده و خداوند را در میان مردم و ی که از خود به خدا رسیده وانسان کامل .آرمانی

انساان   .آدمیان آن باه کماال رسایده اسات     با تجربه اندوزی از روزگار و روایات آن و بهره گیری از آیات و که با درک عمیق قرآن و

 تواضاع،  مساتی،  عشاق و  احساان،  بردکه عدل،می آرمان شهری به سر فاضله وة مدین آرمانی است که در انسانی در بوستان، سعدی

 ساازند می پلّه هایی که او را به معرفت رهنمون.های عروج وکمال اویند،پلّه مناجات، توبه و شکر بر عافیت، عالم تربیت، قناعت، رضا،

با ماردم درک کارده    خداوند را در میان مردم و خود به خدا رسیده وانسان کاملی که از  .نمایندانسان کاملی از او تقدیم گیتی می و

 جاوانی،  انسانی واقعی است که منزل به منزل از؛ اخالق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشای، عشاق و   امّا انسان گلستان، .است

مقاام خاویش    منزلتی در حدّ و تواند شأن وای بر گیرد تا بگذرد به امید آن که توشهمی آداب صحبت، تأثیر تربیت و پیری، ضعف و

-از خصالت  اندازد،زیباکه گاه در سیرت پادشاهان منزل می و زشت و بد های خوب وپیدا نماید انسان گلستان انسانی است با ویژگی

الق درویشان، فضیلت سپس منزل به منزل از؛ اخ و گیردها پند میمهربانی ها وستم بیدادها، ها وبدشان اعم از دادگری های خوب و

ای بر گیرد تا بتواند گذرد به امید آن که توشهمی آداب صحبت، تأثیر تربیت و پیری، ضعف و جوانی، قناعت، فواید خاموشی، عشق و

انساان   .حرمات ایشاان   ت مربوط است به رعایت حال ماردم و به نظر او اصل انسانیّ .مقام خویش پیدا نماید منزلتی در حد و شأن و

او ایماان آورده   مهربانی دستگیری و به بخشندگی و خدا را دوست دارد و. ت سعدی در برابر پروردگار متعال خاضع است و بندهکلیا

آرزو  اش،بزرگای  با استمداد از عظمت و او با نیایش به درگاه او و صبور و عادل است و پوزش پذیر، خدای او خطابخش است و. است

از سر عنااد   شود بر خود نلرزد ودر برابر انتقادهایی که بر او وارد می گران خدمت کند انتقاد پذیر باشد وبه دی خوبی باشد،ة دارد بند

عاارف   های انساان عاشاق و  قلب پر تپش از ویژگی درک کامل زندگی، و سودازدگی، سرزندگی، زنده دلی، شور و .به دشمنی نپردازد
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بلکه نظربازی که بستر  البته نظر باز نه به معنای رایج آن، .نظر باز ست است وهای سعدی جمال پرانسان غزل.های سعدی استغزل

های او انسانی است عاشق صورت ولی ناه در  انسان غزل. نظر بازی او گذر از جمال بشری به جمال الهوتی است .جمال پرستی است

 داناد و ای برای نیل به کمل انسانی میمهت را مقدّانسانی است که جمال بشری رسد،انسانی است که از صورت به سیرت می .قید آن

انسانی . رسائل به کرّات بیان شده است مواعظ و هایش در قصائد،انسانی که ویژگی .باالخره سعدی را انسان دیگری نیز هست و .بس

ه بر مبنای وارستگی باشد دوسات  انتقام بیزار است وآزادی انسانی را به شرطی ک دروغ،کینه جویی و ستمکاری، نادانی، که از تنبلی،

 .اش پند پذیری اوستترین ویژگیعالی ترین وبزرگ و دارد
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