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1- مقدمه
در صدر اسالم، مسئله قضا و قدر از مباحث اصلی کالمی بوده است. طرفداران هر دو 
استدالل  اختیار  اثبات  برخی در  و  اثبات جبر  برخی در  قرآن،  آیات شریفه ی  به  عقیده، 
کرده اند. قضا و قدر از مفاهیم عالی اسالم می باشد و به قدری ظریف است که اندک غفلت 
و تساهل، انسان را به یکی از دو پرتگاه جبر و تفویض سقوط می دهد. حضرت علی )ع( در 
جواب سائلی که پرسید قضا و قدر چیست ؟ فرمود: »طریٌق مظلم فال تسلکوه، بحٌر عمیق 
فال تلّجوه و سراهلل فال تنکلفوه« راهی است تیره آن را نپیمایید، دریایی است ژرف وارد آن 

نشوید، راز خداست برای گشودنش خود را به زحمت نیندازید. )شهیدی، 1373: 414(.
موضوع قضا و قدر هر چند منحصر به یک آیین خاص نیست و آحاد بشر از هر دینی 
خود را در مواجهه با آن می بیند، لکن اسالم و مسلمانان قضا و قدر یا جبر و اختیار را 
آمیخته با جهان بینی و اعتقاد خود دریافتند. همین آمیختگی اعتقادی و بنا بر تفسیرهای 
دوگانه یا چندگانه ای که از این مسئله پیش آمد، باعث پیدایش فَِرق مختلف و مهم تر از 
همه، دو فرقه ی بزرگ اشاعره و معتزله گردید. اشاعره قضا و قدر را یک امر جبری و هرگونه 
رویدادی را بر انسان، ناشی از اراده و خواست الهی می دانند. معتزله وجود جبر و قضا و 
قدر الهی را در زندگی انسان نفی و آدمی را آزاد و مختار در اعمال و امور زندگی خودش 
می دانند. این باور دوگانه از جبر و اختیار در دوره های مختلف تاریخ، بنا بر مشرب فکری 
بنا بر حاکمیت تفکر  حاکمان هر دوره، بر آثار ادبی تأثیرگذار بوده است. در قرن هفتم 

حاکمان سنی مذهب اشعری، در آثار سعدی، به نوعی گرایش به جبر، مشاهده می شود.
در این مقاله کوشیده شده تا با تبیین مفهوم قضا و قدر به مصادیق این امر در غزلیات 

سعدی و نوع نگاه و باور وی اشاره شود.
پیشینه ی تحقیق:

اگر چه تاکنون در عرصه سعدی پژوهی تحقیقات متعددی صورت گرفته و برخی نیز به 
گونه خاص به موضوع قضا و قدر پرداخته اند همانند سعدی و قضا و قدر اثر دکتر مهدی 
محقق که در دایره المعارف بزرگ اسالمی و نیز نشریه سعدی شناسی به چاپ رسیده است، 
و یا آثاری همچون تقابل تقدیر و تدبیر در شعر سعدی و حافظ اثر صغرا پیرزادی، و یا  مقاله 
یک روایت از دو شکست اثر دکتر سیروس شمیسا تدوین و چاپ شده که در آن به گونه 
ضمنی به این موضوع اشاره شده، اما با موضوع مورد نظر؛ یعنی بررسی فهم غلط از قضا و 

قدر الهی در غزلیات سعدی اثری مشخص نگاشته نشده است.
روش تحقیق:

در این تحقیق کوشیده شده تا به شیوه تحلیلی توصیفی به موضوع پرداخته شود.
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2- بحث و بررسی
2-1- قضا و قدر الهی در تعاریف :

»از نظر علمی »قضا« عبارت است از قطعی و حتمی بودن یک پدیده و »قدر« شکل گیری 
و تعیین خصوصیات وجودی حادثه. هر حادثه ای تا با یک سلسله خصوصیات زمانی و مکانی 
و کیفیات درونی و بیرونی توأم نگردد گام به صحنه هستی نمی گذارد« )سبحانی، 1385: 
72(.  و قدر عبارت از خروج اشیاء است در عالم وجود عینی همان گونه که در قضاء مقرر 
ِ َو َمْن َزَعَم  وِء َو اَلَْفْحَشاِء َفَقْد َکَذَب َعلَی اهلَلَّ َ یَْأُمُر بِالسُّ بود. پیغمبر فرمود: »َمْن َزَعَم أَنَّ اهلَلَّ
ِۀ  َ ِمْن ُسلَْطانِهِ  َو َمْن َزَعَم أَنَّ اَلَْمَعاِصَي بَِغْیِر ُقوَّ ِ َفَقْد أَْخَرَج اهلَلَّ رَّ بَِغْیِر َمِشیَئِۀ اهلَلَّ أَنَّ اَلَْخْیَر َو اَلشَّ
ِ« کسی که تصور نماید که خوبی ها و بدی ها بدون مشیت و خواست  ِ  َفَقْد َکَذَب َعلَی اهلَلَّ اهلَلَّ
خدا انجام می گیرد. خدا را از قلمرو و سلطه خود بیرون ساخته است و هر کسی بیندیشد 
که نافرمانی ها بدون اتکا به قدرتی که خدا به بشر داده است وجود می پذیرد، بر خدا دروغ 

بسته است. )کلینی، 1377: 58(.
مفهوم برخی از آیات قرآن جبر و در بعضی دیگر اختیار را بیان می دارد. آیاتی از قبیل: 
ِ« )آل عمران/ 144( و هیچ کس جز به فرمان خدا  »َو َما َکاَن لَِنْفٍس أَْن تَُموَت إاِلَّ بِإِْذِن اهللَّ
ُۀ الَْبالَِغُۀ  َفلَْو َشاَء لََهَداُکْم  نخواهد مرد، زیرا اجل هرکس تعیین شده است. »ُقْل َفلِلَِّه الُْحجَّ
أَْجَمِعیَن« )انعام/ 148(.  بگو برای خدا حجت کامل و کافی هست و اگر او می خواست 
ُ َما یََشاُء َو یُْثِبُت  َو ِعْنَدُه أُمُّ الِْکَتاِب« )رعد/ 38(.  همگی شما را هدایت می کرد. » یَْمُحو اهللَّ
خداوند هر چه از احکام و حادثه های عالم را بخواهد محو می نماید و هر چه را بخواهد 
ُ لُِکلِّ َشْيٍء َقْدًرا« )طالق/ 3(.  اثبات می کند و اصل کتاب )آفرینش( نزد اوست. »َقْد َجَعَل اهللَّ
ُر اللَّْیَل َوالنََّهاَر« )مزمل/  ُ یَُقدِّ خداوند برای هر چیزی اندازه و حدی تعیین نموده است. »َواهللَّ
َمْعُلوٍم«  بَِقَدٍر  إاِلَّ  لُُه  نَُنزِّ َما  َو  20(. خداوند شب و روز را اندازه گیری و تعیین می کند. »... 
)حجر/ 21(. هر چیزی را به اندازه محدودی نازل می کنم. »... َوَمْن ُقِدَر َعلَْیِه ِرْزُقُه« )طالق/ 
َر َفَهَدی« )اعلی/ 3(. وجود هر پدیده ای را به اندازه خاصی آفریده و آن را به  7(. »َوالَِّذي َقدَّ

هدفی که باید برسد راهنمایی نمود. 
با پیدایش علم کالم و ظهور متکلمین اسالمی، در موضوع قضا و قدر الهی، گروهی راه 
افراط و گروهی راه تفریط پیمودند. فرقه ای به نام اشاعره راه افراط را در پیش گرفتند و قضا 
و قدر الهی را مساوی با جبر دانستند. اینان همه کارهایی که از انسان سر می زند از جانب 
خدا و بشر را در کارهایش مجبور دانستند که این خود ملعبه ی دست حکام فاسد ستمگر 
زیرا هرگونه تحرک و  باعث عقب افتادگی جامعه ی مسلمانان شد،  قرار گرفت. هم چنین 
نواندیشی و یافتن راه و چاره ای را محدود و مسدود می نمود. در مقابل گروه اشاعره که 
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راه افراطی جبر محض را در پیش گرفتند، گروه دیگری موسوم به معتزله راه تفریط یعنی 
تفویض را پیش گرفتند. این گروه انسان را در کارهای خودش آزاد و مختار دانستند و 
گفتند خداوند همه ی قدرت و توانایی را در انسان آفریده تا هرکاری می خواهد انجام دهد. با 
این تعریف، اختیار افعال و اعمال خلق را به خودشان تفویض می نمودند. در مقابل دو گروه 
اشاعره و معتزله، گروه سومی از متکلمین اسالمی ظاهر شدند که در مسئله قضا و قدر، راه 
اعتدال و وسط را پیش گرفتند و استدالل هر دو گروه اشاعره و معتزله را تخطئه کردند و 
گفتند نه همچون اشاعره قائل به جبر شویم نه مانند معتزله به تفویض، بلکه به پیروی از 

نظریات جامع امامان معصوم )ع( بگوییم. »ال جبٌر و ال تفویض بل امًر بین االمرین«. 
سرچشمه ی اصلی و زالل این نوع تعلیم و دانش که در عین اعتقاد به قضا و قدر، بشر را 
مسلط و توانمند به سرنوشت خود می کند قرآن است. »هو الذی خلقکم من طین ثم قضی 
اجاًل و اجل مسمی عنده« )انعام/ 2( »اوست که شما را از گل آفرید و اجلی معین کرد و 
اجل نامبرده شد در نزد خود اوست«. »الرطًب و ال یا بًس اال فی کتاب مبین« )انعام/ 59(. 

»کل یوم هو فی شأن« )الرحمن/ 29(.
امام صادق )ع( می فرماید: "»قضا« و»قدر« دو آفریده از آفریده های خدا می باشند، خدا 
تا آنجا که بخواهد آفرینش خود را افزایش می دهد. قضا در صورتی مخلوق خدای جهان 
محسوب می شود که از مرحله ی تصوری و علمی بیرون و در ظرف وجود پدیده پیوسته با 
»قضا« که با قطعی بودن وجود آن از ناحیه علت و »قدر« که اندازه گیری و شکل پذیری آن 
از جانب اوست همراه می باشد و آفریننده وجود حادثه آفریننده قضا و قدر آن نیز هست و 
کسی که به حادثه وجود می بخشد برای آن قطعیت نیز می بخشد و وجود آن را از جهات 

مختلفی اندازه گیری می کند". )سبحانی، 1385: 56(.
بدین وسیله حکم خدای  تا  است  اسباب  ترتیب  و  دادن  قرار  اصل  »...تدبیر حضرتش 
متعال به مسبّبات توجه گردد نصب حکم ثابت و مستقر که زوال و دگرگونی در آنها راه 
ندارد، مانند زمین و آسمانهای هفتگانه و ستاره ها و افالک و حرکات مناسب دائم آنها که 
تغییر و عدم نمی پذیرد تا مدت معین )عمر دنیا( سرآید، قضای خداوند می باشد. »َفَقَضاُهنَّ 
َسْبَع َسَماَواٍت فِي یَْوَمْیِن َوأَْوَحی فِي ُکلِّ َسَماٍء أَْمَرَها«. )فصلت/ 12( پس آنها را هفت آسمان 
آفرید و کار هر آسمانی را در آن وحی کرد و متوجه ساختن این اسباب با حرکات متناسب 
و محدود و مقدور و حساب شده اش به سوی مسبّباتی که لحظه به لحظه از این اسباب 
پدید می آید قدر الهی است. پس حکم همان تدبیر اولی کلی و امر اولی است که چون یک 
نگاه و اشاره چشم است. قضاء همان وضع کلی اسباب کلی دائمی است و قدر همان متوجه 
ساختن اسباب با حرکات مقدور و حساب شده اش به سوی مسببات معدود و محدودشان 
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به اندازه معلومی است که بیش و کم نمی پذیرد« )فیض کاشانی، 1379: 250(.
2-2- تأثیر دعا در تغییر قضا و قدر:

تقدیر الهی با اسباب دنیوی قابل تغییر است چه بسا افعالی مانند دعا، صدقه و نیکی به 
مردم باعث می شود قسمتی از مقررات ما دگرگونی یابد و همین تغییر نیز در حکم و تقدیر 
الهی است همین خدا که در آغاز تقدیر معین کرده است با روی آوردن به دعا و تمهیدات 
یک سری افعال و اعمال سرنوشتی دیگر را جایگزین تقدیرات اولیه می نماید. همان خدایی 
که تقدیر نخست را مقرر فرموده این را نیز مقدر کرده که هر گاه فردی یا اجتماعی به 
سوی او روی بیاورد و با دعا )خواستن( به روح و روان خود پاکی خاصی بخشد و استعداد 
و شایستگی رحمت و نعمت بیشتری را برای خود پیدا کند. تقدیر او دگرگون شده و تقدیر 

دیگری جانشین تقدیر نخست می نماید.
از مجموع حکایات نیایش و ابیات دعائی مثنوی این گونه استنباط می شود که می توان 
با دعا و تضرع قضای مقدر و حتمی الهی را به رحمت و معنویت تبدیل کرد. نمونه بارز این 

تفکر در قصه قوم یونس )ع( و رهایی آنها از بالی الهی با دعا و تضرع عیان است.
»قوم یونس)ع( پس از آنکه گرفتار عذاب الهی شدند و با دیدن آثار بال و مشاهده آن از 
فراز بال های خویش شبانه به اتفاق زنان و فرزندان و با نهایت حس بیچارگی و اضطرار به 
صحرا رفتند و با خضوع تمام اظهار پشیمانی کردند و خواستار فضل و رحمت خدا شدند 

آن قدر فریاد و زاری سر دادند که صداهایشان گرفت«. )خدایار، 1387: 26(.
 »و قال ربکم اُدعونی استجب لکم« )غافر/ 60( پروردگارت فرمود: مرا بخوانید هر آینه 
یزیدهم من فضلِه«  و  الصالحات  و عملو  آمنوا  اجابت می کنم. »و یستجیب الذین  را  شما 
)شوری/ 26( دعای آن کسانی اجابت می شود که ایمان دارند و عمل صالح انجام می دهند 
و خداوند از فضل و کرم خود نعمت خود را در حق آنان افزایش می دهد. سلمان صحابه 
ایرانی و محبوب پیامبر )ص( از حضرت رسول اکرم )ص( روایت کرده است: »ال یُرّد القضاء 
اال الّدعاء« هیچ چیزی قضای بد را نمی گرداند مگر دعا. )خدایار، 1387: 27(. »دعا جزو 
علل و اسباب وجود حوادث است و همچون علل دیگر در پیدایش معلول اثر خاصی دارد که 
باید انسان اسباب دیگر آن را فراهم سازد. دعا انسان را به قیامت و شایستگی تقرب درگاه 
الهی می رساند و اینجاست که مستجیب لطف و رحمت قرار می گیرد. دعا یک نوع انقالب 
معنوی و هیجان روحی نصیب شخص می نماید که در پرتو آن تقرب به حق نصیب و باعث 

دگرگونی تقدیر می شود.
مکن که روز جمالت سرآید ار سعدی            شبی به دست دعا دامن سحر گیرد

     )سعدی، 1376: 477(
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2-3- تأثیر طبیعت در قضا و قدر:
ایرانیان به گردش ستارگان و تعیین سرنوشت انسان به وسیله اختران عقیده داشتند و 
یکی از علل شکست شگفت ایرانیان در برابر سپاه عرب نیز همین بود. بنا بر صالب گرفتن و 
ستاره یافتن، رستم فرخزاد فرمانده سپاه ایران خود و سپاهیانش را شکست خورده می بیند 

و این ضعف و سستی از همان آغاز بر اراده سپاهیان غلبه می نماید.
ز روز بال دست بر سر گرفت       بیاورد صاّلب و اختر گرفت            

)فردوسی، 1387، ج 2: 1862(
در کارنامه اردشیر بابکان می خوانیم که در دربار اردوان، ساالر اختر شناسان گفت که: 
»اورمزد )ستاره هرمز یا مشتری( به بایست آمد و بهرام و ناهید به سوی هفت اورنگ و شیر 
اختر مرزانند و به اورمزد یاری دهند« یعنی ستاره مشتری باال آمده و مریخ و زهره او را به 
طرف دب اکبر و صورت فلکی اسد می راند و یاریش می دهند و از این نتیجه گرفتند که 

پادشاهی نو به پیدایی خواهد آمد«. )جنیدی، 1358: 111(.
ساقی بیار باده که رمزی بگویمت                   از سّر اختران کهن سیر و ماه نو

 )حافظ، 1369: 474(
ز اخترم نظری سعد در ره است که دوش         میان ماه و ُرخ یار من مقابله بود

)همان: 339(
در آســمان نه عجب گر بگفـته ای حافظ         سرود زهره به رقص آورد مسیحا را

)همان: 197(
بگیر طّره مه چهره ای و قصه مخوان       که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است

 )همان: 225(
)الهه  وایو  از  دشمنان  بر  پیروزی  برای  زمین  ایران  پهلوانان  و  پادشاهان  از  بسیاری 
باد( کمک خواسته اند و او آنها را اجابت کرده است. از آن جمله فریدون برای پیروزی بر 
اژی دهاک، جمشید برای زندگی خوش آریاییان، تهمورث برای پیروزی بر اهرمن، کیخسرو 

برای پیروزی بر افراسیاب و باد در میدان کارزار یکی از عوامل پیروزی بوده است. 
فرشته ای که وکیل است بر خزائن باد        چه غم خورد که بمیرد چراغ پیر زنی

)سعدی، 1376: 184(
2-4- فهم غلط از قضا و قدر الهی در غزلیات سعدی:

سعدی در غزلیات خویش با سه رویکرد با مسئله قضا و قدر روبه رو می شود: نخست؛ 
رویکرد عرفانی و ادبی، دوم؛ رویکرد فلسفی و سطحی، سوم؛ رویکرد عامیانه و غلط.
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2-5- رویکرد ادبی:
با توجه به این که اقتضاء غزل، سخن از عشق و عاشقی گفتن است، بیشتر رویکرد 
سعدی در غزلیات به موضوع قضا و قدر الهی، یک رویکرد ادبی است. هر چند سعدی سنی 
مذهب است و از نظر کالمی پیرو عقیده جبرگرایانه اشعریون، اما توجه او به موضوع قضا 
و قدر الهی و رویکرد جبری او بیش از آنکه جنبه عقلی و کالمی داشته باشد رویکرد ادبی 
و هنری دارد. یعنی سعدی بیش از آنکه از عقاید خود متأثر باشد از سنت های ادبی تأثیر 
پذیرفته است. سنت هایی که تقریباً در بین تمام شاعران سبک عراقی، از سنی و شیعه 
مشترک است. برای نمونه بسیاری از خصوصیات بیان عشقی در غزلیات سعدی با شاعران 
قبل و بعد خود همچون خواجوی کرمانی، فخرالدین عراقی و حافظ فارغ از دین و مذهب 

هریک، کاماًل یکسان است.
سعدی با استفاده از آرایه حسن تعلیل به موضوع قضا و قدر می پردازد. حسن تعلیل در 

واقع آوردن دلیل ادبی و اقناعی برای یک موضوع کاماًل عقلی و واقعی است. 
ای که گفتی دیده از دیدار بت رویان بدوز                 هرچه گویی چاره دانم کرد جز تقدیر را
)همان: 415(

یعنی خداوند این گونه تقدیر کرده است که من عاشق نظرباز باشم.
چشم کوته نظران بر ورق صورت خوبان               خط همی بیند و عارف قلم صنع خدا را
)همان: 412(

یعنی هدف ما از دیدن روی خوبان، دیدن قدرت صنع خداوند است نه دیدن جمال 
زیبارویان. یکی از موضوعاتی که سعدی در آن از قضا و قدر الهی، استفاده ادبی و هنری 
می کند موضوع عشق است. در غزلیات سعدی همواره عاشق به صید و معشوق به صیاد 
تشبه شده است. مراد از این تشبیه آن است که عاشق در هریک از مراتب عشق چه زمینی 

و چه آسمانی اختیاری از خود ندارد بلکه باید توسط معشوق انتخاب شود.
ما همه پیچیده در کمند تو عمدا بپیچد کمند  از  سر  بیابان  صید 
جا دگر  به  نمی رود  بکشندش  گر  طایر مسکین که مهر بست به جایی

 )همان: 412(
در عرفان نیز معشوق ازلی، انتخاب کننده عاشقان خود هست و عشاق در راه عشق 
هیچ اختیاری از خود ندارند. تنها راه عشاق تسلیم شدن در برابر بالی عشق است و چون 

شمع سوختن است.
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    من تن به قضــای عشق دادم        پیرانه سر آمدم به کّتاب
)همان: 421(
مرا به هرچه کنی دل نخواهـی آزردن         که هرچه دوست پسندد به جای دوست رواست
)همان: 427(
دلشده ی پایبند، گردن جان در کمند       زهره ی گفتار نه کاین چه سبب وان چراسـت؟
مالک ملک وجود، حــاکم رّد و قبول       هرچه کـند جـور نیـست، ور تو بنالی جفـاست
)همان: 428(

یکی دیگر از موضوعاتی که به قضا و قدر الهی و از سوی دیگر با جبر و اختیار در پیوند 
است موضوع راضی بودن عاشق بر جور معشوق است. در غزلیات سعدی و دیگر شاعران 
عاشقانه سرا و عارفانه گوی، همچون سعدی و حافظ، رضا شرط ادب در مقابل دوست و 
معشوق است. رضا از جهاتی با موضوع تسلیم شباهت دارد اما به واقع رضا یک گام باالتر 
از تسلیم است. در مقامات عرفانی نیز گروهی رضا را آخرین مقام عرفانی می دانند. حافظ 

می فرماید:
که بر من و تو در اختیار نگشاده ست رضا به داده بده وز جبین گره بگشای  

)حافظ، 1369: 220(
رضا به معنی نه تنها قبول قضا و قدر الهی است بلکه باالتر از آن، یعنی با طوع و رغبت 

پذیرفتن آن است.چنانکه سعدی آورده:
تفاوتی نکند چون نظر به عین رضاست میان عیب و هنر پیش دوستان کریم  

)سعدی، 1376: 426(
با جور و جفای تو نسازیم چه سازیم؟   چون َزهره و یارا نبود، چاره مداراست
تسلیم تو سعــدی نتــواند که نباشد          گر سر بنهد ور نَنهد دست تو باالست

)همان: 428(
کز قَِبِل ما قبـول، وز طــرف ما رضــاست تیغ برآر از نیــام، زهر برافکن به جام 
حکم تو بر من روان، زجر تو بر من رواست گر بنوازی به لطف، ور بگدازی به قهر 
)همان(

شیوه ی عشق اختیار اهل ادب نیست     بل چو قضا آید اختیار نماند
)همان: 491(

یکی دیگر از موضوعاتی که در مذهب عشق گزیر و گریزی از آن نیست، رسوایی عاشق 
است. عاشق هرقدر تالش کند که راز عشق خود را بپوشاند، در مذهب عشق این گونه تقدیر 
شده است که باید راز عشق او بر سر زبان ها بیفتد. اساسا عاشق حقیقی در دام عشق چنان 
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گرفتار عقوبات و عقبه های سخت می شود که همه از حال و روز او پی به عشقش می برند.
قلب رقیق چند بپوشد حدیث عشق          هرچ آن به آبگینه بپوشی مبّین است

)همان: 441(
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم هزار جهد بکردم که سّر عشق بپوشم 

)همان: 560(
در مذهب عشق سعدی، عاشقی اختیاری نیست بلکه عاشق حقیقی، از جانب معشوق 
انتخاب می شود. هم چنین این عشق در وجود عاشق جاودان است و با بال و مالمت و جور 

و نصیحت و هیچ چیز دیگری از بین رفتنی نیست.
ای برادر که نقش بر حجر است           ُمهر ِمهر از درون ما نرود  

)همان: 436(
مالمت از دل سعدی فرو نشوید عشق

         سیاهی از حبشی چون رود که خود رنگ است
)همان: 438(

خشت بر دریا زدن بی حاصل است نیک خواهانم نصیحت می کنند  
)همان(

هرجا که می رود متعلق به دامن است عاشق گریختن نتواند که دست شوق 
با من همان حکایت گاو دهل زن است جور رقـیب و سـرزنش اهـل روزگـار  

)همان: 440(
2-6- رویکرد فلسفی:

سعدی جبر را در این رویکرد، حاصل جبر مطلق حاکم بر جهان هستی می بیند. در 
رویکرد قبل نگاهی کاماًل عرفانی و ادبی وجود داشت که انسان را موجودی مجبور در چنبره 
قضا و قدر الهی می دانست، اما در این نگاه جبر به خود انسان نسبت داده نمی شود، بلکه به 
موضوعاتی از قبیل بخت، اقبال، طالع و حتی گردش افالک و ستارگان نسبت داده می شود.

در هر دو رویکرد نتیجه تفاوتی ندارد، یعنی؛ در هر صورت انسان محکوم به جبر است، 
اما بین این دو رویکرد چند تفاوت عمده وجود دارد. اول آنکه در رویکرد ادبی که برخاسته 
از نوعی نگاه عرفانی به موضوعات است، سعدی معتقد است تمام افعال و کردار انسان ها 
از پیش تعیین شده هستند و به هیچ وجه قابل تغییر و چند و چون نمی باشند، اما چون 
خداوند را حکیم و نظام هستی را نظام احسن می داند، وظیفه انسان را تسلیم در برابر قضا 
و قدر الهی می داند و بر این باور است که عالوه بر تسلیم، انسان باید بر این تقدیر الیتغیر، 
راضی نیز باشد، اما در رویکرد دوم نگاه سعدی این گونه است که انسان از خود اراده انجام 
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کارها را دارد، اما خداوند گردش افالک را به گونه ای رقم زده است که از دست انسان کار 
چندانی بر نمی آید و در نتیجه باید تسلیم بخت و اقبال خود باشد. دوم: تفاوت عمده دیگر 
اراده خداوند نسبت داده  به خواست و  این است که در رویکرد اول چون جبر مستقیماً 
می شود، چاره ای جز صبر و قبول برای انسان باقی نمی ماند، اما در رویکرد دوم چون اندک 
اختیاری برای انسان فرض شده است و جبر حاکم بر او به جهان و افالک و بخت و اقبال و 
موضوعاتی از این دست، نسبت داده می شود، انسان می تواند گالیه و شکایت داشته باشد. 
بنابراین بیشتر گالیه سعدی از جبر حاکم بر او وقتی بروز داده می شود که این جبر به 
موضوعاتی از قبیل بخت و اقبال نسبت داده شده باشد. سوم: در هر دو رویکرد یک وجه 
مشترک وجود دارد و آن موضوع این است که سعدی از موضوع قضا و قدر الهی و جبر ناشی 
از آن استفاده ادبی و هنری می کند. یعنی حتی وقتی که جبر را به بخت و اقبال نسبت 
می دهد، باز هم سعدی در غزلیات خود آن را دستمایه ای برای بیان هنری قرار می دهد و با 

زیباترین بیان ها، از آن استفاده هنری می کند. 
در میان مردم عامه در واقع بخت و اقبال، حاصل دگرگونی افالک و ستارگان است که 
در برخی زمان ها به مردم روی می آورد و به آن اقبال می گویند و گاه روی برمی  گرداند 
که به آن ادبار می گویند. در برخی موارد نیز بخت و اقبال و طالع را نیز حاصل روز تولد و 
شرایط به دنیا آمدن او می دانند. در این صورت مثال فردی را میمون یا نحس می دانستند. 
برخی را خوش قدم یا پی خجسته و افرادی را بدقدم و گجسته می دانستند. هم چنین گاه 
عوام برخی حوادث خوب را که دلیلش را درک نمی کردند به بخت و اقبال ربط می دادند. 
چون بخت نیکانجام را با ما به کلی صلح شد بگذار تا جان میدهد بدگوی بدفرجام  را
)همان: 416(
را بازو  زور  نه  فضیلت  راست  بخت  که  برد نتوان  گنج  بیهوده  بردن  رنج  به 
)همان: 418(
کوشش چه سود چون نکند بخت یاوری؟ بود دویدیم در طلب چندان که جهد 
)همان: 616(
شاهینی صید  که  مقبل  کبوتر  زهی  غمت  پایبند  سعدی ست  نیکبختی  ز 
)همان: 645(

2-7- رویکرد عامیانه:
منظور از رویکرد عامیانه، نگاه غلطی است که معموالً مردم عوام، به یک موضوع مذهبی، 
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علمی و یا یک امر مجهول دارند. پاره ای از این باورها از اساس غلط و خرافی می باشند. 
همچون؛ اعتقاد به نحس بودن فرزاندانی که با موی سفید به دنیا می آیند )ماجرای تولد 
زال(، اما برخی از این باورهای نادرست، حاصل برداشت غلط از یک موضوع صحیح می باشد. 
توجیه  برای  است  وسیله ای شده  عوام الناس  بین  در  که  الهی  قدر  و  قضا  موضوع  مانند؛ 
را مرتکب  از روی دوش کسانی که خطایی  بار مسؤولیت  برداشتن  و  نادرست  رفتارهای 

می شوند. 
باید توجه داشت این نوع نگاه غلط به موضوع قضا و قدر الهی ریشه در چند موضوع 
دارد. اول اختالف نظر علما و بزرگان جهان اسالم در بحث جبر و اختیار و قضا و قدر الهی، 
این اختالف نظر علما به  که از قدیمی ترین موضوعات پرچالش جهان اسالم است. طبعاً 
سطح عوام مردم نیز سرایت می کند و آنها نیز برداشت های ناصوابی از این موضوع دقیق 
مذهبی و علمی پیدا می کنند. دوم بحث علم خداوند است. معموالً مردم گمان می کنند که 
چون خداوند از آینده انسان ها خبر دارد پس حتماً آینده هر فردی کاماًل مشخص، ثابت 
و الیتغیر است که خداوند از آن مطلع است. یعنی آنها گمان می کنند الزمه علم خداوند 
بر آینده مشخص بودن سرنوشت انسان هاست. در حالی که که علم خداوند بر احوال آینده 
جهان، جبر مطلق حاکم بر جهان نیست و این علم به آینده، به هیچ وجه منافاتی با اراده 
انسان ها و قدرت تغییر سرنوشت ندارد. سوم: معموالً عوام، با وجود آنکه اختیار خود را در 
بسیاری از اعمال روزمره خود می بینند، وقتی حادثه بدی برای آنها رخ می دهد یا عمل 
اما معموالً  اشتباهی را مرتکب می شوند، آن را به قسمت و قضا و قدر نسبت می دهند، 
اتفاقات خوب و هنرهایشان را به خود نسبت می دهند. چهارم: مردم تفاوت قضا و قدر را 
به خوبی درک نمی کنند. به همین خاطر اساساً قضا و قدر را در یک معنی می فهمند و آن 
معنی جبر و قسمت و سرنوشت محتوم است. در حالی که در روایات بسیار اشاره شده است 
که قضای الهی با امور بسیاری همچون دعا، صدقه و صله رحم قابل تغییر است و این خود 
بیانگر اختیار و اراده انسان ها و توانایی آنها برای تغییر سرنوشت است. در زیر به نمونه های 

این برداشت های غلط در غزلیات سعدی اشاره می شود:
2-8- برداشت غلط از تأثیر قضا و قدر الهی در  رزق:

رفته است. در  به کار  از صد مورد  قرآن کریم بیش  کلمه »رزق« و مشتقات آن در 
بسیاری از آیات قرآن مجید به صراحت اشاره شده است که روزی مادی و معنوی همه 
موجودات عالم در آسمان ها معین می شود و سپس بر انسان ها و دیگر موجودات زمین نازل 
می گردد. »و فی السماء رزقکم و ما یوعدون« )الذاریات/ 22(.  »قل من یرزقکم من السماء 
و الرض« )یونس/ 31(. »اهلل یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر« )الرعد/ 26(.  »فابتغوا عند 
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اهلل الرزق« )العنکبوت/ 17(. هم چنین در آیات و روایات مختلف ذکر شده است که خداوند 
دادن رزق همه موجودات را بر خود تکلیف کرده است. بنابراین یک باور در میان مسلمانان 
به ویژه عرفا و متصوفه وجود دارد که هیچ کس در عالم از بی رزقی نمی میرد و انسان ها تا 
زمانی که زنده هستند روزی خود را از خداوند دریافت می کنند. اگر کسی از گرسنگی بمیرد 

در واقع هنگام مرگش فرا رسیده نه اینکه خداوند به او روزی نداده است. 
گبر و ترسـا وظیفه خور داری        ای کریمی که از خزانه ی غیب          
       دوستان را کجــا کنی محروم          تو که با دشمن این نظر داری

) سعدی، 1376: 28(
در جای دیگر خداوند والدین را مسؤول رزق فرزند معرفی می کند: »والوالدات یرضعن 
کسوتهن  و  رزقهن  له  المولود  علی  و  الرضاعه  یتم  أن  أراد  لمن  کاملین  حولین  أولدهن 

بالمعروف« )البقره/ 233(. 
در موضوع رزق و جنبه های مختلف آن در قرآن کریم اگر قرار باشد سخن گفته شود، 
انواع رزق، بسط و قدر رزق، رزق از آسمان و زمین، رزق  می توان یک رساله تهیه کرد: 
طیب و رزق حرام، وسیله ارزاق، رزق بی حساب »و من یتق اهلل یجعل له مخرجا و یرزقه 
من حیث الیحتسب« )الطالق/ 2 و 3(. بسیاری از موضوعات دیگر را می توان در این باب 
مطرح کرد، اما مهم ترین چالش در موضوع رزق آن است که هرچند رزق را خداوند می دهد 
و رزق هر کس معین است، اما خداوند به طور معمول این رزق را با کار و تالش و دعا به 

مردم می رساند. 
این گونه نیست که اگر کسی در خانه ای خود را محبوس کند خداوند رزق او را در زنبیل 
گذاشته و به او عطا می کند. هرچند در مواردی استثنایی و به دالیلی خاص رزق برخی از 
بندگان شایسته خود را بدون تالش هم می دهد. مثل ماجرای حضرت مریم )س( هنگام 
اعتکاف در بیت المقدس یا هنگامی که باردار بود، یا ماجرای حضرت یونس )ع( که بیمار بر 
ساحل دریا افتاده بود، اما به طور معمول رزق خداوند از راه کار و تالش به دست می آید و 

هرکس تالش بیشتری داشته باشد بهره بیشتری هم از روزی خداوند خواهد برد.
شاید یکی از بهترین آیاتی که اشاره به فهم غلط مردم از برخی موضوعات همچون رزق 
و انفاق دارد، سوره یس باشد. در سوره یس خداوند می فرماید: »و إذا قیل لهم أنفقوا مما 
رزقکم اهلل قال الذین کفروا للذین ءامنوا أنطعم من لو یشاء اهلل أطعمه إن أنتم إال فی ضالل 
مبین« )یس/ 47( کافران در برابر سفارش خداوند به انفاق پاسخ می دهند که خداوند اگر 
می خواست خودش می توانست به بندگان فقیر رزق بدهد. این پاسخ را خداوند ضالل مبین 
و گمراهی آشکار می خواند. یعنی فهم غلط از سخنان درست. پاسخ درست آن است که 
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خداوند می تواند به آنها رزق بدهد، اما براساس حکمت خود به گروهی از مردم رزق بیشتر 
می دهد و به گروهی کمتر تا آنها را در هنگام فقر و غنا بیازماید. هر کس باید وظیفه خود 

را انجام دهد. غنی باید انفاق کند و فقیر باید صبر داشته باشد.
سعدی در گلستان آورده:

خدای صنع  و  لطف  در  فروماند  یکی روبهی دید بی دست و پای
بدین دست و پای از کجا می خورد به سر می برد زندگانی  که چون 
که شیری درآمد شغالی به چنگ در این بود درویش شوریده رنگ
بماند آنچه، روباه از آن سیر خورد خورد شیر  را  نگون بخت  شغال 
) سعدی، 1376: 265(

نخست  غزل  است  اشاره شده  موضوع  این  به  غزلیات سعدی  در  که  ابیاتی  از جمله 
می باشد: 

عنقا و  پشه  می برند  خود  روزی  قسمت خود می خورند منعم و درویش
دریا ماهی  و  نصیب  را  هوا  مرغ  بنده نوازی و  بخشندگی  در  از 
)همان: 411(

که بخت راست فضیلت نه زور بازو را به رنج بردن بیهوده گنج نتوان برد 
)همان: 418(

      ای خواجه برو که جهد انسان               با تیر قضا سپر نباشد
)همان: 483(

2-9- تسلیم در برابر قضا و دست کشیدن از جهد و تالش :
طرفداران عقیده تسلیم در برابر قضای خداوند به این روایت استناد می کنند که »جف 
القلم به ما هو کائن« یعنی آنچه بر قلم الهی رقم خورده است حتمی و الیتغیر است. یا در 
جای دیگر می گویند: »السعید سعید فی بطن أمه والشقی شقی فی بطن أمه« یعنی هر 
کس از همان آغاز مشخص است که سعادتمند است یا شقی. همین تفکرات است که وقتی 
از راه شاعران و اندیشمندان به حافظ می رسد، خیلی رندانه در غزلیات او انعکاس می یابد. 

مثاًل: 
گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند  

)همان: 198(
همان گونه که عموم مردم در موضوع رزق و روزی، از عامل تالش غافل می شدند، در 
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این موضوع نیز از نقش تعیین کننده تدبیر، غافل هستند. در روایتی آمده است که »العبد 
یدبر واهلل یقدر« یعنی معموالً خداوند همان تدبیر انسان را به تقدیر او مبدل می کند، یا به 

عبارت دیگر تدبیرها و اندیشه های ما قسمت و قضای ما را رقم می زنند. 
پس هرچه پیشت آید، گردن بنه قضا را سعدی قلم به سختی رفتهست و نیکبختی
)همان: 414(
مراد خویش دگر باره من نخواهم خواست اگر مراد تو ای دوست بی مرادی ماست
خالف رای تو کردن خالف مذهب ماست خویش بر  از  برانی  ور  کنی  قبول  اگر 
تفـاوتی نکـند چون نظر به عین رضاست میان عیش و هنر پیش دوستان کریم
)همان: 426(
مرد جهد  برنتابد  آسمانی  قضای  با  عقل را با عشق خوبان طاقت سرپنجه نیست
)همان: 470(
که شرط نیست که با زورمند بستیزند سعدی کن  اختیار  قضا  حکم  به  رضا 
)همان: 495(
جهد سودی نکند تن به قضا در دادم ظاهر آن است که با سابقه ی حکم ازل
)همان: 548(
که آن چه غایت جهد تو بود کوشیدی سعدی کن  اقتصا  زمان  مقتضای 
)همان: 612(
اگر نخواهدت ای نفس خیره می پویی کام دامن  گرفت  نشاید  جهد  دست  به 
)همان: 603(
کن قضا  در  چشم  و  ده  در  تن  است ناگزیر  حریف  چو  سعدی 
)همان: 585(
درسازی روزگار  با  که  است  ضرورت  برد نتوان  ستیزه  نسازد  روزگار  چو 
)همان: 626(

2-10- رابطه قضا و اسباب الهی:
برای تحقق قضا و قدر الهی نیاز به اسبابی است. خداوند تقدیرات خود را در عالم امکان 
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الوسیله«  الیه  آیه »وابتغو  و جنود خود، تحقق می بخشد.  اسباب  از طریق  دنیا  یا همان 
)المائده/ 35( اشاره به همین موضوع دارد. در عالم امکان 1. هیچ کاری بدون اسبای صورت 
 .2 فرشتگان.  همچون  باشد  غیرمادی  یا  مادی  اسباب  این  است  ممکن  حال  نمی گیرد. 
هرآنچه خداوند در دنیا آفریده است ذی شعور است و از جنود و سربازان خداوند به حساب 
می آید و خداوند در این عالم هیچ کاری را خارج از دایره اسباب انجام نمی دهد. 3. اینکه 

قدرت خداوند منافاتی با انجام کارها از طریق سلسله مراتب اسباب ندارد. 
هر قضائی سببی دارد و من در غم دوست       اجلم می کشد و درد فراقش سبب است
)همان: 430(

2-11- برداشت غلط از رابطه قضا و قدر الهی با مرگ:
یکی دیگر از موضوعاتی که برداشت غلط از قضا و قدر الهی، در آن نقش دارد، موضوع 
مرگ و زمان مرگ است. در قرآن آیات زیادی آمده که هیچ کس حتی پیامبران الهی بدون 
اذن خداوند، از زمان مرگ خود آگاه نیستند و نمی دانند در کدام سرزمین خواهند مرد. 
هم چنین آیاتی که اشاره می کند زمان مرگ حتمی هرکس مشخص است و لحظه ای این 
زمان به تأخیر یا تقدیم نمی افتد. این آیات، گاه برای کسانی که سطحی به آیات قرآن نظر 
می کنند، دستمایه برداشت های غلط و ناصواب شده است. خداوند خود در قرآن می فرماید 

با آیات قرآن گروهی هدایت می شوند و گروهی نیز با همان آیات منحرف می شوند.
برداشت غلط حاصل از این موضوع آن است که برخی می پندارند، چون زمان مرگ آنها 
مشخص است، پس دیگر هیچ سعی و تالشی برای حفظ سالمتی و حفظ جان فایده ای 
ندارد و بی معنی است. نکته مهم آن است هرچند زمان مرگ هر انسانی مشخص است، اما 
این زمان تابعی از رفتار و عملکرد ما نیز هست. یعنی نوع عملکرد ما می تواند زمان مرگ 

را به عقب یا جلو بیندازد.
کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید     قضا همی بردش تا به چنگ بازآید

) همان: 514 (

2-12- برداشت غلط از تأثیر قضا و قدر الهی در سعادت و شقاوت:
بر خالف آیات کثیر قرآن که اشاره می کند، سعادت و شقاوت انسان ها در دنیا و آخرت 
به رفتار و عملکرد آنها بستگی دارد، گروهی از مردم عامی، خوشبختی و بدبختی انسان ها 
را امری جبری، محتوم و الیتغیر می دانند. حتی برخی از اندیشمندان و ادبا نیز با استناد 
به احادیثی همچون »السعید سعیٌد فی بطن أمه و الشقی شقٌی فی بطن أمه« چنین گمان 
می کنند که نیکنامی و بدنامی به قضای الهی مربوط است. معموالً پیروان این عقیده، هیچ 
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اعتقادی به سعی و تالش و ایمان و اعتقاد در خوشبختی و بدبختی ندارند. 
دگر نمی شود، ای نفس بس که کوشیدی قضا به ناله ی مظلوم و البه ی محروم
)همان: 612(
مقسوم رزق  ااّل  خوردن  نشاید  آمد خوردن  غم  ما  بخش  دنیا  ز 
)همان: 569(

حافظ نیز آورده:
این شاهد بازاری وآن پرده نشین باشد در کار گالب و گل حکم ازلی این بود
)حافظ، 1369: 302(

2-13- رابطه تدبیر و تقدیر:
الزمه جهد و تالش در هر موضوعی نخست تدبیر و اندیشه صحیح است. معموالً کسانی 
که باور به قدرت اراده و انتخاب انسان ندارند، طبعاً ارزشی نیز برای اندیشه انسان قایل 
نیستند. در واقع قدرت تعقل و تدبیر و اندیشه از وسایل و ابزارهایی است که خداوند به 
انسان ها عطا کرده است تا به وسیلۀ آن زندگی خود را متحول سازند. نگاهی به سیر تحول 
می تواند  زندگی حیوانات،  با  آن  مقایسه  و  تاکنون  پیش  هزاران سال  از  انسان ها  زندگی 
جایگاه واقعی و ارزش قدرت تعقل را به ما نشان دهد. همان نیرویی که انسان ها را بر تمام 
موجودات هستی برتری و تفوق داده است. بی شک خداوند بر طبق آیه صریح قرآن انسان ها 
را جز برای عبادت کردن خود نیافریده است و عبادت حقیقی جز با کسب معرفت از راه 
تعقل و تدبر میسر نمی باشد. در روایتی آمده است: »العبد یدبر واهلل یقدر«. این مقدم بودن 
تدبیر بر تقدیر الهی، خود بیانگر آن است که تقدیر انسان ها معموالً به وسیله تدبیر آنها رقم 

می خورد.
روی به دیوار صبر، چشم به تقدیر او با همه تدبیر خویش، ما سپر انداختیم 

)همان: 590(
2-14- رابطه قضا و قدر الهی با جبر و اختیار:

یکی از اصلی ترین باورهای غلط در موضوع قضا و قدر الهی، این است که معموالً مردم 
عامی گمان می کنند چون خداوند سرنوشت انسان ها را نوشته است پس انسان ها از خود 
هیچ اختیاری ندارند. درک این موضوع که در عالم نه جبر مطلق و نه اختیار مطلق وجود 
ندارد برای مردم عادی اندکی دشوار است. کسانی که بتوانند در این عقیده میانه رو باشند، 

به نسبت پیروان جبر مطلق و اختیار مطلق، اندک هستند.
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پرواضح است که در عالم بسیاری از امور در دایره اختیار انسان ها قرار ندارد، اما از سوی 
دیگر، کارهای بسیاری نیز در چنبره قدرت و اختیار انسان ها قرار دارد. نکته مهم این است 
که همان امور ارادی و اختیاری انسان نیز در دایره قدرت و اختیار خداوند قرار دارد. یعنی 
اراده خداوند می تواند اراده انسان را نقض کند اما بالعکس آن میسر نیست و از سوی دیگر 
اینکه خداوند خواسته است که انسان مختار باشد. قطعا عتاب و خطاب خداوند هم در روز 
قیامت فقط مربوط به اموری است که توسط انسان ها با اختیار کامل صورت گرفته است. 
وگرنه بسیاری از افعال انسان ها غیرارادی و ناخواسته است که طبعاً مسؤولیتی از بابت آنها 
متوجه انسان نیست. آیه شریفه »فمن یعمل مثقال ذرٍه خیراً یره و من یعمل مثقال ذرٍه 

شراً یره« به همین موضوع اشاره دارد.
نفس ما قربان توست و رخت ما یغمای تو ما قلم در سر کشیدیم اختیار خویش ر
)همان: 591(
توست باغبان  از  گنه  می رود  که  منعی  گر دست دوستان نرسد باغ را چه جرم؟
)همان: 432(
ناتوانی به  باری  کشیدن  می بایدش  اشتر که اختیارش، در دست خود نباشد
)همان: 640(
باشد ما  کاختیار  نبود  آن  دایم  که  ساخت بباید  زمان  قضای  اختیار  به 
)همان: 480(

3- نتیجه گیری
و  قدیمی ترین  از  یکی  اختیار  و  جبر  آن  پی  در  و  الهی  قدر  و  قضا  موضوع   -1-3
پرچالش ترین موضوعاتی است که پس از ظهور اسالم در بین دانشمندان اسالمی، مطرح 

بوده است.
3-2- اختالف نظر در میان دانشمندان اهل سنت یعنی اشعریون و معتزلیون و از سوی 
دیگر اختالف فهم علمای اهل سنت و علمای شیعه، از موضوع جبر و اختیار، سبب بروز 

کج فهمی های زیادی در میان عامه مردم گردیده است.
ایران برای  از آغاز ورود اسالم به  3-3- سیطره ی نگاه جبرگرایانه علمای اهل سنت 
حدود هزار سال، سبب شده است که این نگاه حتی پس از گسترش آیین تشیع در سرزمین 

ایران، هم چنان نفوذ عمیقی در باورهای دینی و اجتماعی مردم به ویژه عوام داشته باشد.
و  نفوذ  هم چنان  ادبی،  طریق سنت های  از  فارسی  ادبیات  در  جبرگرایانه  نگاه   -4-3
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سیطره خود را بر ادبیات ایران حفظ کرده است.
3-5- در غزلیات سعدی، سه نوع رویکرد و نگاه به موضوع قضا و قدر الهی وجود دارد؛ 

اول: نگاه عرفانی و ادبی، دوم: نگاه فلسفی و سطحی، سوم: نگاه عامیانه و غلط.
3-6- در رویکرد عرفانی و ادبی، سعدی موضوع قضا و قدر الهی را دست مایه ای برای 
هنرنمایی ها و مضمون  سازی های ادبی قرار داده است. در این نوع نگاه جبر حاکم بر جهان 
به صورت یک سنت ادبی پذیرفته شده است و شاعر همگان را دعوت به تسلیم در برابر آن 

و قبول آن می کند.
موضوعاتی  به  را  روزگار  بر  حاکم  جبر  سعدی  سطحی،  و  فلسفی  رویکرد  در   -7-3
همچون بخت و اقبال و طالع و گردش ستارگان نسبت می دهد. این نوع نگاه به موضوع قضا 

و قدر الهی، سبب می شود سعدی بتواند از جبر حاکم بر جهان گالیه و شکوه کند. 
3-8- در رویکرد عامیانه و نادرست در غزلیات سعدی، معموالً از موضوع قضا و قدر الهی 
نتیجه های نادرستی گرفته می شود. در این رویکرد قضا و قدر موضوع حقی هستند که از 

آن نتایج غلط گرفته می شود.
3-9- مردم عامی معموالً نمی توانند فرق بین قضا و قدر را تشخیص دهند و معموالً 
هر دوی این موضوعات را درحکم یک موضوع، یعنی؛ سرنوشت محتوم و قسمت، درکی 

می کنند و می فهمند.
3-10- گروهی از عوام معموالً از قسمت و قضا و قدر الهی برای توجیه اشتباهات خود 
و چشم بستن بر روی اسباب الهی و شانه خالی کردن از بار مسؤولیت و تالش نکردن برای 

موفقیت، استفاده می کنند. 
3-11- از جمله مهم ترین، رویکردهای نادرست به موضوع قضا و قدر الهی در غزلیات 
سعدی، می توان به موارد زیر اشاره کرد: ارتباط دادن مطلق رزق و روزی به قضا و قدر 
الهی و عدم تالش برای کسب روزی، تسلیم در برابر سرنوشت و عدم تالش برای موفقیت، 
چشم بستن بر روی اسباب الهی و انتظار داشتن وقوع معجزه در زندگی، ارتباط دادن مطلق 
کیفیت و زمان مرگ به موضوع قضا و قدر الهی و عدم سعی برای حفظ سالمتی، باور پیدا 
کردن به جبر مطلق حاکم بر نظام هستی، اعتقاد داشتن به خوشبختی و بدبختی ازلی و 

الیتغیر و در نظر نگرفتن تأثیر تدبیر انسان ها در دگرگون ساختن تقدیر آنها. 
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