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 چکیده :
سعدی متداول    شعری در زمان و جغرافیای زندگی  ست بودهتفکر ا ش  .ا گران برخی پژوه

شانه  شکی در        معتقدند كه ن ست و  شخیص ا شاعره، در آثار او قابل ت سعدی به ا های اعتقاد 
و  یوح اتیبارة مفهوم آاستدالل در  یامعنعلم كالم ب. مذهب بودن او باقی نمیگذارداشعری 
اسالم   ییاتعقل گر یژگیو لیدلمرسوم نبود، اما ب  یلیالبد نیراشد  یآن تا زمان خلفا لیتأو

 یدی حتو ریمقابله با افکار غ     یعلم كالم برا شااارفت یمنجر به پ  خته، یفره یو وجود علما 
شاعره، معتزله و امام   دیگرد سه فرقۀ ا سالم  یكالم دگاهید نیترمهم هیو  آوردند.   دیرا پد یا

و  ینیدتوان یافت، كه از اندیشااه ها و عقاید ی گویی را میبدون تردید كمتر شاااعر پارساا 
سائل كالمی و          سعدی نیز، م صر  شد. در ع شعر خود بهره نگرفته با سالمی در  نزاع  معارف ا

شت ،     شاعره رواج دا شعریان و معتقدات ا سأله بر افکار و ان معتزله و ا شه كه همین م های  دی
ش      شت. در مدارس نظامیه عمدتاً علوم قرآنی و ادبی، حدیث و فقه  افعی و سعدی تأثیر گذا

شعر  یسن  یشاعر یس میشد و از آنجایی كه سعدی   وعظ و خطابه تدر مسلک   یمذهب و ا
ستمر   ه بغداد ب هیّسال ها در نظام  بود، شغول بوده، م ضا و   و درگرفته یم یدرس و بحث م ف

 های اشعری بوده كه از لحاظ سبک شناسی در سطح فکری ،فضای فکری و       محیط اندیشه 
و  یله ذهنشاك  نیبنابراگذارد، اثر می بسزایی در افکار خود خالق محیط رشد نویسنده تأثیر   

شعر      یسعد  ینید سلک ا شاعره و م ست      یدر دوره غلبه ا شکل گرفته ا سالم   ،در جهان ا
شاعره م  ،حوزه كالم همین خاطر درب ست  . شد یاندیهمچون ا از  سؤال این پژوهش عبارت ا

چه نحو اساات؟ روش تحقیق در این پژوهش  می اشااعری در سااعدی به  این كه مبانی كال
صیفی  سعدی در ا     ت-تو شان میدهد كه  ست آمده ن شعار و آثار  حلیلی بوده و نتیجه كلی بد

 های كالمی اشعری است.خود متاثر از اندیشه
    ی، سعدی.سعدكلیات اشاعره،  ،سطح فکریواژگان كلیدی: 
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The reflection of asharism’s thought in saadi’s poem 

Anwar ziyaie1 

Abstract 

Ash'ari's thoughts in the time and geography of Saadi's life have been 

commonplace. Some scholars believe that the signs of Sa'di's belief in 

Ash'arites are recognizable in his works. And there is no doubt that his 

religion is Ash'ari. Science of the Word, meaning the argument about the 

concept of revelations and its paraphrase, was not customary until the time 

of Rashedin Caliphate. But due to the peculiarity of Islam's pragmatism 

and the presence of scholars, led to the advancement of theology to deal 

with non-monotheistic thoughts. And the three sects of Ashkharites, 

Mu'tazilites, and Imāmī made the most important Islamic theological 

view. Undoubtedly, the lesser can be found a Persian poetry who has not 

used the ideas and religious beliefs and Islamic teachings in his poetry. In 

the era of Sa'di, theological issues and the struggle of the Mu'tazilites, the 

Asahirs and the prophetic beliefs were widespread, that also affected 

Saadi's thoughts. In the military schools, mainly Quranic and literary 

sciences, Hadith and Shafi'i jurisprudence and preaching and lectures were 

taught. And since Sa'di was a Sunni scholar and an Asharite poet, he has 

been engaged in discussions and studies for years in Baghdad. He also was 

a pensioner in Baghdad and he was living in the space and the environment 

of Ash'ari thought. In terms of stylistics at the intellectual level, the 

intellectual space and the environment of the author's growth, the author 

affects a great deal on the thoughts of the creator. Therefore, Sa'di's mental 

and religious paradigm has been formed during the period of Ash'arite's 

aspiration and domination in the Muslim world. For this reason, in the field 

of the Word, he thinks like Ash'arites. The question of this research is how 

are the theological basics of Asahari in Sa'di? The research method was 

descriptive-analytic. And the overall result shows that Sa'di in his poems 

and works is influenced by the Ash'aric theological thoughts. 
 

Keywords: Level of Thought, Ash'arites, Sadi`s works, Saadi 
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 مقدمه :

در  یو دانشااامندان نقش مهم مانیبا حک ینیمناطق مختلف و همنشااااگرچه سااافر ب

است كه   یمذهب یهاآموزه ریتحت تأث زیاز هر چ شیدارد. اما او ب یسعد  دیعقا یریگشکل 

رگونه تفکر خارج از هاز اشاعره فلسفه و    یرویبه پ یاست. سعد  و بغداد فرا گرفته رازیدر ش 

 ثیآن و حدتابع قر دیبا یو معتقد است كه در هر امر اندمید یراهرا گم یشرع میتعال رهیدا

  داند؛یاز اراده خداوند م یاز درخت را ناشاا یافتادن برگ یو حت رگراسااتیتقد یبود. سااعد

 .ستین رییسرشته شده و قابل تغ نهادر ذات انسا یو بد یپس خوب

شعر خواهیم در این مقاله می سعد  یتفکر ا سی كنیم و نکات بارز  در  ی در كالمی را برر

ر و موضااوعات توحید افعالی، عدل، حساان و قبح شاارعی، رؤیت، جبر و اختیار ، قضااا و قد

 شفاعت را توضیح دهیم.

 بیان مسأله

شیرازی در     سفرهایش اندوخت كه    مدّت زندگانی خود تجارب زیادی بسعدی  سطۀ  وا

ی، از یک سااو، ها در اشااعار سااعدبازتاب آنها را میتوان در آثار وی دید. انعکاس این تجربه

های شاعر در  دهندة روند اندیشه مبیّن اوضاع اجتماعی دوران اوست و از سوی دیگر، نشان     

یّات ساااعدی جلوه      هایی از  دوران مختلف زندگی وی اسااات. بر این اسااااس، اگر در غزل

 .دیده میشود، چندان عجیب نیست های كالمی اشعریاندیشه

های كالم  عری را دارد و مؤلفهوی كالم اشافکار منعکس شده سعدی در كلیات، رنگ و ب

ثبات  مآال ا  ها در محتوای كلیات و  تغیر ذكر میشاااود كه وجود آن مؤلفه  عنوان ماشاااعری ب

سعدی ب  ش      كننده توجّه  سطح فکری میبا سعدی در  شعری و اثبات كننده دیدگاه  د.  کالم ا

است  نها عبارتهای آز مبانی اشعری سعدی است كه مؤلفه   متغیرهای این پژوهش نکات بار

دف از این از: توحید افعالی، عدل، حسن و قبح شرعی، رؤیت، جبر و اختیار و قضا و قدر. ه   

سعدی        شان دادن وجود این متغیرها در كلیات  ضیح متغیرها و ن ستخراج و تو و  پژوهش ا

 تعیین سطح فکری سعدی تاثیرگذار است. 

 اهمیّت این تحقیق

سطح فکری كه در ا   ست كافیست نظ  در اهمیّت بررسی  ر ین مقاله مورد نظر و هدف ما

سا را بیاوریم:     شمی سان   »دكتر  شنا سانه معموال به        زبان شنا سبک  سی  ی سطح فکر در برر

سی خود فقط ب    توجّه ندارند. مرحوم  شنا سبک  شته  سطح زبا بهار هم در  ست.  انی توجّه دا

ین تعیرا ب سعقیده من دقّت و كندوكاو در سااطح فکری اثر راحتتر میتواند ،ساابک شاانا ب

سبک از این دیدگا              سی  ضافًا بر این كه برر ساند. م صی بر شخ سبک  ه  سبک دوره و حتّی 

 (223كلیات سبک شناسی، شمیسا: « ) جذابتر و از طرف دیگر مفیدتر است.

 روش شناسی تحقیق، روش اجرای تحقیق، سؤال پژوهش و هدف:
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صیفی  با ذكر نمونه ها، وجود و  حلیلی بوده یعنی ت-نوع روش تحقیق در این پژوهش، تو

دی به فراوانی شواهدی از كلیات سعدی كه در سطح فکری كالمی اشعری بارزند، توجّه سع     

ها،  ری دادهنه ای بوده و ابزار گردآومتغیرها اثبات میشااود. روش گردآوری اطالعات، كتابخا

از فیش تحقیقاتی اسااات و روش تجزیه و تحلیل اطالعات، تحلیل محتوایی و اساااتفاده         

 باشد.استدالالت منطقی می

  كرذ، ابتدا بدر این پژوهش، نظر به بررسی سطح فکری سعدی و اشعری مسلک بودن او

شاعره میپردازی   هایی بارز ،حایز اهمیت از كلیانمونه م. سپس با   ت سعدی در موضوع عقاید ا

سعدی در   هها تا جایی كه امکان دارد، سعی در روشن كردن آرا و عقاید اشاعر   تحلیل نمونه

عدی از كلیات خواهیم داشت. سؤال این پژوهش عبارت است از این كه، نکات بارز كلیات س

دیدگاه ساابک شااناساای در سااطح فکری كدامند؟ هدف از این پژوهش اسااتخراج و تبیین 

 نکات مربوط به افکار اشعری سعدی است. 

 مبانی نظری:

شاعره،   شعر   روانیپا شت  یابوالحسن ا صد  مانیند: ابودند و اعتقاد دا ست و    به قلب قیت ا

ال گشاات از كه منجر به مکتب اعتز یافکار. اقرار به زبان و عمل به اركان از فروع آن اساات

  یوعنکاربردن عبارت بود از ب  قتیآغاز شاااد. روش اعتزال در حق یدوم قرن اول هجر ۀم ین

تدالل در فهم و درک اصاااول د   هب اساااالمی،         . )نیمنطق و اسااا مذا ید و  قا نگ ع فره

 (19سبحانی،

ه ك ،آن دانشااای اساااتكالم »: کندیم فیتعر نیخلدون در مقدمه، علم كالم را چن ابن

ادات مذاهب  وسیله ادله عقل و رد بر بدعت گذارانی كه از اعتق متضمن اثبات عقاید ایمانی ب 

ا فقه ر. ابوحنیفه آن (933-932 ،بن خلدونمقدمه ،ا). «سلف و اهل سنت منحرف شده اند 

 (.29، 1)كشاف اصطالحات الفنون و العلوم ،تهانوی، ج.« نامیده است اكبر 

 :دیگویم نیو اختالف المصل نییهم در كتاب مقاالت االسالم یاشعر

سنت پ     یكالم دیعقا» ست از تمسک به كتاب خدا و  ه از )ص(، آنچه ك امبریما عبارت ا

  دیبر عقا و آنها را میریپذینقل شده م  ثیحد انیشوا یآنان و پ نی)ص( و تابع امبریاصحاب پ 

 یاشااویپ نیو به آنچه كه احمد بن حنبل )كه بزرگتر میهمید حیترج یو منطق یاسااتدالل

صل حد  انیگراسنت  سرسخت معتزله و عقا  یو ا ستدالل  دیث و مخالف  ست،   بود( معتقد یا ا

قد  زیمان  با هر عق  میمعت با عق    یادهی و  خالف      دهی كه  باشاااد، م خالف  قا  .)«میاو م الت م

 ( 158،  یاشعراالسالمیین، 

شم م آثار او ب یالكه در البه یسعد افکار و عقاید  صراحت كامل به   یو گاه خوردیچ با 

خداوند،   تیرؤ ار،یاو درباره قضا و قدر، جبر و اخت یكالم یهاشهیآن پرداخته است، اند انیب

سب، عدل    سن و قبح ،ك سعد   امثال آن و ح   دگاهیو از د یشافع  رویپ ،كه در مذهب یست. 
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شعر  رودنباله یكالم ست، گاه و ب  یمکتب ا اعتقادات را در آثار خود ظاهر افکار و  نیا گاهیا

ها  نشانه  میاوصاف قصد دار   نیبا ا .پرداخته است افکار آن  نییساخته و با زبان شاعرانه به تب  

در  هدیدنشان م  یراشع  یكالم یرا به اصول و مبان  یسعد  شیكه اعتقاد و گرا ییهاو نمونه

  یاتیاب حیشاارح و توضاابودن او ب یاشااعر -یو با توجه به شااافع مییاو اسااتخراج نما اتیكل

 .رنددا انهیگرایاشعر یکردیكه رو میبپرداز

 توحید افعالی:

رد  ندا یاریگونه اخت چیمعتقدند كه انسااان در افعال خودش ه «هیجبر» ای« اشاااعره»

مختار  حركت دست مرتعش با دست   نیب ی. لذا فرقشد یباامور مجبور م هیبلکه در انجام كل

 :کهنیاند به امذهب خود استدالل كردهه آنان ب .ستندیقائل ن

ست و ه  ی: خداوند قادر علاوالً صور   یتیگونه محدودچیاالطالق ا . شود یمندر قدرت او ت

ها باشاااند  قدرت او خارج باشاااد و خودش مختار در انجام آن طهیو اگر افعال بندگان از ح

 .ستیسازگار ن ثیبا قدرت مطلقه ذات احد دییآدر قدرت الزم م تیمحدود

فعال  ا. چون، اگر شااودیم نشی: اعتقاد به مختار بودن بندگان موجب شاارک در آفراًیثان

ل مختار فاعاز خدا، اعتقاد ب ریدر جهان غ دیصااادره از انسااان كار و فعل خودشااان باشااد با

شو  یگرید شد و ا  نندهیكه آفر میمعتقد  شرک در آفر  نیافعال خودش با ست  نشیهمان   ا

 (.64)عقاید استداللی ، ربانی گلپایگانی، 

ال خودشاااان در افع یاریگونه اخت چیه نهادارد كه انساااا نیقرآن داللت بر ا اتی: آثالثاً

 اساات تیذات احدو مسااتند ب گرددیندارند و همه امور از جانب خداوند ساابحان صااادر م 

 (.62غافر/)« ءٍ ال ا لهَ ا لّا هُوَ یذال کُمُ اللّهُ رَبُّکُمْ خال قَ كُلِّ ش»مانند:

در   «.ستیجز او ن ییاست، خدا یزیهر چ نندهیاست خدا و پروردگار شما كه آفر   نیا»

ضرورتی ندارد         فکر و سوی خداوند  صلح برای بندگان از  سعدی نیز، رعایت ا شه  ، این  اندی

ا به قعر تحق اوساات كه هر كه را بخواهد به باالترین درجات ارتقا دهد و هركس را بخواهد 

 پستی پیش ببرد.

               یکی را بااه سااار نهااد تاااج بخاات                        

برساااارش         کی  ی  كاله سااااعااادت 

ب        تش  كنااد آ لیاال   گلساااتااان  خ  ر 

 گر آن اساات منشااور احسااان اوساات 

 

 یکی را بااه خاااک اناادر آرد ز تخاات 

برش             کی در  ی یم شااااقاااوت  ل  گ

نیاال            برد ز آب  تش  بر آ هی   گرو

مان اوسااات        ور این اسااات توقیع فر

 ( 202) كلیات سعدی :                        

بر  باشد. تفکر سعدی  افکار و عقاید اشاعره متناسب می   تفکر سعدی، در توحید افعالی با 

چیزی نداشته و در فعل خود مستقل است . تنها    ه خداوند در افعال خود ، نیاز باین است ك 

سعدی برای اثبات توحید افعالی و       ست .  ست و مؤثری جز او در عالم نی فاعل حقیقی خدا
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نفی شریک در خالقیت و فاعلیت خداوند از غیر خدا ، نفی فاعلیت كرده و هر حادثه ای را ، 

قائل   در از واجب تعالی دانسااته و برای هیچ چیز و هیچ كس دیگری ، نقشمسااتقیماً صااا 

نحل «) یُض لُّ مَن یَشَاءُ وَ یَهد یَ مَن یَشَاءُ   » خاطر ظواهر كثیری از آیات مانند نشده است و ب  

شد،    93: ست ،در جهان باید فقط قدرت خدا كارگر و مؤثر با سعدی معتقد ا همین خاطر ب ( 

سع     سعدی بخت و  ست كه  شی از كاردانی خود نمی   ادت ا شری را نا ست  ب داند بلکه معتقد ا

 تأییدات الهی باید همراه باشد تا بخت و سعادت نصیب آدمی گردد .

 بااخاات و دولاات بااکااارداناای ناایساااات 

 
مانی نیساااات                 ید آسااا تأی  جز ب

 (68)كلیات سعدی :                                 

ه زور بگردد تالش ،رزق وروزی نصیب تو میعی و سعدی بر این باور است ،آنگاه كه با س   

ده و و توان خویش مغرور و فریفته نباش چون زور و قدرت تو از جانب خداسااات و تو ارا       

وند است  شود از جانب خدا هر كار خیری هم كه از تو صادر می قدرتی از خود نداری چرا كه 

 نه از سعی وتالش تو 

 چو روزی بساااعی آوری ساااوی خویش

 ی ای خود پرساااات  چرا حق نمی بین       

 

یش                 خو بر زور بااازوی  کیااه  ت کن   م

به گردش درآورد و دساااات      بازو   كه 

 (365)كلیات سعدی:                                 

 عدل:

شاعره معتقدند ه  از آن  میدهیكه ما انجام م یی. كارهاست یظلم ن ایذاتاً عدل  یكار چیا

نجام دهد  آنچه خدا ا نیكرده اساات. بنابرا یهسااتند كه خدا ما را از آن اعمال نه حینظر قب

 نیهد، عرا عذاب كند و به بدكاران پاداش بد کوكارانیاگر خداوند ن یعنیعدل اساات؛  نیع

ر اطفال را در آخرت عذاب كند. خداوند چون تحت ام        اند یتوخداوند م   یعدل اسااات. حت 

ن و در پرتو قرآ یاسااالم دیعقا) زندیاز او ساار م یحیگفت كار قب توانینم ساات،ین یكساا

سبحانی،   ثیحد سوی خد     114، صلح برای بندگان از  سعدی ،رعایت ا اوند  (. در فکر و باور 

هد و هركس  ضرورتی ندارد ، این حقّ اوست كه هر كه را بخواهد به باالترین درجات ارتقا د  

اجب وعدی نه عدل را بر خداوند را بخواهد تا به قعر پسااتی پیش ببرد ؛بر این اساااس ساا  

گر فرد را به یلی بر ظلم و جور خداوند تلقی میکند ، ا ند و نه وجود شااار را در عالم، دلدامی 

ست كه اشقاوت فرد حکم نماید فرمانی دهد و اگر به عادت رساند احسان خود را نشان میس

سعدی مندرج         سطح فکری  ست كه در  ضوعات كالمی ا باید عملی گردد و این یکی از مو

 است.

تا      هد  به سااار ن خت                                  یکی را   ج ب

برساااارش        کی  ی  كاله سااااعااادت 

لیاال           خ بر  تش  كنااد آ  گلساااتااان 

 یکی را بااه خاااک اناادر آرد ز تخاات 

برش             کی در  ی یم شااااقاااوت  ل  گ

نیاال            برد ز آب  تش  بر آ هی   گرو



 133 / یسعد افکار در یتفکر اشعرانعکاس 

 گر آن اساات منشااور احسااان اوساات 
 

مان اوسااات        ور این اسااات توقیع فر

 ( 202) كلیات سعدی :                         

شاعره در خصوص ع    سعدی بر   ساس افکار ا ست و دل ، میا   گوید خداوند، حاكم مطلق ا

ر است  اگر همه را عذاب دهد و یا همه را مورد لطف وعنایت خویش قرار دهد صاحب اختیا 

 و كسی را جرأت آن نیست كه كوچکترین اعتراض یا بحث و جدلی نماید.

 سر قبول بباید نهاد  وگردن طوع 

 
ست  كه هرچه حاكم                عادل كند نه بیداد ا

 (707) همان :                                            

سعدی بجای عدل به   شه كه یکی از مبانی  در نتیجه  کری فلطف عقیده دارد و این اندی

ساااس زند . از این رو سااعدی بران عرفانی نظم و نثر فارساای موج میاشاااعره اساات در متو

وری متعال انسااان را بدون اینکه گناهی یا قصاا همین تفکر معتقد اساات كه  اگر خداوند 

بخشش   مرتکب شده باشد مورد عذاب قرار دهد عدل الهی است و اگر  گناهان بشر را مورد    

 قرار دهد لطف خداوند است.

ست اگر عقوبت ما بی گنه كنی                        عدل ا

 
طا     لطفساااات اگر كشااای قلم عفو بر خ

 (703مان:) ه                                            

 حسن وقبح شرعی:

سن و قبح ب    شاعره منکر ح ستند؛  ا ه بحکم  گاهچیها عقل هاز نظر آن یعنیطور مطلق ه

وافق معمل،  کیكه  کندیالبته عقل درک م کند؛یرا صادر نم یكار چیهذم نسبت ب  ایمدح و

 به دهنده آن عمل، حکمانجام در مورد یمصلحت است؛ ول یدارا ایمالئم با طبع  ایبا غرض 

صورت   ض      .دنمیگیرمدح عقل و عقال  شده بع شاعره گفته  سخ به ا سان  یدر پا را  نیكه د یك

در  نید و اقبح اعتراف دارن  ای امور به حسااان   یدر برخ ن،یملحد  باور ندارند، مانند هنود و     

 یاعتراف نینچ دیتعلق امر شاااارع مقدس بود، نبا لیدلاسااات كه اگرحسااان و قبح ب یحال

ستداللی ،ربانی گلپایگانی،   )عقاید گرفتیصورت م  سعدی فعل خداوند را به 53ا بک س  (. 

چه  ام كارهایی كه از خداوند صاااادر میشاااود ،داند. تمتفکر اشااااعره مبتنی بر حکمت می

اشاند .  تواند قبیح ب، بنا به حکیم بودن خداوند ، نمیصاورت حقیقی و چه با كساب انساان   ب

.  حکم كند آنآن چیزی است كه شرع ب ه قبیح هرقبیح آن نیست كه عقل حکم دهد ؛ بلک 

غه         بال با حکمت  ند  ب       اش ، خداو ند  ندگانش نهی میک جام قبیح را از ب كه   ان لّت  مام  تآن ع

ند طبق حکمت او        خداو های  ند ، نمی    كار طابق علم و اراده او صاااورت میگیر ر توان دو م

 (144،كارهای الهی ظلم و قباحت مشاهده كرد.) التبصیر فی الدین ، اسفراینی 

 به چشاام طایفه ای كژ همی نماید نقش

یک و بد ز حق بینی     اگر تو دیده وری ن

 همان كه زرع و نخیل آفرید و روزی داد    

 گمان برند كه نقاش غیر اساااتادسااات       

 دوبینی از قبل چشااام احول افتادسااات

ست     ستاد  ملخ به خوردن روزی هم او فر



 1399فروردین  /47شماره پیاپی  /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب( / 134

یک درنگری آن كه می كند فریاد       چو ن

 

ست خوی بد خوی  ست                                                                                                                                                                 ز د       شتن به فریاد

 ( 707)كلیات سعدی :                            

گوید : هركسی  و می اندیشه سعدی در خصوص حسن وقبح شرعی همچون اشاعره است

او را صااادر كرده باشااد نباید در كشااتن آن كوچکترین شااک و  را كه شاارع، حکم كشااتن

 :»گویند اینجاساات كه معیار ساانجش را شاارع میداند نه عقل:اشاااعره میتردیدی داشاات ،

ر از خطاب نظر اینها هیچ عملی با قطع نظل ذاتی نبوده و اعتباری است . ب حسن و قبح افعا 

هر  صد تابع اعتبار شرع است و    شرعی ،حسن یا قبیح نیست ، و حسن وقبح افعال صد در      

 ،کند و لو آن كار ظلم باشااد، كذب باشااد ا كه شااارع تحسااین كند حساان پیدا میكاری ر

شد.هر كاری را ك   شد یا زنا با شارع تقبیح كند آن كار قبیح می خیانت با لو عدالت،  شود ، و ه 

یح ما قبحه لقباحسان یا نماز باشد . شعار اشاعره این است كه ))الحسن ما حسنه الشارع و ا      

 (     167الشارع(() شرح كشف المراد ،محمدی ،
 اتنش بااااااک كااارا شاااااارع فاتااوی دهاااد باااار هااااالک      اال تاااا ناااااداری زكشا

 (221كلیات سعدی ،)                                                                                                              

شیدن     سان شراب را حرام می سعدی نو شیدن آن منع می  داند و ان قد  کند و معترا از نو

ست  شراب را جایز نمی     ا شیدن  شرع نو شرعی كرد    كه  سعی در  سعدی در بیت باال  ن داند. 

د حسن  ر او در موردستورات و افعال و رفتارهای انسانی دارد. سعدی اهل سنت است و تفک     

ری شرعی  ره معتقدند كه حسن وقبح افعال ام کالم اشعری گرایش دارد . اشاع  وقبح افعال، ب

ست در مورد خوبی یا بدی كار كند ، بلکه هر    ست ؛ به این معنا كه عقل قادر نی كاری كه  ا

بنابراین  خداوند به انجام آن دسااتور داده ، خوب و هر عملی كه از آن نهی كرده بد اساات ؛

 تعیین حسن و قبح افعال با شرع است نه با عقل.
 ده مااستااایش داود طااااایی نشااست    كااااه دیااادم فاااالن صاااوفی افاااتایکااااای پ

 رامناااشگاااااروهی ساااااگان حلاااقه پیااا  قااااای آلااااوده دساااتار و پیاااراهاانش 

 ار شاافیاااق زماااااانااای بااارآشاافت و گفات ای رفیق     بکاااااار آیاااد امااااااروز یااا

 ااارقه عااارخباااارو زان ماااااقاااام شاانیعش بااااایار     كاااه در شاااارع ناااهیست و در 
 (348كلیات سعدی،)                                                                                                                     

 جبر و اختیار:

)اشاعره(    یو روانیه است، پ دست نداد ب جبر واختیاراز  یمحصل  یمعنا یكه اشعر با آن

سب را ب  یۀنظر از متفکران  یكه برخرغم آنه و ب اند؛رفتهیپذ ضیجبر و تفو ۀانیراه م ۀمثابك

حال  یۀرا همراه با نظر هینظر نیا گرید یو برخ انددانسته  انیهذ یو حت معنایب یرا سخن آن

  ییرهایتفس  یمبنا .اندآوردهشمار  دانش كالم ب یهایفهم و از شگفت  رقابلیم م( غ و طفره )ه

ا البته نامساو    ممیاند، تقسدست دادهكه از كسب ب ا قدرت و اراده، ب    یما ا و انسان و خد نیا
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نهج  یال نیارشاااد الطالب) اوساات یآوردنم فعل اراد دیدر پد ،ینوعشااركت دادن انسااان، ب

 (.58، فاضل مقداد، نیالمسترشد

ها و  و اصاالی اساات و همه كارها و فعل سااعدی معتقد اساات كه خداوند، فاعل حقیقی  

د و خوانسعدی ، خداوند را فاعل مایشاء می  حضرت حق مربوط است. این مطلب كه   اعمال ب

یچ فعلی را هسازد و انجام  ان را در محدوده قدرت او وارد میهمه چیز ، حتّی انجام فعل انس 

 ست. ره سازگار اکند با عقاید و نظرات اشاعمیاز جانب خدا ، مکروه و ناجایز تلقی ن
 چااه كنااد بناده كااه گااردن ننهااد فاارمان را؟

 اجاز نشااود چاوگان را ؟چااه كنااد گااوی كاه عا                                                                            

 (417كلیات سعدی ،  )                                                                                                                            

 ماااا سپااار اناداختاایم ، گااردن تسلاایم پیاش

 ی ور بادهااای زیناااهار گاار بکااشی حاااكماا                                                                                

 (519همان ،  )                                                                                                                       

 گاار كاند روی باه ماا یاا نکناد ، حکام او راسات

 الک یامن مای گاذرد  پاادشااهیاست كاه بار ما                                                                     

 (476همان، )                                                                                                                                  

ری لهی را در همه جا سا گرای اشعری پایبند است ، وی قهر و جبر ا  سعدی بسنت جبر  

سالک محو در قدرت الیزال خداوند   و جاری می سعدی ، تمام لحظات  ست   داند . در تفکر  ا

در کند ، داره میااصلی نظام عالم است و دنیا را آنگونه كه میخواهد در نظر او تقدیر ، بازیگر 

 زیر سلطه تقدیر همه چیز رنگ و بوی جبر دارد.
 گاار بااخوانی، پاادشاااهی؛ ور باراناای بنااده ای

 ارد تااا نباااشااد رای تاو مرای مااا ساااودی ناااد                                                                            

 مااا قاالم در ساار كشیاادیم اخااتیار خااویش را

  سات و رخات ماا یغمای تونفااس مااا قاارباان تاو                                                                            
 (591كلیات سعدی ، )                                                                                                             

 قضا و قدر:

ضاء خداوند، اراده ازل    شاعره، ق ش    یدر نظر ا ست كه از ازل به ا ستند  كبدانگونه  اءیا ه ه

اجع مشااخص )ر ریو تقد نیتعلق گرفته اساات و قدر آن اساات كه خدا آنها را در اندازه مع 

شاعره . بکند جادیذات و احوال آنها( اب ضا و قدر اله  ا مه موجودات، ه ةرندیرا عام و دربرگ یق

فاضاال   ، نینهج المسااترشااد یال نیارشاااد الطالب). دانندیانسااان، م یاریاز جمله افعال اخت

 (.67مقداد، 

از نظر سااعدی ، قضااا امری محتوم اساات و ساارنوشاات همه موجودات از ازل مشااخص 

پیوندد.  رد و بی شک در زمان تعیین شده بوقوع می گردیده است و امکان تغییر آن وجود ندا 



 1399فروردین  /47شماره پیاپی  /سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب( / 136

ی بگذارد بخت سعدی بر این باور است كه قبل از آنکه انسان متولد شود و پا به عرصه هست      

ست و او هیچ دخالتی در تعیین بخت و اقبال خود ندارد.    و اقبال خوب یا بد او رقم خورده ا

)احادیث  » جف القلم بما هو كائن   « اهمیت فراوانی كه در عالم عرفان به احادیثی از قبیل        

صص مثنوی ،فروزانفر ،  شاء      « ( و 149و ق صابع الرحمن ان  صبعین من ا قلب المؤمن بین ا

 گرا بودن است.( قائل میشوند خود گواه بر جبر33همان ، » ) ء الزاغه الثبته و ان شا
 د اختااااری پیاش از مان و تااو بار رخ جااناها كشیده اند    طاغرای نیکابختای و نیاالم با

 لّ مدبری؟وزی نکاارد ، چااون نااکشد غاا   آن را كااه طااوق مااقبلی اناادر ازل خاادای 

 ( 754كلیات سعدی، )                                                                                                                       

 ن در شااکمبااه بااادباخاتی و نیااکبخااتی قاالاام          بگااردیااد و مااا همااچنااا

 زی تاارند نااه روزی بااه سااارپنااجگی مای خاورند          كااه ساارپاانجگاان تاانگ رو

 االماات باابرد كااه بیاااچاااره گااوی سا       بسااا چااااره دانااا باااه سااختی باامرد   

 ( 327همان ،)                                                                                                                                      

 دبریآن را كااه طاوق مقابلی اناادر ازل خدای    روزی نکاارد چااون نکااشد غاال ماا

 (754همان ، )                                                                                                                       

ست و          شقاوت افراد ذاتی ا سعادت و  ست كه    ،حکم تقدیر از روز ازل  سعدی معتقد ا

ید من خوب و بد را رقم زده و نیکی و بدی، ذاتی و فطری اساات كه این هماهنگ با  السااع

 كتب فی بطن امه سعیدا و الشقی من كتب فی بطن امه شقیا .
 ادارد ساااود اگاار خاادای نااباشد ز بنااده ای خاااشنود         شاافاعت هاامه پیغااامبران نا

 فازود ااسات حکام بار خدای        بادین سخان ، سخانی در نمای تاوان « ان فیاکونك»قضاای 

 نفت اندود چانان درو جاهد آتاش كاه چاوب    نصیاب دوزخ اگاار طالاق بار خاود انادایاد      

 ر خشاانوداگار تاو خشامگنی ای پسار، و گا    قلام باه طاالاع میامون و باخت بد رفته ست    

 ت درودكاه چااون نکااشته باشند ، مشکل اس     عاادتای كاه نبااشاد ، طامع ماکن سعاادی س

 نای باخواهد بود دهای ، و گار ناادهای ، باود     قلام باه آمادنای رفات ، اگاار رضاا باه قضا    

 (  792كلیات سعدی  ،)                                                                                                                 

ست  تقدیر گرایش دارد  و جبرگرایی طبیعت اندیشه كالمی او سعدی، همچون اشاعره ب  

نایی و كاردانی  خردی است لذا  اقبال و ثروت به دا اه او مبارزه با سرنوشت نشانه بی   ، از دیدگ

ای ارهنمی افزاید ؛ اینها همه بسته بخواست خداست و ما چ    نیست  و دانش بر روزی كسی  

 جز قبول و تسلیم نداریم .
 نباااااودی  اگاااار دانااااش بااااه روزی در فااااازودی      ز ناااادان تنااااگ روزی تاااار

 باامانااد  ااجااازكاااه دانااااا انااادر آن عاا  بااااه نااااداناااان چاااانان روزی رساااااند   

 اای نااایست بااخاات و دولاات بااااه كاااردانااای نیست     جاااااز باااه تااأییااد آسااامان

 اقاال ، خاااوار بااااای تمااایز ارجااامند و عااا   اوفااااتاده ساات در جااااهااان باااااسیار  

 (68همان : )                                                                                                                                               
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 سرانجامی ار كاس قلامی رفتاه ست ، بار وی بهس  گاار پیاار ماناجاات اسات ، ور رند خراباتی 

 (.  634همان، )                                                                                                                                    

 رؤیت:

 نیر اد یتعال  یبار  تی علم كالم، مساااألۀ امکان رؤ   زیاز مباحث داغ و بحث بر انگ    یکی

ه ، بیتعال یبار تیدر امر رؤ» كه در اندیشه سعدی مندرج است.    است  گریجهان و جهان د

شاعره  مخالف ا یبندگانش مکشوف شود، كس    یبرا یطور تامّ علمب یتعال یكه بار یمعن نیا

ست كه ما، پس از آنکه از راه  نیماند ایم یمحل اختالف باق عنوانآنچه ب؛ست ین ص  ا و  فیتو

شاامان آن، چب  یو پس از آن نگاه میكرد داینساابت به ))آفتاب(( پ ینوع آگاه کی ف،یتعر

را باز  آنگاه چشااامان خود م،یدار یگرید یآگاه کی زیحال ن نیدر هم م،یخود را فرو ببند

كه از   میردا گرید یآگاه  کی و در حال نگاه كردن هم    مکنییكرده و مجدداً به آفتاب نگاه م    

  منامییم ((تیرا ))رؤ یو آخر یسوّم  یآگاه نیبس روشنتر و باالتر است و ا   گرید یدو آگاه

ست كه رؤ  یهیو بد سوس و محدود ما  نیدر ا یطور عادو ب یمعن نیاه ب تیا   یدجهان مح

« .ردیگ قرار نندهیاساات كه در ))جهت(( و ))مکان(( باشااد و در برابر ب  یزیچتنها متعلق ب

خداوند را در ،عتقد اساات م یسااعد(  337-336: انیاحمدساایرتحلیلی كالم اهل ساانت ،)

 .توان مشاهده نمودیم امتیق

عده  مت ی به ق  یهركسااا داری د و  ا

 
 شااب وصااال محمد  یاساار لهیل 

 (714: كلیات سعدی)                           

خرت از جنس آ یبا چشم امتیحق در ق دارید ی بر این باور است كهغزال مانندسعدی ب

شم    ریامکان پذ ست ، چ ض ندیكه بدون در نظر گرفتن جهت بب یا  نیدر ا یشتر یب حی.او تو

 را از بحث درباره آن منع كرده است : یمورد را روا ندانسته و مردم عاد

شم دن    » شم آخرت نه چون چ شم جز ب  نیبود كه ا ایچ شم ب  ندیجهت نبچ   یو آن چ

  ،كیمیای ساااعادت)« بحث كند. ای دی را كه گو یعام ساااتیروا ن نیاز ا شیو ب ندیجهت ب 

 (590، 2،ج  یغزال

ه دُ    لهٍ یوَسااا رمیبغ یمَن أهو ا(شاااا

ش  یطفیاااااناراً ثمَّ  حاااااؤجی  هااااابر

 

  

 

 قاااًیشااااَأن( اَضاااال  طَر  یلحَقُنیَفَ

 قااایاامااحاارقاااً و غاار  یلااذاک تااراناا

 (75: سعدی كلیات)                               

   امامت:
ساس،     سعد  ست بر همین ا سنی مذهب ا سپس    بکراز ابو بیترتب ی  ، عمر ، عثمان و 
شان   نیبرد كه ای)ص( نام م یحضرت عل  ست  یاعتقاد واز خود ن . بحث امامت از به خلفاء ا

عقاید كالمی آنها ان و مهمترین موضااوعاتی اساات كه در مباحث اعتقادی و دینی مساالمان 
یخ اسالم و نخستین   شود . مسأله امامت ، نخستین مسأله سرنوشت ساز در تار        مشاهده می 
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آید كه باعث اختالفات زیاد و در نتیجه انفکاک مسااالمین از   معضااال كالمی بحسااااب می 
 همدیگر شده است .  

 حق دهیدر دهان رساااول آفر اقیتر
 نامور  قیو صااااد دی غار سااا   اری  یا
 یبااد یغمبر   ی پ  قی عمر كااه ال   گر ی د
 عثمان كه بر نکرد رتیجمال سااا گرید

 كند یرا چه زور و زهره كه وصااف عل كس
 

 را چه غم بود از زهر جانگزا قیصااد 
ئل و گنج    عه فضااااا فا   نه یمجمو  صااا
بد     جه رساااال ن  ای ختم انب یگر خوا

 ایدشاامن قاتل ساار از اح یرو شیدر پ
 یجبااار در مناااقااب او گفتااه هاال ات

 (   702: كلیات سعدی)                            
 شان ین ا)ع( و اوالد و خاندا یاحترام به حضرت عل  دیدر اشعار خود همه جا با د  یسعد 

شع  سته ینگر شعار  شیوجود دارد ب نشا یكه در باب ا یراو ا ست كه مربوط به  یاز ا خلفا  ا
ست  ضور پ      ا سالمی هم ح شیّع ، در عرفان ا سأله امامت و والیت ، جدا از مکتب ت ر رنگی  . م
سان كامل ، عر   اما در باور ب دارد، شد ، قطب ، ولی و ان صوف وجود پیر ، مر به مکتب  فان وت

 شود. تشیع نزدیک می

 ماالااک باار روان تااو باااد   درود
 دیااماار ریااابااوبااکاار پاا نیاانااخسااااتاا
منااد    ثمااان شااااب زنااده دار    خرد  ع

 

 تو باااد روانیبر اصاااحاااب و بر پ 
پ            بر  نجااه  پ مر   دیاامر  وی د چی ع

ل     ع  شاااااه دلاادل ساااوار  یچهااارم 

 (204: كلیات سعدی)                            

 شفاعت :
شاعره معتقدند،   شامل مغفرت   یتعالحق رد،یاگر بدون توبه بم رهیصاحب گناه كب ا او را 

اما   دهد؛یمقدار جرمش او راعذاب مآنکه ب ای بخشدیبه شفاعت رسول اكرم م نکهیا ای کندیم
بر او  یزیچون خداوند موجب است و چ ست؛یواجب ن یعفو او بر حق تعال ردیاگر با توبه بم
ست و آنچه اراده  قیمالک خال یتعال حق. شود یواجب نم شد، انجام م ا رمان و ف هدیداش با

 ییخطا  ندازد، یهمه را در آتش جهنم ب  ای بهشااات ببرد را ب قیخال عی. چنانچه جم  دهد ی م
 (.69فر، ،مظ المنطق) است؛ چون او مالک مطلق استمرتکب نشده

 اساات، بندگان به نساابت خداوند رحمت و لطف باب در كه ابیاتی عدی،ساا اشااعار در
شتر  مراتبب ست  ابیاتی از بی صوص  در سعدی  كه ا ضب  و قهر خ ضرت  غ  برده کارب حق ح

 شااشبخ به امیدوار و میآورد وجودب بخشااایش امید گناهکاران دل در بارها سااعدی.  اساات
ضرت  جانب از گناهان ست،  حق ح شش  به امیدواری این و ا   دخداون سوی  از گناهان از بخ
 خشش ب برای حق نزد ، شده  داده شفاعت  اذن او به كه شفاعتگری  كه میشود  بیشتر  زمانی
 كند.   شفاعت آدمی گناهان

 ایاام پاارورده تااو باارزق كااریاامااا  
 

   ایم كرده خو تو لطف و بااانعااام 
 (394: كلیات سعدی )                         
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 درم از مااران و بااخااوان باالااطاافاام 
 

 پااروردگااار  لااطااف  از داری عااجااب 
 

 گریختن     خواهم   تو  لطف   پناااه  در من 
 

 سااارم آساااتاااناات  بجز   ناادارد
 (395:همان)                                        
نه  باشااااد  كه  یدوار  كاری  گ  ام

 (398:همان)                                        
   حمایتی اندر رود هركسی كه فردا
 (609:همان)                                        

 افراد شااامل فقط شاافاعت كه این بر مبنی را معتزله تفکر شاافاعت، مسااأله در سااعدی

ست  بیگناه شاعره  سطح فکری او با  و پذیردنمی را اندكرده توبه مرک از قبل كه ا  و همراه ا

  میشود. شامل را بد و نیک شفاعت كه است معتقد و است موافق

یدم    خویش بعمر  علوی چنین این من ند

 خدا رساااول از ترسااام همی حشااار بروز
 

 بازد  می كعبتین و خورد می خمر كه  

عت    از كه  فا ما  ایشااااان شااا  نپردازد ب

 (918كلیات سعدی:)                       

شاره ( ص) پیامبر شفاعت ب بارها سعدی  ز نگاه  امیداند.  محشر  روز شافع  را او و میکند ا

 اذن را گناهکاران آن واسااطهب كه اساات خداوند لطف هایجلوه زمره از سااعدی ،شاافاعت 

 است: داده شفاعت

 كااریاام نااباای مااطاااع شاااافاایااع 
 

 وسااایم  نسااایم  جسااایم  قسااایم  

 (29:كلیات سعدی)                               

 دساات زنند بشاافیعی هركساای كه فردا
 

 باد السااالم  علیه رسااول  با تو حشاار  

 (817:همان)                                         

سل  به را خدا سعدی  به  و كربال شهیدان  پاک خونبه  و( س) زهرا فاطمه اوالد پاک ن

  تعنای كه میدهد قسم  اند داشته ( ص) خدا رسول  و خداب نسبت  وفادری عمری كه كسانی 

 كند. حالش شامل را خود

 فااطماه   اوالد طااهر  بنساااال یاارب 

 راسااتگوی پیران سااینه بصاادق یارب

 فرست مرهمی بکرم را خسته دلهای

یدان   پاک  بخون یارب    كربال شاااه

 آشاااانااا مردان  دیااده بااآب یااارب

مت در گنج    یا فا   نه ینام اعظ  شااا

 (702:كلیات  سعدی)                         

 نتیجه گیری:

سنی   سعدی ، از -1 شاعری  ست ، در حوزة     آنجایی كه  سلک ا شعری م كالم   مذهب و ا

  دهیمطابق عق، یسااعد پذیرد.وی نظریه كسااب اشاااعره را می اندیشااد،همچون اشاااعره می

سان را مخلوق    شاعره همه افعال ان ست كه فاعل  نیداند  و بر ایخداوند م ا همه افعال،   باور ا

 .انسان، خداست یاریافعال اخت یحت
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سعدی د  -2 ساس         تفکر  ست ،بر ا سازگار و منطبق ا شاعره  صوص عدل ، با عقاید ا ر خ

وقات را اور اسااات كه ،عدل خداوند ایجاب میکند اگر مجموع مخلاعتقاد اشااااعره ، بر این ب

زد جور دهد حیف نباشد و اگر سایر مخلوقات را به دوزخ  سوزان گدا   بهشت استراحت راه   ب

ضوع         ضع كردن چیزی در غیر مو ست در غیر مالک خویش یا و صرف ا شد ، زیرا ظلم ت  نبا

 .شود جوریو مالک مطلق است از او متصور نمیشود ظلمی و به او منسوب نمیخویش ، ا

بر. بنیان فکری اهل ج ترین ویژگی فکری شاااعر ساااعدی ، گرایش اوسااات بهعمده-3

ا از اعتقاد به جبر در تفکر اشاااعره اصاال اساات و یکی از موضااوعات مهم كالمی اساات ، لذ

سی افکار  شاعر ب   توسعدی می  برر شه  ه بسوی جبر گرایش دارد و  ان نتیجه گرفت كه اندی

 قدرت مطلقه حق تأكید دارد ، كه هستی انسان در ید قدرت اوست 

وقدر نیز مانند اشاااعره اساات . طبق دیدگاه آنان آنچه  ضاااقتفکر سااعدی ،در زمینه -4

شت  خود ب     سرنو سان  در  سا    آن دچار میان ست و ان ن هیچ شود از قبل برای او رقم خورده ا

. ساااعدی توانایی در تغییر آن ندارد و باید در مقابل خواسااات و اراده خداوند تسااالیم بود

وند رزق كه خدا است دهد و معتقد یمرا به قضا وقدر نسبت    یرزق و روز ،از اشاعره  تیتبعب

 .رساندیانسانها را م یو روز

سیار اندک ب سعدی در با -5 ش ب رؤیت خدا اگر چه ب شاعره     اره آن ا ست مانند ا نموده ا

ر ا در باب مشاااهده حق با چشاام ساارؤیت خدا در قیامت اساات و عقیده اشاااعره رمعتقد ب

ست   می ضوعات مهم كالمی ا سعدی در    پذیرد. رؤیت خدا كه یکی از مو شه و باور  باب ،اندی

 رؤیت خدا ، نظیر اشاعره است.

لۀ شاافاعت دیدگاه معتزله و خوارج را مبنی بر اینکه شاافاعت فقط سااعدی در مسااأ -6

اشاااعره و  یرد و باكه قبل از مرگ توبه كرده اند، نمیپذشااامل افراد بیگناه و كسااانی اساات 

نند امامیّه است  او در مورد تعداد شافعان ما امامیّه و مرجئه همراه و موافق است. اما دیدگاه  

این  الوه برعشااافاعت دیگران نیز اعتقاددارند؛ یعنی از دیدگاه او        ص( بكه عالوه بر پیامبر)  

شخاص    سان، ا ستند كه با توجّه ب  ك یز اذن نخداوند به آنان  شان، شرایط ویژه دیگری نیز ه

 هد.شفاعت مید

در بحث امامت ، خاصه  گوید اما سخن نمی  سعدی در باب شرایط امام، بصورت كلی    -7

رهبری بعد از پیامبر )ص( اساات سااطح فکریش همانند سااایر اهل ساانت و  كه مربوط به 

 اشاعره به جانشینی ابوبکر بعد از رحلت پیامبر )ص( گرایش دارد.
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