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  چكيده
هـاي خـاص وي در مسـائل گونـاگون     بينـي نظر و نكتهآثار سعدي به خوبي نشانگر و انعكاس دهندة وسعت انديشه، دقّت

شيراز باعث شده است وي را در زمرة بزرگترين انديشـمندان فرهنـگ ايرانـي بـه      نموده در كليات شيخ هاي بازانديشه .است
هـا را در آرا و  تأثير چشمگير سعدي بر فرهنگ جامعة ايراني در طول هشت قرن، لزوم استمرار دامنـة پـژوهش  . حساب آورند

هـاي بسـياري نوشـته شـده اسـت امـا بـا همـة         وناگون سعدي، كتابها و مقالههاي گدر مورد ديدگاه. كندافكار وي تقويت مي
. اند، از جمله ديدگاه وي در باب مسألة نظام احسـن هاي وي بدون توجه باقي ماندهاي از انديشهتحقيقات صورت گرفته، پاره
چه در اين جستار مطرح آن. دهيماره نشان ميبهاي متعددي از كليات شيخ شيراز، نظر وي را در ايندر اين مقاله با يافتن نمونه

خواهد شد اين است كه سعدي، تأكيد و اذعان دارد كه در آفرينشِ نظامِ عالم، هيچ نقص و عيبـي راه نيافتـه و خداونـد، نظـام     
عالوه بـر  اگرچه سعدي به لحاظ گرايشات كالمي، پيرو اشاعره است، اما گاهي . موجود را به بهترين وجه ممكن آفريده است

ايـن را  . كنيمهايي از تفكّرات معتزله و شيعه را نيز در كالم او مشاهده ميكالمي دربارة نظام احسن، نشانههايِ اين فرقة ديدگاه
  .  كنيم كه باورمندي به نظام احسن، نه در يك اثر كه در اكثر آثار شيخ شيراز منعكس شده استنيز اضافه مي

  .، نظام احسن، كليات سعديسعدي، دنيا :گان كليديواژ

  مقدمه
گونـه عيـب و   نوع بشر همواره آرزوي زيست در جهاني را داشته است كه همه چيز آن در حد كمال باشد و هيچ

. شايد باور به آرمانشهر و جستجوي آن، ريشه در همين آرزوي ديرينة بشر داشـته باشـد  . نقصي بدان راه نيافته باشد
در . 1براي تعريف آرمانشهر يا مدينة فاضله، سندي است بـر ايـن خواسـتة بشـر    ... ي و تالش افالطون، ارسطو، فاراب

ها، جهاني است كه پيكره و ساختمان آن نيكوترين است و اهـل آن،  توان گفت دنياي مطلوب انسانتعريفي ساده مي
به سمت خوشـبختي   گونه ضعف و خللي در حوزة جسم و روان، در آن، زندگي را همراه با خوشبختي وبدون هيچ
نگرد و معموالً وقتي يك مسلمان در شريعت خويش، توصيف ذات باري تعالي را در مورد بهشت مي. دهندادامه مي

گويي كه خـداي متعـال، بنـابر علـم     . شودداند و مشتاق درك و ديدار آن ميكند، آن را بهترين خلقت ميبررسي مي
وي . رود كه دغدغه و خواست بزرگ آنان استاي ميسراغ همان   مسألهكران خود براي هدايت بندگانش، دقيقاً  بي

آورد، بـه  با مژده دادن بهشت به صالحان و نيكوكاران، شوق و رغبتي را براي رسيدن بـه آن در دل ايشـان پديـد مـي    
ر روي نـوع  بـه هـ  . گيرداي كه گاهي شوق رسيدن به آن جايگاه آسايش، بر اشتياق معرفت ذات باري پيشي ميگونه

هيچ نقص و كاستي، اما در اين ميان، وجـود  است بي بشر در تمام طول تاريخ خواهان و آرزومند داشتن جهاني بوده
ها در احسن بـودن نظـام   انسانها باعث شده است كه   ها و سختيها، غمها و بيماريبسياري از دردها و بالها، رنج

 كانديدشود؛ مثالً نوع برخورد ولتر را در برخي آثار ادبي و هنري نيز ديده مي اين ترديد، گاه در. آفرينش ترديد كنند
توان از اين دسـت  خوشبين اليبنيتس است، مي فلسفة هاي شخصيتي همچون پانگلوس كه خود، نمايندةبا خوشبيني

يافته است؛ مثالً در قـرون اخيـر   هاي فلسفي نيز ترديد مذكور راه در ساحت انديشه. )17ـ14: 1385ولتر،( به شمار آورد
در احسـن   ...و  )1981:وفـات ( ، جي، ال، مكي)1860ــ  1788( ، شوپنهاور)1776ـ1711( انديشمنداني همچون ديويد هيوم

-در باب حكمت بالغه هم مـي «هيوم معتقد است . اندبودن جهان موجود ترديد كرده» ترينكامل«بودن نظام هستي و 
                                                            

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند -1
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند -2
  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند -3



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      842

وند عاجز بود كه عالمي خلق كند كه در او شر و بدي نباشد؟ و نكتة لطيف اين اسـت كـه   توان شك كرد كه آيا خدا
تواند ماية تشكيك وجود حكمت بالغه باشد در نزد عامه ماية اعتقـاد بـه وجـود قـادر     همين وجود شر و بدي كه مي

: 2، ج،1372فروغي،(» ظ بداردخواهند كه ايشان را از آسيب شر و بدي محفوكه مردم پناهگاهي ميمطلق است براي اين
همين اشكال وجـود   2.اندجي، ال، مكي و شوپنهاور نيز وجود شرور را در جهان نشانه احسن نبودن آن دانسته. )169

  :هايي از اين قبيل باشندها را بر آن داشته تا به دنبال يافتن پاسخي براي پرسششرور در جهان، همواره انسان
  حسن است؟ـ آيا نظام اين جهان، ا1
  توان توجيه كرد؟ها را چگونه ميها و رنجـ اگر نظام اين جهان، احسن است، پس وجود اين دردها و غم2
هـا هميشـه در سـختي    اي از انسـان ها عمومي نيسـتند و پـاره  ها، چرا آنـ بر فرض ضروري بودن اين دردها و رنج3

  اي ديگر در آسايش؟كنند و پارهزندگي مي
اي با اين موضوع برخورد كـرده و بـدان   ها و مكاتب گوناگون، هر كدام به گونهانديشه. نه بسيارندگوسؤاالت اين

يكـي پاسـخ مكاتـب انسـاني و     : ها را به دو بخش تقسيم كردتوان اين پاسخبندي كلّي ميدر يك طبقه .اندپاسخ داده
آسماني كه معموالً بـر اتقـان صـنع و احسـن     ها الحادي هستند و ديگري پاسخ مكاتب الهي و زميني كه برخي از آن

هرچه . اندمحور بحث در نظام احسن، همه موجودات جهان اعم از مادي و معنوي« 3.كندبودن نظام هستي داللت مي
ظاهراً از نخستين كساني كه به اين مبحث پرداخته فلوطين . گيرددر دو دنيا موجود است در قلمرو اين بحث قرار مي

ايـن موضـوع از   . پيش از او هم ارسطو در آثار خود به اين مطلب پرداخته بود. سوف نوافالطوني استبزرگترين فيل
ه     ليه به ايـن مبحـث توجـطريق ترجمة آثار يوناني به عربي به جهان اسالم راه يافت و فيلسوفان مسلمان در قرون او

الصدرا و شـيخ مالهـادي سـبزواري از ديگـر     گروه اخوان صفا و ابن سينا، غزالي و پس از او سهروردي و م. كردند
سنايي نخسـتين  «در شعر فارسي، . )207: 1388حسيني،(» فيلسوفاني بودند كه به طرح اين مبحث در آثار خود پرداختند

كـدكني،   شـفيعي (» اند، سـخن گفتـه اسـت   كسي است كه در تبيين نظام عرفاني جهان و آنچه آن را نظام احسن خوانده
ي نيز در قرن هفتم اعتقاد خود را به احسن بودن نظام اين جهان بيان كرده است كه در اين مقالـه بـه   سعد. )44: 1385
  .ل، آن را مطرح خواهيم كرداي مفصگونه

  پيشينه و ضرورت تحقيق
اي پور در مقالهبيژن ظهيري ناو و محمد ابراهيم: هايي انجام شده استهاي كالمي سعدي پژوهشدر مورد انديشه

هـاي كالمـي شـيخ شـيراز     ، بـه تبيـين و توضـيح انديشـه    )1387(» هاي كالمي سعدي بر بنياد قصايدديدگاه«عنوان  با
مجموعـه  در » بينـي سـعدي  جهان«و مجيد يكتايي در مقالة » سعدي و قضا و قدر«مهدي محقق در مقالة . اندپرداخته

، از انديشة شيخ شيراز دربـارة قضـا و   )1375( يي، به كوشش منصور رستگار فسامقاالتي دربارة زندگي و شعر سعدي
، و احمـد احمـدي در مقالـة    »سـعدي و فلسـفه زنـدگي   «حيدر رقابي در مقالـة  . اندبيني وي سخن گفتهقدر و جهان

هاي فلسفي شيخ شيراز و همچنين ديدگاه وي ، از انديشه)1364( ذكر جميل سعدي در» سعدي و حسن و قبح افعال«
چهرة سـعدي  «اي انتقادي با عنوان لي در مقالهكاووس حسن. اندسخن گفته نيكويي و زشتي افعال انساندربارة منشأ 

ضياء موحد در كتـابي بـا عنـوان    . هاي كالمي سعدي را توضيح داده است، برخي انديشه)1379(» دارهاي موجدر آينه
ها تا آنجا كـه بررسـي   با وجود اين پژوهش. استهايي كرده المتكلمين  اشارهبه مذهب كالمي افصح )1378(، سعدي

جانبه صورت نگرفته است و لذا با توجـه بـه   احسن، تاكنون تحقيقي همه شده است، در مورد نگرش سعدي به نظام
ديدگي و پختگي وي، و همچنين مقام واالي فرهنگي سعدي در جامعة ايراني، ضرورت وسعت انديشة سعدي و دنيا

بـاره چـه   ه وي به مسألة اتقان صنع، پژوهشي مستقل صورت گيرد تا مشخص شود كه وي در ايندارد در باب ديدگا
  .ها را در جهان چگونه توجيه كرده است؟نظري داشته است؟ و وجود ناماليمتي

  



 843/   نظام احسن از ديدگاه سعدي شيرازي   

  نظام احسن از نگاه سعدي شيرازي 
يي كـه دارد، جالـب و سـودمند    هااي همچون سعدي، با همة سختيها و تفكّرات شاعر و نويسندهتأمل در انديشه

. است؛ چراكه تجربة سفرهاي دور و دراز، از وي انساني پخته و دنيا ديده و سرد و گرم روزگار چشيده، ساخته است
افصـح المتكلمـين بـا تقـديم     . هاي او در مسائل گوناگون اسـت ها و انديشهكليات شيخ شيراز تنها بخشي از دريافت

رين پندهاي اخالقي در آن درج شده است، تأثيري عظيم در فرهنگ جامعـة ايرانـي در   كتابي همچون كليات كه واالت
 هاي سعدي كه در آثار وي به خوبي انعكاس يافته، اعتقاد وي بـه نظـام  انديشه از جمله. هشت قرن اخير داشته است

ند، دربارة موضوع نظـام  ااو كه تربيت شدة مكتب اسالم است و آثارش معموالً مشحون به آيه و حديث. احسن است
دانـد كـه در آفـرينش آن، هـيچ     احسن ديدگاه شريعت خويش را پذيرفته است و نظام هستي را آفريدة خداوندي مي

ها يا مستقيماً به اتقـان  در كليات شيخ شيراز شواهد متعددي وجود دارد كه در آن. نقص و كمبودي روا نداشته است
... نويسنده به تالزم قطعي ميان خوبي و بدي، زشتي و زيبايي، رنـج و آسـايش و    صنع اشاره شده و يا دال بر اعتقاد

گونـه نگـرش نيـز در    شـود و ايـن  جا كه در كلّ منظومة فكري سعدي، تالزم مذكور، آشكارا ديده ميهستند، و از آن
آوريـم و در جـاي   را جزو اعتقاد وي به اتقان صنع به حسـاب مـي   باورمندي به نظام احسن دخيل و مؤثر است، آن

  .خود مفصالً توضيح خواهيم داد
، معتقد است كـه صـنع   »گفتار اندر صنع باري عزَّ اسمه در تركيبِ خلقت انسان«سعدي در باب هشتم بوستان در 

خرده گيري بر كمال حكمـت  «ظر وي از ن. الهي به نيكوترين صورت پديد آمده و هيچ كس نبايد بر آن اعتراض كند
  :)718: 1379سعدي،(» و اتقان صنعت وي از سبكساري و نابخردي است

  

  ببين تا يك انگـشت از چند بند             بـه صنـع الـهي بـهـم در فـگنـد
  پـس آشـفتـگي بـاشـد و ابلهي             كه انگشت بر حرف صنعش نهي

      )172: 1387سعدي،(            
  

خداونـد متعـال   . نمايداي آمده است كه تا حدودي مضمون اين دو بيت سعدي به آن نزديك ميدر قرآن كريم آيه
اَلَّذي خَلَقَ سبع سموات طباقًا ماتَري في خَلْقِ الرَّحمنِ منْ تَفاوت فَـارجِعِ  «: فرمايددر آية سوم سورة مباركة ملك مي

يـد و هـيچ در نظـم    ؛ آن خدايي كه هفت آسمان بلند را به طبقاتي منظم بيافر)3: قرآن،ملـك (» فُطُورٍ الْبصرَ هلْ تَري منْ
نظمي و نقصان نخواهي يافت، باز بارها به ديدة عقل بنگر تا هيچ نقص و خلل هرگز در آن بي خلقت خداي رحمان

  تواني يافت؟
اند و توجه به هر كـدام از آن    آورد، زيبا و پسنديدهد ميهايي كه خداوند در عالم پديبه اعتقاد سعدي، تمامي نقش

، براي پي بردن به اكمل و احسـن بـودنِ صـنعِ    »زيبارويان چين و چِگل«چه » ابِل«، چه »خرد«چه » بالغ«ها، چه نقش
مـال  ، از زبان بقراط، به درويش كـه فريفتـة ج  »نظر و بقراط حكيمدرويش صاحب«وي در حكايت . الهي كافي است

دليـل نظربـازي و شـيفتگي خـود را، شـيفتگي بـه خـدايي        » المجاز قنطـرة الحقيقـة  «زيبارويي شده بود و به مصداق 
  :گويددانست كه آن زيبارو را آفريده، مي مي

  

  نـگارنده را خـود همـين نقش بود       كـه شـوريـده را دل بـه يغما ربود؟
  صنع ديدن چه بالغ چه خردچـرا طفل يك روزه هوشش نبرد؟       كه در 

  مـحـقّـق هـمان بـيـنـد انـدر ابِـل        كـه در خوبـرويـان چـين و چِگل
  )167: 1387سعدي،(

  :گويدهمچنين در يكي از قطعاتش، پيرامون اين موضوع مي
  

  نگرم شاهد است در نظرممـرا بـه صورت شـاهد نظر حالل بود       كه هر چه مي
  نگرمانـد ولي        تـو نـقش بـيني و مـن نقشبند ميهر كس نهادهدو چشم در سرِ 

  )897: 1388سعدي،(     
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نظربـازي در ديـدگاه زيباشناسـي سـعدي، بـه روي زيبـا       «نمايد كه جا توجه به اين نكته كامالً ضروري ميدر اين
» همـه عـالم جمـال طلعـت اوسـت     : گيرد و به زبان سـعدي شود، بلكه همة هستي را در بر مينگريستن محدود نمي

  :كند، و شايد به خاطر همين نگرش است كه صراحتاً بيان مي)74: 1386صيادكوه،(
  

  مـرد بـاريـك نـظر بـر ملخ و مور كند         آن تأمل كه تو در زلف و بناگوش كني
  )881: 1388سعدي،(       

  

مباحث فرعي و در عين حال بنيادينِ باورمندي به اتقان صنع است و سـعدي   عادل بودن آفريدگار نظام هستي، از
او بر اين باور است كه هر فعـل كـه از ذات بـاري تعـالي     . در كالم خويش صراحتاً به عدالت الهي اشاره كرده است

لِ بينندگان، آنان را نمايد، بدبيني و گمانِ باطصادر شده نيكو است و اگر احيانًا در صفحة آفرينش وي، نقشي، كژ مي
  :به اين اشتباه انداخته است؛ چراكه در كار خداوند، ظلم و بيدادي وجود ندارد

  

  سرِ قـبول بـبـايـد نـهـاد و گـردن طـوع          كه هر چـه حاكمِ عادل كنـد نه بيـدادســت
  گـشـادسـتكـليـد فتـح اقـاليـم در خـزايـن اوسـت          كسي به قوت بازوي خويـش ن

  نـمايد نقش          گـمـان برنـد كـه نـقـاش غـيـر اسـتادستاي كژ هميبـه چـشم طـايفه
  اگر تـو ديده وري نيك و بد ز حق بـيني          دو بـينـي ازقبـَلِ چـشـم احـول افتـادسـت

  )958: 1388سعدي،(
  

معتقدند كه تمام جهان ملك باري تعالي است و وي ها گرايش دارد، دربارة عدل خداوند اشاعره، كه سعدي به آن
كـه از  «آنـان  . گيري بـه كـار وي نيسـت   گونه كه بخواهد توان تصرّف در آن را دارد و هيچ كس را اجازة خردهبه هر

سـخن  ] مصـداق [گرا بودند، مالك عدل را افعال حق برشمردند و معتقد شدند كه به صداق هاي شرعمهمترين  فرقه
بيت اول از . )268: 1388مشيدي،(» هر آن چه از خدا سر زند عين عدل است» ه آن خسرو كند شيرين بودهرچ«مشهور 

نكتـة ديگـري كـه در ابيـات     . دهـد ابيات باال، اين نگرش اشعريِ سعدي را در باب عدل الهي، به وضوح بازتاب مي
استاديِ خداوند و «ينكه اعتقاد سعدي را به كند اين است كه در بيت سوم و چهارم، عالوه بر امذكور جلب توجه مي

هاي شيخ شـيراز كـه در مبحـث    شويم، به يكي ديگر از انديشهمتوجه مي» نقصانِ وي در صفحة آفرينشنقشبندِي بي
شروري كه عدمي هستند از آن جهت بدند كـه  «. خوريم و آن، نسبي بودن شرور استاحسن مطرح است بر مي نظام

. ند، مانند سيل و زلزله و گزنده و درنده و ميكروب بيماري، بدون شك بدي اينها نسـبي اسـت  منشأ امور عدمي هست
از اينگونه امور آنچه بد است، نسبت به شي يا اشياء معيني بد است، زهر مار، براي مار بد نيست براي انسان و سـاير  

ت اخير، سعدي نيز بر اين باور است كه اگـر  در ابيا. )133: 1361مطهري،(» بينند بد استموجوداتي كه از آن آسيب مي
اي خاص مطرح است و عموميت ندارد و شود، اين كژي فقط براي طايفهكژي و نقصي در عالم آفرينش مشاهده مي

  4.اين كژ ديدن، در واقع ناشي از چشم بدبين بينندگان است
پنداشـتند،  وضـيح اينكـه گروهـي مـي    ت. موضوع ديگري كه در اين ابيات مطرح شده است، رد مسالة ثنويت است

اين گروه . هايي كه وجود دارد موجود ديگري استآفريند و خالق بديرا نمي» هابدي«است، » خوب«چون خداوند 
كرد، خود در شـبهة  از سوي خداوند كه اعتقاد به احسن بودن نظام عالم را سست مي» بدي«براي نفي شبهة آفرينشِ 

ِ ايـن نـوع تفكـر، بيـان     در بيت آخر از ابيات باال، سعدي ضمن باطل دانستن و رد. شدند، گرفتار )دوخدايي(ثنويت 
، خداوند يگانه است و آنان كه اعتقادي به غير از اين دارند، دچار دوبينـي و احـولي   »نيك و بد«كند كه آفريدگارِ  مي
  . اندشده

دقّـت در چگـونگي آغـاز    . كندر آن تأكيد نيز ميتنها به نظام احسن معتقد است بلكه با صراحت تمام، بسعدي نه
  :دهدابيات ذيل، تأكيد و اصرار وي را بر باور موجود در آن ابيات؛ يعني باور به اتقان صنع، به وضوح نشان مي

  

  هر چه بنگري خوب است            كه هر چه دوست كند همچو دوست محبوب است 5گر اهل معرفتي
  نـظر داري            كـه سـرّ ِ صنـع الـهي بـر او نـه مـكتـوب اســت؟ كـدام بـرگ درخـت اسـت اگر

  )905: همان(
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سـورة مباركـة   14جا اين است كه در قرآن كريم، خداونـد در بخشـي از آيـة    نكتة جالب و شايستة يادكرد در اين
وقتي سخن از . )14:قرآن،مؤمنون(» نُ الْخالقينَفَتَبارك اهللاُ اَحس... «: كندگونه تحسين ميمؤمنون، ذات مقدس خود را اين

گيـرد؛ زيـرا كـه نتيجـة عمـل بهتـرين       قـرار مـي  » احسن المخلوقات«آيد، در آن سوي نيز پيش مي» احسن الخالقين«
در مصراع دوم . آفريننده، چيزي جز بهترين آفرينش نخواهد بود و احسن الخالقين، مالزم است با احسن المخلوقات

رسد كه موضـوع مـذكور   به سخن ديگر به نظر مي. ل نيز، گويي سعدي به همين موضوع توجه داشته استاز بيت او
را در انديشـة وي  » نيكوترين آفريدگار و نيكوترين آفـرينش «در پس زمينة ذهن وي نيز وجود داشته و انديشة تالزم 

  .توان محتمل دانستمي
دارد، قطعة ذيل را به موضوع مورد بحث، به صراحت اعالم ميازجمله شواهدي كه سعدي در آن، باورمنديِ خود 

اي از روابط ميان موجودات آفرينش را كه شايد توجه كمتر كسي است كه در آن عالوه بر اعتقاد به نظام احسن، پاره
  :كندگردد، به زيبايي بيان ميها معطوف ميبه آن

  

  ه نـقـش او نـكو آيدمـانـنـد          كـه هـمـصـانـع نـقـشبـند بـي
  اي فـرو آيدرزق طـايـر نـهاده در پر و بال          تـا بـه هـر طـعمه

ر دهـد تـا بـه نــزد او آيد مـسكين را           پـ روزيِ عـنـكبـوت  
)927: 1388سعدي،(             

  

معموالً بـراي  . است، سنايي استپيش از اين بيان شد نخستين كسي كه در شعر فارسي به نظام احسن اشاره كرده 
ـ حداسـت كـه در   » ابله و اشـتر «كنند حكايت معروف احسن، شاهدي كه ذكر مي بيان  اعتقاد شاعر غزنه به نظام  ةيق

اي آن را مـورد نكـوهش قـرار    كنـد و بـه گونـه   در آن حكايت، ابله به آفرينش شتر اعتراض مـي . آمده است الحقيقة
اي و اگرچه نقش مـن ناراسـت   بر حذر باش كه با اين نكوهش، بر خالقِ من عيب گرفتهگويد شتر به او مي. دهد مي

  :توانم كاري عالي، راست راه رفتن، انجام دهماست، اما مي
  

  ابـلـهي ديـد اشـتـري بـه چـرا         گفـت نقـشت همه كژست چـرا
  ـداركـني هـشگـفت اشـتر كـانـدرين پـيـكار         عيـب نـقّاش مـي

  در كـژي من مكن به نقش نگاه          تو ز مـن راه راست رفتن خـواه
  نــقشم از مـصلحت چنـان آمد          از كـژي راســتـي كـمـان آيـد
  تـو فـضـول از مـيـانه بيرون بر          گوش خر درخورست با سر خر

  ) 83: 1374سنايي،(
  

وجود دارد كه در آن، مگسـي، عنكبـوتي را بـه دليـل جسـم نـاموزونش،       در كليات شيخ شيراز نيز حكايتي كوتاه 
دهد مضموني شبيه مضمون پاسخ پاسخي كه عنكبوت به او مي. گيردكند و در واقع به آفرينش او عيب ميمالمت مي

  : استرسد كه سعدي در اين حكايت كوتاه كامالً به مسألة نظام احسن، نظر داشته به نظر مي. شتر به ابله دارد
  

  مـگـسـي گـفـت عـنـكـبـوتـي را         كاين چه ساق است و ساعد باريك؟
  گـفـت اگـر در كـمنـد مـن افـتـي         پـيـش چـشـمت جـهان كنم تاريك

  )934: 1388سعدي،(    
  

عيـب  اش بود به انجام رسـانيد و آفرينشـش بـي   افصح المتكلمين، معتقد است كه خداوند، هرچه شرط خداوندي
  :كاري كرده، بندگاننداست و تنها آن كسي كه كم

  

  كردي تو آنچه شرط خداوندي تو بود       مـا در خور تـو هـيچ نـكرديـم ربـَنا
  )953: همان(

  :گويدهمچنين در بيتي ديگر مي      
  همواره از تو لطف و خداوندي آمده است        وز مـا چنانكه در خورِ ما فعلِ ناسزا

  )953: همان(
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در اصطالح معتزلـه  «اين انديشة سعدي، تا حدودي به طرز تفكّر معتزليان در باب عدل الهي نزديك است؛ چراكه 
هرگاه گفته شود خداوند تعالي عادل است مراد آن خواهد بود كه افعال او همه حسن و پسنديده است، او فعل قبيح 

گفتني است كه اين نظـر معتزلـه   . )75: 1، ج،1374بدوي،(» كندميدهد و از آنچه بر او واجب است فروگذار نانجام نمي
حتّـي قـوانين خـود    . داننـد متفاوت با انديشة اشاعره است؛ چراكه اشاعره انجام هيچ كاري را بر خداوند واجب نمي

اگـر   بر خداونـد قبـيح نيسـت   «آنان معتقدند . خداوند را مثل مجازات كردن ستمگران و پاداش دادن به بندگان صالح
اي عذابي دردناك به انسان دهد و نيز از او قبيح نيست مؤمنان را مجازات كند و كـافران را بـه   هيچ سبب و مقدمهبي

  .)612: 1ج،: همان(» بهشت ببرد
از نظر شيخ شيراز رزاقِ حقيقي، خداوند است و وي، رزق و روزي را آنچنان كه بايد تقسـيم كـرده اسـت و اگـر     

او در يـك ربـاعي نغـز و    . ه به شخصي نعمتي عطا نكرده، المحاله مصلحتي وجود داشته استشود كگاهي ديده مي
  :كندگونه بيان ميگونه، اعتقاد خود را به موضوع مورد بحث، اينمثل
  

  دادار كـه بـر ما درِ قسـمت بگشاد          بـنيـاد جـهان چنان كه بايست نهاد
رو به خر نمـي      آن را كه نداد، از سببي خالي نيست     بـايد داددانست سـ  

  )1071: 1388سعدي،(
  

عبارتي است كه مضمون و پيام آن را، سعدي در جاهاي ديگر هم بيان كرده » سرو ندادن به خر از جانب خداوند«
آفريـده  گونـه كـه بايـد،    خواهد بگويد كه خداوند متعال، همه چيز را آنادبي، در واقع مي وي با طرح اين مثل. است

هـا را بهتـر از   كه به حيوان يا انساني، نعمتي داده يا نعمتـي نـداده، بـه خـاطر آن اسـت كـه او مصـلحت       است و اين
شيخ شيراز نيز حكايتي با محوريت همـين انديشـه وجـود دارد كـه هـر چنـد در آن،        گلستاندر . داندمخلوقات مي

تـوان  هايي از اعتقاد وي را به موضوع مورد بحث مي، نشانهسعدي مستقيماً به نظام احسن اشاره نكرده ولي به نوعي
لّ، مـر او را   . موسي، علَيه السالم، درويشي را ديد از برهنگي به ريگ درشده«: دريافت كرد جـزَّودعا كرد تا خداي، ع
خَمـر  : است؟ گفتنداين را چه حالت : گفت. پس از چند روز ديدش گرفتار و خلقي انبوه بر او گرد آمده. نعمتي داد

  :اندلطيفان گفته. كنندخورده است و عربده كرده و خونِ كسي ريخته، قصاصش همي
  

ر داشـتـي         تخم گنجشك از جهان برداشتي گـربـة مسـكين اگـر پـ  
  تابدعاجز، باشد كه دست قدرت يابد         برخـيزد و دسـت عاجزان بر

  

هبادعطَ اهللاُ لسب لَو ضِ وي االَرا فغَوموسي به حكمت حق تعالي اقرار كرد و از تجاسر خويش استغفار 6.لَب.  
  

  ...7ما ذا اَخاضَك با مغْرُور في الْخَطَرِ         حتّي هلَـكْت فَلَيت النَّملَ لَم يطرِ
  

  .پدر را عسل بسيارست وليكن پسر گرمي دارست
  

  »گرداند             او مصلحت تو از تو بهتر داندس كه توانگرت نميآن ك                        
  )114ـ115: 1389سعدي،(       

  

سعدي در مثنويات خود بـا اشـاره   . هايي ديگر از كليات شيخ شيراز نيز آمده استمضمون حكايت اخير در بخش
به او فضل و بخشـش عنايـت داشـته اسـت و     كند كه خداوند به اندازة شايستگي هر انساني، احسن، بيان مي به نظام

در ابيات ذيل كه در تأييد اين موضوع اسـت، سـعدي از   . هيچ چيز نيست كه در مقام و اندازة خود قرار نگرفته باشد
  :كند كه آن را در حكايت پيشين نيز ذكر كرده بودبيتي استفاده مي

  

  د            هر كـسي را هـر چـه اليـق بود دادآن كه هـفت اقـليم عـالـم را نـها                       
  گـر تـوانـا بـينـي ار كوتـاه دسـت             هر كه را بيني چنان بايد كـه هست                        
  اين كه مسكين است اگر قادر شود              بـس خـيانـتها كـز او صـادر شـود                        
  گـربـة مـحــروم اگـر پـر داشـتي             تـخم گنجشـك از جـهان بـرداشتي                          

  )1085: 1388سعدي،(         
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و ) ع(، در حكايت موسيگلستانباال كه در كه، تكرار آخرين بيت از نمونة اول اين. جا دو نكته وجود دارددر اين
تـا   گلسـتان رساند كه سعدي در طول نظام فكري خود؛ يعني از زمـان نگـارش   را مي درويش هم وجود داشت، اين

زمان سرايشِ مثنويات خود، چه زماني زياد بوده باشد چه اندك، باورمند بـه آفـرينشِ موجـودات عـالم بـه بهتـرين       
. دهـد نشان مـي صورت ممكن است و اين موضوع، ثبات انديشگاني سعدي را در باب مسألة مورد بحث، به روشني 

شيعه و معتزله در مسألة عدل متفق القولند «. گرددنكتة دوم به موضوع عدل الهي در نزد شيعه، معتزله و اشاعره برمي
اشاعره . دهدهاي ذاتي ميكه خداوند فيض و رحمت و بال و مصيبت خود را بر اساس اسحقاقو مقصود از عدل اين

» دارد؛ زيرا اعتقاد دارند كه چنين عـدلي خداونـد را از قـدرت مطلقـه بـاز مـي      باشندمنكر عدل الهي به اين معني مي
ا در ابيـات مـذكور، بـه      با اين توضيح به نظر مي). 40: 1370خاتمي،( رسد كه سعدي اگرچه اشعري مسلك بـوده امـ

  .سمت انديشة معتزله و شيعه گرايش داشته است
از نظـر وي، اگـر   . ها اشاره كـرده اسـت  اييِ خداوند در مصلحتهاي عرفانيِ خود نيز، به تقدم دانسعدي در غزل

  :باره شكايتي داشتشك از مصلحتي بيرون نيست و نبايد در اينگاهي، فقر و كمبودي براي كسي وجود دارد، بي
  

  مصلحتي نيستدرويش، تـو در مصلـحت خويـش نـدانـي        خوش باش اگرت نيست كه بي
  ت كند از دوست         بـر خـون كـه دالرام بـريـزد ديـتـي نـيـسـتآن، دوست نباشد كه شكاي

  راه ادب اين اسـت كه سعدي به تو آموخت         گـر گـوش بـداري به ازيـن تـربـيـتي نيـست
  )857: 1388سعدي،(

  :گويدپيرامون همين انديشه در مثنويات مي
  

  مـزيــد ظـــلــم و تــأكـيــد ضــَالل اسـت     بـسـا مـاال كــه بـــر مـردم وبــال اسـت    
  )1084: همان(

  :در ملحقات كليات شيخ نيز آمده است
  

  هــر چـيــز كــزان بــتـر نـبـاشــد           از مــصــلحـتـي بــدر نــبــاشــد
  بـاشدشــرّي كــه بـخــيــر بــازگـــردد            آن خــيــر بــود كــه شــر نـ

  )1108: همان(
  

اين . ها همداستان هستندنموده در آن دربارة ابيات اخير بايد گفت كه انديشمندان معاصر اهل تشيع نيز با تفكّرِ باز
جواب اجمـالي اشـكال تبعيضـها و    «: گويندشود ميهايي كه دربارة خير و شر ميگروه از متفكران، در جواب پرسش

ها مترتـب اسـت   ه مصالح در كار است و به خاطر منافع و فوائد و مصالحي كه بر آنكه يك سلسلشرور مبني بر اين
چربـد مجموعـاً خيـر    ِ آميخته به خير است، و چون جنبة خير بر جنبة شر ميِ محض نيست، بلكه شرّها شرّوجود آن

ف و ذاتي، نه تشـريفاتي  است نه شر، مبتني بر اين اصل است كه نظام اسباب و مسببات، نظامي است قطعي و اليتخل
  .)302: 1361طباطبائي و ديگران،(» و قراردادي

آفريند، ادغام و مي» زيبايي«يكي از داليل مكتب اسالم براي تأييد نظام احسن اين است كه در يك مجموعه، آنچه 
» راسـت «هـم   ،»زيبـا «باشد و هـم  » زشت«پيوند ناسازها و تضادها است و الزم است كه در يك ساختار و نظام، هم 

اگر به طور منفرد از مـا  «آورند كه بعضي از انديشمندان اسالمي بر دربارة تالزم ناسازها استدالل مي. »كژ«باشد و هم 
ولي اگر خط . بپرسند كه آيا خط راست بهتر است يا خط كج؟ ممكن است بگوييم خط راست بهتر از خط كج است

در يـك مجموعـه   . در قضاوت خود، توازن مجموعه را در نظر بگيريممورد سؤال، جزئي از يك مجموعه باشد، بايد 
استدالل مذكور كامالً يـادآور ايـن   . )145: 1361مطهري،(» به طور مطلق نه خط مستقيم پسنديده است و نه خط منحني

يرگي، تصوير جهان همانند پردة نقّاشي است كه در آن هم روشنايي هست و هم ت«: گويدديدگاه فلوطين است كه مي
. ِ نـابرابر اسـت  نواختي نيست، بلكه از هماهنگي اجزاءزيبايي تصوير از يك. افزايدوجود تيرگي بر زيبايي تصوير مي

: 1363ياسـپرس،  (» سان در جهان نيز وجود بدي ضروري است و اگـر بـدي نباشـد تمـامي جهـان نـاقص اسـت       بدين
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هـا و  ها، به پيوسـتگي و مالزمـت خـوبي   وجود دارد كه در آنهاي فراواني در كليات شيخ شيراز نيز نمونه. )117ـ118
توان گفت در پس زمينة ذهن سعدي و ناخودآگاه اشاره شده است، آنچنان كه مي... ها وها و تاريكيها، روشنيزشتي

 وي، اعتقاد به نظام احسن همواره درخشش دارد و شواهدي كه در آنها، غم و شادي و گل و خـار را بـا هـم مـالزم    
حق است و » تفاوت«او در اثبات نظر خود كه . ارتباط با تفكر وي در باب اتقان صنع و باور به آن نيستندداند، بيمي

آمـد كـه   ها نبود، وضعي پيش مـي گويد اگر اين تفاوتكند و مياستفاده مي» برهان خلف«در كار نيست از » تبعيض«
هـا لعـل بودنـد، الجـرم سـنگ و لعـل       عتقد است كه اگر همة سنگمثالً در ابيات ذيل م. پسنديدهيچ كس آن را نمي

ترديـد از ارزش  يافتند و بيداشت، همگان آن را درميارزشي برابر داشتند و اگر در هر گودالي، آب حيات وجود مي
  :شدآن كاسته مي

  گر سنـگ هـمه لعل بدخشان بودي           پس قيمت سنگ و لعل يكسان بودي
  ي آب حيوان بودي          دريـافـتنـش بـر هـمـه آسـان بـوديگر در هـمه چاه

  )1075: 1388سعدي،(    
  

تحركي انسان و اجتماع خواهـد بـود؛   واضح است كه يكي از پيامدهاي منفي وضعيت ذكر شده، راكد ماندن و بي
  . چرا كه در اين وضعيت، ديگر كسي ميل به جنبش و كار و فعاليت و كسب منافع ندارد

عدي در جاهاي ديگر نيز اضداد و ناسازها را به كرّات، با هم و معطوف به همديگر ذكـر كـرده و ايـن اشـارات     س
جـا كـه   مـثالً آن . تواند بيانگر اعتقاد او به تـالزم قطعـي آن ضـدها و ناسـازها باشـد     مكرّر وي، خود تا حدودي  مي

  :گويد مي
  و شـهد و نـشتر و زنبـوراند و ظلمت و نور           عسـل خار و گل در هم

  )1079: 1388سعدي،(
  

هر جا كه گل است خارست و با خمر خمارسـت و بـر سـر گـنج     «: گويديا آنجا كه قاضي، خطاب به سعدي مي
ِ شاهوارست نهنگ مردم خوارست؛ لذّت عيش دنيا را لدغة اجل در پس است و نعـيم بهشـت   جا كه درمارست و آن

  .را ديوار مكاره در پيش
  

  جور دشمن چه كند گر نكشد طالبِ دوست          گنج و مار و گل و خار و غم و شادي بهمند
  

نظر نكني در بستان كه بيدمشك است و چوب خشك؟ همچنين در زمرة تـوانگران شـاكرند و كفـور و در حلقـة     
  .درويشان صابرند و ضَجور

  

  8»ز او پر شدياي در شدي            چو خرمهره بازار ااگر ژاله هر قطره
  )167: 1389سعدي،(      

و همـواره   سازنددار ميخدشهرا نظام احسن به باورمندي ترين عامالني هستند كه از مهم هارنجها و سختي       
كنـيم كـه شـبهة مـذكور در انديشـة وي رنگـي       با تتبع در آثار سعدي، مشاهده مي. شوندهاي فراواني ميشبهه باعث

وي بر اين باور است كه همواره، همراه هر آسايشي، رنجـي هسـت و همچنـين همـراه هـر رنجـي،        نداشته؛ چرا كه
از نظـر وي شـب بـا    . هاي آن رابيند و هم خوبيسعدي معموالً در يك نظام و ساختار، هم نقص آن را مي. آسايشي

هـا نـه تنهـا    ها و رنـج د وي، سختيروز، غم با شادي، گل با خار همراه و پيوسته است، اما نكته آن است كه به اعتقا
  :اندبازدارندة انسان به سوي كمال نيستند بلكه آغازي براي سير و نائل شدن او به سمت بهروزي و نيك فرجامي

  

  تـا رنـج تـحـمـل نـكـنـي گــنـج نـبــيـنـي             تـا شـب نـرود صـبـح پــديــدار نـبـاشد
  

  )450: 1، ج،1386سعدي،(          

  گر پاي داري نيش را! خـمر دنـيـا بـا خـمار گـل بـه خار آميختست             نوش مي خواهي هال
  )1079: 1388سعدي،(          



 849/   نظام احسن از ديدگاه سعدي شيرازي   

بر ... ها، مقدمة كمال و پيشرفت اوستها و رنجاين ويژگي آدمي است كه سختي«در تكميل كالم اخير بايد گفت 
خداوند تعالي، مشكالت رنج و درد و تـرس و   )155: قرآن،بقره(» ...ء منَ الْخَوف و  و لَنَبلُونَّكُم بِشَي«ي فحواي شريفه

را بر انسان ها حكمفرما نموده است تا نقد جان آن ها ظاهر شود و به تكامـل و فعليـت برسـند؛ البتـه     ... گرسنگي و
  .)188ـ189: 1382مشيدي،(» آوردبراي كساني كه مقاومت كنند، آثار نيكي به وجود مي

چه كه تاكنون گفته شده است، در آثار سعدي قصايدي وجود دارد كـه در محـور عمـودي و سـاختار     عالوه بر آن
به عنـوان نمونـه در   . توان دريافت كردهايي از اعتقاد او را به نظام احسن به طور ضمني و مضمر ميها، نشانهآن كلّي

  :اي با مطلعقصيده
  

  شمار كرد           يا كيست آنكـه شكـر يـكي از هزار كردفـضل خـداي را كـه تـوانـد 
  )963: 1388سعدي،(        

  :اي ديگر با مطلعو يا در قصيده
  

  بـامـدادان كـه تـفاوت نـكند ليل و نهار          خـوش بـود دامن صـحرا و تـماشاي بهار
  )971: همان(        

  

گويـد و از ايـن رو، بعيـد بـه نظـر      ي با شور خاصي سـخن مـي  چون الهاز بخشندگي، لطف، رحمت و قدرت بي
كند و مستغرق در صفات جمال و جالل اوسـت، بـه صـنع    گونه از ذات باري تعالي ستايش ميرسد كسي كه اين مي

هـا  اين مورد به همراه شواهد متعدد از كليات شـيخ شـيراز كـه در ايـن پـژوهش بـه بررسـي آن        9.وي اعتراضي كند
  .دهد، اعتقاد سعدي را به احسن و اصلح بودن نظام آفرينش، مورد تأييد قرار ميايمپرداخته

  :گيرينتيجه
ات فارسـي اسـت    در كليـات وي، آرا و نظريـات گونـاگوني در قالـب     . سعدي شيرازي از جمله انديشمندان ادبيـ

ديده و مجرّب كه تأثير فراوانـي  آشنايي با طرز تفكّر اين اديب دنيا . جمالت و عبارات زيبا و آهنگين بيان شده است
هاي وي؛ يعني مسألة از اين رو در اين مقاله يكي از انديشه. رسيددر فرهنگ جامعة ايراني داشته، ضروري به نظر مي

جـا كـه مسـلمان و    آنچه در اين جستار مشخص شد اين است كه شـيخ شـيراز از آن  . ايمنظام احسن را بررسي كرده
اعتقاد شريعت و فرقة كالمي مورد گرايشش، به احسن و اصلح بودن نظام آفـرينش كـامالً   اشعري مسلك است بنابر 

داند، البتّه وي در اعتقاد به نظام احسن و نيز گيري بر صنع الهي را از كوتاه ديدگي و نابخردي مياعتقاد دارد و خرده
همـه جـا تحـت تـأثير ديـدگاه اشـاعره       ترين مباحث مطرح در باورمندي به اتقان صنع است، عدل الهي كه از جدي

هـاي معتزلـه و   اي از شواهد مندرج در آثار وي، تا حدودي نشان دهندة تأثيرپـذيري او از انديشـه  نيست؛ چراكه پاره
سعدي در كليات خود بارها اعتقادش را به احسن بودن نظام آفرينش، به صورت مستقيم و غير مسـتقيم  . شيعه است

ها را مخلوق آفريدگاري غيـر از خداونـد   بهة ثنويت كه پيروان آن، براي اثبات عدل الهي، بديِ شرد. بيان كرده است
» سختي«، »بدي«و » خوبي«دانستند در كليات شيخ مورد تأكيد قرار گرفته است و همچنين تالزم قطعي بين يگانه مي

. ها با صـراحت بـدان اشـاره كـرده اسـت     ، از جمله اعتقاداتي است كه سعدي بار»ناسازها«و به طور كلّي » آساني«و 
معتقد به نسبيت است و در كالم وي، بـاور  » شرور«عالوه بر اين، بر پاية اين پژوهش مشخص شد كه سعدي دربارة 

كه اعتقاد به احسن بودن نظام موجود، موضوعي است كـه  نكتة آخر اين. به نسبي بودن شرور نيز بازتاب داشته است
آثار ادبيِ سعدي نيست، بلكه اين باور، در طول نظام فكري وي و در اكثر آثارش، به وضـوح   تنها منحصر به يكي از

شود و اين، ثبات انديشگاني شيخ شيراز را در بـاب موضـوع مـورد بحـث، در سرتاسـر زنـدگاني او نشـان        ديده مي
  . دهد مي
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  :نوشت پي
از فرناز ناظر ) 1376(، )نظرية مدينة فاضله با تطبيق بر آراء افالطون و ارسطوشرح (فلسفه سياسي فارابي : اصول و مبادي: ك.ر(مثالً  -1

 ).انتشارات دانشگاه الزّهرا: زاده كرماني، تهران

، از )1383(، »78ـ53، صص 25و  24ة النور، شماره مشكو، »مسألة شر از نظر جي، ال، مكي و فالسفة اسالمي«: ك.ر(در اين باره،  -2
، )1379(ليقواني، فلسفة آرتور شوپنهاور . ، ترجمة ع)1313(، »62ـ58، صص 13افكار شوپنهاور، فرهنگ و هنر، شماره « حوران اكبر زاده،

  ).انتشارات پرسش: نوشتة تامس تافه ترجمة عبدالعلي دستغيب، تهران
جا كه كه در مورد آن بايد گفت از آناست ) ثنويت(يكي از نظريات مطرح دربارة خير و شر در هستي، عقيدة مشهور مبتني بر دوبيني  -3

هاي ديني در آن دخالتي نداشته است، آن را جزو مكاتب انساني اين ديدگاه، نتيجة تفكر و حاصل خرد برخي از گذشتگان بوده و آموزه
كنند و آن را ديني يجا كه اكثر علماي اسالم، زردشتيان را از اهل كتاب محسوب مآوريم نه مكاتب الهي و همچنين از آنبه حساب مي
عدل الهي از مرتضي : ك.ر(باره در اين. كنيمارتباط با آن قلمداد مياي جدا از آيين زردشت و بيدانند، ثنويت را شبههتوحيدي مي

  ).64ـ58، انتشارات اسالمي، صص )1361(مطهري، 
  :گويدباره ميمولوي در اين -4

  ــار را بـاشـد حـيـات           لــيـك آن، مـر آدمــي را شـد مـمـات  زهــرِ مـار آن م                         
  )545: 1375مولوي،(        

در بيت مذكور به منظور شرط استفاده شده است و واضح است كه استفادة شرطي از اين حرف، آن هم در آغاز » اگر«حرف ربط  -5
  .نظرش دارددهندة تأكيد و اصرار شاعر بر موضوع مورد بيت، نشان

اگر خداوند روزي را بر بندگان خويش ): 42(سورة شوري 27قسمتي از آية «: نويسدمرحوم غالمحسين يوسفي دربارة اين عبارت مي -6
فرو ) صالح بدند(اي كه خواهدليكن روزي آنان را باندازه: معني بقية آية شريفه چنين است. كردندكرد در زمين طغيان و ستم ميفراخ مي

  ).389: 1389سعدي،(» همانا خداوند بر احوال بندگان آگاه و بيناست. فرستدمي
اي فريفتة دنيا چه چيز تو را در خطر فرو برد تا هالك شدي، پس كاشكي «: گونه ترجمه كرده استغالمحسين يوسفي، بيت را اين -7

» شدكرد گرفتار خطر و نابودي نميآورد و پرواز نمينميمقصود آن است كه اگر مورچه پر در . كردآورد و پرواز نميمورچه پر در نمي
  ).389: 1389سعدي،(
  ).177: 1389سعدي،(» اگر شبها همه قدر بودي شب قدر بي قدر بودي«: گويددر جايي ديگر شبيه همين مضمون مي -8
  : مثالً در غزلي با مطلع .هاي زيبا و عالي او از خداوند متعال استهاي سعدي نيز، مشحون به ستايشبعضي از غزل -9

  خـداونـدي چـنـيـن بـخـشنـده داريـم             كــه بــا چــنـديـن گـنـه امـيـدواريـم
  )872: 1388سعدي،(               

  :و يا در غزلي ديگر با مطلع
  يا رب از ما چه فالح آيد اگر تو نپذيري             به خداوندي و فضـلت كه نظر باز نگيري
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  .217تا  ص  206، از ص )س(دانشگاه الزّهرا: حسيني، تهران
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  .زوار: تهران
  .خوارزمي، چاپ نهم: ، تصحيح و توضيح غالمحسين يوسفي، تهرانبوستان سعدي). 1387. (ــــــ ـ ـــــــــــــــــ7
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  . چاپ دانشگاه تهران
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      Abstract 

Sa`di’s works well indicate and reflect his original ideas, precision and careful attitude
regarding different things. The ideas expressed by Sheikh of Shiraz in the anthology of his 
works have made him be known as one of the greatest intellectuals of Iranian culture. His
significant influence on Iranian culture during eight centuries necessitates further scrutiny of 
his thoughts and ideas by different scholars. In spite of m ultitude of books and articles 
centering round Sa `di’s viewpoints, some of his ideas have been overlooked  by scholars 
among which lies his ideas on the best universal system. 

In the present paper, Sà di’s ideas on the best universal system will be presented. So, based 
on the findings of this study in his works Sadi emphasizes and believes that no defect or
imperfection have been able to find its way into the existence of such universal system 
created by God in the best way possible. In general, a lthough Sadi is philosophically a 
proponent of Ashaerite , one can at times detect traces of Mu`tazilite and Shiite thinking in 
his ideas as regards to the best universal system. In sum, Sa`di’s belief in the best universal 
system is not simply restricted to an individual work by him, but a reflection of this fact can 
be discerned in most of his works.      
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