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چکیده :
تفکر ا شعری در زمان و جغرافیای زندگی سعدی متداول بودها ست .برخی پژوه شگران
معتقدند كه ن شانه های اعتقاد سعدی به ا شاعره ،در آثار او قابل ت شخیص ا ست و شکی در
اشعریمذهب بودن او باقی نمیگذارد .علم كالم بمعنای استدالل دربارة مفهوم آیات وحی و
تأویل آن تا زمان خلفای راشدین بدالیلی مرسوم نبود ،اما بدلیل ویژگی تعقل گرایی اسالم
و وجود علمای فرهیخته ،منجر به پیشااارفت علم كالم برای مقابله با افکار غیر توح یدی
گردید و سه فرقۀ ا شاعره ،معتزله و امامیه مهمترین دیدگاه كالمی ا سالمی را پدید آوردند.
بدون تردید كمتر شاااعر پارساای گویی را میتوان یافت ،كه از اندیشااه ها و عقاید دینی و
معارف ا سالمی در شعر خود بهره نگرفته با شد .در ع صر سعدی نیز ،م سائل كالمی و نزاع
معتزله و ا شعریان و معتقدات ا شاعره رواج دا شت ،كه همین م سأله بر افکار و اندی شههای
سعدی تأثیر گذا شت .در مدارس نظامیه عمدتاً علوم قرآنی و ادبی ،حدیث و فقه شافعی و
وعظ و خطابه تدریس میشد و از آنجایی كه سعدی شاعری سنی مذهب و اشعری مسلک
بود ،سال ها در نظامیّه بغداد به درس و بحث م شغول بوده ،م ستمری میگرفته و در ف ضا و
محیط اندیشه های اشعری بوده كه از لحاظ سبک شناسی در سطح فکری ،فضای فکری و
محیط رشد نویسنده تأثیر بسزایی در افکار خود خالق اثر میگذارد ،بنابراین شاكله ذهنی و
دینی سعدی در دوره غلبه ا شاعره و م سلک ا شعری در جهان ا سالم شکل گرفته ا ست،
بهمین خاطر در حوزه كالم ،همچون ا شاعره میاندی شد .سؤال این پژوهش عبارت ا ست از
این كه مبانی كالمی اشااعری در سااعدی به چه نحو اساات؟ روش تحقیق در این پژوهش
تو صیفی-تحلیلی بوده و نتیجه كلی بد ست آمده ن شان میدهد كه سعدی در ا شعار و آثار
خود متاثر از اندیشههای كالمی اشعری است.
واژگان كلیدی :سطح فکری ،اشاعره ،كلیات سعدی ،سعدی.
-1از ابتدای سااال  98به دسااتور وزارت علوم،تمام مجالت علمی پژوهشاای كشااور به مجالت علمی تغییر نام
داده اند.
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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 :
اگرچه سااافر بمناطق مختلف و همنشااینی با حکیمان و دانشااامندان نقش مهمی در
شکلگیری عقاید سعدی دارد .اما او بیش از هر چیز تحت تأثیر آموزههای مذهبی است كه
در شیراز و بغداد فرا گرفتهاست .سعدی به پیروی از اشاعره فلسفه و هرگونه تفکر خارج از
دایره تعالیم شرعی را گمراهی میداند و معتقد است كه در هر امری باید تابع قرآن و حدیث
بود .سااعدی تقدیرگراساات و حتی افتادن برگی از درخت را ناشاای از اراده خداوند میداند؛
پس خوبی و بدی در ذات انسانها سرشته شده و قابل تغییر نیست.
در این مقاله میخواهیم تفکر ا شعری در سعدی را برر سی كنیم و نکات بارز كالمی در
موضااوعات توحید افعالی ،عدل ،حساان و قبح شاارعی ،رؤیت ،جبر و اختیار  ،قضااا و قدر و
شفاعت را توضیح دهیم.
بیان مسأله
سعدی شیرازی در مدّت زندگانی خود تجارب زیادی بوا سطۀ سفرهایش اندوخت كه
بازتاب آنها را میتوان در آثار وی دید .انعکاس این تجربهها در اشااعار سااعدی ،از یک سااو،
مبیّن اوضاع اجتماعی دوران اوست و از سوی دیگر ،نشاندهندة روند اندیشههای شاعر در
دوران مختلف زندگی وی اسااات .بر این اسااااس ،اگر در غزل یّات ساااعدی جلوه هایی از
اندیشههای كالمی اشعری دیده میشود ،چندان عجیب نیست.
افکار منعکس شده سعدی در كلیات ،رنگ و بوی كالم اشعری را دارد و مؤلفههای كالم
اشاااعری بعنوان متغیر ذكر میشاااود كه وجود آن مؤلفهها در محتوای كلیات و مآال اثبات
كننده توجّه سعدی بکالم ا شعری و اثبات كننده دیدگاه سعدی در سطح فکری میبا شد.
متغیرهای این پژوهش نکات بارز مبانی اشعری سعدی است كه مؤلفههای آنها عبارت است
از :توحید افعالی ،عدل ،حسن و قبح شرعی ،رؤیت ،جبر و اختیار و قضا و قدر .هدف از این
پژوهش ا ستخراج و تو ضیح متغیرها و ن شان دادن وجود این متغیرها در كلیات سعدی و
تعیین سطح فکری سعدی تاثیرگذار است.
اهمیّت این تحقیق
در اهمیّت برر سی سطح فکری كه در این مقاله مورد نظر و هدف ما ست كافی ست نظر
دكتر شمی سا را بیاوریم« :زبان شنا سان در برر سی سبک شنا سانه معموال به سطح فکری
توجّه ندارند .مرحوم بهار هم در سبک شنا سی خود فقط ب سطح زبانی توجّه دا شته ا ست.
بعقیده من دقّت و كندوكاو در سااطح فکری اثر راحتتر میتواند ،ساابک شااناس را بتعیین
سبک دوره و حتّی سبک شخ صی بر ساند .م ضاف ًا بر این كه برر سی سبک از این دیدگاه
جذابتر و از طرف دیگر مفیدتر است ( ».كلیات سبک شناسی ،شمیسا)223 :
روش شناسی تحقیق ،روش اجرای تحقیق ،سؤال پژوهش و هدف:
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نوع روش تحقیق در این پژوهش ،تو صیفی-تحلیلی بوده یعنی با ذكر نمونه ها ،وجود و
فراوانی شواهدی از كلیات سعدی كه در سطح فکری كالمی اشعری بارزند ،توجّه سعدی به
متغیرها اثبات میشااود .روش گردآوری اطالعات ،كتابخانه ای بوده و ابزار گردآوری دادهها،
فیش تحقیقاتی اسااات و روش تجزیه و تحلیل اطالعات ،تحلیل محتوایی و اساااتفاده از
استدالالت منطقی میباشد.
در این پژوهش ،نظر به بررسی سطح فکری سعدی و اشعری مسلک بودن او ،ابتدا بذكر
نمونههایی بارز ،حایز اهمیت از كلیات سعدی در موضوع عقاید اشاعره میپردازیم .سپس با
تحلیل نمونهها تا جایی كه امکان دارد ،سعی در روشن كردن آرا و عقاید اشاعره سعدی در
كلیات خواهیم داشت .سؤال این پژوهش عبارت است از این كه ،نکات بارز كلیات سعدی از
دیدگاه ساابک شااناساای در سااطح فکری كدامند؟ هدف از این پژوهش اسااتخراج و تبیین
نکات مربوط به افکار اشعری سعدی است.
مبانی نظری:
ا شاعره ،پیروان ابوالح سن ا شعری بودند و اعتقاد دا شتند :ایمان ت صدیق به قلب ا ست و
اقرار به زبان و عمل به اركان از فروع آن اساات .افکاری كه منجر به مکتب اعتزال گشاات از
نیمۀ دوم قرن اول هجری آغاز شاااد .روش اعتزال در حقیقت عبارت بود از بکاربردن نوعی
منطق و اسااا تدالل در فهم و درک اصاااول دین ( .فره نگ ع قا ید و مذا هب اساااالمی،
سبحانی)19،
ابن خلدون در مقدمه ،علم كالم را چنین تعریف میکند« :كالم ،آن دانشااای اسااات كه
متضمن اثبات عقاید ایمانی بوسیله ادله عقل و رد بر بدعت گذارانی كه از اعتقادات مذاهب
سلف و اهل سنت منحرف شده اند »( .مقدمه ،ابن خلدون .)933-932 ،ابوحنیفه آن را فقه
اكبر نامیده است ( ».كشاف اصطالحات الفنون و العلوم ،تهانوی ،ج.)29 ،1
اشعری هم در كتاب مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین میگوید:
«عقاید كالمی ما عبارت ا ست از تم سک به كتاب خدا و سنت پیامبر (ص) ،آنچه كه از
اصحاب پیامبر (ص) و تابعین آنان و پی شوایان حدیث نقل شده میپذیریم و آنها را بر عقاید
اسااتداللی و منطقی ترجیح میدهیم و به آنچه كه احمد بن حنبل (كه بزرگترین پیشااوای
سنتگرایان و ا صل حدیث و مخالف سر سخت معتزله و عقاید ا ستداللی بود) معتقد ا ست،
مانیز معت قدیم و با هر عق یدهای كه با عق یده او م خالف باشاااد ،م خالفیم» (.م قاالت
االسالمیین ،اشعری ) 158 ،
افکار و عقاید سعدی كه در البهالی آثار او بچ شم میخورد و گاهی با صراحت كامل به
بیان آن پرداخته است ،اندیشههای كالمی او درباره قضا و قدر ،جبر و اختیار ،رؤیت خداوند،
ح سن و قبح ،ك سب ،عدل و امثال آن ست .سعدی كه در مذهب ،پیرو شافعی و از دیدگاه
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كالمی دنبالهرو مکتب ا شعری ا ست ،گاه و بیگاه این افکار و اعتقادات را در آثار خود ظاهر
ساخته و با زبان شاعرانه به تبیین آن افکار پرداخته است .با این اوصاف قصد داریم نشانهها
و نمونههایی كه اعتقاد و گرایش سعدی را به اصول و مبانی كالمی اشعری نشان میدهد در
كلیات او اسااتخراج نماییم و با توجه به شااافعی -اشااعری بودن او بشاارح و توض ایح ابیاتی
بپردازیم كه رویکردی اشعریگرایانه دارند.
توحید افعالی:
«اشاااعره» یا «جبریه» معتقدند كه انسااان در افعال خودش هیچ گونه اختیاری ندارد
بلکه در انجام كلیه امور مجبور میبا شد .لذا فرقی بین حركت دست مرتعش با دست مختار
قائل نیستند .آنان به مذهب خود استدالل كردهاند به اینکه:
اوالً :خداوند قادر علی االطالق ا ست و هیچگونه محدودیتی در قدرت او ت صور نمی شود.
و اگر افعال بندگان از حیطه قدرت او خارج باشاااد و خودش مختار در انجام آنها باشاااند
محدودیت در قدرت الزم میآید با قدرت مطلقه ذات احدیث سازگار نیست.
ثانیاً :اعتقاد به مختار بودن بندگان موجب شاارک در آفرینش میشااود .چون ،اگر افعال
صااادره از انسااان كار و فعل خودشااان باشااد باید در جهان غیر از خدا ،اعتقاد بفاعل مختار
دیگری معتقد شویم كه آفریننده افعال خودش با شد و این همان شرک در آفرینش ا ست
(عقاید استداللی  ،ربانی گلپایگانی.)64 ،
ثالثاً :آیات قرآن داللت بر این دارد كه انساااانها هیچ گونه اختیاری در افعال خودشاااان
ندارند و همه امور از جانب خداوند ساابحان صااادر میگردد و مسااتند بذات احدیت اساات
مانند«:ذالکُمُ اللّهُ رَبُّکُمْ خالقَ كُلِّ شی ءٍ ال الهَ الّا هُوَ» (غافر.)62/
«این است خدا و پروردگار شما كه آفریننده هر چیزی است ،خدایی جز او نیست ».در
فکر و اندی شه سعدی نیز ،رعایت ا صلح برای بندگان از سوی خداوند ضرورتی ندارد  ،این
حق اوساات كه هر كه را بخواهد به باالترین درجات ارتقا دهد و هركس را بخواهد تا به قعر
پستی پیش ببرد.
یکی را بااه خاااک اناادر آرد ز تخاات
یکی را بااه سااار نهااد تاااج بخاات
گ ل یم شااااقاااوت ی کی در برش
كاله سااااعااادت ی کی برساااارش
گرو هی بر آ تش برد ز آب نیاال
گلساااتااان كنااد آ تش بر خ لیاال
ور این اسااات توقیع فر مان اوسااات
گر آن اساات منشااور احسااان اوساات
( كلیات سعدی ) 202:
تفکر سعدی ،در توحید افعالی با افکار و عقاید اشاعره متناسب میباشد .تفکر سعدی بر
این است كه خداوند در افعال خود  ،نیاز بچیزی نداشته و در فعل خود مستقل است  .تنها
فاعل حقیقی خدا ست و مؤثری جز او در عالم نی ست  .سعدی برای اثبات توحید افعالی و
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نفی شریک در خالقیت و فاعلیت خداوند از غیر خدا  ،نفی فاعلیت كرده و هر حادثه ای را ،
مسااتقیماً صااادر از واجب تعالی دانسااته و برای هیچ چیز و هیچ كس دیگری  ،نقش قائل
نشده است و بخاطر ظواهر كثیری از آیات مانند « یُضلُّ مَن یَ شَاءُ وَ یَهدیَ مَن یَ شَاءُ»( نحل
 )93:سعدی معتقد ا ست ،در جهان باید فقط قدرت خدا كارگر و مؤثر با شد ،بهمین خاطر
ا ست كه سعدی بخت و سعادت ب شری را نا شی از كاردانی خود نمیداند بلکه معتقد ا ست
تأییدات الهی باید همراه باشد تا بخت و سعادت نصیب آدمی گردد .
جز ب تأی ید آسااا مانی نیساااات
بااخاات و دولاات بااکااارداناای ناایساااات
(كلیات سعدی )68:
سعدی بر این باور است ،آنگاه كه با سعی و تالش ،رزق وروزی نصیب تو میگردد به زور
و توان خویش مغرور و فریفته نباش چون زور و قدرت تو از جانب خداسااات و تو اراده و
قدرتی از خود نداری چرا كه هر كار خیری هم كه از تو صادر می شود از جانب خداوند است
نه از سعی وتالش تو
م کن ت کیااه بر زور بااازوی خو یش
چو روزی بساااعی آوری ساااوی خویش
كه بازو به گردش درآورد و دساااات
چرا حق نمی بینی ای خود پرساااات
(كلیات سعدی)365:
عدل:
اشاعره معتقدند هیچ كاری ذاتاً عدل یا ظلم نی ست .كارهایی كه ما انجام میدهیم از آن
نظر قبیح هسااتند كه خدا ما را از آن اعمال نهی كرده اساات .بنابراین آنچه خدا انجام دهد
عین عدل اساات؛ یعنی اگر خداوند نیکوكاران را عذاب كند و به بدكاران پاداش بدهد ،عین
عدل اسااات .حتی خداوند میتواند اطفال را در آخرت عذاب كند .خداوند چون تحت امر
كساای نیساات ،نمیتوان گفت كار قبیحی از او ساار میزند (عقاید اسااالمی در پرتو قرآن و
حدیث  ،سبحانی .)114 ،در فکر و باور سعدی ،رعایت ا صلح برای بندگان از سوی خداوند
ضرورتی ندارد  ،این حقّ اوست كه هر كه را بخواهد به باالترین درجات ارتقا دهد و هركس
را بخواهد تا به قعر پسااتی پیش ببرد ؛بر این اساااس سااعدی نه عدل را بر خداوند واجب
میداند و نه وجود شااار را در عالم ،دلیلی بر ظلم و جور خداوند تلقی میکند  ،اگر فرد را به
سعادت رساند احسان خود را نشان میدهد و اگر به شقاوت فرد حکم نماید فرمانی است كه
باید عملی گردد و این یکی از مو ضوعات كالمی ا ست كه در سطح فکری سعدی مندرج
است.
یکی را بااه خاااک اناادر آرد ز تخاات
یکی را به سااار ن هد تا ج ب خت
گ ل یم شااااقاااوت ی کی در برش
كاله سااااعااادت ی کی برساااارش
گرو هی بر آ تش برد ز آب نیاال
گلساااتااان كنااد آ تش بر خ لیاال
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ور این اسااات توقیع فر مان اوسااات
گر آن اساات منشااور احسااان اوساات
( كلیات سعدی ) 202:
سعدی بر ا ساس افکار ا شاعره در خ صوص عدل  ،میگوید خداوند ،حاكم مطلق ا ست و
اگر همه را عذاب دهد و یا همه را مورد لطف وعنایت خویش قرار دهد صاحب اختیار است
و كسی را جرأت آن نیست كه كوچکترین اعتراض یا بحث و جدلی نماید.
كه هرچه حاكم عادل كند نه بیداد ا ست
سر قبول بباید نهاد وگردن طوع
( همان )707:
در نتیجه سعدی بجای عدل به لطف عقیده دارد و این اندی شه كه یکی از مبانی فکری
اشاااعره اساات در متون عرفانی نظم و نثر فارساای موج میزند  .از این رو سااعدی براساااس
همین تفکر معتقد اساات كه اگر خداوند متعال انسااان را بدون اینکه گناهی یا قصااوری
مرتکب شده باشد مورد عذاب قرار دهد عدل الهی است و اگر گناهان بشر را مورد بخشش
قرار دهد لطف خداوند است.
لطفساااات اگر كشااای قلم عفو بر خ طا
عدل ا ست اگر عقوبت ما بی گنه كنی
( همان)703:
حسن وقبح شرعی:
ا شاعره منکر ح سن و قبح بطور مطلق ه ستند؛ یعنی از نظر آنها عقل هیچگاه حکم به
مدح ویا ذم نسبت بهیچ كاری را صادر نمیکند؛ البته عقل درک میکند كه یک عمل ،موافق
با غرض یا مالئم با طبع یا دارای مصلحت است؛ ولی در مورد انجامدهنده آن عمل ،حکم به
مدح عقل و عقال صورت نمیگیرد .در پا سخ به ا شاعره گفته شده بع ضی ك سانی كه دین را
باور ندارند ،مانند هنود و ملحدین ،در برخی امور به حسااان یا قبح اعتراف دارند و این در
حالی اسااات كه اگرحسااان و قبح بدلیل تعلق امر شاااارع مقدس بود ،نباید چنین اعترافی
صورت میگرفت (عقاید ا ستداللی ،ربانی گلپایگانی .)53 ،سعدی فعل خداوند را به سبک
تفکر اشااااعره مبتنی بر حکمت میداند .تمام كارهایی كه از خداوند صاااادر میشاااود  ،چه
بصاورت حقیقی و چه با كساب انساان ،بنا به حکیم بودن خداوند  ،نمیتواند قبیح باشاند .
قبیح آن نیست كه عقل حکم دهد ؛ بلکه قبیح هر آن چیزی است كه شرع بآن حکم كند .
خداو ند با حک مت بال غهاش  ،ان جام قبیح را از ب ند گانش نهی میک ند بآن ع لّت كه ت مام
كار های خداو ند طبق حک مت او و م طابق علم و اراده او صاااورت میگیر ند  ،نمیتوان در
كارهای الهی ظلم و قباحت مشاهده كرد (.التبصیر فی الدین  ،اسفراینی )144،
گمان برند كه نقاش غیر اساااتادسااات
به چشاام طایفه ای كژ همی نماید نقش
دوبینی از قبل چشااام احول افتادسااات
اگر تو دیده وری نیک و بد ز حق بینی
ملخ به خوردن روزی هم او فر ستاد ست
همان كه زرع و نخیل آفرید و روزی داد
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چو ن یک درنگری آن كه می ك ند فریاد

ز د ست خوی بد خوی شتن به فریاد ست
(كلیات سعدی ) 707:

اندیشه سعدی در خصوص حسن وقبح شرعی همچون اشاعره است و میگوید  :هركسی
را كه شاارع ،حکم كشااتن او را صااادر كرده باشااد نباید در كشااتن آن كوچکترین شااک و
تردیدی داشاات ،اینجاساات كه معیار ساانجش را شاارع میداند نه عقل:اشاااعره میگویند «:
حسن و قبح افعال ذاتی نبوده و اعتباری است  .بنظر اینها هیچ عملی با قطع نظر از خطاب
شرعی ،حسن یا قبیح نیست  ،و حسن وقبح افعال صد در صد تابع اعتبار شرع است و هر
كاری را كه شااارع تحسااین كند حساان پیدا میکند و لو آن كار ظلم باشااد ،كذب باشااد ،
خیانت با شد یا زنا با شد.هر كاری را كه شارع تقبیح كند آن كار قبیح می شود  ،ولو عدالت،
احسان یا نماز باشد  .شعار اشاعره این است كه ((الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه
الشارع))( شرح كشف المراد ،محمدی )167،
كااارا شاااااارع فاتااوی دهاااد باااار هااااالک

اال تاااا ناااااداری زكشااتنش بااااااک

(كلیات سعدی )221،
سعدی نو شیدن شراب را حرام میداند و ان سان را از نو شیدن آن منع میکند و معتقد
ا ست كه شرع نو شیدن شراب را جایز نمیداند .سعدی در بیت باال سعی در شرعی كردن
دستورات و افعال و رفتارهای انسانی دارد .سعدی اهل سنت است و تفکر او در مورد حسن
وقبح افعال ،بکالم اشعری گرایش دارد  .اشاعره معتقدند كه حسن وقبح افعال امری شرعی
ا ست ؛ به این معنا كه عقل قادر نی ست در مورد خوبی یا بدی كار كند  ،بلکه هر كاری كه
خداوند به انجام آن دسااتور داده  ،خوب و هر عملی كه از آن نهی كرده بد اساات ؛ بنابراین
تعیین حسن و قبح افعال با شرع است نه با عقل.
یکااااای پااایش داود طااااایی نشااست كااااه دیااادم فاااالن صاااوفی افاااتاده مااست
قااااای آلااااوده دساااتار و پیاااراهاانش گاااااروهی ساااااگان حلاااقه پیااارامناااش
زماااااانااای بااارآشاافت و گفات ای رفیق بکاااااار آیاااد امااااااروز یاااار شاافیاااق
باااارو زان ماااااقاااام شاانیعش بااااایار كاااه در شاااارع ناااهیست و در خااارقه عااار

(كلیات سعدی)348،
جبر و اختیار:
با آنكه اشعری معنای محصلی از جبر واختیار بدست نداده است ،پیروان وی (اشاعره)
نظریۀ ك سب را بمثابۀ راه میانۀ جبر و تفویض پذیرفتهاند؛ و به رغم آنكه برخی از متفکران
آنرا سخنی بیمعنا و حتی هذیان دانستهاند و برخی دیگر این نظریه را همراه با نظریۀ حال
و طفره (ه م م) غیرقابل فهم و از شگفتیهای دانش كالم ب شمار آوردهاند .مبنای تفسیرهایی
كه از كسب بدست دادهاند ،تقسیمم ا ا البته نامساویم ا ا قدرت و اراده ،بین خدا و انسان و
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شااركت دادن انسااان ،بنوعی ،در پدید آوردنم فعل ارادی اوساات (ارشاااد الطالبین الی نهج
المسترشدین ،فاضل مقداد.)58 ،
سااعدی معتقد اساات كه خداوند ،فاعل حقیقی و اصاالی اساات و همه كارها و فعلها و
اعمال بحضرت حق مربوط است .این مطلب كه سعدی  ،خداوند را فاعل مایشاء میخواند و
همه چیز  ،حتّی انجام فعل انسان را در محدوده قدرت او وارد می سازد و انجام هیچ فعلی را
از جانب خدا  ،مکروه و ناجایز تلقی نمیکند با عقاید و نظرات اشاعره سازگار است.
چااه كنااد بناده كااه گااردن ننهااد فاارمان را؟
چااه كنااد گااوی كاه عااجاز نشااود چاوگان را ؟
( كلیات سعدی )417 ،
ماااا سپااار اناداختاایم  ،گااردن تسلاایم پیاش
گاار بکااشی حاااكماای ور بادهااای زیناااهار

( همان )519 ،
گاار كاند روی باه ماا یاا نکناد  ،حکام او راسات
پاادشااهیاست كاه بار ماالک یامن مای گاذرد
(همان)476 ،
سعدی بسنت جبرگرای اشعری پایبند است  ،وی قهر و جبر الهی را در همه جا ساری
و جاری میداند  .در تفکر سعدی  ،تمام لحظات سالک محو در قدرت الیزال خداوند ا ست
در نظر او تقدیر  ،بازیگر اصلی نظام عالم است و دنیا را آنگونه كه میخواهد اداره میکند  ،در
زیر سلطه تقدیر همه چیز رنگ و بوی جبر دارد.
گاار بااخوانی ،پاادشاااهی؛ ور باراناای بنااده ای
مرای مااا ساااودی نااادارد تااا نباااشااد رای تاو
مااا قاالم در ساار كشیاادیم اخااتیار خااویش را
نفااس مااا قاارباان تاوسات و رخات ماا یغمای تو

(كلیات سعدی )591 ،
قضا و قدر:
در نظر ا شاعره ،ق ضاء خداوند ،اراده ازلی ا ست كه از ازل به ا شیاء بدانگونه كه ه ستند
تعلق گرفته اساات و قدر آن اساات كه خدا آنها را در اندازه معین و تقدیر مشااخص (راجع
بذات و احوال آنها) ایجاد بکند .ا شاعره ق ضا و قدر الهی را عام و دربرگیرندة همه موجودات،
از جمله افعال اختیاری انسااان ،میدانند( .ارشاااد الطالبین الی نهج المسااترشاادین  ،فاضاال
مقداد.)67 ،
از نظر سااعدی  ،قضااا امری محتوم اساات و ساارنوشاات همه موجودات از ازل مشااخص
گردیده است و امکان تغییر آن وجود ندارد و بی شک در زمان تعیین شده بوقوع میپیوندد.
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سعدی بر این باور است كه قبل از آنکه انسان متولد شود و پا به عرصه هستی بگذارد بخت
و اقبال خوب یا بد او رقم خورده ا ست و او هیچ دخالتی در تعیین بخت و اقبال خود ندارد.
اهمیت فراوانی كه در عالم عرفان به احادیثی از قبیل » جف القلم بما هو كائن « (احادیث
و ق صص مثنوی ،فروزانفر  )149،و » قلب المؤمن بین ا صبعین من ا صابع الرحمن ان شاء
الثبته و ان شاء الزاغه « ( همان  )33 ،قائل میشوند خود گواه بر جبرگرا بودن است.
پیاش از مان و تااو بار رخ جااناها كشیده اند طاغرای نیکابختای و نیاالم باد اختااااری
آن را كااه طااوق مااقبلی اناادر ازل خاادای وزی نکاارد  ،چااون نااکشد غاالّ مدبری؟
(كلیات سعدی) 754 ،
بگااردیااد و مااا همااچنااان در شااکم
بااه بااادباخاتی و نیااکبخااتی قاالاام
كااه ساارپاانجگاان تاانگ روزی تاارند
نااه روزی بااه سااارپنااجگی مای خاورند
كااه بیاااچاااره گااوی سااالماات باابرد
بسااا چااااره دانااا باااه سااختی باامرد
(همان ) 327،
آن را كااه طاوق مقابلی اناادر ازل خدای روزی نکاارد چااون نکااشد غاال ماادبری

(همان )754 ،
سعدی معتقد ا ست كه سعادت و شقاوت افراد ذاتی ا ست و حکم تقدیر از روز ازل ،
خوب و بد را رقم زده و نیکی و بدی ،ذاتی و فطری اساات كه این هماهنگ با السااعید من
كتب فی بطن امه سعیدا و الشقی من كتب فی بطن امه شقیا .
اگاار خاادای نااباشد ز بنااده ای خاااشنود
قضاای «كان فیاکون» اسات حکام بار خدای
نصیاب دوزخ اگاار طالاق بار خاود انادایاد
قلام باه طاالاع میامون و باخت بد رفته ست
سعاادتای كاه نبااشاد  ،طامع ماکن سعاادی
قلام باه آمادنای رفات  ،اگاار رضاا باه قضا

شاافاعت هاامه پیغااامبران ناادارد ساااود
بادین سخان  ،سخانی در نمای تاوان افازود
چانان درو جاهد آتاش كاه چاوب نفت اندود
اگار تاو خشامگنی ای پسار ،و گار خشاانود
كاه چااون نکااشته باشند  ،مشکل است درود
دهای  ،و گار ناادهای  ،باودنای باخواهد بود
(كلیات سعدی ) 792،

سعدی ،همچون اشاعره بتقدیر گرایش دارد و جبرگرایی طبیعت اندیشه كالمی او ست
 ،از دیدگاه او مبارزه با سرنوشت نشانه بیخردی است لذا اقبال و ثروت به دانایی و كاردانی
نیست و دانش بر روزی كسی نمی افزاید ؛ اینها همه بسته بخواست خداست و ما چارهای
جز قبول و تسلیم نداریم .
اگاااار دانااااش بااااه روزی در فااااازودی ز ناااادان تنااااگ روزی تاااار نباااااودی
بااااه نااااداناااان چاااانان روزی رساااااند كاااه دانااااا انااادر آن عااااجاااز باامانااد
بااخاات و دولاات بااااه كاااردانااای نیست جاااااز باااه تااأییااد آساااماناای نااایست
اوفااااتاده ساات در جااااهااان باااااسیار بااااای تمااایز ارجااامند و عااااقاال  ،خاااوار
( همان )68:
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گاار پیاار ماناجاات اسات  ،ور رند خراباتی سار كاس قلامی رفتاه ست  ،بار وی به سرانجامی
( همان.) 634،

رؤیت:
یکی از مباحث داغ و بحث بر انگیز علم كالم ،مساااألۀ امکان رؤیت باری تعالی در این
جهان و جهان دیگر است كه در اندیشه سعدی مندرج است« .در امر رؤیت باری تعالی ،به
این معنی كه باری تعالی بطور تامّ علمی برای بندگانش مکشوف شود ،كسی مخالف اشاعره
نی ست؛آنچه بعنوان محل اختالف باقی میماند این ا ست كه ما ،پس از آنکه از راه تو صیف و
تعریف ،یک نوع آگاهی نساابت به ((آفتاب)) پیدا كردیم و پس از آن نگاهی بآن ،چشاامان
خود را فرو ببندیم ،در همین حال نیز یک آگاهی دیگری داریم ،آنگاه چشااامان خود را باز
كرده و مجدداً به آفتاب نگاه میکنیم و در حال نگاه كردن هم یک آگاهی دیگر داریم كه از
دو آگاهی دیگر بس روشنتر و باالتر است و این آگاهی سوّمی و آخری را ((رؤیت)) مینامیم
و بدیهی ا ست كه رؤیت به این معنی و بطور عادی در این جهان مح سوس و محدود مادی
تنها متعلق بچیزی اساات كه در ((جهت)) و ((مکان)) باشااد و در برابر بیننده قرار گیرد».
(ساایرتحلیلی كالم اهل ساانت ،احمدیان )337-336 :سااعدی معتقد اساات ،خداوند را در
قیامت میتوان مشاهده نمود.
لیله اسااری شااب وصااال محمد
و عده د یدار هركسااای به ق یا مت
(كلیات سعدی )714:
سعدی بمانند غزالی بر این باور است كه دیدار حق در قیامت با چشمی از جنس آخرت
امکان پذیر ا ست  ،چ شمی كه بدون در نظر گرفتن جهت ببیند.او تو ضیح بی شتری در این
مورد را روا ندانسته و مردم عادی را از بحث درباره آن منع كرده است :
« چ شم آخرت نه چون چ شم دنیا بود كه این چ شم جز بجهت نبیند و آن چ شم بی
جهت بیند و بیش از این روا نیسااات عامی را كه گوید یا بحث كند( ».كیمیای ساااعادت،
غزالی ،ج)590 ،2
فَیَلحَقُنی شااااَأن) اَضاااال طَریق ااً
ا)شااااهدُ مَن أهوی بغیرم وَسااای لهٍ
لااذاک تااران ای مااحاارق ااً و غااری اقااا
یؤجااا اح ناراً ثمَّ یااا اطفی بر شااا اه
(كلیات سعدی)75 :
امامت:
سعدی سنی مذهب ا ست بر همین ا ساس ،بترتیب از ابوبکر  ،عمر  ،عثمان و سپس
ح ضرت علی (ص) نام میبرد كه این خود ن شان از اعتقاد وی به خلفاء ا ست .بحث امامت از
مهمترین موضااوعاتی اساات كه در مباحث اعتقادی و دینی مساالمانان و عقاید كالمی آنها
مشاهده می شود  .مسأله امامت  ،نخستین مسأله سرنوشت ساز در تاریخ اسالم و نخستین
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معضااال كالمی بحسااااب میآید كه باعث اختالفات زیاد و در نتیجه انفکاک مسااالمین از
همدیگر شده است .
صاادیق را چه غم بود از زهر جانگزا
تریاق در دهان رساااول آفریده حق
مجمو عه فضااااا ئل و گنجی نه صااا فا
ای یار غار سااا ید و صاااادیق نامور
گر خوا جه رساااال ن بدی ختم انب یا
د ی گر عمر كااه ال یق پ ی غمبری باادی
در پیش روی دشاامن قاتل ساار از احیا
دیگر جمال ساایرت عثمان كه بر نکرد
كس را چه زور و زهره كه وصااف علی كند
جبااار در مناااقااب او گفتااه هاال اتی
(كلیات سعدی )702:
سعدی در اشعار خود همه جا با دید احترام به حضرت علی (ع) و اوالد و خاندان ایشان
نگری سته و ا شعاری كه در باب ای شان وجود دارد بیش از ا شعاری ا ست كه مربوط به خلفا
ا ست .م سأله امامت و والیت  ،جدا از مکتب ت شیّع  ،در عرفان ا سالمی هم ح ضور پر رنگی
دارد ،اما در باور بوجود پیر  ،مر شد  ،قطب  ،ولی و ان سان كامل  ،عرفان وت صوف به مکتب
تشیع نزدیک میشود.
بر اصاااحاااب و بر پیروان تو باااد
درود ماالااک باار روان تااو باااد
ع مر پ نجااه بر پ یچ د یو مری اد
نااخسااااتایان ابااوبااکاار پایار مااری اد
چهااارم ع لی شاااااه دلاادل ساااوار
خرد منااد ع ثمااان شااااب زنااده دار
(كلیات سعدی )204:
شفاعت :
ا شاعره معتقدند ،صاحب گناه كبیره اگر بدون توبه بمیرد ،حقتعالی او را شامل مغفرت
میکند یا اینکه به شفاعت رسول اكرم میبخشد یا آنکه بمقدار جرمش او راعذاب میدهد؛ اما
اگر با توبه بمیرد عفو او بر حق تعالی واجب نیست؛ چون خداوند موجب است و چیزی بر او
واجب نمی شود .حق تعالی مالک خالیق ا ست و آنچه ارادهاش با شد ،انجام میدهد و فرمان
م یدهد .چنانچه جمیع خالیق را ببهشااات ببرد یا همه را در آتش جهنم بی ندازد ،خطایی
مرتکب نشدهاست؛ چون او مالک مطلق است (المنطق ،مظفر.)69 ،
در اشااعار سااعدی ،ابیاتی كه در باب لطف و رحمت خداوند نساابت به بندگان اساات،
بمراتب بی شتر از ابیاتی ا ست كه سعدی در خ صوص قهر و غ ضب ح ضرت حق بکار برده
اساات  .سااعدی بارها در دل گناهکاران امید بخشااایش بوجود میآورد و امیدوار به بخشااش
گناهان از جانب ح ضرت حق ا ست ،و این امیدواری به بخ شش از گناهان از سوی خداوند
زمانی بیشتر میشود كه شفاعتگری كه به او اذن شفاعت داده شده  ،نزد حق برای بخشش
گناهان آدمی شفاعت كند.
بااانعااام و لطف تو خو كرده ایم
كااریاامااا باارزق تااو پاارورده ایاام
(كلیات سعدی )394 :
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ناادارد بجز آساااتاااناات سااارم
باالااطاافاام بااخااوان و مااران از درم
(همان)395:
كه باشااااد گ نه كاری ام یدوار
عااجااب داری از لااطااف پااروردگااار
(همان)398:
فردا كه هركسی رود اندر حمایتی
من در پناااه لطف تو خواهم گریختن
(همان)609:
سااعدی در مسااأله شاافاعت ،تفکر معتزله را مبنی بر این كه شاافاعت فقط شااامل افراد
بیگناه ا ست كه قبل از مرک توبه كردهاند را نمیپذیرد و سطح فکری او با ا شاعره همراه و
موافق است و معتقد است كه شفاعت نیک و بد را شامل میشود.
كه خمر می خورد و كعبتین می بازد
بعمر خویش ند یدم من این چنین علوی
كه از شااا فا عت ایشااااان ب ما نپردازد
بروز حشااار همی ترسااام از رساااول خدا
(كلیات سعدی)918:
سعدی بارها ب شفاعت پیامبر (ص) ا شاره میکند و او را شافع روز مح شر میداند .از نگاه
سااعدی ،شاافاعت از زمره جلوههای لطف خداوند اساات كه بواسااطه آن گناهکاران را اذن
شفاعت داده است:
قسااایم جسااایم نسااایم وسااایم
شاااافاایااع مااطاااع نااباای كااریاام
(كلیات سعدی)29:
حشاار تو با رسااول علیه السااالم باد
فردا كه هركساای بشاافیعی زنند دساات
( همان)817:
سعدی خدا را به ن سل پاک اوالد فاطمه زهرا (س) و به خون پاک شهیدان كربال و به
كسانی كه عمری وفادری نسبت بخدا و رسول خدا (ص) داشته اند قسم میدهد كه عنایت
خود را شامل حالش كند.
یارب بخون پاک شاااه یدان كربال
یاارب بنساااال طااهر اوالد فااطماه
یااارب بااآب دیااده مردان آشاااانااا
یارب بصاادق سااینه پیران راسااتگوی
ای نام اعظ مت در گنجی نه شااا فا
دلهای خسته را بکرم مرهمی فرست
(كلیات سعدی)702:
نتیجه گیری:
 -1سعدی  ،از آنجایی كه شاعری سنی مذهب و ا شعری م سلک ا ست  ،در حوزة كالم
همچون اشاااعره میاندیشااد ،وی نظریه كسااب اشاااعره را میپذیرد .سااعدی ،مطابق عقیده
ا شاعره همه افعال ان سان را مخلوق خداوند میداند و بر این باور ا ست كه فاعل همه افعال،
حتی افعال اختیاری انسان ،خداست.
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 -2تفکر سعدی د ر خ صوص عدل  ،با عقاید ا شاعره سازگار و منطبق ا ست ،بر ا ساس
اعتقاد اشااااعره  ،بر این باور اسااات كه ،عدل خداوند ایجاب میکند اگر مجموع مخلوقات را
ببهشت استراحت راه دهد حیف نباشد و اگر سایر مخلوقات را به دوزخ سوزان گدازد جور
نبا شد  ،زیرا ظلم ت صرف ا ست در غیر مالک خویش یا و ضع كردن چیزی در غیر مو ضوع
خویش  ،او مالک مطلق است از او متصور نمیشود ظلمی و به او منسوب نمیشود جوری.
-3عمدهترین ویژگی فکری شاااعر ساااعدی  ،گرایش اوسااات به بنیان فکری اهل جبر.
اعتقاد به جبر در تفکر اشاااعره اصاال اساات و یکی از موضااوعات مهم كالمی اساات  ،لذا از
برر سی افکار سعدی میتوان نتیجه گرفت كه اندی شه شاعر ب سوی جبر گرایش دارد و به
قدرت مطلقه حق تأكید دارد  ،كه هستی انسان در ید قدرت اوست
-4تفکر سااعدی ،در زمینه قضااا وقدر نیز مانند اشاااعره اساات  .طبق دیدگاه آنان آنچه
ان سان در سرنو شت خود بآن دچار می شود از قبل برای او رقم خورده ا ست و ان سان هیچ
توانایی در تغییر آن ندارد و باید در مقابل خواسااات و اراده خداوند تسااالیم بود .ساااعدی
بتبعیت از اشاعره ،رزق و روزی را به قضا وقدر نسبت میدهد و معتقد است كه خداوند رزق
و روزی انسانها را میرساند.
 -5سعدی در باب رؤیت خدا اگر چه ب سیار اندک بآن ا شاره نموده ا ست مانند ا شاعره
معتقد برؤیت خدا در قیامت اساات و عقیده اشاااعره را در باب مشاااهده حق با چشاام س ار
میپذیرد .رؤیت خدا كه یکی از مو ضوعات مهم كالمی ا ست ،اندی شه و باور سعدی درباب
رؤیت خدا  ،نظیر اشاعره است.
 -6سااعدی در مسااألۀ شاافاعت دیدگاه معتزله و خوارج را مبنی بر اینکه شاافاعت فقط
شااامل افراد بیگناه و كسااانی اساات كه قبل از مرگ توبه كرده اند ،نمیپذیرد و با اشاااعره و
امامیّه و مرجئه همراه و موافق است .اما دیدگاه او در مورد تعداد شافعان مانند امامیّه است
كه عالوه بر پیامبر(ص) بشااافاعت دیگران نیز اعتقاددارند؛ یعنی از دیدگاه او عالوه بر این
ك سان ،ا شخاص دیگری نیز ه ستند كه با توجّه ب شرایط ویژه شان ،خداوند به آنان نیز اذن
شفاعت میدهد.
 -7سعدی در باب شرایط امام ،بصورت كلی سخن نمیگوید اما در بحث امامت  ،خاصه
كه مربوط به رهبری بعد از پیامبر (ص) اساات سااطح فکریش همانند سااایر اهل ساانت و
اشاعره به جانشینی ابوبکر بعد از رحلت پیامبر (ص) گرایش دارد.
فهرست منابع و مآخذ :
 .1قرآن مجید
 .2آتش پارسی ،یزدان پرست  ،حمید  ، ،)1393 ( ،انتشارات اطالعات  ،تهران  ،چاپ اول

انعکاس تفکر اشعری در افکار سعدی 141 /

 .3احادیث و قصاااص مثنوی ،فروزانفر  ،بدیع الزمان  ، )1387( ،ترجمه و تنظیم حساااین
داودی ،انتشارات امیركبیر ،تهران،چاپ چهارم
 .4التبصیر فی الدین ،اسفراینی  ،ابوالمظفر  ،بی تا  ،قاهره  ،نشر المکتبه االزهریه للتراث
 .5تف سیر نمونه ،مکارم شیرازی ،نا صر ، )1376(،انت شارات دارالکتب اال سالمیه  ،تهران ،
چاپ 17
 .6ربانی گلپایگانی ،علی( .)1393عقاید استداللی ،قم ،مركز نشر هاجر ،چاپ ششم،
 .7سبحانی ،جعفر( .)1386عقاید ا سالمی در پرتو قرآن و حدیث ،قم ،بو ستان كتاب ،چاپ
دوم،
 .8سیرتحلیلی كالم اهل سنت ،احمدیان  ،عبداهلل  ، )1391(،انتشارات احسان ،تهران ،چاپ
چهارم
 .9شرح كشف المراد ،محمدی،علی ، ،)1390( ،انتشارات اندیشه موالنا ،قم  ،چاپ اول
 .10علم كالم ،صفایی ،سید احمد  ، 1374،چاپ اول ،دانشگاه تهران  ،تهران
 .11فرهنگ عقاید و مذاهب اسالمی ،سبحانی  ،علیرضا  ، )1390( ،انتشارات مؤس سه امام
صادق (ع)  ،قم  ،چاپ اول
 .12فا ضل مقداد ،جمال الدین مقداد بن عبداهلل سیّوری حلّی ( .)1405ار شاد الطالبین الی
نهج المسترشدین ،قم ،كتابخانه آیۀ ا..مرعشی نجفی،
 .13كلیات سبک شنا سی ،شمی سا  ،سروش ، )1393( ،انت شارات میترا  ،تهران  ،چاپ
چهارم
 .14كلیات ،سعدی ،شیخ م صلح بن عبداهلل ،1383 ،به اهتمام محمدعلی فروغی،انت شارات
امیركبیر ،تهران
 .15كیمیای سااعادت ،غزالی  ،ابوحامد ، )1387( ،بکوشااش حسااین خدیوجم  ،انتشااارات
علمی و فرهنگی  ،تهران  ،چاپ 14
 .16مقاالت االسااالمیین ،اشااعری ،ابوالحساان علی بن اسااماعیل، ) 1362(،ترجمه محسان
مؤیدی ،انتشارات امیركبیر ،تهران
 .17مقدمه  ،ابن خلدون ،عبدالرحمن( ، )1388ترجمه محمدپروین گنابادی ،انتشاااارات
علمی فرهنگی  ،تهران  ،چاپ 12
 .18مو ضوعه ك شاف ا صطالحات الفنون و العلوم ،تهانوی ،محمدعلی ، ،1996 ،مکتبه لبنان
الناشرون ،بیروت ،چاپ اول
 .19مظفر ،محمد رضا( .)1388المنطق ،نجف ،مطبعه النعمان

